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حمدان بن زايد يتفقد عددا من م�شاريع البنية التحتية 
يف مدينة زايد بتكلفة 650 مليون درهم ويزور مواطنني

•• الظفرة-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
العي�ش  �شبل  ك��ل  ت��وف��ر  على  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���ش  الظفرة 
الكرمي وتلبية متطلبات املواطنني فيما يخ�ش امل�شاكن والأرا�شي 
قبل  من  وتنفذ  اإن�شاوؤها  يتم  التي  ال�شكنية  بالأحياء  والرت��ق��اء 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش ح��ت��ى حت��ق��ق التوا�شل  اأو  اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة 
يف  الرفاهية  من  عالية  وم�شتويات  املجتمع  اأف���راد  بني  املطلوب 

خمتلف اجلوانب الجتماعية والعمرانية.
واأ�شار �شموه اإىل اأن امل�شاريع يف خمتلف القطاعات ت�شهم يف تعزيز 
ال��ظ��ف��رة وتلبي  الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة يف منطقة  احل��رك��ة 
احتياجات ال�شكان من خدمات ومرافق وفق اأعلى معاير ال�شالمة 
والأمان اإ�شافة اإىل توفر حلول متكاملة لنقل اخلدمات واعتماد 

تقنيات وحلول �شديقة للبيئة.
م�شاريع  لعدد من  �شموه  بها  ق��ام  التي  خ��الل اجلولة  ذل��ك  ج��اء 
البنية التحتية لالأرا�شي ال�شكنية يف مدينة زايد مبنطقة الظفرة 
العامة  للخدمات  اأبوظبي  �شركة  قبل  م��ن  تنفيذها  يتم  وال��ت��ي 

درهم. مليون   650 حوايل  تبلغ  "م�شاندة" بتكلفة 
اجلهات  بجهود  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  واأ���ش��اد 
تخدم  وال��ت��ي  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  للم�شاريع  امل��ن��ف��ذة  وال�����ش��رك��ات 
والتعليم  والإ�شكان  والطرق  النقل  كم�شاريع  احلكومية  اجلهات 
وال�شحة واملرافق العامة واملراكز اخلدمية وغرها من امل�شاريع 

طويلة الأمد.
)التفا�شيل �ش2(
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عقوبات اأمريكية واأوروبية حمتملة على اأنقرة... وبوتني يعترب العملية الرتكية تهدد بعودة داع�ش

فرار االآالف وتزايد اأعداد �شحايا العدوان الرتكي يف �شمال �شوريا
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ق�شف تركي مكثف على مناطق �شكنية �شمال �شرقي �شوريا  )ا ف ب(

�شبان فل�شطينيون يواجهون القمع خالل م�شاركتهم يف م�شرات العودة 

رئي�ش وزراء اإثيوبيا احلائز على جائزة نوبل لل�شالم   )اأر�شيفية(

املئات يوؤدون �سالة الفجر بالإبراهيمي ردا على امل�ستوطنني

االحتالل يقمع م�شريات جمعة اأطفالنا ال�شهداء يف غزة

القروي متم�سك بتاأجيل الدور الثاين

الرئا�شية التون�شية: انقاذ 
امل�شار يف الدقيقة الت�شعني!

•• الفجر – تون�ص -خا�ص

دع��ا ك��ث��رون يف ال��داخ��ل واخل����ارج، اإىل متتيع امل��ر���ش��ح ل��ل��دور ال��ث��اين من 
ذمة  على  امل��وق��وف  ال��ق��روي،  نبيل  لأوان��ه��ا  ال�شابقة  الرئا�شية  النتخابات 
مبداأ  من  انطالقا  النتخابية،  بحملته  القيام  يف  احلرية  بكامل  الق�شاء، 
، هذا املطلب حتقق يف الدقيقة الت�شعني، وقبل  ِ تكافوؤ الفر�ش بني املتناِف�َشنينْ
يومني فقط من ال�شمت النتخابي، وت�شنى للتون�شيني ال�شتماع اىل نبيل 

القروي، والطالع على بع�ش روؤاه وافكاره وبرناجمه ال�شيا�شي.
ولئن يرى اأن�شار القروي ان احلملة النتخابية اجه�شت، ومل تدر ف�شولها 
اىل  ت�شر  ال��دلئ��ل  ك��ل  ف��ان  اأ���ش��ب��وع��ا،  الرئا�شية  بتاأجيل  وط��ال��ب��وا  ك��ام��ل��ة، 

ا�شتحالة المر ال اإذا ارتاأى الق�شاء عك�ش ذلك.  )التفا�شيل �ش13(

•• عوا�صم-وكاالت:

فالدمير  ال��رو���ش��ي  الرئي�ش  ح��ذر 
العملية  ب��اأن  اجلمعة  اأم�����ش  بوتني 
تركيا �شد  تنفذها  التي  الع�شكرية 
امل��ق��ات��ل��ني الأك�����راد يف ���ش��م��ال �شرق 
ق����د حت���ي���ي خ���ط���ر تنظيم  ����ش���وري���ا 

داع�ش الإرهابي يف املنطقة.
وق������ال ب���وت���ني خ�����الل ق���م���ة ل����دول 
الحت�������اد ال�����ش��وف��ي��ات��ي ���ش��اب��ق��ا اإن 
داع�ش  تنظيم  مقاتلي  من  الآلف 
م���ع���ت���ق���الت حتت  امل���ح���ت���ج���زي���ن يف 
ي�شتعيدون  ق���د  الأك�������راد  اإ�����ش����راف 
حريتهم م�شيفا اإنه تهديد حقيقي 
الذهاب  ميكنهم  ف��اأي��ن  ول��ك��م  ل��ن��ا، 
وك���ي���ف؟ م�����ش��ي��ف��ا ل�����ش��ت واث���ق���ا اأن 
ال�شيطرة  الركي  اجلي�ش  باإمكان 

على الو�شع.
احلربية  ال�����ط�����ائ�����رات  وق�������ش���ف���ت 
وامل��دف��ع��ي��ة ال��رك��ي��ة اأه���داف���ا تابعة 
�شرق  �شمال  يف  الأك���راد  للمقاتلني 
�شوريا لليوم الثالث يف هجوم اأ�شفر 
ع��ن م��ق��ت��ل م��ئ��ات امل��دن��ي��ني واأجرب 

ع�شرات الآلف على الفرار.
اجلمعة  اأم���������ش  ت���رك���ي���ا  وق�����ش��ف��ت 
م��ن��اط��ق ح����ول ب���ل���دة راأ�������ش العني 
بلدتني  من  واح��دة  وهي  ال�شورية، 
الهجوم.  فيها  ي��رك��ز  ح��دودي��ت��ني 

•• غزة- ال�صفة-وكاالت:

مئات  الإح������ت������الل  ق�������وات  ق���م���ع���ت 
اأم�ش،  الفل�شطينيني يف قطاع غزة 
فعاليات  يف  م�������ش���ارك���ت���ه���م  ع���ق���ب 
اجلمعة ال�78 من م�شرات العودة 
�شرق  احل�������ش���ار  وك�������ش���ر  ال����ك����ربى 
العليا  ال��وط��ن��ي��ة  ودع����ت  ال��ق��ط��اع. 
وك�����ش��ر احل�شار  ال���ع���ودة  مل�����ش��رات 
اجل���م���اه���ر  ����ش���ح���ف���ي،  ب�����ي�����ان  يف 
الوا�شعة  للم�شاركة  الفل�شطينية 
اجلمعة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  واحل���ا����ش���دة 
ال�78 والتي �شتحمل عنوان جمعة 
اط��ف��ال��ن��ا ال�����ش��ه��داء؛ وذل����ك وف����اًء 
لأطفال فل�شطني �شحايا الحتالل 

وال�شمت الدويل.
م�شرات  ا�شتمرار  الهيئة  واأك���دت 
بطابعها  غ����زة  ق���ط���اع  يف  ال����ع����ودة 
عن  معربة  وال�شعبي،  اجلماهري 
املخل�شة  اجلهود  تنجح  ب��اأن  اأملها 
لنقلها اإىل ال�شفة الغربية كخطوة 
اأرا�شي  ���ش��م  م��واج��ه��ة  يف  وا���ش��ع��ة 

ال�شفة والأغوار.
من  م������ئ������ات  اأدى  ذل�����������ك،  اإىل 
الفجر  �����ش����الة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
مبدينة  الب��راه��ي��م��ي  امل�����ش��ج��د  يف 

م��ه��ن��د اجلعربي  وق�����ال  اخل���ل���ي���ل. 
القدمية  ال���ب���ل���دة  م��ل��ف  م�������ش���وؤول 
امل��غ��ل��ق��ة يف ح��رك��ة فتح،  وامل��ن��اط��ق 
حماولت  على  للرد  ياأتي  ذل��ك  ان 
امل�شتوطنني ال�شيطرة على امل�شجد. 
وكان مئات امل�شتوطنني، قد اقاموا 
احتفالت تلمودية و�شط املو�شيقى 
قبل يومني يف امل�شجد البراهيمي. 
امل����واط����ن����ني   ، اجل�����ع�����رب  وط�����ال�����ب 
واله�����ايل ب�����دوام ال�����ش��الة وزي����ارة 
للحفاظ  الب���راه���ي���م���ي،  امل�����ش��ج��د 
على  وال��ت��اأك��ي��د  التهويد  م��ن  عليه 
ا�شالمية هذا امل�شجد للم�شلمني يف 

فل�شطني وعرب العامل.
فل�شطيني  ���ش��اب  اأ���ش��ي��ب  م��ي��دان��ي��ا، 
م��ن ب��ل��دة ق��ب��اط��ي��ة، ج��ن��وب مدينة 
اأم�ش  ال���غ���رب���ي���ة  ب��ال�����ش��ف��ة  ج���ن���ني 
اجلمعة، بر�شا�ش جي�ش الحتالل 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، ب��ال��ق��رب م��ن حاجز 
برطعة الع�شكري املقام على اأرا�شي 

املواطنني جنوب غرب جنني.
واأفاد مدير اإ�شعاف الهالل الأحمر 
باأن  ال�����ش��ع��دي،  يف ج��ن��ني حم��م��ود 
ال�����ش��اب اأح���م���د ب�����ش��ام ك��م��ي��ل )25 
اخرقت  بر�شا�شة  اأ�شيب  عاما(، 

يده واأخرى يف ال�شريان الفخذي.

ب�شبب حتركاتها يف �شوريا.
وقالت الوزيرة لإذاعة فران�ش اإنر: 
الأ�شبوع  للنقا�ش  الأم����ر  �شيطرح 
امل��ق��ب��ل يف امل��ج��ل�����ش الأوروب�������ي. هو 

مطروح على الطاولة بالقطع.
واأ���ش��اف��ت دوم��ون�����ش��الن: ل��ن نقف 
مكتويف الأي��دي يف مواجهة موقف 
ولقوات  للمدنيني  بالن�شبة  �شادم 
ول�شتقرار  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ���ش��وري��ا 

املنطقة.
وبدورهم، اأعلن النواب اجلمهوريون 
اأنهم  ال��ن��واب الأم��رك��ي  يف جمل�ش 
���ش��ي��ط��رح��ون ق�����رار ع���ق���وب���ات على 
على  ه���ج���وم���ه���ا  ع���ل���ى  ردا  ت���رك���ي���ا 
ب�شمال  الدميقراطية  �شوريا  قوات 

�شوريا.
وق���ال���ت ال��ن��ائ��ب��ة اجل��م��ه��وري��ة ليز 
يواجه  اأن  ي��ج��ب  ب��ي��ان  يف  ت�شيني 
ال��رئ��ي�����ش )رج���ب ط��ي��ب( اأردوغ�����ان 
ب�شبب  وخ��ي��م��ة  ع���واق���ب  ون���ظ���ام���ه 

الهجوم بال رحمة على حلفائنا.
وكان م�شوؤول كبر بوزارة اخلارجية 
الأمركية قد �شرح يف وقت �شابق 
�شتفر�ش  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  اإن 
اإجراء عقابيا على تركيا اإذا تورطت 
اإن�شانية وغر  اأي حتركات غر  يف 
م��ت��ن��ا���ش��ب��ة ����ش���د امل���دن���ي���ني خالل 

توغلها يف �شمال �شوريا.

وق��ال �شحفي من روي��رز يف بلدة 
الركي  بينار على اجلانب  جيالن 
م���ن احل�����دود اإن����ه ك���ان م���ن املمكن 
ال���ن���ار داخ���ل  ���ش��م��اع دوي ط��ل��ق��ات 

البلدة.
الركية  ال����دف����اع  وزارة  واأع���ل���ن���ت 
اآخرين   3 واإ���ش��اب��ة  ج��ن��دي  مقتل 
�شوريا  ق������وات  م����ع  ا����ش���ت���ب���اك���ات  يف 
�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

الفرات �شمال �شوريا.
الوزارة،  ن�شرته  بيان  يف  ذل��ك  ج��اء 

فجر اأم�ش اجلمعة، دون اأن تو�شح 
مكان اأو زمان مقتل اجلندي.

ع�شكرية،  بتعزيزات  اأنقرة  ودفعت 
من  عنا�شر  جند  ن��اق��الت  وحملت 
ف�شائل �شورية موالية لركيا، اإىل 

�شمال �شرقي �شوريا.
من جانبها، قررت القوات الكردية 
تنظيم  �شد  العمليات  جميع  وق��ف 
داع���������ش م����ن اأج������ل ال���رك���ي���ز على 
قتال القوات الركية، وفق ما قال 

م�شوؤولون اأكراد واأمركيون.

العام حللف �شمال  واأع��رب الأم��ني 
الأط��ل�����ش��ي ي��ن�����ش ���ش��ت��ول��ت��ن��ربغ عن 
ب�شاأن  اجل��م��ع��ة  ج���ّدي���ة«  »خم�����اوف 
�شد  ال��رك��ي��ة  الع�شكرية  العملية 
داعًيا  �شوريا،  يف  الكردية  الف�شائل 

اأنقرة اإىل �شبط النف�ش.
الدولة  وزي������رة  ق���ال���ت  ذل�����ك،  اإىل 
الفرن�شية ل�شوؤون الحتاد الأوروبي 
اأميلي دومون�شالن، اأم�ش اجلمعة، 
املقبل  الأ����ش���ب���وع  الحت�����اد  ق��م��ة  اإن 
�شتناق�ش فر�ش عقوبات على تركيا 

�ص 03

�ص 10

�ص 18

�رشطة اأبوظبي تدعو اأولياء الأمور اإىل الوقوف 
بالأماكن املخ�ص�صة ل�صعود ونزول طلبة املدار�ص

اأخبار الإمارات

العدوان الرتكي .. كيف 
�صريتد على اأردوغان؟

عربي ودويل

علي مبخوت : فوز منتخبنا اأهم من 
الأرقام والإجنازات ال�صخ�صية

الفجر الريا�صي

األف انتهاك حوثي بقطاع التعليم باليمن يف عام  30
•• اليمن-وكاالت:

ت�شيطر  التي  واملحافظات  �شنعاء  يف  ارتكبت  احلوثية  امليلي�شيات  اأن  حقوقي  تقرير  اأكد 
التعليمية، يف عام واح��د، تراوحت بني قتل  البيئة  انتهاك يف  األف حالة   30 عليها نحو 
واعتداءات جن�شية واختطاف وجتنيد اأطفال وغرها. واأ�شدرت اأمانة حقوق الإن�شان يف 
�شنعاء تقريراً ير�شد اجلرائم احلوثية منذ اأكتوبر من املا�شي وحتى اخلام�ش من اأكتوبر 
احلايل. واأ�شار التقرير، والذي جاء حتت عنوان نحو املجهول، اإىل اأن التعليم يف �شنعاء 
واملحافظات التي ت�شيطر عليها امليلي�شيات احلوثية يعاين من و�شع ماأ�شاوي، اإذ ت�شيطر 
مفاهيم العنف وال�شالح ون�شر ثقافة املوت واملقابر بني الطالب والأطفال منهم على وجه 

اخل�شو�ش، اإ�شافة اإىل معاناة املنت�شبني اإىل القطاع التعليمي من الف�شل التع�شفي.
اأن  الأو�شط  ال�شرق  اليمني جلريدة  الإن�شان  وزي��ر حقوق  اأك��د حممد ع�شكر،  ذل��ك،  اإىل 
تزايد انتهاكات حقوق الإن�شان الذي متار�شه امليلي�شيات احلوثية و�شل اإىل حدود ل ميكن 
للنف�ش الب�شرية تخيلها. واأ�شاف اأنه تناول املو�شوع خالل لقائه اأم�ش يف وا�شنطن اأندريا 
لربا�شيو  اأك��د  اأن��ه  اإىل  م�شراً  وات�ش،  رايت�ش  هيومان  ملنظمة  الإقليمية  املديرة  برا�شيو، 
القانون،  نطاق  خ��ارج  القتل  منها  التعليمية  البيئة  يف  بانتهاكات  يقومون  احلوثيني  اأن 
والتعذيب،  الق�شري،  والإخ��ف��اء  والختطاف  والتهديد،  اجل�شدي  والع��ت��داء  والإع���دام، 

واقتحام املن�شاآت التعليمية، وجتنيد الأطفال دون ال�شن القانونية.
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•• اأبوظبي-الفجر-عوا�صم-وكاالت:

نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  قدم �شاحب 
رئ��ي�����ش ال��دول��ة رئ��ي�����ش جمل�ش ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي التهاين 
يف  لل�شالم  نوبل  بجائزة  اإثيوبيا  وزراء  رئي�ش  ف��وز  مبنا�شبة 
قائال:  )ت��وي��ر(  يف  ال�شخ�شي  ح�شابه  على  ل�شموه  تغريدة 
نبارك لفخامة رئي�ش وزراء اأثيوبيا اآبي اأحمد فوزه امل�شتحق 
بجائزة نوبل لل�شالم ... رجل حكمة وتنمية و�شانع حقيقي 
اأفريقيا  قارة  وللجميع يف  ل�شعبه  للخر  ... وحمب  لل�شالم 
... وهو �شديق لدولة الم��ارات .. وقريب من قلوب �شعبها 

.. األف مربوك.
من جانبه قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة يف تغريدة 
التهاين  خ��ال�����ش  )ت���وي���ر(:  يف  ال�شخ�شي  ح�شابه  ع��ل��ى  ل�شموه 
امل�شتحق  اأحمد، بفوزه  اآبي  اإثيوبيا  العزيز رئي�ش وزراء  ل�شديقي 
بجائزة نوبل لل�شالم... رجل حكيم �شنع ال�شالم والأمل يف بلده 

وجواره، تكرمي يف حمله ل�شخ�شية اإ�شتثنائية.  
جاء هذا يف الوقت الذي منحت فيه جائزة نوبل لل�شالم اأم�ش اإىل 
الكبرة  امل�شاحلة  مهند�ش  اأحمد،  اأبيي  الإثيوبي  ال��وزراء  رئي�ش 

بني بلده واريريا املجاورة.
وقالت رئي�شة جلنة نوبل لل�شالم الرنوجية، بريت راي�ش اندر�شن 
اإىل  التو�شل  اأج��ل  تقديرا جلهوده من  لأبيي  اجلائزة منحت  اإن 
ال�شالم وخدمة التعاون الدويل، وخ�شو�شا ملبادرته احلا�شمة التي 

هدفت اإىل ت�شوية النزاع احلدودي مع اإريريا.

اآبي اأحمد يتوج بجائزة نوبل لل�سالم 

حممد بن را�شد وحممد بن زايد: رجل 
حكيم �شنع ال�شالم واالأمل يف بلده وجواره

اأية  جت��اوز  اأهمية  ت��وؤك��دان  واإثيوبيا  م�شر 
النه�شة ���ش��د  م��ف��او���ش��ات  ب�����ش��اأن  م��ع��وق��ات 

 •• القاهرة-وام:
اأهمية  واإثيوبيا  م�شر  اأك��دت 
ب�شاأن  م��ع��وق��ات  اأي�����ة  جت�����اوز 
�شعياً  النه�شة  �شد  مفاو�شات 
يحقق  ات���ف���اق  اإىل  ل��ل��ت��و���ش��ل 
الدول  �شعوب  اآمال وتطلعات 
وال�شودان  م�����ش��ر   " ال���ث���الث 
اإعالن  اإط���ار  " ويف  واإث��ي��وب��ي��ا 

املبادئ املوقع بينهم.

تو�شك: ت�شريحات اردوغان ب�شاأن الالجئني ابتزاز  
•• نيقو�صيا-اأ ف ب:

اأعلن رئي�ش املجل�ش الأوروبي دونالد تو�شك اأم�ش اجلمعة اأّن ت�شريحات 
الرئي�ش الركي رجب طيب اإردوغان ب�شاأن الالجئني ابتزاز ولي�شت يف 
اإىل وقف العملية الع�شكرية الركية يف  مكانها، داعياً يف الوقت نف�شه 

ال�شمال ال�شوري.
الع�شكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإّن  ق��رب���ش  ج��م��ه��وري��ة  اإىل  زي���ارت���ه  خ���الل  وق����ال 
وبينما  تتوقف،  اأن  ويجب  بالغاً  قلقاً  تثر  �شوريا  �شمال  »الأح��ادي��ة« يف 
اأبدى خ�شيته من اأن تقود اإىل كارثة اإن�شانية، اعترب اأّن تهديدات الرئي�ش 

الركي اخلمي�ش ب�شاأن الالجئني مبثابة ابتزاز ولي�شت يف مكانها.
وقال تو�شك اإنه يتعني على تركيا تفهم خماوف الحتاد الأوروبي من اأن 

توؤدي حتركاتها يف �شوريا اإىل كارثة اإن�شانية.
وقال تو�شك اأثناء وجوده يف نيقو�شيا على تركيا اأن تتفهم قلقنا الرئي�شي 

من اأن توؤدي اأفعالها اإىل كارثة اإن�شانية اأخرى.
ك�����ش��الح وا�شتخدامهم  ال��الج��ئ��ني  ا���ش��ت��غ��الل  اأب����دا  ن��ق��ب��ل  ل��ن  واأ����ش���اف 

لبتزازنا. تهديدات الرئي�ش اأردوغان اأم�ش يف غر حملها باملرة.
اأن تنهي يف  بدوره، دعا الرئي�ش الفرن�شي اإميانويل ماكرون تركيا اإىل 
ا�شرع وقت هجومها يف �شوريا، منبهاً اإياها اإىل خطر م�شاعدة داع�ش يف 

اإعادة بناء خالفته.
اأدين باكرب قدر من احلزم الهجوم الع�شكري الأحادي  وقال ماكرون: 

اجلانب يف �شوريا، واأدعو تركيا اإىل اإنهائه يف اأ�شرع وقت.
م�شاعدة  خطر  اأن  �شرق(  )و�شط  ليون  يف  �شحايف  موؤمتر  يف  واأ���ش��اف 

داع�ش يف اإعادة بناء خالفته هو م�شوؤولية تتحملها تركيا.
كذلك، ا�شتدعت باري�ش ال�شفر الركي يف فرن�شا.

ترامب يتوعد الدميوقراطيني باأن ترتد عليهم حماولة عزله 
•• مينيابولي�ص-اأ ف ب:

األ��ه��ب ال��رئ��ي�����ش الأم���رك���ي دون��ال��د ت��رام��ب حما�شة 
يف  انتخابي  جتمع  خ��الل  احت�شدوا  ال��ذي��ن  موؤيديه 
باأن  ال��دمي��وق��راط��ي��ني  ت��وع��د  ع��ن��دم��ا  مينيابولي�ش 
ترتد عليهم يف 2020 امل�شاعي التي يبذلونها الآن 
ترامب  ت�شرفات  يف  الدميقراطيون  يحقق  لعزله. 
اأدلة متكنهم من عزله ب�شبب حماولته  للعثور على 
مبناف�شه  لالإيقاع  اأوكرانيا  على  لل�شغط  املزعومة 
املحتمل يف النتخابات الرئا�شية جو بايدن يف املع�شكر 

الدميقراطي.
تكد�ش  ال��ذي  للح�شد  الهادرة  الهتافات  و�شط  ولكن 
وراءه  و���ش��ع  ت��رام��ب  اأن  ب��دا  ال�شلة،  ل��ك��رة  ملعب  يف 

توقيف امل�شتبه بتنفيذه 
عملية اإرهابية مبان�ش�شرت

•• مان�ص�صرت-اأ ف ب:

اأع��ل��ن��ت ال�����ش��رط��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة اجل��م��ع��ة ت��وق��ي��ف رج���ل يف 
الأربعني من عمره بتهمة الره��اب بعد ال�شتباه بطعنه 
م���رك���ز جت�����اري يف مدينة  الأ����ش���خ���ا����ش يف  م���ن  ال��ع��دي��د 

مان�ش�شر �شمال غرب انكلرا.
يف  جاك�شون  رو����ش  مان�ش�شر  �شرطة  يف  امل�����ش��وؤول  وق���ال 
موؤمتر �شحايف، اإّنه يجري التحقيق مع الرجل لال�شتباه 

بارتكابه عمال اإرهابيا والتح�شر له والتحري�ش عليه.
اأ�شاب  اأن املهاجم الذي كان يحمل �شكينا كبرة  وا�شاف 

خم�شة اأ�شخا�ش بجروح وُيعتقد اأنه حترك مبفرده.
وتابع بداأ مبهاجمة النا�ش ب�شكني .. ومت اعتقاله مبدئيا 
لال�شتباه  حاليا  ويعتقل   .. خطر  هجوم  ارتكاب  بتهمة 

بارتكابه عمال اإرهابيا والتح�شر له والتحري�ش عليه.
التجاري يف قلب مدينة  ارنديل  الهجوم يف مركز  ووق��ع 
متطرف  فيه  فجر  ال��ذي  امل��وق��ع  م��ن  بالقرب  مان�ش�شر 
ا�شالمي نف�شه وقتل 22 �شخ�شا بعد حفل املغنية اريانا 

غراندي يف 2017.

انفجار بناقلة اإيرانية وت�شرب 
االأح��م��ر  ال��ب��ح��ر  يف  نفطي 

•• عوا�صم-وكاالت:

وقع انفجار يف ناقلة نفط اإيرانية 
ام�ش  �شباح  الأح��م��ر،  البحر  يف 
ان����دلع  اإىل  اأدى  مم���ا  اجل��م��ع��ة، 
ت�����ش��رب نفطي،  ح��ري��ق وح�����دوث 
اعتقادهم  خ�����رباء  اأب������دى  ف��ي��م��ا 
لهجوم  ت��ع��ر���ش��ت  ال���ن���اق���ل���ة  اأن 

�شاروخي.
الطلبة  اأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
الإي��ران��ي��ة ع��ن م�����ش��ادر مل تذكر 
الناقلة  اإن  ال���ق���ول  اأ����ش���م���اءه���ا، 
النفط  ن��اق��الت  ل�شركة  مملوكة 
الوطنية الإيرانية، واإن النفجار 
بالناقلة  ب��ال��غ��ة  اأ�����ش����رارا  اأحل����ق 
البحر  يف  نفط  ت�شرب  اإىل  واأدى 

الأحمر.
وذك��������ر ال���ت���ل���ف���زي���ون الإي���������راين 
اأ�شابا  ���ش��اروخ��ني  اأن  ال��ر���ش��م��ي 
اململوكة  ���ش��ي��ن��وب��ا  ال��ن��ف��ط  ن��اق��ل��ة 

لإيران، مما اأ�شعل بها النران.
وق��������ال ال����ت����ل����ف����زي����ون ن����ق����ال عن 
الوطنية  النفط  ن��اق��الت  �شركة 
�شاروخان  اأ�����ش����اب  الإي����ران����ي����ة: 

ال�شفينة اململوكة لإيران.

اأ�شبوعني �شعبني.
ترامب  َنِعم  دقيقة،  و40  �شاعة  ا�شتمر  خطاب  ويف 
من  مبزيج  كعادته  يخاطبهم  وهو  موؤيديه  بهتافات 

النكات وال�شتائم واملبالغات ال�شعبوية.
عزله  فقط  يحاولون  الدميقراطيني  اإن  قاله  ومما 
لأنهم "يائ�شون. يريدون حمو �شوتكم كما لو اأنه ل 
م�شتقبلكم،  وحمو  �شوتكم  حمو  يريدون  له،  وجود 
لكنهم �شوف يف�شلون لأن ال�شعب هو الذي يحكم يف 

اأمركا مرة اأخرى.
وق���ال ت��رام��ب اأم����ام احل�����ش��د ال���ذي ارت����دى قم�شاناً 
وقبعات حمراء حتمل �شعار احلملة �شتف�شل مطاردة 
�شرتد هذا عليهم يف   ،2020 ال�شعواء، ويف  العزل 

�شناديق القراع بطريقة مل يعرفوها من قبل.

القروي يبا�شر حملته النتخابية قوات الأمن الربيطانية تلقي القب�ش على م�شتبه به

رئي�ش املجل�ش الأوروبي خالل موؤمتره ال�شحفي يف قرب�ش )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

•• الظفرة-وام:

ب��ن زايد  ال�����ش��ي��خ ح��م��دان  اأك���د �شمو 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���ش  ال��ظ��ف��رة 
الكرمي  العي�ش  �شبل  كل  توفر  على 
وت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات امل��واط��ن��ني فيما 
والرتقاء  والأرا�شي  امل�شاكن  يخ�ش 
اإن�شاوؤها  يتم  التي  ال�شكنية  بالأحياء 
احلكومية  اجل��ه��ات  قبل  م��ن  وتنفذ 
حتقق  ح���ت���ى  اخل����ا�����ش  ال���ق���ط���اع  اأو 
التوا�شل املطلوب بني اأفراد املجتمع 
الرفاهية  م���ن  ع��ال��ي��ة  وم�����ش��ت��وي��ات 
الجتماعية  اجل���وان���ب  خم��ت��ل��ف  يف 

والعمرانية.
امل�����ش��اري��ع يف  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  واأ����ش���ار 
تعزيز  يف  ت�شهم  القطاعات  خمتلف 
والجتماعية  القت�شادية  احل��رك��ة 
يف منطقة الظفرة وتلبي احتياجات 
ال�����ش��ك��ان م��ن خ��دم��ات وم��راف��ق وفق 
اأع���ل���ى م��ع��اي��ر ال�����ش��الم��ة والأم������ان 
متكاملة  ح��ل��ول  ت��وف��ر  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
تقنيات  واع���ت���م���اد  اخل���دم���ات  ل��ن��ق��ل 

وحلول �شديقة للبيئة.

ج���اء ذل���ك خ���الل اجل��ول��ة ال��ت��ي قام 
البنية  م�شاريع  من  لعدد  �شموه  بها 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل����الأرا�����ش����ي ال�����ش��ك��ن��ي��ة يف 
والتي  الظفرة  مبنطقة  زايد  مدينة 
يتم تنفيذها من قبل �شركة اأبوظبي 
للخدمات العامة “م�شاندة” بتكلفة 

تبلغ حوايل 650 مليون درهم.
زايد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  واأ���ش��اد 
وال�شركات  نهيان بجهود اجلهات  اآل 

املنفذة للم�شاريع يف منطقة الظفرة 
احلكومية  اجل���ه���ات  ت���خ���دم  وال���ت���ي 
والإ�شكان  والطرق  النقل  كم�شاريع 
العامة  وامل��راف��ق  وال�شحة  والتعليم 
وامل�����راك�����ز اخل���دم���ي���ة وغ����ره����ا من 

امل�شاريع طويلة الأمد.
املهند�ش  �شعادة  من  �شموه  وا�شتمع 
الرئي�ش  ال��ظ��اه��ري  را���ش��د  ���ش��وي��دان 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة “ م�����ش��ان��دة “ 

والتي  امل�شاريع  تلك  ح��ول  �شرح  اإىل 
الطرق  وت�����ش��م��ي��م  اإن�������ش���اء  ت��ت�����ش��م��ن 
الداخلية واإعادة تاأهيل مرافق البنية 
وبينونة  زاي����د  م��دي��ن��ة  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
 MZW وح���و����ش   18 وال���ق���ط���اع 
مبنطقة الظفرة وتنفيذ اأعمال طرق 
داخلية رئي�شية وفرعية مع خدمات 
اإن�شاء  مثل  الأخ��رى  التحتية  البنية 
وت�شريف  ال�شحي  لل�شرف  �شبكات 

ال�شرب  مياه  و�شبكات  الأمطار  مياه 
و�شبكات  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��رق  واإن�����ارة 
احلريق  م��ك��اف��ح��ة  وف����وه����ات  ال�����ري 
وكابالت الطاقة وحمطات الكهرباء 
امل�شاة  واأر�شفة  الت�شالت  وعبارات 

ومواقف ال�شيارات وغرها.
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  تفقد  كما 
اإعادة  م�شروع  اأعمال  نهيان  اآل  زاي��د 
لالأحياء  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��اأه��ي��ل 

ال�شكنية القدمية يف حو�ش غرب 3 
اإع��ادة تاأهيل  يف مدينة زاي��د وي�شمل 
البنية التحتية ل� 100 قطعة اأر�ش 
اإعادة ت�شميم  �شكنية قدمية بجانب 
اجلديد  ال���ع���ام  امل��خ��ط��ط  واع���ت���م���اد 
خم�ش�شة  اأر���ش  قطعة   13 لي�شمل 
جتارية  اأر���ش  وقطعة  �شكنية  ملباين 

واحدة.
ال�شيخ  ���ش��م��و  زار  اآخ�����ر  ج���ان���ب  م���ن 

حمدان بن زاي��د اآل نهيان ع��ددا من 
اإطار  زاي���د يف  امل��واط��ن��ني يف م��دي��ن��ة 
معهم  التوا�شل  على  �شموه  حر�ش 

والإطالع على اأحوالهم عن قرب.
�شموه كال من حممد علي  زار  فقد 
بن ر�شا�ش املن�شوري وحمد خمي�ش 
زايد  حممد  و  املن�شوري  ذي��ب��ان  ب��ن 
املن�شوري وذلك يف منازلهم مبدينة 

زايد .

ورحب املواطنون بزيارة �شمو ال�شيخ 
واأعربوا  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان 
واأبناء  اأ�شرهم  واأف��راد  �شعادتهم  عن 
الكرمية  ����ش���م���وه  ب����زي����ارة  امل��ن��ط��ق��ة 

وت�شريفه لهم.
وتبادل �شموه مع احل�شور الأحاديث 
العالقات  عمق  تعك�ش  التي  ال��ودي��ة 
احلميمة التي تربط القيادة احلكيمة 
باملواطنني ومدى اهتمامها ورعايتها 
لأبنائها وحر�شها على متابعة �شوؤون 
حياتهم وتلم�ش احتياجاتهم وتعزيز 
م��ا ي��ق��دم ل��ه��م م��ن خ��دم��ات تنموية 
م��ن خ���الل امل�����ش��روع��ات ال��ت��ي تخدم 
اأن  ..�شائلني اهلل عز وجل  املواطنني 
بالدنا  على  وي���دمي  قيادتنا  يحفظ 

اأمنها وعزها وا�شتقرارها.
راف����ق ���ش��م��وه خ���الل ال���زي���ارة �شعادة 
�شلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل 
الظاهري  م���ط���ر  اأح����م����د  و�����ش����ع����ادة 
م����دي����ر م���ك���ت���ب مم���ث���ل احل�����اك�����م يف 
منطقة الظفرة و�شعادة حممد علي 
منطقة  بلدية  ع��ام  مدير  املن�شوري 

الظفرة وعدد من امل�شوؤولني.

•• ابوظبي-الفجر:

التعاون  تعزيز  على  منها  ح��ر���ش��اً 
مع املوؤ�ش�شات البحثية والأكادميية، 
الرقمية  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  وّق���ع���ت 
للعلوم  خليفة  جامعة  مع  اتفاقية 
تبادل  بهدف  وذل��ك  والتكنولوجيا 
اخل���ربات وال���ش��ت��ف��ادة م��ن املعارف 
وال��ع��ل��وم ال��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا تعزيز 
العلمية  للبحوث  العملي  التطبيق 
التن�شيق  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  امل��ت��ق��دم��ة، 
ب����ني ال���ط���رف���ني ب�������ش���اأن اأول����وي����ات 
وامل�شاريع  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل��و���ش��وع��ات 
تكنولوجيا  جم����ال  يف  امل�����ش��رك��ة 

املعلومات والت�شال الرقمي.
هيئة  تعمل  الت��ف��اق��ي��ة،  ومب��وج��ب 
اأبوظبي الرقمية على دعم وت�شجيع 
املعلومات  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ط������الب 
ع��م��ل متخ�ش�شة  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق  ع���رب 

وتعزيز  ل���ت���دري���ب���ه���م  وم����الئ����م����ة 
الطالب وحديثي  وكفاءات  خربات 
التخرج، لإك�شابهم اخلربة الفعلية 
ت��وؤه��ل��ه��م ل��الل��ت��ح��اق بفر�ش  ال��ت��ي 
ع��م��ل ت��ن��اف�����ش��ي��ة وت��وج��ي��ه��ه��م نحو 

احليوية  وامل���ج���الت  ال��ع��م��ل  ���ش��وق 
املنطقة. كما تقوم  الأك��ر طلباً يف 
الرقمية  البيانات  بتوفر  الهيئة 
واملكانية الالزمة لتطوير الأبحاث 
من  العلمية،  وامل�شاريع  والدرا�شات 

خ���الل م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت�شهل 
و�شول الطلبة اإىل م�شادر البيانات 

املوثوقة ب�شكل �شريع واآمن.
التفاقيات يف جناح  توقيع  وج��رى 
حكومة اأبوظبي امل�شارك يف “اأ�شبوع 

حيث   ،”2019 للتقنية  جيتك�ش 
وق������ع م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م ك������ِل من 
ال�شعدي،  رو���ش��ة  ال��دك��ت��ورة  �شعادة 
الرقمية،  اأبوظبي  هيئة  عام  مدير 
وال��دك��ت��ور ع���ارف احل���م���ادي، نائب 
خليفة  جلامعة  التنفيذي  الرئي�ش 

للعلوم والتكنولوجيا. 
ال���دك���ت���ورة رو�شة  ���ش��ع��ادة  واأك������دت 
اأبوظبي  هيئة  عام  مدير  ال�شعدي، 
الرقمية حر�ش الهيئة على تعزيز 
اأفق التعاون مع القطاع الأكادميي 
يف  ال��دول��ة،  يف  موؤ�ش�شاته  وخمتلف 
�شبيل تر�شيخ ريادة اإمارة اأبوظبي يف 
الرقمي، وذلك من  التحول  جمال 
امل��ع��رف��ة والبحوث  ت��وظ��ي��ف  خ���الل 
العلمية وبرامج التطوير بالإ�شافة 
املواطنني  م���ن  ج��ي��ل  اإع�������داد  اإىل 
�شناعة  على  القادرين  الإماراتيني 
اأبوظبي  لإم���ارة  الرقمي  امل�شتقبل 

امل���ج���ال  ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا يف  وت���ع���زي���ز 
الرقمي والبتكار التكنولوجي. 

املحوري  ب��ال��دور  ال�شعدي  واأ���ش��ادت 
البحث  ق����ط����اع  ب�����ه  ي����ق����وم  ال�������ذي 
الوطنية  اجل��ام��ع��ات  يف  والتطوير 
لدعم اجلهود الرامية اإىل الرتقاء 
حيث  احلكومي،  القطاع  بخدمات 
املتقدمة  العلمية  ال��ب��ح��وث  ت�شكل 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة ودع��ام��ة �شلبة يف  رك��ي��زة 
ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي ب�شكل  ت��ط��وي��ر 
ع���ام واخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة ب�شكل 

خا�ش. 
واأ�شارت �شعادتها اإىل حر�ش الهيئة 
البحثية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  دع�����م  ع���ل���ى 
خ����الل احللول  م���ن  والأك���ادمي���ي���ة 
ال���رق���م���ي���ة وال����ب����ي����ان����ات امل���وث���وق���ة 
الأبحاث  اإج����راء  م��ن  متكنها  ال��ت��ي 

وا�شتقراء النتائج ب�شكل دقيق. 
م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د ال��دك��ت��ور عارف 
احل����������م����������ادي، ن������ائ������ب ال����رئ����ي���������ش 
للعلوم  خليفة  جلامعة  التنفيذي 
تبذل  اجلامعة  اأن  والتكنولوجيا، 

ك���ل م���ا ب��و���ش��ع��ه��ا م���ن اأج�����ل تعزيز 
ال���ت���ح���ول  ح���������ش����وره����ا يف جم�������ال 
اإع����داد  يف  ت�شتمر  ح��ي��ث  ال��رق��م��ي، 
وتخريج اأجيال جديدة من الطلبة 
يف  ب��ق��وة  امل�شاهمة  ع��ل��ى  ال��ق��ادري��ن 
يف  الرقمي  التحول  م�شرة  تعزيز 
التعاون  اأهمية  اإىل  لف��ت��اً  ال��دول��ة، 
امل�شرك مع هيئة اأبوظبي الرقمية، 
التي  احلكومية  اجلهة  باعتبارها 
ت��ق��ود الأج���ن���دة ال��رق��م��ي��ة يف اإم���ارة 

اأبوظبي.  

•• دبي-وام:

حتتفل بلدية دبي باليوم العاملي للطيور املهاجرة الذي ي�شادف 12 اأكتوبر 
من كل عام حيث �شتقيم غدا مهرجانا خا�شا لهذا احلدث مب�شاركة وح�شور 

طلبة املدار�ش واجلمهور واملهتمني بعامل الطيور املهاجرة.
ويت�شمن املهرجان العديد من الور�ش التعليمية التثقيفية املتعلقة باحلدث 
حماية  باأهمية  اجلمهور  وتوعية  وت�شجيع  تثقيف  بهدف  اأي��ام  خم�شة  مل��دة 
الطيور ومدى ارتباطها بحماية البيئة واملحميات وذلك يف اإطار دور البلدية 
و�شعيها للحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية يف الإمارة وريادتها 

يف رفع م�شتوى الوعي البيئي لدى اأفراد املجتمع.
واأنواعها  املهاجرة  الطيور  اأهمية  م��دى  وال��ور���ش  التوعية  برامج  وتتناول 

املختلفة والتهديدات التي تواجهها وكيف ميكن التخفيف منها ويتم التناول 
بطريقة مب�شطة و�شيقة وجذابة لطلبة املدار�ش بهدف زيادة الوعي.

اإن  دب��ي.ز  بلدية  يف  البيئة  اإدارة  مديرة  الهرمودي  علياء  املهند�شة  وقالت 
اأداًة فّعالة للم�شاهمة يف رفع  التوعية باليوم العاملي للطيور املهاجرة ميثل 
واأهميتها  املهاجرة  الطيور  تواجهها  التي  التهديدات  ب�شاأن  الوعي  م�شتوى 

و�شرورة التعاون الدويل للحفاظ عليها.
واأ�شافت اإن اهتمام بلدية دبي بالطيور املهاجرة ياأتي �شمن اأولويات العمل 
“كل املدن  اأن  البيئي للدولة ب�شكل عام وباإمارة دبي ب�شكل خا�ش مو�شحة 
وتوفر  ا�شت�شافتها  م�شوؤولية  تتحمل  املهاجرة  الطيور  اأنواع  ترتادها  التي 
بيئة �شليمة لها وحمايتها حيث اأن م�شتقبل الطيور مهم لي�ش فقط للحياة 
الفطرية ولكن اأي�شا ي�شاهم يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة للمدن لأنه 

املوارد  والزراعة وغرها من  وال�شحة  ال�شياحة  على  ب�شدة  يوؤثر  اأن  ميكن 
التي تدعم �شبل العي�ش والرفاهية ملجتمعنا«.

اإم��ارة دبي ودول��ة الإم��ارات ب�شكل عام متثل موطنا رئي�شيا  اأن  اإىل  واأ�شارت 
اأثناء  الطيور  لهذه  الآم��ن  امل��الذ  توفر  ب�شبب  املهاجرة  الطيور  للعديد من 
الكثر من  ل��دى  املف�شلة  ال���ش��راح��ات  اإح���دى  ال��دول��ة  هجرتها كما متثل 
الطيور املهاجرة ب�شبب وفرة م�شادر الغذاء وتوفر املحميات الطبيعية داخل 
الدولة اإىل جانب اعتبار املياه ال�شحلة ال�شاحلية واملمرات املائية الداخلية 
للطيور  املهمة  الأ�شا�شية  العنا�شر  من  املاحلة  وامل�شتنقعات  القرم  واأ�شجار 
التي تهرب من املناطق اجلليدية املتجمدة يف القطبني و�شيبريا اأثناء رحلة 

�شعيها للبحث عن مناخ اأكر دفئا يف اإفريقيا.
يذكر اأن بلدية دبي قامت با�شتحداث برامج تتبع للطيور ذات الأهمية على 

امل�شتوى الإقليمي وال��دويل عن طريق تكنولوجيا ال�شت�شعار عن بعد عرب 
الأقمار ال�شناعية وذلك لتعقب م�شار هجرة هذه الأنواع التي متر يف حممية 
راأ�ش اخلور يف موا�شم الهجرة ومن هذه الأنواع العقاب املنقط الكبر وهو 
ال�شتاء يف حممية را�ش  املهددة بالنقرا�ش والتي تق�شي فرة  الأن��واع  من 
لت�شل حتى  ال�شيف  التكاثر يف ف�شل  �شماًل يف مو�شم  بينما تهاجر  اخل��ور 
الفالمنجو  طيور  تتبع  اأي�شا  ومت  ال�شمال.  اأق�شى  يف  وكازاخ�شتان  رو�شيا 
اأهمية  ال��واردة  البيانات  ك�شفت  وقد  الهجرة  مو�شم  رحلتها يف  م�شار  لتتبع 
اخلور  راأ���ش  حممية  اإىل  اإ�شافة  الدولة  داخ��ل  الرطبة  املناطق  من  العديد 
حممية الوثبة يف اإمارة اأبوظبي وجزيرة ال�شينية يف اأم القيوين حيث يعتمد 
هذا النوع من الطيور على هذه الأرا�شي الرطبة للتع�شي�ش يف مو�شم التكاثر 

والتغذية قبل مو�شم الهجرة نحو و�شط اآ�شيا.

بلدية دبي تنظم حملة توعية لطلبة املدرا�س مبنا�شبة اليوم العاملي للطيور املهاجرة

يف اختتام م�ساركتها الناجحة يف معر�ش اأ�سبوع جيتك�ش للتقنية 2019

هيئة اأبوظبي الرقمية تتعاون مع جامعة خليفة لتطوير البحث العلمي 

حمدان بن زايد يتفقد عددا من م�شاريع البنية التحتية يف مدينة زايد بتكلفة 650 مليون درهم ويزور مواطنني

•• اأبوظبي-الفجر:
نظمت اإدارة رعاية الأحداث يف مديرية املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية بقطاع 
“تعزيز ال�شحة النف�شية  اأمن املجتمع يف  �شرطة اأبوظبي ور�شة عمل بعنوان 
ي�شادف  ال��ذي  النف�شية  لل�شحة  العاملي  باليوم  احتفاء  النتحار”،  ومقاومة 
العام حتت �شعار “لنعمل معاً على  هذا  يقام  والذي  عام،  كل  من  اأكتوبر    10
منع النتحار«. و اأو�شح، العقيد الدكتور، علي �شعيد  م�شبح املن�شوري، مدير 
اإدارة  رعاية  الأحداث، اأن اليوم العاملي لل�شحة النف�شية، يتيح الفر�شة لن�شر 
الوعي بق�شايا ال�شحة النف�شية وتعبئة اجلهود من اأجل دعم ال�شحة النف�شية، 
باعتبارها جزءاً ل يتجزاأ من ال�شحة التي يجب اأن تكون مكتملة بدنيا وعقليا 

واجتماعيا.
النف�شية  ال�شحة  تعزيز  عملية  اأولوياتها  يف  ت�شع  اأبوظبي  �شرطة  اأن  اأك��د،  و 
لالأحداث ، من خالل تهيئة الظروف املالءمة والبيئة املنا�شبة لدعم �شحتهم 
تاأهيلهم  اإع��ادة  يف  ت�شهم  �شحية  حياة  اأمن��اط  اعتماد  من  ومتكينهم  النف�شية 

متهيدا لإعادة دجمهم يف املجتمع.
 وا�شتعر�شت حماور ور�شة “تعزيز ال�شحة النف�شية ومقاومة النتحار”، مدى 
اأهمية ال�شحة النف�شية لدى فئة الأحداث خا�شة واملجتمع عامة، و اخلطوات 

املتبعة للحفاظ عليها، كما تناولت مو�شوع النتحار. 
املركز   ، الطبية  خليفه  ال�شيخ  مدينة  منها  جهات  ع��دة  النقا�ش  يف  ���ش��ارك  و 

الوطني للتاأهيل ، م�شت�شفى املفرق ، وموؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية.

ور�شة ل�شرطة  اأبوظبي احتفاء باليوم العاملي لل�شحة النف�شية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

املوؤمتر  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  ت��ن��ظ��م 
ال�������������دويل ال�����ث�����ال�����ث ل�����ل�����ط�����وارئ 
فندق  يف  �شيعقد  والذي   ،2019
انركونتيننتال اأبوظبي يف الفرة 
اجلاري  اأكتوبر   16 اإىل   14 من 
)م���واج���ه���ة حتديات  ���ش��ع��ار  حت���ت 
اآمن  اأج���ل جمتمع  م��ن  ال��ط��وارئ 

ومت�شامح(.
ال���ع���م���ي���د زاي�������د حممد  واأو������ش�����ح 
الهاجري، مدير مديرية الطوارئ 
وال�شالمة العامة، بقطاع العمليات 
�شيناق�ش  امل���وؤمت���ر  اأن  امل���رك���زي���ة، 
وامل�شتجدات  ال���ت���ج���ارب  اأف�������ش���ل 
ال����ط����وارئ  اجل�����دي�����دة يف جم������ال 
ثماين  يف  ال��ع��امل��ي��ة  وامل���م���ار����ش���ات 
ج��ل�����ش��ات ه���ي ال��ب��ح��ث والإن����ق����اذ، 
وحتليل  الأع����م����ال،  وا���ش��ت��م��راري��ة 
ال���ب���ي���ان���ات، وت��خ��ط��ي��ط ال���ط���وارئ 
والقيادة، واملواد اخلطرة، والدعم 
النف�شي،  والتح�شني  اللوج�شتي، 

والتدخل ال�شريع.
�شاعات  احت�شاب  �شيتم  باأنه  واأف��اد 
م�شتمر”  طبي  “تعليم  معتمدة 
كلية  م������ن  امل�������وؤمت�������ر  حل���������ش����ور 
اجل���راح���ني ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ودائ���رة 
اأهمية  ويعك�ش  -اأبوظبي،  ال�شحة 
وقيمة املوؤمتر العلمية يف مناق�شة 
م�������ش���ت���ج���دات وم���و����ش���وع���ات طب 
العاملية  املنظومة  �شمن  الطوارئ 
وال�������ش���راك���ة يف ت����ب����ادل اخل�����ربات 

واملعلومات.

مو�شوعات  اجل��ل�����ش��ات  وت���ت���ن���اول 
والدرو�ش  وال��ت�����ش��ام��ح  ال���ط���وارئ 
اإيرلندا  جت���رب���ة  م���ن  امل�����ش��ت��ف��ادة 
ال�����ش��م��ال��ي��ة، وال����ف����رز ال���ط���ب���ي يف 
املتعددة،  الإ�شابات  ذات  احل��وادث 
واإدارة  ل���ل���ك���وارث  وال����ش���ت���ج���اب���ة 
التكتيكية  ال�شراكة  ودور  الأزمات، 
يف اإدارة الأحداث، واملواد اخلطرة، 
الطوارئ،  ل��ف��رق  ال���ق���درات  وب��ن��اء 
الطوارئ واللياقة  وانتقاء طواقم 

النف�شية، والطوارئ والق�شوى.
مو�شوعات  اإىل  ي���ت���ط���رق  ك���م���ا 
الأحداث  م��ن  امل�شتفادة  ال��درو���ش 
والتجربة  بريطانيا،  يف  ال��ك��ربى 
ال���ك���وري���ة يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل����واد 

اخلطرة، والإ�شعاف اجلوي.
و����ش���ي���ق���ام ع���ل���ى ه���ام�������ش امل���وؤمت���ر 

ويت�شمن  ل��ل�����ش��رك��ات  م��ع��ر���ش��ان 
اأحدهما الآليات احلديثة التي يتم 
الطوارئ،  جم��ال  يف  ا�شتخدامها 
واملعدات  الآل��ي��ات  يعر�ش  والآخ���ر 
عمل  يف  امل�شتخدمة  التخ�ش�شية 
وال�شالمة  ال�����ط�����وارئ  م���دي���ري���ة 

العامة.
وي�شارك يف املوؤمتر خرباء واأ�شاتذة 
من جامعات تورنتو يف كندا، ويال 
وال�شر،  وي�������ورك،  الأم���ري���ك���ي���ة، 
بريطانيا،  م���ن  ام���ربي���ا  ون������ورث 

ومي�شي من نيوزلندا.
وذكرت اللجنة املنظمة اأن الدعوة 
وللت�شجيل  املوؤمتر  حل�شور  عامة 
الإلكروين  امل��وق��ع  على  ال��دخ��ول 
www.adpolice.gov.

.ae/en/emgc

•• اأبوظبي-الفجر:

مقره  يف  الإم����ارات   ت��راث  لنادي  التابع  والبحوث  للدرا�شات  زاي��د  مركز  م  نظَّ
تاريخية  ع��الق��ات  وال��ب��ح��ري��ن..  “الإمارات  بعنوان  حما�شرة  ام�����ش  بالبطني 
وثوابت م�شركة”، قدمها الأ�شتاذ يو�شف حممد اإ�شماعيل، مدير اإدارة و�شائل 

الإعالم يف وزارة �شوؤون الإعالم مبملكة البحرين.
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  ارتباط  على  بالتاأكيد  حديثه  املحا�شر  ا�شتهل 
اأ�شهم  طويلة،  عقود  اإىل  ج��ذوره��ا  متتد  تاريخية  بعالقات  البحرين  ومملكة 
وال�شعبني  احلكيمتني  ال��ق��ي��ادت��ني  ب��ني  املتميزة  الأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات  من��وه��ا  يف 
ال�شقيقني، منوهاً بالدور الكبر للمغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان “طيب اهلل ثراه” يف تطوير العالقات بني الإمارات والبحرين، واأ�شاف اأن 
“جميع اأهل البحرين كانوا ينظرون اإليه كاأخ اأكرب وقائد عربي متيز مبواقفه 

امل�شهودة يف الدفاع عن امل�شالح العربية«.
ال�شيخ  زار  حيث  البلدين،  قيادتي  بني  املتبادلة  الزيارات  اإىل  املحا�شر  وتطرق 
زايد “رحمه اهلل” البحرين يف اأكتوبر 1967 وكان يف ا�شتقباله ال�شيخ عي�شى 
تعرف  اأيام   4 اآن��ذاك، وا�شتغرقت الزيارة  اآل خليفة حاكم البحرين  بن �شلمان 
واخلدمات  امل��ي��ن��اء  مثل  املختلفة  البحرين  م��راف��ق  على  زاي���د  ال�شيخ  خاللها 
التجارية و�شركة النفط والكهرباء، كما قام ال�شيخ عي�شى بن �شلمان بزيارة اإىل 
دعم  البحرين يف  املحا�شر م�شاهمة  وتناول   .1976 يونيو  الإم���ارات يف  دول��ة 
كانوا  البحرين  يف  املعلمني  اأن  اإىل  م�شراً  الإم���ارات،  دول��ة  يف  الربوي  العمل 

يتناف�شون من اأجل اأداء واجبهم يف وطنهم الثاين الإمارات، حتى بلغ عددهم يف 
اأبوظبي وحدها اأكر من 170 معلماً، حيث كانوا حمط تقدير من كافة اأبناء 
وانت�شار  البحرينية دوراً مهماً يف تقوية  التعليمية  البعثة  الإم��ارات، كما لعبت 

العمل الك�شفي يف دولة الإمارات.
وتطرق كذلك اإىل امل�شركات بني ال�شعبني يف التقاليد والثقافة والهتمامات، 
امل�شركات  اأح��د  ال��ذي يعد  �شيما يف اجلانب الراثي، مثل الهتمام باخليل  ل 
يف  اأق��ي��م  ال���ذي  اخل��ي��ل  �شباق  اهلل”  “رحمه  زاي���د  ال�شيخ  ح�شر  حيث  بينهما، 

البحرين عام 1983 وكرم الفائزين.
يف  تعي�ش  حيث  ف��ي��ه،  ال�شعبني  ب��ني  والت�شابه  الت�شامح  قيمة  اإىل  ت��ط��رق  كما 
البحرين جن�شيات ومذاهب متعددة يف وفاق و�شالم، كما اأن القيادة يف البحرين 

ال�شالم  وم��راك��ز  والجتماعات  ب��امل��وؤمت��رات  الت�شامح  دع��م  يف  كبرة  جهود  لها 
والتعاي�ش ال�شلمي.

فريدة،  جت��رب��ة  الت�شامح  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  جت��رب��ة  اإن  وق���ال 
التي  والوحيدة  الأوىل  الدولة  هي  تكون  للت�شامح   2019 عام  وبتخ�شي�شها 
اأن  كما  الت�شامح،  قيمة  تاأكيد  اإىل  تهدف  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  مثل  تتبنى  التي 
ا�شتحداث وزارة للت�شامح هي الأوىل من نوعها يف املنطقة وعلى  م�شتوى العامل 

يدل على ذلك.
للدرا�شات  التنفيذي  امل��دي��ر  الرميثي  اهلل  عبد  علي  ���ش��ع��ادة  املحا�شرة  ح�شر 
والإعالم يف نادي تراث الإمارات، والأ�شتاذة فاطمة املن�شوري مديرة مركز زايد 

للدرا�شات والبحوث، وعدد من الإعالميني وموظفي النادي واملهتمني.

