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بدعم من »الهالل الأحمر« 
افتتاح مدر�شة ال�شهيد خالد ال�شحي 

بعد تاأهيلها يف �شقرة باليمن
•• اأبني -وام:

اليمنية  اأب���ن  حمافظة  حم��اف��ظ  ���س��امل  ح�سن  بكر  اأب���و  ال��ل��واء  افتتح 
مدر�سة ال�سهيد خالد عبداهلل حممد ال�سحي يف مدينة �سقرة ال�ساحلية 
الإم��ارات��ي وذلك  الأح��م��ر  ال��ه��ال  تاأهيلها بدعم م��ن هيئة  اإع���ادة  بعد 

.« �سمن م�ساريع “عام زايد 2018 
ونوه اللواء اأبو بكر ح�سن �سامل - خال الفتتاح - اإىل م�ساريع التعليم 
التي تنفذها هيئة الهال الأحمر الإماراتي يف حمافظة اأبن ومنها “ 
ال�سهيد خالد  “مدر�سة  اإىل  ا�سمها  “ التي مت تغيري  7 يوليو  مدر�سة 

ال�سحي” تقديرا من املحافظة وعرفانا ل�سهداء الإمارات. 
)التفا�سيل �ص2(

م�شوؤول جورجي ي�شيد مبا و�شلت اإليه 
الإمارات يف جمال الأمن وال�شالمة

•• تبلي�سي -وام:

اأ���س��اد م��ع��ايل ج��ورج��ي غ��اخ��اري��ا ن��ائ��ب رئي�ص ال����وزراء وزي���ر الداخلية 
اجلورجي بامل�ستوى املهني املتطور الذي و�سلت اإليه دولة الإم��ارات يف 

جمال توفري الأمن وال�سامة.
النعيمي  البا�سه  عبداهلل  عي�سى  �سعادة  معاليه  ا�ستقبال  خ��ال  واأك��د 
بن  العاقات  تطوير  اأعمية  جورجيا  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري 

جورجيا والإمارات يف املجالت كافة وعلى خمتلف ال�سعد.

خ�ضائر فادحة للحوثيني يف البي�ضاء واحلديدة

اجلي�ش اليمني يتقدم ب�شعدة وهجوم متزامن لل�شرعية على مركز باقم

مزيد من ال�شحايا الفل�شطينيني يف م�شريات العودة

اأردوغان يتحدث عن »عملية جديدة« يف �ضوريا

قلق على املدنيني مع قرب انتهاء مهلة تطبيق اتفاق اإدلب
•• عوا�سم-وكاالت:

اأن جي�ص  اإىل  اأردوغ����ان  ال��رك��ي رج��ب طيب  الرئي�ص  مل��ح 
للحدود  ع��اب��رة  بعملية ج��دي��دة  ق��ري��ب��ا  ي��ق��وم  ق��د  ب����اده 
اأكراد.  مقاتلون  عليها  ي�سيطر  مناطق  يف  �سوريا،  �سمايل 
وقال اأردوغ��ان خال حفل ع�سكري لتكرمي جنود القوات 
اخلا�سة الركية، ام�ص: اإن �ساء اهلل، قريبا جدا �سنرك 

اأع�سا�ص الإرهاب �سرق الفرات يف حالة من الفو�سى.
وجدد ت�سريح اأردوغان تهديده بتو�سيع عمليات ع�سكرية 
اأكراد  بها  يحتفظ  ال��ف��رات،  نهر  �سرقي  مناطق  يف  تركية 

�سوريون مدعومون من الوليات املتحدة.
اإن�سانية دولية تعمل يف �سمال  اىل ذلك، ح��ّذرت منظمات 
غ��رب��ي ���س��وري��ا، ام�����ص اجل��م��ع��ة، م��ن ال��ت��داع��ي��ات ال��ت��ي قد 
ت��رت��ب ع��ل��ى ح��ي��اة امل��دن��ي��ن يف اإدل����ب يف ح���ال مل ينجح 

مدنيون  بينهم  وجرحى  قتلى 
ب��اأف��غ��ان�����ش��ت��ان ان��ف��ج��ار  يف 

•• كابول-وكاالت:

�سخ�ساً   19 ع��ن  يقل  ل  م��ا  �سقط 
بينهم  م����ن  وج�����ري�����ح،  ق��ت��ي��ل  ب����ن 
يف  وم��دن��ي��ون،  طالبان  م��ن  عنا�سر 
انفجار �سيارة ملغومة قبل التوقيت 
اإقليم فارياب ب�سمال  املحدد لها يف 

اأفغان�ستان.
التابع   209 ���س��اه��ن  ف��ي��ل��ق  وق����ال 
�سمال  يف  الأف�������غ�������اين  ل���ل���ج���ي�������ص 
اإن احل��ادث وق��ع يف  الباد يف بيان، 
نامو�سي  خ��واج��ة  منطقة  حم��ي��ط 
ب������ازار، واأ����س���ف���ر ع���ن م��ق��ت��ل ع�سرة 
وخم�سة  ط���ال���ب���ان  م���ن  م�����س��ل��ح��ن 
“خاما”  وك��ال��ة  بح�سب  م��دن��ي��ن، 
اأن  البيان  واأ�ساف  الأفغانية.  بر�ص 
مقاتلي طالبان كانوا يتطلعون اإىل 
املفخخة يف مدينة  ال�سيارة  تفجري 
اأو  الأم��ن  ق��وات  ل�ستهداف  ميمنة 

احلمات النتخابية.
ال�سيارة  اإن  ق���ال  ال��ب��ي��ان  اأن  غ���ري 
التوقيت  ق��ب��ل  ان��ف��ج��رت  امل��ل��غ��وم��ة 
امل��ح��دد ل��ه��ا خ���ال ق��ي��ام م�سلحن 
اإىل  اأدى  مم��ا  امل��دي��ن��ة،  اإىل  بنقلها 
اأربعة  واإ���س��اب��ة  منهم  ع�سرة  مقتل 

الأبي�ش  البيت  يتهم  م��ادورو 
باغتياله كولومبيًا  بتكليف 

•• كراكا�س-وكاالت:

نيكول�ص  الفنزويلي  الرئي�ص  اتهم 
مادورو، الوليات املتحدة باأنها اأمرت 

كولومبياً باغتياله.
الإذاعة  بثته  بيان  يف  م���ادورو  وق��ال 
الأبي�ص  البيت  “كلف  والتلفزيون: 
بوغوتا بقتل م��ادورو، ولهذا ال�سبب 

ي�سمونني ديكتاتوراً«.
على  دل���ي���ل  اأي  م������ادورو  ي���ق���دم  ومل 
وا�سنطن  اتهم  اأن  و�سبق  اتهاماته. 
وراء هجوم  ي��ق��ف��ون  م��ن  مب�����س��اع��دة 
ب��ط��ائ��رة ُم�����ّس��رية ب����دون ط��ي��ار يف 4 
و�سن  ك��اراك��ا���ص  يف  )اآب(  اأغ�سط�ص 

حرب اقت�سادية يف فنزويا.
ال��ه��ج��وم م��ب��ا���س��رة اتهم  اأع���ق���اب  ويف 
خوان  الكولومبي  الرئي�ص  م���ادورو 
م��ان��وي��ل ���س��ان��ت��و���ص ب��امل�����س��وؤول��ي��ة عن 

ذلك.
اخلمي�ص،  ي��وم  ال�����س��ادرة  ر�سالته  يف 
اأن����ه )يف حماية  ���س��دد م�����ادورو ع��ل��ى 
الرب وال�سعب(، وقال اإنه اإذا حدث له 
اأي �سيء، يجب على الطبقة العاملة 

اأن تعلن اإ�سراباً عاماً وتنتف�ص.
ويف حن اأنكرت وا�سنطن يف ال�سابق 

اأي تورط يف هجوم اأغ�سط�ص.

ب�سكل  العنف  وت��رية  خف�ص  يف  ال��رك��ي  الرو�سي  الت��ف��اق 
دائم يف هذه املحافظة املكتظة.

اإىل  �سبتمرب،  اأي���ل���ول   17 يف  واأن���ق���رة  م��و���س��ك��و  وت��و���س��ل��ت 
اإدلب  يف  ال�ساح  منزوعة  منطقة  اإق��ام��ة  على  ن�ص  اتفاق 
مهلة  خ��ال  منها  الثقيل  ال�ساح  �سحب  مت  وحميطها، 
“املتطرفن”  املقاتلن  على  يتعن  بينما  الأربعاء،  انتهت 

الن�سحاب منها حتى الثنن املقبل.
الإنقاذ  وجلنة  “كري”  منظمة  قالت  م�سرك،  بيان  ويف 
اإن  ت�سيلدرن”،  ذي  و”�سايف  كور”  و”مر�سي  ال��دول��ي��ة 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اإدل������ب(،  )يف  ���س��ري��ك��ة  حم��ل��ي��ة  “منظمات 
املدنين الذين يتلقون امل�ساعدة، اأعربوا عن خماوفهم من 
اأن العنف قد يخرج عن نطاق ال�سيطرة يف الأي��ام القليلة 
ان��دلع القتال يف مناطق  اأو  املقبلة يف حال انهيار التفاق 

ل ي�سملها«.

اجلي�ص اليمني الوطني يوا�سل تقدمه يف خمتلف اجلبهات مب�ساندة من حتالف دعم ال�سرعية
دع���م ال�����س��رع��ي��ة يف ال��ي��م��ن، خال 

ال�ساعات املا�سية.
واأع��ل��ن��ت م�����س��ادر يف امل��ق��اوم��ة اأن 
جيوب  على  هجوما  �سنت  ال��ق��وات 
غربي  جنوب  احلوثين  املتمردين 
مديرية بيت الفقيه، انتهى مبقتل 
ال�سيطرة  ث��م  ع��دد منهم  واإ���س��اب��ة 

ا�ستهدفت طائرات التحالف بغارات 
ل��ل��ح��وث��ي��ن كانت  ت���ع���زي���زات  ع����دة 

قادمة من منطقة احل�سينية.
األوية  ف��ي��م��ا وا���س��ل��ت  ذل����ك  ي���اأت���ي 
مواقع  مت�سيط  عمليات  العمالقة 
زبيد  غ��رب��ي  احلوثين  املتمردين 

و�سرقي وغربي مدينة التحيتا.

•• اليمن-وكاالت:

ال��ي��م��ن��ي تقدمه  ي��وا���س��ل اجل��ي�����ص 
ب��دع��م حت��ال��ف دع���م ال�����س��رع��ي��ة يف 
ال���ي���م���ن، يف ع�����دة م���دي���ري���ات من 
حمافظة �سعدة، ويف هذا ال�سياق، 
كانت  ج��دي��دة  م��واق��ع  على  �سيطر 
احلوثية،  ل��ل��م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ت��خ�����س��ع 
الظاهر  م���دي���ري���ات  يف  وحت����دي����داً 

وباقم وكتاف.
ميدانية  ع�سكرية  م�سادر  واأك��دت 
تنفيذ  يف  جنح  اليمني  اجلي�ص  اأن 
هجوم على مواقع للحوثين قبالة 
عليها  و�سيطر  ال��ظ��اه��ر،  م��دي��ري��ة 
بعد مقتل اأكرث من 9 عنا�سر من 

امليلي�سيات وفرار اآخرين.
باقم، فقد خا�ست  اأما يف مديرية 
األ���وي���ة م���ن اجل��ي�����ص اليمني  ع���دة 
اإجنازات  حمققًة  متزامناً  هجوماً 
م����ن مركز  وم���ق���رب���ًة  ع�����س��ك��ري��ة 
م��دي��ري��ة ب���اق���م، وذل�����ك ب��ع��د دعم 
م��ن ط���ريان ال��ت��ح��ال��ف ال���ذي دمر 
حتاول  كانت  للحوثين  تعزيزات 

م�ساندة عنا�سرها على اجلبهات.
يوا�سل  ك�����ت�����اف،  م����دي����ري����ة  ويف 

اأبوظبي  �شرطة  من  مبتعث 
رئي�شا للمجل�ش العاملي ل�شباب 
الإمارات يف الوليات املتحدة

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  وزي������رة  م��ك��ت��ب  اأع���ل���ن 
اختيار  ع���ن  ال�����س��ب��اب  ل�������س���وؤون 
اأحمد  م��ه��ن��د���ص  اأول  امل������ازم 
اأح��د مبتعثي  امل��رزوق��ي،  جا�سم 
القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي، 
ل�سباب  العاملي  للمجل�ص  رئي�سا 
املتحدة  ال��ولي��ات  الإم����ارات يف 
ت�سكيله  مت  وال��ذي  الأمريكية، 
م����ن ق���ب���ل جم��ل�����ص الإم���������ارات 
�سفارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  لل�سباب 

الدولة يف وا�سنطن.
ي�����س��م )امل���ج���ل�������ص ال���ع���امل���ي( يف 
الطلبة  م����ن   10 ع�����س��وي��ت��ه 
للدرا�سة  املبتعثن  الإماراتين 
املتحدة،  ال��ولي��ات  جامعات  يف 
الطاب  م��ن  اأع�����س��اء   6 منهم 
الطالبات  م��ن   4 و  املبتعثن، 
تعزيز  اأج������ل  م����ن  امل���ب���ت���ع���ث���ات، 
الدولة  خ��ارج  ال�سباب  م�ساركة 
ومتثيل  جمتمعهم،  خ��دم��ة  يف 
العامل،  م�ستوى  ع��ل��ى  ال��دول��ة 
والتفاعل مع الطلبة املبتعثن، 
تربطهم  و�سل  حلقة  ليكونوا 

مع ال�سباب الإماراتي.
)التفا�سيل �ص2(

م�����س��ح وتطهري  ع��م��ل��ي��ات  اجل��ي�����ص 
احلوثيون  زرع���ه���ا  ال��ت��ي  ل��األ��غ��ام 
حيث  خمتلفة،  واأح���ج���ام  ب��اأ���س��ك��ال 
مت نزع اأكرث من 300 لغم خال 

اليومن املا�سين.
ه���ذا وت��ل��ق��ت م��ي��ل��ي�����س��ي��ات احلوثي 
الإيرانية خ�سائر ع�سكرية وب�سرية 
املا�سية،  ال�����س��اع��ات  خ���ال  ف��ادح��ة 
جنوبي  ال��ب��ي�����س��اء  ج��ب��ه��ت��ي  ع��ل��ى 
ال�ساحل  ع��ل��ى  واحل���دي���دة  ال��ي��م��ن 

الغربي.
فقد قتل واأ�سيب عدد من م�سلحي 
املقاومة،  ق��وات  بنريان  امليلي�سيات 
اأثناء حماولتهم الت�سلل اإىل مواقع 
ناعم  ذي  م��دي��ري��ة  ل��ه��ا يف  ت��اب��ع��ة 

�سمال �سرقي حمافظة البي�ساء.
وقالت م�سادر ميدانية، اإن مقاتلي 
املقاومة ت�سدوا ملحاولة الت�سلل يف 
م��واق��ع مت��رك��زه��م مب��ف��رق يفعان، 
ل��ت��ن��دل��ع ا���س��ت��ب��اك��ات اأ����س���ف���رت عن 

�سقوط قتلى وم�سابن.
وم���������ن ج�����ه�����ة اأخ���������������رى، ����س���ه���دت 
مواجهات  احل�����دي�����دة  حم���اف���ظ���ة 
املقاومة  وق���وات  النقابين  ب��ن 
امل�سركة املدعومة بغارات لتحالف 

على 3 مواقع يف منطقة الكراعمة 
اأعلى وادي اجلاح.

وبداأ الهجوم بق�سف مدفعي مركز 
على جتمعات امللي�سيات وخمابئها، 
مواقع  على  وال�سيطرة  التقدم  ثم 
كميات  احل����وث����ي����ون  ف���ي���ه���ا  ت������رك 
م���ن الأ���س��ل��ح��ة وال����ذخ����رية، فيما 

اجلبهة ال�سعبية تدعو اىل جدية التحقيق

م�سعف يحمل طفا فل�سطينيا ا�سيب يف احتجاجات م�سريات العودة )رويرز(

وا�شنطن ت�شدر دليال �شامال حول اأن�شطة اإيران الإرهابية

•• غزة-وكاالت:

الفل�سطين  ع�������س���رات  اأ����س���ي���ي���ب 
بر�سا�ص الحتال اأم�ص يف جمعة 
جديدة من م�سريات العودة وك�سر 
“انتفا�سة  ع��ن��وان  حت��ت  احل�����س��ار 

القد�ص«.
العودة  مل��خ��ي��م��ات  الآلف  وت���واف���د 
����س���رق ق���ط���اع غ����زة ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
مل�سريات  ال�29  اجلمعة  فعاليات 
العودة وك�سر احل�سار حتت عنوان 

“انتفا�سة القد�ص«.
ا�سابة  حم��ل��ي��ة  م�������س���ادر  واك�������دت 
العديد من الفل�سطين بالر�سا�ص 
���س��رق غزة  ملكة  م��وق��ع  يف حميط 
جباليا  ���س��رق  �سفية  اب���و  وم��وق��ع 
حيث انت�سرت القنا�سة ب�سكل كبري 

خلف ال�سواتر الرابية.
الطارات  ع�سرات  ال�سبان  وا�سعل 
امل���ط���اط���ي���ة ع���ل���ى ط������ول احل������دود 
وقابلتهم  غ���زة  ل��ق��ط��اع  ال�����س��رق��ي��ة 
ق��وات الحتال باإطاق واب��ل من 

قنايل الغاز اجتاه املتظاهرين.
اأع���ل���ن اجلي�ص  ب��ي��ن��م��ا  ي���اأت���ي ذل����ك 
اعتقل  اأن������ه  اأم���������ص  ال����س���رائ���ي���ل���ي 
فل�سطينيا ي�ستبه باأنه نفذ اخلمي�ص 

ت�شدع جديد يف احلكومة الربيطانية 
ل�»بريك�شت« م��اي  خطة  ب�شبب 

•• لندن-وكاالت:

ظ����ه����رت ب��������وادر ت�������س���دع ج����دي����د يف 
خلفية  على  الربيطانية  احل��ك��وم��ة 
ال������وزراء  اإن رئ��ي�����س��ة  ت���ن���ازلت ق��ي��ل 
ت���ريي���زا م����اي ت���ن���وي ت��ق��دمي��ه��ا اإىل 
الحتاد الأوروبي يف ملف الن�سحاب 

من التكتل )بريك�ست(.
ام�ص،  ب��ري��ط��ان��ي��ة،  �سحف  واأوردت 
من  ب��ال���س��ت��ق��ال��ة  ه�����ددوا  وزراء  اأن 
احلكومة احتجاجاً على خطة ماي.

تنامي  ح�������ول  ت����ق����اري����ر  وُن�����������س�����رت 
قبيل  احلكومة  داخ��ل  الحتجاجات 
املقبل  الأ�سبوع  تعقد  مف�سلية  قمة 
يف ب��روك�����س��ل ب��ه��دف الت���ف���اق حول 
ت��ف��ا���س��ي��ل خ�������روج ب���ري���ط���ان���ي���ا من 
التهديدات  تاأتي  الأوروب���ي.  الحت��اد 
تلويح  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  ب��ال���س��ت��ق��ال��ة 
ال�سمالية  اإي��رل��ن��دا  يف  م���اي  ح��ل��ف��اء 
على  واإجبارها  لها  تاأييدهم  ب�سحب 

مواجهة خطر �سحب الثقة.

يف  اإ�سرائيلي  ج��ن��دي  طعن  عملية 
قوات الحتياط يف ال�سفة الغربية 

املحتلة ولذ بعدها بالفرار.
وق�������ام�������ت ق�����������وات م�������ن اجل���ي�������ص 
ال�����س����رائ����ي����ل����ي وح�����ر������ص احل������دود 
وال�����س��رط��ة وع��ن��ا���س��ر م���ن الم���ن 
بتوقيف  ب���ي���ت(  )����س���ن  ال���داخ���ل���ي 

ال�ساب الفل�سطيني )19 عاما(.
تفا�سيل  اجلي�ص  ق��وات  تن�سر  ومل 
اإنه من قرية  العملية، لكنها قالت 
جماعن يف ق�ساء نابل�ص، من دون 

الإعان عن هويته.
وبث اجلي�ص �سريط فيديو و�سورة 

مع�سوب  ت��ظ��ه��ره  ب����ه،  ل��ل��م�����س��ت��ب��ه 
ال��ع��ي��ن��ن وم��ق��ي��د ال��ي��دي��ن يحيط 
ب�����ه ع���ن���ا����س���ر م�����ن ق��������وات الم�����ن 

ال�سرائيلي.
ال�سرائيلي  الأم���ن  ق��وات  وتعتقد 
ال���ذي طعن جنديا  ه��و  ال�����س��اب  اأن 
حاجز  ع��ن��د  اخل��م��ي�����ص،  ا�سرائيليا 
الغربية،  ال�سفة  �سمال  يف  ح���وارة 

ثم هرب من املكان.
واأو�سح اجلي�ص اأّن امراة م�ستوطنة 
اأ�سيبت بجروح �سّببتها �سظايا بعد 
ال��ن��ريان �سوب  اجل��ن��ود  اأط��ل��ق  اأّن 

امل�ستبه به اأثناء فراره.

•• وا�سنطن-وكاالت:

اأ�سدرت وزارة اخلزانة الأمريكية دليًا اإر�سادياً حول ن�ساطات 
امل�����س��روع��ة، وحماولته  ال��ن��ظ��ام الإي������راين اخل��ب��ي��ث��ة وغ���ري 

ا�ستغال النظام املايل العاملي لدعم ومتويل الإرهاب.
اأج����ل م�ساعدة  ي���اأت���ي م���ن  ال��دل��ي��ل  اإن ه���ذا  ال������وزارة  وق���ال���ت 
املوؤ�س�سات املالية الأمريكية على حت�سن قدرتها على اكت�ساف 

التعامات امل�سبوهة املتعلقة باإيران.
بوزارة   )FinCEN( املالية  اجلرائم  مكافحة  �سبكة  وذك��رت 
اخل��زان��ة الأم��ريك��ي��ة، ال��ت��ي اأع���دت ه��ذا ال��دل��ي��ل، ب��اأن��ه��ا حتذر 
املوؤ�س�سات املالية الأمريكية وغري الأمريكية، خا�سة البنوك 

ال�سعبة  العمات  موؤ�س�سات  مثل  املالية  اخلدمات  و�سركات 
واملبادلت والتجار يف املعادن الثمينة والأحجار واملجوهرات، 

من مغبة انتهاك احلظر املايل على اإيران.
جتنب  على  الأجنبية  املالية  املوؤ�س�سات  الدليل  �سي�ساعد  كما 
جتاوز  مل��خ��اط��ر  وال��ت�����س��دي  الأم��ريك��ي��ة  للعقوبات  ال��ت��ع��ر���ص 
قوانن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب التي ينتهكها 
النظام الإيراين من خال ا�ستغال الأنظمة املالية الدولية.
وذكرت اخلزانة الأمريكية اأنه لطاملا ا�ستخدم النظام الإيراين 
اأنحاء  املالية يف جميع  الأنظمة  ال�سركات ل�ستغال  خمتلف 
العامل لتحويل الأموال لدعم ال�سلوك اخلبيث، والذي ي�سمل 
البالي�ستية  ال�سواريخ  وتطوير  الإرهابية  اجلماعات  “دعم 

وانتهاكات حقوق الإن�سان ودعم النظام ال�سوري وغريها من 
اأعمال زعزعة ال�ستقرار ». وبح�سب الوزارة، ت�سمل الأ�ساليب 
التي ي�ستخدمها النظام الإيراين للو�سول اإىل النظام املايل 
اخلبيثة،  اأن�سطته  لتعزيز  خفية  و�سائل  خ��ال  م��ن  العاملي 
الوهمية  وال�سركات  ال�سرافة  و�سركات  البنوك  كا�ستغال 
وا�ستغال ال�سحن التجاري، واإخفاء املعامات غري امل�سروعة 
با�ستخدام كبار املوظفن وامل�سوؤولن، مبا يف ذلك امل�سوؤولن 

يف البنك املركزي الإيراين.
املعادن  ا�ستخدام  يف  تاريخاً  اأي�ساً  اإي��ران متتلك  اأن  واأ�سافت 
املايل،  النظام  اإىل  العقوبات والو�سول  النفي�سة للتهرب من 

وقد ت�سعى اإىل ا�ستخدام العمات الفرا�سية يف امل�ستقبل.

لـقطع الطريق اأمام حماولت التعتيم والتالعب
تون�ش: املطالبة بالك�شف عن حقيقة »التنظيم ال�شري«

•• الفجر - تون�س - خا�س

رغم اأن النيابة العمومية عهدت بامللف لأحد ق�ساة التحقيق، مازال ملف اغتيال 
واملعطيات  الوثائق  بعد  الأف��ع��ال  ردود  يثري  الرباهمي  وحممد  بلعيد  �سكري 

اجلديدة التي ك�سفت عنها يف الآونة الخرية هيئة الدفاع عن ال�سحيتن.
ويف هذا ال�سياق طالب حزب اآفاق تون�ص ال�سلطة الق�سائية ب� “التعاطي مع ملف 
اغتيال �سكري بلعيد وحممد الرباهمي باأ�سرع وقت ممكن وبكل ا�ستقالية عن 
الأطراف ال�سيا�سية وخا�سة امل�ستبه يف توّرطها يف الق�سية.)التفا�سيل �ص12(
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 

يهنئون ملك اإ�شبانيا باليوم الوطني لبالده
•• اأبوظبي-وام:

اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بعث �ساحب 
جالة امللك فيليب ال�ساد�ص - ملك مملكة اإ�سبانيا مبنا�سبة اليوم الوطني لباده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتن اإىل جالة امللك فيليب ال�ساد�ص.
وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

برقيتي تهنئة مماثلتن اإىل معايل بدرو �سانت�سي�ص بريث ك�ستخون رئي�ص وزراء مملكة اإ�سبانيا.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ش غينيا ال�شتوائية بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�ص 
تيدورو اأوبياجن اأجنيما اأنبا�سوجو رئي�ص جمهورية غينيا ال�ستوائية وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقال باده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتن اإىل فخامة الرئي�ص تيدورو اأوبياجن اأجنيما اأنبا�سوجو.
اآل نهيان برقيتي  اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد  وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

تهنئة بهذه املنا�سبة اإىل معايل فرن�سي�ص با�سكال اأوباما رئي�ص وزراء جمهورية غينيا ال�ستوائية.

�شفري الدولة يقدم اأوراق اعتماده 
ك�شفري غري مقيم لدى األبانيا

•• تريانا-وام:

قدم �سعادة حممد مري عبداهلل يو�سف الرئي�سي �سفري الدولة لدى اليونان اأوراق 
اعتماده ك�سفري غري مقيم لدى األبانيا اإىل فخامة اإيلري ميتا رئي�ص جمهورية 
الرئي�ص  فخامة  ورح��ب  »ت��ريان��ا«.  بالعا�سمة  الرئا�سة  ق�سر  يف  وذل��ك  األبانيا 
للتعاون  ب��اده  حكومة  وتطلع  تقديره  ع��ن  معربا   .. ال��دول��ة  ب�سفري  الأل��ب��اين 
الثنائي  ال�سعيد  على  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  م��ع  ال��ع��اق��ات  وتوثيق 
والإقليمي والدويل. ونقل �سعادة ال�سفري لفخامة رئي�ص األبانيا حتيات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« ومتنيات �سموه 

لفخامته مبوفور ال�سحة وال�سعادة ولباده و�سعبه دوام الرقي والزدهار.

�شرطة اأبوظبي تنفذ مبادرات تثقيفية مبنا�شبة اليوم العاملي لل�شحة النف�شية

بدعم من »الهالل الأحمر« 

افتتاح مدر�شة ال�شهيد خالد ال�شحي بعد تاأهيلها يف �شقرة باليمن

�شنويا الإمارات  يف  رحالها  حتط  املهاجرة  الطيور  من  نوعا   388

•• اأبوظبي -وام:

مبادرات  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رط��ة  ن��ف��ذت 
العاملي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���س��ب��ة  تثقيفية 
ي�سادف  ال����ذي  النف�سية  لل�سحة 

عام. كل  من  اأكتوبر   10
اإدارة  يف  الأوىل  امل���ب���ادرة  واأق��ي��م��ت 
رعاية الأحداث مبديرية املوؤ�س�سات 
العقابية والإ�ساحية يف قطاع اأمن 
املجتمع بالتعاون مع وزارة ال�سحة 
املنظمة«  »اجل��ه��ة  املجتمع  ووق��اي��ة 
و���س��رك��ائ��ه��ا ال���س��رات��ي��ج��ي��ن حتت 

اإدارة  مدير  الربيكي  اأحمد  حممد 
�سرطة  ح���ر����ص  الأح��������داث  رع���اي���ة 
اأب��وظ��ب��ي على ت��وف��ري ك��اف��ة ظروف 
الأح����داث  لفئة  املتكاملة  ال��رع��اي��ة 
النف�سية  ال�����س��ح��ة  ع��ل��ى  وال��رك��ي��ز 
التي تلعب دورا حموريا يف تاأهيلهم 

لإعادة دجمهم يف املجتمع.
النف�سي  ال���وع���ي  اأه��م��ي��ة  اإن  وق����ال 
والجتماعي تكمن يف تكيف احلدث 
اإىل  م�����س��ريا  وحم��ي��ط��ه،  نف�سه  م��ع 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ن��ف�����س��ي��ة  ال�����س��ح��ة  اأن 
الهتمام بالإن�سان وحتقيق توافقه 

�سعار »ال�سباب وال�سحة النف�سية يف 
عامل متغري«.

حما�سرة  تنظيم  ع��ل��ى  وا���س��ت��م��ل��ت 
على  واأث��ره��ا  النف�سية  ال�سحة  عن 
الن�سائح  بع�ص  وت��ق��دمي  املجتمع 
والإر����س���ادات م��ن قبل لع��ب��ي نادي 
ال����وح����دة ال���ري���ا����س���ي ح�����ول الأث�����ر 
ل��ل��ري��ا���س��ة ع��ل��ى �سحة  الإي���ج���اب���ي 
اأعلى  ت��وف��ري  الإن�����س��ان ودوره�����ا يف 
درج��������ات ال�������س���ح���ة ال��ن��ف�����س��ي��ة كما 
ق���دم ال��اع��ب��ون ع���ددا م��ن الهدايا 
الدكتور  العقيد  واأك���د  ل���اأح���داث. 

واإزاحة املعوقات التي تعرقل النمو 
النف�سي والجتماعي.

ال��ث��ان��ي��ة مديرية  امل���ب���ادرة  ون���ف���ذت 
املالية  ب��ق��ط��اع  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات 
توعية  ع��ل��ى  ورك������زت  واخل����دم����ات 
م��ن��ت�����س��ب��ي ال�����س��رط��ة يف ال��ع��ن عن 
ال�سحة النف�سية حيث جرى عر�ص 
ال�سحة  اأهمية  ي�سرح  وثائقي  فيلم 
النف�سية وعبارات حتفيزية للعاملن 
واملراجعن وتوزيع مل�سقات حتمل 
الأطفال  اإب����داع����ات  م���ن  ر���س��وم��ات 
بطاقات  و�سع  اإىل  اإ�سافة  وه��داي��ا 

واملراجعن  العاملن  مركبات  على 
ال�سعادة  ت��ب��ع��ث  ع���ب���ارات  ت��ت�����س��م��ن 
مركبات  ع���ل���ى  ب��ال��ن��ف�����ص  وال���ث���ق���ة 

العاملن واملراجعن.
را�سد  ���س��امل  حم��م��د  النقيب  واأك����د 
م���دي���ر ف����رع ال��ع��ل��وم ال�����س��ل��وك��ي��ة يف 
ق�سم الطب التخ�س�سي باخلدمات 
اأبوظبي  ���س��رط��ة  ح��ر���ص  ال��ط��ب��ي��ة 
مائمة  �سحية  بيئة  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
على  قادرين  يكونوا  لكي  للعاملن 
ب�سحة  وم��ه��ام��ه��م  واج��ب��ات��ه��م  اأداء 

نف�سية عالية.

•• اأبني -وام:

افتتح اللواء اأبو بكر ح�سن �سامل 
اليمنية  اأب��ن  حمافظة  حمافظ 
عبداهلل  خ��ال��د  ال�سهيد  م��در���س��ة 
�سقرة  مدينة  يف  ال�سحي  حممد 
تاأهيلها  اإع������ادة  ب��ع��د  ال�����س��اح��ل��ي��ة 

حمافظة اأبن ومنها »مدر�سة 7 
يوليو« التي مت تغيري ا�سمها اإىل 
ال�سحي  خ��ال��د  ال�سهيد  م��در���س��ة 
امل��ح��اف��ظ��ة وعرفانا  م��ن  ت��ق��دي��را 
بذلوا  ال��ذي��ن  الإم����ارات  ل�سهداء 
يف  اليمنين  مل�����س��اع��دة  اأرواح���ه���م 
ميلي�سيا  م���ن  ب���اده���م  حت���ري���ر 

الأحمر  الهال  هيئة  من  بدعم 
وذل��ك �سمن م�ساريع  الإم��ارات��ي 

عام زايد 2018. 
ونوه اللواء اأبو بكر ح�سن �سامل 
م�ساريع  اإىل   - الفتتاح  خ��ال   -
هيئة  ت���ن���ف���ذه���ا  ال���ت���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال���ه���ال الأح���م���ر الإم�����ارات�����ي يف 

احلوثي الإيرانية.
م�سريا اإىل اأن املدر�سة تتكون من 
 900 وت�سم  درا�سيا  12 ف�سا 
فيها  يدر�سون  وط���البة  ط��������الب 
ال�سف  اإىل  الأول  ال�س������ف  م��ن 

التا�سع. 
وثمن حمافظ اأبن الدعم الذي 

الأحمر  ال���ه���ال  ه��ي��ئ��ة  ت��ق��دم��ه 
متطلعا  للمحافظة،  الإم���ارات���ي 
التي  امل�ساريع  من  املزيد  لتنفيذ 
تخدم عامة املواطنن اليمنين.

املدر�سة توزيع  افتتاح  ومت خال 
احلقيبة املدر�سية على الطلبة يف 

ال�سفوف الأوىل.

•• اأبوظبي-وام:

مع بداية ف�سل ال�ستاء يف كل عام 
388 نوعا من  اأك��رث م��ن  يحط 
دولة  يف  رحاله  املهاجرة  الطيور 
اأجوائها  ب��دفء  لينعم  الإم����ارات 
التي  الطبيعية  حممياتها  وغنى 
اأ�سبحت حمطة �سنوية يف طريق 
ال�سمال  من  الطيور  ه��ذه  هجرة 

اإىل اجلنوب.
للطيور  ال���ع���امل���ي  ال����ي����وم  وب������ات 
امل���ه���اج���رة ، ال����ذي ي�����س��ادف 13 
منا�سبة  ع�����ام،  ك���ل  م���ن  اأك���ت���وب���ر 
ع��ل��ى اجلهود  ل��ل��ت��اأك��ي��د  ���س��ن��وي��ة 
ال������ب������ارزة ال����ت����ي ت���ب���ذل���ه���ا دول�����ة 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة يف 
املحافظة على التنوع البيولوجي 
املهاجرة  الطيور  وحماية  العاملي 
وتوفري امللجاأ الآمن لها يف اأكرث 
معلنة  طبيعية  حممية   15 من 

ومدرجة على القوائم الدولية.
�سنويا  الإم���������ارات  وت�����س��ت�����س��ي��ف 
اأع������������دادا ك����ب����رية م�����ن ال���ط���ي���ور 
املهاجرة، ب�سبب موقعها وطبيعة 

من  اأن�������������واع  اىل  ب�����الإ������س�����اف�����ة 
ومالك  ال����واق،  مثل  اللقلقيات، 
التي  وال��ف��ام��ي��ن��غ��و  احل����زي����ن، 
ال�ساحلية  امل��ن��اط��ق  يف  ت��ت��واج��د 
وامل�ستنقعات، بالإ�سافة اإىل اأنواع 
خمتلفة من البط مثل ال�سر�سري 

واخل�ساري وغريهما.
و���س��اه��م اله��ت��م��ام ال��ر���س��م��ي من 
يف  بالبيئة  املعنية  اجل��ه��ات  ق��ب��ل 
اإىل  املحميات  حتويل  يف  ال��دول��ة 
ال�سغوط  تخفف  اآم��ن��ة  م���اذات 
التي تتعر�ص لها الطيور املهاجرة 
وتوفر لها اأق�سى درجات احلماية 
التنوع  على  املحافظة  �سبيل  يف 
ال�ستدامة  وتعزيز  البيولوجي 
اأهداف  م��ع  ين�سجم  مب��ا  البيئية 
العاملية  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
-2015 امل����ه����اج����رة  ل���ل���ط���ي���ور 
ل�����روؤي�����ة  وحت���ق���ي���ق���ا   ،2023
2021. وتعد حممية  الإم��ارات 
واحدة  الرطبة  الوثبة لاأرا�سي 
يف  الطبيعية  املحميات  اأوىل  من 
اأب���وظ���ب���ي، وت��ع��ت��رب ماذا  اإم�����ارة 
لأكرث من 200 نوع من الطيور 

مناخها اإ�سافة اإىل توفر املاذات 
يتداخل  حيث  للطيور  املنا�سبة 
م�����س��ارات هجرة  اث��ن��ان م��ن  فيها 
الطيور  ه��ج��رة  م�����س��ار  ال��ط��ي��ور، 
غرب  اإىل  اإف���ري���ق���ي���ا  ����س���رق  م����ن 
اآ�سيا، وم�سار اآ�سيا الو�سطى، فيما 
واآ�سيا  اأوروب���ا  �سمال  طيور  ت��زور 
منطقة  ب���اع���ت���ب���اره���ا  الإم����������ارات 
للتكاثر لتجنب الظروف املناخية 
ال�سديد  ال���ربد  ب�سبب  القا�سية 
ال�سمالية  ال��ت��ك��اث��ر  م��ن��اط��ق  يف 
الإمدادات  بنق�ص  ترتبط  والتي 

الغذائية.
وت�����س��ك��ل امل��ح��م��ي��ات امل���ت���وزع���ة يف 
موائل  ال��دول��ة  م��ن��اط��ق  خمتلف 
الطيور  م��ن  الأن���واع  ملئات  مهمة 
املهاجرة �سنويا مثل طيور الغاق 
الأ�سخم،  والنور�ص  ال�سوقطري، 
والقطا  بي�ساء اخلد،  واخلر�سنة 
امل�����ت�����وج، وال����ق����ن����ربة ال���������س����وداء، 
اإ�سافة  العنق،  اأ�سفر  والع�سفور 
والطيور  اخلوا�سة،  الطيور  اإىل 
الن�سارية  العقاب  مثل  اجلارحة، 
وال�ساهن والع�سافري ال�سغرية، 

من  للعديد  وم��وط��ن��ا  امل��ه��اج��رة، 
الأن��واع، حيث مت ر�سد 11 نوعا 
م��ن ال��ث��دي��ي��ات ال�����س��غ��رية، و10 
اأن���واع م��ن ال��زواح��ف، واأك���رث من 

النباتات. من  نوعا   35
واأج�����م�����ل م�����ا مي���ك���ن روؤي�����ت�����ه يف 
حممية الوثبة هي طيور الفنتري 
الفامينغو بالأخ�ص عندما تاأتي 
لق�ساء  امل��ه��اج��رة  ال��ط��ي��ور  ه���ذه 
الفرة ما بن اخلريف والربيع، 
ح��ي��ث مي��ك��ن روؤي����ة م��ا ي�سل اإىل 
فيها،  الطيور  هذه  من   4000
وح��ت��ى ع��ن��دم��ا ت��ع��ود اأغ��ل��ب��ه��ا اإىل 
و�سط اآ�سيا لق�ساء اأ�سهر ال�سيف، 
تبقى هنا جمموعة منها لت�سكن 

هذه املنطقة طوال العام.
راأ�ص  حممية  ت�ست�سيف  بدورها 
اخلور يف دبي �سنويا اآلف الطيور 
املهاجرة التي تقيم ب�سكل موؤقت 
املاحلة  امل�سطحات  �سفاف  على 
واأ�سجار  الطينية  وامل�����س��ط��ح��ات 
تنت�سر  التي  وامل�ستنقعات  ال��ق��رم 

بكثافة يف املحمية.
وت�سم املحمية مئات الأن��واع من 

وتنوع  ب�����رثاء  ال���ط���ي���ور، ومت���ت���از 
احلياة النباتية والربية، وخا�سة 
للطيور البحرية املتعددة الأنواع 
والأ���س��ك��ال وم��ن��ه��ا ط��ي��ور النحام 
والفامنجو والبل�سون وال�سواي 
الإم���ارات بدءا  اإىل  ال��ذي يهاجر 
امل��ن��اخ مثل  املعتدلة  الأ���س��ه��ر  م��ن 
ويف�سل  يناير،  يف  ويكرث  مار�ص 

املياه ال�سحلة.
ويف ال�سارقة جتد طيور اخل�سا�ص 
يف  �سالتها  امل��ه��اج��رة  �سنن  واأم 
عناء  بعد  بونعري  �سري  حممية 
رحلة طريان طويلة من ال�سمال 
مما  ت�ستفيد  حيث  اجلنوب  نحو 
حتويه املحمية من عنا�سر بيئية 
الطبيعية  ن��ب��ات��ات��ه��ا  م��ث��ل  مهمة 
و�سعابها املرجانية الزاخرة باأندر 

اأنواع احلياة البحرية.
اإىل  ان�سمت  ق��د  الإم����ارات  كانت 
معاهدة الأن��واع املهاجرة لت�سبح 
تعزيز  بهدف   123 رقم  الع�سو 
املهاجرة  الأن����واع  على  املحافظة 
على  باملحافظة  التزامها  وتاأكيد 

الطيور اجلارحة واأبقار البحر.

مبتعث من �شرطة اأبوظبي رئي�شا للمجل�ش العاملي 
ل�شباب الإمارات يف الوليات املتحدة

�شبط 60 مركبة ل حتمل لوحات يف »عزب« باأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اختيار  ال�سباب عن  ل�سوؤون  الدولة  وزي��رة  مكتب  اأعلن 
املازم اأول مهند�ص اأحمد جا�سم املرزوقي، اأحد مبتعثي 
القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي، رئي�سا للمجل�ص العاملي 
ل�سباب الإمارات يف الوليات املتحدة الأمريكية، والذي 
مت ت�سكيله من قبل جمل�ص الإمارات لل�سباب بالتعاون 

مع �سفارة الدولة يف وا�سنطن.
الطلبة  م��ن   10 ع�سويته  يف  ال��ع��امل��ي«  »املجل�ص  ي�سم 
الوليات  جامعات  يف  للدرا�سة  املبتعثن  الإم��ارات��ي��ن 
املتحدة، منهم 6 اأع�ساء من الطاب املبتعثن، و4 من 
ال�سباب  م�ساركة  تعزيز  اأج��ل  من  املبتعثات،  الطالبات 
خارج الدولة يف خدمة جمتمعهم، ومتثيل الدولة على 
م�ستوى العامل، والتفاعل مع الطلبة املبتعثن، ليكونوا 
ومن�سة  الإم��ارات��ي،  ال�سباب  مع  تربطهم  و�سل  حلقة 

تفاعلية لتبادل املعارف واخلربات.
وعرب املكتب - يف ر�سالة اإىل �سرطة اأبوظبي - عن فخره 
العاملية  املجال�ص  ان  مو�سحا  الر�سيح  بهذا  واع��ت��زازه 
املبتعث  م�ساركة  تعزيز  اإىل  تهدف  الإم��ارات��ي  لل�سباب 
جلميع  متثيلية  من�سة  اإن�����س��اء  خ���ال  م��ن  الإم���ارات���ي 

�سفارات  واإدارة  اإ�سراف  حتت  املبتعثن  الإم���ارات  �سباب 
ملكتب  التابعة  ال�سبابية  املجال�ص  واإدارة  الإم��ارات  دول��ة 

وزيرة الدولة ل�سوؤون ال�سباب .
اإىل  وال���س��ت��م��اع  ال�سباب  دور  بتفعيل  املجال�ص  وتهتم 
وروؤية  ال�سباب  خدمة  يف  مواهبهم  وت�سخري  اأ�سواتهم 
والأجندة   2021 امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
و�سيا�سات  ب��رام��ج  تنفيذ  خ��ال  م��ن  لل�سباب  الوطنية 

وخطط املجل�ص.
وتقدم املرزوقي بال�سكر والعرفان اإىل القيادة الر�سيدة 
�سبل  ك��ل  وت��وف��ري  ال��وط��ن،  اأب��ن��اء  ورعايتها  لهتمامها 
وطنهم  خلدمة  ومتكينهم  بالعلم  لت�سليحهم  ال��دع��م 
الدكتوراه  درا���س��ة  ي�ستكمل  اأن���ه  اىل  ..م�����س��ريا  ال��غ��ايل 
بربداين،  جامعة  يف  التنظيمية،  القيادة  تخ�س�ص  يف 
مبقاطعة لو�ص اأجنل�ص يف ولية كاليفورنيا، يف الوليات 
حول  ال��دك��ت��وراه  ر�سالة  وتتمحور  الأمريكية،  املتحدة 
القيادة الفعالة يف ع�سر الذكاء ال�سطناعي والتقنيات 
الوطن  امل��رزوق��ي احلر�ص على متثيل  واأك��د  احلديثة. 
 ، الإم���ارات  دول��ة  ومكانة  ب�سمعة  تليق  م�سرفة  ب�سورة 
على  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  اإىل  ال�سكر  وقدم 
رعايتها ودعمها امل�ستمر ملنت�سبيها يف خمتلف املجالت.

•• اأبو ظبي-الفجر:

اخلا�سة،  ال��دوري��ات  اإدارة  �سبطت 
اأبو  ب�سرطة  اجلنائي  الأم��ن  بقطاع 
ظبي، 60 مرك��������بة ل حتمل لوحات 
اأرقام، يقودها اأ�سخا�ص بدون رخ�ص 
قيادة، يف عدد من »العزب« باأبوظبي، 
اإىل  والآخ���ري���ن  حياتهم  معر�سن 
خماطر وقوع احلوادث نتيجة لهذه 

ال�سلوكيات غري امل�سوؤولة.
واأفادت الإدارة ب�سبط تلك املخالفات 
الدراجة  ع��ن��ا���س��ر دوري����ة  ق��ب��ل  م��ن 
تنفيذ  اأث����ن����اء  الأم����ن����ي����ة،  ال���ن���اري���ة 
الخت�سا�ص  م��ن��ط��ق��ة  يف  م��ه��ام��ه��ا 
ال��ت��ي ت�����س��م��ل » ال���ع���زب » ل����ردع من 
ي��خ��ال��ف ال���ق���ان���ون، واحل���ف���اظ على 
وتوجيه  العامة،  وال�سامة  الأم���ن 

الإيجابية،  ال�سلوكيات  اإىل  الأف���راد 
ي�سهم  نحو  على  معهم  وال��ت��وا���س��ل 
احلد  يف  اأبوظبي،  �سرطة  جهود  يف 
موؤ�سرات  وحت�����س��ن  اجل���رمي���ة  م���ن 
ال�سامة املرورية. وت�سهم الدراجات 
يف تقليل وقت ال�ستجابة للباغات 
وتقدمي اخلدمات للجمهور، وتعزيز 

امليدان،  يف  ال�سرطة  عنا�سر  تواجد 
الازمة  ب��ال��و���س��ائ��ل  م������زودة  وه����ي 
حريق  طفاية  فيها  ويتوافر  للعمل 
يف  العالقة  املركبات  �سحب  واأدوات 
وخدمة  والبعيدة،  الرملية  املناطق 
تزويد الإطارات بالهواء اإ�سافة اإىل 

القيام باأعمال الإ�سعاف والإنقاذ.
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اأخبـار الإمـارات
»كلمة« يعلن عن م�شروع لإ�شدار اأنطولوجيا لكّتاب املهجر يف الربازيل

•• فرانكفورت-الفجر: 

اأبوظبي  وال�سياحة-  الثقافة  دائ��رة  يف  للرجمة  »كلمة«  م�سروع  اأعلن 
عن اإبرام اتفاقية تعاون مع جملة بي�سوا )اأكرب منتدى اإلكروين للغة 
ترجمة  تت�سمن  ال��ربازي��ل��ي  ل���اأدب  اأنطولوجيا  لإ���س��دار  الربتغالية( 
املهاجرين  العرب  الكّتاب  من   11 و�سعها  التي  الكتابات  من  جمموعة 

باللغة الربتغالية ويعي�سون يف الربازيل.
جرى الإعان عن ذلك يف معر�ص فرانكفورت للكتاب املنعقد حالياً يف 
اأملانيا. وتكت�سب انطلوجيا اأدب املهجر اأهمية خا�سة حالياً يف ظل تزايد 
الُكتاب جتاربهم يف باد  اإذ يروى  اإىل باد الغرب وال�سمال،  املهاجرين 

غريبة ا�سطروا للهجرة اإليها ب�سبب الظروف القا�سية يف بلدانهم.

وقال عبد اهلل ماجد اآل علي، املدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب 
يف دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي »�ستمكن انطلوجيا كتاب املهجر يف 
الربازيل من تعريف القارئ العربي بق�سية الهجرة يف بعدها الإن�ساين، 
ومن  فيها،  التي حتدث  والتغريات  للمجتمعات  م��راآة  الأدب  كان  فطاملا 
معاي�ساتهم.  من  ناطقة  �سور  تقدمي  يف  واملوؤلفون  الكتاب  برع  خالها 
لنكون ج�سراً  نوا�سل جهودنا  اأن  »كلمة« للرجمة  وي�سعدنا يف م�سروع 
خال  من  ال�سعوب  بن  والتفاهم  احل��وار  وندعم  ال��ع��امل،  ثقافات  بن 
ت��رج��م��ة ال��ع��ن��اوي��ن امل���وؤث���رة وال��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى ف��ه��م م��ع��م��ق للتجارب 
الإن�سانية يف كل مكان«. يذكر اأن عدد �سكان الربازيل يفوق 200 مليون 
ن�سمة ت�سكلت اأغلبيتهم من املهاجرين الذين قدموا من اأماكن متعددة 
على مدار اخلم�سمائة �سنة املا�سية، حيث اأ�سهموا ب�سكل كبري يف �سياغة 

تاريخ الربازيل املعا�سر و�سكلوا جل تفا�سيله، وتعترب اجلالية العربية 
يف الربازيل اأكرب جالية عربية خارج الدول العربية. اإذ يفوق عدد العرب 
فيها ال� 16 مليون ن�سمة، ي�ساهمون ب�سكل ملمو�ص ومتميز يف املجالت 
بن  التفاقية  وت��اأت��ي  والقت�سادية.  وال�سيا�سية  والتعليمية  الثقافية 
»كلمة« وجملة »بي�سوا« بالتعاون مع قن�سلية الدولة يف الربازيل وبدعم 
من الغرفة التجارية العربية الربازيلية، وذلك يف اإطار تعزيز العاقات 
الثقافية بن الإمارات وولية �ساو باولو التي تعد مركز املغربن العرب 
الربازيلين  للكتاب  ثقافية  بناء ج�سور  ورغبة يف  الاتينية،  اأمريكا  يف 

من اأ�سول عربية مع العامل العربي من خال مدينة اأبوظبي. 
ت�سم قائمة الأعمال الأدبية التي �سترجم يف انطلوجيا الأدب الربازيلي 
كتابات لكل من:  ميلتون حاطوم ماناو�ص 1952 واحد من اأبرز الكتاب 

تاريخ   عن  �سخ�سية  �سورة  اأعماله  يف  يج�سد   ، املعا�سرين  الربازيلينب 
املهاجرين اللبنانين يف الربازيل. يف اأول رواية له  بعنوان “حكاية من 
بع�ص امل�سرق” عام 1990، اإ�ستخدم حاطوم التقليد ال�سفهي يف التاأليف 
من الرواة يف ال�سرق الأو�سط. وقد ن�سرت روايته الثانية “الأخوة” عام 
�سدرت له رواية بعنوان “رماد يف منطقة  كما  بلدان،  ع�سرة  يف   2000
وحمرر،  الإن��ت��اج  غزير  كاتب   1924 لبنان  ميغال  �سليم  الأمازون”. 
الظام �سدر  ن��ور يف  الأخ��ري  كتابه  الثالثة.  �سن  ال��ربازي��ل يف  اإىل  ج��اء 
عام  2008 وقد �سبق اأن ُن�سر باللغة العربية، يحكي فيه ق�سة هجرة 
عائلته من لبنان اإىل ولية �سانتا كاتارينا يف الربازيل. من اأعماله نور 
املغمور والأول من  وال�سوت  الق�س�ص ونكهة اجلوع  واأف�سل  الظام  يف 

ني�سان واإعادة اخراع الطفولة. 

