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الإمارات ت�ساهم بـ 12.5 مليار درهم
 يف متويل برنامج التوازن املايل للبحرين

•• اأبوظبي-وام: 

وقعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون مايل مع حكومة مملكة البحرين، 
تقدم مبوجبها دعما بقيمة 12.5 مليار درهم “3.4 مليار دولر”، 
يهدف  وال��ذي  البحرينية،  للحكومة  املايل  التوازن  برنامج  لتمويل 
النمو القت�صادي  العامة وموا�صلة حتفيز  املالية  ا�صتقرار  لتحقيق 
دولة  م�صاهمة  اإدارة  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  �صندوق  وي��ت��وىل  للمملكة، 

الإمارات لدعم الربنامج.
ب���ن امل�صروفات  امل����ايل  ال����ت����وازن  ال���ربن���ام���ج ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  وي��ع��م��ل 
الربنامج  ..ويت�صمن   2022 ع��ام  بنهاية  احلكومية  والإي�����رادات 
الذي  الأم��ر  العامة،  املالية  ا�صتدامة  لدعم  امل��ب��ادرات  من  جمموعة 
�صي�صاعد احلكومة البحرينية على موا�صلة تنفيذ امل�صاريع المنائية 

وا�صتقطاب ال�صتثمارات اخلارجية.               )التفا�صيل �ص13(

»الهالل« يوا�سل حملة »الأزارق يف اأعيننا« .. 
وي�سري قافلة م�ساعدات لإغاثة األف اأ�سرة من �سكانها

•• ال�ضالع-وام:

وا�صلت “ هيئة الهالل الأحمر الإماراتي “ فعاليات حملة “ الأزارق يف 
واخلدمية  واخلريية  الإن�صانية  الأعمال  �صل�صلة  �صمن  “ وذلك  اأعيننا 
اليمنية املحررة ومنها عدن واأبن  التي تنفذها باملحافظات  والتنموية 
وحلج وتعز وال�صالع.  فقد �صريت الهيئة �صمن احلملة قافلة م�صاعدات 
مديرية  ومناطق  ق��رى  �صكان  من  متعففة  اأ���ص��رة  األ��ف  لإغ��اث��ة  غذائية 
الطرق  التطوعية  فرقها  قطعت  اأن  بعد  ال�صالع  مبحافظة  الأزارق 

اجلبلية الوعرة لتقدمي امل�صاعدة لالأ�صر املحتاجة. )التفا�صيل �ص2(

فل�صطينيون يجلون احد جرحاهم خالل ال�صتباكات مع جنود الحتالل بغزة  )رويرتز(

خطة اإ�سرائيلية لإغالق م�ؤ�س�سات الأونروا يف القد�س

ع�سرات اجلرحى بر�سا�ص الحتالل يف م�سريات العودة بغزة
الإمارات تفوز مبن�سب نائب رئي�ص 
الحتاد الدويل للمالحة الف�سائية

•• اأبوظبي-وام:

فازت دولة الإمارات، ممثلة ب�صعادة الدكتور املهند�ص حممد نا�صر الأحبابي 
الدويل  الحت��اد  رئي�ص  نائب  للف�صاء، مبن�صب  الإم���ارات  وكالة  ع��ام  مدير 
الجتماع  خ��الل  الحت��اد  اأع�صاء  ت�صويت  بعد  وذل��ك  الف�صائية،  للمالحة 
الف�صائية  للمالحة  ال��دويل  املوؤمتر  فعاليات  اإط��ار  يف  عقد  ال��ذي  ال�صنوي 
الذي ت�صت�صيفه هذا الأ�صبوع مدينة برمين الأملانية. ويعد الحتاد الدويل 
للمالحة الف�صائية، الذي تاأ�ص�ص عام 1951، من اأكرب املوؤ�ص�صات الف�صائية 
الرائدة التي ت�صعى لتعزيز احلوار بن العلماء حول العامل وت�صجيع التعاون 

الدويل يف قطاع الف�صاء.
وياأتي فوز الدولة بهذا املن�صب املرموق انعكا�صا للمكانة املتميزة التي و�صلت 
اإليها بالنظر اإىل حجم القطاع الف�صائي الوطني وخمتلف امل�صاريع واملهام 
الف�صائية التي تعمل عليها، ف�صال عن التوقعات بنمو القطاع يف امل�صتقبل يف 
ظل خطط تطوير الكفاءات والقدرات التي و�صعتها. وتوجه الأحبابي اإىل 
املتوا�صلة للقطاع الف�صائي  القيادة الر�صيدة للدولة على الدعم والرعاية 

لالرتقاء بقدراته احلالية وامل�صتقبلية،                   )التفا�صيل �ص4(

اأبوظبي تفوز بجائزة »اأف�سل وجهة 
�سياحية فاخرة للعام 2018«

•• اأبوظبي -وام:

فازت اأبوظبي بجائزة “اأف�صل وجهة �صياحية فاخرة للعام 2018” خالل 
حفل “جوائز قطاع ال�صياحة والجتماعات يف ال�صن” الذي اأقيم يف بكن 
موؤخرا. وتر�صحت اأبوظبي لنيل اأرقى فئات اجلائزة اإىل جانب اأكرث من 
20 وجهة اأخرى من خمتلف اأنحاء العامل منها �صوي�صرا وجنوب اإفريقيا. 
وت�صلم وفد من دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي اجلائزة خالل احلفل 

الذي اأقيم بهذه املنا�صبة يف ال�صن.                  )التفا�صيل �ص15(

عراقية اإيزيدية وطبيب كونغويل يفوزان بنوبل لل�سالم 

وا�سنطن ت�ؤكد اأن ايران متد ميلي�سيات احل�ثي بال�سالح 

ترامب يقر ا�سرتاتيجية الأمن القومي ملكافحة الإرهاب
•• وا�ضنطن-وكاالت:

ا�صرتاتيجية  ترمب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  اأق��ر 
الإره�����اب. وقال  ال��ق��وم��ي اجل��دي��دة ملكافحة  الأم���ن 
ترمب اإن بالده وبالتعاون مع �صركائها يف التحالف 
داع�ص  تنظيم  من  كبرية  ن�صبة  على  ق�صت  ال��دويل 

الرهابي يف �صوريا والعراق.
ال��ن��ووي مع  الت��ف��اق  م��ن  وا�صنطن  ان�صحاب  وح��ول 
اإيران، قال ترمب اإنه اأنهى ال�صفقة التي كانت تدعم 

احلر�ص الثوري الإيراين والأذرع الإيرانية.
وكان م�صت�صار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون 
قال لدى تقدميه ال�صرتاتيجية الأمريكية اجلديدة 
التي و�صفها  اإي���ران  م��ن  ت��واج��ه تهديدات  ب��الده  اإن 
الدويل منذ  العاملي لالإرهاب  الرئي�صي  املمول  باأنها 

عام 1979.

•• اأو�ضلو-وكاالت:

ف����ازت ال��ن��ا���ص��ط��ة الإي���زي���دي���ة ال��ع��راق��ي��ة ن���ادي���ة مراد 
نوبل  بجائزة  موكويغي  دني�ص  الكونغويل  والطبيب 
يف  جلهودهما  اجل��م��ع��ة،  ام�����ص   ،2018 ل��ع��ام  لل�صالم 

وقف العنف اجلن�صي ك�صالح يف احلرب.
ديني�ص  اإن  اإعالنها،  الرنويجية، يف  نوبل  وقالت جلنة 
اإ���ص��ه��ام��ا ح��ا���ص��م��ا يف  م��وك��وي��غ��ي ون���ادي���ة م����راد “لهما 
ت��رك��ي��ز الن��ت��ب��اه ع��ل��ى ج��رائ��م احل���رب م��ن ه���ذا النوع 

ومكافحتها«.

ويف م�����ص��وغ��ات ق���راره���ا، اأ���ص��اف��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ي متنح 
الذي  امل�����ص��اع��دة  ي��د  ه��و  موكويغي  “ديني�ص  اجل��ائ��زة  
مراد  نادية  ال�صحايا.  ه��وؤلء  للدفاع عن  كر�ص حياته 
ارتكبت  التي  ال��ت��ج��اوزات  ع��ن  تبلغ  التي  ال�صاهدة  ه��ي 

�صدها و�صد غريها«.
�صويدية  كرونة  مالين  بت�صعة   2018 جائزة  وتقدر 

ما يعادل 1.01 مليون دولر.
و���ص��ت�����ص��ل��م اجل����ائ����زة خ����الل ح��ف��ل ي���ق���ام يف اأو����ص���ل���و يف 
رجل  وف��اة  ذك��رى  مع  بالتزامن  املقبل،  دي�صمرب   10
اجلائزة  اأ�ص�ص  الذي  نوبل  األفريد  ال�صويدي  ال�صناعة 

•• باري�س-وكاالت:

بعد  فرن�صا  يف  حتقيقا  الأم��ن��ي��ة  ال�����ص��ل��ط��ات  فتحت 
الإنرتبول،  رئي�ص  مينغ،  هونغوي  ال�صيني  اختفاء 

الذي يوجد مقره يف ليون )و�صط-�صرق فرن�صا(.
وقالت وكالة فران�ص بر�ص، نقال عن م�صدر مقرب 
نهاية  اأث���ره يف  عائلة هونغوي فقدت  اإن  امل��ل��ف،  م��ن 

�صهر �صبتمرب املن�صرم.
اأبلغت  م��ي��ن��غ  اأن زوج����ة ه��ون��غ��وي  امل�����ص��در  واأ����ص���اف 
عن  م��ع��رب��ة  زوج��ه��ا  ب��اخ��ت��ف��اء  الفرن�صية  ال�صلطات 

قلقها، موؤكدا بذلك معلومات اأوردتها اإذاعة )اأوروبا 
.)1

وذك�����رت اأن زوج���ت���ه ات�����ص��ل��ت ب��ال�����ص��رط��ة ب��ع��دم��ا مل 
يتوا�صل معها منذ �صفره اإىل ال�صن، نهاية الأ�صبوع 

املا�صي )29 �صبتمرب(.
اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  “الإندبندنت”  �صحيفة  وق��ال��ت 
مع  ويعي�ص  ع��ام��ا،   64 ال��ع��م��ر  م��ن  يبلغ  ه��ون��غ��وي، 

عائلته يف مدينة ليون.
وت��اب��ع��ت اأن مينغ ك���ان ن��ائ��ب وزي���ر الأم����ن ال��ع��ام يف 

ال�صن، قبل توليه من�صبه احلايل يف 2016.

الأمريكية،  الو�صطى  القيادة  قائد  اأك��د  جانبه،  من 
اجلرنال جوزيف فوتيل، اأن اإيران، تطيل اأمد الأزمة 
ميلي�صيات  م��د  ع��رب  تفاقمها  يف  وت�����ص��اه��م  اليمنية 

احلوثي بال�صالح.
مبحا�صبة  الأمريكي،  الو�صطى  القيادة  قائد  وتوعد 
الإيرانين، اإذا �صنوا اعتداءات على من�صاآت اأمريكية 

اأو اأ�صخا�ص اأمريكين.
وات��ه��م ف��وت��ي��ل ال��ن��ظ��ام الإي������راين، ب��اأن��ه مي��د �صوريا 
بو�صائل قاتلة تهدد دول اجلوار واعترب اأن ال�صواريخ 
�صوريا  باجتاه  اإطالقها  التي مت  الأخ��رية،  الإيرانية 

كانت طائ�صة وت�صعيدية.
يذكر اأن وا�صنطن فر�صت عقوبات، يف مايو املا�صي، 
الثوري  ب��احل��ر���ص  اإي���ران���ي���ن لرت��ب��اط��ه��م   5 ع��ل��ى 
الإيراين، ومتكينهم احلوثين يف اليمن من اإطالق 

�صواريخ على مواقع يف ال�صعودية.

•• القد�س -غزة-وكاالت:

اإ�صرائيلي،  اإع��الم��ي  تقرير  ك�صف 
اإغ���������الق جميع  اأب�����ي�����ب  ت�����ل  ع������زم 
املتحدة  الأمم  وك���ال���ة  م��وؤ���ص�����ص��ات 
ل������غ������وث وت���������ص����غ����ي����ل ال����الج����ئ����ن 
يف  “الأونروا”،  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن 

مدينة القد�ص املُحتّلة.
قناة  بثته  ال��ذي  التقرير،  ويو�صح 
القد�ص  ب��ل��دي��ة  اأن  “الأخبار”، 
ال��ت��اب��ع��ة ل��الح��ت��الل و���ص��ع��ت خطة 
ت��ت�����ص��م��ن اإن���ه���اء ع��م��ل ال���وك���ال���ة يف 
مبا  موؤ�ص�صاتها،  واإغ���الق  امل��دي��ن��ة، 
ومراكز  وال��ع��ي��ادات  امل��دار���ص  فيها 

اخلدمات املعنية بالأطفال.
اإنهاء  اأي�����ص��اً  امل��خ��ط��ط  ي�صمل  ك��م��ا 
���ص��ع��ف��اط، �صمايل  ت��ع��ري��ف خم��ي��م 

القد�ص، ك�”خميم لالجئن«.
الرئي�ص  ق��رار  اأن  القناة  واأ���ص��اف��ت 
الأم����ري����ك����ي، دون����ال����د ت����رام����ب، يف 
اإيقاف  امل��ا���ص��ي،  )اآب(  اأغ�����ص��ط�����ص 
م���������ص����اع����دات وا�����ص����ن����ط����ن امل���ال���ي���ة 
ل����الأون����روا، ���ص��ج��ع اإ���ص��رائ��ي��ل على 
اإج��������راءات بحق  ات���خ���اذ  امل�����ص��ي يف 
الوكالة الأممية يف املدينة املحتلة.

م�����ي�����دان�����ي�����ا، اأ������ص�����ي�����ب ع���������ص����رات 
�صحفي  ب��ي��ن��ه��م  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ي، 

الح����ت����الل يف خميم  ب��ر���ص��ا���ص 
العودة �صرق جباليا �صمال قطاع 
املواجهات  اط�����ار  يف  ام�������ص  غ����زة 
الحتالل  ق�����وات  ب���ن  ال����دائ����رة 

واملتظاهرين ال�صلمين.
الفل�صطينية  اجل��م��اه��ري  وب����داأت 
العودة  خم��ي��م��ات  اىل  ب��ال��ت��واف��د 
نقاط  خ��م�����ص  اأق���ي���م���ت يف  ال���ت���ي 
ح����دودي����ة ����ص���رق ق���ط���اع غ�����زة يف 

وقنابل الغاز.
واأط��ل��ق��ت ق���وات الح��ت��الل النار 
العودة  ال�صبان قرب خميم  جتاه 
الغاز  قنابل  وع�صرات  غزة  و�صط 
ملكة  مبنطقة  ال��ع��ودة  خميم  يف 
����ص���رق غ����زة ب��ي��ن��م��ا دف���ع���ت ق���وات 
مبدفعية  ال�صرائيلي  الح��ت��الل 
ال��ي��ة ���ص��رق خ���زاع���ة ج��ن��وب غزة 

مقابل خميم العودة .

من  والع�صرين  الثامنة  اجلمعة 
اأطلقت  ال��ت��ي  ال���ع���ودة  م�����ص��ريات 
مل�صريات  الوطنية  اللجنة  عليها 
ال��ع��ودة وك�����ص��ر احل�����ص��ار “جمعة 

الثبات وال�صمود«.
وب���������داأ امل����ت����ظ����اه����رون ب���اإ����ص���ع���ال 
الط������ارات امل��ط��اط��ي��ة ع��ل��ى طول 
احلدود ال�صرقية بينما ردت قوات 
الر�صا�ص  ب���اإط���الق  الح���ت���الل 

بوتن ومودي خالل بيانهما امل�صرتك )رويرتز( 

دني�ص موكويغي و نادية مراد  )�صورة اأر�صيفية(

هونغوي مينغ

قذائف ح�ثية غادرة ت�دي بحياة امراأة وت�سيب عددا من �سكان خميم بني جابر يف اخل�خة

»هّبة �سنعاء« ترعب احلوثي.. وا�ستنفار للميلي�سيات

 •• نيودلهي-اأ.ف.ب:
ا���ص��رتت ال��ه��ن��د ام�����ص م��ن رو�صيا 
م����ن����ظ����وم����ات دف����اع����ي����ة م�������ص���ادة 
خ���الل  ا�ص400-  ل����ل����ط����ريان 
ال������زي������ارة ال����ت����ي ي����ق����وم ب���ه���ا اىل 
فالدميري  ال���رئ���ي�������ص  ن���ي���ودل���ه���ي 
ب��وت��ن، وه���و ع��ق��د م��ن ���ص��اأن��ه اأن 

ُيغ�صب وا�صنطن.
وج���اء يف ن�����ص ب��ي��ان م�����ص��رتك ان 
العقد  ب��اب��رام  ا���ص��ادا  “الطرفن 
لتزويد الهند مبنظومة �صواريخ 
ار�����ص-ج����و ط��وي��ل��ة امل�����دى ا����ص-

.»400
وتبلغ قيمة ال�صفقة 5،2 مليارات 
م�������ص���وؤول���ون  ذك������ر  ك���م���ا  دولر، 
بهم  ات�صلت  ه��ن��ود  دبلوما�صيون 

وكالة فران�ص بر�ص.
فالدميري  م��ن  ك��ال  اأن  ول��وح��ظ 
ال�����وزراء الهندي  ب��وت��ن ورئ��ي�����ص 
ناريندرا مودي، مل يعلنا بطريقة 
لف����ت����ة ع����ن ه�����ذا ال���ع���ق���د خ���الل 

ال�صحافة  اىل  امل�صرتكة  كلمتهما 
بعد حمادثاتهما.

وقد تعن انتظار �صدور العالن 
�صاعة  ن�������ص���ف  ب����ع����د  امل���������ص����رتك 
للح�صول على تاأكيد ر�صمي لهذا 
الوليات  ت��ع��ار���ص��ه  ال���ذي  ال��ع��ق��د 

املتحدة.
ويف ت�صريح لوكالة فران�ص بر�ص، 

ق���ال م�����ص��وؤول ح��ك��وم��ي ك��ب��ري ان 
يف  وقعه  قد  ا�ص400-  “العقد 
م�صوؤول  ال��ي��وم   11،00 ال�صاعة 
كبري يف ال�صوؤون اخلارجية واملدير 
العام ل�صركة رو�صوبورونيك�صبورت 
ال���رو����ص���ي���ة. واو����ص���ح امل�����ص��در ان 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����ص��ل��ي��م ���ص��ت��ب��داأ قبل 

نهاية 2020.

•• اليمن-وكاالت:

اخلوخة  م��دي��ري��ة  يف  ج��اب��ر  بني  خميم  �صكان  ام�����ص  فجع 
والأعمال  لالإغاثة  �صلمان  امللك  ملركز  التابع  باحلديدة، 
الإن�صانية، ب�صقوط 3 قذائف حوثية ع�صوائية اأودت بحياة 
باإ�صابات  املخيم  قاطني  م��ن  كبريا  ع��ددا  واأ���ص��اب��ت  ام���راأة 
ال�صلطة  مع  التطورات  يتابع  املركز  ي��زال  ل  فيما  خطرة، 

املحلية اليمنية.
�صلمان  امللك  ملركز  بيانا  ال�صعودية  الأن��ب��اء  وكالة  واأوردت 
ال��ت��ي مل تراع  الب�صعة  ب��ه��ذه اجل��رمي��ة  ن��دد فيه  ل��الإغ��اث��ة 

مبادئ حقوق الإن�صان ول القانون الإن�صاين الدويل.
بحزم  للوقوف  ومنظماتها  املتحدة  ب��الأمم  املركز  واأه���اب 
اأمام هذه اجلرمية الإن�صانية التي اأقدمت عليها امللي�صيات 

احل��وث��ي��ة وان��ت��ه��ك��ت خ��الل��ه��ا ك��ل امل��ب��ادئ ال��دول��ي��ة وحقوق 
الإن�������ص���ان، ح��ي��ث ت��ك��ررت ه���ذه الأف���ع���ال غ��ري امل�����ص��وؤول��ة يف 
من  املقدمة  والإن�صانية  الإغاثية  امل�صاعدات  على  التعدي 
الأهايل  اإىل  منها  البع�ص  و���ص��ول  واإع��اق��ة  ونهبها  امل��رك��ز 

الذين هم باأم�ص احلاجة اإليها.
كما دعا املركز الأمم املتحدة لتحمل م�صوؤولياتها الإن�صانية 
يف  عاثت  التي  احلوثية  اجل��رائ��م  ه��ذه  �صد  والجتماعية 

اليمن واأهله الف�صاد.
ميلي�صيات  اأن  �صنعاء  يف  م�صادر  اأف���ادت  اخ���رى  جهة  م��ن 
احلوثي ن�صرت املئات من م�صلحيها، ا�صتعدادا لالحتجاجات 

على تردي الظروف املعي�صية والقت�صادية ال�صعبة.
اأية  الذعر واخل��وف من  وتعك�ص حتركات احلوثين حالة 

هبة �صعبية، بعد ت�صاعد وترية التذمر وال�صخط.

وتداول ن�صطاء من�صورات تدعو للتظاهر والع�صيان املدين، 
بامليلي�صيات  �صتطيح  التي  اجلياع  ث��ورة  اق��رتاب  موؤكدين 

النقالبية.
ويف املقابل توعد قادة حوثيون بالعتداء على املتظاهرين، 

وقمع حتركاتهم.
نتيجة  اليمن  بها  مير  التي  املالية  الأزم���ة  ا�صتمرار  وم��ع 
وت�صخريها خلدمة  ال��ب��الد  ث���روات  احل��وث��ي��ن  ا���ص��ت��ن��زاف 
التجارية  املحال  من  الع�صرات  اأغلقت  التمردية،  اأعمالها 
اأبوابها موؤخرا، يف العا�صمة �صنعاء واأوقفت ن�صاطها ب�صبب 

انهيار الريال اليمني اأمام العمالت ال�صعبة.
اعتقال  م��ع  �صنعاء  يف  ���ص��وءا  الق��ت�����ص��ادي  ال��و���ص��ع  وازداد 
ومالك  التجار  مئات  لإي���ران،  املوالية  احلوثي  ميلي�صات 

املن�صاآت التجارية يف العا�صمة.

رغم حتذيرات وا�سنطن

الهند ت�سرتي �سواريخ »اإ�ص 400« املتطورة من رو�سيا

مواقــيت ال�صالة
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اختفاء رئي�ص الإنرتبول.. وفرن�سا حتقق زالوا  ما  �سخ�ص  األف  من  اأكرث 
مفقودين بعد زلزال اإندوني�سيا

•• جاكرتا-وام:

ال���ك���وارث يف  اإدارة  اأع��ل��ن��ت وك��ال��ة 
اإندوني�صيا ام�ص اأن اأكرث من األف 
عداد  يف  زال����وا  م��ا  رمب���ا  �صخ�ص 
كارثة  اأ�صبوع على  بعد  املفقودين 
املدمرين  والت�صونامي  ال��زل��زال 
ال��ل��ذي��ن اأودي�����ا ب��ح��ي��اة اأك����رث من 

�صخ�ص.  1500
)تفا�صيل اخرى �ص9(
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اأخبـار الإمـارات
جمل�ص �ساحية الزبارة بخورفكان ي�ستقبل كبار ال�سن يف مقره و�سط ح�سور الأهايل

•• خورفكان   -الفجر:

نظم جمل�ص �صاحية الزبارة التابع لدائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى يف 
حكومة ال�صارقة وذلك يف مقره مبدينة خورفكان ا�صتقبال لكبار ال�صن 

و�صط ح�صور عدد من الأهايل .
وجرى تنظيم ال�صتقبال يف اإطار تعزيز جهود جمل�ص �صاحية الزبارة يف 
ال�صريحة  الإمكانيات خلدمة هذه  وت�صخري  املجتمعية  ال�صراكة  حتقيق 

من املجتمع واإبراز العناية بها وتقدير دورها وا�صهامها يف بناء الوطن .
ال�صاحية  جمل�ص  رئي�ص  النقبي  ال��غ��اوي  اأح��م��د  حممد  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
ال�صاحية  جمل�ص  واأع�صاء  الرئي�ص  نائب  النقبي  �صالح  خلفان  يرافقه 
ولفيف كبري من احل�صور الذين �صاركوا يف الفعالية التي قدمت لكبار 

ال�صن .
ومت خالل اللقاء الت�صامر مع كبار ال�صن والطمئان على اأحوالهم بجانب 
م�صاركة  و�صط  املجتمعية  املو�صوعات  من  العديد  يف  الأراء  م�صاركتهم 
الأبناء وعدد من الأهايل الذين اأبدوا اإعجابهم مببادرة جمل�ص �صاحية 
الزبارة يف دعوة كبار ال�صن حل�صور اللقاء وتخ�صي�صه لهم كاإبراز دورهم 

ومكانتهم يف املجتمع ولدى ال�صر .
الزبارة  �صاحية  جمل�ص  رئ��ي�����ص  النقبي  ال��غ��اوي  اأح��م��د  حم��م��د  واأ����ص���ار 
خ�ص�ص  وال���ذي  اللقاء  ه��ذا  تنظيم  على  ال�صاحية  جمل�ص  حر�ص  اإىل 
الربامج  �صمن  الأول��ي��ة  ومنحهم  بهم  اللقاء  تعزيز  بهدف  ال�صن  لكبار 
الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل�����ص��اح��ي��ة وب���ي���ان ف�����ص��ل ك��ب��ار ال�����ص��ن وم��ك��ان��ت��ه��م واأنهم 
 ج���زء اأ���ص��ي��ل وه����ام يف ن�صيج ال����ص���رة ف�����ص��ال ع��ن ب��ي��ان ال��ق��رب م��ن��ه��م .

ال�صالع ف�صال عن بناء 3 مدار�ص 
فيما  اأخ��رى  مدر�صة   17 و�صيانة 
لإعادة  م��دار���ص تخ�صع   7 لت���زال 
اأن يتم  ال��رتم��ي��م وال��ت��اأه��ي��ل ع��ل��ى 
الإن���ت���ه���اء م��ن��ه��ا ق��ب��ل ن��ه��اي��ة العام 
�صعيد  امل��ه��ن��د���ص  وق�����ال  اجل�������اري. 

املعي�صية ب�صكل مبا�صر مثل املياه و 
التعليم و الإيواء وذلك عرب ذراعها 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  الإن�����ص��ان��ي��ة 

الإماراتي .
ك���ان���ت » ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
الإم����ارات����ي » ق���د اأط��ل��ق��ت ح��م��ل��ة » 

العفيف مدير التخطيط والتعاون 
الأحمر  ال���ه���الل  اأع����م����ال  م��ن�����ص��ق 
اأولوية  اإن  ال�صالع  يف  الإم���ارات���ي 
املحررة  املحافظات  يف   « ال��ه��الل   «
التعليمية  العملية  دع��م  يف  تتمثل 
اأثناء اجتياح  التي توقفت بالكامل 

من  امل�صتفيدون  املواطنون  واأ���ص��اد 
ت�صلمهم  خ��الل  امل�����ص��اع��دات  قافلة 
ال�صالل الغذائية مبا تقدمه دولة 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة من 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  م�����ص��اع��دات 
النا�ص  خا�صة ما مي�ص منها حياة 

اإن  ع��دن  يف  الهيئة  ممثل  علي  اآل 
اجلوانب  خمتلف  ت�صمل  احل��م��ل��ة 
واخلدماتية  احلياتية  وامل��ج��الت 
وتت�صمن عددا من املراحل بهدف 
اأبناء  واق��ع  نوعية يف  نقلة  اح��داث 
نبيل  ق��ال  ناحيته  .  من  املحافظة 

الأزارق يف اأعيننا » وبداأتها بافتتاح 
الأ�صا�صي  النه�صة للتعليم  مدر�صة 
وتوزيع  والبنات  للبنن  والثانوي 
طلبتها  على  املدر�صية  امل�صتلزمات 
بالتزامن مع بداية العام الدرا�صي 
مبحافظة  الأزارق  م��ن��ط��ق��ة  يف 

•• ال�ضالع-وام:

الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة   « وا���ص��ل��ت 
الإماراتي« فعاليات حملة » الأزارق 
�صل�صلة  �صمن  وذل���ك   « اأع��ي��ن��ن��ا  يف 
واخلريية  الإن�������ص���ان���ي���ة  الأع����م����ال 
واخلدمية والتنموية التي تنفذها 
باملحافظات اليمنية املحررة ومنها 
وال�صالع.  واأب��ن وحلج وتعز  عدن 
احلملة  �صمن  الهيئة  �صريت  فقد 
لإغاثة  غ��ذائ��ي��ة  م�����ص��اع��دات  قافلة 
اأ�����ص����رة م��ت��ع��ف��ف��ة م���ن �صكان  األ�����ف 
الأزارق  م��دي��ري��ة  وم��ن��اط��ق  ق���رى 
قطعت  اأن  بعد  ال�صالع  مبحافظة 
اجلبلية  الطرق  التطوعية  فرقها 
لالأ�صر  امل�صاعدة  لتقدمي  ال��وع��رة 

املحتاجة.
وت���ع���د ه�����ذه ال���ق���اف���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة يف 
وال���ت���ي ت�صريها  ا���ص��ب��وع  م���ن  اأق����ل 
ال��ه��ي��ئ��ة مل��ح��اف��ظ��ة ال�����ص��ال��ع �صمن 
لإغاثة  العاجلة  ال�صتجابة  عملية 

املحافظات املحررة.

..م�صريا  الن��ق��الب��ي��ة  امليلي�صيات 
عام  خ��الل  �صاهمت  الهيئة  اأن  اإىل 
اخل��ري ويف اإط���ار ع��ام زاي��د يف دعم 
املدار�ص  ع�صرات  وتاأهيل  وترميم 
ما  ال�صالع  مديريات  م��ن  ع��دد  يف 
كان له اأثره امللمو�ص يف اإجناح �صري 

العملية التعليمية.
مدير  ع�صاج  حممد  اأع���رب  ب���دوره 
مكتب الرتبية والتعليم يف مديرية 
الأزارق عن امتنانه للهالل الأحمر 
الإماراتي �صاحب الدور الأب��رز يف 
دعم العملية التعليمية يف خمتلف 
امل��ح��اف��ظ��ات م�����ص��ي��دا ب��ج��ه��ود دولة 
جانب  اإىل  ال���وق���وف  يف  الإم������ارات 

ال�صعب اليمني.
الأحمر  الهالل  اأن  بالذكر  جدير 
ا�صتجابة  الأ���ص��رع  ك��ان  الإم���ارات���ي 
الأزارق  م��دي��ري��ة  اإىل  و����ص���ول  و 
امل��ت��ت��ال��ي��ة التي  امل���ن���ا����ص���دات  ع��ق��ب 
اأهلها  م��ن  الآلف  ب��اإن��ق��اذ  ط��ال��ب��ت 
���ص��دي��دا يف  ي��ع��ان��ون نق�صا  ال��ذي��ن 

الحتياجات الأ�صا�صية.

»الهالل« يوا�سل حملة »الأزارق يف اأعيننا« .. وي�سري قافلة م�ساعدات لإغاثة األف اأ�سرة من �سكانها

مندوب الدولة بجنيف: الإمارات تعتمد نهجا �سامال لدعم الالجئني مع الرتكيز على الن�ساء 
•• جنيف-وام:

الزعابي  ���ص��امل  ع��ب��ي��د  ���ص��ع��ادة  اأك����د 
امل����ن����دوب ال����دائ����م ل���ل���دول���ة لدى 
اأن  ج���ن���ي���ف  يف  امل����ت����ح����دة  ل�������الأمم 
�صامال  ن��ه��ج��ا  ت��ع��ت��م��د  الإم���������ارات 
الرتكيز  م����ع  ال���الج���ئ���ن  ل���دع���م 
والفئات  ال���ن�������ص���اء  ع���ل���ى  خ���ا����ص���ة 

ال�صعيفة الأخرى.
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة ال���دول���ة التي 
ال���ق���اه���ا ال�����ص��ف��ري ال���زع���اب���ي اأم����ام 
التنفيذية  للجنة   69 ال���  ال���دورة 
املتحدة  الأمم  م��ف��و���ص  ل��ربن��ام��ج 
ل�صوؤون الالجئن املنعقدة بجنيف 
العري�صة  اخلطوط  خاللها  اأب��رز 
ل�صيا�صة الإم��ارات يف جمال اإغاثة 

الالجئن عرب العامل.
الزعابي  ال�����ص��ف��ري  ���ص��ع��ادة  ع���رّب  و 
دولة  �صكر  ع��ن  كلمته  م�صتهل  يف 
الإمارات وتقديرها لعمل املفو�صية 

متكن  ب��اأن  موؤكدا  ككل  للمجتمع 
الن�صاء والفتيات يعترب مو�صوًعا ذا 
امل�صاعدات  �صيا�صة  اإطار  اأولوية يف 

اخلارجية لدولة الإمارات.
باأن  القناعة  �صعادته عن  كما عرّب 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  اإدخ����ال م�����ص��ادر 
و�صيلة  اأف�صل  تعترب  وامل�صتدامة 
بن  الطاقة  فقر  م�صكلة  ملعاجلة 
و�صيمكن  ال��الج��ئ��ن  جم��ت��م��ع��ات 
ال������الج������ئ������ن من  ه����������ذا احل����������ل 
الطاقة  م��ن  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  تلبية 
واخلدمات  امل��ن��زيل  ل��ال���ص��ت��خ��دام 
ال��ك��ف��اف وك�صب  ال��ع��ام��ة وف���ر����ص 

الرزق.
ويف ختام كلمته اأكد �صعادة ال�صفري 
تاأمل  الإم����ارات  دول��ة  اأن  الزعابي 
اأ�صحاب  ج��م��ي��ع  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 
الأفكار  ه���ذه  ب���ل���ورة  يف  امل�����ص��ل��ح��ة 
ملتزمة  ت���ظ���ل  وه�����ي  وت��ن��ف��ي��ذه��ا 
بال�صراكة مع املفو�صية موؤكدا باأن 

وباعتبارها  ال�����دول�����ة  اأن  ح���ي���ث 
ت�صتقبل عددا كبريا من الوافدين 
فاإنها تدرك جيدا القيمة امل�صافة 
الذين  الأ���ص��خ��ا���ص  يقدمها  ال��ت��ي 
يبحثون عن فر�ص العمل والأمن 

خارج بلدانهم.
اأن  ال��زع��اب��ي  ال�صفري  ���ص��ع��ادة  ن���ّوه 
اأكرث  ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت  دول����ة الإم��������ارات 
بداية  �صوري منذ  الف   130 من 
املا�صي  العام  ويف  �صوريا  يف  النزاع 
 15 با�صتقبال  الإم����ارات  التزمت 
ال����ف ���ص��خ�����ص ك���ج���زء م���ن حزمة 
ال�����دع�����م ال���ع���امل���ي���ة ح������ول اإع������الن 
الإم���ارات  كما منحت  ن��ي��وي��ورك.. 
باحلروب  املتاأثرة  ال��دول  ملواطني 
والكوارث خيار متديد تاأ�صرياتهم 
اإمكانية  ع���دم  ح���ال  يف  ع����ام،  مل���دة 

عودتهم.
�صعادة  اأكد  الدويل  ال�صعيد  وعلى 
ال�صفري الزعابي اأن دولة الإمارات 

هذا  ت��ع��ت��رب  ل  ال���دول���ة  اأن  ح��ي��ث 
لالحتياجات  تلبية  جم��رد  العمل 
اأي�صا  ول��ك��ن  ل��الج��ئ��ن  ال���ف���وري���ة 
و�صيلة لو�صع اأ�ص�ص لتنمية طويلة 
اأنه مع �صعي الأمم  الأجل معتربا 
بن  ال���ف���ج���وة  ����ص���د  اإىل  امل���ت���ح���دة 
املوارد  وزي���ادة  الإن�صانية  التنمية 
ووليتها  املفو�صية  برامج  ت�صبح 

من الأهمية مبكان.
اأكد �صعادته اأن دولة الإمارات تعترب 
الالجئن  ب�����ص��اأن  ال��ع��امل��ي  امل��ي��ث��اق 
القواعد  ل��و���ص��ع  اإي��ج��اب��ي��اً  ت��ط��وراً 
ولر�صم التطلعات اخلا�صة بجميع 
ال��ب��ل��دان م�����ص��ددا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اأن 
ي��ع��زز ه���ذا امل��ي��ث��اق ال��ع��امل��ي املرونة 
املختلفة  القانونية  الأطر  اإدارة  يف 
ب��ن ال���دول الأع�����ص��اء حيث ميثل 
هذا التوجه اأف�صل نهج مُيّكن من 
وهو  وامل�����ص��وؤول��ي��ة  الأع��ب��اء  تقا�صم 
نهج تلتزم دولة الإم��ارات بتنفيذه 

للمفو�صية  مبا�صرا  دعما  قدمت 
الالجئن  ل���������ص����وؤون  ال�������ص���ام���ي���ة 
ال��ع��دي��د م��ن م�صارات  م��ن خ���الل 
التمويل ف�صاًل عن الدعم الثنائي 
ت�صمن  و  ال���الج���ئ���ن  مل��ج��ت��م��ع��ات 
ه���ذا ال��دع��م م�����ص��اع��دات لالجئن 
الأردن  يف  وغ���ريه���م  ال�������ص���وري���ن 
والروهينجا  وال��ي��ون��ان  وال���ع���راق 
جنوب  ولج����ئ����ي  ب��ن��غ��الدي�����ص  يف 
وبالطبع  اأوغ����ن����دا  يف  ال�������ص���ودان 
تدعمهم  ال���ذي���ن  الفل�صطينين 
لإغ���اث���ة  امل���ت���ح���دة  الأمم  وك����ال����ة 
الفل�صطينين  الالجئن  وت�صغيل 

يف ال�صرق الأدنى الأونرواأ .
دول����ة  اأن  ع���ل���ى  ����ص���ع���ادت���ه  و�����ص����دد 
الإمارات تعتمد نهجا �صامال لدعم 
الالجئن خا�صة مع الرتكيز على 
الن�صاء والفئات ال�صعيفة الأخرى 
املراأة  بتمكن  اله��ت��م��ام  اأن  حيث 
اإيجابيا  اأث�������راً  ي��ح��ق��ق  ال���الج���ئ���ة 

ربط  باأهمية  يتعلق  فيما  خا�صة 
العمل الإن�صاين بالتنمية يف الدول 
�صيا�صة  اعتماد  و�صرورة  املت�صررة 
الالجئن  اأو���ص��اع  ملعاجلة  �صاملة 

مع الرتكيز على املراأة.
ال�صامي  امل���ف���ّو����ص  ت��ق��������������������دم  ك��م��ا 
ب��ال�����ص��ك��ر ل���دول���ة الإم���������ارات على 
ال����ذي تقدمه  الإن�������ص���اين  ال���دع���م 

يبعثان  وتفانيها  املفو�صية  عمل 
اأف�صل  مب�صتقبل  ال���ت���ف���اوؤل  ع��ل��ى 

للجميع.
ال�����ص��ي��د فليبو  اأ����ص���اد  م���ن ج��ان��ب��ه 
لالأمم  ال�صامي  املفو�ص  غ��ران��دي 
امل���ت���ح���دة ل�������ص���وؤون ال���الج���ئ���ن يف 
نهاية  يف  اأب��داه��ا  التي  مالحظاته 
الجتماع مبا ورد يف كلمة الدولة 

م�صاندتها  وخ���ا����ص���ة  ل��ل��ج��م��ي��ع 
وعلى  ال�������ص���وري���ن  ل��الج��ئ��������������������ن 
األ���ف   15 با�صت����قبال  ال��ت��زام��ه��ا 
امل�صاعدات  ثّمن  كما  منهم  لج��ئ 
الأمم  وكالة  عمل  لدعم  ال�صخية 
لجئي  وت�صغيل  لإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة 
الأدن��������ى  ال���������ص����رق  ف���ل�������ص���ط���ن يف 

الأنوروا.

الدورة الرابعة من املوؤمتر الدويل ملركبات امل�ستقبل تنطلق يف نوفمرب املقبل باأبوظبي
•• ابوظبي-الفجر:

القادم، فعاليات  تنطلق يف نوفمرب 
الدويل  للموؤمتر  ال��راب��ع��ة  ال����دورة 
مل����رك����ب����ات امل�����ص��ت��ق��ب��ل ب���اأب���وظ���ب���ي، 
القادر  ع��ب��د  ع��ب��د اهلل  ���ص��ع��ادة  ق���ال 
لهيئة  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر  امل����ع����ي����ن����ي، 
واملقايي�ص  للموا�صفات  الإم�����ارات 
الإم����ارات  “دولة  اأن  )م��وا���ص��ف��ات( 
الطليعة  يف  كانت  املتحدة  العربية 
فيما يتعلق  بتطوير و�صائل بديلة 
ل��ل��ت��ن��ق��ل ب��ت��ق��ن��ي��ات م�����ص��ت��دام��ة مع 
ل��ت��ح��وي��ل النقل  اإع���ط���اء الأول���وي���ة 
كفاءًة  اأك���رث  اأنظمة  اإىل  اجلماعي 

وذكاًء”.
من املتوقع اأن يتحول قطاع النقل 
ب�����ص��ك��ل جذري  يف دول����ة الإم�������ارات 
القادمة،  القليلة  ال�صنوات  خ��الل 
الرقمية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ع��م��ل  ح��ي��ث 
اإحداث  على  اجلديدة  والبتكارات 
املركبات، مما يوؤدي  ث��ورة يف قطاع 
التوجهات  م��ن  العديد  ظهور  اإىل 
امل��ع��ت��م��دة ع��ل��ى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، مبا 
للبيئة  ال�صديقة  املركبات  ذل��ك  يف 
والت�صال الذكي والقيادة الذاتية.

ب��ن ���ص��ل��ي��م  رئ��ي�����ص ن����ادي الم����ارات 
وال�صريك  وال�����ص��ي��اح��ة  ل��ل�����ص��ي��ارات 
تنظيم  يف  للهيئة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
“ نحن فخورون بامل�صتوى  املوؤمتر 
ال����ذي و���ص��ل ال��ي��ه امل���وؤمت���ر خالل 
ال�������ص���ن���وات ال����ث����الث امل���ا����ص���ي���ة. اإن 
املبادرات احلكومية الأخرية والتي 
النقل  و���ص��ائ��ل  اإىل حت��وي��ل  ت��ه��دف 
اإىل و�صائل م�صتدامة وذكية وذاتية 
ال��ق��ي��ادة ه��ي دل��ي��ل ���ص��اط��ع ع��ل��ى اأن 
دولة الإمارات العربية املتحدة هي 
للتحول  العامل  دول  بن  ال�صّباقة 
الذكية  النقل  اأنظمة  اإىل  ال�صريع 

وال�صديقة للبيئة. “
ي�صغل  وال����ذي  �صليم  ب��ن  وا����ص���اف 
اأي�صاً من�صب  نائب رئي�ص الإحتاد 
ال����دويل ل��ل�����ص��ي��ارات “ ل��ق��د قطعت 
وال�صديقة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  امل��رك��ب��ات 
للبيئة �صوطاً طوياًل، و تقدمت من 
الناحية التقنية للمناف�صة بفعالية 
مع نظرياتها التقليدية. واإن جناح 
املنطقة  يف  الكهربائية  ال�����ص��ي��ارات 
البنى  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  الآن  ي��ع��ت��م��د 
املواطنن  ي�����ص��اع��د  مم���ا  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الإم�����������ارات  وامل���ق���ي���م���ن يف دول��������ة 

القاعدة  اإع���داد  يتم  حتى  بالكامل 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة وال���ف���ن���ي���ة ل���ه���ا. كما 
اأن اك��ت�����ص��اب اخل����ربة ال��ع��م��ل��ي��ة من 
�صي�صمح  اجل���دي���دة  الأن��ظ��م��ة  ه���ذه 
التطورات  حلكومتنا مبواكبة هذه 
ب�صكل  نعمل  فنحن  التكنولوجية. 
وث����ي����ق م����ع امل�������ص���ن���ع���ن واجل����ه����ات 
التنظيمية الأخرى يف جميع اأنحاء 
التطورات  ونتابع عن كثب  العامل، 
با�صتمرار  ون�صعى  القطاع،  ه��ذا  يف 
ومعايري  تنظيمي  اإط��ار  و�صع  اإىل 

تتوافق  مع الت�صريعات العاملية “.
واأ������ص�����اف :” ل���ق���د ����ص���ه���دت دول����ة 
بالفعل  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
م����ن خمتلف  امل������ب������ادرات  ���ص��ل�����ص��ل��ة 
اجلهات احلكومية من اأجل حتقيق 
الربنامج  يف  امل����ح����ددة  الأه��������داف 
 ،2021 الإم���ارات  لروؤية  الوطني 
وا�صرتاتيجية النقل الذاتي يف دبي، 
وا�صرتاتيجية التنمية امل�صتدامة يف 
املتحدة.  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
ولزيادة الوعي بن اجلمهور ودعما 
فنحن  وال�صابة  الوطنية  ل��ل��ك��وادر 
ب�صدد اإطالق العديد من املبادرات 
امل��ه��م��ة ه���ذا ال��ع��ام يف امل��وؤمت��ر مثل 

���ص��ت��ك��ون ك��ي��ف��ي��ة حت���وي���ل ال���ذك���اء 
ال�صطناعي لقطاع النقل واإحداث 
تغيريات ثورية فيه املحور الرئي�صي 
املوؤمتر  م���ن  ال���راب���ع���ة  ال�������دورة  يف 

الدويل ملركبات امل�صتقبل.
هيئة  تنظمه  ال��ذي  املوؤمتر  وُيعقد 
واملقايي�ص  للموا�صفات  الإم�����ارات 
)م����وا�����ص����ف����ات( ل���ل���م���رة ال���راب���ع���ة 
فرانكفورت  مي�صي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال�������ص���رق الأو������ص�����ط، ه����ذا ال���ع���ام يف 
ال�����ص��اب��ع وال��ث��ام��ن م��ن ن��وف��م��رب يف 
جزيرة  ري��ج��ي�����ص  ���ص��ان��ت  م��ن��ت��ج��ع 
اأبوظبي  العا�صمة  يف   ال�صعديات 
بال�صراكة مع  دائرة النقل باأبوظبي 
جمموعة  مع  وبالتعاون   DOT
من  ال�صرتاتيجين  ال�صركاء  من 

الهيئات الحتادية واملحلية.
الثورة  “اإن  ق��ائ��ال:  املعيني  اأ���ص��ار 
الرقمية والتقنية يف قطاع املركبات 
م���ث���ل ال���ق���ي���ادة ال���ذات���ي���ة وال����ذك����اء 
ال���ص��ط��ن��اع��ي ل��دي��ه��ا ال���ق���درة على 
ب�صكل  ال��ت��ن��ق��ل  م��ن��ظ��وم��ة  حت���وي���ل 
“موا�صفات”  يف  ون���ح���ن  ك���ام���ل، 
احلقيقية  الإم���ك���ان���ات  اإن  ن�����درك 
اأن تتحقق  لهذه التقنيات ل ميكن 

الذي  الإمارات”  يف  “�صنع  ج��ن��اح 
الذكية  ال��ت��ن��ق��ل  اب��ت��ك��ارات  ي��ع��ر���ص 
وامل�صتدامة ذات املن�صاأ الإماراتي و” 
تعر�ص  ح��ي��ث  احلكومي”  اجل��ن��اح 
بها  ت�صطلع  ال��ت��ي  امل����ب����ادرات  ف��ي��ه 
خم��ت��ل��ف اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
ال��ت��ن��ق��ل الذكي  ل��ت��ع��زي��ز  الإم������ارات 
واملرتابط وال�صديق للبيئة. واإدراكاً 
تقوم  التي  بالبحوث  واحتفاءاً  منا 
بها اجلامعات يف املنطقة يف جمال 
البنية  وت��ط��وي��ر  امل�����ص��ت��دام  التنقل 
التحتية الداعمة والإبداع الرقمي 
اأي�صاً  ي�صعدنا  ال��ت��ن��ق��ل،  جم���ال  يف 
العربية  الإم���ارات  “جائزة  اإط��الق 
امل�صتقبل  ملركبات  الدولية  املتحدة 

العام. هذا  املوؤمتر  “خالل 
وباإعتبارهيئة الإمارات للموا�صفات 
لهذا  امل�صت�صيفة  اجلهة  واملقايي�ص 
اأدعو  فاإنني  الهام  ال��دويل  امل��وؤمت��ر 
والتجار  احلكومية  اجلهات  جميع 
البحثية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  وامل�����ص��ن��ع��ن 
مل��ن��اق�����ص��ة ال���ف���ر����ص والب����ت����ك����ارات 
التنقل  تكنولوجيا  يف  امل�صتقبلية 

احلديثة”.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ����ص���ع���ادة حممد 

م�صرتكة  روؤي����������ة  حت���ق���ي���ق  ن����ح����و 
وم�صتدامة  ذك��ي��ة  ت��ن��ق��ل  مل��ن��ظ��وم��ة 

وذاتية القيادة”.
“ لقد  ب���اول�������ص  ال�����ص��ي��د  واأ�����ص����اف 
ا����ص���ب���ح ه�����ذا امل����وؤمت����ر واح�������دا من 
اه����م ال����وؤمت����رات امل��ت��خ�����ص�����ص على 
م�صتوى العامل يف هذا املجال حيث 
املطورين  م���ن  ن��خ��ب��ة  ي�����ص��ت��ق��ط��ب 
ال���ق���رار وجهات  ال��ع��امل��ي��ن و���ص��ن��اع 
يف  الدولية  ال�صرتاتيجيات  و�صع 
ي�صت�صيف  ان��ه  كما   . النقل  جم��ال 

العربية املتحدة اىل النظر بجدية 
ال�صديقة  ال�����ص��ي��ارات  ام���ت���الك  يف 

للبيئة.”
الرئي�ص  ب���اول�������ص،  اأح���م���د  ق����ال  و 
مي�صي  ل���������ص����رك����ة  ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
ف���ران���ك���ف���ورت ال�������ص���رق الأو�����ص����ط، 
املوؤمتر  بالتنظيم  الداعمة  اجلهة 
الدويل ملركبات امل�صتقبل “ي�صعدنا 
اأخ����رى م��ع هيئة  ن��ت��ع��اون م���رة  اأن 
واملقايي�ص  للموا�صفات  الإم�����ارات 
التي توا�صل ريادتها  )موا�صفات(، 

خ����رية امل��ت��ح��دث��ن م���ن ك���اف���ة دول 
النقل  م�����ص��ت��ق��ب��ل  مل��ن��اق�����ص��ة  ال���ع���امل 

وو�صع اف�صل احللول املمكنة . 
املوؤمتر  ان  اىل  هنا  الإ���ص��ارة  ويجد 
الدويل ملركبات امل�صتقبل هو موؤمتر 
ومعر�ص ي�صتمر ملدة يومن يناق�ص 
املنطقة  يف  النقل  م�صتقبل  ويحلل 
الذكية  امل���رك���ب���ات  ���ص��ت��ل��ع��ب  وك��ي��ف 
النقل  يف  رئي�صياً  دوراً  وامل�صتدامة 
امل�صتقبل  م��دن  ال��ع��ام واخل��ا���ص يف 

على حد �صواء.
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اأخبـار الإمـارات
جمل�ص ال�سعادة والإيجابية يف �سرطة دبي يحتفي بيوم »البت�سامة العاملي«

•• دبي-الفجر: 

بيوم  دب��ي  �صرطة  يف  والإيجابية  ال�صعادة  جمل�ص  احتفى 
تعريفية  فعالية  تنظيم  ع��رب  وذل���ك  ال��ع��امل��ي،  البت�صامة 
ب��ه��ذا ال���ي���وم ال��ع��امل��ي يف ق��اع��ة ح���م���دان ب���ن حم��م��د مبقر 
للمجل�ص  التنفيذي  الرئي�ص  بح�صور  ال��ع��ام��ة،  ال��ق��ي��ادة 
وموظفي  املجل�ص،  واأع�صاء  ال�صويدي،  عواطف  ال�صيدة 
تاأتي  الفعالية  اأن  ال�صويدي  واأك��دت عواطف  �صرطة دبي. 
يف اإطار حر�ص جمل�ص ال�صعادة والإيجابية على الحتفاء 
مبنا�صبة اليوم العاملي لالبت�صامة ملا لهذا اليوم من اأهمية 
يف زرع ثقافة ال�صعادة والإيجابية �صواء يف اأجواء العمل اأو 

البيئة العائلية للموظف، م�صرية اإىل اأن الر�صول حممد 
�صلى اهلل عليه و�صلم حث على تب�صم امل�صلم يف وجه اأخيه، 

ُمك يف َوْجه اأَِخيك لك �صدقة«. حيث قال:« َتَب�ُصّ
الإم���ارات���ي يحر�ص  امل��ج��ت��م��ع  اأن  اإىل  ال�����ص��وي��دي  ول��ف��ت��ت 
التب�صم يعترب  واأن  اأف��راده،  ال�صعادة فيما بن  على تعزيز 
اأحد طرق ن�صر هذه ال�صعادة، موؤكدًة يف الوقت ذاته على 
اأهمية البت�صامة بن زمالء العمل ملا لها من اأثر اإيجابي 

وت�صاهم يف تعزيز ال�صعادة.
اأ�صنان،  طبيب  ك��رم،  ح�صن  �صعيد  الدكتور  امل��الزم  وق��دم 
حما�صرة خالل الفعالية حتدث فيها عن اأهمية البت�صامة 
واأثرها على الأجواء املحيطة بالفرد، موؤكداً اأن البت�صامة 

وتوؤثر  الإن�����ص��ان،  وج��ه  يف  ع�صلة   17 حتريك  يف  ت�صاهم 
البت�صامة  واأن  اإيجابي،  ب�صكل  النا�ص  العالقات بن  على 
ال�صخ�صية  رم��وز  ورم��ز من  الثقة  عنوان  تعترب  اجلميلة 
املتميزة. كما وقدم الدكتور �صرحاً حول اأنواع البت�صامات 
وكيفية حتليل �صدق البت�صامة من خالل طريقة البت�صام 
لل�صخ�ص وتعابري وجهه، اإىل جانب التطرق اإىل اجلوانب 
الطبية ذات العالقة باأهمية املحافظة على الأ�صنان واأثر 

العناية بها يف وجود اإبت�صامة جميلة تزين الوجه.
ويف ختام املحا�صرة كرمت عواطف ال�صويدي الدكتور كرم 
التي  القيمة  املميزة واملعلومات  على جهوده يف املحا�صرة 

قدمها اإىل امل�صاركن واحلوار الذي دار فيها.