يف حما�سرة مبركز زايد للدرا�سات 

م�شوؤول اإعالمي بحريني :عالقات االإمارات والبحرين متجذرة عرب التاريخ  
 جتربة الإمارات يف الت�سامح فريدة 

�شاحي خلفان يطلع على النظام 
املروري ململكة ال�شويد 

•• دبي-الفجر:

التقى معايل الفريق �شاحي خلفان متيم، نائب رئي�ش ال�شرطة والأمن العام يف 
دبي، خالل زيارته والوفد املرافق له اإىل مملكة ال�شويد اليوم، �شعادة اإليزابيث 

باكتيمان، نائبة وزير العدل يف اململكة، وعدد من كبار امل�شوؤولني ال�شويديني.
ومت خالل اللقاء مناق�شة �شبل التعاون وتبادل اخلربات يف جمال ال�شر واملرور 

بني �شرطة دبي، ومملكة ال�شويد.
ح�شر اللقاء �شعادة اللواء املهند�ش امل�شت�شار حممد �شيف الزفني، م�شاعد قائد 
عام �شرطة دبي ل�شوؤون العمليات، والعميد اأحمد املقعودي، مدير مكتب نائب 
اإدارة  املناعي، مدير عام  والعميد وليد  دب��ي،  العام يف  والأم��ن  ال�شرطة  رئي�ش 
التطوير والبتكار، مبكتب نائب رئي�ش ال�شرطة والأمن العام يف دبي، و�شلطان 

املزروعي.

•• اأبوظبي-وام:

لل�شوؤون  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  توعوية  ر�شالة  اأبوظبي  �شرطة  وجهت 
الإ�شالمية والأوقاف بعد �شالة اجلمعة بهدف تعزيز �شالمة الأبناء مروريا 

يف منطقة �شعودهم ونزولهم من املركبات اخلا�شة بالقرب من مدار�شهم.
ونا�شدت اأولياء الأمور ب�شرورة احلر�ش على اللتزام بقوانني واأنظمة املرور 
املدار�ش  عند  اأبنائهم  ن��زول  بعد  الطريق  منت�شف  يف  مركباتهم  ترك  بعدم 

لتجنب الزدحام واحلفاظ على ان�شيابية احلركة املرور.
كما حثتهم على �شرورة اللتزام بالوقوف مبركباتهم يف الأماكن املخ�ش�شة 

لنزول و�شعود الطلبة حفاظاً على �شالمتهم من اأية خماطر.
ودعت اإىل �شرورة اإبالغ ال�شائق اخلا�ش ملركباتهم باأهمية الوقوف يف الأماكن 
املخ�ش�شة لنزول و�شعود الطالب وعدم التوقف واإنزالهم يف منت�شف ال�شارع 

لتجنب وقوع احلوادث، و�شمان �شالمتهم.
جتاوز  بعدم  ال�شالمة  درب  حملة  اأه���داف  مع  للتفاعل  ال�شائقني  دع��ت  كما 
ملركبات  الأولوية  ومنح  الطريق،  بغر  الن�شغال  وجتنب  املحددة  ال�شرعات 

الطوارئ والإ�شعاف وال�شرطة.

•• عجمان -وام: 

لالإح�شاء  ع��ج��م��ان  م��رك��ز  اط��ل��ق 
هام�ش  ع����ل����ى   - وال���ت���ن���اف�������ش���ي���ة 
م�شاركته مبعر�ش اأ�شبوع جيتك�ش 
اختتم  ال����ذي   ،2019 ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة 

ام�ش الأول يف مركز دبي التجاري 
العاملي - اأدوات التقارير التفاعلية 
بن  را���ش��د  ال�شيخ  بح�شور  وذل���ك 
ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ���ي�������ش دائ�����رة 
عجمان.   يف  والتخطيط  البلدية 
واط���ل���ع ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن حميد 

النعيمي، بح�شور الدكتورة هاجر 
التنفيذي  املدير  احلبي�شي  �شعيد 
التقارير  اأدوات  ع��ل��ى  ل��ل��م��رك��ز، 
امل�شتخدم  متكن  ال��ت��ي  التفاعلية 
النهائي من تكوين التقارير ح�شب 
احتياجاته من البيانات املتاحة له 

ومن ثم ت�شديرها اإىل ملف اإك�شل 
والإجنليزية.   العربية  باللغتني 
هي  التفاعلية  التقارير  اأن  يذكر 
جزء من اأدوات البيانات التفاعلية 
عجمان  م���رك���ز  ي���ط���وره���ا  ال���ت���ي 
والتي  وال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ل���الإح�������ش���اء 

البيانات بطرق  اإىل توفر  تهدف 
لي�شتعر�ش  للم�شتخدم  خمتلفة 
منظور  م�����ن  ب�����اأك�����ر  ال����ب����ي����ان����ات 
مثل  الأدوات  بقية  اإىل  بالإ�شافة 
اخل����رائ����ط ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ول���وح���ات 

املوؤ�شرات.

•• دبي-وام:

وقعت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني مذكرتي تفاهم مع كل من 
واملتو�شطة  ال�شغرة  امل�شاريع  لتنمية  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة 
وبنك الإمارات دبي الوطني ب�شاأن تعزيز التعاون يف برنامج اأب�شر. 
800 عر�ش وخ�شم ح�شري  “ اب�شر” اأكر من  ويوفر برنامج 
للمواطنني واملواطنات العاملني يف القطاع اخلا�ش تقدمها جهات 

حكومية وخا�شة �شركاء يف املبادرة.
معر�ش  يف  ال����وزراة  م�شاركة  هام�ش  على  امل��ذك��رت��ني  توقيع  ومت 
حيث  الول..  اأم�ش  اختتم  ال��ذي   “  2019 للتقنية  “جيتك�ش 
وقعهما كل من حممد �شقر النعيمي وكيل وزارة املوارد الب�شرية 

والتوطني امل�شاعد ل�شوؤون اخلدمات امل�شاندة وه�شام القا�شم نائب 
وقعت  فيما   .. الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
امل�شاعد  والتوطني  الب�شرية  امل���وارد  وزارة  وكيل  علي  اآل  ف��ري��دة 
لتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية وعبد البا�شط اجلناحي املدير 
ال�شغرة  امل�شاريع  لتنمية  را���ش��د  ب��ن  حممد  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
واملتو�شطة. وقالت فريدة اآل علي اإن توقيع مذكرتي التفاهم ياأتي 
“اب�شر” مبا  �شركاء  قاعدة  تو�شيع  ال���وزارة على  اإط��ار حر�ش  يف 
النوعية واحل�شرية للمواطنني واملواطنات  يزيد من المتيازات 
العاملني يف القطاع اخلا�ش وهو الأمر الذي من �شاأنه امل�شاهمة 
يف حتفيز املوارد الب�شرية الوطنية لاللتحاق بالعمل يف موؤ�ش�شات 
القطاع اخلا�ش. واأو�شحت اأن مذكرة التفاهم املوقعة مع موؤ�ش�شة 

تهدف  واملتو�شطة  ال�شغرة  امل�شاريع  لتنمية  را���ش��د  ب��ن  حممد 
املوؤ�ش�شة  لدى  امل�شجلني  الأع�شاء  من  الأعمال  رواد  ت�شجيع  اإىل 
للت�شجيل يف برنامج “اأب�شر” ك�شركات داعمة للربنامج من اأجل 
تقدمي العرو�ش واملزايا اخلا�شة واحل�شرية للمواطنني العاملني 

بالقطاع اخلا�ش.
واأ�شافت اأن مذكرة التفاهم املوقعة مع بنك الإمارات دبي الوطني 
واملزايا  ترويج اخلدمات  تبادل  التعاون يف جمال  تعزيز  تت�شمن 
“اأب�شر” اخلا�ش  برنامج  عرب  لعمالئه  ط��رف  كل  يقدمها  التي 
ال��ذي يعزز  الأم��ر  للبنك وه��و  التابعة   ».Liv« ب��ال��وزارة ومن�شة 
العاملني  املواطنني  اإىل دعم ومتكني  الرامية  ال��وزارة  من جهود 

يف القطاع اخلا�ش.

•• دبي - وام: 

اأهدت هيئة الطرق واملوا�شالت حافلتني لنقل طالب مدر�شة نائية يف 
جنوب مملكة تايالند وذلك بالتعاون مع جمعية دار الرب يف اإطار مبادرة 
امل�شاهمات العاملية املندرجة �شمن حمفظة الهيئة للخر. وقال حممد 
هيئة  ملحفظة  العليا  اللجنة  رئي�ش  املديرين  جمل�ش  ع�شو  امل��ال  عبيد 
الطرق واملوا�شالت للخر يف الهيئة.. اإن اإهداء احلافلتني جاء بغر�ش 
املعارف الأهلية  تقدمي الدعم وامل�شاعدة يف تي�شر نقل طالب مدر�شة 

الإ�شالمية مبقرها يف قرية بان خوان�شطا مبديرية خواندون يف ولية 
�شتول يف جنوب مملكة تايالند من واإىل مدر�شتهم ل�شتكمال م�شرتهم 
التعليمية دون معاناة .. م�شرا اإىل اأنه مت اأي�شا توزيع م�شاعدات غذائية 
املبادرة  اأن  واأ�شاف  طالبا.   1568 عددهم  البالغ  املدر�شة  طالب  على 
الهيئة  حمفظة  حم��اور  �شمن  العاملية  امل�شاهمات  حم��ور  حت��ت  ت��ن��درج 
للخر والتي تلعب دورا موؤثرا يف تقدمي امل�شاعدات اخلارجية ..موؤكدا 
اأن الهيئة تبذل جهودا كبرة من اأجل اأن متتد يد اخلر والعطاء لأكرب 

عدد من الفئات املحتاجة حمليا واإقليميا وعامليا.

طرق دبي تهدي حافلتني لنقل طالب 
مدر�شة نائية بجنوب تايالند

�شرطة اأبوظبي تدعو اأولياء االأمور اإىل الوقوف باالأماكن املخ�ش�شة ل�شعود ونزول طلبة املدار�س

مركز اإح�شاء عجمان يطلق التقارير التفاعلية

وزارة املوارد الب�شرية والتوطني تدعم برنامج اأب�شر

�شرطة اأبوظبي تنظم موؤمترا 
دوليا للطوارئ بعد غد
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة –الفجر:

اجلامعة  يف   » م�شوؤولتي  �شالمتي  »معر�ش  واأن�شطة  فعاليات  ب��داأت 
القيادة  م��ع  بالتعاون  القا�شمية  اجلامعة  تنظمه  وال���ذي  القا�شمية 
رافد  و�شركة  املدين  للدفاع  العامة  والإدارة  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة 

حللول املركبات بهدف ن�شر الوعي والثقافة املرورية بني الطالبات.
بح�شور  باجلامعة  الطالبات  بكليات  اأقيم  ال��ذي  املعر�ش  افتتاح  ومت 
الأ�شتاذ الدكتور ر�شاد �شامل مدير اجلامعة القا�شمية وح�شور ممثلي 
اأع�شاء  عن اجلهات امل�شاركة واملدربني واملحا�شرين بجانب عدد من 

الهيئة التدري�شية باجلامعة والكوادر الوظيفية والطالبات.
ال��ن�����ش��ائ��ح وال�شروح  ال��ع��دي��د م���ن  ت���ق���دمي  امل��ع��ر���ش  وج�����رى خ����الل 

العامة  والإدارة  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  جتارب  وا�شتعرا�ش 
للدفاع املدين  بال�شارقة و�شركة رافد حللول املركبات وكلهم من ذوات 
اخلربة يف هذا املجال اإ�شافة اإىل التطرق لأبرز احلقائق والأرقام يف 

جمال ال�شالمة املرورية.
خاللها  مت  مرئية  عرو�شاً  الثالثة  اجلهات  من  املخت�شون  قدم  كما 
وعر�ش  املرورية  ال�شالمة  حتقيق  يف  املتبعة  العمل  باآليات  التعريف 
التجارب يف هذا املجال لتنمية و ن�شر الوعي والثقافة املرورية و�شط 
على  حفاظاً  �شليمة  مرورية  �شلوكيات  واإك�شابهن  الطالبات  �شريحة 

�شالمتهن.
وعك�شت فعاليات املعر�ش والذي يعد من الفعاليات الأب��رز يف تعزيز 
دور امل�شوؤولية املجتمعية بني جميع اأطراف املعادلة املرورية لتحقيق 

مفهوم  وغر�ش  الطرق  اأم��ن  �شبط  يف  املتمثل  ال�شراتيجي  الهدف 
ال�شالمة  معدل  م�شتوى  ورف��ع  املجتمع  اأف���راد  بني  امل��روري��ة  الثقافة 

املرورية بني �شريحة الطلبة .
وقدمت القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة �شرح حول التقنيات املتطورة 
يف �شيارات الإجناد من خالل توفر �شيارة يف املعر�ش بجانب  عر�ش 
اأنواع الرادارات واأنواع املخالفات و عر�ش اأفالم وثائقية عن احلوادث 

الناجمة عن الهواتف.
خالل  م��ن  �شرحا  بال�شارقة  امل���دين  للدفاع  العامة  الإدارة  وق��دم��ت 
تواجد �شيارة الدفاع املدين يف اخلارج وبيان ل�شرح مف�شل للطالبات 
الأدوات  و  امل��روري��ة  احل���وادث  اثناء  احل��رائ��ق  التعامل مع  كيفية  عن 
امل�شتخدمة يف حال لزم ق�ش ال�شيارة لإخراج امل�شابني و �شرح مكونات 

ال�شيارة  
اأما �شركة رافد حللول املركبات فقدمت عر�ش ل�شيارة رافد الكهربائية 
داخل املعر�ش و�شرحت للطالبات  ماهي مميزاتها ؟و ملاذا مت اختيارها 

ل�شتخدامها؟
كما وتعرفت الطالبات على كيفية ا�شتخدام ابليك�شن رافد يف احلوادث 

املرورية و يف حال طلب زيوت لل�شيارات اأو غرها.
القا�شمية على  ���ش��امل م��دي��ر اجلامعة  ر���ش��اد  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  واأك���د 
واأ�شاد  املعر�ش واأهدافه لرفع وعي الطلبة و�شمان �شالمتهم  اأهمية 
بتعاون القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة والإدارة العامة للدفاع املدين 
وتقدمي  مبركباتهم  وم�شاركتهم  املعر�ش  تنظيم  يف  وراف��د  بال�شارقة 

�شروح حول ال�شتفادة من خدمات و�شمان �شالمة املجتمع ،

•• ال�صارقة-الفجر:

39 دولة،  132 فيلماً من  مب�شاركة 
الدورة  فعاليات  الأح���د،  غ��داً  تنطلق 
ال�شارقة  م���ه���رج���ان  م����ن  ال�����ش��اب��ع��ة 
ال�شينمائي الدويل لالأطفال وال�شباب 
2019، الذي تنظمه موؤ�ش�شة )فن( 
الإعالمي  الفن  ودعم  بتعزيز  املعنية 
ل���الأط���ف���ال وال��ن��ا���ش��ئ��ة يف الإم�������ارات، 
يف  املقبل،  اأكتوبر   18 حتى  وت�شتمر 
قاعة اجلواهر للمنا�شبات واملوؤمترات 
بال�شارقة. ويحّل على دورة هذا العام 
من املهرجان التي ترفع �شعار “اأفالم 
���ش��ي��وف من  كتب”،  م���ن  م�����ش��ت��وح��اة 
العرب  ال�شينمائيني  ال��ن��ج��وم  نخبة 

الكويتي  امل��م��ث��ل  اأب���رزه���م  والأج���ان���ب 
با�شل  وال�شوري  العقل،  عبدالرحمن 
خياط، وال�شعودي عبد املح�شن النمر، 
وال�شاعرة واملخرجة الإماراتية جنوم 
الإماراتي  وامل��خ��رج  وال��ف��ن��ان  ال��غ��امن، 
عبداهلل اجلنبيي، واملخرجة الإماراتية 
نهلة الفهد، والناقد واملخرج امل�شري 
الكندي  وامل���خ���رج  اهلل،  ن�����ش��ر  ي�����ش��ري 
ج��ول��ي��ان ك��اري��ن��غ��ت��ون، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
ال��ن��ج��م ال�����ش��ع��ودي ال�����ش��اع��د ع��ب��د اهلل 

علي واآخرين من مبدعي ال�شينما. 

�سعار يحتفي مب�سروع الثقافة
للقب  ال�شارقة  اإم���ارة  بنيل  واح��ت��ف��اًء 
للعام  ل��ل��ك��ت��اب  ال���ع���امل���ي���ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 

�شعار  امل���ه���رج���ان  اع��ت��م��د   ،2019
“اأفالم م�شتوحاة من كتب”، ليعك�ش 
يف  ال����رائ����د  ودوره  ال���ك���ت���اب  اأه���م���ي���ة 
اختالفها،  على  ب��ال��ف��ن��ون،   النهو�ش 
حيث �شيتم عر�ش جمموعة متنوعة 
امل�شتوحاة  ال�شينمائية  الأع��م��ال  م��ن 
من كتب لتعريف ال��زّوار على القيمة 
املعرفية والفنية التي يقدمها الكتاب 

لل�شينما.

عرو�ش وفئات جوائز
ت��ل��ق��ى طلبات  ق�����ّد  امل���ه���رج���ان  وك������ان 
 86 م�����ش��ارك��ة ل��� 1454 ف��ي��ل��م��اً م��ن 
فيلماً   12 ���ش��ي��ع��ر���ش  ح��ي��ث  دول������ة، 
و75  ع��امل��ي��اً،  الأوىل  ل��ل��م��رة  ت��ع��ر���ش 

الأو�شط،  ال�����ش��رق  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
التعاون  دول جمل�ش  �شعيد  على  و7 
املهرجان  فئات  على  تتوّزع  اخلليجي 
ال�شبع، وهي: اأفالم من �شنع الأطفال 
ق�شرة،  خليجية  واأف���الم  والنا�شئة، 
واأفالم دولية ق�شرة، واأفالم الر�شوم 
امل��ت��ح��رك��ة، واأف����الم وث��ائ��ق��ي��ة، واأف���الم 

روائية، واأفالم من �شنع الطلبة.
الأفالم  ع��دد  اأن  ع��ن  احل���دث  وك�شف 
بواقع  ت�شاعفت  العام  لهذا  املتقدمة 
م���رات ع��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، ك��م��ا مت   3
اخ��ت��ي��ار جل��ن��ة خ��ا���ش��ة م��ن املحكمني 
تقييم  م��ه��م��ة  ل��ي��ت��ول��وا  ال���واع���دي���ن، 
اأف�������ش���ل ف��ي��ل��م م����ن ���ش��ن��ع الأط����ف����ال 
التي  ال�����ش��ب��اب  لفئة  دع��م��اً  وال��ن��ا���ش��ئ��ة 

متت اإ�شافتها مل�شمى ور�شالة املهرجان 
من  نخبة  �شتتوىل  فيما  ال��ع��ام،  ه��ذا 
ت��ق��ي��ي��م بقية  امل���ح���رف���ني  امل��ح��ك��م��ني 
للجمهور  وت�شجيعاً  املهرجان.  فئات 
ع��ل��ى ح�����ش��ور ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان، مت 
تخ�شي�ش �شحوبات على جوائز قّيمة 

منها �شيارة ميني كوبر.

ور�ش وفعاليات 
امل��ه��رج��ان يف دورت����ه احلالية  وي��ن��ظ��م 
تدريبية  وور�������ش  ح����واري����ة  ج��ل�����ش��ات 
ال�شينما،  ���ش��ن��اع��ة  ت��ت��ن��اول  م��ت��ن��وع��ة، 
مع  وتتنا�شب  وال��ر���ش��م،  وال��ت�����ش��وي��ر، 
خ�شت  كما  ال��ع��م��ري��ة،  ال��ف��ئ��ات  جميع 
ف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب ب��ع��دد م��ن ور����ش العمل 

العديد  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  املتخ�ش�شة، 
اجلانبية  والأن�شطة  الفعاليات،  م��ن 
ال�شيخة  وقالت  للمعر�ش.  امل�شاحبة 
مدير  القا�شمي  عبداهلل  بنت  جواهر 
ال�شارقة  وم��ه��رج��ان  )ف���ن(  موؤ�ش�شة 
ال�������ش���ي���ن���م���ائ���ي ال����������دويل ل����الأط����ف����ال 
جديدة  دورة  اإىل  “نتطلع  وال�شباب: 
ال�شابقة،  الأع�����وام  م��ن  اأك���ر جن��اح��اً 

ت���ع���زز م���ك���ان���ة اجل���ي���ل اجل����دي����د على 
العربية  ال�شينمائي  الإب���داع  خ��ارط��ة 
والعاملية، وت�شيف اإىل تاريخ ال�شارقة 
جديداً  م��ن��ج��زاً  ال��ث��ق��ايف  والإم��������ارات 
لالإن�شان  القيمة احلقيقية  يعرب عن 
والإب����داع.«   للفنون  التنموي  والبعد 
املهرجان  اأن  اإىل  القا�شمي  واأ����ش���ارت 
اأن  ي�شعى يف كل دورة من دورات��ه اإىل 

واليافعني  والأطفال  للعائالت  يقدم 
لهم  تفتح  التي  اخليارات  من  الكثر 
امل��ع��ارف وال��ع��ل��وم التقنية  اآف���اق���اً م��ن 
اأ�شرار  اأك���ر م��ن  وال��ف��ن��ي��ة وت��ق��رب��ه��م 
ال�شباب  داعية  واأب��ع��اده  ال�شابع  الفن 
تفاعل  م�شاحة  املهرجان  اعتبار  اإىل 
وت��ن��اف�����ش ع��ل��ى اإن��ت��اج اجل��م��ال بقيمه 

النبيلة.«

اجلامعة القا�شمية تنظم معر�س �شالمتي م�شوؤوليتي بالتعاون مع �شرطة ال�شارقة والدفاع املدين و�شركة رافد لن�شر الوعي والثقافة املرورية بني الطالبات 

بح�سور نخبة من جنوم ال�سينما العرب والأجانب 

ال�شارقة ال�شينمائي الدويل لالأطفال وال�شباب ينطلق غدًا 

•• عجمان-وام:

الأعلى  املجل�ش  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  هناأ 
عهده  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  عجمان  حاكم 
الإدارية  لل�شوؤون  عجمان  حاكم  ممثل  النعيمي  حميد  بن  اأحمد  وال�شيخ 
بع�شوية  القيوين  اأم  من  ركا�ش  بن  حميد  ح�شن  ع��ذراء  الفائزة  واملالية.. 

املجل�ش الوطني الإحتادي يف انتخابات 2019 .
واأ�شاد �شموه خالل لقاء ع�شوة املجل�ش الوطني الإحتادي يف مكتبه بديوان 
اآل  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  احلاكم بالقرار واخلطوة املهمة ل�شاحب 
الإماراتية  امل��راأة  “حفظه اهلل” واملتمثلة برفع متثيل  الدولة  رئي�ش  نهيان 
يف املجل�ش الوطني الإحتادي اإىل %50 يف الدورة النتخابية احلالية لعام 

.  2019

واأكد �شموه اأن هذه املبادرة تاأتي يف وقتها ال�شحيح تر�شيخا للدور الريادي 
للمراأة الإماراتية يف �شتى القطاعات واملجالت التنموية بعد اأن اأثبتت املراأة 
وتقدمت  احل��ي��اة.  جم��الت  كافة  يف  امل�شوؤولية  حتمل  يف  وجدارتها  قدرتها 
حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  اجل��زي��ل  بال�شكر  رك��ا���ش  ب��ن  ح�شن  ع���ذراء  الع�شوة 
عجمان على هذا اللقاء وتهنئتها وم�شاندتها يف رحلتها النتخابية والو�شول 
اىل قبة الربملان وثقته وت�شجيعه لها لالنخراط يف العملية الدميقراطية 

وخا�شة اأنها اإحدى موظفات حكومة عجمان .. موؤكدة اأنها �شتعمل من اأجل 
حتقيق املبادئ التي تر�شحت من اأجلها خلدمة اأبناء وطنها من خالل اجلد 

والعمل البناء خلدمتهم وخدمة الوطن.
لإي�شال  و�شت�شعى  كبرة  م�شوؤولية  يحملها  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  ثقة  اإن  وق��ال��ت 
�شوتهم من خالل طرح املبادرات والأفكار التي من �شاأنها حتقيق م�شلحة 

الوطن واملواطن.

حاكم عجمان يهنئ عذراء ح�شن بن ركا�س بفوزها بع�شوية املجل�س الوطني

•• اأبوظبي-وام:

متعاماًل   611 منهم  اأ�شخا�ش   708 ا�شتفاد 
اأبوظبي من  و98 من منت�شبي �شرطة  خارجياً 
17 مبادرة م�شركة بني ميثاق الت�شامح وميثاق 
ال�شعادة بقطاع �شوؤون القيادة يف �شرطة اأبوظبي. 
مدير  اليبهوين،  �شلطان  نا�شر  العميد  واأو�شح 
ير�شخ   2019 ع���ام  اأن  ال��ق��ي��ادة،  ���ش��وؤون  ق��ط��اع 
اأبوظبي  م��ن  ويجعل  ال��دول��ة،  يف  الت�شامح  قيم 

ملختلف  حا�شنة  وبيئة  للت�شامح  عاملية  عا�شمة 
ثقافات العامل وموطناً لكل ال�شعوب التي حتيا 
اأن اإعالن  اإىل  اأر�شها، لفتاً  وتعمل يف وئام على 
للت�شامح  ع��ام��ا   2019 ع��ام  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
�شعباً  واأف��راد،  دع��وة للجميع من موؤ�ش�شات  يعد 
خمتلف  يف  الت�شامح  قيم  يعك�شوا  ب��اأن  وحكومة 
وذكر  واأن�شطتهم.  واأع��م��ال��ه��م  حياتهم  مناحي 
مدير  املن�شوري،  بوحبل  خليفة  �شلطان  املقدم 
اأن دولة الإم��ارات عززت  اإدارة �شوؤون املراجعني، 

مكانتها منوذجا عامليا للتاآلف والحرام وتقّبل 
وير�شخ جذور  يدعم  ر�شمي  اإط��ار  الآخ��ر �شمن 
القيمة الإن�شانية ال�شامية ومبداأ الت�شامح �شارب 
بجذوره يف اأعماق ثقافة وتراث وتقاليد املجتمع 
اأن دولة الإم��ارات داأبت على  الإماراتي. واأ�شاف 
تعزيز مبداأ الت�شامح والتعاي�ش ال�شلمي امل�شتمد 
التعامل  اإىل  يدعونا  ال���ذي  احلنيف  ديننا  م��ن 
الر�شيد مع خمتلف الأطياف والأديان والأعراق 
له  املغفور  قيم  وتر�شيخ  ان��ت��م��اءات��ه��ا،  مبختلف 

اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
والت�شامح  الإن�شانية  على  ت��رك��ز  وال��ت��ي  ثراه” 
النقيب حممد فا�شل  واأكد  ال�شلمي.  والتعاي�ش 
ال�شام�شي رئي�ش فريق عمل مبادرات الت�شامح يف 
اإدارة �شوؤون املراجعني اأن دولة الإمارات ر�شخت 
العامل،  �شعوب  ب��ني  للتوا�شل  كج�شٍر  مكانتها 
حترم  منفتحة  ب��ي��ئ��ة  تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  ووف����رت 
ال��ت��ط��رف وت�شجع  وت��ن��ب��ذ  ال��ث��ق��اف��ات  خم��ت��ل��ف 

الت�شامح بني خمتلف الأطياف.

�شرطة اأبوظبي تنفذ 17 مبادرة لتعزيز الت�شامح وال�شعادة بني منت�شبيها

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2019/384 تظلم جتاري                    
اىل املتظلم �شده / 1- اويل زون - م م ح  )رخ�شة جتارية رقم / 7001468( 2-اويل زون 
اوي��ل زون م م ح )رخ�شة �شناعية رق��م 8000108( 4-مانوج  ال�شرق الأو���ش��ط ذ م م  3- 
تنكا�شان بن تنكا�شان 5-جاندهي رينكي �شا�شيكانت 6- البانا رينكي جاندهي - جمهويل 
حمل القامة مبا اأن التظلم /بنك امل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله / حمده ح�شني 
القرار  املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من  التظلم  اقام عليك  احمد جا�شم مكي - قد 
وامل�شاريف.   الر�شوم  و  ل�شنة 2019 حجز حتفظي جتاري  الدعوى رقم 550  ال�شادر يف 
رقم  بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �شباحا  املوافق 2019/10/20  الحد  يوم  لها جل�شه  وحددت 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/3336 جتاري جزئي                 

حمل  جمهول  امل��رزوق��ي   عبداهلل  حممد  عبدالكرمي  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ م�شرف الإمارات ال�شالمي م�شاهمة عامة وميثله / جابر 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد   - ال�شالمي  را�شد  را�شد حممد جابر 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  وق��دره )134169.00  املدعي عليه مببلغ  بالزام 
و  التام    ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  9% من  بواقع  التاأخرية  والغرامة  املحاماة 
املوافق   الثالثاء   يوم  لها جل�شة  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول 
2019/10/15  ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   

اإعالن بالن�شر
رقم )2019/6962(

املنذر : الدلل للعقارات 
املنذر اليه : الطراز الراثي للتجارة - �ش ذ م م 

املو�شوع : الإنذار العديل رقم حمرر )2019/1/186213( 
العديل  بالإنذار  املذكور  بالعنوان  املنذر  من  العقار  اليه  املنذر  ا�شتاأجر  �شابق  بتاريخ 
ومل يتم دفع امل�شتحقات اليجارية وانه م�شتقال للعقار من غر م�شوغ �شرعي و�شند 
قانوين وحيث ان املنذر مت�شررا من بقاء احلال مبا هو عليه لذا ينذر املنذر / املنذر 
اليه ب�شداد كافة امل�شتحقات اليجارية يف خالل فرة اق�شاها )ثالثون يوما من تاريخ 
ن�شر هذا الإنذار العديل( ، واإل �شي�شطر املنذر من اتخاذ الإجراءات القانونية و�شوف 

تتحملون كافة التعاب وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/2078 اإ�شتئناف عمايل      
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-جوانيتا لنوريو ماجنو جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /الرحمة خلدمات التمري�ش املنزيل وميثله / را�شد 
عبداهلل علي هوي�شل النعيمي - قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى 
رق��م   2019/162 عمايل كلي بتاريخ 2019/7/25 وح��ددت لها جل�شه 
يوم الإثنني املوافق 2019/11/25 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/565 عقاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1-ليك�شاري هومز - �ش ذ م م  2-هاري�ش �شوري�ش فا�شواين  جمهويل 
ب��ن حممد ���ش��ويف وميثله / زايد  ب��ن عبدالفتاح  امل��دع��ي / ع��دن��ان  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�شحي  �شعيد  را�شد  �شعيد 
عليهم مببلغ وقدره )3.548.500 درهم( ثالثة ماليني وخم�شمائة ثمانية واربعون الف 
املادية  الف  درهم تعوي�شا عن ال�شرار  وخم�شمائة درهم و )500.000 دره��م( خم�شمائة 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم   ، به  حلقت  التي  واملعنوية 
ت�شجيل الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2019/10/22 ال�شاعة 11.00 �ش بالقاعة Ch1.B.8  لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3813   تنفيذ جتاري  
ابراهيم ج��ورج م�شحور  جمهول حمل  رائ��د  املنفذ �شده/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الإمارات دبي الوطني )�ش م ع(  
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
او  التنفيذ  به وق��دره )571857.56( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3595   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- ر�شا غلوم �شعيد غلوم  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�شركة اأميك�ش ال�شرق الأو�شط )�ش م ب( )م(  
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )28296.17( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3596   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  الق�شعوري   عبداهلل  علي  ه�شام  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة اأميك�ش ال�شرق الأو�شط )�ش م 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  اأقام عليك الدعوى  ب( )م(  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )27149.10( درهم اىل طالب التنفيذ او 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

مو�شى  حممد  امل��دع��و/  فقد 
باك�شتان   ، م���ع���روف  حم��م��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)0896981(   يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
اميمه  امل�������دع�������وة/  ف�����ق�����دت 
م����غ����رب����ي����ة   ، ع�������������الل  ب����������ن 
رقم  �شفرها  ج���واز  اجلن�شية 
)FL8621574(   يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  امل��غ��رب��ي��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
منر  حممد   / امل��دع��و  فقد 
حممد ابو طاهر ، بنغالدي�ش   
�شفره ج������واز   -  اجل��ن�����ش��ي��ة 
)bx0040045(  رق����م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

    0502639402

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• مدريد-الفجر:

���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال�����ش��ارق��ة �شيف 
�شرف الدورة 37 من معر�ش ليرب 
 ،2019 مدريد  للكتاب-  ال��دويل 
نظمت هيئة ال�شارقة للكتاب جل�شة 
العربي”،  “البيت  يف  ح����واري����ة 
الإ�شبان  “الرحالة  ع��ن��وان  حملت 
العرب”، وحت��دث خاللها  ب��الد  يف 
الأكادميي حمد  والباحث  الدكتور 
والباحث  وال���دك���ت���ور  ����ش���راي،  ب���ن 
الإ�����ش����ب����اين ف����رن����ان����دو رودري����غ����ز 
ميديانو واأدارتها الكاتبة الإمارتية 

�شاحلة عبيد.
اجلل�شة  ������ش�����راي  ب�����ن  وا����ش���ت���ه���ل 

الإ�شبان  ب���ال���رح���ال���ة  ب��ال��ت��ع��ري��ف 
 ، اإليهم خالل بحثه  الذين تو�شل 
لفتة اإىل اأنه ظل يعتقد اأن الكثر 
م���ن الإ����ش���ب���ان خ��ا���ش��وا رح����الت يف 
املنطقة العربية، اإل اأنه مل يتمكن 
�����ش����وى ع���ل���ى ثالثة  ال���ع���ث���ور  م����ن 
ريفادينرا”  “اأدولفو  وهم  رحالة 
ودومينكو  التطيلي”  “بنيامني  و 

باديا«. 
وح���ول الأث���ر ال���ذي اأح��دث��ه هوؤلء 
ال��رح��ال��ة ع��ل��ى ال��ب��الد ال��ع��رب��ي��ة يف 
تلك املنطقة، قال بن �شراي: “اإن 
ال�شرق اأ�شبح حمط اأطماع القوى 
بع�ش  لأن  ال��غ��رب��ي��ة  ال���ش��ت��ع��م��اري��ة 
دقيقة  غر  �شوراُ  قدموا  الرحالة 

وو�شفوها  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���ب���الد  ع���ن 
لال�شتعمار  وال��ق��اب��ل��ة  ب��ال��ت��خ��ل��ف 
الرحال  ف��ع��ل  ك��م��ا  وال����ش���ت���غ���الل 
دوم��ي��ن��غ��و ب���ادي���ا ال����ذي ت��ق��رب من 
اإقناعه  وح������اول  امل���غ���رب  ���ش��ل��ط��ان 
ب��ق��ب��ول ال��و���ش��اي��ة الإ���ش��ب��ان��ي��ة على 

الأرا�شي املغربية«. 
الإ�شباين  ال��ب��اح��ث  ت��ن��اول  ب����دوره 
فرناندو النوايا املختلفة للرحالة 
وقال:  العربية،  البالد  يف  الإ�شبان 
متناق�شني  من����وذج����ني  “لدينا 
الغايات  ح��ي��ث  م���ن  ال��رح��ال��ة  م���ن 
ل��وران�����ش العرب  وال���ن���واي���ا، ه��ن��اك 
اإىل  و�شل  ال��ذي  ال�شهر  الرحالة 
ب�����ش��دق��ه وحمبته  ال���ن���ا����ش  ق���ل���وب 

يوؤثر يف وجدان  اأن  وا�شتطاع  لهم، 
العرب وثقافتهم، ويف املقابل هناك 
الرحالة دومينغو باديا الذي انتقل 
نابليون  ح��م��ل��ة  ب��ع��د  امل���غ���رب  اإىل 
بداية عهد  تعترب  التي  على م�شر 
يف  الغربية  والأط��م��اع  ال�شت�شراق 
ال��ب��الد ال��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث ب����داأ باديا 
اإفريقيا  يحلم بغزو املغرب و�شمال 
اأر������ش وم�شر  ع��ل��ى  وال�����ش��ي��ط��رة 

العرب«. 
وت��اب��ع: “ دخ��ل ب��ادي��ا ب��الد العرب 
عربي  اأم����ر  ب�شخ�شية  م��ت��خ��ف��ي��اً 
املغرب،  اإىل  اأوروب����ا وع���اد  در����ش يف 
ال�شهر  ال�شم  نف�شه  على  واأط��ل��ق 
ال����ذي ي��ع��رف ب���ه ال���ي���وم وه���و علي 

باي العبا�شي، وتعرف على العادات 
ال��ع��رب��ي��ة وت��ع��ل��م اللغة  وال��ت��ق��ال��ي��د 
واللهجة الدارجة يف املغرب لي�شهل 
العرب  ح���ال���ة  ت�����ش��وي��ه  يف  م��ه��م��ت��ه 
وامل�شلمني هناك ويظهرهم ب�شورة 
للو�شاية  امل��ح��ت��اج��ني  امل��خ��ت��ل��ف��ني 
نقلهم  اأج�������ل  م����ن  وال����ش���ت���ع���م���ار 

للح�شارة«. 
من  ال���ك���ث���ر  ه���ن���اك  اأن  واأو������ش�����ح 
ال��رح��ال��ة غ��ر م��ع��روف��ني، الذين 
ال��ع��رب��ي��ة يف تلك  ال���ب���الد  دخ���ل���وا 
متنكرين  ت����اله����ا  وم������ا  امل���رح���ل���ة 
و�شاهموا  عربية،  و�شفات  باأ�شماء 
فري�شة  وق��وع��ه��ا  يف  كبر  ح��د  اإىل 

لال�شتعمار الغربي. 

م��ي��دي��ان��و قائاًل:  ال��دك��ت��ور  وخ��ت��م 
نقر  اأن  ي��ج��ب  ح��ق��ي��ق��ة  ه���ن���اك   “
الرحالة  ه�������وؤلء  اأن  وه�����ي  ب���ه���ا، 
وامل�شت�شرقني الإ�شبان �شواء دخلوا 

البالد العربية باأطماع و�شخ�شيات 
م�شبوهة اأ�شاوؤوا للثقافة الإ�شبانية 
العربية،  للثقافة  اإ���ش��اءت��ه��م  ب��ق��در 
حيث ك��ان ي��ق��ول ال��رح��ال��ة ب��ادي��ا ) 

متخلفني  الإ���ش��ب��ان  اأن  ب���اي(  علي 
وعليهم اأن ي�شتفيدوا من احل�شارة 
ب�شط  م��ن  يتمكنوا  حتى  الغربية 

�شيطرتهم على العامل«. 

•• مدريد-وام:

املجل�ش  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
يف  تقع  التي  الإ�شبانية  الإ�شكوريال  مكتبة  الأول  اأم�ش  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 

العا�شمة الإ�شبانية مدريد.
الق�شر  املكونة من  الإ�شكوريال  اأروق��ة مباين  بالتجول يف  زيارته  �شموه  ا�شتهل 
املباين واملرافق الأخرى  امللكي، والكني�شة، واملعهد الديني، واملتحف، وعدد من 
وتعّد من اأهم ال�شروح امللكية يف اأوروبا ل�شخامتها وحمتوياتها الفنية ومكتبتها 

ال�شهرة.
وخرائط  كتب وجم��ل��دات  بني  األ��ف قطعة   45 يقارب  ما  على  املكتبة  وحتتوي 

وخمطوطات ونقود ومنحوتات ور�شوم، وتغطي حمتويات املكتبة خمتلف العلوم 
من الفل�شفة وال�شعر وال�شيا�شة بلغات خمتلفة مبا يف ذلك الالتينية واليونانية، 
والإيطالية، والإ�شبانية، والربتغالية، والإجنليزية، والعربية، والفار�شية، ولغات 

اأخرى، وتعود الكثر من حمتوياتها اإىل القرون ال� 15 وال� 16 وال� 17.
واطلع �شموه بعدها على القاعة الرئي�شية ملكتبة الإ�شكوريال حيث تعرف على 
حمتوياتها من جم�شمات جغرافية وجملدات وكتب يف خمتلف العلوم واللغات 
.. كما اطلع �شموه على طرق ت�شنيفها وو�شائل احلفاظ عليها مما جعلها ت�شبح 

اأحد اأهم املكتبات من حيث قدم وقيمة حمتوياتها.
ثم زار �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة ق�شم املخطوطات النادرة باملكتبة حيث اطلع 
�شموه على جمموعة من املخطوطات التاريخية واجلغرافية والعلمية وكذلك 

مبجموعة  الإ�شكوريال  مكتبة  تزخر  حيث  والنحو  اللغة  علوم  يف  خمطوطات 
الالتينية  الأطال�ش  اإىل جمموعة من  اإ�شافة  العربية،  املخطوطات  كبرة من 
واخلرائط اخلا�شة باخلليج العربي والتي يعود تاريخها اإىل القرون ال� 12 وال� 

.14 وال�   13
ومن اأهم املخطوطات التي اطلع عليها �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة خمطوط 
لباب املح�شل يف اأ�شول الدين كتاب من تاأليف ابن خلدون وهو اخت�شار وتهذيب 
لكتاب “حم�شل اأفكار املتقدمني واملتاأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني “ 
لفخر الدين الرازي والذي اأمته ابن خلدون بخطه يف القرن ال� 14 ميالدي، 
من  ل��ل��م��رادي  م��ال��ك  اب��ن  األفية  ب�شرح  وامل�شالك  املقا�شد  تو�شيح  وخم��ط��وط 
الدين  ل�شراج  ال��غ��رائ��ب  وف��ري��دة  العجائب  خ��ري��دة  وخم��ط��وط  ال�13،  ال��ق��رن 

عمر بن الوردي من القرن ال�14، وخمطوط “ال�شلوانات يف م�شامرة اخللفاء 
“منافع احليوان” لبن  ال�12، وكتاب  وال�شادات”، ملحمد بن ظافر من القرن 

الدريهم من القرن ال�14 امليالدي.
رافق �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة خالل زيارته مكتبة الإ�شكوريال �شعادة ماجد 
ح�شن ال�شويدي �شفر الدولة لدى اململكة ال�شبانية و�شعادة عبد اهلل بن حممد 
العوي�ش رئي�ش دائرة الثقافة، و�شعادة املهند�ش علي بن �شاهني ال�شويدي رئي�ش 
ال�شارقة  اأحمد بن ركا�ش العامري رئي�ش هيئة  دائرة الأ�شغال العامة، و�شعادة 
للكتاب، و�شعادة عبد العزيز عبد الرحمن امل�شلم رئي�ش معهد ال�شارقة للراث، 
و�شعادة علي اإبراهيم املري رئي�ش دارة الدكتور �شلطان القا�شمي، وطارق �شعيد 

عالي مدير املكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة.

•• مدريد -وام:

ال�شيخ الدكتور  ال�شمو  اأعرب �شاحب 
ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
ال�����ش��ارق��ة عن  الأع��ل��ى ح��اك��م  املجل�ش 
بالغ �شعادته وخال�ش �شكره لر�شيحه 
وم��ن��ح��ه ال����دك����ت����وراه ال��ف��خ��ري��ة من 
اأتونوما  امل�����ش��ت��ق��ل��ة  م���دري���د  ج��ام��ع��ة 
التكرمي من  اأن ه��ذا  م��دري��د م��وؤك��داً 
ه���ذه اجل��ام��ع��ة امل�����ش��ه��ود ل��ه��ا بالتميز 

لهو م�شدر اعتزاز.
األقاها  التي  جاء ذلك يف كلمة �شموه 
الحتفال  ���ش��م��ن  الأول  اأم�������ش  ي����وم 
مدريد  ج��ام��ع��ة  يف  امل���ق���ام  ال��ر���ش��م��ي 
وذلك  مدريد”  “اأتونوما  امل�شتقلة 
تقديرا جلهود �شموه يف دعم الثقافة، 
وعمداء  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����ش  ب��ح�����ش��ور 
الأكادميية  القيادات  وبع�ش  الكليات 

وال�شيا�شية يف اإ�شبانيا.
وقال �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة.. 
“ يف البداية اأود اأن اأعرب عن �شعادتي 
امل�شتقلة  مدريد  جامعة  يف  بتواجدي 
- اأتونوما مدريد - وي�شرين اللتقاء 
الأكادمييني  من  الكبر  اجلمع  بهذا 
وال�شيوف  امل���م���ي���زي���ن،  وال���ب���اح���ث���ني 
امل��رم��وق��ني م��ن اجل��ام��ع��ات والهيئات 
واخلا�شة..  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال�شكر  بخال�ش  ن��ت��ق��دم  اأن  ن���ود  ك��م��ا 
البيولوجي،  ق�شم  لأ�شاتذة  والتقدير 
املعنية  اجل���ام���ع���ة  جل�����ان  واأع���������ش����اء 
الفخرية،  وال�������ش���ه���ادات  ب��ال��ت��ك��رمي 
اأمنائها،  وجمل�ش  اجلامعة،  ورئي�ش 
الدكتوراه  وم��ن��ح��ن��ا  تر�شيحنا  ع��ل��ى 
اأتونوما مدريد  الفخرية من جامعة 

ب��ال��ت��م��ي��ز ب��ني جامعات  ل��ه��ا  امل�����ش��ه��ود 
ن��ت�����ش��رف بهذا  اإ���ش��ب��ان��ي��ا واأوروب����������ا.. 
التكرمي الذي �شنعتز به مدى احلياة 

.«
البع�ش  يعرف  “ ق��د  �شموه  واأ���ش��اف 
التاريخ  ع��ن  واأك��ت��ب  اأق����راأ  اأين  منكم 
ذلك  اأن  واأعتقد  طويلة..  ف��رة  منذ 
اأك��ف عنه طوال  يجري يف دم��ي ول��ن 
العمر وق��د ق���راأت ع��ن ف���رات كثرة 
مر  على  و�شعوبها  اإ�شبانيا  تاريخ  من 
بع�ش  يف  بالنبهار  و�شعرت  الع�شور 
م��ن��ه��ا واحل�����زن يف ال��ب��ع�����ش الآخ�����ر.. 
الربوفي�شور  م���ع  ت��ق��اب��ل��ت  وح��ي��ن��م��ا 
جامعتكم  م���ن  م���ورال���ي�������ش  اأرت��������ورو 
يف  اإ�شبانيا  �شفر  ���ش��ع��ادة  وب�شحبته 
الإم��������ارات ل��دع��وت��ن��ا حل�����ش��ور حفل 
مورالي�ش  الربوفي�شور  متنى  ال��ي��وم 
ه��ذا احلفل  اأن حتتوي كلمتي خ��الل 
على ق�شيدة �شعرية باللغة العربية.. 
وت��ب��ني اأث��ن��اء ال��ل��ق��اء اأن���ه ُم��ّط��ل��ع على 
ب���ع�������ش م�����ا ك���ت���ب���ن���اه ح������ول م���واق���ف 
واأح��������داث م���ت���ع���ددة ق����راأن����ا ع��ن��ه��ا اأو 
عا�شرناها.. وكان ردنا اأننا �شنفكر يف 
الأمر واأخربناه اأن الق�شائد ال�شعرية 
م�شاعر  ع��ن  ت��ع��رب  اأن  لب���د  اجلميلة 
كانت  ول��و  حتى  موؤلفها  واأح��ا���ش��ي�����ش 
متعلقة باأحداث ومواقف حدثت منذ 
جلامعتكم  ولتقديرنا  ق����رون..  ع��دة 
وها  ل��ه،  ا�شتجبنا  الكرمي  واحل�شور 
اأتونوما مدريد  اليوم:  هي ق�شيدتنا 
برتب املعايل .. دعتنا للتكرمي فلبينا 

بامتثاِل.

.. حلقيقِة  التعليِم جَل هِمها  معاهُد 

العلِم ل �شرباً من خياِل.
م احلِق  ول بهوى النف�ِش ول .. به�شِ

اأو بذٍل مباِل.
.. حكايَة  ل��ك��ُم  ����ش���اأروي  ال��ع��ِل��ِم  رع����اُة 

التاريِخ دون �شالِل.
اأق��ام القوُط يف دي��ارك��ُم .. �شننَي  لقد 

بال ذمٍة اأو اإلِل .
واأ����ش���ح���ت غ���رن���اط���ُة ف���ت���اًة ل���ع���وب���اً .. 

تراق�ُش على تلك التالِل.
وك���ان ق��وم��ي ي��وَم��ه��ا غ���زاًة .. فوقعت 

اللعوُب يف �َشرِك احلباِل .
وقرت الفتاُة يف ق�شوٍر بها .. َف�شاقي 

ُت�شقى من خوابي اجلباِل.
وت�شربت ِمنا علوماً فنوناً .. فكانت يف 

الُدنَى م�شرَب الأمثاِل.
 .. ي��وم��اً  للتوحيد  ق��وَم��ك��ُم  �شعى  ومل��ا 

قبلنا التوحيَد ب�شرِط املناِل.
ل��ع��ه��وٍد ووع����وٍد وَح��ِم��ى .. ذه��ب��ت بها 

ذارياُت الرماِل.
حاماًل   .. جئتكُم  ال��ي��وم  العلم  دع���اُة 

حجتي دون جداِل.
وما   .. �شعيكُم  جل  اأن�شفتموين  ف��اإن 

ظني بينكم ظنوٌن باحتياِل.
ختم  اأن  ب��ع��د  ق���ائ���اًل  ���ش��م��وه  واأردف 
احلا�شر  ع����ن  اأم�������ا   “ ق�������ش���ي���دت���ه.. 
واإ�شبانيا  ال�شارقة  فلدى  وامل�شتقبل، 
واإن�شانية  واأكادميية  ثقافية  عالقات 
عقود..  ع��دة  منذ  ورا���ش��خ��ة  متنوعة 
ومن اأبرزها التعاون والعمل امل�شرك 
يف جمال علم الآثار والتنقيب الأثري، 
مبزاولة   1996 ع���ام  يف  ب����داأ  ال����ذي 
من  الإ�شبانية  الأث��ري  التنقيب  بعثة 
اأعمال  مدريد”  “اأوتونوما  جامعة 
الو�شطى  باملنطقة  الأول  مو�شمها 

الدكتور  برئا�شة  ال�شارقة  اإم���ارة  من 
وبالتعاون  زوي��ل��و  ك���وردوب���ا  خ��واك��ني 
مع العاملني بهيئة الآثار بال�شارقة.. 
التنقيب  ن��ت��ائ��ج  اأك�����دت  هلل  واحل���م���د 
بالأهمية  ال�شابق  اعتقادنا  الآن  حتى 

الأثرية لهذه املنطقة«.
حمالت  ح�شيلة  اإن  ���ش��م��وه  واأ����ش���اف 
املتتالية  ال�شنني  م��ر  ع��ل��ى  التنقيب 
من  وزاخ���رة  ثرية  مكت�شفات  اح��ت��وت 
البقايا املعمارية والُلقى الأثرية التي 
مل�شتوطنة  حية  �شورة  تكوين  اأتاحت 
التنقيب  منطقة  يف  ووا���ش��ع��ة  ك��ب��رة 
تاأ�ش�شت وازدهرت خالل فرة الع�شر 
قبل  الأوىل  الأل��ف��ي��ة  يف  احل���دي���دي، 

امليالد.
وقال �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة.. 
وغر  هام  اكت�شاف  اإىل  هنا  “ ن�شر 
يف  الإ�شبانية  البعثة  حققته  م�شبوق 
 ،2002 ال��ع��ام  امل��وق��ع يف مو�شم  ه��ذا 
قدمية  ري  ق��ن��وات  على  العثور  وه��ي 
حتت �شطح الأر�ش تعمل وفق اأ�شلوب 
هند�شي متطور كانت قيد ال�شتعمال 
ويعتقد  احل������دي������دي..  ال���ع�������ش���ر  يف 
هو  القنوات  ه��ذه  نظام  اأن  الباحثون 
ال��ذي مت اكت�شافه حتى الآن،  الأق��دم 
تدجني  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  اب��ت��ك��اره  واأن 
ت�شهيل  على  كثراً  �شاعد  قد  اجلمل 
م��ه��م��ة ال���رح���ال ون��ق��ل ال��ب�����ش��ائ��ع يف 
ب�شورة  ���ش��اك��ن��ي��ه��ا  ��ف  وت��ك��يَّ امل��ن��ط��ق��ة، 
ال�شحراوية  ب��ي��ئ��ت��ه��م  م����ع  اأف�������ش���ل 
وجود  البعثة  اكت�شفت  كما  القا�شية، 
اآثار م�شنع لتجهيز الطوب الطيني، 
ال�شكنى  دور  لت�شييد  ا�شتخدم  ال��ذي 
ال��ث��اب��ت��ة يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال���زراع���ي���ة يف 

املنطقة حينئذ«.
مرور  مبنا�شبة  اأن����ه  ���ش��م��وه  واأو����ش���ح 
ع�������ش���ري���ن ع����ام����اً ع���ل���ى ب�����دء اأع����م����ال 
الإ�شبانية،  البعثة  قبل  من  التنقيب 
البعثة  ب��ني  م�شركا  معر�شا  اأق��م��ن��ا 
باملتحف  ل����الآث����ار،  ال�����ش��ارق��ة  وه��ي��ئ��ة 
ال��وط��ن��ي مب���دري���د، يف ن��وف��م��رب عام 
مناذج خمتارة من اآثار  �شم   ،2016
ال�شارقة التي نالت اهتماماً كبراً من 

قبل الزائرين.
واختتم �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
ن�شتمر  اأن  ي�شعدنا   “ ق��ائ��ال  كلمته 
ب��ني جامعة مدريد  ال��ت��ع��اون  يف دع��م 
“ وهيئة  “ اأتونوما مدريد  امل�شتقلة 
الآثار وجامعات واأكادمييات ال�شارقة 
العمل  اإىل  اجلميع  ون��دع��و  العلمية، 
امل�شرك يف كل املجالت لدفع حدود 
التي  التطبيقات  وا�شتحداث  املعرفة 
الذي  وال��ت��ط��ور  ال��ت��ق��دم  اإىل  ت�����وؤدي 

ن�شدوه جميعاً ».
وكانت مرا�شم تن�شيب �شاحب ال�شمو 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
القا�شمي ع�شو املجل�ش الأعلى حاكم 
ال�����ش��ارق��ة ب��ال��دك��ت��وراه ال��ف��خ��ري��ة قد 
بداأت بكلمة لالأ�شتاذ الدكتور رافائيل 
رئ��ي�����ش جامعة  األرك�������ون،  ج��اري�����ش��ي 
مدريد”  “اأوتونوما  امل�شتقلة  مدير 
ا�شتعر�ش يف مقدمتها �شرة �شاحب 
العلمية  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م  ال�����ش��م��و 
والتعليمية والعملية واجنازات �شموه 
�شاأنها  التي من  البحوث  على �شعيد 
الرتقاء بالب�شرية.. وقال “ لقد لعب 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة �شيفنا 
ومهًما  اأ�شا�شًيا  دوراً  اليوم  هذا  املكرم 

بلده  ون�����ش��ره يف  ال��ع��ل��م  ت��اأ���ش��ي�����ش  يف 
وخارجها، ورغم كون العلم وال�شلطة 
طريقني مت�شاربني اإل اأن �شموه اأحد 
ا�شتطاعوا  الذين  القلة  ال�شخ�شيات 

التوفيق بني هاتني امليزتني«.
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  دع���ي  ب��ع��ده��ا 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ش  ع�شو 
الدكتوراه،  تن�شيب  م��را���ش��م  ل��ب��دء 
الر�شمي  البيان  وتال رئي�ش اجلامعة 
لهذه املنا�شبة قائاًل .. “ بكل ما لدى 
�شموكم من مزايا يقر املجل�ش الأعلى 
بالدكتوراه  ت��ن�����ش��ي��ب��ك��م  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
الفخرية من جامعة مدريد امل�شتقلة 
- اأتونوما مدريد -، وا�شمحوا يل باأن 
اأ�شع لكم القلن�شوة املثل الرمزي ملقام 
م��ع��رف��ت��ك��م وع��ل��م��ك��م وح��ك��م��ت��ك��م، كما 
اأق��دم لكم ه��ذا اخل��امت كرمز للتاآخي 
التدري�ش  ه��ي��ئ��ة  اأع�����ش��اء ط��اق��م  ب��ني 
بالقفازات  لكم  واأت��ق��دم  اجلامعة،  يف 
العلمية  املكانة  متثل  التي  البي�شاء 
وال���ن���زاه���ة وال���ك���رام���ة، واأه���دي���ك���م يا 
واأود  “العلم”  كتاب  ال�شمو  �شاحب 
بالرغم   - ك��ذك��رى  ب��ه  حتتفظوا  اأن 
فهو   - ومعرفة  علم  م��ن  لديكم  مم��ا 
ع��رف��ان مل��ن اأم���دوك���م ب��امل��ع��ارف التي 

تتحلون بها اليوم«.
الر�شمية  املو�شيقى  عقب ذلك عزفت 
الحتفال  مرا�شم  وانتقلت  للجامعة، 
الرئي�شية حيث مت  القاعة  خ��ارج  اإىل 
واإعالن  ال��ت��ذك��اري��ة،  ال�شور  التقاط 

ختام املرا�شم.
ال�شمو  �شاحب  تن�شيب  حفل  ح�شر 
الفخرية  بالدكتوراه  ال�شارقة  حاكم 

من جامعة مدريد امل�شتقلة “اأتونوما 
ح�شن  م����اج����د  ����ش���ع���ادة  مدريد”.. 
اململكة  الدولة لدى  �شفر  ال�شويدي 
ال�شبانية و�شعادة عبد اهلل بن حممد 
العوي�ش رئي�ش دائرة الثقافة، و�شعادة 
ال�شويدي  �شاهني  ب��ن  علي  املهند�ش 
رئي�ش دائرة الأ�شغال العامة، و�شعادة 
اأح���م���د ب���ن رك���ا����ش ال��ع��ام��ري رئي�ش 
عبد  و�شعادة  للكتاب،  ال�شارقة  هيئة 
رئي�ش  امل�شلم  ال��رح��م��ن  عبد  ال��ع��زي��ز 
و�شعادة علي  للراث،  ال�شارقة  معهد 
الدكتور  دارة  رئي�ش  امل���ري  اإب��راه��ي��م 
���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي، و���ش��ع��ادة حممد 
عبداهلل ال�شام�شي قن�شل عام الدولة 

حممد  و���ش��ع��ادة  بر�شلونة،  مدينة  يف 
ح�شن خلف مدير عام هيئة ال�شارقة 
لالإذاعة والتلفزيون، و�شعادة الدكتور 
هيئة  ع��ام  م��دي��ر  جا�شم  ع��ب��ود  �شباح 
ال�����ش��ارق��ة ل���الآث���ار، وال���دك���ت���ور عمرو 
ال�شارقة  اأكادميية  عبداحلميد مدير 
�شعيد عالي مدير  وط��ارق  للبحوث، 
ال�شارقة،  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب 
ورا�شد حممد الكو�ش املدير التنفيذي 
جل��م��ع��ي��ة ال���ن���ا����ش���ري���ن الإم����ارات����ي����ني 
���ش��ف��راء ومم��ث��ل��ي البعثات  وع���دد م��ن 
اخلليجية  ل����ل����دول  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
والعربية والأجنبية، وعدد من روؤ�شاء 

حترير ال�شحف املحلية الإماراتية.