تنمية املجتمع تطلق املرحلة الثانية من املدار�ش املجتمعية يف مدر�شة الزوراء بعجمان
•• دبي- وام:

املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
الربية  وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
وال��ت��ع��ل��ي��م امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��ي��ة من 
فعاليات املدار�ص املجتمعية �� اإحدى 
واملوارد  التعليم  جمل�ص  م��ب��ادرات 
فعالياتها  وا���س��ت��ه��ل��ت   ���� ال��ب�����س��ري��ة 
مبدر�سة الزوراء للتعليم الأ�سا�سي 
يف اإمارة عجمان مب�ساركة ممثلن 

من عدد من اجلهات ذات ال�سلة.
اإم����ارات  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  وت�ستهدف 
القيوين  واأم  وع��ج��م��ان  ال�����س��ارق��ة 
وذلك بعد اأن مت اإطاقها يف مايو 
العام املا�سي بح�سور �سمو ال�سيخ 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اخلارجية والتعاون الدويل رئي�ص 
الب�سرية،  واملوارد  التعليم  جمل�ص 
مدر�سة  يف  ت��د���س��ي��ن��ه��ا  مت  ح���ي���ث 
فاطمة بنت مبارك يف اإم��ارة راأ�ص 
اخليمة يف الربع الثاين من العام 

.2017
و���س��ه��د الإط�������اق ال�����س��ي��خ��ة عزة 
عام  مدير  النعيمي  ع��ب��داهلل  بنت 
النعيمي  موؤ�س�سة حميد بن را�سد 
اخل����ريي����ة وم����ع����ايل ح�������س���ة بنت 
ب���و ح��م��ي��د وزي������رة تنمية  ع��ي�����س��ى 
املجتمع ومعايل جميلة بنت �سامل 
م�سبح املهريي وزيرة دولة ل�سوؤون 
الدكتور  و���س��ع��ادة  ال��ع��ام  التعليم 
عام  اأم��ن  املطرو�سي  �سيف  �سعيد 
عجمان  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ص 
بح�سور عدد من م�سوؤويل وزارتي 
تنمية املجتمع والربية والتعليم 
وممثلن من عدد من اجلهات يف 

اإمارة عجمان.
وت����ف����ق����د احل���������س����ور ج����ان����ب����ا من 
الأن�����س��ط��ة امل��ن��ظ��م��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
احلكومية  اجلهات  من  جمموعة 
املدار�ص  ت��دع��م  وال��ت��ي  واخل��ا���س��ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ع����رب ت�����اأدي�����ة دوره�����ا 
ال��ع��اق��ة بن  احل��ي��وي يف توطيد 

الأمور والطلبة من جانب  اأولياء 
ال���دول���ة م���ن جانب  وم��وؤ���س�����س��ات 
بفكرة  كبريين  ور���س��اً  تقبًا  اآخ��ر 
امل�سروع الذي يحر�ص على توفري 
مت�سع كبري للتقاء جميع اأقطاب 
مب�ساندة  ال����رب����وي����ة  ال���ع���م���ل���ي���ة 
املجتمع  م���وؤ����س�������س���ات  وت�����واج�����د 
وتبادل  التقارب  من  نوع  لتحقيق 
الرفيهية  والأن�������س���ط���ة  امل��ع��رف��ة 

املحببة والهادفة.
اأن  واأف��ادت معايل جميلة املهريي 
امل�سروع اأثمر اليوم نتاجات تربوية 
غاية يف الأهمية كون هذا امل�سروع 
ويل  رب��ط  يف  فعلي  وب�سكل  �ساهم 
الدائم  وبتفاعله  باملدر�سة  الأم��ر 
مع الطالب بجانب تغيري ال�سورة 
مكاناً  املدر�سة  ك��ون  عن  النمطية 
للتعلم فقط بل امتد الأثر جلعل 
امل���در����س���ة م��ك��ان��اً ي��ح��ق��ق ال���ت���وازن 
ال��ن��ف�����س��ي وال����ف����ك����ري وال����روح����ي 

للطالب.
وتطلعت امل��ه��ريي م��ن خ��ال هذا 
والطموح  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي  امل�����س��روع 
ال���ذي ي��اأت��ي ب��ال�����س��راك��ة م��ع وزارة 
وبلورة  تكوين  اإىل  املجتمع  تنمية 

للتعلم والعطاء والإبداع.
امل����دار�����ص  اإن  م���ع���ال���ي���ه���ا  وق����ال����ت 
تربوية  ف��ك��رة  جت�����س��د  املجتمعية 
مبتكرة  ب���ف���ع���ال���ي���ات  جم��ت��م��ع��ي��ة 
وت�سعبا  ات�����س��اع��ا  اأك����رث  وج��م��ه��ور 
وب��اأ���س��ل��وب خ����ارج ع���ن امل���األ���وف اإذ 
اأوقات الدوام  تكت�سي املدر�سة بعد 
ح��ل��ة ج���دي���دة جت����ذب ب��ه��ا اأف�����راد 
اأطيافه  اخ���ت���اف  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع 
قالب من  ال�سريكة يف  واملوؤ�س�سات 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ه��ادف��ة حت��ت مظلة 
التوا�سل  ُي��ع��زز  م�����س��ت��دام  ملتقى 
ويحقق  والب����ت����ك����ار  وامل���������س����ارك����ة 
والإيجابية  وال�سعادة  امل�سوؤولية 

ب�سعار املدر�سة للجميع.
كان  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن  ع��ل��ى  و�����س����ددت 
ما  وه��و  جمتمعيا  �ساأنا  و�سيبقى 
املجتمعية  امل��دار���ص  فكرة  جت�سده 
تنمية  وزارة  ت���ت���ب���ن���اه���ا  ال����ت����ي 
الربوية  بيئاتها  وترثي  املجتمع 
بالعديد  والتعليمية والجتماعية 
الهادفة  وامل����ب����ادرات  الأف���ك���ار  م��ن 
..مو�سحة اأن وزارة تنمية املجتمع 
واآليات  رقعة  تو�سيع  على  ع��ازم��ة 
املجتمعية  املدار�ص  من  ال�ستفادة 

وتطوره  الطفل  من��و  اأهمية  على 
وكيفية التعامل معه منذ مرحلة 
اأع���وام وهو   8 ال���ولدة وحتى �سن 
ما ي�سهم يف حتقيق مردود ايجابي 
ينعك�ص على الطفل وال�ستثمار يف 

م�ستقبله ب�سكل علمي ومدرو�ص.
وت�سمنت فعاليات اإطاق املدار�ص 
الثانية  مب��رح��ل��ت��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وال��ت��ي ب����داأت يف م��در���س��ة ال����زوراء 
بعنوان  �سبابية  خ��ل��وة  عجمان  يف 
والأمل” قدمها جمل�ص  “ال�سباب 
اإ�����س����اف����ة اإىل  ع���ج���م���ان ل��ل�����س��ب��اب 
توفر  التي  البطاقات  �سنع  ور�سة 
اأ�س�ص  ع��ل��ى  ل��ل��م�����س��ارك��ن  ت��دري��ب��ا 
ب�سورة حديثة  البطاقات  ت�سميم 
ي���وف���ره مركز  وم���ت���ط���ورة ور����س���ة 
بعجمان  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وور�سة “ل لل�سمنة” عن خماطر 
ال�سمنة وكيفية تبني عادات �سحية 
واأ�سلوب حياة اأف�سل قدمها مركز 
موؤ�س�سة  وق��دم��ت  عجمان  �سباب 
دب���ي ل��رع��اي��ة ال��ن�����س��اء والأط���ف���ال 
للفتيات  اأمرية”  “اأنت  ور����س���ة 

لتعزيز الثقة بالنف�ص.
املجتمعية  امل���دار����ص  واح��ت�����س��ن��ت 

الطالب وويل الأمر لتحقيق اأبلغ 
�سور التاحم والتما�سك الأ�سري 
الأمور  اأول��ي��اء  م��ن خ��ال ح�سور 
برامج  يف  اأب��ن��اءه��م  وم�����س��ارك��ت��ه��م 
التفاعلية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل���در����س���ة 
اإيجابية  بيئة  اإىل خلق  ي��وؤدي  مبا 
جواً  الأ���س��رة  على  ت�سفي  �سعيدة 
والطماأنينة  وال��ث��ق��ة  الأل��ف��ة  م��ن 
املدار�ص  ف��ع��ال��ي��ة  ت��ت�����س��م��ن  ح��ي��ث 
بطابع  تثقيفية  برامج  املجتمعية 
ت��رف��ي��ه��ي جت��م��ع ال���ط���ال���ب وويل 
املنفذة  واملوؤ�س�سات  واملعلم  الأم���ر 
بعد  املختلفة  والأن�سطة  للربامج 
للمدر�سة  الر�سمي  ال��دوام  �ساعات 

ب�سورة دورية وم�ستدامة.
واأكدت معايل وزيرة تنمية املجتمع 
تاأتي  املجتمعية  املدار�ص  فكرة  اأن 
متا�سيا مع توجهات حكومة دولة 
الإمارات وحتقيقاً لروؤيتها 2021 
بدورها  والتي  الوطنية  والأجندة 
الفّعالة والإيجابية  امل�ساركة  تعزز 
وترتقي  والأب������ن������اء  الآب���������اء  ب����ن 
بالتفاعل ذي الأثر الإيجابي بعيد 
املدى يف ظل الربامج والفعاليات 
املحفزة  وال�����س��راك��ات  وامل����ب����ادرات 

روؤية وطنية يتحم�ص من خالها 
تطوير  ج���ه���ود  دع����م  يف  اجل��م��ي��ع 
امل�سروع  اأن  اإىل  ..م�سرية  التعليم 
ومهما  ج�����دي�����دا  ب����ع����دا  ي�������س���ي���ف 
وي��ك��ر���ص ل��روؤي��ة ال��دول��ة 2021 
تت�سارك  ن��وع��ي  تعليم  حتقيق  يف 
الأط������راف متحملن  ف��ي��ه ج��م��ي��ع 
اأجيال  بناء  يف  مهمة  م�سوؤوليات 
وطنية واعدة متتلك �سمات عاملية 
كبري  قدر  وعلى  الع�سر  ومهارات 
م��ن ال��ف��ك��ر وامل�����س��وؤول��ي��ة والب����داع 
فاملواطنة  وامل���ع���رف���ة  والب���ت���ك���ار 
ال��ع��امل��ي��ة اأ���س��ب��ح��ت ال��ي��وم ج���زءا ل 
يتجزاأ من �سخ�سية طالب املدر�سة 
الإماراتية وهو هدف لطاملا �سعينا 
اإىل تر�سيخه قدر الإمكان وب�ستى 

الو�سائل املتاحة.
وزارة  اأن  اإىل  معاليها  وخ��ل�����س��ت 
الربية ت�سعى من خال م�سروع 
املدرا�ص املجتمعية اإىل بث ر�سائل 
تربوية مهمة وت�سمينه بحمات 
التعريف  ب���ي���ن���ه���ا  م�����ن  ت����وع����ي����ة 
امل���ب���ك���رة م����ن خال  ب���ال���ط���ف���ول���ة 
مدار�ص  ت��ل��ف  م��ت��ن��ق��ل��ة  م��ع��ار���ص 
ال�سوء  ت�����س��ل��ط  ح���ي���ث  ال�����دول�����ة 

وحتقيق �سموليتها ملختلف املناطق 
التعليمية على م�ستوى الدولة ملا 
لذلك امل�سروع من اإيجابيات تعزز 
ال���ولء والن��ت��م��اء وت���رثي الهوية 
الوطنية وحتقق م�ستهدفات روؤية 

الإمارات والأجندة الوطنية.
ومن جانبها اأ�سارت معايل جميلة 
“املدار�ص  م�����س��روع  اأن  امل���ه���ريي 
املجتمعية” انبثق عن روؤية تربوية 
وم�ستدامة  وا���س��ع��ة  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
الأه��������داف وم���ت���ع���ددة الأغ����را�����ص 
يف  الربية  وزارة  جلهود  وم��ع��ززة 
ج��ع��ل امل��در���س��ة الإم���ارات���ي���ة مكانا 
ي�سج باملتعة والفائدة ويخلق بيئة 
فيها  تتكامل  جمتمعية متجان�سة 
وتر�سم  وت��ت��ن��اغ��م  امل��ج��ت��م��ع  اأدوار 
لتعلم  داف��ع��اً  ي�سكل  ج��دي��داً  اأف��ق��اً 

الطالب وتطوره.
امل����دار�����ص  م���������س����روع  اأن  وذك��������رت 
طابعا  ال����ي����وم  اأخ������ذ  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
النجاح  بف�سل  وخمتلفا  ج��دي��دا 
ال����ذي حت��ق��ق يف م��رح��ل��ت��ه الأوىل 
وتو�سيع  تعزيز  اإىل  دعانا  ما  وهو 
نطاق هذا امل�سروع الذي مل�سنا فيه 
تبعا حلجم التفاعل وامل�ساركة من 

فعاليات  ال��ث��ان��ي��ة  م��رح��ل��ت��ه��ا  يف 
والإيجابية  ال�����س��ع��ادة  ق��ي��م  ن�����س��ر 
من  تعزز  وفعاليات  اأن�سطة  وه��ي 
ثقافة ال�سعادة والإيجابية نظمها 
الربنامج الوطني لل�سعادة وجودة 
الطلبة  توعية  احلياة عاوة على 
امل��ي��داين والعمل  ال��ع��م��ل  ب��اأه��م��ي��ة 
وانعكا�ساته  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال�����س��ي��ف��ي 
وال����دور  امل��ه��ن��ي  م�ستقبلهم  ع��ل��ى 
الأم���ور يف دعم  الإيجابي لأول��ي��اء 
هذا  يف  وت�����س��ج��ي��ع��ه��م  اب����ن����اوؤه����م 
الإط�����ار وت��ع��ري��ف اأول���ي���اء الأم����ور 
“وجهني”  تطبيق  عرب  والطلبة 
لتعزيز  ح��واري��ة  ور���س��ة  �سكل  على 
ال�سيفي  امل��ي��داين  العمل  مفهوم 
امل��������وارد  وزارة  ت���ب���ن���ت���ه���ا  وال�����ت�����ي 
بالإ�سافة  وال��ت��وط��ن  ال��ب�����س��ري��ة 
اإىل م�سابقات لاأطفال من جلنة 
عمل  وور����س���ة  امل��ح��رف��ن  دوري 
لتطوير النف�ص والذكاء العاطفي 
املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ل�����وزارة 
الفنية  الثقافة  و”ت�سكيل” لن�سر 
قدمها  �سح”  “ا�سرف  وفعالية 
لتعزيز  املركزي  اأبوظبي  م�سرف 

مفهوم الدخار لدى الأفراد.

زكي ن�شيبه يلتقي وزير الثقافة املونتينغري 
على هام�ش القمة الفرانكوفونية

•• يريفان-وام:

التقى معايل زكي اأنور ن�سيبة وزير دولة مع معايل الك�سندر بوقدانوفيك 
وزير الثقافة يف مونتينغرو وذلك على هام�ص اأعمال القمة الفرانكوفونية 
مناق�سة  اللقاء  خال  جرى  “يريفان”.  الأرمينية  العا�سمة  يف  املنعقدة 
ن�سيبة  زك��ي  معايل  وي��راأ���ص  امل�سرك.  الهتمام  ذات  الثقافية  املوا�سيع 
وفد الدولة اإىل القمة حيث مت الإعان عن ان�سمام الإمارات اإىل املنظمة 

الدولية للفرانكوفونية كع�سو م�سارك.

»الإع�شار لبان« يتحول ل� »عا�شفة مدارية«.. 
و«الأر�شاد« توؤكد: ل تاأثري له على الدولة

•• اأبوظبي -وام:

عا�سفة  اإىل  حت��ول  »ل��ب��ان«  امل���داري  الإع�سار  اإن  لاأر�ساد  الوطني  املركز  ق��ال 
مدارية يف غرب بحر العرب، وموقعها عند خط عر�ص 14.7 درجة �سماًل وخط 
430 كيلومرا �سرق -جنوب �سرق �ساله،  57.3 درجة �سرقاً، وتبعد  طول 
وعلى بعد 430 كيلومرا �سرق – �سمال �سرق �سقطرى، وتتحرك ب�سرعة 5 
كم �ص، وتراوح �سرعة الرياح حول مركز العا�سفة من 100 اإىل 118 كم �ص 
املدارية  العا�سفة  ا�ستمرار   ، بيان  ت�ساحبها �سحب ركامية ممطرة. وتوقع، يف 
يف التحرك باجتاه غرب - �سمال غرب نحو ال�سواحل العمانية واليمنية خال 
 110 اإذ تقدر �سرعة الرياح حول مركز العا�سفة من  ال�24 املقبلة،  ال�ساعات 

اإىل 118 كم �ص، مرجحا اأن يدخل مركز العا�سفة الياب�سة الأحد املقبل.
وجدد املركز تاأكيده عدم تاأثر الدولة ب�سكل مبا�سر باحلالة املدارية للعا�سفة 
الإع�سار  يتابع عن كثب و�سع  اإن��ه  وق��ال  املقبلة.  الأربعة  الأي��ام  املدارية خال 
على مدار ال�ساعة والوقوف على اآخر امل�ستجدات?، م�سددا على �سرورة متابعة 

الن�سرات والتقارير ال�سادرة عنه وعدم تداول اأي �سائعات.

ت�ضت�ضيفه الإمارات يف الفرتة من 22 اإىل 24 اأكتوبر اجلاري

 دبي لالإعالم والحتادية للتناف�شية والإح�شاء يف �شراكة لدعم منتدى الأمم املتحدة العاملي للبيانات 2018
••  دبي-الفجر:

مذكرة  والإح�ساء  للتناف�سية  الحت��ادي��ة  الهيئة  وقعت 
حدث  اأه��م  لتغطية  ل��اإع��ام  دب��ي  موؤ�س�سة  م��ع  تفاهم 
الإم�����ارات  دول����ة  ت�ست�سيفه  ال��ب��ي��ان��ات  جم���ال  يف  ع��امل��ي 
الأمم  اختارت  حيث  الثانية،  دورت��ه  يف  املتحدة  العربية 
العاملي  املنتدى  هذا  الإم��ارات ل�ست�سافة  دول��ة  املتحدة 
وفنلندا  �سوي�سرا  من  كٍل  مع  مناف�سة  بعد   ،2018 يف 
التعاون  توثيق  على  التفاهم  مذكرة  وتن�ص  واملك�سيك. 
 ،2018 للبيانات  العاملي  املتحدة  الأمم  منتدى  لدعم 
والذي �سيعقد برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
22 اإىل  جمل�ص ال��وزراء حاكم دب��ي، خال الفرة من 
24 اأكتوبر 2018، وذلك مب�ساركة قادة و�سناع القرار 
1500 خم��ت�����س��اً يف جمال  م���ن  واأك�����رث  وم�����س��وؤول��ن، 

البيانات من خمتلف دول العامل.
وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم عقب اجتماع عقده 
الطرفان يف مقر الهيئة الحتادية للتناف�سية والإح�ساء 
بدبي، حيث وقعها كل من �سعادة عبد اهلل نا�سر لوتاه، 
والإح�ساء،  للتناف�سية  الحت���ادي���ة  الهيئة  ع���ام  م��دي��ر 
للبيانات  املتحدة  الأمم  ملنتدى  املنظمة  اللجنة  ورئي�ص 
املدير  املن�سوري،  �سعيد  اأحمد  و�سعادة   ،2018 العاملي 
دبي  موؤ�س�سة  يف  والتلفزيون  الإذاع��ة  لقطاع  التنفيذي 
كبار  وم�سوؤولن  تنفيذين  م��دراء  وبح�سور  لاإعام، 

من كا الطرفن. 
وقال �سعادة عبد اهلل نا�سر لوتاه: اإن اإبراز اأهمية حماور 
جل�سات منتدى الأمم العاملي للبيانات واملوا�سيع املهمة 
بارزة  اإع��ام��ي��ة  و�سيلة  اإىل  يحتاج  فيها  تناق�ص  ال��ت��ي 
وق��وي��ة وق���ادرة على اإع��ط��اء ه��ذا احل��دث ال�سخم حقه 
من  �سريحة  اأو�سع  اإىل  لت�سل  الإعامية  التغطية  من 
اأن  �سك  ول  وال��ع��امل��ي،  املحلي  امل�ستوين  على  املتابعن 
موؤ�س�سة دبي لاإعام هي موؤ�س�سة عريقة تتمتع بتوافر 
الكفاءات والقدرات الفنية والإنتاجية القادرة على نقل 

فعاليات هذا احلدث على خري وجه. 
واأ����س���اف ���س��ع��ادت��ه: ن��ح��ن ���س��ع��داء ب��ه��ذه ال�����س��راك��ة التي 
موؤ�س�سة  مع  التعاون  واأوا���س��ر  عاقتنا  تعزيز  يف  ت�سهم 
دب����ي ل����اإع����ام، وال���ت���ي م���ن خ����ال ق��ن��وات��ه��ا الإذاع���ي���ة 
الإم�����ارات  دول���ة  اجل��م��ه��ور يف  �سيتمكن  وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
اأه���م جل�سات  م��ن متابعة  وخ��ارج��ه��ا  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
املنتدى العاملي للبيانات التي تناق�ص تاأثري البيانات على 
اأهم املجالت مثل البيئة والقت�ساد وال�سحة والتعليم 

والذكاء ال�سطناعي والتعامات الرقمية.
املدير  امل��ن�����س��وري  �سعيد  اأح��م��د  ق��ال  املنا�سبة  ه��ذه  ويف 
دبي  موؤ�س�سة  يف  والتلفزيون  الإذاع��ة  لقطاع  التنفيذي 
الإمارات  دولة  لفوز  والفخر  بال�سعادة  »ن�سعر  لاإعام 
الثانية  ال����دورة  وا�ست�سافة  بتنظيم  امل��ت��ح��دة  العربية 
م��ن امل��ن��ت��دى ال��ع��امل��ي ل��ل��ب��ي��ان��ات، يف ال��وق��ت ال���ذي ياأتي 
توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة الحتادية للتناف�سية 

الدائم  والتوا�سل  التعاون  لنهج  ا�ستمراراً  والإح�ساء، 
والحتادية،  املحلية  وال��دوائ��ر  املوؤ�س�سات  خمتلف  ب��ن 
للغايات  املواكبة  لاإعام  دبي  موؤ�س�سة  لروؤية  جت�سيداً 
وت�سجيع  دع��م  جم��ال  يف  دب��ي،  حلكومة  ال�سراتيجية 
الإبداع وال�سراكات اخلاقة �سمن اأجواء مهنية وعملية 
والبتكار،  والتميز  الإب����داع  م��ام��ح  م��ن  باملزيد  تت�سم 
اإبراز  يف  ت�ساهم  التي  الأن�سطة  خمتلف  يف  وامل�ساهمة 
دولة  تعي�سها  ال��ت��ي  والإن�����س��ان��ي��ة  احل�����س��اري��ة  النه�سة 

الإمارات العربية املتحدة على  جميع ال�سعد.
دبي  موؤ�س�سة  ق��درة  اإىل  املن�سوري،�  �سعيد  اأحمد  واأ�سار 
مواكبة  على  والتقنية  الإع��ام��ي��ة  ب��ك��وادره��ا  ل��اإع��ام 
ا�ستطاعت  اأن  بعد  ال��ه��ام،  العاملي  احل��دث  ه��ذا  وتغطية 
النخب املتميزة من القيادات املواطنة ال�سابة يف املوؤ�س�سة 
الإعامي  للعمل  والتميز  النجاح  م��ن  الكثري  تقدمي 
الثقافية  اخل�سو�سية  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  م��ع  ال���دول���ة،  يف 
والجتماعية وتقدمي منوذج م�سرف لل�سباب الإماراتي 
القيادي، وذلك يف اإطار �سعي موؤ�س�سة دبي لاإعام كي 
اإىل  �سواء،  واملقيم على حد  املحلي  للمتلقي  م��راآة  تظل 
جانب حر�سها الدائم على تكري�ص ح�سورها الإعامي 
ع��ل��ى خ��ري��ط��ة الإع�����ام ال��ع��رب��ي وال��ع��امل��ي ك���واح���دة من 
الراقي يف ع�سر  العائلي  املعرفة والرفيه  اأهم م�سادر 
ال��ف�����س��ائ��ي��ات امل��ف��ت��وح��ة وال�����س��ب��اق ال���دائ���م ن��ح��و التميز 
والنجاح. وتت�سمن املذكرة قيام موؤ�س�سة دبي لاإعام، 
كوادرها  خ���رية  تخ�سي�ص  خ���ال  م��ن  ال��دع��م  ب��ت��ق��دمي 

الإعامية لتغطية هذا احلدث الفريد الذي ينعقد على 
اأر�ص الإمارات وتغطيته اإعامياً عرب قنواتها الإذاعية 
والتلفازية بال�سكل الذي يعرب عن مكانة دولة الإمارات 
املتميزة يف ا�ست�سافة اأحداث على م�ستوى عاملي، واإبراز 
اأهمية البيانات ودورها املحوري يف ر�سم مامح امل�ستقبل 

الرقمي لل�سعوب. 
 2018 للبيانات  العاملي  املتحدة  الأمم  منتدى  ويتيح 
فر�سة مثالية لبناء �سبكة عاقات وا�سعة مع جمموعة 
واملوؤ�س�سات  وال�سركات  والهيئات  املنظمات  م��ن  كبرية 
غ��ري احل��ك��وم��ي��ة، والأك���ادمي���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة. كما 
يعترب من�سة لتبادل الأفكار والآراء واخلربات التي من 
�ساأنها امل�ساهمة يف ن�سر ثقافة اأهداف التنمية امل�ستدامة 
خمتلف  م��ع  ال��ت��ع��اون  تكثيف  يف  ي�سهم  كما   ،2030
ال��ف��ئ��ات، خ�����س��و���س��اً واأن����ه ���س��ي��ق��ام مب�����س��ارك��ة متحدثن 
عاملين وحملين ورواد يف جمال البيانات وم�ستخدمي 
البيانات وعدد كبري من القيادات من القطاع احلكومي 

وقطاع الأعمال.
ويعدُّ منتدى الأمم املتحدة للبيانات 2018 اأهم جتّمع 
م�ستوى  على  والإح�����س��اء  البيانات  يف  متخ�س�ص  دويل 
النقا�سية  جل�ساته  خ���ال  م��ن  ي�����س��اه��م  ح��ي��ث  ال���ع���امل، 
�ساأنها  م��ن  حا�سنة  علمية  بيئة  اإر���س��اء  يف  املتخ�س�سة 
امل�ساهمة يف تعزيز دور البيانات والإح�ساءات يف حتقيق 
وم�ستهدفات  ال��ت��ن��م��وي��ة  وال���س��رات��ي��ج��ي��ات  اخل��ط��ط 

التنمية امل�ستدامة 2030. 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل حممد رحمة للنجارة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب اليدوية  رخ�سة رقم:1042893 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

�سامل علي �سيف بن بريهيم من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سامل علي �سيف بن بريهيم من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد اف�سل رحمت خان
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان  القت�سادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كلري واتر لل�سحن ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2111134 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل حيدر ابراهيم علي بدر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل عتيق جمعه الرميثي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اجنيلو نيكول�ص تيل�ص

تعديل را�ص املال/من null اىل 50000
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 0.60*0.30 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ كلري واتر لل�سحن ذ.م.م

CLEAR WATERS SHIPPING LLC
اىل/كلري واتر لل�سحن-�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

CLEAR WATERS SHIPPING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مقهى ومرطبات �سط ا�سكندرية

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1019183 

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ مقهى ومرطبات �سط ا�سكندرية

ALEXANDRIA BEACH CAFE & REFRESHMENTS

اىل/مقهى ومرطبات �سط ا�سكندرية-�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

ALEXANDRIA BEACH CAFE & REFRESHMENTS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/هاي تيك لتجارة الهدايا ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1167599 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة معتز �سامل علي العطا�ص الها�سمي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد �سهيل عبدالوهاب عف�ص %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عدنان را�سد �سعيد ابراهيم الطيار ال علي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد �سهيل عبدالوهاب عف�ص
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ هاي تيك لتجارة الهدايا ذ.م.م
HIGH TECH GIFTS TRADING LLC

اىل/دريفت للتجارة العامة ذ.م.م
DRIFT GENERAL TRADING LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة عامة )4610001(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سترياد )4610008(

وال�سخ�سية-  املهنية  املنزلية  والجهزة  بالدوات  اللكرونية  املتاجرة  ن�ساط/ا�سافة  تعديل 
بالتجزئة )4791004(

تعديل ن�ساط/ا�سافة املتاجرة اللكرونية من خال مواقع التوا�سل الجتماعي )4791013.2(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة الهدايا - باجلملة )4649034(

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اخلييلي 

وم�ساركوه حمامون وم�ست�سارون قانونيون
رخ�سة رقم:CN 1259102   قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/احلرافي�ص 

   CN 1171478:لل�سيانة العامة  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/او�سكار الدولية للنقليات 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1169757 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فاطمة �سعيد مرهون العي�سائي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فهد حممد احمد حممد الهاجري

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون كا�سيك فيفتي 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:2593061 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عمر علي حممد ح�سن باطوق %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف زايد علي حممد ح�سن باطوق

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تاج ال�سرق الو�سط 

 CN مل�ستقات النفط رخ�سة رقم:1187318 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عادل عبداحلميد ابراهيم عبداهلل احلو�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خديجه احمد يو�سف

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/توركانا لدارة العقارات 

 CN وال�سيانة العامة رخ�سة رقم:2634970 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة في�سل عبداهلل حممد ابراهيم العبدويل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سليمان علي حممد املعمري

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
ال�سخ�ص  �سركة  كري-  ميد  ال�س�����ادة/�سيدلية  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:2255852 

تعديل مدير/ا�سافة عبداهلل علوي عبداهلل حممد اجلنيبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جمموعة اي ام ايه الطبية- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

ima medical group- Sole Proprietorship L.L.C 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم عبدالنور حممد الزرعوين

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املرايا كويف �سوب

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2123299 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعد الدين حممد اخلالد خر�سه %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة حممود عبدالرحيم عبدالرحمن احمد احلو�سني
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممود عبدالرحيم عبدالرحمن احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/منجا للعناية باجلمال 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1292016 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ارونكاران جاناباتي �سيفاكومار �سيفاكومار %24
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سوري�ص كومار �سريدهاران �سريدهاران %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سونو �سومبالن
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سحر القفطان املغربي 

CN لازياء واخلياطة والتطريز رخ�سة رقم:2330943 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل وكيل خدمات
ا�سافة عبدالرحمن مو�سى �سداد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة امينة ناجد %100

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مرطبات الو�سال

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:1045308 
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 5*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ مرطبات الو�سال
AL WISAL REFRESHMENTS

اىل/مطعم الو�سال
AL WISAL RESTAURANT

تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم )5610001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جمموعة يف �سيادة- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2146648 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد برفيز �سديق حممد منري %26

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سلطان علي مانع مفرح الحبابي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/�سلطان علي مانع مفرح الحبابي من 100% اىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سبري علي ح�سن ر�سا ان�ساري %23
تعديل را�ص املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ جمموعة يف �سيادة- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م  
SIADAH V GROUP- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/جمموعة يف �سيادة ذ.م.م
 SIADAH V GROUP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز �سحتي الطبي- �سركة ال�سخ�ص 

CN قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:2255859 

تعديل مدير/ا�سافة عبداهلل علوي عبداهلل حممد اجلنيبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جمموعة اي ام ايه الطبية- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

ima medical group- Sole Proprietorship L.L.C 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم عبدالنور حممد طاهر الزرعوين

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
املتنقلة-  الطبية  ال�س�����ادة/وحدة جولدن هيلث  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:2100018 

تعديل مدير/ا�سافة عبداهلل علوي عبداهلل حممد اجلنيبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جمموعة اي ام ايه الطبية- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

ima medical group- Sole Proprietorship L.L.C 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم عبدالنور حممد الزرعوين

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ريت�سي 

CN 2432716:فا�سن رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جا�سمن 

CN 2383616:للتجارة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

فار�س املزروعي: القيادة الر�ضيدة تقدم كافة اأ�ضكال الدعم للمحافظة على الفعاليات الرتاثية

م���زاد لي���وا للتم��ور ي�ش��تقبل اأكث���ر م��ن 4.5 ط��ن مت���ور

املزاد ب�سكل �سنوي.
املزاد  اإدارة  اأن  امل��زروع��ي  واأ���س��اف 
ترحب بالتعاون املثمر والبناء مع 
باملحافظة  املعنية  اجل��ه��ات  �ستى 
والهوية  ال���ث���ق���ايف  امل�������وروث  ع��ل��ى 
الدولة،  اإم���ارات  كافة  يف  الوطنية 
تو�سعاً  املقبلة  ال�سنوات  و�ست�سهد 
يف اإقامة مزاد ليوا للتمور تتويجاً 
اإدارة  جلنة  م��ن  امل��ب��ذول��ة  للجهود 
اإم����ارة  اأن  امل��ه��رج��ان��ات، م��و���س��ح��اً 
اأبوظبي تعك�ص عراقة تاريخ وتراث 
الإمارات ولهذا فهي ت�ستحوذ على 
جعلها  اإىل  �سعيا  اللجنة  اه��ت��م��ام 
ونقطة  الثقافية  لل�سياحة  قبلة 
جذب للزائرين من خمتلف اأنحاء 

املنطقة والعامل.

نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
منطقة الظفرة، ودعمهم املو�سول 
اإمارة  يف  والفعاليات  للمهرجانات 
اأب��وظ��ب��ي م��ن اأج���ل ���س��ون الراث 
لاأجيال  ونقله  عليه  واملحافظة 

املتعاقبة.
اأن هذا احلراك  املزروعي   واأو�سح 
ال����راث����ي ال������ذي ت�����س��ه��ده اإم������ارة 
الفعاليات  خ����ال  م���ن  اأب���وظ���ب���ي 
امل��ت��ج��ددة ع��ل��ى م���دار ال��ع��ام يوؤكد 
بذل  يف  اللجنة  �سعي  ا�ستمرارية 
املزيد من اجلهود اجلادة للحفاظ 
وتعزيز  ال��وط��ن��ي��ة  ه��وي��ت��ن��ا  ع��ل��ى 

ملاك املزارع مما ي�ساهم يف ت�سجيع 
زراعة  وخا�سة  باملزرعة  الهتمام 
له  و�سيكون  ومنتجاتها،  النخيل 
القادمة  ال�سنوات  اأثر كبري خال 
اأنحاء  ال��ن��خ��ي��ل يف  م���زارع���ي  ع��ل��ى 
اأك��د حممد  ال��دول��ة. م��ن ناحيته، 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  م����ن  احل����رب����ي 
متابعة  على  اأنه حر�ص  ال�سعودية 
مزاد ليوا للتمور ملا يتمتع به املزاد 
التمور  مل�سري  ج���ادة  ف��ر���ص  م��ن 
�سواء بغر�ص الإجتار اأو التخزين، 
الإماراتية  الأ�سناف  تتمتع  حيث 
من التمور بجودة عالية اإ�سافة اإىل 
خليجياً  التمور  مو�سم  تفتتح  اأنها 
بن�سجها مبكراً، لفتاً اإىل اأن املرة 
ا�ستفاد  وق��د  امل���زاد  ل��زي��ارة  الأوىل 

اجل����������ودة، مم����ا ي�����س��ه��م يف زي������ادة 
م��دخ��ول��ي��ة اأ����س���ح���اب امل������زارع من 
مزارع  اإنتاجية  م��ن  وي��رف��ع  جهة، 
ويروج  التمور  من  اأبوظبي  اإم��ارة 
ل����اإم����ارة ع��ل��ى اع��ت��ب��اره��ا حمطة 

اأ�سا�سية ل�سون الراث املعنوي.
الفعاليات  اإن  امل���زروع���ي  واأ����س���اف 
ال��راث��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي تقوم 
بها اللجنة تاأتي ا�ستمراراً للجهود 
الكربى التي بذلها املغفور له باإذن 
اهلل ال�����س��ي��خ زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل 
وتنفيذا  ث���راه«،  اهلل  »طيب  نهيان 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل«،  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

اإقبال حملي وخليجي يف اأول املزاد 
مبدينة زايد يف منطقة الظفرة

ليوا  مل������زاد  الأول  ال����ي����وم   �سهد 
ل��ل��ت��م��ور مبجل�ص م��دي��ن��ة زاي���د يف 
اإق����ب����ال كبريا  ال���ظ���ف���رة،  م��ن��ط��ق��ة 
م���ن اأه������ايل امل��ن��ط��ق��ة وامل����زارع����ن 
ب�سناعة  وامل���ه���ت���م���ن  وال����ت����ج����ار 
التمور ومنتجات النخيل، والذين 
حر�سوا على متابعة فعاليات املزاد 
ملا يعر�سه من اأنواع متنوعة وذات 
ج���ودة ع��ال��ي��ة م��ن ال��ت��م��ور ال����واردة 
من م��زارع دولة الإم��ارات العربية 

املتحدة.
واأج���م���ع ال�����زوار وامل�����س��ارك��ون، من 
اأن  مواطنن ومقيمن وخليجن، 
املزاد اأتاح فر�سة ت�سويقية جديدة 

الآباء  من  توارثناها  التي  ثقافتنا 
اإىل  لفتاَ  بها،  ونفتخر  والأج���داد 
التو�سعات التي �سي�سهدها املزاد يف 

املو�سم اجلاري واملوا�سم املقبلة.

اإقامة املزاد يف دبي يوم ال�ضبت 
اأكتوبر  20

امل����زروع����ي،  خ���ل���ف���ان  ك�سف عبيد 
مدير اإدارة التخطيط وامل�ساريع يف 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
باأبوظبي،  وال���راث���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اأن���ه �سيتم ال��ت��ع��اون م��ع مركز  ع��ن 
حمدان بن حممد لإحياء الراث 
اإمارة  للتمور يف  ليوا  م��زاد  لتنظم 
دبي يف 20 اأكتوبر اجلاري، كجزء 
من خطط التو�سع التي ي�ستهدفها 

اأبوظبي  الظفرة،  منطقة   ••
– الفجر:

الول  اأم�����������ص  م�������س���اء   انطلقت 
جمل�ص  يف  اأك��ت��وب��ر،   11 اخلمي�ص 
الظفرة،  منطقة  يف  زاي���د  مدينة 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ن�����س��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
م����زاد ل��ي��وا ل��ل��ت��م��ور ال����ذي تنظمه 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
باأبوظبي،   وال���راث���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ح��ي��ث مت ا���س��ت��ام اأك���رث م��ن 4.5 
من  غ������رام(  ك��ي��ل��و   4500( ط���ن 

التمور الواردة من مزارع الدولة.
ح�سور  للمزاد  الأول  اليوم  و�سهد 
ال����ل����واء رك����ن ط���ي���ار ف���ار����ص خلف 
وال�سيد  اللجنة،  رئي�ص  امل��زروع��ي 
عي�سى �سيف املزروعي نائب رئي�ص 
ع��ب��ي��د خلفان  وال�����س��ي��د  ال��ل��ج��ن��ة، 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  امل��زروع��ي 
جانب  اإىل  اللجنة،  يف  وامل�����س��اري��ع 
عدد من اأهايل املنطقة واملزارعن 
والتجار واملهتمن ب�سناعة التمور 

ومنتجات النخيل.
وق�����ال م���ع���ايل ال����ل����واء رك����ن طيار 
رئي�ص  امل�����زروع�����ي  خ���ل���ف  ف����ار�����ص 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
باأبوظبي،  وال���راث���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اإن »م����زاد ل��ي��وا ل��ل��ت��م��ور« ي��اأت��ي يف 
التي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ���س��ل�����س��ل��ة  اإط������ار 
ت��ن��ظ��م��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة وال���ه���ادف���ة اإىل 
والحتفاء  الثقايف،  امل��وروث  �سون 
بعنا�سر الراث ال�سعبي والتقاليد 
الأ�سيلة واحلفاظ عليها لاأجيال 
القادمة، اإ�سافة اإىل دعم املزارعن 
ب�سكل  النخيل  وم���زارع  ع��ام  ب�سكل 

خا�ص.
ليوا  »م�����زاد  اأن  امل����زروع����ي   واأك�����د 
ب�سمعة  ي��ت��م��ت��ع  اأ���س��ح��ى  ل��ل��ت��م��ور« 
اخلليج،  ودول  املنطقة  يف  ك��ب��رية 
وذل��ك بعد النجاح ال��ذي حققه يف 
الن�سخة الأوىل العام املا�سي، حيث 
يعترب  واح��د من منافذ الت�سويق 
عالية  الإم��ارات��ي��ة  التمور  ملنتجات 

كثرياً من الفر�ص املعرو�سة ومن 
لعقد  من�سة  اع��ت��ب��اره  ع��ل��ى  امل����زاد 
حن  يف  الأم���د.  طويلة  ال�سفقات 
اأو�سح في�سل املد�سري من �سلطنة 
امل���زاد من  اأن وق��ت تنظيم  ُع��م��ان، 
يف  زي��ارت��ه  ع��ل��ى  �سجعه  ال�سلطنة 
تعترب  ح���ي���ث  ال���ظ���ف���رة،  م��ن��ط��ق��ة 
التجار  ل��ال��ت��ق��اء  ج��ي��دة  ف��ر���س��ة 
ل��ع��ق��د �سفقات  امل�����زارع  ب��اأ���س��ح��اب 
بح�سن  م�سيدا  وم�ستقبلية،  اآن��ي��ة 
تنظيم املزاد والإقبال الكبري على 
اعتبارها  على  الإم��ارات��ي��ة  التمور 
اأ���س��ح��ت معروفة  ع��ام��ة جت��اري��ة 
كبري  جمهور  اإىل   م�سرياُ  ع��امل��ي��اً، 
التواجد  ح��ر���ص على  ال����زوار  م��ن 
امل�����زاد واغتنام  م��ت��اب��ع��ة  اأج����ل  م���ن 
كميات  لقتناء  الذهبية  الفر�سة 
العالية  اجل����ودة  ذات  ال��ت��م��ور  م��ن 

باأ�سعار متميزة.

 550 درهمًا للكرتون زنة 3 كليو 
غرام اأعلى �ضعر �ضجله املزاد

ا�ستقطب مزاد ليوا للتمور ع�سرات 
املتنوعة،  ال��ت��م��ور  م��ن  الأ���س��ن��اف 
اأب��رزه��ا )ال��دب��ا���ص واخلا�ص  م��ن 
والزاملي  وب���وم���ع���ان  وال�����س��ق��ع��ي 
والفر�ص  �سيف  ونبتة  وال�سي�سي 
واخل���ن���ي���زي وامل����ج����دول وال���رزي���ز 
التمور  م���ن  وغ���ريه���ا  واخل������دي(، 
بها مزارعي  ي�ستهر  التي  املختلفة 
منطقة الظفرة خ�سو�ساً واإمارات 

الدولة ب�سكل عام.
تناف�سا  امل�������زاد  ����س���اح���ة  و����س���ه���دت 
كبرية  كميات  بيع  اإىل  اأدى  كبريا 
ال��ت��م��ور تزيد  اأ���س��ن��اف  م��ن جميع 
الطن  ون�سف  اأط��ن��ان  اأرب��ع��ة  على 
�سنف  ح��اف��ظ  بينما  ال��ت��م��ور  م��ن 
ال��دب��ا���ص الإم���ارات���ي ال��ف��اخ��ر على 
اأعلى  اإىل  اإذ و�سل  الأ�سعار  قيادته 
�سعر 550 درهماً للكرتون وزن 3 
اأق��ل �سعر  كليو غ��رام، يف حن بلغ 
30 درهما للعبوة املكونة من  اإىل 

كليوغرام.  3

�شعيد بن طحنون يعزي يف 
وفاة مبارك املهريي

•• العني -وام:

قدم معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�ص واجب العزاء يف وفاة املغفور له 
مبارك حممد املهريي وذلك خال زيارته جمل�ص العزاء مبنطقة منازف يف مدينة 
�سيف مبارك حممد  اإىل  تعازيه و�سادق موا�ساته  واأع��رب معاليه عن خال�ص  العن. 
وفاة  واأخيه خمي�ص يف  املهريي  واإىل حميد حممد  والدهم  وفاة  واإخوانه يف  املهريي 
�سقيقهما، �سائًا املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته 

ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

اإقامة املزاد يف دبي يوم ال�ضبت املقبل 20 اأكتوبر
اإقبال حملي وخليجي يف اأول املزاد مبدينة زايد يف منطقة الظفرة

املزاد �ضجله  �ضعر  اأعلى  غرام  كليو   3 زنة  للكرتون  درهمًا   550

دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي تختتم فعاليات برنامج العودة للمدار�ش 2018
•• اأبوظبي-الفجر:

بنجاح  – اأب��وظ��ب��ي  وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  اختتمت 
فعاليات »برنامج العودة للمدار�ص 2018« التي نظمتها 
يف املكتبات العامة على م�ستوى اإمارة اأبوظبي حتت �سعار 
»فلن�ستعد لعام رائع«، خال الفرة من 16 �سبتمرب اإىل 
5 اأكتوبر بهدف ت�سجيع الطلبة على الطاع وال�ستزادة 
واأتاح  الدرا�سي احلايل.  العام  الكتب خال  املعرفية من 
هذا الربنامج للم�ساركن فر�سة فريدة ليعي�سوا جتربة 
و�سهدت  وم��ب��ت��ك��رة.  اإب��داع��ي��ة  بيئة  يف  تفاعلية  تعليمية 
يف  والأمهات،  الأطفال  قبل  من  كبرياً،  اإقباًل  الفعاليات 

الوثبة واملرفاأ، ومزيد، والباهية، ومنتزه  كل من مكتبة 
خليفة، ومكتبة زايد املركزية بالعن. وا�ستفاد ما يقارب 
تفاعلوا  الذين  الربنامج،  من  وطالبة  طالباً   3679
م��ع الأن�����س��ط��ة وال��ع��رو���ص ال��ت��ي مت��ا���س��ت م��ع مواهبهم 
العودة  التغلب على �سعوبات  و�ساعدتهم يف  وتطلعاتهم، 
�ساعدت  كما  ال�سيفية،  الإج��ازة  انتهاء  بعد  املدر�سة،  اإىل 
للتعرف  الأوىل  للمرة  املدر�سة  يدخلون  الذين  الأطفال 
اأكرث  لتحبيبهم  �سناً،  الأك��رب  الأط��ف��ال  على غريهم من 
ب��امل��در���س��ة. وق���دم »ب��رن��ام��ج ال��ع��ودة ل��ل��م��دار���ص 2018«، 
اأمتعت  التي  التفاعلية  الأن�سطة  م��ن  مميزة  جمموعة 
وتنميتها،  مواهبهم  اكت�ساف  على  و�ساعدتهم  الأطفال، 

يف  �سحتي  الهمم،  لأ���س��ح��اب  �سامتة  ق�سة  ق���راءة  مثل 
بدين، قمي�سي القا�ص، تعليم مهارات اخلطابة والقيادة 
طابنا  �سامة  العربية،  اللغة  خمزون  وتنمية  واللقاء 
الكثري  وغريها  حت�سد،  ازرع  وور�سة  اجلميع،  م�سوؤولية 
اإدارة  نظمت  كما  الرفيهية.  التثقيفية  الفعاليات  من 
ور�سة  اأب��وظ��ب��ي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  يف  املكتبات 
اإحدى  امل��ف��رق،  غ���ذاوؤك« مب�ساركة م�ست�سفى  »ذك���اوؤك يف 
من�ساآت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية »�سحة«. حيث 
احللقة  بطاب  امل�ست�سفى  يف  التغذية  اإخ�سائي  اإلتقى 
الدرا�سية الأوىل يف خمتلف املكتبات التابعة لدائرة الثقافة 
وال�سياحة - اأبوظبي يف مدينة اأبوظبي. وقد �ساهمت هذه 

الور�سة يف رفع وعي الأطفال باأهمية التغذية ال�سحية، 
وذلك  �سحي،  حياة  اأ�سلوب  اتباع  يف  م�ساعدتهم  بهدف 
انطاقاً من حر�ص دائرة الثقافة وال�سياحة -–اأبوظبي 
على ن�سر الوعي الفكري مبختلف مناحي احلياة.   ومن 
جهته، نظم م�سروع »كلمة« للرجمة معر�ساً متخ�س�ساً 
مبنا�سبة العودة اإىل املدار�ص يف الفروع الكربى جلمعية 
�سبتمرب   22 ولغاية   1 م��ن  ا�ستمر  التعاونية  اأب��وظ��ب��ي 
املا�سي، ا�ستعر�ص فيها اأهم اإ�سداراته املرجمة عن اأكرث 
من 30 لغة بتخفي�سات ت�سل اإىل %40 ، مركزاً على 
كتب الأطفال والكتب التي تهتم بالربية والتعليم والتي 

تخدم املناهج التعليمية ملختلف املراحل التعليمية.

»حممد بن را�شد لالإ�شكان« تكمل 
ا�شتعداداتها للم�شاركة يف جيتك�ش 2018

•• دبي -وام:

اأنهت موؤ�س�سة حممد بن را�سد لاإ�سكان ا�ستعداداتها للم�ساركة يف معر�ص 
جيتك�ص 2018 الذي ينطلق الأ�سبوع املقبل يف دبي وت�سارك فيه املوؤ�س�سة 

مبن�سة متميزة لعر�ص مبادراتها الذكية املختلفة.
را�سد  بن  حممد  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  قرقا�ص  عبداهلل  �سامي  وق��ال 
املبادرات  من  العديد  �ستت�سمن  العام  هذا  املوؤ�س�سة  م�ساركة  اإن  لاإ�سكان 
امل��ت��م��ي��زة م��ن خ���ال من�سة ح��ك��وم��ة دب���ي ال��ذك��ي��ة وال��ت��ي ت��ام�����ص اهتمام 
�سريحة كبرية من امل�ساركن والزائرين للمعر�ص بجميع فئاتهم وحتقق 
رغبات ومقرحات الكثري من الزوار. واأ�سار قرقا�ص اإىل اأن املوؤ�س�سة ت�سعى 
من خال م�ساركتها املعر�ص هذا العام لت�سجيل ح�سور متميز وذلك بعد 
وت�سليط  املا�سية  ال�سنوات  يف  م�ساركتنا  خ��ال  حتققت  التي  النجاحات 
الرا�سخ  التزامها  جت�سد  والتي  للموؤ�س�سة  التقنية  الإجن��ازات  على  ال�سوء 
للتحول  بالغا  اهتماما  ت��ويل  التي  الر�سيدة  قيادتنا  روؤي��ة  وحتقيق  بدعم 
اآل  ط��ال  ذك��ر  جانبه  م��ن  ال�سطناعي.   وال��ذك��اء  الذكية  احلكومة  اإىل 
اأنه �سيتم خال فعاليات  اإدارة اخلدمات الذكية باملوؤ�س�سة  اأول  علي مدير 
املعر�ص تعريف الزوار بالن�سخة اجلديدة من التطبيقات الذكية والنظمة 
اللكرونية التي �ساهمت يف تطوير الج��راءات وتقدمي اأف�سل اخلدمات 
 ”360 “اإ�سكان  اجلغرافية  املعلومات  ونظام  اإ�سكان  تطبيق  اأهمها  ومن 
واللجان  املقاولن  ت�سن” على خدمات  “البلوك  وتقنية  الذكي  وامل�سمم 

وامل�ساكن الفرا�سية ثاثية الأبعاد.
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منظفات  لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي 

ا�سنان.
الواق�عة بالفئة   :3 

تن���ازل رقم :1 
ا�سم مالك العامة: اآي اف اآي بريفيومز )�ص.م.م(

ا�سم املتنازل له : ال�سيد / احمر افاق حممد افاق
مه�نته: جتاري

جن�سيته:. الهند
عنوانه وحمل اإقامته: �ص ب: 41731، دبي – الإمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية: 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:      /          /2018

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  13  اأكتوبر 2018 العدد 12451

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كرو ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 167622 بتاريخ: 2012/01/08
امل�سجلة حتت رقم :- بتاريخ: 2013/09/17

با�س��م: ال�سيد/ حممد على عبد ال�سكور
121254 �ص.ب:  ال�سيف  منطقة  وعنوانه:ال�سارقة: الإمارات العربية املتحدة – ال�سارقة، 

 ifiperfumes@info.com :هاتف:  971509792638 + فاك�ص:  الربيد اللكروين
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )( – )(

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعان وادارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

الواق�عة بالفئة   :35 
تن���ازل رقم :1 

ا�سم مالك العامة: ال�سيد/ حممد على عبد ال�سكور
ا�سم املتنازل له : ال�سيد / احمر افاق حممد افاق

مه�نته: جتاري
جن�سيته:. الهند

عنوانه وحمل اإقامته: �ص ب: 41731، دبي – الإمارات العربية املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية: 

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:      /          /2018
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  13  اأكتوبر 2018 العدد 12451

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كرو ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم :227619 بتاريخ: 2015/02/23
امل�سجلة حتت رقم :- بتاريخ: 2015/07/29

با�س��م: ال�سيد/ حممد على عبد ال�سكور اطل�سوال
وعنوانه: �ص.ب: 121254  هاتف: +971509792638 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )( – )(
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات تبيي�ص القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سيل وكي املاب�ص، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
منظفات  لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي 

ا�سنان.
الواق�عة بالفئة   :3 

تن���ازل رقم :1 
ا�سم مالك العامة: ال�سيد/ حممد على عبد ال�سكور اطل�سوال

ا�سم املتنازل له : ال�سيد / احمر افاق حممد افاق
مه�نته: جتاري

جن�سيته:. الهند
عنوانه وحمل اإقامته: �ص ب: 41731، دبي – الإمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية: 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:      /          /2018

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  13  اأكتوبر 2018 العدد 12451

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كرو ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم :125793 بتاريخ: 2009/02/10
امل�سجلة حتت رقم :146735 

با�س��م: �ص. م�ساريع �سهر �ص.ذ.م.م
وعنوانه: �ص.ب: 13525 – دبي -الإمارات العربية املتحدة
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )( – )(

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اللحوم والدجاج واملاكولت البحرية املجمدة وامل�سنعة.