الطلبة لتقييم  رئي�سيًا  اإجراًء   14

»الرتبية« تعتمد برناجمي متكني لجتياز الطلبة الرا�سبني يف ال�سفوف »4 - 12« و»الفجر« تتناول تفا�سيلها

�سرطة اأبوظبي حتتفل بـ »يوم املعلم«

•• دبي - حم�ضن را�ضد

يف  ال��را���ص��ب��ن  للطلبة  ب��رن��اجم��ن  تطبيق  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اع��ت��م��دت 
نتيجة  يف  الرا�صبن  للطلبة  »مت��ك��ن«  برنامج  يطبق   ،)12  -  4( ال�صفوف 
للطلبة  »اجتياز«  برنامج  ويطبق   ،11  -  4 لل�صفوف  الدرا�صي  العام  نهاية 
امللتحقن باخلدمة الوطنية الرا�صبن يف نتيجة نهاية العام الدرا�صي لل�صف 
الثاين ع�صر، وذلك ح�صب لئحة الإجراءات التنفيذية ل�صيا�صة التقييم للطلبة 
للعام  ال��وزارة،  الذي يطبق منهاج  والتعليم اخلا�ص  العام  التعليم  يف مدار�ص 

الدرا�صي اجلاري 2018/2019.
اإج��راًء رئي�صياً   14 التي ح�صلت »الفجر« على ن�صخة منها،  وحددت الالئحة 
اأخ��رياً، اإىل خم�صة  ال��وزارة  لتقييم الطلبة، وا�صتندت الالئحة التي اعتمدتها 
مرتكزات، هي التغذية الراجعة من تطبيق �صيا�صة التقييم يف العام الدرا�صي 
املا�صي، والقرارات الوزارية ب�صاأن اخلطة الدرا�صية مبدار�ص التعليم العام للعام 
ملرحلة  والمتحانات  التقييم  نظام  ب�صاأن  ال��وزاري  والقرار  اجل��اري،  الدرا�صي 
التعليم الوطنية،  العام ملعايري  12، والإط��ار   - 1 ريا�ص الأطفال وال�صفوف 

والتقومي املدر�صي للعام الدرا�صي اجلاري وتوزيع اأيام الدرا�صة والإجازات.
وت�صمنت الإجراءات الرئي�صية ل�صيا�صة التقييم توزيع نظام التقييم على ثالثة 
اأنواع )ت�صخي�صي، وتكويني، وختامي(، ح�صب ال�صف واملرحلة الدرا�صية، وينفذ 
»الت�صخي�صي« على طلبة ال�صفوف 1 - 3، وي�صتهدف املواد الأ�صا�صية، ويكون 
الدرا�صية  الف�صول  يف  كافة  الدرا�صية  امل��واد  على  »التكويني«  ويطبق  مركزياً، 
الثالثة لل�صفوف من الأول اإىل الثاين ع�صر، وله وزن ن�صبة من درجة الطالب 

الكلية، وينفذ من قبل املعلم.
ومن الإجراءات التي ت�صمنتها الالئحة تق�صيم املواد يف اخلطة الدرا�صية اإىل 
جمموعتن A وB، وتختلف كل جمموعة يف اإجراءات التقييم ح�صب ال�صف 
ح�صب  الثالث  اإىل  الأول  من  لل�صفوف  اخلتامي  التقييم  ويطبق  واملجموعة، 
A، وامتحان  امتحان نهاية كل ف�صل درا�صي للمواد الأ�صا�صية من املجموعة 
وي�صمل  الأ�صا�صية،  امل��واد  والثالث  الأول  الدرا�صين  الف�صلن  من  كل  نهاية 
المتحان مهارات الف�صل نف�صه، ول يتم دمج مهارات ف�صلن يف امتحان واحد، 
وتقيم مواد املجموعة B تقييماً ختامياً علمياً يف نهاية كل ف�صل درا�صي بوزن 

ن�صبة 10%.

وت�صمل الإجراءات تطبيق التقييم اخلتامي لل�صفوف 4 - 12 على فرتتن؛ 
والثانية   ،A املجموعة  مل��واد  الأول  ال��درا���ص��ي  الف�صل  نهاية  امتحان  الأوىل 
امتحان نهاية الف�صل الدرا�صي الثالث، وي�صمل نواجت الف�صلن الثاين والثالث 
ملواد املجموعة A ، كذلك يطبق امتحان اإعادة للطلبة الغائبن اأو الرا�صبن 
الدرا�صي  الف�صل  الأول، ويحدد زمنه يف  الدرا�صي  الف�صل  نهاية  امتحان  بعد 
العام  نهاية  نتيجة  يف  الرا�صبن  للطلبة  »متكن«  برنامج  يطبق  كما  الثاين، 
امللتحقن  للطلبة  »اج��ت��ي��از«  برنامج  ويطبق   ،11  -  4 لل�صفوف  ال��درا���ص��ي 
الثاين  لل�صف  الدرا�صي  العام  نهاية  نتيجة  يف  الرا�صبن  الوطنية  باخلدمة 

ع�صر.
يف  الرا�صبن   12 ال�صف  لطلبة  اإع��ادة  امتحان  تطبيق  الإج���راءات  وتت�صمن 
ثالث مواد اأ�صا�صية على الأكرث يف نتيجة نهاية العام الدرا�صي، ويرفع الطالب 
اإىل ال�صف الأعلى دون البقاء لإعادة ال�صف يف ال�صفوف الأول والثاين والثالث، 
بعد مروره بخربات تعليمية توؤهله لالنتقال، وكذلك تطبق �صيا�صة الجتياز 
ع�صر،  ال��ث��اين  حتى  ال��راب��ع  م��ن  ال�صفوف  طلبة  على  ال�صف  لإع���ادة  وال��ب��ق��اء 
وت�صاف مهارة ال�صتماع اإىل اختبار نهاية الف�صل ملادة اللغة العربية لل�صفوف 

%10، وتطبق امتحانات مركزية  اإىل الثاين ع�صر، بوزن )ن�صبة(  من الأول 
ق�صرية خالل الف�صول الدرا�صية الثالثة، بهدف تاأهيل الطالب مل�صتويات اأداء 
متقدمة وتزويد املعلم بتغذية راجعة عن م�صتوى اداء الطلبة، وفق المتحانات 
الق�صرية املركزية، والتي ت�صمل نواجت التعلم التي در�صها الطالب خالل فرتة 
وتطبق  ع�صر،  ال��ث��اين  حتى  ال��راب��ع  م��ن  ال�صفوف  وت�صتهدف  حم���ددة،  زمنية 
والفيزياء،  والعلوم،  والريا�صيات،  العربية،  اللغة  هي  درا�صية  مواد  �صبع  على 
والأحياء، والكيمياء، والدرا�صات الجتماعية، وتطبق �صمن اأيام الدرا�صة من 
من  تطبيقه  وزم��ن  املنهل«،  اأ�صيي�ص-  »�صويفت  نظام  يف  وتتوافر  املعلم،  قبل 

خم�ص اإىل ثماين دقائق، وميكن احت�صاب درجاتها �صمن التقييم التكويني.
ال�صفوف  يف   A التقييم ملواد املجموعة  التقييم ن�صب  �صيا�صة  ووزع��ت لئحة 
للتقييم  و30%  التكويني  للتقييم   70% ع��ل��ى  وال��ث��ال��ث  وال��ث��اين  الأول 
ملواد  ع�صر  الثاين  الرابع حتى  ال�صفوف من  الن�صب يف  تتوزع  فيما  اخلتامي، 
املجموعة  تقييم  اأم��ا  للختامي،  و70%  للتكويني،   30% اإىل   A املجموعة 
على %70 للتكويني و%30 للختامي لل�صفوف من الأول  ن�صبه  فتتوزع   B

اإىل الثاين ع�صر. 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي يف مقرها  الب�صرية ب�صرطة  املوارد  ال�صرطة بقطاع  كرمت مدار�ص 
الذي  »امل��ع��ل��م«  بيوم  احتفاليتها  �صمن  املعلمن  م��ن  ع��ددا  العن  بالفوعة 

ي�صادف اخلام�ص من اأكتوبر �صنوياً.
الدور  على  ال�صرطة  م��دار���ص  مدير  النعيمي  حممد  مهنا  العميد  واأث��ن��ى 

الرائد الذي يقوم به املعلمون يف م�صرية النه�صة والتطوير .. متمنيا لهم 
ك��وادر �صرطية  العلمية يف تخريج  املزيد من العطاء وال�صداد يف م�صريتهم 

م�صلحة بالعلم واملعرفة خلدمة وحماية وطننا الغايل.
الرائد  ال���دور  تقدير  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  املنا�صبة  بهذه  الحتفالية  اأن  واأو���ص��ح 
اإىل  واملعرفة  العلم  ونقل  ال�صامية  الرتبوية  ر�صالتهم  للمعلمن يف حتقيق 
الطلبة وجهودهم يف تخريج كوادر متعلمة ت�صهم يف عملية البناء والتنمية 

امل�صتدامة لهذا البلد املعطاء. 
ملا  ال�صرطة  املكرمون عن �صكرهم وامتنانهم لإدارة مدار�ص  املعلمون  وعرب 
بالعملية  الرتقاء  اأج��ل  من  التعليمي  للكادر  كبري  وا�صناد  دعم  من  تقدمه 
التعليمية وتقدمي اأف�صل اخلدمات الأكادميية للدار�صن متعهدين باملزيد 

من العمل والجتهاد يف اأداء ر�صالتهم التعليمية.
كما �صاركت مديرية �صرطة املناطق اخلارجية ب�صرطة اأبوظبي طلبة وطالبات 

مدر�صة يا�ص الحتفال بيوم املعلم من خالل تكرمي معلمي املدر�صة.
عن  »املديرية«  يف  يا�ص  �صرطة  مركز  مدير  العفاري  حمد  العقيد  واأع���رب 
اعتزازه بكافة املعلمن يف الدولة ..موؤكدا اأهمية دورهم الريادي ور�صالتهم 
هذه  اأن  اإىل  م�صرياً   .. الوطن  يخدم  وواٍع  مثقف  جيل  اإع���داد  يف  ال�صامية 
امل�صاركة املجتمعية تاأتي يف اإطار حر�ص �صرطة اأبوظبي على تعزيز ال�صراكة 

النموذجية مع املوؤ�ص�صات التعليمية.

تخريج دورة »اإعداد مدربي القوات اخلا�سة« ب�سرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:

نفذت مديرية »ق7«، بقطاع املهام اخلا�صة،  يف �صرطة اأبوظبي، دورة تدريبية 
حول ، »اإعداد مدربي القوات اخلا�صة«، بالتعاون مع ال�صرطة الفرن�صية.

وج����رى ت��دري��ب امل�����ص��ارك��ن ع��ل��ى الق��ت��ح��ام وال��ق��ب�����ص وال��ت��ف��ت��ي�����ص وخمتلف 

مدير  ال�صام�صي،  �صعيد  را�صد  العميد  واأكد  املتطورة.  الأمنية  ال�صيناريوهات 
مديرية ق »7«، خالل ح�صوره حفل تخريج امل�صاركن يف الدورة، مبقر املديرية، 
حر�ص �صرطة اأبوظبي على رفع كفاءة منت�صبيها وتاأهيلهم، من خالل دورات 
تدريبية متخ�ص�صة، تعزز من قدراتهم الوظيفية، وتك�صبهم خربات جديدة 

وخمتلفة، وفق اأرقى املعايري العاملية يف جمال العمل ال�صرطي..

�سرطة اأبوظبي تنقذ عاملني علقا بالطابق 21 يف بناية بالعا�سمة
•• اأبوظبي-الفجر:

ال�صريع،  ال���ت���دخ���ل  ف����رق  اأن����ق����ذت 
وال�صالمة  ال���ط���وارئ  م��دي��ري��ة  يف 
العامة  بقطاع العمليات  املركزية 
اأب����وظ����ب����ي،ع����ام����ل����ن  �����ص����رط����ة  يف 
اآ���ص��ي��وي��ن ع��ل��ق��ت ب��ه��م��ا ���ص��ق��ال��ة يف 
الطابق ال »21« باإحدى البنايات 
يف اأبوظبي ،اأثناء قيامهما بتنظيف 

واجهات البناية الزجاجية .
من  بالغاً  تلقت  املديرية   وكانت 
اإدارة  يف  والتحكم  ال��ق��ي��ادة  م��رك��ز  
عاملن  باحتجاز   يفيد  العمليات 
داخل �صقالة )رافعة( يف الطابق ال� 
منطقة  يف  البنايات   باإحدى   21

الوحدة باأبوظبي، 
ال�صريع  التدخل   مركز  وحت��رك   
م�صحوباً  ال����ف����الح(،  ب��اب��وظ��ب��ي) 
اأن   وت��ب��ن   امل��وق��ع،  اإىل  بالإ�صعاف 
خ��ل��اًل ف��ن��ي��اً اأ����ص���اب ال�����ص��ق��ال��ة اأدى 
اإىل تعطلها والعاملن عالقن بها 
،وعملت الفرق على  انقاذ العاملن 
،وت���ق���دمي ال��رع��اي��ة ال��ط��ب��ي��ة لهما 
اإخالء  ب�صحة جيدة وجرى  وهما 

والتاأكد  لل�صقالت،  دوري��ة  �صيانة 
من توفر �صروط ال�صالمة، م�صدداً 
العاملن  ت����دري����ب  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
لتاليف  ال�صالمة  اأج��ه��زة  وت��وف��ري 
وقوع  ح���ال  يف  للخطر  ال��ت��ع��ر���ص 

حوادث مماثلة.

�صالمة  لتاأمن  امل��ج��اورة،  املنطقة 
العاملن والآخرين .

اب����راه����ي����م علي  امل����ق����دم  وط����ال����ب 
ادارة  م����دي����ر  ال���ب���ل���و����ص���ي  ج������الل 
ال�صيانة  �صركات  ال�صريع  التدخل 
اإجراء  ب�صرورة  العامة  واملقاولت 

ال�صريع  التدخل  فرقة  اأن  واأو�صح 
الأمامي  ال��زج��اج  ك�صر  اىل  جل���اأت 
ا�صتخدام  وع���دم  امل��ب��ن��ى،  ل��واج��ه��ة 
اإنزال  اليدوية يف عملية  الطريقة 
ع��ل��ى �صالمة  ، ح��ف��اظ��اً  ال�����ص��ق��ال��ة 

العمال ، واإنقاذهم. 

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4455  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- رينجر�ص انرتنا�صيونال خلدمات احلرا�صة   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ م�صطفى حممد علي علي �صامل   
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وقدره )121563( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   8055 مبلغ  اىل  بال�صافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4057  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- كيلي للمقاولت - �ص ذ م م   جمهول حمل القامة 
اأقام  قد  ا�صارى  �صيالبان  جايا�صاندرانا�صارى  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )96285( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة 
اىل مبلغ 6941 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

�سفري الدولة يلتقي مدير مركز الأديان واحل�سارات يف كازاخ�ستان
•• اأ�ضتانا - وام:

اجلابر  �صلطان  بن  اأحمد  حممد  الدكتور  �صعادة  التقى 
���ص��ف��ري ال���دول���ة ل����دى ج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����ص��ت��ان، يف مقر 
ال�صفارة باأ�صتانا، �صعادة اأيدار اأبووف مدير مركز الأديان 

واحل�صارات يف كازاخ�صتان.

العربية  الإم���ارات  دول��ة  وف��د  م�صاركة  الطرفان  وناق�ص 
املتحدة يف موؤمتر زعماء الأدي��ان بدورته ال�صاد�صة الذي 
يومي  خالل  اأ�صتانا  الكازاخ�صتانية  العا�صمة  ت�صت�صيفه 
اجلاري، كما ا�صتعر�صا اأهمية القمة  اأكتوبر   11 و   10
العاملية للت�صامح التي ت�صت�صيفها دبي 15 و 16 نوفمرب 

املقبل.

وفد من الطلبة املر�سحني بالأكادميية 
ي�ساركون يف فعالية اليوم العاملي للم�سنني 

•• دبي-الفجر:
ب���ت���وج���ي���ه���ات ال���ع���م���ي���د ال���دك���ت���ور 
م�صاعد  ال�����ص��وي��دي،  غ����امن  غ��ي��ث 
الأكادميية  ل�����ص��وؤون  ال��ع��ام  القائد 
، قام وفد من  والتدريب بالوكالة 
بالأكادميية  امل��ر���ص��ح��ن  ال��ط��ل��ب��ة 
العزيز  عبد  �صعود  امل��الزم  برئا�صة 
الطلبة  �صوؤون  اإدارة  اهلل، من  عبد 
امل��ر���ص��ح��ن، ب���زي���ارة امل��ر���ص��ى من 
دبي،  مب�صت�صفى  ال�صن  ك��ب��ار  فئة 
باليوم  الحتفال  مبنا�صبة  وذل��ك 
ال���ع���امل���ي ل��ل��م�����ص��ن��ن، ت���ف���اع���ال مع 
اهتمام  مدى  لعك�ص  املنا�صبة  هذه 
يف  الفاعلة  بامل�صاهمة  الأك��ادمي��ي��ة 
حتت  والعاملية  الوطنية  املنا�صبات 
مظلة القيادة العامة ل�صرطة دبي، 
ال��وع��ي لدي  ن�صبة  لرفع  وت��ع��زي��زاً 
اأجنزه كبار  املر�صحن مبا  الطلبة 

ال�صن للمجتمع. 
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اأخبـار الإمـارات
طرق دبي تطلق املرحلة الثانية من م�سروع اإدارة الأ�سول الربجمية

•• دبي - وام:

اأطلقت هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي املرحلة الثانية من م�صروع 
اإدارة الأ�صول الربجمية الذي يعترب نقطة حتّول مهمة يف الو�صول 
خمتلف  يف  للهيئة  ال��ت��اب��ع��ة  وامل��م��ت��ل��ك��ات  الأ����ص���ول  اإدارة  اأمت��ت��ة  اإىل 
الأ�صول  اإدارة  مدير  الرم�صي  �صعيد  وق��ال  وقطاعاتها.  موؤ�ص�صاتها 
الهيئة  يف  املوؤ�ص�صية  واحلوكمة  ال�صرتاتيجية  قطاع  يف  واملمتلكات 
ل�صد  الثانية  املرحلة  خالل  للم�صروع  تطويرية  خطة  و�صع  مت  انه 
الفجوات التي مت حتديدها خالل املرحلة الأوىل بهدف رفع م�صتوى 
تقليل  وبالتايل  الهيئة  م�صتوى  على  احليوي  امل�صروع  لهذا  الن�صج 
ملكية  القانونية جتاه  املخاطر  واحلد من  املعلومات  تقنية  تكاليف 
تطبيق  يف  ال�صبق  ق�صب  نيل  اإىل  بالإ�صافة  والرخ�ص  الربجميات 

اأف�صل املمار�صات العاملية يف هذا ال�صياق على م�صتوى حكومة دبي.
خطة  على  ا�صتمل  ال��ربجم��ي��ة  الأ���ص��ول  اإدارة  م�����ص��روع  اأن  واأو���ص��ح 
م��راح��ل ت�صمنت جم��م��وع��ة مبادرات  اأرب����ع  م��ن  م��ك��ّون��ة  ت��ط��وي��ري��ة 
فرعية يتم العمل على تطويرها خالل 3 اأعوام وهي املرحلة الثانية 
احلالية 2018 التي �صملت العمل على تطوير وحوكمة خمرجات 
نهاية  اإجنازها  ل  املوؤمَّ الإجن��از ومن  ت��زال قيد  الطريق ول  خريطة 
2019 وهي مرحلة تفعيل نظام  الثالثة  العام اجلاري .. واملرحلة 
اإدارة الأ�صول الربجمية ومتابعة اللتزام ..واملرحلة الرابعة 2020 
اإدارة الأ�صول الربجمية ومتابعة اللتزام  اأمتتة نظام  وهي مرحلة 
2017 فقد  ..اأم��ا املرحلة الأوىل التي مت اإجنازها يف العام املا�صي 
الأ�صول  اإدارة  لنظام  احل��ايل  الن�صج  م�صتوى  تقييم  مرحلة  كانت 

الربجمية.

املا�سي  �سبتمرب  خالل  اخليمة  راأ�ص  يف  خمالفًا  جتاريًا  حماًل   82
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�صبطت ادارة ال�صحة التابعة لبلدية راأ�ص اخليمة خالل حمالت تفتي�صية 
والقوانن  ل���الإج���راءات  خمالفا  حم��ال   82 امل��ا���ص��ي   �صبتمرب  يف  نظمتها 
اأغرا�ص  يف  امل�صتخدمة  امل��واد  من  كجم    37 مل�صادرة  بالإ�صافة  ال�صحية 

التجميل. 
وبح�صب  �صيماء حممد الطنيجي مديرة ادارة ال�صحة بالإنابة فقد قامت 
الدارة بعدد 398 جولة تفتي�صية �صملت 1495 حمال جتاريا ا�صفرت عن 
توجيه انذار لعدد  29 حمال خمتلفة الأن�صطة التجارية واأ�صدرت 1833 
الأمرا�ص  من  خلوهم  التاأكد  بعد  التجارية  املحال  لعمال  �صحية  بطاقة 

املعدية وا�صدار 66 �صهادة �صالحية ت�صدير مواد جتارية.

اأما على �صعيد �صيارات نقل املواد الغذائية فقد منحت ادارة ال�صحية 17 
�صيارة ترخي�صا ملزاولة نقل املواد الغذائية بعد الك�صف على 51 �صيارة.

 68 108 رخ�صة جتارية بينها  وت�صمنت احلملة التفتي�صية الك�صف على 
و3  الن�صاط  تغيري  و7  مواقعها  من  نقل  و8  قائمة  و11  جديدة  رخ�صة 

ا�صافة ن�صاط و4 ا�صافة م�صاحة و7 رخ�صة غري مطابقة.
بيئية  و5  بيطرية  و6  22 غذائية  �صكوى منها   31 ال�صحة  ادارة  وتلقت 
�صرب  مياه  و135  غذائية   440 منها  عينة   575 حتليل  ومت  و�صحية 

واأ�صفرت النتائج عن مطابقة 541 عينة و34 عينة غري مطابقة.  
اأما يف م�صالخ البلدية فقد مت ذبح 4138 راأ�صا مبق�صب  الفلية الرئي�صي 
و562 راأ�صا مب�صلخ راأ�ص اخليمة و153 راأ�صا يف الغيل اجلديد و343 راأ�صا 

يف �صوكة.

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

الأعلى  املجل�ص  القا�صمي ع�صو  �صقر  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  اأك��د �صاحب 
�صاحب  وبجهود  الر�صيدة  القيادة  بف�صل  الإم���ارات  اأن  اخليمة  راأ���ص  حاكم 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« اأ�صبحت 
الربامج  ت��وف��ر  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ات  اأع����رق  اإذ حتت�صن  وامل��ع��رف��ة  للعلم  واح���ة 
�صهده م�صاء  الذي  �صموه - خالل احلفل  الطلبة. وقال  لأبنائنا  التعليمية 

اأم�ص الأول على خ�صبة م�صرح جامعة راأ�ص اخليمة للطب والعلوم ال�صحية 
الثامنة  للدفعة  الثاين  الفوج  من  وطالبة  طالبا   153 تخريج  مبنا�صبة 
البكالوريو�ص  درج��ة  على  احلا�صلن  التمري�ص  وكلية  ال�صيدلة  كلية  من 
كان  اجلامعي  التعليم  ل�صيما  بالتعليم  النهو�ص  اإن   - العليا  وال��درا���ص��ات 
بالرعاية  وم��ازال يحظى  الدولة  تاأ�صي�ص  الإم��ارات منذ  اأولويات  �صلم  على 
والنهو�ص  وامل��ع��رف��ة  بالعلم  الت�صلح  م��ن  ال��دول��ة  اأب��ن��اء  لتمكن  واله��ت��م��ام 
بخطط التنمية ال�صاملة. واأ�صاد �صموه مبا و�صلت اإليه جامعة راأ�ص اخليمة 

للطب والعلوم ال�صحية من م�صتوى تعليمي راق جعل منها �صرحا تعليميا 
وثقافيا وعالمة مميزة يف جمال التعليم اجلامعي يف دولة الإمارات بف�صل 
ما حتت�صنه من كادر تدري�صي واإداري مميز وبنية حتتية حديثة اأ�صهمت يف 
الطب  واإداري��ا يف جمال  فنيا  بكوادر موؤهلة  الدولة  الطبي يف  القطاع  رفد 
والعلوم ال�صحية. وتوجه �صموه بالتهنئة للخريجن واأولياء اأمورهم بهذه 
املنا�صبة التي متثل ثمرة اجلهد طوال �صنوات الدرا�صة ليكلل هذا الجتهاد 
بالنجاح والتوفيق. من جانبه اأكد الدكتور �ص جوروماهادفا راو نائب رئي�ص 

برامج  يف  التطور  ومواكبة  التعلم  م�صرية  لدفع  ال��دائ��م  ال�صعي  اجلامعة 
التدري�ص احلديثة لإعداد طلبة م�صلحن بالعلم واملعرفة ومتثيل اجلامعة 
يف املوؤ�ص�صات الطبية داخل الدولة وخارجها. ح�صر احلفل ال�صيخ �صقر بن 
الريا�صي  اخليمة  راأ���ص  لنادي  الأعلى  الرئي�ص  القا�صمي  �صقر  بن  حممد 
الثقايف ومعايل حممد ح�صن عمران ال�صام�صي رئي�ص جمل�ص اأمناء جامعة 
راأ�ص اخليمة للطب والعلوم ال�صحية والطاقم الإداري والأكادميي للجامعة 

وعدد من امل�صوؤولن واأولياء اأمور الطلبة اخلريجن.

قائد عام �سرطة راأ�ص اخليمة  يكرم نخبة من املعلمني

رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة املوارد يوؤكد على جودة العمل مبحطة الفح�ص الفني 

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

كرم اللواء علي بن علوان النعيمي 
القائد العام ل�صرطة راأ�ص اخليمة 
باملكانة اخلا�صة وال�صامية للمعلم 
ودوره الكبري يف النهو�ص بالعملية 

الرتبوية والتعليمية للطلبة.
العرتاف  ال��ت��ك��رمي  يج�صد  وق���ال 
والأداء  ال��وف��ري  العطاء  باأ�صحاب 
ومعلماتنا  معلمينا  م��ن  امل��ت��م��ي��ز 

والتي اأ�صهمت ب�صكل فعال يف منح 
م��ك��ان��ة ع��ظ��ي��م��ة ولئقة  امل��ع��ل��م��ن 
اهتمام  اىل  لف���ت���ا   ، امل��ج��ت��م��ع  يف 
التعليمية  بالعملية  الدولة   قيادة 
وتعزيزها لالأمن والأمان و�صالمة 
ال���ط���الب وت���ع���اون���ه���م امل��ط��ل��ق مع 
املنطقة مبا يتوافق مع التوجهات 
امل��ع��م��ول��ة. ج���اء ذل���ك خ���الل قيام 
برفقة  ال��ي��وم  �صباح  ال��ع��ام  القائد 
الأع���������الم  اإدارة  �����ص����ب����اط  وف�������د 

الرتبوية  امل�����ص��رية  اأث�����روا  ال���ذي���ن 
اإليهم  ون�صري  بهم  ال��ي��وم  ون�صيد 
ال��ت��ق��دي��ر جلهودهم  م���ن  ب��امل��زي��د 
وتقدم   ، اجلليل  ودوره���م  املوفقة 
واأخل�ص  ال��ت��ه��اين  ب��اأج��م��ل  اإل��ي��ه��م 

عبارات ال�صكر بهذه املنا�صبة 
الرتبية  وزارة  ب��اأن  النعيمي  واأك��د 
والتعليم بالدولة عموماً ومنطقة 
راأ�ص اخليمة حتديداً مت�صي وفق 
تتبناها  ال��ت��ي  التطوير  منظومة 

والعالقات العامة يتقدمهم املقدم 
مدير  ال��زع��اب��ي  اهلل  ع��ب��د  ق�صيب 
العامة  وال��ع��الق��ات  الإع���الم  اإدارة 
متنوعة  بزيارات ميدانية  بالإنابة 
ل��ع��دد م��ن امل���دار����ص ع��ل��ى م�صتوى 
الإم����ارة ت��زام��ن��اً م��ع ال��ي��وم العاملي 
للمعلم والذي ي�صادف الرابع من 
�صهر اأكتوبر من كل عام ، وقد كرم 
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ع����دداً م��ن املعلمن 
اأ����ص���ح���اب اخلربة  وامل��ع��ل��م��ات م���ن 

الرتبوية الطويلة.
ك���م���ا ت�����ب�����ادل م���ع���ه���م الأح������ادي������ث 
وا�صتمع  ج���ه���وده���م  اأب�������رز  ح�����ول 
بهدف  واآرائ��ه��م  مقرتحاتهم  اإىل 
الرت����ق����اء ب��ال��ت��ع��ل��ي��م وحت��ق��ي��ق ما 
يتوافق  تقدم  من  اجلميع  ير�صاه 
الحتياجات  وي��ل��ب��ي  ال��ع�����ص��ر  م���ع 
وير�صي الطموحات مبا يعود على 
اأبنائنا الطلبة وعلى وطننا العزيز 

باملزيد من النفع والفائدة.

•• راأ�س اخليمة .. الفجر 

رئي�ص  الطري  اأح��م��د  جمال  تفقد 
العامة  امل���وارد  هيئة  اإدارة  جمل�ص 
يرافقه  اخل��ي��م��ة  راأ������ص  ب��ح��ك��وم��ة 
�صعيد  ال���دك���ت���ور حم��م��د  ال��ع��م��ي��د 
العمليات  ع����ام  م��دي��ر  احل��م��ي��دي 
ل�صرطة  العامة  بالقيادة  املركزية 
علي  ع��ادل  والعقيد  اخليمة  راأ����ص 
ترخي�ص  اإدارة  م���دي���ر  ال��غ��ي�����ص 
ومي�صون  وال�������ص���ائ���ق���ن  الآل�����ي�����ات 
العامة  امل��وارد  هيئة  مدير  حممد 
املركبات  ح��ف��ظ  ���ص��اح��ة  ب���الإن���اب���ة 
الثقيل  الفني  الفح�ص  وحم��ط��ة 
مبنطقة ال�صاعدي براأ�ص اخليمة.

هيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واط��ل��ع 
املوارد العامة ومرافقوه على �صري 
اإج������راءات ال��ع��م��ل وال���وق���وف على 
التطوير  ومتطلبات  الحتياجات 
وال��ت��ح��دي��ث ، وذل����ك ���ص��م��ن اإط���ار 
اإ�صرتاتيجية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�����ص��ع��ي 
اأف�صل  تقدمي  احلكومة يف �صمان 
والأمنية وفق  الإداري���ة  اخل��دم��ات 
ودعماً   ، والكفاءة  اجل��ودة  معايري 
ل��ل��م��وارد وت���ع���زي���زاً ل��ل��ن��ه��و���ص بها 
حتقيق  يكفل  مب��ا  الأداء  وتطوير 

تطلعات احلكومة.
الوفد  وق��ف  ال��زي��ارة  م�صتهل  ويف 
العمل يف حمطة حفظ  على �صري 
املحطة  م��راف��ق  وتفقد   ، امل��رك��ب��ات 
بع�ص  ومناق�صة  وخارجياً  داخلياً 
التحديات التي تواجه �صري الأداء 
وناق�ص  خطط التح�صن والتطوير 

معايري فنية عالية اجلودة والدقة 
اجلولة  نهاية  يف  �صعادته  و���ص��دد   ،
امل���ب���ذول���ة من  اجل���ه���ود  دع����م  اإىل 
واحلكومة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ق��ب��ل 
ال��ر���ص��ي��دة ب��ال��دول��ة وال��ت��ي ترتكز 
الإمكانيات  كافة  با�صتغالل  على 
لت�صخريها  الأم���ث���ل  ال���ص��ت��غ��الل 
مب��ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ، 
واحل��ر���ص دائ��م��اً واأب���دا اإىل توفري 
باإ�صدار  ���ص��ل��ب��ة  اأم���ن���ي���ة  اأر����ص���ي���ة 
واحلكيمة  ال�����ص��ائ��ب��ة  ال�����ق�����رارات 
الإجراء  لتخاذ  �صريعاً  والت�صرف 
الفح�ص  حم��ط��ة  ويف  ال�����ص��ح��ي��ح. 
ال���ف���ن���ي ال��ث��ق��ي��ل ، ح���ي���ث ك������ان  يف 

القائمة على  وفق معايري اجل��ودة 
متطلبات  واحتياجات  مقرتحات 
ال���ع���م���ل وال�����ك�����ادر ال���ب�������ص���ري عرب 
مت  ال���ت���ي  وامل����ه����ام  الأدوار  ت���وزي���ع 
التفاق عليها م�صبقاً دون وقوع اأي 
جتاوزات قد تعيق من �صري العمل 
، كما اطلع على الإجراءات املنفذة 

بح�صب اخلطة.
اإىل �صرورة  ال��ط��ري  ووج���ه ج��م��ال 
الوقائية  الح��ت��ي��اط��ات  ك��اف��ة  رف��ع 
والتدابري الالزمة لتاأمن مداخل 
ب�����ص��ك��ل يحقق  امل��ح��ط��ة  وخم������ارج 
وال�صعي  والأم������ان  الأم�����ن  ت��ع��زي��ز 
وفق  وق���ت  ب��اأ���ص��رع  تطبيقها  اإىل 

ا�صتقبالهم ميثاء الزعابي م�صئولة 
املحطة وعدداً من املوظفن اطلع 
بتعزيز  موجهاً   ، العمل  �صري  على 
�صرعة  واأه����م����ي����ة  ال���ع���م���ل  ج�������ودة 
املعايري  وف����ق  امل���ع���ام���الت  اإجن������از 
جودة  من  تعزز  التي  واملوا�صفات 
باخلدمات  امل��ت��م��ث��ل��ة  امل���خ���رج���ات 
امل���ق���دم���ة جل���م���ه���ور امل��ت��ع��ام��ل��ن ، 
رف��ع م�صتوى  على �صرورة  م��وؤك��داً 
خدماتهم  باإجناز  املتعاملن  ر�صا 
وتقدميها  مم��ك��ن  وق���ت  اأ����ص���رع  يف 
طموحاتهم  حت��ق��ق  ودق����ة  ب��ج��ودة 
والأمني  احلكومي  العمل  وتخدم 
بالإمارة. ويف ختام اجلولة ، اجتمع 

مع امل�صئولن باملحطة للتاأكد من 
ت��ط��ب��ي��ق ال���ت���وج���ي���ه���ات م����ن حيث 
التزامهم  وم���دى  الإداري�����ة  امل��ه��ام 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال����ق����رارات والإج��������راءات 
امل��ط��ب��ق��ة وم�����دى جودة  الإداري��������ة 
ال��رق��اب��ة الإداري�����ة لالأطالع  اآل��ي��ة 
ف�صاًل   ، العمل  اإج���راءات  ومتابعة 
الكفاءة  التعرف على م�صتوى  عن 
بجودة  املتعاملن  خدمة  اإدارة  يف 
اخل��دم��ة وال��ت��ي ت�صهم ب��دوره��ا يف 
العمل  جمريات  وحت�صن  تطوير 
، م��وج��ه��اً ب��امل��الح��ظ��ات ال��ت��ي تعزز 
وتدعم متيز اخلدمة ، خا�صة مع 

اقرتاب موعد افتتاح املحطة.

الإمارات تفوز مبن�سب نائب رئي�ص الحتاد الدويل للمالحة الف�سائية
•• اأبوظبي-وام:

فازت دولة الإم��ارات، ممثلة ب�صعادة 
نا�صر  امل��ه��ن��د���ص حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
الإمارات  الأحبابي مدير عام وكالة 
رئي�ص  ن���ائ���ب  مب��ن�����ص��ب  ل��ل��ف�����ص��اء، 
الحتاد الدويل للمالحة الف�صائية، 
الحتاد  اأع�صاء  ت�صويت  بعد  وذل��ك 
خالل الجتماع ال�صنوي الذي عقد 
يف اإط����ار ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر ال���دويل 
للمالحة الف�صائية الذي ت�صت�صيفه 
برمين  م���دي���ن���ة  الأ������ص�����ب�����وع  ه������ذا 
الأمل����ان����ي����ة. وي���ع���د الحت������اد ال����دويل 
تاأ�ص�ص  ال��ذي  الف�صائية،  للمالحة 
املوؤ�ص�صات  اأك���رب  م��ن   ،1951 ع���ام 
ت�صعى  ال���ت���ي  ال����رائ����دة  ال��ف�����ص��ائ��ي��ة 
ل��ت��ع��زي��ز احل����وار ب��ن ال��ع��ل��م��اء حول 
ال��دويل يف  التعاون  وت�صجيع  العامل 

قطاع الف�صاء.
ب��ه��ذا املن�صب  ال���دول���ة  ف���وز  وي���اأت���ي 
املتميزة  للمكانة  انعكا�صا  امل��رم��وق 
التي و�صلت اإليها بالنظر اإىل حجم 
القطاع الف�صائي الوطني وخمتلف 
امل�����ص��اري��ع وامل���ه���ام ال��ف�����ص��ائ��ي��ة التي 
التوقعات  ع��ن  ف�صال  عليها،  تعمل 
ظل  يف  امل�صتقبل  يف  ال��ق��ط��اع  ب��ن��م��و 
والقدرات  ال��ك��ف��اءات  تطوير  خطط 
الأحبابي  وت���وج���ه  و���ص��ع��ت��ه��ا.  ال��ت��ي 
على  للدولة  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل 
للقطاع  املتوا�صلة  والرعاية  الدعم 
الف�صائي لالرتقاء بقدراته احلالية 
وامل�صتقبلية، اإىل جانب معايل رئي�ص 
جمل�ص اإدارة وكالة الإمارات للف�صاء 
الدعم  الإدارة على  واأع�صاء جمل�ص 
ال��ك��ب��ري ال�����ذي ح�����ص��ل ع��ل��ي��ه خالل 

ال��ف��رتة امل��ا���ص��ي��ة، وال��ت��زام��ه��م بدعم 
جهود الدولة يف تعزيز عالقاتها يف 
الف�صاء وعلومه مع خمتلف  جمال 
والهيئات  وال���وك���الت  واأه����م  ال����دول 
عن  معربا  ال��ع��امل،  ح��ول  الف�صائية 
ف��خ��ره ب��ن��ي��ل م��ن�����ص��ب ن��ائ��ب رئي�ص 
الحتاد الدويل للمالحة الف�صائية 
الذي يعد اأكرب جتمع ف�صائي دويل. 
اأن ه��ذا الفوز  اإىل  واأ���ص��ار الأح��ب��اب��ي 
ياأتي الثاين بعد فوز الدولة موؤخرا 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ص  بع�صوية 
بعد  والفلك  الف�صاء  لعلوم  العربي 
وهو  ب��الإج��م��اع،  الأع�����ص��اء  ت�صويت 
م���ا ي���وؤك���د جن����اح خم��ت��ل��ف اخلطط 
و�صعها  ج��رى  التي  ال�صرتاتيجية 
ل���رت����ص���ي���خ ع����الق����ات الإم������������ارات يف 
ه����ذا ال���ق���ط���اع احل���ي���وي م���ن خالل 
املوؤ�ص�صات  واأكرب  اأهم  اإىل  الن�صمام 
العامل،  ح��ول  الف�صائية  وال��ه��ي��ئ��ات 
اتفاقيات  اإىل  ال��و���ص��ول  ج��ان��ب  اإىل 
ت��ف��اه��م وت���ع���اون م���ع ج��م��ي��ع ال����دول 
كبري  ف�����ص��ائ��ي  ب��ق��ط��اع  تتمتع  ال��ت��ي 
“ الحت���اد  اأن  اإىل  ي�����ص��ار  وط���م���وح. 
الدويل للمالحة الف�صائية “ ي�صم 
اأكرث من 300 ع�صوا ميثلون اأكرث 
وياأتون  العامل،  دول��ة حول   66 من 
من جمموعة متنوعة من املوؤ�ص�صات 
وامل���ن���ظ���م���ات، مب���ا يف ذل����ك وك����الت 
واجلامعات  وال�������ص���رك���ات  ال��ف�����ص��اء 
والهيئات  التخ�ص�صية  واجلمعيات 

احلكومية واملعاهد.
ب��ع��الق��ات وثيقة  وي��رت��ب��ط الحت����اد 
الدولية للمالحة  “ الأكادميية  مع 
ال����دويل  “، و” امل��ع��ه��د  ال��ف�����ص��ائ��ي��ة 
يتعاون  “ ال����ذي  ال��ف�����ص��اء  ل��ق��ان��ون 

م��ع��ه الحت�����اد ���ص��ن��وي��ا يف ت��ن��ظ��ي��م “ 
الف�صائية  للمالحة  الدويل  املوؤمتر 
تعزيز  اإىل  الحت������اد  وي�����ص��ع��ى   .“
املن�صات  ت��وف��ري  ع��رب  ال��ت��ع��اون  �صبل 
ال��ت��ع��اون��ي��ة ل���ل���خ���رباء م���ن وك����الت 
ال���ف�������ص���اء وال����ق����ط����اع والأب������ح������اث؛ 
عرب  ال��دول��ي��ة  التنمية  عجلة  ودف���ع 
ا�صتقطاب وجمع اخلرباء من الدول 
يف  وامل��ت��ق��دم��ة  النا�صئة  اخل���ربة  ذات 
املعارف  وت��ب��ادل  الف�صائي؛  امل��ج��ال 
الحتاد  ق��ن��وات  م��ن  ال�صتفادة  ع��رب 
املعلومات  لن�صر  واملتميزة  العديدة 
وجمتمع  ال��ع��امل��ي��ة  ���ص��ب��ك��ت��ه  ���ص��م��ن 
الف�صاء ككل، والعرتاف بالإجنازات 
تقدم  التي  املرموقة  جوائزها  ع��رب 
�صنويا لالأفراد واملجموعات، واإعداد 
ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة عرب 
الطالب  ت�صتهدف  ال��ت��ي  اأن�صطتها 
واملتخ�ص�صن ال�صباب، والتوعية من 
العاملية  و�صبكتها  من�صوراتها  خالل 
العام  التقدير  تعزيز  يف  للم�صاعدة 
اأنحاء  �صتى  يف  الف�صائية  لالأن�صطة 
العامل. وي�صم الحتاد اأكرث من 40 
اأهدافه  ت��دع��م  وفنية  اإداري����ة  جلنة 
الف�صاء  ح����ول  امل��ع��رف��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
الف�صائية  الأ���ص��ول  تنمية  وتعزيز 
الدويل  ال��ت��ع��اون  �صبل  ت�صهيل  ع��رب 
املوؤمتر   “ وي���ع���د  امل����ج����ال.  ه����ذا  يف 
الدويل للمالحة الف�صائية “ الذي 
فعالية  اأك��رب  �صنويا  الحت��اد  ينظمه 
العامل، حيث  ف�صائية على م�صتوى 
“ تفعيل  يقام هذا العام حتت �صعار 
املقرر  وم����ن   ،“ اجل��م��ي��ع  م�����ص��ارك��ة 
وا�صنطن  م��دي��ن��ة  ت�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه  اأن 
ودولة   ،2019 العام  يف  الأمريكية 
الإم����ارات ممثلة مب��رك��ز حممد بن 
 2020 ع���ام  ب��دب��ي  للف�صاء  را���ص��د 
بعد ت�صويت اأع�صاء الحتاد الدويل 
للمالحة الف�صائية بالإجماع خالل 
الدورة املا�صية التي عقدت يف مدينة 

اآدياليد ال�صرتالية.

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2018/484  تظلم جتارى               
اىل املتظلم �صده / 1- قري�صي لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م ،  2- حممود اياز قري�صي 
)باك�صتاين  قري�صي  اي��از  اي��از حممود  )باك�صتاين اجلن�صية( 3-مبن  قري�صي  اي��وب  حممد 
اجلن�صية( 4-مدثر اياز حممود اياز قري�صي )باك�صتاين اجلن�صية(  جمهويل حمل القامة 
مبا اأن التظلم /بنك امل�صرق - �ص م ع وميثله / حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي - قد اقام عليك 
التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف  الدعوى رقم 464/2018حجز 
حتفظي جتاري والر�صوم وامل�صاريف.    وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2018/10/14  
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5 ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة رقم
اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
            رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

امل��دع��و / اح��م��د جمال  فقد 
ح�صن حممود طرابيه ، م�صر   
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)18418494( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0543221027

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / ع�صكر طالب 
اليمن     ، اخل��ل��ي��ف��ي  ح�����ص��ن 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )06081773( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0559980822

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و/  حم��م��د اأي���وب 
بنغالدي�ص   ، ي��ون�����ص  حم��م��د 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)BA0151025(  - يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
البنغالدي�صية  ب���ال�������ص���ف���ارة 
�صرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

بالمارات. 

فقدان جواز �سفر

تغيري ا�شم ت
منري   / اأن������������ا  اأع�������ل�������ن 
، حامل  اأب��وب��ك��ر  حم��م��د 
ج����������������واز مي�������ن�������ي رق�������م 
)06084386( بتغري 
منري  ان��ف��ال  ابنتي  ا���ص��م 
حممد اىل جواهر منري 

حممد ، هذا للعلم.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام :

الربملانية  ال�����ص��ع��ب��ة  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
ل���ل���م���ج���ل�������ص ال����وط����ن����ي الحت���������ادي 
اجتماعات  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا  خ�����الل 
بال�صوؤون  املعنية  ال��دائ��م��ة  اللجنة 
والجتماع  والثقافية،  الجتماعية 
الأول للجنة التنفيذية يف اجلمعية 
ال��ربمل��ان��ي��ة الآ���ص��ي��وي��ة، امل��ن��ع��ق��دة يف 
تركيا،  ب��ج��م��ه��وري��ة  اأزم�����ري  م��دي��ن��ة 
اأكتوبر   6 اإىل  خالل الفرتة من 4 
اجل�����اري ج��ه��ود دول����ة الإم�������ارات يف 
املجتمع يف  امل���راأة ومتكينها يف  دع��م 
�صريكا  وجعلها  امل���ج���الت،  خمتلف 
الوطن  ت��ق��دم  ل��ل��رج��ل يف  اأ���ص��ا���ص��ي��ا 

واحلفاظ على ازدهاره.
الربملانية  ال�������ص���ع���ب���ة  وف������د  واأك��������د 

املجل�ص  ع�������ص���وي  ي�����ص��م  ال������ذي   -
ال��وط��ن��ي الحت����ادي ���ص��ع��ادة ك��ل من 
الغفلي،  غليطة  ب��ن  ع��ب��داهلل  حمد 
�صليمان  بن  �صليمان  واملهند�صة عزة 
والدعم  ال��ك��ب��ري  اله���ت���م���ام  ع��ل��ى   -
قيادتنا  تقدمه  ال���ذي  ال��الحم��دود 
الفر�صة  ومنحها  للمراأة  الر�صيدة 

لتقلد اأرفع املنا�صب.
 - �صليمان  ع���زة  املهند�صة  واأ����ص���ادت 
الن�صاء  اجتماع  يف  م�صاركتها  خالل 
الربملانية  اجلمعية  يف  ال��ربمل��ان��ي��ات 
ي��ن��اق�����ص اجلهود  ال����ذي  الآ���ص��ي��وي��ة، 
ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ال�����دول الأع�������ص���اء يف 
على  والعمل  الن�صاء  و�صع  حت�صن 
القطاعات  جممل  يف  امل����راأة  متكن 
احليوية ومنها التمكن القت�صادي 
بالدور   - والج��ت��م��اع��ي واحل��ق��وق��ي 

ال�صيخة  ل�����ص��م��و  وامل����ه����م  احل����ي����وي 
الحتاد  رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة 
الن�صائي العام رئي�صة املجل�ص الأعلى 
الرئي�صة  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية “اأم 
القائد  ر�صالة  الإمارات” ل�صتكمال 
بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�ص 
�صلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، 
امل���راأة والأ���ص��رة واحلفاظ  يف متكن 
على مقومات املجتمعات عرب برامج 
التي  واجلوائز  حتفيزية  وم��ب��ادرات 
جمال  يف  وال��ت��م��ي��ز  الإب�����داع  ت�صجع 
والطفل،  والأ�����ص����رة  امل������راأة  مت��ك��ن 
ومنها “جائزة �صمو ال�صيخة فاطمة 
العاملية”  ل���الأ����ص���رة  م����ب����ارك  ب���ن���ت 
التنمية  م��وؤ���ص�����ص��ة  ب���ن  ب��ال�����ص��راك��ة 

الأ�صرية واملنظمة العاملية لالأ�صرة.

واأ���ص��ارت يف ه��ذا ال�صدد اىل اطالق 
 2015 ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  ����ص���م���وه���ا 
عاما  اإط����������ارا  ل���ت���وف���ر   2021  -
احلكومية  املوؤ�ص�صات  لكل  واإر�صاديا 
واخلا�صة  واملحلية”  “الحتادية 
و�صع  امل��دين يف  املجتمع  وموؤ�ص�صات 
خ��ط��ط وب���رام���ج ع��م��ل��ه��ا، م���ن اأجل 
جلعلها  للمراأة  كرمية  حياة  توفري 
ت�صارك  ومبادرة،  وريادية،  متمكنة، 
التنموية  العملية  امل��ج��الت  ك��ل  يف 
احلياة  جودة  يحقق  مبا  امل�صتدامة، 

لها.
امل�������راأة يف  اأن م�����ص��ارك��ة  واأو����ص���ح���ت 
امل��ج��ت��م��ع الم���ارات���ي ���ص��ه��دت خالل 
الأخ��رية منواً غري  الع�صر  ال�صنوات 
القرار  ���ص��ن��اع��ة  ���ص��واء يف  م�����ص��ب��وق��ا 
امل�صاهمة  اأو  ال���دول���ة  يف  ال�صيا�صي 

الفاعلة يف التنمية ال�صاملة املتوازنة 
جمل�ص  ت��اأ���ص��ي�����ص  ان  اىل  ..م�����ص��رية 
الإمارات للتوازن بن اجلن�صن عمل 
الفجوة بن اجلن�صن  على تقلي�ص 
كافة،  الدولة  قطاعات  يف  العمل  يف 
وعلى حتقيق التوازن بن اجلن�صن 
يف م��راك��ز ���ص��ن��ع ال���ق���رار، م��ا يوؤكد 
اأهمية دور املراأة يف �صنع ال�صيا�صات 

ولي�ص فقط تنفيذها.
ونوهت بان املراأة يف الإمارات ت�صهم 
امل��ائ��ة من  46 يف  ب��اأك��رث م��ن  حالياً 
اأن  بعد  ال��دول��ة  يف  العاملة  ال��ق��وى 
كانت ن�صبتها ل تتعدى 6.2 يف املائة 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات م��ن القرن  اأوائ�����ل  يف 
ح�صول  اىل  ..م�������ص���رية  ال��ع�����ص��ري��ن 
يف  متقدمة  م��رات��ب  على  الم����ارات 

موؤ�صرات تعليم املراأة .

واو�صحت ان املراأة ت�صغل 66 يف املئة 
من وظائف القطاع احلكومي، ومن 
تلك الن�صبة ت�صغل املراأة 30 % من 

املرتبطة  العليا  القيادية  الوظائف 
اأعلى  القرار، مبا يعترب من  باتخاذ 
العامل  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف  ال��ن�����ص��ب 

يف  املختلفة  اأدواره����ا  اىل  بالإ�صافة 
القطاع اخلا�ص مبا يف ذلك منا�صب 

املديرات ورائدات للم�صاريع.

•• نيويورك -وام: 

اأك�����د مم��ث��ال ���ص��ب��اب دول�����ة الإم�������ارات 
الفر�ص  ج��م��ي��ع  لغ���ت���ن���ام  ت��ط��ل��ع��ه��م��ا 
القيادة  م��راك��ز  يف  للم�صاركة  امل��ت��اح��ة 
اأن  اىل  م�����ص��ريي��ن  ال�����ق�����رار،  و����ص���ن���ع 
الدولة ل تدخر جهداً يف تهيئة البيئة 

الداعمة لهم على كل الأ�صعدة.
ويف بيانهما اأم�ص اأمام املناق�صة العامة 
والجتماعية  الإن�������ص���ان���ي���ة،  ل��ل��ج��ن��ة 
لالأمم  العامة  اجلمعية  يف  والثقافية 
املتحدة، حر�ص ممثال �صباب الإمارات، 
ال��زع��اب��ي وال�صيد عمر  الآن�����ص��ة م��رمي 
الربيكي، على ا�صتعرا�ص جتربة دولة 
بق�صايا  النهو�ص  جم��ال  يف  الإم���ارات 
البيئة  ت��ه��ي��ئ��ة  ذل���ك  ال�����ص��ب��اب، مب���ا يف 
ل��ل�����ص��ب��اب، وت���وف���ري جميع  ال���داع���م���ة 
م��ن الطالع  ال��ت��ي متكنهم  امل��ق��وم��ات 
�صناع  بو�صفهم  املختلفة  ب���اأدواره���م 
حتقيقاً  وذل��ك  ال��غ��د،  وق���ادة  امل�صتقبل 

زايد  ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�ص  لإرث 
“اإن  ق��ال  ال��ذي  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن 
تكون  اأن  لب����د  ب��ال�����ص��ب��اب  اه��ت��م��ام��ن��ا 

ال�صباب  ف���ه���وؤلء  الأوىل  امل��ك��ان��ة  ل���ه 
ه��م اجل��ن��د وه���م امل��وظ��ف��ون وه���م اأمل 
والربيكي  الزعابي  واأ���ص��ار  امل�صتقبل«. 

اىل الدور الفاعل الذي تنتهجه دولة 
الإم�����ارات، مب��ا يف ذل��ك م��ا تتبناه من 
لدور  معززة  و�صيا�صات  ا�صرتاتيجيات 

ال�صباب يف �صناعة امل�صتقبل وتاأهيلهم 
وتعزيز  ال��ق��ي��ادي��ة،  امل��ن��ا���ص��ب  ل��ت��ويل 
�صنع  عملية  يف  ال��ف��اع��ل��ة  م�صاركتهم 

القرار واأعطيا مثال على ذلك بتعين 
ال�صباب بلغت من  وزيرة دولة ل�صوؤون 
عام  يف  تعيينها  عند  عاماً   22 العمر 

2016. و�صدد ممثال �صباب الإمارات 
ال�صباب  م��ن��ظ��ور  تعميم  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ال�صيا�صات،  وو���ص��ع  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  يف 

وط������رح امل������ب������ادرات وات�����خ�����اذ ق������رارات 
اأك����رث ا���ص��ت��دام��ة، وا���ص��ت��ع��ر���ص��ا يف هذا 
ل�صباب  الفاعلة  امل�صاركة  اخل�صو�ص 
الإم���������ارات يف ع��م��ل��ي��ة ت��ق��وي��ة الأط����ر 
املوؤ�ص�صية، عن طريق امل�صاركة يف اإن�صاء 
لتعزيز م�صاركتهم  ال�صبابية،  املجال�ص 
وخ��ا���ص��ة يف امل��ح��اف��ل ال���دول���ي���ة، ومبا 
ومتكينهم  مهاراتهم  تنويع  يف  ي�صهم 
التنمية  اأه�������داف  حت��ق��ي��ق  جم����ال  يف 
التوا�صل  ف��ر���ص  وت��وف��ري  امل�����ص��ت��دام��ة 
امل�صورة  واإ�����ص����داء  امل����ب����ادرات  وت��ع��زي��ز 
الق�صايا  يف  ال��ق��رار  لأ�صحاب  ال�صابة 

التي تهم ال�صباب.
واخ����ت����ت����م مم���ث���ال ����ص���ب���اب الإم����������ارات 
ميثالن  اأنهما  على  بالتاأكيد  بيانهما، 
“على  وقال  الطاقة،  متلوؤها  �صريحة 
كل �صاب و�صابة منا م�صوؤولية �صناعة 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل، ف��ل��ن��ف��ر���ص وج���ودن���ا اليوم 
ولي�ص غداً، ودعونا األ ننتظر الفر�ص 

بل نخلقها«.

•• ال�ضارقة-الفجر:

اخلريية  ال�����ص��ارق��ة  جمعية  ك��رم��ت 
املعلمن  من  ومعلمة   معلماً   11
معلمن   3( واملتميزين  واملثالين 
مدار�ص  ع����دة  يف  م���ع���ل���م���ات(،   8 و 
ال�صرقية،  املنطقة  يف  كلباء  مبدينة 
اأم�ص الأول اخلمي�ص، مبنا�صبة يوم 
ي�����ص��ادف يف اخلام�ص  ال����ذي  امل��ع��ل��م 
اأك��ت��وب��ر ك��ل ع���ام، حيث يحتفل  م��ن 
اليوم، وينظم  العامل باملعلم يف هذا 
والربامج من  والفعاليات  الأن�صطة 
اأجل تكرمي املعلمن وتعظيم �صاأنهم، 

وتوفريها  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  وم��ع��رف��ة 
لهم، مبا ي�صهم يف ال�صتمرار بتاأدية 
وتعبرياً  وج��ه،  اأكمل  على  ر�صالتهم 
ع���ن دوره������م ال��ك��ب��ري وامل�����ص��ت��م��ر يف 
والرتبوية،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
وتقديراً  التعليم،  مبهنة  والرت��ق��اء 
ال�����وع�����ي وامل���ع���رف���ة  جل����ه����وده����م يف 

والنه�صة.
اإطار  للمعلم يف  التكرمي  وج��اء هذا 
التوا�صل  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ي��ة  ح���ر����ص 
م���ع امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي واخل����ارج����ي، 
امل�صاركة  يف  الفعال  دوره���ا  ولإب����راز 
والأن�صطة  الفعاليات  يف  الإيجابية 

داخل الدولة وخارجها، وتعبرياً عن 
تقديرها ملكانة واأهمية املعلم ودوره 
الفعال والبارز وتاأثريه الإيجابي يف 
والرتقاء مب�صتواهم  الن�صء،  اإعداد 
ووع��ي��ه��م وم��ع��رف��ت��ه��م، واإع����داده����م 
الإع���������داد اجل���ي���د ل���ي���ك���ون���وا ال���ن���واة 
جمتمع  بناء  يف  الأ�صا�صية  واللبنة 

الإمارات.
فريوز،  ب���الل  م�صعود  ن��ا���ص��ر  وق���ال 
يف  اخلريية  ال�صارقة  جمعية  مدير 
اإدارة فرع كلباء، قام فريق اجلمعية 
بزيارة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  امل��ك��ل��ف 
امل���دار����ص يف م��دي��ن��ة ك��ل��ب��اء، وجرى 

تكرمي املعلم املثايل يف تلك املدار�ص، 
واملر�صل  امل�����ص��ب��ق  ال��رت���ص��ي��ح  ح�����ص��ب 

للجمعية من اإدارة كل مدر�صة.
اأن اجلمعية كرمت عدداً  اإىل  ولفت 
من املعلمن املتميزين واملثالين يف 
17 مدر�صة ورو�صة مبدينة كلباء، 
لإع��ط��ائ��ه��م احل��اف��ز امل��ع��ن��وي الذي 

يدفعهم ملزيد من البذل والعطاء.
تعترب  امل��ع��ل��م  ي���وم  فعالية  اأنَّ  واأك����د 
فعاليات  ���ص��م��ن  ن���وع���ي���ة  اإ����ص���اف���ة 
�صعي  ظ��ل  يف  املجتمعية،  اجلمعية 
اجل���م���ع���ي���ة احل����ث����ي����ث ل����ص���ت���م���رار 
ال�صنة  اأي�����ام  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 

املتنا�صبة  اأجندتها  و�صمن  العاملية، 
مع كل يوم.