حاكم ال�شارقة يت�شلم الدكتوراه الفخرية من جامعة اأتونوما مدريد تقديرا جلهوده يف دعم الثقافة

حاكم ال�شارقة يزور مكتبة االإ�شكوريال االإ�شبانية

خالل فعاليات الإمارة �سيف معر�ش ليرب الدويل للكتاب يف مدريد

ال�شارقة يف مدريد تروي حكاية الرحالة االإ�شبان يف املنطقة العربية
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CN  قد تقدموا الينا بطلب �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:2525963 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة م�شتاق احمد �شديق ما�شوك احمد �شديق %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/كرميه من�شر احمد عبداهلل احلارثي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ كرميه من�شر احمد عبداهلل احلارثي من 100% اىل %51

تعديل راأ�ش املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/او�شن للعطور وم�شتح�شرات التجميل- �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
OCEAN PERFUMES AND COSMETICS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/او�شن للعطور وم�شتح�شرات التجميل ذ.م.م
OCEAN PERFUMES AND COSMETICS LLC

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/افاق المارات للعقارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1045734 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة را�شد حممد �شعيد غيث ال�شام�شي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد حممود يو�شف مقابله %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممد �شعيد عبداهلل العمودي

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/افاق المارات للعقارات

HORIZONS OF EMIRATES PROPERTY

اىل/افاق المارات للعقارات ذ.م.م
HORIZONS OF EMIRATES PROPERTY LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا كزدوره

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1700647 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد ح�شن حممد ابراهيم الطنيجي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد ح�شن حممد ابراهيم الطنيجي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد لقمان �شام�شول علم %49

تعديل راأ�ش املال/من null اىل 150000
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 

تعديل ا�شم جتاري من/كافتريا كزدوره
CAFETERIA KAZDORA

اىل/كافتريا كزدوره ذ.م.م
CAFETERIA KAZDORA LLC

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لندري  ال�ش�����ادة/فرديتي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1140473 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد تنافر حممد ب�شر %100
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة حممد مبارك مبخوت م�شلم الرا�شدي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد مبارك مبخوت م�شلم الرا�شدي
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فا�شت كلني التوماتيكي 

لغ�شيل ال�شجاد- �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2575791 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالرحمن �شالح نا�شر عمر احلارثي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر �شالح نا�شر عمر احلارثي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مكتب املدينة للكتابة 

CN على الله الكاتبة والت�شوير رخ�شة رقم:1029879 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل علي عامر حممد بن نقح %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عامر حممد بن نقح

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ورلد  موتر  ال�ش�����ادة/معر�ش  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN لل�شيارات اجلديدة وامل�شتعملة ذ.م.م  رخ�شة رقم:1343942 

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالرحمن �شالح نا�شر عمر احلارثي %60
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف نا�شر �شالح نا�شر عمر احلارثي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حلويات 

CN 2650709:نانا رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/يارد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1114320:كافيه وبلياردو رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�ش الرخ�شة 
اطل�ش  �شركة  التجاري  بال�شم   CN رقم:1028131 
طلب  بالغاء  ذ.م.م  الواحد  ال�شخ�ش  �شركة  الطبي- 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�ش الرخ�شة 
رقم:CN 1048076 بال�شم التجاري بينونة للتنظيفات 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  العامة 

الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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امل�شاريع االملانية اخلليجية املحدودة لل�شناعة- ذ م م
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
يعلن  اأبوظبي  يف   9505 بالرقم    2019/09/18 بتاريخ  العدل 

امل�شفي/  جاك�شا –حما�شبون قانونيون عن حل وت�شفية �شركة:
)امل�ساريع الملانية اخلليجية املحدودة لل�سناعة - ذ م م(

تنمية  - مكتب  -ابوظبي  القت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من 
IN-1001442 ال�شناعة بالرقم

اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى  فعلى من لديه اأي اعرا�ش 
ب  �ش   02  6434603 فاك�ش   026434602 رقم  هاتف  املعني 
عبد  غنيم  رجاء  /ال�شيدة  بناية  حمدان   �شارع  ابوظبي   26389
احلميد واخرون. امليزان مكتب رقم 01 واإح�شار امل�شتندات الثبوتية 

وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
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روكمب ميديل اي�شت لتجارة املواد البرتوكيماوية- ذ م م
العادية،امل�شدق  غر  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب 
دلتا  مكتب/  يعلن   2019/09/30 بتاريخ  العدل  الكاتب  لدى 

لتدقيق احل�شابات عن حل وت�شفية �شركة:
روكمب ميديل اي�ست لتجارة املواد البرتوكيماوية - ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي
CN-2161833 بالرقم 

فعلى من لدية اي اعرا�ش او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 
�ش.ب    037378989 فاك�ش    037378999 رقم  هاتف  املعني 
202075 – مدينة العني – �شناعية هيلي بناء عبد اهلل حممد 
علي ال�شحي واخرون مكتب رقم )3( واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، 

وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
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ناطحات ال�شحاب للمقاوالت وال�شيانة العامة- ذ م م
الق�شائي  الفال�شي–امل�شفي  ال�شارد  را�شد  حممد  �شعيد  ال�شيد/  يعلن 
اأنه مبوجب حكم حمكمة ابوظبي البتدائية بالدعوى رقم 1559  �شنة 
2016 جتاري جزئي-اأبوظبي، مت تعيينه بتاريخ 2019/09/04  حلل 

وت�شفية �شركة:
ناطحات ال�سحاب للمقاولت وال�سيانة العامة - ذ م م 

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي 
CN-1079835 بالرقم

امل�شفى  مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ش  اي  لدية  من  فعلى 
دبي-  042555151 فاك�ش   042555155 رقم  هاتف  الق�شائي:  
القرهود-بناية الفجر لالأعمال-�شارع املطار الطابق الأول-مكتب رقم 
45 يوما  اأق�شاها  الثبوتيه، وذلك خالل مدة  امل�شتندات  واإح�شار   119

من تاريخ هذا العالن.
امل�سفي الق�سائي/ �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي
رقم القيد بوزارة العدل 449

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

 CN 1116551:الرميلة حلقر البار رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فري�ش 

 CN 2137389:دايري كافيه رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة �شوبر ليت 

CN لالنارة ذ.م.م رخ�شة رقم:1135958 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد عبداهلل حممد عبداهلل الرم�شاين %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد �شامل عبداهلل �شامل الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  عرفة  جبل  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN وال�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1123503 

 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابراهيم �شامل علي حممد البلو�شي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ب�شار م�شطفى عبا�ش النا�شر %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد �شعيد �شالح حممد النعيمي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ب�شار م�شطفى عبا�ش النا�شر

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مالزمه 

للتمري�ش والرعاية ال�شحية املنزلية- فرع 1
 رخ�شة رقم:CN 1971755-1 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/را�شد �شعيد املن�شوري للمقاولت 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:1137829 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خلفان حممد را�شد حممد املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف را�شد �شعيد علي عبداهلل املن�شوري
تعديل ا�شم جتاري من/را�شد �شعيد املن�شوري للمقاولت العامة

RASHID SAEED AL MANSOORI GENERAL CONTRACTING

اىل/لوؤلوؤة الغدير لل�شيانة العامة
LULUAT AL GHADEER GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/ حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
جمل�س �شاحية ال�شبيحية يف خورفكان يبحث خططه يف تعزيز تعاونه مع موؤ�ش�شات املجتمع وتنفيذه لفعالياته لليوم الوطني

•• خورفكان – الفجر:

�شوؤون  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع  ال�شبيحية  ���ش��اح��ي��ة  جم��ل�����ش  ب��ح��ث 
اأعمالها  خمتلف  ال�����ش��ارق��ة  حكومة  يف  وال��ق��رى  ال�����ش��واح��ي 
تنفيذه من  ي��ع��ت��زم  وم���ا  املقبلة  ال��ف��رة  خ���الل  وم��ب��ادرات��ه��ا 

فعاليات خلدمة املجتمع واأفراده .
وا�شتعر�ش جمل�ش ال�شاحية براجمه التي يخطط التنفيذ 
لها خالل اليوم الوطني بجانب فعاليات يوم ال�شهيد بهدف 

دعوة الأهايل للم�شاركة والإ�شهام يف جناح تلك الفعاليات .
ال���ذي ع��ق��ده جمل�ش ال�شاحية  ج��اء ذل��ك خ��الل الج��ت��م��اع 
العام  التا�شع خالل  يعد  وال��ذي  يف مقره مبدينة خورفكان 
يف  وم�شوؤوليته  دوره  على  خ��الل��ه  واأك���د  2019م  اجل���اري 

تعزيز اجلهود خلدمة الأ�شر وتنمية اأوا�شر تالقي املواطنني 
كل  الجتماع  ح�شر   . الهادفة  الفعاليات  تنفيذ  عن  ف�شال 
وخلفان  املجل�ش  رئي�ش  النقبي  ال��غ��اوي  اأح��م��د  حممد  م��ن 
�شامل عبداهلل  را�شد  والأع�شاء  الرئي�ش  نائب  النقبي  �شالح 
النقبي وعبدالعزيز الك�شار وخلفان خملوف النقبي وعدنان 
احلو�شني وخالد مو�شى البلو�شي  ومن موظفي املجل�ش مال 
من ابراهيم ح�شن مظفر احلمادي وعبداهلل �شالح النقبي .

اأحمد  حم��م��د  ال�شبيحية  �شاحية  جمل�ش  رئ��ي�����ش  واأع����رب 
الذي  ال���دور  اأه��م��ي��ة  النقبي خ��الل الج��ت��م��اع على  ال��غ��اوي 
الجتماعية  عمله  طبيعية  بحكم  ال�شاحية  جمل�ش  يتوله 
يف تعزيز التالقي الأ�شري بني املواطنني يف خمتلف الأحياء 
وفق منظومة من  الأن�شطة والفعاليات وخمتلف املنا�شبات 

املزيد  �شت�شهد  املقبلة  الفرة  اأن  واأك��د على  العام  م��دار  على 
من الفعاليات والأن�شطة والربامج الرة لل�شاحية مب�شاركة 

الأهايل واملوؤ�ش�شات العاملة،
بعدها جرى مناق�شة عدد من بنود الجتماع و�شملت تعزيز 
اأدوار اللجان  التعاون والتن�شيق مع جامعة ال�شارقة وتنمية 
ومناق�شة  املجتمع  برامج تالم�ش  املجل�ش لطرح  العاملة يف 
فعاليات اليوم الوطني و يوم ال�شهيد بجانب مناق�شة تعزيز 
وجمل�ش  ال�شبيحية  �شاحية  جمل�ش  ب��ني  التن�شيق  اأوج���ه 

�شاحية حياوة يف الفعاليات امل�شركة .
العمل  دوره وجهوده يف  اأهمية  اإىل  ال�شاحية  واأ�شار جمل�ش 
على تنمية التوا�شل مع الأ�شر وتلبية متطلباتهم بالتعاون 

مع كافة اجلهات وذلك وفق خطة ال�شاحية احلالية .

اأو�سى بت�سكيل جلنة ملكافحة الظواهر ال�سلبية عرب »التوا�سل الجتماعي«

اللواء املري يرتاأ�س االجتماع الثالث ملجل�س �شرطة دبي اال�شت�شاري 

حدد فرتة ال�سماح بها من 1 نوفمرب وحتى 30 اأبريل 

التغري املناخي والبيئة ت�شدر قرارا وزاريا ب�شاأن تنظيم �شيد االأ�شماك ال�شطحية بوا�شطة ال�شباك بطريقة احلالق
ح�سر ال�سيد خالل فرتة ال�سماح على القوارب املقيدة لدى الوزارة حتت نوع )طراد(
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4115   تنفيذ جتاري  
بريان  مالكها/  وميثلها  م(  م  ذ  )���ش  ال��ع��ام��ة  للتجارة  ال��ت��اأث��ر  ���ش��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
بال�شاندير انتوين ري�شارد بهاء 2-بريان بال�شاندير انتوين ري�شارد بهاء )ب�شفته كفيل 
التاأثر للتجارة العامة( 3-بيربكرافت لل�شناعات الورقية )�ش  ب�شداد املديونية بذمته 
ذ م م( - وميثلها مالكها/ بريان بال�شاندير انتوين ري�شارد بهاء )ب�شفته كفيل ب�شداد 
املديونية امل  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف ابوظبي الإ�شالمي 
)�شركة م�شاهمة عامة(  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكامل  بالت�شامن  دره��م   )92791.59( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/3371  جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-عبداهلل عادل �شبحي عبا�ش ربيع  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ دنيا للتمويل ذ م م وميثله /عائ�شة حممد ح�شن طاهر - قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )84.712.94 
والر�شوم   ، ال�شداد  متام  وحتى  الإ�شتحقاق  تاريخ  من  الإتفاقية  والفوائد  دره��م( 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  املعجل.   بالنفاذ  احلكم  �شمول  مع  وامل�شاريف 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف  ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة  املوافق  2019/10/15 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

علي  �شوكت   / امل��دع��و  فقد 
باك�شتان     ، رح����ي����م  ����ش���ي���د 
اجل��ن�����ش��ي��ة   ج�����واز �شفره 
 )AK1794673( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0558212905

فقدان جواز �شفر
عبدالرحمن   / امل��دع��و  ف��ق��د 
ال�������ش���واديف ع��ل��ي احل���رق���اين 
اجل�����ن�����������ش�����ي�����ة  م���������������ش�������ر   ، 
ج��������������������واز ���������ش��������ف��������ره رق��������م 
من   )A13682976(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0525167862    

فقدان جواز �شفر
ليكا   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
الفلبني     ، ري�����ت�����وال  ادى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EC2603477( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0547561483

فقدان جواز �شفر

تنعي
 ج��ري�����دة الفج�������ر 

الزميل /
 ج����ورج م��اثي����و 

الذي وافته املنية 
يف اأبوظبي بعد 

اأن اأم�سى �سنوات 
عديدة يعمل يف 

اجلريدة 
وتتقدم اأ�سرة الفجر 

بخال�ش العزاء واملوا�ساة اإىل اأ�سرة 
الفقيد 

راجية اهلل اأن يتغمده برحمته

•• دبي-الفجر: 

احلية  املائية  ال���روات  خم��زون  وتعزيز  ال��ربي��ة  احل��ي��اة  حماية  جهود  �شمن 
وحتقيق ا�شتدامة التنوع البيولوجي يف الدولة، اأ�شدرت وزارة التغر املناخي 
والبيئة قراراً وزارياً رقم )468( ل�شنة 2019 ب�شاأن تنظيم �شيد الأ�شماك 

ال�شطحية بوا�شطة ال�شباك بطريقة احلالق )التحويط(.
ومبوجب املادة الأوىل للقرار ي�شمح لل�شيادين املرخ�شني من الوزارة والذين 
الأ�شماك  بالوزارة حتت نوع )ط��راد( �شيد  العام  ال�شجل  مت قيد قواربهم يف 

ال�شطحية با�شتخدام ال�شباك بطريقة احلالق )التحويط(.
وحدد القرار يف مادته الثانية فرة ال�شماح ب�شيد الأ�شماك ال�شطحية بهذه 
الذي  ال��ع��ام  م��ن  اأب��ري��ل   30 1 نوفمرب وحتى  ال��ف��رة م��ن  الطريقة خ��الل 

يليه.
وقالت حليمة اجل�شمي رئي�ش ق�شم الروة ال�شمكية يف وزارة التغر املناخي 
اأهدافها  ال����وزارة على حتقيق  اط���ار ح��ر���ش  ي��اأت��ي يف  ال��ق��رار  “ اإن  وال��ب��ي��ئ��ة: 
خمزون  وت��ع��زي��ز  الطبيعية  ال��ن��ظ��م  ب��ا���ش��ت��دام��ة  يتعلق  فيما  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
�شيد  تنظيم  اإىل  ويهدف  املحلي،  الإن��ت��اج  وا�شتدامة  احلية  املائية  ال���روات 
واإعطاء   ) التحويط   ( باحلالق  ال�شيد  �شباك  بوا�شطة  ال�شطحية  الأ�شماك 
فر�شة لنمو الأ�شماك ال�شطحية امل�شتهدف �شيدها بهذه الطريقة كاخلباط 
والقباب  لت�شل اىل اأحجام ي�شتفاد من قيمتها ال�شوقية والغذائية مبا يعود 
لل�شيادين  املالية  ال�شتفادة   وتعزيز  امل�شتهلكني كقيمة غذائية   بالنفع على 
وتكاليفهم  ال�شيد  لرحالت  الت�شغيلية  نفقاتهم  لتعوي�ش  ال�شيد  مهنة  من 
ملعدات واأدوات ال�شيد.«    وحددت املادة الثانية من القرار موا�شفات ال�شباك 
فبالن�شبة  فيها،  ال�شيد  �شيتم  التي  املنطقة  بح�شب  ال�شيد  يف  امل�شتخدمة 
لل�شاحل املمتد من اإم��ارة دبي وحتى اإم��ارة راأ�ش اخليمة يجب األ يزيد طول 
ال�شباك )الليخ( عن 1100 مر بالن�شبة للعدة الواحدة املت�شلة اأو العدتني 
املنف�شلتني معاً، واأل يزيد عر�شها عن 20 مراً بحيث ل تالم�ش قاع البحر، 
واأن تكون فتحاتها متنا�شبة مع نوعية الأ�شماك امل�شتهدف �شيدها، فبالن�شبة 
لأ�شماك القرفا ل تقل فتحات ال�شباك عن 2 بو�شة )5.1 �شنتيمر(على اأن 

6، وبالن�شبة لالأ�شماك ال�شطحية  ل تقل �شماكة خيوط ال�شبك عن اخليط 
الأخرى يجب اأن تكون الفتحات من 3.7 اإىل 5.2 بو�شة )9.4 اإىل 13.2 

�شنتيمير( على اأن ل تقل �شماكة اخليوط امل�شتخدمة عن اخليط 9.
طول  يزيد  األ  يجب  للدولة،  ال�شرقي  ال�شاحل  يف  ال�شيد  ملنطقة  وبالن�شبة 
تتطابق  فيما  مراً،   28 عن  عر�شها  يزيد  واأل  مر،   1100 ال�شبك عن 
ال�شطحية  والأ���ش��م��اك  القرفا  لأ�شماك  بالن�شبة  ال�شبك  فتحات  موا�شفات 

الأخرى مع مو�شفات منطقة ال�شيد الأوىل.
والزم القرار يف مادته الثالثة جميع ال�شيادين باأن تكون �شماكة خيط ال�شبك 
واحدة لكل عدة، واأن يتم ربط اأحد اأطراف ال�شبك بالقارب، مع و�شع عالمة 
�شوئية على الطرف الخر من ال�شبك، واأن تكون قطع الفلني )الكرب( عائمة 
فوق �شطح البحر واأل تزيد امل�شافة بني قطع الفلني عن 2 مر، واأن حتمل 
العدة رقم قارب ال�شيد ورمز الإم��ارة مبا ل يقل عن عالمة واح��دة مرقمة 
واأخ��ر قطعة فلني يف  اأول  واأن يتم ترقيم  ال��واح��دة،  العدة  اأمتار يف   10 لكل 
امل�شنوعة  ال�شباك  ا�شتخدام  الرابعة  مادته  القرار يف  الواحدة. وحظر  العدة 
من مادة النايلون، اأو ال�شباك اأحادية اأو ثنائي�ة اأو ثالثي�ة اخليط اأو متعددة 

الأهداب يف اخليط الواحد و�ش�باك النايلون متعددة الطبقات.
ال�شاطئ،  على  اأو  البحر  يف  الفا�شدة  والأ�شماك  التالفة  ال�شباك  رمي  وحظر 
كما  لذلك،  املخ�ش�شة  الأماكن  منها يف  التخل�ش  ب�شرورة  ال�شيادين  ملزماً 
ال�شيد  ق���وارب  على  )ون�����ش(  بحرية  راف��ع��ة  م��ن  اأك���ر  وح��م��ل  تركيب  حظر 
املرخ�ش لها ال�شيد بوا�شطة ال�شباك، وحظر اإغالق ال�شبك من الأ�شفل اأثناء 

�شيد الأ�شماك ال�شطحية بطريق�ة احلالق )التحويط(.
اأثناء  البع�ش  اأكر من قارب مع بع�شها  �شب�اك  رب��ط  املحظورات  �شملت  كما 
ال�شي��د، وا�شتخدام ال�شب�اك بطريقة التدري�ش )املن�شب القاعي / ال�شنيحة( 
يف ال�شيد، وا�شتخدامها بطريقة املد الثابت )املد الغايف( يف ال�شيد، وا�شتخدام 
الأ�شواء  وا�شتخدام  ال�شيد،  �شباك  اأن���واع  بكاف��ة  بالر�شا�ش  املطلي  احلب��ل 
لتجميع  البحر  �شطح  على  موجهة  بطاريات  اأو  كهربائية  مبولدات  املو�شلة 

و�شيد الأ�شماك. 
يف  دائمة  ب�شورة  ال�شباك  بوا�شطة  ال�شيد  القرار  من  الرابعة  امل��ادة  ومنعت 

مناطق املحميات الطبيعية اأو ال�شطناعية البحرية، ومناطق املياه الداخلية 
التي  اأو  اأو ال�شطناعية واخلران �شواء الطبيعية  مثل البحرات الطبيعية 
مت تو�شيعها وتعميقها، واملناطق التي تقع �شمن )3( ميل بحري عن املناطق 
البحرية،  اجل��زر  عن  بحري  ميل   )3( �شمن  تقع  التي  واملناطق  الع�شكرية، 
واملناطق التي تقع �شمن م�شافة )500( مر خارج حدود املناطق البرولية 
للحقول  ال�����ش��الم��ة  )منطقة  ال��ب��ح��ري��ة  اخل��رائ��ط  ع��ل��ى  امل��ح��ددة  ال�شناعية 
التي تقع �شمن م�شافة )3( ميل بحري عن  البحرية(، واملناطق  البرولية 
واملناطق  ال�شاحل،  على  امل��ي��اه  وحتلية  الطاقة  وحم��ط��ات  احليوية  املن�شاآت 
الإقليمية  املياه  وخ��ارج  بالقراقر،  لل�شيد  املخت�شة  ال�شلطات  من  امل��ح��ددة 
لإمارة  التابعة  ال�شيد  ومياه  للدولة،  اخلال�شة  القت�شادية  املنطقة  ومياه 

اأبوظبي .

والتفتي�ش  الت�شجيل  ن��ق��اط  على  امل���رور  ب�����ش��رورة  ال�شيادين  ال��ق��رار  واأل����زم 
املختلفة  ال�شيد  وال�شواحل يف موانئ  املن�شاآت احليوية  التابعة جلهاز حماية 
التابع  ال�شيد  ميناء  وت�شجيل  ال�شيد،  رحلة  من  عودتهم  اأو  خروجهم  لدى 
له ال�شياد لدى مراكز جهاز حماية املن�شاآت احليوية وال�شواحل املوجودة يف 
والتقيد  ال�شيد،  ميناء  بتغير  يطراأ  تعديل  ب��اأي  املركز  واإب��الغ  نف�شه  امليناء 
البتعاد عن  ب�شاأن  واملحلية  الت�شريعات الحتادية  املحددة مبوجب  بامل�شافات 
اأثن�اء ممار�ش�ة حرف���ة ال�شيد البح��ري،  اجلزر الطبيعية واملن�شاآت البرولية 
واتباع التعليم�ات الأمنية ب�شاأن الإبحار لل�ش��يد، والتقيد بالقرارات والتعاميم 
حرفة  بتنظيم  يتعلق  فيما  اإم���ارة  ك��ل  يف  املخت�شة  ال�شلطات  ت�شدرها  التي 
ال�شيد البحري يف حال رغبته بال�شيد يف املياه التابعة لهذه الإم��ارة مبا ل 

يتعار�ش مع القوانني والقرارات الحتادية.

•• دبي-الفجر 

�شرطة  اأع�������ش���اء جم��ل�����ش  اأو����ش���ى 
املجتمع  خلدمة  ال�شت�شاري  دب��ي 
الداخلية  الظواهر  بالركيز على 
التوا�شل  وب���رام���ج  م���واق���ع  ع��ل��ى 
الجتماعي، بحيث يتم ا�شتحداث 
ت��ع��ن��ى بالرد  امل��ج��ل�����ش  جل��ن��ة م���ن 
على  ال�شلبية  الظواهر  ومكافحة 
واإيجاد  وال���ربام���ج،  امل���واق���ع  ت��ل��ك 
احللول ال�شريعة لها، حفاظاً على 
الراث والأبناء من فقدان الهوية 

املجتمعية. 
ج���اء ذل����ك، خ���الل ت���روؤ����ش �شعادة 
ال����ل����واء ع��ب��د اهلل خ��ل��ي��ف��ة امل����ري، 
رئي�ش  دب��ي،  ل�شرطة  العام  القائد 
ملجل�ش  الثالث  الجتماع  املجل�ش، 
خلدمة  ال���ش��ت�����ش��اري  دب��ي  �شرطة 
�شخ�شيات  ت�شم  وال��ت��ي  املجتمع، 
املجتمع،  ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
�شرطة  من  اأع�شاء  اإىل  بالإ�شافة 

دبي من العاملني واملتقاعدين.
�شعادة  رحب  الجتماع،  بداية  ويف 
ال�����ل�����واء ع����ب����داهلل خ��ل��ي��ف��ة امل����ري 
ب���اأع�������ش���اء جم��ل�����ش ����ش���رط���ة دبي 
املجتمع،  خل���دم���ة  ال����ش���ت�������ش���اري 
التعاون  اأهمية تعزيز  على  موؤكداً 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ب���ني  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
خالل  من  واملجتمع  دبي  ل�شرطة 
املجتمعية  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د 
تعزيز  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي  امل�شركة 

الأمن والأمان واإ�شعاد املجتمع.
اللواء متقاعد نا�شر  ب��دوره، حث 
اأع�شاء  ال����رزوق����ي  ال�������رزاق  ع��ب��د 
بالأفكار  املجل�ش  ب��اإث��راء  املجل�ش 
املتميزة، والأطروحات فيما يتعلق 
الأمنية،  وال��ق�����ش��اي��ا  ب��امل�����ش��ك��الت 
الجتماعي  ال���ن�������ش���ي���ج  وت���ع���زي���ز 
ب��ي��ن��ه��ا وبني  ال���ع���الق���ة  وحت���ل���ي���ل 

وق�شايا  الأم����ن����ي����ة  ال�����ت�����وت�����رات 
الأمنية  وامل���خ���اط���ر  ال���ت���ح���دي���ات 
ومواجهة  وامل���ب���ادرات،  وامل�����ش��اري��ع 
التداعيات  عن  الناجمة  اجلرائم 

الأمنية.
مراجعة  اإىل  الج��ت��م��اع  وت��ط��رق 
وما مت  املا�شي،  الجتماع  ق��رارات 
تنفيذها من قبل اجلهات املعنية. 
وناق�ش الجتماع ثالث مو�شوعات 
والتقاليد  ال���ع���ادات  ق�����ش��اي��ا  ه���ي 
على  املجتمع  ه��وي��ة  على  واأث��ره��ا 
التجان�ش  وق�شايا  البعيد،  امل��دى 
واأث��������ره  امل���ج���ت���م���ع  ال�������ش���ك���اين يف 
املختلفة،  القطاعات  على  الأمني 
القادمة  الأج�����ي�����ال  وم�����ش��ت��ق��ب��ل 

واإ�شكالية الولء املزدوج. 

ال�سرطة املجتمعية
من جانبه، قدم املقدم عارف علي 
حممد، نائب مدير اإدارة احلد من 
�شرحاً  دب���ي،  �شرطة  يف  اجل��رمي��ة 
مبينا  املجتمعية،  ال�شرطة  ح��ول 
اأن مفهوم ال�شرطة املجتمعية جاء 
بناًء على توجيهات �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�ش الدولة، رئي�ش جمل�ش 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، حول 
2021 واأج���ن���دة دبي  خ��ط��ة دب���ي 

روؤي���ة  اأن  اإىل  لف���ت���اً  للم�شتقبل، 
ال�����ش��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ت��ت��م��ث��ل يف 
تعزيز التبادل واملعارف واخلربات 
ملختلف  ف���ع���ال���ة  ح���ل���ول  لإي�����ج�����اد 
حت���دي���ات اأم����ن امل��ج��ت��م��ع واإط����الق 
امل�������ب�������ادرات، وال����ش���رات���ي���ج���ي���ات 
الوطنية لت�شكيل الفر�ش احلالية 
اأن مهام  واأ����ش���اف  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة.  
على  ت��رك��ز  املجتمعية  ال�����ش��رط��ة 
ر�شم مالمح م�شتقبل اأمن املجتمع 
املبتكرة  الأف��ك��ار  دب��ي، وحتويل  يف 
والناجحة اإىل واقع ملمو�ش، ودعم 
تاأهيل اخلرباء واملخت�شني  جهود 
يف جمال ت�شميم امل�شتقبل يف اأمن 
املجتمع، مبيناً اأن هناك دول رائدة 
املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
والهولندية،  اليابانية،  كالتجربة 

والأمريكية.
اإعداد  ب�����ش��رورة  املجل�ش  واأو���ش��ى 
ر�شا  م������دى  مل���ع���رف���ة  ا����ش���ت���ب���ان���ة 
تقوم  التي  املبادرات  عن  اجلمهور 
بدرا�شة  والقيام  دب��ي،  �شرطة  بها 
اإ�����ش����راك ال�����ش��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 

الأ�شواق التجارية. 

مركز حماية الدويل 
الدكتور  امل����ق����دم  ق�����دم  وب���������دوره، 
املعمري،  ����ش���رف  ع���ب���دال���رح���م���ن 

الدويل  حماية  مركز  مدير  نائب 
ملكافحة  ال��ع��ام��ة  ل������الإدارة  ال��ت��اب��ع 
�شرحا  دب���ي،  �شرطة  يف  امل��خ��درات 
ال�شيفية  الأن�����ش��ط��ة  ن��ت��ائ��ج  ح���ول 
وتو�شل  ال������دويل،  ح��م��اي��ة  مل���رك���ز 
توجيه  هما  لتو�شيتني  امل�شاركون 
دع���وة لأع�����ش��اء امل��ج��ل�����ش حل�شور 
الع�شكرية  امل�شابقة  تخريج  حفل 
واإر�شال  دب��ي،  �شرطة  اأكادميية  يف 
التوعوية اخلا�شة  الأف��الم  جميع 

مبركز حماية لالأع�شاء. 

ال�سرطة ال�سياحية
مبارك  ال���دك���ت���ور  امل���ق���دم  واأ�����ش����ار 
اإدارة  م���دي���ر  ال��ك��ت��ب��ي،  ب���ون���وا����ش 
اأن  اإىل  ال�������ش���ي���اح���ي���ة  ال�������ش���رط���ة 
ال�����ش��رط��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة ت��ه��دف اإىل 
توفر بيئة �شياحية اآمنة، ووجود 
والإدارة،  ال�����ش��ائ��ح  ب���ني  ���ش��ف��اف��ي��ة 
بزيارة  قامت  الإدارة  اأن  اإىل  لفتا 
ملري�شتني من اجلن�شية ال�شعودية 
ت���ع���ر����ش���ت���ا حل��������ادث ����ش���ر اأث����ن����اء 
العون  وتقدمي  دب��ي،  يف  اإقامتهما 
ل�شائحة فقدت هاتفها، وا�شتقبال 
بال�شرطان  م�شابة  اأردن��ي��ة  ام���راأة 
لتلبية  خرية  جهة  مع  بالتعاون 
دبي  م���ع���امل  زي�������ارة  اأم��ن��ي��ت��ه��ا يف 

احلديثة.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مزلي لالملنيوم ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1853382 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/جميد م�شعود جا�شم احلو�شني من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ جميد م�شعود جا�شم احلو�شني من 33% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد ابراهيم حمد عي�شى احلمادي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن عبدالعزيز ح�شن حممد احلمادي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*8 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  اىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/مزلي لالملنيوم ذ.م.م

MEZLAI ALUMINIUM LLC
اىل/مزلي لالملنيوم- �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

MEZLAI ALUMINIUM- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 09 / 10/ 2019 املودعة حتت رقم: 318575 
با�ش��م: دبليو بي كيو اي بي ال ال �شي

وعنوانه: 166 اي�شت ليفرجن مل رود، بال كينويد، بي ايه 19004-2637، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

امل�شاعد  واأجهزة  الذكية  بالهواتف  يتعلق  فيما  ل�شتخدامها  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر  برامج  تطبيقات 
املحمولة  الرقمية  الإل��ك��رون��ي��ة  الأج��ه��زة  م��ن  وغ��ره��ا  اللوحية  الكمبيوتر  واأج��ه��زة  ال�شخ�شي  الرقمي 
واملتنقلة، واملعنى بها الربامج التي تعر�ش اأدلة التقييم مع املوا�شفات والأ�شعار املتعلقة بال�شاعات وتت�شمن 
التي متكن  واأدلة اخلدمات  واملعلومات  ال�شاعات  اأدلة م�شادقة  وتت�شمن  بال�شاعات  املتعلقة  املرجعية  املواد 
امل�شركني من بيع �شاعاتهم؛ املن�شورات الإلكرونية القابلة للتنزيل، واملعنى بها  دليل ي�شم اأدلة التقييم 
مع املوا�شفات والأ�شعار املتعلقة بال�شاعات؛ برامج الكمبيوتر لل�شماح للم�شتخدمني مب�شاهدة وحتليل ومتيز 
للم�شتخدمني  لل�شماح  املحمول  الهاتف  برنامج تطبيقات  واملقتنيات؛  واملجوهرات  ال�شاعات  وحتديد قيمة 
الكمبيوتر  بيانات  اإدارة قواعد  برامج  �شبكة كمبيوتر عاملية؛  الإلكرونية عرب  التجارية  املعامالت  باإجراء 

التي حتتوي على معلومات يف جمال ال�شاعات واملجوهرات واملقتنيات
بالفئة: 9

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة CHRONOFY باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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ال�شبت  12  اأكتوبر  2019 العدد 12754 

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/5317 عمايل جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- ايدماك لال�شت�شارات الهند�شية جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي 
/ حممد ر�شدي حممد احمد ر�شدي - وميثله / امره ابراهيم عبداهلل عبدالواحد كمال 
بور الب�شتكي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/8/8 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/ حممد ر�شدي حممد احمد ر�شدي - بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ 148734 درهم مائة وثمانية واربعون الف و�شبعمائة واربعة وثالثون درهما 
وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل 
اآخر والزمتها املنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها وف�شت ما عدا ذلك 
من طلبات.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2281 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- طروادة لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة - �ش ذ م م  2-بايون لل�شناعة - �ش ذ م 
م  3- نوا�ش احمد عبدالغفور  4-بايون هولينج ليمتد جمهويل حمل القامة مبا اأن املدعي / بنك 
را�ش اخليمة الوطني - �ش م ع وميثله / موزة عبيد ربيع اخلظر نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ  2019/6/17  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/  بنك را�ش اخليمة الوطني - �ش م ع : 
بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره مليونان وخم�شمائة و�شتون 
الفا ومائتان واربعة وت�شعون درهم و�شتة وثمانون فل�ش )2.560.294.86( درهم والفائدة القانونية 
بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الواقع يف 2018/10/21 وحتى ال�شداد التام والزمت املدعي عليهم 
بر�شوم وم�شاريف الدعوى ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4007   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- عبداهلل حممد �شعيد را�شد املال 2-يوغر بري الإمارات - �ش ذ م م  جمهويل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ رفيعة عبداهلل حممد �شعيد املال وميثله / حممود ح�شني علي احمد - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2915( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة. 2- تعيني اخلبر �شاحب الدور باجلدول م�شفيا لها ، وذلك بتكليفه ب�شهر حكم 
الت�شفية وجرد كافة ا�شول ال�شركة وح�شر مالها من حقوق وما عليها من التزامات وعلى مدير ال�شركة 
التزامات  ال�شركة وميزانيتها وما لها من حقوق دىل الغر وما عليها من   باأموال  حترير قائمة مف�شلة 
وديون وتكليف امل�شفي ببيع موجودات ال�شركة بطريق املزاد العلني ، واإيداع ح�شيلة البيع يف اأحد امل�شاريف 
ال�شركة  على  امل�شتحقة  الديون  جميع  وت�شفية  ال�شركة  دائني  واإخطار   ، الت�شفية  حتت  ال�شركة  حل�شاب 
وحت�شيل حقوقها لدى الغر و�شداد ديونها ، وتوزيع ما يتبقي من اأموال على ال�شركاء كل بح�شب ح�شته ، 
وحددت مبلغ اثني ع�شر الف درهم حتت ح�شاب م�شاريف واجر امل�شفي ت�شاف على عاتق الت�شفية.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3569   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���ش��ده/1- اح��م��د فتحي ع��ب��داهلل احل����وراين  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة وميثله 
/ خالد خليفة حممد �شيف حثبور - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )340397.06( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3571   تنفيذ جتاري  
حمل  جم��ه��ول  برينجويل  دال���وز  جري�ش  م���اري  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
عامة(  م�شاهمة  )�شركة  امل�شرق  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - حثبور  �شيف  حممد  خليفة  خالد   / وميثله 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )19204.04(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/2992   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- نواف فالح ح�شني البلو�شي  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/خلفان �شامل عبدالرحمن رحمه البلو�شي وميثله 
/ عبدالرحمن حممد عي�شى الناوري العامري - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )188884( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1788 ا�شتئناف جتاري      
حمل  جمهول  يو�شفي  عبا�شعلي  م�شر   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
الرئي�شي(  ايران )الفرع  امل�شتاأنف /بنك �شادرات  ان  القامة مبا 
جتاري   2019/606 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا���ش��ت��اأن��ف    ق��د 
امل��واف��ق 2019/11/27  الأرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�شه  وح����ددت  ج��زئ��ي 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي 
�شتجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ش��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/3476 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / 1- فينا مورواين جاي كي�شان موراين - عن نف�شها وب�شفتها مدير 
امل�شهور للكهربائيات - �ش ذ م م 2-مناور متعب للكهربائيات �شركة ال�شخ�ش الواحد - �ش 
ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك امل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله 
/ خالد خليفة حممد �شيف حثبور - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   137137.95( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2019/10/15  ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1657 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-اندري جاوثير 2-مو مو�شا نيكو كون�شارى ، اخل�شم املدخل/ 
�شلمان  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  )د.م.�شي.�شي(  اي  ايه  جولد   -3
قد   - الها�شمي  برهان  مرت�شى  يعقوب  مرت�شى  حممد   / وميثله  رات��ور  ح�شني 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )50770 
املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق  2019/10/15  ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

 يف الطعن 2019/894  طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/مراد بن حممد بن �شعيد وميثله /جو�شلني �شبلي خر 
اهلل باعالن املطعون �شده/1- كومبا�ش او�شن لل�شحن - �ش ذ م م  

جمهول حمل القامة.
ويتوجب  اع��اله  املذكورة  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  بان  نعلنكم 
�شحيفة  على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم 

الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7266(

املنذر / احمد حممد عبداهلل اجلا�شم - اإماراتي اجلن�شية 
بوكالة املحاميان / جمال ال�شنقيطي ومنى املال 

املنذر اليه : فينود نامديو نامديو نايك نايك )جمهول حمل الإقامة( 
املو�شوع / انذار ب�شداد مبلغ 25500 خم�شة وع�شرون الفا وخم�شمائة درهم 

حيث �شبق لكم واأن ا�شتاأجرمت ال�شقة ال�شكنية ، مبنطقة الرفاعة ومر�شد بذمتكم مبلغ  بقيمة 
البنك  من  �شرف  دون  ارجتعوا  وال��ذي   )6-5-3( ارق��ام  ال�شيكات  يف  واملتمثلة  دره��م   )25500(
امل�شحوب عليه لعدم كفاية الر�شيد.  وحيث انكم مل توفوا بقيمة هذه ال�شيكات حتى تاريخه 
بدون وجه حق او مربر قانوين. مما دعى املنذر لتوجيه هذا الإنذار للمنذر اليه لتكليف بالوفاء 
�شنكون  واإل  الن�شر  ه��ذا  تاريخ  اي��ام من  امل��ذك��ور وق��دره 25.500 دره��م يف خ��الل خم�شة  باملبلغ 

م�شطرين لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شدكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7262(

املنذر : �شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان بن حممد بن �شلمان ال خليفة 
املنذر اليه : �شعيب طارق لتحميل احوية ال�شحن وتفريغها �ش ذ م م 

لذلك ، 
باإعالن املنذر اليها عن طريق الن�شر ب�شرورة ت�شليم يلتم�ش املنذر الت�شريح 
املذر املنقولت املودعة لديها حلفظها وهي عبارة عن اثاث منزيل و منقولت 
حلفظها  اليها  امل��ن��ذر  �شلمها  وال��ت��ي  دره���م(  ال��ف  )م��ائ��ت��ي   200.000 قيمتها 
مبخازنها باإمارة دبي ، خالل مدة اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالم هذا 

الن�شر ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة من اأي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
�شركة /مريديان اوتدورز منطقة حرة ذ م م )�ش ذ م م( )رخ�شة رقم 17128(  
والكائنة ب���� دبي ، �ش ب 72280 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�شة 

لدى �شلطة دبى للتطوير ،  ترغب هذه ال�شركة  املذكورة يف اعالن قرارها 
للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�ش الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  

2019/10/10  ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى 

مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن 
طريق الربيد امل�شجل او الت�شال ب :  ال�شيد : فايز جواد حممد  

ا�شم ال�شركة : مريديان اوتدورز منطقة حرة ذ م م   
�ش ب : 72280 ، دبي - دولة المارات العربية املتحدة.  ، هاتف رقم : 0552271271 

 meridianoutdoors@gmail.com :  الربيد اللكروين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرة ال�شعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2018/441 تنفيذ جتاري 

م - جمهول  م  ذ  �ش   - للمقاولت  العاملية  ماكفادن  �شده/1-جمموعة  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ احمد عو�ش اهلل ملقاولت النجارة امل�شلحة 
املبينة  املركبات  اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن  بانه مت احلجز على  نعلنكم    -
وفاء  احلجز  مبح�شر  واملرفقة  املركبات  حجز  ب�شبك  والكائنة   ، اأدن���اه  بياناتها 
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•• ابوظبي-الفجر:

عبد  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  برئا�شة 
اهلل القبي�شي رئي�شة املجل�ش الوطني 
املجل�ش يف  ي�����ش��ارك وف���د  الحت�����ادي، 
والدورة   141 اجلمعية  اجتماعات 
لالحتاد  احل���اك���م  ل��ل��م��ج��ل�����ش   205
ال��ربمل��اين ال����دويل، وامل��وؤمت��ر العاملي 
لل�شباب الربملانيني، واللجان الدائمة 
والأج���ه���زة ال��ت��اب��ع��ة ل��الحت��اد، وذلك 
اأكتوبر   17-13 م��ن  ال��ف��رة  خ��الل 
ب�شربيا. بلغراد  مدينة  يف  2019م 

ع�شويته  يف  امل��ج��ل�����ش  وف����د  وي�����ش��م 
اأحمد،  جا�شم  علي  م��ن:  ك��ل  ���ش��ع��ادة 
وجمال حممد احلاي والدكتور �شعيد 
ع���ب���داهلل امل���ط���وع وال���دك���ت���ور حممد 
وف��ي�����ش��ل حارب  امل���ح���رزي،  ع��ب��د اهلل 
الب�شطي،  را���ش��د  وع��ف��راء  ال��ذب��اح��ي، 

اأع�شاء  اجل��ا���ش��م،  ���ش��ل��ي��م��ان  وع��ل��ي��اء 
و�شعادة  الحت���ادي،  الوطني  املجل�ش 
الظاهري  ���ش��ب��ي��ب  اأح����م����د  م����ن  ك����ل 
عبد  واأم����ل  للمجل�ش  ال��ع��ام  الأم����ني 
امل�شاعد  ال��ع��ام  الأم���ني  ال��ه��داب��ي  اهلل 

لالت�شال الربملاين للمجل�ش.
وي�����ش��ارك يف الج��ت��م��اع��ات اأك���ر من 
دولة   140 م���ن  ب���رمل���اين   1700
رئي�ش   70 م����ن  اأك������ر  وب���ح�������ش���ور 
املتحدة  الأمم  م��ن  و���ش��ري��ك  ب��رمل��ان 
اأنحاء  امل����دين م��ن ج��م��ي��ع  وامل��ج��ت��م��ع 
 141 ال����ع����امل حل�������ش���ور اجل��م��ع��ي��ة 
ل���الحت���اد ال����ربمل����اين ال�������دويل، حتت 
ال����دويل:  ال���ق���ان���ون  “تعزيز  ع���ن���وان 
الأدوار والآليات الربملانية وم�شاهمة 
و�شيناق�ش  الإقليمي”،  ال���ت���ع���اون 
امل�شتجدات  اأح��دث  الربملانيون  فيها 
ب��ني اجلن�شني،  ب��امل�����ش��اواة  ل��الرت��ق��اء 

ال�شباب، والدفاع عن حقوق  ومتكني 
وحتقيق  ل���ل���ربمل���ان���ي���ني،  الإن���������ش����ان 

التغطية ال�شحية ال�شاملة.
وي�شارك وفد املجل�ش يف الجتماعات 
العربية  ل��ل��م��ج��م��وع��ات  ال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ة 
والإ�شالمية والآ�شيوية بهدف تن�شيق 
الق�شايا  خم��ت��ل��ف  ح���ي���ال  امل����واق����ف 
املطروحة على اأجندة الجتماعات ل 

�شيما ذات الهتمام امل�شرك.
وت�����راأ������ش م���ع���ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
رئي�شة  امل��ج��ل�����ش  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
الربملانية  ال���ش��ت�����ش��اري��ة  امل��ج��م��وع��ة 
مبكافحة  امل��ع��ن��ي��ة  امل�����ش��ت��وي  رف��ي��ع��ة 
الإره��اب والتطرف خالل اجتماعات 
اجلمعية ال 141 لالحتاد الربملاين 

الدويل.
اجتماعات  يف  ال��وف��د  �شي�شارك  ك��م��ا 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة وامل��ج��ل�����ش احلاكم 

املعنية  ال���ل���ج���ن���ة  وه�������ي:  وال����ل����ج����ان 
ب����ال���������ش����الم والأم�������������ن ال�����دول�����ي�����ني، 
امل�شتدامة  بالتنمية  املعنية  واللجنة 
املعنية  واللجنة  والتجارة،  والتمويل 
الإن�شان،  وح���ق���وق  ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ال�شرق  ب�������ش���وؤون  امل��ع��ن��ي��ة  وال��ل��ج��ن��ة 
الأمم  ب�������ش���وؤون  امل��ع��ن��ي��ة  الأو������ش�����ط، 
الن�شاء  امل��ن��ت��دى  اج��ت��م��اع  امل���ت���ح���دة، 
امل�شائل  جلنة  واجتماع  الربملانيات، 
ومنتدى  الأو���ش��ط،  بال�شرق  املتعلقة 

الربملانيني ال�شباب. 
خم�شة  مدار  على  اجلمعية  و�شتنظر 
العديد  يف  اأع��م��ال��ه��ا  ج����دول  ���ش��م��ن 
امل�شاواة  راأ���ش��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اي��ا  م��ن 
املراأة  متثيل  وتعزيز  اجلن�شني،  بني 
�شيبحث  حيث  ال�شيا�شية،  احلياة  يف 
ال����ربمل����ان����ي����ات يف الحت������اد  م���ن���ت���دى 
�شمان  ����ش���ب���ل  ال���������دويل  ال�����ربمل�����اين 

ال�شاملة  ال�شحية  التغطية  ا�شتجابة 
لحتياجات الن�شاء والفتيات وتذليل 
والجتماعية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  احل���واج���ز 
والق��ت�����ش��ادي��ة وامل��ال��ي��ة ال��ت��ي حتول 
الرعاية  خدمات  اإىل  و�شولهن  دون 

ال�شحية.
مناق�شة  اأي�������ش���اً  امل��ن��ت��دى  و���ش��ي��ع��ق��د 
عاماً   40 مب���رور  اح��ت��ف��اًل  جماعية 
ع��ل��ى اع��ت��م��اد ات��ف��اق��ي��ة ال��ق�����ش��اء على 
امل����راأة،  ���ش��د  التمييز  اأ���ش��ك��ال  ج��م��ي��ع 
م��ع ال��رك��ي��ز على دور ال��ربمل��ان��ات يف 
بني  بامل�شاواة  خا�شة  ت�شريعات  �شن 

اجلن�شني. 
جدول  �شمن  اجلمعية  تناق�ش  كما 
الربملانيني  ع��دد  زي��ادة  على  اعمالها 
على  وت�شجيهم  ومتكينهم  ال�شباب 
ال�شيا�شية،  احل����ي����اة  يف  امل�������ش���ارك���ة 
30 ع���ام���اً على  والح���ت���ف���ال مب����رور 

اتفاقية حقوق الطفل. 
و���ش��ت��ن��اق�����ش جل��ن��ة الحت������اد ال����دويل 
املعنية بحقوق الإن�شان للربملانيني يف 
للدفاع  اتخاذها  الواجب  الإج���راءات 
عن اأكر من 100 برملاين م�شطهد 
م���ن ت��رك��ي��ا وف���ن���زوي���ال، اإ���ش��اف��ة اإىل 
وليبيا  ال��ربازي��ل  من  جديدة  ق�شايا 

و�شراليون واليمن.
و���ش��ت��ن��اق�����ش ح��ل��ق��ة ع��م��ل ع��ل��ى خطة 
 2030 ل���ع���ام  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
على  ال�شوء  العمل  حلقة  و�شت�شلط 
القت�شادي  وال��ن��م��و  ال��الئ��ق  ال��ع��م��ل 
امل�شتدامة(  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة   8 )ال����ه����دف 
بدرا�شة ال�شيا�شات التي توفر وظائف 
مراعية للبيئة يف ظل التغّر املناخي 
ال�����ش��ري��ع وال���ث���ورة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف 

القرن احلادي والع�شرين.
املعنية  ال���دائ���م���ة  ال��ل��ج��ن��ة  م  و���ش��ت��ق��دِّ

الإن�شان  وح���ق���وق  ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
التابعة للجمعية قراراً ب�شاأن حتقيق 
بحلول  ال�شاملة  ال�شحية  التغطية 
كل  يعتمده  اأن  وُيتوقع   ،2030 عام 

الأع�شاء.
املعنية  ال��دائ��م��ة  اللجنة  و�شتناق�ش 
املالية  وال�شوؤون  امل�شتدامة  بالتنمية 
الرقمنة يف خدمة  ت�شخر  والتجارة 
امل�شوؤولني،  والإن����ت����اج  ال���ش��ت��ه��الك 
مل���وؤمت���ر الأمم  ال��ت��ح�����ش��ر  وك���ذل���ك 
املتحدة ب�شاأن تغّر املناخ يف �شيلي يف 

دي�شمرب املقبل.
اللجنة  �شتعمل  ن��ف�����ش��ه،  ال��وق��ت  ويف 
ال��دائ��م��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ال�����ش��الم والأم����ن 
ق����رار  اإىل  ال���ت���و����ش���ل  ع���ل���ى  ال�������دويل 
ب�����ش��اأن ت��ع��زي��ز ال�����ش��الم والأم�����ن �شد 
التهديدات وال�شراعات الناجمة عن 
املزمع  ومن  باملناخ،  املت�شلة  الكوارث 

اإّب�����ان اجلمعية  ال���ق���رار  ع��ر���ش ذل���ك 
ال��دويل يف  الربملاين  املقبلة لالحتاد 

جنيف ب�شوي�شرا يف اأبريل 2020.
املعنية  ال���دائ���م���ة  ال��ل��ج��ن��ة  و���ش��ت��ن��ظ��ر 
ب�شوؤون الأمم املتحدة يف مدى احرام 
ال��ق��ان��ون ال�����دويل ال���ي���وم م���ن خالل 
ميثاق الأمم املتحدة وق��رارات الأمم 
درا�شة  نتائج  و�شت�شتعر�ش  املتحدة، 
العالقة  ح���ول  ح��دي��ث��ة  ا�شتق�شائية 
املتحدة،  والأمم  ال����ربمل����ان����ات  ب����ني 
امل�شاركة  تعزيز  زي���ادة  اإىل  و�شت�شعى 

الربملانية يف احلوكمة العاملية.

•• راأ�ص اخليمة- الفجر:

دوروثيربي�شتون،  هيلني  ا�شتعادت 
اأفريقيا،  جنوب  من   ) عاماً   62(
ب�شرها بف�شل جهود طبية قدمها 

فريق يف م�شت�شفى راأ�ش اخليمة .
ب�شرها  هيلني  ف��ق��دت  وتف�شيال  
نتيجة  ������ش�����ن�����وات  ث���������الث  ق�����ب�����ل 
تعر�شها تعّر�شها ل�شكتة يف العني 
وان��خ��ف��ا���ش م��ف��اج��ئ ل��ل��روؤي��ة، كاد 
ي�شيبها بفقدان الب�شر بالكامل يف 

عينها الي�شرى،بح�شب الت�شخي�ش 
مل�شت�شفى  ق��دوم��ه��ا  ول���دى  الطبي 

راأ�ش اخليمة . 
ح�شوري  ق��ب��ل   ”: هيلني  وق��ال��ت 
اىل امل�شت�شفى كنت اأرتدي نظارات 
طبية لعالج لق�شر الب�شر، واأي�شا 
)املاء  اجللوكوما  م��ن  اأع���اين  كنت 
قطرات  ا�شتخدام  نتيجة  الأزرق( 
ومن  احلالة؛  لتخفيف  عينيها  يف 
ن��ح��و الأ�شواأ  ب�����ش��ري  ت���ده���ور   ث��م 
وب�������ش���ورة م��ف��اج��ئ��ة ف���ق���دت عيني 

ا�شتدعى  مم���ا  ال����روؤي����ة  ال��ي�����ش��رى 
ت���وج���ه���ي ن���ح���و م�����ش��ت�����ش��ف��ى راأ������ش 

اخليمة.
نتائج  الطبي  الت�شخي�ش  وك�شف 
مزعجة مثل نزيف يف جميع اأرباع 
تدفق  ان�شداد  ج��راء  العني  �شبكية 
فقدان  عنه  جنم  العني،  اإىل  ال��دم 
الب�شر. كما بني الت�شخي�ش اإ�شابة 
ال�شبكي  الوريد  بان�شداد  املري�شة 
املركزي )CRVO(، اأو ما يعرف 
ذلك،  على  وع��الوة  العني.  ب�شكتة 

بتوّرم  م�شابة  العني  �شبكية  كانت 
كبر حيث ظهر اجلزء املركزي من 
اللطخة ال�شفراء متورماً مبقدار 
احلجم  اأن  علماً  ميكرون،   464
ميكرون.   250 ه����و  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
موهيت  الدكتور  قال  تعليقه،  ويف 
ج��ني، الأخ�����ش��ائ��ي يف ط��ب العيون 
والذي  راأ�ش اخليمة،  يف م�شت�شفى 
اأ�شرف على عالج هيلني: “مبا اأن 
ت��راف��ق ع���ادًة مع  ال��ع��ني ل  �شكتة 
�شعور  اأي  ف��اإن  اآلم،  اأو  اأعرا�ش  اأي 

بالأمل اأو ال�شغط يف العني امل�شابة 
يعني وجود خلل ما قد يتحول اإىل 

فقدان مفاجئ للب�شر. 
وتخطة العالجية اخ�شاع املري�شة 
�شنوات  ث���الث  طيلة  ام��ت��د  ل��ع��الج 
اأثمر عن الو�شول اإىل حا�شة ب�شر 
على  وع��الوة   .0.6 بدرجة  جيدة 
ذلك، انكم�شت �شماكة ال�شبكية اإىل 
224 ميكرون، وهو ما يعّد �شمن 
وجود  اأي  دون  الطبيعية  احل���دود 
العني.كما متت  ت��وّرم يف  لعالمات 

بعقاقرالعامل  املري�شة  معاجلة 
امل�������ش���اد ل���ن���م���و ب���ط���ان���ة الأوع����ي����ة 
الدك�شاميثازون  وحقن  الدموية، 
ال��زج��اج��ي للعني.  داخ����ل اجل�����ش��م 
ويعترب العامل امل�شاد لنمو بطانة 
الأج�شام  م��ن  ال��دم��وي��ة  الأوع���ي���ة 
امل�شادة املتوافقة مع الب�شر، حيث 
يتم اإنتاج وهند�شة جزيئات �شغرة 
ت��ع��م��ل على  امل��خ��ت��رب  ودق���ي���ق���ة يف 
الأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة ح��دي��ث��ة النمو 
اأو امل�����ش��اب��ة ب��ال��ن��زف ج����راء ال���ورم 

يف ال��ع��ني. وي��ت��م احل��ق��ن ع��رب اإبرة 
مبا�شرة  اجل���زيء  لإدخ����ال  دقيقة 
الدكتور  واأ�����ش����اف  ال���ع���ني.  داخ����ل 
املري�شة  ع�����الج  “مت  م���وه���ي���ت: 
�شهري،  اأ�شا�ش  على  حقنات  ب��ع��ّدة 

واأجرينا عملية ليزر لل�شبكية يف 3 
مدة  منها  كل  بني  تف�شل  جل�شات 
املري�شة  ح��ال��ة  وحت�ّشنت  اأ���ش��ب��وع. 
اأ�شهر  ب�شعة  بعد  ملحوظ  ب�شكل 

من العالج. 