الواق�عة بالفئة   : 29
تن���ازل رقم :1 

ا�سم مالك العامة: �ص. م�ساريع �سهر �ص.ذ.م.م
ا�سم املتنازل له : �سارا هولدينغ ليميتد

مه�نته: التجارة
جن�سيته: الإمارات

عنوانه وحمل اإقامته: �سندوق بريد رقم 7329، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية: 2018/06/10

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:      /          /2018
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  13  اأكتوبر 2018 العدد 12451

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كرو ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم :29661 بتاريخ: 1999/01/10
امل�سجلة حتت رقم :21489 

با�س��م: �ص. م�ساريع �سهر �ص.ذ.م.م
وعنوانه: �ص.ب: – دبي – الق�سي�ص – دوار املق�سب الإمارات العربية املتحدة

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )( – )(
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم وال�سماك والطيور والدواجن وحيوانات وطيور ال�سيد غري احلية وم�ستخرجات اللحوم والفواكه 
واخل�سروات املحفوظة واملجففة واملطهية والهام )اجللي( املربيات بانواعها والبي�ص واللنب وغريه من 

منتجات اللبان والزيوت او ال�سحوم املعدة للتغذية والغذية واملخلات.
 الواقعة بالفئة )29( 

تن���ازل رقم :1 
ا�سم مالك العامة: �ص. م�ساريع �سهر �ص.ذ.م.م

ا�سم املتنازل له : �سارا هولدينغ ليميتد
مه�نته: التجارة

جن�سيته: الإمارات
عنوانه وحمل اإقامته: �سندوق بريد رقم 7329، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية: 2018/06/10
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:      /          /2018

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  13  اأكتوبر 2018 العدد 12451

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كرو ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم :250510 بتاريخ: 2016/03/20
امل�سجلة حتت رقم : - بتاريخ: 2016/11/17 

با�س��م: كا�سكاد انف�ستمنتز ليمتد
وعنوانه: �ص.ب: 7329 – دبي -الإمارات العربية املتحدة

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )( – )(
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خا�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل���وم  وال���س��م��اك  اللحوم 
الزيوت  البي�ص واحلليب ومنتجات احلليب،  بال�سكر،  ومطهوة، هام )اجللي( ومربيات وفواكه مطبوخة 

والدهون ال�ساحلة لاأكل.
 الواقعة بالفئة )29( 

تن���ازل رقم :1 
ا�سم مالك العامة: كا�سكاد انف�ستمنتز ليمتد

ا�سم املتنازل له : �سارا هولدينغ ليميتد
مه�نته: التجارة

جن�سيته: الإمارات
عنوانه وحمل اإقامته: �سندوق بريد رقم 7329، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية: 2018/06/10
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:      /          /2018

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  13  اأكتوبر 2018 العدد 12451

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كرو ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم :190314 بتاريخ: 2013/04/17
امل�سجلة حتت رقم : - بتاريخ: 2014/09/28 

با�س��م: كا�سكاد انف�ستمنتز ليمتد
وعنوانه: �ص.ب: 7329 – دبي -الإمارات العربية املتحدة

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )( – )(
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خا�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل���وم  وال���س��م��اك  اللحوم 
الزيوت  البي�ص واحلليب ومنتجات احلليب،  بال�سكر،  ومطهوة، هام )اجللي( ومربيات وفواكه مطبوخة 

والدهون ال�ساحلة لاأكل.
 الواقعة بالفئة )29( 

تن���ازل رقم :1 
ا�سم مالك العامة: كا�سكاد انف�ستمنتز ليمتد

ا�سم املتنازل له : �سارا هولدينغ ليميتد
مه�نته: التجارة

جن�سيته: الإمارات
عنوانه وحمل اإقامته: �سندوق بريد رقم 7329، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية: 2018/06/10
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:      /          /2018

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  13  اأكتوبر 2018 العدد 12451

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/النزايف 

CN 2443454:لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

اجلبل الخ�سر لاعمال ال�سحية
 رخ�سة رقم:CN 1134773 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جولدن 

CN 2143935:فورم لل�سيانة العامة  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم زهرة جنان 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1128541 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبدالعزيز قا�سم ري�ص عبدالعزيز الكثريي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد خليفة �سيف �سريع املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطابع 

CN 1196824:بني يا�ص  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2011/1050  مدين كلي
اىل املدعي عليه/1- ديفيد وارد 2- دانييل وارد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
امل�ست�سفى المريكي - فرع من حممد وعبيد املا ذ.م.م وميثله:طال حممد ح�سن 
التميمي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2012/2/27  يف الدعوى 
املذكورة اعاه ل�سالح/امل�ست�سفى المريكي - فرع من حممد وعبيد املا ذ.م.م بالزام 
املدعي عليهما الول والثانيه بالت�سامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا فيما بينهما 
تاريخ:2011/6/7  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )379022( مبلغ  للمدعية 
وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2690  مدين جزئي
القامة  حمل  جمهول  احمد  عبداهلل  امل��وىل  ف�سل  م�سطفى   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/خالد �سحادة ح�سن علي عامر وميثله:احمد عبداهلل �ساحي عبداهلل 
ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  بوعميم  ال 
والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  وق��دره )32000(  مبلغ 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليه مببلغ وقدره )5000( درهم 
كتعوي�ص عن ال�سرار الدبية واملعنوية التي حلقت باملدعي. وحددت لها جل�سة يوم 
الحد املوافق 2018/10/14 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
�سيكون  الأق��ل ويف حالة تخلفك فان احلكم  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/911  مدين جزئي
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ج��ريودي��ه  علي  ن�سيم  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
اعاه  املذكورة  الدعوى  2018/9/6  يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت 
مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  القا�سي  ع��ب��داهلل  ل�سالح/احمد 
)125.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
اتعاب  مقابل  دره��م  وثاثمائة  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  وال��زم��ت  التام 
املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/1280  جتاري جزئي
مالكها/ ميثلها  فردية(  )موؤ�س�سة  البناء  ملقاولت  ال�سالفة  عليه/1-  املحكوم  اىل 

علي �سامل �سيف عبداهلل �سامل 2- علي �سامل �سيف عبداهلل �سامل )كفيل �سامن( 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
2018/8/9  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/م�سرف المارات ال�سامي �ص.م.ع 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن باداء مبلغ )246.991.05( درهم للمدعي وفائدة 
بامل�ساريف والف  املدعي عليهما  التام والزمت  ال�سداد  9% م��ن:2018/4/8 وحتى 
. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن  املحاماة  اتعاب  درهم 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3324  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عبداهلل بن احمد بن �سليمان املنيعي جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /ماك�سيمام لتاأجري ال�سيارات �ص.ذ.م.م قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )4070( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف.وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق:2018/10/23 
اأو  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا    ch1.C.13:بالقاعة ال�ساعة:08:30 �ص 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1832  جتاري كلي

ف��رع جمهول   - ذ.م.م  التجاريه  القداح  1-�سركة  م�سعب   / عليه  املدعي  اىل 
رجب  وميثله:هاين  م.م.ح  للتجارة  /ميلينيوم  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  مو�سى عبداهلل اجل�سمي 
املدعي عليها مببلغ وقدره )1169073.18( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املوافق:2018/10/17  الربعاء  يوم  لها جل�سة  والفائدة 12%.وح��ددت  املحاماة 
اأو من  ال�ساعة:09:30 �ص بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/999  جتاري كلي

بنت  رام��ا���س��وام��ى  وينكاتي�ص  ب��ري��ا   -2 حم��ل  ت���اج  مطعم  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  القامة  راما�سوامى جمهول حمل 
ذ.م.م  لا�ستثمار  ل�سالح/روزا  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/9/12 بتاريخ 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ ثاثة ماين وت�سعمائة 
تاريخ  م��ن  �سنويا   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��وائ��د  دره���م(  ال��ف  و�سبعون  وخم�سة 
�سريورة هذا احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهما امل�ساريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف 
خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ي�سهد 
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي، ع�سو 
غداً  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص 
للمنا�سبات  اجل���واه���ر  مب��رك��ز  الأح�����د 
ال�ساد�سة  ال��دورة  فعاليات  وامل��وؤمت��رات، 
ال�سينمائي  ال�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  م���ن 
موؤ�س�سة  تنظمه  الذي  للطفل،  الدويل 
الفّن  ودع������م  ت���ع���زي���ز  يف  امل��ع��ن��ي��ة  ف�����ّن 
بدولة  والنا�سئة  لاأطفال  الإع��ام��ي 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة،  م��ن 14 
اأك���ت���وب���ر ح��ت��ى 19 اأك���ت���وب���ر اجل�����اري، 
 31 من  فيلماً   138 خاله  وتعر�ص 
ب��ل��داً، م��ن اأح���دث الإ����س���دارات يف عامل 

الفن ال�سابع اخلا�ص بالطفل.
ال�سمو  �ساحب  تكرمي  احلفل  ويتخلل 
ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
القا�سمي، لثاثة مبدعن ي�ست�سيفهم 
وذلك  رئي�سين،  كمتحدثن  املهرجان 
يف  وم�ساهماتهم  لعطاءاتهم  ت��ق��دي��راً 
والعاملية،  املحلية  بال�سينما  الرت��ق��اء 
وهم: املخرج الإماراتي عبداهلل الكعبي، 
ه��ي��ف��اء ح�سن،  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة  وامل��م��ث��ل��ة 
�سيثي،  نيل  ال�ساعد  الأمريكي  واملمثل 
الذي  الأدغال”،  “كتاب  ف��ي��ل��م  ب��ط��ل 

ج�ّسد �سخ�سية “ماوكلي” ال�سهرية.
اأب����رز ���س��ي��وف امل��ه��رج��ان، املمثلة  وم���ن 
بداأت  التي  عرفة  مّنة  ال�سابة  امل�سرية 
 2005 ع��ام  يف  الأوىل  للمرة  التمثيل 
املخرج  م���ع  ال�����س��ن��دري��ا  م�����س��ل�����س��ل  يف 
من  العديد  يف  و�ساركت  �سيف،  �سمري 

الأع���م���ال ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة، م��ن��ه��ا: مطب 
���س��ن��اع��ي، ح��ل��م ال��ع��م��ر وغ���ريه���ا. كما 
كاري�سما   ال��ه��ن��دي��ة  املمثلة  ي�ست�سيف 
عاملية  جوائز  ع��دة  على  احلائزة  كابور 
كاأف�سل ممثلة وتتميز م�سريتها الفنية 
برباعتها يف اأداء عدة �سخ�سيات �سمن 

الفيلم الواحد. 
ال�سيخة جواهر  قالت  ال�سدد  ويف هذا 
بنت عبد اهلل القا�سمي: “بف�سل الدعم 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  م���ن  ال��ك��ب��ري 
القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�سو 
بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو  وق��ري��ن��ت��ه، 
املجل�ص  رئ���ي�������ص  ال���ق���ا����س���م���ي،  حم���م���د 
مهرجان  جنح  الأ�سرة،  ل�سوؤون  الأعلى 
للطفل،  ال���دويل  ال�سينمائي  ال�سارقة 
خ���ال الأع������وام اخل��م�����س��ة امل��ا���س��ي��ة، يف 
اأهم  تعزيز مكانته وريادته كواحد من 
العربي  للطفل  ت��ق��دم  ال��ت��ي  امل��ن�����س��ات 
العاملية  ال�����س��ي��ن��م��ا  ت��ن��ت��ج��ه  م���ا  اأح�����دث 
يف  ذلك  ويتجلى  واليافعن،  لاأطفال 
العرو�ص  حقوق  على  عام  كل  ح�سوله 
العاملية والدولية الأوىل لعدد كبري من 

الأفام«.
بنت عبداهلل  ال�سيخة جواهر  واأ�سافت 
جديد  م��وع��د  على  “نحن  القا�سمي: 
الأط��ف��ال، ومع  ال�سينما من  مع ع�ساق 
ال�سارقة  م��ه��رج��ان  م��ن  ج��دي��دة  دورة 
التي  ل��ل��ط��ف��ل،  ال������دويل  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي 
اخرنا لها �سعار )فّكر �سينما(، لنوؤكد 
ح��ر���س��ن��ا ال��ك��ب��ري ع��ل��ى حت��ف��ي��ز خميلة 
وت��ف��ك��ري اأط��ف��ال��ن��ا ل��ل��غ��و���ص ع��م��ي��ق��اً يف 

ع���وامل واأ����س���رار ال��ف��ن ال�����س��اب��ع املمتعة 
وامل�سوقة«.

واأ�سارت القا�سمي اإىل اأن املهرجان يكرب 
ك��اأي طفل من  من ع��ام اإىل ع��ام متاماً 
يكون  اأن  على  نحر�ص  ونحن  اأطفالنا، 
ك��ل دورة، و�سوًل  وم��ب��ه��راً يف  م��ت��ج��دداً 
اإىل تر�سيخ ثقافة �سناعة ال�سينما لدى 
اجليل اجلديد، لي�سبح قادراً على اإنتاج 
اأحامه  وعن  عنه  تعرب  عربية  �سينما 

وتطلعاته.

تعر�س  العاملية  الأفالم  من  نخبة 
للمرة الأوىل 

وتنطلق الدورة ال�ساد�سة من املهرجان 
ُيعر�ص  الذي  بعر�ص فيلم “زرافتي”، 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  الأوىل  ل���ل���م���رة 
الأو�����س����ط، وه����و ف��ي��ل��م روائ�����ي طويل، 
باربارا  الهولندية  املخرجة  اإخ��راج  من 
بريديرو، وتدور اأحداثه حول ال�سداقة 
“باتر�سون بيب”،  الطفل  التي جمعت 
اليومية  ولقاءاتهما  “راف”،  بالزرافة 

قطعتها  والتي  احلديقة،  يف  املتوا�سلة 
وُي�ساعد  الرو�سة،  “باتر�سون”  دخول 
هذا العمل ال�سينمائي ال�سغار يف كيفية 
احلفاظ على �سداقتهم، واملوازنة بينها 
الرو�سة  يف  الدرا�سية  الواجبات  وب��ن 

واملدر�سة.
وي���ع���ر����ص امل���ه���رج���ان ه����ذا ال���ع���ام 54 
للمرة  ُت��ع��ر���ص  ب���ل���داً   17 م���ن  ف��ي��ل��م��اً 
الروائية  الأف���ام  فئات  �سمن  الأوىل 
ال���ط���وي���ل���ة، وال���وث���ائ���ق���ي���ة، وال���ر����س���وم 
امل��ت��ح��رك��ة، وال��دول��ي��ة ال��ق�����س��رية، وفئة 
العربية،  الأف��ام  الطّاب وفئة  اأف��ام 
مرة  لأول  ي��ع��ر���ص  ف��ي��ل��م��اً   12 م��ن��ه��ا 
فيلماً  و34  ال����ع����امل،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
منطقة  يف  الأوىل  ل���ل���م���رة  ت���ع���ر����ص 
ال�سرق الأو�سط، و7 اأفام تعر�ص على 
واحداً  الإم��ارات، وفيلماً  م�ستوى دولة 

يعر�ص على م�ستوى دول اخلليج. 
ويزخر املهرجان مبجموعة من الأفام 
ق�س�ص  م����ن  امل�������س���ت���وح���اة  ال���ق�������س���رية 
الإن�سانية  وال���ك���وارث  احل���رب،  لج��ئ��ي 

ي��ع��ر���ص نخبة من  وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ح��ي��ث 
الأعمال ال�سينمائية، التي تر�سد حياة 
الأطفال يف ظل احل��روب وال�سراعات، 
وتك�سف اأهمية م�ساعدتهم لتجاوز هذه 

املرحلة احلرجة من حياتهم. 

ج��ل�����س��ات ت��ف��اع��ل��ي��ة ي��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة من 
�سناع ال�سينما العاملين والعرب

املهرجان  ال�ساد�سة من  ال��دورة  وتتميز 
نخبة  م��ع  ح��واري��ة  6جل�سات  بتنظيم 
واملتخ�س�سن  وال��ن��ج��وم  اخل���رباء  م��ن 
اأبرز امل�ساركن  يف قطاع ال�سينما، ومن 
يف اجل��ل�����س��ات ب��راي��ن ف��رج��و���س��ن، فنان 
اأبرز  م��ع  عمل  ال���ذي  متحركة،  ر���س��وم 
ديزين  وال��ت  العاملية:  الإن��ت��اج  �سركات 
اإذ ي��ت��ح��دث عن  اأن��ي��م��ي�����س��ن ���س��ت��ودي��وز، 
ع��امل دي��زين بن الأم�ص وال��ي��وم، فيما 
الأفام  “�سناعة  بعنوان  جل�سة  ت�سم 
�سيمون  م����ن  ك������ًا  الاجئن”  م����ع 
ميدارد فنان الر�سوم املتحركة يف �سركة 
اللبناين  وامل��خ��رج  اإت�ص”،  “كامريا- 

�سياء ماعب.
بن  “ال�سينما  بعنوان  جل�سة  تقام  كما 
من  كل  فيها  ي�سارك  واليوم”،  الأم�ص 
�سيناريو  وكاتب  ال�سهابي، موؤلف  حمد 
الأفام  وخم��رج  تلفزيونية،  وح���وارات 
اإب����راه����ي����م ع�سو  ال��ب��ح��ري��ن��ي حم���م���د 
لل�سينما،  البحرين  نادي  اإدارة  جمل�ص 
اخلا�سة،  ال���ع���رو����ص  جل���ن���ة  ورئ���ي�������ص 
ال�سحفية  الأم������ري،  ع��ب��د  وم��ن�����س��ورة 
الناقدة �سينمائية، وعبداهلل احلمريي، 
املمثل واملنتج والكاتب واملخرج اإماراتي، 
ال�سينما يف زمن مواقع  وحول �سناعة 
يتحدث عبداهلل  الجتماعي،  التوا�سل 
احلمريي عن حتديات �سناعة الأفام 
عرب من�سات الإلكرونية والفرا�سية 

وتاأثرياتها الإيجابية وال�سلبية. 

ــن الــور�ــس الإبــداعــيــة  حــزمــة م
املتخ�ض�ضة 

من  متكاملة  حزمة  امل��ه��رج��ان  وينظم 
ور�ص العمل اخلا�سة ب�سناعة ال�سينما 

اأي�����ام امل��ه��رج��ان يف مركز  ت��ق��ام ط����وال 
اجلواهر للمنا�سبات واملوؤمترات، اأبرزها 
لذوي  املتحركة  ال��ر���س��وم  تقنية  ور���س��ة 
تقدمها  ال��ت��ي  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
جمال  يف  املتخ�س�سة  ع��ب��داهلل،  �سحر 
الثاثية  الأف��ام  وور�سة  العمل،  ور�ص 
ري�سولد،  �سيبا�ستيان  ويقدمها  الأبعاد 
اأحد اأفراد طاقم العمل يف فيلم اخليال 
 a( ال����زم����ن«  يف  “�سائبة  وامل����غ����ام����رة 
والت  اإنتاج   )wrinkle in time
دي���زين ���س��ت��ودي��وز ، ال���ذي ي�����س��ارك هذا 
العام يف جل�سة تت�سمن تفا�سيل تقنية 

حول �سناعة الفيلم. 
اأ�سا�سيات  ال��ور���ص  اإح���دى  ت��ت��ن��اول  كما 
جمعية  ع�سو  ويقدمها  الفوتو�سوب، 
���س��ق��ور الم������ارات ل��ل��ت�����س��وي��ر، حممود 
الت�سوير  خ������دع  وور������س�����ة  احل���������س����ن، 
ال���ف���وت���وغ���رايف، ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا راي����ان 
بالي�ص، وور�سة �سناعة �سخ�سية اأمونة 
ور�ص  جانب  اإىل  م��اج��د،  قناة  تقدمها 
نيكون،  م��ن  ك��ل  يقّدمها  متعددة  عمل 

ال�سوئي  للت�سوير  الإم���ارات  وجمعية 
واأجيال ميديا.

اأوىل  انطلقت  ال��ذي  املهرجان  وي�سعى 
ب�سكل  وي��ق��ام   ،2013 ع���ام  دورات����ه يف 
تعزيز  اإىل  اأك���ت���وب���ر،  ���س��ه��ر  يف  ���س��ن��وي 
واإب���داع���ات الأط��ف��ال وال�سباب  م��واه��ب 
مبا  ال�سينمائية،  انتاجاتهم  وع��ر���ص 
والفر�ص  والنفع  الفائدة  لهم  ي�سمن 
الإعامية املختلفة، كما اأنه حدٌث فنّي 
الأفام  بن  مهمة  و�سل  حلقة  ي�سّكل 
العاملية وكل ما يجد يف عامل الو�سائط 
الإعامية، اإىل جانب ا�سهامه يف الأخذ 
عن  املزيد  اكت�ساف  نحو  الأط��ف��ال  بيد 
العاملي،  ال�سام  ال�سعوب ون�سر  ثقافات 
يتعاي�ص  كيف  اأهمية  على  واطاعهم 
ثقافاتهم  مب��خ��ت��ل��ف  ال���ن���ا����ص  ج��م��ي��ع 
وديانتهم يف عامل واحد ب�سام وت�ساٍو. 

تن�سئة  اإىل  )ف����ن(  م��وؤ���س�����س��ة  وت���ه���دف 
الفنانن  م����ن  واع������د  ج���ي���ل  واإع����������داد 
والرويج  امل��ب��دع��ن،  وال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ن 
ال��ف��ن��ي��ة والأف�����ام اجلديدة  ل��اأع��م��ال 
وال��ن��ا���س��ئ��ة يف  الأط���ف���ال  ينتجها  ال��ت��ي 
دولة الإمارات، وعر�سها يف املهرجانات 
يف  ال��دول��ي��ة  وامل���وؤمت���رات  ال�سينمائية، 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ع��امل، كما  اأن��ح��اء  جميع 
دع���م امل���واه���ب وت�����س��ج��ي��ع��ه��ا م���ن خال 
العمل  وور�ص  واملوؤمترات،  املهرجانات، 
ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��دي��ن امل��ح��ل��ي وال������دويل، 
مرابطة  �سبكة  توفري  اإىل  بالإ�سافة 
والواعدين،  امل��وه��وب��ن  ال�����س��ب��اب  م���ن 
ومت���ك���ي���ن���ه���م م�����ن ت�����ب�����ادل ال����ت����ج����ارب 

واخلربات على نطاق عاملي.

•• ال�سارقة يف –الفجر:

والقرى  ال�����س��وح��ي  �����س����وؤون  دائ������رة  اخ��ت��ت��م��ت 
ب��ح��ك��وم��ة ال�����س��ارق��ة دورت���ه���ا ال��ت��دري��ب��ي��ة التي 
نظمتها لكوادرها الإدارية يف �سياق ا�سراتيجية 
اخلربات  وت��ب��ادل  ال��ك��ف��اءات  لتطوير  ال���دائ���رة 

وحتقيق اأعلى معدلت الأداء.
اأي��ام متوا�سلة  نظمت ال��دورة على مدى ثاثة 
واأق���ي���م���ت مب��ج��ل�����ص ���س��اح��ي��ة م��غ��ي��در مبدينة 

النقبي  �سعيد  خالد  الدكتور  وقدمها  ال�سارقة 
رئ��ي�����ص م��رك��ز اإ���س��راق��ات وت���ن���اول  اع����داد �سجل 

املخاطر الداريه لدائرة ال�سواحي والقرى.
وقام خمي�ص بن �سامل ال�سويدي ع�سو املجل�ص 
�سوؤو  دائ���رة  رئي�ص  ال�سارقة  لإم���ارة  التنفيذي 
نهاية  يف  املحا�سر  بتكرمي  والقرى  ال�سواحي 
امل�ساركن  قبل  الإ���س��ادة من  نالت  التي  ال���دورة 
خمتلف  يف  بالدائرة  العاملة  الكوادر  كافة  من 
تخ�س�ساتها الإدارية كما ومت تكرمي امل�ساركن 

ال��������دورة وجم���ل�������ص ���س��اح��ي��ة م���غ���ي���در على  يف 
ال�ست�سافة.

اأفادت  التي  املحاور  من  ع��ددا  ال��دورة  وتناولت 
امل�������س���ارك���ن م����ن امل���وظ���ف���ن وامل����وظ����ف����ات من 
اإمارة  �سواحي  وخمتلف  ال��دائ��رة  يف  العاملن 
ال�سارقة ال�ست و�سملت اإدارة املخاطر وخطوات 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  وك��ي��ف��ي��ة  امل��خ��اط��ر  اإدارة  ع��م��ل��ي��ة 
املخاطر  وو�سع اخلطة  بجانب مراحل التنفيذ 
حتديد  ع��ن  ف�سا  اخل��ط��ة  وتقييم  وم��راج��ع��ة 

اإل جمالت  امل���ح���ددات )امل��ع��وق��ات( وال��و���س��ول 
على  امل��خ��اط��ر  واإدارة  امل��خ��اط��ر  اإدارة  ت��ط��ب��ي��ق 
امل�ستوى املوؤ�س�ساتي واإدارة املخاطر وا�ستمرارية 

العمل.
ت��دري��ب احل�����س��ور على  ال����دورة  ك��م��ا وت�سمنت 
اع����داد �سجل امل��خ��اط��ر واأ���س��ال��ي��ب ال��ت��ع��ام��ل مع 
النقبي  خالد  الدكتور  املحا�سر  وق��دم  املخاطر 
عر�ص  خ���ال  م���ن  الإدارة  جم���ال  يف  خ���ربات���ه 
خطوات جتنب املخاطر وتقليلها ونقل املخاطر 

وقبولها بكل اأثارها وتبعاتها وجتنب املخاطر .
التعامل  ط����رق  م���ن  اأن�����ه  اإىل  ال��ن��ق��ب��ي  ول���ف���ت 
م���ع اخل���ط���ر ت��ق��ل��ي��ل��ه وذل�����ك ب��ت��خ��ف��ي�����ص حجم 
ال�ستثمارات التي تواجه خطراً بعينه ل يحب 
ا�ستثماراته  حجم  تقليل  مثل  حتمله  امل�ستثمر 
اأو ب��ع��م��ل��ة م��ع��ي��ن��ة، ك��م��ا ميكن  ط��وي��ل��ة الأج�����ل 
الآخرين  مع  بال�سراك  املخاطر  مع  التعامل 
يف حتملها. وهذا هو اأحد البواعث على ا�ستثمار 
من  متكن  لأنها  ال�ستثمار  �سناديق  يف  النا�ص 

تفتيت املخاطر واإتاحة الفر�سة للفرد لي�سرك 
مع عدد كبري من اأمثاله.

اأع��رب خمي�ص بن �سامل  ال�سويدي رئي�ص  فيما 
دائ����رة ���س��وؤون ال�����س��واح��ي وال��ق��رى ع��ن اأهمية 
الدورات التدريبية التي تنفذها الدائرة لكافة 
كوادرها بهدف موا�سلة تطوير الأداء والرتقاء 
باجلهود لإرتقاء املتوا�سل بالنتاجية والو�سول 
متيز  يحقق  مب��ا  الأداء  م��ن  عليا  م��رات��ب  اإىل 

الدائرة وكافة �سواحي يف العمل والأداء.

•• �سيوؤول-وام:

العربية  الم���������ارات  دول������ة  ات���ف���ق���ت 
املتحدة وجمهورية كوريا اجلنوبية 
ودعم  ال��وث��ي��ق  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على 

قنوات التوا�سل بن البلدين .
وع���رب ال��ب��ل��دان ع��ن ر���س��اه��م��ا التام 
ال�سراكة  ع��اق��ة  و���س��ع  ت��ط��ور  ع��ن 
دولة  ب��ن  اخل��ا���س��ة  ال�سراتيجية 
الم����������ارات وك�����وري�����ا اجل���ن���وب���ي���ة .. 
للقمة  امل��ت��اب��ع��ة  ت���داب���ري  ان  واأك������دا 
البلدين  ب��ن  عقدت  التي  الثنائية 
قام  ال��ت��ي  الر�سمية  ال���زي���ارة  خ���ال 
رئي�ص  اإن  ج��ي��ه  م����ون  ف��خ��ام��ة  ب��ه��ا 
جمهورية كوريا اجلنوبية اىل دولة 
المارات يف �سهر مار�ص املا�سي يتم 

تنفيذها ب�سكل م�سطرد.

ج���اء ذل���ك خ���ال الج��ت��م��اع الأول 
على  والأم��ن��ي  الدبلوما�سي  للحوار 
اخلارجية  وزراء  وك����اء  م�����س��ت��وى 
والدفاع بن دول��ة الم��ارات وكوريا 
اجلنوبية الذي عقد ام�ص بالعا�سمة 
مت  ما  متابعة  اإط��ار  يف  “�سيوؤول” 
املا�سي حيث  اإجن��ازه يف قمة مار�ص 
ت��ط��وي��ر عاقات  �سبل  ب��ح��ث  ج���رى 
اخلا�سة  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك��ة 
ب���ن ال��ب��ل��دي��ن وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف 
قطاعي الدفاع وال�سناعة الدفاعية 
وا�ستعرا�ص  م��ن��اق�����س��ة  ج��ان��ب  اىل 
ال�سرق  منطقة  يف  ال��راه��ن  الو�سع 
الكورية  اجل���زي���رة  و���س��ب��ه  الأو����س���ط 

والتعاون على ال�ساحة الدولية.
الجتماع  يف  ال���دول���ة  وف����د  ت���راأ����ص 
وكيل  الظاهري  �سامل  مطر  �سعادة 

وزارة الدفاع و�سعادة ال�سفري خليفة 
�ساهن املرر م�ساعد وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل لل�سوؤون ال�سيا�سية 
�سعادة  الكوري  اجلانب  تراأ�ص  فيما 
���س��و ج��و ���س��وك ن��ائ��ب وزي����ر الدفاع 
ال���وط���ن���ي و����س���ع���ادة ي�����ون ����س���ون كو 

م�ساعد وزير اخلارجية .
الظاهري  م���ط���ر  ����س���ع���ادة  واأع��������رب 
اأملهما  ع���ن  امل����رر  خ��ل��ي��ف��ة  و���س��ع��ادة 
البلدين  ب��ن  ق���وي  ت��ع��اون  ب��ن��اء  يف 
يف جم���ايل ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة والأم����ن 
ال�سام  يف  رائ�����دي�����ن  ك�������س���ري���ك���ن 

وال�ستقرار يف املنطقة .
يف امل���ق���اب���ل ع����رب ����س���ع���ادة ����س���و جو 
���س��وك ن��ائ��ب وزي���ر ال��دف��اع الوطني 
ب��ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ع��ن اأم��ل��ه يف اأن 
التعاون  تعزيز  يف  الجتماع  ي�ساهم 

ال��ب��ل��دي��ن يف جمايل  ب���ن  ال��ث��ن��ائ��ي 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة وال���دف���اع ف��ي��م��ا اأكد 
وزير  م�ساعد  ك��و  �سون  ي��ون  �سعادة 
الجتماع  ان  ال����ك����وري  اخل���ارج���ي���ة 
ي��ع��ت��رب رم����زا ل��ل��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق بن 
عاقة  تربطهما  ال��ل��ذي��ن  البلدين 
حيث  خا�سة  ا�سراتيجية  ���س��راك��ة 
ي�سفي الطابع املوؤ�س�سي على التعاون 
بينهما.  وال��دف��اع��ي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
وحول الو�سع الإقليمي ..ا�ستعر�ص 
ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي التقدم  اجل��ان��ب 
بن  ال������ع������اق������ات  يف  احل������ا�������س������ل 
اخلا�سة  وال���ت���ط���ورات  ال��ك��وري��ت��ن 
بنزع ال�ساح النووي ل�سبه اجلزيرة 
التي  الكوريتن  قمة  منذ  الكورية 
�سبتمرب  يف  ب��ي��ون��غ��ي��ان��غ  يف  ع���ق���دت 
2018 ..معربا عن تقديره لدعم 

دول��ة الإم���ارات ، ودع��ا اىل موا�سلة 
اهتمامها وتعاونها يف هذا ال�ساأن.

من جانبه، هناأ وفد الدولة اجلانب 
الكوري على هذه التطورات الأخرية 
يف العاقات بن الكوريتن ..معربا 
التح�سن  ه��ذا  يكون  ان  اأمله يف  عن 
حافزا  الكوريتن  بن  العاقات  يف 
للو�سول اإىل حلول �سيا�سية للو�سع 

املعقد يف ال�سرق الأو�سط.
ال�����س��رق الأو�سط  ال��و���س��ع يف  وح���ول 
..ا����س���ت���ع���ر����ص وف�����د ال����دول����ة روؤي�����ة 
الأو���س��اع و�سبل  الم��ارات لتطورات 
ا�ستعادة الأمل واإر�ساء ال�ستقرار يف 
يف  ال�سرعية  ودع��م  الأو�سط  ال�سرق 
اليمن وم�ساعدتها يف ب�سط �سيادتها 
..مطالبا  اليمنية  الأرا����س���ي  ع��ل��ى 
اجلانب الكوري اجلنوبي - ال�سريك 

اأكرث  دور  ب��ل��ع��ب   - ال���س��رات��ي��ج��ي 
ال�سام  ع����وام����ل  دع�����م  يف  ن�������س���اط 

وال�ستقرار يف ال�سرق الأو�سط.
الكوري  اجل��ان��ب  اأع����رب  امل��ق��اب��ل  يف 
يف ه��ذا ال�����س��دد ع��ن ت��ق��دي��ره للدور 
ال�����ذي تقوم  وال��ن�����س��ط  الإي���ج���اب���ي 
ب���ه دول����ة الإم�������ارات ل��دع��م احللول 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ال�������س���رق الأو�����س����ط 
وم���ك���اف���ح���ة الإره�����������اب وال���ت���ط���رف 
وتعزيز الدور العربي يف حل م�ساكل 
التدخات  م���واج���ه���ة  يف  امل��ن��ط��ق��ة 

الإقليمية ال�سلبية.
الجتماع  اأن  اجل���ان���ب���ان  واع����ت����رب 
الأول للحوار الدبلوما�سي والأمني 

وجمهورية  الم���������ارات  دول������ة  ب����ن 
يعد   /  2+2  / اجل��ن��وب��ي��ة  ك���وري���ا 
ال�سراكة  ع���اق���ة  ل��ت��ع��زي��ز  ف��ر���س��ة 
ال���س��رات��ي��ج��ي��ة اخل��ا���س��ة ال��ت��ي مت 
فخامة  زي�������ارة  خ�����ال  ت���ط���وي���ره���ا 
اإىل دولة  الكوري اجلنوبي  الرئي�ص 

الإمارات يف مار�ص املا�سي.

�ضلطان القا�ضمي ي�ضهد غدًا انطالق “ال�ضارقة ال�ضينمائي الدويل للطفل” بدورته ال�ضاد�ضة

ال�شيخة جواهر بنت عبداهلل القا�شمي: املهرجان يكرب باأطفالنا ومعهم  54 فيلمًا عر�ش اأول وم�شاركات من 31 بلدًا  

•• دبي -وام:

متكنت هيئة الطرق واملوا�سات بدبي من ت�سجيل رقم قيا�سي 
توعوية  ر�سالة  اأك��رب  باإجنازها  “غيني�ص”  مو�سوعة  يف  جديد 

على م�ستوى العامل مبنية من مربعات الليغو.
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  ع��دي  ب��ن  ميثاء  املهند�سة  وت�سلمت 
املرور والطرق �سهادة ت�سجيل الرقم اجلديد من ممثل مكتب 
�سيتي  في�ستفال  دب��ي  يف  الفعالية  موقع  يف  غيني�ص  مو�سوعة 
حيث �ساهمت بن عدي اإىل جانب الطاب واملت�سوقن يف و�سع 
قطع الليغو يف مكانها على اللوحة الرئي�سية يف موقع الفعالية 

لإكمال الر�سالة التوعوية “حياتك اأهم من ات�سالك«.
ال��ه��دف م��ن ه��ذا الإجناز  اأن  ب��ن ع��دي  املهند�سة ميثاء  واأك���دت 
ال�سائقن  اإىل  وق��وي  وا�سح  ب�سكل  توعوية  ر�سالة  توجيه  هو 
ال��ق��ي��ادة حيث  اأث��ن��اء  ال��ه��ات��ف  ا�ستخدام  م��ن خم��اط��ر  للتحذير 
املرورية  اأن ن�سبة وقوع احل��وادث  اإىل  املرورية  الدرا�سات  ت�سري 

اأرب��ع مرات  القيادة تت�ساعف  اأثناء  الهاتف اجل��وال  مل�ستخدمي 
عند املقارنة مع ال�سائقن الذين ل ي�ستخدمون الهاتف.

وقالت: عملنا على اأن تكون الر�سالة التوعوية مبتكرة وجذابة 
التي  دب��ي  يف  امل��روري��ة  ال�سامة  ا�سراتيجية  وت��خ��دم  وعاملية 
واعتمدها  الأربعة  حماورها  اأب��رز  اأح��د  املرورية  التوعية  مثلت 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
يف العام اجلاري بالإ�سافة اإىل اأن هذه الفعالية تعمل على حتقق 
املرورية  ال�سامة  الهيئة جتاه  لروؤية  بالن�سبة  الأداء  موؤ�سرات 

والو�سول اإىل 0 حالة وفاة لكل 100،000 من ال�سكان.
واأ�سافت : “ متكنا يف الأعوام املا�سية من تخفي�ص حالت الوفاة 
 –  2008 %82 خال الأع��وام  يف احل��وادث املرورية بن�سبة 
املرورية مرة ثانية بن�سبة  الوفيات  ن�سبة  تراجعت  ثم   2015

%22 خال الأعوام 2015 – 2017 حيث تراجعت حالت 
100،000 من  لكل  وف��اة  21.7 حالة  م��ن  امل��روري��ة  ال��وف��اة 

ال�سكان يف العام 2007 اإىل 2.5 يف العام املا�سي 2017.
املوؤ�س�سة ن�سقت مع مكتب  اأن  املهند�سة ميثاء بن عدي  وذك��رت 
غيني�ص يف دبي للتحقق من اإجراءات ت�سجيل رقم قيا�سي جديد 
من  احلد  يف  وي�سهم  املرورية  التوعية  وفعاليات  برامج  يخدم 
باأن  املوؤ�سرات  تزايد  بعد  �سيما  ل  املرورية  والإ�سابات  الوفيات 
يف  مبا�سر  غري  �سببا  يكون  قد  القيادة  اأثناء  الهاتف  ا�ستخدام 
اأثناء  الهاتف  ا�ستخدام  اأن  مو�سحة  امل��روري��ة،  احل��وادث  اأغلب 
القيادة يعادل القيادة حتت تاأثري الكحول وامل�سكرات كما يتاأخر 
رد فعل ال�سائقن الذين ي�ستخدمون الهاتف بن�سبة %50 عن 

الذين ل ي�ستخدمونه اأثناء القيادة.

واأ�سارت اإىل اأن الر�سالة التوعوية “حياتك اأهم من ات�سالك” 
اأثناء  الهاتف  ا�ستخدام  توؤكد وب�سكل خمت�سر ومكثف خماطر 
القيادة على حياة ال�سائق وم�ستخدمي الطريق، وقد ا�ستخدمت 
اأكرث  والإجنليزية  العربية  باللغتن  التوعوية  الر�سالة  لكتابة 
و���س��ل جم��م��وع عدد  بينما  ل��ي��غ��و  ق��ط��ع��ة  األ����ف   20،000 م��ن 
الفعالية  م��وق��ع  تو�سطت  ال��ت��ي  ال��ل��وح��ة  ع��ل��ى  الليغو  م��رب��ع��ات 

مربع .  140،000
الرئي�سية  الأن�سطة  اأن  اإىل  ع��دي  ب��ن  ميثاء  املهند�سة  ولفتت 
للفعالية التي اأقيمت يف دبي في�ستفال �سيتي متثلت يف م�ساركة 
اجل��م��ه��ور وط���اب امل���دار����ص ال��ت��ي مت��ت دع��وت��ه��م م��ن املدار�ص 
لو�سع قطع الليغو يف مكانها املنا�سب لإكمال العبارة التوعوية 
امل�ساركن  على  هدايا  وت��وزي��ع  ات�سالك”  من  اأه��م  “حياتك 

القيادة  ب�سكل علمي وخمت�سر خماطر  تتناول  ون�سرة توعوية 
اأثناء ا�ستخدام الهاتف.

حيث  لاأطفال  اأن�سطتها  من  كبريا  ج��زءا  الفعالية  وخ�س�ست 
اأنهم  تعهد  بر�سالة  عليها  للتوقيع  ك��ب��رية  ل��وح��ة  لهم  وف���رت 
اأحدهما  ي�ستخدم  عندما  اأمهاتهم  اأو  اآبائهم  بتنبيه  �سيقومون 
اأثناء القيادة اإ�سافة اإىل �سرح التطبيق الذكي اجلديد  الهاتف 
ملجلة �سامة وكيفية حتميله على الأجهزة الذكية واأبرز املزايا 
وال��ف��وائ��د ال��ت��ي مي��ك��ن ل��اأط��ف��ال ال���س��ت��ف��ادة منها م��ن خال 
التطبيق كما ا�سرك الأطفال والطاب امل�ساركن من املدار�ص 
وابداء  للمجلة  الذكي  بالتطبيق  اخلا�ص  ال�ستبيان  تعبئة  يف 

املاحظات املرتبطة بالتحديثات اجلديدة على التطبيق.
الواقع  اأر����ص  يحاكي  ال��ك��رون��ي��ا  ج��ه��ازا  الفعالية  �سملت  كما 
للتدرب على قيادة املركبة يف بيئة افرا�سية ممتعة حيث جذبت 
هذه الفعالية العديد من زوار املركز واملت�سوقن الذين �ساركوا 

يف تعبئة ال�ستبيان اخلا�ص بالفعالية ومدى ر�ساهم عنها.

»طرق دبي« تدخل مو�شوعة  »غيني�ش« باأكرب ر�شالة توعوية يف العامل

دائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى تختتم دورتها يف تطوير كوادرها الإدارية وتناول اإعداد 
�شجل املخاطر الإدارية على  مدى ثالثة اأيام متوا�شلة 

المارات وكوريا اجلنوبية تتفقان على تعزيز تعاونهما الوثيق



السبت  13   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12451  
Saturday   13   October   2018  -  Issue No   1245108

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
 اإعادة اإعالن بالن�شر امام الدائرة املخت�شة باللغتني العربية والجنليزية

اىل املدعى عليه / كرونا لتجارة احلديد وميثلها ماهي�ص رام �ساند رام 
نعلمكم بان املدعي / النمر لتجارة احلديد املحدودة ذ م م  

الدعوى رقم 2018/6057 جتاري جزئي   قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها :  
للمدعية  ت�سدد  بان  عليها  املدعي  الزام  ال�سارقة.  نزاع   2018 ل�سنة   2134 رقم  النزاع  ملف  �سم 
درهما(  وثمانون  وواحد  وخم�سمائة  الف  وثمانون  و�ستة  )مائة  درهم   186581.00 وقدره  مبلغ 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. الزام املدعي عليها بالر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة   151 القاعة  الثانية  اجلزئية  الدائرة  اأمام  ح�سورك  يقت�سي  لذا 
بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  البتدائية 
ال�ساعة 8.30 �سباحا.  وذلك للنظر   ، املوافق  2018/10/22  ، وذلك يوم الثنن  امل�ستندات  كافة 
يف الدعوى املذكور امل�سار اليها اأعاه - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ 

الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ اأحمد 
عبداحلبيب  ال�سيد/   %51 بن�سبة   ، الإم����ارات   : اجلن�سية   ، النقبي  عبود  علي  حممد  علي 
حمرر  على  الت�سديق  وطلب   %49 بن�سبة   ، افغان�ستان   : اجلن�سية   - حممد  ج��ان  حممد 
يف  اع��اه  املذكورة  منها  كا  بن�سبة   %100 البالغة  ح�س�سها  جمموعة  يف  )تنازل(  يت�سمن 
ال�سم التجاري روعة التف�سيل خلياطة العبايات وال�سيل ، ن�ساط الرخ�سة خياطة العبايات 
وال�سيل ، واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم )141830( 
ال�سيد/ حممد  التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل  بتاريخ 1997/11/23 يف دائرة  ال�سادر 
حمدان احلنطوبي النقبي - اجلن�سية : الإمارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعالن بالن�شر 
اىل املدعى عليه / انور ا�سعد حممد 

نعلمكم بان املدعي / نزار عي�سى حممد �سرفا 
يف الدعوى رقم  2018/4150 الدائرة املدنية التجارية اجلزئية الثالثة 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها :  
واربعة  و�ستمائة  الف  اثنان وع�سرون  درهم  للمدعي مبلغ وقدره 22.664   توؤدي  بان  املدعي عليه  الزام 
يف  املوؤرخ  ال�سيك  ا�ستحقاق  تاريخ  من  اعتبارا   %12 بواقع  التاأخريية  والفائدة  فقط  درهم  و�ستن 
2011/4/10 مع ت�سمن املدعي عليهما الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة ،  لذا يقت�سي ح�سورك 
اإدارة الدعوى رقم 11 مبحكمة ال�سارقة الحتادية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وذلك  اأمام مكتب 
لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ، وذلك بتاريخ 2018/10/22  وذلك للنظر يف الدعوى 
املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ،  ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك فانه �سيتم 

ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
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يف الدعوى  رقم  2018/1063 جتاري كلي 

املدعي : بنك امل�سرق - �ص م ع 
م - ب�سفتها كفيلة و�سامنة  م  ذ   - الزيوت  ، 2-بانوراما لتجارة  م   م  ذ  - �ص  العامة  للتجارة  : 1-الطريق احلاد  املدعي عيهم 
احلاد  الطريق  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته  كوريادان  3-نور حممد    ، م  م  ذ  �ص   - العامة  للتجارة  احلاد  الطريق  ملديونية 
للتجارة العامة - �ص ذ م م  ، 4-من�سور كوريدين بريان كوريادين ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية الطريق احلاد للتجارة للتجارة 
، واملعن من قبل حمكمة دبي البتدائية يف  الهادي  الدكتور/ عقيل حممد هادي ح�سن  "يعلن اخلبري   - م  م  ذ  العامة - �ص 
الدعوى رقم 2018/1063 جتاري كلي،  واملقامة من املدعي/ بنك امل�سرق - �ص م ع ، وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليهم  ال�سادة 
م م - ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية  ذ  الزيوت -  بانوراما لتجارة  ، وال�سادة /  م  م  ذ  العامة - �ص  / الطريق احلاد للتجارة 
الطريق احلاد للتجارة العامة - �ص ذ م م ، وال�سيد/ نور حممد كوريادان ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية الطريق احلاد للتجارة 
العامة - �ص ذ م م ، وال�سيد/ من�سور كوريدين بريان كوريادين ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية الطريق احلاد للتجارة للتجارة 
العامة - �ص ذ م م ، مدعوون  حل�سور الجتماع اخلربة امل�سرفية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الحد  
املوافق 2018/10/21 م يف متام ال�ساعة الواحدة والن�سف ظهرا يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية 
الو�سل بزن�ص �سنر - بجوار  فندق جي 5 )فندق روتانا �سابقا( - �سارع رقم 27 - الطابق التا�سع - مكتب رقم 902  رقم مكاين 
: 94178 32428  - لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اعاه ، واإح�سار جميع الأوراق وامل�ستندات التي توؤدون 

تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.
مكتب اخلبري امل�شريف 
د. عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

تكليف الإعالن بالن�شر 
حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية 
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اعالن بالن�شر للمدعي عليها بح�شور اجتماع اخلربة احل�شابية 

 يف الدعوى رقم 2017/2782 جتاري كلي - اعالن بالن�شر  
يعلن اخلبري / ي�سرى عادل اأمن املنتدب يف الدعوى املذكورة اعاه مبوجب احلكم ال�سادر عن عدالة 
حمكمة ابوظبي البتدائية املوقرة بتاريخ 2018/9/26 املرفوعة من املدعية / م�سنع النجوم للخزانات 
البا�ستيكية �سد املدعي عليها / موؤ�س�سة العا املتحدة للنقليات العامة - اأبوظبي ، �سد اخل�سم املدخل 
الأوىل / موؤ�س�سة العا للنقليات �سد اخل�سم املدخل الثانية / موؤ�س�سة العا للنقليات واملقاولت العامة 
- اأبوظبي. يعلن اخلبري املدعي عليها / موؤ�س�سة العا املتحدة للنقليات العامة - ابوظبي ، حل�سور 
 )11.00( �سباحا  ع�سر  احلادية  متام  يف   2018/10/17 املوافق  الربعاء  يوم  احل�سابية  اخلربة  اجتماع 
�سباحا ، وذلك مبقر مكتب اخلبري الكائن باأبوظبي )تقاطع �ص. حمدان مع �ص.ال�سام( ببناية بزن�ص 
�سنر خلف فندق نهال الطابق الثالث مكتب رقم )303( واإح�سار كافة الوثائق وامل�ستندات التي توؤيد 
موقفكم يف الدعوى ، حتى ن�ستطيع اأداء املهمة املوكلة لنا وفقا للقواعد والأ�سول ويف الوقت املحدد. 

لا�ستف�سار يرجى الت�سال على رقم : 0562213958 - 026454696   
اخلبرياحل�شابي/ ي�شرى عادل اأمني  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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اإعالن للح�شور اأمام اخلبري الهند�شي / حممد علي بلقي�س

يف الق�شية رقم 2018/456 جتاري جزئي - دبي
اإىل املدعي عليه / �سركة �ستيل اك�ص للمقاولت - ذ م م 

مبا ان املدعي / �سركة دي�سنت الهند�سية للمقاولت املعدنية - ذ م م - فرع ، دبي 
- قد اقام �سدكم الق�سية امل�سار اليها رقم 456 ل�سنة 2018 جتاري جزئي ، دبي 
وحكمت حمكمة دبي البتدائية ، بتعين خبري هند�سي يف الق�سية ، لذا يتعن 
عليكم مراجعة اخلبري / حممد علي بلقي�ص ، والإت�سال به على الرقام التالية : 
هاتف رقم  0559005949 ، وهاتف رقم : 0506916106  ، للح�سور اأمامه وتقدمي 

مالديكم من م�ستندات خال ا�سبوع من تاريخ هذا الإعان.  
اخلبرياملنتدب 
املهند�س / حممد علي بلقي�س  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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 اإعالن باحل�شور اأمام اخلربة احل�شابية 

يف الق�شية رقم 2018/597 جتاري جزئي اأبوظبي 
حمكمة اأبوظبي البتدائية

املدعي عليه : مركز لبل الطبي 
نحيطكم علما انه مت تعييننا من قبل عدالة املحكمة كخربة ح�سابية بالق�سية املذكورة اعاه واملرفوعة 

�سدكم من : �سركة دى اآر اك�سبات - ذ م م 
وعليه فانتم مكلفن او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اعمال اخلربة املقرر عقده يوم الربعاء 
املوافق 2018/10/17 يف متام ال�ساعة 4.30 الرابعة ون�سف ع�سرا وذلك مبكتب اخلربة الكائن : اأبوظبي 
- اخلالدية - �سارع خالد بن الوليد من �سارع الكرا - خلف املحات الكربى - بناية جموهرات داما�ص 
�سابقا - بناية رقم 63 - اأ�سفل البناية م�سبغة التاأمل - طابق امليزانن - مكتب رقم 2.  فريجى احل�سور 
باأنه يف حال تخلفكم عن  املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما  امل�ستندات  باملوعد واملكان املحدد واإح�سار 

احل�سور فاإن اخلبرياحل�سابي �سيبا�سر اعماله وفقا لل�ساحيات املخولة له قانونا. 
لا�ستف�سار يرجى الإت�سال ب��� 0554779945

خبري ح�شابي/  اأحمد حممد العامري 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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 اإعالن بالن�شر اإىل / موؤ�ش�شة �شما الهري لأعمال البال�شرت  

الدعوى رقم 2018/1308 جتاري جزئي العني 
دعوة حل�شور اجتماع اخلربة واملعاينة

لقد مت ندبنا كخبري هند�سي يف الق�سية املذكورة وعليه يرجى ح�سور 
بالعقار  وذلك   ، اخلبري  بها  يقوم  �سوف  التي  واملعاينة  اخلربة  جل�سة 
مو�سوع الدعوى مبنطقة الل�سيلي يف يوم الحد املوافق 2018/10/21 
امل�ستندات  كل  من  ن�سخة   )2( عدد  وتقدمي   ، �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة 
املتعلقة بالدعوى ، بك�سف حافظة م�ستندات ، و�سماع دفاعكم يف الدعوى 

اعاه املرفوعة من حممد جوعان خمي�ص ال�سدي.   
ح�شني حممد نور / اخلبري الهند�شي املنتدب 
ت : 0505230577  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
اإعالن بالن�شر - اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/2003  جتاري جزئي دبي  
مبوجب احلكم التمهيدي ال�سادر عن عدالة حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2018/9/30 
يف الدعوى املذكورة اعاه واملرفوعة من املدعية / بي بي ان وكالة الإعان )فرع من 
فرونتاين ماركيتينج �ص ذ م م( �سد املدعي عليها / النبيل للدعاية والإعان - �ص ذ 
م م فاإن اخلبري/ ح�سن علي املرزوقي املنتدب يف الدعوى يعلن املدعي عليها ب�سرورة 
ح�سور اجتماع اخلربة احل�سابية املقرر عقده معه النثنن املوافق 2018/10/15 ويف 
موؤيدة  ومذكرات  م�ستندات  من  لديها  ما  كافة  وتقدمي  ع�سرا  الرابعة  ال�ساعة  متام 
باإمارة  الكائن  ن�سختن. وذلك مبقر مكتب اخلبري احل�سابي  لدفوعها ومرتبة ومن 
دبي - �سارع اأبوهيل - بناية الفهد مقابل حمطة برول الإمارات - الدور الأول - مكتب 

رقم 1 - اأ�سفل البناية حمات ماك�ص - هاتف رقم : 04-2979412 
اخلبري  احل�ضابي/ح�ضن علي املرزوقي  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
يف  الدعوى 2018/708 جتاري كلي    

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي : م�سرف ابوظبي ال�سامي - �ص م ع 

املدعي عليهما / جي تي ا�ص لتاأجري ال�سيارات ونواف حممد احمد حممد  
مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اأعاه و املرفوعة من من م�سرف ابوظبي 
ال�سامي �ص م ع  �سد جي تي ا�ص لتاأجري ال�سيارات  ونواف حممد احمد حممد - وعليه   
ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على 
العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم  اخلمي�ص  املوافق  2018/10/18 م  يف متام ال�ساعة 10.00  
ح�سوركم  عند  لدفاعكم  واملثبتة  املوؤيدة  امل�ستندات  كافة  اح�سار  منكم  ويرجى   ، �سباحا 

   1B1 : لاجتماع.  دبي - مركز حمر عن ، مدخل رقم 4 ، الطابق الول مكتب رقم
هاتف : 2681400-04 � فاك�ص : 04-2681300

يو�ضف اخلاجه/خبري ح�ضابي وم�ضريف        

اجتمـــــاع خبــــرة

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
يف الدعوى رقم 2018/1141 جتاري كلي

املدعى عليهم  : 1( مارينا د�سباي �سوليو�سنز  منطقة حرة - ذ م م ،
2( راجي�ص �سيفا �سانكارا بياي ، 3( موهانان بياي  

زايد  بن  حممد  ال�سيخ  �سارع  بجانب  لاإنتاج  دب��ي  مدينة   - بردبي   - دب��ي  اإم���ارة   : )العنوان 
�سارع F - فاك�ص رقم 2636790-04 ، هاتف رقم 2636791-04 - �ص ب 234057 - رقم مكاين 
املدون  امل�سريف   املقرر مبكتب اخلبري  اجتماع اخلربة  -  يرجى احل�سور اىل   )1704569108
ادناه وذلك يف متام ال�ساعة احلادية ع�سره من �سباح يوم  الربعاء  املوافق 2018/10/17  وذلك 

لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك برودا.  
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�ص امل�سيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف 
رقم 042830100 - فاك�ص رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�شريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات 

اعالن اجتماع خربة بالن�شر 

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ماتريك�س اوربيت للتجارة العامة - �س ذ م م   
ال�سكل   - ال�سغاية   - امل��رزوق��ي  ابراهيم  حممد  عبداهلل   M-07 رق��م  مكتب   : العنوان 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 758452 رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1228590  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2018/7/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/7/8 وعلى من 
لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن حممد �ضديق قا�ضم العاملية 
لتدقيق احل�ضابات  العنوان : مكتب ملك ال�سيخ من�سور بن احمد اآل ثاين - ديرة - 
الرقة -  هاتف : 2219920-04   فاك�ص : 2219934-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : حممد �ضديق قا�ضم العاملية لتدقيق احل�ضابات  
  - ال��رق��ة   - دي���رة   - ث��اين  اآل  اح��م��د  ب��ن  ال�سيخ من�سور  : مكتب ملك  ال��ع��ن��وان 
هاتف : 2219920-04  فاك�ص : 2219934-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
حممد  لت�سفية   اأع���اه  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعين  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية 
�ضديق قا�ضم العاملية لتدقيق احل�ضابات   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2018/7/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/7/8 وعلى من 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي  لديه اأي اعرا�ص 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��اه، م�سطحباً  املذكور  العنوان  على 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
 حمكمة عجمان الحتادية ال�شتئنافية / مكتب اإدارة الدعوى 

اعالن للم�شتاأنف �شده  للح�شور اأمام املحكمة - ن�شرا 
الدعوى ال�ستئنافية رقم )393( ل�سنة )2018( ا�ستئناف مدين. 