من  اأقيمت  الفعالية  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
اأج��ل حتقيق ال��ه��دف الأ���ص��م��ى، وهو 
معلم  خ�صو�صاً   بالإن�صان،  العناية 
البارز  ل������دوره  الأج�����ي�����ال،  وم���رب���ي 
امل���ج���ت���م���ع، وت����اأث����ريه  وال����ف����ع����ال يف 

املبا�صر، ولرد اجلميل لهم.
يف  ال������ع������امل  ي���ح���ت���ف���ل  ذل���������ك،  اإىل 
اخل��ام�����ص م��ن اأك��ت��وب��ر م��ن ك��ل عام 
منذ  وذل��ك  للمعلم،  العاملي  باليوم 
اإحياء  مبثابة  وه��و   ،1994 ال��ع��ام 
امل�صرتكة  التو�صية  توقيع  ل��ذك��رى 

ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية 
للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم  وم��ن��ظ��م��ة 

والعلم والثقافة )اليون�صكو( يف عام 
1966، واملتعلقة باأو�صاع املعلمن، 

املعلمن  ت����ك����رمي  يف  ي�������ص���ه���م  مب�����ا 
وتعظيم �صاأنهم يف جمتمعاتهم.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  م��رك��ز  “تدوير”  اأط��ل��ق��ت 
لإدارة النفايات حملة توعوية �صاملة 
اأبوظبي  اإم�����ارة  وج��ام��ع��ات  مل���دار����ص 
وذل�������ك ����ص���م���ن ج���ه���وده���ا ال���ه���ادف���ة 
واملعلمن  ال��ط��ل��ب��ة  وع���ي  زي����ادة  اإىل 
تقليل  باأهمية  اجل��ام��ع��ات  واأ���ص��ات��ذة 
امل�صدر، ف�صاًل  والفرز من  النفايات 
به  تقوم  ال��ذي  بالدور  تعريفهم  عن 
النظافة  على  احلفاظ  “تدوير” يف 
ال�صحة  اآف������ات  وم��ك��اف��ح��ة  ال���ع���ام���ة 
العامة.  وتت�صمن احلملة مرحلتن 
امل���دار����ص  وم��ع��ل��م��ي  ل��ط��ل��ب��ة  الأوىل 
وزارة  بالتعاون مع  البتدائية وذلك 
التعليم  دائ���رة  و  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
واملعرفة، حيث تتم خالل هذه املرحلة 
زيارة املدار�ص وتوعية 118 مدر�صة 
يف  خا�صة  مدر�صة  و126  حكومية 
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ن ومنطقة  ك��ل م��ن 
ال��ظ��ف��رة مب��ا مي��ث��ل 30 ب��امل��ائ��ة من 
على  واخل��ا���ص��ة  احلكومية  امل��دار���ص 
عن  ف�صال  اأبوظبي،  اإم���ارة  م�صتوى 
دعوة طلبة ومعلمي املدار�ص املجاورة 

لها للم�صاركة يف الأن�صطة التوعوية 
زي����ارة ع���دد م��ن ريا�ص  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

الأطفال احلكومية واخلا�صة. 
ال�صت�صارات  بتقدمي  ت��دوي��ر  وت��ق��وم 
للطلبة واملعلمن حول طرق التعامل 
والو�صائل  ال��ن��ف��اي��ات  م���ع  ال�����ص��ل��ي��م 
املتولدة  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة  الأن�����ص��ب 

النظافة  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  ل��دي��ه��م، 
بيئة  خ��ل��ق  يف  ذل����ك  ودور  ال���ع���ام���ة، 
م�صتدامة، اإ�صافة اإىل تنظيم العديد 
التوعوية  وال��ربام��ج  الأن�����ص��ط��ة  م��ن 
وطرق  النظافة  باأهمية  والتثقيفية 
ا�صتخدامها  واإع���ادة  النفايات  تقليل 
واإع�������ادة ت���دوي���ره���ا، وم����ن ب���ن تلك 

والأجوبة،  الأ�صئلة  فقرات  الأن�صطة 
واأن�صطة  ت���وع���وي،  ف��ي��دي��و  وع���ر����ص 
ورقية، ولعبة ف�صل النفايات، وتوزيع 

الهدايا وكتيبات تدوير. 
وت�����ص��ت��ه��دف امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة طلبة 
اجلامعات واأع�صاء الهيئة التدري�صية 
5 ج��ام��ع��ات ملدة  ب���اإط���الق ح��م��ل��ة يف 

الإم���ارات،  وه��ي جامعة  اأي���ام  خم�صة 
وجامعة اأبوظبي، وكلية اخلوارزمي، 
وكلية التقنية العليا، ومعهد اأبوظبي 
و�صتتم  امل��ه��ن��ي.  وال��ت��دري��ب  للتعليم 
اجلامعات  زي��ارة  املرحلة  خالل هذه 
فيديو  وعر�ص  توعوي  رك��ن  وو�صع 
التحفيزية  اجل��وائ��ز  بع�ص  وتقدمي 
والتن�صيق مع طالب اجلامعة لإعداد 

فيديوهات توعوية.
هذه  “تدوير” خ���الل  ���ص��ت��ق��وم  ك��م��ا 
امل���رح���ل���ة ب���دع���م ال��ط��ل��ب��ة يف اإع�����داد 
ع����رب تقدمي  وال���ب���ح���وث  امل�������ص���اري���ع 
لطلبة  وال�����ب�����ي�����ان�����ات  امل����ع����ل����وم����ات 
املبتعثن  والطلبة  العليا  الدرا�صات 
خ����ارج ال���دول���ة، ف�����ص��اًل ع���ن تدريب 
التخ�ص�صات  جميع  من  اخلريجن 
املجالت  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ن  ل���ص��ي��م��ا 
ذات ال�صلة. كما �صيتم تنظيم زيارات 
ادارة  وم�����ص��ان��ع  مل�����ص��اري��ع  م��ي��دان��ي��ة 
بالتعاون  اأبوظبي  اإم��ارة  النفايات يف 
اإىل  اإ�صافة  التدري�صية،  الهيئة  م��ع 
اآفات  ت��دري��ب مكافحة  م��راك��ز  زي���ارة 
الالحقة  املرحلة  يف  العامة  ال�صحة 
اآفات  لتثقيف الطلبة بكل ما يخ�ص 

ال�صحة العامة. وبهذه املنا�صبة، قال 
خالد البلو�صي، رئي�ص ق�صم التوعية 
هذه  “تاأتي  “تدوير”:  ال���ع���ام���ة، 
التوعية  ا���ص��ت��ك��م��اًل خل��ط��ة  احل��م��ل��ة 
“تدوير”  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  ال�����ص��ام��ل��ة 
وال�صلوكيات  ال��ق��ي��م  ن�����ص��ر  ب���ه���دف 
النفايات  م��ع  للتعامل  ال�صحيحة 
وذل������ك م����ن م��ن��ط��ل��ق اإدراك�����ه�����ا ب����اأن 
نحو  الأم���ث���ل  ال�صبيل  ه��ي  ال��ت��وع��ي��ة 
اإىل  وال��و���ص��ول  ال���ص��ت��دام��ة  حتقيق 

بيئة �صحية وخالية من التلوث.«
الذي  ال��ت��ن��وع  اأن  البلو�صي  واأو����ص���ح 
حت���ظ���ى ب�����ه ال����ف����ق����رات ال���ت���وع���وي���ة 
�صي�صاهم  احلملة  خالل  والإر�صادية 
ب�صكل كبري يف جذب الطالب وغر�ص 
امل�������ص���وؤول���ي���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ف���ي���ه���م، حيث 
اأكرب  ت��وع��ي��ة  اإىل  “تدوير”  ت�صعى 
باأهمية  واملدر�صن  الطلبة  من  عدد 
ا�صتخدامها  واإع���ادة  النفايات  تقليل 
تعريفهم  ع����ن  ف�������ص���ال  وف�������ص���ل���ه���ا، 
“تدوير”  تقدمها  التي  باخلدمات 
للمجتمع نظرا لأهميتها وارتباطهما 
والتنمية  ال��ع��ام��ة  بال�صحة  املبا�صر 
امل�صتدامة. واأ�صاف البلو�صي اأن هذه 

احلملة تعك�ص حر�ص “تدوير” على 
ال��ت��ع��اون ال���دائ���م م��ع ك��اف��ة اجلهات 
وف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع م���ن اأج�����ل حتويل 
اإمارة اأبوظبي اإىل اأكرث مدن العامل 
ا����ص���ت���دام���ة وذل������ك حت��ق��ي��ق��اً ل���روؤي���ة 
اأبوظبي 2030 مثمناً بتعاون دائرة 

املدار�ص  واإدارات  وامل��ع��رف��ة  التعليم 
واجل��ام��ع��ات يف اإجن����اح ه���ذه احلملة 
العمل  ت��ك��ام��ل  اأه���م���ي���ة  ي���وؤك���د  مم���ا 
امل��وؤ���ص�����ص��ي م���ن اأج����ل احل���ف���اظ على 
التنمية  م��ق��وم��ات  وحت��ق��ي��ق  ال��ب��ي��ئ��ة 

امل�صتدامة. 

ممثال �سباب الإمارات يوؤكدان يف الأمم املتحدة التطلع للم�ساركة يف مراكز القيادة و�سنع القرار

مدير اإدارة فرع كلباء: فعالية ي�م املعلم اإ�سافة ن�عية �سمن فعاليات اجلمعية املجتمعية

»خريية ال�سارقة« تكرم 11 معلمًا ومعلمة يف عدة مدار�ص مبدينة كلباء

»تدوير« تطلق حملة توعوية �ساملة ملدار�ص وجامعات اإمارة اأبوظبي

•• العني-وام:

ح�صر معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�ص الأول حفل ال�صتقبال الذي اأقامته 
عائلة �صامل �صلطان علي التميمي مبنا�صبة زفاف جنليها �صهاب اإىل كرمية جمعة را�صد 

حممد التميمي وفالح اإىل كرمية علي حمد را�صد التميمي.
اأقيم يف �صالة الظاهر مبنطقة العن عدد من وجهاء القبائل  كما ح�صر احلفل الذي 
املدعوين  وال�صرطة وجمع من  امل�صلحة  القوات  وامل�صوؤولن و�صباط  ال�صخ�صيات  وكبار 

واملهنئن.. وت�صمن احلفل عرو�صاً فنية �صعبية من وحي الرتاث الإماراتي.

�سعيد بن طحنون يح�سر 
اأفراح التميمي

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�ستعر�ص جهود الدولة يف دعم ومتكني املراأة
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العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا 

CN 1149316:ار�ص املا�صة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/دانة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1131622:الطوا�ص لدارة العقارات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/يورو  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2319256:انتيك رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موبيل 

  CN 1188146:صتور للهواتف املتحركة رخ�صة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بالريينا 

  CN 2356940:بو لالك�ص�صوارات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/تونتي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1893487:ثريتي العقارية رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم ومطبخ باب لهور 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2063695 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة فاطمة مب�صر ب�صور حربي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف تنوير احمد حممد لطيف
تعديل وكيل خدمات/حذف احمد حممد عمر علي الربيكي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*6 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/مطعم ومطبخ باب لهور

BAB LAHOOR RESTAURANT & KITCHEN
اىل/مطعم هيلتي هوب

HEALTHY HUB RESTAURANT
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6

اإعــــــــــالن
لت�صليح  قف  ال�ص�����ادة/ور�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صيارات  رخ�صة رقم:2184752 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة هاين الدهم فرحان امل�صبحين %100
تعديل وكيل خدمات

ا�صافة فهد يو�صف احمد علي يو�صف احلمادي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف فهد يو�صف احمد علي يو�صف احلمادي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بن مو�صى وديلي املحدودة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:1030119 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة قمر الن�صاء فاروقي %10
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مايكل باتريك ديلي %15

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صياح حممد مو�صى القبي�صي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ديلي ميدل اي�صت هولدينجز ليمتد 

Daly Middle East Holdings LTD %24
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6

اإعــــــــــالن
دانة  ومطبخ  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العدلة- �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�صة رقم:2642447 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة ا�صوان فوؤاد زوجة �صالح حممد �صامل الكثريي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صلوى حمود نا�صر حممد

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صاهن واحلر لعناية 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صيارات   رخ�صة رقم:2326181 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل �صليمان �صالح عامر ال�صيعري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف علي ابراهيم �صوري ابراهيمي البلو�صي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ثوب العرو�ص للخياطة 

CN والقم�صة الن�صائية رخ�صة رقم:1135394 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خمي�ص �صامل حممد �صعيد البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صلطان را�صد علي حمد ال�صام�صي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة اخلطوط 

CN املتعددة الفنية ذ.م.م   رخ�صة رقم:1017825 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
�صاهده بانو من 20% اىل %29

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ابو حممد �صيخ باوا �صاحب

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة  
CN بال�صم التجاري:فطائر اك�صرب�ص  رقم:1039282 
كان  كما  الو�صع  واعادة  الرخ�صة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صبورت تن لزينة ال�صيارات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1154919 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/منى �صعيد يعقوب �صعيد الوح�صي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/منى �صعيد يعقوب �صعيد الوح�صي من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف يعقوب مو�صى الهائي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*3.6 اىل 3*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/�صبورت تن لزينة ال�صيارات ذ.م.م
SPORT TEN AUTO ACCESSORIES LLC

اىل/�صبورت تن لزينة ال�صيارات- �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
SPORT TEN AUTO ACCESSORIES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  6  اأكتوبر 2018 العدد 12445

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  6  اأكتوبر 2018 العدد 12445

من�ذج اإعالن الن�سر عن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م

ALGUSTO ITALIANO: بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
املودعة بالرقم :   201971   بتاريخ : 2013/12/04

امل�صجلة بتاريخ : 2015/10/06
باإ�صم املالك :  اجلو�صتو اإيطاليا )�ص.م.ح.( 

وعنوانة: �ص.ب 16111، راأ�ص اخليمة ،  الإمارات العربية املتحدة
بتاريخ :2018/09/30  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد : 192 

�س�رة العالمة

الإقامة  ، ترتيب  وال�صراب  بالطعام  التزويد  بالفئة 43: خدمات  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�صلع  وذلك لتمييز 
العطالت  خدمات   ، وال�صراب  بالطعام  التموين  خدمات  و  )ال��ب��ارات(  احلانات  خدمات   ، املطاعم   ، املوؤقتة 
واأماكن الإقامة ، خدمات احلجوزات و حجوزات املطاعم والعطالت واأماكن الإقامة املوؤقتة ، خدمات نزل 

املتقاعدين ، خدمات دور احل�صانة.
بيانات التعديل:

ا�صم من انتقلت اإلية امللكية: جمموعة ريد لين للتجارة ذ.م.م
الإمارات   ، اأبوظبي   ، نهيان  ال  �صرور بن حممد  بناية/ال�صيخ   ، ، ميزانن  ال�صياحي  نادي  عنوانه: منطقة 

العربية املتحدة
تاري�خ انتقال امللكية:2018/6/27 

تاريخ التاأ�صري:2018/09/10             

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  6  اأكتوبر 2018 العدد 12445

من�ذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

 كرا�ص وند للتدريب وا�صت�صارات المن وال�صالمة ذ.م.م
 طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

CROSSWIND SECURITY AND SAFETY TRAINING & CONSULTING LLG 

املودعة حتت رقم: 286402          بتاريخ : 2018/01/24
با�ص��م: كرا�ص وند للتدريب وا�صت�صارات المن وال�صالمة ذ.م.م

املتحدة  العربية  الم���ارات  ابوظبي   4 رق��م  حو�ص   19 رق��م  ���ص��ارع  ال�صناعية-  امل�صفح  ابوظبي-  وع��ن��وان��ة: 
btc.tech@hotmail.com :المييل

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :41
 التدريب يف جمال المن وال�صالمة وال�صت�صارات املتعلقة بها.

 SECURITY AND SAFETY ع���ب���ارة  وحت��ت��ه��ا   CROSSWIND ك��ل��م��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ص��ف 
TRAINING & CONSULTING LLG حرف I يعلوه ر�صم والعالمة باللوان.

 SECURITY الكلمات  عن  ح�صري  بحق  املطالبة  عدم  مع  جمملها  يف  للعالمة  ال�صرتاطات:احلماية 
AND SAFETY TRAINING & CONSULTING LLG كل على حدة يف الو�صع العادي. 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  6  اأكتوبر 2018 العدد 12445

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

فقد الآتي ا�صماوؤهم �صهادات ا�صهم �صادرة من بنك 
ابوظبي ال�صالمي  1( علي �صامل بجري العامري 
�صهادة رقم 10211822 عدد 150 �صهما ،  2( �صارة 
عدد   10211824 رقم  �صهادة  العامري  �صامل  علي 
151 �صهما ، 3( �صيخة علي �صامل العامري �صهادة 
علي  �صامل   )4  ، �صهما   151 عدد   10211825 رقم 
عدد   10211826 رقم  �صهادرة  العامري  �صامل 
رقم  �صهادة  عبداهلل  اأحمد  هدية   )5  ، �صهما   150
عليه  يجدها  )ممن   ، �صهما   151 عدد   1021123
التوا�صل مع بنك ابوظبي ال�صالمي او الت�صال 

على رقم 0506413682(

فقدان �شهادات ا�شهم
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اأخبـار الإمـارات
اللواء املري ي�ستقبل القن�سل العام الفرن�سي اجلديد يف دبي

•• دبي-الفجر:

ا�صتقبل �صعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام 
الفرن�صي  العام  القن�صل  رابيا،  �صعادة رجاء  دبي،  ل�صرطة 
اجلديد يف دبي ، التي قدمت لل�صالم على �صعادته مبنا�صبة 

ت�صلمها مهام من�صبها كقن�صل عام يف دبي لدى الدولة .
ورحب �صعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري بالقن�صل العام 
والتوفيق  الإق��ام��ة  طيب  لها  متمنياً  اجل��دي��د،  الفرن�صي 
التعاون  اأوا����ص���ر  ل��ت��ع��زي��ز  و�صعيها   ، عملها  يف  وال�����ص��داد 
اأنها  م��وؤك��دا  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  البلدين  بن  امل�صرتك 

�صتجد كل التعاون لت�صهيل مهامها يف اأداء عملها.
وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ���ص��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بن 

باجلالية  تتعلق  التي  الأم��ور  بع�ص  ومناق�صة  اجلانبن، 
الفرن�صية بدبي، واملوا�صيع ذات الهتمام امل�صرتك.

اللقاء  خ��الل  امل���ري  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �صعادة  واأك���د 
بكافة  الهتمام  على  دبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  حر�ص 
اخلدمات  وتوفري  الإم���ارة،  اأر���ص  على  املقيمة  اجلاليات 
على  واملقيم  للمواطن  الكرمية  واحل��ي��اة  ل��ه��م،  ال��الزم��ة 
هلل  عبدا  اللواء  �صعادة  وا�صطحب  الطيبة.  الأر���ص  ه��ذه 
خليفة املري، �صعادة رجاء رابيا والوفد املرافق لها يف زيارة 
اإىل خمتلف الإدارات العامة، وذلك لالطالع على اأحدث 
اخلدمات واملبادرات التي ت�صهم يف �صعادة املوظف وحتقق 
جودة  ذات  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  دب��ي  �صرطة  ا�صرتاتيجية 
م�صتوى  رف��ع  يف  وت�صهم  توقعاتهم  م�صتوى  تفوق  عاملية 

ر�صاهم. واأكد �صعادته حر�ص �صرطة دبي على توفري بيئة 
عمل جاذبة وم�صجعة لالإبداع والبتكار واإبراز الإبداعات 
امل��ت��م��ي��زي��ن وامل��ب��دع��ن واملخرتعن  ال��ك��ام��ن��ة، واك��ت�����ص��اف 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  وت�صجيعهم  م��ه��ارات��ه��م،  وت��ط��وي��ر 
والبتكار ورعايتهم، وتبني الأ�صاليب احلديثة واملتطورة 

يف �صتى املجالت ومتابعة امل�صتجدات التقنية والعلمية.
ويف ختام اللقاء اأهدى �صعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، 
دبي  �صرطة  تذكارية من  درعاً  الفرن�صي،  القن�صل  �صعادة 
الر�صمية  ال��زي��ارات  اإط��ار  يف  تاأتي  التي  ال��زي��ارة  مبنا�صبة 
العامة  ل��ل��ق��ي��ادة  الدبلوما�صية  ال��ه��ي��ئ��ات  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
مهامه  يف  التوفيق  دوام  ل�صعادتها  متمنيا  دب��ي،  ل�صرطة 

بالدولة. 

اأمن املوا�سالت حتتفل بيوم امل�سن العاملي
•• دبي-الفجر:

الأول من  ال��ذي ي�صادف  العاملي  امل�صن  بيوم  املوا�صالت  اأم��ن  اإدارة  حتتفل 
اأكتوبر من كل عام، ويعترب هذا اليوم هو يوم الوفاء ملن قدموا حياتهم يف 

خدمة جمتمعاتهم واأوطانهم.
اأمن  اإدارة  اأن  امل��وا���ص��الت،  اأم���ن  اإدارة  م��دي��ر  احل��ث��ب��ور،  عبيد  العقيد  اأك���د 
املوا�صالت حتر�ص دائماً على امل�صاركة يف يوم امل�صن العاملي باعتباره واجباً 
من واجبات الدارة جتاه فئة كبار ال�صن يف املجتمع ومن اجل ادخال ال�صرور 

لقلوبهم والطمئنان عليهم.
والوطن،  للمجتمع  الكثري  قدمت  التي  الفئة  لهذه  باجلميل  واع��رتاف��اً 
بزيارة  املوا�صالت  اأمن  اإدارة  رائعة قام عدد من مرتبي  ان�صانية  ويف لفتة 
ملركز �صعادة كبار ال�صن يف منطقة املمزر باإمارة دبي بهدف الطمئنان على 

اأحوالهم وادخال البهجة وال�صرور على نفو�صهم.
ومن جانبهم اأعرب امل�صنون عن �صعادتهم بهذه الزيارة التي اأدخلت البهجة 

على قلوبهم واأ�صعرتهم با�صتمرار توا�صلهم مع املجتمع.

تهدف اإىل تعزيز ال�عي البيئي لدى الن�سء اجلديد

هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق �سل�سلة اأفالم الر�سوم املتحركة »مغامرات نور وحياة« 
•• دبي-الفجر: 

املجتمع  اأف���راد  ل��دى  البيئي  ال��وع��ي  لرت�صيخ  املتوا�صلة  جهودها  اإط���ار  يف 
ول�صّيما الن�صء اجلديد، اأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي احللقة الأوىل من 
�صل�صلة اأفالم الر�صوم املتحركة »مغامرات نور وحياة« – �صخ�صيتا الهيئة 
الكرتونيتان اللتان متثالن الكهرباء واملياه. وُتبث احللقات عرب قناة الهيئة 
الهيئة ق�ص�صاً  تن�صر  يوتيوب )DEWAOfficial( فيما  على موقع 
نور وحياة« عرب موقعها  »مغامرات  املغامرات �صمن جملة  لهذه  م�صّورة 

الإلكرتوين )www.dewa.gov.ae( حتت باب »ال�صتدامة«.
واحتفاًء بهذه املنا�صبة، نظمت الهيئة فعاليات متنوعة يف »كيدزانيا« مدينة 
الألعاب الرتفيهية والتعليمية يف دبي مول على مدى يومن، �صارك فيها 
وت�صمنت  العمرية.  الفئات  خمتلف  من  طفل   1،500 مع  وح��ي��اة«  »ن��ور 

وحياة« للم�صاهمة يف اإي�صال ر�صالة الرت�صيد اإىل امل�صتهلكن ال�صغار، كما 
ندعو الأطفال اإىل امل�صاركة يف م�صابقة احللقة الأوىل التي تنظمها الهيئة 
بالعديد  الفوز  لفر�صة  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على  قنواتها  عرب 
من اجل���وائ���ز«.      ت�صتوحي اأف��الم وق�ص�ص »مغامرات ن��ور وح��ي��اة« التي 
ت�صدر باللغتن العربية والإجنليزية، فكرتها من مغامرات �صّيقة يقوم بها 
تر�صيد  الأ�صا�صي  هدفها  ال�صعادة،  مدينة  يف  اأ�صدقائهما  مع  وحياة«  »نور 
ا�صتهالك الكهرباء واملياه، واحلفاظ على املوارد الطبيعية وحماية البيئة.

الرت�صيد،  اأبطال  اإىل ق�ص�ص  اإ�صافة  وحياة«  نور  »مغامرات  وتقدم جملة 
تنمية  اإىل  وي��ه��دف  ال�����ص��غ��ار،  ينا�صب  ب��ق��ال��ٍب ممتع  ت��وع��وي��ة  م��و���ص��وع��ات 
اأبواٍب  على  الأول  العدد  وي�صتمل  ُمّب�صط.  باأ�صلوب  وقدراتهم  مهاراتهم 
ال��ع��رب��ي��ة لغري  ال��ك��ل��م��ات  لتعليم بع�ص  ل��غ��ت��ن��ا«  »ال��ع��رب��ي��ة  م��ث��ل:  م��ت��ن��وع��ة 
الذي يقدم معلوماٍت عاّمة حول  وباب »حقائق وطرائف«،  بها،  الناطقن 

الهدايا على  توزيع  اإىل  اإ�صافة  وم�صابقات،  تفاعلية  ور�ص عمل  الفعاليات 
النائب  امل��ه��ريي،  وق��ال��ت خولة  وامل����رح.   البهجة  م��ن  اأج���واء  امل�صاركن يف 
هيئة  يف  احلكومي  والت�����ص��ال  ال�صرتاتيجية  لقطاع  للرئي�ص  التنفيذي 
جميع  لإ�صراك  متكاملة  ا�صرتاتيجية  الهيئة  »تتبنى  دب��ي:  ومياه  كهرباء 
فئات املجتمع يف جهود ال�صتدامة وت�صجيع الأفراد على تر�صيد ال�صتهالك 
واتباع �صلوكيات �صديقة للبيئة للحفاظ على املوارد الطبيعية، ونهدف من 
بن  البيئي  الوعي  ن�صر  اإىل  وحياة«  نور  »مغامرات  �صل�صلة  اإ�صدار  خالل 
اأ�صاليب تربوية  التعليم الرتفيهي، ووفق  اإطار مفهوم  الن�صء اجلديد يف 
هادفة ت�صاعدهم على الهتمام برت�صيد ا�صتهالك الكهرباء واملياه ل�صمان 
م�صتقبل اأكرث اإ�صراقاً لأجيالنا القادمة«. بدورها قالت املهند�صة اأمل كو�صك، 
نائب الرئي�ص - الت�صويق والت�صال املوؤ�ص�صي يف الهيئة: »نحر�ص على رفع 
اإطالق �صل�صة »مغامرات نور  اأ�صاليب متنوعة، وجاء  باتباع  البيئي  الوعي 

الكهرباء واملياه، وباب »البتكار والألعاب«، الذي ي�صم عدداً من امل�صابقات 
امل�صلّية مثل: الكلمات املتقاطعة واملتاهة، وغريها. 

» 110 « منت�سبا ل�سرطة را�ص اخليمة ينجزون » 4 « دورات تخ�س�سية  
•• راأ�س اخليمة. .الفجر 

اأبو  يو�صف  يعقوب  العميد  �صهد 
ليلة مدير اإدارة املوؤ�ص�صة العقابية 
اخليمة،  ب���راأ����ص  والإ����ص���الح���ي���ة 
الدكتور  العقيد  �صعادة  بح�صور 
البكر مدير معهد  نا�صر حممد 
تدريب �صرطة راأ�ص اخليمة، حفل 
ت��خ��ري��ج جم��م��وع��ة م��ن ال����دورات 
التي  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة،  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ال�صرطة،  تدريب  مبعهد  عقدت 

و�صملت 110 منت�صبا.
املتدربن   التخرج ا�صرتك   وقبل 
احرتام  »ثقافة  دورة  ك��ٌل من  يف  
»امل�����داخ�����ل  ودورة  ال�����ق�����ان�����ون« 
وفن  العامة  للعالقات  احلديثة 
الربوتوكول«  واأ����ص���ول  امل��را���ص��م 
الظواهر  وحتليل  »درا���ص��ة  ودورة 
الأمنية« ودورة »التوعية ال�صّحية 

وال�صالمة لل�صرطة«.
الب�صرية  امل��������وارد  ت���ط���وي���ر  اإىل 
التقنيات  اأح��دث  من  وال�صتفادة 

واملهارات  والتطبيقية  النظرية 
املنت�صبن  التي تك�صب  واخلربات 

ليلة،  اأب��و  يعقوب  العميد  واأ���ص��اد 
تهدف  التي  التدريبية  بالدورات 

والأ�صاليب لتطوير العمل، نظراً 
مل���ا حت���وي���ه ال��������دورات م���ن امل����واد 

قدراً كبرياً من املعرفة.
ال���������دورات  ه������ذه  ب�����اأن  م�����صيفاً 
ق�������د ع������ق������دت حت�������ت اإ��������ص�������راف 
خمتلف  يف  اأك��ف��اء  حم�����ا�صرين 
لتزويد  الأم����ن����ي����ة،  امل�����������ج���الت 
باملعارف  ال�������ص���رط���ة  م��ن��ت�����ص��ب��ي 
ع��ل��ى رفع  ال��ت��ي تعمل  وامل���ه���ارات 
قدراتهم  وتعزز  املهنية  كفاءتهم 
ع�����ل�����ى م�����واج�����ه�����ة ال����ت����ح����دي����ات 
لالرتقاء  الأم��ن��ي��ة،  وال��ت��داع��ي��ات 
نحو  ال�صرطي  العمل  مب�صتوى 

م�صتقبل اأف�صل.
يف ختام حفل التخريج، مت تكرمي 
حم��ا���ص��ري وخ��ري��ج��ي ال�����دورات 
وعرفاناُ  ت���ق���دي���راً  ال��ت��دري��ب��ي��ة، 
امل��ب��ذول��ة، ف�صاًل عن  جل��ه��وده��م 
اإىل م�صاعفة  توجيه اخلريجن 
لالرتقاء  اجل����ه����ود  م����ن  امل����زي����د 
بالعمل ال�صرطي، لتحقيق املزيد 

من التميز والتقدم.
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ت�صتمر حم��اولت التو�صل لتفاهم يف ملف الإف��راج عن املختطفن 
من ريف ال�صويداء يف �صوريا، اإل اأن معلومات حديثة ك�صفت طلبات 
داع�صية للح�صول على فدى مالية لقاء الإفراج عن م�صجونيه بظل 

التدهور امل�صتمر خلزينة تنظيم داع�ص.
موقعه  على  الإن�����ص��ان  حلقوق  ال�صوري  املر�صد  ن�صره  تقرير  واأك���د 
خمتطف  كل  عن  مالية  فدية  طلب  داع�ص  تنظيم  اأن  الإل��ك��رتوين 
ب���الإف���راج ع��ن عنا�صره  ال���ذي ط��ال��ب  ال��وق��ت  ل��دي��ه، يف  وخمتطفة 

املوجودين داخل معتقالت النظام و�صجونه.
ولفت املر�صد اإىل اأن هذه املطالبات جاءت بعد عرقلة عملية اإعدام 
التفاو�ص  لعملية  عمار،  اأب��و  فا�صل  ث��روت  لل�صورية  داع�ص،  تنظيم 
ومواطنة  طفاًل   27 عن  الإف���راج  يف  وجنحت  متقدمة  كانت  التي 
ر�صد  كان  فيما  ال�صويداء،  يف  م�صلحة  جمموعات  لدى  خمتطفات 
�صاعة،   48 املدينة، منذ  وتظاهرات يف  اعت�صامات  ال�صوري  املر�صد 
خ�صية  املختطفن  ع��ن  الإف���راج  يف  ب��الإ���ص��راع  للنظام  مطالبات  م��ع 

اإعدام املزيد منهم.

كافانو،  بريت  ف��وز  باإمكانية  ثقة  الأمريكيون  اجلمهوريون  ازداد 
العليا،  املحكمة  لرئا�صة  ترامب  دونالد  اجلمهوري  الرئي�ص  مر�صح 
بتاأييد جمل�ص ال�صيوخ بعد اأن اأبدى ع�صوان باحلزب رد فعل اإيجابيا 
على تقرير ملجل�ص التحقيقات الحتادي ب�صاأن اتهامات من�صوبة اإليه 
ب�صوء ال�صلوك اجلن�صي. وندد الدميقراطيون بالتقرير الذي اأر�صله 
البيت الأبي�ص للجنة الق�صائية مبجل�ص ال�صيوخ يف منت�صف الليل، 
وو�صفوه باأنه حماولة لتح�صن �صورة �صيقة النطاق تتجاهل �صهودا 
املحكمة  اأم��ام  لكافانو  املناه�صن  املحتجن  اآلف  واحت�صد  مهمن. 
العليا ودخلوا مبنى تابعا ملجل�ص ال�صيوخ رافعن لفتات كتبت عليها 

قوا ال�صحايا”. عبارات منها “�صدِّ
اإميي  املمثلة  بينهم  وم��ن  املتظاهرين  مئات  على  القب�ص  واأل��ق��ي   
ت�صويت  اإج��راء  خطط  يف  قدما  م�صوا  اجلمهورين  اأن  اإل  �صومر. 
لتاأكيد  ال�صبت  غدا  نهائي  وت�صويت  اجلمعة  اليوم  رئي�صي  اإجرائي 
ب�صبب  يتعطل  ق��د  الت�صويت  توقيت  لكن  للمن�صب.  كافانو  ت��ويل 
ال�صناتور اجلمهوري �صتيف دينز الذي قال مكتبه اأم�ص اخلمي�ص اإنه 
ال�صبت، مما يحول  يوم  ابنته يف مونتانا  زف��اف  يعتزم ح�صور حفل 
دون اإلقائه ب�صوته. وللجمهورين اأغلبية �صئيلة يف جمل�ص ال�صيوخ 
بهام�ص 51 مقعدا مقابل 49 مقعدا. فاإن خرج دينز من ال�صورة، 
اآخر لتاأييد تعين كافانو يف  ف�صيحتاج احلزب لكل �صوت جمهوري 
املن�صب يف ت�صويت يوم ال�صبت حت�صبا لعرتا�ص كل الدميقراطين. 
ومل يقل اأي جمهوري اإنه �صيعرت�ص على تعين كافانو، واإن مل يلتزم 

اأربعة بتاأييده.

حكمت حمكمة يف �صيول ام�ص على الرئي�ص الكوري اجلنوبي الأ�صبق 
جديد  حكم  يف  الف�صاد،  بتهمة  عاما   15 بال�صجن  ميونغ-باك  يل 

يطال روؤ�صاء وم�صوؤولن �صابقن بتهم جنائية.
الر�صى  منها  بتهم  يل  �صيول  يف  الو�صطى  املنطقة  حمكمة  ودان���ت 
13 مليار وون  ب��دف��ع غ��رام��ة قيمتها  اأي�����ص��ا  واأم��رت��ه  والخ��ت��ال���ص 
)11،5 مليون دولر(. وقال القا�صي يف املحاكمة التي بثت مبا�صرة 
اإنزال  يتحتم  العتبار،  بعن  الأم��ور  كل  اأخ��ذ  “مع  التلفزيون  على 
عقوبة قا�صية بحق املتهم«. ومل يح�صر يل املحاكمة ب�صبب م�صكلة 

�صحية بح�صب ما قال.
الر�صى  منها  تهمة  ب16  اأبريل  ني�صان  يف  الأ�صبق  الرئي�ص  ودي��ن   
املالك  هو  يل  اإن  املحكمة  وقالت  ال�صلطة.  وا�صتغالل  والختال�ص 
بحكم الأمر الواقع ل�صركة دا�ص -وهي �صركة لقطع ال�صيارات اأثارت 
نحو  لختال�ص  ا�صتخدمها  والتي   - لأخيه  مملوكة  اإنها  قال  جدل 
24 مليار وون. ودانت املحكمة يل بقبول نحو �صتة مليارات وون من 
جمموعة �صام�صونغ، يف مقابل عفو رئا�صي عن رئي�ص جمل�ص اإدارتها 
ال�صريبي.  التهرب  بتهمة  بال�صجن  عليه  حكم  ال��ذي  كون-هي  يل 

ونفت �صام�صونغ ويل ارتكاب اأي خمالفة.

عوا�ضم

بريوت

�سيول

وا�سنطن

مفقودو زلزال وت�سونامي اأندوني�سيا يفوق الألف 
•• بالو-اأ ف ب:

ما زال اأكرث من األف �صخ�ص يف عداد املفقودين بعد الزلزال العنيف الذي 
تاله ت�صونامي يف جزيرة �صولوي�صي الأندوني�صية وجتاوزت ح�صيلتهما ال 

1500 قتيل.
وبعد �صبعة اأيام على الكارثة املدمرة يف منطقة بالو التي يبلغ عدد �صكانها 
350 الف ن�صمة على ال�صاحل الغربي للجزيرة، ت�صجل احل�صيلة مزيدا 
مقتل  طاهر  حممد  بالو  يف  اجلي�ص  با�صم  املتحدث  واأك���د  الرت��ف��اع.  م��ن 
7،5 درج��ات وتلته  ال��ذي بلغت قوته  ال��زل��زال  اأع��ق��اب  1558 �صخ�صا يف 

اأمواج ت�صونامي مدمرة.
وتتخوف ال�صلطات من اأن يكون عدد كبري من ال�صحايا ما زالوا عالقن يف 
جممع �صكني مملوك من احلكومة يف بالروا، حيث �صوي املجمع بالأر�ص.

بر�ص  فران�ص  لوكالة  الإغ��اث��ة  وكالة  با�صم  املتحدث  لطيف  يو�صف  وق��ال 
“نقدر ب���اأن اأك���رث م��ن 1000 م��ن��زل ق��د ط��م��ر، ل��ذا ه��ن��اك على الأرج���ح 
اأكرث من الف �صخ�ص مفقودين ... رغم احتمال اأن يكون البع�ص متكنوا 
اإىل مئة �صخ�ص يف عداد  ت�صري  الأولية  التقديرات  وكانت  من اخلروج”. 
بالو�صول  ال��دول��ي��ة  امل�صاعدة  ب���داأت  الن��ت��ظ��ار،  م��ن  اأي���ام  وبعد  املفقودين. 
اىل  �صخ�ص  ال��ف   200 ح��واىل  يحتاج  حيث  املنطقة  اىل  �صئيلة  بكميات 
م�صاعدة ان�صانية عاجلة. فقد تعر�صت الطرق واملطار لأ�صرار بالغة توؤدي 

اىل بطء تقدمها.
ت�صاهلت  وبعدما  الغذائية.  امل��واد  للح�صول على  املتاجر  ناجون  نهب  وقد 
توقيف  الراهن اىل  الوقت  ال�صرطة يف  تعمد  البداية،  ال�صلطات معهم يف 
الل�صو�ص وحذرت من اأنها �صتطلق النار على من تلقي القب�ص عليه وهو 
اأحياء  على  للعثور  اجلمعة  تنتهي  اأولية  مهلة  ال�صلطات  وو�صعت  ي�صرق. 
حما�صرين حتت الأنقا�ص، حتى واإن كانت فر�ص اإخراج الناجن تت�صاءل 

بعد اأ�صبوع على الكارثة املدمرة.

احل�سد يهتف: ال�سحافي�ن.. »اأخبار كاذبة«.. »خمادع�ن«

ترامب متمر�ص يف حتري�ص احل�سود على خ�سومه 
••�ضاوث هيفن-اأ ف ب:

وجه دونالد ترامب دعوة اإىل نبذ الغ�صب والنق�صامات التي 
قام هو نف�صه بتاأجيجها يف خطاب حاد اللهجة ا�صتمر �صاعة 

يف �صاوث هيفن يف املي�صي�صيبي.
لقد األهب الرئي�ص الأمريكي حما�صة نحو ع�صرة اآلف �صخ�ص 
جاءوا لال�صتماع مبا�صرة اإىل كالمه يف ما ي�صبه ا�صتعرا�صاً ل 
مثيل له تتلخ�ص ر�صالته قبل �صهر من النتخابات الربملانية 
انت�صار الدميوقراطين  اأن  6 ت�صرين الثاين نوفمرب يف  يف 

�صيكون وباًل على اأمريكا.
اأمام  ال��ب��اب  و�صيفتحون  الفو�صى”  اإىل  ب��ل��دن��ا  »���ص��ي��ج��رون 
“الع�صابات التي ل ترحم” و�صيدمرون القت�صاد و”يحولون 
اإىل  توجه  لة  املهِوّ التحذيرات  بهذه  فنزويال”،  اإىل  اأمريكا 
احل�صد - الذي كان كل اأع�صائه تقريباً من البي�ص - الذي 

ا�صتقبل كالمه يف كل مرة بهتافات ال�صتح�صان والت�صفيق.
يف كل اجتماع يعقد حتت �صعار “لنعد اإىل اأمريكا عظمتها” 
يعزف دونالد ترامب على الأوتار نف�صها، ويف ليلة الثالثاء يف 
القاعة، فبدا وكاأن م�صها  انتباه  اأ�صر  ، متكن من  امل�صي�صيبي 

�صحر.
وقال “اإن الت�صويت ل�صالح اجلمهورين يعني رف�ص �صيا�صة 
الدميوقراطيون  التي يطرحها  والدمار  والفو�صى  الغ�صب 

واأن نتحد معاً جرياناً ومواطنن واأمريكين«.
لكن احل�صد ح�صر حتديداً ليحت�صي من هذا الغ�صب الذي 
يغذيه ترامب واملهمة التي اأخذها على عاتقه: “اإنقاذ اأمريكا 

من ال�صرتاكية، انقاذ اأمريكا من النحطاط«.
الأمريكين،  م��ن  العديد  الأج��ان��ب، مثل  امل��راق��ب��ون  وي��ق��ول 
اإنهم يواجهون �صعوبة يف فهم قوة جاذبية رئي�ص متكن من 
مثل  التقليدية  اأمريكا  حتالفات  واملعايري:  الأم��ور  كل  قلب 

فكرة احلد الأدنى من اللباقة يف اخلطاب العام.

ه��ن��اك اأم���ر واح���د م��وؤك��د: ي��ع��رف م��ل��ي��اردي��ر ن��ي��وي��ورك كيف 
ي�صتحوذ على انتباه موؤيديه عازفاً على اأوتار الوطنية و�صاباً 
الزيت على نار ا�صتيائهم مما يعتربونه هجوماً من قبل قوى 

الي�صار �صد قيم اأمريكا التقليدية.
الفعل  رد  اليمن، مثريا  اأع��داء  بتعداد كل  وهو يقوم مبتعة 
الذين  النا�ص  م��ن  املجموعة  تلك  هناك  م��رة.  ك��ل  يف  نف�صه 
ن�صميهم موؤيدي العوملة، يقول كما لو اأنه يتحدث عن موؤامرة 

خميفة يجري الإعداد لها. فريد احل�صد بالهتاف.

يهتف احل�صد. “خمادعون”،  ال�صحافيون؟ “اأخبار كاذبة”، 
ويخبئ األذع هجماته لأع�صاء جمل�ص ال�صيوخ الدميقراطين 
الذين يحاولون منع تثبيت القا�صي املحافظ بريت كافانو يف 

املحكمة العليا بعد اتهامه مبحاولة اغت�صاب يف �صبابه.
حتى الآن، كان ترامب يلتزم مبوقف متوازن اإىل حد ما عرب 
اإع��الن ثقته مبر�صحه ولكن مع احلر�ص على عدم التهجم 
والتي  51 عاماً  البالغة من العمر  على متهَمته الأكادميية 

قال يف وقت ما اإن �صهادتها “قابلة للت�صديق«.

حتمل  قبعات  اعتمر  ال���ذي  احل�صد  واأم����ام  امل���رة،  ه��ذه  لكنه 
اعتبار  اأي  عن  تخلى  عظمتها”  اأمريكا  اإىل  “لنعيد  �صعاره 
لكونه الرئي�ص، و�صخر دون اأي رادع من هذه املراأة التي قال 
اإنها عاجزة عن تقدمي اأي عن�صر ملمو�ص حول ما جرى يف 

تلك ال�صهرة يف �صيف عام 1982.
في�صفق احل�صد وي�صحك ب�صوت عال.

نادراً ما يعرتف مناه�صو ترامب باأنه ميكن اأن يكون ُم�صحكا 
حقاً، عندما يبتعد عن فحوى خطابه ويربهن اأنه قادر اأي�صاً 

على ال�صخرية من نف�صه.
م��ع ممثلن عن  الأ���ص��ب��وع يف فيالدلفيا  ه���ذا  ل��ق��اء  ف��خ��الل 
ل�َصعري؟”  جيد  يوم  هذا  “هل  �صاأل:  الكهربائية،  ال�صناعة 
معرباً ب�صخرية عن قلقه مما اإذا كانت اخلوذة التي اأعطيت 
ر�صامو  ب��ه  يتهكم  ال��ذي  ال�صهري  الأ�صقر  �صعره  �صتبعرث  ل��ه 

الكاريكاتري.
باأن  اجلميع  ليذكر  ي�صتخدمها  الفكاهة  روح  حتى  ول��ك��ن 
ترامب، وترامب وحده يجب اأن يكون يف دائرة ال�صوء طوال 

الوقت.
الولية  م��ن��ت�����ص��ف  ان��ت��خ��اب��ات  اأن  ال���ع���ق���ارات  ق��ط��ب  وي���وؤك���د 
ب�صيط  ل�صبب  للجمهورين  بالن�صبة  �صيئة  تبدو  للكونغر�ص 

وهو اأن ا�صمه ل يظهر على اأي ورقة اقرتاع.
وي�صيف: يقولون اإنني لو كنت م�صاركاً يف النتخابات، لتوجه 

اجلميع اإىل �صناديق القرتاع ولكانت موجة مد عارمة.
دعم  هو  هيفن  �صاوث  اإىل  ملجيئه  الر�صمي  ال�صبب  ك��ان  واإذا 
فر�صة  يفوت  مل  ف��اإن��ه  ال�صيوخ،  ملجل�ص  اجل��م��ه��وري  املر�صح 
احل��دي��ث ع��ن امل��وع��د الأح����ب اإىل ق��ل��ب��ه: اإع�����ادة ان��ت��خ��اب��ه يف 
الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ص��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة 3 ت�����ص��ري��ن ال��ث��اين نوفمرب 

.2020
كلمته.  بداية  يف  قال  حقاً”،  �صهلة  تبدو   2020 »انتخابات 

وبدا اأنه ل يوجد يف احل�صد من ي�صكك يف هذا الأمر.

وزير الدفاع التون�سي يحّمل القوى ال�سيا�سية تردي الو�سع الأمني 

اأ�ستانا حتت�سن املوؤمتر ال�ساد�ص لقادة الأديان العاملية والتقليدية يف اأكتوبر اجلاري  

•• الفجر - تون�س 
الزبيدي  ال��ك��رمي  عبد  التون�صي  ال��دف��اع  وزي���ر  ح��ّم��ل    
املوؤ�ص�صة  �ص�������هيدي  تاأب�������ن  اخلمي�ص،  ح�صوره  خالل 
لغم  انفج�������ار  يف  ا�صت�صهدا  اللذي�������ن  الع�ص�����كرية 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة يف تون�ص  ال���ق���وى  ال�����ص��ع��ان��ب��ي،  مب��رت��ف��ع��ات 
م�����ص��وؤول��ي��ة ت���ردي الأو����ص���اع الأم��ن��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة يف 

البالد.
والنخرام  ال�صيا�صية  التجاذبات  اإن  الزبيدي،  وق��ال     
ال�����ص��ي��ا���ص��ي امل���وج���ود يف ت��ون�����ص م��ن��ذ ���ص��ب��ع ���ص��ن��وات، هي 
والجتماعية  الق��ت�����ص��ادي��ة  الأزم����ات  ك��ل  وراء  ال�صبب 

النخرامات  فيها  مب��ا  تون�ص  عرفتها  ال��ت��ي  وامل�����ص��اك��ل 
و”الهتزازات” الأمنية يف البالد«.

   واأكد وزير الدفاع اأن “النخرامات ال�صيا�صية ت�صببت 
واأنه  واجتماعيا،  واقت�صاديا  اأمنيا  الو�صع  ه�صا�صة  يف 
الأمني �صروري  الو�صع  اأن حت�صن  اليوم  ظهر بو�صوح 

للنمو القت�صادي وال�صتقرار«.
  واأ�صاف الزبيدي “ح�صب اعتقادي اإن ال�صيا�صين الذين 
يّدعون اأنهم ميثلون ال�صعب، واأن ال�صعب انتخبهم وجاء 
بهم، اأريد اأن اأذّكرهم اأنه �صياأتي يوم ويحا�صبهم ال�صعب 
اأعطاهم  عن كل ما حدث يف البالد طيلة الفرتة التي 

فيها الثقة ليمثلوه ».

بعثة اأوروبية لفر�ص عقوبات على ميامنار 
•• بروك�ضل-رويرتز:

حقائق  تق�صي  بعثة  �صري�صل  التكتل  اإن  مامل�صرتوم  �صي�صيليا  الأوروب��ي  لالحتاد  التجارية  املفو�صة  قالت 
لتقييم فر�ص عقوبات على ميامنار ب�صبب انتهاكات حقوق الإن�صان. واأ�صافت اأن مهمة البعثة هي درا�صة 
�صلع لالحتاد  اأي  ببيع  العامل  ال��دول يف  ي�صمح لأفقر  ال��ذي  ال�صالح”  اإل  �صيء  “كل  اإلغاء و�صع  احتمال 
الأوروبي بدون ر�صوم با�صتثناء الأ�صلحة. وقالت يف موؤمتر �صحفي بعد اجتماع لوزراء التجارة من الدول 
“ل ميكننا ا�صتبعاد هذه النتيجة. ال�صبب هو النتهاك  اإن�صربوك يف النم�صا  الأع�صاء يف الحتاد مبدينة 
الأوروبي  اأن الحتاد  اإىل  الأربعاء  اأ�صار يوم  الإن�صان يف ميامنار«. وكانت تقرير لرويرتز  ال�صارخ حلقوق 

يبحث فر�ص عقوبات على ميامنار ب�صبب اأزمة الروهينجا.
واتهم تقرير اأ�صدرته الأمم املتحدة موؤخرا جي�ص ميامنار بارتكاب اأعمال قتل واغت�صاب جماعية “بق�صد 
يف ولي��ة راخ��ن ودع��ا اإىل حماكمة قائد اجلي�ص وخم�صة ج��رنالت مبوجب القانون  الإب��ادة اجلماعية” 

الدويل.

•• اأ�ضتانا-الفجر:

يتحول العامل من يوم اإىل اآخر اإىل عامل اأقل �صلماً ، وهذا ما توؤكده حقيقة 
بيانات املوؤ�صر العاملي للعام 2018.

ازداد  ال��ع��امل  يف  وال��ن��زاع��ات  ال�صراعات  م�صتوى  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ات  ت�صري 
ب�صكل كبري على مدى العقود املا�صية. ويالحظ يف هذا اخل�صو�ص زيادة 
املوؤمتر  ينعقد  الظروف،  دينية، يف ظل هذه  اأ�ص�ص  املبنية على  ال�صراعات 
ال�صاد�ص لقادة الأديان العاملية والتقليدية يف اأكتوبر عام 2018 يف مدينة 

اأ�صتانا، عا�صمة جمهورية كازاخ�صتان حتت �صعار 
» القادة الدينيون من اأجل عامل اآمن«.

�صينعقد يف مدينة  الذي  والتقليدية  العاملية  الأدي��ان  قادة  ويعترب موؤمتر 
اأ���ص��ت��ان��ا اأك����رب م��ن��رب ل��ل��ح��وار يف ال���ع���امل ، ح��ي��ث ي��ج��ت��م��ع يف اأروق���ت���ه اأب���رز 
ال�صخ�صيات الدينية وال�صيا�صية وعلماء الدين واملفكرين وممثلي املنظمات 
الدولية ملناق�صة الق�صايا الأكرث اإحلاحاً والبحث عن التوجهات امل�صرتكة 

حول خمتلف اجلوانب والق�صايا الدينية وال�صيا�صة.
وتعود مثل هذه اجلهود املهمة اإىل ما قبل 15 عاماً بالتحديد، حيث و�صل 
 .2003 العام  اإىل عا�صمة جمهورية كازاخ�صتان يف  العاملية  الأدي��ان  قادة 
ولقيت يف حينها مبادرة رئي�ص جمهورية كازاخ�صتان ن�ور �ص�ل�ط�ان ن�زارب�ايف 
ال�صيا�صين يف العامل  لإج��راء ح��وار عاملي ح��ول الأدي���ان دع��م العديد من 
الأمريكي  والرئي�ص   ، ب�وت�ي�ن  ف�الدي�م�ي�ر  الرو�صي  الرئي�ص  فيهم  مبن   ،
ج�ورج ب�و�ص الب�ن ، والرئي�ص ال�صيني جيانغ زمين ، والأمن العام لالأمم 

املتحدة ك�وف�ي ع�نان ورئي�صة الوزراء الربيطانية م�ارج�ري�ت ت�ات��ص�ر.
�صنوات،  دوري��ة كل ثالث  اجتماعات  عقد  تقليداً  اأ�صبح  ومنذ ذلك احلن 
و   2012  ،  2009  ،  2006 الأع���وام  الجتماعات يف  ه��ذه  وج��رت مثل 

2015 ، و�صاحب كل واحد منها توقيع الإعالن النهائي، يف هذه الوثيقة 
ل�صمان  امل�صرتكة  اإجراءاتهم  عن  الجتماعات  يف  امل�صاركون  يعلن  حيث   ،
ال�صالم واملحافظة عليه، ومنا�صدة املجتمع الدويل يف هذا ال�صدد، وميكن 

الطالع على جميع املواد واملقررات النهائية للموؤمترات ال�صابقة.
وعلى مدى �صنوات عمل هذه املوؤمترات، مل يتم الت�صكيك يف اأهميتها، �صواء 
هذه  تبنته  ال��ذي  للحوار  اأ�صتانا  من��وذج  لأن   ، العامل  يف  اأم  كازاخ�صتان  يف 

املوؤمترات كان فريداً من نوعه وذا اأهداف نبيلة.
يتزايد با�صتمرار عدد الوفود امل�صاركة يف اجتماعات اأ�صتانا حيث و�صل اإىل 
ممثلي 90 مكتبا متثيليا من اأكرث من 40 دولة يف العامل، وكان �صيوف 
�صرف املوؤمتر اخلام�ص لقادة الأديان العاملية والتقليدية كٌل من ، العاهل 
الأردين ال�م�ل�ك ع�ب�د اهلل ال�ث�ان�ي ، رئي�ص فنلندا �ص�اول�ي ن�ي�ن�ي��ص�ت�ي، املدير 
العام  والأم��ن   ، ال�ت�وي�ج�ري  ع�ث�م�ان  ب�ن  ال�ع�زي�ز  ع�ب�د  لالإي�صي�صكو  العام 
ال�صابق لالأمم املتحدة ب�ان ك�ي م�ون، والأمن العام ملنظمة الأمن والتعاون 
الإ�صالمي  التعاون  ملنظمة  ال��ع��ام  والأم���ن   ، زان�ي�ر  لم�ب�ي�رت�و  الأوروب����ي 
اأم�ي�ن م�دن�ي، و�صدد هوؤلء القادة يف خطاباتهم على احلاجة اإىل  اإي�اد ب�ن 
تعزيز احلوار الديني، وهو اأمر ذو اأهمية ا�صتثنائية يف ظل ا�صتمرار عوامل 

التهديد لل�صالم العاملي وال�صتقرار الدويل.
يف  واملفكرين  الدين  رجال  داعيًة  م�صروعها،  يف  بعزم  امل�صي  اأ�صتانا  تعتزم 
ال�صالم  ق�صر  اإن�صاء  الغر�ص  لهذا  ومت  اأرا�صيها،  على  احل��وار  اإىل  العامل 
والوفاق يف عام 2006 خ�صي�صاً لتنظيم هذه املوؤمترات، وهو مبنى �صخم 

مت ت�صميمه على �صكل هرم ، يرمز اإىل الوحدة.
ف�صاًل عن ذلك ، مت يف عام 2017 افتتاح متحف ال�صالم والوفاق بهدف 
الثقافات  ح���وار  تطوير  جم��ال  يف  العلمية  ال��ب��ح��وث  واإج����راء  امل���واد  جمع 
ال��دول��ي��ة اخلا�صة  اأ���ص��ت��ان��ا  اإن�����ص��اء ج��ائ��زة  ال��ع��ام نف�صه مت  والأدي������ان. ويف 

للم�صاهمة يف احلوار بن الأديان وامليدالية الفخرية للموؤمتر، التي �صوف 
يتم منحها لأول مرة هذا العام.