برئا�سة اأمل القبي�سي 

وفد املجل�س الوطني االحتادي ي�شارك يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل يف بلغراد 

فقدته ب�سكتة يف العني 

مري�شة ت�شتعيد ب�شرها بعالج يف م�شت�شفى راأ�س اخليمة

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

 اأ�شفرت حملة قام بها متطوعون من خمتلف اأنحاء الدولة  عن تنظيف منطقة 
بح�شب  املخلفات  من  كيلوغرام   500 نحو  براأ�ش اخليمة وجمع  �شوكة  وادي 

امل�شرفني عن احلملة . 
وطرق  م�شاحات  توفر  �شوكة  وادي  منطقة  كون  من  اأهميتها  احلملة  وتكت�شب 
وركوب  واجل��ري  امل�شي  مثل  اخلارجية  الأن�شطة  من  للعديد  منا�شبة  متنوعة 
اأح�شان  يف  اأوقاتهم  بق�شاء  الراغبني  التخييم  بع�شاق  ترحب  كما  ال��دراج��ات، 
املغامرات  ع�شاق  م��ن  الآلف  جتتذب  ف��ري��دة  وجهة  منها  يجعل  م��ا  الطبيعة، 

والطبيعة من خمتلف اأنحاء الدولة وخارجها.
“اأدفينتوراتي  هذا وا�شتقطبت مبادرة التنظيف التطوعية التي نظمتها �شركة 
اأوتدور” ، املتخ�ش�شة يف تنظيم اجلولت ال�شياحية والأن�شطة اجلبلية يف راأ�ش 
اخليمة، العديد من املتطوعني العاملني يف كل من هيئة راأ�ش اخليمة لتنمية 

ال�شياحة ودائرة اخلدمات العامة وبرناجمي “�شاند” و”تكاتف«. 
املعامل  “متثل  اخليمة:  راأ���ش  ل�شياحة  التنفيذي  الرئي�ش  فيلب�ش  راك��ي  وق��ال 
املتميزة  اجل��اذب��ي��ة  ل�شمان  رئي�شياً  عن�شراً  التناف�شية  ال�شياحية  واخل��دم��ات 
الأعمدة  اأح��د  ال�شتدامة  تبقى  نف�شه،  ال��وق��ت  يف  ولكن  اخليمة،  راأ����ش  لإم���ارة 
لكون الإمارة وجهة �شياحية  ال�شياحية. ونظراً  ا�شراتيجيتنا  الرئي�شية �شمن 

الإمارة  �شكان  توعية  م�شوؤولية  علينا  تقع  اخلالبة،  الطبيعية  باملعامل  مليئة 
لتقلي�ش  البيئية  بامل�شوؤولية  والتحلي  البيئة  على  احل��ف��اظ  باأهمية  وزواره���ا 
ال�شلبي على ثروتها الطبيعية«.  من جانبه، قال فادي ح�شي�شو موؤ�ش�ش  الأثر 
�شركة اأدفيت�شراين “: “رغبنا بابتداء املو�شم ال�شياحي اجلديد بدعوة املجتمع 
جميعاً  ولأن��ن��ا  الطبيعة.  اأح�����ش��ان  يف  ال��ه��ادف��ة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  م�شاركتنا  اإىل 
م�شوؤولون عن احلفاظ على البيئة و�شمان نظافتها وا�شتدامتها وتعزيز الوعي 
اأن ن�شهم يف تقلي�ش الأثر على البيئة. ونحن  باأهمية حمايتها، فبو�شعنا �شوياً 
’ل  برنامج  اأوتدور‘ نطبق  ’اأدفينتوراتي   OutdoorAdventurati يف 
ترك اأثراً‘ الذي نهدف من خالله اإىل غر�ش مبداأ ’ل تاأخذوا �شوى الذكريات، 

ول تركوا �شوى اخلطوات‘ عند التنزه و�شط اأح�شان الطبيعة اخلالبة. فهذه 
بب�شاطة م�شوؤولية تقع على عاتق اجلميع«.

العام لدائرة اخلدمات  املدير  اأحمد احلمادي  املهند�ش  �شعادة  اأ�شار  من جانبه، 
ي�شاهم  املتاحة  للموارد  الأمثل  وال�شتخدام  ال�شتدامة  مفهوم  اأن  اإىل  العامة 
يف حتقيق الأهداف ال�شراتيجية ل�شمان بقاء تلك املوارد لالأجيال القادمة ، 
فاملحافظة على نظافة البيئة هي من اأهم اأولوياتنا ل�شمان حياة �شحية لأفراد 
الدوائر  بني  امل�شرك  التعاون  اأهمية  عن  العام  املدير  �شعادة  وعرب  جمتمعنا. 
املحلية لر�شيخ مفهوم ال�شتدامة والنظافة البيئية، مما يعك�ش الدور الفعال 

والإيجابي يف راأ�ش اخليمة . 

متطوعون ينظفون وادي �شوكة يف راأ�س اخليمة 

•• دبا احل�صن - وام: 

انطلقت ام�ش فعاليات مهرجان دبا احل�شن الثقايف بدورته الثالثة يف جزيرة 
احلاكم  �شمو  مكتب  نائب  القا�شمي  �شقر  بن  �شعيد  ال�شيخ  بح�شور  احل�شن 

بخورفكان.
كما ح�شر افتتاح املهرجان - الذي ي�شتمر يومني - �شعادة اأحمد �شلطان الظهوري 
نائب رئي�ش املجل�ش البلدي مبدينة دبا احل�شن، و�شعادة الدكتور را�شد خمي�ش 
النقبي رئي�ش املجل�ش البلدي مبدينة خورفكان ، واملقدم عبداهلل را�شد الكابوري 
رئي�ش مركز �شرطة دبا احل�شن ال�شامل وحممد �شالح ال�شويجي مدير ادارة 
دائرة الثقافة باملنطقة ال�شرقية واأع�شاء املجل�ش ال�شت�شاري وعدد من مدراء 
الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية من املنطقة وجماهر غفرة من اأهايل املدينة 

واملدن املجاورة.

وا�شتهلت فقرات املهرجان بافتتاح ال�شيخ �شعيد بن �شقر القا�شمي ملعر�ش “فني 
للعمالت” للفنان اأمين ر�شوان ، الذي ي�شتعرا�ش العمالت العربية والأجنبية 
من خالل خرائط عدة لدولة المارات العربية املتحدة، وت�شميم لربج خليفة 

من عملة دولة المارات وغرها من الأعمال الفنية.
و�شاركت فرقة دبا احلربية بو�شالت فلكلوريو واأهازيج �شعبية.

�شالح  حممد  وا���ش��راف  النور” فكرة  “مفاتيح  بعنوان  اوبريت  عر�ش  مت  كما 
ال�شويجي وتاأليف حميد فار�ش ، واخراج مبارك ما�شي واأ�شعار ال�شاعرة بتول اآل 
علي.. ويحمل الوبريت بطياته ر�شائل حول اأهمية الت�شلح بالعلم والعمل اجلاد 
وكيفية تغلب الن�شان على كل امل�شاعب التي �شتواجهه يف حياته اإىل جانب عدد 

من اللوحات ال�شعرية والأهازيج ال�شعبية اخلا�شة مبدينة دبا احل�شن.
ومت تكرمي امل�شاركني وامل�شاهمني يف املهرجان من موؤ�ش�شات واأفراد اإىل جانب 

ال�شحفيني والو�شائل الإعالمية.

�شعيد بن طحنون يح�شر اأفراح �شعيد بن �شقر القا�شمي ي�شهد انطالق مهرجان دبا احل�شن الثقايف بدورته الثالثة
النعيمي والكويتي والكتبي

•• العني -وام:

يف  الأول  اأم�����ش  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �شعيد  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  م��ع��ايل  ح�شر 
علي  فهد  علي  اأقامه  ال��ذى  ال�شتقبال  حفل  العني  مبدينة  اخلبي�شي  �شالة 
فهد النعيمي مبنا�شبة زفاف جنله فهد اإىل كرمية �شعيد هالل حممد هالل 
الذي  احلفل  العني  الظاهر يف منطقة  �شالة  معاليه يف  كما ح�شر  الكويتي. 
اأقامه م�شبح �شامل مبارك الكتبي مبنا�شبة زفاف جنله �شامل اإىل كرمية غامن 
�شامل عبيد الكتبي وحفل �شامل حمد حممد قرين الكتبي مبنا�شبة زفاف جنله 

من�شور اإىل كرمية �شعيد حمد حممد قرين الكتبي.
وح�شر احلفلني عدد من ال�شيوخ وكبار ال�شخ�شيات واأعيان القبائل.

و�شاركت فرق العيالة بعرو�ش متنوعة من الراث الماراتي.

تو�شيل التيار الكهرباء الإنارة 
جمموعة من الطرق يف عجمان

•• عجمان-وام:

اأعمال  ب���دء  ع��ن  بعجمان  والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة  اأع��ل��ن��ت 
ت�شمل  الطرق  من  جمموعة  لإن��ارة  الكهربائي  التيار  تو�شيل 
�شارع ال�شيخ حممد بن را�شد و�شارع فاطمة بنت مبارك و�شارع 
ال�شيخ عبداهلل بن را�شد و�شارع الرقايب و�شارع ال�شالم و�شارع 
عجمان الدائري و�شارع جدة و�شارع احلميدية بالإ�شافة ل�شارع 
اخلدمة على �شارع ال�شيخ زايد ويبلغ جمموع اأطوالها 36 كم.

وقالت الدائرة اأنها بداأت اأم�ش يف ت�شغيل النارة و�شيتم النتهاء 
من ت�شغيل كافة الطرق املذكورة خالل اأ�شبوعني.

•• اأبوظبي -وام:

د�شنت هيئة اأبوظبي للزراعة ال�شالمة الغذائية 
التوقيع  على  املوظفني  لتحفيز  داخلية  حملة 
اأطلقتها  التي  مت�شامح”  املليون  “وثيقة  على 
اإن�شانية  كمبادرة  الإ�شالمية  للثقافة  زاي��د  دار 
تدعو  ر���ش��ال��ة  وتتبنى  للعامل  اأب��وظ��ب��ي  تطلقها 
كل فرد يف املجتمع اأن يكون مت�شاحماً مع نف�شه 

ومن حوله وجمتمعه.
وبادرت الإدارة العليا بالتوقيع على الوثيقة اأم�ش 
الإ�شالمية  للثقافة  زاي��د  دار  من  وف��د  بح�شور 
اأبوظبي  فرع  مدير  العلوي  جمعة  على  برئا�شة 
للتوقيع على  امل��وظ��ف��ني  ك��اف��ة  دع����وة  ك��م��ا مت��ت 

وثيقة املبادرة عرب املن�شة املخ�ش�شة لذلك.

���ش��امل العامري  ال��ب��ح��ري  ���ش��ع��ي��د  ���ش��ع��ادة  واأك�����د 
وال�شالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  ع���ام  م��دي��ر 
م���رادف���اً ل�شم  اأ���ش��ب��ح  ال��ت�����ش��ام��ح  اأن  ال��غ��ذائ��ي��ة 
“وثيقة  ان مبادرة  اإىل  ..م�شرا  الإم���ارات  دول��ة 
بالقيم  العميق  اإمياننا  توؤكد  مت�شامح”  املليون 
احلنيف.  ديننا  تعاليم  من  امل�شتمدة  الإن�شانية 
اإن دول���ة الإم������ارات حت��ر���ش ع��ل��ى ت�شييد  وق���ال 
جميع  بني  والت�شامح  والتعاي�ش  احل��وار  ج�شور 
الب�شر على اختالف اأديانهم وثقافاتهم و�شتبقى 
اجلميع  فيها  ينعم  التي  واملحبة  ال�شالم  اأر���ش 
دعم  املت�شاحمة يف ظل  الآمنة  الكرمية  باحلياة 
اأبوظبي  و�شتبقى  الر�شيدة  قيادتنا  من  ورعاية 
عن جدارة وا�شتحقاق عا�شمة الت�شامح وال�شالم 
ال�شرق  فيها ح�شارات  تلتقي  كافة  ال�شعوب  بني 

وثقافة  امل�شرك  التعاي�ش  قيم  لتعزيز  والغرب 
احلوار والت�شامح.

واأث��ن��ى ال��ب��ح��ري ع��ل��ى امل���ب���ادرة ال��ت��ي م��ن �شاأنها 
ترجم  م��ب��ادرة  اأن���ه  كما  ال��دول��ة  مكانة  تر�شيخ 
ال��ف��ه��م احل��ق��ي��ق��ي جل���وه���ر ال����ش���الم ال�����ذي هو 
الذي  النهج  ع��ن  وتعرب  والإخ����اء  الت�شامح  دي��ن 
ديننا  لقيم  ا�شتلهاماً  املوؤ�ش�شون  الآب���اء  ر�شخه 
“املليون مت�شامح”  وت�شتهدف وثيقة  احلنيف.  
اأن  ع��ل��ى  اأط��ي��اف��ه  مبختلف  املجتمع  اأف����راد  ح��ث 
حولهم  وم��ن  اأنف�شهم  م��ع  مت�شاحمني  ي��ك��ون��وا 
ومع جمتمعهم ب�شكل عام وتبنى ثقافة الت�شامح 
والن��ف��ت��اح ع��ل��ى الآخ���ري���ن ون��ب��ذ اخل��الف��ات كما 
اأطيافه  مبختلف  املجتمع  اأف��راد  دعوة  ت�شتهدف 

لتبني ثقافة الت�شامح والعمل عليها.

اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية تد�شن حملة لتوقيع وثيقة املليون مت�شامح
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اأخبـار الإمـارات

دون  حت��ول  م�شددة  ق��ي��وداً  املتحدة  ال��ولي��ات  وفر�شت 
من  جل��وء  طلبات  لتقدمي  ال�شاعني  املهاجرين  متكن 
الو�شول والذين ت�شر اإدارة الرئي�ش الأمركي دونالد 
ل  اقت�شاديون”  “لجئون  معظمهم  اأن  اإىل  ت��رام��ب 

ا فّروا كون حياتهم يف خطر. اأ�شخا�شً
اأمنية  حملة  لتنفيذ  املك�شيك  ع��ل��ى  ت��رام��ب  و���ش��غ��ط 
الو�شطى  اأم��رك��ا  من  القادمني  املهاجرين  ت�شتهدف 

الذين يعربون حدودها باجّتاه الوليات املتحدة.
ويف حزيران-يونيو، هدد بفر�ش ر�شوم جمركية كبرة 
الرئي�ش  تكّثف حكومة  املك�شيكية ما مل  املنتجات  على 
اأن���دري�������ش م��ان��وي��ل ل��وب��ي��ز اأوب�������رادور ج��ه��وده��ا لوقف 

الهجرة غر املنظمة.
م��ع جارتها  ح��رب جت��اري��ة  ان���دلع  لتجّنب  ويف م�شعى 
ال�شمالية العمالقة، الوجهة الأبرز لثمانني باملئة من 
اإج��راء حت��ّول كبر يف  املك�شيك على  وافقت  �شادرتها، 

�شيا�شتها يف هذا ال�شدد.
الوطني  احل��دود  عن�شر من حر�ش  األ��ف   21 ون�شرت 
ا�شتعادة  على  وواف��ق��ت  اأك���رب  ب�شكل  ح��دوده��ا  ل�شبط 
اأكر من 50 األف طالب جلوء عليهم الآن النتظار يف 

املك�شيك ريثما تتم معاجلة طلباتهم.
واأفادت �شلطات الهجرة املك�شيكية اأن جميع املهاجرين 
يف ماتامورو�ش منحوا اإقامات ووثائق ثبوتية مك�شيكية 
املك�شيكي من  البقاء يف اجلانب  باإمكانهم  اأن  يعني  ما 

احلدود.
وقال ممثل �شلطة الهجرة يف ماتامورو�ش �شيغ�شموندو 
العديد من  “باإمكانهم الندماج هنا. هناك  مارتينيز 

الأجانب الذين يعملون وباإمكاننا دعوتهم للبقاء«.

•• �صيوداد فيكتوريا-اأ ف ب:

معرباً  الو�شطى  اأم��رك��ا  م��ن  املهاجرين  م��ئ��ات  اأغ��ل��ق 
املك�شيكية  ماتامورو�ش  مدينة  بني  اخلمي�ش  ح��دودًي��ا 
املتحدة  ال���ولي���ات  مطالبني  بتك�شا�ش  وب��راون�����ش��ف��ي��ل 

ال�شماح لهم بتقدمي طلبات جلوء.
واعت�شم املهاجرون على اجل�شر احلدودي خالل الليل، 
�شاعات،  ت�شع  م��ن  امل�شوؤولني لإغ��الق��ه لأك��ر  دف��ع  م��ا 

بح�شب ال�شلطات الأمركية واملك�شيكية.
ووافقوا اأخراً على مغادرة اجل�شر على اإثر اتفاق رعاه 
رئي�ش جمل�ش  اأف���اد  م��ا  بح�شب  م�����ش��وؤول��ون حم��ل��ي��ون، 

بلدية ماتامورو�ش ماريو األربتو لوبيز هرنانديز.
وقال لوكالة فران�ش بر�ش “تو�شلنا اإىل اتفاق جّيد مع 
يف  ال�شلطات  مع  كذلك  حمادثات  واأجرينا  املهاجرين 

براون�شفيل«.
واأ�شاف اأن ماتامورو�ش، التي تعد نقطة عبور مكتظة 

بني البلدين، تاأّثرت باإغالق اجل�شر.
“تاأّثرت املدينة لأن اجل�شر ي�شتخدم يف التجارة  وقال 
ال��ي��وم��ي��ة. اأي ���ش��خ�����ش ك����ان ي���ح���اول ال��ع��ب��ور م���ن اأي 

الجتاهني تاأّثر«.
ومل ي��ع��ط ت��ف��ا���ش��ي��ل اإ���ش��اف��ي��ة ع���ن الت���ف���اق ال����ذي مت 

التو�شل اإليه مع املهاجرين.
اأن  اإدارة اجلمارك وحماية احلدود الأمركية  واأف��ادت 
حركة ال�شر عرب احلدود “توقفت ب�شكل موؤقت عند 
ال�شاعة 01،30 �شباًحا بعدما جتمعت جمموعة ت�شم 
ما بني 250 و300 مهاجر ل ميلكون وثائق ت�شمح 

لهم بالدخول )...( عند منت�شف ج�شر “غيتواي««.

•• وا�صنطن-وكاالت:

علق الباحث البارز يف معهد بروكينغز 
عمر تا�شبينار على هجوم تركيا على 
اأخ�شر  بعد �شوء  �شوريا،  �شرق  �شمال 
من الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب، 
اإثر ات�شال الأحد مع نظره الركي 

رجب طيب اأردوغان.
“�شنديكي�شن  الباحث يف مكتب  وذكر 
وو�شط  ت���رام���ب،  اأن  ل���ل���راأي  بيورو” 
ده�����ش��ة م��وؤ���ش�����ش��ة الأم�����ن ال��ق��وم��ي يف 
الأمريكية  القوات  اأن  اأعلن  وا�شنطن، 
ل��ن ت��ق��ف يف ط��ري��ق اجل��ي�����ش الركي 
ال����ذي ي��ري��د اإن�����ش��اء مم���ر ب��ع��م��ق 32 
ما  لتاأ�شي�ش  �شوريا،  داخ��ل  كيلومراً 
ت�شميه اأنقرة منطقة اآمنة “خالية من 
الإرهاب«. ومتكن اأردوغان مرة اأخرى 
م��ن اإق���ن���اع ن��ظ��ره الأم��ري��ك��ي بتويل 
�شوريا،  يف  داع�����ش  تهديد  اأم���ر  ب���الده 
وهو ما فعله اأي�شاً يف دي�شمرب”كانون 
دم  الأول” املا�شي.  ويف ذلك الوقت �شُ
ال��ع�����ش��ك��ري��ون، ومل تكن  امل�����ش��ت�����ش��ارون 
ا�شتقالة جامي�ش ماتي�ش من من�شبه 
وزيراً للدفاع من قبيل امل�شادفة. لكن 
امل�شت�شارين الع�شكريني اأقنعوا ترامب 
هذا  ويف  الن�����ش��ح��اب.  ب��اإب��ط��اء  حينها 
الأ�شبوع اأي�شاً، كان م�شوؤولون بارزون 
وم�شدومني  حمبطني  البنتاغون  يف 
اجلمهوريون  ح���ت���ى  ال������ق������رار.   م����ن 
امل������وال������ون ل������رام������ب، اأع������رب������وا عن 
بناًء  للخطوة  ال�����ش��دي��دة  معار�شتهم 
الأول  ل��ل��ق��ل��ق،  ي���دع���وان  �شببني  ع��ل��ى 
الأم��ري��ك��ي �شربة  الن�����ش��ح��اب  اأن  ه��و 
وخيانة  الأمريكية  للم�شداقية  قوية 
ل��ل��ح��ل��ف��اء الأك�������راد ال���ذي���ن وث���ق���وا يف 
داع�ش،  ���ش��د  ���ش��راع��ه��م  وا���ش��ن��ط��ن يف 
الأ�شا�شيني  امل�شتفيدين  اإّن  وال��ث��اين، 
م����ن خ������روج اأم���ري���ك���ا ه�����م، ال����رو�����ش، 

والإيرانيون، والنظام ال�شوري.
اأن امل�شاألة الأ�شا�شية  ي�شيف تا�شبينار 
الأمريكية  ال���ع���الق���ات  ت�����ش��م��م  ال���ت���ي 
ال���رك���ي���ة ه���ي اع���ت���ب���ار وا���ش��ن��ط��ن اأن 
ترى  بينما  ج��وه��ري  ت��ه��دي��د  داع�����ش 
عدوها  هي  الكردية  القوات  اأن  اأنقرة 
اأ�شهل  كانت  ال�شبب،  لهذا  الأ�شا�شي. 
ترامب  لإق��ن��اع  اأردوغ���ان  طريقة عند 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

تيلر،  نيفل  ال�شحايف  املرا�شل  حذر 
“جروزاليم  ب�شحيفة  تقرير  يف 
تدهور  م��ن  الإ�شرائيلية،  بو�شت” 
ال��ه��ول ب�شمال  الأو����ش���اع يف خم��ي��م 
ال����ذي و���ش��ل ع���دد قاطنيه  ���ش��وري��ا 
من  ن�����ش��م��ة  األ�����ف   70 ق���راب���ة  اإىل 
ن�شاء واأطفال مقاتلي تنظيم داع�ش 
املخيم  اأن  على  م�����ش��دداً  الإره���اب���ي، 
تنظيم  لإع��ادة  ذهبية  فر�شة  يوفر 

�شفوف داع�ش. 
ف���رار ع�شرات  اإىل  امل��را���ش��ل  وُي�����ش��ر 
كلهم  داع�������ش،  اأن�����ش��ار  م���ن  الآلف 
قبل  والأط��ف��ال  الن�شاء  من  تقريباً 
قوات  �شنتها  التي  الأخ��رة  املعركة 
على  اع��ت��م��اداً  الأم��ري��ك��ي  التحالف 
ق���وات ���ش��وري��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة ق�شد 
قري����ة  يف  داع�����������������������ش  م��ق��ات��ل��ي  ���ش��د 
م������ار�ش”اآذار”  يف  ال�شورية  باغوز 

املا�شي. 
ومنذ ذل��ك احل��ني، لت��زال عائالت 
مقاتلي داع�ش من الن�شاء والأطفال، 
والعراقيني  ال�شوريني  من  وخليط 
العامل  اأنحاء  جميع  من  والأجانب 
داع�ش  م��ف��اه��ي��م  ال���ذي���ن ج��ذب��ت��ه��م 
املتطرفة لالن�شمام اإليه، يف خميم 
الهول الذي ت�شرف عليه ال�شلطات 

الكردية.

اأو�ساع قا�سية
وي�����������ش�����ف ال�����ت�����ق�����ري�����ر ال������ظ������روف 
الهول  خم��ي��م  يف  امل���زري���ة  املعي�شية 
نهاية  ���ش��ك��ان��ه يف  ع����دد  ب��ل��غ  ال�����ذي 
قرابة  امل��ا���ش��ي  �شبتمرب”اأيلول” 
فيه  ت����ق����اوم  ل  ن�����ش��م��ة،  األ������ف   70
ال�شتاء  يف  ال��ق��ار���ش  ال����ربد  اخل��ي��ام 
وح�����رارة ال�����ش��ي��ف ال��ت��ي ت�����ش��ل اإىل 
50 درجة مئوية، اإ�شافًة اإىل تلوث 
الطبية،  الرعاية  وحمدودية  املياه، 
ما ت�شبب يف ارتفاع وفيات الأطفال، 

تطمينه  هي  �شوريا،  من  بالن�شحاب 
ع���ل���ى ق������درة اجل���ي�������ش ال����رك����ي على 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع خ��ط��ر داع���������ش. ولكن 
ال�شعب  ح��م��اي��ة  وح����دات  اأّن  ال��وا���ش��ح 
الكرد�شتاين  العمال  بحزب  املرتبطة 
هي الأولوية املطلقة لركيا يف �شمال 
اأنقرة،  عند  داع�����ش  اأم��ا  �شوريا،  �شرق 
ث���ان���وي، والهدف  ق��ل��ق  م�����ش��در  ف��ه��و 
ظهور  منع  وا�شح،  الأ�شا�شي  الركي 
منطقة كردية ذاتية احلكم يف �شوريا.

الكبر  ال�شلبي  الفعل  رد  اإىل  بالنظر 
يف الكونغر�ش وموؤ�ش�شة الأمن القومي 
ترامب  اأع������اد  الأم���ري���ك���ي  والإع��������الم 
الثنني  ي����وم  م��وق��ف��ه  اإىل  ال����ت����وازن 
بتغريدة هدد فيها اأنقرة باأن الوليات 
املتحدة “�شتمحو” القت�شاد الركي 
ب�شبب  اأنقرة حدها. لكن  اإذا جت��اوزت 
يف  القرار  ل�شناعة  الزئبقي  الأ�شلوب 
مدى  اإىل  يت�شح  مل  الأبي�ش،  البيت 
بالتوغل  ل���الأت���راك  وا���ش��ن��ط��ن  ت�شمح 
اإعالن  ظل  يف  �شوريا،  �شرق  �شمال  يف 
على  ت�شميمها  ال��ك��ردي��ة  ال���وح���دات 

مواجهة اجلي�ش الركي.

ففي الأ�شهر الت�شعة املا�شية �شجلت 
406 وفيات يف املخيم، 313 منها 

لأطفال دون اخلام�شة. 
الأمم  م���ن���ظ���م���ات  ت����ق����دمي  ورغ�������م 
�شحن  مثل  الإغ��اث��ة  بع�ش  املتحدة 
يومياً  امل����ي����اه  م����ن  ل����ر  م���ل���ي���وين 
خ����زان����ات،  وت���رك���ي���ب  امل���خ���ي���م،  اإىل 
ومراحي�ش، ووحدات لتنقية املياه، 
اإل اأن الفجوة بني التمويل املطلوب، 
والدعم املقدم من منظمات الإغاثة 
مليون   24 م��ن  اأك���ر  ح��ال��ي��اً  تبلغ 
تتعمق  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن  دولر، 
ال��ف��ج��وة، لأن����ه م���ن امل�����ش��ت��ب��ع��د نقل 

�شكان املخيم، اأواإغالقه. 
ال�شلطات  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وي���و����ش���ح 
الكردية امل�شرفة على خميم الهول 
ال�شوريني  ل��غ��ر  ال�����ش��م��اح  ن��ا���ش��دت 
بالعودة اإىل بلدانهم الأ�شلية، ولكن 
مل ت�شتجب لذلك �شوى دول قليلة، 
واأوزبك�شتان،  ك��ازاخ�����ش��ت��ان،  م��ن��ه��ا 
ا�شتعادت  ال����ت����ي  وط���اج���ي���ك�������ش���ت���ان 
م��واط��ن��ي��ه��ا ع��ل��ى ن��ط��اق وا����ش���ع، اأما 
فرف�شت  ال���غ���رب���ي���ة،  احل����ك����وم����ات 
ا�شتعادتهم با�شتثناء عدد قليل جداً 

من الأطفال. 

الهول .. مع�سلة لالأكراد 
امل��خ��ي��م، فرمبا  ال�����ش��وري��ني يف  اأم����ا 
اإليها،  ي��ع��ودون  م��ن��ازل  ل مي��ل��ك��ون 
وع��ل��ى ج��ان��ب اآخ���ر ي��رف�����ش الكثر 
خ�شية  امل�����غ�����ادرة  ال���ع���راق���ي���ني  م����ن 
والإعدام  املحاكمات  اأو  العتقالت، 
داع�ش،  بتنظيم  ارت��ب��اط��ه��م  ب�شبب 
وم��ن ث��م ف���اإن خميم ال��ه��ول ي�شكل 

�شداعاً لالأكراد. 
ال�شلطات  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  وي�������رى 
الكردية تواجه مع�شلة اأكرب بكثر 
من جم��رد توفر ظ��روف معي�شية 
لئقة لقرابة 70 األف امراأة وطفل 

يف خميم الهول.  
تتعاون  “لن  ال���ت���ق���ري���ر:  وي����ق����ول 

هدف اأردوغان احلقيقي
ال�شوريون  يتمتع  ت��ا���ش��ب��ي��ن��ار،  ووف����ق 
الأر�ش،  على  ملحوظ  بنفوذ  الأك���راد 
األ����ف �شجني   12 ي��ح��ت��ج��زون  لأن���ه���م 
األفاً من زوجات واأولد   58 داع�شي و 
ه�����وؤلء امل��ق��ات��ل��ني. وب���اإم���ك���ان الأك�����راد 
لإثبات  امل��ح��ت��ج��زي��ن  ����ش���راح  اإط������الق 
ع���ج���ز ت���رك���ي���ا ع����ن ال�������ش���ي���ط���رة على 
التهديد الإرهابي. ويذكر الباحث اأن 
اأردوغان اأطلق هذه العملية الع�شكرية 
ل�شرف النتباه عن امل�شاكل الداخلية 

املراكمة. 
م�شاكل  اكت�شبت  امل��ا���ش��ي��ة،  ال��ع��ام  ويف 
اأردوغ�����ان ال��داخ��ل��ي��ة ب��ع��داً ط��ارئ��اً مع 
الت�شخم  وك��ل��ف��ه  الق��ت�����ش��اد،  ت��ده��ور 
وخ�شارة  املتزايدة،  والبطالة  املرتفع، 
ثقة امل�شتهلك، الهزمية يف النتخابات 
البلدية ال�شيف املا�شي، يف ا�شطنبول 

ومدن كربى اأخرى.
 كب�ش فداء

دوماً  الق��ت�����ش��ادي  الن��ك��م��ا���ش  يخلق 
ك��ب�����ش ف������داء. وال����ي����وم، ي��ظ��ن معظم 
3.6 م��الي��ني لج���ئ يف  اأن  الأت�����راك 

الوليات املتحدة اأو الدول الأخرى 
الهول  خميم  اإدارة  يف  الأك����راد  م��ع 
بفاعلية ول حتى حماكمة العنا�شر 
الالتي  داع�����ش  ن�شاء  م��ن  امل��ت�����ش��ددة 
املتطرفة  التنظيم  اأح��ك��ام  يفر�شن 
فر�ش  اإىل  ويعمدن  الآخرين،  على 
عقوبات ت�شل اإىل املوت، وحرق خيام 
الطاعة  ي��رف�����ش��ن  ال��الت��ي  ال��ن�����ش��اء 

والن�شياع لالأوامر املت�شددة«. 

فر�سة ذهبية لعودة داع�ش 
م�شطفى  ع����ن  ال���ت���ق���ري���ر  وي���ن���ق���ل 
ب����ايل امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ق����وات ق�شد 
حتذيره من تدهور الأو�شاع ب�شدة 
داع�ش  مقاتلو  يكثف  اإذ  املخيم،  يف 
لإعادة جتميع �شفوفهم.  جهودهم 
امل�شت�شارة  اجلمل  يا�شمني  وت�شف 
الأو�شط  ال�����ش��رق  ل�����ش��وؤون  ال�شابقة 
خميم  يف  ال���و����ش���ع  ال��ب��ن��ت��اغ��ون  يف 
�شامل”،  اأم��ن��ي  “تهديد  ب���  ال��ه��ول 

بالدهم عبء اقت�شادي عليهم. ولهذا 
ي�شدد  اأن  م��ف��اج��ئ��اً  ي��ك��ون  ل��ن  ال�شبب 
اأن ب����الده حت��ت��اج اإىل  اأردوغ������ان ع��ل��ى 
اآمنة لتوطني ق�شم كبر من  منطقة 

هوؤلء الالجئني.
 وبهذه الطريقة فاإنه يريد اإظهار اأّنه 
قادر على “حل” امل�شكلة اأمام قاعدته 
ال�شيا�شية. ويوؤكد تا�شبينار اأن حتلياًل 
املنافع  م���ع  ال��ك��ل��ف��ة  مل��ق��ارن��ة  ب�����ش��ي��ط��اً 
ُتظهر اأن التوغل الع�شكري �شتكون له 

�شلبيات خطرة على اأنقرة. 

جمرد تغريدات
يف ال�����ب�����داي�����ة، ق�����د ت������ربز ت���داع���ي���ات 
من  �شل�شلة  ب�شبب  جدية  اقت�شادية 
والع�شكرية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ع��ق��وب��ات 
رداً  تطبيقها  الكونغر�ش  يريد  التي 
على �شراء تركيا منظومة اأ�ش-400 

الرو�شية. 
جمرد  هو  ترامب  �شيحتاجه  ما  وك��ل 
ليت�شرر  غ��ا���ش��ب��ة  ق��ل��ي��ل��ة  ت���غ���ري���دات 
لم  حني  �شابقاً  ح�شل  كما  القت�شاد 
اأردوغ������ان ع��ل��ى رف�����ش اإط����الق �شراح 

وي�شكل فر�شة ذهبية لقادة داع�ش، 
اإع��ادة جتميع  يتيح  باعتباره مركزاً 

�شفوف التنظيم الإرهابي. 
ويوؤكد تقرير ال�شحيفة الإ�شرائيلية 
اأن ر�ش �شفوف داع�ش قائم بالفعل، 
خ��ا���ش��ًة لأن ال��واف��دي��ن اجل���دد اإىل 
جيد  ب�شكل  منظمني  ك��ان��وا  املخيم 
اأخالقية،  �شرطة  ونظموا  للغاية، 
منظمة.  اإىل  ينتمون  اأن��ه��م  وي��ب��دو 
وع����الوة ع��ل��ى ذل���ك، ت��وا���ش��ل ن�شاء 
القوانني  تطبيق  �شرية،  يف  داع�ش، 
ال��وح�����ش��ي��ة ل��ل��خ��الف��ة امل���زع���وم���ة، 
ويراقنب الن�شاء الأخريات، ويعاقنب 

امل�شتبه فيهن. 
املخيم  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ل��ف��ت 
ن�شخة  لتطوير  م��ك��ان  اأف�����ش��ل  ُي��ع��د 
ج��د���ش��دة م���ن داع�������ش، ل���ش��ي��م��ا اأن 
غاية  يف  م���ه���م���ة  اجل�����ن�����اة  ت���ع���ق���ب 
ال�شعوبة، اإذ ي�شتحيل التعرف على 
النقاب،  ي��رت��دي��ن  ال��ل��وات��ي  ال��ن�����ش��اء 

يف  اآخ��ر  خطاأ  وثمة  الأمريكي.  الق�ش 
احل�شابات الركية ويكمن يف الأمل يف 
ال�شوريني  الالجئني  توطني  اإمكانية 
يت�شاءل  الكاتب  املنطقة، لكن  يف تلك 
للذهاب  �شيدفعهم  ال��ذي  ال�شبب  عن 
اإىل منطقة حرب يواجه فيها اجلي�ش 
الركي القوات الكردية. على الأرجح، 
نف�شها يف موقف �شعب  تركيا  �شتجد 
يطرحه  ال��ذي  لل�شيناريو  وف��ق��اً  ج��داً 
تركيا،  الالجئون  يغادر  ولن  الكاتب، 
الأمريكية  ال���ع���الق���ات  و���ش��ت��ت�����ش��م��م 
ال�����رك�����ي�����ة، و�����ش����ي����ت����ده����ور ال���و����ش���ع 
ب�شبب  ترامب  القت�شادي مع غ�شب 
�شجناء  الأك������راد  ال�����ش��وري��ني  اإط�����الق 
رو�شيا  �شت�شدد  جهتها  وم��ن  داع�����ش. 
واإي�����ران ع��ل��ى ����ش���رورة م���غ���ادرة تركيا 
ال�شوري  ال��ن��ظ��ام  و�شيعترب  ل�����ش��وري��ا، 

تركيا حمتاًل. 
ت���رك���ي���ا ج����دي����اً يف حرب  ت���غ���رق  وق�����د 
ا�شتنزاف �شد وحدات حماية ال�شعب.

اأّن تركيا    ويوؤكد تا�شبينار يف اخلتام 
ت���دخ���ل م���رح���ل���ة ���ش��ع��ب��ة ج����دي����دة يف 

عالقاتها مع وا�شنطن.

اإىل  املت�شددات  داع�ش  ن�شاء  وتعمد 
تغير اخليام ب�شكل متكرر، لتجنب 

القب�ش عليهن. 
تراجع  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ويخل�ش 
ال���وج���ود ال��ع�����ش��ك��ري الأم���ري���ك���ي يف 
داع�ش  لإيديولوجيا  �شمح  املنطقة، 
ب��الن��ت�����ش��ار يف خم��ي��م ال��ه��ول الذي 
بالتوازي  م��ت��زاي��داً  ت��ط��رف��اً  ي�شهد 
م��ع ع��الم��ات على ظ��ه��ور داع�����ش يف 
املنطقة، فتزايدت  اأخ��رى يف  اأماكن 
وترة هجمات داع�ش يف �شمال غرب 

العراق، عرب احلدود ال�شورية. 
ويختتم املرا�شل، بالقول: “تتجاهل 
الأمنية  الق�شايا  املعنية  احلكومات 
امللحة داخل املخيم الهول، وتكتفى 
الأك����راد،  ح�شن  يف  امل�شكلة  ب��اإل��ق��اء 
على  مع�شلة  ي�شكل  امل��خ��ي��م  ول��ك��ن 
امل�����ش��ت��وي��ني الإن�������ش���اين، والأم���ن���ي، 
وت���ت���ط���ل���ب اه���ت���م���ام���اً ف�����وري�����اً من 

العامل«.

خماوف من فرار اآلف الدواع�ش من �سجون الأكراد

العدوان الرتكي .. كيف �شريتد على اأردوغان؟

بعد تراجع الوجود الع�سكري الأمريكي يف املنطقة 

خميم الهول...70 األف ن�شمة يحيون اإيديولوجيا داع�س 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• با�صكال ري�صيه
املادتني  يف  عليها  املن�شو�ش  ال��ع��زل،  اإج���راءات  اإن 
الأول��ي��ت��ني م��ن د���ش��ت��ور ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، لي�شت 
الأبي�ش  البيت  لتخلي�ش  الوحيدة  الطريقة  هي 
اآخ��ر، وهو اخلام�ش  تعديل  م�شتاأجره. هناك  من 
ال�شتينات،  اأواخ���ر  يف  تبنيه  مت  ال��ذي  والع�شرين، 
وي�����ش��م��ح ب����اإزاح����ة ال��رئ��ي�����ش ع��ن��دم��ا ي��ك��ون “غر 
واجباته  واأداء  ���ش��الح��ي��ات��ه  مم��ار���ش��ة  ع��ل��ى  ق����ادر 
حالته  ب�شبب  بعهدته”،  امل��ن��وط��ة  وامل�����ش��وؤول��ي��ات 

البدنية اأو العقلية.
الأزمة  ت��رام��ب  دون��ال��د  بها  اأط��ل��ق  التي  الطريقة 
ازدراء  وال��ت��ي خ��ان��ت بكل  ���ش��وري��ا،  ���ش��رق  �شمال  يف 
احل��ل��ف��اء الأك����راد ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة، تثر ب�شكل 

خطر م�شاألة �شحته العقلية.
قد تقولون ان هذا لي�ش بالأمر اجلديد، وانه �شبق 
املا�شي  ال�شهر  ت��ن��اول��وا  ان  اجل��م��ه��وري��ني  لبع�ش 
ف��ر���ش��ي��ة ال��ت��ع��دي��ل اخل��ام�����ش وال��ع�����ش��ري��ن، ولكن 
عندما تكون حياة الآلف من الب�شر على املحك، 

فاإن امل�شالة ت�شتحق اأن تطرح.
ترامب  قرر  تفكر،  ودون  م�شوؤولة  غر  بطريقة 
اأوًل الإع��الن عن ان�شحاب القوات الأمريكية من 
ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة، ب��ع��د جم���رد حم��ادث��ة ه��ات��ف��ي��ة مع 
واقتناعا  اأردوغ����ان.  رج��ب طيب  ال��رك��ي،  نظره 
منه بوجهة نظر هذا الأخر، الذي يحلم باحل�شم 
اأك�������راد ����ش���وري���ا امل���ق���رب���ني م���ن ح����زب العمال  م���ع 
الكرد�شتاين، اأطلق الرئي�ش الأمريكي اإعالنه دون 

ا�شت�شارة خربائه.
ع���رّب ال��ب��ن��ت��اغ��ون، ويف خ��ط��وة ن�����ادرة، ع��ن رف�شه 
بن�شف  الرئي�ش  قام  ال�شغط،  وحتت  ومعار�شته. 
ت���راج���ع، يف ت��غ��ري��دة م��ه��ل��و���ش��ة، ح��ي��ث اأ����ش���ار اىل 
 )!( لها”  نظر  ل  التي  عقله  ورجاحة  “حكمته 
بالكامل  ت��رك��ي��ا  اق��ت�����ش��اد  ت��دم��ر  “على  وق���درت���ه 
“جتاوز  اىل  الأخ���رة  ه��ذه  عمدت  اإذا  وطم�شه”، 

احلدود«.
“جتاوز احلدود”؟ يف موؤمتر �شحفي  يعني  ماذا 
اأو�شح فكرته  يف قاعة روزفلت يف البيت الأبي�ش، 
اأردوغان،  رجب  للتفكر(.  افتقاره  بالأحرى  )اأو 
الذي يلقي  الأ�شتاذ  وباأ�شلوب  ي�شرح ب�شوت هادئ 
در�شا، “يريد اأن يعود هوؤلء النا�ش من حيث اأتوا، 
 ... �شوريا  يف  بيوتهم،  اإىل  �شوريا،  اإىل  يعودوا  اأن 
�شرنى  �شرنى!  لكننا  اأوط��ان��ه��م...  اإىل  لإعادتهم 
بطريقة  بذلك  القيام  ميكنه  ذل��ك.  �شينجز  كيف 
ذل���ك بطريقة غر  ف��ع��ل  اإذا  ل��ك��ن  ل��ل��غ��اي��ة،  ق��وي��ة 
مبعنى  الثمن”.  �شيدفع  اق��ت�����ش��اده  ف���اإن  ع��ادل��ة، 
اآخر، �شيكون التدخل الركي مقبوًل متاًما طاملا 

مت�شك اأردوغان ب� “الطريقة القوية«...
من  داع�ش  مقاتلي  ف��رار  خطر  عن  �شئل  وعندما 
ال�شجون الكردية، اأملح اىل اأن هذه لي�شت م�شكلته، 

لأنهم “يريدون الذهاب اإىل اأوروبا«.
املجنونة مت��اًم��ا عن  ال��ع��ب��ارة  تلك  ه��ن��اك  اأخ����ًرا، 
الأكراد، ال�شعب الذي قاتل اإىل جانب الغرب �شد 
 11 وف��ق��د ح���وايل  ���ش��ن��وات،  داع�����ش طيلة خم�ش 
�شاأل  حلفاء،  األي�شوا  بلده.  ابناء  من  �شخ�ش  األ��ف 
�شحفيون ترامب؟ قال “كانوا يرغبون يف القتال، 
هكذا كانت ت�شر المور”. واأ�شاف الرئي�ش “اإنهم 
ي�شاعدونا  مل  انهم  اأر���ش��ه��م...  اأج��ل  من  يقاتلون 
يف  ي�شاعدونا  ومل  الثانية،  العاملية  احل��رب  خ��الل 
قراأها  “مقالة قوية”  اإ�شارة اإىل  يف  نورماندي”، 
)مقالة حمقاء لكاتب من اليمني املتطرف كورت 
�شليخر على موقع تاون هول اللكروين، حيث 
باأنه  ال��ك��رد���ش��ت��اين  ال��ع��م��ال  الأخ����ر ح���زب  ي�شف 
من  اأك��ر  احلمر”.   ... “الإرهابيني  من  ع�شابة 
للحرب  دع��م��ه��م  ب��ع��دم  يتهمهم  ك���اد  بقليل،  ذل���ك 

الأمريكية من اأجل ال�شتقالل....
اإثر تغريدة ترامب التي جّمد فيها “حكمته التي 
علم  اأ�شتاذ  جيلربت،  دانييل  ت�شاءل  ت�شاهى”،  ل 
الوقت لتدّخل  النف�ش بجامعة هارفارد، هل حان 

الأطباء النف�شيني؟
ال��ذي وج��د ان  النف�شي الوحيد  اأن��ا الطبيب  »ه��ل 
هذا الت�شريح وهذا التهديد ينذر باخلطر حًقا؟ 
األ يوؤدي ذلك اإىل اإجراء تقييم لل�شحة العقلية؟ 
جانبا  ال�شيا�شة  ي�شعا  ان  والي�شار  اليمني  على 

والتفاق على اأن هذه م�شكلة خطرة«.
من هنا، هل من املمكن اإطالق الإجراء املن�شو�ش 
عليه يف التعديل اخلام�ش والع�شرين؟ ل حتلموا، 
ل���ن ي���ح���دث ذل�����ك: اأول����ئ����ك ال����ذي����ن، وف���ًق���ا لهذا 
اإط��الق مثل هذا الإجراء،  ق��ادرون على  التعديل، 
ه���م: ال��رئ��ي�����ش ن��ف�����ش��ه، اأو جم��م��وع��ة م��ك��ون��ة من 
يف  الرئي�شيني  املوظفني  واأغلبية  الرئي�ش  “نائب 

الدوائر التنفيذية«.
بين�ش  مايك  م�شاركة  املغامرة  اقت�شت  اإذا  وحتى 
مهددون،  باأنهم  ي�شعرون  الذين  ال��وزراء،  ون�شف 
يف مترد، فاإن الرئي�ش ميكن اأن يجه�ش مبادرتهم. 

يجب اأن يكون ثلثي النواب اإىل جانب املتمردين.
ال�شيناريو حتى  ل��ه��ذا  ف��ر���ش��ة  اأن���ه ل  ن��ق��ول  ل���ذا، 
لأنه  نتمناه،  ان  يف  �شرورة  ل  ا  واأي�شً النور،  يرى 
كي ن�شل اإىل هناك، كما لحظ بوب ريت�ش، وزير 
العمل ال�شابق يف ظل رئا�شة بيل كلينتون، يجب ان 

يكون حدًثا كارثًيا للغاية قد وقع...
ترجمة خرية ال�سيباين

هل يحّل الد�شتور م�شاألة جنون ترامب...؟

*نائب رئي�ش حترير جملة لونوفال اوب�شرفاتور، ومن موؤ�ش�شي ورئي�ش حترير موقع 
�شارع 89 الخباري ومن موؤلفاته “هكذا هزمت اإي�شلندا الزمة«

مهاجرون يغلقون معربًا حدودًيا بني الواليات املتحدة واملك�شيك 

يقرب من 1.5 مليون عربي وع�شرات الآلف من امل�شيحيني. اأو�شحت قوات 
“باأي ثمن”،  اأرا�شيها  الدفاع عن  لها، عزمها  بيان  الدميقراطية، يف  �شوريا 
وهي متتلك ما ُيقدر ب�60 األف مقاتل. ولأن الطبيعة يف �شمال �شرق �شوريا 
�شهلية مفتوحة، فاإن ذلك ُي�شعِّب على قوات �شوريا الدميقراطية ذات الت�شليح 
التوغل  ُيرغم  اأن  امُلرجح  الناتو. من  اخلفيف مقاومة ثاين قوة ع�شكرية يف 
الع�شكري الركي يف �شمال �شرق �شوريا مئات الآلف من املدنيني على الفرار 
اإىل مناطق ت�شيطر عليها قوات �شوريا الدميقراطية نحو اجلنوب وكرد�شتان 
العراق املجاورة. كذلك، من املتوقع اأن توؤجج خطط تركيا التوترات العرقية 

على مدار اأعوام قادمة، تاركة اأنقرة يف مواجهة مترد كردي طويل الأمد.
�شُتجربها على  تركيا  اأن احل��رب مع  الدميقراطية من  �شوريا  ق��وات  وحت��ذر 
اإعادة توزيع املقاتلني، ف�شاًل عن اأنها �شت�شرف انتباهها عن تاأمني مكا�شبها 
 11 ه��روب ما يقرب من  اإمكانية  اإىل  ا  اأي�شً داع�ش. ولفتت  يف معركتها �شد 
األف مقاتل داع�شي يف �شجون قوات �شوريا الدميقراطية حال حدوث اأي نوع 

من ال�شطرابات.

اإن�شاء ولية �شغرة  ال�شوريون �شت�شجع �شكانها الأك��راد على  حققها الأك��راد 
تابعة حلزب العمال الكرد�شتاين على حدودها. وتعطي نقاط القوة الع�شكرية 
وال�شيا�شية والإقليمية التي يتمتع بها الأكراد ال�شوريون اأوراق م�شاومة قوية 
الأكراد  بحقوق  بالعراف  خالله  من  يطالبون  ب�شوريا  �شيا�شي  حل  اأي  يف 

واإلغاء مركزية ال�شلطة، وت�شعى تركيا ملنع هذا التطور.
ما الذي تخطط له تركيا؟

وعلى الرغم من عدم و�شوح نطاق العملية الركية وحجمها، ترغب تركيا 
�شوريا  داخ��ل  كيلومًرا   480 وط��ول  كيلومًرا   32 بعمق  �شريط  تاأمني  يف 
اإعادة توطني ما يقرب من  على طول احلدود حلماية اأمنها، واأعلنت عزمها 
اأخرى  والقادمون من مناطق  �شوري  3.6 مليون لجئ  اإجمايل  مليون من 
وميكن من الناحية الفعلية اأن متتد  من �شوريا اىل داخل “املنطقة الآمنة”. 

املنطقة العازلة اإىل عدة كيلومرات داخل �شوريا، واأن يتم ت�شكيلها حول عدة 
جيوب واأن يتم تنفيذ العملية على مراحل. وتخطط تركيا، بدعم من جي�ش 
�شوريا  يف  املتمردين  حلفائها  من  متنوعة  بجماعات  ال�شتعانة  اإىل  بالدها، 
العملية  املنطقة. رمبا يتعر�ش نطاق  الأر�ش وال�شيطرة على  مبعاركها على 
اأعلن اجلي�ش الأمريكي اإغالقه املجال اجلوي ال�شوري  اأن  اإىل معوقات، بعد 
اأمام الطائرات احلربية الركية وحتذير م�شوؤولني اأمريكيني تركيا من اأي 

عملية كبرة.
حتذيرات كردية .. ُيحذر الأكراد ال�شوريون من تطهر عرقي وتغيرات 
ك��ردي يف  ب�1.8 مليون  ُيقدر  اإذ يوجد ما  دميوغرافية ملناطق على احل��دود، 
املُقرحة.  ال��رك��ي��ة  ال��ع��ازل��ة  املنطقة  داخ���ل  تقريًبا  ن�شفهم  يعي�ش  ���ش��وري��ا، 
الدميقراطية ت�شم ما  �شوريا  ت�شيطر عليها قوات  التي  املناطق  باأن  وُيعتقد 

•• عوا�صم-وكاالت:

عمليٌة ع�شكريٌة تركية يف مناطق �شيطرة الأكراد ب�شوريا من �شاأنها اأن تفتح 
الباب اأمام ا�شطرابات وت�شريد ومعارك �شارية، اإذ ُيحذر الأكراد من تطهر 
املكون  الكردي،  ال�شعب  حماية  وح��دات  تركيا  َتعَترِب  �شرو�ش.  وح��رٍب  عرقي 
الرئي�شي لقوات �شوريا الدميقراطية، جماعًة اإرهابية على �شلة بحزب العمال 
الكرد�شتاين الذي ظل يحارب تركيا على مدار اأربعة عقود تقريًبا دفاًعا عن 
اأردوغ���ان قد ه��دد مراًرا  الرئي�ش الركي رج��ب طيب  الأك���راد. وك��ان  حقوق 
بعمليات ع�شكرية يف �شمال �شرق �شوريا، حيث اأن�شاأ الأكراد خالل احلرب الأهلية 
ال�شورية مع العرب املحليني وحلفائهم امل�شيحيني منطقة �شبه م�شتقرة تتمتع 
“احلكم  ال�شوريني يف  الكرد  الفعلية. ومتثل جتربة  الناحية  بحكم ذاتي من 
الذاتي الدميقراطي” امل�شتند اإىل املبادئ الجتماعية الليربالية التي يتنباها 
اأوجالن حتدًيا �شيا�شيًّا واأيديولوجيًّا يواجه تركيا،  الزعيم الكردي عبد اهلل 
يذهب اإىل ما هو اأبعد من التهديد الع�شكري. وتخ�شى تركيا اأن املكا�شب التي 

اأطماع تركية قدمية تهدد م�شتقبل االأكراد
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عربي ودويل

يلتقي كبر مفاو�شي الحتاد الوروبي حول بريك�شت مي�شال بارنييه 
نظره الربيطاين �شتيفان باركلي يف بروك�شل لتقييم فر�ش حلحلة 

املباحثات بعد اأ�شبوع متوتر وقبل قمة اأوروبية حا�شمة.
بوري�ش  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�ش  لقاء  غ��داة  الجتماع  ه��ذا  وي��اأت��ي 
ج��ون�����ش��ون ون��ظ��ره الي��رل��ن��دي ل��ي��و ف���ارادك���ار ال���ذي ���ش��ت��ك��ون بالده 
اذا ح��دث الطالق  امل��ت��اأث��ري��ن  امل��دع��وم��ة م��ن الوروب���ي���ني، يف طليعة 

الوروبي الربيطاين دون اتفاق يف 31 ت�شرين الأول-اكتوبر.
اتفاق قبل  بالتو�شل اىل  واأحيى جون�شون وفارادكار اخلمي�ش المل 
ب�شاأن  ت�شوية  “طريقاً” باجتاه  اأنهما يريان  اأكدا  ال�شهر حيث  نهاية 
الوروبي  الع�شو يف الحت��اد  ايرلندا  مع�شلة احل��دود بني جمهورية 
ومقاطعة ايرلندا ال�شمالية الربيطانية، لكنهما مل يقول عمليا كيف 
ينويان حل املع�شلة. ويتوقع ان ي�شغل ما تناوله لقاء اخلمي�ش حيزا 
مهما يف اجتماع بارنييه وباركلي. وكان الوروبيون منحوا لندن حتى 
اجلمعة لتقدمي حل و�شط مقبول. ومن املقرر ان يتوىل بارنييه بعد 
ظهر اجلمعة ابالغ �شفراء دول الحتاد الوروبي ال� 27 ب�شاأن اإمكانية 
ان  اأوروب��ي  م�شدر  واأو�شح  حقيقية.  مفاو�شات  بدء  امكانية  عدم  او 
مفاو�شات”  يف  الدخول  ل  اأو  ممكنا  كان  اذا  يقول  اأن  بارنييه  “على 
م�شيفا “اثر ذلك، �شيكون الطريق طويال، وتخيل اعداد ن�ش اتفاق 

لقمة 17 و18 ت�شرين الأول-اكتوبر فكرة بعيدة عن ال�شواب«.

ا�شتدعى وزير اخلارجية الإيطايل لويجي دي مايو، ال�شفر الركي 
الذي  لدى روم��ا، ب�شبب قرار تركيا ب�شن هجوم على �شمال �شوريا 

ي�شيطر عليه الأكراد.
اإىل و�شع  وزارة اخلارجية تدعو  اأن  بيان،  وذك��ر مكتب دي مايو يف 
اأن اخليار الوحيد  التاأكيد على  “لكل الأفعال الأحادية، وتعيد  حد 
القابل للتطبيق من اأجل حل دائم يف �شوريا هو عملية �شالم بو�شاطة 

الأمم املتحدة«.
�شرقي  �شمال  يف  ال�شالم”  “نبع  اأ�شمتها  عملية  �شنت  تركيا  كانت 

�شوريا، مربرة ذلك بالت�شدي لالإرهابيني.

“ُيحّب” الأك��راد، لكنه  اأنه  الأمريكي دونالد ترامب  الرئي�ش  اأعلن 
قّدم يف الوقت نف�شه بع�ش “التو�شيحات” يف هذا اخل�شو�ش.

الأك����راد �شد تركيا على  ب��ن��اء حت��ال��ف م��ع  ك��ان ممكناً  اإذا  وب�����ش��وؤال��ه 
خلفية هجوم الع�شكري الأخر يف �شمال �شرق �شوريا، قال الرئي�ش 
الوليات املتحدة يف احلرب  ُي�شاعدوا”  “مل  ب��اأّن الأك��راد  الأمريكي 

العاملية الثانية، واإنزال النورماندي.
اأجل  م��ن  ُي��ح��ارب��ون  “الأكراد  اإن  الأب��ي�����ش،  البيت  ت��رام��ب يف  وق���ال 

اأر�شهم، عليكم اأن تفهموا” هذا.
وتابع اأنه ي�شتند يف حديثه اإىل مقال “قوي للغاية”، من املرجح اأنه 
من�شور على املوقع املحافظ “تاون هول”، م�شيفاً “هم مل ُي�شاعدونا 

يف احلرب العاملية الثانية. مل ي�شاعدونا يف النورماندي مثاًل«.
���ش��واء ع��ل��ى �شعيد  ل��دع��م الأك�����راد،  اأم�����واًل ط��ائ��ل��ة  “اأنفقنا  وق����ال: 

الذخائر، الأ�شلحة، اأو املال«.