�سادر بتاريخ  2018/3/27 م ، يف الق�سية رقم )876( ل�سنة )2017( م مدين جزئي 
امل�ستاأنف / قا�سم حممد قا�سم  

امل�ستاأنف �سده/ عامل ت�سابال - ذ م م   
انت مكلف باحل�سور امام الدائرة املخت�سة يف  حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية 
كافة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   2018/10/28 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم 
امل�ستندات خال ع�سرة اأيام من تاريخ ا�ستام العان  ومن �سمنها مذكرة جوابية 
على الدعوى ال�ستئنافية املرفوعة من امل�س�تاأنف ، ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا او 

بوا�سطة وكيلك املعتمد فان ال�ستئناف �سي�سمع يف غيبتك
حرر العان يف 2018/9/26 

 مكتب ادارة الدعوىال�شتئنافية  

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

مكتب اإدارة اخلرباء 
دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 

اإعالن بالن�شر للح�شور امام اخلبري الهند�شي 
دعوى رقم  2018/127 جتاري جزئي حماكم راأ�س اخليمة 

املدعي / عبداهلل علي حممد علي بن حمادي ال�سحي
بوكالة / مكتب املحاماة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

�ساعات  يتعن احل�سور  خال    - البناء  ملقاولت  �ساه خالد  �سيد   / عليه  املدعي 
العمل الر�سمية اىل مقر دائرة حماكم راأ�ص اخليمة - مكتب اإدارة اخلرباء الكائن 
كافة  واإح�سار  املذكور  الهند�سي  اخلبري  ملقابلة  اخليمة  راأ���ص   - املحاكم  دائ��رة  يف 
امل�ستندات والوثائق التي توؤيد موقفكم يف الدعوى رقم 2018/127 جتاري جزئي 

يوم الحد املوافق 2018/10/21 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا )10.00(. 
حماكم راأ�س اخليمة 
مكتب اإدارة اخلرباء - اخلبري الهند�شي - عمر جودة  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
 اعـــــــالن       

املرجع : 2018/18 ك ع �ص 
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان من ال�سيد/  
حمدان عتيق عبيد را�سد الكعبي ، اجلن�سية : الإمارات -  طلب الت�سديق علي حمرر 
للحاقة(   يرثب  )�سالون  التجاري  ال�سم  يف  جتارية  رخ�سة  عن  تنازل   : يت�سمن 
املرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف 75953 وامل�سجل 
لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان برقم )77955( اىل ال�سيد/ علي را�سد علي را�سد 
الكعبي - اجلن�سية : الإم��ارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
مبركز �سند / م�سفوت �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العان.
الكاتب العدل العام    

مركز �شند - م�شفوت  - اإميان جمعه عبيد املطرو�شي 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1534

 - الزرعوين  حممد  احمد  جعفر  عبداهلل  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف / اللم�سات اجلميلة 
للعبايات وال�سيل رقم 562457 وذلك لل�سيد/ حيدر عبداهلل حممد الزرعوين - 
اإماراتي اجلن�سية -  وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا 
العدل  الكاتب  العان فمن لديه اي اعرا�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

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1539
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد مو�سى حممد ح�سن املازمي ، اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف بيت الرنن لتجارة الهواتف 
املتحركة واحلا�سب الآيل ، مبوجب رخ�سة رقم )725619( وذلك اىل ال�سيد/ عادل احمد 
لخر  الرخ�سة  �ساحب  تنازل   : اخرى  تعديات   - اجلن�سية  باك�ستاين   ، احمد  �سكيل 

وتغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�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 12451 بتاريخ 2018/10/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 471
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة / خ�سره حممد عبدالقادر - اإماراتية اجلن�سية ، وال�سيد/ هارون را�سد غام 
ح�سن - باك�ستان اجلن�سية يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستهما البالغة )100%( اىل ال�سيد/ عبداهلل 
�سم�ص الرحمن - افغان�ستان اجلن�سية يف رخ�سة )خليج عدن لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة وقطع غيارها ذ م م( 
مبوجب الرخ�سة رقم )628160( - حيث مت التفاق بن ال�سركاء على تغيري ال�سكل القانوين من �سركة ذات 
م�سوؤولية حمدودة اىل : موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات وتغيري ال�سم التجاري والن�ساط وذلك من :- ال�سم 
التجاري من : خليج عدن  لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة  وقطع غيارها - ذ م م  اىل خليج عدن لتجارة ال�سيارات 
امل�ستعملة والن�ساط من / جتارة �سيارات الركاب امل�ستعملة ، جتارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات اىل / جتارة 
�سيارات الركاب امل�ستعملة.  وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�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 12451 بتاريخ 2018/10/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1536
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عثمان حممد �سريف عبداهلل زمان - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن جزء ح�سته 50%  من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيدة / هند عثمان حممد 
�سريف عبداهلل الفهيم - اإماراتية اجلن�سية ، كما يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�سته )50%( من 
با�سم  الرخ�سة  ، يف  �سريف زمان فهيمي  ال�سيد/ حممد عثمان حممد  البالغة )100%( اىل  كامل ح�سته 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )750834( ال�سادرة من دائرة التنمية  باإمارة  تاأ�س�ست  امللح ال�سود(  )مطعم 
ذات  �سركة  اىل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري  مت   : اخرى  تعديات  بال�سارقة.   القت�سادية 
  - م  م  ذ   - ال�سود  امللح  ال�سود اىل مطعم  امللح  التجاري من مطعم  ال�سم  تغيري  ، مت  م�سوؤولية حمدودة 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من 
تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�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 : 1533
بنغادي�ص  اجلن�سية   - بن عبدال�سبور  �سليم  ال�سيد/ حممد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
مطعم   / امل�سماة  الرخ�سة  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
 ، لكا�سم  اأبو  حممد  علي  حممد  لل�سيد/  وذلك   )541634( رخ�سة  مبوجب   - اخلريية 
ل�ساحبها  ال�سابق  الرخ�سة  مالك  تنازل  مت   : اخرى  تعديات   - اجلن�سية  بنغادي�ص 
ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  احلايل. وعمابن�ص 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�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 12451 بتاريخ 2018/10/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1540
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ �سمارا اف�سل - بريطانية اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ عبداحلميد زياد القطيني - �سوري اجلن�سية 
يف الرخ�سة املهنية امل�سماة )�سماره اف�سل ملقاولت التك�سية والر�سيات( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )759665( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  تغيريات الخرى 
: تغيري ال�سم التجاري من )�سمارة اف�سل ملقاولت التك�سية والر�سيات(  لي�سبح )النظمة الفنية 

ملقاولت التك�سية والر�سيات( 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�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 12451 بتاريخ 2018/10/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6158(

املنذر : �سركة بيان املعتمدة للتجارة العامة - �ص ذ م م 
املنذر اليه : نور امل�ستقبل لتجارة املعدات الثقيلة - �ص ذ م م 

)جمهول حمل الإقامة( 
تتوجه املنذرة بهذا النذار لإنذار املنذر اليها بالآتي :

ب�سرورة �سداد بدل اليجار املر�سد بذمة املنذر اليه والبالغ مقداره مبلغ وقدره )36.710 درهم( 
�سهر  خ��ال  وذل��ك   2018/8/31 وحتى   2018/5/1 من  الفرة  عن  امل�ستحق  الي��ج��ار  ب��دل  متثل 
واحد من تاريخ ا�ستامكم هذا الخطار واإل الخاء وت�سليم العن املوؤجرة خالية من ال�سواغل 
وال�ساغلن مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل اليجار عن فرة �سغل املاأجور دون �سداد ويف  
حال العدم اإخاء املاأجور وت�سليمه للمنذرة حاليا من ال�سواغل واإل �سن�سطر اآ�سفن للجوء اىل 

اجلهات املخت�سة لإخائكم جربا مع الزامكم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/3294  جتاري جزئي
حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لاعمال  دولريت   -1  / عليه  املدعي  اىل 
������ص.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه:اح��م��د ح�سن حممد  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ه��ي��ب��ورث ب��ي ام اي 
عبداهلل املازمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )161.751.70( وقدره 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�سداد  ال��دع��وى وحتى  اقامة  تاريخ 
2018/10/24 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ابوظبي-الفجر:

ت��ع��ك��ف جل���ان امل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي الحت������ادي على 
من  ت��ت��ك��ون  ق��وان��ن  م�����س��روع��ات  �سبعة  مناق�سة 
اأعمالها  ج���داول  على  م��درج��ة  م���ادة   ”353“
املجل�ص  اإىل  ورف��ع��ه��ا  ب�����س��اأن  ت��ق��اري��ره��ا  لإع�����داد 
الرابع  ال���ع���ادي  الن��ع��ق��اد  دور  خ���ال  ملناق�ستها 
تتعلق  ع�������س���ر،  ال�������س���اد����ص  ال��ت�����س��ري��ع��ي  ل��ل��ف�����س��ل 
وال�سحية  وامل���ال���ي���ة  الق��ت�����س��ادي��ة  ب��ال��ق��ط��اع��ات 

واخلدمية.
الوطني الحت��ادي عقد  املجل�ص  وا�ستاأنفت جلان 
اعتبارا  ال��ربمل��ان��ي��ة،  العطلة  خ��ال  اجتماعاتها 
اإعداد واإجناز  2018م، بهدف  16 �سبتمرب  من 
تقاريرها ب�ساأن م�سروعات القوانن واملو�سوعات 
اإىل  اأعمالها لرفعها  العامة املدرجة على جداول 
املجل�ص ملناق�ستها حتت القبة خال دور النعقاد 
ال�ساد�ص  الت�سريعي  الف�سل  م��ن  ال��راب��ع  ال��ع��ادي 
اخت�سا�ساته  املجل�ص من ممار�سة  لتمكن  ع�سر، 
يواكب  مب��ا  وال�سيا�سية  وال��رق��اب��ي��ة  الت�سريعية 

توجهات الدولة وروؤيتها يف ا�ست�سراف امل�ستقبل.
اأعمال  جدوا  على  املدرجة  القوانن  وم�سروعات 
اللجان هي : م�سروع قانون قواعد املن�ساأ، وم�سروع 
�ساأن اعتماد احل�ساب اخلتامي  قانون احت��ادي يف 
للجهات  اخلتامية  واحل�سابات  ل��احت��اد  امل��وح��د 
-12-31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  امل�ستقلة عن 
2017م، وم�سروع قانون تنظيم مهنة ال�سيدلة 
واملن�ساآت ال�سيدلنية واملنتجات الطبية، وم�سروع 
يف  والت�سالت  املعلومات  تقنية  ا�ستخدام  قانون 
املجالت ال�سحية، وم�سروع قانون مزاولة مهنة 
ال�سكك  تنظيم  قانون  وم�سروع  الب�سري،  الطب 
على  الطبية  امل�ساعدة  قانون  م�سروع  احلديدية، 

الإجناب.
وتنفيذا ل�سراتيجية املجل�ص الربملانية لاأعوام 
2016-2021م التي ت�ستهدف تعزيز املنظومة 
للمجل�ص،  الرقابي  بالدور  والرتقاء  الت�سريعية 
مدى  على  واملوؤقتة  الدائمة  اللجان  عقدت  فقد 

الت�سريعي  ال��ف�����س��ل  م���ن  ان��ع��ق��اد  اأدوار  ث���اث���ة 
18 نوفمرب  ب��ت��اري��خ  ب���داأ  ال���ذي  ال�����س��اد���ص ع�سر، 
2015م، “ 388” اجتماعاً ا�ستغرقت “878” 
الوجه  اأعمالها على  �ساعة عمل، ونظمت لإجناز 
ن��ق��ا���س��ي��ة، وق��ام��ت بعدد  “8” ح��ل��ق��ات  الأف�����س��ل 
م��ن ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة، وت��وا���س��ل��ت م��ع خمتلف 
وذوي  والأهلية  احلكومية  والقطاعات  املوؤ�س�سات 
على  ق��رب،  ع��ن  للوقوف  والخت�سا�ص،  اخل��ربة 
وال�ستماع  امل�سكات،  وتفح�ص  الق�سايا  حقيقة 
املعنية،  املواطنن وكل اجلهات  لآراء ومقرحات 
وكذلك اجلمعيات املخت�سة، ب�ساأن ما تناق�سه من 

م�سروعات قوانن، ومو�سوعات عامة و�سكاوى.
وح�سب املذكرة الي�ساحية مل�سروع قانون احتادي 
يتكون  ال��ذي  احلديدية،  ال�سكك  تنظيم  �ساأن  يف 
اأعمال  ج����دول  ع��ل��ى  وم�����درج  “54” م����ادة  م���ن 
جل��ن��ة ال�����س��وؤون الإ���س��ام��ي��ة والأوق�����اف واملرافق 
اإىل: تنظيم  القانون يهدف  فاإن م�سروع  العامة، 
الحتادية  احلديدية  ال�سكك  وت�سغيل  وتطوير 
طبقا لأف�سل املعايري واملمار�سات العاملية، وتوفري 
خدمات �سكك حديدية ت�سّهل الت�سغيل البيني مع 
اأ�سول ال�سكك احلديدية واخلدمات النظرية لها 
يف دول املجل�ص، وحتقيق م�ستوى �سامة اإن�سائية 
وفقا  الحت���ادي���ة  احل��دي��دي��ة  لل�سكك  وت�سغيلية 
لأحكام القانون واملعايري املعتمدة، وت�سجيع ودعم 
الحتادية  احلديدية  ال�سكك  وتطوير  ا�ستخدام 
اأو  الركاب  اأو  الب�سائع  نقل  لأغ��را���ص  الدولة  يف 
حماية  م��ع��اي��ري  ون�����س��ر  ودع���م  وت�سجيع  كليهما، 

البيئة والتطوير امل�ستدام.
اإىل  احل��اج��ة  ف���اإن  الي�ساحية  للمذكرة  وطبقا 
اإن�����س��اء وت�����س��غ��ي��ل و�سامة  وج����ود ق���ان���ون ي��ن��ظ��م 
احلديدية  بال�سكك  للنقل  ملا  احلديدية،  ال�سكك 
ال���ك���ب���رية ع���ل���ى نقل  اأه���م���ي���ة يف ق���درت���ه���ا  مت����ن 
ب��ع��ي��دة وب�سرعة  ومل�����س��اف��ات  ال��ث��ق��ي��ل��ة  احل���م���ولت 
وا�سحة تفوق الكثري من الو�سائل الأخرى، ومن 
واإيجاد  ال�سكان  توزيع  يف  املبا�سر  تاأثريها  خال 
التجمعات احل�سرية الكبرية جراء مرور �سبكات 

ف�سول  �سبعة  القانون  م�سروع  وت�سّمن  ال�سكك. 
تتناول تعريفات لبع�ص الكلمات والعبارات الواردة 
���س��م��ن م�����س��روع ال��ق��ان��ون، وب��ي��ان ن��ط��اق تطبيق 
القانون واأهدافه، واخت�سا�سات الهيئة الحتادية 
للموا�سات الربية والبحرية، والحكام املتعلقة 
احلديدية  ال�سكك  عرب  النقل  وتطوير  بتنظيم 
الحتادية، وقواعد تنظيم نقل الركاب والب�سائع 
والأحكام  الحت���ادي���ة،  احل��دي��دي��ة  ال�����س��ك��ك  ع��رب 
ال�سكك  اأم���ن  تفتي�ص  واأع��م��ال  ب�سامة  املتعلقة 
والتعرفة،  وال���ر����س���وم  الحت�����ادي�����ة،  احل���دي���دي���ة 
والعقوبات املفرو�سة على خمالفة اأحكام القانون، 
والأح���ك���ام اخل��ت��ام��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اإن�����س��اء �سجات 
ماأموري  وبتحديد  احل��دي��دي��ة،  بال�سكك  خا�سة 
التنفيذية،  الائحة  واإ�سدار  الق�سائي،  ال�سبط 
اإىل  بالإ�سافة  للقانون،  املخالفة  الأحكام  واإلغاء 
ن�سر القانون يف اجلريدة الر�سمية وتاريخ العمل 

باأحكامه.
وح�سب املذكرة الي�ساحية مل�سروع قانون احتادي 
يف �ساأن ا�ستخدام تقنية املعلومات والت�سالت يف 
املجالت ال�سحية، الذي يتكون من “31” مادة 
ومدرج على جدول اأعمال جلنة ال�سوؤون ال�سحية 
اإىل  ال��ق��ان��ون  م�سروع  يهدف  ال��ق��ان��ون،  والبيئية 
و�سع ال�سوابط الازمة ل�سمان ا�ستخدام تقنية 
املعلومات والت�سالت لتي�سري التوا�سل بن كافة 
ال�����س��ح��ي، مبا  ال�����س��اأن  يف  وامل��ت��دخ��ل��ن  املتعاملن 
وحتديد  ط��رف  كل  حقوق  على  احلفاظ  ي�سمن 
واج��ب��ات��ه، ول��ل��ح��ف��اظ اأي�����س��اً ع��ل��ى ���س��ام��ة واأمن 
تبادلها  وكيفية  ال�سحية  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��ب��ي��ان��ات 

و�سمان �سريتها وحمايتها.
 وق���د ت�����س��ّم��ن م�����س��روع ال��ق��ان��ون اأرب���ع���ة ف�سول 
لبع�ص  تعريفات  تناولت  31 مادة،  مق�سمة على 
���س��م��ن م�سروع  ال��������واردة  وال����ع����ب����ارات  ال��ك��ل��م��ات 
�سريان  ن��ط��اق  ب��ي��ان  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال���ق���ان���ون، 
ب�سوابط  املتعلقة  والأح��ك��ام  واأه���داف���ه،  ال��ق��ان��ون 
ا�ستخدام تقنية املعلومات والت�سالت يف املجالت 
املفرو�سة  بالعقوبات  املتعلقة  ال�سحية، والأحكام 

اأحكام القانون، والأحكام اخلتامية  على خمالفة 
الق�سائي  ال�سبط  م���اأم���وري  بتحديد  املتعلقة 
التنفيذية،  الائحة  واإ���س��دار  الأو���س��اع،  وتوفيق 
اإىل  بالإ�سافة  للقانون،  املخالفة  الأحكام  واإلغاء 
ن�سر القانون يف اجلريدة الر�سمية وتاريخ العمل 

باأحكامه.
احتادي  قانون  مل�سروع  الإي�ساحية  املذكرة  ووفق 
يف ���س��اأن ق��واع��د و���س��ه��ادات امل��ن�����س��اأ، ال���ذي يتكون 
ال�����س��وؤون املالية  “20” م���ادة ول���دى جل��ن��ة  م��ن 
القانون  م�سروع  ف��اإن  وال�سناعية،  والقت�سادية 
اإ�سدار  واإج��������راءات  ق���واع���د  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ي��ه��دف 
وحتديد   ، ال��دول��ة  م�ستوى  على  املن�ساأ  ���س��ه��ادات 
اجلهات املناط بها اإ�سدار هذه ال�سهادات بح�سب 
ال�سهادة  ���س��ح��ة  م���ن  ال��ت��ح��ق��ق  وك��ي��ف��ّي��ة  ن��وع��ه��ا، 

والرقابة عليها.
تتناول  اأب���واب  �سبعة  القانون  م�سروع  وت�سمن 
والأحكام  وال��ع��ب��ارات،  الكلمات  لبع�ص  تعاريف 
املن�ساأ  وب��اإث��ب��ات  املن�ساأ  حت��دي��د  بقواعد  املتعلقة 
املتعلقة  والأح��ك��ام  املن�ساأ،  �سحة  على  وال��رق��اب��ة 
بالتظلم والطعن والعقوبات اجلزائية والإدارية، 
التنفيذية  بالائحة  تتعلق  اأح��ك��ام  ع��ن  ف�سا 
املتعلقة  وال��ر���س��وم  ب��اإ���س��داره��ا،  املخولة  واجل��ه��ة 
التف�سيلية  وغ��ري  التف�سيلية  املن�ساأ  ب�سهادات 
وم��ن��ح �سفة  الق��ت�����س��اد،  وزارة  ت�����س��دره��ا  ال��ت��ي 
اأحكام  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ق�����س��ائ��ي��ة،  ال�سبطية 
الإلغاءات، والن�سر يف اجلريدة الر�سمية وتاريخ 

العمل بالقانون. 
مل�����س��روع قانون  ل��ل��م��ذك��ر الي�����س��اح��ي��ة  وط��ب��ق��ا 
امل�ساعدة الطبية على الإجناب،  احتادي يف �ساأن 
الذي يتكون من “35” مادة ومدرج على جدول 
باإن  وال��ب��ي��ئ��ة،  ال�سحية  ال�����س��وؤون  اأع��م��ال جل��ن��ة 
م�سروع القانون يهدف اإىل تنظيم مزاولة العمل 
يف جمال تقنيات امل�ساعدة على الإجناب، وحماية 

املجتمع من املمار�سات الطبية غري القانونية.
فاإنه ونظرا ملرور ما يقارب من  املذكرة  وح�سب 
ع�����س��ر ���س��ن��وات ع��ل��ى ���س��دور ال��ق��ان��ون الحت����ادي 

رقم 10 ل�سنة 2008 يف �ساأن ترخي�ص مراكز 
الإخ�ساب بالدولة، اأ�سبح من ال�سروري حتديث 
ه���ذا ال��ق��ان��ون مب��ا ي��ت��اءم م��ع ال��ت��ط��ورات التي 

ي�سهدها القطاع ال�سحي يف هذا املجال.
وتناولت مواد م�سروع القانون تعريفات لبع�ص 
الكلمات والعبارات، والأحكام املتعلقة بالرخي�ص، 
والأحكام املتعلقة بتقنيات امل�ساعدة على الإجناب 
وحتديد  والتزاماتها،  امل��راك��ز  تقييم  ومبعايري 
املتعلقة  والأح��ك��ام  الق�سائي،  ال�سبط  م��اأم��وري 

باجلزاءات الإدارية، والعقوبات اجلزائية.
كما تناولت الأحكام اخلتامية املتعلقة بالقرارات 
ال�سادرة تنفيذاً لأحكام م�سروع القانون، واإن�ساء 
واملقرحات،  التو�سيات  لتقدمي  وطنية  جلنة 
الأحكام  واإل��غ��اء  التنفيذية،  ال��ائ��ح��ة  واإ���س��دار 
املخالفة للقانون، بالإ�سافة اإىل ن�سر القانون يف 

اجلريدة الر�سمية وتاريخ العمل باأحكامه. 
وط��ب��ق��ا ل��ل��م��ذك��رة الإي�����س��اح��ي��ة مل�����س��روع قانون 
الب�سري،  الطب  مهنة  م��زاول��ة  �ساأن  يف  احت��ادي 
الذي يتكون 36 مادة ومدرج على جدول اأعمال 
اإىل  ي��ه��دف  وال��ب��ي��ئ��ة،  ال�سحية  ال�����س��وؤون  جل��ن��ة 
وحماية  الب�سري  ال��ط��ب  مهنة  م��زاول��ة  تنظيم 
القانونية،  غري  الطبية  املمار�سات  من  املجتمع 
العمل  ع��ل��ى  �سنة   43 ي��ق��ارب  م��ا  مل���رور  ون���ظ���راً 
1975 ب�ساأن  7 ل�سنة  بالقانون الحت��ادي رقم 
مزاولة مهنة الطب الب�سري وتعدياته، اأ�سبح 
من ال�سروري حتديث هذا الت�سريع مبا يتاءم 
امل��ه��ن��ة و����س���روط مزاولتها  اأ���س��ال��ي��ب  ت��ط��ور  م��ع 

والتحولت التي ي�سهدها القطاع ال�سحي.
تتناول  ف�سول  �ستة  ال��ق��ان��ون  م�سروع  وت�سّمن 
ال����واردة  ال��ك��ل��م��ات وال��ع��ب��ارات  ت��ع��ري��ف��ات لبع�ص 
�سمن م�سروع القانون، ونطاق �سريانه واأهدافه، 
والأحكام املتعلقة بالرخي�ص وبطبيب المتياز 
الب�سري  ال���ط���ب  م��ه��ن��ة  واآداب  وب���اأخ���اق���ي���ات 
على خمالفة  املفرو�سة  واجل��زاءات  وبالعقوبات 

اأحكام هذا القانون.
بتحديد  املتعلقة  اخلتامية  الأحكام  تناولت  كما 

الأو�ساع،  وتوفيق  الق�سائي،  ال�سبط  ماأموري 
الأحكام  واإل��غ��اء  التنفيذية،  ال��ائ��ح��ة  واإ���س��دار 
املخالفة للقانون، بالإ�سافة اإىل ن�سر القانون يف 

اجلريدة الر�سمية وتاريخ العمل باأحكامه.
مل�����س��روع قانون  امل���ذك���رة الإي�����س��اح��ي��ة  وح�����س��ب 
احتادي يف �ساأن تنظيم مهنة ال�سيدلة واملن�ساآت 
يتكون  ال���ذي  الطبية،  وامل��ن��ت��ج��ات  ال�سيدلنية 
اأعمال  ج�����دول  ع��ل��ى  وم������درج  م�����ادة   122 م���ن 
والبيئة، يهدف م�سروع  ال�سحية  ال�سوؤون  جلنة 
واملن�ساآت  ال�سيدلة  مهنة  تنظيم  اإىل  ال��ق��ان��ون 
التطور  ليواكب  الطبية  واملنتجات  ال�سيدلنية 

العاملي مبا ينعك�ص اإيجابياً على الدولة.
مل��رور ما  اأن��ه ن��ظ��راً  واأك���دت امل��ذك��رة الي�ساحية 
العمل بالقانون الحتادي  34 �سنة على  يقارب 
ال�سيدلة  مهنة  ���س��اأن  يف   1983 ل�سنة   4 رق��م 
تطورات  وح�����دوث  ال�����س��ي��دلن��ي��ة،  وامل��وؤ���س�����س��ات 
كبرية يف جمال مزاولة مهنة ال�سيدلة وت�سنيع 
املنتجات الطبية، مما تطلب معه اإعادة النظر يف 
واإعادة  اإليه،  امل�سار  القانون  يف  ال���واردة  الأح��ك��ام 
يف  العاملية  التطورات  مع  يتواكب  مبا  تنظيمها 

هذا املجال والت�سريعات املقارنة اإقليمياً ودولياً.
تناولت  اأب��واب  خم�سة  القانون  م�سروع  وت�سّمن 
ال����واردة  ال��ك��ل��م��ات وال��ع��ب��ارات  ت��ع��ري��ف��ات لبع�ص 
�سمن م�سروع القانون، ونطاق تطبيق القانون، 
املنتجات  ت�����داول  ب��ت��ن��ظ��ي��م  امل��ت��ع��ل��ق��ة  والأح����ك����ام 
واملن�ساآت  ال�����س��ي��دل��ة  م��ه��ن��ة  وب��ت��ن��ظ��ي��م  ال��ط��ب��ي��ة 
والتاأديبية  الإداري������ة  وب��امل�����س��ائ��ل��ة  ال�����س��ي��دلن��ي��ة 
امل��ف��رو���س��ة على خمالفة  وال��ع��ق��وب��ات اجل��زائ��ي��ة 

اأحكام القانون.
بالتظلم  املتعلقة  اخلتامية  الأحكام  تناولت  كما 
م�سروع  لأح��ك��ام  تنفيذاً  ال�سادرة  ال��ق��رارات  من 
الق�سائي  ال�سبط  ماأموري  وبتحديد  القانون، 
التنفيذية،  الائحة  واإ�سدار  الأو�ساع،  وتوفيق 
اإىل  بالإ�سافة  املخالفة للقانون،  واإلغاء الأحكام 
ن�سر القانون يف اجلريدة الر�سمية وتاريخ العمل 

باأحكامه.  

••فرانكفورت-الفجر:

دور  م��ع  ال��دول��ي��ة  ع��اق��ات��ه��ا  �سبكة  ل��ت��غ��زي��ز  م�ساعيها  ���س��م��ن 
للكتاب  ال�سارقة  هيئة  ت�سارك  ال��دول��ي��ن،  والنا�سرين  الن�سر 
نوعه على  الأك��رب من  للكتاب،  ال��دويل  يف معر�ص فرانكفورت 
 10 الأرب��ع��اء  ي��وم  فعالياته  انطلقت  وال���ذي  ال��ع��امل،  م�ستوى 

اكتوبر2018، مب�ساركة نحو 7 اآلف عار�ص من 105 دول.
الدميقراطية  جورجيا  بجمهورية  احلالية  ال���دورة  وحتتفي 
�سيف ���س��رف ع��ل��ى امل��ع��ر���ص، ح��ي��ث ت��خ��ت��ار ال����دول ال��ت��ي تنظم 
وذلك  ع��ام  ك��ل  خمتلٍف  �سرف  �سيف  للكتب  الدولية  املعار�ص 
تقديراً ملا يقدمه من دعم حلركة الن�سر والنا�سرين واملوؤلفن، 
القراءة،  على  والت�سجيع  للثقافة  الجتماعية  القيمة  وتعزيز 
ول��دوره يف تن�سيط حركة التبادل الثقايف بن خمتلف البلدان 
حول العامل.  ومتثل الهيئة عرب م�ساركاتها يف معار�ص الكتب 
الفكري  باإنتاجها  الإم��ارات��ي��ة  الثقافة   ، ال��دول��ي��ة  والفعاليات 

وتاريخيها  بعراقتها  العربية  والثقافة  وال��ت��اري��خ��ي،  والأدب����ي 
متثل  كما  العامل،  ثقافات  يف  كبرياً  اأث��راً  تركت  التي  ومكانتها 
لها  وتفتح  ج��ه��وده��ا  وت���ربز  مظلتها  حت��ت  املن�سوية  امل��ب��ادرات 
الدولين.  و�سهد  اأبواباً  لبناء عاقات و�سراكات مع نظرائها 
جناح اإمارة ال�سارقة يف معر�ص فرانكفورت الدويل للكتاب، عدة 
يف  امل�ساركة  يف  راغبن  دولين  ونا�سرين  ن�سر  دور  مع  لقاءات 
الدورة القادمة من معر�ص ال�سارقة الدويل للكتاب ومهرجان 
من  ع����دد  ج���ان���ب  اإىل   ،2019 ل��ل��ط��ف��ل  ال���ق���رائ���ي  ال�������س���ارق���ة 

الجتماعات لتن�سيق م�ساركة موؤمتر النا�سرين يف املعر�ص.
للكتاب:  ال�سارقة  هيئة  رئي�ص  ال��ع��ام��ري،  اأح��م��د  �سعادة  وق���ال 

حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
القا�سمي، ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة ورعايته احلثيثة 
�سموه  مكانة  اإىل  اإ�سافًة  والعربي،  الإم��ارات��ي  الثقايف  للحراك 
الثقافية العاملية املميزة والتي حتظى باحرام �سديد يف اأو�ساط 
على  الإم��ارات��ي  احل�سور  ع��ززت  والنا�سرين،  والكتاب  املثقفن 
ا�ستثمار هذا  العاملية، واأثرت ب�سكل كبري على  الثقافة  خريطة 
ال�سارقة ودولة  الثقافية بن  بالكثري من التفاقيات  احل�سور 
الإمارات العربية املتحدة واأهم املراكز الثقافية العاملية.  وتابع 
العامري: ت�سهد احلركة الثقافية الإماراتية تطور م�ستمر يف 
نتيجٍة  وذلك  ونوعيته،  والفكري  الأدب��ي  الإنتاج  ونوعية  حجم 

الثقايف  احل���راك  ودع���م  الن�سر  واق���ع  تعزيز  يف  ال��دول��ة  لنجاح 
واملثقفن والأدباء الإماراتين والعرب، اإىل جانب زخم املبادرات 
اإىل  الهادفة  الر�سمية  وغ��ري  الر�سمية  وال�سيا�سات  وال��ربام��ج 
حتويل الثقافة اإىل مظهر اجتماعي ثابت، ونحن نعترب اأن هذا 
التطور مبثابة خطوة نوعية نحو بناء جمتمع املعرفة واقت�ساد 
املعرفة كاأهداف ا�سراتيجية تبنتها الدولة �سمن روؤيتها للعام 
باتت  الدولية  الكتب  معار�ص  اأن  العامري  واأو�سح    .2021
ت�سكل من�سة لتاقي احل�سارات والثقافات، واأن هناك اهتمام 
اأن  العامري  واعترب  العاملي،  الفكري  والإن��ت��اج  ب��الأدب  متزايد 
اأمناط  على  اأث���رت  ال��ت��ي  للحداثة  نتيجًة  ج��اء  اله��ت��م��ام  ه��ذه 

احلياة واأدخلت النا�ص يف دوامة الن�سغال باملاديات على ح�ساب 
ارت��ي��اح��ه لتنامي حركة  ال��ع��ام��ري ع��ن  القيم وامل��ع��ارف، وع��رب 
الن�سر والرجمة وتنظيم املعار�ص وبناء املكتبات التي ت�سهدها 
اأن م�����س��ارك��ات هيئة  ال��ع��ام��ري،  ال��ع��امل.  واع��ت��رب  خمتلف دول 
للجمهور  نقلت  العاملية  الثقافية  املحافل  يف  للكتاب  ال�سارقة 
ال��ع��امل��ي امل��ك��ان��ة والإم��ك��ان��ي��ات ال��ت��ي تتمتع ب��ه��ا دول���ة الإم����ارات 
العربية املتحدة واإمارة ال�سارقة وا�ستقطبت املزيد من امل�ساركات 
الدولية للفعاليات الثقافية يف الدولة، وملعر�ص ال�سارقة الدويل 
للكتاب الذي ي�سجل هذه ال�سنة م�ساركات ا�ستثنائية لدور ن�سر 
ونا�سرين من نحو 77 دولة.  وميثل جناح ال�سارقة يف معر�ص 
فرانكفورت الدويل للكتاب اأهم املوؤ�س�سات واملبادرات الثقافية يف 
امل�سرفة على  – اجلهة  ال�سارقة للكتاب  الإم��ارة وت�سمل: هيئة 
ودائرة  القا�سمي،  ومن�سورات  للن�سر،  ال�سارقة  ومدينة  اجلناح، 
املكتبات  وجمعية  للن�سر،  كلمات  وجمموعة  بال�سارقة،  الثقافة 

الإماراتية التي ت�سارك لأول مرة يف معر�ص فرانكفورت. 

للكتاب الدويل  فرانكفورت  من  خالل م�ضاركتها يف الدورة الـ 70 

هيئة ال�شارقة للكتاب تعزز �شبكة عالقاتها مع دور الن�شر والنا�شرين الدوليني

تتناول القطاعات القت�ضادية واملالية وال�ضحية واخلدمية

جلان املجل�ش الوطني الحتادي تعكف على مناق�شة �شبعة م�شروعات قوانني تتكون من 353 مادة 

•• راأ�س اخليمة.. الفجر    

راأ�ص اخليمة فعاليات  ال�سرطة يف  �سهد معهد تدريب 
الدكتور  العقيد  بح�سور  تدريبية   دورات   5 تخريج 
نا�سر حممد البكر مدير املعهد ، وتخ�س�ست الدورات 
ال���ت���ي ����س���ارك ف��ي��ه��ا 118 م��ن��ت�����س��ب��اً م���ن اجل��ن�����س��ن ، 
الإبداعي  التفكري  ومهارات  الوظيفي  الإب��داع  حتقيق 
الأمن  ودورة  الأول،  امل�ستوى  ال�سباحة  تعليم  ودورة 
ت�سغيل  ودورة  وامل�����س��ت��ودع��ات،  امل��خ��ازن  يف  وال�����س��ام��ة 
الإداري،  التخطيط  ودورة مهارات  الت�سالت،  اأجهزة 
حيث تاأتي هذه الدورات انطاقاً من منهجية حتديد 
الحتياجات التدريبية التي تهدف اإىل تدريب وتطوير 

املوارد الب�سرية، مبا يحقق وجود كوادر ب�سرية موؤهلة 
ومدربة قادرة على القيام مبهامها وم�سوؤولياتها على 

اأف�سل وجه.
ال��ب��ك��ر، مب��دى حر�ص  نا�سر  ال��دك��ت��ور  العقيد  واأ���س��اد 
وزارة الداخلية على رفع كفاءة جميع العاملن، بهدف 
ال�سرطي،  العمل  وتطوير  اأدائ��ه��م،  مب�ستوى  الرت��ق��اء 
وتدريب  تاأهيل  اإىل  الهادفة  ل�سراتيجيتها  جت�سيداً 
املتغريات  م��واك��ب��ة  م��ن  لتمكينها  ال��ب�����س��ري��ة  ال���ك���وادر 
كافة،  امل��ج��الت  يف  العامل  ي�سهدها  التي  وامل�ستجدات 
املطلوبة  ب��ال�����س��ورة  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  لي�سبحوا 
ل�سرطة  العامة  القيادة  اأن  م��وؤك��داً  وج��ه،  اأكمل  وعلى 
قد  ال�سرطة،  ت��دري��ب  معهد  يف  متمثلة  اخليمة  راأ����ص 

بطرح  منت�سبيها،  م��ه��ارات  وتطوير  �سقل  اإىل  �سعت 
ا�سراتيجيتها  اإط��ار  ال���دورات يف  املزيد من مثل ه��ذه 
لتحقيق  الب�سرية،  امل��وارد  واإب��راز  تطوير  اإىل  الرامية 
اأحدث ال�سراتيجيات  املُثلى منها بتطبيق  ال�ستفادة 
الإنتاجية  �ساأنها حتقيق  التي من  التدريبية احلديثة 
تدريب  معهد  مدير  دع��ا  التخريج  ختام  ويف  العالية. 
�سرطة راأ�ص اخليمة، اخلريجن اإىل تطبيق مكت�سبات 
الفائدة  لتحقيق  عملهم،  مواقع  يف  ميدانياً  ال���دورات 
املُثلي من التدريب وحتقيق غاية الو�سول اإىل اجلودة 
متيز  اإىل  الو�سول  لتحقيق  واملطلوبة  املطلقة  املهنية 
اأ�ساليب  اأح�����دث  ب��ان��ت��ه��اج  ال��ن��ظ��ري،  وظ��ي��ف��ي م��ن��ق��ط��ع 

التدريب والتطوير.

 118 منت�شبًا من �شرطة راأ�ش اخليمة يكملون دورات تخ�ش�شية متطورة

•• راأ�س اخليمة : الفجر 

نظمت دائرة جمارك راأ�ص اخليمة 
ممثلة بفريق ال�سراتيجية جل�سة 
ب��رئ��ا���س��ة  الدكتور  ع�����س��ف ذه��ن��ي، 
ع��ام دائرة  امل��ح��رزي، مدير  حممد 
جمارك راأ�ص اخليمة، جرت خالها 
مراجعة ومناق�سة حتديث “اخلطة 
 ”2021-2019 ال�سراتيجية 
مت��ا���س��ي��اً م���ع ال����روؤي����ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
واقت�ساد  اآم�����ن  جم��ت��م��ع  حت��ق��ي��ق 
وتخللت  مي�سرة.  وجت���ارة  م��زده��ر 
مب�ساركة  ع��ق��دت  ال��ت��ي  اجل��ل�����س��ة، 
التنظيمية،  ال�����وح�����دات  ج���م���ي���ع 
ت�سكيل الروؤية امل�ستقبلية لل�سنوات 
تقدمي  اإىل  وال���رام���ي���ة  ال���ق���ادم���ة 
اأف�سل اخلدمات التي حتقق �سعادة 
ف�����س��ًا ع���ن حتديد  امل��ت��ع��ام��ل��ن، 
فيها  مبا  الرئي�سة  العمل  جمالت 
جمالت  تبني  م��ع   ، املجتمع  اأم���ن 
جديدة ت�سمل البتكار وال�ستدامة 
راأ�ص  خطة  م��ع  متا�سياً  وال���ري���ادة 
اخل��ي��م��ة وال��ت��ط��ور امل��ت�����س��ارع الذي 

ت�سهده الإمارة.
ال��دك��ت��ور حم��م��د املحرزي  واأّك������د  
وتطوير  لتحديث  اجلهود  تظافر 
-2019 ال�سراتيجية  اخل��ط��ة 

2021، ا�ستناداً اإىل روؤية وا�سحة 
الأداء  م�����س��ت��وي��ات  رف���ع  ت�����س��ت��ه��دف 

تلبي  م��ت��م��ي��زة  ل��ت��وف��ري خ���دم���ات 
وامل�ستقبلية  احلالية  الحتياجات 
وذلك  املتعاملن،  �سعادة  وحتقيق 
التحول  م��وج��ة  م���ن  ب��ال���س��ت��ف��ادة 
التكنولوجية  والب��ت��ك��ارات  ال��ذك��ي 
اأهمية  �سعادته  واأو���س��ح  امل��ت��ط��ورة. 
اجلديدة  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
تعزيز  ح�������ول  ت���ت���م���ح���ور  ك����ون����ه����ا 
جمارك  ل�����دائ��رة  التناف�سية  امل��ي��زة 
راأ�����ص اخل��ي��م��ة، م��ن خ���ال تقدمي 
والذكية  الإل��ك��رون��ي��ة  اخل���دم���ات 
منا�سبة  ب��ت��ك��ل��ف��ة  اجل������ودة  ع��ال��ي��ة 

اأخ���ط���اء، ويف غ�����س��ون فره  واأق����ل 
زمنية قيا�سية تعترب الأف�سل على 

م�ستوى الإمارة.
امل���ح���رزي: ج���اءت جل�سة  واأ����س���اف 
ال���ع�������س���ف ال����ذه����ن����ي ا����س���ت���ج���اب���ًة 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة يف 
احلكومية،  ب��اخل��دم��ات  الرت���ق���اء 
والتميز  الب���ت���ك���ار  اإىل  ا����س���ت���ن���اداً 
باعتبارهما حجر الأ�سا�ص لتحقيق 
ال�����س��ع��ادة وال��رف��اه��ي��ة ال��ت��ي تعترب 
الإم���ارات.  دول��ة  غاية جوهرية يف 
مثالية  م��ن�����س��ة  اجل��ل�����س��ة  و���س��ك��ل��ت 

لإجناح  املثلى  ال�سبل  ل�ستك�ساف 
عملية التطوير ال�سامل خلدماتنا، 
امل�سرية  م��ت��ط��ل��ب��ات  ي���ت���واف���ق  مب���ا 
ال��ت��ن��م��وي��ة امل��ت�����س��ارع��ة، م���ن خال 
الركيز على الأفكار املبتكرة التي 
الأداء  اأمام حت�سن  الطريق  متهد 
�سواء  العمل،  جم��الت  خمتلف  يف 
احلالية اأو اجلديدة، باإ�سراف نخبة 
والكوادر  الب�سرية  ال��ك��ف��اءات  م��ن 
عاتقها  على  ت�سع  ال��ت��ي  القيادية 
املتعامل  رح��ل��ة  ت�سهيل  م�سوؤولية 

لتكون الأف�سل على الإطاق.

يف جل�ضة ع�ضف ذهني 

جمارك راأ�ش اخليمة تتبنى البتكار وال�شتدامة 
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عربي ودويل
املراأة املوريتانية .. ح�شور متميز يف خمتلف املجالت التنموية •• نواك�سوط - وام:

عملت ال�سيا�سات التي اعتمدتها احلكومة املوريتانية خال ال�سنوات املا�سية على 
تفعيل دور املراأة املوريتانية يف خمتلف املجالت �سواء كانت تنموية اأو اجتماعية 
اأو اقت�سادية اأو �سيا�سية. وعملت احلكومة املوريتانية لتحقيق هذا الهدف على 
عدة حماور تهدف يف جمملها اإىل تعزيز ولوج املراأة اإىل خمتلف امليادين �سواء 
من خال اعتماد منهجية التمييز الإيجابي ل�ساحلها اأو من خال تخ�سي�ص 
اإ�سافة  املقاعد الربملانية لها، وتكليفها بعدة حقائب وزاري��ة،  ن�سبة معينة من 
اإىل تعزيز م�ساركتها يف املجالت القت�سادية والتنموية. و�سكلت ال�سنوات الع�سر 
املا�سية نقطة حتول يف التعاطي مع ق�سايا املراأة املوريتانية، حيث اأخذ الهتمام 
التنمية،  يف  م�ساركتها  بحتمية  را�سخ  اإمي��ان  على  مبنيا  ا�سراتيجيا  بعدا  بها 
وجت�سد ذلك من خال ح�سورها البارز يف خمتلف مناحي احلياة وولوجها اإىل 
مراكز �سنع القرار. واأ�سبحت املراأة املوريتانية بف�سل هذه الإجراءات منوذجا، 
حيث حتتل منا�سب معتربة �سواء �سمن الطواقم التنفيذية اأو الت�سريعية ويف 
ت�سكيلة الأمناء العامن، اإ�سافة لوجودها املميز �سمن امل�ست�سارين البلدين يف 

اجلهوية  املجال�ص  يف  كذلك  ومتثيلها  ح�سورها  عن  ف�سا  البلديات  خمتلف 
حديثة الن�ساأة يف خمتلف املناطق. كما تبواأت املراأة املوريتانية وبف�سل ال�سيا�سة 
الإدارية  املنا�سب  ع�سرات  التنموية  املجالت  ملختلف  ولوجها  لتعزيز  املنتهجة 
عمومية  ملوؤ�س�سات  ال��ع��ام��ة  والإدارات  الإدارة  جمال�ص  رئ��ا���س��ة  مثل  ال�سامية 
حل�سورها  اإ�سافة  التلفزيونية،  املوريتانية  وقناة  لاأنباء  املوريتانية  كالوكالة 
املتزايد يف املدار�ص املهنية خا�سة املدر�سة الوطنية لاإدارة وال�سحافة والق�ساء 
فيما ت�ستعد ع�سرات الفتيات املوريتانيات لولوج الوظيفة العمومية من اأو�سع 
اأبوابها. وعملت ال�سيا�سة القت�سادية للحكومة املوريتانية ويف اإطار العمل على 
حيث  للقرو�ص  الن�ساء  ولوج  بت�سجيع  املوريتانية  للمراأة  القت�سادي  التمكن 
والتنمية  الإي��داع  �سندوق  ميولها  التي  امل�ساريع  من  ا�ستفادة  الأك��رث  يعتربن 
هذا  يف  التنموية  امل�ساريع  من  جملة  تنفيذ  ويجري  الريفيات.  الن�ساء  خا�سة 
امل�ساريع  لتمويل  للمراأة و�سندوق  القت�سادي  التمكن  تعزيز  املجال كم�سروع 

املدرة للدخل ل�سالح الن�ساء املنتظمات يف تعاونيات ن�سوية، اإ�سافة اإىل برنامج 
الرفاه لا�ستقرار الأ�سري وال�سحة الإجنابية الذي يهدف اإىل ترقية ا�ستقرار 
الأ�سرة وامل�ساهمة يف ت�سريع احلد من وفيات الأمهات والأطفال بالتعاون مع 
لل�سكان مع  اأف�سل جتاوب  املدين، ل�سمان  املجتمع  والأئمة ومنظمات  العلماء 
اأه���داف ه��ذا ال��ربن��ام��ج. واأظ��ه��رت امل���راأة املوريتانية ك��ف��اءات وق���درات عالية يف 
ت�سيريها ملختلف املهام امل�سندة لها مما �ساهم يف و�سولها اإىل منا�سب القرار، 
م�ستفيدات من القوانن التي و�سعتها الدولة والتي عززت مكانة املراأة ور�سخت 
مبداأ امل�ساواة وال�ستقالية، ول تزال املراأة املوريتانية تطمح اإىل امل�ساركة بكثافة 
يف التنمية والو�سول اإىل املنا�سب العليا والرفع من م�ستوى متثيلها يف دوائر 
للمراأة  والجتماعية  القت�سادية  املكانة  تعزيز  اأن  خرباء  ويرى  القرار.  �سنع 
عاتقها  على  امللقاة  الأ�سرية  امل�سوؤوليات  عبء  من  والتخفيف  طاقتها  وحترير 
القرار وحتقيق  امل��راأة يف دوائ��ر �سنع  للرفع من م�ستوى  اأ�سا�سياً  ي�سكل �سرطاً 

ت�سغل  اأن  املوريتانية  امل��راأة  ا�ستطاعت  وقد  التنمية.  يف  للن�ساء  عادلة  م�ساركة 
جميع مراكز �سنع القرار حيث اأ�سبحت وزيرة و�سفرية ووالية “ حمافظة “ 
عاوة على ولوجها قطاعات ال�سرطة واجلي�ص. ورغم ح�سور املراأة املوريتانية 
يف امل�سهد ال�سيا�سي والإداري يف الباد خا�سة بعد و�سولها اإىل مكانة متقدمة 
يف الأجهزة احلكومية بالدولة بالإ�سافة اإىل املجال�ص املنتخبة من قبل ال�سعب، 
لت�سل  التوجه  املوريتانية تقوم بجهود معتربة لدعم هذا  زالت احلكومة  فما 
القطاعات  الفاعلة يف كافة  امل�ساركة  املوريتانية لكافة حقوقها وتتاح لها  املراأة 
 2013 ع��ام  يف  �سدر  وق��د  ال��رج��ل.  اأخيها  م��ع  جنب  اإىل  جنبا  لبلدها  خدمة 
ت�سريع اآخر ي�سمن 20 مقعدا انتخابيا للمراأة من خال ما يعرف بالائحة 
التي  العامة  الوطنية  الائحة  على  مقعدا   20 على  ع��اوة  للن�ساء،  الوطنية 
اأن كانت هناك  بعد  ال��ت��وايل،  وام���راأة على  بت�سكيلها من رج��ل  يلتزم كل ح��زب 
العديد من املعوقات متنع املراأة املوريتانية لعقود خلت من الولوج اإىل الوظائف 
العامة ومزاحمة الرجل يف تدبري ال�ساأن العام. واأدى هذا القانون اإىل تناف�ص 
امل��راأة املوريتانية وهي التي متثل ح��وايل ن�سف �سكان  بن الأح��زاب لك�سب ود 

الباد ح�سب اآخر اإح�ساء لل�سكان.

•• الفجر - خرية ال�سيباين
ي��ب��ق��ى ه�����ذا ال����رج����ل ل����غ����زا: كيف 
ال�سحفي  ال���ك���ات���ب  ه�����ذا  اأ����س���ب���ح 
املحافظ املحرم، يف غ�سون ب�سع 
ل  فظا  �سعبويا  حمّر�سا  ���س��ن��وات، 
املحظورات،  ك���ل  ك�����س��ر  يف  ي�����ردد 
اأملانيا، تلك  حتى الأكرث قدا�سة يف 
ارتكبها  ال��ت��ي  ب��اجل��رائ��م  املرتبطة 
ال��ث��ال��ث؟ ه��ذا ه��و ال�سوؤال  ال��راي��خ 
اأملانيا  يف  اجل��م��ي��ع  ي��ط��رح��ه  ال����ذي 
غاولند،  األك�سندر  اأ�سبح  اأن  منذ 
النظام  يف  املحافظة  ال��رك��ائ��ز  م��ن 
ال��دمي��ق��راط��ي ل��ل��ج��م��ه��وري��ة، قبل 
حزب  رئي�ص  ن��ائ��ب  اأ�سبح  ع��ام��ن، 
امل��ان��ي��ا اليميني  ال��ب��دي��ل م��ن اج���ل 
امل���ت���ط���رف، احل������زب ال������ذي ي�����زداد 

راديكالية يوما بعد اخر.
التحول  ه����ذا  ل��ف��ه��م  حم���اول���ة  يف 
امل��ذه��ل، م��ن ال�����س��روري النظر يف 
البالغ  ال���رج���ل  ه����ذا  ����س���رية ح���ي���اة 
77 ع��اًم��ا، م��ول��ود عام  م��ن العمر 
اأملانيا  يف  ك��ي��م��ن��ت�����ص  يف   1941
ت�سدرت  والتي  ال�سابقة،  ال�سرقية 
بعد  اأغ�سط�ص  يف  الأخ��ب��ار  عناوين 
امل���اين، يف قلب  ���س��اب  ج��رمي��ة قتل 
ال�������س���ارع، وال��ق��ب�����ص ع��ل��ى لجئن 
اث��ن��ن ب�����س��ب��ب��ه��ا.    وم��ن��ذ ح�سوله 
ع��ل��ى ال��ب��ك��ال��وري��ا يف ���س��ن ال���� 18، 
األك�سندر غاولند، ابن قائد  انتقل 
النازيون،  ط���رده  ال���ذي  ال�����س��رط��ة 
انتقل اإىل الغرب. وب�سرعة كبرية، 
التكوين،  احل��ق��وق��ي  ه��ذا  ان��خ��رط 
يف ال�����س��ي��ا���س��ة حت���ت راي�����ة احل���زب 

امل�سيحي الدميقراطي.
م�سوؤوًل  اأ�سبح  ف��ران��ك��ف��ورت،     يف 
دولة،  وزي���ر  لينتهي  للحزب  وف��ي��ا 
هي�ص.  مقاطعة  مل�ست�سارية  رئي�ساً 
يكن  مل  غ��اولن��د،  األك�سندر  اأن  اإل 
الأم��ام��ي��ة: عقل  ال�سفوف  اب��دا يف 
مفكر للحزب، كان مي�سك اخليوط 
ال�سربات،  وي����رت����ب  وي���ح���رك���ه���ا، 
كوالي�ص  خلف  التحالفات  ويعقد 
ال�سلطة.. ل كلمة اأعلى من اخرى، 
ل جمل قاتلة، ل حروب كامية.. 

عك�ص �سورته احلالية بالكامل.