لتنظيم  وامل��ق��وم��ات  الأ���ص�����ص  جميع  كازاخ�صتان  ل��دى  اإن  ال��ق��ول:  ومي��ك��ن 
فعاليات ذات اأهمية ا�صتثنائية عالية، هذه الدولة الواقعة يف اآ�صيا الو�صطى 
هي املركز اجلغرايف الطبيعي لأكرب الديانات يف العامل، الإ�صالم وامل�صيحية 

والبوذية.
جتدر الإ�صارة اإىل اأن كازاخ�صتان هي دولة متعددة الأعراق والأديان، ورغم 
ذلك فهي ت�صغل مواقع عالية يف املوؤ�صر العاملي لل�صالم، ويعي�ص يف هذا البلد 
ممثلون لأكرث من 130 جمموعة عرقية، يف حن و�صل عدد التجمعات 
الدينية يف كازاخ�صتان اأكرث من 3600 متثل 18 طائفة خمتلفة، ومنذ 
ح�صول كازاخ�صتان على ال�صتقالل، ت�صعى هذه الدولة اإىل حتقيق الكمال 
العاملي  املجتمع  وتدعو  البالد  داخل  الجتماعية  العالقات  يف  والن�صجام 

اإىل ذلك.
تكمن اأهمية التوا�صل بن الأديان يف اأن تكون بعيداً عن ال�صراع والعداء، 
وحتمل طبيعة حوارية بناءة ، وت�صاهم يف زيادة الأمن يف العامل ب�صكل عام، 

ويف بع�ص املناطق على وجه اخل�صو�ص.
يتيح احلوار لالأطراف التغلب على “�صورة العدو” ، وك�صب الثقة يف نوايا 
وت�صرفات بع�صها البع�ص ، وبالتايل يوؤدي اإىل توافق العالقات بن الأديان 

والأعراق ، وت�صوية التناق�صات ال�صيا�صية.
الدبلوما�صية  اإطار  الآن خارج  يقع  اأ�صتانا  باأن منرب  القول  وهكذا، ميكننا 
الكال�صيكية اأو العامة� فقد اأ�صار رئي�ص جمهورية كازاخ�صتان ن�ور �ص�ل�ط�ان 
ن�زارب�ايف يف كلمته يف املوؤمتر ال�صابق اخلام�ص، اإىل اأن هذا املنرب قد اأ�صبح 
بالفعل “ عن�صراً اأ�صا�صياً يف “ الدبلوما�صية الروحية “ العاملية ، وهذا ما 

يوؤكد عليه كذلك زعماء العامل الآخرون.

•
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احلروب امل�ازية لي�ست قا�سرة على اإ�سرائيل واإيران

»اأ�ص-300« يف �سوريا.. ا�سرتاتيجية طويلة املدى لبوتني
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

راأى اأن�صل فيفر، مرا�صل �صحيفة هاآرت�ص الإ�صرائيلية، اأن ن�صر 
مو�صكو ملنظومة �صواريخ “اإ�ص 300” يف �صوريا ي�صري اإىل 
ا�صرتاتيجية جديدة طويلة الأمد لها يف �صوريا، اإذ ي�صتعر�ص 
الرئي�ص الرو�صي فالدميري بوتن ع�صالته ول يخ�صى من 
التهديدات الأمريكية باتخاذ اإجراء �صد ال�صواريخ الرو�صية 

اجلديدة اأو الهجوم الإيراين على �صوريا. 
ويلفت التقرير اإىل اأن رو�صيا متكنت �صريعاً من نقل منظومة 
اجلوية  قاعدتها  اإىل  ك��ام��ل  ب�صكل   ”300 “اإ�ص  ���ص��واري��خ 
“حميميم” يف �صوريا يف غ�صون اأ�صبوعن فقط من احلادث 
جت�ص�ص  ط��ائ��رة  ق�صد  دون  م��ن  ���ص��وري��ا  فيه  اأ�صقطت  ال���ذي 
ع�صكرية رو�صية مما اأدى اإىل مقتل جميع اأفراد طاقمها )15 
منظومة  نقل  عملية  اأن  هاآرت�ص  تقرير  ويو�صح  ع�صكرياً(.  
على  جوية  رح��الت  �صبع  ا�صتغرقت   ”300 “اإ�ص  �صواريخ 
التي  ال�صخمة   »AN-124 “اأنتونوف  الأقل من طائرات 
وكان  وال��ع��راق.  اإي���ران  ف��وق  وحلقت  مورمان�صك  من  اأقلعت 
وزير الدفاع الرو�صي �صريغي �صويغو قد اأعلن يوم الثالثاء 
املا�صي عن و�صول �صواريخ “اإ�ص 300” التي �صيتم دجمها 
اأكتوبر   20 ال�صوري احلايل بحلول  الدفاع اجلوي  يف نظام 
ا���ص��ت��خ��دام هذه  ���ص��وري��ن ع��ل��ى  اجل����اري وت��دري��ب ع�صكرين 
املنظومة يف غ�صون ثالثة اأ�صهر.  وبح�صب مرا�صل ال�صحيفة 
حمللي  ل��دى  الأ�صئلة  من  طويلة  قائمة  ثمة  الإ�صرائيلية، 
ب�صكل  عليها  ال��رد  يتم  مل  التي  الرو�صية  الع�صكرية  ال�صوؤون 
كامل، فعلى �صبيل املثال هل مت ت�صليم الن�صخة الأكرث تطوراً 
يف هذه ال�صل�صلة الرو�صية؟   ”300 “اإ�ص  ملنظومة �صواريخ 
وال�صواريخ  ال��رادار  اإ�صدارات  يكون لالختالفات بن  ورمبا 
تداعيات على القوات اجلوية الأخرى التي حتلق يف املنطقة. 
�صوريا؟  اإىل  نقلت  ال��ت��ي  الفعلية  ال��ق��اذف��ات  ع��دد  ك��م  وُت���رى 

اإ�ص  املتطور ملنظومة  بالفعل نظامها  واإذا كانت رو�صيا تدير 
300 من قاعدة حميميم، فهل �صيتحول النظام اجلديد اإىل 
�صبكة دفاع جوي متكاملة لتح�صن التغطية بالرادار وتوفري 
امل�صتقبلية؟  الأه��داف  واعرتا�ص  لتتبع  اخليارات  من  املزيد 
متطور  بنظام  الأ���ص��د  ن��ظ��ام  ت��زوي��د  النهائي  ال��ه��دف  اأن  اأم 
وم�صتقل؟  ويقول تقرير هاآرت�ص “حتدثت رو�صيا يف املا�صي 
�صواريخ  مبنظومة  �صوريا  يف  حلفائها  تزويد  احتمالية  عن 
اإ�ص 300، ولكن هذا التحرك قد مت الإعالن عنه يف اأعقاب 
اإ�صقاط طائرة التج�ص�ص الرو�صية من طراز اإيل 20، بيد اأنه 

ت�صكل �صعوبة لتحركات  باعتباره خطوة  جرى تف�صري ذلك 
رو�صيا  األقت  وق��د  �صوريا.  ف��وق  الإ�صرائيلي  اجل��وي  ال�صالح 
اللوم على اإ�صرائيل ل�صتفزاز عملية اإطالق النار من خالل 
مهاجمة من�صاأة اإنتاج ال�صواريخ الإيرانية ال�صورية امل�صرتكة 
انخف�صت  الأخ���رية  الأي���ام  ولكن يف  ال��الذق��ي��ة،  م��ن  بالقرب 
�صويغو  ي�صر  ومل  اإ���ص��رائ��ي��ل،  �صد  الرو�صية  اخلطابات  ح��دة 
اإىل اإ�صرائيل عندما اأعلن عن و�صول منظومة �صواريخ اإ�ص 
ويرى مرا�صل ال�صحيفة الإ�صرائيلية اأن رو�صيا يف    .»300
واقع الأمر ت�صتخدم حادث اإ�صقاط الطائرة الرو�صية ذريعة 

منظومة  لأن  وبخا�صة  �صوريا،  يف  ا�صرتاتيجيتها  لتو�صيع 
الأهداف  �صرب  من  اإ�صرائيل  متنع  لن   300 اإ���ص  �صواريخ 
معايري  بتغيري  �صتقوم  اإ�صرائيل  ولكن  �صوريا،  يف  الإيرانية 
الت�صغيل وتعود اإىل �صكل ال�صربات التي كانت ت�صنها يف �صوريا 
قبل اأن يبداأ ال�صيا�صيون وكبار القادة الع�صكرين يف التفاخر 
بتنفيذ مئات الهجمات يف �صوريا. ويك�صف تقرير هاآرت�ص اأن 
اإ�صرائيل لديها املعرفة واخلربة واملعدات الالزمة للتهرب من 
منظومة �صواريخ اإ�ص 300، ولكنها �صتحتاج اإىل املزيد من 
القاعدة  املتقدمة يف  الأنظمة  احلر�ص واحل��ذر لوجود هذه 
الرو�صية يف �صوريا وباإدارة الع�صكرين الرو�صين. ول �صك يف 
اأن وجود هذه املنظومة املتقدمة من �صاأنه اأن ي�صاعد احللفاء 
يطلق  موؤ�صف  ح��ادث  وق��وع  تفادي  على  وال�صورين  ال��رو���ص 
فيه ال�صوريون �صواريخ رو�صية ال�صنع �صد طائرات رو�صية.  
وثمة خيارات اأخرى متاحة للرئي�ص بوتن، بح�صب مرا�صل 
يريد من  اأن��ه  املا�صي  الأربعاء  يوم  بوتن  قال  اإذ  ال�صحيفة، 
جميع القوات الأجنبية اأن تغادر �صوريا يف نهاية املطاف، ومن 
املهمة”  “اإجناز  يقرتب من حلظة  بوتن  يكون  اأن  املحتمل 
فلماذا  ال�صورية،  الأرا���ص��ي  معظم  على  الأ���ص��د  �صيطرة  م��ع 
املخاطرة باملزيد من اجلنود الرو�ص؟ . بيد اأنه �صبق لبوتن 
اأن ردد اأ�صياء مماثلة يف املا�صي وبقيت رو�صيا يف �صوريا، ولكن 
�صوريا،  الرو�صية من  للقوات  التدريجي  الن�صحاب  بداأ  ا  اإذا 
ف���اإن ت��زوي��د ن��ظ��ام ال��دف��اع اجل���وي ل��ن��ظ��ام الأ���ص��د مبنظومة 
يبدو  ال�صوفيتية  اإىل احلقبة  تعود  التي   300 اإ�ص  �صواريخ 
اأمراً منطقياً. وبح�صب املرا�صل، يف�صل بوتن اأن يكون لديه 
اأكرب عدد ممكن من البدائل املتاحة، واإن يكن لي�ص مرجحاً 
اأن يغادر بوتن �صوريا قريباً، ل�صيما اأن احلروب املوازية يف 
�صوريا مل تنته بعد رغم الأمان الن�صبي الذي يتمتع به الأ�صد 
يف دم�صق وا�صتعادته ال�صيطرة على جميع املدن الرئي�صية يف 

�صوريا. 
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عربي ودويل
البنتاغ�ن يت�قع ت�ساعد الت�تر مع التنني ال�سيني

بن�ص ي�سف ال�سني بـ »الطرف ال�سرير«.. وبكني ترد

•• اأثينا-رويرتز:

قالت منظمة العفو الدولية ام�ص اإن الن�صاء يف خميمات 
اأو  ليال  خيامهن  م��غ��ادرة  يخ�صن  باليونان  الالجئن 
من  ك��ث��ريات  واإن  العامة،  ال�صتحمام  اأم��اك��ن  ا�صتخدام 
ظ��روف غري  الأر����ص يف  على  للنوم  ي�صطررن  احلباىل 
العليا  املتحدة  الأمم  مفو�صية  بيانات  وتظهر  �صحية. 
قدموا  الذين  املهاجرين  ن�صف  من  اأك��رث  اأن  لالجئن 
مقارنة  �صغرية  والأع����داد  واأط��ف��ال.  ن�صاء  ال��ي��ون��ان  اإىل 
اأوروب��ا عام  اأزم��ة املهاجرين يف  بتلك التي كانت يف ذروة 
2015. لكن اإجراءات اللجوء البطيئة الطويلة حت�صر 
على  مكتظة  من�صاآت  داخ��ل  اللجوء  طالبي  م��ن  الآلف 
اإن  تقرير  يف  العفو  منظمة  وقالت  يونانية.  ج��زر  ب�صع 
ال�صتحمام،  مثل  املخيمات،  تلك  يف  اليومية  الأن�صطة 
اأ�صبحت ت�صكل خطورة على الفتيات وال�صيدات. واأ�صافت 
اأن غياب قواعد ال�صحة العامة وعدم توافر مياه ال�صرب 
وتف�صي  ال�صليمة  ال�صحي  ال�صرف  اأنظمة  اأو  النظيفة 
الفئران �صائعة يف تلك املخيمات  التي تنقلها  الأمرا�ص 
جميعا. ونقلت املنظمة عن امراأة من جمهورية الكوجنو 
باردة  املخيم  يف  ال�صتحمام  مياه  قولها  الدميقراطية 

والأب��������واب ل ت��و���ص��د. ال���رج���ال ي��دخ��ل��ون ب��ي��ن��م��ا نحن 
بالداخل. ول اإ�صاءة يف املراحي�ص.

واأ�صافت املراأة، التي جرى تغيري ا�صمها اإىل اأديل، والتي 
الأول  ك��ان��ون  دي�صمرب  يف  �صامو�ص  ج��زي��رة  اإىل  و�صلت 
اأو  �صقيقتي  ليال يف �صحبة  املرحا�ص  اإىل  اأذه��ب  اأحيانا 
العفو  منظمة  حبليات  �صيدات  واأب��ل��غ��ت  دل���و.  يف  اأت��ب��ول 
الدولية باأنهن ي�صطررن للنوم على الأر�ص ول يح�صلن 
اإل على النذر الي�صري من الرعاية املطلوبة يف فرتة ما 

قبل الو�صع، اإن ح�صلن عليها اأ�صال.
اأن  امل�صتحيل  م��ن  ق����ذر.  ه��ن��ا  ���ص��يء  “كل  اأدي����ل  وق��ال��ت 
الو�صع  ال�صهرية،  ال��ع��ادة  اأث��ن��اء  نظافتنا  على  نحافظ 
اجلزر  خميمات  بع�ص  يف  الأع���داد  وزادت  ج���دا«.  �صعب 
مثلي  ع��ن  يزيد  ع��ددا  ت���وؤوي  باتت  اأن��ه��ا  اليونانية حتى 
طاقتها وفقا لأحدث اأرقام حكومية. ولتخفيف الو�صع، 
بداأت ال�صلطات يف نقل مئات اإىل من�صاآت بالرب الرئي�صي. 
باأنهن  ي�صعرن  هناك  الن�صاء  اإن  العفو  منظمة  وق��ال��ت 
خميم  يف  تقيم  العراق  من  يزيدية  وقالت  “منبوذات«. 
طي  يف  اأ�صبحنا  اأننا  “ن�صعر  اأثينا  ق��رب  �صكاراماجا�ص 
�صيء  ول  منذ عامن  املخيم  بع�صنا يف  الن�صيان متاما. 

يتغري. ل نعرف ماذا �صيحدث لنا«.

•• وا�ضنطن-وكاالت:

الرئي�ص  نائب  لها  وجهها  التي  الت��ه��ام��ات  اجلمعة،  ام�ص  ال�صن،  رف�صت 
الأمريكي، مايك بن�ص، بالتدخل يف النتخابات الأمريكية، وا�صفة اإياها باأنها 

غري مربرة و�صخيفة.
ندعو  بيان:  يف  يينغ،  �صون  ه��وا  ال�صينية،  اخلارجية  با�صم  املتحدثة  وقالت 
اتهام  التوّقف عن  واإىل  ارتكبته،  الذي  اإىل ت�صحيح اخلطاأ  املتحدة  الوليات 
وبالعالقات  ال�صن  مب�صالح  والإ���ص��رار  �صمعتها  وت�صويه  اأ�صا�ص  بال  ال�صن 

ال�صينية الأمريكية.
واتهم بن�ص ال�صن، مبمار�صة العدوان يف جمالت عدة بينها الأمن والتجارة، 

و�صّور ال�صن على اأنها طرف �صرير يتدخل يف النتخابات الأمريكية.
الأمم  يف  ترامب،  دونالد  الأم��ريك��ي،  الرئي�ص  اأول  اأطلقها  لفكرة  تاأكيد  ويف 
املتحدة الأ�صبوع املا�صي، اتهم بن�ص ال�صن ببذل “م�صاع غري م�صبوقة للتاأثري 
على الراأي العام الأمريكي” قبل انتخابات منت�صف الولية املهمة يف ال�صاد�ص 

من نوفمرب.

وقال بن�ص يف كلمة يف معهد هد�صون املحافظ يف وا�صنطن: “اأقولها �صراحًة: 
اإّن رئا�صة الرئي�ص دونالد ترامب ناجحة. ال�صن تريد رئي�صا اأمريكيا غريه«. 
واأ�صاف: “ل ميكن اأن يكون هناك �صك يف اأن ال�صن تتدخل يف الدميقراطية 

الأمريكية«.
اإذا  ما  يف  حتقيق  يجري  بينما  ال�صن،  على  الأمريكية  الإدارة  هجوم  وياأتي 
الرئا�صة  ان��ت��خ��اب��ات  كفة  رو���ص��ي��ا لرتجيح  م��ع  ت��واط��اأت  ت��رام��ب  ك��ان��ت حملة 

ل�صاحله يف 2016.
اأن ال�صن ت�صكل  البنتاغون  الدفاع الأمريكية  ل��وزارة  وجاء يف تقرير جديد 
“خطراً كبرياً ومتزايداً” على اإمدادات �صرورية بالن�صبة للجي�ص الأمريكي.

وخل�ص التقرير الواقع يف نحو 150 الذي مت الإعالن عنه ر�صمياً ام�ص اإىل 
وجود ما يقرب من 300 نقطة ميكن النفاذ من خاللها على نحو يوؤثر على 

مواد يف غاية الأهمية ومكونات �صرورية بالن�صبة للجي�ص الأمريكي.
الأمريكية  ال�صناعة  بتعزيز  التو�صيات  من  �صل�صلة  على  التحليل  وا�صتمل 
املبا�صر يف قطاعات تعد حيوية. واخلطط  مبا فيها تو�صيع نطاق ال�صتثمار 

املحددة واردة يف ملحق �صري مل يعلن عنه.
يتعلق  فيما  اخت�صها  ال��ذي  التقرير  يف  �صديداً  ال�صن  على  الرتكيز  وك��ان 
بالهيمنة على الإمدادات العاملية من العنا�صر الأر�صية النادرة وهي عنا�صر 

�صرورية يف التطبيقات الع�صكرية الأمريكية.

اإىل وجودها على ال�صاحة العاملية فيما يتعلق باإمدادات  واأ�صار التقرير اأي�صاً 
اأنواع معينة من الإلكرتونيات وكذلك مواد كيماوية م�صتخدمة يف الذخائر 
الأمريكية. وجاء يف التقرير “من النقاط املهمة التي خل�ص اإليها هذا التقرير 
اأن ال�صن ت�صكل خطراً كبرياً ومتزايداً على توريد مواد وتكنولوجيات تعترب 

ا�صرتاتيجية و�صديدة الأهمية لالأمن القومي الأمريكي«.
بالفعل يف ظ��ل ح��رب جت��اري��ة م��ري��رة بن  ال�صن م�صحونة  وال��ع��الق��ات م��ع 
اأكرب اقت�صادين يف العامل اإ�صافة اإىل التوترات ب�صبب التج�ص�ص الإلكرتوين 

وتايوان وحرية املالحة يف بحر ال�صن اجلنوبي.
وقد يزيد التقرير من التوترات التجارية مع ال�صن من خالل دعم مبادرة 
وتهدف  ترامب  دون��ال��د  الرئي�ص  اإدارة  طرحتها  التي  الأمريكي”  “ا�صرتوا 
الأ�صلحة  م��ب��ي��ع��ات  خ���الل  م��ن  ال������دولرات  م��ل��ي��ارات  اج���ت���ذاب  يف  للم�صاعدة 

الأمريكية وتوفري املزيد من فر�ص العمل.
بال�صعي لإ�صعاف موقف  ال�صن  الأمريكي  الرئي�ص  نائب  بن�ص  واتهم مايك 
ترامب قبل انتخابات التجديد الن�صفي بالكونغر�ص يف ال�صاد�ص من نوفمرب 

قائاًل اإنها “تتدخل يف دميقراطية اأمريكا«.

•• الفجر – خرية ال�ضيباين
   ان����ه ال��ت��ع��دي��ل ال��������وزاري الأل����ف 
�صينزو  ال��ي��اب��اين  ال�����وزراء  ل��رئ��ي�����ص 
اآبي. ولئن كان قد حاول يف املا�صي 
وزاري����ة  ح��ق��ائ��ب  بخم�ص  ي��ع��ه��د  اأن 
�صقطت  القاعدة  ه��ذه  ف��اإن  للن�صاء، 
وانهارت، ومل يبق الن �صوى وزيرة 
كاتاياما،  �صات�صوكي  ه��ي  واح�����دة، 
)فهي  الأول  ال�صف  حتتل  ل  التي 
م��ك��ل��ف��ة ب���امل���ن���اط���ق وامل���������ص����اواة بن 
اجلن�صن ون�صاط املراأة(.   ورغم ان 
ال�صيد اآبي عاد اإىل من�صبه يف نهاية 
2012 بالعديد من القرارات  عام 
اجليدة وامل�صاعر الطيبة، منها نيته 
الذي  الرجل  يكون  اأن  الرا�صخة يف 
“�صيخلق جمتمعا تلمع فيه املراأة”، 
يكن حم��ظ��وظ��ا: ثالثة  ان��ه مل  ال 
حكوماته  يف  ت��ع��ي��ي��ن��ه��ن  مت  مم����ن 
ال�صتقالة،  اإىل  ا�صطررن  ال�صابقة 
م�صتح�صرات  ل�����ص��رائ��ه��ا  اح���داه���ن 
عليها  ح�����ص��ل��ت  ب�����اأم�����وال  جت��م��ي��ل 
النتخابية،  ح��م��الت��ه��ا  ل��ت��م��وي��ل 
والخرى لطبعها انواع من املروحة 
حتمل �صورها ال�صخ�صية، والثالثة 
مهمة  ح��ول  ممّوهة  تقارير  نتيجة 

جلنود يابانين يف ال�صودان.

العدد يتقل�س
ال���ن�������ص���اء يف  ع�����دد  اأن  »����ص���ح���ي���ح     

مترين ل يكون دائما يف �صاحلهم. 
اجلديد،  الرتبية  وزي��ر  كان  وهكذا 
املكرمن  اول  �صيباياما،  ما�صاهيكو 
ل�صحف  خا�صة  وفري�صة  اإع��الم��ي��ا 
“من  اإن��ه يعتقد  ب�صبب قوله  الغد، 
امل��م��ك��ن ج����داً ا���ص��ت��ل��ه��ام ج��ان��ب من 
للتعليم  الإم���رباط���وري���ة  الن�صخة 
)وث����ي����ق����ة ت����ع����ود مل�����ا ق���ب���ل احل�����رب 
اجل����ن����ود  ت������دري������ب  ت�������ص���ت���خ���دم يف 
تدري�ص  يف  حتديثها  عرب  ال�صبان(، 

الأخالق يف املدار�ص«.
   »خ��ط��اأ ك��ب��ري، ان���ه خ����ارج الع�صر 
ب�صخط  ق�����ال  متاما”،  وال����زم����ن 
رئي�ص احل��زب ال���ص��رتاك��ي. يحدث 
ال�صحف  بع�ص  تتمنى  ان  بانتظام 
نف�ص  م��ن  ال�صيا�صين  اأو  القومية 
الجتاه، اإعادة العتبار لهذا الن�ص 
العاملية  احل����رب  ب��ع��د  األ���غ���ي  ال����ذي 
الثانية، لكن ان يتجراأ وزير التعليم 
البداية على طرحه، امر يثري  من 
ال��ت��وج��ه��ات التي  ت�������ص���اوؤلت ح����ول 

�صيتم اعتمادها. 
الأ�صخا�ص  اأن  املقابل، ل �صك     يف 
ال�����ذي�����ن اخ����ت����اره����م ال�������ص���ي���د اآب�����ي 
ي�صاركونه طموحه املطلق: مراجعة 
املحتل  ف���ر����ص���ه  ال������ذي  ال���د����ص���ت���ور 
وال�����ذي   1946 ع�����ام  الأم����ري����ك����ي 
مل ي��ت��م ت��ع��دي��ل��ه م��ن��ذ دخ��ول��ه حيز 

التنفيذ يف العام الذي تاله.
عن ل�ب�ان

ولية له على راأ�ص البالد.
 وق���د و���ص��ف ح��ك��وم��ت��ه ه���ذه امل���رة، 
ال�صعارات  ك��ث��ريا  ي��ح��ب  ال����ذي  ه���و 
البي�صبول  ب��ف��ري��ق  وال����ص���ت���ع���ارات، 
عند  امل����ف���������ص����ل����ة  )ال������ري������ا�������ص������ة 

اليابانين(.

وزير الرتبية يتعرث
   وك��م��ا ج��رت ال��ع��ادة يف ك��ل تعديل 
وزاري، عقد جميع الوزراء موؤمترا 
وهو  تعيينهم،  اأع��ق��اب  يف  �صحفيا 

اليابانية �صعيف،  ال�صيا�صية  احلياة 
والإ���ص��ك��ال��ي��ة ه��ي اأن��ه��ن ميثلن 10 
باملائة فقط من الربملانين”، تقول 
يف  انتخبت  التي  موري�صاوا  كيوكو 

بلدية طوكيو.
اأن ن��رى مع  “من امل��ح��زن   ال ان���ه، 
م������رور ال�������ص���ن���ن، ع�����دد ال���ن�������ص���اء يف 
نت�صاءل  لذلك  ينخف�ص،  احلكومة 
�صادقا  ال���وزراء  رئي�ص  ك��ان  اإذا  عما 
ت�صجيع  ي���ري���د  اأن�����ه  اأع���ل���ن  ع��ن��دم��ا 
كتبت على مدونتها.  ن�صاط املراأة”، 

عن مع ذلك خم�ص ن�صاء يف من�صب 
نائب وزير، وهذا ل ميثل �صوى 20 

باملائة من احلقائب.
يف  يبحث  اأن  اآب���ي  لل�صيد  مي��ك��ن     
املجتمع املدين، ولكن هذا لي�ص من 
فقط  يكفي  ل  اذ  املحلية.  التقاليد 
يكون  اأن  ع��ل��ى  ين�ص  ال��د���ص��ت��ور  ان 

   ويف مواجهة النتقادات املتعالية، 
وجد ال�صيد اآبي الرد:

تتمتع  ك���ات���اي���ام���ا  ���ص��ات�����ص��وك��ي  اإن   
ان  اىل  تدفعه  وح�صور  ب�صخ�صية 
بطاق�������ة  “�صتعمل  اأن��ه��ا  يتوق������ع 

اثنن اأو ثالثة ا�صخا�ص«.
  ويف حم��اول��ة لإث��ب��ات ح�صن نيته، 

  م��ن ب��ن 19 وزي�����را، ي��دخ��ل 12 
يف  الأوىل  ل���ل���م���رة  احل���ك���وم���ة  اإىل 

م�صريتهم.
اأن  �صاخرة  املعار�ص�������ة  وتعتب���������ر 
املخ��زون”،  “يبيع  اآب�����ي  ال�����ص��ي��د 
قبل  “تخفي�ص������ات  ب����  ي���ق���وم  اأو 
اآخر  ه��ي  ه��ذه  اأن  مب��ا  الت�صفية”، 

ن�صف ال���وزراء على الأق���ل ن��واب��ا يف 
فاإن  اإىل ذلك،  الربملان، فبالإ�صافة 
اآبي حمكوم بلعبة التوازنات  ال�صيد 
وامل��ح��ا���ص�����ص��ة ب��ن اج��ن��ح��ة احلزب 
ال�صخم  ال��ل��ي��ربايل  ال��دمي��ق��راط��ي 
الذي يراأ�صه، وهذا يحد كثريا من 

الحتمالت.

و�سفها بفريق البي�سب�ل:

اليابان: فت�ص عن املراأة يف حكومة اآبي اجلديدة...!

العفو: ظروف غري اآمنة لالجئات يف خميمات اليونان 

ثالثة ممن مت تعيينهن يف حكوماته ال�سابقة ا�سطررن اإىل ال�ستقالة
يفر�س الد�ست�ر اأن يك�ن ن�سف ال�زراء ن�ابا يف الربملان

م�صاركة �صعيفة للن�صاء يف احلياة ال�صيا�صية اليابانيةامراأة فقط يف احلكومة اليابانية اجلديدة

ال�صاهد  النتخابات يف موعدها

ال�سيد  اأن  ــة  ــس ــار� ــع امل تــعــتــرب 
يق�م  اأو  ــخــزون«،  امل »يبيع  ــي  اآب
الت�سفية« قبل  »تخفي�سات  بـ 

املــــراأة يف احلــيــاة  مــ�ــســاركــة 
متثل  وهي  �سعيفة  ال�سيا�سية 
الربملانيني ــن  م بــاملــائــة   10

من�سب  يف  ن�ساء  خم�س  تعيني 
ميثل  ل  وهـــــذا  وزيــــــر،  نـــائـــب 
احلقائب مــن  باملائة   20 �س�ى 

ال�ساهد اأكد رف�سه لالإق�ساء:

تون�ص: انتخابات 2019 �ستعقد يف اجالها الد�ستورية
طرف  اأي  يق�صي  ل  ال��ذي  الدميقراطي  النظام  ع��ن 
ود�صتور اجلمهورية  الدولة  يوؤمن باحلرية ومبدنية 

الثانية كاإطار لتنظيم العمل ال�صيا�صي للبالد.
  واأ�صاف ال�صاهد، اأن الدميقراطية لي�صت اآلية انتخابية 
بل ‘’هي عقيدة تقوم على قيمة اأ�صا�صية وهي احلرية 
املجال�ص  واأن  بحمايتها’’،  احل��ك��وم��ة  ت��ع��ه��دت  ال��ت��ي 
البلدية موؤمتنة على حماية الدميوقراطية التي هي 
لكل  حمتاجة  وتون�ص  والختالف  التعددية  يف  احلق 

اأبنائها من خمتلف العائالت ال�صيا�صية.
  كما �صدد على انه ل جمال لإق�صاء اأي كان مهما كان 
لونه ال�صيا�صي قبل الثورة وبعدها طاملا التزم بد�صتور 

البالد ويعمل يف هذا الإطار، وفق تعبريه.

•• الفجر – تون�س - خا�س
اإنه     قال رئي�ص احلكومة التون�صية يو�صف ال�صاهد، 
مل  ال��ت��ي  والأط����راف  وال�صعوبات  العراقيل  ك��ل  رغ��م 
ترغب يف تنظيم النتخابات البلدية الفارطة، اإّل اأّنه 
مت عقدها بنجاح وبذلت احلكومة يف اإطار ال�صالحيات 

املوكولة لها ما يلزمها لعقدها يف اأح�صن الظروف.
   وتعّهد ال�صاهد خالل كلمته يف افتتاح اليوم الوطني 
للجماعات املحلية يف دورته الأوىل، بعقد النتخابات 
لتكون  الد�صتورية،  اأجالها  يف   2019 ل�صنة  القادمة 
�صفافة ونزيهة وحرة ككل النتخابات التي عقدت بعد 
الدفاع  �صيوا�صل  اأنه  واأكد رئي�ص احلكومة،  الثورة.   

بومبيو يعود اإىل بيونغ يانغ 
لالتفاق ب�ساأن النووي  

•• وا�ضنطن-اأ ف ب:

ال�صالح  نزع  �صعيد  على  ملمو�صة  نتائج  لتحقيق  يائ�صة  املتحدة  الوليات  ت�صعى 
مايك  الأمريكي  اخلارجية  لوزير  الأول  الهدف  وهو  ال�صمالية،  لكوريا  النووي 
بومبيو الذي يعود غداً الأحد اإىل بيونغ يانغ على اأمل و�صع اخلطوط العري�صة 
لتفاق تاريخي بالرغم من ت�صدد نظام هذا البلد املنغلق. واأثناء زيارته الرابعة 
لقمة  بالتح�صري  اأون  جونغ  كيم  �صيلتقي  ال��ذي  بومبيو  ُكلف  ال�صمالية،  لكوريا 
جديدة بن الرئي�ص الأمريكي والزعيم الكوري ال�صمايل بعد قمتهما الأوىل التي 
ُعقدت يف حزيران يونيو يف �صنغافورة. و�صّرح بومبيو هذا الأ�صبوع قبل توجهه 
اإىل اآ�صيا، حيث �صيزور طوكيو ال�صبت و�صيول الأحد وبكن الإثنن، “اأنا واثق من 
لي�ص فقط نحو  للم�صي قدماً  اأه��ّم وخطة  اأف�صل وتقدم  تفاهم  �صنعود مع  اأننا 
القمة بن قائَدينا امنا اأي�صا نحو موا�صلة جهودنا التي تهدف اإىل بناء الطريق 

يف اجتاه نزع الأ�صلحة النووية«.
ي�صتخدمها  التي  كتلك  ح��ذرة  دبلوما�صية  �صيغ  ا�صتخدام  يف  بومبيو  وُي��ف��رط 
الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب الذي قال اإنه “وقع يف حّب” رجل بيونغ يانغ 

القوي بعيد اإعالنه ب�صكل عاجل انتهاء تهديد كوريا ال�صمالية الذري.
ال�صابقة يف مطلع متوز  زيارته  ب��اءت  التحدي كبري:  بومبيو،  اإىل  بالن�صبة  لكن 
له  اأخ���رى  زي���ارة  األغيت  اأغ�صط�ص  اآب  نهاية  ويف  بالف�صل  يانغ  بيونغ  اإىل  يوليو 
اأون بتفكيك  امل��اأزق الذي كانت متّر به املفاو�صات. وم��ذاك، وعد كيم جونغ  اإزاء 
يونغبيون  جممع  اإغ���الق  وخ�صو�صاُ  اأج��ان��ب  مفت�صن  بح�صور  بال�صتي  م��وق��ع 
اأتاحت هذه اخلطوات  “تدابري مقابلة«. وقد  النووي ب�صرط اأن تتخذ وا�صنطن 
“رائعة”  اجل��م��ه��وري  امل��ل��ي��اردي��ر  اع��ت��ربه��ا  ر���ص��ائ��ل  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امللمو�صة  الأوىل 
الزعيم  ال��ت��زام��ات  لتحويل  ذل��ك  يكفي  ه��ل  احل���وار.  با�صتئناف  و”ا�صتثنائية”، 
ل حول “نزع الأ�صلحة النووية النهائي  الكوري ال�صمايل املبهمة اإىل اتفاق مف�صّ
وهو الأمر الذي تريده وا�صنطن؟ يرف�ص بومبيو،  والذي ميكن التحقق منه”، 
كبري مفاو�صي الوليات املتحدة، اأن يعّلق على اخليارات املختلفة املطروحة على 
الطاولة ويوؤكد اأن املحادثات تتقدم يف الكوالي�ص. لكن اخلطوط العري�صة لتفاق 

تبادل مربح للطرفن بداأت تظهر.
منذ  الأمامية  ال�صفوف  يف  باتت  التي  هي  اقرتاحها،  اجلنوبية  كوريا  وقدمت 
بداية التقارب التاريخي بن كوريا ال�صمالية والوليات املتحدة الذي �صمح بطي 

�صفحة عام 2017 التي تخللها تبادل الإ�صاءات اللفظية والتهديدات الذرية.
اأن  الأمريكين يجب  اأن  كانغ كيونغ-وا  وزي��رة خارجية كوريا اجلنوبية  وتعترب 
يانغ  بيونغ  تفكيك  مقابل  ال�صمالين  للكورين  بالن�صبة  اأ�صا�صياً  مطلباً  يلبوا 
انتهت عام  التي  اإعالن ر�صمي لنتهاء احلرب بن الكوريتن  جممع يونغبيون: 
1953 مبجرد هدنة. وقال امل�صوؤول الأمريكي الكبري �صابقاً واخلبري يف معهد 
ما  هذا  اأن  “اأعتقد  بر�ص،  فران�ص  لوكالة  بال  دوغال�ص  حالياً  لل�صالم  كارنيغي 
�صيح�صل يف هذه املرحلة، اإنه بالتاأكيد اتفاق ميكن اأن يعلنه ترامب” اأثناء القمة 
املقبلة. ويعترب بال اأن الرئي�ص الأمريكي يبدو يف الوقت الراهن مكتفياً بتدابري 

»تعطي انطباعاً اأن التهديد انخف�ص«.
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   - ل ميكن ا�صتبعاد اأي �صيء. عام 
2014، خا�ص اآي�صيو نيفي�ص من 
الدميقراطية  ال�صرتاكية  ح��زب 
الربازيلية )مين الو�صط( الدور 
ا�صتطالعات  اأن  ح��ن  يف  ال��ث��اين، 
ال���راأي وع��دت مب��ب��ارزة ب��ن ديلما 

رو�صيف ومارينا �صيلفا. 
  ويف نهاية هذه احلملة، الق�صرية 
يف  ل�صنا  نحن  ب��الأح��داث،  واملليئة 
ماأمن من حدث عنيف، حتى وان 
كان اأمن املر�صحن م�صموًنا الآن، 
اأو ف�صيحة اللحظة الأخ��رية �صد 

هذه ال�صخ�صية اأو تلك. 
  اإن تقدم بول�صونارو وح��داد على 
م��ن��اف�����ص��ي��ه��م��ا اآخ�����ذ يف الزدي�������اد، 
ع��ددا كبريا من  اأن  نن�صى  لكن ل 
الناخبن مل يقرروا بعد، اأو قرروا 

اأن يعتمدوا الورقة البي�صاء.
النتخابات  ه����ذه  مت��ث��ل  *ه����ل     
النتخابات  ج��م��ي��ع  م���ع  ق��ط��ي��ع��ة 

الرئا�صية ال�صابقة؟
املرة  بالتاأكيد، لأن ه��ذه هي   -    
فر�صة  فيها  تتوفر  ال��ت��ي  الأوىل 

وهذا خطاأ ا�صرتاتيجي كبري.
“ترامب  ������ص�����ورة  اأن  *ه�������ل     
يعطيها  ال����ت����ي  ال�صتوائي” 
ما  لها  لبول�صونارو  النا�ص  بع�ص 

يربرها؟
الفلبيني  من���وذج���ه  ���ص��ي��ك��ون   -    
رودريغو دوتريتي، حتى وان كان، 
على غرار رئي�ص الوليات املتحدة، 
امل���خ���اط���ر  ت���ب�������ص���ي���ط  اىل  مي����ي����ل 
والرهانات اإىل اأق�صى حد، ويعزف 
على وتر ال�صتفزاز. اإل ان دونالد 
الدميقراطية  ي���زدري  ل  ت��رام��ب 

الذي مُيّيز بول�صونارو.
  *هل ترتجم تعبئة الن�صاء يقظة 

املجتمع املدين؟
   - دخ����ل ال��ي�����ص��ار امل���ق���اوم���ة بعد 
الن�صاء  وت��ع��ب��ئ��ة  رو���ص��ي��ف.  اإق���ال���ة 
اأم��ر مهم ج��دا، لأن ال��ربازي��ل هي 
بطلة العامل يف جمال قتل الن�صاء، 
لبول�صونارو  الأب�����وي  واخل���ط���اب 
يعني نهاية املكا�صب اله�صة للمراأة 
جمموعات  و�صتظهر  الربازيلية. 
اجلولتن  ب��ن  اأخ���رى  اجتماعية 
املجتمع،  ع�����ص��ك��رة  ت���ه���دي���د  ����ص���د 

والرتاجع عن حقوق الأقليات.
ي��ج��م��ع ح���داد  اأن     *ه����ل مي��ك��ن 
الناخبن  م�����ن  ل�������ول  ج����م����ه����ور 

ال�صعبين؟
اإنه  �صعفه.  نقطة  ه��ي  ه���ذه   -    
حم������ام، ا����ص���ت���اذ ج���ام���ع���ي، ورج����ل 
ذك�����ي، ت��ك��وي��ن��ه ج��ي��د ج������ًدا، لكن 
ي��ك��ون فهمه  ان  ه��ن��اك خ�صية م��ن 
والفالحن  ال���ع���م���ال  ط����رف  م���ن 
للول.  فهمهم  م��ن  اأق���ل  ال��ف��ق��راء 
لذلك مل يكن اخليار الأول للول، 
احلملة،  يف  م��ك��ان��ه  وج���د  ان���ه  ال 
وجعل نف�صه معروًفا دون اأن يكون 

م�صطنًعا.
اأن ي��ح��دث ع�صية     *م����اذا مي��ك��ن 

اجلولة الثانية؟
- ميكن اأن نخ�صى رف�ص النتيجة 
امل��ه��زوم. وقد  املع�صكر  م��ن ج��ان��ب 
اأع���ل���ن ب���ول�������ص���ون���ارو م�����ص��ب��ق��ا اأن���ه 
اأخ����رى غري  بنتيجة  ي��ع��رتف  ل��ن 
الن���ت�������ص���ار. وم�����ن ن���اح���ي���ة حزب 
باأنهم  ات���ب���اع���ه  ي�����ص��ع��ر  ال���ع���م���ال، 
منا�صبتن  يف  لل�صرقة  ت��ع��ر���ص��وا 
عن  ث��م  رو�صيف،  ديلما  ط��رد  عند 

طريق اإدانة و�صجن لول.
عن ليبريا�سي�ن

املتطرف  ال���ي���م���ن  م���ر����ص���ح  ام������ام 
ان  ال���ث���اين. دون  ال�����دور  خل��و���ص 
نن�صى انه يف عام 1989، كان لول 
ميثل �صورة عن الي�صار املتطرف، 
م��ن خ���الل خ��ط��اب ال��ق��ط��ي��ع��ة مع 
�صندوق النقد الدويل ووا�صنطن، 
فرناندو  م��واج��ه��ت��ه  يف  ك���ان  ل��ك��ن 
النخبة  م�����ن  ال������ق������ادم  ك������ول������ور، 

التقليدية.
ال��ي��م��ن املتطرف  اإغ�����راء     *ه���ل 

جديد يف تاريخ الربازيل؟

بطريقة  مت��ظ��ه��ر  ل��ك��ن��ه  ل،   -    
عليه  ن���ع���رث  ل���ل���غ���اي���ة.  خم��ت��ل��ف��ة 
اأو  ب����ن احل�����رب�����ن،  م����ا  ف�����رتة  يف 
ال�صعبوي  ال��رئ��ي�����ص  ان��ت��ح��ار  ب��ع��د 
 ،1954 ع��ام  ف��ارغ��ا���ص  جيتوليو 
ازدراءه  اأب������ًدا  ُي��ظ��ه��ر  مل  ان����ه  ال 
يفعل  كما  الدميقراطية  لقواعد 

بول�صونارو اليوم.
بول�صونارو  ب��اأن  انطباع  *لدينا     

يهبط من ال�صماء...
امل��ت��ط��رف��ة موجودة  الأف���ك���ار   -    

   - قبل فرتة طويلة، كان النتقام 
احلركة  وراء  ال����داف����ع����ة  ال����ق����وة 
عندما  الربازيلية  الدميقراطية 
�صنت هجومها �صد رو�صيف. غري 
ان خ��ل��ي��ف��ت��ه��ا، م��ي�����ص��ال ت��ي��م��ر، ل 
�صلبيا،  اأن يقدم ال ح�صادا  ميكنه 
اإىل  ب��الن��ت��ق��ال  للناخبن  ي�صمح 
خيار اأكرث راديكالية. لقد اعتقدت 
احلركة الدميقراطية الربازيلية، 
�صيكون  رو�صيف ولول  ا�صتبعاد  اأن 
ال�صلطة..  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ك��اف��ي��ا 

م����ن����ذ زم�������ن ط�����وي�����ل يف اجل������دل 
وهناك.  هنا  ومنت�صرة  ال�صيا�صي 
جمل�ص  اأو  الربملان  اأع�صاء  بع�ص 
خمتلف  اإىل  املنت�صبن  ال�����ص��ي��وخ، 
يطرحون  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة،  الأح��������زاب 
ميينيا  جمتمعيا  اأو  امنّيا  خطابا 
جماعات  ع����دة  ج���ان���ب  اىل  ج�����دا، 
ن�صطة للغاية حتتل الف�صاء العام: 
ال���ربازي���ل ح���رة، غا�صبون  ح��رك��ة 
ال�صارع”،  اإىل  “تعال  اأو  اون��الي��ن 
الكبرية  امل��ظ��اه��رات  نظمت  ال��ت��ي 

   واأكرث من الف�صائح، فاإن اجراءات 
عزل ديلما رو�صيف هي التي �صكلت 
منربا لليمن املتطرف. فقد كان 
ل��ب��ول�����ص��ون��ارو ت���اأث���ري ق����وي على 
اأهدى �صوته،  العام عندما  ال��راأي 
على  الربملان  يف  الت�صويت  خ��الل 

عزل الرئي�صة، اىل الدكتاتورية.
لبول�صونارو  ال��ت�����ص��وي��ت  ه��ل   *    
النتقام  اأ����ص���ك���ال  م���ن  ���ص��ك��ل  ه���و 
حلزب  ال��ي�����ص��اري��ة  ال�صيا�صات  م��ن 

العمال؟

امل��ن��اه�����ص��ة ل���رو����ص���ي���ف، ك����ل هذه 
القوى تتالقى يف بول�صونارو.

املالية،  الف�صائح  تف�صر  *ه��ل      
ال�صيا�صية  ال��ط��ب��ق��ة  دم����رت  ال��ت��ي 

برمتها، �صعود بول�صونارو؟
ال��ف�����ص��ائ��ح ك��ان��ت دائما     - ه���ذه 
موجودة، حتى وان كانت ف�صيحة 
كل  ت��ت��ج��اوز بحجمها  ج��ات��و  لف���ا 
للعدالة  اأن  هو  الفرق  �صابقاتها. 
اإمكانيات وو�صائل كبرية للتحقيق، 

بف�صل اإ�صالحات الي�صار. 

رئا�سية نارية يف الربازيل:

مع بول�سونارو، هناك تهديد بع�سكرة املجتمع...!

بول�صونارو  خوف من ع�صكرة املجتمع اليمن املتطرف يزحف يف الربازيل

فرناندو حداد بديل لول والرهان ال�صعب

لول احلا�صر الغائب لول وديلما جذر امل�صكلة

بول�صونارو وان�صاره لن يعرتفوا بنتيجة اأخرى غري النت�صار

اثار التخريب يف فيتنام

ارتكبت احلركة الدميقراطية 
الربازيلية خطاأ ا�سرتاتيجيا كبريا

ميكن اأن نخ�سى رف�س النتيجة 
مـــــن جانـب املع�ســكر املهـــزوم 

ي�سعر اتباع حزب العمال اأنهم 
تعر�ســـوا لل�ســرقة يف منا�سبتني

للمرة الأوىل تت�فر فر�سة امام مر�سح اليمني املتطرف خل��س الدور الثاين
خطاب ب�ل�س�نارو الأب�ي يعني نهاية املكا�سب اله�سة للمراأة الربازيلية

ل�الت،  فريديريك 
ــــاذ الـــعـــلـــ�م  ــــت ــــس اأ�
ال�سيا�سية يف جامعة 
ــل احلــــرة،  ــس ــ� ــروك ب
ـــ� املـــر�ـــســـد  ـــس ـــ� وع
اأمريكا  يف  ال�سيا�سي 
ومنطقة  الالتينية 
الــبــحــر الــكــاريــبــي، 
رهانات  �سفرة  يفك 
هــــــذا الإحـــــبـــــاط 
ــــات يف  ــــخــــاب ــــت الن
ل�سحيفة  ــــــ�ار  ح
ــــيــــ�ن  لــــيــــبــــريا�ــــس

الفرن�سية:
بارزان  *مر�سحان    
ا�ـــســـتـــطـــالعـــات  يف 
زالت  ما  الراي.. هل 

املفاجاأة ممكنة؟

••الفجر - خرية ال�ضيباين

التكتيكات اخل��ام وا�صحة  اأن هذه  الرغم من  النهاية. وعلى  ُي��ربم �صفقته يف 
جداً للخ�صوم، اإل اأن ترامب املذهل، يفلت منها بطريقة اأو باأخرى، وكاأن �صيئاً 
مل يكن.  ي�صري اإغناتيو�ص اإىل اأنه على عك�ص مباريات WWE، التي يع�صقها 
وهناك  م�صبقاً،  مكتوبة  لي�صت  اخلارجية  ال�صيا�صة  يف  املغامرات  هذه  ترامب، 
جمال كبري للخطاأ. اإل اأن ترامب ُيظهر اأن �صيا�صة البلطجة ميكن اأن تنجح، 

على الأقل، على املدى الق�صري.
اإيران.. العدو اللدود.. اأما بالن�صبة لعدو ترامب الأول، فريى الكاتب اأن 
اخلطة هي خنق القت�صاد الإيراين من جميع الجتاهات، ومن ثم التفاو�ص 
على �صفقة اأكرب واأهم تتمحور حول الق�صايا النووية والإقليمية، بعد اأن قال 

ترامب اإنها تعر�صت لخرتاق كبري.
ترامب:  قال  نيويورك،  يف  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  خالل 
للغاية.  العقوبات، على م�صتوى هائل  باأ�صياء كثرية، مبا يف ذلك  الآن  “نقوم 

يجب على اإيران تغيري �صلوكها قبل اأي لقاء يجمعنا. هم يريدون اللقاء. واأنا 
لن األتقي بهم حتى يغريوا �صلوكهم. لي�ص لديهم خيار اآخر«.

ويف تغريدة من تغريداته امل�صهورة، بداأ ترامب مبدح خ�صمه الإيراين ح�صن 
اأن يجعل وجه  �صاأنه  ال��ذي من  “غري املخادع”،  روح��اين ب�صيء من الإط��راء 

الأخري يحمّر خجاًل: “اأنا متاأكد من اأنه رجل جميل جداً«.
يلتقي  اأن  اأكرث من عام،  الأمريكي يحاول منذ  الرئي�ص  اأن  اإىل  الكاتب  يلفت 
بنظريه روحاين. ففي �صبتمرب 2017، يقول اإغناتيو�ص: “علمت من م�صادر، 
اأن اأحد امل�صوؤولن الأمريكين، اأخرب الرئي�ص الفرن�صي اإميانويل ماكرون، باأن 
ترتيب  يف  امل�صاعدة  باإمكانه  ك��ان  اإن  و�صاأله  روح���اين،  ملقابلة  م�صتعد  ترامب 

ذلك«.
على اإيران اأن ُتعاين!..يف الأمم املتحدة الأ�صبوع املا�صي، ُيقال اإن ماكرون 
اأخرب ترامب ما يجب اأن يقوله لروحاين هذه املرة. ي�صيف الكاتب: “تخربين 

•• وا�ضنطن-وكاالت:

“�صيغة  وجد  باأنه  متاماً  مقتنع  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  اأن  يبدو 
النجاح” يف �صيا�صته اخلارجية: تنّمر على خ�صومك، افر�ص العقوبات عليهم، 
ثم ا�صغط عليهم، وبعدها متّلق لهم.. واتفقوا. يف تقرير ل�صحيفة “وا�صنطن 
�صيا�صة  اإن  اإغ��ن��ات��ي��و���ص،  ديفيد  ال�صيا�صي،  وامل��ح��ل��ل  ال��ك��ات��ب  ي��ق��ول  بو�صت”، 
ال�صمالية، حيث  اتبعها مع دول مثل كوريا  التي ينتهجها ترامب،  “التنمر” 
الذي  اأون،  الزعيم كيم جونغ  �صنغافورة يف يونيو مع  انتهت بقمة مبهجة يف 
“القا�صي- الكالم  اأ�صاليب  تبنى  ثم  ومن  النووي،  ال�صالح  بنزع  تعهد  ب��دوره 

مع  متوا�صعة  جتارية  �صفقة  على  ح�صل  النهاية،  ويف  املك�صيك،  مع  احللو” 
كندا، ت�صري اإىل حت�صن العالقات الثنائية.

على  ترامب  اأم��ام  تقف  التي  ال�صن،  اأم��ا  امل�سارعة«..  حلبة  على  »بكني 
للكاتب،  فبالن�صبة  حُم��رية.  م�صابقتها  تكون  األ  فيجب  الآن،  امل�صارعة  حلبة 
اأن ي�صرب ال�صينين بتعريفات �صارمة،  ميكن لرتامب خالل دقيقة واحدة، 
والدقيقة التي تليها، ميدح �صديقه العظيم الرئي�ص �صي جن بينغ، ومن ثم 

امل�صادر اأن ترامب اأجاب: اأنا م�صتعد للتفاو�ص معهم، ولكن ذلك �صابق لأوانه. 
ترامب،  ا�صرتاتيجية  من  يعانوا”  اأن  “يجب  مرحلة  تبداأ  يعانوا«.  اأن  يجب 
ب�صكل جدي، ال�صهر املقبل، حيث �صتطبق الوليات املتحدة عقوبات قا�صية على 
الأوروبية  ال�صركات  معظم  “اأ�صارت  الكاتب:  يقول  لف��ت،  تطور  ويف  اإي���ران.  
الكربى، اإىل اأنها �صتمتثل للعقوبات الأمريكية، بدًل من تعري�ص و�صولها اإىل 
ال�صوق الأمريكية للخطر. وي�صمل ذلك ال�صركات الفرن�صية الكربى مثل �صركة 
النفط العمالقة توتال، و�صركة �صناعة ال�صيارات بيجو، التي لديها ا�صتثمارات 
اإي��ران اقت�صادياً، فاإنها  اإي��ران«. بينما ت�صغط الوليات املتحدة على  كبرية يف 
اإىل  اإغناتيو�ص  ي�صري  بالوكالة.  الإقليمية  املعارك  يف  “اأكرث �صرامة”  ت�صبح 
الإدارة الأمريكية الحتفاظ  الكبري لأكرث من عام، قررت  “بعد الإره��اق  اأنه 
بفريق �صغري وفعال للغاية من قوات العمليات اخلا�صة يف �صمال �صرق �صوريا، 
ل�صتقرار ذلك اجلزء من البالد، ومنع التقدم الإيراين. اأما يف العراق، حيث 
تتناف�ص الوليات املتحدة واإيران جنباً اإىل جنب، يبدو اأن احلكومة املعينة للتو 
برئا�صة الرئي�ص برهم �صالح، ورئي�ص الوزراء املكلف عادل عبد املهدي، متيالن 

اإىل الغرب«.