اأملانيا �شخ�شني من  العليا يف ولية �شك�شونيا �شرقي  اأدانت املحكمة 
املدر�شة  “جمتمع  ي�شمى  مل��ا  بالنتماء  املتطرف  اليميني  الو�شط 
القدمية” “اأولد�شكول �شو�شايتي” وي�شار اإليه اخت�شارا باحلروف 

“اأو اإ�ش اإ�ش” وق�شت ب�شجنهما.
ق�شت املحكمة العليا يف ولية �شك�شونيا  ب�شجن �شخ�شني من اليمني 
املتطرف بعد اإدانتهما بتهمة تاأ�شي�ش جماعة اإرهابية والنتماء اإليها 
اأمن الدولة يف الولية قرر   وخمالفة قانون ال�شالح. وكان جمل�ش 
�شجن اأحدهما “43 عاما” وهو من مدينة كيمنيت�ش مدة عامني 
واأربعة اأ�شهر و�شجن الآخر “31 عاما” من مدينة اأنكالم يف ولية 
ميكلنبورغ فور بومرن مدة عامني مع وقف التنفيذ بعد دفع كفالة. 
ال��دف��اع عن  اأع��ل��ن حمامي  الأح��ك��ام لي�شت قطعية، حيث  لكن ه��ذه 

املتهم الأول اأنه �شي�شتاأنف �شد احلكم.

عوا�صم

بروك�صل

روما

وا�صنطن

برلني

املئات يخرجون اإىل �شوارع 
هوجن كوجن قبيل احتجاجات  

•• هوجن كوجن-رويرتز:

نظم املئات من املحتجني املطالبني بالدميقراطية م�شرة عرب احلي التجاري 
بو�شط هوجن كوجن اأم�ش اجلمعة وانت�شروا يف طريق رئي�ش وعرقلوا حركة املرور 
وفتحت  الأ�شبوع.  نهاية  عطلة  يف  جديدة  ل�شطرابات  تتاأهب  التي  املدينة  يف 
اأ�شبوع قبيل  ال�شباح لأول مرة منذ  امل�شغلة للمرو جميع املحطات يف  ال�شركة 
الت�شريعي  املجل�ش  بداأ  بينما  للحكومة  املناه�شة  اجلديدة  الحتجاجات  موجة 

للمدينة اأوىل جل�شاته منذ اقتحم املحتجني مقره يف يوليو متوز.
الأع�شاء  بالألفاظ مع  الربملان  الدولة يف  ملوؤ�ش�شات  املوؤيدون  الأع�شاء  وترا�شق 
التوتر  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  يلقي  ب���دء اجلل�شة مم��ا  ق��ب��ل  ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة  امل��ط��ال��ب��ني 
الحتجاجات  بدء  من  �شهور  اأربعة  بعد  الآ�شيوي  امل��ايل  املركز  يف  والنق�شامات 

املنادية بالدميقراطية والتي كثرا ما �شابها العنف.
ويف داخل القاعة كان بع�ش اأع�شاء املجل�ش ي�شعون على وجوههم اأقنعة �شوداء، 
مثلما يفعل املتظاهرون، بينما حمل اآخرون لفتات ُكتب عليها “وح�شية ال�شرطة 
ما زالت م�شتمرة، كيف نعقد اجتماعا؟«. وو�شع الأقنعة على الوجوه حمظور 
كاري  التنفيذية  ك��وجن  ه��وجن  رئي�شة  فر�شتها  التي  ال��ط��وارئ  �شلطات  مبوجب 
خم�شة  نحو  ي�شتخدمه  الذي  للمرو  امل�شغلة  ال�شركة  واأعلنت  اأ�شبوع.  قبل  لم 
 1400( م�شاء  العا�شرة  يف  �شتغلق  اخل��ط��وط  جميع  اأن  يوميا  راك��ب  ماليني 
الإغالق  موعد  عن  �شاعتني  من  اأك��ر  قبل  اجلمعة  اليوم  جرينت�ش(  بتوقيت 
املعتاد لإجراء املزيد من اأعمال الإ�شالح بعدما اأ�شعل حمتجون النار يف حمطات 
اإج��راءات الطوارئ.  املزيد من  اأنها لن تطبق  واأعلنت احلكومة  املدينة.  باأنحاء 
وقالت ال�شلطات اإنها األقت القب�ش على اأكر من 2300 �شخ�ش منذ ت�شاعد 

الحتجاجات يف يونيو حزيران، الكثر منهم دون ال�شاد�شة ع�شرة من العمر.

يكافئ ع�سوًا يف الناتو على �سلوكه ال�سيئ 

ان�شحاب ترامب من �شوريا �شرٌب مل�شداقية اأمريكا
•• وا�صنطن-وكاالت:

دق القرار املفاجئ للرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب ب�شحب 
قوات اأمريكية من منطقة يف �شمال �شوريا، وال�شماح بتنفيذ 
�شعوراً  واأث����ار  وا�شنطن،  الإن����ذار يف  اأج��را���ش  ت��رك��ي،  ه��ج��وم 
ي�شرع  ال���ذي  الأم����ر  الأك�����راد،  حلفائها  ع��ن  اأم��ري��ك��ا  بتخلي 

الأبواب يف وجه عودة حمتملة لداع�ش.
هذا الراأي، ا�شتعر�شه هوارد لفران�شي، حمرر لدى �شحيفة 
لطاملا  ت��رام��ب  اأن  وذك���ر  مونيتور”،  �شاين�ش  “كري�شتيان 
متاماً  املتحدة  ال��ولي��ات  اإخ��راج  على  ُيركز  هدفه  اأن  اأو�شح 
كل  واأن  الأو���ش��ط،  ال�شرق  يف  الطويلة  حروبها  من  ونهائياً 
اأي �شرر حمتمل، تن�شجم  اأمريكية عن  خطوة لإبعاد قوات 

مع هدفه النهائي.

قرارات ارجتالية
وح�شب املحرر، اأظهر ترامب اأي�شاً ا�شتعداده لتخاذ قرارات 
ال�شيا�شة اخلارجية تعتمد على ح�شه الغريزي،  مرجتلة يف 
وحتى لو ناف�شت راأي دائرته ال�شيقة لالأمن القومي، كما 
اأُعلن يف  ال��ذي  الن�شحاب،  ولكن هذا  يبدو يف هذه احلالة. 
بيان �شدر قبل اأ�شبوع عن البيت الأبي�ش، بعد مكاملة هاتفية 
طيب  رجب  الركي  والرئي�ش  ترامب  دونالد  الرئي�ش  بني 
اأردوغ��ان، تطرح اأي�شاً ت�شاوؤلت عن التزامات اأمريكية اأمام 
حليف ع�شكري قدمي، وعن �شياغة والثقة يف �شيا�شة الأمن 
ال��ق��وم��ي الأم��ري��ك��ي.  ويف راأي امل��ح��رر، ك��ان��ت ق���وات �شوريا 
هزمية  يف  مفيدة  اأمريكياً،  املدعومة  ق�شد،  الدميقراطية 
ول��ك��ن ط��م��وح��ات كردية  ���ش��وري��ا.  ���ش��م��ال  داع�����ش يف  تنظيم 
اإق��ل��ي��م��ي ع��ق��دت ال��ع��الق��ات بني  للح�شول ع��ل��ى ح��ك��م ذات���ي 
اأمريكا وتركيا، حليفتها يف الناتو، والتي تعترب وجود الأكراد 

عند حدودها تهديداً، وترى يف مقاتليهم اإرهابيني.

تخلي اأمريكا عن هدفها
ونظراً لتخوفهم من تعر�ش الأكراد لهجوم تركي بعد خروج 

عن قرار ترامب، واإن مل يكن دفاعاً عن طريقة اتخاذه.
ال�شيا�شة  مدير  ف��ري��دم��ان،  بنيامني  ق��ال  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
املوؤ�ش�شة يف وا�شنطن التي تدعو  لدى ديفين�ش برايوريتيز، 
ال�شراعات  اأمريكا يف  ت��ورط  ق��وي مينع  دفاعي  اإىل موقف 
ب�شرعة  الأمريكي  اجلي�ش  ين�شحب  اأن  “يجب  اخلارجية: 

من �شوريا، وقد ان�شحب فعلياً«.

تعومي خ�سوم اأمريكا
وعن الأكراد، اأ�شاف فريدمان “ل ت�شتطيع الوليات املتحدة 
�شمان اأمن الأكراد يف حرب �شد تركيا. ول يجب اأن تتغلب 

القوات الأمريكية من �شوريا، اأعرب عدد من قادة الكونغر�ش 
م��ن اجل��م��ه��وري��ني وال��دمي��ق��راط��ي��ني ع��ن قلقهم م��ن قرار 
ترامب، وما يعنيه من تخلي اأمريكا عن اأهدافها القدمية يف 
�شوريا.  واأكد م�شوؤول بارز يف الإدارة الأمريكية ل�شحافيني، 
لآخر  �شحباً  الأك����راد، ول  ع��ن  لي�ش تخلياً  ت��رام��ب  ق��رار  اأن 
جندي م��ن ���ش��وري��ا. واأ���ش��اف اأن اأردوغ����ان اأك��د ل��رام��ب، يف 
و�شيكة  باتت  تركية  ع�شكرية  عملية  اأن  الهاتفية،  مكاملتهما 
القوات  نقل  ترامب  ق��رر  لذلك،  ونتيجة  �شوريا،  �شمال  يف 
اخلا�شة الأمريكية من هناك اإىل مناطق اأخرى بعيداً عن 
قتال حمتمل.  كما �شارع بع�ش املحللني الأمريكيني للدفاع 

م�شالح الأكراد على م�شالح اأمريكا، ول اأن ت�شتخدم حجًة 
اآخ��ري��ن، ومنهم  ولكن  الأب���د«.  اإىل  �شوريا  ال��ق��وات يف  لبقاء 
اأ�شد موؤيدي �شيا�شة ترامب اخلارجية، ُيحذرون من  بع�ش 
م�شا�ش قرار ترامب يف �شوريا ب�شورة اأمريكا احلليف املوثوق، 
ويعتربون اأنه يفيد فقط يف تعومي خ�شومها يف املنطقة، من 
اإيران اإىل فلول داع�ش الذين اأظهروا موؤ�شرات على عودته.  
لدى  البارز  امل�شت�شار  اإديلمان،  اإري��ك  كتب  الإط���ار،  ذات  ويف 
معهد الدفاع عن الدميقراطيات، و�شفر اأمريكا �شابقاً لدى 
ترامب  “خطوة  اأن   بولي�شي”،  “فورين  موقع  يف  تركيا، 
الأخرة تكافئ ع�شواً يف الناتو على �شلوكه ال�شيئ، كما فعل 
حكومة  احتجزت  فقد  تركيا.  م��ع  تعامله  عند  م��رات  ع��دة 
اأردوغان اأمريكيني وعاملني يف وزارة اخلارجية الأمريكية، 
رهائن، و�شاعدت اإيران على تفادي عقوبات اأمريكية يف اأوج 
حماولت وا�شنطن لتقوي�ش طموحات طهران النووية بني 
جوية  دفاعية  منظومة  اأخ��راً  وا�شرت  و2014،   2012

رو�شية، رغم حتذيرها من تلك ال�شفقة«. 

ت�ساهل ل ميكن تف�سريه
من  باأعجوبة  اأردوغ���ان  جنا  اإديلمان،  يقول  لذلك،  ونتيجة 
اأي ردة فعل ديبلوما�شية، ومن عقوبات، اأو غرامات اأمريكية، 
الت�شدد  م��ع  ويتناق�ش  تف�شره،  ميكن  ل  ت�شاهل  بف�شل 
اأك��ر ما يدعو للده�شة، ما  يف حديث ت��رام��ب.  ورمب��ا ك��ان 
ت�شاءلوا  الذين  قادة احلزب اجلمهوري  �شدر عن عدد من 
عن قرار الرئي�ش، ومنهم زعيم الأغلبية يف جمل�ش ال�شيوخ 
�شابقاً  ترامب  اإدارة  �شفرة  ه��ايل،  ونيكي  ماكونيل،  ميت�ش 

لدى الأمم املتحدة. 
لالأمن  وث��ي��ق  م�شت�شار  غ��راه��ام،  ليند�شي  ال�شيناتور  اأم���ا 
القومي، فهاجم ما اعتربه “قراراً مت�شرعاً، وق�شر النظر، 
وغر م�شوؤول«.  اإىل ذلك، قال الناطق با�شم البنتاغون، �شون 
روبرت�شون اإن “اأي عمل ع�شكري تركي �شيكون مدعاة لقلق 
�شديد عند الوليات املتحدة، و�شيقو�ش م�شلحتنا امل�شركة 

يف حماية �شمال �شرق �شوريا، وا�شتدامة هزمية داع�ش«. 

حمتجون يغلقون مدخل هيئة االإذاعة الربيطانية 
 •• لندن-رويرتز:

اأغلق حمتجون على تغر املناخ من جماعة اإك�شتينك�شن ريبليون املدخل املوؤدي اإىل مقر هيئة الإذاعة 
احلرب  عن  اأهمية  تقل  ل  اأنها  اعتبار  على  الق�شية  مع  التعامل  اإىل  ودعوها  لندن  يف  الربيطانية 

العاملية الثانية واأن تنقل احلقيقة اإىل اجلمهور.
واأعلنت جماعة اإك�شتينك�شن ريبليون عن اأ�شبوعني من الع�شيان املدين لل�شغط على احلكومات لبذل 

مزيد من اجلهد يف مكافحة النبعاثات امل�شببة لالحتبا�ش احلراري.
وام�ش اجلمعة، جتمع ب�شع ع�شرات من املتظاهرين الذين حملوا لفتات كتبت عليها �شعارات منها 
“الكوكب قبل الربح” ولوحوا بالإعالم ورددوا الأغاين والهتافات خارج املبنى. ودعوا “بي.بي.�شي” 

اإىل التعامل مع ق�شية الحتبا�ش احلراري مبزيد من اجلدية.
وقال املتحدث با�شم اجلماعة دوناخاد مكارثي لرويرز “جئنا اليوم لنطالب “بي.بي.�شي “بالتعامل 
مع حالة الطوارئ بنف�ش الطريقة التي تعاملت بها مع احلرب العاملية الثانية مبعنى اأن ت�شعى بكل 

ما لديها من اإمكانات لتو�شيل الر�شالة اإىل اجلماهر الربيطانية«.

من  �شكواه  فجرت  ال��ذي  اإي،  اأي  �شي  املركزية،  ال�شتخبارات 
الأوك��راين فولودمير  والرئي�ش  ترامب  الهاتفية بني  املكاملة 
“وا�شنطن  �شحيفة  ون�����ش��رت  امل�����ش��اءل��ة.   ق�شية  زيلين�شكي، 
النواب  جمل�ش  يف  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  جل��ن��ة  رئ��ي�����ش  اأن  بو�شت” 
بعيداً  املخرب  �شهادة  اإىل  ي�شتمع  قد  �شيف،  اآدم  الدميقراطي 
الذي  للفريق  اإل  ي�شمح  لن  الكابيتول هيل، ورمبا  عن مبنى 
�شي�شتجوبه باحل�شور، اأو يحجب �شورته و�شوته، على طريقة 

ال�شهود �شد املافيا. 
واعتربت ال�شحيفة اأن الأمر مثر للغرابة، فال�شاهد الرئي�شي 
اأن  دون  ب�شهادته  �شيديل  منتخب،  رئي�ش  ع��زل  حم��اول��ة  يف 
يتمكن الراأي العام الأمريكي من معرفة هويته، اأو هويتها، اأو 
حتى دوافعه املحتملة.  ولفتت اإىل اأن عزل الرئي�ش لي�ش جرماً 

•• وا�صنطن-وكاالت:

جاء يف افتتاحية �شحيفة “وول �شريت جورنال” الأمريكية، 
ب�شرعة  ي��ت��ح��رك��ون  ال���ن���واب  جم��ل�����ش  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  اأن 
عن  مت�شائلًة  ت��رام��ب،  دون��ال��د  الرئي�ش  ع��زل  على  للت�شويت 
ي�شاركونهم  الذين ل  الأمر لالأمريكيني  �شرح  رف�شهم  �شبب 

الراأي.
وق���ال���ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة، اإن ال��دمي��ق��راط��ي��ني ل���ن ي��ق��ن��ع��وا اأح����داأ 
ال�شتماع  جل�شات  مع  بها،  ي�شرون  التي  احلالية  بالطريقة 
مل�شاءلة  امل��وؤي��دة  لل�شحافة  النتقائية  والت�شريبات  ال�شرية، 
الرئي�ش، بدءاً من الأنباء التي تفيد باأن الدميقراطيني رمبا 
العامل مع وكالة  املخرب  �شرية هوية  يحاولون احلفاظ على 

واأن من حق ترامب اأن يواجه خ�شمه. لكن ل يبدو اأن حماولة 
اأمر   2016 انتخابات  يف  اأمريكي  مليون   63 ت�شويت  اإلغاء 
مهم وجدير بال�شفافية، ومبنح الفر�شة للجانبني ليختربا ما 
يعرفه وم�شداقيته.  ومع اأن اأحد الأعذار للجوء اإىل ال�شرية، 
احلكومة  باإمكان  اإن  ال�شحيفة  تقول  ال�شاهد،  �شالمة  ك��ان 
ت��وف��ر رج����ال ���ش��رط��ة حل��م��اي��ت��ه. وي���ه���دف ال��ق��ان��ون املتعلق 
باملخربين اإىل حمايتهم من النتقام يف عملهم. ول يفر�ش 
اإعطاء احل�شانة �شد تدقيق الراأي العام يف ادعاءات تهدف اإىل 

الإطاحة بالرئي�ش. 
عن  املبلغني  حماية  هو  الهدف  ك��ان  اإذا  ال�شحيفة  وت�شاءلت 
املخالفات، اأو منع ال�شعب الأمريكي من معرفة �شيء قد يلقي 

بظالل ال�شك على اتهامات املخرب. 

وول �شرتيت جورنال: �شرية الدميقراطيني لن ُتقنع بعزل ترامب 

حماكم اأردوغان �شبيهة مبعتقالت �شتالني ••اأنقرة-وكاالت:

ل�شتالني  عنوان”كان  حت�����ت 
م��ع�����ش��ك��رات اع��ت��ق��ال، ولأردوغ�����ان 
بيكديل،  ب�����راق  ذك����ر  حماكم”، 
ال�شحفي الركي البارز، والزميل 
الأو�شط،  ال�����ش��رق  م��ن��ت��دى  ل���دى 
مب��ا ارت��ك��ب��ه ج��وزي��ف ���ش��ت��ال��ني يف 
 1936 بني  ال�شوفييتي  الحت��اد 
التطهر  با�شم”  و1938، 
التي  الربيئة  العبارة  العظيم”، 
تعني الت�شفية ال�شاملة ل� “اأعداء 

الدولة«. 
مذبحته  يف  ���ش��ت��ال��ني  وا���ش��ت��ه��دف 
ال�شيوعي،  احل���زب  يف  م�شوؤولني 
واحل�������ك�������وم�������ة، و�����ش����ح����اف����ي����ني، 
ويهوداً،  وف��الح��ني،  واأك��ادمي��ي��ني، 
ومفكرين  وج���رنالت،  ومعلمني، 
ال��ف��رة، قال  وغ��ره��م. ويف تلك 

بكتابات  اإرهابية”  ب��روب��اغ��ن��دا 
ن�����ش��ره��ا ع��ل��ى ت��وي��ر م��ن��ذ بداية 

2012 وبعدها. 
قفطانكي  ج���ن���ان  اأُدي�����ن�����ت  ك���م���ا 
اإ�شطنبول  ف���رع  رئ��ي�����ش��ة  اأوغ���ل���و، 
املعار�ش،  اجل���م���ه���وري  ل��ل��ح��زب 
بتهمة “اإهانة احلكومة وموظفي 
على  والتحري�ش  ال��ع��ام،  القطاع 

الكراهية واخل�شومات«. 
جميع  ا�شتندت  ال��ك��ات��ب،  وح�شب 
توير  على  ت��غ��ري��دات  اإىل  التهم 
ن�������ش���رت ق���ب���ل ����ش���ن���وات، ول���ذل���ك، 
“ملاذا حكم اليوم  ت�شاءل الكاتب: 

على قفطاجني؟«. 
ب����روز جنم  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي��ل��ف��ت 
قفطاجني ب�شبب دورها الرئي�شي 

نيكولي يزهوف، مفو�ش ال�شعب 
“ي�شتح�شن  الداخلية:  لل�شوؤون 
اأن  على  اأب��ري��اء  ع�شرة  ي��ع��اين  اأن 
تقطع  وع��ن��دم��ا  جا�شو�ش.  ينجو 

اخل�شب تتطاير الق�شور«.
اأطلق  �شتالني  اأن  الكاتب  ويذكر 
“رو�شيا  ح�������رب   ،1932 يف 
عقود،   7 وب���ع���د  ال�شوفيتية”. 
الإ�شالمي  ت��رك��ي��ا  رج����ل  اأط���ل���ق 
ال����ق����وي ورئ��ي�����ش��ه��ا رج�����ب طيب 
اأردوغان، حرباً ل�” اأ�شلمة” تركيا 
اأ�ش�شها  التي  املعا�شرة  العلمانية 

اأتاتورك. 
وح�شب جلنة حماية ال�شحفيني، 
ت����اأت����ي ت���رك���ي���ا ع���ل���ى راأ��������ش اأك����ر 
�شجون  اأك����رب  ت�����ش��م  دول  خ��م�����ش 

يف هزمية حزب اأردوغان، العدالة 
بلدية  ان���ت���خ���اب���ات  يف  وال��ت��ن��م��ي��ة 
اإ�شطنبول يف 31 مار�ش” اآذار”، 
حزيران”  يونيو”   23 ويف 
اإ�شالمياً  حكماً  منهية  املا�شيني، 
امل����دن  اأك������رب  يف  ع����ام����اً   25 دام 

الركية.
وغ��ردت على توير، كاتي بري، 
الأوروب��ي لركيا  مقررة الربملان 
قفطاجني  ����ش���د  “احلكم  ب������اأن 
“اأردوغان  واأن  وم�شني”  خيايل 
ب�شبب  امل���ع���ار����ش���ة  م����ن  ي��ن��ت��ق��م 
اإن���ه اأمر  ف��وزه��ا يف الن��ت��خ��اب��ات. 

مرفو�ش«. 
 22 يف  ُح��ك��م  اأخ����رى،  �شابقة  ويف 
على  املا�شي،  اأيلول”  �شبتمرب” 

لل�شحافيني يف العامل. 
ومن بني 172 �شحافياً اعتقلوا 
يف تلك ال��دول، �شجن 163 دون 
م�شنفة  ج���رمي���ة  اأو  ت��ه��م��ة  اأي 
التهمة  وه����ي  الدولة”،  “�شد 
نف�شها  التي �شجن ونفى �شتالني 
رو�شاً،  م��ن�����ش��ق��ني  اأ���ش��ا���ش��ه��ا  ع��ل��ى 
اأم����ا اأردوغ�������ان ف���ال ي����زال يطارد 

معار�شيه ب�شرعة كبرة. 

ملاذا الآن؟
حكم  اإىل  امل���ق���ال  ك���ات���ب  وي�����ش��ر 
�شدر يف بداية �شبتمرب” اأيلول” 
بارز  تركي  معار�ش  �شد  املا�شي، 
اأ�شهر  وثمانية  9اأعوام  بال�شجن 
“يف  ومل�شاركته  اأردوغ��ان،  لإهانته 

طويلة  م�����دة  ب��ال�����ش��ج��ن  ت����رك����ي 
لإه���ان���ت���ه اأردوغ����������ان. ف��ق��د حكم 
ع��ل��ى ب���ره���ان ب�������وراك، يف ولي���ة 
يف  الكردية  الغالبية  ذات  “فان” 
عاماً   12 بال�شجن  تركيا،  �شرق 
�شبعة  كتابته  ب�شبب  اأ���ش��ه��ر،  و3 
و�شائل  ع��ل��ى  ون�����ش��ره��ا  ت��ع��ل��ي��ق��ات 
التوا�شل الجتماعي يف 2014. 
وح�������ش���ب حم���ام���ي ب��������وراك، يعد 
اإهانة  اأ���ش��د ع��ق��وب��ة ع��ل��ى  احل��ك��م 
الربوف�شور  وي��ل��ف��ت  ل��ل��رئ��ي�����ش. 
ميان اآكدينز، الأكادميي والنا�شط 
يف الدفاع عن حقوق الإن�شان، اإىل 
ُرفعت  و2017،   2012 بني  اأن 
اإهانة  ب��دع��وى  ق�شية   12893
يحمل  ولذلك  الركي.  الرئي�ش 
اأردوغان لقب اأكر زعماء العامل 
كان  لقب  وه��و  ل��الإه��ان��ة،  تعر�شاً 

�شيفقده لو كان �شتالني حياً. 

م�شوؤولون اأمريكيون �شعروا 
بالقلق من ال�شغط على اأوكرانيا

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ذكرت �شحيفة وا�شنطن بو�شت اأن اأربعة م�شوؤولني اأمركيني على الأقل يف الأمن 
اأوكرانيا للح�شول على  القومي �شعروا بالقلق من �شغط البيت الأبي�ش على 
معلومات تدين نائب الرئي�ش ال�شابق جو بايدن، حتى قبل الت�شال الهاتفي بني 
اأن قلقهم  الرئي�شني دونالد ترامب وفولودمير زيلين�شكي. وقالت ال�شحيفة 
بداأ مع ا�شتدعاء �شفرة الوليات املتحدة يف اأوكرانيا ماري يوفانوفيت�ش فجاأة 
اجتماعات  اأخرى وخ�شو�شا م�شمون  موؤ�شرات  املا�شي. وظهرت  اأيار-مايو  يف 
يف البيت الأبي�ش، ما دفع هوؤلء امل�شوؤولني اإىل اللجوء اإىل امل�شت�شار القانوين 
ملجل�ش الأمن القومي جون اي�شنربغ. وقد تعززت �شكوكهم بعد الت�شال الهاتفي 
الذي جرى يف 25 متوز-يوليو بني ترامب وزيلين�شكي واأدى اإىل بدء اإجراءات 
بو�شت”  ل�”وا�شنطن  امللف  قريب من  وق��ال م�شدر  الأم��رك��ي.  الرئي�ش  لعزل 
طالبا عدم ك�شف هويته اإن “هذه املكاملة اأثارت قلقا عميقا لدى الذين ا�شتمعوا 
“النا�ش كانوا يت�شاءلون ماذا  اأن  مو�شحا  اإنذارا”،  اإليها ب�شكل مبا�شر و�شكلت 
اإن م�شت�شار الأمن القومي ريت�شارد بولتون  اأن نفعل«. وقالت ال�شحيفة  علينا 
الذي اأقيل من من�شبه، خ�شو�شا اأبلغ من قبل موظفيه. لكن م�شمون املحادثة 
بني ترامب وزيلين�شكي مل يك�شف اإل بعد اأ�شابيع بعدما قام مبلغ غام�ش بنقل 
املعوملات اإىل ال�شتخبارات. وقالت ال�شحيفة اإنه مل يعرف ما اإذا كان املبلغ قد 

اأُطلع على تفا�شيل الت�شال من قبل واحد اأو اأكر من هوؤلء امل�شووؤلني.

 ق�شاء جنوب اإفريقيا ياأمر مبحاكمة زوما بالف�شاد 
 •• جوهان�صربغ-اأ ف ب:

زوما  جاكوب  للبالد  ال�شابق  الرئي�ش  اأن  اأم�ش  اإفريقيا  جنوب  يف  قا�ش  اأعلن 
�شيحاكم بتهمة الف�شاد يف اإطار ق�شية اأ�شلحة قدمية تتعلق بعقد مع املجموعة 
وقال  �شده.  املالحقات  عن  التخلي  حمكمة  رف�ش  بعد  “تالي�ش”،  الفرن�شية 
ويلي �شريتي القا�شي يف املحكمة العليا يف بيرماريت�شبورغ اإن “طلب اإ�شقاط 
املالحقات مت رف�شه«. وبذلك �شتبداأ حماكمة الرئي�ش ال�شابق الثالثاء يف هذه 
املدينة الواقعة يف �شرق دولة جنوب اإفريقيا. وي�شتبه بان زوما )76 عاما( تلقى 
مليارات  اربعة  بقيمة  ت�شلح  لعقد  الفرن�شية  “تالي�ش”  جمموعة  من  ر�شاوى 
يورو منح يف 1999. وكان زوما حينذاك “وزيرا” يف الإقليم ثم نائبا لرئي�ش 
البالد. ودفع زوما املتورط يف عدد من ق�شايا الف�شاد اإىل ال�شتقالة يف منت�شف 
�شباط-فرباير بعد مواجهة طويلة مع حزبه احلاكم املوؤمتر الوطني الفريقي، 

و�شريل رامابوزا الذي توىل الرئا�شة خلفا له ووعد بالق�شاء على الف�شاد.

 •• احل�صكة-اأ ف ب:

قرب مدر�شة ت�شتقبل ع�شرات النازحني الفارين من هجوم القوات الركية يف 
من  مزيج  ويعريها  الأر���ش  اأطفالها  مع  جيهان  تفر�ش  �شوريا،  �شرق  �شمال 
القلق والغ�شب بعدما وجدت نف�شها تنزح للمرة الثانية خالل اأقل من عامني 

جراء تدخل تركي.
ت�شيق باحة املدر�شة يف و�شط مدينة احل�شكة بن�شاء واأطفالهن، يجل�شون قرب 
اأكيا�ش وحقائب وحاجيات اأح�شروها معهم على عجل بينما يلهو اأولد باملراجيح 
مّت  قليلة  م�شاعدات  من  اولده���ن  اإط��ع��ام  يف  اأم��ه��ات  وتنهمك  املثبتة  احلديدية 

توزيعها عليهم.
اإثر بدء تركيا مع ف�شائل �شورية  فّر ع�شرات الآلف من املدنيني من بلداتهم 
الأك��راد الذين ي�شيطرون على  املقاتلني  موالية لها ليل الأربعاء هجومها �شد 

م�شاحات وا�شعة يف �شمال �شرق البالد.
وتقول جيهان )47 عاماً( بعد نزوحها من مدينة كوباين )عني العرب( اخلمي�ش 
لوكالة فران�ش بر�ش بغ�شب “ل نعرف اإىل اأين نذهب ماذا يريد منا اإردوغان” 

قبل اأن ت�شاأل “هل يح�شل ذلك كله فقط لأننا كرد؟«.
وتو�شح جيهان اأنها تتذوق مرارة النزوح للمرة الثانية بعد فرارها من مدينتها 

يف حمافظة حلب �شماًل العام املا�شي.
واإىل  ج��دار  اإىل جانب  وت���روي، جال�شة 
جانبها ن�شاء اأخريات يخف�شن روؤو�شهّن 
باأ�شى، “خرجنا من عفرين بعد �شيطرة 
العدو عليها ونزحنا اإىل مدينة كوباين 
وكان الو�شع هادئاً واآمناً، لكن العدو ل 

يدعنا نتهّنى بالأمان«.
اإىل  ال����ع����ودة  م���ن  ه������وؤلء  ي��ت��م��ك��ن  ومل 
�شورية  ف�شائل  تنت�شر  حيث  مناطقهم، 
وث��ق��ت منظمات  فيما  لأن��ق��رة،  م��وال��ي��ة 
حقوقية  ان��ت��ه��اك��ات  ودول���ي���ة  ح��ق��وق��ي��ة 

ج�شيمة.
وبنربة غا�شبة، تقول جيهان التي ت�شع 
باعتنا  عفرين  “يف  اللون،  اأ�شود  حجاباً 
اأمركا”،  ب��اع��ت��ن��ا  ال���ي���وم  وه��ن��ا  رو���ش��ي��ا 
ال�شعب  م��ن  ي��ري��دون  “ماذا  مت�شائلة 

الكردي يبيعونه يف كل مرة؟«.
املدينة،  اإىل  امل��وؤدي  الطريق  ط��ول  على 
تنتظر  اأو  الأر��������ش  ع���ائ���الت  ت��ف��ر���ش 

على �شفتيه و�شول اأقاربها اأو �شيارات تقلها مع ما متكنت من حمله معها من 
حاجيات واآوان منزلية وفر�ش.

اإمكانياتها  رغ��م  النازحني  اإي���واء  احل�شكة  يف  الكردية  الذاتية  الإدارة  وحت��اول 
القليلة. وخ�ش�شت ثالث مدار�ش على الأقل ليوائهم.

اأن  بر�ش  لفران�ش  اأم��ني  ماجدة  الذاتية  الإدارة  يف  النازحني  م�شوؤولة  وتو�شح 
“النا�ش بداأت التوّجه اإىل تل متر واحل�شكة وقراها بعد الو�شع الطارىء يف راأ�ش 

العني، عامودا والقام�شلي” وهي مناطق طالها الق�شف الركي.
وتقول “النازحون يف تزايد م�شتمر وكثرون منهم يق�شدون منازل اأقاربهم”، 
مطالبة “املجتمع الدويل القيام بواجباته الإن�شانية” وحمّملة اإياه “م�شوؤولية 

ح�شول كارثة اإن�شانية«.
وحذرت منظمات اإن�شانية دولية من حدوث اأزمة اإن�شانية و�شيكة يف �شمال �شرق 
�شوريا، خ�شو�شاً يف مناطق �شيطرة املقاتلني الأكراد التي تاأوي اأكر من مليوين 
مدين. ونّبهت 14 منظمة اإغاثة دولية يف بيان م�شرك اخلمي�ش من اأن ت�شاعد 

العنف قد يوؤدي اإىل تعليق تقدميها للم�شاعدات.
ويقول اإبراهيم فار�ش )28 عاماً(، الذي فّر مع زوجته وطفليه، بانفعال لفران�ش 
بر�ش “هربنا بعدما ق�شف الطران راأ�ش العني، وبتنا الآن يف ال�شارع ل نعلم اإىل 

اأين �شنذهب«.

مدنيون خائفون يرتكون بلداتهم على عجل يف �شوريا  
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املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : ربي ماهر حندو�ش  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
اربعة  ومائتان  الف  واثني ع�شر  دره��م )مائة   112284 وق��دره  باإجمايل مبلغ  الن��ذار  هذا 
وثمانون درهم( - بخ�شو�ش مركبة مر�شيد�ش ايه 250 ، موديل 2014 ، بنف�شجي اللون - 
رقم اللوحة )60220( جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز اللوحة P ، وذلك خالل �شبعة 
ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 
املنذر اليه : عبداهلل ال�شيد عبداهلل �شكر  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
و�شبعون  اث��ن��ان  �شبعمائة  الف  )ثمانية  دره��م   7882 وق���دره  مبلغ  باإجمايل  الن���ذار  ه��ذا 
درهم( - بخ�شو�ش مركبة ميت�شوبي�شي ايه ا�ش ، موديل 2013 ، ابي�ش اللون - رقم اللوحة 
)48391( جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز اللوحة   L ، وذلك خالل �شبعة ايام من 
تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7321( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : حممد عثمان اأظفر  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره 55139 درهم )خم�شة وخم�شون الف مائة ت�شعة وثالثون 
درهم( - بخ�شو�ش مركبة هوندا اكورد ، موديل 2014 ، ذهبي اللون - رقم اللوحة )40549( 
جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز اللوحة  L ، وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ ن�شر 
هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7323( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : �شلمان وقار احمد وقار احمد  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
و�شبعمائة ثالثة  ال��ف  وثمانون  )ت�شعة  دره��م   89783 وق��دره  مبلغ  باإجمايل  الن��ذار  ه��ذا 
وثمانون درهم( - بخ�شو�ش مركبة هيونداي �شانتايف - موديل 2015 ،  بني اللون - رقم 
�شبعة  وذل��ك خالل   ،  P اللوحة  - رمز  دبي - خ�شو�شي  اللوحة )40562( جهة ترخي�ش 
ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7319( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : �شاميدها باندرا دميبول كوتاجي بيتيب  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره 84294 درهم )اأربعة وثمانون الف ومائتان اربعة وت�شعون 
درهم( - بخ�شو�ش مركبة مازدا �شي اك�ش 5  ، موديل 2015 ، احمر اللون - رقم اللوحة 
ايام من  ، وذلك خالل �شبعة   B )94661( جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز اللوحة 
تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7327( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : �شعد علي حممد ذو الفقار اوان  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره 56282 درهم )�شتة وخم�شون الف ومائتان اثنان وثمانون 
اللوحة  رق��م   - ال��ل��ون  ، ف�شي  م��ودي��ل 2016   ، �شيفيك  ه��ون��دا  دره���م( - بخ�شو�ش مركبة 
D ، وذلك خالل �شبعة ايام من  )77321( جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز اللوحة 
تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7325( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : نيا�ش ا�شنابات بوتيا بورايل  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
ومائة وخم�شون  ال��ف  )ت�شعة وخم�شون  دره��م   59150 وق��دره  باإجمايل مبلغ  الن��ذار  ه��ذا 
اللوحة  رق��م   - اللون  ابي�ش   ،  2015 موديل   ، ك��ورول  تويوتا  مركبة  بخ�شو�ش   - دره��م( 
)13441( جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز فئة G ، وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ 
ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد 

هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7320( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : حممد علي عبدالغني احمد  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره 46072 درهم )�شتة واربعون الف واثنان و�شبعون درهم( 
- بخ�شو�ش مركبة ني�شان باترول ، موديل 2013 ، ابي�ش اللون - رقم اللوحة )6114( جهة 
ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز اللوحة C ، وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ ن�شر هذا 
الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ 

والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7322( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : احمد حممد برهان عبدالرحمن زكريا  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
ثمامنائة خم�شة  ال��ف  وثمانون  دره��م )ثالثة  وق��دره 83875  باإجمايل مبلغ  الن��ذار  ه��ذا 
اللوحة  رق��م   - اللون  بني   ،  2015 موديل   ،  A4 اودي  مركبة  بخ�شو�ش   - دره(  و�شبعون 
)19827( جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز اللوحة H ، وذلك خالل �شبعة ايام من 
تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7318( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : روبرت كالتيل انطوين  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره 24216 درهم )اربعة وع�شرون الف ومائتان و�شتة ع�شر 
درهم( - بخ�شو�ش مركبة ني�شان التيما ، موديل 2010 ، ف�شي اللون - رقم اللوحة )60167( 
جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز اللوحة O ، وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ ن�شر 
هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/25575(

املنذر : بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة 
بوكالة املحامي / را�شد النعيمي  

املنذر اليه : بيدرو هيرنيقيودا �شيلفا بارادال 
ينبه املنذر على املنذر اليه �شرعة �شداداملبالغ املر�شدة بذمته باإجمايل مبلغ وقدره 
)66.456( درهم )�شتة و�شتون الف اربعمائة �شتة وخم�شون درهم( بخ�شو�ش مركبة 
دودج دراجنو - موديل 2014 - ابي�ش اللون - رقم اللوحة )36729( ، جهة الرخي�ش 
اي��ام من تاريخ ن�شر هذا  ، وذل��ك خالل �شبعة  اأبوظبي - خ�شو�شي رمز اللوحة 9 
برد  بالزامكم  القانونية  اتخاذ الج��راءات  �شيتم  ال�شداد  ، ويف حالة رف�ش  الن��ذار 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/25576(

املنذر : بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة  بوكالة املحامي / را�شد النعيمي   
املنذر اليه : انا�شتا�شيا كرياز هيفا 

ينبه املنذر على املنذر اليه �شرعة �شداداملبالغ املر�شدة بذمته باإجمايل مبلغ وقدره 
بخ�شو�ش  درهم(  واربعون  �شبعمائة ثالثة  الف  وثمانون  )ت�شعة  درهم   )89.743(
مركبة ني�شان اك�ش تريل - موديل 2017 - ابي�ش اللون - رقم اللوحة )46229( جهة 
الرخي�ش عجمان - خ�شو�شي رمز اللوحة B ، وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ 
ن�شر هذا النذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم 

برد املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/25577(

املنذر : بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة 
بوكالة املحامي / را�شد النعيمي  

املنذر اليه : عبداجلبار ماليكوته حممد عبداهلل 
ينبه املنذر على املنذر اليه �شرعة �شداداملبالغ املر�شدة بذمته باإجمايل مبلغ وقدره 
)63.706( درهم )ثالثة و�شتون الف �شبعمائة و�شتة درهم( بخ�شو�ش مركبة تويوتا 
برادو - موديل 2011 - ابي�ش/لوؤلوؤي اللون - رقم اللوحة )29522( جهة الرخي�ش 
B ، وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ ن�شر هذا  عجمان - خ�شو�شي رمز اللوحة 
بالزامكم برد  القانونية  اتخاذ الج��راءات  �شيتم  ال�شداد  ، ويف حالة رف�ش  الن��ذار 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7317( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : �شيد ريا�ش علي �شيد اعجاز علي  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
اثنان  وثمامنائة  ال��ف  وع�شرون  )�شبعة  دره��م   27822 وق��دره  مبلغ  باإجمايل  الن��ذار  ه��ذا 
وع�شرون درهم( - بخ�شو�ش مركبة ميت�شوبي�شي لن�شر ، موديل 2015 ، ابي�ش اللون - رقم 
، وذلك خالل �شبعة   Q اللوحة  اللوحة )52871( جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز 
ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7313( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : امتياز را�شد �شودهري حممد را�شد  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
ت�شعمائة ثالثة  ال��ف  باإجمايل مبلغ وق���دره 31923 دره��م )واح���د وث��الث��ون  الن���ذار  ه��ذا 
وع�شرون درهم( - بخ�شو�ش مركبة دودج ت�شارجر  ، موديل 2011 ، ا�شود ابي�ش اللون - 
رقم اللوحة )63523( جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز اللوحة J ، وذلك خالل �شبعة 
ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7315( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : فرقان �شعيد �شعيد الرحمن  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
ال��ف مائتان وثمانون  وث��الث��ون  )�شبعة  دره��م  وق��دره 37280  باإجمايل مبلغ  الن���ذار  ه��ذا 
اللوحة  رق��م   - اللون  ابي�ش   ،  2013 موديل   ، ك��ورول  تويوتا  مركبة  بخ�شو�ش   - دره��م( 
)78382( جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز اللوحة N ، وذلك خالل �شبعة ايام من 
تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7311( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : وليد حممد علي عبداهلل  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره 52266 درهم )اثنان وخم�شون الف ومائتان �شتة و�شتون 
درهم( - بخ�شو�ش مركبة اوبل ا�شرا  ، موديل 2015 ، رمادي اللون - رقم اللوحة )93873( 
جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز اللوحة R ، وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ ن�شر 
هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7316( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : كومباين�ش لتجارة مواد البناء - �ش ذ م م  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
�شبعة  �شبعمائة  ال��ف  وع�شرون  )اث��ن��ان  دره��م   22747 وق���دره  مبلغ  باإجمايل  الن���ذار  ه��ذا 
واربعون درهم( - بخ�شو�ش مركبة تويوتا افانزا ، موديل 2015 ، ابي�ش اللون - رقم اللوحة 
)11473( جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز اللوحة Q ، وذلك خالل �شبعة ايام من 
تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7312( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : �شام جورج فينيا بارا نينان  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
واربعة  وت�شعمائة  الف  )اثنان وخم�شون  دره��م  وق��دره 52904  باإجمايل مبلغ  الن��ذار  هذا 
درهم( - بخ�شو�ش مركبة اودي Q5 ، موديل 2011 ، رمادي اللون - رقم اللوحة )59868( 
جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز اللوحة  J ، وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ ن�شر 
هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7314( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : حممد احب حممد اأكرم  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
باإجمايل مبلغ وقدره 128367 درهم )مائة ثمانية وع�شرون الف وثالثمائة  هذا الن��ذار 
�شبعة و�شتون دره��م( - بخ�شو�ش مركبة هوندا اك��ورد ، موديل 2018 ، ازرق اللون - رقم 
، وذلك خالل �شبعة   N اللوحة  اللوحة )14626( جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز 
ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7310( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : �شاباز عبد ال�شابود مالك مالك 
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره 35540 درهم )خم�شة وثالثون الف وخم�شمائة واربعون 
درهم( - بخ�شو�ش مركبة تويوتا برادو - موديل 2009 ، ا�شود اللون - رقم اللوحة )25796( 
جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز اللوحة  Q ، وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ ن�شر 
هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7309( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : وين�شينت كويلو رامريز  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
�شبعة  ال��ف وم��ائ��ت��ان  دره��م )ت�شعة وخم�شون  وق���دره 59287  ب��اإج��م��ايل مبلغ  الن���ذار  ه��ذا 
وثمانون درهم( - بخ�شو�ش مركبة ميت�شوبي�شي باجرو ، موديل 2014 ، ابي�ش اللون - 
رقم اللوحة )20428( جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - فئة G ، وذلك خالل �شبعة ايام من 
تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7308( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : عبدالروؤوف كونهي بورا  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
و�شتون  ال��ف ومائتان  دره��م )خم�شة وع�شرون  وق��دره 25260  باإجمايل مبلغ  الن��ذار  ه��ذا 
درهم( - بخ�شو�ش مركبة ميت�شوبي�شي لن�شر ، موديل 2014 ، ا�شود اللون - رقم اللوحة 
C ، وذلك خالل �شبعة ايام من  )88012( جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز اللوحة 
تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7329( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : ماك�شيمينا �شينتينو تينيو  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة املو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
و�شتون  ثمانية  واربعمائة  الف  )ع�شرة  دره��م   10468 وق��دره  مبلغ  باإجمايل  الن��ذار  ه��ذا 
درهم( - بخ�شو�ش مركبة كيا بيكانتو ، موديل 2014 ، بني اللون - رقم اللوحة )19105( 
جهة ترخي�ش دبي - خ�شو�شي - رمز اللوحة G ، وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ ن�شر 
هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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عربي ودويل

الأول،  ال���دور  خ��الل  مر�شحنا  قدمنا 
لي�شت  الن��ت��خ��اب��ي��ة  امل��ع��رك��ة  وال���ي���وم 

معركتنا«.
رئ���ي�������ش���ة احل������زب ال���د����ش���ت���وري احلر 
ع��ب��ر م���و����ش���ى، ج�����ددت م��وق��ف��ه��ا من 
“اإن  قائلة  الربملان،  داخ��ل  التحالفات 
ك��ت��ل��ة ال��د���ش��ت��وري احل���ر ل��ن تتحالف 
وم�شتقاتهم،  الإخ���وان  مع  الربملان  يف 
اأن  مالحظة  املعار�شة”،  يف  و�شتبقى 
كتلة ح��زب��ه��ا ���ش��ت��ت��ح��اور م��ع الأح����زاب 

التي لن تتحالف مع حركة النه�شة.
حزب  من  اأطرافا  اأن  مو�شي،  وك�شفت 
بالد�شتوري  ات�شلت  تون�ش”  “قلب 
امل�������������ش������اورات ح����ول  اإط����������ار  احل�������ر يف 
التحالفات املقبلة، لكن احلزب يرف�ش 
اإىل حني  باأي اجتماعات  القيام  حاليا 

تو�شيح املواقف، وفق تعبرها.
وا�شح  امل���ب���دئ���ي  “ م��وق��ف��ن��ا  وت���اب���ع���ت 
القوى  يد  يدنا يف  ن�شع  لن  اأننا  وه��و 
الوطنية املدنية التي �شت�شع يدها مع 
حزب “الخوان” وم�شتقاته، و�شنكون 
يف املعار�شة وقوة اقراح داخل الربملان 

اجلديد«.
الد�شتوري  احل�����زب  رئ��ي�����ش��ة  واأك������دت 
احلر، اأن اأوكد اأولويات كتلة احلزب يف 
الفرة القادمة، �شتكون تنقيح القانون 
“قانون  اأن����ه  اإىل  ن��ظ��را  الن��ت��خ��اب��ي، 
الناخبني”  اإرادة  ي��ح��رم  ول  ك��ارث��ي 

وهو ما ي�شتوجب تغيره.
العملية  ذات��ه،  ال�شياق  يف  انتقدت  كما 
اأن  اعتربت  حيث  برمتها،  النتخابية 
م�شوبة  كانت  الت�شريعية  النتخابات 
والتغا�شي  الخ�����اللت  م��ن  ب��ال��ك��ث��ر 
ال��ق��ان��ون، م��وؤك��دة يف هذا  ع��ن تطبيق 
ال�شدد، اأن احلزب ب�شدد در�ش اإمكانية 
دائرة  يف  النتخابات  نتائج  يف  الطعن 
�شبهات  وج���ود  م��ع  خا�شة  ال���ق���روان، 

كبرة حول العملية النتخابية.

ل حتالف مع النه�سة
اإذن، نطق نبيل القروي بالكالم املباح، 
وبعيدا عن ا�شوار ال�شجن، ليوؤكد م�شاء 
اخلمي�ش، اأن حزبه هو القوة الثانية يف 
على  والأعداء”  ال���داء  “رغم  ال��ب��الد 
حد قوله، موؤكدا اأنه متم�شك بتاأجيل 
الرئا�شي  لال�شتحقاق  ال��ث��اين  ال���دور 
القيام  م����ن  ي��ت��م��ك��ن  ح���ت���ى  ا����ش���ب���وع���ا 

بحملته النتخابية.
القروي يف حوار خا�ش على  واأ�شاف   
اتوقع  “كنت  حم��ل��ي��ة  خ��ا���ش��ة  ق���ن���اة 
 3 يف  يتكون  حزبا  ولكن  اأك��ر  نتيجة 
فهذه  الثانية  املرتبة  يف  ويحل  اأ�شهر 

نتيجة تعترب حمرمة«.
اأّن رئا�شة جمل�ش  وقال نبيل القروي، 
اإىل  �شتوؤول  واحلكومة  ال�شعب  ن��واب 
�شورة  يف  اأن���ه  مبينا  النه�شة،  ح��رك��ة 
فوز مناف�شه قي�ش �شعيد، �شتفوز اأي�شا 
ت�شانده  لأّن���ه���ا  اجل��م��ه��وري��ة  ب��رئ��ا���ش��ة 

وبالتايل �شتتغول هذه احلركة. 
�شعيد  قي�ش  اأن  القروي  نبيل  واعترب 
املن�شف  كان  مثلما  النه�شة  اأذرع  اأحد 
املرزوقي �شابقا، مبينا اأن �شعيد �شيكون 
يف �شّفها ولن ي�شتطيع اإحداث التوازن 

وفق قوله. معها وحلفائها”، 
امل�شهد  ه���ذا  اأن  اإىل  ال���ق���روي  واأ����ش���ار 
 2011 يف  ح�����ش��ل  م���ا  اإىل  ���ش��ي��ع��ي��دن��ا 
ال��ذي ل تتحمل فيه بالدنا  يف الوقت 
ال�شيا�شية  ال�������ش���راع���ات  م���ن  امل���زي���د 
وال���ف���ق���ر، م���وؤك���دا يف ه����ذا الإط������ار اأن 
هذا  يف  الد�شتور  تغير  ع��ن  احل��دي��ث 
ال��ت��وق��ي��ت ل��ن ي��خ��دم ال��و���ش��ع لأن��ن��ا يف 

حاجة لأفكار عملية تطّبق فورا. 
واأك�����د رئ��ي�����ش ح����زب ق��ل��ب ت��ون�����ش، اأن 
حزبه لن يكون �شمن حكومة ت�شكلها 
حتالف  م��ن  ك��ل  لأن  النه�شة  ح��رك��ة 
معها ا�شمحل وت�شتت، م�شيفا اأنهم ل 

يتحلون باأخالق العمل ال�شيا�شي. 

نفاق �سيا�سي
وحول ت�شريحات الغنو�شي بخ�شو�ش 
الباجي  الراحل  نداء تون�ش والرئي�ش 
قائد ال�شب�شي، اعترب نبيل القروي اأنه 
برنامج  اأن  �شيا�شي، م�شددا على  نفاق 
برنامج  مع  يلتقي  ل  تون�ش’’  ‘’قلب 
8 �شنوات  حركة النه�شة التي حكمت 

وت�شببت يف معاناة التون�شيني. 
اأكد  املمكنة  ال��ت��ح��ال��ف��ات  وبخ�شو�ش 
اأن��ه لن يتحالف مع كل  ال��ق��روي على 
ال�شيا�شي،  الإ���ش��الم  تيار  اإىل  املنتمني 
م��رج��ح��ا اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ق��ارب م��ع بقية 
ح���ول م�شلحة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال���ت���ي���ارات 
وتطوير  ال��ف�����ش��اد  وم���ق���اوم���ة  ت��ون�����ش 

ال�شحة والتعليم والفالحة.
اأنه �شيكون لنواب حزبه وزن لو  واأك��د 
�شيكونون  واأنهم  املعار�شة  متوقعوا يف 

باملر�شاد لالأحزاب احلاكمة.
بالرئا�شة  ف����از  اإذا  اأن�����ه  اإىل  وا�����ش����ار 
ال�شعب  م��ع  التوا�شل  على  �شيحر�ش 
بني  و����ش���ي���ط���ا  ����ش���ي���ك���ون  ان�������ه  واإىل 
احل��ك��وم��ة وال�����ش��ع��ب، م��وؤك��دا ع��ل��ى اأنه 
الفها  التي  بال�شورة  رئي�شا  يكون  لن 

التون�شيون.
وق������ال ن��ب��ي��ل ال����ق����روي رئ���ي�������ش حزب 
يف  ن��ق��اط   10 “خ�شرت  ت��ون�����ش  ق��ل��ب 
الت�شريعية  يف  نقاط  و10  الرئا�شية 
عني  يتحدثون  ال�شجن...  يف  ببقائي 

ك�شجني فقط ولي�ش كمر�شح ».
احلاكم  الئ����ت����الف  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
نتائج  ت�������ش���دره  م��ن��ذ  ي����ط����ارده  “كان 
اىل  “تعر�ش  اأن��ه  واىل  الآراء”،  �شرب 

الهر�شلة«.

ذهبت  ال��ت��ي  الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات 
�شحية تزامنها مع الرئا�شية وما حف 

بهذه الأخرة من تطورات.
ال����دي����ن خملوف  ����ش���ي���ف  اأف��������اد  وق������د 
ال���ن���اط���ق ال���ر����ش���م���ي ب���ا����ش���م ائ���ت���الف 
باأن  �شعيد،  لقي�ش  املنا�شر  ال��ك��رام��ة، 
الئتالف  ر�شميا  دعت  النه�شة  حركة 
بخ�شو�ش  امل�������ش���اورات  يف  ل��الن��ط��الق 

تكوين احلكومة القادمة.
“اإن  ن������دوة ���ش��ح��ف��ي��ة،  وق������ال خ�����الل 
الئتالف لن يكون رقما �شهال ولي�ش 
باحتياطي لأحد، ولن يكون يف احلكم 

ول املعار�شة قبل انتهاء امل�شاورات«.
من جهته، افاد ع�شو املجل�ش الوطني 
ت��ون�����ش حم��م��د ال�شايف  حل��رك��ة حت��ي��ا 
الوطني  امل���ج���ل�������ش  ب�������اأن  اجل���������اليل، 
للحزب، قرر عدم امل�شاركة يف احلكومة 
املقبلة، قائال “نحن احلزب ال�شابع يف 
الطبيعي هو  القادم وموقعنا  الربملان 

املعار�شة«.
دعا  املجل�ش  اأن  اجل��م��ع��ة،  اأم�����ش  واأك���د 
النتخابات  يف  ال���ف���ائ���زة  الأط���������راف 
ت�شكيل  يف  ال����ش���راع  اىل  الت�شريعية 
احلكومة، لفتا اىل اأن رئي�ش احلكومة 
حتيا  ح��رك��ة  )رئ��ي�����ش  ال�شاهد  يو�شف 
املجل�ش  اأع��رب خالل ح�شوره  تون�ش( 
ت�شليم  لعملية  ا�شتعداده  عن  الوطني 

ال�شلطة.
وب���خ�������ش���و����ش م����وق����ف احل��������زب من 
�شيجرى  التي  الرئا�شية  النتخابات 
13 اكتوبر،  دوره��ا الثاين غدا الحد 
اأبرز اجلالىل اأن املجل�ش الوطني ترك 
بني  لالختيار  لأن�شاره  املبادرة  حرية 
“نحن  امل��ر���ش��ح��ني الث���ن���ني، ق���ائ���ال 

تاأجيل النتخابات
املتحدث  امل��ل��ي��ك��ي  ح�����امت  ج�����دد  وق�����د 
ب���ا����ش���م امل���ر����ش���ح ل����ل����دور ال����ث����اين من 
لأوانها  ال�شابقة  الرئا�شية  النتخابات 
تاأجيل  اإىل  ال���دع���وة  ال���ق���روي،  ن��ب��ي��ل 
الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة لأ���ش��ب��وع اآخر 
القيام  املر�شحني  لكلي  يت�شنى  حتى 
اأن هذا  بحملتهما النتخابية، معتربا 
البالد،  م�شلحة  يف  ي�شب  ال��ت��اأج��ي��ل 

وفق تعبره.
رئي�ش  ع��ن  ال��دف��اع  هيئة  ع�شو  واأك���د 
م�شعود،  ب��ن  ك��م��ال  تون�ش  قلب  ح��زب 
اأن هيئة الدفاع عن القروي �شتوا�شل 
الثاين  ال���دور  م��وع��د  لتاأجيل  ال�شعي 
م��ن الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة م��ن اأجل 
ال�شماح ملنوبه بالقيام بحملة انتخابية 

رغم الفراج عنه.
ع�شوة  �شليمان  ب��ن  ح�����ش��ن��اء  اأن  غ��ر 
لالنتخابات،  امل�شتقلة  العليا  الهيئة 
اأّك��دت باأن دور الهيئة يكمن يف �شمان 
الفر�ش بني املر�شحني للدور  تكافئ 
الثاين من النتخابات الرئا�شية حتى 

تكون املناف�شة نزيهة.
الظروف  اأن  اىل  �شلمان  ب��ن  واأ���ش��ارت 
حت�شنت  الفر�ش  لتكافئ  املو�شوعية 
من  ال��ق��روي  نبيل  خ��روج  بعد  خا�شة 

ال�شجن.
ا�شتعجالية  ق�شية  رف��ع  على  وتعقيبا 
من طرف حملة املر�شح نبيل القروي 
النتخابات  الثاين من  ال��دور  لتاأجيل 
�شليمان  ب��ن  ح�شناء  ق��ال��ت  ال��رئ��ا���ش��ي، 
تاأجيل  “بالن�شبة للهيئة احلديث عن 
مطروح«.  غر  الرئا�شية  النتخابات 

املقدم،  ال�شيا�شي  بالعر�ش  اقتناعهم 
ورف�����ش��ه��م ال��ع��ر���ش الن��ت��خ��اب��ي لكال 
بكثافة  القبال  يف  تتمثل  املر�شحني، 
على مكاتب الت�شويت وو�شع ورقة يف 
ال�شندوق ل حتتوي اأي خيار من بني 
املر�شحني الثنني وهو ما يعرب عنه 

قانونيا بالورقة البي�شاء«.
وعربوا عن “الرف�ش القاطع لكل متاه 
مع �شخ�ش املر�شح نبيل القروي الذي 
حتوم حوله منذ مدة �شبهات ف�شاد من 
اأجل تتبعات ق�شائية بتهم خطرة ل 
�شك اأنها �شتبقى ملت�شقة به يف �شورة 
بالن�شبة  مرفو�ش  اأم��ر  وه��و  انتخابه، 
يف  ورم��زه��ا  التون�شية  ال��دول��ة  لرئي�ش 

الداخل واخلارج«.
كما ت�شجل تلك ال�شخ�شيات الوطنية 
واحل���ق���وق���ي���ة اح���������رازا ج���دي���ا جتاه 
مبواقف  ي���ح���ف  ال������ذي  “الغمو�ش 
تتطلب  وال��ت��ي  �شعيد،  قي�ش  املر�شح 
�شرائح  خماوف  تبدد  وا�شحة  اإجابات 
والتون�شيات  التون�شيني  م��ن  ك��ب��رة 
ال�شيا�شي  ال����ن����ظ����ام  ي���خ�������ش  ف���ي���م���ا 
غ���ر وا����ش���ح امل���ع���امل ال����ذي ي��ري��د جر 
عن  م��ع��رّبي��ن  اعتماده”،  اىل  ال��ب��الد 
اإزاء  “ملواقفه  ال���ت���ام���ة  م��ع��ار���ش��ت��ه��م 
اأ�شبحت  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا 
التون�شية  ل��ل��ه��وي��ة  اأ���ش��ا���ش��ي��ا  م��ك��ون��ا 
واملتعلقة بحرية الفرد ومكا�شب املراأة، 
وه���ي م��واق��ف حم��اف��ظ��ة وم��ت�����ش��ددة ل 
املدنية  ال�شبغة  العتبار  بعني  ت��اأخ��ذ 
التي  الكونية  والقيم  البالد  لد�شتور 

انخرطت فيها«.