مولع بالتاريخ
  ل ب��د م��ن ال��ق��ول اإن ه��ذا الرجل 

عبارة  ا�ستخدام  يف  ي��ردد  اأن  دون 
ت�ستح�سر الذكريات املظلمة حتت 

عهد الرايخ الثالث.
املحرمات  ت���اج  يه�ّسم  وخ��ا���س��ة،     
ال���ب���ل���د:  ه�������ذا  وامل������ح������ظ������ورات يف 
التقليل من اجلرائم التي ارتكبها 

النازيون. 
القومية  وال����س���راك���ي���ة  “هتلر 
الطيور  ف�سات  من  كومة  جمرد 
النجاحات  من  �سنة  باألف  مقارنة 
تاريخ  لدينا  الأمل���اين...  التاريخ  يف 
جم���ي���د ا����س���ت���م���ر اأك�������رث م����ن تلك 
ال�سنوات اللعينة!”. خال احلملة 
املا�سي،  اخل��ري��ف  يف  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
اأ������س�����اد ب��ف�����س��ائ��ل ج���ن���ود ال���ق���وات 
امل�����س��ل��ح��ة الأمل���ان���ي���ة، وط���ال���ب بحق 
كغريهم   - ي��ك��ون��وا  اأن  يف  الأمل������ان 
 - العامل  الأخ���رى يف  ال�سعوب  من 
احلرب  خ��ال  بجي�سهم  فخورين 

العاملية الثانية.
اأثارتها هذه  التي     كانت ال�سجة 
ا�ستفزاز  ه���ائ���ل���ة..  ال��ت�����س��ري��ح��ات 
ال�سعبوية  ح����ول  وم��ق��ال��ه  ن���اج���ح، 
الذي ن�سرته �سحيفة “فرانكفورتر 
اأجلماينه ت�سايتوجن” يف 6 اأكتوبر 
اجلاري، والذي اتهم بعده ب�سرقة 
خطاب لهتلر، يتنّزل يف هذا ال�سياق 

من التجاوزات.
   ف���ه���ل ا����س���ت���خ���دم ه������ذا ال���رج���ل 
اكتئاب  ال��ذي يعاين م��ن  ال��ع��ج��وز، 
م��زم��ن، ب��رن��ام��ج ال��ب��دي��ل م��ن اجل 
�����س����رية غري  ل���ل�������س���روع يف  امل���ان���ي���ا 
متوقعة، فر�سة اأخرية لا�ستمتاع 
بالأ�سواء، يف مقدمة امل�سرح؟ حتى 
ال����دخ����ول يف  اق��ت�����س��ى الم�����ر  وان 
خ�سومة مع العديد من الأ�سدقاء 
ابنته،  م��ع  ال��ق��دام��ى،  ال�سيا�سين 
اأفكار  حتتمل  تعد  مل  التي  الق�ص، 

والدها؟
اإن��ه ل  األك�سندر غاولند،      يقول 
اإذا كان �سيكون على  يعرف بعد ما 
قيد احلياة لريى حزب البديل من 
القائم  ال��ن��ظ��ام  يقلب  امل��ان��ي��ا  اج���ل 
النتخابات  م��وع��د   ،2021 ع���ام 
ال��ق��ادم��ة. امل��وؤك��د ه��و اأن���ه �سيتوهج 
تقدم  ي��ك��ون،  عندما  الأح���د،  م�ساء 
حزب البديل من اجل املانيا �سبب، 
بالحتاد  الإطاحة  كبري،  جانب  يف 

امل�سيحي الجتماعي يف بافاريا.

ال��ه��ج��رة.. اإن���ه ي��ع��رف ك��ي��ف يلعب 
ف�سيًئا،  و���س��ي��ًئ��ا  ال���وت���ر،  ه���ذا  ع��ل��ى 
ت����ط����ّرف خ���ط���اب���ه. وم����ن����ذ دخ����ول 
املانيا  اج�����ل  م����ن  ال���ب���دي���ل  ح�����زب 
�سبتمرب  يف  ال���ب���ون���د����س���ت���اغ  اإىل 
امل��ا���س��ي، اأ���س��ب��ح ه��و را����ص احلربة 
الكبري  الئ����ت����اف  ي��ه��اج��م  وم����ن 
الدميقراطي  امل�سيحي  )الحت����اد 
الجتماعي،  امل�سيحي  –الحتاد 
الدميقراطي(  ال�سراكي  احل��زب 
مهمته  يف  م��دع��وًم��ا  ال�����س��ل��ط��ة،  يف 
من  املكونة  الربملانية  مبجموعته 

92 نائًبا.

تاج املحرمات
ابدا،  �ساحه  ينزع  مل  ومنذئذ،     
ي�سرخ،  ي���ه���زاأ،  ال��ه��ج��وم،  اىل  مي��ر 
“اأغلق فمك!”، حتت قبة الربملان، 
يغرّي الثقافة ال�سيا�سية لبلده. هذا 
الرجل الكو�سموبوليتي والليربايل 
اأجنيا  �سّبه  لقد  ُي��ع��رف،  يعد  مل 
والهجرة  مريكل ب� “الديكتاتور”، 
مبحاولة ا�ستبدال �سعب باآخر، ويف 
ق�سية احلال املهاجرون بدل الأملان، 
وي��ط��ال��ب ب����اأن ي��ت��م ال��ق�����س��اء على 
وزي���رة الن��دم��اج اأي����دان اأوزوغ����وز، 

وامل��ث��ق��ف ل مي��ل��ك �سورة  ال���ذك���ي 
و�سريرة،  غبية  �سعبوية  �سخ�سية 
�سغوف  غ������اولن������د  ف���األ���ك�������س���ن���در 
بالتاريخ، كانت اأطروحته عن بطله 
اإنه  ويقول  فرن�سا،  يحب  تالريان، 
ديغول.  اجل���رال  �سخ�سياً  التقى 
كما كان اأجنلو فيل، ووفيا ل�سرته 
كتاًبا عن  واأل��ف  الأبدية،  التويدية 
يف  ومتخ�س�ص  ون��د���س��ور،  ���س��ال��ة 

تاريخ برو�سيا. 
  عندما خ�سر حزب الدميقراطين 
امل�����س��ي��ح��ي��ن م��ق��اط��ع��ة ه��ي�����ص عام 
غاولند  األ��ك�����س��ن��در  ب����داأ   ،1991
م�سرية ثانية كمحّرر. اأ�سبح مدير 
حمافظة  يومية  �سحيفة  حترير 
يف بوت�سدام واأغرق ال�سحافة، حتى 
ال��ي�����س��اري��ة م��ن��ه��ا، مب��ق��الت الراي 
يف  �سلبا  حمافظا  ك��ان  وتعليقاته. 

اآرائه، وحمرما، ومطلوبا.
باتت  م���ريك���ل  اأجن����ي����ا  ان  اإل     
ت��ث��ري ان��زع��اج��ه اأك����رث ف���اأك���رث. انه 
لكونها،  امل�����س��ت�����س��ارة  م���ن  غ��ا���س��ب 
بالحتاد  ان��ح��رف��ت  راي������ه،  ح�����س��ب 
امل�سيحي الدميقراطي اىل الي�سار، 
بتجاهلها جلناحه اليميني. اأ�سبح 
متزايد:  ب�سكل  �سراحة  ينتقدها 

ب���وت�������س���دام. وي��ع��ي�����ص غ����اولن����د يف 
املدينة  تلك  يف  اأر�ستقراطية  فيا 
اثرياء  يعي�ص  حيث  برو�سيا،  مهد 
اأملانيا واأ�سحاب النفوذ منذ �سقوط 
اجلدار، ويقول متابعوه منذ فرة 

طويلة اإنه ي�سعر بروح الع�سر.
الإحباط  اإىل  الن�سات  انه يح�سن 
وال�سعور  اجل���رمي���ة،  وامل����خ����اوف: 
ك���ل �سيء،  الأم��������ان، وق���ب���ل  ب���ع���دم 

ت��اأ���س��ي�����ص م��وؤ���س�����س��ة ال���ب���دي���ل من 
اقتن�ص   ،2013 ع��ام  امل��ان��ي��ا  اج��ل 
الفر�سة،  غ���اولن���د  األ��ك�����س�����������������ان��در 
امل�سيحي  الحت����������اد  م�����ع  وق����ط����ع 

الدميقراطي. 
اج���ل  م����ن  ال���ب���دي���ل  “حزب  ك������ان 
“مبادرة  جم����رد  ح��ي��ن��ه��ا  املانيا” 
الحت����اد  م���ريك���ل  حل����زب  بديلة” 
امل�سيحي الدميقراطي، وهو جتمع 

ب��ال�����س��ل��ط��ة، جعلت  ت��ت�����س��ب��ث  اإن���ه���ا 
الدميقراطي  الحت����اد  ح���زب  م��ن 
امل�سيحي حزباً �سيا�سياً ناعماً ورخوا 
“لقد  وي��ق��ول:  وم��ن دون مامح. 
امل�سيحي  الحت�����اد  ائ���ت���اف  خ�����س��ر 
امل�سيحي  –الحتاد  الدميقراطي 
وُي�سّبهه باآثار  الجتماعي، روحه”، 

قدمية خربة. 
   ع��ن��دم��ا ُط��ل��ب م��ن��ه امل�����س��ارك��ة يف 

من اأ�ساتذة وبرجوازين غا�سبن. 
ف��ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ه���ذا امل���ت���ق���اع���د غري 
الرا�سي، ميثل هذا احلزب اجلديد 

مغامرة اأخرية مرحب بها.
األك�سندر  ك���ّل���ف   ،2014 ع����ام     
البديل  ح����زب  ب��ت��م��ث��ي��ل  غ����اولن����د 
براندتبورغ.  يف  امل��ان��ي��ا  اج���ل  م���ن 
نتيجة  اجل����دي����د  احل�������زب  ����س���ج���ل 
ج��ي��دة، ودخ����ل ال���ربمل���ان امل��ح��ل��ي يف 

البديل من اأجل اأملانيا ع�ّضه الثري:

من هو الرجل الذي مل يرتدد يف �شرقة هتلر فكريا...؟
ُي�ضّبه ائتالف امل�ضيحي الدميقراطي - وامل�ضيحي الجتماعي، باآثار قدمية خربة ويقول انه خ�ضر روحه 

األك�سندر غاولند ي�ستهدف مريكل �سراحةاألك�سندر غاولند.. �سرقة ادبية مو�سوفة يطالب بالق�ساء على وزيرة الدماج اأيدان اأوزوغوز

البديل يخطب را�ص بافارياالبديل من اجل املانيا قوة داخل الربملان

هل �سينهار امل�سيحي الجتماعي يف بافاريا؟

اعترب الهجرة حماولة »ا�شتبدال« �شعب باآخر، 
ويف ق�شي��ة احل��ال املهاج�رون ب���دل الأمل��ان 

األف كتاًبا عن �شاللة وند�شور، ومتخ�ش�ش يف 
تاريخ برو�شيا والتقى �شخ�شيًا اجلرنال ديغول 

مل يكن ابدا يف ال�ضفوف الأمامية لكنه عقل مفكر مي�ضك اخليوط ويحركها يف كوالي�س ال�ضلطة
طالب بحق الأملان يف اأن يفتخروا كغريهم من ال�ضعوب بجي�ضهم خالل احلرب العاملية الثانية
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على  م��اي  ت��ريي��زا  حكومة  م��ن  بال�ستقالة  بريطانيون  وزراء  ه��دد 
خلفية تنازلت تنوي تقدميها اإىل الحتاد الأوروبي يف ملف بريك�ست، 
بح�سب ما اأوردت �سحف بريطانية ام�ص . وُن�سرت تقارير حول تنامي 
الأ�سبوع  تعقد  مف�سلية  قمة  قبيل  احلكومة  داخ��ل  الحتجاجات 
املقبل يف بروك�سل بهدف التفاق حول تفا�سيل خروج بريطانيا من 
الحتاد الأوروبي. وتاأتي التهديدات بال�ستقالة بالتزامن مع تلويح 
حلفاء ماي يف اإيرلندا ال�سمالية ب�سحب تاأييدهم لها واإجبارها على 
مواجهة خطر �سحب الثقة ما قد يوؤدي اإىل اإجراء انتخابات مبكرة. 
وبح�سب �سحف بريطانية قد ت�ستقيل وزيرتان على الأقل على خلفية 
تنازلت ماي من اأجل اإبقاء احلدود الإيرلندية مفتوحة بعد خروج 
بريطانيا من الحتاد الأوروبي يف 29 اآذار مار�ص. وذكرت �سحيفة 
الأوروبي  بالحتاد  امل�سككة  الربيطانية  التنمية  وزي��رة  اأن  تلغراف 
بال�ستقالة.  هددتا  ماكفيه  اإ�سر  التقاعد  ووزي��رة  موردونت  بيني 
من جهتها اأوردت �سحيفة “ذا غارديان” اأن رئي�سة جمل�ص العموم 
اأندريا ليد�سوم تبدي قلقها اإزاء خطة ماي للقبول ببقاء بريطانيا 
�سمن الحتاد اجلمركي الأوروبي لفرة غري حمددة بعد بريك�ست.
وكانت بروك�سل تقدمت بالقراح كو�سيلة لإبقاء احلدود الإيرلندية 

مفتوحة يف حال مل يتم التو�سل اإىل اتفاق جتاري.

عربت الإدارة الأمريكية عن اأملها يف اإطاق �سراح الق�ص الأمريكي 
اأندرو بران�سون الذي يحاكم يف تركيا لكن وزارة اخلارجية قالت اإنها 

لي�ست على علم باأي اتفاق مع احلكومة الركية لإطاق �سراحه.
وذك����رت حم��ط��ة )اإن.ب���ي.����س���ي ن��ي��وز( اأن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وتركيا 
تو�سلتا لتفاق يتم مبوجبه اإ�سقاط بع�ص التهم عن بران�سون على 
اأن يطلق �سراحه خال اجلل�سة اأو بعدها بقليل. وبالإ�سافة اإىل وزارة 
اخلارجية، اأحجم مايك بن�ص نائب الرئي�ص عن تاأكيد التو�سل لأي 
اتفاق. لكنه عرب عن اأمله يف الإف��راج عن بران�سون قائا اأم�ص “ل 
يزال يحدونا الأمل ب�ساأن اإجراءات املحكمة غدا ... واأن ترى تركيا 
الطريق ممهدا وتطلق �سراح هذا الرجل ال�سالح الذي مل يرتكب اأي 
جرم والذي احتجز ل�سنوات عدة يف تركيا ظلما«. واأ�ساف “الرئي�ص 
بحزم  مبوقفنا  التم�سك  �سنوا�سل  اأننا  اأو�سحا  واإدارت��ن��ا..  ترامب.. 
حلن حترير الق�ص بران�سون وعودته لوطنه يف الوليات املتحدة مع 

اأ�سرته وكني�سته«.
وذكر م�سوؤولن كبريان ب��الإدارة اأنه ل يوجد اتفاق مع تركيا ب�ساأن 
“لدينا  هويته  عن  الك�سف  ع��دم  �سريطة  اأحدهما  وق��ال  بران�سون. 

اآمال، لكنه و�سع غري م�ستقر«.

الرئي�ص  اإدارة  م���ادورو  نيكول�ص  ال�سراكي  فنزويا  رئي�ص  اتهم 
فيه  ت�سهد  وق���ت  بال�سعي لغ��ت��ي��ال��ه يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي 

العاقات بن البلدين توترا.
وردا على �سوؤال ب�ساأن ت�سريحات مادورو قال متحدث با�سم جمل�ص 
التي  الأم��ري��ك��ي��ة  “ال�سيا�سة  اإن  الأب��ي�����ص  بالبيت  ال��ق��وم��ي  الأم����ن 
تف�سل عودة الدميقراطية بطريقة �سلمية ومنظمة يف فنزويا مل 

تتغري«.
وت��ق��ول امل��ع��ار���س��ة يف ف��ن��زوي��ا اإن م����ادورو ي��وج��ه ات��ه��ام��ات �سخيفة 

لاأعداء لي�سرف الهتمام بعيدا عن عدم كفاءته.
وفر نحو مليوين �سخ�ص منذ عام 2015 من فنزويا، البلد الغني 
�سديد يف  ب�سبب نق�ص  اقت�سادية ح��ادة،  اأزم��ة  ي�سهد  ال��ذي  بالنفط 

الغذاء والدواء وارتفاع الت�سخم ب�سدة وتف�سي جرائم العنف.
باأنه  م����ادورو  ف��ن��زوي��ا وو���س��ف��ت  ع��ق��وب��ات على  وا�سنطن  وف��ر���س��ت 

طاغية قمع حقوق الإن�سان وت�سبب يف انهيار اقت�سادي.
واتهم البيت الأبي�ص حكومة مادورو يوم الأربعاء بالتورط يف مقتل 
اأحزاب  لكن  انتحر  اإن��ه  ال�سلطات  تقول  م�سجون  فنزويلي  �سيا�سي 
املعار�سة تقول اإنه ُقتل. وقال مادورو يف ت�سريحات بثها التلفزيون 
املتحدة طلبت من حكومة  الوليات  اإن  الأول اخلمي�ص  اأم�ص  م�ساء 

كولومبيا املجاورة قتله.

عوا�سم

لندن

كراكا�س

وا�شنطن

زعماء اأوروبا يعقدون قمة 
حا�شمة ب�شاأن »بريك�شت«

•• بروك�سيل-وكاالت:
يعقد زعماء الحتاد الأوروبي قمة يف بروك�سل الأ�سبوع املقبل، يتوقع لها اأن 
متثل حلظة فارقة يف اإطار مفاو�سات خروج بريطانيا من التكتل الذي ي�سم 
28 دولة. وقال رئي�ص الربملان الأوروبي دونالد تو�سك، ال�سهر املا�سي، اإن 
القمة املقبلة �ستكون حلظة احلقيقة، وذلك يف اأعقاب النق�سامات العميقة 
التي ُك�سف عنها النقاب خال اجتماع رئي�سة وزراء بريطانيا ترييزا ماي، 
وزعماء الدول ال�سبع والع�سرين الأخرى الأع�ساء يف التكتل، والتي جنم 

عنها حالة من اجلمود بن لندن وبروك�سل.
ب�ساأن  ونتائج  تقدم  اأق�سى  اإح���راز  نتوقع   ، اأكتوبر  قمة  يف  تو�سك:  وق��ال 
اأنه حينها فقط  حمادثات خروج بريطانيا من الحتاد الأوروب��ي، م�سيفاً 
اإب��رام اتفاق يف هذا  ي�ستطيع الحت��اد الأوروب���ي اتخاذ ق��رار حول خطوات 
ال�ساأن. ويجري م�سوؤولون من بريطانيا والحتاد الأوروبي جهوداً حممومة 
يف الوقت الراهن ملناق�سة اأكرب قدر من التفا�سيل اخلا�سة بعملية اخلروج 

قبل القمة املقبلة.
خروج  دون  احليلولة  �ساأنه  من  لتفاق  التو�سل  يف  ال��ق��ارة  زعماء  وي��اأم��ل 
بريطانيا من الحتاد الأوروبي يف 29 مار�ص 2019، دون فرة انتقالية، 

وذلك لتحا�سي الت�سبب يف فو�سى واأوجاع اقت�سادية للطرفن.
“اتفاقية  ب��ا���س��م  ي��ع��رف  م��ا  ب��ن��ود  ح���ول معظم  ت��واف��ق  اإىل  ال��ت��و���س��ل  ومت 
ال�سائكة  ال��ن��ق��اط  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�سهد  مل  ول��ك��ن  اأ���س��ه��ر،  قبل  الن�سحاب” 
تقدما يذكر، خا�سة ما يتعلق بوجود اإجراءات م�سددة على حدود اإيرلندا 
ال�سمالية، حيث �ست�سبح هي احلدود الربية الوحيدة بن اململكة املتحدة 

والحتاد الأوروبي بعد اخلروج يف مار�ص املقبل.

خطة م�ضرتكة بني منظمة التحرير واحلكومة ال�ضورية 

ازالة الأنقا�ش من »الريموك« بانتظار اإعادة العمار

ثالث مناطق يف غرب اأوروبا �ضتبدو خمتلفة خالل 10 �ضنوات 

بعد بريك�شيت.. خريطة جديدة لأوروبا بحلول 2028

 •• كابول-اأ ف ب:

يتعن على الناخبن يف كابول يف 20 
خانة  �سطب  اأك��ت��وب��ر  الأول  ت�سرين 
النتخابات  يف  امل���خ���ت���ار  م��ر���س��ح��ه��م 
ت�سويت  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
800 �سورة  م��ن  اأك���رث  ك��ب��رية ت�سم 

ملر�سحن موزعة على 15 �سفحة.
املر�سحن  م��ن  كبري  ع��دد  ويتناف�ص 
ولية  يف   33 ال  النواب  مقاعد  على 
ك���اب���ول ح��ي��ث ي��ع��ي�����ص ح����واىل خم�ص 
ال�����س��ع��ب الأف���غ���اين. وه���ي الأع���ل���ى يف 
هذه  خ��ال  النتخابية  ال��دوائ��ر  ك��ل 
منذ  الأوىل  الت�سريعية،  النتخابات 
2010. وهم وحدهم ميثلون حواىل 
2500 م��ر���س��ح اىل  اأك����رث م��ن  ث��ل��ث 
لويا  امل�سمى  النواب،  جمل�ص  انتخاب 

جريغا، الذي ارجئ فرة طويلة.
وي��خ��ت��ار ك���ل ن��اخ��ب م��ر���س��ح��ا واح���دا 
ف��ق��ط، ل��ك��ن ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ���س��ورت��ه يف 
كابول،  يف  الكبرية  الت�سويت  بطاقة 
وقتاً  ي�ستغرق  قد  ال�سحيفة،  بحجم 

طويًا.
وقد يوؤدي ذلك اىل رفع حدة التوتر 
اأم�����ام مراكز  ال��ن��اخ��ب��ن  ط���واب���ري  يف 
القراع لأن طالبان وتنظيم  داع�ص 

وفاة بوتا.. وجه دولة 
الف�شل العن�شري 

 •• جوهان�سربج-رويرتز:

ن��ق��ل��ت ���س��ب��ك��ة )اإي.اإن.������س�����ي.اإي�����ه( 
الإخبارية ام�ص عن ابن بيك بوتا، 
ع��امل��ي��ا حلكومة  امل���ع���روف  ال���وج���ه 
جنوب  يف  ال���ع���ن�������س���ري  ال���ف�������س���ل 
اأفريقيا حن كان وزيرا للخارجية 
فيها، قوله اإن والده تويف عن 86 
عاما بعد �سراع طويل مع املر�ص.

�سغل بوتا من�سب وزير اخلارجية 
نظام  نهاية  اإىل   1977 ع��ام  م��ن 
 ،1994 ع��ام  العن�سري  الف�سل 
وكان يعترب اإ�ساحيا يف حكومات 

احلزب احلاكم التي عمل فيها.
جنوب  ب���اأن  تنباأ   1986 ع��ام  ويف 
اأن يكون لها رئي�ص  اأفريقيا ميكن 
ي����وم م���ن الأي��������ام، وهو  اأ�����س����ود يف 
ال�سديد  بالتبكيت  قوبل  ت�سريح 
ب���ي. دبليو.  ال��رئ��ي�����ص  م���ن ج��ان��ب 
بوتا الذي مل تكن تربطه به �سلة 
قرابة. وكان عليه الدفاع عن نظام 
امل�سرح  ع��ل��ى  ال��ع��ن�����س��ري  ال��ف�����س��ل 
عزلة  ف��ي��ه  زادت  وق���ت  يف  ال��ع��امل��ي 
باده وواجهت عقوبات اقت�سادية 
يف اخلارج وفر�ست حالة طوارئ يف 
ا�ستقرار  زعزعة  وحاولت  الداخل 

دول اأفريقية جماورة.

العملية  ح��رف  ي��ري��دان  اأن��ه��م��ا  اعلنا 
والتخوف  م�سارها.  ع��ن  النتخابية 
النتخاب  يوم  اع��ت��داءات  من ح�سول 
رغ������م احلجم  وع����ل����ى  ج��������دا.  ك���ب���ري 
غ���ري امل����األ����وف ل��ب��ط��اق��ة الق������راع يف 
الف  مئات  انتقال  وامكانية  ك��اب��ول، 
اعلن  اآخ��ر،  ال�سخا�ص من مكان اىل 
النتخابية  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث 
ان  �سيد حفيظ اهلل ها�سمي  امل�ستقلة 
�ست�ستخدم  ع��ادي��ة  اق����راع  ���س��ن��ادي��ق 
يوم النتخابات. وقال لوكالة فران�ص 
�سناديق  ام����ت����اأت  م����ا  “اذا  ب���ر����ص 
على  اخ��رى  �سناديق  لدينا  ب�سرعة، 
ت�سريع  اجل  ومن  الحتياط«.  �سبيل 
ن�سر  للناخبن،  وت�سهيلها  العملية 
كل مر�سح على مل�سقاته ومن�سوراته 
الائحة،  يف  م���وق���ع���ه  الن���ت���خ���اب���ي���ة 
ميكن  التي  ال�سفحة  اي�سا،  والأه���م 
العثور فيها على ا�سمائهم التي يتعن 

اختيارها اىل جانب �سورهم.
على  امل���ر����س���ح  م����وق����ع  ج����ان����ب  واإىل 
بكل  خا�ص  رمز  اأي�سا  ثمة  الائحة، 
واحد: �سجرة نخيل، اأ�سد او نظارتان 
ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل����ث����ال، وه�����ذا م���ا يتيح 

للناخبن الأمين التعرف اإليهم.
يف  للحملة  الر�سمي  الف��ت��ت��اح  وم��ن��ذ 

اإطاق الوعود املغرية.
ي�سكنها  ال��ت��ي  ك��اب��ول،  حم��اف��ظ��ة  ويف 
اكرث من 1،6 مليون ناخب، تتحدث 
ت�سجيل  م��ن  كبري  ع��دد  ع��ن  �سائعات 
تتيح  اح��ت��ي��ال��ي��ة  ب�������س���ورة  ال����س���م���اء 

للبع�ص الت�سويت مرات عدة.
ملنع  بيومرية  ك�سف  اأج��ه��زة  واأع���دت 
هذا النوع من عمليات التزوير. لكن 

•• الريموك-اأ ف ب:

لتتوقف  طريقها  �سفراء  جرافة  ت�سق  مدمرة،  اأبنية  بن 
اأن  الروؤية عما خلفها، قبل  الركام حتجب  اأم��ام تال من 
�ساحنة  اىل  ونقلها  تدريجياً  الأنقا�ص  برفع  �سائقها  يبداأ 
دم�سق  ج��ن��وب  ال��ريم��وك يف  اأح��ي��اء خميم  اأح���د  قريبة يف 

ال�ساهد على �سنوات النزاع.
خال  الفل�سطينين  لاجئن  ال��ريم��وك  خميم  وحت���ول 
�سنوات احلرب رمزاً ملعاناة قّل نظريها، بعدما �سكل �ساحة 
م��ع��ارك ب��ن اأط����راف ع���دة ت��ن��اوب��ت ع��ل��ى ال�����س��ي��ط��رة عليه، 
للفرار  �سكانه  دفع  عنيف وح�سار حمكم  لق�سف  وتعر�ص 
م�سهد  يطغى  �سكانه،  م��ن  اخل��ايل  املخيم  اأروق���ة  يف  منه. 
اأن��ح��ائ��ه ال �سجيج  ي���ردد يف  ���س��واه. ول  ال��دم��ار على م��ا 
نحو  بعد  ال�سيقة،  �سوارعه  بن  تتنقل  و�ساحنات  جرافات 
خم�سة اأ�سهر من �سيطرة القوات احلكومية عليه اإثر طرد 

تنظيم الدولة ال�سامية منه.
ومنذ ثاثة اأ�سابيع، بداأت عملية اإزالة الأنقا�ص من املخيم 
يف اإطار خطة م�سركة بن منظمة التحرير الفل�سطينية 

واحلكومة ال�سورية، من املتوقع اأن ت�ستمر �سهراً اإ�سافياً.
عاماً(، ع�سو جلنة   56( اخلالد  املهند�ص حممود  ويقول 
الإ����س���راف ع��ل��ى امل�����س��روع، ل��وك��ال��ة ف��ران�����ص ب��ر���ص “عندما 
للغاية،  و�سادماً  مرعباً  امل�سهد  كان  الأول،  اليوم  يف  دخلنا 
با�سرنا  بعدما  اأف�����س��ل  ب�سكل  تت�سح  ب���داأت  ال�����س��ورة  لكن 

التنظيف«.
ويو�سح “اأزلنا 50 األف مر مكعب من الأنقا�ص، وفتحنا 
اإعمار  لإع���ادة  التمهيد  وال��ه��دف  الرئي�سية،  الطرقات  كل 

املخيم واإعادة ال�سكان اإىل بيوتهم” يف مراحل لحقة.
اإزالة  اإىل  احل��اج��ة  ل��اأ���س��رار،  اأويل  م�سح  نتائج  واأظ��ه��رت 
20 يف املئة من اأبنية املخيم ب�سكل كامل، بينما يحتاج 40 
�ساحلة  البقية  بينما  وتدعيم  ترميم  اأع��م��ال  اإىل  املئة  يف 

لل�سكن.
الفل�سطينية يف  امل��خ��ي��م��ات  اأك���رب  ال���ريم���وك  وُي��ع��د خم��ي��م 

•• لندن-وكاالت:

ل���دى �سحيفة  راأي  ك��ات��ب  ك��ول��ون��ي��ل��ي،  األ��ي�����س��و  ي��ت��وق��ع 
“اإندبندنت” الربيطانية، اأن يعاد ر�سم خارطة اأوروبا 
ال��ق��وم��ي��ة ب��ع��د خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا ر���س��م��ي��اً م��ن الحت���اد 

الأوروبي.
وحدد كولونيلي ثاث مناطق يف غرب اأوروبا يرى اأنها 
�ستبدو خمتلفة خال ع�سر �سنوات، يف حال توا�سل دعم 
انف�سالين ع�سية اأزمة اقت�سادية ومد كبري للقومية. 

فبعد عقد على انهيار م�سرف “ليمان برازرز”، ظهرت 
العاملي.  امل��ايل  النظام  على  عنه  املرتبة  الآث���ار  اأخ���رياً 
ظل  ويف  امل��ج��ه��ول،  اإىل  بريطانيا  بريك�سيت  دف��ع  وم��ع 
�سعي اأوروبا لإعادة ت�سكيل نف�سها مبعزل عن بريطانيا، 

لرمبا يجري حتول كبري اآخر. 
وي�سري الكاتب اإىل ثبات احلدود بن دول اأوروبا الغربية 
منذ نهاية احلرب العاملية الثانية. ولكن اليوم، وبف�سل 
حت�سل  اق��ت�����س��ادي،  رك���ود  نتيجة  نه�ست  قومية  ق��وى 
لأوروبا  جديدة  خارطة  ر�سم  باحتمال  تنبئ  تغيريات 

بحلول عام 2028.
يقل عن ثاث مناطق  ما ل  كولونيلي، هناك  وح�سب 
نتيجة  النف�سال  خلطر  معر�سة  اأوروب��ي��ة  دول  داخ��ل 
�سمال  ع��ن  كتالونيا  ال��راه��ن:  ال�سيا�سي  لا�سطراب 
اإ�سبانيا، واإيرلندا ال�سمالية عن اململكة املتحدة، وجنوب 

تريول عن �سمال �سرق اإيطاليا. 
انف�سال  اأم���ام  عقبات  وج���ود  اإىل  امل��ق��ال  ك��ات��ب  وي�سري 
كتالونيا،  حالة  ففي  الأ�سلية.  دولها  عن  املناطق  تلك 
تفر�ص النخبة ال�سيا�سية يف بر�سلونة اإرادتها. وما زال 

التي  ال�سورية  احلكومة  ق��رار  بانتظار  العمار  اإع��ادة  ب��دء 
تدر�ص خمططاً لأعمار كافة املناطق املحيطة بدم�سق.

ورداً على �سوؤال عما اذا كان يتم التوا�سل مع جهات دولية 
مع  �سنتوا�سل  ي��ق��ول  امل��خ��ي��م،  اع��م��ار  اع���ادة  يف  للم�ساهمة 

اجلميع عندما نتفق مع الدولة على خطة اإعادة العمار.
اأن تبداأ اعادة العمار باأق�سى  وياأمل امل�سوؤول الفل�سطيني 

�سرعة لعودة اأهالينا اىل املخيم.
ويبدو اأن عودة ال�سكان اىل املخيم �سعبة جداً يف وقت قريب، 
اجلي�ص  ا�ستعادة  بعد  اأعلنته  املتحدة  الأمم  كانت  ما  وه��و 
ال�سيطرة على املخيم، جراء غياب كامل للبنى التحتية من 

مياه وكهرباء ومن�ساآت �سحية وخدمات اأ�سا�سية.
وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  با�سم  املتحدث  وقال 
لفران�ص  حينها  غاني�ص  كري�ص  الفل�سطينين  الاجئن 
ي�سلم  مل  ويكاد  ال��دم��ار،  يف  غ��ارق  اليوم  “الريموك  بر�ص 
اأنه يف اأج��واء مماثلة، من ال�سعب  اأي منزل منه، مو�سحاً 
تخيل كيف ميكن للنا�ص العودة«. ومل تدخل منظمة اأونروا 
تنظيم  �سيطرة  منذ  اأي   ،2015 ال��ع��ام  منذ  املخيم  اإىل 

تعطي فكرة عن اأ�سولهم الأندل�سية.
وح�سب الكاتب، هناك منطقة اأخرى جديرة بالهتمام، 
اقت�سادياً  ���س��داع��اً  �ستواجه  ال��ت��ي  ال�سمالية،  اإي��رل��ن��دا 
الحتاد  من  اخل��روج  فبعد   .2019 مار�ص  بعد  كبرياً 
الأوروبي، �ستفقد اإيرلندا ال�سمالية دعماً زراعياً واأمواًل 

األف   160 ال��ن��زاع  ان���دلع  قبل  فيه  يعي�ص  وك���ان  ���س��وري��ا، 
�سخ�ص بينهم �سوريون. لكن احلرب، التي و�سلته يف العام 
2012 مع �سيطرة الف�سائل املعار�سة عليه وح�ساره من 
اإل��ي��ه يف العام  ال��ق��وات احلكومية ث��م دخ��ول تنظيم داع�����ص 
2015، اأجربت �سكانه على الفرار داخل �سوريا وخارجها.

�سورة،  امل��ت��ح��دة  الأمم  ن�����س��رت   ،2014 ال��ع��ام  ب��داي��ة  ويف 
ع��ن ماآ�سي  ت��ع��ب��رياً  الأك����رث  ال�����س��ور  الآن م��ن  تعترب ح��ت��ى 
املدنين يف �سوريا، وتظهر ح�سوداً �سخمة تخرج �سرياً على 
الأقدام بن الأبنية املدمرة يف الريموك بانتظار احل�سول 
الدمار  اأو حارة من  �سارع  ي�سلم  امل�ساعدات. ويكاد مل  على 
جراء الغارات والق�سف على املخيم. ونقل مرا�سل فران�ص 
بر�ص م�ساهدته لأدراج معلقة باأبنية، ومنازل مل يبق منها 
اإىل تال  واأخ��رى حتولت  اأعمدة،  اأو  �سوى ب�سعة ج��دران 
املخيم، ي�سع  اأمنية عند مدخل  من احلجارة. على نقطة 
جنود �سوريون كمامات لتجّنب تن�سق الغبار املت�ساعد من 
عملية اإزالة الأنقا�ص. ويف الأزقة ال�سيقة، ينهمك �سائقو 
ملتوية،  حديد  وق�سبان  �سخمة  حجارة  برفع  اجل��راف��ات 

بينما تغادر �ساحنات تباعاً لإفراغ حمولتها.
املت�سرر  اإىل منزله  ال��ريم��وك،  اإب��ن خميم  اخل��ال��د،  ي�سري 
زاوية  “اأعرف كل  املدمر وبيوت عائلته، ويقول  ثم مكتبه 
يف املخيم. هنا ترعرعُت وكربت واأنا متفائل بعودته” اإىل 

�سابق عهده.
وكرر  اأول��وي��ات��ه��ا.  �سلم  على  الأع��م��ار  اإع���ادة  دم�سق  وت�سع 
دعم  على  �ستعتمد  ب��اده  اإن  م���راراً  الأ���س��د  ب�سار  الرئي�ص 
“الدول ال�سديقة” يف اإعادة العمار يف وقت قدرت الأمم 
املتحدة كلفة الدمار التي حلقت ب�سوريا منذ العام 2011 

بنحو 400 مليار دولر.
اإزال����ة  عملية  �ستلي  ال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة  اخل���ط���وات  تت�سح  ومل 
حتتاج  اإذ  ال��ريم��وك،  يف  الرئي�سية  ال�سوارع  من  الأنقا�ص 

اعادة العمار اىل جهود دولية، وفق اخلالد.
التحرير  مل��ن��ظ��م��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  الإدارة  م���دي���ر  وي���و����س���ح 
اأن  الهادي لفران�ص بر�ص  اأنور عبد  الفل�سطينية يف �سوريا 

خطاب كارل بودجيمونت، عمدة املدينة ال�سابق عقيماً، 
ح��اول كاهما خلق حواجز  فقد  لغة خليفته.  وكذلك 
العائلية  ب�سجرتهم  كتالونيون  جمموعتن،  بن  اإثنية 
ال�سافية، وكتاليونيون يتحدثون الإ�سبانية يف وطنهم، 
ويعر�سون يف �سالت بيوتهم �سوراً لأفراد من اأ�سرهم 

للمدنين  ُي�سمح  كما مل  منه.  الأك���رب  اجل��زء  على  داع�����ص 
بالعودة اليه منذ اأيار مايو. وتقّدر املنظمة فرار 120 األف 
فل�سطيني من �سوريا خال �سنوات النزاع، بينهم عدد كبري 

من �سكان خميم الريموك.
رغ���م ت��ق��ّدم��ه يف ال�����س��ن، ي�����س��ارك اب��راه��ي��م ع��م ع��ل��ي )74 
عاماً( يف الإ�سراف على عملية اإزالة الأنقا�ص. يتجول بن 
�سعره  الذي ماأ  وال��راب  بالغبار  اجلرافات غري مكرث 

وثيابه.
اأع�ساء  واأح���د  ال��ريم��وك،  خميم  اب��ن  الفل�سطيني  وي��ق��ول 
�ساهدُت  حن  �سديد  باأ�سى  �سعرُت  الأن��ق��ا���ص،  اإزال���ة  جلنة 
امل��ب��ن��ى ال����ذي ع�����س��ت ف��ي��ه واإخ���وت���ي م���دم���راً ال��ي��وم ت�سّتتنا 

وتبعرثنا.
اإعمار  اإع����ادة  يف  ال�سديقة  ال���دول  م�ساعدة  علي  ويتمنى 
قد  وها  نهاية.  اأي�ساً  له  بداية،  له  ما  كل  ويقول:  املخيم، 

بداأنا.
ويتابع : قد ل اأ�سهد اإعمار املخيم ب�سكل كامل، لكن يكفيني 

اأنه كان يل �سرف امل�ساركة يف البداية.

لأجل اإنها�ص القطاع الزراعي. 
ويلفت الكاتب مل�ساعدات قيمة نالتها حكومات بلفا�ست 
من قبل لندن وبروك�سل. وقد عرب احت��ادي��ون، يف عام 
2016 عن منا�سرتهم لربيك�سيت. ولكن عو�ساً عنه، 
الدعم  م��ن الع����راف بتف�سيل  م��ف��راً  ي��ج��دون  ق��د ل 
املايل من دبلن الناه�سة اقت�سادياً يف حال ح�سول ركود 

اقت�سادي كبري.
املنطقة  تلك  ت��ريول،  للو�سع يف جنوب  الكاتب  وي�سري 
الواقعة عند جبال الألب يف �سمال �سرق اإيطاليا، والتي 
اللوك�سمبورغ،  م�ساحة  �سعف  ع��ن  م�ساحتها  تزيد  ل 
ن�سبة  تزيد  ول  ع��ادي،  غري  اقت�سادياً  ازده���اراً  وت�سهد 
البطالة فيها عن 2،9 %. ورمبا ل تظهر منطقة جنوب 
تريول على �سا�سة الرادار الدويل، لكن كثرياً ما يكتب 

عنها يف ال�سحافة الإيطالية. 
وتتقارب اليوم بولزانو، عا�سمة تريول التنفيذية، حيث 
تدار احلكومة املحلية من قبل حزب واحد، مع النم�سا 
املحافظ،  النم�سا  م�ست�سار  وع��رب  وق��ت.  اأي  م��ن  اأك��رث 
ا�ستعداده ملنح جواز �سفر  �سيبا�ستيان ك��روز، م��راراً عن 
متنامية  اأقلية  وقبلت  ت���ريول.  جنوب  ل�سكان  النم�سا 

الفكرة �سريعاً. 
م�ساعر  ول��ك��ن  ا�ستفتاء،  اإج����راء  ف��ك��رة  بعد  ت��ط��رح  ومل 
تريول.  ج��ن��وب  يف  ملمو�سة  ب��دت  لإي��ط��ال��ي��ا  مناه�سة 
وه���ن���اك ����س���دام ث���ق���ايف، ح��ي��ث ي��ت��ح��دث ���س��ك��ان الإقليم 

بالأملانية والإيطالية. 
اأ�سغر  انف�سالية  ح��رك��ات  ل��وج��ود  امل��ق��ال  كاتب  وي�سري 
اأخ��رى، كما هو احلال يف جزر فارو  اأوروبية  يف مناطق 

الدامنركية. 

 800 مر�شح لالنتخابات الت�شريعية يف كابول 

نهاية اأيلول �سبتمرب، ازدحمت كابول 
م�سابيح،  على  مو�سوعة  مبل�سقات 
اأو ب��ل��وح��ات اإع��ان��ي��ة ع��ل��ى اجل���دران 
الكرب  بالق�سم  التي حتيط  املح�سنة 

من �سوارع املدينة.
ومع �سعارات مثل تغيري، عدالة وحتى 
ب��ال��ذه��ب، تناف�ص  ���س��وارع م��ر���س��وف��ة 
على  التمّيز  اىل  ال�ساعون  املر�سحون 

الناخبون  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر 
اذا  عبثية  ت��ب��دو  ان  ميكن  النزيهون 
بطريقة  ت�����س��ت��خ��دم  مل  او  ت��ع��م��ل  مل 
���س��ح��ي��ح��ة. وال���ق���رار ال����ذي اُت���خ���ذ يف 
ال��ل��ح��ظ��ة الخ�����رية ل���س��ت��خ��دام هذه 
الأجهزة للمرة الوىل خال انتخابات 
اذ  املنظمن.  فاجاأ  قد  افغان�ستان  يف 
يتعن تاأهيلهم، وتدريب امل�ستخدمن 

احلكومة، يف خطوة كانت تبدو قبل �ساعات من تلك الليلة �سبه 
باإطاق  تاأليف احلكومة  املهدي م�سوار  وب��داأ عبد  م�ستحيلة. 
موقع اإلكروين مكّن العراقين ملدة يومن من تقدمي طلبات 
تر�سيح ملن�سب وزير، يف خطوة غري م�سبوقة وغري ماألوفة يف 

العراق.
الربملان،  يف  الكبرية  ال�سيا�سية  الكتل  ت�سعى  الآخ��ر،  املقلب  يف 
اأنهم  على  تقدمهم  لكنها  لها،  تابعن  مر�سحن  ت�سمية  اإىل 

م�ستقلون.
قيادين  ي�سم  ال��ذي  “الفتح”  ائتاف  با�سم  املتحدث  ويقول 
لوكالة  الأ���س��دي،  اأحمد  النائب  ال�سعبي،  احل�سد  ف�سائل  من 
فران�ص بر�ص “كل الحزاب تتعامل بالعقلية نف�سها، حزب �سن 
لديه �سبعة مقاعد اأو ثمانية، ولديه نواب، وعنده وزارة �سيفعل 

•• بغداد-اأ ف ب:

مع ت�سارع وترية الأحداث ال�سيا�سية يف بغداد بعد �سلل ا�ستمر 
عبد  ع��ادل  املكلف  العراقي  ال���وزراء  رئي�ص  يجد  اأ�سهر،  اأرب��ع��ة 
حكومته  لت�سكيل  �سعب  ام��ت��ح��ان  اأم����ام  ال��ي��وم  نف�سه  امل��ه��دي 
راف�سة  واأخ��رى  دع��وات لختيار وزراء تكنوقراط  املقبلة، بن 

لإلغاء املحا�س�سة احلزبية.
ب��ع��د ت���ع���رثات ك���ب���رية وك���ث���رية يف ت�����س��ك��ي��ل حت��ال��ف��ات م���ا بعد 
مايو  اأي����ار  يف  ال��ع��راق  �سهدها  ال��ت��ي  الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات 
حممد  انتخاب  عن  فجائية  �سيا�سية  اتفاقات  اأثمرت  املا�سي، 
احللبو�سي رئي�سا للربملان، وبعدها انتخاب برهم �سالح رئي�سا 
للجمهورية، وتكليف عادل عبد املهدي يف زمن قيا�سي بت�سكيل 

ما يف و�سعه لاإبقاء عليها، لأنه يعتربها ا�ستحقاقا انتخابيا«.
الوزارية  احلقائب  “توزيع  اأن  الأ���س��دي  ي��رى  املقابل،  يف  لكن 
�ستكون  املحا�س�سة  اأن  اإىل  لفتا  املرة”،  هذه  خمتلفا  �سيكون 
وفق التحالفات ال�سيا�سية ولي�ص على اأ�سا�ص ح�س�ص املكونات، 

من ال�سيعة وال�سنة والأكراد.
ولهذا، يعترب املحلل ال�سيا�سي العراقي ه�سام العقابي اأن عبد 
املهدي “اأمام معوق كبري ومهمة �سعبة”، اإذ اإن الكتل ال�سيا�سية 
“تبدو يف الظاهر متفقة... لكن يف احلوارات الداخلية اجلميع 

يريد احل�سول على ا�ستحقاقاته«.
اأن التجارب  واأ�سار رئي�ص ال��وزراء املكلف يف منا�سبات عدة اإىل 
ما،  ح��زب  ر�سحه  اإذا  م�ستقا  يبقى  اأح��د  ل  اأن  توؤكد  ال�سابقة 

وعليه، فاإنه ما�ص بخطة التوزير خارج الإطار احلزبي.

الحتالل يعتقل فل�شطيني طعن جنديًا بال�شفة 
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اأعلن اجلي�ص الإ�سرائيلي اأم�ص اأنه اعتقل فل�سطينيا ي�ستبه باأنه نفذ ام�ص 
الأول اخلمي�ص عملية طعن جندي اإ�سرائيلي يف قوات الحتياط يف ال�سفة 
الغربية املحتلة ولذ بعدها بالفرار. وقامت قوات من اجلي�ص ال�سرائيلي 
وحر�ص احلدود وال�سرطة وعنا�سر من المن الداخلي )�سن بيت( بتوقيف 
ال�ساب الفل�سطيني )19 عاما(. ومل تن�سر قوات اجلي�ص تفا�سيل العملية، 
لكنها قالت اإنه من قرية جماعن يف ق�ساء نابل�ص، من دون الإعان عن 
هويته. وبث اجلي�ص �سريط فيديو و�سورة للم�ستبه به، تظهره مع�سوب 

العينن ومقيد اليدين يحيط به عنا�سر من قوات المن ال�سرائيلي.
وتعتقد قوات الأمن ال�سرائيلي اأن ال�ساب هو الذي طعن جنديا ا�سرائيليا 
اخلمي�ص، عند حاجز حوارة يف �سمال ال�سفة الغربية، ثم هرب من املكان.

احلكومة العراقية بني »ال�شتقاللية« و»املحا�ش�شة«  
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 ه������ي م����ل����ف وط�����ن�����ي ي����ه����م ك���اف���ة 
معطيات  اأي������ة  واأّن  ال��ت��ون�����س��ي��ن 
امل�ساألة  ب���ه���ذه  م��رت��ب��ط��ة  ج���دي���دة 
ت�ستوجب التعاطي معها بكل جدية 
موؤ�س�سات  ق��ب��ل  م���ن  وم�����س��وؤول��ي��ة 

الدولة«.
ب���ي���ان  يف  احل������������زب،  وا������س�����ت�����غ�����رب 
���س��ادر ع��ن��ه، م��ا اأ���س��م��اه ب��� “�سمت 
هيئة  ق��ّدم��ت��ه  م��ا  اإزاء  احلكومة” 
الدفاع عن ال�سهيدين من معطيات 
و”ف�سح  “اخلطرية”،  ب���  ُو���س��ف��ت 
خا�سة  ال�سيا�سي  للتجاذب  امل��ج��ال 
يف ما يتعلق باإمكانية وجود تنظيم 
اإ�سارة  يف  �سيا�سي”،  حل��زب  ���س��ري 
ق�سيتي  يف  الدفاع  هيئة  لدع���اءات 
غرفة  ب��وج��ود  وال��رباه��م��ي  بلعيد 
تابعة  ال���داخ���ل���ي���ة  ب��������وزارة  ����س���ري���ة 
حل���رك���ة ال��ن��ه�����س��ة، م���ع���ت���ربا ذلك 
بالأمن  مبا�سرة  مرتبطة  “م�ساألة 
القومي وا�ستقرار الدولة ونظامها 

اجلمهوري«.
“الك�سف  اإىل  احل��ك��وم��ة  ودع����ت     
املذكور  ال�سري  عن حقيقة اجلهاز 
طماأنته  ق�سد  ال�سعب  وخم��اط��ب��ة 
اأم��ام كل حماولت  الطريق  وقطع 
امللف  ب���ه���ذا  وال���ت���اع���ب  ال��ت��ع��ت��ي��م 

جمّددا«.

حتقيق جّدي
للجبهة  امل��رك��زي  املجل�ص  وك���ان     
ال�����س��ع��ب��ي��ة، دع�����ا م����ن ج���ان���ب���ه، كل 
وال�سخ�سيات  واملنظمات  الأح���زاب 
والتقدمية  الدميقراطية  الوطنية 
بفتح  وامل��ط��ال��ب��ة  �سوتها  رف���ع  اإىل 
ب��ح��ث ج���ّدي ح���ول م��ا ك�سفت عنه 
موؤخرا هيئة الدفاع عن ال�سهيدين 
الرباهمي  وحم��م��د  بلعيد  ���س��ك��ري 
م�����ن وث�����ائ�����ق وم����ع����ل����وم����ات ح����ول 
“اجلهاز ال�سري” حلركة النه�سة 

واغتيال ال�سيا�سين البارزين.
ب���ي���ان له  امل���ج���ل�������ص، يف      و�����س����ّدد 
اأبرز ما جاء فيه وكالة  ا�ستعر�ست 
الأمر  اأن  لاأنباء،  افريقيا  تون�ص 
ال�سعبية  للجبهة  م��ه��ّم��ا  يعترب  ل 
“يريدون  الذين  لكل  بل  فح�سب، 
م�����واج�����ه�����ة الإره���������������اب م����واج����ه����ة 
ال�سياق  ه��ذا  يف  مدينا  حقيقية”، 
والت�سويهات  ال���ت���ه���دي���دات  “كل 
ال�سادرة عن قيادات حركة النه�سة 
اأع�ساء  �سد  امل��اأج��ورة  و�سفحاتها 
اجلبهة  وق����ي����ادات  ال����دف����اع  ه��ي��ئ��ة 

ال�سعبية” ح�سب تعبري البيان.
اأن م��ا قدمته  امل��ج��ل�����ص،     واع��ت��رب 
ال�سهيدين  ع����ن  ال�����دف�����اع  ه���ي���ئ���ة 
م��ن معلومات  وب��ل��ع��ي��د  ال��رباه��م��ي 
وقرائن واأدل��ة “ يثبت وجود جهاز 
كما  النه�سة،  حل��رك��ة  ت��اب��ع  ���س��ّري 

يثبت وجود عاقة بن هذا اجلهاز 
فيها  مب��ا  ال�سيا�سية  والغ��ت��ي��الت 

خا�سة اغتيال بلعيد والرباهمي«.
فتح  اإىل  دع��وت��ه  املجل�ص  وج����ّدد     
ما  كل  يف  جّدي”  حتقيقي  “بحث 
ك�سفت عنه الهيئة وقدمته واإحالة 
الق�ساء،  اأنظار  على  امللفات  جميع 
بالإفراج  الداخلية  وزارة  مطالبا 
“بالغرفة  امل��خ��ف��ي��ة  ال��وث��ائ��ق  ع���ن 
للق�ساء،  وت�����س��ل��ي��م��ه��ا  ال�سوداء” 
وال���ك�������س���ف ع����ن ك����ل امل���ت���ورط���ن يف 
والوثائق  امل��ل��ف��ات  ���س��رق��ة  ع��م��ل��ي��ة 

اخلا�سة بالغتيالت واإتافها.
اأن قرار     من جهة اخ��رى، اعترب 
ف��ت��ح حتقيق  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال��ن��ي��اب��ة 
توجيه  ودون  جمهول”  “�سد 
 31 للف�سل  وف��ق��ا  ك��ان  ات��ه��ام لأي 
من جملة الإج��راءات اجلزائية هو 
واحتواء  الق�سية  لتمييع  “و�سيلة 
اح��ت��ج��اج��ات ال�����راأي ال��ع��ام وه���و ما 
ي���ربه���ن م����رة اأخ������رى ع��ل��ى ت���ورط 
ال���ق�������س���اء يف ط��م�����ص احل��ق��ي��ق��ة يف 
ما  وف��ق  والرباهمي  بلعيد  اغتيال 

ورد يف البيان.