الرئي�ص الأمريكي مطالب بـ »تكتيكات« اأخرى مع اإيران
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ق�شم التنفيذ  

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 1342 ل�شنة 2018    
اىل املحكوم عليه /  لينا عبداهلل يو�صف عبدالعزيز الن�صاري 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدارية قد ا�صدرت 
بحقكم حكما  بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )311642( درهم. 

ل�صالح املحكوم له/  بنك دبي ال�صالمي 
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل برقم امل�صار اليه 
اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل 
للن�صر. ويف حال تخلفك عن احل�صور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة 

�صتبا�صر النظر الق�صية يف غيابك
 عن رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1498
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ احمد عبدالاله ابراهيم عبداللطيف - م�صري 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف / امل�صله ملقاولت التك�صية 
عبداجلليل  حممد  عبدالاله  عبداهلل  لل�صيد/  وذلك   557665 رقم  والر�صيات 
م�صري اجلن�صية - وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم 
وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا 
العدل  الكاتب  العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

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
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1501

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ �صماء عبداهلل حممد ال�صويدي - اإماراتية اجلن�صية 
عبداهلل  لل�صيد/  وذلك     %100 البالغة  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
التجارية  الرخ�صة  يف  وذلك  اجلن�صية  اإماراتي   - الزعابي  حممد  جعفر  عبدالرحمن 

امل�صماة / مكتبة دارالريان - رخ�صة رقم )116264(   تعديالت اأخرى : - 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 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
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 175

يف  ترغب  اجلن�صية  مغربية   ، مزيان  ربيعه  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف )�صالون بيت المري لل�صيدات( 
مبوجب رخ�صة رقم )606955( وذلك اىل ال�صيد/ عالء الدين حممود ح�صن ، 
�صوري اجلن�صية.  تعديالت اخرى : تنازل ا�صحاب الرخ�صة اىل اخر ، وتغيري 
وكيل خدمات.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم 
وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا 
العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : اأيدل تات�س للتجارة العامة - �س ذ م م
ال�صكل    - امل��رر   - املاجد  عبيد  ابناء عبداهلل عمر  222 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 657221 رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1080181  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/10/2  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
املعن  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  من  وعلى    2018/10/2
الكتبي وم�سارك�ه حما�سب�ن قان�ني�ن  العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل 
عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز الأوىل -  هاتف : 3215355-04  فاك�ص : 
3215356-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر 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�صم امل�صفي : الكتبي وم�سارك�ه حما�سب�ن قان�ني�ن  
العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
الأوىل -  هاتف : 3215355-04  فاك�ص : 3215356-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  
اأيدل تات�س للتجارة العامة - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2018/10/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/10/2  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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 مذكرة اإعالن املدعي عليه بالن�شر للح�شور اأمام اخلربة 

بالدعوى رقم )2017/7279( جتاري جزئي - ال�شارقة  
اإىل املدعي عليه / موؤ�ص�صة الرحمانية لتجارة قطع غيار ال�صيارات 

نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�صابي بالق�صية اأعاله واملرفوعة �صدكم من / موؤ�ص�صة البواردي 
الفنية ال�صناعية )بايتك( والتي تطالب فيها مببلغ 58.321.50 درهم والفوائدة القانونية بواقع %9 

من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وعليه فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم اخلمي�ص املوافق 
2018/10/11 ال�صاعة الثانية ظهرا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن : ال�صارقة - ال�صناعية رقم 
18 - مكتب ملك ح�صن ح�صن و�صركاه )اأعلى جلنة معاجلة ديون مواطني ال�صارقة( - على طريق 
املليحة كلباء - اأحمد احلو�صني لتدقيق احل�صابات - الطابق الأول مكتب رقم 107 يرجى احل�صور 
باملوعد واملكان املحدد واإح�صار امل�صتندات املوؤيدة  لدفاعكم بالدعوى علما باأنه فيحال تخلفكم عن 

احل�صور فاإن اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا.
اخلبرية احل�شابية 
ميثاء �شامل حممد املزروع  - رقم القيد 467  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
 اإعالن ح�شور اإجتماع التحكيم  

املطلوب اإعالنها / معهد ديجيتال بوينت - م د م �ص 
نعلمكم مبوعد اإجتماع التحكيم لدى ال�صيد اخلبري / را�صد �صعيد اجلنيبي ، مبقر 
مكتبة الكائن يف )اإمارة دبي ، بردبي ، تيكوم. خلف مرتو مدينة دبي النرتنت. برج 
ال�صعفار 1. الطابق 16. مكتب رقم 1608. هاتف رقم / 042779410( وذلك يف يوم 
2018/10/7 ال�صاعة 11.00 �صباحا ، لذا فانتم مكلفون اأو وكيلكم القانوين باحل�صور 
يف املوعد املحدد اأمام ال�صيد املحكم مع اإح�صار كافة الأوراق وامل�صتندات الأ�صلية 
املوؤيدة لدفاعكم واخلا�ص مبو�صوع التحكيم امل�صار اليه وما ترونه منا�صبا لتي�صري 
اأعمال التحكيم ، ويف حال عدم احل�صور �صيتم متابعة ال�صيد املحكم لإجراءات اأعمال 

التحكيم ح�صب مهمة املحكمة املوقرة ، وتتحملون كافة امل�صوؤولية.  
املحكم / را�شد �شعيد العرميي  

اإجتمـــــاع حتكيــــم 

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
 اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 4095 ل�شنة 2018 
لدى حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية - الدائرة/ املدنية والتجارية اجلزئية الثالثة  

املرفوعة من : بنك امل�صرق )�ص م ع ( 
�صد : �صياء اهلل بوت عنايت اهلل بوت 

املدعي عليه / �صياء اهلل بوت عنايت اهلل بوت ، مدعو للح�صور �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد لجتماع اخلربة الأوىل والنتقال اىل مقر البنك املدعي يف اإمارة دبي - 
مدينة دبي للتعهيد - مبنى اجناز يوم الربعاء املوافق 2018/10/10 ال�صاعة 10 �صباحا 

م�صطحبن معكم كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري. 
للتوا�صل / رقم الهاتف املتحرك : 050-1545403 

jehad4justice@yahoo.com : بريد الكرتوين
 اخلبري امل�شريف / جهاد ابراهيم مطر ابوجراد - رقم القيد 567

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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يف الدعوى رقم 2018/1478 جتاري جزئي اأبوظبي 

املدعي :  اأميك�ص )ال�صرق الأو�صط( �ص م ب )م( الإمارات 
املدعي عليه : خلفان علي حمد بالكور املزروعي 

ال�صيد / خلفان علي حمد بالكور املزروعي 
يرجى العلم بان  اأميك�ص )ال�صرق الأو�صط( �ص م ب )م( الإمارات  قد رفع �صدك 
اجتماع  ارج��و ح�صور   لذا   ، اأبوظبي  رقم 2018/1478 جت��اري جزئي  الدعوى 
خربة يوم  الثالثاء تاريخ 2018/10/9 ال�صاعة  الثانية  والن�صف ظهرا يف مكتب 
اخلبري الكائن يف دبي ابوهيل بجوار حمطة مرتو القيادة بناية اآر كي اإم مكتب 

5 امليزانن هاتف : 0505257979  لتقدمي ما لديك من م�صتندات.
اخلبري امل�شريف / حممد مطر �شليم  

اجتمـــــاع خبــــرة

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6
اىل املدعي عليها الثانية )موؤ�ص�صة ال�صامات للمقاولت الكهربائية - �ص ذ م م( 

جمهولة القامة   
جتاري   2018/1968 رقم   الدعوى  يف  احل�صابية  اخلربة  مبهمة  تكليفنا  مت  قد  بانه  نعلمكم 
جزئي مبحكمة دبي الإبتدائية واملقامة �صدكم من اخلط الالمع للتجارة العامة وميثلها / 

ع�صام حممد عبدالوهاب �صليمان - وميثلها ال�صادة/ مي عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة 
بناية   503 رقم  اىل مكتبنا  باحل�صور  اعاله  اليها  امل�صار  الق�صية  ب�صفتكم طرفا يف  ندعوكم 
بوهليبه بجوار جراند مارت �صارع املرقبات - ديره - دبي ، وذلك يف متام ال�صاعة 4.30 ع�صرا 
من  لديكم  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالإجابة  وذلك   2018/10/10 املوافق  الربعاء  يوم  من 
م�صتندات.  يف حال تخلفكم عن احل�صور اأو عدم ار�صال وكيل قانوين عنكم يف الوقت املحدد 

فاننا �صنبا�صر اجراءات اخلربة  ونقدم تقريرنا للمحكمة من واقع امل�صتندات املتاحة. 
اخلبري احل�شابي 
�شاكر فريد عبدالرحمن زنيل 
تليفون / 0507787789  

تبليغ ح�شور جل�شة خربة ح�شابية
�شادرة عن اخلبري احل�شابي

�شاكر فريد عبدالرحمن زنيل  
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

 اإعالن مدعي عليه بالن�شر بورود التقرير 
�شادرة عن حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

يف الدعوى رقم 2018/2336 جتاري كلي 
اىل املدعى عليه / �صركة بجاج هريبالز - م م ح 

حيث ان املدعي / �صركة الجنازات للتجارة - ذ م م 
قد اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اأعاله يطالبك فيها بالزامك ب�صداد م�صتحقات املدعية 
بالدرهم  يعادل  مبا  امريكي(  دولر   115.000( مبلغ  عن  عبارة  درهم(   442.412( وقدره  مببلغ  البالغة 
الإماراتي مبلغ 4.019.702087 درهم قيمة الب�صائع التي �صددت املدعية ..... ل�صالح املدعي عليها وامللزمة 
املدعي عليها ب�صداد وفقا ملا جاء بالبند رقم 2 من الإقرار �صند الدعوى مع تنازل املدعية عن الب�صائع 
ل�صالح املدعي عليها ، بالإ�صافة اىل الفائدة التاأخريية بواقع 12%وحتى متام ال�صداد بالإ�صافة للر�صوم 
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وعليه يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة )دائرة الكلية الثالثة( قاعة 
رقم )139( يف متام ال�صاعة الثامنة والن�صف من �صباح يوم  2018/10/10 وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �صتبا�صر نظرالدعوى يف غيابك.

قلم الكتاب      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�شية رقم  2018/1664 مدين كلي  ال�شارقة 

اىل املدعى عليه / رقيب اهلل ت�صهيل خان 
حيث ان املدعي / حممد حيدر برواز حممد يا�صن 

طبيب  وتعين  ندب   -1  : ب���  فيها  يطالب  املحكمة  هذه  لدى  املذكورة  الدعوى  عليكم  اقام  قد 
�صرعي يف ذات الدعوى تكون مهمته تقدير قيمة ال�صرر التي حلقت باملدعي يف �صحته و�صالمته 
اجل�صدية وحتديد ن�صبة هذه ال�صرار وعنا�صرها 2-مع حفظ كافة حقوق املدعي يف تعديل كافة 
طلباته وفقا للنتيجة التي ت�صفر عنها اعمال خربة يف التقرير النهائي 3- الزام املدعي عليهما 

بامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
التا�صعة  ال�صاعة  متام  يف  الثالثة(  الكلية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�صوركم  يقت�صي  لذلك 
من �صباح يوم 2018/10/9 ، ويف حالة تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنكم يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظرالدعوى يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدعوى

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اعالن ن�شرا        

اإىل املدعي عليه /�صارة اآدم ابراهيم خليل 
حيث اأن املدعي/ عبداهلل ح�صن حاجي 

قد اأقام �صدكم دعوى ايجارية بالرقم 2018/80  تنفيذ لدى جلنة ف�ص  املنازعات 
اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�صي ح�صوركم �صخ�صيا اأو وكيال عنكم 
لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�صادر يف مدة 15 يوم من تاريخ الإعالن . ويف 
حالة تخلفكم عن احل�صور اأو عدم اإر�صال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة 

�صوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
رئي�س جلنة ف�س املنازعات االيجارية 
بلدية خورفكان    

     االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

  اال�شماء           
/ عي�صى عمر  امل��دع��و  ب��اأن  راأ����ص اخليمة  دائ���رة حماكم  تعلن 
حممد باكرمان احل�صرمي ، تقدم بطلب تغيري املقطع الأول 
ل�صم ابنته من )مريه( اىل )نوف( ، ليكون ا�صمها بعد التغيري 
/ نوف عي�صى عمر باكرمان احل�صرمي.  وان من له م�صلحة 
تاريخ  يوما من  يتقدم خ��الل خم�صة ع�صر  ان  الع��رتا���ص  يف 

العالن امام ق�صم ال�صهادات يف حمكمة راأ�ص اخليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
                  د. ماهر نعيم ح�شن �شرور  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ 
�صيد نزار اأحمد نزير ، اجلن�صية  : الهند   وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن 
)تنازل( يف ال�صم التجاري �صالون املزدهر اجلديد للحالقة واملرخ�ص من دائرة 
بتاريخ  ال�صادر   544180 رق��م  جت��اري��ة  رخ�صة  ال�صارقة  يف   القت�صادية  التنمية 
عبدالعزيز  ال�صيد/  اىل  بخورفكان.  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  من   2006/7/25
اأحمد غيث ال�صويدي ، اجلن�صية : الإم��ارات - ليكن معلوما للجميع بان  يو�صف 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعن من تاريخ ن�صر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1503
اإماراتية  اجلن�صية ترغب يف   - ب�صائر حمفوظ حممد  ال�صيدة/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ ناظم الدين �صهاجاهان 
باإمارة  تاأ�ص�صت   - للرجال  ال�صاملية  �صباب  �صالون  با�صم  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  بنغالدي�ص   -
بال�صارقة.   التنمية القت�صادية  دائرة  ال�صادرة من  ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )618496( 
فردية  )موؤ�ص�صة  اىل  فردية(  )موؤ�ص�صة  من  القانوين  ال�صكل  تغيري  مت   -: اخرى  تعديالت 
بوكيل خدمات(  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 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 12445 بتاريخ 2018/10/6   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1502

اإماراتي  العو�صي -  ال�صيد/ عبدالوهاب عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل  ليكن معلوما للجميع بان 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )51% يف خمبز ميالنو ( والتي تاأ�ص�صت 
ال�صيد/ حممد جمد عادل حمامه - �صوري  ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )730413( اىل  باإمارة 
اجلن�صية.  ويرغب ال�صيد/ خلدون �صياء ابراهيم الدباغ - عراقي اجلن�صية يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�صته البالغة )51% يف خمبز ميالنو( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 
)730413( اىل ال�صيد/  حممد جمد عادل حمامه - �صوري اجلن�صية - مت تغيري ال�صكل القانوين 

من �صركة اعمال مهنية اىلموؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات.  
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 

ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                        اىل املدعي عليه/ جنمة اكرب للخدمات الفنية - ذ م م  
نعلنكم باأن املدعين قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2018/11/1  ال�صاعة 9.30 

وكلفتكم املحكمة باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف 

ويف حال تخلفكم �صوف ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
  8910/2018/13
 8909/2018/13

م
1
2

ا�صم املدعي
هاين حممد عبداجلواد عبداللطيف الربعي

حممد حلمي علي باز 

مبلغ املطالبة
22503 درهم + تذكرة العودة 
22503 درهم + تذكرة العودة

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6163(

املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها خليفة جمعة النابودة
املنذر اليه : �صركة موديالنك�ص التجارية - ذ م م   )جمهول حمل الإقامة( 

تتوجه املنذرة بهذا النذار لإنذار املنذر اليها بالآتي :- 
ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره  88.200  درهم متثل بدل اليجار لل�صنة الإيجارية اجلديدة التي بداأت بتاريخ 
2018/6/1 وتنتهي بتاريخ 2019/9/31  ح�صب طريقة ال�صداد يف العقد املنتهي مع �صرعة مراجعة املنذرة 
للح�صول على عقد الإيجار اجلديد وذلك خالل �صهر واحد من تاريخ تبليغكم بالإنذار ويف حال انتهاء 
املهلة املمنوحة دون �صداد اإخالء املاأجور وت�صليمه للمنذر خاليا من ال�صواغل وال�صاغلن وباحلالة التي كان 
عليها عند التعاقد وتقدمي براءة ذمة من الكهرباء واملياه خالل فرتة �صغلكم وما ي�صتجد من اأجرة حتى 
تاريخ الخالء التام مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة بالتعوي�ص عن الأ�صرار التي يتم اإكت�صافها عند اأو بعد 

الإخالء التام والتي تكون قد حلقت باملاأجور من جراء �صغلكم للماأجور. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6158(

املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها خليفة جمعة النابودة
املنذر اليه : نور امل�صتقبل لتجارة املعدات الثقيلة - �ص ذ م م   )جمهول حمل الإقامة( 

تتوجه املنذرة بهذا النذار لإنذار املنذر اليها بالآتي :- 
ب�صرورة �صداد بدل اليجار املرت�صد بذمة املنذر اليه والبالغ مقداره مبلغ وقدره 36.710 
وذلك    2018/8/31 وحتى   2018/5/1 الفرتة من  امل�صتحق عن  الإي��ج��ار  ب��دل  دره��م متثل 
خالل �صهر واحد من تاريخ الن�صر هذا الخطار واإل الإخالء وت�صليم العن املوؤجرة خالية 
�صغل  ف��رتة  الإي��ج��ار عن  ببدل  املطالبة  املنذرة يف  وال�صاغلن مع حفظ حق  ال�صواغل  من 
ال�صواغل  من  حاليا  للمنذرة  وت�صليمه  امل��اأج��ور  اإخ��الء  العدم  ح��ال  ويف  �صداد  دون  امل��اأج��ور 
بالر�صوم  الزامكم  مع  جربا  لإخالئكم  املخت�صة  اجلهات  اىل  للجوء  اآ�صفن  �صن�صطر  واإل 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6159(

املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها خليفة جمعة النابودة
املنذر اليه : اوريك�ص للتكنولوجيا  )جمهول حمل الإقامة( 

تتوجه املنذرة بهذا الن��ذار لإن��ذار املنذر اليها ب�صداد بدل ايجار ال�صنة اليجارية احلالية 
درهم   195.930 وق��دره  مبلغ   2019/4/29 بتاريخ  وتنتهي   2018/4/30 بتاريخ  ب��داأت  التي 
بالإ�صافة اىل مراجعة املنذر لتجديد عقد اليجار لل�صنة اليجارية اجلديدة و�صداد بدل 
وذلك  ال�صداد  ال�صروط  وب��ذات  املنق�صية  ال�صنة  ايجار  بدل  نف�ص  الفرتة  تلك  اليجار عن 
اللجنة  اىل  للجوء  اآ�صفن  �صن�صطر  وال  الخطار  بهذا  ن�صر  تاريخ  من  واح��د  �صهر  خالل 
بال�صداد مع  وامل�صتاأجرين للزامه  املوؤجرين  املنازعات بن  بالف�صل يف  الق�صائية اخلا�صة 
جراء  لها  تتعر�ص  التي  الأ���ص��رار  عن  بالتعوي�ص  املطالبة  يف  املنذرة  حق  وحفظ  الخ��الء 

التاأخري يف ال�صداد مع حتميلكم  الر�صوم وم�صاريف التقا�صي.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6166(

املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها خليفة جمعة النابودة
املنذر اليه : �صركة موديالنك�ص التجارية - ذ م م   )جمهول حمل الإقامة( 

تتوجه املنذرة بهذا النذار لإنذار املنذر اليها بالآتي :- 
بداأت  التي  الإيجارية اجلديدة  لل�صنة  �صداد مبلغ وق��دره  75.000  درهم متثل بدل اليجار  ب�صرورة 
بتاريخ 2018/8/1 وتنتهي بتاريخ 2019/7/31  ح�صب طريقة ال�صداد يف العقد املنتهي مع �صرعة مراجعة 
املنذرة للح�صول على عقد الإيجار اجلديد وذلك خالل �صهر واحد من تاريخ تبليغكم بالإنذار ويف حال 
انتهاء املهلة املمنوحة دون �صداد اإخالء املاأجور وت�صليمه للمنذر خاليا من ال�صواغل وال�صاغلن وباحلالة 
ب��راءة ذمة من الكهرباء واملياه خالل فرتة �صغلكم وما ي�صتجد  التعاقد وتقدمي  التي كان عليها عند 
من اأجرة حتى تاريخ الخالء التام مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة بالتعوي�ص عن الأ�صرار التي يتم 

اإكت�صافها عند اأو بعد الإخالء التام والتي تكون قد حلقت باملاأجور من جراء �صغلكم للماأجور. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6165(

املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها خليفة جمعة النابودة
املنذر اليه : �صركة موديالنك�ص التجارية - ذ م م   )جمهول حمل الإقامة( 

تتوجه املنذرة بهذا النذار لإنذار املنذر اليها بالآتي :- 
ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره  75.000  درهم متثل بدل اليجار لل�صنة الإيجارية اجلديدة التي بداأت 
�صرعة  املنتهي مع  العقد  ال�صداد يف  2019/7/31  ح�صب طريقة  بتاريخ  وتنتهي  بتاريخ 2018/8/1 
تبليغكم  تاريخ  واح��د من  �صهر  وذل��ك خالل  الإيجار اجلديد  على عقد  للح�صول  املنذرة  مراجعة 
بالإنذار ويف حال انتهاء املهلة املمنوحة دون �صداد اإخالء املاأجور وت�صليمه للمنذر خاليا من ال�صواغل 
وال�صاغلن وباحلالة التي كان عليها عند التعاقد وتقدمي براءة ذمة من الكهرباء واملياه خالل فرتة 
�صغلكم وما ي�صتجد من اأجرة حتى تاريخ الخالء التام مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة بالتعوي�ص 
عن الأ�صرار التي يتم اإكت�صافها عند اأو بعد الإخالء التام والتي تكون قد حلقت باملاأجور من جراء 

�صغلكم للماأجور. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال
الإمارات ت�ساهم بـ 12.5 مليار درهم يف متويل برنامج التوازن املايل للبحرين

•• اأبوظبي-وام: 

وق��ع��ت دول���ة الإم�����ارات ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م���ايل م��ع ح��ك��وم��ة مملكة 
 3.4“ 12.5 مليار درهم  البحرين، تقدم مبوجبها دعما بقيمة 
لتمويل برنامج التوازن املايل للحكومة البحرينية،  مليار دولر”، 
حتفيز  وموا�صلة  العامة  املالية  ا�صتقرار  لتحقيق  يهدف  وال��ذي 
النمو القت�صادي للمملكة، ويتوىل �صندوق اأبوظبي للتنمية اإدارة 

م�صاهمة دولة الإمارات لدعم الربنامج.
وي��ع��م��ل ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال���ت���وازن امل����ايل ب��ن امل�صروفات 
الربنامج  ..ويت�صمن   2022 ع��ام  بنهاية  احلكومية  والإي���رادات 
جم��م��وع��ة م��ن امل���ب���ادرات ل��دع��م ا���ص��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة، الأمر 
امل�صاريع  البحرينية على موا�صلة تنفيذ  الذي �صي�صاعد احلكومة 

المنائية وا�صتقطاب ال�صتثمارات اخلارجية.
اتفاقية  التفاق عليه �صمن  ملا مت  ا�صتكماًل  التفاقية  وتاأتي هذه 
كل  التزام  مبوجبها  مت  والتي  امل��ايل  للتعاون  الإطارية  الرتتيبات 
ال�صعودية  العربية  واململكة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  من 
ا�صت�صارية  جهة  بو�صفه  العربي  النقد  و�صندوق  الكويت  ودول���ة 
ب��دع��م ب��رن��ام��ج ال���ت���وازن امل����ايل م��ن خ���الل امل�����ص��اه��م��ة مب��ب��ل��غ 10 
ويتم  الثالث  ال��دول  بن  مت�صاوية  دولر، �صمن ح�ص�ص  مليارات 
�صرفها على مدار خم�ص �صنوات “2018 – 2022”، حيث تبلغ 

م�صاهمة دولة الإمارات 3.4 مليار دولر. 
ووقع التفاقية معايل عبيد الطاير وزير الدولة لل�صوؤون املالية، 
املالية يف مملكة  وزي��ر  اآل خليفة  اأحمد بن حممد  ال�صيخ  ومعايل 
البحرين، والدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل احلميدي املدير العام 

عدد  بح�صور  وذلك  العربي،  النقد  �صندوق  اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص 
من امل�صوؤولن يف احلكومة البحرينية.

وقال معايل عبيد الطاير اإن م�صاهمة الإمارات يف متويل برنامج 
التوازن املايل للحكومة البحرينية ياأتي بناًء على توجيهات �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
و�صاحب  “رعاه اهلل”  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  ال��دول��ة 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الأخوية،  الروابط  من  وانطالقا  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
والتعاون البّناء، ووحدة امل�صري امل�صرتك بن دول جمل�ص التعاون 
اخلليجي، وكذلك حر�ص القيادة الر�صيدة على حتقيق ال�صتقرار 

املايل والقت�صادي للمملكة البحرين ال�صقيقة.

ا�ستقرار الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية 

احلدث ي�ستعر�س اأبزر الجتاهات والتط�رات التكن�ل�جية اجلديدة التي تر�سم حت�لت قطاع الت�سنيع يف املنطقة

»قمة الت�سنيع والتجارة امل�ستقبلية 2018« تنطلق يومي 8 و 9 اأكتوبر  بح�سور 800 م�سارك من قطاعي الت�سنيع والتجارة

اإعفاء من ر�س�م الت�سجيل العقاري وت�فري ت�سهيالت مرنة يف الدفع لل�سباب امل�سارك بال�ر�سة

ور�سة تفاعلية مبتكرة بدعم من جمل�ص دبي لل�سباب لت�سجيع ال�سباب على ال�ستثمار بالقطاع العقاري

تويوتا ت�سحب 2،4 مليون �سيارة هجينة 
يف “و�صع ف�صل القيادة الآمنة كما هو مق�صود«. واأو�صحت 
ت�صغيل  يتعطل  اأن  مي��ك��ن  ذل���ك  يح�صل  “عندما  ت��وي��وت��ا 
اأن  اإل  واملكابح  املقود  ي�صتمر عمل  وتتوقف. وفيما  ال�صيارة 
توقف ال�صيارة اأثناء القيادة ب�صرعات مرتفعة ميكن اأن يزيد 

خماطر ح�صول حوادث ت�صادم«.
ثالثة  عن  اأف��ادت  تويوتا  اإن  اليابانية  النقل  وزارة  وقالت   
تت�صبب  اأن  ب����دون  ل��ك��ن  بامل�صكلة  متعلقة  حم��ل��ي��ا  اأع���ط���ال 
بحوادث. واأعلن عمالق �صناعة ال�صيارات ال�صهر املا�صي عن 
تتعلق  مل�صكلة  العامل  اأنحاء  يف  �صيارة  مليون   1،03 �صحب 

بالأ�صالك ميكن اأن تت�صبب بحرائق يف ال�صيارات.
وقد باعت تويوتا اأكرث من 10 مالين �صيارة هجينة تعمل 
بريو�ص  �صيارة  بينها  العامل  اأنحاء  يف  والكهرباء  بالبنزين 

•• طوكيو-اأ ف ب:

ال�صيارات  اليابانية العمالقة ل�صناعة  اأعلنت �صركة تويوتا 
ام�ص اأنها �صت�صحب اأكرث من 2،4 �صيارة هجينة ب�صبب عيب 
ميكن اأن يت�صبب بحوادث ت�صادم وذلك بعد �صهر فقط على 
املجموعة  وكانت  ال�صيارات.  من  نف�صه  للنوع  �صحب  عملية 
قد اأعلنت يف اأيلول �صبتمرب اإنها �صت�صحب اأكرث من مليون 
الك�صف عن  بعد  العامل  اأنحاء  اأ�صواق يف  �صيارة هجينة من 
ال�صحب  وعملية  بحرائق.  تت�صبب  اأن  ميكن  فنية  م�صكلة 
الهجينتن  ال�صيارتن  م��ن  ط����رازات  ع��دة  ت��ط��ال  الأخ����رية 
بريو�ص واوري�ص والتي مت اإنتاجها بن ت�صرين الأول اأكتوبر 
اأك���رث من  2014 م��ع  ال��ث��اين ن��وف��م��رب  2008 وت�����ص��ري��ن 

مليون �صيارة يف اليابان.
يف  �صيارة  األ��ف   830 اأي�صا  ال�صحب  عملية  وت�صمل 
و3  اأوروب���ا  يف  �صيارة  األ��ف  و290  ال�صمالية  اأمريكا 
اأخ��رى من  اأنحاء  اآلف �صيارة يف ال�صن والبقية يف 

العامل. 
طالتها  التي  ال�صيارات  اإن  بيان  يف  تويوتا  واأعلنت 
�صحب  عملية  يف  م�صمولة  كانت  ال�صحب  اإج����راءات 
“الت�صليح  اأعمال  لكن  و2015   2014 يف  �صابقة 
التي اأجريت اآنذاك مل تتوقع الو�صع اجلديد الذي 
مت ر�صده يف عملية ال�صحب احلالية«. واأ�صاف البيان 

ال�صيارات  تدخل  تن�صاأ عندما ل  امل�صكلة اجلديدة  اإن 

•• وا�ضنطن-رويرتزك

ا���ص��ت��ق��رت اأ����ص���ع���ار ال���ذه���ب ام�������ص مع 
بلغ  اأن  بعد  حذرين  امل�صتثمرين  بقاء 
العائد على ال�صندات الأمريكية اأعلى 
هذا  ي��اأت��ي  ���ص��ن��وات.  ع���دة  م�صتوى يف 
توقعات  ف��ي��ه  ت�صري  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
اأن بيانات وظائف قوية �صيجري  اإىل 
الإع��������الن ع��ن��ه��ا يف وق�����ت لح�����ق قد 
الحتياطي  جم��ل�����ص  م�����ربرات  ت��ع��زز 
الحتادي )البنك املركزي الأمريكي( 
واأظهر  النقدية.  ال�صيا�صة  لت�صديد 
خ����رباء  اأن  روي�������رتز  اأج�����رت�����ه  م�����ص��ح 
زيادة  املتو�صط  يتوقعون يف  القت�صاد 
ال��ولي��ات املتحدة  ال��وظ��ائ��ف يف  ع��دد 
اأيلول  �صبتمرب  يف  األ��ف��ا   185 ب��واق��ع 
اأغ�صط�ص  يف  األ��ف   201 قفز  اأن  بعد 
املعامالت  يف  ال��ذه��ب  وانخف�ص  اآب. 
 1197.64 0.1 باملئة اإىل  الفورية 
بحلول  )الأون�������ص���ة(  ل��الأوق��ي��ة  دولر 
جرينت�ص.  بتوقيت   0723 ال�صاعة 
الأ���ص��ف��ر تغريا  امل���ع���دن  ي�����ص��ج��ل  ومل 
ال��ع��ق��ود الأم��ري��ك��ي��ة الآجلة  ي��ذك��ر يف 
لالأوقية.  دولر   1201.3 ع���ن���د 

البديلة ال�صائعة على حائزي الذهب 
ال���ذي ل ي��در ع��ائ��دا. وارت��ف��ع موؤ�صر 
0.1 باملئة مقابل �صلة ت�صم  ال��دولر 
املعادن  �صت عمالت كربى. ومن بن 
الف�صة  انخف�صت  الأخ��رى،  النفي�صة 
دولر   14.52 اإىل  ب���امل���ئ���ة   0.2
 0.3 البالديوم  نزل  بينما  لالأوقية، 
باملئة اإىل 1056.30 دولر لالأوقية، 
باملئة   0.2 البالتن  تراجع  حن  يف 

اإىل 820.24 دولر لالأوقية.

الحتادي  الحتياطي  جمل�ص  ورف���ع 
وقال  املا�صي  الأ�صبوع  الفائدة  اأ�صعار 
اإن�����ه ي��خ��ط��ط لأرب������ع زي�������ادات اأخ����رى 
بحلول نهاية عام 2019 وواحدة يف 
النمو  ا�صتقرار  اإىل  م�صتندا   2020
القت�صادي ومتانة �صوق العمل. ومن 
الأمريكية  الفائدة  اأ�صعار  رف��ع  ���ص��اأن 
ت��ع��زي��ز ال�����دولر وزي�����ادة ال��ع��ائ��د على 
ال�����ص��ن��دات، مم��ا ي�����ص��ع ���ص��غ��وط��ا على 
الفر�صة  تكلفة  بزيادة  الذهب  اأ�صعار 

اآل��ي��ات م��درو���ص��ة وم��وث��وق��ة. ونحن 
جمل�ص  يف  ���ص��رك��ائ��ن��ا  ج��م��ي��ع  ن�صكر 
العقاري  دب��ي  ومعهد  لل�صباب  دب��ي 
الذين  ال��ع��ق��اري��ة  اإع����م����ار  و����ص���رك���ة 
حتقيق  يف  وتن�صيقاً  تعاوناً  اأظ��ه��رواً 
اأهداف الور�صة." وبدوره قال اأحمد 
ل�صركة  املنتدب  الع�صو  املطرو�صي، 
اإعمار  ���ص��رك��ة  العقارية"  "اإعمار 
اأع��ل��ن��ت عن  ال�����ص��رك��ة  اإن  ال��ع��ق��اري��ة 
ت�صهيالت يف ت�صديد دفعات الر�صوم 
الراغب  الندوة  يف  امل�صارك  لل�صباب 
ب��ال���ص��ت��ث��م��ار ال��ع��ق��اري، م���وؤك���داً اأن 
رواد  دع���م  تعتمد  ال�����ص��رك��ة  �صيا�صة 
الأعمال املواطنن، وت�صجيعهم على 
با�صتثمارات  العقاري  ال�صوق  دخول 

اآمنة وعوائد جمزية.
الع�صو  املطرو�صي،  اأحمد  اأو�صح  و 
العقارية"  "اإعمار  ل�صركة  املنتدب 
اخلا�ص  اجل���زء  ع��ق��دت  ال�صركة  اأن 
دبي  يف  املبيعات  ج��ن��اح  يف  بور�صتها 
امل�صاركن  وع��رف��ت  ا���ص��ت��ي��ت،  ه��ي��ل��ز 
الدفع  واآل��ي��ات  العقارية  بامل�صاريع 
ال�صباب  روؤي�����ة  ان  م����وؤك����داً  امل���رن���ة، 
امل�����واط�����ن امل���ه���ت���م ب���ال����ص���ت���ث���م���ار يف 
ب���الده ير�صل  ال��ع��ق��اري يف  ال��ق��ط��اع 
العقارات  قطاع  باأن  وا�صحة  ر�صالة 
الهتمام  ي�����ص��ت��ق��ط��ب  الإم���������ارة  يف 

املحلي والعاملي.

•• دبي _الفجر:

طاقات  ل���دع���م  اجل���ه���ود  اإط������ار  يف   
ال�����ص��ب��اب وت��ع��زي��ز م��ع��ارف��ه��م، نظم 
و�صركة  ل���ل�������ص���ب���اب  دب������ي  جم���ل�������ص 
يف  املتخ�ص�صة  ال��وط��ن��ي��ة  "�صّكل" 
ور�ص العمل املبتكرة، وبالتعاون مع 
اإعمار  و�صركة  العقاري  دب��ي  معهد 
حتت  عمل  ور�صة  موؤخراً  العقارية، 
يف  املبتكرة"  "ال�صتثمارات  ع��ن��وان 
م���رك���ز م��ب��ي��ع��ات اإع���م���ار دب����ي هيلز 
ال�صباب  لت�صجيع  وذل����ك  ا���ص��ت��ي��ت، 
العقاري  القطاع  يف  ال�صتثمار  على 

بطريقة �صليمة وم�صتدامة.
ال��ور���ص��ة الأوىل �صمن  وت��اأت��ي ه��ذه 
امل�صرتكة  العمل  ور���ص  م��ن  �صل�صلة 
العام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  �صت�صتمر  ال��ت��ي 
ال�صباب،  م���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف 
الأمثل  ال�صتثمار  على  وت�صجيعهم 
اإمارة  م�صتقبل  ت�صكل  قطاعات  يف 
الروؤية احلكيمة  وتن�صجم مع  دبي، 
القت�صاد،  بتنويع  الر�صيدة  للقيادة 
قطاع  دخ��ول  على  ال�صباب  وحتفيز 
الأع����م����ال ع���رب ف���ر����ص جم���زي���ة يف 

القطاع العقاري.
وه��دف��ت ال��ور���ص��ة التي ���ص��ارك فيها 
حوايل 25 منالراغبن بال�صتثمار 
تثقيف  اإىل  ال���ع���ق���اري  ال��ق��ط��اع  يف 

جيل  بدعم  بامل�صاهمة  ال���دوام  على 
ميلكون  ال��ذي��ن  ال�صباب  م��ن  م��ب��دع 
موؤهالت ومهارات ا�صتثنائية لقيادة 

القطاع العقاري يف دبي.
الت�صهيالت  ان  اإىل  ال��ربع��ي  ولفت 
للم�صاركن  ت���وف���ريه���ا  مت  ال����ت����ي 
الدفع،  يف  م���رون���ة  م���ن  ب���ال���ور����ص���ة 
واإعفاٍء من ر�صوم الت�صجيل العقاري، 
تعك�ص الهتمام الذي توليه خمتلف 
الور�صة  تنظيم  امل�صاركة يف  اجلهات 
ل��ف��ئ��ة ال�����ص��ب��اب، وت��ظ��ه��ر الإل����ت����زام 
وواٍع  م��ث��ق��ف  ب��ال���ص��ت��ث��م��ار يف ج��ي��ل 
وقادر على اتخاذ قرارات ا�صتثمارية 
باهراً  له م�صتقباًل  يتوقع  يف قطاع 
األ  لدبي  القت�صادية  املنظومة  يف 

وهو القطاع العقاري.
املوؤ�ص�ص  ال��ه��ا���ص��م��ي،  دي��ن��ه  واأ����ص���ارت 
ل�صركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وال����رئ����ي���������ص 
و�صعت  ال�����ص��رك��ة  اأن  اإىل  "�صّكل" 
مثيل  ل  تفاعلياً  تدريبياً  برناجماً 
ل����ه يف جم�����ال ال���������دورات وال����ور�����ص 
الور�صة  ج����رت  ح��ي��ث  ال��ت��دري��ب��ي��ة، 
تفاعلية  لعبة  �صكل  على  التدريبية 

الور�صة  يف  امل�����ص��ارك��ون  فيها  ت��ب��ارز 
الور�صة  وتنقلت  تناف�صية،  بطريقة 
غ���رف  اإىل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  مب���راح���ل���ه���ا 
تقليدية،  غ��ري  خم�ص�صة  وق��اع��ات 
يف حن �صارك املتحدثون يف الور�صة 
احل�����ص��ور خ��ربات��ه��م ب��اأ���ص��ل��وب �صهل 
�صل�صاً يف نقل  اأثمر جناحاً  ومب�صط 
اخلربات والأفكار واملعارف. ولفتت 
"ا�صرتاتيجيتنا  ق��ائ��ل��ًة:  الها�صمي 
من  م�صتوحاة  الوطنية  �صركتنا  يف 
ال�صمو  ل�صاحب  احلكيمة  ال��روؤي��ة 
مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي )رع������اه اهلل( 
باعتماد البتكار يف جمالت عملنا، 
ال��ي��وم هي  نظمناها  التي  وال��ور���ص��ة 
املحتوى  يف  ت��ق��ل��ي��دي��ة  غ���ري  ور����ص���ة 
وال�صركاء  والأف�����ك�����ار  وال��ت��ن��ظ��ي��م 
مع  تن�صجم  وه��ي  ال�صرتاتيجين، 
اأه��داف��ن��ا امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة يف دع���م خطة 
ال�صباب  وت�����ص��ج��ي��ع   ،2021 دب����ي 
بدل  ال�صليم  ال�صتثمار  ثقافة  على 
ووفق  العقاري  القطاع  يف  الإدخ���ار 

والقوانن  ب��ال��ت�����ص��ري��ع��ات  ال�����ص��ب��اب 
ال�صتثمار  تنظيم  التي  وال�صيا�صات 
مفاهيم  على  وتعريفهم  ال��ع��ق��اري، 
القطاع  ب��ه��ذا  ال���ص��ت��ث��م��ار  وخ��ط��ط 
احليوي الذي يعترب من القطاعات 
ال���داع���م���ة ل���رك���ائ���ز اق���ت�������ص���اد دبي 

املتنوع.
بالبتكار  ال��ع��م��ل  ور����ص���ة  ومت���ي���زت 
بت�صهيالت  امل�����ص��ارك��ون  حظي  حيث 
اأبرزها  املنظمة  اجلهات  من  كبرية 
ر�صوم  من  امل�صاركن  ال�صباب  اإعفاء 
 4% ال��ب��ال��غ��ة  ال��ع��ق��اري  الت�صجيل 
يف ح���ال ���ص��رائ��ه��م ل��ع��ق��ار يف دب���ي يف 
ل  ت�صهيالت  وت��وف��ري  ع��ام،  غ�صون 
مثيل لها يف ت�صديد دفعات العقارات 

التي ي�صرتونها لهم.
و�صملت الور�صة حما�صرات تفاعلية 
بالقطاع  م���ع���روف���ة  ل�����ص��خ�����ص��ي��ات 
الدكتور  ا�صتعر�ص  حيث  العقاري، 
يف  املرموق  اخلبري  موري�ص،  ج��ورج 
القطاع  اأ�صا�صيات  ال��ع��ق��اري  امل��ج��ال 
الدكتور  ق����دم  ح���ن  يف  ال���ع���ق���اري، 
امل�صت�صار  ا���ص��ت��ي��ت��ي��ه،  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

على  ال���������ص����ب����اب 
املفاهيم  اأح�����دث 
والتجارب يف هذا 
ي�صاهم  ال��ق��ط��اع، 
ت���������ص����ج����ي����ع  يف 
على  ال���������ص����ب����اب 
اأفكارهم  تنظيم 
ال����ص���ت���ث���م���اري���ة، 
وعيهم  وت���ع���زي���ز 
مما  ال������ع������ق������اري 
لتخاذ  يدفعهم 
ال�����������������ق�����������������رارات 

ال�صتثمارية ال�صائبة.
اإن  قائلًة:"  امل��ن�����ص��وري  واأ����ص���اف���ت 
الور�صة  ه��ذه  يف  لالبتكار  اعتمادنا 
وتب�صيطنا  �صركائنا،  م��ع  بالتعاون 
وتنظيمها،  ال��ع��ق��ار  ���ص��راء  لعملية 
م�صريتنا  يف  اأ�صا�صية  خطوة  ي�صكل 
لدعم �صباب الإمارات، وم�صاعدتهم 
وال��ت��م��ي��ز يف حتقيق  ال��ن��ج��اح  ع��ل��ى 
ونحن   ، ال�صتثمارية  طموحاتهم 
والتجارب  اخل����ربات  اأن  ث��ق��ة  ع��ل��ى 
الور�صة  يف  ال�صباب  اكت�صبها  ال��ت��ي 

التنفيذي  ب��امل��ج��ل�����ص  الق��ت�����ص��ادي 
لإم��������ارة دب������ي، حت���ل���ي���اًل ع����ن �صوق 
املرتبطة  وامل���ف���اه���ي���م  ال����ع����ق����ارات 
يقن  حتدثت  بينما  القطاع،  بهذا 
احلمادي، قا�صي ايجارات يف مركز 
ف�ص املنازعات اليجارية يف دبي عن 
القانونية  والبيئة  امل�صتهلك  حقوق 
العقاري.  ل��ل��ق��ط��اع  والق��ت�����ص��ادي��ة 
�صراء  ل���ت���ج���رب���ة  حم����اك����اة  وج������رت 
العقارية،  اإع��م��ار  ���ص��رك��ة  م��ن  ع��ق��ار 
اإعمار  ح��ي��ث ع��ق��د م��ن��دوب��و ���ص��رك��ة 
اج��ت��م��اع��ات ث��ن��ائ��ي��ة ف��ردي��ة م��ع كل 
م�����ص��ارك يف ال��ن��دوة مل��ح��اك��اة جتربة 

بيع واقعية. 
رئي�ص  امل���ن�������ص���وري،  م����رمي  وق���ال���ت 
جمل�ص دبي لل�صباب يف دورته الثانية 
اإن الور�صة تتواءم مع خطط القيادة 
ال�صباب،  ط��اق��ات  دع��م  يف  الر�صيدة 
ومهاراتهم  خ���ربات���ه���م  وت���ط���وي���ر 
ليكونوا من ركائز �صناعة م�صتقبل 
غر�ص  اأن  اإىل  م�������ص���ريًة  الإم���������ارة، 
ال�صحيح  ال����ص���ت���ث���م���ار  م���ف���اه���ي���م 
ال����ع����ق����اري، وت����دري����ب  ال���ق���ط���اع  يف 

�����ص����ت����ت���������ص����اع����ف 
م�صاركتها  ع��ن��د 
اأ�صدقائهم  م���ع 
واأف�������������������������������������������راد 
الأمر  عائالتهم، 
�صيكون  ال���������ذي 
ل������ه ان���ع���ك���ا����ص���ات 
كبرية  اإي���ج���اب���ي���ة 
وم�������ل�������م�������و��������ص�������ة 
ع�����ل�����ى ق���ط���اع���ن���ا 
املتميز،  العقاري 
واأن  وخ�����ص��و���ص��اً 
ال��ور���ص��ة ج���اءت يف وق���ت يعقد فيه 
ب��دب��ي م��ع��ر���ص ���ص��ي��ت��ي ���ص��ك��ي��ب مما 
ما  لتطبيق  لل�صباب  املجال  �صيتيح 
اك��ت�����ص��ب��وه م���ن خ����ربات ع��ل��ى اأر����ص 

الواقع."
وبدوره قال حممود الربعي، املدير 
اإن  ال��ع��ق��اري  دب���ي  ملعهد  التنفيذي 
اأه��داف��ه��ا يف ن�صر  ال��ور���ص��ة ح��ق��ق��ت 
خربات  وتعزيز  ال��ع��ق��اري��ة،  امل��ع��ارف 
وحتدياته  العقارات  ب�صوق  ال�صباب 
امل��ع��ه��د ملتزم  اأن  م���وؤك���داً  وف��ر���ص��ه، 

•• دبي-الفجر:

 تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من “قمة الت�صنيع والتجارة امل�صتقبلية”، 
دائرة  موؤ�ص�صات  اإح���دى  ال�����ص��ادرات،  لتنمية  دب��ي  موؤ�ص�صة  تنظمها  ال��ت��ي 
التنمية القت�صادية بدبي، بال�صراكة مع �صركة “اك�صبوتريد” املتخ�ص�صة 
يف   2018 اأكتوبر   9-8 يومي  وذل��ك  وامل��وؤمت��رات،  الفعاليات  تنظيم  يف 
وزير  امل��زروع��ي،  �صهيل  رع��اي��ة معايل  وذل��ك حت��ت  دب��ي،  النخلة  اأتالنت�ص 
الطاقة وال�صناعة يف الدولة. ويجمع احلدث اأكرث من 800 متخ�ص�ص يف 
جمال الت�صنيع من منطقة ال�صرق الأو�صط للتعرف على اأبزر الجتاهات 
والتطورات التكنولوجية اجلديدة التي تر�صم حتولت قطاع الت�صنيع يف 
املنطقة. كما تقدم القمة روؤى حول جمالت الت�صنيع امل�صتقبلية، واأبرزها 
وانت�صار  الأ�صا�صية  امل��ح��اور  م��ن  ب�صفتها  الرابعة”،  ال�صناعية  “الثورة 
ابتكارات  القمة،  املبتكرة، كما ويعر�ص على هام�ص  الت�صنيع  تكنولوجيات 
الت�صنيع  ممار�صات  تدعم  والتي  ال�صلة  ذوي  اخلدمات  م��زودي  وتقنيات 
ال�صناعية  دبي  ا�صرتاتيجية  مع  القمة  هذه  اأه��داف  تتما�صى  امل�صتقبلية. 

% من اأ�سهم اإنبي بالبور�سة  م�سر توقع اتفاقا لطرح 24 
•• القاهرة-رويرتز:

قالت وزارة البرتول امل�صرية ام�ص اإنه مت توقيع اتفاق مع حتالف بنك 
ال�صتثمار �صي.اآي كابيتال وبنك وجيفريز وبنك الإمارات دبي الوطني 
اإنبي  اأ�صهم �صركة  24 باملئة من  ليتوىل الرتويج والطرح الأوىل لنحو 
ما  اآذار على ط��رح  ال��ب��رتول يف مار�ص  وزارة  وواف��ق��ت  بور�صة م�صر.  يف 
اأ�صهم ال�صركة الهند�صية لل�صناعات البرتولية  24 باملئة من  ي�صل اإىل 
)اإنبي( بالبور�صة امل�صرية �صمن خطة احلكومة لطرح ح�ص�ص من اأكرث 
من 20 �صركة خالل ثالث �صنوات. ومل يخ�ص بيان البرتول اليوم يف 
اإنبي يف البور�صة. ومل يت�صن على الفور لرويرتز  املوعد املتوقع لطرح 
اأعلنت  الت�صال بالوزارة للح�صول على تعقيب. كانت الرئا�صة امل�صرية 
ال�صركات  يف  ح�ص�صا  �صتطرح  م�صر  اأن   2016 الثاين  كانون  يناير  يف 
والبنوك احلكومية “الناجحة” يف البور�صة خالل الفرتة املقبلة، وهو 
ما مل يحدث حتى الآن. وكان اآخر طرح ل�صركات حكومية يف البور�صة 
عام 2005 حن بيعت اأ�صهم امل�صرية لالت�صالت واأموك و�صيدي كرير 

للبرتوكيماويات.
وتوقع اأ�صرف غزايل الرئي�ص التنفيذي لبنك ال�صتثمار امل�صري احلكومي 
اإن.اآي كابيتال يف ت�صريحات لرويرتز يف يونيو حزيران 2017 اأن تبلغ 

ح�صيلة طرح اإنبي يف بور�صة م�صر بن 100 و150 مليون دولر.
 

املركزي ال�سوداين يحدد �سعر ال�سرف يوميا
•• اخلرطوم-رويرتز:

الأحد  يوم  من  �صيبداأ  ال�صودان  اإن  ال�صوداين  املركزي  البنك  حمافظ  قال 
من  جديدة  بهيئة  بال�صتعانة  يوميا  العملة  �صرف  �صعر  حتديد  يف  املقبل 
تهدف  اإج����راءات  جمموعة  اإط���ار  يف  وذل��ك  ال�صرافة،  ومكاتب  امل�صرفين 
مل��واج��ه��ة الأزم����ة الق��ت�����ص��ادي��ة. واأ����ص���اف امل��ح��اف��ظ حم��م��د خ��ري ال��زب��ري اأن 
 19 املا�صي على  العام  التي فر�صها  ال�صترياد  اأي�صا قيود  �صيلغي  ال�صودان 
�صلعة غذائية ومواد اأخرى يف حماولة منه خلف�ص العجز وحماية اجلنيه 
عام  يف  اجلنوب  انف�صل  منذ  م�صاعب  ال�صودان  اقت�صاد  ويعاين  ال�صوداين. 
2011 اآخذا معه ثالثة اأرباع اإنتاج النفط، مما حرم اخلرطوم من م�صدر 
مهم للعملة ال�صعبة. واأدى النق�ص املتفاقم يف العملة الأجنبية اإىل فر�ص 
تداول  فيها  يجري  ���ص��وداء  �صوق  ازده���ار  واإىل  ال�صحب  على  �صارمة  قيود 
ال�صرف  �صعر  الر�صمي. و�صجل  ال�صعر  باملئة عن   40 بنحو  بزيادة  ال��دولر 

الر�صمي للعملة ال�صودانية اليوم اخلمي�ص نحو 29 جنيها للدولر.
وتوقع الزبري يف ت�صريحات لرويرتز اأن ت�صهد املرحلة الأوىل زيادة يف �صعر 
الدولر قبل اأن ي�صتقر اجلنيه ال�صوداين بعد فرتة. وقال اإن هيئة ال�صرف 
اجلديدة �صتحدد اأي�صا �صعر �صراء الذهب من اأجل حماربة التهريب. وبرغم 
ازدهار ن�صاط ا�صتخراج الذهب، يقول امل�صوؤولون اإنه يجري تهريب معظمه 
اإىل خارج البالد مما يحرم البنك املركزي من م�صدر مهم للعملة ال�صعبة. 
وتقول �صركات تعدين وم�صوؤولون بقطاع الذهب اإن هذا يرجع يف جانب منه 
اإىل عزوف املنتجن عن البيع للبنك املركزي الذي حدد �صعر �صراء اأقل من 
وزارة  اأن  لالأنباء  ال�صودان  وكالة  ذك��رت  اأخ��رى  ناحية  العاملية. من  الأ�صعار 
“لتخفي�ص  اأخ��رى  وزارات  مع  الإل��ك��رتوين  الدفع  برنامج  د�صنت  التجارة 

امليزانية عن طريق تقليل التعامل الورقي وتقليل اإمكانية التزوير«.