خما�ش �سعب
ه���ذا ال���ش��ط��ف��اف يف ال��رئ��ا���ش��ي��ة يجد 
امل����واق����ف من  ت��رج��م��ت��ه الم���ي���ن���ة يف 
التحالفات القادمة وت�شكيل احلكومة 
نتائج  ع���ن  ال��ر���ش��م��ي  الإع�������الن  ب��ع��د 

القرار  ���ش��ن��ن��ت��ظ��ر  “نحن  واأ����ش���اف���ت 
�شدر،  اإذا  ن��ت��ج��اه��ل��ه  ول���ن  ال��ق�����ش��ائ��ي 
م�شددة على اأنه بالن�شبة اإليهم، الهيئة 
متلك �شلطة ادارة العملية النتخابية 
ولن توقف هذه العملية النتخابية ».

اأم�ش  ان��ط��ل��ق��ت ���ش��ب��اح  ان���ه  ي�����ش��ار اىل 
للدور  ال��ت�����ش��وي��ت  ع��م��ل��ي��ة  اجل���م���ع���ة، 
ال���ث���اين ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة، يف 
دوائر اخلارج، لتتوا�شل اإىل غاية 13 

اأكتوبر اجلاري. 
املر�شحني  ب��ني  التون�شيون  وي��خ��ت��ار 
اأن  على  ال��ق��روي،  ونبيل  �شعيد  قي�ش 
اإع�����الن ال��ن��ت��ائ��ج الأول���ي���ة للدور  ي��ت��م 

الثاين يف بداية الأ�شبوع القادم.
وقد نظمت قناة الوطنية الأوىل، م�شاء 
تلفزيونية  م��ن��اظ��رة  اجل��م��ع��ة،  اأم�����ش 
ج��م��ع��ت ب����ني امل���ت���ن���اف�������ش���ني، وات���اح���ت 
عرب  بالناخبني  اللتقاء  فر�شة  لهما 
ال��دور الأول  ال�شا�شة.  يذكر ان نتائج 
ا�شفرت  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  م���ن 
ع��ن م��رور نبيل ال��ق��روي )ح��زب قلب 
ال�شباق  الثاين من  ال��دور  اإىل  تون�ش( 
النتخابي، بح�شوله على 15،6باملائة 
ل  وراء املر�ّشح قي�ش �شعّيد الذي حت�شّ

على ن�شبة 18،4 باملائة.
رزنامة  وف��ق  ال�شبت  ال��ي��وم  وي��ت��زام��ن 

لالنتخابات  امل�شتقلة  العليا  الهيئة 
لالنتخابات  الن��ت��خ��اب��ي  ال�شمت  م��ع 

الرئا�شية ال�شابقة لأوانها.

ا�سطفاف وحياد وورقة بي�ساء
هذا وك�شفت بع�ش الأحزاب ال�شيا�شية 
املر�شحني  اأح��د  دع��م  عن موقفها من 
النتخابات  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال������دورة  يف 

الرئا�شية ال�شابقة لأوانها.
ال�شيا�شي،  الإ����ش���الم  ت��ي��ار  دع���ا  ول��ئ��ن 
واأحزاب  وم�شتقاتها،  النه�شة  حركة 
اأخ����رى ك��ال��ت��ي��ار وح��رك��ة ال�����ش��ع��ب، اىل 
�شعيد،  قي�ش  للمر�شح  قوية  م�شاندة 
فان التيار الوطني التقدمي احلداثي، 
نبيل  وراء  اغ���ل���ب���ه  يف  ي�����ش��ط��ف  مل 
القروي وترك حرية املبادرة لأن�شاره 
املر�شحني الثنني كل  لالختيار بني 
وفق قناعاته، يف حني دعا حزب العمال 

الي�شاري اىل مقاطعة النتخابات.
ال�شخ�شيات  م��ن  ع��دد  دع��ا  املقابل،  يف 
اجلامعيني  الأ���ش��ات��ذة  وم��ن  الوطنية 
الدور  يف  الت�شويت  اإىل  واحلقوقيني، 
الثاين من النتخابات الرئا�شية، عرب 

و�شع “ورقة بي�شاء«.
“اأن�شب  اأن  “نداء”،  واعترب هوؤلء يف 
وعدم  مواطنتهم  عن  للتعبر  و�شيلة 

الد�ستوري احلر وحتيا تون�ش 
وقلب تون�ش يختارون املعار�سة

قلب تون�ش: لن نكون �سمن 
حكومة ت�سكلها حركة النه�سة 

نبيل القروي: قي�س �شعّيد اأحد اأذرع 
النه�شة واإن فاز يف الرئا�شية �شتتغّول هذه احلركة

ح�شناء بن �شليمان: احلديث عن تاأجيل 
االنتخابات الرئا�شية غري مطروح داخل الهيئة 

النه�شة دعت ر�شميا ائتالف الكرامة للم�شاورات حول تكوين احلكومةاالإ�شالم ال�شيا�شي ي�شاند قي�س �شعيد والتيار احلداثي يلتزم احلياد

القروي متم�سك بتاأجيل الدور الثاين

الرئا�شية التون�شية: اإنقاذ امل�شار يف الدقيقة الت�شعني...!
•• الفجر – تون�ص -خا�ص

املرت�سح  متتيع  اإىل  واخلـــارج،  الــداخــل  يف  كــثــريون  دعــا 
لأوانها  ال�سابقة  الرئا�سية  النتخابات  من  الثاين  للدور 
احلرية  بكامل  الق�ساء،  ذمة  على  املوقوف  القروي،  نبيل 
تكافوؤ  مبداأ  من  انطالقا  النتخابية،  بحملته  القيام  يف 

الدقيقة  يف  حتقق  املطلب  هذا   ، ِ املتناِف�َسنينْ بني  الفر�ش 
الت�سعني، وقبل يومني فقط من ال�سمت النتخابي، وت�سنى 
على  ــالع  والط القروي،  نبيل  اىل  ال�ستماع  للتون�سيني 

بع�ش روؤاه وافكاره وبرناجمه ال�سيا�سي.
ولئن يرى اأن�سار القروي ان احلملة النتخابية اجه�ست، 
الرئا�سية  بتاأجيل  وطالبوا  كاملة،  ف�سولها  تــدر  ومل 

ال  المر  ا�ستحالة  اىل  ت�سري  الدلئل  كل  فان  اأ�سبوعا، 
�سك  الأحــوال، ل  الق�ساء عك�ش ذلك. ويف كل  ارتاأى  اإذا 
اأن الفراج عن نبيل القروي، ولو يف اللحظات الأخرية من 
وحررها  النتخابية،  العملّية  يف  انفراجا  حقق  املباراة، 
من بع�ش ال�سبهات واأ�سباب الطعن فيها، خا�سة من بوابة 
عدم تكافئ الفر�ش التي ا�سالت كثريا من احلرب والبيانات 

واملواقف. اإّن متكن القروي من الت�سال باأن�ساره ومريديه، 
مّكن العملية النتخابية من ق�سط من امل�سداقية، واأنهي 
التون�سية  الرئا�سية  تطبع  كانت  التي  ال�ساذة  احلالة 
وتكتب فرادتها يف العامل، حيث كان الدور الثاين �سيجري 
ومناف�ش يف ال�سجن، والخر �سائم عن الكالم، و�سيخو�ش 

ال�سباق مبفرده ويحتل املرتبة الوىل.

ح�شناء بن �شليمان... التاأجيل غر مطروح

 القروي يبا�شر حملته النتخابية

نبيل القروي بعد خروجه من ال�شجن

جماهر القروي يف ا�شتقباله ام�ش ببنزرت

الطبوبي ... نعم لل�شندوق لكن...

حّذر الذين يريدون تغيري املجتمع:
احتاد ال�شغل: لن ن�شّلم البالد لكل من هب ودب

•• الفجر -تون�ص
اأكد الأمني العام لالحتاد العام التون�شي لل�شغل نور الدين الطبوبي، اأن 
املنظمة ال�شغيلة تنحني اأمام اإرادة ال�شندوق، واأنه ل ميكن لها ت�شليم 
البالد لكل من هب ودب.  وقال يف كلمة األقاها اأمام منظوري اجلامعة 
العامة للفالحة ل ميكن اأن ن�شلم البالد لكل من هب ودب حتى يفعل 
فيها ما ي�شاء ..�شنتعامل بقراءة نقدية مع كل ائتالف حكومي و�شنبقى 
العني ال�شاهرة على تون�ش... ولي�ش لنا خيار �شوى التعاي�ش مهما كان 
م�شددا على اأنه “على الذي يريد اأن  الختالف وهي ظاهرة �شحية”، 
“ ل�شنا من  اأن ي�شتوعب ويدر�ش تاريخها جيدا«. واأردف  يحكم البالد 
الذين  النا�ش  اأح��د... نحن �شد  الذين يتكلمون يف اخلفاء ول�شنا �شد 
... و�شد  املجتمع  تغير  يريدون  والذين  الدولة ومكانتها  يفهمون  ل 
النا�ش الذين يكفرون النا�ش ويدعون اإىل الكراهية والبغ�شاء«.   وتابع 
“نحن هنا... �شنكون �شمام امان يف هذه البالد من اجل �شيادة الوطن 
وا�شتقاللية قراره... لن نبخل على بالدنا باأية فكرة وباأية ت�شحيات”، 

م�شيفا “ يا �شعب تون�ش البالد اأمانة عندنا ول تخافوا من �شيء«.
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عربي ودويل

اأرامكو ال�شعودية تعطي ال�شوء االأخ�شر للطرح العام االأويل
•• الريا�ص-وكاالت:

�شركة  اإدارة  جمل�ش  يعطي  اأن  مطلعة،  م�شادر  توقعت 
املقبل،  الأ�شبوع  يف  اأرامكو  العمالقة  ال�شعودية  النفط 
جلزء  الأويل  ال��ع��ام  ال��ط��رح  لتنفيذ  الأخ�����ش��ر  ال�����ش��وء 
اأويل  اأك��رب طرح عام  �شيكون  ال��ذي  ال�شركة،  اأ�شهم  من 
امل�شادر،  العامل. ونقلت وكالة بلومربغ لالأنباء عن  يف 
م�شت�شاري  اجتماع مع  يعتزم عقد  الإدارة  “جمل�ش  اأن 
الأول”  “ت�شرين  اأكتوبر   17 ح��دود  يف  الطرح  عملية 
ال�شوق  حلالة  تقييماً  ال�شركة  �شتجري  حيث  اجل��اري، 
وجتاوب امل�شتثمرين مع العرو�ش التي نظمتها ال�شركة 

يف الفرة املا�شية حول الطرح املنتظر«.
ال�شتعداد  وت���رة  ت�شرع  اأرام��ك��و  اأن  ب��ل��وم��ربغ،  وذك���رت 
يف  البداية  يف  ال�شركة  �شهم  لت�شجيل  ال��ط��رح،  لعملية 

ال�شعودية بحلول ال�شهر املقبل. وقالت م�شادر مطلعة، 
اإن اأرام���ك���و ت��ع��ت��زم ب��ي��ع ح����وايل %2 م��ن اأ���ش��ه��م��ه��ا يف 
ال�شعودية، مقابل حوايل 40 مليار دولر، وتقدر القيمة 
تريليوين  بنحو  ل��ل��دول��ة  امل��م��ل��وك��ة  لل�شركة  ال�شوقية 
لالإلكرونيات،  اآب��ل  قيمة  على �شعف  يزيد  دولر، مبا 
اأكرب �شركة من حيث القيمة ال�شوقية يف العامل حالياً.

زيادة  نيتها  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  نهاية  يف  اأرام��ك��و  واأع��ل��ن��ت 
اإىل  املقبل  ال��ع��ام  يف  للم�شاهمني  النقدية  ال��ت��وزي��ع��ات 
لقيمة  وفقاً  اأن��ه  بلومربغ،  واأ�شافت  دولر.  مليار   75
التوزيعات املعلنة، وال�شعر امل�شتهدف لبيع �شهم ال�شركة 
يف  ال�شتثمار  على  العائد  ف��اإن  الأويل،  العام  الطرح  يف 
اأ�شهم  ت��وف��ره  ال���ذي  ال��ع��ائ��د  م��ن  اأق���ل  �شيكون  ال�شركة 
اأو  الأمريكية،  موبيل  اإك�شون  مثل  املناف�شة  ال�شركات 

رويال دات�ش �شل الهولندية الربيطانية.

م�شر تفر�س ر�شوما وقائية على واردات احلديد 
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•• القاهرة-رويرتز:

قالت وزارة التجارة وال�شناعة امل�شرية اأم�ش اإن الوزير 
نهائية  وقائية  ر�شوم  بفر�ش  ق��رارا  اأ�شدر  ن�شار  عمرو 
متدرجة على واردات بع�ش منتجات احلديد وال�شلب 
ملدة ثالث �شنوات بن�شبة 25 باملئة على حديد الت�شليح 
و 16 باملئة على البليت )خام احلديد( مع تنفيذ القرار 

اعتبارا من اليوم ال�شبت 12 اأكتوبر ت�شرين الأول.
واأ�شافت ال��وزارة يف بيان اأن القرار “جاء نتيجة لتاأكد 
ال����واردات  ك��ب��رة يف  زي���ادة  م��ن وج���ود  التحقيق  �شلطة 

اأحلقت �شرراً ج�شيما بال�شناعة املحلية«.
�شبعة  ب��ني  م��ا  الت�شليح  ح��دي��د  م��ن  م�شر  اإن��ت��اج  يبلغ 

ماليني و7.5 مليون طن �شنويا.

•• �صول-رويرتز:

قفزت اأ�شعار النفط اثنني باملئة اأم�ش اجلمعة بعد اأن قالت 
وكالت اأنباء اإيرانية اإن ناقلة نفط مملوكة للدولة ُق�شفت 
تعطل  احتمال  يثر  مم��ا   ، الأح��م��ر  البحر  يف  ب�شاروخني 

الإمدادات من منطقة منتجة مهمة.
وذكر التلفزيون الإيراين الر�شمي اأن ناقلة النفط �شينوبا 
اأثناء  ُق�شفت  الإيرانية  الوطنية  النفط  ل�شركة  اململوكة 
اأنباء  وكالة  ونقلت  ال�شعودي.  ج��دة  ميناء  قبالة  م��روره��ا 
اإن  القول  اأ�شماءها  الإيرانية عن م�شادر مل تذكر  الطلبة 
البحر  يف  النفط  وت�شرب  بالغة  اأ�شرار  من  تعاين  الناقلة 
الأح���م���ر. ذك���رت وك��ال��ة ن���ور الإي��ران��ي��ة ل��الأن��ب��اء اأن طاقم 
ناقلة النفط الإيرانية  بخر واأن الو�شع حتت ال�شيطرة. 

فرة  ت�شمل  �شنوات  ال��ث��الث  ف��رة  اأن  البيان  واأو���ش��ح 
�شهر  التي مت فر�شها خالل  املوؤقتة  الوقائية  التدابر 
القرار  اأن  العام اجل��اري، مما يعني  اأبريل -ني�شان من 

�شينتهي العمل به يف اأبريل- ني�شان 2022.
اإنها  املا�شي  ني�شان  اأب��ري��ل  يف  قالت  املالية  وزارة  كانت 
بداأت حت�شيل ر�شوم “وقاية موؤقتة” بن�شبة 25 باملئة 
على  باملئة  و15  وال�شلب  الت�شليح  حديد  واردات  على 
 2017 يف  م�شر  وف��ر���ش��ت  ي��وم��ا.   180 مل��دة  البليت 
القادمة من  الت�شليح  واردات حديد  على  اإغ��راق  ر�شوم 

ال�شني وتركيا واأوكرانيا ملدة خم�ش �شنوات.
على  يعتمدون  ال��ذي��ن  ال��درف��ل��ة  م�شانع  اأ���ش��ح��اب  لكن 
حديد البليت يف اإنتاجهم ي�شكون من القرار نظرا لأنه 

�شرفع تكاليف املواد اخلام عليهم.

 2.3 برنت  العاملي  القيا�ش  خلام  الآجلة  العقود  وارتفعت 
دولر   60.13 وبلغت  للربميل  دولر   60.46 اإىل  باملئة 
 0648 ال�شاعة  بحلول  دولر   1.02 مرتفعة  للربميل 
بتوقيت جرينت�ش. وزادت العقود الآجلة خلام غرب تك�شا�ش 
الو�شيط الأمريكي 2.1 باملئة اإىل 54.69 دولر للربميل 
تاأتي  �شنتا.   92 مرتفعة  للربميل  دولر   54.47 وبلغت 
اأنباء حادثة ناقلة النفط الإيرانية يف اأعقاب هجوم يف 14 
�شبتمرب- اأيلول على من�شاأتني ملعاجلة النفط يف ال�شعودية 
اخلام  النفط  من  اململكة  اإنتاج  ن�شف  تعطل  اإىل  اأدى  مما 
يف  التوترات  وت�شاعدت  النفط.  لأ�شعار  قفزة  يف  وت�شبب 
وطائرات  ناقالت  على  هجمات  اأعقاب  يف  الأو�شط  ال�شرق 
م�شرة اأمريكية يف م�شيق هرمز، وهو ممر �شحن رئي�شي 

لتجارة النفط العاملية.

وكالة الطاقة: اأ�شواق النفط تعود اإىل و�شعها الطبيعي 

م���ع���ق���ول���ة ل���ل�������ش���رك���ات ال���ك���ب���رة 
يتيح  مم��ا  ال�شغرة  و  واملتو�شطة 
انرنت  تكنولوجيا  اخ��ت��ب��ار  ل��ه��م 
نطاق  على  و  اأ�شرع  ب�شكل  الأ�شياء 

اأو�شع.

ال�شركة ويف توفر ومتكني  تو�شع 
ع��م��الء اك���ر م��ن ا���ش��ت��خ��دام هذه 
احل��ل��ول امل��ت��ط��ورة. كما ���ش��دد على 
اأهمية دبي كمركز لتبني التقنيات 
ال����رائ����دة ح��ي��ث ك��ون��ه��ا م���ن اأك���ر 

مقارنة  رق��م��ي��اً  امل��ت��ط��ورة  ال�����دول 
و  الأو���ش��ط.  ال�شرق  دول  بقية  مع 
الفريد  ال��ت��ج��اري  ي��ع��ت��ربال��ن��م��وذج 
م���ن ن���وع���ه ل���روم���ب���ي ح��ي��ث يوفر 
التكنولوجيا �شهلة الإدارة وباأ�شعار 

••دبي-الفجر: 

لت�شريع احللول  اإط��ار جهودها  يف 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  يف  ال���رق���م���ي���ة 
الإم�����������ارات  دول��������ة  واخل������ا�������ش يف 
“مورو”  �شركة   وّقعت  واملنطقة، 
خلدمات مركز البيانات، واململوكة 
م���ن ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب���ي، 
مذكرة تفاهم مع �شركة “رومبي- 
الرائدة  العاملية   »Roambee
الأ���ش��ول، ومقرها  ادارة  يف جم��ال 
ال���ولي���ات  يف  ال�����ش��ي��ل��ي��ك��ون  وادي 
لتوفر  الأم����ري����ك����ي����ة،  امل����ت����ح����دة 
يف  الأ�شياء  اإنرنت  تقنيات  حلول 
التفاقية  ت��وق��ي��ع  ج���اء  امل��ن��ط��ق��ة. 
من�شة  �شمن  “مورو”  من�شة  يف 
امل�شاركة  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
 2019 ج���ي���ت���ك�������ش  م���ع���ر����ش  يف 
التفاقية  ووق���ع  للتكنولوجيا”، 
كل من حممد بن �شليمان الرئي�ش 
عبد  ع��ديل  و  “مورو”  التنفيذي 
الرئي�ش  ن���ائ���ب  دح��ي��ل��ي��ه  ال��ع��زي��ز 

ال�شرق  لرومبي  التنفيذي  واملدير 
الأو�شط و اأفريقيا وتركيا.

وتهدف التفاقية اإىل التعاون بني 
ل��ت��وف��ر ح��ل��ول تقنيات  اجل��ان��ب��ني 
اإن��رن��ت الأ���ش��ي��اء يف ك��ل م��ن دولة 
الإمارات العربية املتحدة، واململكة 
الكويت  ودولة  ال�شعودية،  العربية 
ومم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن، وال��ع��م��ل على 
تطوير من�شة لتبني خدمات اإدارة 
“مورو   يعزز مكانة  الأ���ش��ول، مما 
يف  الأ�شول”  “اإدارة  جم����ال  يف 
وال�شلع  التربيد  �شل�شلة  قطاعي 
املنا�شبة،  وب���ه���ذه  ال���ش��ت��ه��الك��ي��ة. 
قال �شعادة : �شعيد حممد الطاير، 
الع�شو املنتدب الرئي�ش التنفيذي 
ورئي�ش  دبي،  ومياه  كهرباء  لهيئة 
“مورو”:  ���ش��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ش 
دبي  م����ب����ادرة  لأه�������داف  “تنفيذاً 
�شاحب  اأط���ل���ق���ه���ا  ال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
مكتوم، نائب رئي�ش الدولة رئي�ش 
رعاه  دب��ي،  حاكم  ال����وزراء  جمل�ش 

ل��ت��ط��وي��ر مراكز  ت��وح��ي��د اجل��ه��ود 
البيانات املتخ�ش�شة، وهو ما تعمل 
“مورو”،   ���ش��رك��ة  حت��ق��ي��ق��ه  ع��ل��ى 
واأ�شاف �شعادة الطاير: “ل تدخر 
لتبني  ج����ه����داً  “مورو”  ����ش���رك���ة 
ملواكبة  والتقنيات  احللول  اأح��دث 
وتوفر  الر�شيدة  قيادتنا  تطلعات 
الو�شول  ي�����ش��ه��ل  ذك���ي���ة  خ���دم���ات 
مكان،  اأي  وم��ن  وق��ت  اأي  يف  اإليها 
البتكار  اأ�ش�ش  تر�شيخ  اإىل  اإ�شافة 
والإب��داع لتعزيز ري��ادة دبي ودولة 
املتحدة كنموذج  العربية  الإم��ارات 
�شعادة  ت�شع  التي  للدول  يحتذى 
�شعوبها وراحة اأفرادها يف مقدمة 
اأول����وي����ات����ه����ا«. وم�����ن ج���ه���ت���ه، قال 
نائب  ح��ي��در،  ب��ن  م���روان  املهند�ش 
“مورو”:  اإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش 
التي  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ت����ن����درج 
جهودنا  ���ش��م��ن  ال���ي���وم  وق��ع��ن��اه��ا 
ل�شتحداث خدمات جديدة لتلبية 
احللول  ع���ل���ى  امل����ت����زاي����د  ال���ط���ل���ب 
ارتفاعاً  ت�����ش��ه��د  ال���ت���ي  ال��رق��م��ي��ة، 

الأ�شعد  امل��دي��ن��ة  دب���ي  جل��ع��ل  اهلل، 
والأذك��ى على وجه الأر���ش، ت�شعى 
ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دب�����ي من 
اإىل اإعادة �شياغة  خالل “مورو”، 
اخلدماتية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  م��ف��ه��وم 
للم�شاهمة يف خلق م�شتقبل رقمي 
جديد لإمارة دبي، ولذا نعمل على 
كربى  مع  �شراكاتنا  نطاق  تو�شيع 
للحلول،  امل��زودة  العاملية  ال�شركات 
ويف هذا الإطار قمنا باإبرام �شراكة 
�شركة”رومبي”  مع  ا�شراتيجية 
لتطوير  جهودنا  �شت�شاركنا  التي 
الأ�شول”،  لإدارة  من�شة”مورو 
من خالل تزويدنا باأحدث تقنيات 
اأن ت�شبح  وناأمل  الأ�شياء.  اإنرنت 
املف�شلة  الوجهة  “مورو”  �شركة 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل�����ش��رك��ات 
العامل،  وح��ول  املنطقة  العاملة يف 
مراكز  جم����ال  يف  الأول  وامل�������زود 
 )Data Centres( البيانات 

واخلدمات ال�شحابية والرقمية.
�شرورة  على  الطاير  �شعادة  واأك��د 

م����ط����رداً ع���ل���ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة 
“مورو”  تطمح  ح��ي��ث  وامل��ن��ط��ق��ة، 
من  متعامليها  ق��اع��دة  زي���ادة  اإىل 
خالل  وم���ن  ال��ق��ط��اع��ات.  خمتلف 
“رومبي”  ���ش��رك��ة  م���ع   ال�����ش��راك��ة 
لتقدمي  ج��ه��ودن��ا  ن�شتثمر  ���ش��وف 
للمتعاملني  م���ت���م���ّي���زة  خ����دم����ات 
م�����ن ق���ط���اع���ي ���ش��ل�����ش��ل��ة اأج����ه����زة 
ال�شتهالكية  وال�����ش��ل��ع  ال��ت��ربي��د 
على  مل�شاعدتهم  ال��ت��داول،  �شريعة 
و�شمان  الإن���ت���اج،  تكاليف  خف�ش 
واأو�شح  الأع����م����ال«.   ا���ش��ت��م��راري��ة 
نائب  دحيليه  ال��ع��زي��ز  عبد  ع��ديل 
الرئي�ش و املدير التنفيذي رومبي 
اأفريقيا وتركيا  و  الأو�شط  ال�شرق 
تتبعها  ال��ت��ي  ال�شراتيجية  اأن   ،
قوية  �شراكه  ببناء  روم��ب��ي  �شركة 
الرقمية  اخل���دم���ات  م��ق��دم��ي  م���ع 
الإق��ل��ي��م��ي��ه ال���رائ���دة اأم���ث���ال مورو 
املحلية  اخل�������ربة  ت����وف����ر  وال�����ت�����ي 
والبنية التحتية واخلربة العميقة 
بال�شوق املحلي ميكن ان ي�شارع يف 

خالل فعاليات معر�ش »جيتك�ش 2019 للتكنولوجيا«

�شركة »مركز البيانات للحلول املتكاملة« »مورو« توقع مذكرة تفاهم مع �شركة » Roambee« االأمريكية لتوفري حلول تقنيات اإنرتنت االأ�شياء يف املنطقة

الرغم من اأنها خطرة، لن ت�شبب تعطال ي�شتمر لفرة طويلة لالأ�شواق«. 
وا�شتغرقت اململكة 11 يوما فقط ل�شتعادة فاقد الإنتاج، على الرغم من 
اأن متو�شط الإمدادات يف ال�شعودية انخف�ش 770 األف برميل يوميا اإىل 
ما يزيد قليال عن ت�شعة ماليني برميل يوميا يف �شبتمرب اأيلول وهو اأدنى 
 2020 لعام  امل�شطربة  القت�شادية  الآف��اق  لكن   .2011 منذ  م�شتوى 
دفعت الوكالة اإىل خف�ش توقعاتها لنمو الطلب على النفط مبقدار 100 
برميل  1.2 مليون  عند  زال قويا”  “ما  اإىل م�شتوى  يوميا  برميل  األ��ف 
املتحدة  الوليات  من  الإنتاج  منو  ارتفاع  اإن  الطاقة  وكالة  وقالت  يوميا. 
 29 اإىل  اأوب��ك  والربازيل والرنويج �شي�شاهم يف خف�ش الطلب على نفط 
مليون برميل يوميا يف العام القادم، مما قد يحفز املنظمة على موا�شلة 

تقييد الإمدادات يف 2020.

الكويت ترفع اأ�شعار 
بيع النفط الآ�شيا يف نوفمرب 

•• �صنغافورة-رويرتز:

البيع  اأ���ش��ع��ار  رف��ع��ت  الكويتية  ال��ب��رول  موؤ�ش�شة  اإن  اأم�����ش  مطلع  م�شدر  ق��ال 
الر�شمية خلامني رئي�شيني تبيعهما اإىل اآ�شيا يف نوفمرب- ت�شرين الثاين.

نوفمرب-  يف  الكويتي  الت�شدير  خ��ام  �شعر  ح���ددت  املوؤ�ش�شة  اأن  امل�شدر  وذك���ر 
ت�شرين الثاين عند دولرين للربميل فوق متو�شط الأ�شعار املعرو�شة خلامي 
موؤ�ش�شة  اأن  واأ�شاف  ال�شابق.  ال�شهر  مع  مقارنة  �شنتا   70 بزيادة  وعمان،  دبي 
البرول الكويتية رفعت �شعر البيع الر�شمي للخام اخلفيف املمتاز الكويتي اإىل 
3.50 دولر للربميل فوق متو�شط  اإىل  الثاين  ت�شرين  نوفمرب-  ل�شهر  اآ�شيا 

الأ�شعار املعرو�شة خلامي دبي وعمان، بزيادة 60 �شنتا عن ال�شهر ال�شابق.

•• لندن-رويرتز:

اأ�شواق النفط العاملية تعافت �شريعا  اإن  قالت وكالة الطاقة الدولية اأم�ش 
من هجمات اإرهابية على من�شاأتي نفط يف ال�شعودية ال�شهر املا�شي، حتى 

اإنها تواجه فائ�شا يف الإمدادات يف العام القادم مع تباطوؤ الطلب العاملي.
العامل، عززت  للنفط يف  ُم�شدر  اأكرب  ال�شعودية،  اإن  الطاقة  وكالة  وقالت 
العاملية  اأكرب توقف منفرد لالإمدادات  الإنتاج جمددا بوترة �شريعة بعد 
باري�ش يف تقرير �شهري  التي مقرها  الوكالة  التاريخ احلديث. وقالت  يف 
يف ق�شم بعنوان “العمل كاملعتاد” اإن “اأ�شواق النفط يف �شبتمرب “اأيلول” 
لالإمدادات«.  النطاق  وا�شع  لتعطل  منوذجية  حالة  مواجهة  يف  �شمدت 
واأ�شافت “الأ�شعار عاودت النخفا�ش اإذ اأ�شبح من الوا�شح اأن الأ�شرار، على 

�شعود اأ�شهم اأوروبا بدعم التجارة وتفاوؤل ب�شاأن بريك�شت  
•• عوا�صم-رويرتز:

الدعم  الأوروب���ي���ة  الأ���ش��ه��م  تلقت 
اأم�����ش م��ن ت��ق��دم اأ���ش��ه��م ���ش��اب بعد 
اأن تنحى رئي�ش ال�شركة التنفيذي 
الذي �شغل من�شبه لفرة طويلة، 
بينما حت�شنت املعنويات اأكر بفعل 
املحيطة  الإي���ج���اب���ي���ة  ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 
باملحادثات التجارية بني الوليات 
امل�����ت�����ح�����دة وال�����������ش�����ني واخل���������روج 
الربيطاين من الحتاد الأوروبي.

وارت���ف���ع امل���وؤ����ش���ر ���ش��ت��وك�����ش 600 
بحلول  ب���امل���ئ���ة   0.5 الأوروب�����������ي 
ال�شاعة 0705 بتوقيت جرينت�ش، 
م����ع ارت����ف����اع م���وؤ����ش���ر الأ����ش���ه���م يف 
ليت�شدر  باملئة   0.8 ف��ران��ك��ف��ورت 

قائمة املوؤ�شرات املناظرة.
وق��ف��ز ���ش��ه��م ���ش��اب الأمل���ان���ي���ة 7.4 
�شركة  ن�������ش���رت  اأن  ب���ع���د  ب���امل���ئ���ة 
ال���ربجم���ي���ات يف وق����ت م��ب��ك��ر عن 
من  ق��وي��ة  �شل�شلة  امل��ح��دد  امل��وع��د 
ن��ت��ائ��ج ال���رب���ع ال��ث��ال��ث وق���ال���ت اإن 
رئي�شها التنفيذي بيل مكديرموت 
توليه  بعد  من�شبه  ع��ن  �شيتخلى 

رئا�شة ال�شركة لع�شر �شنوات.
قطاع  موؤ�شر  ���ش��اب  اأ�شهم  ودف��ع��ت 

ال���ب���ل���دي���ن امل�������ش���ت���م���رة م���ن���ذ فرة 
ط��وي��ل��ة اأم�������ش اجل���م���ع���ة. واأب�����دى 
مفاو�شون كبار من كال اجلانبني 
تفاوؤلهم بعد حمادثات جرت اأم�ش 
اخلمي�ش، مما عزز الآمال يف اإرجاء 
اأمريكية  ج��م��رك��ي��ة  ر����ش���وم  زي�����ادة 

مقررة الأ�شبوع القادم.

و�شفه باجتماع اإيجابي للغاية مع 
رئي�ش الوزراء الربيطاين بوري�ش 

جون�شون.
يف غ�شون ذلك، من املقرر ا�شتئناف 
ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن امل��ف��او���ش��ات بني 
الوليات املتحدة وال�شني الهادفة 
اإن��ه��اء احل���رب ال��ت��ج��اري��ة بني  اإىل 

اجلنيه  ارت�������ف�������اع  ب����ع����د  �����ش����رب����ة 
ال�شرليني.

الأيرلندي  ال�����وزراء  رئ��ي�����ش  وق���ال 
اإبرام  املحتمل  اإن من  فاردكار  ليو 
من  بريطانيا  خ��روج  ب�شاأن  اتفاق 
الحت����اد الأوروب������ي ب��ح��ل��ول نهاية 
ما  ب��ع��د  الأول،  ت�����ش��ري��ن  اأك���ت���وب���ر 

باملئة   2.5 لالرتفاع  التكنولوجيا 
ليالم�ش ذروة �شهرين.

تاميز  فاينن�شال  امل��وؤ���ش��ر  وخ��ال��ف 
الجت���������اه  ال������ربي������ط������اين   100
باملئة   0.3 ن����زل  اإذ  ال�������ش���ع���ودي، 
اأ�شهم  فيه  تلقت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
الت�شدير  على  املعتمدة  ال�شركات 

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم   2017/2564 تنفيذ جتاري      
حمل  جم��ه��ول   - ليمتد  ديفلومبنت  ب��ي��ن��اري  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
 / م وميثله  م  ذ   - بيتي  بلفور  دتكو  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا 
عبدالرحمن حممد عي�شى جمعة نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم 
التجاري  اخلليج   : املنطقة    - �شكنية  �شقة  عبارة عن  وهي  اخلا�شة 
ارقام   - امنيات  بيناري من  ذا   : املبنى  ا�شم   -  177 : الر���ش  رق��م   -
للمبلغ  وف���اء   P406/  P201-/611/1503/1502  : ال��وح��دات 
للعلم مبا جاء فيه  به وقدره )16874707.74( درهم وذلك  املطالب 

ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/2133  امر اداء    

م م جمهول حمل  ذ  �ش   - للمقاولت  الدولية  الإم���ارات  املدعى عليه/ 1- �شحارى  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ الإمارات للخدمات الفنية - ذ م م  وميثله / عائ�شة حممد ح�شن 
طاهر - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/10/1 بالزام املدعى عليها �شحارى 
الإمارات الدولية للمقاولت - �ش ذ م م  بان توؤدي للمدعية  الإمارات للخدمات الفنية - ذ 
م م مبلغ وقدره 412953.96 درهم )اربعمائة واثني ع�شر الفا وت�شعمائة وثالثة وخم�شون 
يف  الإ�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %9 القانونية  والفوائد  فل�شا(  وت�شعون  و�شتة  درهما 
2018/2/4 وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة. و�شمول الأمر بالنفاذ املعجل بقوة القانون.  ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   

 اعالن ن�شرا        
اإىل املدعي عليه /مطعم تاج وميثلها / عبداهلل را�شد حممد 

ومقرها مدينة خور فكان - الربدي وذلك حيث اأن املدعي/ ورثة عزيز خدادات 
ف�ش   جلنة  لدى   2019/97 بالرقم  تنفيذ  دعوى  �شدكم  اأقام  قد   ، حممد 
�شخ�شيا  ح�شوركم  فيقت�شي  فكان  خور  مدينة  ببلدية  اليجارية  املنازعات 
اأو تنفيذ احلكم ال�شادر يف مدة 15 يوم من  اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم 
تاريخ الإعالن للمثول امامها يف مقر بلدية خورفكان.  ويف حالة تخلفكم عن 
اللجنة �شوف تقوم  اإر�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن  اأو عدم  احل�شور 

بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات االيجارية 
قلم التنفيذ 

االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7272(

املنذر : بنك الفجرة الوطني 
املنذر اليه الأول :  مرت�شى مع�شوم زاده / اجلن�شية : �شانت كيت�ش - نافي�ش 

املنذر اليه الثاين : �شركة وكالة جمبو لين للمالحة )�ش ذ م م( 
مل يقم املنذر اليهم ب�شداد الدين املر�شد بذمتهم بكفالة �شخ�شية لوكالة جمبو للمالحة وتر�شد 
بذمتهم حتي تاريخ 2019/3/10 مبلغ وقدره 11.112.592.44 درهم )احد ع�شر مليونا ومائة واثنا 
ع�شر الفا وخم�شمائة واثنان وت�شعون درهما واربعة واربعون فل�شا( رغم تكرار املطالبة الودية حيث 
ان املنذر اليه الأول هو ال�شامن مبوجب عقود الرهن للعقار رقم )العقار مكتب رقم / 504/ ا�شم 
التجاري  : اخلليج  املنطقة  ار�ش رقم /112/  - مبنى رقم /1/  تاور  ببزن�ش  انرنا�شيونال   : املبنى 
وقدره  بذمتهم  املر�شد  املبلغ  ���ش��داد  بطلب  اليهم  للمنذر  الإن���ذار  ه��ذا  توجه  امل��ن��ذرة  ف��ان  دب��ي(   -
11.112.592.44 درهم خالل 30 يوما من تاريخ اخطارهم بهذا الن�شر حتت طائلة اتخاذ الإجراءات 

القانونية للمطالبة بها. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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عربي ودويل

الذهب يرتفع مع ترقب امل�شتثمرين للتجارة وبريك�شت
باملئة   0.3 الفورية  املعامالت  يف  ال��ذه��ب  وارت��ف��ع  ال��ت��وايل.  على  الرابعة 
 0.3 ن��ح��و  ت��راج��ع  لكنه  )الأون�������ش���ة(،  ل��الأوق��ي��ة  دولر   1499.15 اإىل 
 0.1 للذهب  الآجلة  الأمريكية  العقود  وزادت  الأ�شبوع.  بداية  منذ  باملئة 
اأن  بعد  الأ�شهم  اأ���ش��واق  وارتفعت  لالأوقية.  دولر   1502.30 اإىل  باملئة 
املفاو�شني  كبر  مع  �شيجتمع  اإن��ه  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  قال 
التجاريني ال�شينيني، بينما قال م�شوؤول يف البيت الأبي�ش اإن اليوم الأول 
من املحادثات م�شى “على نحو اأف�شل من املتوقع على الأرجح«. وتراجع 
الذهب  اأ�شعار  دف��ع  يف  �شاعد  مم��ا  مناف�شة  عمالت  مقابل  قليال  ال���دولر 
لل�شعود. والدولر بديل مالذ اآمن خالل احلرب التجارية. ويف �شوء بقاء 
ثالثة اأ�شابيع فقط قبل املوعد املحدد ملغادرة بريطانيا لالحتاد الأوروبي، 
فاإن عدم و�شوح الروؤية ب�شاأن ال�شروط اأو يف احلقيقة ما اإذا كانت بريطانيا 

�شتغادر التكتل على الإطالق، ُيبقي امل�شتثمرين قلقني.

•• عوا�صم-رويرتز:

الذي  الوقت  يف  �شيق،  نطاق  داخ��ل  لت�شتقر  اأم�ش،  الذهب  اأ�شعار  ارتفعت 
يرقب فيه امل�شتثمرون املزيد من الو�شوح ب�شاأن م�شائل تكتنفها ال�شبابية 
عامليا مبا يف ذلك التجارة وخروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي، مما �شاعد 
باآمال  مدفوعا  �شابق  وقت  يف  تكبدها  خ�شائر  تعوي�ش  يف  الأ�شفر  املعدن 

حتقيق انفراجة يف املحادثات التجارية بني الوليات املتحدة وال�شني.
يف غ�شون ذلك، ربح البالديوم 0.2 باملئة اإىل 1703.44 دولر لالأوقية 
اأعلى  م��ن  بالقرب  ومتا�شك  جرينت�ش  بتوقيت   0638 ال�شاعة  بحلول 
م�شتوياته على الإطالق والذي �شجله اأم�ش الأول عند 1704.59 دولر 

مما ي�شعه على م�شار حتقيق مك�شب اأ�شبوعي ن�شبته نحو اثنني باملئة.
كما يتجه املعدن امل�شتخدم يف التحفيز بقطاع ال�شيارات لل�شعود للجل�شة 

اأ�شهم اليابان تقفز الأعلى م�شتوى يف اأ�شبوع ون�شف 
 •• �شيدين-رويرز:

اأكر من  اأعلى م�شتوياتها يف  لتغلق عند  اليابانية  الأ�شهم  ارتفعت 
اأ�شبوع اأم�ش يف الوقت الذي تراجع فيه الني الذي ُيعترب مالذا اآمنا 
بفعل اآمال باإحراز تقدم يف املحادثات التجارية بني الوليات املتحدة 
وال�شني. كما تلقت املعنويات اأي�شا دفعة بف�شل قفزة كبرة ل�شركة 
�شفن اآند اآي هولدجنز، اأكرب �شركة لإدارة متاجر التجزئة ال�شغرة 

يف البالد، بعد اأن اأعلنت عن خطة اإعادة هيكلة كبرة.
وهو  نقطة   21798.87 اإىل  ب��امل��ئ��ة   1.2 نيكي  امل��وؤ���ش��ر  و���ش��ع��د 
ويف  الأول.  ت�شرين  اأكتوبر-  من  الثاين  منذ  اإغ��الق  م�شتوى  اأعلى 
اأول مك�شب يف  باملئة م�شجال   1.8 القيا�شي  املوؤ�شر  الأ�شبوع، �شعد 
ثالثة اأ�شابيع. واأ�شاف املوؤ�شر توبك�ش الأو�شع نطاقا 0.9 باملئة اإىل 

1595.27 نقطة وهو اأي�شا اأعلى م�شتوى اإغالق يف اأ�شبوع ون�شف 
الأ�شبوع.

يوم  اأول  وال�شني  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  ك��ب��ار  مفاو�شون  واختتم 
م��ن حم��ادث��ات جت��اري��ة اأم�����ش اخلمي�ش، يف ال��وق��ت ال��ذي اأب���دت فيه 
من  يتمكنان  رمب��ا  اجلانبني  اأن  ب�شاأن  تفاوؤلها  اأع��م��ال  جمموعات 
خف�ش الت�شعيد يف احلرب التجارية ويوؤجالن زيادة ر�شوم جمركية 

اأمريكية مقررة الأ�شبوع القادم.
ودفع حت�شن الإقبال على املخاطرة الني الذي ُيعترب مالذا اآمنا اإىل 
النخفا�ش اإىل م�شتوى 108.13 للدولر وهو اأ�شعف م�شتوياته 
ل�شركات  مواتيا  و�شعا  يوفر  مما  الأول،  ت�شرين  اأكتوبر-  اأول  منذ 

الت�شدير اليابانية.

هند�شة اجلوية ال�شريالنكية تدعم طريان �شي�شل 

الرئي�ش ال�سربي ح�سر مرا�سم الفتتاح اإىل جانب الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي

افتتاح اأكرب حمطة طاقة رياح وا�شعة النطاق يف غرب البلقان من تطوير ائتالف �شركات تقوده م�شدر

�ستوفر حمطة �سيبوك 1 كهرباء نظيفة وم�ستدامة لنحو 113 األف منزل وت�ساهم يف تفادي انبعاث 370 األف طن من غاز ثاين اأك�سيد الكربون �سنويا

بالإ�شافة اإىل ذلك، توفر هند�شة 
 SriLankan ال�شريالنكية 
�شهادة خط   Engineering
 B  ،  B737NG  ،  B777
مطارينْ  يف   A350 و   787
ك��ول��وم��ب��و وم��ال��ي��ه ل��ل��ع��دي��د من 

عمالء �شركات الطران. 
ح����ظ����رة  حت�������دي�������ث  مت  وق�����������د 
 A320 / A321 ط����ائ����رات 
املخ�ش�شة لهند�شة ال�شريالنكية 
موؤخًرا  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  وح��ظ��رت��ه��ا 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ جم��م��وع��ة وا����ش���ع���ة من 
اأر�شية  ب�شعة  ال�����ش��ي��ان��ة  ب��رام��ج 
يف  متعددة  ط��ائ��رات  على  للعمل 
وق��ت حم��دد. كما مت تطوير  اأي 

ور�شها الهند�شية. 

ق������ام������ت اخل��������ط��������وط اجل�����وي�����ة 
فريق  خ��الل  م��ن  ال�شريالنكية، 
واإ�شالح  ���ش��ي��ان��ة  ب��ق�����ش��م  ال��ع��م��ل 
وجت�����دي�����د ال�����ط�����ائ�����رات ب����اإمت����ام 
الهند�شية  وال�����ش��ي��ان��ة  ال��ف��ح�����ش 
خلطوط  ال���ت���اب���ع���ة  ل���ل���ط���ائ���رات 
ط�����ران ���ش��ي�����ش��ل، ب���ن���ج���اح، حيث 
طائرة  ع��ل��ى  “فح�شاً”  اأج�����رت 
حظرة  يف   A320 اإي���رب���ا����ش 
 A320 -A321 ال��ط��ائ��رات 
الرئي�شي  امل��رك��ز  يف  املتخ�ش�شة 
م���ط���ار  ال�����وط�����ن�����ي يف  ل����ل����ن����اق����ل 

كولومبو. 
وقد ر�شخت هند�شة ال�شريالنكية 
مكانتها بو�شفها موؤ�ش�شة اإ�شالح 
 )MRO( ط���ائ���رات  و���ش��ي��ان��ة 

اأن  م��ن  وم��ث��م��رة. نحن على ثقة 
�شتوؤمن  ال�شريالنكية  هند�شة 
املزيد  مع  خارجية  �شيانة  عقود 
من �شركات الطران يف امل�شتقبل 
هند�شة  ح�شلت  كما   « ال��ق��ري��ب. 
من  موافقات  على  ال�شريالنكية 
ال���ع���دي���د م���ن ه��ي��ئ��ات ال���ط���ران 
�شي�شيل،  ذل���ك  يف  مب��ا  ال��وط��ن��ي��ة 
الهند،  ال�������ش���ني،  ����ش���ن���غ���اف���ورة، 
لتنفيذ  وال���ب���ح���ري���ن  الإم���������ارات 
ال���ط���ائ���رات. ك��م��ا توفر  ���ش��ي��ان��ة 
خدمات هند�شية كاملة لأ�شطول 
ال�شريالنكية  اجلوية  اخلطوط 
ب����رم����ت����ه، وال����������ذي ي����ت����ك����ون م��ن
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ا�����ش����ت����ث����م����رت ال�������ش���ري���الن���ك���ي���ة 
ت��ط��وي��ر مرافق  ك��ب��ر يف  ب�����ش��ك��ل 
���ش��ي��ان��ة واإ����ش���الح ال���ط���ائ���رات يف 
جانب   واإىل  ك���ول���وم���ب���و.  م���ط���ار 
ال�شريالنكية  هند�شة  م��وظ��ف��ي 
العاملية  وال�������ش���ه���ادات  واخل������ربة 
ثقة  على  فنحن   ،EASA م��ن 
ق�شم هند�شة  ذراع��ن��ا  يف  اأن  م��ن 
�شي�شاهم  ال�شريالنكية   و�شيانة 
�شركة  اإي����رادات  يف  كبرة  بن�شبة 

الطران. »
من جانبه قال د. اأ. ج جايا�شوريا، 
ال��ع��ام يف اجلوية  الفني  امل�����ش��وؤول 
“ي�شعدنا  ال���������ش����ري����الن����ك����ي����ة: 
الرحيب بطران �شي�شل كعميل 
اإىل عالقة طويلة  ونتطلع  كبر 

اآ������ش�����ي�����ا،  ج������ن������وب  يف  ن�����ا������ش�����ئ�����ة 
�شهادات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  م��ع��ت��م��دة 
املعاير  اأع����ل����ى  م����ن  ال�����ش��ن��اع��ة 
هند�شة  ب��ه��ا.  امل���ع���رف  ال��ع��امل��ي��ة 
 SriLankan ال�شريالنكية  
حا�شلة    Engineering
 EASA م����ن  �����ش����ه����ادات  ع���ل���ى 
�شيانة  اخل�����ط�����وط،  ل�������ش���ي���ان���ة 
القاعدة، ور�ش العمل الهند�شية، 
لعتماد  تفوي�ش  اإىل  بالإ�شافة 
الطائرات العاملة ملطار كولومبو 
وم��ط��ار م��ال��ي��ه  ال����دويل يف جزر 

املالديف. 
وقال فيبول جوناتليكا، الرئي�ش 
اخلطوط  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
“لقد  ال�����ش��ري��الن��ك��ي��ة:  اجل���وي���ة 

الربية يف اأوروب��ا واأفريقيا جنوب 
ال���������ش����ح����راء ال������ك������ربى، ج�����رنال 
بتد�شني  �شعادته  ع��ن  اإل��ك��ري��ك، 
 ،1 �شيبوك  ال��ري��اح  طاقة  حمطة 
موؤكداً اأن تنفيذ هذا امل�شروع منح 
اإلكريك”  “جرنال  ل���  الفر�شة 
لإظ�����ه�����ار خ���ربت���ه���ا يف جم�����الت 
والبناء،  وامل�����ش��ري��ات  ال��ه��ن��د���ش��ة 
مع  الرا�شخة  �شراكاتها  وتو�شيع 
فخورون  اإن���ن���ا  وق������ال:  ���ش��رب��ي��ا. 
حتقيق  يف  كبر  ب�شكل  بامل�شاهمة 
اأه���������داف ال���ط���اق���ة امل����ت����ج����ددة يف 

�شربيا.«
“م�شدر”،  �����ش����رك����ة  وك������ان������ت 
اإنرجيا”،  “تالري  وجمموعة 
اأغ�شط�ش  ���ش��ه��ر  يف  اأن�������ش���اأت���ا  ق���د 
�شربيا  يف  مقرها  �شركة  املا�شي 
م�شاريع  ت���ط���وي���ر  اإىل  وت����ه����دف 
منطقتي  يف  امل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط��اق��ة 

و�شط و�شرق اأوروبا.
املحطة   ”1 “�شيبوك  وت��ع��ت��رب 
الكهرباء  ل���ت���ول���ي���د  اخل���ام�������ش���ة 
ب��ا���ش��ت��خ��دام ط��اق��ة ال���ري���اح �شمن 
حم����ف����ظ����ة م�����������ش�����اري�����ع �����ش����رك����ة 
وذلك  اأوروب�����ا،  ب��ق��ارة  “م�شدر” 
“م�شفوفة  ك���ٍل م��ن حم��ط��ة  ب��ع��د 
لندن” والتي تقوم بتوليد 630 
ميجاواط من الطاقة الكهربائية 
اأك�������رب حمطة  ال���ن���ظ���ي���ف���ة، وه�����ي 
البحرية  ال���ري���اح  ل��ط��اق��ة  ع��ام��ل��ة 
“دادجون”  وحم��ط��ة  ال���ع���امل،  يف 
لطاقة الرياح البحرية يف اململكة 
ميجاواط،   402 بقدرة  املتحدة 
�شكوتالند”،  “هايويند  وحمطة 
الرياح  اأول حمطة عائمة لطاقة 
ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى ن��ط��اق جت����اري يف 
 30 ا�شتطاعتها  وت��ب��ل��غ  ال���ع���امل، 
�شاحل  ق�����رب  وت���ق���ع  م���ي���ج���اواط 
ا�شكوتلندا،  يف  اأب���ردي���ن�������ش���اي���ر 
وم�����������ش�����روع حم����ط����ة ك����رون����وف����و 
 72 بقدرة  الربية  الرياح  لطاقة 

ميجاواط يف مونتينيغرو. 
لال�شتدامة  اأبوظبي  اأ�شبوع  وكان 
يناير مطلع  �شهر  اأق��ي��م يف  ال��ذي 
الإعالن  �شهد  قد  اجل���اري،  العام 
اإف  دي  “اإي  ���ش��رك��ت��ي  ف����وز  ع���ن 
بتطوير  و”م�شدر”،  رينوبلز” 
دوم�����ة اجلندل  م�����ش��روع حم��ط��ة 
العربية  اململكة  يف  الرياح  لطاقة 
الأ�شخم  تعترب  التي  ال�شعودية، 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن 
الأو�شط، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 

400 ميجاواط.