النيابة العمومية على اخلط
القطب  ب���ا����س���م  ال���ن���اط���ق  وك������ان     
�سفيان  الره��اب  ملكافحة  الق�سائي 

ال�������س���ل���ي���ط���ي، ق�����د ذك������ر الث����ن����ن، 
باملحكمة  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اأن 
باإجراء  اأذن����ت  بتون�ص  الب��ت��دائ��ي��ة 
اإثر ما ورد  الأبحاث الازمة، على 
ال�سحفية  ب��ال��ن��دوة  معطيات  م��ن 
ل��ه��ي��ئ��ة ال���دف���اع ع���ن ���س��ك��ري بلعيد 
وحم����م����د ال����رباه����م����ي ب����ت����اري����خ 2 
بامللف  عهدت  كما  اجل���اري  اأكتوبر 
بالقطب  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ق�����س��اة  لأح����د 

املذكور.
النه�سة  حركة  قالت  املقابل،  يف     
قيادييها،  م���ن  ع����دد  ل�����س��ان  ع��ل��ى 
اإىل  ت�سعى  ال�سعبية  “اجلبهة  اإّن 
عرب  والن��ت�����س��ار  ال�سيا�سي  الك�سب 
ن�سر الدع���اءات والف���راءات جتاه 

حركة النه�سة “ وفق ت�سريحه.
التهامات  رده���ا على  وق��ال��ت يف     
قيادات  قبل  م��ن  للحركة  املوجهة 
الدع������اءات  ه����ذه  ‘’مثل  اجل��ب��ه��ة، 
ال��ف��ّج��ة غ��اي��ت��ه��ا اإحل�����اق الأ����س���رار 
والنت�سار  ����س���ي���ا����س���ي���ا...  ب���ال���غ���ري 
اإل  ي���ت���م  ال�����س��ي��ا���س��ي ل  وال���ك�������س���ب 
النا�ص  م�سالح  وخ��دم��ة  بال�سدق 
وامل��ن��اف�����س��ة ل��ي�����س��ت اف������راء وال����زج 
اأّنها  خا�سة  ال�سائعات  يف  ب��ال��ب��اد 

مقبلة على �سنة برملانية جديدة.
حركة  ���س��ورى  جمل�ص  وا�ستنكر     
والفراءات  “الدعاءات  النه�سة، 

ال������ت������ي ���������س��������درت ع��������ن اجل����ب����ه����ة 
“حماولة  واع��ت��ربه��ا  ال�سعبية”، 
واتهامها  للحركة  لاإ�ساءة  يائ�سة 
بلعيد  �سكري  اغتيال  يف  بالتورط 

وحممد الرباهمي«.
ال�سورى  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  وق����ال     
ال��ه��اروين يف ت�سريح  ال��ك��رمي  عبد 
اإعامي عقب اختتام اأ�سغال الدورة 
النه�سة  حركة  �سورى  ملجل�ص   22
“�سيتم تتبع هذا امللف  اإنه  ال�سبت، 
واأن  الإج���راءات ل�سيما  واتخاذ كل 
ه��ذه الت��ه��ام��ات فيها اع��ت��داء على 
الدولة  احل��رك��ة وع��ل��ى م��وؤ���س�����س��ات 
والق�سائية  وال��ع�����س��ك��ري��ة  الم��ن��ي��ة 
م�سددا  اجلمهورية”،  ورئ���ا����س���ة 
اجلبهة  ات��ه��ام��ات  خ��ط��ورة  ‘’على 
ال�سعبية، معتربا اأنها و�سعت نف�سها 

فوق الدولة وفوق الق�ساء<<. 
    يذكر اأن اأحد اأع�ساء هيئة الدفاع 
يف ح���ق ال�����س��ه��ي��دي��ن ك����ان ق���د ذكر 
املذكورة  ال�سحفية  ال��ن��دوة  خ��ال 
التي انعقدت حتت عنوان “التنظيم 
اخلا�ص حلركة النه�سة بعد الثورة 
ال�سيا�سية”،  بالغتيالت  وعاقته 
خا�ص  تنظيم  النه�سة  حلركة  اأن 
ال�سيا�سية،  بالغتيالت  عاقة  له 
م�سريا اإىل حتوز امل�سمى م�سطفى 
ه����ذا اجلهاز  ع��ل��ى  امل�������س���رف  خ����ذر 

اغتيال  مب��ل��ف  تتعلق  وث��ائ��ق  ع��ل��ى 
ات�سال  ع���ل���ى  واأن�������ه  ال�����س��ه��ي��دي��ن، 
للحركة  العليا  ب��ال��ق��ي��ادات  مبا�سر 
)رئي�ص  الغنو�سي  را���س��د  وخ��ا���س��ة 
ال��ن��ه�����س��ة ( ون����ورال����دي����ن  ح����رك����ة 
ك��ت��ل��ة حركة  )رئ���ي�������ص  ال���ب���ح���ريي 
النه�سة بالربملان( ، بالإ�سافة اىل 
الربيد  ب��ال��رد على  ك��ان مكلفا  اأن��ه 
العري�ص  ال��وارد على علي  اخلا�ص 

عندما كان وزيرا للداخلية .
    واأكد ع�سو هيئة الدفاع املحامي 
ر���س��ا ال����رداوي يف ه��ذه ال��ن��دوة، اأن 
ت�سليم  ت��رف�����ص  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
التحقيق  ق�ساة  اإىل  امللفن  وثائق 
عن  تفرج  اأن  ���س��رورة  على  م�سددا 
العاقة  ذات  ال�سوداء”  “الغرفة 
وترفع  الغتيال  بعمليتي  املبا�سرة 
اخلا�ص  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن  ح��م��اي��ت��ه��ا 
امل�����ورط يف الغ���ت���ي���ال وال�����ذي كان 
 2013 يف  النه�سة  ح��م��اي��ة  حت��ت 

على حد قوله.
   وت�����س��م اجل��ب��ه��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة وهي 
اأكتوبر  يف  تاأ�س�ص  �سيا�سي  ائتاف 
ي�سارية  وجتمعات  اأحزابا   ،2012
امل�ستقلن،  وقومية وبيئية، وبع�ص 
با�سمها  ال��ن��اط��ق  م��ه��م��ة  واأ���س��ن��دت 
العام  الأم�������ن  ال���ه���م���ام���ي،  حل���م���ة 

احلايل حلزب العمال.

لـقطع الطريق اأمام حماولت التعتيم والتالعب

تون�ش: املطالبة بالك�شف عن حقيقة »التنظيم ال�شري«
اجلبهة ال�ضعبية تطالب بفتح بحث جدي يف م�ضتجدات ق�ضيتي بلعيد والرباهمي

اجلبهة ال�سعبية تدعو اىل جدية التحقيق

افاق تون�ص يتابع ويطالب

••الفجر - تون�س - خا�س
لأحد  بامللف  عهدت  العمومية  النيابة  ان  رغــم 
بلعيد  �ضكري  اغتيال  ملف  مازال  التحقيق،  ق�ضاة 
وحممد الرباهمي يثري ردود الأفعال بعد الوثائق 
الآونة  يف  عنها  ك�ضفت  التي  اجلديدة  واملعطيات 

الخرية هيئة الدفاع عن ال�ضحيتني. 
ال�ضلطة  اآفاق تون�س  ال�ضياق طالب حزب  ويف هذا 
�ضكري  اغتيال  ملف  مع  “التعاطي  بـ  الق�ضائية 
وبكل  ممكن  وقت  باأ�ضرع  الرباهمي  وحممد  بلعيد 
وخا�ضة  ال�ضيا�ضية  الأطــــراف  عــن  ا�ضتقاللية 
اأّن   على  م�ضّددا  الق�ضية”،  يف  توّرطها  يف  امل�ضتبه 

ال�ضيا�ضية.. الغتيالت  حقيقة  ك�ضف  “م�ضاألة 

اآفاق تون�ش: م�شاألة ك�شف حقيقة الغتيالت 
ال�شيا�شية هو ملف وطني يهم كافة التون�شيني

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر الآخر

•• كري�ستيان مكاريان

التجاوزات  جعل  درج���ة  خ�سومها  اه��ت��ي��اج  بلغ     
والإهانات ت�سب يف النهاية مل�سلحتها، على الأقل 
توا�سل  خطة  على  �سيطرتها  خال  فمن  حالّيا. 
اعّدت ب�سكل جيد، ظهرت الوزيرة الأوىل للمملكة 
املتحدة �ساطعة يف نهاية موؤمتر حزب املحافظن، 
الوحل، خا�سة من طرف  ان مت متريغها يف  بعد 
وزير اخلارجية ال�سابق، املنفلت بوري�ص جون�سون. 
   هذا الأخري، مل يردد يف و�سف “خطة ت�سيكرز”، 
الربيك�سيت،  لتنظيم  م��اي  ت��ريي��زا  قدمتها  التي 
�سياغة و�سيعة، عندما نعلم  “باحلزام النا�سف”. 
يتحكم يف  يعد  ال��ذي مل  ه��ذا،  نف�ص جون�سون  اأن 
تلب�سن  الاتي  �سّبه  ان  �سبق  ال�سعبوي،  اندفاعه 
الربيد  ب��سندوق  لندن،  يف  كثريات  وهن  النقاب، 

اأو ل�سو�ص البنوك.

مقارنة الحتاد الأوروبي
 بالحتاد ال�ضوفياتي

   ه���ذا ال��ه��ذي��ان، ذه���ب ب��ع��ي��دا ج���دا اىل ح��د اأنه 
وزير  منهم  املحافظن،  من  هامة  �سريحة  �سدم 
اآلن دنكان،  اأوروبا والأمريكيتن،  الدولة ل�سوؤون 
“واحدة من  ب��اإدان��ة  ال�سائد  ال�سعور  ال��ذي خل�ص 
الربيطانية  ال�سيا�سة  يف  ماأ�سوية  امل��راح��ل  اأك��رث 
فمن �سدة رغبته يف ان يج�ّسد ويكون  احلديثة”. 
ُموَلٌع  اأن���ه  جون�سون  اأظ��ه��ر  “الن�سحاب”،  رم��ز 

باجَلَدل، اأكرث من ان يكون �سيا�سيا.
54 عاما، الذي ا�سطر     هذا ال�سحايف ال�سابق، 
لرك التاميز لأنه �سّوه اقتبا�سا، ا�ستاأنف العمل يف 
التلغراف، حيث كان يوقع مقال اأ�سبوعيا. ويبقى 
ك��ون��ه قنا�سا  ي��ت��م��ث��ل يف  ال��دمي��اغ��وج��ي،  جن��اح��ه 
املحافظ  اخلارجية،  وزي��ر  كان  وان  حتى  معزول، 
جريمي ه��ان��ت، ع��زف على وت��ره ح��ن جت��راأ على 
للحفاظ على  الأوروب���ي  الحت��اد  “تاأ�س�ص  القول: 
احلريات، والحتاد ال�سوفياتي هو الذي كان مينع 

النا�ص من املغادرة«.  
الاعقانية،  م��ن  امل��وج��ة  ه���ذه  م��واج��ه��ة  ويف     
اأع��داء الحت��اد الأوروبي  باأن  التي ترك انطباعا 
م�سطرون للتطرف لفر�ص خياراتهم، وال �ستبدو 
وكاأنها تدّمر نف�سها بنف�ص بنف�سها، ترنحت ترييزا 

ماي كرئي�سة حكومة م�سوؤولة. 
التي قدمتها يف  ت�سيكرز”،  “خطة   ... ان     غري 
اأن�سار  اثارة غ�سب  2018، متلك موهبة  يوليو 
�سكلها  يف  م��ق��ب��ول��ة  وغ���ري  امل��ت�����س��دد،  الربيك�سيت 
على  تن�ص  ان��ه��ا  ب��روك�����س��ل.  �سلطات  م��ن  احل���ايل 

اإحداث “منطقة جتارة حرة للب�سائع” مما ي�سمح 
م�سركا  “نظاما  لها  يكون  بان  املتحدة  للمملكة 

يف منطقة جمركية م�سركة. جلميع ال�سلع”، 

تنازلت ل بّد منها
   ان ُطرق عمل هذه املنطقة، �سيتم التفاو�ص ب�ساأنها 
مع الحتاد الأوروبي خال الفرة النتقالية التي 
مار�ص  الربيك�سيت، من  بعد  �سهرا  ع�سرين  متتد 
2019 اإىل دي�سمرب 2020. وبف�سل هذا احلل، 
الذي ي�سمل كامل اململكة املتحدة، لن تكون هناك 
الأيرلندية،  احل���دود  على  ال�سلع  مل��راق��ب��ة  ح��اج��ة 
تعريفاتها  حت���دي���د  امل���ت���ح���دة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة  ومي���ك���ن 
حرة  جت��ارة  اتفاقات  واإب���رام  اخلا�سة،  اجلمركية 
جديدة. اإل اأنه، من وجهة نظر الحتاد الأوروبي، 
م��ن ���س��اأن ه��ذا اأن يوفر مدخا غ��ري ق��ان��وين اىل 
املجهول  على  وُيبقى  امل��وح��دة،  الأوروب��ي��ة  ال�سوق 
التجارية  العاقة  ح��ول  امل��ح��ادث��ات  ف�سل  ح��ال  يف 

امل�ستقبلية بن لندن وبروك�سل.
التنازلت  ث��ّم، ل منا�ص م��ن �سل�سلة م��ن     وم��ن 
اللتفاف  م�����اي  ال�������س���ي���دة  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ل����ن  ال���ت���ي 
موؤمتر  يف  طرحها  مب��ه��ارة،  جتنبت  وق��د  عليها. 
امل��ح��اف��ظ��ن، م���ع احل���ر����ص ع��ل��ى جت��ن��ب اللهجة 
الوطنية لتف�سل خطابا حول �سرورة حماية اأفقر 
�سيعاين  من  اأول  �سيكونون  الذين  الربيطانين، 
امل��ت�����س��دد«.     وه��ك��ذا، حتاول  “الربيك�سيت  م��ن 
على  برجمة،  خال  من  وامللفوف،  املاعز  مراعاة 
�سيا�سة  اإ�ساح  على  الت�سويت  اخل�سو�ص،  وج��ه 
الهجرة، والهدف اإظهار اإىل اجلمهور الربيطاين 
هذا  على  ال�سيطرة  ت�ستعيد  املتحدة  اململكة  ب��اأن 
اجلانب الذي كان رئي�سيا يف فوز “نعم” للخروج 
يعد  ملمو�ص، مل  وب�سكل  الأوروب����ي.  الحت��اد  من 
لاأوروبين حق الإقامة بحرية يف اململكة املتحدة، 

كما هو احلال يف الوقت احلايل.
   واإذا اأرادت ال�ستمرار يف خط الو�سط هذا، على 
ترييزا ماي ان تقرر تنظيم بقاء اململكة املتحدة يف 
الحتاد اجلمركي الأوروبي كاأمر واقع، مع فاعلية 
انفتاح يف الجتاهن، واإقامة مراقبة بن انكلرا 
وايرلندا ال�سمالية حتى ل تنق�سم ايرلندا ن�سفن 
ب�سبب حدود داخلية، وهو مطلب ملح من اإيرلندا، 

الع�سو الن�سط للغاية يف الحتاد الأوروبي. 
   ولكن، ماذا �سيقول معار�سو رئي�سة الوزراء ب�ساأن 
هذه الراجعات؟ اإذا متكنت هذه الأخرية من فك 
للمملكة  اأن���ه ميكن  امل��وؤك��د  فمن  العقد،  ه��ذه  ك��ل 

املتحدة ان تتّوج ملكة ثانية، ا�سمها ترييزا.
ترجمة خرية ال�سيباين

امللكة ترييزا...!

•  رئي�ص حترير جملة لك�سربي�ص الفرن�سية وموؤلف كتاب “الوجه اخلفي للتاريخ” 
و”ال�سرية الذاتية ملرمي العذراء«. 

ال�شعودية توؤكد اأهمية تعزيز دور الأمم املتحدة يف جميع املجالت 
•• نيويورك -وام:

ميثاق  ب��اأح��ك��ام  ال��ت��زام��ه��ا  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأك���دت 
الأمم املتحدة ومبادئ ال�سرعية الدولية بو�سفهما ركيزتن 
خا�سة  اأهمية  ت��ويل  كما  اخلارجية  �سيا�ستها  يف  اأ�سا�سيتن 
لتعزيز دور الأمم املتحدة يف جميع املجالت ، ل �سيما فيما 
يتعلق بق�سايا الأمن الدويل ونزع ال�ساح ، اإمياناً منها باأن 
هذه الق�سايا متثل وحدة متكاملة ل ميكن بدونها للعامل اأن 
يعي�ص ب�سام وا�ستقرار. جاء ذلك يف كلمة اململكة التي األقاها 
نائب املندوب الدائم لل�سعودية لدى الأمم املتحدة الدكتور 
لأعمال  الأوىل  اللجنة  اأم����ام  الول  ام�����ص  م��ن��زلوي  خ��ال��د 
اجلمعية العامة لاأمم املتحدة يف دورتها الثالثة وال�سبعن 
الأمم  لدى  للمملكة  الدائم  املندوب  نائب  واأي��د  بنيويورك. 
حركة  وب��ي��ان  العربية  املجموعة  ب��ي��ان  ت�سمنه  م��ا  امل��ت��ح��دة 
اأهمية اجلهود  اإن اململكة توؤكد على  عدم النحياز ..وق��ال : 
التي حتقق غايات اإزالة الأ�سلحة النووية والتي تبداأ باإدراك 
�سرورة تبني املجتمع الدويل باأكمله ملا هو قائم بالفعل من 
اإىل  التو�سل  اإىل  هادفة  واأخاقية  قانونية  واأط��ر  معاهدات 
ال�سرق  �سيما يف منطقة  ال��ن��ووي ل  ال�ساح  م��ن  خ��ال  ع��امل 
الأو�سط ؛ حيث اإن ا�ستتباب الأمن وال�ستقرار يف اأي منطقة 
ل ياأتي عن طريق امتاك اأ�سلحة ذات دمار �سامل، اإمنا ميكن 
وال�سعي  ال��دول،  بن  والت�ساور  التعاون  طريق  عن  حتقيقه 
نحو حتقيق التنمية والتقدم، وجتنب ال�سباق يف امتاك هذا 

ال�ساح املدمر للب�سرية .
النووية  الأ�سلحة  حظر  معاهدة  باعتماد  امل��ن��زلوي  ورح��ب 
اأن ت�سهم  اململكة يف  اأم��ل  ، وع��رب عن  املا�سي  العام  ال��ذي مت 
هذه املعاهدة يف تعزيز الأمن وال�سلم الدولين وال�سعي نحو 
جميع  يف  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  جميع  من  التام  التخل�ص 

الدول با ا�ستثناء.
واأعلن اعتزام اململكة مع املجموعة العربية التقدم مب�سروع 

•• وا�سنطن-رويرتز:

قال م�سدر مطلع يف الإدارة الأمريكية اإن دينا باول، امل�سوؤولة التنفيذية 
�سفري  ملن�سب  املر�سحن  دائ��رة  ان�سحبت من  �ساك�ص،  بنك جولدمان  يف 

الوليات املتحدة لدى الأمم املتحدة.
باأن  ت�س������رفت  ب��اأن��ه��ا  هاتفي������ا  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�ص  ب���اول  واأب��ل��غ��ت 
يجرى النظر يف توليه������ا املن�سب لكنه������ا تخطط للبق�����اء يف جولدمان 

�س������اك�ص.
املن�سب.  ذلك  الأ�سخا�ص يرغبون يف تويل  اإن عددا من  ترامب  ويقول 

وقال م�سدر مطلع اإن ترامب يبحث اإ�سناد املهمة اإىل ال�سفرية الأمريكية 
اإن وزي��ر الداخلية ري��ان زينكي  اآخ��ر  يف كندا كيلي كرافت. وق��ال م�سدر 

مر�سح لتويل املن�سب.
وحتدث ترامب مع باول عن املن�سب منذ اإعان ال�سفرية احلالية نيكي 
من�سب  قبل  باول من  و�سغلت  الأ�سبوع.  هذا  ال�ستقالة  اعتزامها  هيلي 
ن��ائ��ب��ة م�ست�سار الأم����ن ال��ق��وم��ي يف ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ص. وع����ادت ب���اول اإىل 

جولدمان �ساك�ص هذا العام وهي ع�سو يف اللجنة الإدارية بالبنك.
اإن لديه ع��دة مر�سحن خلافة هيلي التي  ي��وم الأرب��ع��اء  وق��ال ترامب 

اأعلنت ا�ستقالتها يوم الثاثاء.

قرار يت�سمن تكليف الأمن العام لاأمم املتحدة بدعوة دول 
املنطقة والدول الثاث الراعية لقرار ال�سرق الأو�سط لعام 
1995م ب�سفتها امل�سئولة عن تنفيذ هذا القرار للم�ساركة 
اإن�ساء منطقة خالية من  للتفاو�ص على معاهدة  يف موؤمتر 
الأ�سلحة النووية واأ�سلحة الدمار ال�سامل الأخرى يف ال�سرق 
، وفقاً لرتيبات تتو�سل  2019م  الأو�سط اعتباراً من عام 
املوؤمتر  يتخذ  اأن  وعلى   ، احل��رة  باإرادتها  املنطقة  دول  اإليها 

قراراته بتوافق الآراء .
وا�سار يف هذا ال�سدد لتاأييد اململكة ال�سابق لاتفاق النووي 
بن اإيران ودول جمموعة 5 + 1 الذي مت بناء على قناعتها 
التامة ب�سرورة العمل على كل ما من �ساأنه احلد من انت�سار 
اأ�سلحة الدمار ال�سامل يف منطقة ال�سرق الأو�سط والعامل، اإل 
اأن اإيران ا�ستغلت العائد القت�سادي من رفع العقوبات عليها، 
ل�ستقرار  املُ��زع��زع��ة  اأن�سطتها  يف  لا�ستمرار  وا�ستخدمته 
البالي�ستية،  �سواريخها  تطوير  خال  من  وخا�سة  املنطقة 
ودعمها للجماعات الإرهابية يف املنطقة مبا يف ذلك حزب اهلل 
وميلي�سيا احلوثي التي توا�سل اطاق ال�سواريخ البالي�ستية 
اإيرانية ال�سنع واملن�ساأ جتاه مدن اململكة العربية ال�سعودية، 
اأن�سطتها  اإىل  بالإ�سافة   ، �ساروخا   199 عددها  بلغ  حيث 
باب  منطقة  يف  البحرية  امل��اح��ة  و�سامة  لأم���ن  امل��زع��زع��ة 

املندب والبحر الأحمر .
جتاه  وموحد  ح��ازم  موقف  باتخاذ  ال��دويل  املجتمع  وطالب 
مع   ، املنطقة  ل�ستقرار  املُزعزعة  العدائية  واأعمالها  اإي��ران، 
تاأكيد اململكة على احلق الأ�سيل جلميع الدول يف ال�ستخدام 
ال�سلمي للطاقة النووية وفق معايري الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية واإجراءاتها وحتت اإ�سرافها ،والتاأكيد على اأهمية تنفيذ 
اتفاقيتي حظر الأ�سلحة الكيميائية والبيولوجية، حيث كانت 
اململكة من اأوائل الدول التي ان�سمت للمعاهدات الدولية ذات 
العاقة، واأن�ساأت هيئة وطنية خمت�سة لاإ�سراف على تنفيذ 

التفاقيات املتعلقة بالأ�سلحة الكيميائية والبيولوجية.

باول تن�شحب من املر�شحني ل�شفري اأمريكا بالأمم املتحدة 

على التخلي عن الربامج النووية وال�ساروخية التي نفذتها باده 
حتديا لقرارات جمل�ص الأمن الدويل وعلى الركيز على القت�ساد، 
وذلك اإذا تلقت �سمانات ب�ساأن اأمن نظام احلكم فيها. وقال مون يف 
اأجرتها معه هيئة الإذاع��ة الربيطانية )بي.بي.�سي( واأذاع  مقابلة 
مكتبه ن�سها “لقد ق�سد بنزع ال�ساح النووي بالكامل البدء بوقف 
التجارب النووية وال�ساروخية الإ�سافية ثم التخل�ص من املن�ساآت 
الأ�سلحة  وجميع  ال�سواريخ  وت��ط��ور  ال��ن��ووي��ة  القنابل  تنتج  التي 
واملواد النووية املوجودة«. وكان مون قد قال بعد قمته الثالثة مع 
كيم يف بيوجنياجن ال�سهر املا�سي اإن كوريا ال�سمالية م�ستعدة لدعوة 
خرباء دولين ملراقبة اإغاق موقع �ساروخي رئي�سي واإنها �ستغلق 
جممع يوجنبيون النووي الرئي�سي اإذا اتخذت وا�سنطن اإجراءات يف 
مقابل ذلك. وقال مون يف املقابلة مع بي.بي.�سي اإن تلك الإجراءات 

•• �سول-رويرتز:

زع��ي��م كوريا  اإن  ام�����ص  م��ون ج��ي��ه-اإن  ك��وري��ا اجلنوبية  رئي�ص  ق��ال 
ال�سمالية كيم جوجن اأون، الذي جمعتهما قمة ثالثة ال�سهر املا�سي، 
واملن�ساآت  وامل����واد  ال��ن��ووي��ة  الأ���س��ل��ح��ة  جميع  م��ن  التخل�ص  ي��ع��ت��زم 
“بالكامل«. وتعهد كيم  النووي  ال�ساح  لنزع  اخلا�سة بها حتقيقا 
كوريا  �ساح  نزع  على  بالعمل  ترامب  دونالد  الأمريكي  والرئي�ص 
يف  ح��زي��ران  يونيو  يف  عقداها  تاريخية  قمة  يف  ال��ن��ووي  ال�سمالية 
�سنغافورة، لكن مل يتم التفاق على تفا�سيل حم��ددة. ومل حتقق 
لرف�ص  ال��وق��ت  ذل��ك  منذ  يذكر  تقدما  اجلانبن  ب��ن  املفاو�سات 
كوريا ال�سمالية الإعان عن اأ�سلحتها ومن�ساآتها النووية اأو التفاق 
على جدول زمني ملمو�ص. واأكد مون اأن زعيم كوريا ال�سمالية عازم 

ال�سمالية  ك��وري��ا  يف  اأم��ري��ك��ي  ات�سال  مكتب  فتح  ت�سمل  اأن  ميكن 
كوريا  زال��ت  وم��ا  اقت�سادين.  خ��رباء  وتبادل  اإن�سانية  وم�ساعدات 
اجلنوبية وكوريا ال�سمالية يف حالة حرب لأن ال�سراع انتهى بهدنة 
ولي�ص معاهدة �سام. وقال مون اإنه يجب بحث تخفيف تدريجي 
للعقوبات القت�سادية املفرو�سة على كوريا ال�سمالية “جديا” اإذا 
الوليات  وت�سر  النووية.  الأ�سلحة  نزع  نحو  كبريا  تقدما  حققت 
املتحدة على اأن تتخذ كوريا ال�سمالية خطوات غري قابلة للرجوع 
عنها قبل البدء يف تخفيف العقوبات. وقال مون “هناك توافق بن 
اإعان  اإ�سدار  اأنه مطلوب  كوريا اجلنوبية والوليات املتحدة على 
نهاية احلرب يف اأقرب وقت ممكن، لذلك اأعتقد اأنها م�ساألة وقت، 

لكن ذلك �سيحدث بالتاأكيد«.
وت��اأت��ي ت�����س��ري��ح��ات م���ون يف ظ��ل خم���اوف اأم��ري��ك��ي��ة م��ن اأن يكون 

التح�سن يف العاقات بن الكوريتن ي�سري بوترية �سريعة بالن�سبة 
لوترية مفاو�سات اإنهاء برامج الت�سلح الكوري ال�سمايل.

عدم  عن  عرب  قد  بومبيو  مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 
زعيمي  قمة  خ��ال  ال��ك��وري��ت��ان  وقعته  ع�سكري  ات��ف��اق  ع��ن  ر���س��اه 
التي  الع�سكرية  امل��ن��اورات  وق��ف  وت�سمن  املا�سي  ال�سهر  البلدين 

جتريها الدولتان واإقامة منطقة حظر طريان قرب احلدود.
جتريان  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�سمالية  ك��وري��ا  اإن  اأي�سا  م��ون  وق��ال 
كيم  ب��ن  ثانية  لقمة  للرتيب  العملي  امل�ستوى  على  مناق�سات 
وال��رئ��ي�����ص الأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب مب��ج��رد ان��ت��ه��اء انتخابات 
الثاثاء  يوم  قال  قد  ترامب  وك��ان  الأمريكية.  الن�سفي  التجديد 
التجديد  انتخابات  بعد  �ستعقد  كيم  وب��ن  بينه  الثانية  القمة  اإن 

الن�سفي املقررة يف ال�ساد�ص من نوفمرب ت�سرين الثاين.

مون: كوريا ال�شمالية تعتزم التخل�ش من الأ�شلحة النووية 
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املال والأعمال
ح�شور لفت ل� »اأرا�شي دبي« يف مهرجان دبي لأبطال امل�شتقبل للخيل بربيطانيا

والزوار  اخليول  ماك  فيهم  مبن  املهرجان  هذا  يف  امل�ستهدفة 
من متابعي هذه ال�سباقات.

وق���ال ���س��ع��ادة ���س��ل��ط��ان ب��ن جم���رن م��دي��ر ع���ام دائ����رة الأرا�سي 
امل�ساركة يف مهرجان دبي لأبطال  اننا قررنا  والأم��اك يف دبي 
على  وت�سجيعهم  دبي  لفر�سان  دعمنا  لإظهار  للخيل  امل�ستقبل 
حتقيق مراكز تليق ب�سمعة دبي يف هذا املجال، م�سريا اإىل اأن هذا 
احلدث فر�سة مثالية لإبراز متيز دبي يف جمالت اأخرى وعلى 
وجه التحديد القطاع العقاري الذي ي�ستقطب م�ستثمرين من 
جميع اأنحاء العامل حيث متكنت من�سة الدائرة يف هذا احلدث 
امل�ستثمر  عليه  يح�سل  التي  املميزات  على  ال�سوء  ت�سليط  من 

العقاري يف اإمارة دبي.
لقطاع  التنفيذية  امل��دي��رة  را�سد  علي  ماجدة  اأثنت  جهتها  من 

•• دبي - وام: 

�سجلت دائ���رة الأرا����س���ي والأم����اك يف دب��ي وم��ن خ��ال قطاع 
عامليا  ح�سورا  دبي  لأرا�سي  العقاري  ال�ستثمار  واإدارة  ت�سجيع 
بريطانيا  يف  “نيوماركت”  اخل��ي��ل  عا�سمة  يف  م��رة  لأول  لها 
للخيل”  امل�ستقبل  لأب���ط���ال  دب���ي  “مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن 
الذي يقام يومي 12 و 13 اأكتوبر اجلاري بالتعاون مع دائرة 

ال�سياحة والت�سويق التجاري يف دبي.
اإطار  ال��دائ��رة يف ه��ذا احل���دث يف  ال��ه��دف م��ن م�ساركة  وي��اأت��ي 
م�ساعيها الدوؤوبة ل�ستقطاب امل�ستثمرين وللتعريف باخلدمات 
وعر�ص  ال��ع��ق��اري  ال��ق��ط��اع  يف  الأط����راف  ملختلف  تقدمها  ال��ت��ي 
الفئات  ا�ستقطاب خمتلف  الت�سريعية احلافزة على  امل�ستجدات 

على  دبي”  “اأرا�سي  يف  ال��ع��ق��اري  ال���س��ت��ث��م��ار  واإدارة  ت�سجيع 
امل�ساركة يف هذا احلدث العاملي الذي يعد فر�سة مثالية لإبراز 
املبادرات التي تطلقها “اأرا�سي دبي” لتحفيز ال�ستثمار العقاري 
والت�سجيع عليه، لفتة اإىل اأن التقارير الدورية للدائرة تظهر 
اأن امل�ستثمر الربيطاين يحتل دائما مراتب متقدمة على قائمة 
دولة  ترتبط  كما  دبي  ا�ستثمارا يف  الأك��رث  الأجنبية  اجلن�سيات 
جالية  وتعي�ص  امل��ت��ح��دة  اململكة  م��ع  ق��وي��ة  ب��ع��اق��ات  الإم�����ارات 
بريطانية كبرية يف الإمارات الأمر الذي يعك�ص متانة العاقة 

وجاذبية ال�سوق العقاري يف دبي بنظر امل�ستثمر الربيطاين .
توفري  مت  التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  دائ���رة  م��ع  وبالتعاون 
اأ�سهم يف تعزيز ري��ادة دب��ي يف  ال��ذي  من�سة العر�ص يف احل��دث 
تنظيم الأحداث واملهرجانات الكربى املتعلقة ب�سباقات اخليل يف 

خمتلف اأنحاء العامل حيث كان املهرجان فر�سة �سانحة لت�سليط 
ال�سوء على املعامل ال�سياحية والعرو�ص املتاحة لل�سوق الوروبي 
هذا  يف  ال�سراتيجي  ..فيما كانت “دبي لا�ستثمار” ال�سريك 
وم�ساريعها  لأن�سطتها  ال��روي��ج  م��ن  ب��دوره��ا  لتتمكن  احل��دث 
اجلديدة. من جهته قال خالد بن كلبان الع�سو املنتدب وكبري 
امل�سوؤولن التنفيذين يف دبي لا�ستثمار اننا ي�سعدنا الن�سمام 
اإىل دائرتن حكوميتن بارزتن للم�ساركة يف هذا احلدث حيث 
التي  املتنوعة  العقارية  امل�ساريع  من  من��اذج  تقدمي  على  ركزنا 
تزخر بها مدينة دبي لإبراز مدى تقدمها يف هذا املجال واأظهرت 
امل�ساريع التي عر�سناها قدرة ال�سوق العقاري يف دبي على تلبية 
خمتلف الطلبات لكافة فئات امل�سرين �سواء كانوا يبحثون عن 

�سقق �سكنية اأو وحدات ا�ستثمارية اأو م�ساحات جتارية.

الإمارات متثل حلقة و�شل يف اإدارة العالمات التجارية الفاخرة يف منطقة 

الإمارات توقع اتفاقية جتنب الزدواج ال�ضريبي على الدخل مع بت�ضوانا

الطاير يرتاأ�ش وفد الدولة يف الجتماعات ال�شنوية ل�شندوق النقد الدويل وجمموعة البنك الدويل

»كهرباء ومياه دبي « تدعو اجلمهور للم�شاركة يف فعاليات »ويتيك�ش 2018«

واردات ال�شني النفطية الأعلى يف 4 اأ�شهر  
•• بكني-رويرتز:

اأظهرت بيانات جمارك ام�ص اأن واردات ال�سن اليومية من النفط اخلام يف 
�سبتمرب اأيلول بلغت اأعلى م�ستوياتها منذ مايو اأيار، يف الوقت الذي تتطلع 

فيه �سركات التكرير امل�ستقلة اإىل تعزيز خمزوناتها قبيل ال�ستاء.
مليون طن   37.12 املا�سي  ال�سهر  الباد  اإىل  الداخلة  ال�سحنات  وبلغت 
اأو ما يعادل 9.05 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 9.04 مليون برميل 
التوايل وفقا  الثالث على  لل�سهر  زي��ادة  اآب ومبا ميثل  اأغ�سط�ص  يوميا يف 
لأرقام الإدارة العامة للجمارك. وتظهر بيانات اجلمارك اأن اإجمايل واردات 
اخلام على مدى الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام قفز �ستة باملئة مقارنة مع 
برميل  مليون  الفرة ذاتها من 2017 اإىل 336 مليون طن، اأو 8.98 

يوميا.
البيانات  ن�سر  ق��ب��ل  م�ستقلة  ت��ك��ري��ر  ���س��رك��ة  م��ع  اخل���ام  يف  متعامل  وق���ال 
على  الطلب  ثبات  مع  �سبتمرب.  منذ  ترتفع  اخل��ام  ا�ستهاك  “معدلت 
النفط اخل��ام، مما دفع ع��اوات بع�ص درج��ات اخلام  الوقود، كنا ن�سري 
لارتفاع”. وطلب املتعامل عدم ن�سر ا�سمه لأنه غري خمول باحلديث اإىل 
و�سائل الإعام. لكن بع�ص �سركات التكرير ال�سينية تقول اإنها قلقة ب�ساأن 

ت�سبب ارتفاع اأ�سعار النفط العاملية يف تاآكل هوام�ص اأرباحها.
وقال �سنجيك تي امل�ست�سار لدى اإ�ص.اآي.ايه اإنرجي، واملقيم يف بكن، “منو 
اإيجابي على الأرجح يف  واردات اخلام تباطاأ يف �سبتمرب جزئيا ب�سبب منو 
مزيج  العاملي  القيا�ص  خل��ام  الآج��ل��ة  العقود  وبلغت  املحلي«.  النفط  اإن��ت��اج 
باملئة   20 من  باأكرث  اليوم، مرتفعة  للربميل  دولر   80.60 نحو  برنت 
غري  لل�سركات  النفط  ا�سترياد  ح�س�ص  ال�سن  ورفعت  العام.  بداية  منذ 

احلكومية لعام 2019، مما من املحتمل اأن يدعم واردات اخلام.

•• دبي –الفجر:

دبي  ولونغونغ يف  اأب��رم��ت جامعة   
التابعة جلامعة  الأعمال  كلية  مع 
اتفاقية  ميانو   يف  البوليتكنيك 
ا�ستك�ساف م�سهد  اأجل  �سراكة من 
الفاخرة  التجارية  العامات  اإدارة 
ال�سرق  منطقة  يف  ال��ت��ط��ور  دائ����م 
الأو�������س������ط ان����ط����اق����ا م�����ن دول�����ة 
التعاون  ه��ذا  �سي�ساهم  الإم����ارات. 
الإدارة  اىل  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ي��ط  يف 
التجارية  ل��ل��ع��ام��ات  ال�����س��ام��ل��ة 
الأ�سواق  على  وت��اأث��ريه��ا  الفاخرة 
الفاخرة يف دولة الإمارات وغريها 
مثل  الكربى  الت�سوق  وجهات  من 
حيث  و�سوي�سرا  وفرن�سا  ايطاليا 
مت��ث��ل م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق الأو����س���ط 
التجارية  للعامات  كبرية  فر�سة 

الفاخرة لتحقيق النمو.
يف  البوليتكنيك  ج��ام��ع��ة  ُت�����س��ن��ف 
على  الأوىل  امل���رت���ب���ة  يف  م��ي��ان��و 
م�ستوى اإيطاليا واملرتبة ال�ساد�سة 
ُت�سنف  كما  اأوروب����ا  م�ستوى  على 

وُيعرف  ميانو  يف  البوليتكنيك 
ب��ه��ذه ال��ك��ل��ي��ة ك���واح���دة م���ن اأرق���ى 
ك��ل��ي��ات الأع����م����ال ع��ل��ى م����دار 30 

عاًما.

جامعة ولونغونغ يف اأ�سراليا.
بجامعة  الأع�����م�����ال  ك��ل��ي��ة  مت���ث���ل 
ال��ب��ول��ي��ت��ك��ن��ي��ك يف م��ي��ان��و ج����زًءا 
بجامعة  الإدارة  كلية  من  اأ�سا�سًيا 

ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
الأو�سط، وتتوافق مناهج اجلامعة 
ومم����ار�����س����ات ال���ت���دري�������ص ب���ه���ا مع 
امل���ن���اه���ج وامل���م���ار����س���ات املُ��ت��ب��ع��ة يف 

وناأمل  الأو���س��ط.   ال�سرق  منطقة 
اأن يوؤدي ذلك يف نهاية املطاف اإىل 
و�سع برنامج متخ�س�ص يف جمال 
الفاخرة  التجارية  العامات  اإدارة 

يف امل�ستقبل القريب.
حمركات  اأه����م  م���ن  ال�����س��ي��اح��ة  اإن 
ال���رئ���ي�������س���ي���ة يف دول�����ة  امل���ب���ي���ع���ات 
اإدارة  اأ�سبح جم��ال  الإم���ارات وق��د 
الفاخرة  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���ام���ات 
�سديد  جم��������اًل  ك���ب���ري  ح�����د  اإىل 
هذه  تعتمد  و���س��وف  التخ�س�ص. 
العديد من  خ��ربات  على  ال�سراكة 
املوؤ�س�ستن،  كلتا  من  الأكادميين 
وذل������ك ل���ي���ق���وم���وا ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
العوامل التي توؤثر على الطريقة 
ب��ه��ا ع��م��اء ال�سلع  ي�����س��ارك  ال��ت��ي 
التجارية  العامات  م��ع  الفاخرة 
التجارية  العامات  حتتاجه  وم��ا 

لتظل منا�سبة.
ُت���ع���د ج��ام��ع��ة ول���ون���غ���ون���غ يف دبي 
 1993 ع����ام  ت��اأ���س�����س��ت يف  وال���ت���ي 
موؤ�س�سات  اأرق���������ى  م�����ن  واح���������دة 
التفكري  �ساحبة  ال��ع��ايل  التعليم 

اأف�سل  قائمة  على   17 يف املرتبة 
ع��ل��ى م�ستوى  ال��ف��ن��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
الربوف�سيور  ع��ل��ق  وق����د   ال���ع���امل. 
رئي�ص  ن���ائ���ب   ، ف���ري���ن���و  األ���ي���ك�������ص 
اجلامعة )لا�سراتيجية العاملية( 
اأ�سراليا  يف  ولونغونغ  جامعة  يف 
جامعة  اإن  ق�����ائ�����ًا:  ذل�����ك  ع���ل���ى 
ولونغونغ يف دبي متحم�سة للغاية 
م���ع جامعة  ���س��راك��ة  يف  ل��ل��دخ��ول 
اأجل  من  ميانو  يف  البوليتكنيك 
ا�ستك�ساف التطور املُحقق يف جمال 
الفاخرة  التجارية  العامات  اإدارة 
وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه يف دول������ة الإم��������ارات 

العربية املتحدة واملنطقة.
تقدم  ق�����ائ�����ًا:  ف���ري���ن���و   واأردف 
جامعة ولونغونغ يف دبي، وهي اأول 
ح�سورها  ت�سجل  دول��ي��ة  ج��ام��ع��ة 
يف دب����ي، خ����ربات ل م��ث��ي��ل ل��ه��ا يف 
منطقة  يف  ال��ع��ايل  التعليم  جم��ال 
مع  اجل��دي��د  تعاوننا  ويف  اخلليج، 
ميانو   يف  البوليتكنيك  ج��ام��ع��ة 
اعراف وا�سح بالأهمية التجارية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل�����س��وق ال���ف���اخ���رة يف 

•• دبي-وام:

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي اجلمهور من املواطنن واملقيمن 
20 من املعر�ص  ال�  ال��دورة  اإىل امل�ساركة يف فعاليات  وال��زوار 
2018” ال��ذي يقام  “ويتيك�ص  الأك��رب من نوعه يف املنطقة 
حتت مظلة الدورة اخلام�سة من الأ�سبوع الأخ�سر بتوجيهات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” وبرعاية 
�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 

املالية رئي�ص هيئة كهرباء ومياه دبي.
ُتقام فعاليات “ويتيك�ص 2018” يف الفرة من 23 اإىل 25 
واملعار�ص  للموؤمترات  ال��دويل  دبي  مركز  يف   2018 اأكتوبر 
على م�ساحة تقدر باأكرث من 78،000 مر مربع يف مركز 
 2،000 نحو  مب�ساركة  واملعار�ص  للموؤمترات  ال��دويل  دب��ي 

عار�ص من 52 دولة حتت �سعار “يف طليعة ال�ستدامة«. 
“معر�ص دبي  ال��ث��ال��ث��ة م��ن  ال�����دورة  امل��ع��ر���ص م��ع  وي��ت��زام��ن 
العاملية  “القمة  من  اخلام�سة  وال��دورة  ال�سم�سية”  للطاقة 
كبار  م��ن  نخبة  م�ساركة  ت�سهد  ال��ت��ي  الأخ�سر”  لاقت�ساد 
ال��ع��امل يف خمتلف  اأن���ح���اء  اخل����رباء وامل��ت��ح��دث��ن م��ن جميع 
جمالت القت�ساد الأخ�سر واملدن الذكية والبتكار والتنمية 

امل�ستدامة.

الرعاة  اأو  اجلمهور  م�ستوى  على  املا�سية  دورت��ه  يف  املعر�ص 
والعار�سن وامل�ساركن من جميع اأنحاء العامل.

واأ�ساف اأن املعر�ص ي�سعى اىل رفد اجلهود الوطنية والعاملية 
 17 ال�  اأه��داف التنمية امل�ستدامة  يف جمال ال�ستدامة ودعم 
التي اأعلنتها الأمم املتحدة لعام 2030 وحتقيق م�ستهدفات 
لروؤية  الوطنية  الأج��ن��دة  واأه���داف   2071 الإم���ارات  مئوية 
دبي  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  حتقيق  يف  والإ���س��ه��ام   2021 الإم������ارات 
للطاقة  عاملياً  م��رك��زاً  دب��ي  جلعل   2050 النظيفة  للطاقة 
%7 من  ت��وف��ري  النظيفة والق��ت�����س��اد الأخ�����س��ر م��ن خ��ال 
النظيفة بحلول  الطاقة  دبي من م�سادر  الطاقة يف  اإجمايل 
2020 و%25 بحلول 2030 و%75 بحلول عام 2050، 
اإ�سافة اإىل ا�سراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة واملياه 
 %  30 بن�سبة  وامل��ي��اه  الطاقة  ا�ستهاك  خلف�ص   2030

بحلول عام 2030.
لل�سركات  مهمة  من�سة  ي�سكل  املعر�ص  اأن  اإىل  الطاير  واأ�سار 
املتجددة  والطاقة  الطاقة  قطاعات  يف  العاملة  واملوؤ�س�سات 
لتقنياتها  للرويج  وغ��ريه��ا  وال��غ��از  والنفط  والبيئة  وامل��ي��اه 
واللتقاء  اخل�����س��راء  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا  وح��ل��ول��ه��ا  وم�����س��روع��ات��ه��ا 
من  وامل��ه��ت��م��ن  وامل�����س��ري��ن  وامل�ستثمرين  ال��ق��رار  ب��اأ���س��ح��اب 
الطاقة  م�ساريع  اأب���رز  على  والتعرف  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف 

املتجددة والنظيفة يف املنطقة والعامل.

الرئي�ص  املنتدب  الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  وق��ال 
معر�ص  وموؤ�س�ص  رئي�ص  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
تنظم  الهيئة  اإن  ويتيك�ص  والبيئة  والطاقة  املياه  تكنولوجيا 
ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  مع  ان�سجاماً  ع��ام  كل  ويتيك�ص  معر�ص 
الأخ�سر  التحول  بدعم  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ال�ساملة يف دبي ودولة الإم��ارات العربية  امل�ستدامة  والتنمية 

املتحدة.
اإ�سراك  واأك���د احل��ر���ص م��ن خ��ال ه��ذا احل���دث الكبري على 
البيئة  على  واملحافظة  ال�ستدامة  ثقافة  ن�سر  يف  اجلمهور 
وحماية مواردها الطبيعية وتبني التقنيات اخل�سراء وزيادة 
العتماد على الطاقة النظيفة، م�سريا اإىل اأن معر�ص ويتيك�ص 
2018 ير�سخ مكانة دبي ودولة الإمارات الرائدة عاملياً على 
باعتباره  امل�ستدامة  والتنمية  الأخ�����س��ر  القت�ساد  خريطة 
جمالت  يف  وم��ت��ك��ام��ًا  و���س��ام��ًا  متخ�س�ساً  ع��امل��ي��اً  م��ع��ر���س��اً 
والتقنيات  وال�ستدامة  واملياه  واملتجددة  التقليدية  الطاقة 

والتنمية اخل�سراء وغريها من الق�سايا ذات ال�سلة.
اإط��اق��ه منذ عقدين من  امل��ع��ر���ص جن��ح منذ  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
الزمان يف تر�سيخ مكانته العاملية بن اأكرب املعار�ص املتخ�س�سة 
يف هذه املجالت، معربا عن توقعاته بح�سور كبري للجمهور 
خال الدورة ال� 20 من املعر�ص هذا العام وهي الأ�سخم يف 
تاريخ تنظيم املعر�ص ل �سيما بعد النجاح الكبري الذي حققه 

مليار   13.3 م��ن  اأك���رث  �سجل  اإذ 
بن�سبة   ،2016 ع��ام  خ��ال  دولر 
%26 عن العام  منو تقدر بنحو 
الأ����س���ب���ق، وت���ع���د دول�����ة الإم�������ارات 
ال�سوي�سرية  ل��ل��واردات  �سوق  اأك��رب 
التعاون  جمل�ص  دول  منطقة  يف 
اأكرث  اإىل  ت�سل  بقيمة  اخلليجي 

من 18 مليار درهم �سنويا.

اإىل  ال�����دول�����ة  يف  ال�������س���وي�������س���ري���ة 
اأمريكي يف  3،195 مليون دولر 
�سوي�سرا  تعترب  كما   ،2016 عام 
التجارين  ال�����س��رك��اء  اأب������رز  م���ن 
ال��رئ��ي�����س��ي��ن ل��دول��ة الإم������ارات يف 
ي�سهد حجم  ح��ي��ث  اأوروب������ا،  ق���ارة 
النفطي  ال��ت��ج��اري غ��ري  ال��ت��ب��ادل 
عالية،  البلدين معدلت منو  بن 

•• بايل-الفجر: 

تراأ�ص معايل عبيد حميد الطاير 
املالية، وفد  الدولة لل�سوؤون  وزير 
الجتماعات  يف  امل�����س��ارك  ال��دول��ة 
الدويل  النقد  ل�سندوق  ال�سنوية 
والتي  ال���دويل  البنك  وجمموعة 
ولغاية  ام�ص  اأعمالها �سباح  بداأت 
ب����ايل،  يف  اجل�������اري  اأك���ت���وب���ر   14
يف  الدولة  وف��د  و�سم  اندوني�سيا. 
ع�����س��وي��ت��ه ���س��ع��ادة ي��ون�����ص حاجي 
اخلوري، وكيل وزارة املالية، وعدد 
وزارة  م��ن  ك��ل  يف  املخت�سن  م��ن 
املالية وم�سرف الإمارات العربية 
معاليه  و�سارك  املركزي.   املتحدة 
الفتتاح  يف  ل���ه  امل���راف���ق  وال���وف���د 
ال�سنوية  لاجتماعات  الر�سمي 
ل�سندوق النقد الدويل وجمموعة 
ال��دويل، كما افتتح معاليه  البنك 
الإماراتية  البنوك  ا�ستقبال  حفل 
الذي تنظمه وزارة املالية بالتعاون 
العربية  الإم�������ارات  م�����س��رف  م���ع 

اإماراتية يف باك�ستان، وهناك توجه 
جديدة  قطاعات  ا�ستك�ساف  نحو 
القت�سادية  ال��ع��اق��ات  ل��ت��ط��وي��ر 
وال���ت���ج���اري���ة وال���س��ت��ث��م��اري��ة بن 
البلدين. ووقعت كل من الإمارات 
اتفاقية   28 من  اأك��رث  وباك�ستان 
اتفاقيات  ت�سمل  تفاهم  وم��ذك��رة 
جتنب ازدواجية ال�سرائب وترويج 
وحماية ال�ستثمارات الثنائية اإىل 
جانب اتفاقيات ق�سائية و�سيا�سية 

وجتارية وثقافية.
اي�ساً، مع معايل  معاليه  واجتمع 
الحتاد  رئي�ص  نائب  م���اورر  اأويل 
ال�������س���وي�������س���ري وزي�������ر امل����ال����ي����ة يف 
ال�سراكة  ملناق�سة  وذل��ك  �سوي�سرا، 
البلدين،  ب����ن  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة 
وال��ت��ح�����س��ري ل��ل��ح��وار الإم����ارات����ي 
خال  ع��ق��ده  امل��زم��ع  ال�سوي�سري 
ال���ع���ام ال����ق����ادم، وخ���ا����س���ة يف ظل 
ال��ت��ط��ور والزده����ار ال���ذي ت�سهده 
البلدين،  بن  الثنائية  العاقات 
ال�ستثمارات  ح��ج��م  و���س��ل  ح��ي��ث 

املتحدة املركزي ومركز دبي املايل 
العاملي، و�سوق اأبوظبي العاملي على 

هام�ص الجتماعات ال�سنوية.
وع���ن ه���ذه امل�����س��ارك��ة، اأك���د معايل 
عبيد حميد الطاير اأهمية متثيل 
دولة الإمارات يف هذه الجتماعات 
مل��ب��اح��ث��ة امل��وا���س��ي��ع وامل��ل��ف��ات ذات 
العاقة بالقت�ساد العاملي وعملية 
امل�ستدامن،  وال��ت��ط��وي��ر  التنمية 
الجتماعات  ه��ذه  دور  جانب  اإىل 
يف ف��ت��ح ق��ن��وات ل��ت��ب��ادل اخل���ربات 
�سندوق  م���ع مم��ث��ل��ي  والج���ت���م���اع 
البنك  وجمموعة  ال���دويل  النقد 
العاقات  توطيد  واأي�ساً  ال��دويل، 

الثنائية بن الدول امل�ساركة. 
ه���ذه  “ت�سكل  م���ع���ال���ي���ه:  وق�������ال 
الجتماعات من�سة هامة للتباحث 
ذات  الق��ت�����س��ادي��ة  الق�سايا  ح���ول 
مقدمتها  ويف  ال��ع��امل��ي  اله��ت��م��ام 
ت����ب����اط����وؤ ال����ن����م����و الق����ت���������س����ادي، 
والنقدية،  امل��ال��ي��ة  وال�����س��ي��ا���س��ات 
للحد  ���س��ام��ل  و���س��ب��ل حتقيق من��و 

الكاملة  احل���م���اي���ة  ت���وف���ري  ع���ل���ى 
ال�سريبي  الزدواج  من  للمكلفن 
املبا�سر  غ���ري  اأو  امل��ب��ا���س��ر  ����س���واء 
وت����ف����ادي ع���رق���ل���ة ال���ت���دف���ق احلر 
يف  وت�ساهم  وال�ستثمار،  للتجارة 
للدول  المنائية  اله��داف  تعزيز 
م�سادر  ت��ن��وي��ع  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
ال����دخ����ل ال���ق���وم���ي وزي��������ادة حجم 
عن  ف�سًا  الوافدة،  ال�ستثمارات 
واخلدمات  ال�سلع  ت��ب��ادل  ت�سجيع 

وتي�سري حركة روؤو�ص الموال.« 
واأك�����د م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى ال���ت���زام دولة 
الإمارات بتو�سعة �سبكة اتفاقياتها 
الزدواج  ب���ت���ج���ن���ب  اخل�����ا������س�����ة 
بنودها  اأه��م  من  والتي  ال�سريبي 
ت����ب����ادل امل���ع���ل���وم���ات ل���اأغ���را����ص 
ال�سريبية واعتماد اأف�سل املعايري 
بتطبيق  ال���ع���اق���ة  ذات  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�سفافية وتبادل املعلومات، امياناً 
امل��ح��وري يف حتقيق  ب��ال��دور  منها 
ال�سرائب  لدافعي  العدالة  مبداأ 
ال�����س��رك��ات والأف�����راد وحماية  م��ن 

ال�ستفادة  عرب  وذل��ك  الفقر،  من 
التكنولوجية،  ال���ت���ق���ن���ي���ات  م����ن 
القطاع  يف  الإ���س��اح��ات  وتنفيذ 
النمو  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال���ع���امل���ي،  امل�����ايل 
ال�سامل وامل�ستدام، والرتقاء باأداء 

القت�سادات النا�سئة.
وعلى هام�ص الجتماعات ال�سنوية، 
مت ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة جتنب 
الزدواج ال�سريبي على الدخل مع 
وقعها  والتي  بت�سوانا،  جمهورية 
ع���ن اجل���ان���ب الإم�����ارات�����ي معايل 
جانب  وع��ن  الطاير،  حميد  عبيد 
جمهورية بت�سوانا معايل او. كي. 
والتنمية  امل��ال��ي��ة  وزي�����ر  م��امت��ب��و 
خطوة  يف  وذل�����ك  الق���ت�������س���ادي���ة، 
امل�سائل  يف  ال��ت��ع��اون  اأط���ر  لتعزيز 
العاقات  وت��وط��ي��د  ال�����س��ري��ب��ي��ة، 
املالية والقت�سادية وال�ستثمارية 

بن الدولتن. 
وع���ن ه���ذا ال��ت��وق��ي��ع، اأف����اد معايل 
“تعمل  ال���ط���اي���ر:  ح��م��ي��د  ع��ب��ي��د 
اتفاقيات جتنب الزدواج ال�سريبي 

وا�ستمراراً  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد 
متابعة  يف  امل����ب����ذول����ة  ل���ل���ج���ه���ود 
لل�سفافية  العاملي  املنتدى  ق��رارات 
امل���ع���ل���وم���ات، مب����ا يدعم  وت����ب����ادل 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  م��ك��ان��ة 
امل���ت���ح���دة ك��م��رك��ز م����ايل وجت����اري 
عاملي. والتقى معاليه على هام�ص 
الج��ت��م��اع��ات ال�����س��ن��وي��ة م��ع وزير 
املالية الباك�ستاين اأ�سد عمر، حيث 
عاقات  توطيد  �سبل  مناق�سة  مت 
البلدين  ب��ن  امل�����س��رك  ال��ت��ع��اون 
دولة  وتعترب  ال�ستثمار.  وتعزيز 
���س��ري��ك��اً جت���اري���اً مهماً  الإم�������ارات 
ل��ب��اك�����س��ت��ان، ح���ي���ث و����س���ل حجم 
التبادل التجاري بن البلدين اإىل 
عام  يف  دولر  م��ل��ي��ارات   3.3 نحو 
الإمارات  اأ�سبحت  فيما   ،2015
اأكرب م�ستثمر يف باك�ستان، و�سملت 
الت�سالت  جم��الت  ا�ستثماراتها 
امل�سرفية  والأع���م���ال  وال���ط���ريان 
والغاز،  النفط  وقطاع  والعقارية 
وتعمل حالياً اأكرث من 26 �سركة 

»دائرة الطاقة« ت�شارك يف
 »جيتك�ش للتقنية 2018 «

•• اأبوظبي -وام:

جيتك�ص  اأ�سبوع  فعاليات  يف  �سركاتها  الطاقة” وجمموعة  “دائرة  ت�سارك 
للتقنية 2018 الذي يقام يف مركز دبي التجاري العاملي خال الفرة من 
14 اإىل 18 اأكتوبر اجلاري. وت�سلط الدائرة ال�سوء على جملة من اأحدث 
احللول التقنيات امل�ستخدمة يف جمال اإدارة خمتلف العمليات ذات ال�سلة 
بالقطاع، اإ�سافة اإىل جمموعة من اخلدمات الإلكرونية املتطورة وذلك من 
 .S-A21 خال من�سة حكومة اأبوظبي، يف قاعة ال�سيخ �سعيد، جناح رقم
اإىل  م�ساركتها  خ��ال  من  �سركاتها  وجمموعة  الطاقة”  “دائرة  وتهدف 
اإعطاء ت�سور وا�سح عن مدى تكامل اخلدمات التي توفرها اعتمادا على 
التقنيات احلديثة باعتبارها جزءا من منظومة العمل يف حكومة اأبوظبي، 
والتعرف عن كثب حول ما تقدمه كربى �سركات التكنولوجيا العاملية من 
حلول مبتكرة. وتتطلع الدائرة اإىل مناق�سة �سبل ال�ستفادة من اأحدث ما 
�سيتم طرحه من هذه احللول وتكوين �سورة اأف�سل حول كيفية ت�سخريها 

يف بناء هيكلية عمل رقمية متكاملة قائمة على املعرفة.
املهند�ص حممد جمعة بن جر�ص الفا�سي  .. قال �سعادة  ويف هذا ال�سدد 
اإن قطاع الطاقة ي�سكل ع�سبا حيويا ي�سهم يف دفع  وكيل دائ��رة الطاقة : 
العام  هذا  ن�سخة  يف  م�ساركتنا  وتاأتي  الدولة،  يف  القت�سادي  النمو  عجلة 
من “اأ�سبوع جيتك�ص للتقنية” متا�سيا مع توجيهات القيادة الر�سيدة التي 
املتوافرة يف  الإمكانيات  الق�سوى من  ال�ستفادة  اأهمية حتقيق  توؤكد على 
اأحدث البتكارات العلمية والتقنية،  هذا القطاع من خال العتماد على 
اأبوظبي  وروؤي�����ة   ،2021 الإم������ارات  روؤي����ة  اأه�����داف  حت��ق��ي��ق  اإىل  و���س��ول 
على  يقت�سر  ل  الطاقة  دور  اإن  الفا�سي:  واأ�ساف   .2030 القت�سادية 
جمال القت�ساد وال�سناعة بل يرتبط ب�سكل مبا�سر بجميع مناحي حياتنا 
اليوم، لذا نعمل على نحو متوا�سل ل�سمان توفري خدمات متميزة واآمنة 
جلميع القطاعات وفئات املتعاملن من خال ت�سخري التكنولوجيا لدعم 
على  نحر�ص  كما  والبيئية،  واملجتمعية  القت�سادية  ال�ستدامة  اأه���داف 
اتباع اأف�سل معايري الأمن وال�سامة من خال تبني التقنيات احلديثة، 
مع  والتفاعل  التوا�سل  ت�سهيل عملية  التكنولوجيا يف  لأهمية  اإدراك��ا من 
باإن�ساء من�سة  الطاقة قامت موؤخرا  دائ��رة  اأن  اإىل  ولفت  ال�سركاء.  جميع 
اإلكرونية متطورة تتيح ل�سركائها طرح اأفكارهم حول كيفية تعزيز النمو 
والتطور  النمو  خطط  وع��ر���ص  وجن���اح،  بكفاءة  الطاقة  لقطاع  امل�ستدام 
اخلا�سة باملبادرات اجلديدة.  وت�سم قائمة اخلدمات الذكية والإلكرونية 
التي توفرها الدائرة حاليا كا من خدمات الرخي�ص والتنظيم، وقاعدة 
بيانات  بتقدمي  اخلا�ص  الإلكروين  والنظام  املياه،  ج��ودة  مراقبة  بيانات 

الإنتاج والإباغ، والت�سجيل الإلكروين، واملناق�سات الإلكرونية. 