وال�صناعات  لالأعمال  عاملية  من�صة  دبي  تكون  لأن  تهدف  والتي   2030
من  اأع�صاء  �صي�صارك  حيث  وال�صتدامة،  والبتكار  املعرفة  على  القائمة 
جلان ا�صرتاتيجية دبي ال�صناعية وممثلي من املجل�ص التنفيذي بال�صافة 
موا�صيع  لبحث  والعاملي  ااملحلي  امل�صتوى  على  التكنولوجيا  مبتكري  اىل 
مهمة مثل اإنرتنت الأ�صياء ال�صناعية وم�صانع امل�صتقبل والتواأمة الرقمية 

وا�صتخدام الروبوتات، بالإ�صافة اإىل موا�صيع عديدة ذات ال�صلة”.
والفر�ص  التحديات  اأب���رز  مناق�صة  اإىل  القمة  م��ن  الثالثة  ن�صخة  ت�صعى 
املحفزات  م��ن  ت����زال  ل  وال��ت��ي  وال���ت���ج���ارة،  الت�صنيع  ق��ط��اع��ي  يف  امل��ث��ال��ي��ة 
الرئي�صية لالقت�صاد يف املنطقة، حيث تقدم القمة من�صة لتبادل املعرفة، 
الرقمي  التحول  وفر�ص  حتديات  تو�صح  الواقع  من  حية  اأمثلة  وتعر�ص 
يف قطاع الت�صنيع. يغطي جدول اأعمال الربنامج موا�صيع تركز على دور 
التكنولوجيا والبتكار يف القطاع ال�صناعي، وا�صرتاتيجية دبي ال�صناعية، 
والإمداد والتموين 4.0، والذكاء ال�صطناعي، وتنامي �صناعة الروبوتات، 
من بن موا�صيع اأخرى. وي�صارك يف احلدث اأكرث من 40 خبريا يف املجال 
من �صركات �صمن قائمة فورت�صن لأكرب 500 �صركة يف العامل، وحتديداً 

ومنهم  وخ��رباء  كمتحدثن  واأملانيا  وفرن�صا  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأيه ا�ص اف؛ وريت�صارد  4.0( يف بي  اأوي هن�صن، نائب الرئي�ص )الت�صنيع 
األربت، رئي�ص البتكار الرقمي يف برييلي دويت�صالند، واأحمد احلداد املدير 
التنفيذي للعمليات يف جافزا، موانئ دبي العاملية، وهيمان�صو بال�صل ، رئي�ص 
التنفيذي  الرئي�ص   ، ري��ت  ف��ان  واألك�صندر  ؛  اإبيكور  يف  التكنولوجيا  ق�صم 
دايفوكو،  يف  احل�صابات  م��دي��ر   ، ك��را���ص  واأن��دري��ه  دب���ي،  م��اي  يف  للعمليات 
 ، ت��اب��رورا  ل�صركة  التنفيذي  والرئي�ص  املوؤ�ص�ص   ، األ��ف��ريي  وفران�صي�صكو 

وغريهم من امل�صاركن.
وي�صارك يف احلدث اأكرث من 20 �صركة كرعاة، وهم: “موانئ دبي العاملية” 
واإبيكور  املنطقة احل��رة؛  كراعي ر�صمي يف  و”املنطقة احل��رة جلبل علي” 
ك��راع��ي بالتيني؛ وداي��ف��وك��و وت��اي��ربي��ورا ك��راع��ي ذه��ب��ي؛ وواح���ة ال�صجعة 
لال�صت�صارات  لن  ك�صريك  ماجنمنت  و�صينكا  ف�صي؛  كراعي  ال�صناعية 
والتدريب، بالإ�صافة اإىل اأومرون؛ وا�ص اآي �صي كي؛ وفينيك�ص كونتاكت؛ 
كرعاة  اإلكرتونيك  ولويز  واك��م،  وادف��ان��ت��ك؛  لب�ص؛  تكنولوجيا  وامين�صا 

الربط ال�صبكي.
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العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1856  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- برولوجيك�ص - �ص ذ م م  2-�صاروان �صينغ لل �صينغ بهوجال 3-باجليندر 
كاور نرمل �صينغ �صانا 4-لل �صينغ جورديال �صينغ بهوجال  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك اي �صي  اي �صي اي املحدودة )فرع دبي املايل العاملي( )املعروفة �صابقا با�صم اي �صي اي �صي 
اي املحدودة( وميثله / خليفة عبداهلل �صعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بالت�صامن والنفراد مببلغ وقدره )3.335.310.73 دولر 
امريكي( او ما يعادله مببلغ ) 16728915.87 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
9% من تاريخ ال�صتحقاق 2015/10/8 وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم الثنن  املوافق  
2018/10/22  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2825  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- كلوفر لل�صفر وال�صياحة - ذ م م )فرع( وميثلها مديرها �صابر نزير 
اأحمد �صيخ �صيخ نزار اأحمد عبدل الباهي 2-افرين �صابر �صيخ / ب�صفتها �صريك و�صامن 
املدعي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  م   م  ذ  ���ص   - وال�صياحة  لل�صفر  كلوفر  ملديونية 
اخلليج للتمويل - �ص م خ وميثله / ابراهيم ح�صن ابراهيم املال - قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره )155480.78 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية 
وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص  املوافق  2018/10/11  ال�صاعة 8.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ص 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/9161  عمايل جزئي             

م م  جمهول حمل  ذ   - الفنية  الفني للخدمات  البيت   -1 املدعي عليه /  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / حم��م��ود حم��م��ود حم��م��د ح�����ص��ن اخل��م��ي�����ص��ي   قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
يف  وامل�صاريف   والر�صوم  دره��م(   2500( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   27861(
الثالثاء   ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB184982603AE(ال�صكوى
املوافق 2018/10/16  ال�صاعة 8.30 �ص  بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/8646  عمايل جزئي             
اىل املدعي عليه / 1-  دار خرعوبه خلياطة املالب�ص الن�صائية جمهول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ر���ص��ا اجل��وه��ري حم��م��د ع��ب��داهلل  ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   20838( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
يف  املحاماة   واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
الثنن   ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB184798007AE(ال�صكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.1 بالقاعة  ���ص    10.00 ال�صاعة    2018/10/15 امل��واف��ق 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/10625  عمايل جزئي             
اىل امل��دع��ي عليه / 1-���ص��ف��وة ال����رواد ل��ل��م��ق��اولت - ���ص ذ م م  جم��ه��ول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / اح��م��د ح��م��اده اب��راه��ي��م اب��راه��ي��م - ق��د اأق���ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )16620 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
ال�صكوى)MB185970555AE( وحددت لها جل�صة يوم الحد   املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  ���ص    10.00 ال�صاعة    2018/10/28
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/9266  عمايل جزئي             

ذ  م م  جمهول  ���ص  العامة -  اك�صل ج��راف��ك للتجارة  امل��دع��ي عليه / 1-   اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / اف����اق اح��م��د ف�����ص��ل رح���ي���م   ق��د اأق����ام عليك 
ال����دع����وى وم���و����ص���وع���ه���ا امل���ط���ال���ب���ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )8758 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
ال�صكوى)MB184886155AE( وحددت لها جل�صة يوم الحد   املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.1 بالقاعة  ���ص    8.30 ال�صاعة    2018/10/14
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/9103  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ال�����ص��اب��ري ل��ل��م��ج��وه��رات - ���ص ذ م م  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي / يا�صر في�صل حممود احمد   قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة  دره���م(   90166( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
امل��ح��ام��اة  ورقم  ع���ودة مببلغ )3000 دره����م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وات���ع���اب 
الثالثاء  ي���وم   جل�صة  لها  وح���ددت   )MB185234347AE(ال�صكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch2.E.22 بالقاعة  ���ص    8.30 ال�صاعة    2018/10/16 املوافق 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4229  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-�صركة مانهامي ا�صو�صييت�ص - �ص ذ م م - فرع دبي  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / توما�ص زبينوفي�صكي وميثله / ا�صماء علي حم�صن 
امل�صعبي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  )410700 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   )MB180450838AE(ال�صكوى ورق��م  املحاماة.  
الثنن  املوافق 2018/10/22  ال�صاعة 8.30 �ص  بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/9010  عمايل جزئي             

ف��رع دبي    - م   م  ذ   - والتعمري  ال���وادي لالن�صاء  امل��دع��ي عليه / 1-���ص��رح  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ال�صيد يو�صف ج��ربي��ل ي��و���ص��ف   قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�صاريف ورقم  والر�صوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )5000   8395(
الثالثاء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB184542478AE(ال�صكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.4 بالقاعة  ���ص    10.00 ال�صاعة    2018/10/16 امل��واف��ق 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/10463  عمايل جزئي             
امل��دع��ي عليه / 1- ج���واد اخ��رت حممد اخ���رت  جم��ه��ول حم��ل القامة  اىل 
ال��ق��رق وامل��ط��رو���ص��ي حم��ام��ون وم�����ص��ت�����ص��ارون قانونيون    امل��دع��ي /  مب��ا ان 
ق���د اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات عمالية 
امل��ح��ام��اة رقم  وق���دره���ا )100000 دره����م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وات���ع���اب 
الثنن    ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   )MB185553427AE(ال�صكوى
املوافق 2018/10/15  ال�صاعة 10.00 �ص  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/6575  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- دايت�صي خلدمات التنظيف - ذ م م جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي/حممد كمال عبدال�صالم حممد ال�صيخ   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )15533 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 
  )MB182448687AE( ال�����ص��ك��وى  رق���م  وامل�����ص��اري��ف   وال��ر���ص��وم  دره����م( 
�صباحا    8.30 ال�صاعة    2018/10/16 امل��واف��ق  الثالثاء   ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 
حالة  ويف  ح�����ص��وري.  مبثابة  �صيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل  على 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/171  بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �صده/1- باتر مروان ر�صيد بيوك   جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ بنك اأبوظبي التجاري وميثله / حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي  قررت 
حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2018/10/2 اخطاركم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها 
)2.400.000( درهم خالل �صهر من تاريخ  العالن واإل بيع العقار حمل الرهن 
باملزايدة باملزاد العلني وفقا لن�ص املادة 295 من قانون اجراءات مدنية وهي عبارة 
عن �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�ص : 107 - رقم املبنى : 5 - ا�صم 
املبنى : دلفن دبليو 3 - رقم الطابق : 15 - رقم العقار : 1501 - امل�صاحة : 126.91 

مرت مربع ، وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.   
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/161  بيع عقار مرهون    
طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  جويل  ماني�ص  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
عي�صى  حممد   / وميثله  ع   م  ���ص   - الوطني  اخليمة  راأ����ص  بنك  التنفيذ/ 
 2018/10/2 ب��ت��اري��خ  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  ق���ررت حمكمة  ال�����ص��وي��دي   �صلطان 
اخطاركم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )2996241( درهم خالل �صهر من 
تاريخ  العالن واإل بيع العقار حمل الرهن باملزاد العلني وفقا لن�ص املادة 
295 من قانون اج��راءات مدنية وهي عبارة عن  قطعة ار���ص - املنطقة : 
الثنية الرابعة - رقم الر�ص : 1275 - امل�صاحة : 539.95 مرت مربع ،  وذلك 

للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/2390   تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ا���ص��ام��ة ف����وؤاد ال�����ص��ع��ار  جم��ه��ول حمل 
اأقام  قد  منعم   لوي�ص  التنفيذ/اليا�ص  ان طالب  القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )21440( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه 
املذكور خالل 15 يوما  بالقرار  بحقك يف حالة عدم اللتزام 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3150   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صدهما/1- �صارل�ص فران�صي�ص �صوايت 2-اي �صي ال ان�صكتورات 
املحدودة  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بول روبن�صون عن 
ح�صن  حممود   / وميثله  هيومان  ف��ريت��وال  �صركة  مالك  وب�صفته  نف�صه 
والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  - قد  علي احمد 
اىل  دره��م   )1578718( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والتكافل  بالت�صامن 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3461   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- ا�صماعيل حيدر عبا�ص ح�صن  جمهول حمل القامة 
 / وميثله  عامة(  م�صاهمة  )�صركة  امل�صرق  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  حثبور   �صيف  حممد  خليفة  خالد 
 )526517.83( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6164(

املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها خليفة جمعة النابودة
املنذر اليه : �صركة موديالنك�ص التجارية - ذ م م    )جمهول حمل الإقامة( 

تتوجه املنذرة بهذا النذار لإنذار املنذر اليها بالآتي :- 
ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 91.500 درهم متثل بدل اليجار لل�صنة الإيجارية اجلديدة التي بداأت 
�صرعة  املنتهي مع  العقد  ال�صداد يف  بتاريخ 2019/7/31 ح�صب طريقة  وتنتهي  بتاريخ 2018/8/1 
تبليغكم  تاريخ  �صهر واحد من  الإيجار اجلديد وذلك خالل  املنذرة للح�صول على عقد  مراجعة 
من  خاليا  للمنذر  وت�صليمه  امل��اأج��ور  اإخ���الء  ���ص��داد  دون  املمنوحة  املهلة  انتهاء  ح��ال  ويف  ب��الإن��ذار 
ال�صواغل وال�صاغلن وباحلالة التي كان عليها عند التعاقد وتقدمي براءة ذمة من الكهرباء واملياه 
خالل فرتة �صغلكم وما ي�صتجد من اأجرة حتى تاريخ الخالء التام مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة 
بالتعوي�ص عن الأ�صرار التي يتم اإكت�صافها عند اأو بعد الإخالء التام والتي تكون قد حلقت باملاأجور 

من جراء �صغلكم للماأجور. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6161(

املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها خليفة جمعة النابودة
املنذر اليه : �صركة موديالنك�ص التجارية - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة( 

تتوجه املنذرة بهذا النذار لإنذار املنذر اليها بالآتي :- 
ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 89.250 درهم متثل بدل اليجار لل�صنة الإيجارية اجلديدة التي بداأت 
�صرعة  املنتهي مع  العقد  ال�صداد يف  بتاريخ 2019/6/30 ح�صب طريقة  وتنتهي  بتاريخ 2018/7/1 
تبليغكم  تاريخ  �صهر واحد من  الإيجار اجلديد وذلك خالل  املنذرة للح�صول على عقد  مراجعة 
من  خاليا  للمنذر  وت�صليمه  امل��اأج��ور  اإخ���الء  ���ص��داد  دون  املمنوحة  املهلة  انتهاء  ح��ال  ويف  ب��الإن��ذار 
ال�صواغل وال�صاغلن وباحلالة التي كان عليها عند التعاقد وتقدمي براءة ذمة من الكهرباء واملياه 
خالل فرتة �صغلكم وما ي�صتجد من اأجرة حتى تاريخ الخالء التام مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة 
بالتعوي�ص عن الأ�صرار التي يتم اإكت�صافها عند اأو بعد الإخالء التام والتي تكون قد حلقت باملاأجور 

من جراء �صغلكم للماأجور. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6162(

املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها خليفة جمعة النابودة
املنذر اليه : �صركة موديالنك�ص التجارية - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة( 

تتوجه املنذرة بهذا النذار لإنذار املنذر اليها بالآتي :- 
ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 91.300  درهم متثل بدل اليجار لل�صنة الإيجارية اجلديدة التي بداأت 
بتاريخ 2018/5/15 وتنتهي بتاريخ 2019/5/14 ح�صب طريقة ال�صداد يف العقد املنتهي مع �صرعة 
تبليغكم  تاريخ  �صهر واحد من  الإيجار اجلديد وذلك خالل  املنذرة للح�صول على عقد  مراجعة 
من  خاليا  للمنذر  وت�صليمه  امل��اأج��ور  اإخ���الء  ���ص��داد  دون  املمنوحة  املهلة  انتهاء  ح��ال  ويف  ب��الإن��ذار 
ال�صواغل وال�صاغلن وباحلالة التي كان عليها عند التعاقد وتقدمي براءة ذمة من الكهرباء واملياه 
خالل فرتة �صغلكم وما ي�صتجد من اأجرة حتى تاريخ الخالء التام مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة 
بالتعوي�ص عن الأ�صرار التي يتم اإكت�صافها عند اأو بعد الإخالء التام والتي تكون قد حلقت باملاأجور 

من جراء �صغلكم للماأجور. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1711  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- الفوز للمقاولت - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
عبداهلل  ب�صار   / وميثله  حامد  ع��ب��داهلل  �صيف  /جا�صم  امل�صتاأنف  ان  مب��ا 
علي ابراهيم امل�صايبة قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 
:  2018/1274 جتاري كلي بتاريخ 2018/7/25  وح��ددت لها جل�صه يوم 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة    2018/11/14 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  
ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/834 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- التوا�صل بال حدود - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / 
�صركة �صوبر للتجارة العامة - �ص ذ م م وميثله / �صعيد مبارك عبيد اأحمد الزحمي  نعلنكم 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2018/5/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ل�صالح/ �صركة �صوبر للتجارة العامة - �ص ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
والفائدة   ، درهما  وارب��ع��ون  و�صبعة  واربعمائة  ال��ف  و�صبعون  ت�صعة   79.447 وق��دره  مبلغ 
القانونية بواقع 9% �صنويا من 2017/12/5 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صاريف ومبلغ 
خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/395 جتاري جزئي                                              

القامة  ك�صاري  جمهول حمل  احمد  احمد حممد  املدعي عليه/1- حممد  اىل 
مبا اأن املدعي / �صعيد عبدالعال يو�صف القدرة وميثله / �صعيد مبارك عبيد احمد 
الزحمي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/3/27  يف 
بالزام املدعي  القدرة :  املذكورة اعاله ل�صالح/ �صعيد عبدالعال يو�صف  الدعوى 
عليه باأداء مبلغ 20.000 درهم مع الفائدة بواقع  9% من تاريخ 2018/2/8 وحتى 
امل��ح��ام��اة.  حكما مبثابة  اتعاب  دره��م  وال��ف  بامل�صاريف  ال��زام��ه  ال�صداد مع  مت��ام 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3164  جتاري جزئي              

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �صليمان   همام  عبدالعال  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
ذ م م وميثله / حممد مرت�صى يعقوب مرت�صى  ال�صيارات -  ام لتاأجري  اأر بي  املدعي/ 
برهان الها�صمي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره���م(   وثمامنائة  ال��ف  و�صتون  )اث��ن��ان  دره��م(   62.800( وق��دره 
التام و �صمول  ال�صداد  القانونية تاريخ املطالبة وحتى  اتعاب املحاماة والفائدة  ومقابل 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2018/10/17  
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�صاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2588  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-  باور فيكتور لالعمال الكهروميكانيكية - �ص ذ م م   جمهول 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل���دع���ي/ م��وؤ���ص�����ص��ة م��رك��ز الأن�����ارة ل��ال���ص��ت��رياد وال��ت��ج��ارة - 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - اإ�صماعيل  امل��ك��اوي  عو�ص  وميثله/مكاوي  �صرفوماتيك 
درهم(   102.182.24( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
وحتى  ال�صتحقاق   تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الثنن  املوافق  2018/10/15  ال�صاعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

الدورة الرابعة من املوؤمتر الدويل ملركبات امل�ستقبل تنطلق يف نوفمرب املقبل باأبوظبي

ت�صميم  م�����ص��اب��ق��ة   –  ication
ال��ط��الب��ي��ة ح��ي��ث قامت  الإ������ص�����اءة 
خم�صة فرق جامعية بت�صور وتركيب 
الفنية  ل����الإ�����ص����اءة  خم��ط��ط��ات��ه��م 
العار�صن  م��ن��ت��ج��ات  ب���ا����ص���ت���خ���دام 
ومعلمي  ا���ص��ت��ودي��وه��ات  ومب�����ص��اع��دة 
ا�صتوديوهات  حم��ل��ي��ن.   ت�����ص��م��ي��م 
واجهت  الأوىل  وللمرة  واملوجهن. 
حتديد  يف  ���ص��ع��وب��ة  احل���ك���م  جل���ن���ة 
امل�صتوى،  ل��ت��ق��ارب  ن��ظ��راً  ال��ف��ائ��زي��ن 
ح���ي���ث ف�������ازت ك����ل ج���ام���ع���ة الأم�����ري 
�صلطان وجامعة زايد على مب�صابقة 
ف��رق من  اأي�صاً  فيها   �صارك  ملهمة 
دبي، جامعة  الأمريكية يف  اجلامعة 

هرييوت وات وجامعة مانيبال.
من جهته، قال اأحمد باول�ص الرئي�ص 
التنفيذي ل�صركة مي�صي فرانكفورت 
معر�ص  "يوا�صل  الأو���ص��ط:  ال�صرق 
الإ���ص��اءة يف ال�صرق الأو���ص��ط عر�ص 
توؤثر  التي  الإ���ص��اءة  ج��وان��ب  جميع 
ع��ل��ى ح��ي��ات��ن��ا ال���ي���وم���ي���ة، ب������دًءا من 
الإ�صاءة الذكية واملفاهيم اخلارجية، 
الزخرفية  الإ�����ص����اءة  اإىل  و����ص���وًل 
اجل��م��ي��ل��ة والأن��������وار ال��ف��ن��ي��ة لأب����رز 
وحتى  بالعامل،  املعروفة  العالمات 
اإىل  تتطلع  التي  النا�صئة  ال�صركات 
ترك ب�صمتها يف ال�صوقن الأو�صطي 

والعاملي. 
ال��ع��دي��د من  ب���ن  امل��ع��ر���ص  "يجمع 
العنا�صر املختلفة التي تخلق من�صة 
ت�صميم  مل��ج��ت��م��ع  ل��ل��غ��اي��ة  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
يعد  وفيما  الإ����ص���اءة.  وتكنولوجيا 
الأهمية،  بالغ  اأم��راً  الأع��م��ال  توليد 
اإل اأنه من املهم بنف�ص القدر املعرفة 
امل�����ص��رتك��ة والأف�����ك�����ار ال���ن���اجت���ة هي 
التي جتعل منطقة ال�صرق الأو�صط 

منطقة مثرية للعمل بها". 

••دبي-الفجر:

قام منظمو معر�ص الإ�صاءة بال�صرق 
الأو�صط باإ�صدال ال�صتار على فعاليات 
املعر�ص  م��ن  ع�صر  ال��ث��ال��ث��ة  ال����دورة 
اختتم  وال��ذي  املتخ�ص�ص  التجاري 
اأع���م���ال���ه ب��ن��ج��اح وم����ن خ����الل حفل 
ت��وزي��ع اجل��وائ��ز امل��م��ي��ز ال���ذي يكّرم 
وتكنولوجيا  ت�صميم  يف  الأف�����ص��ل 

الإ�صاءة العاملية والإقليمية. 
ال����ت����ج����اري  امل�����ع�����ر������ص  يف  �������ص������ارك 
امل��ت��خ�����ص�����ص الأب�������رز ل��ل�����ص��ن��اع��ة يف 
املنطقة 333 عار�صا من 30 دولة 
للموؤمترات  ال����دويل  دب���ي  م��رك��ز  يف 
5،469 زائرا من  واملعار�ص، وزاره 

74 دولة. 
ال��ع��ام منوا  ���ص��ه��دت دورة ه���ذا  وق���د 
م�صاحة  يف   %9 ب��ن�����ص��ب��ة  ����ص���ن���وي���ا 
بو�صفه  مكانته  ي��ع��زز  م��ا  امل��ع��ار���ص 
ال�����ص��ن��وي واج���ب احل�صور  ال��ت��ج��م��ع 

ملجتمع ت�صميم الإ�صاءة الدويل. 
وت���اأك���د ذل����ك اأك�����رث ب��ح�����ص��ور اأك���رث 
ال�صناعة  حم���رتيف  م��ن   600 م��ن 
جائزة  حفل  من  ال�صاد�صة  الن�صخة 
الذي  الأو���ص��ط،  ال�صرق  الإ���ص��اءة يف 
اأقيم يف فندق هيلتون احلبتور �صيتي 
يف 25 �صبتمرب. تناف�ص 53 مر�صحاَ 
على �صبع فئات للم�صاريع و�صت فئات 
اأكرث  م��ن  اختيارهم  مت  للمنتجات، 

من 230 م�صاركة يف 2018.
ومن بن الفائزين الكبار كانت ثريا 
�صرح زائد املوؤ�ص�ص يف اأبوظبي، التي 
اأف�����ص��ل م�صروع  ب��ج��ائ��زت��ن:  ف����ازت 
العام،  اإ�صاءة خارجية وعامة خالل 
واأف�صل م�صروع اإ�صاءة مبتكرة لهذا 

العام.
  dpa اإي��ه  ب��ي  دي  �صركة  تكليف  مت 

الداخلي واإ�صاءة ال�صقف. وقالت اإن 
ال��ت�����ص��م��ي��م رك����ز ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري على 
رواية الق�ص�ص التي تلخ�ص املناظر 
املحيط.   احل��ج��ر  جل��ب��ل  الطبيعية 
�صالة  ت��ع��ت��رب  رودري����غ����ي����ز:  وق���ال���ت 
�صيدهارتا مثاًل على رواية الق�ص�ص 
لأول  �صافرنا  وعندما  الت�صميم،  يف 
باجلبال  انبهرنا  م�صقط،  اإىل  م��رة 
والغمو�ص وراءها. لقد اأن�صاأنا ق�صة 
اجل���ب���ال، وكيف  احل���ك���اي���ات يف  ع���ن 
اخليالية  ال��ق�����ص�����ص  ت��ل��ك  ان��ت�����ص��رت 
من  م�صقط  مدينة  اأنحاء  جميع  يف 
اأعطانا  ال��ت��ق��ل��ي��دي.  احل��ك��ي  خ���الل 
لت�صميم  ان�����ط�����الق  ن���ق���ط���ة  ذل������ك 
امل�صاحات املختلفة ل�صالة �صيدهارتا 
التي ناأمل اأن تكون جاهزة يف بداية 

العام املقبل. 
دائماً يعد معر�ص الإ�صاءة يف ال�صرق 
ل�صراكات  حمببة  من�صة  الأو����ص���ط 
الأع���م���ال ف�����ص��اًل ع��ن ك��ون��ه حا�صناً 
ت�صكل  ال���ت���ي  ال���ت���وج���ه���ات  جل���دي���د 
املعمارية  الإ�صاءة  ت�صميم  م�صتقبل 

الإقليمية.
يف  ال�����ث�����الث  الأي����������ام  م���ع���ر����ص  زار 
 5469 اأك��رث من  دورت��ه ه��ذا العام 
فالنتن،  م���ارت���ن  اأح����ده����م  زائ�������را، 
�صركة  يف  ال��ع��امل��ي  الت�صميم  م��دي��ر 
Ligman، وهو ا�صتوديو ت�صميم 
اإ�صاءة مقره اململكة املتحدة. ل يزال 
اإ�صاءة �صابق  فالنتن، وهو م�صت�صار 
يكون  اأن  يحب  ظ��ب��ي،  اأب���و  بلدية  يف 

من الزائرين الدائمن للمعر�ص. 

����ص���رك���ة  "اإن  ف����ال����ن����ت����ن:  وق����������ال 
يف  ج����ي����داً  م���ع���روف���ة   Ligman
تعمل  اأنها  كما  العامل  اأنحاء  جميع 
يف ال�صرق الأو�صط منذ حوايل ع�صر 
واحدة  املنطقة  ه���ذه  ت��ع��د  ���ص��ن��وات. 
م���ن اأك�����رب الأ�����ص����واق ال��ع��امل��ي��ة، اإىل 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  جانب 
الكثري  هنا  قدمنا  لقد  واأ�صرتاليا. 
الفريدة،  ال��ت�����ص��م��ي��م  اأع����م����ال  م���ن 
ونحن ب�صدد التعامل مع الكثري من 
املنتجات  لبع�ص  الإ���ص��اءة  م�صممي 
الإ�صاءة  يف  اأ�صا�صاً  نعمل  الرئي�صية. 
اإ�صاءة  اإىل  ننتقل  ولكننا  اخلارجية 
اأو  ال��ع��ام��ن  املغلقة خ��الل  الأم��اك��ن 

الثالثة القادمن". 
يف  ك��ث��رًيا  ال��ك��ث��ري  ل�صفراتي  "نظرا 
وفقاً  ذل����ك  ن��ح��و  اأو  امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام 
الإ�صاءة  �صوق  اأن  اكت�صفت  ملهمتي، 
يختلف  ل  الأو�������ص������ط  ال�������ص���رق  يف 
لي�ص  فهو   - العامل  بقية  عن  كثرًيا 
متوافق  اإن���ه  م��ت��ق��دًم��ا؛  اأو  م��ت��اأخ��راً 
اأوروبا،  يف  موجود  هو  ما  مع  متاًما 
امل���ت���ح���دة، ج���ن���وب �صرق  ال�����ولي�����ات 
هنا،  التكنولوجيا  واأ�صرتاليا.  اآ�صيا 
م�صتوى  اأن  ك��م��ا  ه��ن��ا،  وال���ع���الم���ات 
الأمر  نف�صه.  الأم��ور هو  التحكم يف 
اأي  يف  راأيتها  التي  ال�صهولة  بنف�ص 

مكان يف العامل ".
الأو�صط  ال�����ص��رق  الإ����ص���اءة  معر�ص 
فرانكفورت  مي�صي  ���ص��رك��ة  تنظمه 
ال�����ص��رق الأو�����ص����ط. و���ص��ه��د احلدث 
.Light م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  ال����������دورة 

لالإ�صاءة يف دبي باإنارة الرثيا، وهي 
حجر  ي�صكل  �صخم  ع���ام  ف��ن��ي  ع��م��ل 
ال���زاوي���ة يف ���ص��رح زائ���د امل��وؤ���ص�����ص يف 
ال��ذي يعد تكرميا وطنياً  اأب��و ظبي، 
دائماً لالأب املوؤ�ص�ص لدولة الإمارات 
العربية املتحدة، املغفور له باإذن اهلل، 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان.
بت�صور  هلميك  رال����ف  ال��ف��ن��ان  ق���ام 
بالتعاون  وت�صميمه  الفني  العمل 
ال�صتوديو  يف   dpa ����ص���رك���ة  م����ع 
اخل����ا�����ص ب����ه يف ب��و���ص��ط��ن وخ����الل 
جتارب الإ�صاءة املكثفة التي اأجريت 
الب�صري  الأداء  اأبوظبي لتحقيق  يف 
مل��خ��ط��ط الإ����ص���اءة ال����ذي ي��ع��زز هذا 

العمل الفني عاملي الطراز.
وم���ن اأب����رز ال��ف��ائ��زي��ن الآخ���ري���ن يف 
ه���ذه ال��ل��ي��ل��ة اأي�������ص���اً،  "ل ب���ريل من 
يف  الأوىل  ال����ع����رو�����ص  دراغون"، 
ال�����ص��رق الأو����ص���ط وال��ت��ي م��ق��ره��ا يف 
اأف�صل  بجائزة  ف��از  وال���ذي  دب���ي،  يف 
م�صروع اإ�صاءة ترفيهية لهذا العام؛ 
لالإ�صاءة،  دلتا  الت�صميم  وا�صتوديو 
ال������ذي ح�����ص��ل ع���ل���ى ج���ائ���زت���ن عن 
ب��ول��غ��ري لليخوت  ن���ادي  اأع��م��ال��ه يف 
اإ�صاءة  م�صروع  اأف�صل  لفئة  دب��ي  يف 
املطاعم واحلانات لهذا العام، وفندق 
بولغري يف فئة اأف�صل م�صروع اإ�صاءة 

فندقية لهذا العام.
وكان حفل جائزة الإ�صاءة يف ال�صرق 
الأو�صط خري ختام ملعر�ص الإ�صاءة 
2018، حيث  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  يف 
الإ�صاءة  ت�صنيع  �صركات  اأبرز  قامت 

درهم للقطعة.
يف   1،500 م���ن  اأك����رث  ب��ع��ن��ا  "لقد 
اأق��ل م��ن ع��ام منذ اإط��الق��ن��ا، ونريد 
اأما  ال��ت��ايل.  امل�صتوى  اإىل  ننتقل  اأن 
خارج الإمارات، فقد قمنا بالت�صدير 
بالفعل اإىل املك�صيك، املغرب وم�صر. 
كما التقينا عدداً من املهتمن خالل 
معر�ص الإ�صاءة يف ال�صرق الأو�صط 
ممن  اأف��ري��ق��ي��ا  م��ن  منهم   ،2018
تركيب  و�صهولة  الت�صميم  يحبون 

 ."Shade EZ
ك��م��ا ت�����ص��م��ن م��ع��ر���ص الإ�����ص����اءة يف 
ال�����ص��رق الأو����ص���ط لأول م���رة يف عام 
اأبرزت  حيث  ذك��ي��اً،  ج��ن��اح��اً   2018
تقنياتها  اأح���دث  ال��رائ��دة  العالمات 
يف الإ�صاءة الذكية، اإنرتنت الأ�صياء، 

�صوابط الإ�صاءة واأمتتة املباين.
 Hager ����ص���رك���ة  �����ص����ارك����ت  ك���م���ا 
ت�صنيع  وه��ي  الأمل��ان��ي��ة،   Group
اجلناح  يف  الكهربائية،  التجهيزات 
ال�صركة  اأب������رز  ح��ي��ث  امل��ت��خ�����ص�����ص، 
واملباين  امل���ن���ازل  لأمت���ت���ة  اأن��ظ��م��ت��ه��ا 

الذكية. 
وك���ان���ت ج���وان���ا اآ����ص���ي، م��دي��ر حلول 
 Hager يف  الكوابل  وح��دات  اإدارة 
متواجدة  الأو�������ص������ط،  ال�������ص���رق  يف 
ال�صركة  ل��وح��ات  عمل  كيفية  ل�صرح 
لوحاتنا  "متّكن  وق��ال��ت:  اللم�صية، 
التحكم  م��ن  امل�صتخدمن  اللم�صية 
اأجهزة  من  منازلهم  يف  �صيء  كل  يف 
الإ�صاءة،  ال�����ص��وت،  ال��ه��واء،  تكييف 
ال��ت��ع��ت��ي��م، ال�����ص��ت��ائ��ر وغ����ريه����ا من 

على  النا�صئة  وال�صركات  ال��ع��امل  يف 
لآلف  منتجاتهم  بعر�ص  �صواء  حد 
التجار وحمرتيف القطاع من جميع 

اأنحاء املنطقة.
الرئي�صية  الأ�����ص����م����اء  اأب�������رز  وم�����ن 
امل��ع��ر���ص والغنية عن  ���ص��ارك��ت  ال��ت��ي 
�صنمار  م���ث���ل  ����ص���رك���ات  ال���ت���ع���ري���ف، 
لي���ت���ن���ج ����ص���ي�������ص���ت���م���ز، دي����ك����ولي����ت، 
اأبن�صال، فينيوتك، مارتن  �صيلفانيا، 
وزومتوبل،  زوملوك�ص،  بروفي�صنال، 
  Shade  EZ ���ص��رك��ة  ك��ان��ت  فيما 
اأحد العار�صن اجلدد الذين اأطلقوا 
اإماراتية  الإ���ص��اءة  م�صابيح  ظ��الل 
ال�����ص��ن��ع امل�����ص��ن��وع��ة م��ن م����واد معاد 

تدويرها 100 يف املئة.
الرئي�ص  ول�����ه�����ان،  ب�����ري�����ان  وق�������ال 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي وامل����وؤ�����ص���������ص ل�����ص��رك��ة

 EZ ت���ف���رد  اإن   ،  Shade  EZ
بَقو�صها  اإىل  ي����رج����ع   Shade
برباءة  امل�صجل  للتخ�صي�ص  القابل 
وال��ذي يتوافق ب�صهولة مع  اخ��رتاع 
بينما  اإ����ص���اءة،  مل�����ص��ب��اح  ت��رك��ي��ب  اأي 
األوانها  مبختلف  ال���ظ���الل،  ُت��ل��ح��ق 

واأحجامها، على القو�ص.
�صيء  "مت عمل كل  واأ���ص��اف ولهان: 
لقاء  اإىل  ونتطلع  الإم����ارات،  يف  هنا 
و�صركات  امل�����ص��م��م��ن  و  امل���ط���وري���ن 
التجزئة يف  البناء واملقاولن وجتار 
معر�ص الإ�صاءة يف ال�صرق الأو�صط  
لتقدمي Shade EZ كخيار �صهل 
لتغطية الأنوار يف امل�صاريع ال�صكنية 
 50 اأو ال��ت��ج��اري��ة، ب��اأ���ص��ع��ار جت��زئ��ة 

باإنرتنت  املت�صلة  املنزلية  الأج��ه��زة 
اللم�صية  اللوحة  من  �صواء  الأ�صياء، 

اأو هواتفهم املحمولة.
ن�صارك يف معر�ص الإ�صاءة يف ال�صرق 
اجلديدة  حلولنا  لعر�ص  الأو���ص��ط 
املطورين،  الأن��ظ��م��ة،  دم��ج  مل��ح��رتيف 
النهائين  امل�����ص��ت��خ��دم��ن  وك���ذل���ك 
والق�صور.  ال���ف���ي���الت  اأ����ص���ح���اب   -
���ص��ه��د ج��ن��اح��ن��ا ال��ك��ث��ري م���ن ال����زوار 
مب�صاركتنا  �صعداء  ونحن  واللقاءات 

يف املعر�ص. 
ك��م��ا ت�����ص��م��ن م��ع��ر���ص الإ�����ص����اءة يف 
ع����ودة   2018 الأو������ص�����ط  ال�������ص���رق 
ال����ف����ع����ال����ي����ات مثل  م������ن  ال����ع����دي����د 
موؤمتر  وه����و   -  Thinklight
اأي��ام يركز على جمالت  مل��دة ثالثة 
الهند�صة  وه��ي  الرئي�صية،  الإ���ص��اءة 
الداخلي  وال��ت�����ص��م��ي��م  امل���ع���م���اري���ة 

واملناظر الطبيعية.
اإل��ي�����ص��ا رودري���ج���ي���ز، مديرة  وك���ان���ت 
 Rockwell �صركة  يف  ا�صتوديو 
والت�صميم،  ل��ل��ع��م��ارة   Group
امل���وؤمت���ر،  م��ت��ح��دًث��ا يف   15 ���ص��م��ن 
تو�صيحياً  ع���ر����ص���اً  ق���دم���ت  ح���ي���ث 
الإن��ارة، وكيف يطّوع  حول توجهات 
امل�����ص��م��م��ون اأح������دث ال���ت���وج���ه���ات يف 

مفاهيمهم الت�صميمية. 
�صالة  رودري�����غ�����ي�����ز  اأب�����������رزت  وق������د 
يف  قريباً  افتتاحها  املقرر  �صيدهارتا 
العا�صمة العمانية م�صقط، حيث مت 
 Group  Rockwell تكليف 
جانب �صركة dpa بت�صميم الديكور 

حفل ت�زيع ج�ائز الإ�ساءة بدبي يجمع رواد ال�سناعة يف املنطقة والعامل 

ثريا �سرح زايد  »املوؤ�س�ص « يف اأبوظبي و »ل بريل من دراغون« 

الدويل  امل��وؤمت��ر  م��ن  ال��راب��ع��ة  ال���دورة  الرئي�صي يف  امل��ح��ور  ث��وري��ة فيه  تغيريات 
للموا�صفات  الإم����ارات  هيئة  تنظمه  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  وُيعقد  امل�صتقبل.  ملركبات 
ال�صرق  فرانكفورت  مي�صي  مع  بالتعاون  الرابعة  للمرة  )موا�صفات(  واملقايي�ص 
ريجي�ص  �صانت  منتجع  نوفمرب يف  والثامن من  ال�صابع  العام يف  هذا  الأو���ص��ط، 
باأبوظبي  النقل  دائ��رة  م��ع   بال�صراكة  اأبوظبي  العا�صمة  يف   ال�صعديات  جزيرة 
)DOT ( وبالتعاون مع جمموعة من ال�صركاء ال�صرتاتيجين من الهيئات 
"اإن الثورة الرقمية والتقنية يف قطاع  اأ�صار املعيني قائال:  الحتادية واملحلية. 
حتويل  على  القدرة  لديها  الإ�صطناعي  والذكاء  الذاتية  القيادة  مثل  املركبات 
الإمكانات  اإن  ن���درك  "موا�صفات"  يف  ون��ح��ن  ك��ام��ل،  ب�صكل  التنقل  منظومة 
اإع��داد القاعدة  اأن تتحقق بالكامل حتى يتم  احلقيقية لهذه التقنيات ل ميكن 
الأنظمة  ه��ذه  م��ن  العملية  اخل��ربة  اإكت�صاب  اأن  كما  لها.  والفنية  الت�صريعية 
اجلديدة �صي�صمح حلكومتنا مبواكبة هذه التطورات التكنولوجية. فنحن نعمل 

•• باأبوظبي-الفجر

ملركبات  ال��دويل  للموؤمتر  الرابعة  ال���دورة  فعاليات  ال��ق��ادم،  نوفمرب  يف  تنطلق 
لهيئة  العام  املدير  املعيني،  القادر  �صعادة عبد اهلل عبد  قال  باأبوظبي،  امل�صتقبل 
الإمارات للموا�صفات واملقايي�ص )موا�صفات( اأن "دولة الإمارات العربية املتحدة 
كانت يف الطليعة فيما يتعلق  بتطوير و�صائل بديلة للتنقل بتقنيات م�صتدامة 

مع اإعطاء الأولوية لتحويل النقل اجلماعي اإىل اأنظمة اأكرث كفاءًة وذكاءاً".
من املتوقع اأن يتحول قطاع النقل يف دولة الإمارات ب�صكل جذري خالل ال�صنوات 
القليلة القادمة، حيث تعمل التقنيات الرقمية والبتكارات اجلديدة على اإحداث 
ثورة يف قطاع املركبات، مما يوؤدي اإىل ظهور العديد من التوجهات املعتمدة على 
والقيادة  الذكي  والإت�صال  للبيئة  ال�صديقة  املركبات  ذلك  التكنولوجيا، مبا يف 
واإح���داث  النقل  لقطاع  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  حت��وي��ل  كيفية  �صتكون  ال��ذات��ي��ة. 

والإبداع  الداعمة  التحتية  البنية  وتطوير  امل�صتدام  التنقل  جم��ال  يف  املنطقة 
الرقمي يف جمال التنقل، ي�صعدنا اأي�صاً اإطالق "جائزة الإمارات العربية املتحدة 
الإمارات  وباإعتبارهيئة  العام.  ه��ذا  املوؤمتر  "خالل  امل�صتقبل  ملركبات  الدولية 
فاإنني  ال��ه��ام  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  لهذا  امل�صت�صيفة  اجلهة  واملقايي�ص  للموا�صفات 
اأدعو جميع اجلهات احلكومية والتجار وامل�صنعن واملوؤ�ص�صات البحثية ملناق�صة 
من جانبه قال  الفر�ص والإبتكارات امل�صتقبلية يف تكنولوجيا التنقل احلديثة". 
وال�صريك  وال�صياحة  لل�صيارات  الم��ارات  ن��ادي  رئي�ص  �صليم   بن  حممد  �صعادة 
الذي و�صل  بامل�صتوى  " نحن فخورون  املوؤمتر  ال�صرتاتيجي للهيئة يف تنظيم 
الأخرية  احلكومية  امل��ب��ادرات  اإن  املا�صية.  الثالث  ال�صنوات  خ��الل  املوؤمتر  اليه 
والتي تهدف اإىل حتويل و�صائل النقل اإىل و�صائل م�صتدامة وذكية وذاتية القيادة 
ال�صّباقة بن دول  املتحدة هي  العربية  الإم��ارات  دول��ة  اأن  �صاطع على  هي دليل 

العامل للتحول ال�صريع اإىل اأنظمة النقل الذكية وال�صديقة للبيئة. “

اأنحاء العامل،  ب�صكل وثيق مع امل�صنعن واجلهات التنظيمية الأخرى يف جميع 
اإطار  و�صع  اإىل  باإ�صتمرار  ون�صعى  القطاع،  ه��ذا  يف  التطورات  كثب  عن  ونتابع 
تنظيمي ومعايريتتوافق  مع الت�صريعات العاملية ". واأ�صاف :" لقد �صهدت دولة 
الإمارات العربية املتحدة بالفعل �صل�صلة املبادرات من خمتلف اجلهات احلكومية 
من اأجل حتقيق الأهداف املحددة يف الربنامج الوطني لروؤية الإمارات 2021، 
دولة  يف  امل�صتدامة  التنمية  وا�صرتاتيجية  دب��ي،  يف  الذاتي  النقل  وا�صرتاتيجية 
الإمارات العربية املتحدة. ولزيادة الوعي بن اجلمهور ودعما للكوادر الوطنية 
وال�صابة فنحن ب�صدد اإطالق العديد من املبادرات املهمة هذا العام يف املوؤمتر مثل 
جناح "�صنع يف الإمارات" الذي يعر�ص اإبتكارات التنقل الذكية وامل�صتدامة ذات 
املن�صاأ الإماراتي و" اجلناح احلكومي" حيث تعر�ص فيه املبادرات التي ت�صطلع 
واملرتابط  الذكي  التنقل  لتعزيز  الإم���ارات  يف  احلكومية  اجلهات  خمتلف  بها 
اجلامعات يف  بها  تقوم  التي  بالبحوث  واإحتفاءاً  منا  واإدراك��اً  للبيئة.  وال�صديق 

اأبوظبي تفوز بجائزة »اأف�سل وجهة �سياحية فاخرة للعام 2018«

�سندوق النقد يطالب باك�ستان بت�سريع ا�ستقرار القت�ساد

ارتفاع عدد ال�سياح يف تون�ص اإىل 6،2 ماليني 
العام املرجعي لل�صياحة التون�صية. وعلى الرغم من الطق�ص 
اجليد يف اأوروب���ا وم��ب��اراة ك��اأ���ص ال��ع��امل لكرة ال��ق��دم اللذين 
�صعوبات  وج��ود  اإىل  واإ�صافة  ال�صفر،  اإىل  بالنا�ص  يدفعا  مل 
بداأ  ال�صيف،  ف�صل  خ��الل  بها  موثوق  رح��الت  على  للعثور 

يظهر النتعا�ص املنتظر من تدفق ال�صياح يف تون�ص.
و�صكل ال�صياح الأوروبيون والرو�ص الق�صم الأكرب من ال�صياح 
يرتفع عدد  %44،9. ومل  اأك��رث من  تون�ص  اإىل  الوافدين 
)ثالثة  الوافدين  ع��دد  ن�صف  ي�صكل  ال��ذي  املغاربة  ال�صياح 

مالين( اإل بن�صبة 16،9%.
وبالتايل، ارتفع عدد الليايل التي اأم�صيت يف الفنادق بن�صبة 
%24،7 )21،3 مليوناً(، وهو عدد ل يزال اأقل من العدد 

امل�صجل يف الفرتة نف�صها من العام 2014 )24 مليونا(.
وت�صكل جزيرة جربة الوجهة ال�صياحية الأكرث ا�صتفادة من 
توافدوا  الذين  ال�صياح  عدد  ارتفاع  مع  ال�صياحي  النتعا�ص 

اإليها بن�صبة %51،8 خالل عام.
جديد  من  ي�صكل  ال��ذي  تون�ص  يف  ال�صياحي  القطاع  وعانى 
اأك���رث م��ن %7 م��ن اإج��م��ال ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي ال��ت��ون�����ص��ي، من 
تدهوراً  ي�صهد  اأن  قبل   ،2011 ث��ورة  اأعقاب  ا�صطرابات يف 
بعد العتداءات التي �صربت البالد يف اآذار مار�ص وحزيران/

يونيو 2015 وت�صببت مبقتل 60 �صخ�صا بينهم 59 �صائحا 
وتبناها تنظيم داع�ص الإرهابي.

•• تون�س-اأ ف ب:

زار تون�ص اأكرث من �صتة مالين �صائح عام 2018 يف عدد 
عودة  ي�صكل  ما  ع��ام،  %16،9 خالل  بن�صبة  ارتفاعاً  �صّجل 
اإىل م�صتويات ال�صياحة ال�صابقة لعتداءات عام 2015 التي 

ا�صتهدفت متحف باردو يف العا�صمة وفندقا يف �صو�صة.
مالين   6،27 ال��ب��الد  دخ���ل  �صبتمرب،  اأي���ل���ول   30 وح��ت��ى 
�صخ�ص بح�صب الرقام احلكومية، اأي اأكرث من عدد ال�صياح 

ملجمل عام 2014 )6،07 مالين(.
وبلغت العائدات اأكرث من مليار يورو )1،031 مليار يورو( 
م�صجلة ارتفاعاً اأ�صرع من معدل تدفق ال�صياح مع ن�صبة منو 
ثلثي  اإل  ميثل  ل  ذل��ك  اأن  اإل  ع���ام.  خ��الل   27،6% بلغت 

العائدات امل�صجلة عام 2014 )1،59 مليار يورو(.
وبالعرو�ص  عالية  اأ�صعار  ت�صخم  بن�صبة  ال��ع��ائ��دات  وتتاأثر 
مت�صية  على  كبري  ب�صكل  تعتمد  ت���زال  ل  ال��ت��ي  ال�صياحية 
ال��ب��ح��ر م��ن خ���الل منظمي الرحالت  ���ص��اط��ئ  ال��ع��ط��ل ع��ل��ى 

ال�صياحية، وكذلك بامل�صاكل الإدارية يف قطاع الفنادق.
اللومي بعد بداية  التون�صية �صلمى  ال�صياحة  واأعلنت وزيرة 
نحو  اأن  اإىل  ت�صري  التوقعات  اأن  ال�صياحي  للمو�صم  جيدة 
ثمانية مالين �صائح �صيتوافدون اإىل تون�ص هذه ال�صنة، يف 
 ،2010 جتاوز لعدد �صبعة مالين �صائح الذي �ُصجل �صنة 

•• اأبوظبي -وام:

“اأف�صل  ب��ج��ائ��زة  اأب��وظ��ب��ي  ف����ازت 
للعام  ف����اخ����رة  ���ص��ي��اح��ي��ة  وج���ه���ة 
“جوائز  ح��ف��ل  خ����الل   ”2018
والجتماعات  ال�����ص��ي��اح��ة  ق���ط���اع 
بكن  يف  اأق��ي��م  ال���ذي  ال�صن”  يف 

موؤخرا.
وت��ر���ص��ح��ت اأب���وظ���ب���ي ل��ن��ي��ل اأرق����ى 
اأكرث  ج���ان���ب  اإىل  اجل���ائ���زة  ف���ئ���ات 
من 20 وجهة اأخرى من خمتلف 
�صوي�صرا  م��ن��ه��ا  ال����ع����امل  اأن�����ح�����اء 
من  وفد  وت�صلم  اإفريقيا.  وجنوب 
دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي 
اأقيم  ال��ذي  اجلائزة خ��الل احلفل 
بهذه املنا�صبة يف ال�صن وبح�صور 
هذا  يف  العاملن  اأب���رز  م��ن   200

القطاع.
ال�صياحة  قطاع  “جوائز  وتاأ�ص�صت 
عام  ال�صن”  يف  والج���ت���م���اع���ات 
جملة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ح���ي���ث   2002
التي  ال�صن”  وي��ك��ل��ي  “ترافيل 
ال�صياحية  الإ�صدارات  اأكرب  تعترب 

املتخ�ص�صة يف البالد.

امل�صتمر  وال���ت���ط���وي���ر  والرت�����ق�����اء 
والربامج  وامل��ن��ت��ج��ات  ل��ل��خ��دم��ات 
والتجارب ال�صتثنائية التي يحظى 
اإىل  بال�صكر  متوجها  زوارن����ا  ب��ه��ا 
ال�صن”  ويكلي  “ترافيل  جملة 

على هذا التكرمي.

وتلبية  ال��ف��اخ��رة  ال�����ص��ي��اح��ة  زوار 
طموحاتهم.