•• �رصبيا، فويفودينا-الفجر: 

تقوده  ����ش���رك���ات  ائ����ت����الف  اأع����ل����ن 
امل�شتقبل  لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  �شركة 
ل�شركة  ال���ت���اب���ع���ة  “م�شدر”، 
واإح���دى  لال�شتثمار”  “مبادلة 
ال�������ش���رك���ات ال��ع��امل��ي��ة ال����رائ����دة يف 
ق��ط��اع ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة، ام�ش 
 ،”1 “�شيبوك  عن افتتاح حمطة 
جتارية  ري��اح  طاقة  حمطة  اأك��رب 
على م�شتوى املرافق اخلدمية يف 

�شربيا ومنطقة غرب البلقان.
امل�شروع  اف��ت��ت��اح  م��را���ش��م  وح�����ش��ر 
ال��ب��ال��غ��ة ت��ك��ل��ف��ت��ه ح�����وايل 300 
األك�شندر  ف��خ��ام��ة  ي����ورو،  م��ل��ي��ون 
جمهورية  رئ���ي�������ش  ف��و���ش��ي��ت�����ش، 
اأنتيت�ش  األك�شندر  �شربيا، ومعايل 
ال�شربي،  والطاقة  املناجم  وزي��ر 
اأحمد  ب��ن  ث��اين  الدكتور  وم��ع��ايل 
املناخي  ال��ت��غ��ر  وزي����ر  ال���زي���ودي، 
والبيئة الإماراتي، و�شعادة مبارك 
���ش��ع��ي��د ال���ظ���اه���ري، ���ش��ف��ر دول���ة 
لدى  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
�شربيا، وخالد القبي�شي، الرئي�ش 
التنفيذي لقطاع �شناعة الطران 
وتكنولوجيا  النظيفة  وال��ط��اق��ة 
�شركة  يف  والت�����ش��الت  املعلومات 
اإىل جانب  “مبادلة لال�شتثمار”، 
رفيعي  امل�������ش���وؤول���ني  م����ن  ح�����ش��د 

امل�شتوى من �شربيا والإمارات.
 ”1 “�شيبوك  حمطة  اإن�شاء  ومت 
على م�شاحة قدرها 37 كيلومر 
مربع يف اإقليم فويفودينا، والذي 
عن  كيلومراً   50 ح���وايل  يبعد 
املحطة،  وت�شم  بلغراد.  العا�شمة 
الإنتاجية  ق���درت���ه���ا  ت��ب��ل��غ  ال���ت���ي 
توربني   57 م���ي���ج���اواط،   158
 )125-2.75( ن���وع  م���ن  ري����اح 
“جرنال  ����ش���رك���ة  ت��ن��ت��ج��ه��ا  ال���ت���ي 
املتجددة”،  ل��ل��ط��اق��ة  اإل���ك���ري���ك 
 113 حوايل  احتياجات  و�شتلبي 
األف منزل من الكهرباء النظيفة 
وامل�������ش���ت���دام���ة، ف�����ش��اًل ع���ن احلد 
م��ن ان��ب��ع��اث 370 األ���ف ط��ن من 
�شنوياً،  الكربون  اأك�شيد  ثاين  غاز 
6 ماليني  زراع����ة  ي��ع��ادل  م��ا  اأي 

�شجرة.
الفتتاح،  حفل  خ��الل  كلمته  ويف 
ق��������ال م�����ع�����ايل ال�����دك�����ت�����ور ث����اين 
م�شادر  ت��ن��وي��ع  “اإن  ال����زي����ودي: 
الطاقة والتو�شع يف العتماد على 
املتجددة منها بات اخليار املف�شل 
ل��دول ومناطق ع��دة ح��ول العامل 

�شربيا  اأه���داف  املحطة  و�شتدعم 
باإنتاج 27 يف املائة من احتياجاتها 
م�شادر  عرب  املحلية  الطاقة  من 
ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة ب��ح��ل��ول عام 
اعتمادها  من  يقلل  مما   ،2020
على حمطات توليد الطاقة التي 
اإن�شاء  �شاهم  وقد  بالفحم.  تعمل 
توفر  يف   ”1 “�شيبوك  حمطة 
ما ي�شل اإىل 400 وظيفة حملية 
 50 ال��ب��ن��اء، و���ش��ق  اأث��ن��اء عمليات 

كيلومراً من الطرق اجلديدة.
وق�����ال ك����اي ري���ن���ت���ال، م���دي���ر عام 
اإنرجيا”:  “تالري  جم��م��وع��ة 
“تالري  �شندوق  ا�شتثمر  “لقد 
لطاقة الرياح” يف تطوير حمطة 
“�شيبوك 1، بالتعاون مع �شركائنا 
الأملاين  “البنك  و  “م�شدر”  يف 
للتنمية”، ونحن فخورون باإجناز 
هذا امل�شروع الذي مت تنفيذه وفقاً 
املوعد  املو�شوعة وقبل  للميزانية 
اإ�شافة  ال��ت�����ش��غ��ي��ل.  ل��ب��دء  امل��ح��دد 
“�شفقة  اإىل ح�شوله على جائزة 
ال���ع���ام مل�����ش��روع ط��اق��ة ري����اح برية 
�شمن   2018 ل��ع��ام  اأوروبا”  يف 

جوائز “اآي جيه جلوبال«.
“تالري  ال���ت���زام  ري��ن��ت��ال  واأك�����د 
م�شدر  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  اإنرجيا” 

بتطوير م�شاريع يف جمال الطاقة 
ال�شم�شية وطاقة الرياح يف بولندا 
وم��ن��ط��ق��ة ج���ن���وب ����ش���رق اأوروب������ا، 
وت��وف��ر ف��ر���ش ا���ش��ت��ث��م��ار جذابة 

�شمن هذا القطاع. 
من جهته، قال توران كاجاليان، 
الأمل������اين  ال���ب���ن���ك  يف  اأول  م���دي���ر 
الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  للتنمية 
واآ�شيا:  الو�شطى  واآ���ش��ي��ا  واأوروب����ا 
الطاقة  م�����ش��اري��ع  مت��وي��ل  “يعد 
املهمة  امل����ج����الت  م����ن  امل���ت���ج���ددة 
الأملاين  البنك  عليها  يركز  التي 
بالتعاون  �شعداء  ونحن  للتنمية. 
م�شروع  دع�����م  يف  ���ش��رك��ائ��ن��ا  م����ع 
حمطة “�شيبوك 1” الذي ميثل 
يف  ي�شاهم  �شوف  رائ���داً  ا�شتثماراً 
امل�شتدامة  الطاقة  توليد  تعزيز 
وتنويع م�شادر الطاقة يف �شربيا. 
و�شوف ت�شاهم املحطة وما رافقها 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ت��و���ش��ع  م���ن 
املجتمعية  ال�����ربام�����ج  واإط���������الق 
النمو القت�شادي  املحلية يف دعم 
���ش��ي��ك��ون لذلك  ك��م��ا  ���ش��رب��ي��ا،  يف 
التنمية  ع���ل���ى  اإي����ج����اب����ي  ت����اأث����ر 

القت�شادي يف املنطقة.
الرئي�ش  وي���ل�������ش،  ب���ي���ر  وع�������رّب 
الرياح  ل��ق��ط��اع ط��اق��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ال��ع��امل حالياً  يواجهه  م��ا  يف ظ��ل 
م���ن حت���دي���ات ت��غ��ر امل���ن���اخ، حيث 
الطاقة  يف  ال�شتثمار  حجم  بلغ 
 2018 ال���ع���ام  امل���ت���ج���ددة خ����الل 
دولر،  م���ل���ي���ار   309 ف���ح�������ش���ب 
وخالل العام نف�شه دخلت للخدمة 
171 جيجاواط من الطاقة عرب 
اأن  اإىل  لفتا  املتجددة”،  امل�شادر 
دول����ة الإم������ارات ت��ع��د واح����دة من 
التنوع  لهذا  الداعمة  ال��دول  اأه��م 
تبلغ  اإذ  الطاقة،  اإنتاج  م�شادر  يف 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  م�شاريع  ق���درة 
النتهاء  ق��ي��د اخل��دم��ة واجل����اري 
جيجاواط،   11.4 ح��ال��ي��اً  منها 
و3  ال����دول����ة،  داخ�����ل  م��ن��ه��ا   8.4
جيجاواط ا�شتثمارات يف دول عدة 

حول العامل.
الذي  البارز  ال��دور  معاليه  وثّمن 
دعم  يف  “م�شدر”  �شركة  تلعبه 
الطاقة  حت����ول  م�����ش��رة  وت��ع��زي��ز 
ع����امل����ي����اً، وب����ن����اء م�����ش��ت��ق��ب��ل متثل 
العن�شر  ف��ي��ه  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
الأه���م يف م��زي��ج ال��ط��اق��ة يف دولة 

الإمارات وخارجها.
�شلطان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  وق�����ال 
ب���ن اأح���م���د اجل����اب����ر، وزي�����ر دول���ة 
“م�شدر”:  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 

جي(  ب���ي  اإي  )دب���ل���ي���و  بالكانا” 
م���ه���م���ة ت���ط���وي���ر امل���ح���ط���ة، وه���ي 
بالكامل  مملوكة  �شربية  �شركة 
للرياح”  “تي�شال  �شركة  قبل  من 
التي تبلغ ح�شة �شركة “م�شدر” 
فيها %60 وجمموعة “تالري 
و”البنك   30% ويند”  ���ش��ولر 
وقد   .10% للتنمية”  الأمل����اين 
“�شفقة  ج���ائ���زة  امل��ح��ط��ة  ن���ال���ت 
�شمن  وذل���ك  �شربيا”،  يف  ال��ع��ام 
ج����وائ����ز ال����ق����ط����اع ال����ق����ان����وين يف 
2018، وجائزة  الو�شطى  اأوروبا 
رياح  طاقة  مل�شروع  العام  “�شفقة 
جوائز  ���ش��م��ن  اأوروبا”  يف  ب��ري��ة 
الأوروبية”  ج��ل��وب��ال  ج��ي��ه  “اآي 

.2019
الرحمي،  جميل  حم��م��د  واأع����رب 
ل�شركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ش 
“م�شدر” عن �شعادته بالتعاون مع 
وامل�شاهمني  ال�شربية،  احلكومة 
يف �شركة “تي�شال للرياح” وفريق 
املقر�شة،  واجل����ه����ات  امل���������ش����روع، 
من  العديد  وغرهم  واملقاولني، 
اإن�شاء  �شاهموا يف  الذين  ال�شركاء 
جتارية  ري��اح  طاقة  حمطة  اأك��رب 
على م�شتوى املرافق اخلدمية يف 

غرب البلقان.

“تنفيذاً لروؤية وتوجيهات القيادة 
التعاون  ن��ه��ج  ب��ت��ع��زي��ز  ال��ر���ش��ي��دة 
امل�شالح  لتحقيق  والهادف  البّناء 
“حمطة  افتتاح  ي�شكل  املتبادلة، 
�شمن  مهمة  خطوة   ”1 �شيبوك 
ع��الق��ات ال�����ش��راك��ة وال��ت��ع��اون بني 
دولة الإمارات وجمهورية �شربيا، 
ك��م��ا ي��ج�����ش��د ه����ذا امل�������ش���روع نقلة 
املتجددة  الطاقة  كبرة يف جمال 

يف منطقة البلقان«.
 واأ�شاف: “تلتزم “م�شدر” منذ 
الزمن  م��ن  ع��ق��د  ق��ب��ل  تاأ�شي�شها 
لدولة  ال���رائ���د  ال������دور  ب��ر���ش��ي��خ 
الإمارات يف جمال الطاقة، وذلك 
من خالل النهو�ش بقطاع الطاقة 
مبتكرة  حلول  وتطوير  النظيفة 
على  ال��ط��ل��ب  لتلبية  وم�����ش��ت��دام��ة 
العامل.  اأنحاء  الطاقة يف خمتلف 
ث��م��ار هذه  اإح����دى  ال��ي��وم  ون�شهد 
افتتاح حمطة  اجلهود من خالل 
“�شيبوك 1” لطاقة الرياح، التي 
تعد الأك��رب من نوعها يف منطقة 
كل  اأ�شكر  اأن  واأود  البلقان،  غ��رب 
امل�شروع  ه��ذا  اإجن��از  �شاهم يف  من 
اإىل م��زي��د من  امل��ت��م��ي��ز ون��ت��ط��ل��ع 

التعاون يف امل�شتقبل«. 
“فيرواإلكرانا  ���ش��رك��ة  وت��ول��ت 

“تعك�ش حمطة  ال��رحم��ي:  وق��ال 
“�شيبوك 1” مدى التزام واإ�شرار 
طموحاتها  حتقيق  ع��ل��ى  �شربيا 
تعزيز  يخ�ش  فيما  الأم��د  طويلة 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 
اأنها  كما  الطاقة،  قطاع  وحتديث 
لتعزيز  جم��دي��اً  ا�شتثماراً  جت�شد 

اأمن الطاقة يف البالد«.
تعاوننا  اأث���م���ر  “ ل��ق��د  واأ�����ش����اف: 
اإجناز م�شروع متّيز  امل�شرك عن 
بت�شميم هند�شي متطور، و�شاهم 
فر�ش  م����ن  ال���ع���دي���د  ت���وف���ر  يف 
العمل ويف تطوير البنية التحتية. 
كانت  فقد  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�شافة 
ال�شتثمارية  �شركتنا من اجلهات 
قطاع  ت��اأ���ش��ي�����ش  يف  �شاهمت  ال��ت��ي 
املتجددة يف �شربيا، وهي  الطاقة 
خ���ط���وة ���ش��ت��م��ه��د ال���ط���ري���ق اأم����ام 
تطوير املزيد من امل�شاريع يف هذا 

املجال م�شتقباًل«.
وميثل افتتاح “�شيبوك 1” اليوم 
ج��ه��ود منطقة  ن��ق��ط��ة حت����ّول يف 
للتو�شع يف  اأوروب�����ا  و���ش��رق  و���ش��ط 
الطاقة  م�����ش��ادر  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 
من  املنطقة  تعد  حيث  امل��ت��ج��ددة، 
يف  منواً  الأ�شرع  النا�شئة  الأ�شواق 

قطاع الطاقة النظيفة.
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 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ بران كوتي 
ال�شم  وتغير  )تنازل  يت�شمن  حمرر  على  الت�شديق  وطلب  الهند   : اجلن�شية   ، ما�شين�شري 
التجاري( يف ح�شته البالغة 100% يف الإ�شم التجاري كافتريا املفرق ، ن�شاط الرخ�شة تقدمي 
الوجبات ال�شريعة ال�شندوي�شات ، تقدمي املرطبات والع�شائر وامل�شروبات ال�شاخنة وال�شندوي�شات 
 241709 رقم  رخ�شة مهنية  القت�شادية يف  خورفكان  التنمية  دائ��رة  واملرخ�ش من   ، اجلاهزة 
�شالح  ال�شيد/  اىل  ب��خ��ورف��ك��ان.  الإق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  يف   1993/5/19 بتاريخ  ال�����ش��ادر 
باتينهارى بارامبات عبداهلل - اجلن�شية : الهند ، والذي يرغب بتغر ال�شم التجاري للرخ�شة 
بان  للجميع  ليكن معلوما  ال��زب��ارة.   �شم�ش  كافتريا  اإىل  املفرق  كافتريا  اأع��اله من  امل��ذك��ورة 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   

اعالن للح�شور امام مكتب اإدارة الدعوى 
)جزئي( عمايل   AJCFICILABMIN2019 /0001616 يف الدعوى

اىل املدعي عليه )1( / قا�شم ح�شني ح�شني - وعنوانه / اإمارة عجمان - �شارع م�شرف 
التجاري - بناية رقم 3 الهاتف : 971561435025 

بناء على طلب املدعية )ة( / تاك�شي العربية �ش ذ م م  وعوانه / اإمارة عجمان - الرا�شدية 
- �شارع م�شعب بن عمر - تقاطع �شارع 33 - مبنى العربية لالجرة 

العمالية   -1 الدعوى  مدير  مكتب  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  باحل�شور  مكلف  انت 
م�شاء   3.00 ال�شاعة   2019/10/16 بتاريخ   )1( رقم  مكتب  عجمان  حمكمة  اجلزئية 
 )24134( مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
الزام املدعي عليه  التام +  ال�شداد  الفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى  درهم + 

بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
 مدير اإدارة الدعوى العمالية االأوىل 

    االإمارات العربية املتحدة  
حمكمة عجمان

املحكمة االبتدائية املدنية 
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : لوخاندوال بيلدرز انرتنا�سيونال - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 206- 04 ملك عبداجلليل يو�شف عبدالكرمي دروي�ش - مطار 
،  رقم الرخ�شة  ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حم��دودة  ال��دويل - دي��رة -  دبي 
: 556803 رقم القيد بال�شجل التجاري : 67554 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/7/10 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/10 وعلى من لديه اأي اعرا�ش اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�شفي املعني ار ا�ش ام دحمان ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب 
 04-5547423  : هاتف   - التجاري  اخلليج  مركز   - للتطوير  دي��ار  ملك   3110 رق��م 
فاك�ش : 3626238-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : جراند وال لتجارة القم�سة - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 505B ملك موؤ�ش�شة دبي العقارية - الرقة - ال�شكل القانوين 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م   808182  : الرخ�شة  رق��م   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   :
التاأ�شر يف  باأنه قد مت  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1348233 مبوجب هذا 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2019/10/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/6  وعلى 
من لديه اأي اعرا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �سمارت فيجن ملراجعة 
احل�سابات العنوان : مكتب رقم 50-201 ملك بلو باي مركز الأعمال ذ م م - بردبي - 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اخلليج التجاري -  هاتف :  فاك�ش : 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : اجنحة ال�سحاب لتجارة مواد البناء - �ش ذ م م  
ال�شكل    - الرقة   - العقارية  دبي  ملك موؤ�ش�شة   505B رقم  : مكتب  العنوان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 812174 رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1358177 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�ش  اأي  لديه  وعلى من    2019/10/6 بتاريخ  دبي 
�سمارت فيجن ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب رقم 50- امل�شفي املعني 
 201 ملك بلو باي مركز الأعمال ذ م م - بردبي - اخلليج التجاري -  هاتف :
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  فاك�ش : 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : ايفر �سمارت لتجارة املالب�ش - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 407 ملك حممد علي م�شبح القيزي الفال�شي - نايف - ال�شكل 
بال�شجل  القيد  الرخ�شة : 812167 رقم  ، رقم  : ذات م�شوؤولية حم��دودة  القانوين 
قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1358148 مبوجب   : التجاري 
وذلك   ، اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت 
العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2019/10/6 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2019/10/6  وعلى من لديه اأي اعرا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
املعني �سمارت فيجن ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب رقم 50-201 ملك بلو 
ف���اك�������ش :  باي مركز الأعمال ذ م م - بردبي - اخلليج التجاري -  هاتف : 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي :  ار ا�ش ام دحمان ملراجعة احل�سابات
التجاري  اخلليج  مركز   - للتطوير  دي��ار  ملك   3110 رق��م  مكتب   : العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-3626238  : فاك�ش   04-5547423  : هاتف   -
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ش   - انرتنا�سيونال  بيلدرز  لوخاندوال 
دبي  ال��ع��دل حماكم  ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  ب��ت��اري��خ  2019/7/10  دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���ش  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2019/7/10 بتاريخ 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : �سمارت فيجن ملراجعة احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 50-201 ملك بلو باي مركز الأعمال ذ م م - بردبي - 
اخلليج التجاري -  هاتف :      فاك�ش :       مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية جراند 
وال لتجارة القم�سة - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/10/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/6 وعلى 
من لديه اأي اعرا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : �سمارت فيجن ملراجعة احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 50-201 ملك بلو باي مركز الأعمال ذ م م - بردبي - 
اخلليج التجاري -  هاتف :      فاك�ش :       مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية اجنحة 
ق��رار حماكم  ال�سحاب لتجارة مواد البناء - �ش ذ م م وذل��ك مبوجب 
بتاريخ  دب��ي  ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ  2019/10/6   دب��ي 
امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ش  اأي  لديه  من  وعلى   2019/10/6
معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 
ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : �سمارت فيجن ملراجعة احل�سابات
بردبي   - م  م  ذ  الأعمال  باي مركز  بلو  50-201 ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
- اخلليج ال��ت��ج��اري -  ه��ات��ف :      فاك�ش :       مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائرة 
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
ايفر �سمارت لتجارة املالب�ش - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم 
دب��ي ب��ت��اري��خ  2019/10/6 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 
امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ش  اأي  لديه  من  وعلى   2019/10/6
معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 
ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شركة مركز دبي املتميز ل�شبط الكربون م�شاهمة خا�شة �س م خ  
تعلن �شركة مركز دبي املتميز ل�شبط الكربون م�شاهمة خا�شة - �ش م خ 

انه بتاريخ 2019/10/8 20م، 
قررت اجلمعية العمومية لل�شركة ومبوجب قرار خا�ش حتول ال�شركة اىل 
�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة ، وا�شتنادا لحكام القانون الإحتادي رقم )2( 
ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية وتعديالته ، فان على دائني ال�شركة 
وغرهم من ذوي امل�شلحة اىل تقدمي اعرا�شاته على التحول يف ميعاد ل 

يجاوز 30 يوما من تاريخ الن�شر على العنوان التايل : 
�شركة : مركز دبي املتميز ل�شبط الكربون م�شاهمة خا�شة - �ش م خ 

العنوان : دبي 

اإعالن حتول 
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يف الدعوى رقم 2019/1727 جتاري جزئي  

املدعية / تامي بريدج - �ش م ح 
اىل املدعي عليها يف الدعوى 2019/1727 جتاري جزئي )بالك ليبلز لتجارة 
م�شتلزمات املالب�ش( ، مبوجب احلكم ال�شادر من حماكم دبي ب�شاأن انتدابنا 
البدء  ، وحيث مت  رقم 2019/1727 جتاري جزئي  الدعوى  خبر ح�شابي يف 
يف اأعمال اخلربة احل�شابية ، وعليه يتوجب عليكم احل�شور اىل مقر مكتب / 
اخل�شر وم�شاركوه حما�شبون قانونيون الكائن يف )دبي - منطقة املمزر - بناية 
اأبراج املمزر - مكتب رقم 506( وبرفقتكم كافة امل�شتندات التي تتعلق مبو�شوع 
الدعوى املقامة عليكم من ال�شادة / تامي بريدج - �ش م ح وذلك يوم الأحد 

املوافق 2019/10/20 يف متام ال�شاعة 10.00 �شباحا. 
  �شامل را�شد �شامل اخل�شر ال�شام�شي 
اخلبري املحا�شبي يف الدعوى  

دعوة اإجتماع خربة ح�شابية 

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
يف الدعوى رقم 2569 ل�شنة 2019 جتاري جزئي - دبي  

املقامة من / كناري اإنرنت - م د م �ش 
�شد املدعي عليه / ري�شرف اوت منطقة حرة - ذ م م 

نعلن نحن اخلبر احل�شابي / حممد حميد املري ، انه مت تعيننا من حمكمة دبي 
الإبتدائية املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�شابية الواردة بحكم املحكمة ال�شادر 
 " بجل�شة 2019/9/25 يف الدعوى املذكورة اأعاله - كما نعلن املدعي عليهما 
ري�شرف اوت منطقة حرة - ذ م م" ح�شور اجتماع اخلربة املقرر له جل�شة يوم 
الإثنني املوافق 2019/10/21 يف متام ال�شاعة 12.00 ظهرا وذلك مبقر مكتبنا 

الكائن مبركز الدانة - مكتب رقم 601 ، �شارع األ مكتوم - ديرة - دبي.  
خبري ح�شابي / حممد حميد املري

اإعالن اجتماع اخلربة 

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
يف الق�شية رقم 2019/1425  

املدعي عليه / خالد عبدالنبي مهدي عبداهلل مدعو للح�شور 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة املقرر يوم 
الثالثاء املوافق 2019/10/15 ال�شاعة 12.00 ظهرا  مبكتبنا 
الكائن يف اأبوظبي - �شارع ال�شالم - برج من�شور باأ�شفله بنك 
ال�شني املحدود - بجوار مطعم ق�شر الهند - مكتب رقم 1324 
- وذلك لبيان دفاعك يف الدعوى املرفوعة من قبل اأميك�ش 

)ال�شرق الأو�شط( �ش م ب م. 
اخلبري / عدنان حممد عبداهلل  
02 4919872

اإعالن بالن�شر 

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
الق�شية رقم 2016/300 جتاري كلي 

املدعى  اأ�شليا )املدعي عليه تقابال( : �شالم مو�شى عبداهلل 
املدعي عليه اأ�شليا )املدعي تقابال( : دروي�ش غريب جمعة غريب 

اإىل اخل�شوم املدخلة : 1( �شركة اأفنان للتجارة - ذ م م   2( كامل حممد �شالمة اأبو 
�شقر   3( ر�شتم عبدالعزيز حممد عبدالرحمن  يف الدعوى رقم 2016/300 جتاري 
كلي - ال�شارقة - لقد تقرر عقد جل�شة اخلربة احل�شابية يف الدعوى اعاله يوم الأحد 
الحتاد  ببناية  الكائن  مبكتبنا  وذل��ك  ظهرا   12.00 ال�شاعة   2019/10/20 امل��واف��ق 
)بناية �شراميك �شيتي - ال�شياد لأدوات ال�شيد( خلف �شيتي �شنر ديرة - الطابق 
الثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف رقم 04/2588900 وفاك�ش رقم 04/2581055 ، لذا 
يرجى منكم احل�شور او من ميثلكم يف املوعد املذكور اأعاله مع اح�شار كافة دفوعكم 

وم�شتنداتكم وما ترونه منا�شبا لتي�شر اعمال اخلربة يف الدعوى
اخلبري املحا�شبي / امل�شريف 
عبداهلل فايز ال�شام�شي 

دعوة اجتماع
اخلربة احل�شابية  االأول 

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
الدعوى رقم 572/2019 جتاري كلي

�شد املدعي عليهم / 1- املح�شول للتجارة )�ش ذ م م( 2- فينود بال كوبال هري�ش 
3- هري�ش كومار رتان لل  ، املقامة من املدعي : بنك برودا  

رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  حمكمة  �شدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
املذكورة  الدعوى  يف  م�شرفيا  خبرا  ندبنا  مت  انه  وحيث   ، كلي  جتاري   2019/572
اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�شنة 1992 م بخ�شو�ش اعمال اخلربة امام 
املحاكم ، ندعوكم حل�شور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر 
مكتبنا على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم اخلمي�ش املوافق 2019/10/17 يف متام 
ال�شاعة 12.30 ظهرا ، ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 
عند ح�شوركم لالجتماع.  دبي ، ديرة ، �شارع بور�شعيد ، برج �شنتوريون �شتار ، املبنى 

)ب( الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

 اإجتماع خربة

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
 اإعالن بالن�شر يف الدعوى رقم 2019/138 جتاري جزئي 

)باللغة العربية( 
اىل املدعي عليه / حممد زهر اإ�شماعيل �شحادات / اجلن�شية / �شوريا  

- حيث ان املدعية / حممد �شعيد باكر - اجلن�شية / �شوريا 
عليك  يقت�شي  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  املحكمة  ل��دى  عليك  اق���ام 
احل�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى يف ال�شاعة الثامنة والن�شف �شباحا 
من يوم الثالثاء املوافق 2019/10/23 ويف حالة تخلفك عن احل�شور 
اأو عدم اإر�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر 

الدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
مرمي �شعيد احلميدي 

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية
العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1163

اجلن�شية  الإمارات   - املعيني  حممد  علي  عبدالرحمن  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع   عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيدة/ �شاميه عبداهلل مظلوم حممد - 
الإمارات اجلن�شية  وذلك يف الرخ�شة )رمي اخلور للنقل اخلا�ش للركاب باحلافالت( والتي تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )573855(  التعديالت الأخرى : مت تغير ال�شكل القانوين : 
ال�شم  تغير  مت  الواحد(  ال�شخ�ش  ذات  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  )�شركة  اىل  فردية(  )موؤ�ش�شة  من 
التجاري من )رمي اخلور للنقل اخلا�ش للركاب باحلافالت( اىل )رمي اخلور للنقل اخلا�ش للركاب 
باحلافالت ذ م م(  وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال ذلك عليه مراجعة  اليه بعد  امل�شار 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1166
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ فاطمة مال اهلل حممد خلفان ال�شحي - الإمارات  اجلن�شية 
الدين  ح�شام  ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
باإمارة  تاأ�ش�شت  للبطاقات(  )اخلطيب  با�شم  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  �شوريا   - اخلطيب  ابراهيم 
بال�شارقة.   الإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )505704( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة 

التعديالت الأخرى : مت تغير ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�ش  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1161

الهند اجلن�شية   - دوبي مالكانا  رامي�ش بن  دوبي  ال�شيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ �شينا �شايانا 
ميدهارى بيدا جاجنارام ميدهارى - الهند اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة )البدر لكي 

املالب�ش( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )744639( 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ش 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1157
ترغب  اجلن�شية  الهند   - كوتاك  ران�شودا�ش  �شومايا  انيل  بو�شبا  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف البيع عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ مرندا بوين فا�شك با�شتياتف مرندا 
با�شتياتف  - الهند اجلن�شية بن�شبة )50%( وال�شيد/ اجوى �شيل جوبال �شاندران �شيل - بنغالدي�ش 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  ال�شمو�ش(  �شم�ش  )كافتريا  الرخ�شة  يف  وذلك   )%50( بن�شبة  اجلن�شية 
الإقت�شادية بال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )538528( التعديالت الأخرى : مت تغير ن�شاط الرخ�شة 
من )كافتريا( اىل )بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا(  وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم 
وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1167
يف  يرغب  اجلن�شية  كويتي   ، العنزي  عزيز  حم�شن  ال�شيد/وليد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف )ور�شة اليان ل�شيانة ال�شيارات( مبوجب 
رخ�شة رقم )215615( اىل ال�شيد/ حممد يون�ش رجب - عراقي اجلن�شية - تعديالت اخرى : 
تنازل �شاحب الرخ�شة اىل اخر ، ودخول وكيل خدمات ، تغير ال�شكل القانوين للرخ�شة من 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1159
اإماراتي  اجلن�شية   ، ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ علي حممد عبدالرحيم ا�شد 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف )مطعم برج البوطينة( 
مبوجب رخ�شة رقم )748689( اىل ال�شيد/ مرمي احمد حممد �شالح ال�شوقي اآل علي 

- اإماراتية اجلن�شية - تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة اىل اخر. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ش 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12754 بتاريخ  2019/10/12   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1168
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبدال�شالم حممد خر دياب - �شوريا  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ مرمي ح�شني البكري - �شوريا اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة )حمم�شة عرو�ش 
ال�شام( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )719858(  تغيرات اخرى : تغير ال�شم التجاري )حمم�شة 
عرو�ش ال�شام( لي�شبح )عرو�ش ال�شام لتجارة املواد الغذائية( تغير الن�شاط التجاري )بيع الهدايا - بالتجزئة ، بيع 
والبهارات ومواد  التوابل  بيع   ، بالتجزئة   - املك�شرات  بيع   ، بالتجزئة   - النب  بيع   ، بالتجزئة   - ال�شكولته واحللويات 
العطارة - بالتجزئة ، بيع املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - بالتجزئة ، بيع الزيتون واملخلالت - بالتجزئة( لي�شبح 
)بيع ال�شكولته - بالتجزئة ، بيع النب - بالتجزئة ، بيع املك�شرات- بالتجزئة ، بيع التوابل والبهارات - بالتجزئة ، بيع 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

�شباح  العا�شرة  ال�شاعة  يف  تنطلق 
 2019 اأكتوبر   12 ال�شبت  ال��ي��وم 
م��ن��اف�����ش��ات ال��ن�����ش��خ��ة ال�����ش��اب��ع��ة من 
لالألعاب  ه��ن��د  ال�����ش��ي��خ��ة  “دورة 
الريا�شية لل�شيدات” الدورة الأكرب 
من نوعها، التي تنظمها جلنة املراأة 
الريا�شي  دب��ي  مبجل�ش  والريا�شة 
حت��ت رع��اي��ة ح���رم ���ش��اح��ب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب 
ال��وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، �شمو 
ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة 
ب��ت��وج��ي��ه��ات من  اآل م��ك��ت��وم، وت��ق��ام 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ش 
جمل�ش دبي الريا�شي وت�شتمر حتى 

يوم 26 اأكتوبر اجلاري.
البولينغ  بطولة  مناف�شات  وتد�شن 
ال������دورة مب�����ش��ارك��ة اأكر  ف��ع��ال��ي��ات 
خمتلف  م�����ن  لع����ب����ة   200 م�����ن 
احلكومية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال����دوائ����ر 
وتقام  واخل��ا���ش��ة،  احلكومية  و�شبه 
م��ن��اف�����ش��ات ال��ب��ط��ول��ة يف م��رك��ز دبي 
املمزر،  مبنطقة  للبولينغ  ال���دويل 
الثالثة  ال�����ش��اع��ة  يف  ت��ن��ط��ل��ق  ف��ي��م��ا 
 13 والن�شف ع�شر يوم غد الأح��د 
اأك��ت��وب��ر م��ن��اف�����ش��ات ب��ط��ول��ت��ي الكرة 
تقام  ال��ل��ت��ان  ال�شلة  وك���رة  ال��ط��ائ��رة 
�شتارز  دب���ي  جم��م��ع  يف  فعالياتهما 

مبنطقة املزهر.
اأجرت  ق��د  املنظمة  اللجنة  وك��ان��ت 
امل���ا����ش���ي م���را����ش���م قرعة  الأ����ش���ب���وع 
للن�شخة  اجل����م����اع����ي����ة  الأل�������ع�������اب 
عدد  بح�شور  ال���دورة  م��ن  ال�شابعة 
املوؤ�ش�شات  ومم��ث��ل��ي  م��ن�����ش��ق��ات  م���ن 
الطائرة  الكرة  امل�شاركة يف بطولتي 

وكرة ال�شلة.

الكرة  بطولة  قرعة  نتائج  واأ�شفرت 
امل�شاركة  الفرق  توزيع  الطائرة عن 
ت�شم  ح����ي����ث  جم����م����وع����ت����ني  اإىل 
هيئة  ك���ل  ف����رق  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
القيادة  بدبي،  واملوا�شالت  الطرق 
دبي،  وبلدية  دب��ي،  ل�شرطة  العامة 
كل  ف��رق  الثانية  املجموعة  وت�شم 
وكهرباء  هيئة  العامة،  النيابة  من 
وم����ي����اه دب������ي، وط�������ران الإم��������ارات 

ال�شيف اجلديد على الدورة.
فريق  دبي مع  بلدية  فريق  ويلتقي 
بدبي يف  وامل��وا���ش��الت  الطرق  هيئة 
ال�شاعة الرابعة م�شاء، وتقام املباراة 
الإمارات  طران  فريق  بني  الثانية 
ال�شاعة  ب��دب��ي يف  ال��ع��ام��ة  وال��ن��ي��اب��ة 
فريق  يلتقي  فيما  م�شاء،  ال�شاد�شة 
فريق  مع  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
 15 ط��ران الإم���ارات يوم الثالثاء 
القيادة  ف��ري��ق  يلتقي  ك��م��ا  اأك��ت��وب��ر 
العامة ل�شرطة دبي مع فريق بلدية 

دبي.
ال�شلة يلتقي فريق  ويف بطولة كرة 

بلدية دبي مع فريق القيادة العامة 
اخلام�شة  ال�شاعة  يف  دب��ي،  ل�شرطة 
م�����ش��اء غ���د الأح������د، وي��ل��ت��ق��ي فريق 
ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة ب���دب���ي م���ع فريق 
هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي يوم 

اخلمي�ش 17 اأكتوبر.
األ����ع����اب   10 ال����������دورة  وت���ت�������ش���م���ن 
كرة  هي:  وفردية  جماعية  ريا�شية 
البولينغ،  ال��ط��ائ��رة،  ال��ك��رة  ال�شلة، 
�شباق الطريق، ال�شباحة، الدراجات 
ال����ه����وائ����ي����ة، ال���ري�������ش���ة ال����ط����ائ����رة، 
لعبتني  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�شطرجن، 
جديدتني مت اإ�شافتهما اإىل الدورة 
هذا العام وهي الكرو�شفيت واألعاب 

التحدي.
األعاب  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  وت���ق���ام 
الثالثة  ال���������ش����اع����ة  يف  ال����ت����ح����دي 

وال��ن�����ش��ف ع�����ش��ر ي���وم الث��ن��ني 14 
بحديقة  ب��ارك  اأفين�شورا  يف  اأكتوبر 
بطولة  مناف�شات  وتنطلق  م�شرف، 
الثالثة  ال�شاعة  الطائرة يف  الري�شة 
 15 ال��ث��الث��اء  ي��وم  ع�شر  والن�شف 
اأكتوبر مبجمع دبي �شتارز الريا�شي 
باملزهر، كما تنطلق مناف�شات بطولة 
ال�شطرجن يف ال�شاعة الرابعة م�شاء 
بنادي  اأك��ت��وب��ر   16 الأرب����ع����اء  ي���وم 
ل��ل�����ش��ط��رجن وال��ث��ق��اف��ة، وتقام  دب���ي 
الطريق  ���ش��ب��اق  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
اأكتوبر يف حديقة   18 يوم اجلمعة 

الورقاء 3.
بطولة  م����ن����اف���������ش����ات  ت�����ق�����ام  ك����م����ا 
اأكتوبر   19 ال�شبت  ي��وم  ال�شباحة 
يف نادي الو�شل الريا�شي، كما تقام 
مناف�شات بطولة الدراجات الهوائية 

يوم الثالثاء 22 اأكتوبر يف م�شمار 
بطولة  وت��ق��ام  الريا�شي،  ال�شبا  ن��د 
ال���ك���رو����ش���ف���ي���ت ي�����وم اجل���م���ع���ة 25 
للكرو�شفيت  دون  ن���ادي  يف  اأك��ت��وب��ر 
“دورة  وت�شهد  احلمر.  ند  مبنطقة 
الريا�شية  ل��الأل��ع��اب  هند  ال�شيخة 
اأع���داد  يف  ك��ب��رة  لل�شيدات” زي����ادة 
املوؤ�ش�شات امل�شاركة حيث و�شل عدد 
مبنت�شباتها  �شاركت  التي  املوؤ�ش�شات 
هذا العام اإىل 50 موؤ�ش�شة حكومية 
و����ش���ب���ه ح��ك��وم��ي��ة وخ����ا�����ش����ة، ومن 
اأح����دث امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ي ت�����ش��ارك يف 
ال��دورة لأول مرة طران الإمارات، 
ومن  ب��دب��ي،  القت�شادية  وال��دائ��رة 
اأبرز املوؤ�ش�شات التي ت�شارك كل عام 
ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ال���دورة  يف 
حماكم  بدبي،  العامة  النيابة  دب��ي، 

الطرق  ه��ي��ئ��ة  دب�����ي،  ب��ل��دي��ة  دب�����ي، 
واملوا�شالت، موؤ�ش�شة دبي خلدمات 
ك��ه��رب��اء ومياه  الإ����ش���ع���اف، وه��ي��ئ��ة 
املوؤ�ش�شات  ب��ني  وم���ن  )دي�����وا(.  دب���ي 
الحتاد،  تعاونية  ��ا:  اأي�����شً امل�����ش��ارك��ة 
موؤ�ش�شة دبي لالإعالم، دائرة املوارد 
موؤ�ش�شة  دب����ي،  حل��ك��وم��ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
اإيرليكيد  جم��م��وع��ة  ل��ل��م��راأة،  دب���ي 
لإن��ت��اج ال���غ���ازات ال�����ش��ن��اع��ي��ة، ب��ي اإم 
موؤ�ش�شة  املعدنية،  لل�شناعات  ج��ي 
برنامج  الق�شر،  و���ش��وؤون  الأوق����اف 
موؤ�ش�شة  ل��الإ���ش��ك��ان،  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
البروكيماويات  ل�شناعات  اخلليج 
والكيماويات، مركز دبي لالإح�شاء، 
الريا�شية،  ل����الإدارة  ال��ق��درة  �شركة 
ال����ق����درة ال���ق���اب�������ش���ة، جم��ل�����ش دبي 
ال���ري���ا����ش���ي، ور����ش���ة ح��ك��وم��ة دب���ي، 

النووية،  للطاقة  الحتادية  الهيئة 
اجلزيرة  ن���ادي  اخليمة،  راأ����ش  بنك 
ل��ل��غ��و���ش وال�����ش��ب��اح��ة، ه��ي��ئ��ة تنمية 
لالإقامة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  املجتمع، 
�شارة  �شركة  دب��ي،  الأجانب  و�شوؤون 
الأجنف للخدمات الريا�شية، هيئة 
جمارك  الب�شرية،  والتنمية  املعرفة 
الدارة  ال�����ش��ي��اح،  جم��م��وع��ة  دب�����ي، 
العامة للدفاع املدين دبي، موؤ�ش�شة 
الإمارات خلدمات الت�شالت )دو(، 

وهيئة واحة دبي ال�شليكون.

جناح متوا�سل
ح��ق��ق��ت ال�����دورة جن��اح��ا ت��ل��و الآخ���ر 
ومازالت  املا�شية،  ال�شنوات  خ��الل 
ت�شتقطب الهتمام العام، ملا تقدمه 
ب��رام��ج وم��ب��ادرات تتوجه نحو  م��ن 
الإيجابي  الأث���ر  وحُت���دث  املوظفات 
املطلوب لديهن، ومن اأهم مميزاتها 
الريا�شة  ب��اأه��م��ي��ة  امل��وظ��ف��ة  ت��وع��ي��ة 
والن�شاط البدين ل�شحة املراأة رغم 
والأ�شرية  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ان�����ش��غ��الت��ه��ا 

اأ�شلوب حياة، ولقد  و�شرورة جعلها 
جهود  دع���م  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات  �شاهمت 
جلنة املراأة والريا�شة مبجل�ش دبي 
الريا�شي من خالل امل�شاركة املميزة 
على مدار الأعوام التي نظمت فيها 

الدورة.

نظام املناف�سات
تقام مناف�شات الريا�شات اجلماعية 
واح����د  دور  م����ن  ال���������دوري  ب���ن���ظ���ام 
ت��ت��ن��اف�����ش يف ال����ف����رق ���ش��م��ن اأرب�����ع 
الأول  الفريقني  ليتاأهل  جمموعات 
وال�����ث�����اين م����ن ك����ل جم���م���وع���ة اإىل 
فيها  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  الأدوار 
املغلوب،  خ����روج  ب��ن��ظ��ام  امل��ن��اف�����ش��ات 
الريا�شات  م��ن��اف�����ش��ات  ت��ق��ام  بينما 
ال���ف���ردي���ة ح�����ش��ب ن���ظ���ام امل��ط��ب��ق يف 
امل�����ش��اب��ق��ات ال��ر���ش��م��ي��ة لحت�����اد كل 
�شباق  مناف�شات  تقام  فيما  ريا�شة، 
على  الهوائية  وال��دراج��ات  الطريق 
واح��د ح�شب ما حتدده  �شباق  �شكل 

اللوائح الفنية لكال الريا�شتني. 

•• اأبوظبي-الفجر

ب���ن ثعلوب  ����ش���ع���ادة حم��م��د  وج����ه 
امل�شارعة  احت����اد  رئ��ي�����ش  ال���درع���ي 
املنظمة  اللجنة  واجل��ودو،رئ��ي�����ش 
ل��ب��ط��ول��ة ال��ت�����ش��ام��ح ج��ران��د �شالم 
اأبوظبي للجودو الكربى باأن يكون 
على  الت�شامح  ع���ام  م��ب��ادرة  ���ش��ع��ار 
 107 اأبطال  وقم�شان  ب��دل  كافة 
اأك���دوا م�شاركتهم يف  ال��ذي��ن  دول��ة 
ت�شت�شيفها  ،التي  املقبلة  البطولة 
يوما   12 بعد  اأبوظبي  العا�شمة 
وذلك خالل الفرة من 24 وحتى 
اأرينا  ب�شالة  احل��ايل  اأكتوبر   26
الريا�شية يف  مبادلة مبدينة زايد 
اأبوظبي والتي ت�شم حوايل 700 
الالعبني  اأب��رز  لع��ب ولعبة من 

امل�شنفني يف العامل.
 واأ��������ش�������اف ب��������اأن م������ب������ادرة )ع�����ام 

�شاحب  اأط��ل��ق��ه��ا  (ال��ت��ي  الت�شامح 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  ال�شمو 
ت��ه��دف اإىل اإب����راز دول���ة الإم����ارات 
وتاأكيد  للت�شامح،  عاملية  كعا�شمة 
امتداداً  باعتبارها  الت�شامح  لقيم 
ال�شيخ   اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  لنهج 
زاي����د م��وؤ���ش�����ش ال���دول���ة ط��ي��ب اهلل 
م�شتداماً  موؤ�ش�شياً  وعماًل   ، ث��راه 
الت�شامح  قيم  تعميق  اإىل  ي��ه��دف 
والنفتاح  الآخ���ر  وتقبل  واحل����وار 
نف�ش  وهو  املختلفة  الثقافات  على 
ال�������ش���ع���ار ال������ذي ي��ط��ب��ق��ه الحت�����اد 
بهدف   ،)IJF( ل��ل��ج��ودو  ال����دويل 
والنفتاح  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  تعميق 
على الثقافات وال�شعوب يف املجتمع 
وتر�شيخ  ت����ع����ري����ف  خ�������الل  م�����ن 
وتطبيق هذه القيم لدى الأجيال 

اجلديدة.
باأنه  املنظمة  اللجنة  رئي�ش  وذك��ر 

مت���ت خم��اط��ب��ة الحت������اد ال����دويل 
خماطبة  للجودو)IJF(،بهدف 
(مل�شاركة   107 )ال  ال���دول  ك��اف��ه 
دول����ة الإم�������ارات اح��ت��ف��ال��ه��ا بتلك 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��غ��ال��ي��ة من 
الت�شامح  )ع��ام  �شعار  و�شع  خ��الل 
ت�شميمه  مت  ال�����ذي   )  2019
املنتخبات  مالب�ش  على  واعتماده 
يف  امل�شاركة  وال�شديقة  ال�شقيقة 
مناف�شاتها  تنطلق  التي  البطولة 
اأب��وظ��ب��ي حيث  12 ي��وم��ا يف  ب��ع��د 
ي��ت��م ن��ق��ل ف��ع��ال��ي��ات ال��ب��ط��ول��ة عرب 
اأكر من 150 دولة وملده 3 اأيام 
الهدف  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ش��ه��م  مم���ا   ،
التي  ال���ب���ط���ول���ة  ل��ت��ل��ك  امل���ن�������ش���ود 
تنظيمها   ع��ل��ى  الحت�����اد  ي��ح��ر���ش 
���ش��ت��ك��ون ف��ر���ش��ه لالحتاد  ،وال���ت���ي 
ل��ل��ج��ودو ك��ذل��ك للرويج  ال���دويل 
العاملي  اجل�����ودو  ب��ي��وم  ب��اح��ت��ف��ال��ه 

اأكتوبر احلايل   28 املحدد له يوم 
والذي �شيتم الحتفال به من قبل 
اأكر  الأع�شاء يف  كافة الحت��ادات 
بغر�ش  ب��ال��ق��ي��ام  دول����ة   200 م���ن 

اأ�شرة  مب�شاركة  الت�شامح  �شجرة 
لهذا  تخليدا  ال��ع��امل،  يف  اجل����ودو 
ي�����ش��ادف عيد ميالد  ال���ذي  ال��ي��وم 
جيغورو  الياباين  اجل��ودو  موؤ�ش�ش 

الحتفالية  تلك  تبداأ  ،حيث  كانو 
بطولة  م����ن  ان���ط���الق���ا  ال���ع���امل���ي���ة 
اأبوظبي  ���ش��الم  ج��ران��د  ال��ت�����ش��ام��ح 

للجودو الكربى.

جودو العامل ي�شارك االإمارات االحتفال بعام الت�شامح يف اأبو ظبي

• البولينغ يد�سن مناف�سات الن�سخة ال�سابعة اليوم ال�سبت  
• اللجنة املنظمة جتري قرعة الألعاب اجلماعية

ينظمها جمل�ش دبي الريا�سي

اأكرث من 1000 م�شاركة من 50 موؤ�ش�شة يف »دورة ال�شيخة هند لالألعاب الريا�شية لل�شيدات«

طرح تذاكر مباريات بطولة 
اأبوظبي T10 للكريكت

اأعلنت اللجنة املنظمة لدوري اأبوظبي تي10 للكريكت ام�ش عن طرح 
تذاكر مبارياتها ب�شكل ر�شمي حيث �شينطلق الدوري الأول من نوعه يف 

اأبوظبي 14 نوفمرب املقبل يف ا�شتاد زايد للكريكت.
بني  �شنوات  خم�ش  ملدة  ال�شراكة  اإتفاقية  �شمن  ال��دوري  تنظيم  وياأتي 
دائرة الثقافة وال�شياحة يف اأبوظبي وجمل�ش اأبوظبي الريا�شي مع نادي 

اأبوظبي للكريكت.
 و�شت�شهد الن�شخة الأوىل من الدوري م�شاركة جنوم من الطراز الرفيع 
بطولة  بلقب  والفائز  اإجن��ل��را  فريق  كابنت  م��ورج��ان  اإي��ون  بينهم  من 
كاأ�ش العامل للكريكت اإىل جانب كل من �شهيد اأفريدي و�شاين وات�شون 
ور�شيد خان واأندري را�شل ول�شيث مالينا ودارين �شامي ليوؤكد الدوري 
الذي ميتد على مدار ع�شرة اأيام على مكانته كاأبرز الفعاليات العاملية يف 

ريا�شة الكريكت.
وقال ماثيو بوت�شر الرئي�ش التنفيذي لنادي اأبوظبي للكريكت اإن هذا 
التي متتد على مدار ت�شعني دقيقة فقط  الكريكت  النوع من مباريات 
اثبت رواجه الكبر بني ع�شاق ريا�شة الكريك و نتوقع اإقبال كبر على 
�شراء التذاكر منذ حلظة طرحها الأمر الذي يوؤكد على مكانة اأبوظبي 

يف ا�شت�شافة اأ�شخم الفعاليات الريا�شية العاملية«.
وي�شارك يف دوري “اأبوظبي تي10” للكريكت ثمانية فرق �شتتناف�ش يف 
�شي�شت�شيف الدوري يف مباراته الفتتاحية على ا�شتاد  كما  مباراة   29
العاملية  ليوؤكد على مكانته  بوليوود  اأملع جنوم  باقة من  للكريكت  زايد 
املخ�ش�شة  الفعاليات  من  متنوعة  جمموعة  ال��دوري  �شرافق  حني  يف 
امل�شاحبة والتي ت�شفي على اجلمهور اأجواء متميزة تتمتع بالعديد من 

الأن�شطة العائلية والرفيهية.
 وي�شم الدوري جمموعتني حيث ت�شمل املجموعة الأوىل اأربعة فرق وهم 
بولز” و”كارناتاكا  تايجرز” و”ديكان غالدييرز” و”دلهي  “باجنال 
تو�شكرز” .. يف حني ت�شم املجموعة الثانية فريق “نورثرن ووريورز” 
العام املا�شي” اإىل جانب كٍل من “مارثا اأريبيانز” و”كالندرز”  “بطل 

على اأن يتم الإعالن عن الفريق الثامن يف وقت لحق.
بالتزامن  ام�ش  ر�شمياً  للبيع  الفعالية  تذاكر  الإع��الن عن طرح  وياأتي 
مع الإعالن عن ال�شراكة ال�شراتيجية للبطولة مع الإحتاد للطران 
“اأبوظبي  ل��دوري  الر�شمي  ال��ط��ران  �شريك  مبوجبه  ال�شركة  لتكون 
اللعبة  ع�شاق  رح��الت  ت�شير  عن  امل�شوؤولة  واجلهة  تي10” للكريكت 

القادمني من جميع اأنحاء العامل اإىل اأبوظبي ملتابعة مبارياتها.



السبت    12   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12754  
Saturday   12   October   2019  -  Issue No   12754الفجر الريا�ضي

1818

•• اأبوظبي-الفجر

حتت رعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو 
�شواطئ مياه اخلليج  ت�شهد  الإم���ارات،  ت��راث  ن��ادي  رئي�ش  الدولة  رئي�ش 
العربي ظهر اليوم ال�شبت مناف�شات �شباق “مرّبز” للمحامل ال�شراعية 
البحرية  �شباقاته  بها  مفتتحا  ال��ن��ادي،  ينظمها  والتي  ق��دم��اً،    60 فئة 
90 حممال تبحر  اأكر من  ال�شباق  2019-2020، ويجمع  للمو�شم 
باجتاه خط النهاية يف مياه كا�شر الأمواج اأمام من�شة التتويج يف القرية 
بحاراً   1900 نحو  متنها  على  حتمل  وه��ي  ل��ل��ن��ادي،  التابعة  ال��راث��ي��ة 

ونوخذة من املواطنني على م�شتوى الدولة، يتناف�شون على جوائز نقدية 
راأ�شها  على  الفائزة،  املحامل  من  حممال  �شتني  لأول  ر�شدها  متَّ  قّيمة 

املحامل التي �شتحرز املراكز الثالثة الأوىل.

اكتمال التجهيزات
واأكد اأحمد عبداهلل املهري مدير اإدارة ال�شباقات والأن�شطة البحرية يف 
النادي اكتمال كل التجهيزات بالتن�شيق مع اجلهات امل�شاندة التي تتعاون 
يف  امل�شاركني  وال��ب��ح��ارة  وال��ن��واخ��ذة  امل��الك  بكل  مهيبا  ال�شباق،  لإجن���اح 
ال�شباق ال�شتجابة لدعوة اللجنة املنظمة اإىل �شرورة اللتزام بالتعليمات 

والتوجيهات ال�شادرة منها، والتي اأكدت عليها اأي�شا جلنة النواخذة التي 
كافة  وتدار�شت  املا�شي  الثنني  ي��وم  الراثية  القرية  يف  اجتمعت  كانت 
اأ�شباب  اأه��م  من  اإنها  عنها  ق��ال  التي  تعليماته،  �شما  ل  ال�شباق،  حيثيات 
باأعلى درجات ال�شالمة  اإمتامه  جناح ال�شباق الذي يحر�ش النادي على 
للجميع، اإذ يقوم من اأجل ذلك بالعمل مبختلف اإداراته والتعاون مع عدة 
البحرية  وال�شرطة  الأر�شاد اجلوية  بينها مركز  جهات من خارجه من 

وخفر ال�شواحل وغرها.
من جانبه، اأو�شح اأحمد مانع املهري رئي�ش ق�شم ال�شباقات البحرية اأن 
اأيام الت�شجيل �شهدت اإقبال كبرا من جانب البحارة حيث بلغ عدد املحامل 

امل�شاركة 92 حممال، على متنها نحو 1900بحاراً ونوخذة قدموا من 
جميع اأنحاء الدولة ليخو�شوا مناف�شات هذا ال�شباق  وحتدياته يف اجتياز 
واحد من  اإحياء  ولي�شاركوا يف  تبلغ ع�شرين ميال بحريا،  التي  م�شافته 
اأهمية املحامل الراثية واإىل  اأبرز مكونات الراث الإماراتي، لفتا اإىل 
الثقايف واحل�شاري  امل��ك��ون  وج��وده��ا يف  تر�شيخ  ال���راث يف  ن���ادي  ج��ه��ود 
الإماراتي حالياً وم�شتقباًل، مبا ي�شهم يف حفظ الراث وغر�شه يف نفو�ش 
اأبناء الوطن، اإذ جتمع مثل هذه ال�شباقات جيل الأبناء بالآباء لي�شتفيدوا 
ال�شباقات  مهرجانات  اإح��ي��اء  تعزز  كذلك  وه��ي  البحرية،  خرباتهم  من 

البحرية التي يحر�ش النادي على ال�شتمرار يف تنظيمها منذ اإن�شائه.

يحتفي بهم نادي تراث الإمارات

اليوم قدمًا   60 ال�شراعية  للمحامل  »مرّبز«  �شباق  يف  بحار   1900

•• دبي -الفجر 

فلوريدا  م��اي��رز يف ولي��ة  ف��ورت  ال�شبت �شوب مدينة  ال��ي��وم  الأن��ظ��ار  تتجه   
ال�شاد�شة  اجل��ول��ة  يف  ال��رئ��ي�����ش  ال�����ش��ب��اق  ال��ي��وم  ت�شت�شيف  ال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة 
منذ  هناك  انطلقت  والتي  ال�شريعة   للزوارق  العامل  بطولة  من  واخلتامية 
13 فئة  تتناف�ش يف  70 فريقا  املا�شي مب�شاركة ما يزيد عن  يوم اخلمي�ش 

خمتلفة.
الإم��ارات يف  ريا�شة  �شفراء  البحار  اأ�شياد  على  اليوم  الآم��ال معلقة  و�شتكون 
زورق  يخو�ش  حيث  جديد  عاملي  لقب  اإح���راز  على  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة 
3 بقيادة الثنائي �شامل علي العديدي وعي�شى اآل علي نزال �شر�شا  فيكتوري 
البطولة بعد م�شوار �شاق وحافل بدا منذ �شهر مايو  التفوق ونيل  من اجل 

املا�شي متنقال بني مدن الوليات املتحدة.
وميلك الفيكتوري تيم اليوم الفر�شة لإحراز بطولته املف�شلة يف الفئة الأوىل 
حيث يقا�شم ال�شدارة قبل الدخول اإىل �شباق اليوم مع مناف�شه املبا�شر الزورق 
وجيوفاين  نيكل�شون  داري��ن  ال���ش��رايل  بقيادة   222 �شور  اأوف  ال���ش��رايل 
كاربيتال بر�شيد مت�شاوي هو 82 نقطة لكل زورق مما يجعل املناف�شة اليوم 

على �شطح �شفيح �شاخن.
ويطمح الثنائي الطائر �شامل العديدي وعي�شى اآل علي قائدي زورق فيكتوري 
3 اإىل اإ�شافة اجناز جديد اإىل ر�شيدهما ال�شخ�شي بعد اأن عانقا معا الثنني 
تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  م��ع  م�شرتهما  خ��الل  قبل  م��ن  واح���دا  عامليا  لقبا 
العامل  بطولة  يف  الأول  املركز  اأحرز  الذي  كان على منت زورق فيكتوري 3 

للزوارق ال�شريعة -اك�ش كات- مو�شم 2017.
 

33
 33 فيكتوري  زورق  اليوم  ال�شباق  يف  وي�شارك اإىل جانب زورق فيكتوري 3 

العام بعد قررت موؤ�ش�شة  العاملية للمرة الأوىل هذا  البطولة  الذي يظهر يف 
اأجل  اثنني من  بزورقني  ال�شاد�ش واخلتامية  تيم خو�ش اجلولة  الفيكتوري 
اأك�شبت  بعدما  الأ���ش��واء  م��ن  امل��زي��د  واكت�شاب  للحدث  النجاح  فر�شة  زي���ادة 
اجلولت  يف  النت�شارات  بعد  الأمريكية  ال��ق��ارة  يف  عري�شة  �شمعة  املوؤ�ش�شة 

املا�شية.
فيكتوري  زورق  لقيادة  متمر�شا  طاقما  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  واخ��ت��ارت 
الأوىل  الفئة  يف  العامل  بطل  تومل�شون  جون  الأمريكي  البطلني  ي�شم   33
)مرتني( والذي �شبق له امل�شاركة مع الفيكتوري تيم يف ظهوره العام املا�شي 
 3 يف مهرجان كي وي�شت  مرافقا لبطلنا �شامل العديدي يف زورق فيكتوري 
وال�شويدي اريك �شتارك بطل العامل يف زورق فورمول2 )4 مرات( وو�شيف 
يف  الأوىل  التجربة  يخو�ش  وال��ذي  املا�شي  العام  -فورمول1  العامل  بطولة 

�شباقات )الفئة الأوىل(.
ومن  ال���زوارق  باقي   33 وفيكتوري   3 فيكتوري  الإم����ارات  زورق���ي  ويناف�ش 
اإىل معانقة  ب��دوره  222 وال��ذي ي�شعي  اأوف �شور  ال��زورق ال���ش��رايل  بينها 
اللقب العاملي يف احللة اجلديدة مت�شلحا بتجربة الثنائي نيكل�شون وكاربيتال 
النقاط  ر�شيد  نف�ش  يت�شاوي يف  اأي�شا حيث  اللقب  ملعانقة  ي�شعيان  واللذين 
زورق م�ش  بينها  الأمريكية ومن  ال��زوارق  تنظر  كما   .3 فيكتوري  زورق  مع 
غيكو 113 بقيادة الربيطانيني �شتيف كورتي�ش ومايلز جينينغز اإىل اجلولة 
ال�شاد�شة واخلتامية يف البطولة العاملية لزوارق -الفئة الأوىل- بعني الأهمية 
الرابعة واخلام�شة  ال��زوارق يف اجلولتني  اأظهره  ال��ذي  الكبر  الراجع  بعد 
اإىل  ال��زورق  يتطلع  حيث  وال�شدارة  القمة  على  املناف�شة  عن  يبتعد  وجعلته 

الفوز يف اآخر اجلولت.
 