حتد  الآ�شيوية  الأ�شهم 
تراجع  بعد  خ�شائرها  من 
ال��ب��ور���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة 

 •• طوكيو-اأ ف ب:

ب����ق����ي ال������راج������ع خم���ي���م���ا اأم���������ص 
التي  الأ����س���ي���وي���ة  الأ������س�����واق  ع��ل��ى 
اأن  ب����ع����د  خ���������س����ائ����ره����ا  ق����ّل���������س����ت 
اأنفا�سهم  امل�����س��ت��ث��م��رون  ال���ت���ق���ط 
�سهدتها  ال��ت��ي  ال���س��ط��راب��ات  اإث���ر 
قرار  خلفية  على  العاملية  الأ�سواق 
الحتياطي الفدرايل املفاجئ رفع 

اأ�سعار الفائدة.
وبقيت الأ�سهم يف اليابان وال�سن 
ارتفاع  م��ق��اب��ل  ن�سبيا  م��راج��ع��ة 
اأخرى و�سط م�ساع  اأ�سواق  �سجلته 
التحوط  بعد  اخل�سائر  لتعوي�ص 
ال��������ذي ����س���ي���ط���ر ع����ل����ى ال���ي���وم���ن 

املا�سين.
نيكاي  م���وؤ����س���ر  ب�����داأ  ط��وك��ي��و  ويف 
اأك��رث من  ال��ت��داول براجع  جل�سة 
باملئة لكنه عاد ليقارب الربحية   1
بت�سجيله تراجعا بلغ 0،07 باملئة. 
التي  ال�سينية  الأ�سهم  وافتتحت 
�سهدت يف الأي��ام الأخ��رية عمليات 
اجلل�سة  ال����ن����ط����اق  وا�����س����ع����ة  ب���ي���ع 
ب��ت�����س��ج��ي��ل ب��ع�����ص اخل�����س��ائ��ر وقد 
 0،36 ت���راج���ع م��وؤ���س��ر ���س��ن��غ��ه��اي 
خ�سائره  قل�ص  املوؤ�سر  لكن  باملئة. 
وقارب الربحية بعد نحو �ساعتن 

من افتتاح جل�سة التداول.
واأظهرت اأرقام ر�سمية ن�سرت فجر 
يف  ال�سيني  الفائ�ص  اأن  اجلمعة 
امل����ي����زان ال���ت���ج���اري م���ع ال���ولي���ات 
يف  قيا�سيا  ارتفاعا  �سجل  املتحدة 
من  ال��رغ��م  ع��ل��ى  �سبتمرب  اأي���ل���ول 
يفاقم  قد  ما  الأمريكية،  الر�سوم 
اأكرب قوتن  التجارية بن  احلرب 

اقت�ساديتن يف العامل.
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العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
انذار عديل بالن�شر

 رقم 2018/6385 
املنذرة : �سركة الإمارات لات�سالت املتكاملة - �ص م ع 

بوكالة املحامين / نا�سر مال اهلل ، وهيام الزرعوين 
�سد املنذر اليه : احمد حممد عبد الرحمن عا�سي - اردين اجلن�سية 

املو�سوع : اإنذار عديل ب�سداد مبلغ وقدره 13.589.33 درهم اإماراتي  ثاثة ع�سر الف 
وخم�سمائة وت�سعة وثمانون درهم اإماراتي وثاثة وثاثون فل�ص 

فان املنذرة تنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره 13.589.33 درهم 
فل�ص  وثاثون  وثاثة  اإماراتي  درهم  وثمانون  وت�سعة  وخم�سمائة  الف  ع�سر  ثاثة   ، اإماراتي 
، وال ف�سوف تتخذ املنذرة جتاهكم كافة  ايام من تاريخ هذا الن��ذار  ، يف موعد اق�ساه خم�سة 
الجراءات القانونية املنا�سبة ل�سداد املبلغ املذكورة اعاه مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2962  تنفيذ جتاري  
م  م  ذ   - البناء  م��واد  لتجارة  ال مندو�ص  املنفذ �سدهما/1- حممد  اىل 
2-�سمون ميا عبدالرحيم  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
اورك�ص بولد للتجارة العامة - �ص ذ م م وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املطور�سي  بخيت  احمد 
اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )62087( درهم بالت�سامن  
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1892  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-كيلي للمقاولت - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ زيرفون للخدمات ال�سناعية - ذ م م وميثله / حبيب عبدالرحيم عبداهلل 
احلو�سني   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )103289.88 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.   
وحددت لها جل�سة يوم الثنن  املوافق  2018/10/29  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/395  مدين كلي               

اأم��ن عبداللطيف حممد   - 2-يا�سر  املازمي  زيد عبدالعزيز غام  املدعي عليه / 1-  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ روبلي حممود ح�سن ب�سفته زوج املري�سة / حواء 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  -  قد  ا�سماعيل عبدالرحمن ب�سفته قيم عنها 
الزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يدفعا للمدعيان مبلغا )6.000.000 درهم( 
تعو�سا ع��ن ا���س��اب امل��دع��ي��ان م��ن ا���س��رار م��ادي��ة وادب��ي��ة نتيجة خ��ط��اأ امل��دع��ي عليهما مع 
الزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة، مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل با 
كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنن  املوافق  2018/10/22  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2037 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1- جلوبال �سورز - �ص م ح  2-على م�سلم حممد املثنو ب�سفته ال�سخ�سية 
وب�سفته املدير امل�سوؤول عن جلوبال �سورز - �ص م ح  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
يون�ص حميد كرمي اجلواري - ب�سخ�سه وب�سفته وكيا عن كا من / يو�سف حميد كرمي 
اجلوارى / علي حميد كرمي وميثله / احمد عبداهلل حممد العطار اآل علي -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن  مببلغ وقدره )1793886.90 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة   12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة  املوافق 2018/10/25   التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/8752  عمايل جزئي             

جمهول  م   م  ذ   - لب��وه��ي��م��ي  م��اج��ي��ك  م��ط��ع��م   -1  / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ح��م��زه اح��م��د العا�سمي -  ق��د اأق���ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )31810 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
الثنن    ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB184516694AE(ال�سكوى
املوافق 2018/10/22  ال�ساعة 10.00 �ص  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/10245  عمايل جزئي             
م  جمهول  م  ذ  ���ص   - البناء  مل��ق��اولت  امل��زاي��ا احلديثة   -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
اأقام  قد  / عبدالفتاح عطيه عابدين حم��م��ود    املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
 30139( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
اخلمي�ص   ي���وم   جل�سة  لها  وح���ددت   )MB185848305AE(ال�سكوى
املوافق 2018/11/1  ال�ساعة 8.30 �ص  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/10255  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���ص   - البناء  مل��ق��اولت  امل��زاي��ا احلديثة   -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ع��ث��م��ان ف���رج ع��ث��م��ان ال��اح��م��دي   ق��د اأقام 
 12983( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
ال�سكوى)MB185807208AE( وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.4 بالقاعة  ���ص    10.00 ال�ساعة    2018/10/28
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/6935  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-جولدن بيت�ص للكهروميكانيكية - �ص ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / اكرب اهلل امري كل   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )17873 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB182850663AE(ال�سكوى ورق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م( 
وحددت لها جل�سة يوم الحد   املوافق 2018/10/14  ال�ساعة 8.30 �ص  بالقاعة 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل. )علما بان الدعوى جددت من ال�سطب(. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/3196   تنفيذ جتاري  

م  م  ذ  �ص   - ال�سيارات  غيار  لتجارة قطع  الكامل  املنفذ �سدهما/1-  اىل 
2-���س��ي��خ حم��م��د رف��ي��ق ���س��ان��و ���س��اح��ب   جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
طالب التنفيذ/ابرو ايند�سريز اينك وميثله / �سيف �سعيد را�سد الغبار 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك  اأقام عليك الدعوى  ال�سام�سي - قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )234308.90( بالت�سامن والت�سامم  درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3360   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- ق�سر ال�سرق ملواد البناء - �ص ذ م م   2-عمر 
طه دليمى )ال�سامن( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
ابراهيم  ح�سن  ابراهيم   / وميثله  خ  م  �ص   - للتمويل  اخلليج  �سركة 
اع��اه والزامكم  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  امل��ا - قد 
بالت�سامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )289479.33( درهم اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4268  تنفيذ عمايل 
ال�سخ�ص  �سركة  البنا  ملالكها �سال  العاملية  املطبعة  املنفذ �سده/1-  اىل 
ال��واح��د - ���ص ذ م م   جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ 
اأق���ام عليك الدعوى  ن���ادر ام��اراف��ات��ي   ق��د  م��اده��ان��ا راج���ان �سلفامونى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )54055( 
بال�سافة اىل مبلغ 3985  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/174  ا�شتئناف تنفيذ جتاري
 Colorbit م  م  ذ   - اي�ست  ميدل  كلربت  1-���س��رك��ة  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
middle East LLC جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة اوربيتا 

ا�ستاأنف  قد    - اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل  علي   / وميثله  م  م  ذ   - فيلم 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2014/1435 تنفيذ جت��اري.  وحددت لها 
جل�سه يوم  الربعاء  املوافق 2018/10/17  ال�ساعة 17.30 م�ساءا بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6401(

املنذر : اعمار للرفيه �ص ذ م م وميثلها املحامي / حمدان الهرمي ، مبوجب وكالة رقم 
املنذر اليها : اليف�سن برجر فرع من تابكو الإمارات - �ص ذ م م 

�سيغة العان بالن�سر 
اليها ب�سرورة �سداد متاأخرات اليجار املر�سدة بذمتها على الك�سك رقم  املنذر  املنذر  يخطر 
DIR-MF-201 يف حلبة دبي للتزلج داخل دبي مول - دبي - يف غ�سون 30  الك�سك رقم 
الق�سائية  لللجنة  اللجوء  اىل  املنذرة  �ست�سطر  واإل  الع��ان  ن�سر هذا  تاريخ  وذل��ك من  يوما 
باخاء  اليها  املنذر  ال��زام  بغر�ص  دبي  باإمارة  وامل�ستاأجرين  املوؤجرين  بن  باملنازعات  اخلا�سة 
العن املوؤجرة و�سداد متاأخرات اليجار املرتبة عليها حتى تاريخ الخاء الفعلي مع الزامها 

بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

اعالن حكم بالن�شر
 يف  الدعوى رقم 2017/4070 جتاري جزئي 

القامة  �سي�سوديا حممد علي جمهول حمل  �سرجيل  عليه/1- حممد  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/4/11  يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�سالح/ اميك�ص )ال�سرق الو�سط( �ص م ب )م( فرع دبي - بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )60.370.18 �ستون الف وثاثمائة و�سبعون درهما 
وثمانية ع�سر فل�سا ، والفائدة بواقع 9% �سنويا من 2017/12/13 وحتى متام ال�سداد 
والزمته بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة 
احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 
العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/997  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-حممد احمد ال�سربيني م�سطفى جمهول حمل 
 / وميثله   - علي  اآل  ال�سيبة  عبدالعزيز  /عمر  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز - قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
لها  بتاريخ 2018/7/23 وحددت  : 2016/111 مدين كلي  بالدعوى رقم 
جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/11/7  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

اعادة اعالن بالن�شر        
 يف  الدعوى 2018/1628  جتاري كلي 

كينج�ستون  ب���اول  2-رت��ي�����س��ارد  ان��رن��ا���س��ون��ال   كنج�ستون   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ نزار نادر حممد - وميثله / عبداهلل علي 
الدعوى ومو�سوعها  طلب عزل  اأقام عليك  ال�سويدي - قد  عبدالوهاب عبداهلل 
ال�سركة املدعي عليها الأوىل وتعين املدعي مديرا  اإدارة  املدعي عليه الثاين من 
ال�ساعة 9.30 �ص  امل��واف��ق 2018/10/17  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  ل��ه��ا.   وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1238  احوال نف�س م�شليمن               
اىل املدعي عليه / 1-�سربى �سعيد حممد �سامل  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأق���ام عليك الدعوى  ام��ل ع��ب��داهلل حممد وميثله / ع��ب��داهلل ح�سن اأح��م��د ط��اه��ر  ق��د 
ومو�سوعها املطالبة  بالطاق لل�سرر ونفقة عدة ونفقة اولد �ساملة وموؤخر ال�سداق 
وم�سكن �سرعي واثبات احل�سانة واجرة حا�سنة واجرة خادمة وباقي الطلبات كما هي 
وارده بائحة الدعوى والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
بالقاعة رقم )9( يف مبنى الحوال  ال�ساعة 8.30 �ص  املوافق  2018/10/21   الح��د  
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  ال��ق��ره��ود.   منطقة  يف  ال�سخ�سية 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1913  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- الو�سل للنقل بال�ساحنات الثقيلة - �ص ذ م م 2-حممد احمد 
للتمويل  م��وارد  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول    - الفا�سي  ال�سليج  �سامل 
اأق��ام عليك الدعوى  - �ص م خ وميثله / عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري -  قد 
وقدره  مببلغ  وال��ت��ك��اف��ل  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
)2069992.26 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2018/10/24   
ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1745 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1- �سركة انرنا�سيونال تريدينج هولدينج كو ليمتد وميثلها مكتب التمثيل 
)اأي تي ات�ص هولدينج(  2-انراكو الإمارات املحدودة  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اإم ئي دى تريدجن كومباين ليمتد وميثلها ال�سيد/ مي�سال جوزيف تراك وميثله / خالد حممد 
�سعيد بوج�سيم - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن 
والت�سامم بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 24986684 دولر او ما يعادله بالدرهم 92050996 
درهم ف�سا عن ما ي�ستجد من ارباح مع فائدة قانونية قدرها 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  
2018/10/28  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3188   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-الو�سل للنقل بال�ساحنات الثقيلة - �ص ذ م م 2-حممد احمد �سامل 
ال�سليج الفا�سي 3-طارق حممد احمد �سامل ال�سليج الفا�سي  جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ موارد للتمويل - �ص م خ وميثله / عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل 
فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )44.000 درهم( )اربعة واربعون الف درهما( 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنن  املوافق  2018/10/29  ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/90  عقاري كلي
اىل املحكوم عليه/1- تريدينت انرنا�سيونال هولدجنز �ص.م.ح جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/5/15  يف 
بالت�سديق  دي  ان  ليمتد  ميلز  �سبيننج  ل�سالح/نهار  اعاه  املذكورة  الدعوى 
على حكم التحكيم ال�سادر يف الدعوى التحكيميه رقم 67 ل�سنة 2016 مركز 
درهم  والف  وامل�ساريف  بالر�سوم  املدعي عليها  والزمت  الدويل  للتحكيم  دبي 
خال  لا�ستئناف  ق��اب��ا  احل�����س��وري  مبثابة  حكما   . امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  مقابل 
ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/694  عقاري كلي

ابناءه  عن  الطبيعي  ال��ويل  وب�سفته  نف�سه  عن  جيانكارلو  1-فياليتو   / عليه  املدعي  اىل 
)�سابرينا دانيا فياليتو وربورت كاود فياليتو( 2- مارلن فاليتو جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /جمموعة بنيان الدولية لا�ستثمار القاب�سة ذ.م.م - �سابقا - �سركة العمال 
الوطنية لا�ستثمارات ذ.م.م وميثله:ح�سن علي عبدالرحمن لوتاه قد اأقام عليك الدعوى 
ال�سقة  املدعي عليهم من قيد  ا�سم  الت�سوية و�سطب  اتفاقية  ب�سحة  املطالبة  ومو�سوعها 
الدعوى(. تف�سيليا يف �سحيفة  الطلبات مو�سحة  والتعاب )جميع  وامل�ساريف  والر�سوم 
  ch1.B.8:وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق:2018/11/4 ال�ساعة:09:30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2017/1566  جتاري كلي

دبي  ف��رع   - ذ.م.م  �سريف�سز  ماجنمنت  ا�ست  ب��ريل  �سركة  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
2018/5/16  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/دو �سريف خلدمات ادارة املن�ساأت 
موؤ�س�سة فردية بالزامها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1.443.303.00( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2017/7/12 
وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال 
ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

وا�شنطن تقل�ش نقل التكنولوجيا النووية اإىل ال�شني 

وت�سهيل اإجراءات عبور امل�سافرين. 
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���دم ���س��ع��ي��ب حممد 
ال�سويدي مدير اإدارة ال�ستخبارات 
دب����ي  ج������م������ارك  يف  اجل����م����رك����ي����ة 
املتبعة  الآل��ي��ة  عن  مف�سًا  �سرحاً 
غرفة  يف  احل���دي���ث���ة  والأن����ظ����م����ة  
التحكم وال�سيطرة باملقر الرئي�سي 
غرفة  اأن  اإىل  م�سرياً  ال��دائ��رة،  يف 
عمليات  غ��رف��ة  اأول  ه��ي  ال��ت��ح��ك��م 
م�ستوى  ع���ل���ى  اأم���ن���ي���ة  ج��م��رك��ي��ة 
 7002 اإن�ساوؤها عام  املنطقة ، مت 
اجلمركية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت��ط��ور  م���ع 
للمراكز  اجل�����غ�����رايف  وال����ن����ط����اق 
)الربية-  �سملت  التي  اجلمركية 
اإم���ارة دبي  البحرية- اجل��وي��ة( يف 
، كما تقوم غرفة التحكم مبتابعة 
على  الأمنية  اجلمركية  الأع��م��ال 
املهام،  والعديد من  ال�ساعة،  مدار 
املراقبة  ك���ام���ريات  م��ت��اب��ع��ة  م��ن��ه��ا 
اجلمركية  امل���راك���ز  ع��ل��ى  امل���وزع���ة 
كامريا   005 وع��دده��ا  وال�سحن 
باأنحاء  52 م��ن��ف��ذاً  ع��ل��ى  م��وزع��ة 
الإم����ارة، وي��ت��م العمل ح��ال��ي��اً على 
عددها  وزي��ادة  الكامريات  حتديث 
اإىل 0071 كامريا. وتعمل غرفة 
برناجماً   32 اإدارة  على  التحكم 
ال�ساعة  م��دار  على  اأمنياً  جمركياً 
ملتابعة اأعمال التفتي�ص وال�سحنات 
وتلقي  احلاويات  عن  وال�ستف�سار 
وال�ستف�سارات  الهاتفية  املكاملات 
ون�سر  اجل���م���رك���ي���ة  امل�����راك�����ز  م����ن 
املنافذ  ع��ل��ى  الأم���ن���ي���ة  ال��ت��ع��ام��ي��م 
ب�سري  ك���ادر  خ��ال  م��ن  املختلفة، 

موؤهل يعمل على مدار ال�ساعة.

•• دبي –الفجر: 

اأ����س���اد وف����د ���س��ع��ودي م���ن جمرك 
الدويل  ال��ع��زي��ز  امل��ل��ك عبد  م��ط��ار 
الكبري  ال����ت����ط����ور  مب������دى  ب����ج����دة 
الذي و�سلت اإليه خدمات جمارك 
املتبعة  ال��ذك��ي��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  دب����ي 
التي  واخل����������ربات  م���راف���ق���ه���ا  يف 
والتعاون  منها  ال���س��ت��ف��ادة  مي��ك��ن 
نقل  ب�����س��اأن  والتن�سيق  امل�ستقبلي 
بن  واخل���ربات  املعلومات  وت��ب��ادل 
اأنظمة  اأن  م���وؤك���دي���ن  اجل���ه���ت���ن، 
ال��ع��م��ل والإج���������راءات امل��ت��ب��ع��ة هي 
منوذج يحتذى به يف جمال العمل 
اجلمركي. ج��اء ذل��ك خ��ال زيارة 
الوفد برئا�سة بندر الرحيلي مدير 
عام جمرك مطار امللك عبد العزيز 
بجدة يف اململكة العربية ال�سعودية 
يف  امل�����س��اف��ري��ن  عمليات  اإدارة  اإىل 
مطار دبي الدويل مبنى 3 بهدف 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  الط����اع 
امل��ط��ب��ق��ة يف ج��م��ارك دب���ي خلدمة 
والت�سهيل  وال��ع��م��اء  امل�����س��اف��ري��ن 
اأب������رز  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة  ع���ل���ي���ه���م، 
ل�سبط  امل�����س��ت��خ��دم��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
امل����ه����رب����ن، ح����ي����ث  ق��������ام  ال���وف���د 
ب���ج���ول���ة  م���ي���دان���ي���ة يف الأق�������س���ام 
امل�سافرين  عمليات  لإدارة  التابعة 
، اطلع يف بدايتها على اآلية العمل 
امل�سافرين  مع  التعامل  يف  املتبعة 
احل�ساري  والتعامل  واحل��ق��ائ��ب، 
ِقبل �سباط اجلمارك جلميع  من 
املطار،  ع��رب  القادمن  امل�سافرين 
اأمني  ح�ص  م��ن  ب��ه  يتمتعون  وم��ا 

ت�سخري  ب��غ��ر���ص  ب���ك���ف���اءة،  ع��ل��ي��ه��ا 
ل�ستيعاب  امل��م��ك��ن��ة  ال��ط��اق��ات  ك���ل 
ال�سغط املتوقع للرحات، خا�سة 
من  ك��ب��ري  اأع����داد  ا�ستقبال  خ���ال 
مطار  ع��رب  ال��دول��ة  اإىل  القادمن 

املنا�سبات املختلفة، م�سرياً  دبي يف 
 14 بنحو  3 م���زود  مبنى  اأن  اإىل 
�سابط   023 جهاز تفتي�ص وعدد 
الأمني  اجل��ان��ب  لتعزيز  ج��م��ارك 
احل�ساري  ب��ال��ت��ع��ام��ل  واله��ت��م��ام 

ع�����ال، واط���ل���ع ال���وف���د ع��ل��ى غرفة 
باملبنى  وال�������س���ي���ط���رة  ال����رق����اب����ة 
وكيفية  امكانياتها  على  والتعرف 
حماية  يف  ال��ف��اع��ل��ة  م�����س��اه��م��ت��ه��ا 
منظومة  على  والتعرف  املجتمع، 

خال  دب��ي  ج��م��ارك  يف  امل�سافرين 
ل��ق��اءه ب��ال��وف��د ج��ه��ود ال���دائ���رة يف 
عبور  لت�سهيل  الإج���راءات  تطوير 
مباين  ع��رب  ال��ق��ادم��ن  امل�سافرين 
اأية  امل����ط����ارات الأرب����ع����ة، وت��ذل��ي��ل 

ال���ت���ف���ت���ي�������ص امل����ت����ط����ورة واأح��������دث 
البتكارات ومنها النظام اجلمركي 
الذكي لفح�ص احلقائب، ومركبة 
اإبراهيم  وا���س��ت��ع��ر���ص  ال��ك��ا���س��ف. 
عمليات  اإدارة  م���دي���ر  ال���ك���م���ايل 

عقبات قد تواجههم ، مع الرقابة 
التامة التي توفر عن�سر احلماية 
اأكرب  ت�سغيل  يتم  حيث  للمجتمع، 
التفتي�ص،  اأج��ه��زة  ع��دد ممكن من 
للعمل  ال�������ازم  ال����ك����ادر  وت����وف����ري 

•• دبي-الفجر: 

لاإنرنت،  دب����ي  م��دي��ن��ة  اأع���ل���ن���ت 
املتخ�س�ص  الرائد  الأعمال  جممع 
مبنطقة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم���ال  يف 
م�ساركتها  ع��ن  الأو����س���ط،  ال�����س��رق 
جيتك�ص  اأ����س���ب���وع  يف   19 ل���ل���م���رة 
الأبرز  الفعالية   ،2018 للتقنية 
ر�سالة  لتعزيز  القطاع،  هذا  �سمن 
مدينة دبي لاإنرنت الهادفة اإىل 
يف  التكنولوجيا  قطاع  تطور  دع��م 
املنطقة، وا�سراتيجية دبي الذكية 
اجلديد،  ���س��ع��اره��ا  ع���رب   2021
“ملتقى الفكر والإبداع “، وترتقي 
ب��اإب��داع��ات ���س��رك��ائ��ه��ا، وتقدم  م��ع��ه 
تفاعلية  جت���رب���ة  امل���ع���ر����ص  ل������زوار 
التي  واملفاهيم  البتكارات  لأح��دث 
ال�������س���رك���ات م���ن خمتلف  ط���ورت���ه���ا 
الأحجام يف مدينة دبي لاإنرنت.  
جيتك�ص  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا  وخ������ال 
دبي  مدينة  ت�سلط  �سوف   ،2018
اإبداعات  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ل��اإن��رن��ت 

يجب  وت��ف��وق��ه��ا.  تناف�سيتها  ع��ل��ى 
عليها األ تر�سى بالأمر الواقع، بل 
اأن توا�سل ال�سعي لتحقيق الأحام 
م�ستقبلية.  روؤي���ة  وتبني  ال��ك��ب��رية 
دب���ي  م���دي���ن���ة  دور  ع���ل���ى  وع��������اوة 
احت�سان  يف  احل���ي���وي  ل��اإن��رن��ت 
ال�سركات التي تتمتع ب�سجل حافل 
يف الأ�سواق، ت�ستقطب املدينة اأي�ساً 
ال�����س��رك��ات اجل��ري��ئ��ة واحل��امل��ة التي 
اإىل تطبيق كل ما هو  ت�سعى دوم��اً 

جديد يف عامل التكنولوجيا«. 
و�����س����وف ت�����س��ت��ع��ر���ص م���دي���ن���ة دبي 
ل��اإن��رن��ت اأح����دث اإ���س��اف��ة ل��ه��ا يف 
املرحلة  وه��ي  األ  اأع��م��ال��ه��ا،  جممع 
التي  “مركز البتكار”  الأوىل من 
ومبجرد  م�����وؤخ�����راً.  ت�����س��ل��ي��م��ه��ا  مت 
�ستزيد  املركز  فاإن م�ساحة  اكتماله 
ع���ن 1.8 م��ل��ي��ون ق����دم م��رب��ع��ة يف 
لل�سركات  يقدم  و���س��وف  دب��ي،  قلب 

الأح���ج���ام، مب��ا يف ذلك  م��ن جميع 
وال�سركات  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�������س���رك���ات 
وال�سركات  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
عاملية  خدمات  اجلن�سيات،  متعددة 
امل�ستوى وجممعاً داعماً وديناميكياً 
وب���ي���ئ���ة ع���م���ل ن���اب�������س���ة ب���احل���ي���اة. 
املركز  يف  ال���ع���ام���ل���ون  و���س��ي��ح��ظ��ى 
�سخ�ص   15000 عددهم  والبالغ 
م���ت���وزع���ن ����س���م���ن ع�������س���رة م���ب���اٍن 
�سبكات  ت��ع��زي��ز  ب��ف��ر���س��ة  جت���اري���ة، 
الأعمال وتبادل املعرفة وال�ستفادة 
من برنامج متكامل من الفعاليات 
جتري  التي  وامل�سابقات  والأن�سطة 

طوال العام. 
البتكار،  م��رك��ز  ع���ن  ح��دي��ث��ه  ويف 
مركز  “ميثل  امل���ال���ك:  ع��م��ار  ق���ال 
ال��ت��ال��ي��ة ملدينة  الب��ت��ك��ار اخل���ط���وة 
ا�ستمرار  وه����و  ل���اإن���رن���ت،  دب����ي 
ل��ن��ج��اح��ات��ن��ا ال���ت���ي حت��ق��ق��ت خال 

الأعوام املا�سية يف توفري جممعات 
املحلية  لل�سركات  م��زده��رة  اأع��م��ال 
يقدم  وال�����دول�����ي�����ة.  والإق���ل���ي���م���ي���ة 
امل��رك��ز دع��م��اً ل��اأف��ك��ار، ك��م��ا يوفر 
واملجتمع  والأدوات  املنا�سبة  البيئة 
اإنه مركز  الإب��داع.  املائم لتحفيز 
ي�ستقطب الأف�سل مل�ساعدتهم على 
متقدمة.  م�ستويات  اإىل  الرت��ق��اء 
لاإنرنت  دب���ي  م��دي��ن��ة  يف  ون��ح��ن 
املنظومة  ه�����ذه  ب���اإن�������س���اء  ن���ف���خ���ر 
ال��ت��ي ت�سجع  وامل��ت��م��ي��زة  ال���داع���م���ة 
ومع  التقنية.  القطاعات  منو  على 
ا���س��ت��م��رار جن���اح م��ن��ظ��وم��ة مدينة 
فاإننا  وت��و���س��ع��ه��ا،  ل��اإن��رن��ت  دب���ي 
�سركائنا  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  م��ل��ت��زم��ون 
لتاأمن بيئة حا�سنة لاأفكار متهد 
الذكية  امل�����س��ت��ق��ب��ل  مل����دن  ال��ط��ري��ق 

عاملياً«. 
جيتك�ص  اأ���س��ب��وع  اأن  بالذكر  جدير 

م����ع روب��������وت قامت  ال�������س���ل���ة  ك������رة 
روبوت�ص،  دي��ج��ي  �سركة  بتطويره 
وجت���رب���ة ال����واق����ع الف���را����س���ي يف 
والتي  خليفة،  ب��رج  قمة  من  القفز 
ت����ي �سي،  اإت���������ص  ����س���رك���ة  ت���ق���دم���ه���ا 
العاملن  ب���ن  اجل��م��ع  اإىل  و����س���وًل 
احلقيقي والفرا�سي عرب جتارب 
هولولن�ص،  مايكرو�سوفت  تقدمها 
وفامنجو �سكايز وبلينك �ستوديوز 
ل���اإن���رن���ت، لتدعو  دب���ي  وم��دي��ن��ة 
بذلك زوارها اإىل رحلة ي�ستك�سفون 

من خالها عامل امل�ستقبل املثري.
امل�ستقبلية  ال���زوار  جت��ارب  وتكتمل 
مع ابتكارات حملية لإنتاج املحتوى 
اإم  بي  اآي  فيها  ت�ست�سيف  والتعلم، 
تعريفية  جل�سات  �سل�سلة  وجوجل 
باملطورين  خ��ا���س��ة  ع��م��ل  وور�������ص 
على  ال�سوء  لت�سلط  وامل��ربجم��ن، 
احللول اجلديدة، وتناق�ص اأ�ساليب 

اأحجامهم.  مب��خ��ت��ل��ف  ���س��رك��ائ��ه��ا 
وت�����س��م ق��ائ��م��ة ال�������س���رك���اء الأك����رث 
�سي،  تي  اإت�ص  مثل  �سركات  ابتكاراً 
وم��اي��ك��رو���س��وف��ت وديجي  وج��وج��ل 
تلتقي  والتي  اإم،  بي  واآي  روبوت�ص 
مع جمموعة متنوعة من ال�سركات 
النا�سئة يف مركز in5، مثل جنك 
ويدو  و   ، �سكايز  وفامنجو  ب���وت، 
واإليفنت  اأف��ي��زو ج��روب  اآن��د  ميديا 
املعر�ص  زوار  و���س��ي��ح��ظ��ى  لي�����ف. 
ب��ن��ظ��رة ���س��ام��ل��ة ع��ل��ى ب��ي��ئ��ة العمل 
لاإنرنت،  دبي  املتنوعة يف مدينة 
الن�سيابي  بالتكامل  تتميز  والتي 
على  املطورة  الإبداعية  احللول  يف 
وعمالقة  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�����س��رك��ات  ي���د 

التكنولوجيا.  
ومن ناحية اأخرى، �ستتاح الفر�سة 
لخ���ت���ب���ار جمموعة  ال�������زوار  اأم������ام 
جت����ارب ت��ف��اع��ل��ي��ة، ب�����دءاً م���ن لعب 

التفاعل مع املن�سات القائمة بهدف 
الرتقاء مب�ستوى املحتوى املحلي. 
و�ستقوم �سركة جنك بوت الع�سو يف 
in5 باإر�ساد الزائرين حول  مركز 
وت�سغيلها.  ال��روب��وت��ات  بناء  كيفية 
كما ي�ست�سيف جناح اآخر عدداً من 
داخل  امل��ب��دع��ن  امل��ح��ت��وى  مبتكري 
لاإنرنت  دب���ي  م��دي��ن��ة  جم��م��ع��ات 
وخ��ارج��ه��ا، م��ث��ل وي���دو م��ي��دي��ا اآند 

اأفيزو جروب واإليفنت ليف.
دبي  م���دي���ن���ة  دور  ع���ل���ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
ال�سركات  م�����س��اع��دة  يف  ل��اإن��رن��ت 
التطور  الأحجام على  من خمتلف 
قال  اجلديدة،  الأفكار  وا�ستك�ساف 
عمار املالك، املدير العام ملدينة دبي 
ال�سركات  “يتعن على  لاإنرنت: 
تتحلى  اأن  وكبريها  �سغريها  كلها 
وتبني  ال��ت��ف��ك��ري  يف  ب��ال�����س��ج��اع��ة 
للمحافظة  اجل���ذري���ة  ال��ت��غ��ي��ريات 

وفد من جمرك مطار جدة ي�ضيد بتجربة جمارك دبي يف ت�ضهيل اإجراءات امل�ضافرين

اإبراهيم الكمايل: 41 جهاز تفتي�ش و320 �شابط جمارك خلدمة الزوار عرب مبنى3

م�ساعي الوليات املتحدة املتزايدة لل�سغط على ال�سن، وتاأتي بعد اأن فر�ست 
اإدارة ترامب ر�سوما اإ�سافية على �سلع �سينية بقيمة 250 مليار دولر. وقال 
م�سوؤولون اإن الوليات املتحدة �ستظل ت�سمح بال�سادرات النووية املدنية لل�سن، 
لكّن هذه ال�سادرات �ستواجه تدقيقا متزايدا. والقواعد اجلديدة �سُتطبق على 
قيد  ت��زال  ل  التي  احل��الت  اأو  امل�ستقبلية  الراخي�ص  ولكن فقط على  الفور 
الطاقة  ا جمموعة  الإج��راءات خ�سو�سً ال�سلطات. وت�سمل  الدر�ص من جانب 
ل�سرقة  بالتاآمر  حاليا  و”املتهمة  للدولة  اململوكة  ال�سينية  العامة  النووية 
الوليات  وتفر�ص  ال��وزارة.  ذكرت  ح�سبما  الأمريكية”،  النووية  التكنولوجيا 
وزارة  ت�سدرها  ت�ساريح  عرب  النووية  ال�سادرات  على  م�سددة  رقابة  املتحدة 
الطاقة تتحقق من خالها من ال�ستخدام ال�سلمي للتكنولوجيا وعدم نقلها 
اإىل دول اخرى. وقال م�سوؤول اأمريكي م�سرطا عدم ك�سف هويته اإن “ال�سن 
املركزية بهدف احل�سول على  للحكومة  ا�سراتيجية  ب�سكل متزايد  اعتمدت 

النووية  ال�سادرات  حجم  وبلغ  اقت�ساديا«.  تقدما  مينحها  نووية  تكنولوجيا 
الأمريكية اإىل ال�سن العام املا�سي 170 مليون دولر، بح�سب اأرقام ر�سمية. 
ويف 2017 �سّنف تقرير لوزارة التجارة الأمريكية ال�سن كثاين اأكرب �سوق 
“ال�سناعة  اإن  امل�سوؤول  وق��ال  بريطانيا.  بعد  الأمريكية،  النووية  لل�سادرات 
الق�سري، لكن جهود ال�سن  القرار على املدى  الأمريكية قد تعاين من هذا 
املن�سقة لن�سخ و�سرقة املنتجات النووية الأمريكية �ستوؤدي على املدى الطويل 
وكان  املتحدة«.  ال��ولي��ات  يف  وللوظائف  العاملية  لاأ�سواق  دائمة  خ�سارة  اإىل 
2015 على متديد التعاون  اأوباما وّقع يف  الرئي�ص الأمريكي ال�سابق باراك 
بكن  اأن  حينها  الأمريكية  الإدارة  واعتربت  وال�سن،  املتحدة  ال��ولي��ات  بن 
�سعت لت�سديد الرقابة كجزء من مفاو�سات التجديد. وتوترت العاقات بن 
اأنه  اأكد الرئي�ص الأمريكي  ال�سن والوليات املتحدة ب�سكل كبري، واخلمي�ص 

م�ستعد لإيامها اقت�ساديا ب�سكل اأكرب.

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

نقل  عمليات  القومي،  الأم���ن  با�سم  �سُتقّل�ص،  اأن��ه��ا  املتحدة  ال��ولي��ات  اأعلنت 
ترامب  دونالد  الرئي�ص  تعّهد  بعد  ال�سن  اإىل  املدنية  النووية  التكنولوجيا 

بالت�سدد يف النزاع التجاري وحتذيره بكن باأن الأمريكين لي�سوا اأغبياء.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية يف بيان اإنها �ستفر�ص مزيدا من القيود على 
نقل التكنولوجيا النووية اإىل ال�سن، اأحد الأ�سواق القليلة النامية للمن�ساآت 
الكهربائية عرب  اإىل تلبية حاجاتها للطاقة  ال�سن  اجلديدة، يف وقت ت�سعى 
امل�سادر املنخف�سة النبعاثات الكربونية. ونقل البيان عن وزير الطاقة ريك 
الت�سّرفات  ت��داع��ي��ات  جت��اه��ل  ميكنها  ل  امل��ّت��ح��دة  “الوليات  اإّن  ق��ول��ه  ب��ريي 
ال�سينية على الأمن القومي من خارج اإطار العمليات املّتبعة يف التعاون النووي 
املدين بن الوليات املتحدة وال�سن«. وتعد هذه الإجراءات اأحدث خطوة يف 

حتت عنوان )الطالقة يف اللغات واحلا�ضوب(

جمموعة طالل اأبو غزالة تعقد موؤمترها ال�شنوي للعام 2018 يف عمان 

الدولر يعو�ش 
خ�شائره مع انح�شار 
موجة هبوط الأ�شهم 

•• لندن-رويرتز:

ارت��ف��ع ال�����دولر ام�����ص مب��ا يعك�ص 
القت�ساد  يف  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ث��ق��ة 
الأم������ري������ك������ي ع����ل����ى ال������رغ������م من 
الرئي�ص  وجهها  ال��ت��ي  الن��ت��ق��ادات 
الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ملجل�ص 
)البنك  الحت�������ادي  الح���ت���ي���اط���ي 
امل�����رك�����زي الأم�����ري�����ك�����ي( وه���ب���وط 

الأ�سهم الأمريكية.
وا���س��ت��ق��ر م���وؤ����س���ر ال�������دولر ال���ذي 
الأمريكية  ال��ع��م��ل��ة  اأداء  ي��ق��ي�����ص 
م��ق��اب��ل ���س��ت ع��م��ات ك����ربى عند 
من  انخفا�سا  اجلمعة،  اليوم   95
اأعلى م�ستوى �سجله خال ال�سهر 
عندما بلغ 96.15 يوم الثاثاء.

اليابانية،  العملة  ت���داول  وج���رى 
وه�����ي ع��م��ل��ة م��ف�����س��ل��ة يف اأوق������ات 
ال�������س���وق���ي���ة، عند  ال�����س����ط����راب����ات 
اجلمعة.  ال���ي���وم  ي���ن   112.34
 111.83 اإىل  العملة  وارت��ف��ع��ت 
الأول اخلمي�ص،  ين للدولر ام�ص 
 18 منذ  لها  م�ستوى  اأع��ل��ى  وه��و 

�سبتمرب اأيلول.
و�����س����ج����ل ال������������دولر الأ�������س������رايل 
اأمريكي متعافيا  0.7122 دولر 
من اأدن��ى م�ستوى يف عامن الذي 
���س��ج��ل��ه ي����وم الث���ن���ن ع��ن��دم��ا بلغ 
وجاء  اأمريكي.  دولر   0.7039
الرت��ف��اع ب��دع��م م��ن اأخ��ب��ار واعدة 
م��ن ال�����س��ن اأك���رب ���س��ري��ك جتاري 

للباد.
 

ارتفاع عالوات اخلام العماين يف 2019 
•• �سنغافورة-رويرتز:

اإن باعة النفط اخلام العماين حددوا عاوات  قالت م�سادر جتارية ام�ص 
�سعرية اأعلى لإمدادات عام 2019 مقارنة مع العام ال�سابق ب�سبب ارتفاع 
تكاليف التمويل. واأ�سافوا اأن ال�سحنات العمانية التي قد تزيد اأو تنق�ص 
بنحو خم�سة  بعاوة  بيعت  عليها  املتعاقد  الأحجام  باملئة عن  بن�سبة 0.2 
�سنتات للربميل فوق �سعر البيع الر�سمي مقابل عاوة بنحو اأربعة �سنتات 
وارتفاع  املبا�سرة  الأ�سعار  يف  ال��زي��ادة  اإن  امل�سادر  وقالت  ال�سابق.  العام  يف 
اأ�سعار الفائدة ت�سببا يف زيادة تكاليف التمويل للمتعاملن حن ي�سرون 
ارتفاع عاوات  اإن  امل�سادر  اأح��د  وق��ال  للطاقة.  دبي  بور�سة  خام عمان يف 
الإم���دادات من  بانخفا�ص  التوقعات  اأي�سا على  موؤ�سر  العماين هو  اخل��ام 

اإيران العام القادم مع ت�سرر �سادرات طهران جراء عقوبات اأمريكية.
اإيران  اإنتاج  اإن  اليوم  ال�سهري  تقريرها  يف  الدولية  الطاقة  وكالة  وقالت 

انخف�ص لأدنى م�ستوى يف عامن ون�سف العام خال �سبتمرب اأيلول.
التفاوت  ن�سبة  تبلغ  �سحنات  ب�ساأن  م�ستمرة  املحادثات  اأن  امل�سادر  وذك��رت 
فيها مع الكميات املتعاقد عليها خم�سة باملئة. وتتوقع بع�ص امل�سادر اإبرام 
�سفقات بعاوات بن 14 و15 �سنتا للربميل على الرغم من اأن �سركة يف 
قطاع املنبع رمبا باعت اإمداداتها بعاوة تزيد عن 15 �سنتا. وبالن�سبة لعام 
2018، بيعت �سحنات خام عمان، التي قد تزيد اأو تنق�ص خم�سة باملئة عن 

الأحجام املتعاقد عليها، بعاوة من ع�سرة اإىل 12 �سنتا.

بن الأع��وام 1990-2017 يف الأردن، وقد بداأ العام املا�سي 
موؤ�س�سة  لن�سبح   2030-2017 ل��اأع��وام  ال��ث��ال��ث  ال��ت��ط��ور 
دولية منت�سرة يف جميع دول العامل من خال مكاتب املجموعة 
ومكاتب الرتباط، الأمر الذي يتطلب ال�ستثمار بامل�ستقبل مبا 

يزيد عن 4 مليون دولر �سنوياً وعلى مدى ثاثة اأعوام. 
اأبو  ال��ت��ي تقدمها جم��م��وع��ة ط���ال  وم���ن اخل��دم��ات الأخ����رى 
املوؤمتر:  اجندة  على  مطروحة  �ستكون  والتي  لعمائها  غزالة 
ال��رج��م��ة، وال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة )���س��ه��ادة ك���ام���ربدج(، وطاقة 
اأبو  اللغة العربية والأر�سفة اللكرونية، و�سهادة دبلوم طال 
رقميا،  والتدريب  املعلومات،  تقنية  م��ه��ارات  يف  ال��دويل  غزالة 
وخدمات امل�سادر اخلارجية، واملعايري العاملية ISO، والأبحاث 
واملعلومات ال�سوقية، وا�ستطاعات ال�سوق، وال�سرائب و�سريبة 
ال�سركات،  وت�سجيل  النرنت،  عرب  والتعليم  امل�سافة،  القيمة 

والعطاءات، واللغة ال�سينية، والتوظيف واملوارد الب�سرية. 