ان احل�صول على  �صعادته  واأ�صاف 
ه��ذه اجل��ائ��زة ي��وؤك��د ال��ت��زام دائرة 
اأبوظبي   - وال�����ص��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
املجالت  كافة  يف  التميز  بتحقيق 

تر�صيخ مكانة اأبوظبي الرائدة بن 
وجهات ال�صياحة الفاخرة املف�صلة 
يف العامل. وقال اإن الدائرة تعاونت 
املا�صية  ال�������ص���ن���وات  م�����دى  ع���ل���ى 
ال�صرتاتيجين  ���ص��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
واملنتجات  التحتية  البنية  لتعزيز 
ال�صياحية والرتفيهية التي تدعم 
ا�صتقطاب  ع���ل���ى  الإم���������ارة  ق������درة 

غبا�ص  �صعيد  �صيف  ���ص��ع��ادة  واأك����د 
 - وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  وكيل 
ت�صكل  ه���ذه اجل��ائ��زة  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
ت���ق���دي���را ع��امل��ي��ا م���رم���وق���ا جل���ودة 
وف���خ���ام���ة اخل�����دم�����ات وامل���ن�������ص���اآت 
الإمارة  يف  والفندقية  ال�صياحية 
دائرة  ومبادرات  جهود  تعك�ص  كما 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة ال��رام��ي��ة اإىل 

•• ا�ضالم اباد-اأ ف ب:

باك�صتان  يف  اجل��دي��دة  احلكومة  ال���دويل  النقد  �صندوق  دع��ا 
للعمل ب�صرعة من اأجل �صمان ا�صتقرار القت�صاد حمذرا من 
احتمال تباطوؤ النمو وارتفاع الت�صخم، دون اأن يذكر اأي خطة 
اإنقاذ مايل جديدة. ووعدت احلكومة اجلديدة برئا�صة عمران 
�صفقة  طلب  ب�صاأن  �صبتمرب  اأي��ل��ول  بنهاية  ق��رار  باتخاذ  خ��ان 
انقاذ من �صندوق النقد لدعم القت�صاد، و�صط اأزمة يف ميزان 

املدفوعات وانخفا�ص احتياطيها من العملة الأجنبية.
اتفاق فيما تبحث عن و�صائل  اأي  اأنها مل تعلن بعد عن  غري 

متويل اأخرى، واأعلنت عن اإجراءات تق�صف ت�صمل بيع ال�صيارات 
الفاخرة اململوكة من احلكومة. وقال �صندوق النقد الدويل يف 
خارجي  متويل  اإىل  بحاجة  باك�صتان  اإن  اخلمي�ص  م�صاء  بيان 
كبري يف املدى القريب واأو�صى بزيادة ال�صرائب على الوقود 
والكهرباء، داعيا يف الوقت نف�صه اإىل �صمان “مرونة” اأ�صعار 
ال�صرف وت�صديد ال�صيا�صة النقدية. وقال ال�صندوق يف البيان 
احل�صاب  على  ال�صغط  خف�ص  يف  �صت�صهم  اخل��ط��وات  “هذه 
الديون«. لكنه حذر من  �صداد  القدرة على  اجل��اري وحت�صن 
ارتفاع  يت�صبب  ان  املرجح  من  اإذ  قادمة  تكون  قد  �صعبة  اأي��ام 
لالأ�صواق  بالن�صبة  املالية  ال�����ص��روط  وت�صديد  النفط  ا�صعار 

وقال  لباك�صتان.  القت�صادية  ال�صعوبات  زي���ادة  يف  النا�صئة، 
على  القت�صادي  النمو  �صيتباطاأ  البيئة  ه��ذه  “يف  ال�صندوق 
الأرجح ب�صكل كبري ويزداد الت�صخم«. وجلاأت باك�صتان مرارا 
اإىل �صندوق النقد الدويل منذ اواخر الثمانينات. وكانت املرة 
قر�ص  على  اأب���اد  اإ���ص��الم  ح�صلت  عندما   2013 يف  الأخ���رية 

بقيمة 6،6 مليار دولر ملواجهة اأزمة مماثلة.
اجلديدة  احلكومة  على  اأن  من  املحللون  يحذر  اأ�صهر  ومنذ 
التحرك ب�صرعة لأن البالد على حافة اأزمة جديدة يف ميزان 
املدفوعات ميكن اأن تهدد عملتها وقدرتها على �صداد ديونها اأو 

دفع تكاليف وارداتها.
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العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6049  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-المارات الوطنيه للنقل البحري واجلوي جمهول حمل القامة 
وميثله:خالد  ق��ان��ون��ي��ون  وم�صت�صارون  حم��ام��ون  ال��دول��ي��ة  /احل��ق��وق  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
ال�صادر  القرار  من  تظلم  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ح�صن  عبداهلل  كلندر 
يف المر على عري�صة رقم 4796/2017 عمايل اخلا�ص بتقدير اتعاب املتظلم اخلا�ص 
بالدعوى رق��م:870/2016 عمايل جزئي والر�صوم وامل�صاريف وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء املوافق 2018/10/23 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان الدعوى قد متت احالتها من 

الدائرة اجلزئية الثامنه اىل الدائرة اجلزئية اخلام�صة .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/3082 تنفيذ جتاري
البلو�صي  �صانبيه  ابراهيم عبيد عبيد  املنفذ �صده/1- حممد  اىل 
علي  مفرح  التنفيذ/حامد  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
حممد الحبابي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )122420( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2012/522 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- موؤ�ص�صة يو كومنيكيت لتنظيم املعار�ص ل�صاحبها/
بكر عبدالعزيز علي ازهر جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
املال لل�صفريات وال�صياحة وميثله:طالل حممد ح�صن التميمي قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )32651( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2196 تنفيذ مدين
القامة  حمل  جمهول  جعفر  تا�صيم  جعفر  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/�صابر خان للنقل الربي �ص.ذ.م.م وميثلها 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عبدل  اهلل  رحمت  خ��ان  �صابر 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )36382( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2016/34 تنفيذ عقاري

مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �صابري  ح�صن  احمد  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب التنفيذ/م�صرف المارات ال�صالمي �ص.م.ع نعلنكم بانه قد 
احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن الر�ص رقم 6510 منطقة 
الثنية الرابعة رقم ال�صقه 850/224 ا�صم املبنى 850/224 وفاءا للمبلغ 
املطالب به وقدره )4047071.64( درهم وعليكم �صداد املرت�صد بذمتكم 
هذا  ن�صر  ت��اري��خ  م��ن  �صهر  خ��الل  عليه  املحجوز  العقار  بيع  �صيتم  وال 

العالن وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

اعالن قرار بالتنفيذ 
يف الدعوى رقم 2016/799 تنفيذ جتاري

ال�صفن  ل��ت��اج��ري  ك���ي  دي  ���ص��رك��ة/ك��ي  ����ص���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
�ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة 
اأمارنتي �صيبينغ بي تي اي ليمتد قررت حمكمة دبي البتدائية 
خالل  املحجوزات  ل�صتالم  خماطبتكم  ب��ت��اري��خ:2018/10/4 
ا�صبوع على �صبيل المانة ويف حال الخالل ن�صرح بت�صليمها 

للمالك على �صبيل المانة وفق الجراءات.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1140  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صريل فيجر �صانتو�ص جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�صتاأنف / ال�صيخ حممد بن يحيى بن ناجي الروي�صان ب�صفته مالك �صركة 
القرار/  ا�صتاأنف  قد  موؤ�ص�صة منطقه حرة   م.م.ح  �صرفي�صز  افيي�صن  �صبا 
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2018/179 مدين كلي بتاريخ:2018/8/14 
 10.00 ال�صاعة   2018/10/11 امل��واف��ق  اخلمي�ص   ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/165  ا�شتئناف عقاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صركة جنمة غنتوت للتجارة العامة )�صابقا( بن 
�صاعن للتجارة العامة )حاليا( جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / 
الرباق لال�صتثمارات والتنمية ذ.م.م  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر 
لها  وح��ددت  ب��ت��اري��خ:2018/5/17  كلي  عقاري   2009-24 رق��م  بالدعوى 
جل�صه يوم الثنن  املوافق 2018/10/22 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/9254  عمايل جزئي

اب��وظ��ب��ي لل�صفريات جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1-م��ك��ت��ب  اىل 
املدعي /اف�صانه يحيى احمدي يو�صف قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم   )1500( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   88984( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
وحددت لها جل�صة   MB184865957AE:والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى
لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ص   08.30 ال�صاعة   2018/10/16 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2018/56  تظلم مدين
اىل املتظلم �صده / 1-اي ان بي لتجارة املجوهرات �ص.ذ.م.م 2- احمد عبداهلل حممود 
املتظلم /  ان  الكعبي جمهول حمل القامة مبا  �صيف  �صعيد  عبداللطيف 3- حمدان 
عليكم  اأق��ام  قد  املعمري  خمي�ص  عبداهلل  وميثله:عادل  عابد  م�صطفى  طالب  احمد 
الق�صية رقم 1/2018  ال�صادر يف  التظلم من المر  املذكور اعاله ومو�صوعه  التظلم 
حجز حتفظي والذي �صدر برف�ص احلجز التحفظي على الرخ�صة اخلا�صة باملدعي 
عليهم. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/10/9   ال�صاعة 11.00 �ص بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch 1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�صور   :
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2368  مدين جزئي

القامة  حمل  جمهول  ال��زام��ل  عبدالعزيز  1-با�صم   / عليه  املدعي  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  بيرتمان�ص  م��وري�����ص جابريلي  /اي��ري��ك  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
)250.000( درهم والفوائد القانونية املتفق عليها من تاريخ ا�صتالم املبلغ 
حتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف.وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
لذا    ch2.D.17:بالقاعة �ص  ال�����ص��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2018/10/9 
بتقدمي ما لديك  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2534  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ماهر حيدر اقبال ماهر بهلوان خان جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/عبري ح�صنى �صليمان مو�صى وميثله:ح�صن عبداهلل حممد العبدويل قد 
اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )50000( 
الدعوى  رفع  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم 
اخلمي�ص املوافق 2018/10/11 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/600  عقاري كلي
جمهول  �����ص.ذ.م.م  ال��ع��ق��اري  للتطوير  جلوبل  تنميات  �صركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
كلندر  وميثله:خالد  من�صرى  عمر  بن  �صامل  بن  املدعي/عبده  ان  مبا  القامة  حمل 
عبداهلل ح�صن قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه الول 
يف مواجهة املدعي عليها الثانيه بان ي�صدد للمدعي مبلغ وقدره )39.782.036( درهم 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/10/28 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8
ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1122  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-عادل عبدالرحمن يون�ص احمد خادم جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /يا�صر في�صل ابراهيم حممد وميثله:مي عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الفال�صي  ن�صيب  ب��ن 
اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  وال��زام��ه  ال�صركة  م��وج��ودات  بت�صليم  الول  عليه 
�ص  ال�صاعة:09:30  امل���واف���ق:2018/10/11  اخلمي�ص  يوم  جل�صة  لها  املحاماة.وحددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch2.E.21:بالقاعة
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 
الأقل ، ونظرا مل�صادقة موعد اجلل�صة بتاريخ:2018/9/13 عطلة ر�صمية مبنا�صبة را�ص 

ال�صنة الهجرية فقد تاجلت الدعوى اداريا جلل�صة املبينه اعاله.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1622  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-بالل ايارى 2- ار اند بي ايليت فيتن�ص ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /ريلى جيفرى كونينغ وميثله:ح�صن علي مطر الريامي قد اأقام 
اياري )املدعي عليه  وال�صريك/بالل  املدير  اخراج وعزل  الدعوى ومو�صوعها  عليك 
الول( من ال�صركة املدعي عليها الثانيه مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة 
لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  بالر�صوم  املدعي عليه الول  الزام  مع 
  ch2.E.21:جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق:2018/10/18 ال�صاعة:09:30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2017/2662  جتاري كلي

���ص.ذ.م.م 2- داين برينارد  العامة  للتجارة  �صتار ليت امريت�ص  املدعي عليه/1-  اىل 
القامة  حم��ل  جمهول  فران�صي�ص  فرناندي�ص  دول�صينا   -3 فريناندي�ص  ج��ورج  بنتو 
بان  نعلنكم  البحر  ب��رج  ف��رع   - ادارة  - مكتب  ���ص.م.ع  الهالل  املدعي/م�صرف  ان  مبا 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/2/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
املحكمة  بحكمت  البحر  ب��رج  ف��رع   - ادارة  مكتب   - ����ص.م.ع  ال��ه��الل  ل�صالح/م�صرف 
بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للم�صرف املدعي مبلغ 
)1.185.365.66( درهم والزمتهم بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثن  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما   .
التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/806  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- حممد امن عطيه ال�صليمان جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2018/9/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان 
اعاله ل�صالح/يا�صر رم�صان الحمد بالزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل املدعي مبلغ 
ت��اري��خ:2018/3/8 وحتى متام  �صنويا من   %9 والفائدة  دره��م  مقداره )108000( 
ال�صداد والزمته بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3140  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كينجزبان ل�صناعة الواح العزل �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
وميثله:عبداهلل  ذ.م.م  والبال�صتيك  جال�ص  للفيرب  اي��دي��ل  /م�صنع  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�ص 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )91.000( درهم والفائدة بواقع 9% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها 
  ch1.C.12:بالقاعة �ص  ال�صاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/10/9  الثالثاء  يوم  جل�صة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3276  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د زي���اد ال�صمد جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي /جاد عبدالرحمن طبيلي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام 
املدعي عليه ب�صداد مبلغ )200.000( درهم بال�صافة اىل الفائدة القانونية 
12% من تاريخ رفع الدعوى حتى متام ال�صداد والزامه الر�صوم وامل�صاريف 
وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.وح��ددت لها جل�صة ي��وم الرب��ع��اء امل����واف����ق:2018/10/17 
ال�صاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/657  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-مراد عدنان احمد م�صاروة 2- عزت عوين احمد م�صاروة 3- جميل مروان جميل 
اخلاروف 4- حمزة عبداهلل ابراهيم م�صاروة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/الواحة للموا�صي 
الدعوى  اأق��ام عليك  الريامي قد  �صجاع وميثله:ح�صن علي مطر  ذ.م.م وميثلها/علي حم�صن عامر 
وامل�صاريف  والر�صوم  درهم  الول مببلغ وقدره )363.000(  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  ال�صيكات  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
بالنفاذ املعجل بال كفالة وال��زام املدعي عليهخ مببلغ وقدره )300.000( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة حتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الثنن 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ص   9.30 ال�صاعة   2018/10/15 املوافق 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1738  جتاري كلي

المان  وادي  �صركة   -2 لطيف  بيفى  عارفه  �صابو  الدين  1-فخر   / عليه  املدعي  اىل 
ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة �������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي/اأ���ص��رف حممد 
وميثله:ريا�ص عبداملجيد حممود الكبان قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )1.340.425( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ 
ال�صاعة 9.30  املوافق 2018/10/21  . وحددت لها جل�صة يوم الحد  املعجل بال كفالة 
�ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2373  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ديباراتى بانريى �صوراجيت بانريى جمهول حمل القامة مبا 
عليك  اأق��ام  قد  الريامي  مطر  علي  وميثله:ح�صن  فيجا  بوربرو�ص  امل��دع��ي/ن��ارى  ان 
درهم   )129000( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد 
التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثنن املوافق 
2018/10/15 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 
اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2469  جتاري جزئي

القامة  حم��ل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  للنقليات  لي��ن  جي�صت   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�ص.ذ.م.م  والرفع  التحميل  والت  معدات  لتاأجري  ليفت  املدعي/�صيف�صت  ان  مبا 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��ع��ام��ري  حممد  ع��ب��داهلل  وميثله:حممد 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )92.036( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
والتعاب والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. 
بالقاعة  �ص   8.30 ال�صاعة   2018/10/10 املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1768  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-نوترا فود �صريفي�صز �ص.ذ.م.م 2- �صاربيل جو�صيف نيمري جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /�صركة اخلليج لتجارة الفواكه ���ص.ذ.م.م وميثله:ريا�ص 
عليهما  املدعي  ال��زام  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكبان  حممود  عبداملجيد 
القانونية  والفائدة  درهم   )485.137( مبلغ  للمدعية  بتاأديتهما  والتكافل  بالت�صامن 
بواقع 12% من تاريخ القرار باملديونية يف:2016/11/28 وحتى ال�صداد التام والر�صوم 
املوافق:2018/10/16  الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  وات��ع��اب  وامل�صاريف 
ال�صاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

القا�صمي  خ��ال��د  ب��ن  حممد  ب��ن  �صقر  ال�صيخ  ت��وج 
رئ��ي�����ص جمل�ص ال�����ص��ارق��ة ال��ري��ا���ص��ي وراع����ي حفل 
اخلتام م�صاء ام�ص الأول فريق نادي الظفرة بطال 
لكرة  الحت���اد  كا�ص  بطولة  م��ن  العا�صرة  للن�صخة 
الأه��ل��ي دبي  ف���وزه على �صباب  ال�����ص��الت بعد  ق��دم 
3-1 يف مباراة م�صك اخلتام التي جرت على ملعب 
ال�صارقة الريا�صي  وت�صلم عبدالكرمي  نادي  �صالة 
جميل كابنت الفريق كا�ص البطولة وت�صلم زمالئه 
لعبو  ت�صلم  فيما  الذهبية  امل��ي��دال��ي��ات  الالعبن 

�صباب الأهلي دبي امليداليات الف�صية.
وج����رت م��را���ص��م ال��ت��ت��وي��ج ب��ح�����ص��ور خ��ال��د املدفع 
الأم�����ن ال���ع���ام امل�����ص��اع��د يف ال��ه��ي��ئ��ة وح��م��د �صامل 
ب��ن ح��م��ودة ن��ائ��ب رئ��ي�����ص املجل�ص ال���ص��ت�����ص��اري يف 
ال�صارقة وعبدامللك جاين رئي�ص اللجنة التنفيذية 
ل��ك��رة ال�����ص��الت وه�����ص��ام ال��زرع��وين ع�صو جمل�ص 
وعمران  ال���ك���رة  لحت�����اد  امل�����ايل  وامل����دي����ر  الإدارة 
والأع�صاء  اللجنة  عام  �صر  امن  النعيمي  عبداهلل 
الرميثي وح�صن احلمادي  عبداهلل ال�صحي وحارب 
لالألعاب  ال���ظ���ف���رة  ���ص��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ص  ع�����ص��و 
املرر  خلفان  مر�صد  التنفيذي  وامل��دي��ر  امل�صاحبة 

وعدد من اأع�صاء اإدارة نادي الظفرة.
وكان فريق الظفرة قد افتتح الت�صجيل عن طريق 
من  ال��دول��ة  مواليد  فئة  م��ن  �صالح  ج�صام  لعبه 
داخل  بالكعب  حولها  التي  جميل  �صربي  متريرة 

الأول  ال�����ص��وط  لينتهي  ع��ب��دال�����ص��ت��ار  ع��م��ر  ���ص��ب��اك 
را�صد  ادرك  ال��ث��اين  ال�����ص��وط  ويف  للظفرة  ب��ه��دف 
عبيد ال��ت��ع��ادل ل�����ص��ب��اب الأه���ل���ي م��ن ���ص��رب��ة جزاء 
عبدالكرمي  مت��ك��ن  ح��ت��ى  ���ص��ج��ال  الأداء  وت��وا���ص��ل 
جميل من ت�صجيل هدف الرتجيح وعزز الظاهرة 
ح�صن احلنطوبي حار�ص الظفرة فوز فريقه بهدف 
له اجلمهور  للمرمى �صفق  املرمى  تخ�ص�صي من 
من  دبي قداهدر اكرث  الأه��ل��ي  �صباب  وك��ان  كثريا 
فر�صة �صهلة كانت كفيلة بعودته القوية اىل املباراة 
يف الثواين الأخ��رية وادار املباراة الثنائي فهد بدر 
احلو�صني ويعقوب احلمادي. وعقب نهاية مرا�صم 
خالد  بن  حممد  بن  �صقر  ال�صيخ  التتويج  توجه 
الفريقن  اىل  وال��ت��ربي��ك��ات  القا�صمي  بالتهاين 
للمباراة  الفني  بامل�صتوى  واأ�صاد  والو�صيف  البطل 
وتوجه بال�صكر اىل اللجنة التنفيذية لكرة ال�صالت 
على التنظيم الرائع والعمل الدوؤوب يف ن�صر اللعبة 
ال�صارقة  برعاية كرمية من جمل�ص  بها  والرتقاء 
الريا�صي بالتعاون مع احتاد المارات لكرة القدم 
يدعم كافة  الريا�صي  ال�صارقة  جمل�ص  ان  وق���ال 
املنا�صبة  الأج���واء  ت�صخري كل  ويركز على  الأل��ع��اب 
لل�صباب ملمار�صة الريا�صة على اأو�صع نطاق ومتنى 
جل��م��ي��ع ف���رق ك���رة ال�����ص��الت ال��ت��وف��ي��ق ك��م��ا متنى 
للجنة التنفيذية مزيدا من التوفيق يف ماتبقىمن 
املو�صم احلايل.وتوجه خالد  خ�����الل  ب����ط����ولت 

بالتهاين  الهيئة  يف  امل�صاعد  ال��ع��ام  الأم���ن  امل��دف��ع 
حظا  ومتنى  الظفرة  ن��ادي  ا�صرة  اىل  والتربيكات 
واأ�صاد  القادمة  البطولت  يف  الأهلي  ل�صباب  اوف��ر 
الكرة  واحت���د  الريا�صي  ال�صارقة  جمل�ص  بجهود 
وجلنة كرة ال�صالت يف العمل على الرتقاء باللعبة 

نحو الأف�صل من عام لأخر.
ل�صباب  والتقدير  ال�صكر  كل  عبدامللك جاين  وقال 
الأهلي دبي على التطور امللمو�ص يف اأداء وم�صتوى 
وقال  الحت���اد  كا�ص  ب��اإجن��از  الظفرة  وهنا  الفريق 
ن��ح��ن را�����ص����ون ك���ل ال���ر����ص���ا ع���ن م�����ص��ت��وى جميع 
الأف�صل  اىل  ونطمح  ال�صابقة  املباريات  يف  الفرق 
اىل  بال�صكر  وت��وج��ه  والكا�ص  ال���دوري  بطولتي  يف 
بن  وح��م��د  امل��دف��ع  وخ��ال��د  القا�صمي  �صقر  ال�صيخ 
وامل�صاركة  احل�صور  على  الزرعوين  وه�صام  حمودة 
يف حفل اخلتام وقال ان هذا املو�صم �صيكون مو�صم 
والتح�صري  العمل  خ��الل  من  الوطنية  املنتخبات 
امل�صتويات دليل  الأي��ام معتربا  الذي يتوا�صل هذه 

عافية للعبة وي�صب مل�صلحة املنتخبات الوطنية.
اللعبة  ع��ام  م�صرف  احلمادي  ح�صن  وفيما  اهدى 
ال�صيخ حمدان  ن��ادي الظفرة الإجن��از اىل �صمو  يف 
بن زايد ال نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
الظفرة  منطقة  واأبناء  النادي  حمبي  جميع  واىل 
امل��زروع��ي رئي�ص  ب��ن ج��ذلن  واأ���ص��اد بجهود �صالح 
جمل�ص  واأع�������ص���اء  ال��ظ��ف��رة  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ص 

�صركة  رئ��ي�����ص  امل���زروع���ي  ���ص��ي��ف  وع��ي�����ص��ى  الإدارة 
الع�صاء  واخ��وان��ه  امل�صاحبة  ل��الأل��ع��اب  ال��ظ��ف��رة 
وقال ان مثل هذه الإجنازات لي�ص غريبة ولي�صت 
على  اعتاد  ال��ذي  لل�صالت  الظفرة  على  جديدة 
بلوغ من�صات التتويج عن جدارة وا�صتحقاق وقال 

ننتظر املزيد خالل هذا املو�صم . 

ا�سحاب الذهب 
ق��ائ��م��ة اب��ط��ال ك��ا���ص الحت����اد ق��د �صمت ك��ل من 

وهالل  جميل  ح�صن احلنطوبي وعبدالكرمي 
اجلابري وخالد �صاه وع�صكر عمر وحممد املال 
وحمد ال�صام�صي و�صربي جميل و�صامل جميل 
وي��ون�����ص احل��م��ادي وح��م��دان ال��ك��ث��ريي وطاهر 
نا�صر وج�صام �صالح وعمر كرم�صتجي وعبداهلل 

طيب وعمر ال�صالح وحممد فدعق.

حمد املري: را�ٍس عن �سباب الأهلي 
اأع�����رب ح��م��د امل����ري م�����ص��رف ع���ام ف��ري��ق �صباب 

ال���ك���ام���ل ع���ن الالعبن  الأه����ل����ي ع���ن ر����ص���ائ���ه 
يف  ك��ان  لقد  وق��ال  والإداري  الفني  واجلهازين 
التوفيق  يحالفنا  كان ومل  اف�صل مما  الإمكان 
يف العديد من الفر�ص واكد ان فريقه �صتكون 
الدوري والكا�ص  له كلمة م�صموعة يف بطولتي 
م�صيدا بتطور الفريق من مباراة لخرى وتوجه 
الدعم  على  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�ص  اىل  بال�صكر 
بجهود  واأ���ص��اد  ال�صالت  ك��رة  لفريق  وامل�صاندة 

الالعبن واجلهازين الفني والإداري.

التنفيذي  املكتب  اجتماعات  اع��م��ال  ال��ي��وم  تختتم 
لالأوملبياد اخلا�ص الدويل ، والتي عقدت بالعا�صمة 
املهند�ص امين  فيها  و�صارك   ، وا�صنطن  المريكية 
الإقليمي لالأوملبياد اخلا�ص  الرئي�ص  الوهاب  عبد 
ال����دويل وروؤ����ص���اء م��ن��اط��ق ال��ع��امل ال�����ص��ب��ع ، والتي 
اأهمية  وت��ع��د   ، اي����ام  م���دى خم�صة  ع��ل��ى  ا���ص��ت��م��رت 
الجتماع لأنها تاأتى عقب احتفال العامل باليوبيل 
الذهبى واكتمال حركة الوملبياد اخلا�ص ،الدويل 
وبداية   ،)2018-1968  ( اخلم�صن  لعامها 
اإن�صانية  اأك����رب ح��رك��ة  م��رح��ل��ة ج���دي���دة م���ن ع��م��ر 
على  طرحت  حيث   ، فكريا  باملعاقن  معنية  عاملية 
مائدة الجتماعات م�صاركات دول العامل باللعاب 
اأن  املنتظر  من  والتي   ،2019 باأبوظبي  العاملية 
ت�صهد اأكرب م�صاركة على اأمتداد ال�14 العابا عاملية 
اأقيمت من قبل ، و مبعدل العابا عاملية �صيفية كل 
اأربع �صنوات ، وفى العام الذى ي�صبق دورة اللعاب 
الوملبية ،وتقام الألعاب العاملية حتت رعاية �صاحب 
اأبوظبى  عهد  وىل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الفرتة  امل�صلحة يف  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
 174 21 مار�ص وت�صهد م�صاركة  14 وحتى  من 
دولة ميثلهم 7000 لعب ولعبة، وما يقرب من 

10 الف م�صارك ي�صاركون فى 22 ريا�صة اأوملبية 
، وقد اكد الروؤ�صاء القليمين خالل اجتماعاتهم 
اأبوظبي  العاملية  اللعاب  اأن  من  يقن  على  باأنهم 
حتدث نقلة كربى فى تاريخ حركة  �صوف   2019

الوملبياد اخلا�ص وا�صار املهند�ص امين عبد الوهاب 
اىل اأن الجتماعات قد  اأثمرت بعد مناق�صة تقرير 
من  تبقى  ملا  العري�صة  اخلطوط  و�صع   ،  2017
اخلطة اخلم�صية الرابعة)2016-2020( والتي 

مالين   10 اىل  الالعبن  بعد  بالو�صول  تهدف 
وامل�صابقات  الريا�صات  وزي��ادة عدد   ، لعب ولعبة 
، والريا�صات املوحدة ، وا�صتكمال عقد الربتكولت 
م��ن الحت�����ادات ال��ري��ا���ص��ي��ة ال��دول��ي��ة ، م��ع��ربا عن 

ف��رح��ت��ه ب��اإ���ص��ادة امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���زي���ادة اعداد 
الالعبن بربامج املنطقة خالل عام 2017.

اأكرث  وج���ود  على  ك�صف  ق��د   2017 تقرير  وك���ان 
من 1و1 مليون  متطوع قدموا وقتهم وخرباتهم 

477889 مدرًبا  ه��ذا  ي�صمل  و   ،2017 ع��ام  يف 
الآن  (.وه���ن���اك   2016 ع���ام  م��ن��ذ  )ب���زي���ادة 11% 
 ،.25 ���ص��ن��ة   8- ���ص��ن  م��ن  متطوعا    371523
من  الثلث  ي�صكلون  ال�صباب  املتطوعن  وه����وؤلء 
الالعبن  من  قادة   45355 التطوعية  قاعدتنا 
���ص��ام��ل ف���ى الوملبياد  ب��ن��اء ع���امل  وح����ول  ع��م��ل��ي��ة 
ت�صريحه  الإق��ل��ي��م��ي  ال��رئ��ي�����ص  ي��خ��ت��ت��م  اخل���ا����ص 
ال��ق��ادة م��ن الالعبن ، حيث  بقوله :  ك��ان اع���داد 
يوجد  الآن 45355 قائد يف جميع اأنحاء العامل  
بزيادة قدرها %11 منذ عام 2016، من بينهم  
25 عاًما، و  و   8 بن  اأعمارهم  66779 ترتاوح 

الأ�صرة. قادة  من   31755
والتى قفزت بن�صبة 36 % منذ العام املا�صي، ويف 
عام 2017 ، �صارك يف اأكادميية 144 من القادة 
اأك��ادمي��ي��ة القيادة  ���ص��ارك فى   47 دول���ة ،وق���د  يف 
365 م�صارًكا ،مبا يف ذلك 28 لعبا ، من 107 
وك�صف   ، ال�صبع.(  العامل  املناطق  دولة من جميع 
اأعداد  حيث  م��ن  ب��رام��ج  خم�صة  اأك���رب  اأن  التقرير 
الالعبن  الهند 4و1 مليون، ال�صن2و1 مليون 
 ،121618 134168،ورو�صيا   وان��دون��ي�����ص��ي��ا 

وتك�صا�ص الوليات املتحدة الأمريكية 92487.

ختام اجتماعات املكتب التنفيذي لالأوملبياد اخلا�ص الدويل بوا�سنطن

�سقر القا�سمي يتوج الظفرة بطاًل لكاأ�ص 
الحتاد لكرة ال�سالت 

الأكادميية الأوملبية البحرينية تنظم دورة املوارد الب�سرية
التابعة  البحرينية  الأومل��ب��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة   نظمت 
من  اخلام�صة  ال��دورة  البحرينية  الأوملبية  للجنة 
برنامج دبلوم الإدارة الريا�صية املتقدم والذي يقام 
مب�صاركة  الأومل��ب��ي  الت�صامن  جلنة  م��ع  بالتعاون 
الريا�صية  الحت��ادات  خمتلف  ميثلون  دار�صا   16
الأعلى  للمجل�ص  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

لل�صباب والريا�صة واللجنة الأوملبية البحرينية.
وت�صمن حمتوى الدورة اخلام�صة مو�صوع »املوارد 
قلداري  �صمية  ف��ي��ه  ح��ا���ص��رت  وال����ذي  ال��ب�����ص��ري��ة« 
يف  الب�صرية  امل��وارد  هياكل  تنظيم  كيفية  وتناولت 
ركيزة  م��ن  متثله  مل��ا  الريا�صية  الهيئات  خمتلف 

ا�صا�صية يف حتقيق اأهداف وتطلعات القائمن على 
تلك الهيئات.

وك���ان���ت الأك���ادمي���ي���ة الأومل���ب���ي���ة ق���د اأط��ل��ق��ت دبلوم 
اجلاري  ال��ع��ام  خ��الل  املتقدمة  الريا�صية  الإدارة 
الدورة  تناولت  وقد  دفعة،  اأول  مب�صاركة   2018
للخبري  ال�صرتاتيجية«  الإدارة   « مو�صوع  الأوىل 
ال�صرتاتيجي  ال���ت���ط���وي���ر  وخ����ب����ري  ال���ري���ا����ص���ي 
ال��ث��ان��ي��ة » الإدارة  امل��و���ص��وي، وال�����دورة  ع��ب��دال��ر���ص��ا 
مو�صوع  ت�صمن  فيما  املحا�صر،  لنف�ص  الريا�صية« 
للمحا�صرة  املالية«  ال�صئون  اإدارة   « الثالثة  ال��دورة 
الفعاليات  اإدارة   « الرابعة  وال���دورة  ا�صريي،  بتول 

على  وتبقى  الونا�ص.  م��ادن  للمحا�صر  الريا�صية« 
والتي  والأخ��رية  ال�صاد�صة  ال��دورة  الربنامج  نهاية 
�صتقام من 19 لغاية 21 نوفمرب املقبل ويحا�صر 
فيها ه�صام ال�صهابي، على اأن يقوم جميع امل�صاركن 
فيما بعد باعداد درا�صة حالة يف مادتن من املواد 
ال��ت��ي در���ص��وه��ا يف ال��ربن��ام��ج ب��ح��ج��م األ���ف���ي كلمة 
لرت�صل اإىل جلنة الت�صامن الأوملبي لتقييمها، كما 
�صتقوم الأكادميية الأوملبية بتقييم خا�ص بها لكل 
دار�ص بناء على العرو�ص املقدمة لكل دورة )مادة( 
الدار�صون  بعد  فيما  ليمنح  ال�صت  ال����دورات  م��ن 

�صهادات النجاح يف الدورة.

د�صن لعبا املنتخب الوطني عبد اهلل امل�صرخ واأحمد 
الن�صخة  يف  م�����ص��وراه��م��ا  اأم�������ص  م���ن  اأول  ���ص��ك��ي��ك 
ثاين  ال��ه��ادئ  واملحيط  اأ�صيا  بطولة  م��ن  العا�صرة 
على  ال��ه��واة  لالعبن  املخ�ص�صة  ال��ب��ط��ولت  اأك��رب 
العامل، املقامة حتى ال�صابع من ال�صهر احلايل على 
�صنغافورة، مب�صاركة  مالعب نادي �صينتو�صا يف 

القارة. لعبي  نخبة  من   120
التواجد مع الكبار 

 14 ال����  امل��ج��م��وع��ة  �صكيك �صمن  اأح��م��د  وي��ن��اف�����ص 
بنغالد�ص  ب���ط���ل  م����ن  ك����ل  ب����ج����واره  ت�����ص��م  ال���ت���ي 
عبداهلل  امل��ج��اورة  ال��دول��ة  ولع��ب  براين تايكريي، 
املنتخب  لع��ب  ال��ق��رع��ة  و�صعت  فيما  ال�����ص��ه��راين، 
بجانب   16 ال�����  امل��ج��م��وع��ة  عبد اهلل امل�صرخفي 
دولة  م��ن��ت��خ��ب  الرحمي وكابنت  ع����زام  ال��ع��م��اين 

�صاموا امل�صتقلة �صامو ماتولينو.
نتائج  �صكيك وم�صرخ حتقيق  م���ن  ك���ال  وي��ط��م��ح 
اأ�صيا  بطولة  يف  احلالية  م�صاركتهما  يف  اإيجابية 
على  احل�صول  بنتائجها  املانحة  الهادئ،  واملحيط 
بطولة املا�صرتزالتي  يف  للم�صاركة  دع���وة  بطاقة 
العريق  نادي اأوغو�صتا الوطني  ي�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه��ا 
للجولف يف رويال بورت�ص الإيرلندية عام 2019. 
ومتثل امل�صاركة احلالية خري اإعداٍد لكال الالعبن 
التي  ل��ل��رج��ال  العربية  البطولة  ا�صتحقاق  قبيل 
ت�صت�صيفها تون�ص يف 15 ال�صهر احلايل، خ�صو�صاً 
الدرا�صات  يف  الأخ����رية  �صنته  اأن��ه��ى  ق��د  �صكيك  اأن 
ال��دول��ي��ة م��ن اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف دب���ي، بينما 
�صمن  اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  م��ن  عاد م�صرخ موؤخراً 
ال�����ص��ن��وات الأربعة  ن��ط��اق عمله م��ع م��ب��ادل��ة خ��الل 

املا�صية.
عودة لالأ�صيوية

واملحيط  الأ���ص��ي��وي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  اإىل  �صكيك  وي��ع��ود 
�صارك  اأن  بعد  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  للعام  ال��ه��ادئ 
الأوىل  ي�صجل امل�صرخم�صاركته  فيما  املا�صي،  العام 
للحافز  ي��ف��ت��ق��د  ل  اأن����ه  اإل   ،2009 ال���ع���ام  م��ن��ذ 
اأن �صقيقه الأ�صغر اأحمد امل�صرخ �صبق له  خ�صو�صاً 
ا�صيا  الإماراتية يف بطولة  النتائج  اأف�صل  اأن حقق 
واملحيط الهادئ وذلك يف ن�صخة 2011 التي حل 
فيها امل�صرخ ال�صغري يف املركز 24 يف البطولة التي 

اأقيمت حنيها يف �صنغافورة.
�صكيك: امل�صاركة خري اإعداد لال�صتحقاقات

ع��رب لع���ب امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي اأح��م��د �صكيك عن 
واملحيط  ا�صيا  اإىل بطولة  بالعودة جم��دداً  �صعادته 

�صحافية:  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  �صكيك  وق���ال  ال���ه���ادئ، 
واملحيط  اأ�صيا  مناف�صات  اإىل  ال��ع��ودة  اجل��ي��د  »م��ن 
خ�صو�صاً  ال��ق��ارة،  لعبي  نخبة  ت�صم  التي  الهادئ 
تفرغي  يف ظل  يكن جيداً  الأخ��ري مل  مو�صمي  اأن 
»الهدف  اأن:  عاماً،   21 ال�  ابن  واأو�صح  للدرا�صة«. 
م���ن امل�����ص��ارك��ة احل��ال��ي��ة ت��ك��م��ن يف ت���وف���ري اإع������داٍد 
خطوة  كونها  عن  ف�صاًل  القادمة،  لال�صتحقاقات 
اجلولف  ع���امل  يف  املهنية  م�صريتي  ن��ح��و  ج��دي��دة 
ال�����ص��اع��ي م���ن خ��الل��ه��ا حت��ق��ي��ق ح��ل��م ب���ل���وغ املجد 
الأوملبي يف العام 2024«. واختتم: »متثل بطولة 
اأعول  واأن���ا  ال��ع��ام،  لهذا  الأك���رب  احل��دث  �صنغافورة 
ظل  يف  املناف�صة  روح  ل�صتعادة  امل�صاركة  ه��ذه  على 
هذا  خالل  ونتطلع  م�صتقبلية،  هامة  ا�صتحقاقات 

الأ�صبوع حتقيق نتائج طيبة«.

امل�سرخ و�سكيك ، ممثال اجلولف الإماراتي يف بطولة اآ�سيا واملحيط الهادئ
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لل�صيارات   1 فورمول  ل�صباقات  العامل  بطولة  مت�صدر  هاميلتون  لوي�ص  اعتلى 
قائمة الأ�صرع يف التجارب احلرة الأوىل والثانية جلائزة اليابان الكربى ب�صهولة 
ام�ص ليوا�صل ال�صائق الربيطاين ال�صغط على مناف�صه على اللقب �صيبا�صتيان 

فيتل.
اأ�صرع زمن للفة يف التجارب الأوىل متفوقا  وحقق ال�صائق الربيطاين، �صاحب 
ثانية على  و  واح��دة  دقيقة  ق��دره  زمنا  بوتا�ص،  فالتريي  الفريق  زميله يف  على 
احللبة البالغ طولها 5.8 كيلومرت وبفارق 0.883 ثانية عن فيتل الذي انتقل 
من املركز اخلام�ص يف التجارب الأوىل اإىل الثالث يف الثانية لكنه مل يتمكن من 

جماراة �صرعة هاميلتون.
اأين  اأدري  ل  حقا   : التجارب  نهاية  عقب  عاما   33 عمره  البالغ  ال�صائق  وق��ال 
واأع���رف جيدا ماذا  اإىل هنا  وف���رياري. لكني ح�صرت  ب��ول  رد  اإىل ج��وار  �صنقف 

�صاأفعل ب�صيارتي يف ال�صباق.
اأك��رث من ن�صف  وق��ال هاميلتون عرب دائ��رة الت�صال الداخلية بعد م��رور نحو 
“هذه  لفة  اأ���ص��رع  يحقق  اأن  وقبل  دقيقة   90 البالغ  التجارب  زم��ن  م��ن  �صاعة 

احللبة مذهلة. اأخو�ص يوما رائعا«.

واأو�صح ال�صائق الربيطاين ما قاله عرب دائرة الت�صال قائال “يف هذه ال�صيارات 
اإن�صاء مثل هذه احللبات  املا�صي. ل يتم  اأ�صرع مقارنة بالعام  اأ�صبحنا  اجلديدة 

الآن«.
ع���ن زميله  ث��ان��ي��ة   0.461 ب���ف���ارق  ال���ث���اين جم�����ددا  امل���رك���ز  ب��وت��ا���ص يف  وح����ل 

الربيطاين.
ويدخل هاميلتون �صباق غداً الأحد بعد انت�صاره خم�ص مرات يف اخر �صتة �صباقات 

وقبل خم�ص جوائز كربى على نهاية املو�صم من بينها اليابان.
عن  نقطة   50 بفارق  لل�صائقن  العام  الرتتيب  الربيطاين  ال�صائق  ويت�صدر 

فيتل.
* تال�صي الأمل

تنا�صب  التي  �صوزوكا  حلبة  على  النقاط  ف��ارق  يقل�ص  اأن  يف  ي��اأم��ل  فيتل  وك��ان 

اآماله يف الفوز  اأكرث من اخر �صباقن يف �صنغافورة ورو�صيا حتى ينع�ص  �صيارته 
باللقب لكن ما حدث اليوم يثبت مدى �صعوبة التغلب على ثنائي مر�صيد�ص.

اأ�صرع من  الثانية، كان  التجارب  الأمل��اين يف  ال�صائق  اأح��رزه  ال��ذي  التقدم  ورغ��م 
الذي  هاميلتون  م��ن  اأب��ط��اأ  ظ��ل  اأن���ه  اإل  الأوىل،  ال��ت��ج��ارب  اأف�صل حم��اولت��ه يف 

ا�صتخدم الإطارات اللينة يف التجارب الأوىل.
تقلي�ص  باإمكانية  اعتقاده  ب�صاأن  �صوؤاله  عند  عاما   31 البالغ عمره  فيتل  وقال 

الفارق مع هاميلتون “الزمن �صيك�صف ذلك ل اأدري.
»ل ميكننا فعل ذلك اليوم لكن ل يهم ماذا يفعلون مر�صيد�ص نحن نهتم باأنف�صنا 

ونحاول حتقيق اأق�صى ا�صتفادة من اإمكانياتنا«.
واحتل ماك�ص فر�صتابن، ال�صاد�ص يف التجارب ال�صباحية، املركز الرابعة لفريقه 

رد بول متفوقا على كيمي رايكونن �صائق فرياري.

وتراجع دانييل ريت�صياردو زميل فر�صتابن للمركز ال�صاد�ص يف التجارب الثانية 
بعدما كان ثالثا يف الأوىل.

وظل الفرن�صي اإ�صتيبان اأوكون �صائق فور�ص اإنديا يف املركز ال�صابع مقابل املركز 
الثامن لرومان جروجان.

بريندون  على  متفوقا  التا�صع  املركز  يف  �صاوبر  �صائق  اإريك�صون  ماركو�ص  وج��اء 
هارتلي الذي تقدم من املركز 17 يف التجارب الأوىل للمركز العا�صر يف الثانية.

و�صارك الربيطاين لندو نوري�ص، الذي �صيخو�ص مو�صمه الأول يف فورمول 1 
يف العام املقبل مع مكالرين، بدل من البلجيكي �صتوفل فاندورنه الذي �صريحل 

عن البطولة واحتل املركز الأخري يف التجارب ال�صباحية.
يفعل  اأن  ي�صتطع  مل  لكنه  الثانية  التجارب  يف  ال�صيارة  اإىل  ع��اد  فاندورنه  لكن 

اأف�صل من ذلك.
مكالرين  �صيارته  على  ال�صيطرة  فقد  عندما  حادث  من  األون�صو  فرناندو  وجنا 

وخرج عن حدود احللبة.
وكاد هاميلتون اأن ي�صطدم ببيري جا�صلي �صائق تورو رو�صو لكنه ف�صل اخلروج 

عن حدود احللبة بعدما كان ال�صائق الفرن�صي ي�صري ببطء على خط الت�صابق.

مر�سيد�ص ي�سيطر على جتارب اليابان وهاميلتون الأ�سرع 

يف  دب��ي  الدنيا  دان���ة  �صواطئ  ت�صهد 
ال���ي���وم ال�صبت  ال���واح���دة م���ن ظ��ه��ر 
ريا�صية  ت��راث��ي��ة  ب��ح��ري��ة  ت��ظ��اه��رة 
للقوارب  دب��ي  �صباق  ب��اإق��ام��ة  ك��ب��رية 
قدما   43 امل���ح���ل���ي���ة  ال�������ص���راع���ي���ة 
-اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة دبي 
ينظمه ن��ادي دبي  وال��ذي   2018-
�صمن  البحرية  للريا�صات  ال��دويل 
روزنامة ال�صباقات البحرية للمو�صم 
وياأخذ   .2019-2018 الريا�صي 
اأهمية  -ال�����ص��ب��ت-  ال���ي���وم  ال�����ص��ب��اق 
والبحارة  ال��ن��واخ��ذة  ل��ك��اف��ة  ك��ب��رية 
امل�صاركن لأنه ميثل مفرتق الطرق 
املو�صم  )ن��ام��و���ص(  ع��ل��ى  للمناف�صة 
حمطة  اإىل  الو�صول  قبل  البحري 
اخلتامية-  -اجل��ول��ة  �صباق  اخل��ت��ام 
للقوارب  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م���راح���ل  يف 
ال�صراعية املحلية 43 قدما واملقرر 

يوم ال�صبت 20 اأكتوبر اجلاري.
وكان �صباق اجلولة الأوىل قد �صهد 
قاربا   80 ع���ن  ي��زي��د  م���ا  م�����ص��ارك��ة 
مما يدل على الهتمام املتزايد من 
والهتمام  وال��ن��واخ��ذة  امل���الك  قبل 
الكبري الذي تلقاه مناف�صات ال�صفن 
م����ن خمتلف  امل��ح��ل��ي��ة  وال������ق������وارب 
وي��ع��ط��ي موؤ�صر  امل��ج��ت��م��ع  ق��ط��اع��ات 
الفعاليات  كل  جناح  با�صتمرار  قوي 

يف املو�صم الريا�صي.
واأك��م��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة يف نادي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ص��ات  ال����دويل  دب���ي 

ك��اف��ة ال��رتت��ي��ب��ات لإجن�����اح احلدث 
وال�������ذي مي���ث���ل ث���ال���ث امل���ح���ط���ات يف 
الكبري  النجاح  بعد  اجلديد  املو�صم 
م��ن��اف�����ص��ات اجلولة  ���ص��اح��ب  ال����ذي 
يوم  نف�صها  ال��ب��ط��ول��ة  م���ن  الأوىل 
22 �صبتمرب املا�صي و�صباق اجلولة 
للقوارب  دب���ي  ب��ط��ول��ة  م���ن  الأوىل 

ال�صراعية املحلية 22 قدما.
الربنامج  وح�����ص��ب  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
ال�����ص��ب��اق عند  ي��ن��ط��ل��ق  اأن   ال��زم��ن��ي 
ال�����ص��اع��ة ال���واح���دة ظ��ه��را م���ن خط 
البداية يف عمق مياه اخلليج العربي 
قبالة  النهاية  خط  عوامات  باجتاه 
املعلم  ج���م���ريا وحت����دي����دا  ����ص���واط���ئ 
احل���������ص����اري ال���ك���ب���ري ف���ن���دق )ب����رج 
 14-12 اإىل  ت�صل  مل�صافة  العرب( 
والتي  ال��ري��اح  �صرعات  ح�صب  ميال 
لأج���واء  ومنا�صبة  مب�صرة  �صتكون 
ال��ر���ص��د اخلا�ص  امل��ن��اف�����ص��ة ح�����ص��ب 
امل��ن��ظ��م��ة التي  ال��ل��ج��ن��ة  م����ن ق���ب���ل 

وتقارير  البحر  حالة  دائما  تراقب 
امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الأر���ص��اد اجلوية 

والزلزل.
لل�صباق  املنظمة  اللجنة  واط��م��اأن��ت 
على كافة التجهيزات والتح�صريات  
بالتن�صيق  ال�صباق  لإق��ام��ة  اخلا�صة 
م���ع ���ص��رك��اء ال��ن��ج��اح م���ن ال���دوائ���ر 
احلكومية واملوؤ�ص�صات الوطنية التي 
ت�صهم دائما يف اإجناح كافة الأن�صطة 
ينظمها  التي  املختلفة  والفعاليات 

النادي خالل املو�صم.
كافة  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  ودع��������ت 
ال��ن��واخ��ذة وال��ب��ح��ارة امل�����ص��ارك��ن يف 

���ص��ب��اق ال���ي���وم -ال�������ص���ب���ت- ����ص���رورة 
الل�����ت�����زام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وال���ل���وائ���ح 
اخل��ا���ص��ة ب��ال�����ص��ب��اق وال��و���ص��ول اإىل 
نقطة التجمع )عايل( جزيرة نخلة 
ج��م��رياا يف امل��وع��د امل��ح��دد م��ن اجل 
البداية  خط  من  بعدها  الن��ط��الق 

وبداية ال�صباق دون تاأخري.
مدير  القمزي  حممد  ه��زمي  وق���ال 
كافة  اأن  ال��ن��ادي  يف  ال�صباقات  اإدارة 
لنطالقة  اأك���م���ل���ت  ال��ت��ح�����ص��ريات 
���ص��ب��اق اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن بطولة 
املحلية  ال�����ص��راع��ي��ة  ل��ل��ق��وارب  دب���ي 
م�صيدا باهتمام جمل�ص اإدارة النادي 

ومتابعته امل�صتمرة لعمل اللجنة 
امل�صتمر  ال��دع��م  وك��ذل��ك  الريا�صية 
والهيئات  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر  م��ن 

واملوؤ�ص�صات الوطنية.
واأو�صح  القمزي اأن �صباق اليوم يعد 
حمطة مهمة جلميع امل�صاركن لأنه 
ميثل اجلولة الثانية وقبل اخلتامية 
ال�صراعية  للقوارب  دبي  من بطولة 
امل��ح��ل��ي��ة 3 ق���دم���ا وال���ت���ي ت���ق���ام كل 
ع��ام م��ن ث��الث ج���ولت وت�صهد مع 
ختامها تتويج اأبطال الرتتيب العام 

لهذه اجلولت الثالث.
ال�����ص��ب��اق��ات كل  اإدارة  م��دي��ر  ون��ا���ص��د 

امل�صاركن  وال����ب����ح����ارة  ال����ن����واخ����ذة 
التوجيهات  بكافة  اللتزام  ب�صرورة 
بال�صباق  اخل���ا����ص���ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
املنظمة  اللجنة  ب��اإر���ص��ادات  والتقيد 
بال�صطفاف بن عوامات  واملتعلقة 
املتعارف  والج����راءات  البداية  خط 
بينها  وم�����ن  ال�������ص���ب���اق  ب���ع���د  ع��ل��ي��ه��ا 
ال���ف���ح�������ص ال���ف���ن���ي ع���ل���ى ال����ق����وارب 

احلا�صلة على املراكز الأوىل.
127

ملالكه   127 الو�صف  ال��ق��ارب  حقق 
م�صبح  ح���م���د  حم���م���د  ال����ن����وخ����ذة 
�صباق اجلولة  بلقب  الفوز  الغ�صي�ص 

للقوارب  دب���ي  ب��ط��ول��ة  م���ن  الأوىل 
43 قدما والذي  ال�صراعية املحلية 
اأقيم يف �صواطئ دبي يوم ال�صبت 22 
تفوقه  بعد  وذل��ك  املا�صي  �صبتمرب 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال���ق���وارب امل�����ص��ارك��ة يف 
احل���دث وال��ت��ي زاد ع��دده��ا ع��ن 80 

قاربا.
 127 ال����و�����ص����ف  ال�����ق�����ارب  وي����ق����ف 
العام  ال��رتت��ي��ب  ����ص���دارة  ح��ال��ي��ا يف 
يف   2019-2018 دب���ي  لبطولة 
 43 فئة القوارب ال�صراعية املحلية 
ال�صباق  بلقب  ف���وزه  بف�صل  ق��دم��ا 
حتى  الأول  امل���رك���ز  م��ن��ح��ه  وال�����ذي 

الثانية  اجل��ول��ة  مناف�صات  ان��ط��الق 
اليوم يف انتظار ما ت�صفر عن نتائج 

ال�صباق.
20

�صباق  مناف�صات  تقام  اأن  املقرر  من 
دبي للقوارب ال�صراعية املحلية 43 
واخلتامية  الثالثة  -اجل��ول��ة  قدما 
 2019--2018 دبي  بطولة  من 
اأكتوبر  ���ص��ه��ر  م����ن  ال���ع�������ص���ري���ن  يف 
يتوج  اأن  املنتظر  م��ن  اجل���اري حيث 
يف  الأوىل  الثالثة  امل��راك��ز  اأ�صحاب 
ق��م��ة ال��رتت��ي��ب ال���ع���ام م���ن جمموع 

جولت البطولة الثالث.

تظاهرة بحرية تراثية ريا�سية  ب�س�اطئ )دانة الدنيا(

القــوارب ال�سـراعيــة 43 قـدمــا تبحـر يف �سـواطـئ دبــي اليـــوم
القمزي: ج�لة مفرتق الطرق تاأخذ اأهمية خا�سة للم�ساركني

 2018 اأكتوبر  من  ال�صاد�ص  يف  ال�صبت  اليوم  تنطلق 
اللعاب  دورة  اآي��ر���ص  بوين�ص  الرجنتينية  العا�صة  يف 
الومل��ب��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة ل��ل�����ص��ب��اب ال��ت��ي ت�����ص��ت��م��ر ح��ت��ى 18 
األف   4 م��ن  اأك����رث  ت��ب��ل��غ  ق��ي��ا���ص��ي��ة  اجلاري مب�صاركة 
ريا�صي وريا�صية منا�صفة بن اجلن�صن، وذلك للمرة 

الوىل يف التاريخ الوملبي.
ال��ن�����ص��خ��ة الوىل من  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  ���ص��ن��غ��اف��ورة  وك���ان���ت 
حن  يف   ،2010 ع���ام  يف  لل�صباب  الومل��ب��ي��ة  الل��ع��اب 
ال�صينية  ناجنينغ  مدينة  يف  الثانية  الن�صخة  اأقيمت 

عام 2014.
اأوائ���ل  اأن املجل�ص الومل��ب��ي ال���ص��ي��وي ك���ان م��ن  ي��ذك��ر 
األعاب  دورة  تنظم  ال��ت��ي  ال��ق��اري��ة  الومل��ب��ي��ة  امل��ج��ال�����ص 
لل�صباب، وهي تقام قبل عام من دورة اللعاب الوملبية 
ريا�صي  األف   4 م���ن  اأك�����رث  و���ص��ي��ت��ن��اف�����ص  ل��ل�����ص��ب��اب. 
وريا�صية يف 32 ريا�صة �صتقام مناف�صاتها يف 4 من�صاآت 
اخل�صراء،  احلديقة  لل�صباب،  الوملبية  احلديقة  هي 

احلديقة التكنولوجية و�صتاند الون فينيو�ص.
و�صيقام حفل افتتاح الدورة الأوملبية لل�صباب يف �صاحة 

اآير�ص، وهي  بالعا�صمة بوين�ص  بالزا دي ل ريبوبليكا 
املرة الأوىل يف التاريخ الأوملبي احلديث يقام فيها حفل 
اإح��دى ال��دورات الأوملبية يف �صاحة خارجية بعيداً عن 

ملعب تقليدي اأو ملعب خم�ص�ص لالحتفالت.
الدورة  ا�صت�صافة  على  ح�صلت  اآير�ص  بوين�ص  وكانت 
ميديلن  م���ع  ق���وي���ة  م��ن��اف�����ص��ة  ب��ع��د   2015 ع����ام  يف 
الكولومبية وغال�صكو الربيطانية. وبعد جولة ثانية 
الفوز  يف  الأرجنتينية  املدينة  جنحت  الت�صويت،  من 

بال�صت�صافة على ح�صاب املدينة الكولومبية.

مب�ساركة 4 اآلف ريا�سي منا�سفة بني اجلن�سني

دورة الألعاب الأوملبية الثالثة لل�سباب تنطلق اليوم

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/1731  جتاري جزئي
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �صرياز  حممد  �صفيق  خ��رم  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/9/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
مبلغ  امل��دع��ي  البنك  اىل  ي���وؤدي  ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ����ص.م.ع  امل�صرق  ل�صالح/بنك 
مقداره )104.059.19( درهم وفائدة ب�صيطة 9% �صنويا من تاريخ:2018/5/8 وحتى 
متام ال�صداد والزمته بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ وخ�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3420  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-يو بي ام للتجارة العامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ارامك�ص المارات �ص.ذ.م.م وميثله:امل عمري ال�صبيعي قد 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
 %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )172.968.88(
من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
املوافق:2018/10/23 ال�صاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3553  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد يو�صف ح�صن زاده جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  امل��رزوق��ي  ح�صن  خالد  ابراهيم  /حممد  املدعي  ان 
اىل  ح�صته  ونقل  ال�صركة  م��ن  عليه  امل��دع��ي  ب��اخ��راج  املطالبة  ومو�صوعها 
يوم  لها جل�صة  وامل�صاريف.وحددت  بالر�صوم  والزامه  الول  املتنازع  ح�ص�ص 
  ch1.C.12:بالقاعة �ص  ال�صاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/10/17  الربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2836  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اتقان لدارة املن�صاأت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ات�صالت لدارة املرافق ذ.م.م فرع دبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
 )358.882.00( وق��دره  مببلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  الق�صاء 
ال�صتحقاق  تريخ  �صنويا من  بواقع %12  التاأخريية  الفائدة  بال�صافة اىل  درهما 
ومقابل  وامل�صاريف  الر�صوم  مع  التام  ال�صداد  وحتى  يف:2016/12/30  احلا�صل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/10/14 ال�صاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3469  جتاري جزئي
حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  والهند�صة  البناء  ملقاولت  1-او�صمك   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /باور ماك�ص للتجارة ذ.م.م/فرع ال�صارقة وميثله:خالد كلندر 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ح�صن  عبداهلل 
مببلغ وقدره )14.090( درهم والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى الف�صل فيها.وحددت لها جل�صة 
يوم الثنن امل��واف��ق:2018/10/22 ال�صاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.12  لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2977  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- املطبعة العاملية ملالكها �صالح البنا �صركة ال�صخ�ص الواحد 
ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/مونيا امبورتري�ص �ص.م.ح وميثله:روكز 
جورج حبيقه قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )187.565.25( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% حتت�صب من تاريخ 
التام والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم  ال�صداد  املطالبة وحتى 
املوافق 2018/10/23  الثالثاء  يوم  لها جل�صة  كفالة. وح��ددت  املعجل بال  بالنفاذ 
ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/880  ا�شتئناف جتاري

اىل امل�صتاأنف �صده/1- �صرينوج م.د.م.�ص جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف/�صميت �صوبها�صبهاى كوتارى وميثله:امل 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان حكمت  اقام الدعوى  امل�صتاأنف/�صميت �صوبها�صبهاى كوتارى قد  ان  ال�صبيعي مبا  عمري 
الدور  �صاحب  املخت�ص  احل�صابي  اخلبري  بندب  ال�صتئناف  مو�صوع  يف  الف�صل  وقبل  �صكال  ال�صتئناف  بقبول  املحكمة 
باجلدول وذلك لالطالع على اوراق الدعوى وم�صتنداتها وماع�صى ان يقدمه اخل�صوم منها وبحث عالقة طريف الدعوى 
البنك  اذا كان  لبيان عما  امل�صتاأنف �صده الول  البنك  التزام كال منهما قبل الخر والنتقال اىل مقر  وا�صا�صها وطبيعة 
امل�صتاأنف �صده الول قد ت�صلم ال�صيك رقم )000039( بدل عن ال�صيك رقم )000016( من عدمه وعما اذا كان قد ت�صلم 
املدعي/امل�صتاأنف يف طلباته يف  احقية  لبيان مدى  امل��وؤرخ يف:2016/6/7 من عدمه وذلك و�صول  ال�صيك  ا�صتبدال  خطاب 
ال�صتئناف املاثل ويف كل الح��وال بيان ا�صا�ص ذلك يف �صوء ما ورد باملذكرة ال�صارحة ل�صباب ال�صتئناف وبحث ما يثريه 
اخل�صوم من طلبات ذات �صلة بالوقائع املادية حمل املاأمورية وحتقيق اوجه دفاع طريف الدعوى مطلبا ودفاعا تو�صال لبيان 
حقيقة الواقع يف الدعوى واظهارا لوجه احلق فيها و�صرحت للخبري املنتدب بالنتقال اىل اي جهة حكومية يرى �صرورة 
النتقال اليها و�صماع اقوال و�صهود الطرفن بغري حلف مين والطالع على الدفاتر وال�صجالت املثبته للمعاملة وقدرت 
مبلغ �صبعة الف درهم على ذمة م�صاريف واتعاب اخلبري الزمت امل�صتاأنف ب�صدادها وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الحد 

 .ch2.D.19:املوافق:2018/11/4 لورود التقرير وذلك يف متام ال�صاعة:10:00 �صباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف
العدد 12445 بتاريخ 2018/10/6   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1031  ا�شتئناف جتاري   

اأحمد  2-�صهاب  جمعه  رم�صان  اأح��م��د  حممد   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
رم�����ص��ان ج��م��ع��ه  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����ص��ت��اأن��ف /ب��ن��ك دبي 
ا�صتاأنف  ق��د   - املالكي  فندي  م�صتت  وميثله/عبا�ص  ع  م  ���ص   - التجاري 
القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 2017/2529 جتاري كلي بتاريخ 
2018/4/25 وحددت لها جل�صه يوم الثنن  املوافق 2018/10/22  ال�صاعة 
10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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الفجر الريا�ضي

اقفل املدير الريا�صي لنادي ميالن الإيطايل، الربازيلي 
ليوناردو الباب اأمام احتمال عودة النجم ال�صويدي زلتان 
اإبراهيموفيت�ص اىل �صفوف فريقه ال�صابق لكنه اعرتف 
باأنه فكر مبفاحتة ناديه احلايل لو�ص اأجنلي�ص غالك�صي 

الأمريكي بالأمر.
يف  لإي��ط��ال��ي��ا  بطال  ع��ام��ا(   37( اإبراهيموفيت�ص  وت���وج 
قبل  و2012   2010 ع��ام��ي  ب��ن  م��ا  م��ي��الن  ���ص��ف��وف 

انتقاله اىل باري�ص �صان جرمان الفرن�صي.
باأن  زع��م��ت  �صريا”  دي���ال  “كوريريي  �صحيفة  وك��ان��ت 
كانون  يف  ميالن  اىل  ال��ع��ودة  يف  يرغب  اإبراهيموفيت�ص 

الأمريكي،  ال����دوري  ت��وق��ف  ل��دى  املقبل  دي�صمرب  الأول 
اإيطاليا” باأن  �صبورت  “�صكاي  ل�صبكة  ليوناردو قال  لكن 
وقال  ميالن  اىل  املخ�صرم  ال�صويدي  جللب  خمطط  ل 
ميالن  ب��ن��ادي  متعلق  “اإبراهيموفيت�ص  ال�صدد  ه��ذا  يف 
ومبدينة ميالنو وهذا واقع. مل نفكر يف الوقت احلايل 

باأي امكانية للتوقيع معه لأن الوقت لي�ص منا�صبا«.
اأنه يف البداية فكرنا بالأمر  “ل ا�صتطيع النفي  واأ�صاف 
اأك���رث م��ن جمرد  الأم���ر  ك��ان  ال��واق��ع،  عندما و�صلنا. يف 
ت��ف��ك��ري لأين اع��ت��ق��د ب��اأن��ه لع���ب مي��ل��ك اك���رث م��ن ميزة 

خا�صة«.