حريز واملطيوعي يتمنيان التوفيق لأ�سياد البحار
للزوارق  العامل  بطولة  من  واخلتامية  ال�شاد�شة  اجلولة  فعاليات  يتابع 

من  كال  الأمريكية  فلوريدا  ولي��ة  يف  مايرز  ف��ورت  مدينة  يف  ال�شريعة 
اإدارة موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم  حريز املر حممد بن حريز رئي�ش جمل�ش 

وحممد مبارك املطيوعي نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة.
جمل�ش  حر�ش  اإط��ار  يف  اليوم  لل�شباق  واملطيوعي  حريز  ح�شور  وي��اأت��ي 
اإدارة موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم على تقدمي الدعم املعنوي الالزم للفريق 

واملت�شابقني يف زورقي املوؤ�ش�شة فيكتوري 3 وفيكتوري 33.
العديدي  ���ش��امل  الثنائي  اإىل  ال��ي��وم  التوفيق  واملطيوعي  ح��ري��ز  ومت��ن��ى 
موؤ�ش�شة  غلة  وزي���ادة  ال��ع��امل  بلقب  والتتويج  ال��ف��وز  يف  علي  اآل  وعي�شى 

الفيكتوري تيم من الجنازات العاملية الكبرة والتي يعرفها اجلميع.
 

23:00
 ينطلق ال�شباق الرئي�شي للفئة الأوىل �شمن جائزة فورت مايرز للزوارق 
ال�شريعة -اجلولة ال�شاد�شة واخلتامية من بطولة العامل -2019 اليوم 
ال�شبت يف متام ال�شاعة الثالثة ع�شرا بالتوقيت املحلي يف اأمريكا )احلادية 

ع�شرة ليال بتوقيت الإمارات(
عرب  لل�شباق  املبا�شر  البث  متابعة  ال�شريعة  ال�شباقات  ع�شاق  وب��اإم��ك��ان 
اأيه(  بي  )اأو  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  الأمريكية  لالحتاد  الر�شمية  ال�شفحة 
و�شفحة رابطة الزوارق ال�شريعة )بي 1( على موقع التوا�شل الجتماعي 

في�ش بووك.
 

70.000
للزوارق  م��اي��رز  ف���ورت  ج��ائ��زة  �شمن  ال��ي��وم  ال�شباقات  يتابع  اأن  يتوقع   
ما   2019- العامل  بطولة  من  واخلتامية  ال�شاد�شة  -اجلولة  ال�شريعة 
�شاطئ  واإىل  املدينة  اإىل  يتوافدون  �شوف  متفرج   70.000 عن  يزيد 

)داميوند بيت�ش( املطل على خليج املك�شيك م�شرح ال�شباق الكبر.

ان  بيت�ش  مايرز  ف��ورت  يف  التجارة  غرفة  رئي�ش   ، ليزاك  جاكي  واأو���ش��ح 
احلدث الكبر من املتوقع اأن يلفت الأنظار اإىل املدينة خا�شة وانه ميثل 
اجلولة ال�شاد�شة واخلتامية من مناف�شات )الفئة الأوىل( ليكون ح�شاد 
مو�شم كامل من العطاء هنا يف فورت مايرز ومن ح�شن احلظ اأن املناف�شة 

�شتكون م�شتعلة للغاية
 

8
للزوارق  ف��ورت مايرز  الرئي�ش يف جائزة  لل�شباق  املنظمة  اللجنة  ح��ددت 
 2019- ال��ع��امل  بطولة  م��ن  واخلتامية  ال�شاد�شة  -اجل��ول��ة  ال�شريعة 
8 عوامات لاللتفاف  بيت�ش(  �شاطئ )داميوند  وال��ذي يقام ليوم قبالة 
حول م�شار ال�شباق مع عقارب ال�شاعة حيث تزيد امل�شافة كاملعتاد عن 5 

اأميال بحرية كاملة.
العديدي: الهدف وا�شح وتركيزنا لنيل اللقب

اأن هدف الفريق اليوم   3 قال �شامل علي العديدي قائد زورق فيكتوري 
مع  ال�شعيدة  النهاية  اإىل  وال��و���ش��ول  ال��ف��وز  اأج���ل  م��ن  وا���ش��ح��ا  �شيكون 
باللقب  دب��ي  اإىل  ظافرين  وال��ع��ودة  الكبر  العاملي  اللقب  على  احل�شول 

الكبر.
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ش  بذله  مل��ا  التتويج  ي�شتحق  الفريق  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الفيكتوري تيم والطاقم الإداري والفني طوال م�شوار الفريق الذي بدا 
يف كوكوا بيت�ش ثم بحرة اأوزارك ثم �شارا�شوتا و�شانت كلر وميت�شيغيان 

و�شول اإىل فورت مايرز.
موؤاتية  اهلل  ب��اإذن  �شتكون  املك�شيك  خليج  يف  الأج���واء  اأن  العديدي  واأك��د 
متاما م�شرا اإىل انه وزميله عي�شى اآل علي وقفا معا على ترتيب الزورق 
كبر  وتركيزنا  لل�شباق  جاهزين  اهلل  ب��اإذن  و�شنكون  الفني  الطاقم  مع 

من�شب على الفوز ومعانقة اللقب العاملي.

الأنظار تتجه اإىل ال�سراع ال�ساخن يف فورت مايرز

فيكتوري تيم على اأعتاب لقب عاملي جديد اليوم
العديدي واآل علي يتطلعان للح�سم يف اجلولة اخلتامية

لكرة  الأول  الوطني  ملنتخبنا  التاريخي  الهداف  الالعب علي مبخوت  اأكد 
لأرقام  حتقيقه  اأن  معترباً  ل��ه  بالن�شبة  الأه���م  ه��و  املنتخب  ف��وز  اأن  ال��ق��دم 

واإجنازات �شخ�شية ياأتي يف املرتبة الثانية من الأولويات.
الأول  اأم�ش  الوطني  فوز منتخبنا  ت�شريحات لالعبني عقب  ذلك يف  جاء 
اأقيمت  التي  امل��ب��اراة  يف  نظيفة  اأه���داف  بخم�شة  الإندوني�شي  نظره  على 
 .2023 الآ���ش��ي��وي��ة  الأمم  وك��اأ���ش   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���ش  ت�شفيات  �شمن 
واأ�شار مبخوت اإىل اأن كرة القدم لعبة جماعية والنتائج فيها تتحقق بجهد 
وي�شاعد  امللعب  ب���دوره يف  ف��رد  ك��ل  يقوم  الالعبني حيث  ك��ل  م��ن  م�شرك 

فريقه على النت�شار.
واأعرب عن �شعادته بت�شجيله الهدف رقم 54 خالل م�شرته مع املنتخب 
بروح  واأ���ش��اد  املنتخب.  يف  زم��الئ��ه  ت��ع��اون  اإىل  حققه  فيما  الف�شل  مرجعاً 

الفريق الواحد الذي ي�شود اأروقة “ املنتخب الوطني “ ويعترب كلمة ال�شر 
فيما يتحقق من نتائج جيدة يف الفرة الأخرة .. موؤكدا اأن الفوز العري�ش 
على اندوني�شيا جاء نتاجاً لت�شافر اجلهود من كل الأطراف مطالباً اجلميع 

مبوا�شلة اللتفاف حول املنتخب حتى تتحق التطلعات املر�شومة.
اإىل جماهر كرة القدم الإماراتية على  وتوجه مبخوت بال�شكر والتقدير 
اأر�شه  على  لعبها  مباراة  اأول  يف  لالعبني  وت�شجيعها  للمنتخب  م�شاندتها 
الإيجابي  الأث��ر  له  كان  ال��ذي  الأبي�ش  املحدود لأن�شار  الدعم غر  مثمنا 

على اأداء الالعبني.
اأن تتوا�شل انت�شارات الفريق يف املباريات  ومتنى هداف منتخبنا الوطني 
املحطات يف  اأه��م  تايالند واح��دة من  اأم��ام  التالية  املواجهة  املقبلة معترباً 
م�شوار الت�شفيات ويجب اأن يحقق فيها املنتخب نتيجة اإيجابية خا�شة واأن 

اأن  ميكن  عليه  والتفوق  املجموعة  ترتيب  يف  الثاين  املركز  يحتل  املناف�ش 
ي�شاعف حظوظ الأبي�ش يف التاأهل. من جانبه اعترب خالد عي�شى حار�ش 
اأ�شبحت  اأن مباراة اندوني�شيا  مرمى نادي العني ومنتخبنا الوطني الأول 
من املا�شي م�شدداً على �شرورة الركيز على املواجهة املقبلة اأمام تايالند 
يف اجلولة الثالثة من الت�شفيات امل�شركة املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ش العامل 
ونهائيات اآ�شيا 2023 .. موؤكدا اأن الفوز يف اللقاء التايل �شيعزز   2022
اأكر وميكنه من املحافظة على �شدارة املجموعة ال�شابعة  فر�ش املنتخب 

التي يحتلها يف الوقت الراهن.
اندوني�شيا  على  الوطني  منتخبنا  ال��ذي حققه  الكبر  الفوز  باأهمية  ون��وه 
يف مباراة اجلولة الثانية والذي كان له اأثر معنوي ايجابي على الالعبني 
واجلهاز الفني موؤكدا اأن املرحلة املقبلة تتطلب مزيدا من العمل والركيز 

النتائج  حتقيق  يف  املنتخب  وي�شتمر  الن��ت�����ش��ارات،  �شل�شلة  تتوا�شل  حتى 
الفرة  اأن ق�شر  اإىل  واأ���ش��ار  الإم��ارات��ي��ة.  اجل��م��اه��ر  ت�شعد  ال��ت��ي  اجل��ي��دة 
الزمنية بني املباراتني جتعل من ال�شروري اأن ينتقل الهتمام مبا�شرة اإىل 
لقاء تايالند ليتمكن املنتخب من التح�شر اجليد ملباراة اجلولة الثالثة 
التي تكت�شب اأهمية كبرة خا�شة واأنها تقام خارج الأر�ش وحتتاج اإىل جهد 

اأكرب للعودة بنتيجة اإيجابية.
وقال خالد عي�شى اإن وجود املنتخب التايالندي يف املركز الثاين يف املجموعة 
الفوز  حتقيق  اأهمية  م��ن  يزيد  نقطتني  وب��ف��ارق  منتخبنا  خلف  ال�شابعة 
التفوق  اأن متكنا من  امرا جيدا  و�شيكون  الثالث  النقاط  واحل�شول على 
عليه باأر�شه وو�شط جماهره لنو�شع الفارق بيننا وبينه ونبقى على �شدارة 

ترتيب املجموعة مع نهاية اجلولة الثالثة.

عقب فوز منتخبنا الوطني على نظريه الإندوني�سي بخم�سة اأهداف 

علي مبخوت : فوز منتخبنا اأهم من االأرقام واالإجنازات ال�شخ�شية
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الفجر الريا�ضي

•• العني – الفجر
ت�سوير – حممد معني

نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  بن  �شلطان  ال�شيخ  معايل  وح�شور  رعاية  حتت 
وال�شهم حفل  والقو�ش  للرماية  الإم��ارات  احت��اد  اأق��ام  التنفيذي  املجل�ش  ع�شو 
افتتاح نهائي بطولة كاأ�ش العامل لرماية الأطباق واملقامة حاليا بنادي العني 
للفرو�شية والرماية واجلولف والتي ت�شتمر حتى م�شاء يوم 13 اأكتوبر اجلاري 

.
احلفل اأقيم بالقاعة الكربى بفندق دانات منتجع العني وبح�شور اللواء الركن 
عبد اهلل حميد املهري نائب رئي�ش احتاد الإم��ارات للرماية والقو�ش وال�شهم 
ال��زح��م��ي و�شعيد  ل��الحت��اد و�شيف  ال��ع��ام  الأم���ني  ب��ن يعقوب  ���ش��امل  وع��ب��د اهلل 

القا�شمي وربيع العو�شي اأع�شاء جمل�ش الدارة .
كما �شهد حفل الفتتاح حممد را�شد النا�شري مدير عام نادي العني للفرو�شية 
ومبارك  البطولة  على  ال��ع��ام  امل�شرف  الكعبي  و�شلطان  واجل��ول��ف  وال��رم��اي��ة 
العرياين مدير نادي الرماية بالعني ورجالت الحتاد الدويل للرماية والرماة 

واحلكام .
نهيان  اآل  بن طحنون  �شلطان  ال�شيخ  معايل  البطولة  راع��ي  بكلمة  احلفل  بدا 
حممد  ب��ن  �شلطان  معاليه  ع��ن  نيابة  القاها  وال��ت��ي  التنفيذي  املجل�ش  ع�شو 
الكعبي امل�شرف العام على البطولة والتي رحب فيها باحل�شورمتمنيا لهم طيب 
الإقامة يف بلدهم الثاين دولة المارات العربية املتحدة واأثنى على ا�شت�شافة 
العمل  تقود  التي  الوطنية  بالكوادر  م�شيدا  املنظمة  اللجنة  وجهود  البطولة 

ومتمنيا جلميع الرماة التوفيق ولرماتنا حتقيق اف�شل النتائج .
والقى اللواء الركن عبد اهلل حميد املهري نائب رئي�ش احتاد المارات للرماية 
والعرفان اىل �شاحب  ال�شكر  والتي وجه فيها  وال�شهم كلمة الحت��اد  والقو�ش 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة واىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

لدعم الريا�شة والريا�شيني .
كما وجه ال�شكر اىل �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�ش جمل�ش اأبوظبي 
نادي  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  واىل  الريا�شي 
العني للفرو�شية والرماية واجلولف على دعمهما وت�شخر كافة اإمكانيات نادي 
اأحمد بن طحنون على  ال�شيخ  الركن طيار  اللواء  اإىل  وال�شكر مو�شول  العني 

اهتمامه بالرية عامة والبطولة ب�شكل خا�ش .
وقال :”لقد اعتادت دولة المارات ان تفتح ذراعيها لأحت�شان اأكرب البطولت 
والحداث الريا�شية بف�شل الرعاية والدعم الكبرين  الذين جتده من القيادة 

الر�شيدة التي التي ت�شع �شبابنا وريا�شيينا يف مقدمة اولوياتها » 
اليوم معايل  ان ي�شهد حفل اخلتام وي�شرفنا  �شرورنا  دواع��ي  “انه ملن  واأ�شاف 
ال�شيخ �شلطان بن طحنون اآل نهيان ع�شو املجل�ش التنفيذي وهنا ا�شمحوا يل 
باأن اأتقدم با�شمكم جميعا باأ�شمى اآيات ال�شكر والعتزاز  اىل معاليه على هذه 

الرعاية الكرمية التي تعطى لنا قوة دفع هائلة ». 
الحتاد  كلمة  دمياكاكو�ش  الك�شندر  للرماية  ال��دويل  الحت��اد  ممثل  القى  ثم 
الدويل  الحت��اد  ادارة  جمل�ش  واأع�شاء  رئي�ش  وتقدير  حتيات  فيها  نقل  والتي 
للرماية م�شرا اىل ان اختيار الحتاد لنادي العني لي�شهد نهائي كا�ش العامل 

لرماية الطباق امنا ينبع من قناعته بامكانيات النادي .
ووجه ال�شكر اىل دولة المارات على ح�شن ال�شتقبال وكرم ال�شيافة كما وجه 
على  املنظمة  واللجنة  وال�شهم  والقو�ش  للرماية  الم���ارات  احت��اد  اىل  ال�شكر 
احل�شور  وتابع    . بالنجاح  اجلميع  جهود  تتكلل  ان  متمنيا  اخل��رة  جهودهما 
فقرة تراثية ج�شدت املوروث الثقايف لدولة المارات العربية املتحدة بعدها مت 
تبادل الدروع التذكارية حيث تلقي معايل ال�شيخ �شلطان بن طحنون اآل نهيان 
ع�شو املجل�ش التنفيذي درعا تذكارية من الحتاد امل�شري للرماية قدمه اللواء 
اللواء  اأه��دى  كما  للرماية  والفريقي  امل�شري  الحتادين  رئي�ش  ح�شني  ح��ازم 
الركن عبد اهلل حميد املهري درعا تذكارية وبندقية با�شم الحتاد اىل معايل  
راعي البطولة واهدت اللجنة املنظمة درعا تذكارية اىل ممثل الحتاد الدويل 

للرماية .  

اإ�سادة اأفريقية عربية بعر�ش الإمارات الرابع
امل�شري والأف��ري��ق��ي للرماية مبا  ال��ل��واء ح��ازم ح�شني رئي�ش الحت��ادي��ن  اأ���ش��اد 
�شاهده يف حفل افتتاح العر�ش الرابع لحتاد المارات للرماية والقو�ش وال�شهم 
وهي البطولة الرابعة من نوعها التي ينظمها الحتاد خالل �شبع �شنوات وهي 

ثقة مل تات من فراغ بل نتاج ح�شن التنظيم وكفاءة العاملني بهذه املنظومة .
ال�شيخ  ال�شكر اىل معايل  للرماية  امل�شري والفريقي  رئي�ش الحتادين  ووجه 
الكرمية  رعايته  على  التنفيذي  املجل�ش  ع�شو  نهيان  اآل  طحنون  بن  �شلطان 
للبطولة وال�شكر مو�شول اىل اللجنة املنظمة على اجلهود املبذولة لكي تخرج 
بتواجدنا  �شعداء  اإننا  وق��ال   . العاملي  العر�ش  هذا  يف  وجه  اأكمل  على  البطولة 

كعرب لأن القوة يف وحدتنا م�شرا اىل ان الحتاد الدويل كان يعتزم م�شاركة 
التحتية  والبنية  الرائع لالمارات  التنظيم  ان  ال  م�شابقة  كل  يف  راميا   12
 . للبطولة  اإ�شافيا  بعدا  اأعطى  مما  راميا   18 اىل  العدد  زي��ادة  اىل  �شجعته 
كما اأ�شاد عبيد مناحي الع�شيمي اأمني عام الحتادين الكويتي والعربي بحفل 
الفتتاح والتنظيم الرائع وح�شن ال�شتقبال وكرم ال�شيافة موجها ال�شكر اىل 
راع البطولة واىل احتاد المارات واللجنة املنظمة معربا عن �شعادته بتواجده يف 
دولة المارات ال�شقيقة. وقال كلنا ثقة يف جناح البطولة حيث تعودنا من اأبناء 
المارات دقة التنظيم وروعته م�شرا اىل ان لعبيه من�شور الر�شيدي وخالد 
امل�شف اأقاما مع�شكرا تدريبيا بالعني قبل البطولة ومتنى لهما واأقرانهم من 
الرماة العرب التوفيق يف حتقيق نتيجة طيبة كما متنى لرماة الإمارات التوفيق 

يف احل�شول على بطاقة تاأهل لأوملبياد طوكيو 2020 يف امل�شتقبل القريب .
 

عبد اهلل يعقوب :رعاية �سلطان بن طحنون اأعطت للحدث بعدا دوليا 
اأعرب عبد اهلل �شامل بن يعقوب الزعابي الأمني العام لحتاد الإمارات للرماية 
الأطباق  لرماية  العام  كاأ�ش  نهائي  با�شت�شافة  �شعادته  عن  وال�شهم  والقو�ش 
للمرة الرابعة يف الإمارات وهي ثقة يعتز بها اجلميع لأنها توؤكد مقدرة كوادرنا 
الوطنية على دقة التنظيم . ووجه الأمني العام ال�شكر اىل معايل ال�شيخ �شلطان 
للحدث  الكرمية  رعايته  على  التنفيذي  املجل�ش  ع�شو  نهيان  اآل  طحنون  بن 
ابن  وحيا   . كبرا  دوليا  بعدا  للحدث  اأعطت  الرعاية  ه��ذه  ان  م��وؤك��دا  العاملي 
املبذولة  بالحتاد على اجلهود  العاملة  واللجان  املنظمة  اللجنة  يعقوب جهود 

حتى الآن  موؤكدا ان هذا التميز لي�ش بغريب على اأبناء الإمارات اأبناء زايد .

حتت رعاية وح�سور �سلطان بن طحنون

حفل افتتاح نهائي مونديال الرماية يج�شد املوروث الثقايف لالإمارات

الآن،  الت�شفيات حتى  رائعة يف  عدما قدم م�شرة 
الفني  م��دي��ره  ب��ق��ي��ادة  الإ���ش��ب��اين  املنتخب  ي�شتعد 
اجل���دي���د روب�����رت م��وري��ن��و ل��ت��ت��وي��ج ه����ذه امل�شرة 
خالل   2020 ي��ورو  نهائيات  اإىل  املبكر  بالتاأهل 

الأيام القليلة املقبلة.
ووج����د م��وري��ن��و ن��ف�����ش��ه يف ب�����وؤرة الأ�����ش����واء ب�شكل 
م��ف��اج��ئ، ب��ع��دم��ا خ��الف��ة م��واط��ن��ه ل��وي�����ش اإنريكي 
الذي ا�شطر للتنحي عن من�شبه، لالعتناء بابنته 

امل�شابة بال�شرطان قبل اأن توافيها املنية موؤخرا.
قيادة  م��وري��ن��و  امل��غ��م��ور  امل����درب  ي�شتطيع  والآن، 
الفوز  اإذا حقق   2020 اإىل نهائيات يورو  الفريق 
وال�شويدي  ال�شبت،  غ��دا  الرنويجي  نظريه  على 
ذلك  ل��ي��ك��ون  الت�شفيات،  يف  امل��ق��ب��ل  ال��ث��الث��اء  ي���وم 

اإجنازه الأول مع املنتخب.
م�شاعدا  م���وري���ن���و  وك������ان 

الأخر  ت��وىل  اأن  منذ  اإ�شبانيا  ق��ي��ادة  يف  لإن��ري��ك��ي 
اأن  قبل   ،2018 يوليو- مت��وز  الفريق يف  تدريب 
اآذار، ثم  يقود املنتخب بنف�شه )موؤقتا( يف مار�ش- 
بعد   ،)2019( املا�شي  يونيو-حزيران  يف  ر�شميا 

رحيل اإنريكي.
جتربة  خا�ش  عاما” اأن   42“ ملورينو  ي�شبق  ومل 
الح��راف خالل م�شرته كالعب، كما مل ي�شبق 

له تدريب الفريق الأول لأي ناد كبر.
وجنح يف قيادة اإ�شبانيا للفوز باملباريات ال� 5 التي 
خ��ا���ش��ه��ا، ل��ي��ك��ون ث���اين م����درب ف��ق��ط ي��ح��ق��ق هذه 

النتائج يف بداية م�شرته مع الفريق.
امل����درب  ب��و���ش��ك��ي،  دل  في�شينتي  امل��خ�����ش��رم  وي��ع��د 
ال��وح��ي��د ال�����ذي ح��ق��ق ب���داي���ة غ���ر م�����ش��ب��وق��ة مع 
بالفوز  قيا�شيا،  رقما  م�شجال  الإ�شباين،  املنتخب 
لروخا  م�شوؤولية  توليه  بعد  مباراة   13 اأول  يف 

يف 2008.
وفاز منتخب اإ�شبانيا يف الذهاب على الرنويج 

فالن�شيا، خالل  2-1، مبلعب مي�شتايا يف 
مار�ش- اآذار املا�شي.

وكانت هذه املباراة هي الأخرة للفريق حتت قيادة 
اإنريكي فيما توىل مورينو امل�شوؤولية بعدها ب� 3 اأيام 
عندما فاز على منتخب مالطة 2-0. وفيما يفتقد 
م��وري��ن��و اخل���ربة ب��ت��دري��ب ال��ف��رق ال��ك��ب��رة، يتمتع 
والإجنازات  الكبرة  باخلربة  لعبيه  من  العديد 
على غرار �شرجيو رامو�ش الذي �شيحطم الرقم 
القيا�شي لعدد املباريات الدولية التي يخو�شها اأي 
لعب مع املنتخب الإ�شباين اإذا خا�ش مباراة الغد 

اأمام م�شيفه الرنويجي يف اأو�شلو.
وع����ادل رام���و����ش ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ش��ي امل�����ش��ج��ل با�شم 
احلار�ش العمالق اإيكر كا�شيا�ش وهو 167 مباراة 
دولية وذلك خالل املباراة التي حقق فيها الفريق 

الفوز على جزر فارو 4-0 ال�شهر املا�شي.
والآن، ي�شتطيع رامو�ش قائد ومدافع ريال مدريد 
النفراد بالرقم القيا�شي اإذا �شارك يف مباراة الغد. 
غ���دا وف�شل  ل��ل��ف��وز  ال��ف��ري��ق  رام���و����ش  ق���اد  واإذا 
املنتخب الروماين يف الفوز على جزر فارو، 
م��ق��ع��ده يف  الإ���ش��ب��اين  امل��ن��ت��خ��ب  �شيحجز 

النهائيات مبكرا.
و�شبق للمنتخب الإ�شباين الفوز بلقب 
البطولة الأوروبية 3 مرات يف 1964 

و2008 و2012.
املجموعة  الإ����ش���ب���اين  امل��ن��ت��خ��ب  وي��ت�����ش��در 
ال�شاد�شة بر�شيد 18 نقطة من 6 انت�شارات 
متتالية وبفارق 7 نقاط اأمام نظره ال�شويدي 
�شاحب املركز الثاين، بفارق نقاط هو الأكرب 
ب���ني امل��ت�����ش��در وال��و���ش��ي��ف يف امل��ج��م��وع��ات ال� 
الطارئ للقيادة  التغير  رغم  للت�شفيات،   10
�شان  باري�ش  مدافع  برنات  خ��وان  وق��ال  الفنية. 
“ماركا” الإ�شبانية:  جرمان الفرن�شي ل�شحيفة 
مالطة. كانت  مباراة  يف  مورينو  مع  للعب  “عدت 
التي  ال�شيئة  الأن��ب��اء  ب�شبب  للغاية  �شعبة  م��ب��اراة 
جرارد  اعتزال  ومع  اإنريكي«.  لوي�ش  اأحاطت 
يبحث  ال��دويل،  اللعب  بر�شلونة  مدافع  بيكيه 
رامو�ش يف  املنا�شب بجوار  البديل  مورينو عن 
املدافعني  الدفاع.  ورغم مرور كثر من  قلب 
مورينو  اأن  اإل  الإ�شباين،  املنتخب  قائمة  على 
باو  ا�شتدعى  لذلك  بعد،  منهم  ب��اأي  يقتنع  مل 
التجربة  ليمنحه  ف��ي��اري��ال،  م��داف��ع  ت��وري�����ش 
لورينتي  دي��ي��ج��و  ���ش��م  ك��م��ا  الأوىل،  ال��دول��ي��ة 
ا�شتدعاء  جانب  اإىل  �شو�شييداد  ري��ال  م��داف��ع 

األبيول ومارتينيز.

مورينو يتاأهب الإجنازه االأول مع اإ�شبانيا
عر�ش  على  بالربع  رام��و���ش  �شرخيو  للمدافع  متاحة  الفر�شة  �شتكون 
اإ�شبانيا ومنح بالده  اأكر الالعبني خو�شا للمباريات الدولية مع منتخب 
بطاقة العبور اإىل كاأ�ش اأوروبا 2020 يف كرة القدم، عندما يحل منتخب 
ال�شابعة من  ال�شبت يف اجلولة  اليوم  ال��رنوج  “ل فوريا روخا” �شيفا على 
ت�شفيات املجموعة ال�شاد�شة. و�شيخو�ش مدافع ريال مدريد مباراته الرقم 
168 مع ا�شبانيا متخطيا احلار�ش اإيكر كا�شيا�ش، وذلك بعد ان ا�شتهل ابن 

الثالثة والثالثني م�شواره الدويل كالعب �شاب عام 2005 �شد ال�شني.
وبرز ا�شم رامو�ش �شمن املنتخب الذهبي املتوج بلقبي كاأ�ش اأوروبا 2008 
و2012 وكاأ�ش العامل 2010، اإىل جانب زميليه يف قلب الدفاع كارلي�ش 

بويول وجرار بيكيه.
اللعب   2016 عام  كا�شيا�ش  القائد من  �شارة  ا�شتلم  الذي  رامو�ش  وينوي 
�شنوات اإ�شافية، وقال بهذا ال�شاأن بعد معادلة رقم كا�شيا�ش )167( ال�شهر 

املا�شي “الح�شائيات موجودة كي تتحّطم«.
وقال مدرب منتخب ا�شبانيا روبرت مورينو ال�شبوع املا�شي “يريد �شرخيو 
رامو�ش اللعب حتى �شن الربعني، واأعتقد انه �شي�شل اىل هذه املرحلة لنه 

رائع على خمتلف ال�شعدة«.
وتابع “ل ميكننا �شوى قول ال�شياء الرائعة عن �شرخيو. �شلوكه ل ت�شوبه 

�شائبة عندما ن�شتدعيه يف كل مرة«.
لعب  خطى  على  �شرا   2018 يف  وبيكيه  ايني�شتا  اأن��دري�����ش  اع��ت��زال  بعد 

الذهبي  املنتخب  ذاك��رة  جم�شدا  رامو�ش  بقي  ت�شايف،  ال�شابق  الو�شط 
املتّوج بكل �شيء تقريبا ليمنح خربته اىل الجيال ال�شاعدة.

ومنذ حلوله بدل من كا�شيا�ش يف من�شب قائد ريال مدريد 
على  خ�شو�شا  ك��ث��رة  ال��ق��اب��ا  ح�شد   ،2015 ع��ام  ال��ع��ري��ق 

ال�شعيد القاري يف دوري ابطال اوروبا، لكنه ل يزال ينتظر 
للكتيبة  ق��ائ��دا  ب�شفته  ب���الده  منتخب  م��ع  الول  لقبه 

احلمراء.
اإيطاليا  اأم��ام   2016 اأوروب��ا  اإ�شبانيا من كا�ش  خرجت 
يف دور ال�16، ثم ودعت بخفي حنني بركالت الرجيح 

اأمام رو�شيا م�شيفة املونديال الخر يف 2018.
ال��ك��رة ال�شبانية  ت��اري��خ  ف��ان موقعه يف  ذل���ك،  ب��رغ��م 

حمفوظ، وُيعد قائدا من قبل زمالئه يف املنتخب، 
على  نظيفة  غ��ر  لفنون  كممار�ش  �شمعته  برغم 

القتالية  غ��رار احلركة  احيانا، على  امللعب  ار���ش 
لعب  ���ش��الح  حممد  امل�شري  ثمنها  دف��ع  ال��ت��ي 

ليفربول النكليزي �شد ريال مدريد يف نهائي 
دوري ابطال اوروبا العام املا�شي.

ال������دويل بابلو  ال��و���ش��ط  ي���ق���ول لع����ب 
�شارابيا لعب باري�ش �شان جرمان 
الفرن�شي راهنا والذي ن�شاأ كيافع 
اىل  انتقاله  قبل  م��دري��د  ري���ال  يف 
هالة  “لديه  ا�شبيلية  ث��م  خيتايف 

وهو قدوة يحتذى بها«.

وتابع “هو لعب رائع ولديه قدرة تقريب الالعبني من بع�شهم البع�ش. 
عندما تفكر بعدد مبارياته الدولية مع ا�شبانيا ترى انه قدوة«.

�شائبة.  ت�شوبه  ل   2020 اأوروب����ا  ت�شفيات  يف  الن  حتى  ا�شبانيا  م�شوار 
الكاملة بعد �شت مباريات، وياأمل يف  بالعالمة  ال�شاد�شة  املجموعة  يت�شدر 
ح�شم بطاقة تاأهله اىل النهائيات بتخطي الرنوج رابعة الرتيب والتي مل 

تخ�شر يف اآخر 5 مباريات يف الت�شفيات.
املجموعة  نتائج  باقي  وج��اءت  فوزها  بحال  ال�شبت  اليوم  ا�شبانيا  �شتتاأهل 
منا�شبة، اذ تتقدم بفارق �شبع نقاط عن ال�شويد التي حتل �شيفة على مالطا 
وثماين نقاط عن رومانيا التي تزور جزر فارو املتوا�شعة، علما بان مت�شدر 

وو�شيف كل جمموعة يبلغ النهائيات القارية.
وقال رامو�ش “مل نفز ب�شيء بعد. نريد ت�شدر جمموعتنا وح�شد النقاط 

الثالثني املمكنة«.
رامو�ش الباحث عن امل�شاركة اي�شا يف اوملبياد طوكيو 

اأي�شا. اأخرى  اأهدافا  ميلك   2020
يقف على بعد ت�شع مباريات من معادلة الرقم 
خو�شا  الوروب��ي��ني  الالعبني  لك��ر  القيا�شي 
احلار�ش  يحمله  وال���ذي  ال��دول��ي��ة،  للمباريات 
مباراة  و17  ب���وف���ون،  ج��ان��ل��وي��ج��ي  الي���ط���ايل 
اأحمد  امل�شري  للعميد  العاملي  الرقم  عن  بعيدا 

ح�شن.
حتى  رام������و�������ش  ا����ش���ت���م���ر  واإذا 
ك��م��ا يطمح،  الرب����ع����ني  ���ش��ن 
بفارق  الرقمني  ف�شيتخطى 

مريح.

رقم قيا�شي ينتظر رامو�س يف مواجهة الرنويج



�شداقات مده�شة مع اأ�شماك القر�س
ال�شلبية  اإىل تغير الفكرة  اأ�شماك القر�ش من نيوزيلندا،  ي�شعى خبر يف 
عن اأ�شماك القر�ش، بال�شباحة والغو�ش معها.  ويحاول النيوزلندي رايلي 
اإليوت حتويل الراأي ال�شلبي عن اأ�شماك القر�ش اإىل راأي اإيجابي، بال�شباحة 
تظهره  لقطات  يف  رايلي  وظهر  املفر�شة.   املخلوقات  ه��ذه  مع  والغو�ش 
ي�شبح مع قر�ش ماكو يبلغ طوله 12 قدماً اأي ما يعادل 3.6 اأمتار.  ورغم 
اإدراكه لقوة و�شرا�شة لهجمات اأ�شماك القر�ش، يحاول رايلي التقاط �شور 
باأن  واإقناعه  جمهوره،  انتباه  جل��ذب  الأنفا�ش،  حتب�ش  الفيديو  ومقاطع 

القراب من اأ�شماك القر�ش لي�ش خطراً اإذا تدرب الإن�شان على ذلك. 
ويقول رايلي: “�شدق اأو ل ت�شدق، اأ�شماك القر�ش حذرة للغاية، وعادة ما 
تكون خائفة جداً من الإن�شان، ومثل اأي حيوان خائف، قد تهاجم  ب�شبب 
اأ�شماك  م��ع  املفتاح  ه��و  والتوا�شل  لأن��ه فري�شة.  الإن�����ش��ان، ل  م��ن  اخل��وف 
القر�ش« واأ�شاف “ ل يجب اخلوف من القر�ش واإظهار موقف �شلبي منها. 
متواجهها”،  كنت  اإذا  معها  بالعينني  التوا�شل  على  احلفاظ  اإىل  اإ�شافة 

ح�شب “ديلي ميل اأونالين” الربيطاين.

كيف حتمي احليتان �شغارها؟
بتكتم  التوا�شل  على  تقوم  ا�شراتيجية  الأطل�شي  �شمال  حيتان  تعتمد 
اأكرب حلماية �شغارها من حيوانات قان�شة، مثل احليتان القاتلة، وفق ما 
اأظهرت درا�شة حديثة . وجاء يف الدرا�شة، التي ن�شرتها جملة “بايولوجي 
ليرز” التابعة جلمعية”رويال �شو�شاييتي” الربيطانية، اأن اأنثى احلوت 
عندما يكون لها �شغار ت�شدر اأ�شواتا منخف�شة مقارنة بالإناث احلوامل اأو 
�شغار احليتان. وكتب امل�شرفون على الدرا�شة: “هذا ي�شر اإىل اأن احليتان 
ت�شتخدم التخفي ال�شوتي عندما يكون �شغارها اأكر عر�شة للخطر من 
مع  تتما�شى  اأج��روه��ا  التي  الر�شد،  عمليات  اأن  واأ���ش��اف��وا  قان�شة«.  اأن���واع 

درا�شات اأجريت على حيتان حدباء وعلى حيتان جنوبية.
وقال العلماء: “الأ�شوات املنخف�شة قد حتد من خماطر الر�شد من قبل 

حيوانات قان�شة وت�شمح يف الوقت ذاته بالتوا�شل بني الأم و�شغرها«.  
مقابل  يف  م���ر،   100 م�شافة  ع��ل��ى  املنخف�شة  الأ����ش���وات  ���ش��م��اع  ومي��ك��ن 
كيلومر ل��الأ���ش��وات ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��در ع����ادة. وت��ع��ت��رب ح��ي��ت��ان �شمال 
الأطل�شي، املعروفة با�شم “احليتان ال�شائبة” مهددة، اإذ مل يبق منها �شوى 
500 حوت. وعلى غرار حيتان �شخمة اأخرى، ن�شبة النفوق لدى احليتان 

البالغة �شئيلة، اإذ اإن احليتان القاتلة هي م�شدر التهديد الوحيد لها.
يف املقابل، ترتفع ن�شبة النفوق عند �شغار هذه احليتان التي قد تقع �شحية 

احليتان القاتلة وبع�ش اأ�شماك القر�ش اأي�شا.
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جي�شيكا �شيمب�شون تخ�شر 
100 رطل من وزنها

�شدمت النجمة العاملية  جي�شيكا 
خ�شارة  بعد  املتابعني  �شيمب�شون  
وزنها يف فرة قيا�شية خالل مدة 
طفلها  ولدة  بعد  فقط  اأ�شهر   6

الثالث.
وك�شفت مدّرب جي�شيكا الريا�شي 
ال�����ش��ر وراء  ب��ا���ش��رن��اك  ه�����اريل 
 100 يقارب  ما  النجمة  خ�شارة 
رطل من وزنها اإل وهو التزامهما 
بامل�شي وتناول الألياف والربوتني 
لإ�شتعادة ج�شدها الر�شيق بح�شب 
م���ا ذك�����ره يف م��ق��اب��ل��ة م���ع موقع 

.DailyMail
التي  احل���م���ي���ة  اإىل  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
تبعتها جي�شيكا �شيمب�شون، ك�شف 
“�شملت الوجبات  املدرب هاريل: 
اخلفيفة مثل اللوز والفا�شولياء 
ت�شعر  “مل  وت��اب��ع:  اخل�شراء”، 
النظام  باعتماد هذا  اأبداً  باجلوع 

الغذائي«.

طفلة تولد بقناع »بامتان« على وجهها
خ�شعت طفلة اأمريكية ولدت بعالمة “قناع بامتان” على 

وجهها، اإىل اأول عملية جراحية ناجحة يف رو�شيا. 
العامل،  عرب  الأمريكية،  فلوريدا  من  فيرن،  لونا  وتنقلت 
الوليات  يتوفر يف  ال��ذي ل  الرائد  العالج  على  للح�شول 
املتحدة حتى الآن. وُولدت الطفلة البالغة من العمر �شبعة 
تنتج  جلدية  حالة  وه��ي  كبرة،  خلقية  �شباغة  مع  اأ�شهر 
عيوباً داكنة ب�شكل غر طبيعي، وعادة ما تكون على الوجه.  
ي�شاعدها،  ع��ن طبيب  البحث  ك���ارول، يف  وال��دت��ه��ا  وب���داأت 
بعد حتذيرات من خطر تطور احلالة اإىل �شرطان اجللد، 
اإىل  الأم��ل  وع��اد  الربيطانية.  ميل  ديلي  �شحيفة  بح�شب 
الطفلة ووالدتها، بعد اأن عر�شت الطبيبة الرو�شية بافيل 
بوبوف اإجراء ما ي�شل اإىل 8 عمليات جراحية يف 18 �شهراً 
يف كرا�شنودار، بعد اأن قراأت عن احلالة يف �شحيفة حملية. 
الليزر  لعيادة  التنفيذي  املدير  األك�شوتكني،  اأن��دري��ه  وق��ال 
الأوىل  “العملية  كرا�شنودار  يف  ال�شوئية  والديناميكية 
كانت ناجحة، تعاملنا مع ال�شباغة على جبني الطفلة، ومل 

يت�شح بعد موعد العملية التالية«.

�شركة تتكبد املليارات ب�شبب �شدور الرجال
الوليات  يف  بن�شلفانيا  ولي��ة  يف  اأمركية  حمكمة  ق�شت 
املتحدة على �شركة “جون�شون اآند جون�شون” بدفع غرامها 
قدرها 8 مليارات دولر تعوي�شات، لعدم حتذيرها من اأن 
يت�شبب  كان  النف�شي،  الطب  يف  امل�شتخدمة  العقاقر  اأحد 
موري،  نيكول�ش  تقدم  فقد  ال��رج��ال«.  �شدور  “تكبر  يف 
يعالج  ال���ذي  “ري�شبردال”  ع��ق��ار  اإن  ق���ال  م��ري�����ش  وه���و 
مر�ش الف�شام وال�شطراب الثنائي القطب، ت�شبب يف منو 
�شدره، ب�شكوى اأمام حمكمة فيالدلفيا �شد جون�شون اآند 
جون�شون” و�شركتها الفرعية “يان�شن” ل�شناعة الأدوية.

الطعن  ت��ن��وي  ال��ت��ي  جون�شون”،   اآن���د  “جون�شون  ورّدت 
على القرار يف بيان، اأن املبلغ “غر متنا�شب ب�شكل كبر” 
مقارنة بالتعوي�ش املبدئي املحدد مببلغ 680 األف دولر، 

ح�شب ما ذكرت وكالة فران�ش بر�ش.

حيلة مده�شة للق�شاء على ال�شلع
حظي م�شفف �شعر ب�شهرة وا�شعة بعد انت�شار مقطع فيديو 
على موقع تيك توك، يظهر فيه وهو مينح ال�شلعان �شعراً 
جديداً دون عمليات جراحية.  وحتول فيل رينغ، من رود 
اآيالند، اإىل جنم على الإنرنت بني ع�شية و�شحاها، بف�شل 
بعد  و�شيمني،  اإىل  ال�شلعان  فيه  ال��ذح��ول  فيديو  مقطع 
تركيب �شعر يبدو واقعياً ب�شكل ل ي�شدق. وحظي الفيديو 
من  ب��اأك��ر  ال�شعر  تركيب  وب��ع��د  قبل  زبائنه  اأظ��ه��ر  ال���ذي 
مليون م�شاهدة. وي�شتخدم فيل �شعراً م�شتعاراً مت �شمتمه 
وعلى  ال��ذك��ور.  ل��دى  ال�شلع  لإخ��ف��اء  “هر�شكني”  �شركة 
عك�ش ال�شعر امل�شتعار، ميكن لهذا البديل غر اجلراحي اأن 
يدوم ما بني �شهرين و�شتة اأ�شهر، ح�شب �شحيفة ديلي ميل 

الربيطانية.
وت�شتغرق العملية ما ي�شل اإىل ثالث �شاعات، يف حني ميكن 
اأن ت�شل كلفة زراعة ال�شعر اإىل 8600 دولر، اأما كلفتها 
عند فيل فهي 850 دولراً يف املرة الوىل، وتراوح خدمات 

اإعادة احلجز بني 175 دولراً، و210 دولرات.

ثلثا الطيور يف اأمريكا مهددة باالنقرا�س
قالت جمعية اأودوبون الوطنية اإن ثلثي اأنواع الطيور يف اأمريكا ال�شمالية تواجه خطر النقرا�ش اإل اإذا مت 

اتخاذ خطوات فورية لإبطاء وترة التغر املناخي.
وقال ديفيد يارنولد املدير التنفيذي لأودوبون يف اإفادة �شحفية “نحن منر بحالة طوارئ تتعلق بالطيور... 

الأمر يتعلق بامل�شتقبل الذي ينتظرنا وم�شتقبل اأطفالنا كما هو ب�شاأن م�شتقبل الطيور«.
وذكر تقرير �شادر عن اجلمعية املعنية اأن الإخفاق يف اإبطاء وترة النبعاثات ال�شارة التي توؤدي لرتفاع 
اأمريكا ال�شمالية  اأن��واع من الطيور يف   604 اأ�شل  389 نوعا من  درجة ح��رارة الأر���ش �شيوؤدي لتعر�ش 

لالنقرا�ش.
اأخرى  اأماكن  عن  البحث  على  الطيور  �شيجرب  عام  ب�شكل  احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار 

منا�شبة لتقطنها وقد ل تنجو خالل تلك الرحلة.
واأ�شاف الباحثون اأن تقليل الرتفاع املتوقع يف درجات احلرارة من ثالث درجات مئوية بحلول 2080 اإىل 

1.5 قد يجنب ما يقرب من 40 باملئة من تلك الأنواع الوقوع يف خطر
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اأخطاء يجب جتنبها عند الطالق 
�شرورياً  يكون  قد  اأن��ه  اإل  للكثرين،  مزعج  اأم��ر  النف�شال  اأن  رغ��م 
اأن يتما  اأن النف�شال وال��ط��الق يجب  يف كثر م��ن احل���الت.  ومب��ا 
هافنغتون  موقع  اأورد  ال�شلبية،  النتائج  لتجنب  �شحيحة  بطريقة 
بو�شت الأمريكية، قائمة بالأخطاء التي يجب جتنبها عند النف�شال 
عن ال�شريك على النحو التايل: - الركون للعواطف: من الطبيعي 
اأن ترافق بع�ش العواطف ال�شلبية مع حالة النف�شال عن ال�شريك، 
ترك  عليهما  ي�شتوجب  الطرفني  ير�شي  حل  اإىل  الو�شول  اأن  غر 
�شغينة  دون  لالنف�شال  واحلكمة  العقل  وا�شتخدام  جانباً  العواطف 
يجب  الأط���ف���ال:  مب�شر  التفكر  ع���دم   - ���ش��ل��ب��ي��ة.   م�شاعر  اأي  اأو 
اتخاذ  واإن مت  بالطالق.  ال��ق��رار  اتخاذ  الأط��ف��ال قبل  م��راع��اة وج��ود 
الطرفني  بني  الأم��ور  ترتيب  من  بد  ل  بالنف�شال،  النهائي  القرار 
بطريقة توفر كافة احتياجات الأطفال النف�شية والعاطفية واملادية.  
- الركيز على املا�شي: بب�شاطة، ل ميكنك امل�شي قدماً حتى تتخلى 
اإىل  باملا�شي  التفكر  ي���وؤدي  ق��د  احل���الت،  م��ن  املا�شي، يف كثر  ع��ن 
الردد يف اتخاذ قرار الطالق، مما يجعل الأمر اأكر �شعوبة بالن�شبة 
للزوجني، ويبقيهما يف حالة من اخلالف وعدم ال�شتقرار. - اإهمال 
ال�شوؤون املالية: من ال�شروري عدم اإهمال ال�شوؤون املالية عند اتخاذ 
قرار بالطالق، فالو�شول اإىل ت�شوية تر�شي الطرفني ي�شهل عملية 
النف�شال وي�شاهم يف اخلروج من العالقة الزوجية دون اأي �شغينة. 

منة �شحتك هكذا تهدد ال�شُّ
بداأت فاعلية اليوم العاملي للبدانة يف 11 اأكتوبر عام 2015، وتهدف 
العامل.  ح��ول  امل��ت��زاي��دة  منة  ال�شُّ م��ع��دلت  خلف�ش  حلول  اإي��ج��اد  اإىل 
وترتبط البدانة بتزايد خطر اأمرا�ش مزمنة مثل: ال�شكري والقلب 
وارتفاع ال�شغط والكول�شرول. وقد اعتربت منظمة ال�شحة العاملية 
الأطفال. وت�شتهدف  املتزايد بني  انت�شارها  تاأكد  البدانة وباء بعدما 
“عامل �شد البدانة”  2019 تيمة  حملة اليوم العاملي للبدانة لعام 
العالجية. وعلى  الإج���راءات  اتخاذ  اأو  الوعي،  ن�شر  �شواء عن طريق 
الرغم من اأن البدانة هي حالة مفرطة من زيادة الوزن، اإل اأن تقارير 
اإن�شان يتوفون �شنوياً  2.8 مليون  منظمة ال�شحة العاملية تفيد باأن 
ب�شبب كل من الوزن الزائد والبدانة. وتوؤثر البدانة �شلباً على الكبد 
والبنكريا�ش والقلب والعظام، وينتج عنها خلل يف توازن الهرمونات. 
والن�شاء اأكر عر�شة للبدانة من الرجال، وتتوقع اإح�شاءات منظمة 
 2.7 بدانة  اأو  زائ��د  وزن  لديهم  من  ع��دد  يبلغ  ب��اأن  العاملية  ال�شحة 
احلد  ال���وزن  خف�ش  ويتطّلب   .2025 ع��ام  بحلول  اإن�����ش��ان  بليون 
والدهون  امل�شّنعة،  واللحوم  اجلاهزة،  واملخبوزات  الأطعمة  اأكل  من 
واخل�شروات،  وال��ب��ق��ول،  الكاملة،  احل��ب��وب  اأك���ل  وزي���ادة  احل��ي��وان��ي��ة، 
وعدم  البدين،  الن�شاط  ممار�شة  مع  بال�شكر،  الغنية  غر  والفاكهة 

اجللو�ش طوال النهار.

مدريد ت�شع خطة للت�شدي 
للببغاوات »الغازية«

ببغاوات  عدد  تخفي�ش  مدريد  الإ�شبانية  العا�شمة  �شلطات  ق��ررت 
الراهب ب�شكل جذري، وهي الببغاوات الآخذة يف الزدياد يف العا�شمة 
ال�شبانية، والتي تهّدد البيئة وال�شكان على حد �شواء. واأعلنت بلدية 
املدينة يف بيان عن خّطة هدفها “خف�ش عدد هذه الطيور والتحّكم 
بها” من دون اإرفاقها باأرقام، من خالل طرد هذه احليوانات وتعقيم 
البيو�ش يف الأع�شا�ش. وبات هذا النوع من الببغاوات املعروف بري�شه 

املغنية كري�شتينا اأغيلرا حت�شر احلفل العا�شر لأمفر يف لو�ش اأجنلو�ش، كاليفورنيا. »رويرز« 

غ�شب �شيني
 من تطبيق ذكي

�شركة  اأح��دث  اأب��ل  �شركة  اأ�شبحت 
عل  ال�شيني  ال�شغط  ي�شتهدفها 
هونغ  يف  الح���ت���ج���اج���ات  خ��ل��ف��ي��ة 
ال�شحيفة  انتقدت  اأن  بعد  ك��ون��غ، 
ال�شيوعي  ل���ل���ح���زب  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
التكنولوجي  ال���ع���م���الق  احل���اك���م 
ي�شمح  ذك��ي  ه��ات��ف  تطبيق  ب�شبب 
حتركات  عن  ب��الإب��الغ  للنا�شطني 

ال�شرطة.
اليومية،  ال�شعب  �شحيفة  وذك��رت 
اأن تطبيق هونغ كونغ ماب.ليف، 
الذي �شممه مورد خارجي ومتاح 
الإنرنت  ع��ل��ى  اأب����ل  م��ت��ج��ر  ع��ل��ى 
القانوين”،  غر  ال�شلوك  “ي�شهل 
وت�شاءلت عما اإذا كانت اأبل “تقود 

جمرمي هونغ كونغ«.
من  �شركات،  على  بكني  و�شغطت 
يف  با�شيفيك  ك��اث��ي  ط���ران  بينها 
الوطنية  وال��راب��ط��ة  ك��ون��غ،  ه��ون��غ 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ال�شلة  ل��ك��رة 
�شد  بجانبها  ال���وق���وف  اأج����ل  م��ن 

املحتجني.
زعيمة  ح�����ذرت  ���ش��اب��ق،  وق����ت  ويف 
اأن  م���ن  ك�����اري لم،  ك���ون���غ،  ه���ون���غ 
اإذا  ي��ت��دخ��ل  ق��د  ال�شيني  اجل��ي�����ش 
املطالبة  الح���ت���ج���اج���ات  و���ش��ل��ت 
املدينة  باإ�شالحات دميقراطية يف 
���ش��ددت على  لكنها  اأ����ش���واأ،  ل��و���ش��ع 
تاأمل يف حل  ت��زال  اأن احلكومة ل 

الأزمة مبفردها.
امل��ن��ت��ق��دي��ن الأج���ان���ب  وح���ث���ت لم 
على قبول حقيقة اأن 4 اأ�شهر من 
الحتجاجات، التي �شهدت ت�شعيدا 
“حركة  ت��ع��د  ال��ع��ن��ف، مل  ح���ادا يف 

�شلمية من اأجل الدميقراطية«.

هواتف »�شام�شونغ«..
ماليني امل�شتخدمني يف خطر

طرز  يف  توؤثر  اأمنية  ثغرات  “�شام�شونغ” عن  ك�شفت 
“غالك�شي”، وفق ما نقلت جملة  عديدة من هواتف 
“فورب�ش” فاإن  ووف��ق  جملة  “فورب�ش” الأمركية. 
8” و”اإ�ش  “اإ�ش  الأج��ه��زة  ت�شيب  ق��د  ال��ث��غ��رات  ه��ذه 
10” و”اإ�ش 10 اإي” و”اإ�ش 10 بل�ش”  9” و”اإ�ش 
و”اإ�ش 10 5 جي” و”نوت 9” و”نوت 10” و”نوت 
بل�ش«. ومت ت�شنيف 3 من الثغرات الأمنية البالغ   10
عددها 21، باعتبارها على درجة عالية من اخلطورة، 
بواجهة  مرتبطة  بكونها  م�شكلة   17 �شنفت  حني  يف 
املجلة  ون�����ش��ح��ت  ال��ت�����ش��غ��ي��ل.  ب��ن��ظ��ام  امل�����ش��ت��خ��دم، و4 
الأمركية بتنزيل التحديثات اخلا�شة بتلك الأجهزة 
وذلك للحيلولة دون تعر�شها لأخطار منها ال�شتغالل 
“�شام�شونغ” قد  الأنظمة. وكانت  من قبل خمرقي 
قالت اإنها باعت اأكر من مليون وحدة من جهاز نوت 
10 الذي يعمل بتكنولوجيا اجليل اخلام�ش يف كوريا 
الرئي�شية  ال���ط���رازات  اأ����ش���رع  يجعله  مم��ا  اجل��ن��وب��ي��ة، 
لل�شركة مبيعا يف الداخل، كما كانت املبيعات يف اأوروبا 

قوية اأي�شا، وفق ما نقلت »رويرز«.

اأن  ميكن  ال��ت��ل��وث  اأن  م��ن  العلماء  يخ�شى 
يزيد من م�شكلة ت�شاقط ال�شعر، عن طريق 
لنمو  املهمة  الربوتينات  م�شتويات  خف�ش 

ال�شعر. 
جزيئات  اأن  الباحثون  اأظ��ه��ر  م��رة،  ولأول 
اإتالف  ميكنها  ال�شغرة،  ال�شامة  التلوث 
التي  اخل��الي��ا  داخ��ل  الكيميائية  العمليات 
تعزز منو ال�شعر. وهذا ميكن اأن يوؤدي اإىل 
ال�شلع، كما يزعم العلماء. ومع ذلك، هناك 
حاجة اإىل مزيد من التجارب لأن درا�شتهم 

كانت على خاليا ب�شرية يف املخترب.
اأبحاث  م���رك���ز  يف  الأك����ادمي����ي����ون  واق������رح 
علوم امل�شتقبل يف كوريا ق�شاء وقت اأقل يف 
ممار�شة الريا�شة يف الهواء الطلق، لتجنب 
ت�شاقط ال�شعر، بح�شب �شحيفة ديلي ميل 

الربيطانية.
ال�شائعة  الهواء  ملوثات  على  البحث  وركز 

والتي  اإم”،  “بي  ج�شيمات  با�شم  املعروفة 
والتدفئة  ال�����ش��ي��ارات  ع�����وادم  م���ن  ت��ن��ب��ع��ث 
ربطها  مت  اأن  ب��ع��د  ال�����ش��ن��اع��ي��ة،  وامل��ن�����ش��اآت 
مب�شاكل �شحية خطرة، مبا يف ذلك الربو 

واأمرا�ش القلب والرئة.
اآث��ار هذه اجل�شيمات على  لكن الأدل��ة على 
اجللد ل تزال يف مهدها - على الرغم من 
امل�شادة  التجميل  م�شتح�شرات  �شوق  منو 

للتلوث.
م��ن فروة  ال��ف��ري��ق بح�شد اخل��الي��ا  وق���ام 
الراأ�ش الب�شرية يف قاعدة ب�شيالت ال�شعر، 
اجللدية،  احلليمة  خاليا  با�شم  واملعروفة 
وت��ع��م��ل ج��ن��ب��اً اإىل ج��ن��ب م��ع خ��الي��ا �شطح 
ال�شعرة،  ج���ذع  ت��ك��وي��ن  يف  للتحكم  اجل��ل��د 
وهذه اخلاليا هي امل�شوؤولة عن منو ال�شعر 
الربوتينات  اإىل  وحت��ت��اج  ب��ه  والح��ت��ف��اظ 

لتعمل.

تلوث الهواء يزيد احتمال ت�شاقط ال�شعر

األي�شيا فيكاندر تتحدث لغتني يف »اإيرث كويك بريد« 
فيلم  تقع يف مثلث حب يف  قتل  بها يف جرمية  دور م�شتبه  فيكاندر  األي�شيا  املمثلة  تلعب   
اأحداثه يف طوكيو عام  برد” وهو فيلم ت�شويقي تدور  كويك  الزلزال” “اإيرث  “طائر 

وتتحدث فيه املمثلة الفائزة بجائزة الأو�شكار باللغتني الإجنليزية واليابانية.  1989
والفيلم مقتب�ش عن رواية للكاتبة �شوزانا جونز، ويتتبع �شخ�شية فيكاندر، املرجمة لو�شي 
فالي املغربة التي تعي�ش يف اليابان والتي تبداأ عالقة رومان�شية مع امل�شور تايجي، الذي 
الوافدة  بو�شول  عقب  على  راأ�شا  تنقلب  لو�شي  حياة  لكن  كوبايا�شي.  ناوكي  دوره  يج�شد 
ليلي بريدجز، التي جت�شد دورها رايلي كيو، والتي ت�شادق الثنائي. تختفي ليلى وُيفر�ش 
موتها وت�شبح لو�شي امل�شتبه به الرئي�شي. ويتطلب الفيلم، الذي �شهد عر�شه العاملي الأول 
يف مهرجان لندن ال�شينمائي يوم اخلمي�ش، من فيكاندر املولودة يف ال�شويد واملعروفة باأفالم 
مثل “اإك�ش ماكينا” و”الفتاة الدمنركية” “ذا داني�ش جرل” الذي نالت عنه الأو�شكار، اأن 

تتحدث باليابانية يف العديد من امل�شاهد.