ي�صتطيعون  الذين  ال�صخا�ص  من  حم��ارب،  “اإنه  وتابع 
ق��ي��ادة جم��م��وع��ة داخ����ل امل��ل��ع��ب وخ���ارج���ه وب��ال��ت��ايل فهو 
عظيم. اأنا قريب منه لكن يف الواقع ل امكانية للتوقيع 

معه حاليا«.
85 مباراة مدافعا  56 هدفا يف  اإبراهيموفيت�ص  و�صجل 

عن األوان ميالن.
ويرتبط اإبراهيموفيت�ص بعقد مع لو�ص اأجنلي�ص غالك�صي 
حذو  باإمكانه  لكن   ،2019 دي�صمرب  الأول  كانون  حتى 
التحق  ال���ذي  بيكهام  ديفيد  ال�صابق  الإن��ك��ل��ي��زي  النجم 

مبيالن خالل فرتة توقف الدوري الأمريكي.

ميالن يقفل الباب اأمام عودة اإبراهيموفيت�ص 

ف�ز �سعب ثان لت�سل�سي يف ي�روبا ليغ

اأر�سنال يعود منت�سرا من رحلة الـ4 اآلف كلم 
رونـــالــدو.. جنــم كــروي 

وعــالمــة جتـاريـة 
الريا�صين دخال  اأعلى  يعد كري�صتيانو رونالدو من 
ينالها  كان  التي  الكبرية  الرواتب  بف�صل  العامل،  يف 
الرعاية  وعقود  �صفوفها  بن  تنقل  التي  الأن��دي��ة  يف 
ا�صتثماره  بف�صل  اأي�صا  لكن  وقعها،  التي  ال�صخمة 
الناجح ب�صورته و�صهرته التي يوؤثر عليها �صلبا حاليا 

اتهام باغت�صاب يعود للعام 2009.
اإي��رادات �صخمة،  فنادق،  �صل�صلة  ا�صمه،  يحمل  مطار 
ر�صيد �صعبي هائل وح�صور فائق على مواقع التوا�صل 
ليوفنتو�ص  احل���ايل  ال��الع��ب  تخطى  الج��ت��م��اع��ي... 
الإيطايل جنوميته الكروية، لي�صبح عالمة جتارية 

عاملية.
فيليب  ج��ان  الت�صويق  يف  املتخ�ص�ص  الباحث  ويقول 
“موؤ�ص�صة  رونالدو  اأن  بر�ص  فران�ص  لوكالة  دانغالد 
ثمة  ال��رق��م��ي.  للم�صمون  ل��ل��خ��دم��ات،  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات، 
م��ط��ار جزيرة  ن���ادر.  اأم���ر  اإن���ه  اأي�����ص��ا.  با�صمه  متحف 
اإىل  بالن�صبة  ا���ص��م��ه،  ي��ح��م��ل  راأ����ص���ه  م�صقط  م���ادي���را 

اخليال اجلماعي، فهذا اأمر ملفت للنظر«.
مرات،  العامل خم�ص  يف  لعب  اأف�صل  رونالدو،  تنقل 
بن ثالثة من اأبرز اأندية كرة القدم عامليا: مان�ص�صرت 
مدريد  ري��ال   ،2009-2003 الإنكليزي  يونايتد 
اىل  ال�����ص��ي��ف  وه����ذا   ،2018-2009 الإ����ص���ب���اين  

يوفنتو�ص الإيطايل.
بف�صل الأجور ال�صخمة التي تقا�صاها خالل م�صريته 
وقدرته على ا�صتغالل �صهرته الهائلة، دخلت خزائن 
رونالدو 108 مالين دولر قرابة 94 مليون يورو 
 53 ح����واىل  دولر  م��ل��ي��ون   61 بينها   2017 ع���ام 

�صنوي بح�صب جملة  كاأجر  ي��ورو  مليون 
ي�صعه  ما  الأم��ريك��ي��ة،  “فورب�ص” 

ترتيب  يف  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز  يف 
ال���ري���ا����ص���ي���ن الأك�������رث دخ�����ال يف 
الأمريكي  امل��الك��م  خلف  ال��ع��امل 
ف��ل��وي��د م����وين م���اي���وي���ذر 285 
الأول  ومناف�صه  دولر،  م��ل��ي��ون 

ع��ل��ى ال�����ص��اح��ة ال���ك���روي���ة جنم 
ليونيل  الأرجنتيني  بر�صلونة 

مليون   111( مي�صي 
دولر(.

عامن،  قبل  لكن 
ك���������������ان ال�����ن�����ج�����م 
ال�������ربت�������غ�������ايل يف 
������������ص�����������دارة ه������ذا 

الرتتيب.
العامل  وك�������ان 
حا�صما  امل������ادي 

املا�صي  ال�����ص��ي��ف 
خ���������������������الل ف�����������رتة 

ال�صيفية  النتقالت 
ح���ي���ث ب�����ات رون����ال����دو 
املنتقل من ري��ال اىل 
يتقا�صى  ي��وف��ن��ت��و���ص 
يقدر  ���ص��ن��وي��ا  اأج�������را 
مليون   31 ب���ح���واىل 
يورو على رغم بلوغه 

الثالثة والثالثن.
وع��ان��ى رون��ال��دو عندما كان 

األوان ريال مدريد من  يدافع عن 
ال�صرائب  م�صلحة  م��ع  م�صاكل 

الإ�صبانية قبل ان يتو�صل اىل 
ال�صلطات  م���ع  ودي  ات���ف���اق 

ا�صبانيا  يف  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة 
مبلغ  ي��دف��ع  ب����اأن  بق�صي 

يورو. مليون   16،7
بالإ�صافة اىل راتبه، لدى 
رونالدو اأي�صا �صعار “�صي 
م�صجلة  كعالمة   ”7 اأر 
ت��و���ص��ع ع��ل��ى ك���ل اأن�����واع 
ذلك  يف  ليحذو  الألب�صة 

حذو جنوم اآخرين يف عامل 
الريا�صة، اأبرزهم اأ�صطورة كرة 

ال�صلة الأمريكي مايكل جوردان.
لالألب�صة  متجر  لأول  افتتاحه  ومنذ 

فونكال  يف   ”7 اأر  “�صي  ال���داخ���ل���ي���ة 
رونالدو  ق���ام   ،2006 ع���ام  ال��ربت��غ��ال��ي��ة 

الريا�صية  اجل�������ص���دي���ة  ال���ب���ن���ي���ة  ����ص���اح���ب 
عالمته  بتو�صيع  املقطعة،  الباطن  وع�صالت 
الأحذية  اجلينز،  بنطلونات  لت�صمل  التجارية 
بات لعب   ،2015 نهاية  ويف  والأك�ص�صوارات. 
جمموعة  يف  �صريكا  �صابقا  يونايتد  مان�ص�صرت 

فنادق  خم�صة  بت�صييد  وق��ام  الفندقية  بي�صتانا 
)ثمة �صاد�ص ي�صيد حاليا يف باري�ص( اأي�صا حتت 

م�صمى “�صي اأر 7«.
ال�صيف  خ��الل  يوفنتو�ص  اىل  و���ص��ول��ه  وبعيد 

 7 اأر  �صي  عالمة  تطوير  عملية  وا���ص��ل  املا�صي، 
مع  �صراكة  بف�صل  الداخلية  للمالب�ص  اأن��دي��روي��ر 

ال�صركة الإيطالية ياماماي.
رونالدو،  ي��ع��ت��رب  ال��رع��اي��ة،  ���ص��رك��ات  اىل  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 
اأوروبا  اأبطال  دوري  م�صابقة  تاريخ  يف  ه��داف  اأف�صل 
الأوروبي(،  الحت��اد  اح�صاءات  بح�صب  هدفا   121(
عالمة جذابة. يتابع النجم املولود يف جزيرة ماديرا 
�صخ�ص  م��ل��ي��ون  ب�330  ي��ق��در  ج��م��ه��ور  ال��ربت��غ��ال��ي��ة 
التوا�صل  م���واق���ع  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  “املتتبعن”  م���ن 
الجتماعي، اأي اكرث من اأي ريا�صي اآخر وهذا الأمر 
من  الراعية  ال�صركات  ع�صرات  م��ن  اأك��رث  ي�صتقطب 

ال�صف الأول.
من �صركة الت�صالت الفرن�صية “اأ�ص اأف اأر”، �صركة 
األعاب  بنا�صر  مرورا  هوير،  تاغ  ال�صوي�صرية  ال�صاعات 
“اإي ايه �صبورت�ص” و�صول اإىل  الفيديو كونامي ثم 
“كا�صرتول” وط��ريان الم���ارات... فاإن  �صركة زي��وت 
دقائق من  تنازعت للح�صول على  ال�صركات  كل هذه 

الإعالنات مع الربتغايل.
“الت�صويق  ك���ت���اب  ن�����ص��ر  ال�����ذي  دان����غ����الد  وي�����ص��ي��ف 
مع  م��ت��وازن��ة  حمفظة  رون��ال��دو  وامل�صاهري” “ميلك 
ع�صرات من قطاعات الن�صاطات املختلفة واملتكاملة”، 
���ص��رك��ة نايكي  ق����ام رون����ال����دو م���ع  ويف ه����ذا الط������ار 
بها عالقة  تربطه  التي  الريا�صية  لل�صلع  الأمريكية 

قوية، بتوقيع عقد ملدى احلياة.
عام  منذ  الأم��ريك��ي��ة  ال�صركة  �صعار  رون��ال��دو  يحمل 
2003 ويتقا�صى 20 مليون يورو على الأقل �صنويا، 

رغم تقديرات باأن املبلغ اأكرب من ذلك.
التجهيزات  ل�صركة  م�صور  فيديو  يف  ال��الع��ب  وق��ال 
الريا�صية العمالقة “اأنا فرد من اأفراد هذه العائلة. 

اإنه اأف�صل عقد ح�صلت عليه طوال م�صريتي«.
بن  جت��وز  ل  املقارنة  ف��اإن  فورب�ص،  وبح�صب 
رون���ال���دو ال��و���ص��ي��م وم��ي�����ص��ي اخل���ج���ول يف ما 
�صركة  قبل  م��ن  امل��ادي��ة  ب��ال��ع��ائ��دات  يتعلق 
الأملانية  واأدي��دا���ص  ل��الأول،  الراعية  نايكي 
جلب   ،2016 عام  ففي  للثاين.  الراعية 
500 مليون دولر  اأرباحا بقيمة  رونالدو 
لنايكي عرب مواقع التوا�صل الجتماعي، 
ملي�صي  دولر  مليون   53،3 مقابل 

مع اأديدا�ص.
وعلى رغ��م ه��ذه الإي���رادات 
ال������ت������ي ح����ق����ق����ه����ا ل����ه����ا، 
“نايكي”  ب�������������ادرت 
اإب���داء  اىل  اخلمي�ص 
العميق”  “قلقها 
م��������ن الت������ه������ام������ات 
املوجهة  بالغت�صاب 
ل��������������الع��������������ب، م�����ن 
كاثرين  الأمريكية 
مايورغا، يف حادثة 
ح���������ص����ل����ت ال�����ع�����ام 
وب���داأت   ،2009
ت���ف���ا����ص���ي���ل���ه���ا 
لتك�صف  با
من  ب�������دءا 
الأ����ص���ب���وع 

املا�صي.

ع���اد اأر���ص��ن��ال الإن��ك��ل��ي��زي منت�صرا م��ن اأط����ول رح��ل��ة ل��ه يف 
ق���ره باخ  ال��ك��ب��ري ع��ل��ى م�صيفه  ب���ف���وزه  م�����ص��اب��ق��ة ر���ص��م��ي��ة، 
ت�صل�صي  اللندين  ج��اره  عانى  فيما  -3�صفر،  الأذربيجاين 
-1�صفر،  املجري  فيدي  م��ول  املتوا�صع  �صيفه  على  للفوز 
للدوري  املجموعات  دور  من  الثانية  اجلولة  �صمن  وذل��ك 

الأوروبي “يوروبا ليغ” يف كرة القدم.
اأر�صه  على  اخلام�صة  املجموعة  مناف�صات  ا�صتهل  وبعدما 
بالفوز على فور�صكال بولتافا الأوكراين 4-2 يف اأول مباراة 
املتخ�ص�ص مب�صابقة  اإمي��ري  اأون��اي  الإ�صباين  بقيادة  قارية 
ال���دوري الأوروب����ي )اأح���رز لقبها ث��الث م��رات متتالية مع 

امللعب  على  �صيفا  اأر�صنال  حل  الإ���ص��ب��اين(،  اإ�صبيلية 
كلم  اآلف   4 نحو  البعيد  باكو  يف  الأومل��ب��ي 

عن العا�صمة الإنكليزية.
بقيادة  ال�صعبة  ب��داي��ت��ه  اأر���ص��ن��ال  وو���ص��ع 
ال��ذي خ�صر مباراتيه الأول��ي��ن يف  اإمي��ري 

الدوري املمتاز �صد مان�ص�صرت �صيتي حامل 
اللقب وت�صل�صي، وحقق اخلمي�ص فوزه الثامن 
اللقاء  خو�صه  رغ��م  امل�صابقات  ك��ل  يف  تواليا 
بت�صكيلة رديفة اىل حد كبري، حمققا اأطول 

�صل�صلة انت�صارات له منذ ربيع 2015.
واأراح اإميري بع�صا من لعبيه الأ�صا�صين 
املباراة  ت�صت�صيف  ال��ت��ي  ب��اك��و  م���ب���اراة  يف 
مايو،  اأي��ار  يف  القارية  للم�صابقة  النهائية 
خميتاريان  هرنيك  الأرميني  غ��اب  فيما 
لأ�صباب �صيا�صية تتعلق بالتوتر التاريخي 

بن بالده واأذربيجان.
وا���ص��ت��ه��ل اأر����ص���ن���ال ال��ل��ق��اء ب�����ص��ك��ل م��ث��ايل وافتتح 

الت�صجيل يف الدقيقة 4 عرب املدافع اليوناين �صقراطي�ص 
ب��اب��ا���ص��ت��اث��وب��ول��و���ص، ل��ك��ن��ه ان��ت��ظ��ر ح��ت��ى ال�����ص��وط الثاين 
لإ�صافة الثاين عرب اإميل �صميث-رو الذي اأ�صبح عن 18 
اأ�صغر لعب ي�صجل لفريقه يف م�صابقة  عاما و67 يوما 
األيك�ص  وج��د  ح��ن   2011 �صبتمرب  اأي��ل��ول  منذ  ر�صمية 
 18 ع��ن  ال�صباك  اىل  طريقه  اأوك�صاليد-ت�صامربلين 

عاما و43 يوما.
م�صارف  من  بت�صديدة  القا�صية  ال�صربة  اأر�صنال  ووج��ه 
املنطقة للفرن�صي ماتيو غندوزي بعد متريرة من مواطنه 

البديل األك�صندر لكازيت.
ويف املجموعة الثانية ع�صرة، عانى الفريق اللندين الآخر 
ت�صل�صي لتحقيق فوزه الثاين رغم توا�صع م�صتوى �صيفه 
ليغ” بعد  “يوروبا  اىل  انتقل  ال��ذي  املجري  فيدي  م��ول 
اأبطال  ل����دوري  ال��ف��ا���ص��ل  التمهيدي  ال����دور  يف  خ�����ص��ارت��ه 

اأوروبا اأمام اأيك اأثينا اليوناين.
اجلديد  مدربه  بقيادة  القاري  م�صواره  ت�صل�صي  وب��داأ 
الإي����ط����ايل م��اوري��ت�����ص��ي��و ����ص���اري ب���ف���وز ���ص��ع��ب خ���ارج 
�صجله  بهدف  اليوناين  �صالونيكي  ب��اوك  على  ملعبه 
ال��ربازي��ل��ي وي��ل��ي��ان، ث��م ت��ك��رر الأم����ر م��ع��ه اخلمي�ص 
الثالث  النقاط  حل�صم   70 الدقيقة  حتى  وانتظر 
ب��ه��دف ل��الإ���ص��ب��اين ال��ف��ارو م��ورات��ا بعد مت��ري��رة من 

ويليان يف مباراة بداأه ال�”بلوز” بجلو�ص جنمهم البلجيكي 
ال�صوط  اأن يدخل يف  البدلء قبل  اإدي��ن ه��ازار على مقاعد 

الثاين.
الذي  الكبري  الفوز  بعد  وحيدا  املجموعة  ت�صل�صي  وت�صدر 
بوري�صوف  باتي  على  ملعبه  خ��ارج  �صالونيكي  ب��اوك  حققه 

البيالرو�صي 1-4.
ال��ت��ي ت�صمنت فوزين  امل��ث��رية  ال��ع��رو���ص  م��ن  �صل�صلة  وب��ع��د 

كا�صحن على ريال 
مدريد 

يف  -3�صفر 
ال���دوري 

الأوىل،  اجلولة  يف   1-5 البلجيكي  لياج  و�صتاندار  املحلي 
بعدد  القيا�صي  ال��رق��م  �صاحب  الإ���ص��ب��اين،  ا�صبيلية  تعرث 
ب�صقوطه  العا�صرة  املجموعة  يف   ، امل�صابقة  هذه  يف  الألقاب 
لنوليتو،  بهدف  الرو�صي  كرا�صنودار  م�صيفه  اأم��ام  القاتل 
واجلورجي  غومي�ص  ادي��ن��ال��دو  للربازيلي  ه��دف��ن  مقابل 

تورنيكي اوكريا�صفيلي.
ال��ف��ائ��ز يف اجل��ول��ة الأوىل على  ال��رو���ص��ي،  ال��ف��ري��ق  وجن���ح 
اأمام  اخلمي�ص  خ�صر  ال���ذي  )-1�صفر(  ال��رتك��ي  اكهي�صار 
الهجومية  ال��ف��ورة  بوجه  ال��وق��وف  يف   ،2-1 لياج  �صتاندار 
 17 خلفية  على  اللقاء  اىل  دخ��ل  ال��ذي  الأندل�صي  للنادي 

هدفا يف مبارياته الأربع الأخرية.
اأعاد ميالن الإيطايل اىل الذاكرة  ويف املجموعة ال�صاد�صة، 
دوري  يف  ال�صبعة  واألقابه  ال��ق��اري  جم��ده  ملحات  من  بع�صا 
الأبطال، حن حول تخلفه اأمام �صيفه اأوملبياكو�ص اليوناين 
اىل فوز 2-1، حمققا انت�صاره الثاين بعد ذلك الذي حققه 
دوديالجن  امل��ت��وا���ص��ع  على  ملعبه  خ���ارج  الأوىل  اجل��ول��ة  يف 

اللوك�صمبورغي -1�صفر.
اأول  امل��درب جينارو غاتو�صو نف�صه متخلفا يف  ووجد فريق 
مواجهة ر�صمية له مع الفريق اليوناين منذ 59 عاما )يف 
منذ  البطلة(،  الأوروب��ي��ة  الأن��دي��ة  لكاأ�ص  التمهيدي  ال��دور 

الدقيقة 14 بهدف لالإ�صباين ميغل اأنخل غرييرو.
الدقائق  الطاولة على �صيفه يف  اللومباردي  النادي  وقلب 
من  اأق���ل  يف  اأه����داف  ث��الث��ة  بت�صجيله  الأخ����رية  الع�صرين 
و79،   70 ك��وت��روين  لباتريك  ثنائية  بينها  دق��ائ��ق،   10
هيغواين،  غونزالو  لالأرجنتيني  الثالث  الهدف  كان  فيما 
�صاحب هدف الفوز اأي�صا يف اجلولة الأوىل على دوديالجن 
الذي مني اخلمي�ص بهزميته الثانية على يد ريال بيتي�ص 

الإ�صباين بثالثية نظيفة.
الفرن�صي  مر�صيليا  ع��ل��ى  الأوىل  اجل��ول��ة  يف  ف���وزه  وب��ع��د 
اينرتاخت  وا�صل  الأخ��ري،  معقل  يف   1-2 البطل  و�صيف 
القارية  ال�صاحة  اىل  املوفقة  عودته  الأمل���اين  فرانكفورت 
التي غاب عنها منذ مو�صم 2013-2014 حن خرج من 
ثمن نهائي هذه امل�صابقة بالذات، وذلك بت�صدره املجموعة 
ال��ك��ب��ري ع��ل��ى �صيفه لت�صيو  ف���وزه  ب��ع��د  ال��ث��ام��ن��ة وح��ي��دا 
وال�صربين  كو�صتا  دا  ل���داين  اأه����داف  ب��اأرب��ع��ة  الإي��ط��ايل 
ملاركو  ه��دف  مقابل  يوفيت�ص،  ول��وك��ا  كو�صتيت�ص  فيليب 

بارولو.
وما �صهل من مهمة الفريق الأملاين، اأن �صيفه اأكمل اللقاء 
بت�صعة لعبن بعد طرد ال�صربي دو�صان با�صتا يف الوقت 
اإنذارين،  على  حل�صوله  الأول  ال�صوط  من  ال�صائع  بدل 
خطاأ  بعد   58 الدقيقة  يف  كوريا  خواكن  والأرجنتيني 
على الهولندي جوناثان دي غوزمان، ما ت�صبب بخ�صارة 
نادي العا�صمة الفائز يف اجلولة الأوىل بنتيجة 2-1 على 
على  اخلمي�ص  خطف  الذي  القرب�صي  ليما�صول  اأبولون 
بهدفن  القاتل  الوقت  يف  مر�صيليا  اأم��ام  التعادل  اأر�صه 
لل�صربي �صا�صا ماركوفيت�ص والأرجنتيني امييليو زياليا، 
م��ق��اب��ل ه��دف��ن ل��دمي��ي��رتي ب��اي��ي��ت وال���ربازي���ل���ي لويز 

غو�صتافو.

هناك  اأن  يونايتد  مان�ص�صرت  م��درب  مورينيو  جوزيه  يرى 
وقال  املو�صم  هذا  الأداء  تراجع  وراء  الأ�صباب  من  العديد 
لل�صحفين اإن مواجهة نيوكا�صل يونايتد اليوم ال�صبت يف 

الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم �صتكون �صعبة.
وي�صعى مان�ص�صرت يونايتد لإنهاء �صل�صلة من اأربع مباريات 

متتالية بدون اأي انت�صار يف كافة امل�صابقات.
خالل  الربتغايل  امل��درب  على  ال�صغوط  وزادت 

الأ���ص��اب��ي��ع الأخ�����رية ع��ق��ب ع�صر م��ب��اري��ات يف 
املو�صم اأ�صفرت عن الفوز يف اأربع والتعادل يف 

ثالث وخ�صارة مثلها.
بالتعادل  انتهت  التي  املباريات  اإح��دى  وكانت 

للدرجة  امل��ن��ت��م��ي  ك��اون��ت��ي  دي���رب���ي  اأم������ام 
على  بالفوز  الفريق  وح�صمها  الثانية 

يونايتد بركالت الرتجيح ليودع 
فريق مورينيو كاأ�ص رابطة 

الإجنليزية  الأن�����دي�����ة 
مبكرا.

وق���ال م��وري��ن��ي��و عن 
ف��ري��ق��ه ال��ق��اب��ع يف 
العا�صر  امل����رك����ز 
ال�������������������دوري  يف 
بفارق  م���ت���اأخ���را 
عن  ن��ق��اط  ت�صع 
م�����ان�����������ص�����������ص�����رت 
����ص���ي���ت���ي ح���ام���ل 

�صبع  ب��ع��د  ال��ل��ق��ب 
اأن  “ميكنا  ج����ولت 

اأف�صل  ب�����ص��ك��ل  ن�����وؤدي 
النقاط  حل�����ص��د  ك���ث���ريا 

التي نريدها«.
واأ�صاف خالل موؤمتر �صحفي 
م��ت��وت��ر ا���ص��ت��غ��رق ن��ح��و ثالث 
اعرتف  “نعم  ون�صف  دق��ائ��ق 

باأن النتائج لي�صت جيدة ب�صكل كاف«.
ويف رده على �صوؤال لل�صحفين ب�صاأن اأ�صباب معاناة الفريق 
رف�ص  ل��ك��ن��ه  وخمتلفة”  ع��دي��دة  “لأ�صباب  م��وري��ن��ي��و  رد 

التو�صيح.
ومل يحقق يونايتد النت�صار على ملعبه منذ الفوز 
2-1 على لي�صرت �صيتي يف املباراة الفتتاحية 
للمو�صم و�صهدت اأروقة النادي العديد من 
تقارير  بينها  امل��ل��ع��ب  خ���ارج  اخل��الف��ات 
تتحدث ع��ن خ��الف ب��ن امل���درب وبول 
بوجبا لعب الو�صط ما اأثر على تركيز 

الفريق.
ويعاين نيوكا�صل اأي�صا حيث مل يحقق اأي 
انت�صار يف �صبع مباريات ويحتل املركز 
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اأن  “ندرك  م��وري��ن��ي��و  واأ�����ص����اف 
مناف�صنا يحتاج للنقاط اأي�صا. 
اإن��ه��م مي��ل��ك��ون م��درب��ا جيدا 
يقدم  بنيتز.  رفائيل  للغاية 
اأمام  منظما  اأداء  نيوكا�صل 
املراكز  �صاحبة  الأن���دي���ة 

املتقدمة يف امل�صابقة.
ال��ت��ي حققها  »ال��ن��ت��ائ��ج 
اأم�����ام فرق  ن��ي��وك��ا���ص��ل 
متنحهم  مل  املقدمة 
اأي نقاط هذا املو�صم 
املباريات  هذه  لكن 
بنتائج  ان����ت����ه����ت 
للغاية  م��ت��ق��ارب��ة 
�صعبة  وك����ان����ت 
املناف�صن  على 
نتوقع  ل���ذل���ك 
مباراة  خ��و���ص 

�صعبة«.

لعبو بايرن ينتقدون مورينيو يطالب مان�س�سرت يونايتد بانتفا�سة 
خطط كوفات�ص 

يواجه الكرواتي نيكو كوفات�ص مدرب بايرن ميونيخ، بطل اأملانيا يف اآخر 6 
التدريبية،  اأ�صاليبه  انتقادات من بع�ص لعبيه لعدم ر�صاهم عن  �صنوات، 
بح�صب ما ذكرت �صحيفة “�صبورت بيلد«. ومير الفريق البافاري يف فرتة 
)اأربعة  متتالية  انت�صارات  مثالية حقق خاللها خم�صة  بداية  بعد  حرجة 
-2�صفر(،  الربتغايل  بنفيكا  على  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  يف  واآخ���ر  حملية 
يد  على  الأوىل  بخ�صارته  مني  ث��م   ،1-1 اوغ�����ص��ب��ورغ  �صيفه  م��ع  فتعادل 
اأوروبيا من  اأن يرت�صي بنقطة واحدة  م�صيفه هرتا برلن �صفر2- قبل 

تعادله الثالثاء مع �صيفه اأياك�ص اأم�صرتدام الهولندي 1-1.
وك�صفت بيلد ام�ص اجلمعة اأن اأكرث من لعبن لي�صوا را�صن عن اأ�صاليب 
اإىل فورة غ�صب من لعب الو�صط الكولومبي خامي�ص  كوفات�ص، م�صرية 
رودريغيز يف غرف املالب�ص وقوله “ل�صنا يف فرانكفورت هنا!”، يف اإ�صارة اإىل 
فريق اإينرتاخت فرانكفورت الذي كان يدربه كوفات�ص املو�صم املا�صي قبل 

حلوله بدل من يوب هاينك�ص املعتزل.
وعرب خامي�ص الذي مل يح�صل بعد على مكان اأ�صا�صي يف ت�صكيلة كوفات�ص 
عن رغبته يف ترك النادي الذي مي�صي معه مو�صمه الثاين معارا من ريال 

مدريد الإ�صباين.
وتردد اأن اعتماد كوفات�ص اللغة الكرواتية مع معاونيه اأزعج لعبي بايرن 
وغ��م��و���ص خطته  ال��الع��ب��ن  ب��ن  ال��ت��دوي��ر  �صيا�صة  م��ن  اأي�����ص��ا  املمتع�صن 
الهجومية. واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن لئحة املنزعجن من كوفات�ص ت�صم 

�صاندرو فاغرن، نيكال�ص �صويل، ليون غوريت�صكا و�صريج غنابري.
وكان رئي�ص النادي اأويل هوني�ص حتدث عن �صيا�صة املناوبة لكوفات�ص “كان 
هناك الكثري من التناوب، ومنذ ذلك احلن هناك �صيء خاطئ معنا، لكن 

ل اأعتقد اأنه خطري«.
وتابع “الأمر مرتوك للمدرب وهو ي�صع رقبته على املحك«.

اأق��ال املو�صم املا�صي يف وقت مبكر مدربه الإيطايل كارلو  وكان بايرن قد 
لقب  اإىل  الفريق  ليقود  الأول  اعتزاله  م��ن  هاينكي�ص  واأع���اد  اأن�صيلوتي، 

الدوري للمرة ال�صاد�صة تواليا.



تطلب موظفة لتعليم زوجها الأعمال املنزلية 
ن�صرت امراأة بريطانية اإعالناً عن وظيفة تبحث فيها عن موظفة 
املنزلية  بالأعمال  القيام  كيفية  واأطفالها  زوجها  تعليم  ميكنها 

الأ�صا�صية.
وقد طلبت املراأة يف الإعالن موظفة لتعليم زوجها وابنها اأعماًل 
املالب�ص  وط��ي  والتنظيف  وال��ك��ي  الغ�صيل  مثل  ب�صيطة  منزلية 

وترتيب املنزل، مقابل 10 جنيهات ا�صرتلينية لل�صاعة الواحدة. 
"ت�صايلد كري" الإلكرتوين،  ويقول الإع��الن الذي ن�صر يف موقع 
الذي يعترب من�صة للوظائف اخلا�صة برعاية الأطفال، اإن زوجها 
ت�صعر  واأن��ه��ا  امل��ن��زل،  ب��اأي عمل يف  اأبنائها ل يقومان  م��ن  واث��ن��ن 

بال�صغط ب�صبب اأعباء الواجبات املنزلية. 
وقالت الأم التي مل ُيك�صف عن ا�صمها اإن مهمة املوظفة املطلوبة 
قد تكون �صعبة لأن زوجها ل يعرف اأي �صيء عن الأعمال املنزلية، 

ولديه موقف �صلبي جتاهها. 
املنزل، وتقوم بالواجبات  املراأة تعمل بدوام كامل خارج  باأن  يذكر 
بعد  وخا�صة  لال�صرتخاء،  وقتاً  جتد  ما  ون���ادراً  لوحدها  املنزلية 
وقت  حتى  العمل  منها  تتطلب  ج��دي��دة  وظيفة  على  ح�صولها 
متاأخر.  ووفقاً لالإعالن، �صتحتاج املوظفة املطلوبة للعمل خم�صة 
الثامنة م�صاء، و�صيتوجب  3 وحتى  ال�صاعة  الأ�صبوع، من  اأي��ام يف 
كيفية  وتعليمهم  املنزل،  اإىل  املدر�صة  الأطفال من  تو�صيل  عليها 
الطهي، وغ�صل الأطباق، والعديد من الأعمال املنزلية الأ�صا�صية، 

وفقاً ملا ورد يف �صحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

جتربة لتبادل الأفكار عرب �سبكة دماغية
باأفراد عائلتك  اأو الت�صال  اإر�صال الر�صائل الن�صية  اإذا تعبت من 
بالإمكان  ي�صبح  فرمبا  التقليدية،  الت�صال  بو�صائل  واأ�صدقائك 
املر�صل  دم��اغ  �صعاع يخرج من  ب�صكل مبا�صر عرب  التوا�صل معهم 

اإىل دماغ امل�صتقبل.
اإىل  ال��دم��اغ  م��ن  التجريبية  الجتماعية  ال�صبكة  �صتكون  ورمب��ا 
الدماغ، هي الثورة القادمة يف عامل الت�صالت، وذلك وفق نظام 
جديد ُيدعى "برين نت"، يعتمد على اأدوات م�صح حديثة للدماغ 

لتاأمن التوا�صل عن بعد.  
ويف ورقة بحثية ُن�صرت الأ�صبوع املا�صي، اأو�صح باحثون من جامعة 
اأ�صخا�ص  ثالثة  با�صتخدام  التكنولوجيا  لهذه  م��ث��اًل   وا�صنطن 

للمرة الأوىل، بح�صب �صحيفة �صي بي اإ�ص �صكرمنتو.
لقراءة  الكهربائي  الدماغ  نت" جم�صات  "برين  تقنية  وت�صتخدم 
اإ�صارات  لنقل  اجلمجمة  ع��رب  املغناطي�صي  بالتحفيز  الأف���ك���ار، 

ب�صيطة اإىل الدماغ.
ويف التجربة، ا�صتخدم الباحثون جمموعات من ثالثة اأ�صخا�ص، 
ون��ق��ل م��ر���ص��الن اإج���اب���ات يف لعبة ع��ل��ى من��ط ت��ي��رت���ص م��ن خالل 
التحديق يف ملعان اليد، فتنبعث من اأدمغتهم اإ�صارات مُتكن الالعب 

الثالث من تلقيها والتفاعل مع اللعبة.
ويعتقد الباحثون اأنه ميكن يف يوماً ما ا�صتخدام برين نت، لل�صماح 

للمجموعات بالعمل امل�صرتك حلل امل�صاكل. 
اأجهزة ال�صتقبال قادرة على معرفة  اأن  "وجدنا  وقال الباحثون: 
اأي مر�صل موثوق اأكرث بالعتماد فقط على املعلومات املنقولة اإىل 
اأدمغتها، وت�صري نتائجنا اإىل اإمكانية وجود واجهات م�صتقبلية من 
ال�صبكة الجتماعية  امل�صاكل با�صتخدام  اإىل الدماغ، تتيح حل  املخ 

لالأدمغة املت�صلة".

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تقنية حديثة تتنباأ بالأزمات القلبية 
بنوبة قلبية قبل  الإ�صابة  التنبوؤ بخطر  املقطعية ميكنها  الأ�صعة  اإن طريقة جديدة لتحليل �صور  باحثون  يقول 

حدوثها ب�صنوات.
وت�صتخدم التكنولوجيا، التي طورتها فرق عمل من جامعة اأوك�صفورد وموؤ�ص�صات يف اأملانيا والوليات املتحدة، نظم 

حلول ح�صابية لفح�ص الدهون املحيطة بال�صراين التاجية وفق ما يظهرها ت�صوير القلب بالأ�صعة املقطعية.
وتتغري هذه الدهون عند التهاب اأي �صريان مما يجعلها نظام اإنذار مبكر لنحو 30 باملئة من الأزمات القلبية وفق 

ما يعتقده الباحثون.
وقال �صارالمبو�ص اأنطونيادي�ص اأ�صتاذ اأمرا�ص القلب والأوعية الدموية يف اأك�صفورد لرويرتز "اإذا ا�صتطعت ر�صد 

اللتهاب يف ال�صراين حينها ت�صتطيع معرفة اأي �صريان... �صي�صبب اأزمة قلبية".
واأ�صاف "بهذه التقنية اجلديدة التي لدينا ميكننا حتقيق هذا بتحليل الأ�صعة املقطعية الب�صيطة".

وتنجم معظم النوبات القلبية عن تر�صبات دهنية داخل ال�صريان مما يعيق تدفق الدم.
ويف الوقت الراهن تك�صف الأ�صعة املقطعية لالأطباء متى ي�صبح ال�صريان �صيقا ب�صبب الرت�صبات.

وبا�صتخدام التقنية اجلديدة، التي ياأمل الباحثون اأن تنال موافقة اجلهات الرقابية على جانبي املحيط الأطل�صي 
يف غ�صون عام، �صي�صتطيع الأطباء حتديد ال�صراين املعر�صة لل�صيق.

وتعد اأمرا�ص القلب وال�صكتات الدماغية اأكرب �صببن للوفيات على م�صتوى العامل.
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تطّور الطفل بني الولدة و�سن 3 �سنوات
 3 �صن  الأوىل من ولدت��ه وحتى  الأ�صابيع  ب�صكل كبري بن  الطفل  يتغري 
�صنوات، فمن ر�صيع ي�صتيقظ فقط لتناول ر�صعته الب�صيطة ثم ينام معظم 
فرتات النهار، ي�صبح ف�صولياً مليئاً باحلركة والرغبة يف امل�صاركة. وخالل 
تلبية  ليتمّكنوا  التطّور  حمطات  اأه��م  ملعرفة  الآب���اء  يحتاج  الرحلة  ه��ذه 
�صتتطّور مهارات  ال�صنوات  التعّلم والنمو. احلركة. خالل هذه  احتياجات 
قادراً  و�صي�صبح  الرك�ص،  ثم  امل�صي  اإىل  احلبو  من  الطفل  ل��دى  احلركة 
البازل  وتركيب قطع  للر�صم،  ال�صمع  األ��وان  وا�صتخدام  نف�صه،  اإطعام  على 

ومكعبات البناء، واإلقاء الكرة اإىل �صخ�ص اآخر.
اللغة. كما تتطّور قدرات التعبري من البكاء عندما يحتاج �صيئاً اإىل نطق 
لي�صتكمل  الإ���ص��ارة  لغة  وا�صتخدام  الب�صيطة،  وال��ع��ب��ارات  الكلمات  بع�ص 
ي�صتمع  التي  التعليمات  متابعة  �صنوات   3 بلوغ  مع  ي�صتطيع  لكنه  فكرته. 
اإليها اإذا اأراد، وا�صتخدام مفردات عديدة للتعبري عن فكرة من عدة اأجزاء.

احلياة  �صتتطّور  والقدرات  املهارات  وباجتماع هذه  الجتماعية.  العالقات 
الجتماعية لل�صغري وتت�صع، فبعد الت�صاقه بالأم يف البداية �صيتعّلم الثقة، 
و�صي�صبح قادراً على النف�صال عن اأمه مع بع�ص ال�صعوبات التي تعك�صها 

�صلوكيات قلقة مثل نوبات غ�صب.
اأو انتظار تقدمي  3 �صنوات انتظار دوره يف اللعب  لكنه �صيتعّلم مع بلوغه 
الطعام، اأو دوره يف اجللو�ص على مقعد عند دخول �صف احل�صانة. ورمبا 
وم�صاركتهم  اآخرين  اأطفال  اللعب مع  �صنوات على   3 يف عمر  ق��ادراً  يكون 

األعاب التخيل التي يحبها، وبع�ص الألعاب الب�صيطة الأخرى.

فيتامني »د« قد ل يح�سن �سحة العظام 
اأو  ك�صف حتليل جديد اأن تناول فيتامن "د" قد ل يح�صن كثافة العظام 

مينع الك�صور وال�صقوط لدى البالغن.
وذكر تقرير ن�صرته دورية )لن�صت( لأمرا�ص ال�صكري والغدد ال�صماء اأنه 
بعد جمع بيانات من 81 جتربة اكت�صف الباحثون اأن تناول الفيتامن مل 

يحقق فائدة للعظام.
والتي  الربيطانية  اأب��ردي��ن  جامعة  من  اأفينيل  األي�صون  الدكتورة  وقالت 
�صاركت يف الدرا�صة "تظهر نتائجنا اأنه ل يوجد �صبب كاف يدعو البالغن 
يف  الأ�صخا�ص  با�صتثناء  الك�صور  من  للوقاية  د  فيتامن  مكمالت  لتناول 
لأ�صعة  يتعر�صون  ل  الذين  اأولئك  مثل  كبري  خلطر  املعر�صة  املجموعات 
البحث  وف��ري��ق  اأفينيل  فح�صت  اجل��دي��دة،  ال��دار���ص��ة  ولإج���راء  ال�صم�ص". 
العظام.  �صحة  على  د  فيتامن  مكمالت  ت��اأث��ري  تناولت  التي  ال��درا���ص��ات 
مري�صا.  و537  األ��ف��ا   53 ت�صمل  جت��رب��ة   81 على  النهاية  يف  وا���ص��ت��ق��روا 
تراوحت  امل�صاركن حيث  الفيتامن بن  لتناول  الزمنية  الفرتة  وتفاوتت 
بن اأربعة اأ�صابيع اإىل مدة ت�صل خلم�صة اأعوام. وكان اأكرث من 75 باملئة من 

امل�صاركن يف التجارب ن�صاء تزيد اأعمارهن على 65 عاما.

بن اآفليك: حماربة 
الإدمان �سراع احلياة 
ق���ال امل��م��ث��ل الأم��ري��ك��ي ب��ن اآفليك 
من  ل��ل��ت��ع��ايف  ب���رن���اجم���ا  اأمت  اإن������ه 
اإدمان الكحول مدته 40 يوما اأقام 
التاأهيل،  لإع���ادة  مركز  يف  خاللها 
ل��ك��ن��ه و����ص���ف حم����ارب����ة الإدم��������ان 
طيلة  ي�صتمر  �صعب  "�صراع  باأنها 
احلياة". واأ�صاف اآفليك البالغ من 
وال��ف��ائ��ز بجائزة  ع��ام��ا   46 ال��ع��م��ر 
�صفحته  على  ر�صالة  يف  الأو���ص��ك��ار 
اأم�ص  ان�������ص���ت���ج���رام  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى 
ي����زال يف مرحلة  اإن����ه ل  اخل��م��ي�����ص 
الرعاية اخلارجية للمر�صى، ووجه 
ال�صكر لعائلته واأ�صدقائه ومعجبيه 
على ما قدموه من دعم. و�صبق واأن 
دخل اآفليك مراكز لإعادة التاأهيل 
عامي 2001 و2017. وكتب يقول 
�صعب  �صراع  اإدم��ان  اأي  "حماربة 
فاإن  ولذلك  احلياة،  طيلة  ي�صتمر 
املرء ل يكون اأبدا يف مرحلة عالج 
اأو خارجها، بل هو التزام دائم. اأنا 
اأجل نف�صي وعائلتي".  اأح��ارب من 
اأبناء من املمثلة  واآفليك له ثالثة 
عنها  انف�صل  التي  جارنر  جينيفر 
عام 2015، لكن مت التقاط �صورة 
املا�صي يف  اآب  اأغ�صط�ص  جلارنر يف 
اآفليك  تنقل  وه��ي  اجنلي�ص  ل��و���ص 
اإىل مركز للعالج. وانطلقت �صهرة 
ا�صرتك  عندما   1998 ع��ام  اآفليك 
م���ع ���ص��دي��ق��ه امل���ق���رب م���ات دميون 
الطيب"  ه��ان��ت��ن��ج  "ويل  ف��ي��ل��م  يف 
بجائزة  ال��ف��ائ��ز  هانتنج  وي��ل  ج��ود 
�صيناريو.  لأف�������ص���ل  الأو������ص�����ك�����ار 
على جائزة   2013 عام  وح�صل يف 
فيلم عندما  ثانية لأف�صل  اأو�صكار 
ف��از فيلم اآرج��و ال��ذي ق��ام باإنتاجه 

واإخراجه.

كارافان عائم يتحول اإىل قارب �سيد
�صيارة مبيت  اأن  اإع��الم حملية،  و�صائل  ذك��رت 
بعدما  اإليها  الأن��ظ��ار  لفتت  ك��اراف��ان،  عائمة 
�صوهدت وهي تقوم بدور غري ماألوف بالن�صبة 
لها، ك�صفينة �صيد، يف و�صط بحرية بنيوزيلندا. 
واأفادت �صحيفة "نيوزيلندا هريالد" باأنه قد 
مت ت�صوير �صيارة املبيت يوم الإثنن املا�صي يف 
مدينة  من  بالقرب  الواقعة  ت��اراوي��را،  بحرية 
روتوروا يف جزيرة "نورث اأيالند" بنيوزيلندا، 
تتدليان  �صيد  و�صبكة  �صنارة  ثمة  ك��ان  حيث 

من اإحدى نوافذها.
باإن�صاء ما ت�صمى بال�  اأ�صدقاء  وقد قام ثالثة 
2016 من  عام  يف  كارافان،  "كارابوت" قارب 

حطام �صيارة ُعرث عليها يف حقل �صغري.
متت  اإن��ه  لل�صحيفة  الثالثة  الأ�صدقاء  وق��ال 
ال�صيارة  اإىل  ال��ب��ول��ي�����ص��رتي��ن  م�����ادة  اإ����ص���اف���ة 

ل�صمان طفوها.
النجاح  "كارابوت" بعد  ال�  وجاءت فكرة �صنع 
 ،2015 ع��ام  الثالثة  الأ���ص��دق��اء  ال��ذي حققه 
ع��ن��دم��ا ق���ام���وا ب��ت��ح��وي��ل ���ص��ي��ارة ���ص��غ��رية اإىل 

مركبة برمائية. 

يخفي فوزه بـ 245 مليون دولر وي�ستمر يف عمله
حتول عامل بناء اإىل ثري بن ليلة و�صحاها بعد فوزه 
اأخفى فوزه عدة  لكنه  باليان�صيب،  245 مليون دولر  ب� 

اأ�صابيع وا�صتمر يف عمله املعتاد.
قبل رحلة اإىل ولية مرييالند، فح�ص ناندلل مانغال، 
اأنه  ليجد  ا�صرتاها،  يان�صيب  بطاقة  اأيلند،  �صتاتن  من 
اأغ�صط�ص   11 ي��وم  �صحب   يف  دولر  مليون   245.6 رب��ح 
مع  الفائزة  الأرق���ام  تطابق  م��ن  التحقق  وبعد  املا�صي. 
مبحاٍم  وات�صل  خزنة  يف  التذكرة  ماجنال  خّباأ  التذكرة، 
ل�صت�صارته. ومل يخرب ماجنال �صهراً كاماًل اأ�صدقاءه اأو 
فيه  يعمل  ك��ان  ال��ذي  البناء  اأو زمالئه يف موقع  عائلته 

جناراً، باجلائزة، وظل يعمل على ا�صتالم اجلائزة �صراً.
ويف مقابلة مع �صبكة تلفزيونية، قال مانغال اإن زمالءه 
�صيكت�صفون اأخرياً اأنه حتول اإىل اأحد كبار الأثرياء، بعد 

م�صاهدة �صورته على �صا�صة التلفزيون.
ا�صتثماري،  �صندوق  يف  اأمواله  لو�صع  مانغال  ويخطط 
اإىل جزيرة بعيدة مثل هاواي ليعي�ص  اأن يتوجه  وميكن 

فيها.
متجر  م��ن  ال��ف��ائ��زة  البطاقة  ا���ص��رتى  مانغال  اأن  ُي��ذك��ر 
دولر،  اآلف  ب�10  مكافاأة  على  ب��دوره  �صيح�صل  حملي، 
من املتوقع اأن يتربع بها اإىل بنك طعام حملي يف �صتاتن 

اأيلند، بح�صب موقع اإن�صايد اإيد�صن.

ين�سيان طفلتهما ال�سغرية باملطار 
ذكرت ال�صرطة الأملانية اأن زوجن ن�صيا ابنتهما يف مطار 
�صتوتغارت، جنوب اأملانيا، بعد عودتهما من ق�صاء عطلة.

اأن الطفلة ذات اخلم�صة اأعوام لفتت  واأو�صحت ال�صرطة 
اأن��ظ��ار م�����ص��وؤويل امل��راق��ب��ة يف امل��ط��ار لأن��ه��ا ك��ان��ت وحيدة 

وتتحرك يف املطار دون وجهة.
ومل ُي��ع��رث ع��ل��ى وال����دي ال��ط��ف��ل��ة يف ال��ب��داي��ة رغ���م عدة 
�صرطة  ق�صم  اإىل  بعد  الطفلة  ونقلت  امل��ط��ار،  ن���داءات يف 
ب��ادن- بولية  لينفلدن-اإ�صرتدينغن،  مدينة  يف  املطار 

فورمتربغ جنوبي اأملانيا. وات�صلت الأم بعد فرتة ق�صرية 
اإىل  الأ�صرة كانت عائدة من عطلة   اأن  بالق�صم، وذك��رت 
اأن  الوالدين  كال  وافرت�ص  �صيارتن.   منت  على  املنزل 
ال�صرطة. وجاء الأب بعد  الآخ��ر، ح�صب  البنة يف �صيارة 

ذلك وا�صطحب ابنته ب�صالم اإىل املنزل. 

حديقة حيوان تعر�ص طيور بال�ستيكية 
بنماذج  ال�صتعانة  اإىل  بريطانية  ا�صطرت حديقة حيوان 
القف�ص اجلديد  مللء  البال�صتيك،  عن طيور بطريق من 
لهذه احليوانات، والذي كلف نحو 60 األف جنيه اإ�صرتليني 
)84 األف دولر(، يف ظل انخفا�ص كبري يف اأعداد البطاريق 
احلقيقية. وكانت حديقة تيلفورد اأكزوتيك للحيوانات يف 
بحيوانات  خا�صاً  ق�صماً  افتتحت  ق��د  �صروب�صاير  مدينة 
واأر�صلت  منها،  جمموعة  ا�صتقبال  اأم���ل  على  البطريق، 
جمموعة من املوظفن حل�صور دورة تدريبة للتعامل مع 
و�صلت  ال�صتعدادات،  من  اأ�صهر  وبعد  اجل��دد.  الوافدين 
اأنها  التي علمت  اإىل حديقة احل��ي��وان،  ���ص��ارة  اأخ��ب��ار غ��ري 
اأعدادها  تراجع  بعد  احلديقة،  اإىل  ت�صل  لن  احليوانات  

ب�صبب تف�صي مر�ص املالريا.  مرييل اين��س خالل ح�س�رها العر�س الأول لفيلم )ع�سائي مع هريفيه( يف ه�لي�ود ، كاليف�رنيا.    )ا ف ب(

فرن�سا تودع 
اأزنافور

ودعت فرن�صا ام�ص اجلمعة �صارل 
املغني  م��ك��ان��ة  واأب�������رزت  اأزن����اف����ور 
الراحل كاأيقونة وطنية يف مرا�صم 
ح�������ص���ره���ا ال���رئ���ي�������ص اإمي���ان���وي���ل 
ماكرون ورئي�صان �صابقان ورئي�ص 
وزراء اأرمينيا، البلد الذي تعود له 

جذور اأزنافور.
و����ص���ارك م�����ص��اه��ري، م��ن��ه��م املمثل 
املرا�صم  يف  ب��ل��م��ون��دو،  ب���ول  ج���ان 
�صافية  �صماء  حت��ت  اأقيمت  ال��ت��ي 
الأغ����اين  وك��ات��ب  امل��غ��ن��ي  لت�صييع 
ال�����ص��ه��ري ال������ذي ت�����ويف الأ����ص���ب���وع 

احلايل عن 94 عاما.
وقال ماكرون اأثناء وقوفه بجوار 
الفرن�صي  بالعلم  امللفوف  النع�ص 
باألوانه الأزرق والأبي�ص والأحمر 
ال�صعراء  مي����وت  ل  ف��رن�����ص��ا  "يف 
األوان  يحمل  اأكليل  وو�صع  اأبدا". 

علم اأرمينيا بجوار النع�ص.
متحف  ف��ن��اء  اإىل  النع�ص  وُح��م��ل 
به  املدفون  الع�صكري  ليزانفاليد 
نابليون بونابرت يف قلب العا�صمة 

الفرن�صية.
ب�صبب  عامليا  اأزن��اف��ور  �صيت  وذاع 
لغات.  ب�����ص��ت  ال��غ��ن��اء  يف  م��ه��ارت��ه 
وت�����ويف يف م��ن��زل��ه م�����ص��اء الأح����د 

املا�صي.
ول���د اأزن���اف���ور يف ب��اري�����ص ي���وم 22 
لأبوين   1924 ع����ام  اأي������ار  م���اي���و 
امليالد  ا�صمه عند  وكان  اأرمينين 

�صاهنور اأزنافوريان.

لبنان يفتح ذراعيه للم�سرح الوروبي 
الثقايف  ال��ت��وا���ص��ل  ج�����ص��ور  مل��د  ج��دي��د  م�صعى  يف 
اللبنانية  الفنانة  اأط��ل��ق��ت  وال��غ��رب  ال�����ص��رق  ب��ن 
من  الأوىل  ال����دورة  الأ���ص��ق��ر  ن�����ص��ال  املخ�صرمة 
مهرجان امل�صرح الأوروب��ي يف لبنان والذي تاأمل 

اأن يقام بانتظام كل عام.
م�صرح  على  الأول  اأم�ص  م�صاء  املهرجان  وانطلق 
)ا�صمي  الربيطاين  بالعر�ص  ب��ريوت  يف  املدينة 
احلقوقية  النا�صطة  ق�صة  ع��ن  ك����وري(  را���ص��ي��ل 
الأمريكية التي ماتت حتت جرافة اإ�صرائيلية يف 

غزة عام 2003.
80 دقيقة كانت �صرية را�صيل كوري  وعلى مدى 
تتج�صد على امل�صرح من خالل مونودراما قدمتها 
ك��ل��ري لث����ام وق���ام���ت ب��اإخ��راج��ه��ا م���دي���رة فرقة 

الفاك�صن الربيطانية را�صيل فالنتن �صميث.
ت�صتند امل�صرحية اإىل مادة جمعها املمثل واملخرج 
الربيطاين اآلن ريكمان وال�صحفية الربيطانية 
ور�صائلها  ك����وري  ي��وم��ي��ات  م���ن  ڤ��اي��رن  ك��اث��ري��ن 
الإلكرتونية وحرراها �صمن كتاب بعنوان )ا�صمي 

را�صيل كوري(.
والأبي�ص  بالأ�صود  مرقطة  فل�صطينية  وبكوفية 
اأريكة  على  ك��وري  را�صيل  جتل�ص  جينز  وبنطال 
هواج�ص  ع��ن  تعرب  اأ�صئلة  لتطلق  امل�صرح  و�صط 
الفرد والنا�صط يف  جمتمع مدين معار�ص ودور 

ق�صايا كربى يقررها العامل.
وق��ب��ي��ل اف��ت��ت��اح امل��ه��رج��ان ق��ال��ت ن�����ص��ال الأ�صقر 
بيننا  دائما  موجودة  اجل�صور  "هذه  لل�صحفين 
الأبي�ص  ال�صنن وعرب حو�ص  اأوروب��ا عرب  وبن 
املتو�صط، هي موجودة و�صنظل نبنيها، هم ياأتون 

لعندنا ونحن نروح لعندهم".
وتقول الأ�صقر اإن املهرجان هذا العام ي�صم �صبع 
دول بينها لبنان كبداية، على اأن يتو�صع يف العام 
اأكرث من ع�صر دول وبلغات تتنوع  املقبل لي�صمل 

بن الأجنبية والعربية.
و���ص��ي�����ص��ه��د امل���ه���رج���ان ع���رو����ص���ا م�����ص��رح��ي��ة من 
والدمنرك  واإ�صبانيا  واأملانيا  وفرن�صا  بريطانيا 

واإيطاليا.

هجوم على اغيلريا 
واتهامها بالعن�سرية

تعر�صت الفنانة الأمريكية ال�صهرية  كري�صتينا اأغيلريا  حلملة هجوم من قبل متابعيها عرب 
مواقع التوا�صل الجتماعي، واتهامها بالعن�صرية جتاه الأ�صخا�ص الذي يعانون من الوزن 

الزائد.
ون�صر اأحد املتابعن �صورا ملجموعة من املالب�ص التي تباع يف املتاجر واملعار�ص على هام�ص 
 5“ عليها  مكتوب  لفتة  املالب�ص  جانب  واىل   ،Liberation ا�صم  حت��ت  العاملية  جولتها 
عن�صرية  الكثريون  اعتربه  ما  وه��و   ،”XXL and XXXL لأح��ج��ام  اإ�صافية  دولرات 

متار�صها املغنية الأمريكية �صد الذين يعانون من الوزن الزائد.
من جهة اأخرى، دافع اآخرون عن كري�صتينا، موؤكدين اأنها ل تعلم �صيئا عن هذه الت�صعرية 
اجلديدة للمالب�ص، مرّبرين باأنها لي�صت بحاجة اىل تلك الأم��وال التي �صتاأتيها من ال� 5 

دولرات الإ�صافية عن كل قطعة مالب�ص.