اهمية ا�سراتيجية يف كافة الدول التي تعمل بها املجموعة.
ويح�سر امل��وؤمت��ر ه��ذا ال��ع��ام م���دراء املكاتب اجل��دي��دة ال��ت��ي مت 
2018 يف خمتلف الدول والتي ت�سمل:  افتتاحها خال العام 
ال�����س��ن، م��ال��ي��زي��ا، بنغاد�ص،  ان��دون��ي�����س��ي��ا،  ال��ي��اب��ان، رو���س��ي��ا، 
�سرييانكا، كندا، كازاخ�ستان، اوزبك�ستان، الكامريون، اإيطاليا، 

ا�سراليا، نيجرييا، هنجاريا، الربازيل، كينيا وتنزانيا.
اإن هذا التو�سع الكبري الذي ت�سهده جمموعة طال اأبو غزالة 
�سعادة  اإدارت��ه��ا  جمل�ص  ورئي�ص  موؤ�س�سها  ل��روؤي��ة  ترجمة  ياأتي 
الدكتور طال اأبو غزالة والذي يوؤكد باأن �سركته كانت اإقليمية 
املعايري، وهي  الآن فهي موؤ�س�سة عاملية بجميع  اأما  ال�سابق،  يف 
التي  ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات  ال��ع��امل يف  ال��رائ��دة على م�ستوى 

تقدمها.
التطور  اأن املجموعة تطورت على مرحلتن كان  وبن �سعادته 
الأول بن الأعوام 1972-1990   يف الكويت، والتطور الثاين 

 •• عمان –الفجر: 

اأب���و غ��زال��ة م��وؤمت��ره��ا ال�����س��ن��وي للعام  تعقد جم��م��وع��ة ط���ال 
الأردنية عمان حتت عنوان )الطاقة يف  العا�سمة  2018 يف 
اللغات واحلا�سوب( يف مقر الإدارة العامة للمجموعة يف عمان 
اأبو  طال  الدكتور  �سعادة  رئا�سة  حتت  ليومن  ي�ستمر  وال��ذي 
غزالة، ومب�ساركة ما يزيد عن 100 مدير وم�سوؤول من جميع 

مكاتب املجموعة حول العامل.
وتهدف جمموعة طال اأبو غزالة من عقد اللقاء ال�سنوي هذا 
العام والذي ياأتي ل�ستكمال الجتماعات التي عقدتها املجموعة 
خال ال�سهر املا�سي ملدراء مكاتبها يف املنطقة العربية للتاأكيد 
على �سرورة الركيز على ن�ساطات تعليم اللغة العربية واللغة 
ن�ساط  وك��ذل��ك  الرو�سية  واللغة  ال�سينية  واللغة  الإجنليزية 
من  الن�ساطات  لهذه  مل��ا  الكمبيوتر  ا�ستخدام  م��ه��ارات  ت��دري��ب 

�ضعيب حممد ال�ضويدي: غرفة التحكم وال�ضيطرة تدير 23 برناجمًا على مدار ال�ضاعة

مدينة دبي لالإنرتنت ت�شلط ال�شوء على ابتكارات �شركائها يف جيتك�ش 2018

املعار�ص  اأك���رث  اأح���د  ي��ع��د  للتقنية 
اإذ  ال����ع����امل،  امل�����وؤث�����رة يف  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
العاملن  م����ن  ن��خ��ب��ة  ي�����س��ت��ق��ط��ب 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق���ط���اع  يف 
وامل�ستهلكن  وال��ط��اب  واملهتمن 
تقام  اأن  امل���ق���رر  وم���ن  وال��ب��ائ��ع��ن. 
دورة العام 2018 من املعر�ص من 
دبي  اأكتوبر يف مركز   19 اإىل   14

التجاري العاملي. 
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العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/3380 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة اخلليج البحريه لل�سيانه واخلدمات املاحيه - 
دبي )ذ م م ( )جيمو�ص دبي( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
ديل انى هولدجنز املحدودة وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان  وقدره )420638( درهم اىل طالب 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/140 تنفيذ مدين

القامة  حمل  جمهول  ف��ريوز  حممد  ا�سمعيل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  قد  يو�سف  حممد  خواجة  يو�سف  التنفيذ/عامر  طالب  ان  مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )55508( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/142 تنفيذ عقاري

)فرع  مقفلة(  )م�ساهمة  العقاري  للتطوير  ابيار  �سركة  �سده/1-  املنفذ  اىل 
قد  لي�سلى برييريا  التنفيذ/انورا  ان طالب  القامة مبا  دبي( جمهول حمل 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
الت�سديق   -2 املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )512624( وق��دره 
ال�سامي  ل�سنة 2015 مركز   33 رقم  الدعوى  ال�سادر يف  التحكيم  على حكم 
�ستبا�سر  املحكمة  الدويل للم�ساحلة والتحكيم على نحو ماق�سى وعليه فان 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/499 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �سده/1- ح�سيني فخر الدين بن ما فخر الدين جمهول حمل القامة مبا 
العمادي وميثله:عبدالرحمن  �سكراهلل  التنفيذ/عارف علي حممد عبداهلل  ان طالب 
ح�سن حممد املطوع قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بتنفيذ 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وذل��ك  كلي  عقاري  رق����م:699/2017  الدعوى  ال�سادر يف  احلكم 
وقدره )5020( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- الزام املدعي عليه ا�سليا 
الر���ص رقم 905 خالية  املقامه على  ند احلمر  الفيا رقم 36  ا�سليا  املدعي  بت�سليم 
من ال�سواغل ومنعه من التعر�ص للمدعي ا�سليا يف ملكه وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/8808  عمايل جزئي
������ص.ذ.م.م  ���س��ريف��ي��ز  تكنيكال  ان��رن��ا���س��ي��ون��ال  1-ارو   / ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /اب��راه��ي��م ع��ب��دال��ب��ط��ن ق��د اأقام 
 23035( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
اخلمي�ص  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   mb184324065ae:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �ص   08.30 ال�ساعة   2018/11/1 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/10448  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اها خلدمات رجال العمال جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ريان ح�سن جعفر ح�سن احمد وميثله:حممد را�سد �سامل 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  العوي�ص  علي 
درهم  وتذكرة عودة مببلغ )3000(  درهم  دره��م(  وقدرها )31600  عمالية 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وحددت لها جل�سة يوم الثنن املوافق 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �ص   10.00 ال�ساعة   2018/10/22
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/4724  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سريي دان ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/اخيل ا�سواتى فينوقوبالن وميثله:عبدالرحمن ح�سن 
حممد املطوع  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )81562( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
بال�سافة اىل مبلغ )5911( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/4469  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- انكور �ستار للماحة وال�سحن جمهول حمل القامة 
عليك  اأق���ام   ق��د  يون�ص   ع��رف��ان حممد  التنفيذ/حممد  ان طالب  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )60388(
مبلغ )4428( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/2621  تنفيذ عمايل 
�ص.ذ.م.م  املوا�سات  وانظمة  خلدمات  فالران�ص  �سده/1-  املنفذ  اىل 
بالن   بالتينجال  التنفيذ/اني�ص  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )3430( وق��دره  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )571( مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/3467  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  للتجارة  ف��ورت��ك  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/فريوز ثاراييل بيديكاييل  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )19225(
مبلغ )1496( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/4306  تنفيذ عمايل 
النقبي  ملالكها/حمد  التنظيف  خلدمات  �ست�سفاك�سن  هو  �سده/1-  املنفذ  اىل 
���س��رك��ة ال�����س��خ�����ص ال���واح���د �������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان طالب 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  دي��اين   �سعيد  بن  التنفيذ/زبري 
اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )60267( درهم اىل طالب التنفيذ 
املحكمة.   ر�سوم خلزينة  درهم   )4420( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  او خزينة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/4408  تنفيذ عمايل 

جمهول  �����ص.ذ.م.م  الفنية  الع��م��ال  ال�سهاب  ن��ور  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد زبري عبد ال�ستار  قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )4960( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )648( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/3228  عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه/1- غاب ح�سن لل ح�سن جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
اعاه  املذكورة  الدعوى  2018/5/8  يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت 
املحكمة  بحكمت  ����ص.ذ.م.م  املعدنية  الج��زاء  لركيب  املتطورة  ل�سالح/ال�سقوف 
درهم   )22456( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  احل�سوري  مبثابة 
اخر  عمل  �ساحب  بخدمة  يلتحق  مل  م��ا  ن��ق��دا  او  عينا  لوطنه  ال��ع��ودة  وب��ت��ذك��رة 
حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  وامل�سروفات  الر�سوم  من  وباللمنا�سب 
مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/7401  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الفكار الثاثية للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �ساروار  حممد  روؤوف  /حممد  املدعي  ان  مبا 
وتذكرة عودة مببلغ )1500(  دره��م(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19007 
وحددت لها   MB183661505AE:درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2018/11/6 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2490  ا�شتئناف عمايل    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ا ز لوج�ستيك �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
عبداهلل  وميثله:احمد  عطار  م���روان  ن��ور  حممد   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا 
�ساحي عبداهلل ال بوعميم  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
لها جل�سه  وح��ددت  ب��ت��اري��خ:2018/9/12  2017/12045 عمايل جزئي 
بالقاعة  �سباحا    11.00 ال�ساعة   2018/10/18 املوافق  اخلمي�ص   يوم 
رقم ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/274  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- نازنن حبيب اهلل امريي جمهول حمل القامة 
ال�سامي  ن��ور  بنك   - عامة  م�ساهمة   - بنك  ن��ور   / امل�ستاأنف  ان  مبا 
�ص.م.ع  - �سابقا وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سامي  قد 
ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/208 عقاري كلي وحددت 
ال�ساعة 10.00 �سباحا   املوافق 2018/10/17  الربعاء   يوم  لها جل�سه 
او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  ch1.C.11 وعليه  رقم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
اعالن حكم بالن�شر

                    يف  الدعوى رقم 2018/172  احوال مال امل�شلمني
اىل املحكوم عليه/1- بال جعفر عبداهلل امل�سري جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2018/10/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
مازن  املدعية/الء  تعين  احل�سوري  مبثابة  اخلالدي  م��ازن  ل�سالح/الء  اع��اه 
ديب اخلالدي و�سيا موؤقتا على ابنها القا�سر/جاد من طليقها املدعي عليه/بال 
جعفر عبداهلل امل�سري وذلك لدارة امواله و�سوؤونه حلن ظهور وليه ال�سرعي مع 
الزام املدعي عليه بامل�سروفات. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال 
ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/121  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- اأبو كار ح�سن احمد 2- �سيف الرحمن حبيب 
الرحمن جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / �سركة بيت البرجي 
الريامي  قد  دب��ي وميثله:ح�سن علي مطر  ف��رع  ����ص.ذ.م.م -  الطبية 
ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 552/2017 مدين كلي وحددت 
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/11/8 املوافق  اخلمي�ص   يوم  جل�سه  لها 
او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  ch1.C.11 وعليه  رقم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/1449  ا�شتئناف مدين

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- بوريا حممود حيدري جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / جعفر ا�سامي بريباغ  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر 
الدعوى من  بالدعوى رقم 2017/2391 مدين جزئي قد مت جتديد 
ال�سطب وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/11/14 ال�ساعة 
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2539 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سدهما/1- حممد �سقر حممد عبيد ال�سويدي 2- كا�سيك 
ان طالب  الق���ام���ة مب��ا  وال�����س��ح��ن جم��ه��ول حم��ل  وال�����س��ي��اح��ة  لل�سفر 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سحي  �سالح  فرحان  حممد  التنفيذ/احمد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�سامن  والزامكم  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
وق��دره )195621( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/3421 تنفيذ جتاري
العامة ذ.م.م )فرع من  ابوظبي للمقاولت  ار �سي  املنفذ �سده/1-  اىل 
الراجحي لان�ساءات ذ.م.م( - فرع من ابوظبي 2- الراجحي لان�ساءات 
�ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/هنيكل بويل بت 
قد  لوتاه  عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�سن  ذ.م.م  املحدودة  لل�سناعات 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )416092( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1397  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- م�سطفى نور الدين فانييدات كوليكيل جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / حممد حنيفه كيتادات ابوبكر تايات  قد 
ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 1111-2016 جتاري جزئي وحددت 
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/10/17 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها 
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2018/391 طعن مدين

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- الهام م�سعود ح�سن وثوقيان

وميثله:را�سد عبداهلل علي بن عرب 
باعان املطعون �سدهم:1- جمتبى مهدي قلي اأزاد جمهول حمل 
اأعاه  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اأق���ام  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة 
على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم  ويتوجب 

�سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/149  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- باك تو بل�ص منطقة حرة ذ.م.م 2- امري م�سطفى 
نعمو 3- حممد �سفوان م�سطفى نعمو  جمهويل حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف / ربيع ا�سامة حممد توفيق ب�سي�سو وميثله:�ساح ح�سن حممد 
 2018/59 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  مبا�سري  

تظلم جتاري بتاريخ:2018/4/30     
 17.30 ال�ساعة   2018/10/24 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  13  اأكتوبر 2018 العدد 12451

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  13  اأكتوبر 2018 العدد 12451

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  13  اأكتوبر 2018 العدد 12451

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  13  اأكتوبر 2018 العدد 12451

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  13  اأكتوبر 2018 العدد 12451

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  13  اأكتوبر 2018 العدد 12451

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  13  اأكتوبر 2018 العدد 12451

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  13  اأكتوبر 2018 العدد 12451

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  13  اأكتوبر 2018 العدد 12451

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  13  اأكتوبر 2018 العدد 12451 العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   

مكتب اإدارة الدعوى
 اإعالن بالن�شر بالإحالة اأمام املحكمة اخلت�شة  

الرقم  2018/92 جتاري كلي
اىل املدعي علي��هم : جمال احمد برهم ذياب ، اجلن�سية : الردن 

حيث ان املدعي : ورثة املرحوم / ذياب احمد حممد برهم وهم اأحمد ذياب اأحمد برهم - دينا ذياب احمد - حممد ذياب 
اأحمد برهم - كفا عبداهلل احمد - �سلمي  - قد اأقام الدعوى احلقوقية رقم 2018/92 جتاري كلي طلب

الك�سارة ومعاينتها  على الطبيعة  اأحدهما هند�سي والخر ح�سابي لانتقال ملقر  2- ندب جلنة خربة من خبريين 
وح�سر كافة اأ�سولها من معدات وخافه والتاأكد فنيا من �سامتها للت�سغيل وحتديد اأية اأ�سرار بها والإطاع على 
م�ستندات الدعوى وعلى دفاتر وك�سوف ح�سابات الك�سارة وك�سوف وفواتري املبيعات منذ بداية عقد ال�ستثمار وتدقيق 
ح�ساباتها وحتديد كافة املبالغ التي للك�سارة لدى الغري وما لها وما عليها من حقوق والتزامات على وجه الدقة مع 
بيان م�ستحقات والتزامات املدعون الأول حتى تاريخ ت�سجيل موؤ�س�سة العا للنقليات با�سم املدعي الثاين كذلك بيان 
م�ستحقات املدعي الثاين من تاريخ ت�سجيل موؤ�س�سة العا با�سمه مع بيان وحتديد املبالغ التي ا�ستوىل عليها املدعي 
على   ذلك  تاأثري  وم��دى  اإدارة  �سووؤ  يوجد  ام  �سليمة  مهنية  اإدارة  الك�سارة  يديرا  كانا  ان  وبيان  والثالث  الثاين  عليها 
املدعن وحتديد الأ�سرار التي حلقت باملدعن من جراء ذلك وكذلك بيان الأ�سرار التي حلقت باملدعن من جراء 
امتناع املدعي عليه الثالث عن الغاء وكالة املدعي عليهما الأوىل والثاين والنتقال اىل مقر الك�سارة وبحث اوراقها 
وم�ستنداتها والوقوف على مكا�سبها وارباحها متهيدا لت�سفية احل�ساب بن الطرفن املدعون من جهة واملدعي عليهم 

من جهة اخرى.  3- الزام املدعي عليهم مت�سامنن ر�سوم الدعوى وم�ساريفها ومقابل اتعاب املحاماة.    
املوافق  ال��ث��اث��اء  ي��وم  �سباح  اخليمة  ب��راأ���ص  الوىل  ال��دائ��رة  الكلية  التجارية  املحكمة  ام���ام  ح�سورك  يقت�سى  ل��ذا 
2018/10/16 م ال�ساعة 9.00 التا�سعة �سباحا.  لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة 

تخلفك عن احل�سور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك.   
حرر بتاريخ : 2018/10/9 

مدير الدعوى
حممود فائق عليان  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13

�شويتي للعباية وال�شيل - ذ م م  
رقم  الدعوى  يف  البتدائية  العن  حمكمة  حكم  على  بناء 
للعباية  �سويتي  �سركة  وت�سفية  بحل  كلي  جتاري   2018/421
وال�سيل ذ م م  نعلن نحن امل�سفي الق�سائي / مرمي عبداهلل 
املطرو�سي عن بدء ت�سفية �سركة �سويتي للعباية وال�سيل - ذ م 
م وعلى كل من له اية مطالبات ان يتقدم مب�ستنداته الثبوتية 
وذلك خال )45( يوم من تاريخه وذلك على العنوان التايل 
الكربى -  املحات  بناية خلف  ثالث   - )اأبوظبي - اخلالدية 
بناية دما�ص للمجوهرات �سابقا - اعلى م�سبغة التاأمل - بناية 

رقم 63( -  تليفون 026331500  - فاك�ص : 026330703  
امل�شفي الق�شائي 

مرمي عبداهلل املطرو�شي  

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2865  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-امي��ان بنت م��رزوق بن فرج بن �سليمان العلوي جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /�سركة المارات لات�سالت املتكاملة �ص.م.ع قد 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
وال��ف��ائ��دة %12  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م   )15.567.27(
الثنن  ي��وم  لها جل�سة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�����س��داد  وح��ت��ى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن 
فاأنت  لذا    ch2.D.17:بالقاعة �ص  ال�ساعة:08:30  امل���واف���ق:2018/10/22 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2829  مدين جزئي

املدعي عليه / 1-ع��ادل حممد عبداهلل ح�سن علي جمهول حمل القامة  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  ����ص.م.ع  املتكاملة  لات�سالت  الم���ارات  /�سركة  املدعي  ان  مبا 
 )11427.38( وق��دره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع رقم 2018/1560 مدين.وحددت لها جل�سة 
  ch2.D.17:بالقاعة �ص  ال�ساعة:08:30  املوافق:2018/10/22  الثنن  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12451 بتاريخ 2018/10/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2873  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عبيد علي عبيد �سعيد ال�سبو�سى جمهول حمل القامة 
عليك  اأق��ام  قد  ����ص.م.ع  املتكاملة  لات�سالت  الم���ارات  /�سركة  املدعي  ان  مبا 
 )8.715.80( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام.وح��ددت لها جل�سة ي��وم الرب��ع��اء امل����واف����ق:2018/10/24 
اأو من  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا    ch1.B.10:بالقاعة ال�ساعة:08:30 �ص 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

لإع���الناتكم ف���ي 

يرجى الت�ضال على

 هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

اأو التوا�ضل عرب

email:advt@alfajrnews.ae  

لليتها   / امل������دع������و  ف����ق����د 
راج����اب����اك���������س����ا  ارا����س���ي���ج���ى، 
�������س������ريلن������ك������ا   اجل���ن�������س���ي���ة 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
)4115678N(من يجده 
رقم   بتليفون  الت�سال  عليه 

0506717489

فقدان جواز �شفر
احمد  حليم   / املدعو  فقد 
باك�ستان     ، اح���م���د  را����س���د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1155713GF( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0561345001

فقدان جواز �شفر

ه����م����ام   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�سوريا     ، احل���ا����ص  ع���ب���ود 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
 )010108266N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0551686368

فقدان جواز �شفر
ج���وي���ل   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الفلبن     ، م���اج���ات  ت���اب���ادو 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )7670897EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0507767239

فقدان جواز �شفر

ان��ن جنيفر   / املدعو  فقد 
نيجرييا     ، امي�������دي�������وجن 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )08728089A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0554803353

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د امل���دع���و / ن��ق��ي��ب اهلل 
ا�سماعيل باد�ساه ، باك�ستان   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )9338422AC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0504396098

فقدان جواز �شفر
بالو�سدان  الن  املدعو/  فقد 
ال����ف����ل����ب����ن   ، لجن����������وي����������ان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)EC1870345(- يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو/  حنان مريدها ليت 
انور اهلل مريدها ، بنغادي�ص 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
ممن  يرجى   -  )314238(
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق��رب  او  البنغادي�سية 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ ج�����وم�����ار 
بالو�سدان لنغويان ، الفلبن  
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)A3619677P(- يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو / راغافيندرا راو 
كوكال �سريهارى راو كوكال ، 
الهند   اجلن�سية - جواز �سفره 
)8539123K( من  رقم 
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0564722879

فقدان جواز �شفر
ف�������ق�������د امل�������������دع�������������و/ ج�������ون 
الفلبن    ، دج����وم����ا  لورن�������ت 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)A1837818P(- يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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مبدينة  مقرها  يف  الفل�سيطينية  الأوملبية  اللجنة  عقدت 
العامن  الأم��ن��اء  م��ع  ال��ث��اين  ال����دوري  ال��ب��رية اجتماعها 
الريا�سية، من اجل الط��اع على �سري عمل  لاحتادات 
الجتماع  عليه يف  الت��ف��اق  م��ا مت  وم��ت��اب��ع��ة  الحت�����ادات، 

الول.
التايكواندو،  الكاراتيه،  الجتماع ممثلو احتادات  وح�سر 
الطب  الهوائية،  الدراجات  الرماية،  اجلوية،  الريا�سات 
الريا�سي، اجلودو، الآيكيدو، ال�سباحة، املواي تاي، الكيك 

بوك�سينغ واملاكمة.

اللجنة  التخطيط يف  دائ��رة  اأمن برهو�ص، مدير  ورحب 
ب��احل�����س��ور، م���وؤك���داً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��وا���س��ل الحت�����ادات مع 

اللجنة الأوملبية، من خال الأمناء العامن.
العام، يف تفعيل عمل الحت��اد يف  الأم��ن  و�سدد على دور 

اجلوانب الإدارية وما يتفرع عنها من اأعمال.
يف  تكاملياً،  ي��ك��ون  اأن  يجب  الحت����ادات  عمل  اأن  واأو���س��ح 
ال�سقن: الفني والإداري، من اأجل �سمان متابعة اأعماله 

بال�سورة املطلوبة.
اأربعة حم��اور هي:  على  الجتماع،  النقا�ص خال  وتركز 

اجلوانب الإدارية، والقانونية واملالية والتخطيط.
ومت و�سع �سقف زمني لإجناز اخلطة التي طلبتها اللجنة 
احت��اد يف  لكل  خ��ارط��ة طريق  و�ستكون مبثابة  الأومل��ب��ي��ة، 

الفرة املقبلة.
وتطرق احل�سور اإىل امل�سائل القانونية لاحتاد، و�سرورة 
متابعتها مع اللجنة الأوملبية، من اأجل اإجناز نظام داخلي 
لكل احتاد، متهيداً لعتماده من اللجنة الأوملبية، بحيث 
يكون مت�سقاً مع القوانن الدولية، وتوزيعه على الهيئات 

العامة، مطلع العام املقبل.

الأوملبية الفل�شطينية تعقد اجتماعا دوريا مع الحتادات

ل��ل��ري��ا���س��ات اجلليدية  الإم������ارات  ي��ن��ظ��م احت����اد 
املنظمة  العليا  اللجنة  مع  والتن�سيق  بالتعاون 
للحكام  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  اخل���ا����ص  ل���اأومل���ب���ي���اد 
والفنين والإدارين امل�ساركن يف تنظيم ريا�سة 
“التزلج ال�سريع املدولب” وذلك يومي ال�سبت 

والحد 13 – 14 اأكتوبر يف العا�سمة ابوظبي 
املندوب  وليمز  ال�سيد توين  واإ�سراف  ، بح�سور 
ال��ف��ن��ي ل��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة ل��اأومل��ب��ي��اد اخل���ا����ص ، 
العاملية  الأل��ع��اب  دورة  لتنظيم  ا�ستعداداً  وذل��ك 
الدولة  ت�ست�سيفها  وال��ذي   ، اخلا�ص  لاأوملبياد 

خال الفرة من  8-22-3-2019م.
وت�ستهدف الدورة على تاأكيد الأهداف املن�سودة 
املتمثلة يف الظهور باأعلى م�ستويات النجاح من 
الناحية الفنية والتنظيمية فيما يخ�ص ريا�سة 
“التزلج ال�سريع املدولب” والتاأكيد على حتقيق 

يف  الهمم  ا�سحاب  دم��ج  املجتمعية يف  الأه���داف 
، وذلك  املجتمع من خال الريا�سة ب�سكل عام 
 ، والبدنية  الذهنية  ق��درات��ه��م  م��ن  لا�ستفادة 
املعتمدة لريا�سة  القوانن  اإ�سافة اىل مراجعة 
اليوم الأول  ال��دورة يف  التزلج املدولب. وت�سمل 

ب��اإج��راء ع��دد من   ، ت��دري��ب نظري وعملي  على 
ال�سباقات التدريبية بال�ستعانة ببع�ص العبن 
من املراحل ال�سنية ، ويف اليوم الثاين من الدورة 
يتم اعداد تقرير �سامل يتلخ�ص يف حتديد خطة 
اجلوانب  ومعاجلة  املاحظات  وت��دوي��ن  العمل 

الدورة  يف  ويحا�سر   ، عليها  الركز  يجب  التي 
ك���ًا م���ن ال�����س��ي��د ي��ح��ي اجل��ن��ي��ب��ي رئ��ي�����ص جلنة 
الإم��ارات للريا�سات اجلليدية  احلكام يف احتاد 
املندوب الفني  ال�سيد توين وليمز  اإ�سافة اىل   ،

للجنة الدولية لاأملبياد اخلا�ص.

نتيجة  عبا�ص  فاطمة  العراقية  الرامية  حققت 
امل�سد�ص  مناف�سات  يف  م�ساركتها  خ��ال  اإيجابية 
الثالثة  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  دورة  �سمن  ال��ه��وائ��ي 

لل�سباب يف بوين�ص اآير�ص.
وكانت الرامية العراقية على و�سك الو�سول اإىل 
موقع متقدم للغاية يف هذه الفعالية حن اأكملت 
متفوقة  املناف�سات  م��ن  التمهيدي  ال���دور  بنجاح 
 561 جامعة  الأخريات  الراميات  من  عدد  على 
العراقية،  وللرماية  لها  مميز  رق��م  وه��و  نقطة 

ال�سابع  باملركز  املطاف  نهاية  اكتفت يف  اأنها  غري 
اإيجابية  النتيجة  وت��ع��د  ال��ن��ه��ائ��ي.  ال���دور  خ��ال 
حقق  اأن  ل��ل��ع��راق  ي�سبق  مل  واأن���ه  خا�سة  للغاية، 
الكربى  ال�����دورات  �سعيد  ع��ل��ى  متقدمة  نتيجة 
فاطمة  اأن  كما  الن�سوية،  املناف�سات  يف  وحت��دي��دا 
عبا�ص ابنة ال� 18 عاما ل تزال حديثة العهد يف 
العراقية:  الرماية  وقالت  املناف�سات.  ه��ذه  مثل 
كانت تتمنى اأن حتقق للعراق نتيجة اأف�سل، لكن 
واحل�سور  بالألقاب  متيزن  الأخ��ري��ات  املناف�سات 

الدويل وامل�ساركات امل�ستمرة، وكان هذا هو العامل 
الفا�سل.

من جهته، قال املدرب ليث ها�سم على اإن النجاح 
الأه���م ال���ذي حتقق ه��و اج��ت��ي��از ال��رام��ي��ة فاطمة 
ع��ب��ا���ص ال����دور ال��ت��م��ه��ي��دي ال���ذي ودع��ت��ه راميات 
معروفات على ال�سعيد الدويل، غري اأن الفتقار 
اإىل اخلربة الازمة كان حا�سرا وموؤثرا بالن�سبة 
���س��ه��دت مناف�سة  ال��ت��ي  ل��ه��ا يف اجل��ول��ة الأخ�����رية 
���س��دي��دة ب��ن رام���ي���ات ال��ه��ن��د وت��اي��ان��د ورو�سيا 

اآير�ص  بوين�ص  ما حتقق يف  اإن  وتابع:  وجورجيا. 
للرامية ال�سابة يحتم علينا التطلع اإىل املزيد من 
العراقي  امل�ستقبل يف ظل دع��م الحت��اد  العمل يف 
تكون  واأن  العراقية،  الأوملبية  واللجنة  للرماية 
هذه امل�ساركة نقطة انطاق نحو اإتاحة املزيد من 
الوجوه  من  وغريها  الرامية  هذه  اأم��ام  الفر�ص 
وعندها  ال��دويل،  ح�سورها  تكثف  لكي  ال�ساعدة 
العامل  ت��ع��د  ال��ت��ي  ال���ازم���ة  اخل����ربة  �ستكت�سب 

الفا�سل يف مناف�سات قوية كهذه. 

ا�ضتعدادًا لدورة الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س 

دورة تدريبي��ة حلك��ام ومنظم��ني ريا�ش��ة التزل��ج ال�شري�ع املدول��ب 

م�شاركة اإيجابية للرامية العراقية فاطمة عبا�ش يف مناف�شات 
دورة الألعاب الأوملبية لل�شباب

»الأبي�ش ال�شاب« يواجه ماليزيا يف ختام مع�شكر كوالملبور 
•• كواالملبور –الفجر:

اآخر  ال�سبت  اليوم   ) �سنة   19 حتت   ( لل�سباب  الوطني  منتخبنا  يخو�ص   
ا�ستعدادا  كوالملبور  العا�سمة  يف  املقام  احل��ايل  مبع�سكره  الودية  جتاربه 
لنهائيات كاأ�ص اآ�سيا لل�سباب حتت 19 عاماً املقررة يف جاكرتا للفرة من 

نوفمرب 2018.  4 اإىل  اجلاري  اأكتوبر   18
ويواجه الأبي�ص ال�ساب نظريه املاليزي غدا نظريه املاليزي با�ستاد �ساه علم 
ال�ساعة اخلام�سة ع�سرا بتوقيت ماليزيا ) الواحدة ظهرا بتوقيت الإمارات 
( حيث ي�سعى الفرن�سي ليدوفيك باتيللي مدرب منتخبنا الوطني وجهازه 
الفني املُعاون الوقوف على جاهزية الاعبن من خال املباراة التي تعد 
�سيلعب من  التي  الآ�سيوية  النهائيات  الأخ��رية قبل خو�ص غمار  الربوفة 
منتخبات  ت�سم  التي  الأوىل  املجموعة  ال�ساب” �سمن  “الأبي�ص  خالها 

قطر، ال�سن تايبيه ، واإندوني�سيا ) امل�ست�سيف (.
وكانت الودية الأوىل انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  يف  ال��اج��ئ��ن  م��ن  ف��ري��ق   �سي�سارك 
للمرة   2020 عام  طوكيو  اليابانية  العا�سمة  يف  ال�سيفية 
يف  مماثل  فريق  �سارك  اأن  بعد  الأومل��ب��ي،  التاريخ  يف  الثانية 
الألعاب الأوملبية يف ريو دي جانريو بالربازيل عام 2016، 
يف  النا�ص  من  املاين  ع�سرات  مبحنة  الوعي  لبقاء  وذل��ك 

جميع اأنحاء العامل.
بوين�ص  يف  اجتماعات  بعد  الدولية  الأوملبية  اللجنة  واأعلنت 

لل�سباب  الثالثة  الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  هام�ص  على  اآي��ر���ص 
اعتماد م�ساركة فريق لاجئن يف العاب طوكيو بعد �سنتن 

بعد موافقة جميع الأع�ساء.
وك���ان���ت ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة ال��دول��ي��ة ���س��ك��ل��ت اأول ف��ري��ق من 
ال�سودان  وج��ن��وب  اثيوبيا  م��ن  10 لعبن  �سم   الاجئن 

و�سوريا والكونغو الدميقراطية.
وقال باخ: يف عامل مثايل لن نكون بحاجة اإىل فريق لاجئن 

يف الألعاب الأوملبية، ولكن لاأ�سف فاإن الأ�سباب التي دفعتنا 
اإىل اإن�ساء فريق لاجئن قبل األعاب يف ريو 2016 ل تزال 

موجودة.
وتابع: �سنبذل اأق�سى ما ميكننا للرحيب بفريق الاجئن 
مع  ط��وك��ي��و  الأومل��ب��ي��ة يف  ال��ق��ري��ة  يف  وع��ل��م��ا  �سكنا  و�سمنحه 
ريا�سيي 206 دول. اإنه تذكري منا باأننا لن نن�سى الاجئن 

اأبدا.

فريق من الالجئني ي�شارك يف اأوملبياد طوكيو لإبقاء 
العامل على وعي مبحنة ع�شرات املاليني

ال�شعودية »تن�شم« اإىل الأ�شرة 
الدولية للبولو

 
وقع رئي�ص الحتاد ال�سعودي للبولو عمرو زيدان ورئي�ص الحتاد الدويل للعبة نيكول�ص دنفر�ص اتفاقية يف 

لندن “كخطوة اأولية” لي�سبح الحتاد ال�سعودي ر�سمياً ع�سواً يف الحتاد الدويل.
ل�سل�سلة  وب��داي��ة  للبولو  اخلارجية  البطولت  يف  ال�سعودية  مل�ساركة  اأ�سا�سية  خطوة  الإتفاقية  ه��ذه  وتعد 
اململكة  يف  وال�����س��اب��ات  ال�سباب  لتدريب  للبولو  �سعودية  اأك��ادمي��ي��ة  لتاأ�سي�ص  لبنة  لو�سع  الإت��ف��اق��ي��ات  م��ن 
 وخ��ارج��ه��ا مل��م��ار���س��ة ه���ذه ال��ري��ا���س��ة ال��ع��ري��ق��ة واجل���دي���دة امل��ت��ج��ددة ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال��ري��ا���س��ي��ة ال�سعودية.
واأع��رب رئي�ص الحت��اد ال�سعودي عمرو زي��دان عن اأمله يف اأن يكون الحت��اد يف فرة قيا�سية قادمة ممثًا 

للوطن ومناف�ساً قوي لباقي الإحتادات العاملية يف البطولت اخلارجية.
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الفجر الريا�ضي

اأحرز يو�سن بولت البطل الأوملبي ال�سابق يف األعاب القوى 
هدفن يف اأول م�ساركة اأ�سا�سية مع فريق �سنرال كو�ست 
لكرة  ال���س��رايل  امل��ح��رف��ن  دوري  يف  املناف�ص  م��اري��رز 
اأم��ل احل�سول على  وذل��ك يف مباراة جتريبية على  القدم 

عقد كاعب كرة حمرف.
32 عاما للتوقيع  وي�سعى العداء اجلاميكي البالغ عمره 
ع��ل��ى ع��ق��د م��ع م���اري���رز ق��ب��ل ان��ط��اق م��و���س��م 2018-

2019 يف دوري ال�سواء بعد اأن �ساعده يف الفوز -4�سفر 
على مكارثر �ساوث و�ست يونايتد.

واأحرز بولت الهدف الأول يف الدقيقة 57 بعد املرور من 
مدافع من جهة الي�سار ثم اأطلق ت�سديدة قوية ومنخف�سة 

�سكنت ال�سباك.
الذي  الحتفال  بنف�ص  حمتفظا  ال�سماء  اإىل  بولت  واأ�سار 
لكن  العدو.  �سباقات  يناف�ص يف  كان  اأن  به وقت  يقوم  كان 
اأ�سرع رجل يف العامل ل يزال اأمامه الكثري ليقدمه يف كرة 

القدم.
ويف الدقيقة 68 ا�ستغل بولت خطاأ دفاعيا لي�سجل الهدف 

الثاين من م�سافة قريبة.

ا���س��ت��ب��دال��ه يف  ب��ع��د  �سبورت�ص  ف��وك�����ص  ب��ول��ت ملحطة  وق���ال 
الدقيقة 75 “يف اأول م�ساركة اأ�سا�سية اأ�سجل هدفن. اإنه 

�سعور رائع.
»اأنا �سعيد لأنني جئت اإىل هنا واأظهرت للعامل قدرتي على 
واأن  م��اري��رز  �سفوف  يف  لعبا  اأ�سبح  لأن  اأت��وق  التطور. 

اأبذل ق�سارى جهدي وان�سم للفريق«.
وكان الظهور ال�سابق لبولت مع ماريرز اأمام فريق للهواة 
يف اأغ�سط�ص اب املا�سي عندما �سارك كبديل يف وقت متاأخر 

من اللقاء وبدا اأنه يفتقر للم�سة احلا�سمة.  

ب���ول��ت يح���رز ه�دفي���ن م��ع م�ارين���رز 

واحد  بحجر  ع�سفورين  زفرييف  األك�سندر  الأمل��اين  �سرب 
ثامن  �سنغهاي،  دورة  من  النهائي  ن�سف  ال��دور  بلغ  عندما 
اإدموند  كايل  الربيطاين  على  بفوزه  نقطة،  الأل��ف  دورات 
6-4 و6-4 و�سمن م�ساركته يف بطولة املا�سرز التي جتمع 
اأف�سل 8 لعبن يف العامل وتقام يف لندن من 11 اىل 18 

ت�سرين الثاين نوفمرب املقبل.
وب��ات زفرييف )21 عاما( خام�ص لعب ي�سمن م�ساركته 
ال�سربي  ن���ادال،  راف��اي��ل  ال�سباين  بعد  املا�سرز  بطولة  يف 
بوترو  دل  م��ارت��ن  خ��وان  الأرجنتيني  ديوكوفيت�ص،  ن��وف��اك 

وال�سوي�سري روجيه فيدرر.
4 مواجهات  اإدم��ون��د يف  وحقق زف��ريي��ف ف��وزه ال��راب��ع على 

جمعت بينهما حتى الآن.
واأعرب زفرييف الذي ي�سرف عليه النجم المريكي ال�سابق 
اإيفان لندل، عن �سعادته بتح�سن م�ستواه. وقال “اأعتقد اأنك 
اأكرث ن�سًجا. يف كل عام ت�سعر باأنك  يف كل عام ت�سعر باأنك 
خمتلف نوًعا ما”، م�سيفا “العام املا�سي كانت املرة الأوىل 

الع�سرة  ن�����ادي  ف��ي��ه��ا  اأدخ������ل  ال���ت���ي 
الأوائل وكنت بن اأف�سل خم�سة 

لعبن«.
دائما  الأ�سهل  “من  وتابع 

الو�سول اإىل هذه املراكز، 
ولكن البقاء بها دائًما هو 

اجلزء الأ�سعب«.
وي���ل���ت���ق���ي زف�����ريي�����ف يف 
ال����ن����ه����ائ����ي مع  ن�������س���ف 

دي��وك��وف��ي��ت�����ص ال����ذي 
ع�������ل�������ى تغلب 

يف  و3-6   )1-7(  6-7 اأندر�سون  كيفن  اأفريقي  اجلنوب 
التوايل  على  ع�سر  ال�ساد�ص  الفوز  وهو  دقيقة.  و44  �ساعة 
انتزاع  يف  ح��ظ��وظ��ه  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ايل  وح��اف��ظ  لديوكوفيت�ص، 
نادال  راف��اي��ل  الإ���س��ب��اين  م��ن  املحرفن  الاعبن  ���س��دارة 

الغائب الأبرز ب�سبب الإ�سابة، واإنهاء املو�سم يف الريادة.
املا�سي  اأغ�سط�ص  اآب   20 يف  ب��ات  ال��ذي  ديوكوفيت�ص  وف��از 
لعب  اأول  الأم��ريك��ي��ة  �سين�سيناتي  دورة  بلقب  ت��وج  عندما 
يفوز بدورات املا�سرز الت�سع لاألف نقطة منذ بدايتها عام 
1990، يف 29 مباراة من اأ�سل 31 خا�سها منذ خ�سارته 
اأمام اليطايل ماركو ت�سيكيناو يف ربع نهائي بطولة فرن�سا 
يونيو  حزيران   5 يف  غارو�ص  رولن  ماعب  على  املفتوحة 

املا�سي.
و�سيقل�ص ديوكوفيت�ص �ساحب 43 فوزا يف 53 مباراة هذا 
املو�سم )21 يف 25 على املاعب ال�سلبة(، الفارق اإىل 155 
ن��ادال يف ح��ال تتويجه الأح��د بلقب دورة  نقطة بينه وب��ن 
اأعوام  بعد  الحرافية  م�سريته  يف  الرابعة  للمرة  �سنغهاي 
الألقاب  ر�سيده من  ورفع  و2015،  و2013   2012
م�سريته  يف   32 اإىل  نقطة  ل��األ��ف  املا�سرز  دورات  يف 

الحرافية.
ملواجهة  اإع���ادة  امل��ب��اراة  وكانت 

ن����ه����ائ����ي  يف  ال�������اع�������ب�������ن 
ثالث  ومي��ب��ل��دون،  بطولة 

ال��ب��ط��ولت الأرب����ع 
ال�����������ك�����������ربى، 

 2-6 �ساحله  يف  ال�سربي  ح�سمها  عندما  املا�سي  ال�سيف 
و6-2 و6-7 )3-7(.

يف  اأندر�سون  على  لديوكوفيت�ص  تواليا  ال�سابع  الفوز  وه��و 
واحدة كانت يف املواجهة  مقابل خ�سارة  بينهما  8 مواجهات 
الأوىل بينهما يف الدور الول لدورة ميامي الأمريكية اإحدى 

دورات املا�سرز لاألف نقطة.
ويدين ديوكوفيت�ص، املتوج اأي�سا بلقب فا�سينغ ميدوز هذا 
الأول  الإر���س��ال  يف  جناحه  ن�سبة  اإىل  اليوم  بفوزه  ال�سيف، 
الإر�سالت  اأندر�سون  تنفع  مل  فيما  باملئة،   85 بلغت  والتي 

ال�ساحقة ال� 16 يف املباراة.
والتقى ديوكوفيت�ص وزفرييف مرة واحدة حتى الآن وكانت 
يف نهائي دورة روما للما�سرز العام املا�سي وح�سمها الأملاين 

يف �ساحله 6-4 و6-3 يف �ساعة و21 دقيقة.
�ستكون  غ��دا  لزفرييف  مواجهته  ان  ديوكوفيت�ص  واأو���س��ح 
“كانا يلعب ب�سكل  اأن  اإىل  خمتلفة عن دورة روما، م�سريا 

خمتلف الآن«.
األعب جيدا  اأنني  اأ�سعر -  اأك��ن -  “مل  وح��ذر ال�سربي قائا 
حت�سن  اأي�����س��ا  زف��ريي��ف  “لكنه  م�سيفا  اليوم”،  األ��ع��ب  كما 
كثريا واأثبت نف�سه كاعب كبري. �ستكون بالتاأكيد مباراة 

قوية«.
الدور  ع�سر  الثالث  ت�سوريت�ص  بورنا  الكرواتي  وبلغ 
ماتيو  الأ���س��رايل  على  بفوزه  اأي�سا  النهائي  ن�سف 

اإيبدن 7-5 و4-6.
فيدرر  م��ع  املقبل  ال���دور  يف  ت�سوريت�ص  ويلتقي 
كي  ال��ي��اب��اين  اأو  اأول  وامل�سنف  اللقب  ح��ام��ل 

ني�سيكوري الثامن.

يالقي ديوكوفيت�س يف ن�ضف النهائي  

زفرييف ي�شمن م�شاركته يف املا�شرتز ب�شنغهاي
�شالح.. رقم خميف يدق 

»اإنذار العقم«
تعك�ص اأرقام حممد �ساح خال ما اأقيم من مراحل املو�سم 

اجلاري من الدوري الإجنليزي املمتاز، بداية “ول 
اأ�سواأ” لنجم ليفربول الإجنليزي ومنتخب م�سر.

فبعد مو�سم عامر بالإجنازات جمع خاله اجلناح 
واأف�سل  الإجن��ل��ي��زي  ال����دوري  ه���داف  لقبي  الأع�����س��ر 

بداأ  اأوروب���ا،  اأبطال  دوري  لنهائي  فريقه  وق��اد  لعبيه، 
منحنى �ساحب ال�26 عاما يف الهبوط هذا املو�سم.
و�سجل �ساح 3 اأهداف فقط يف 8 لقاءات بالدوري 
املحلي، لي�سبح �ساحب املعدل الأ�سواأ اأمام املرمى 

يف امل�سابقة هذا املو�سم.
وت�سري الإح�ساءات اإىل اأن �ساح �سجل اأهدافه 
الثاثة من 32 فر�سة على املرمى، من بينها 
“�سبه  اأم����را  ال��ه��دف  ت�سجيل  ك���ان  م����رات   7

حمقق”، لكنه مل يحدث.
اأم����ا م���ا ه���و اأ�����س����واأ ب��ال��ن�����س��ب��ة ل�����س��اح، فهو 

“الأهداف  اأو   »XG« ب��ا���س��م  ي��ع��رف  م���ا 
كل  يتغري  اإح�سائي  رقم  وهو  املتوقعة”، 

التي  الأه���داف  ع��دد  اإىل  ي�سري  مرحلة، 
اإىل  يتوقع لأي لعب ت�سجيلها قيا�سا 

عدد الفر�ص التي تتاح له.
كن  ه���اري  �سجل  امل��ث��ال،  �سبيل  وع��ل��ى 

اأه���داف   5 هوت�سبري  ت��وت��ن��ه��ام  م��ه��اج��م 
هذا املو�سم، علما اأن عدد اأهدافه املتوقعة 

5.22، مبعنى اأنه اأحرز اأهدافا اأقل ب�0.22 
هدف خال ما لعب من امل�سابقة.

“الأهداف  م���ن  رق����م  اأع���ل���ى  ����س���اح  ومي��ت��ل��ك 
املتوقعة” هذا املو�سم قيا�سا بعدد املرات التي كان 

باإمكانه بها هز ال�سباك، وهو 5.91 هدفا، اإل اأنه 
اأقل مما ينبغي  3 مرات مبعدل  مل ي�سجل �سوى 

ب�2.91 هدف، وهو الأكرب يف امل�سابقة.
ويل�سون  كالوم  �ساح  بعد  الثاين  املركز  يف  وياأتي 

2.34 ب���ن الأه�����داف  ب���ف���ارق  ب����ورمن����وث،  م��ه��اج��م 
املتوقعة وامل�سجلة بالفعل.

ي�سار اإىل اأن �ساح اعتلى املو�سم املا�سي �سدارة هدايف 
الدوري الإجنليزي ب�32 هدفا، متخطيا رقمه املتوقع 
اأه��داف، مما جعله  ب�6.86  25.14 هدفا  الذي بلغ 

�ساحب اأف�سل ن�سبة يف امل�سابقة.

بدايته  ال��ربت��غ��ايل  املنتخب  وا���س��ل 
الأوروبية  الأمم  دوري  يف  ال��ق��وي��ة 
جنمه  غ�����ي�����اب  يف  ال������ق������دم  ل�����ك�����رة 
الثمن  بفوزه  رونالدو،  كري�ستيانو 
يف   2-3 ال��ب��ول��ن��دي  م�سيفه  ع��ل��ى 
����س���ورزوف، يف اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة من 

امل�ستوى الأول.
وهي املباراة الثالثة التي يغيب فيها 
 5 العامل  اأف�سل لعب يف  رونالدو، 
م���رات، ع��ن �سفوف ال��ربت��غ��ال، بعد 

غيابه عن لقاءين يف �سبتمرب.
و����س���ي���ف���ت���ق���ده زم����������اوؤه اأي���������س����ا يف 
نوفمرب   17 يف  اإيطاليا  مواجهتي 
اإ���س��اف��ة اإىل  20 م��ن��ه،  وب��ول��ن��دا يف 
14 من  ا���س��ك��ت��ل��ن��دا يف  ���س��د  ودي�����ة 

ال�سهر احلايل.
وكان رونالدو طلب اإعفاءه للركيز 
ع���ل���ى اأدائ����������ه م����ع ن����ادي����ه اجل���دي���د 
ان�سم  ال���ذي  الإي���ط���ايل  يوفنتو�ص 
اإىل �سفوفه �سيف العام احلايل من 
نحو  مقابل  الإ�سباين  مدريد  ري��ال 

يورو. مليون   100
ويعي�ص رونالدو فرة حرجة يف ظل 
الغت�ساب  تهم  ق�سية  اإث���ارة  اإع���ادة 
امل��وج��ه��ة اإل��ي��ه م��ن ع��ار���س��ة الأزي����اء 
الأمريكية ال�سابقة كاثرين مايورغا 

عام 2009 يف ل�ص فيغا�ص.
بالت�سجيل  ال��ب��ادئ��ة  ب��ول��ن��دا  وك��ان��ت 
كري�ستوف  ج���ن���وى،  م��ه��اج��م  ع���رب 

الهدافن  لئحة  مت�سدر  بياتيك، 
يف الدوري الإيطايل ب�سربة راأ�سية 

من م�سافة قريبة اإثر ركلة ركنية.
واأدرك�������ت ال���ربت���غ���ال ال���ت���ع���ادل عرب 
اأندريه  الإ���س��ب��اين  اإ�سبيلية  مهاجم 
من  عر�سية  ك��رة  تلقيه  اإث��ر  �سيلفا 
ب��ي��ت��زي ت��اب��ع��ه��ا م��ن م�����س��اف��ة قريبة 
ع��ل��ى ي�����س��ار ح���ار����ص م���رم���ى و�ست 

لوكا�ص  الإجن���ل���ي���زي  ي��ون��اي��ت��د  ه���ام 
فابيان�سكي.

وموناكو  ب���ول���ن���دا  م����داف����ع  وم���ن���ح 
التقدم  غ��ل��ي��ك  ك��م��ي��ل  ال��ف��رن�����س��ي 
كرة  اإب��ع��اد  ح��اول  عندما  للربتغال، 
من اأمام رافا داخل املنطقة فتابعها 
منتخب  م����رم����ى  داخ�������ل  ب���اخل���ط���اأ 
مان�س�سر  ج����ن����اح  وع�������زز  ب��������اده. 

�سيلفا  ب���رن���اردو  الإجن��ل��ي��زي  �سيتي 
فردي  جمهود  بعد  ال�سيوف  تقدم 
زاحفة  ق��وي��ة  بت�سديدة  اأن��ه��اه  رائ���ع 
بي�سراه من خارج املنطقة على مين 

احلار�ص فابيان�سكي.
فولف�سبورغ  و���س��ط  لع���ب  وق��ل�����ص 
الأمل����اين ال��ف��ارق لأ���س��ح��اب الأر����ص 
بت�سديدة  الثاين  الهدف  بت�سجيله 

قوية على الطائر من حافة املنطقة 
على مين احلار�ص روي باتري�سيو.

التوايل  ع��ل��ى  ال���ث���اين  ال���ف���وز  وه����و 
ل����ل����ربت����غ����ال ف�����ع�����ززت م���وق���ع���ه���ا يف 
فيما  ن��ق��اط،   6 بر�سيد  ال�����س��دارة 
الأوىل  ب��خ�����س��ارت��ه��ا  ب��ول��ن��دا  م��ن��ي��ت 
يف   1-1 اإيطاليا  مع  تعادلها  عقب 

اجلولة الأوىل.

يبدو اأن العماق زلتان اإبراهيموفيت�ص، لعب لو�ص ل م�شكل��ة يف الب��رتغ���ال ب���دون رون��ال��دو
اأجنلو�ص غالك�سي، بات قريبا من العودة اإىل �سفوف 

فريقه ال�سابق مان�س�سر يونايتد، يف �سفقة اإعارة 
حتى نهاية املو�سم.

و����س���رح ال��ن��ج��م ال�������س���وي���دي ن���ق���ًا عن 
يفكر  باأنه  الأمريكية،   ESPN �سبكة 
جديا يف العودة ويريد م�ساعدة املدرب 
الأزمة  م��ن  ل��ل��خ��روج  مورينيو  ج��وزي��ه 
ب�سبب  يونايتد  يعي�سها مان�س�سر  التي 

قلة ت�سجيل الأهداف.
مع  ع�����ام�����ا،   37 اإب�����������را،  ول����ع����ب 

م��ان�����س�����س��ر ي��ون��اي��ت��د بن 
 2 0 1 8 -2 0 1 6

و������������س�����������ج�����������ل 
طن  لل�سيا
احل������������م������������ر 
هدفا   17

خال 33 
مباراة يف 

“برميريليغ«.
انتقلوا  لنجوم  �سابقاً  �سفقات مماثلة متت  اأن  يذكر 
وعادوا  الأم��ريك��ي  ال����دوري  يف  للعب 
للربميريليغ، مثل �سفقة ان�سمام 
لأر�سنال  ه��ري  ت��ي��ريي  الفرن�سي 
م������رة اأخ����������رى، واأي���������س����اً ال���اع���ب 
الأم��ريك��ي لن���دون دون��وف��ان الذي 

عاد لفريقه ال�سابق اإيفرتون.
ويعاين مان�س�سر هذا املو�سم حتت 
تراجع  م���ن  م��وري��ن��ي��و  ق���ي���ادة 
املركز  يحتل  اإذ  نتائجه، 
ال���ث���ام���ن ب���ع���د 8 

جولت.

اإبراهيموفيت�ش على اأعتاب 
»عودة مدوية«



التهاب اللوزتني وراء ال�شخري ورائحة الفم 
البال،  على  يخطر  ل  ال�سحية  امل�ساكل  بع�ص  بن  ترابط  هناك 
اأن��ه من  م��ع  الأن��ف��ي��ة،  اجل��ي��وب  للتهاب  �سبباً  يعرف  ل  فالبع�ص 
عن  معرفته  حتتاج  ما  اإليك  اللوزتن.  للتهاب  اجلانبية  الآث��ار 

عاقة اللوزتن بال�سخري وال�سداع وم�ساكل اأخرى:
رائحة الفم الكريهة. هذا اأحد الأعرا�ص التي يتم ت�سخي�سها خطاأً، 
فيعتقد البع�ص اأن �سبب رائحة الفم الكريهة �سوء تنظيف الأ�سنان 

واللثة، بينما ال�سبب احلقيقي هو التهاب اللوزتن وتورمهما.
اجل��ي��وب الأن��ف��ي��ة. ي���وؤدي ال��ت��ه��اب ال��ل��وزت��ن اإىل ال��ت��ه��اب اجليوب 
املعدة،  م��ن حمو�سة  درج���ة  اأي�����س��اً  ذل��ك  ي�ساحب  وق��د  الأن��ف��ي��ة. 

وال�سبب اللتهاب.
نتيجة  النوم  اأثناء  ال�سخري  يف  اللوزتن  ت��وّرم  يت�سبب  ال�سخري. 
اللتهاب والحتقان. كذلك يعيق ت�سّخم اللوزتن حرقة ال�سهيق 

والزفري.
ال�سداع. يف حال كانت م�ساكل اللوزتن كبرية يحدث �سداع، ويف 
بع�ص الأحيان توقف للتنف�ص اأثناء النوم ب�سبب نق�ص الأك�سجن 

الداخل اإىل الرئتن والدماغ.
الطعام  ب��ل��ع  عملية  يعيق  ل  اخل��ف��ي��ف  ال���ت���وّرم  ال��ب��ل��ع.  ���س��ع��وب��ات 
البلع.  اأث��ن��اء  اأمل  يحدث  الت�سّخم  يزيد  عندما  لكن  وال�����س��راب، 
من  ح�سا�سية  الطعام  بلع  �سعوبات  �سبب  ب��اأن  البع�ص  يعتقد  قد 

نوعيات معينة، بينما ال�سبب احلقيقي هو توّرم اللوزتن.

عادات حياتية ت�شعف الب�شر
ال��ذي تتعّر�ص  الع�سر  ب�ساأنه يف هذا  اآخ��ر ما نهتم  العيون هي  �سحة 
احلياة،  اإي��ق��اع  و�سرعة  ال�سا�سات،  ب�سبب  �سديد  لإج��ه��اد  الأب�سار  فيه 
وقلة �ساعات النوم، وكرثة ال�سهر. لذلك، من ال�سروري التعّرف على 
الأعرا�ص التي ترتبط باأمرا�ص العيون يف مرحلة مبكرة منها للتمكن 
من حماية ب�سرك من الأخ��ط��ار، وع��دم تاأجيل زي��ارة طبيب العيون، 
والأهم: حماية قرنية العن من تاأثري العادات احلياتية ال�سيئة، ويف 

�سدارتها:
 * يت�سبب التدخن يف اأك�سدة خايا القرنية، واإجهادها.

اأوميغا3  اأح��م��ا���ص  اإىل  تفتقر  ال��ت��ي  امل��ت��وازن��ة  غ��ري  التغذية  تلحق   *
وفيتامن "اأ" ال�سرر بالقرنية وت�سعف القدرة على الإب�سار.

* ل تركن اإىل اجللو�ص طوال اليوم، فنق�ص الن�ساط البدين ي�سعف 
الب�سر.

* تعر�ص العيون لأ�سعة ال�سم�ص دون نظارة واقية يوؤذي عد�سة العن.

رائدا املركبة �شويوز يعودان للف�شاء 
اإن رائدي  الرو�سية  الف�ساء  قال دميري روجوزين رئي�ص وكالة 
الف�ساء اللذين جنوا من حادث مركبة الف�ساء �سويوز �سيعودان 
اإىل الف�ساء جمددا وقد يتوجهان اإىل حمطة الف�ساء الدولية يف 

الربيع املقبل.
اأدىل روجوزين بهذه الت�سريحات بعد يوم من هبوط ا�سطراري 
قام به رائد الف�ساء الأمريكي نيك هيج والرائد الرو�سي األيك�سي 
الذي يحمل  ال�ساروخ  اأ�ساب  بعد خلل  قازاخ�ستان  اأوفت�سينن يف 

املركبة �سويوز التي كانت تنقلهما اإىل حمطة الف�ساء الدولية.
ون�سر روجوزين �سورة على توير ام�ص اجلمعة لنف�سه وهو يجل�ص 
بجوار رائدي الف�ساء وقال اإنهما و�سا اإىل مو�سكو. وقالت وكالة 

الف�ساء الرو�سية رو�سكوزمو�ص اإنهما مل يتعر�سا لأي اإ�سابات.
اإطاق  عملية  يف  ك��ب��رية  م�سكلة  اأول  ه��و  اخلمي�ص  ح���ادث  وك���ان 
اأفلت  عندما   1983 ع��ام  منذ  ل�سويوز  م��اأه��ول��ة  مهمة  تواجهها 

الطاقم باأعجوبة قبل انفجار يف من�سة الإطاق.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حطام �شفن يك�شف �شر التجارة قدميًا
عرث علماء اآثار يف اليونان على حطام ما ل يقل عن 58 �سفينة يزخر الكثري منها بالقطع الأثرية فيما يقولون اإنه 

قد يكون اأكرب كم من حطام ال�سفن يجري الك�سف عنه يف بحر اإيجة ورمبا يف البحر املتو�سط باأ�سره.
اليونان  لع�سور خمتلفة منذ  تعود  �سفنا  وي�سم  اإيجة  �سرق بحر  ال�سغري يف  اأرخبيل فورنوي  ويرقد احلطام يف 

القدمية وحتى القرن الع�سرين. ومعظم احلطام ل�سفن من الع�سر اليوناين والروماين والبيزنطي.
ويقول خرباء اإن هذا احلطام يروي ق�سة مده�سة تظهر كيف اأن �سفنا حمملة بالب�سائع �سافرت عرب بحر اإيجة 
املنحدرات  حا�سرتها  بينما  مفاجئة  عوا�سف  ب�سبب  م�سوؤوما  م�سريا  واجهت  الأ�سود  والبحر  املتو�سط  والبحر 
ال�سخرية يف املنطقة. وقال عامل الآثار الغارقة بير كامبل من موؤ�س�سة اآر.بي.اإم نوتيكال واملدير امل�سارك مل�سروع 
م�سح فورنوي "من ال�سعب و�سف مدى احلما�ص، الأمر مده�ص. نعلم اأننا عرثنا على �سيء �سيغري كتب التاريخ".

وتتعاون املوؤ�س�سة يف امل�سروع مع الهيئة اليونانية لاآثار الغارقة.
وُذهل الفريق الدويل عندما بداأ امل�سح حتت املاء يف عام 2015 لعثوره على حطام 22 �سفينة يف هذا العام. ثم قفز 
العدد بعد اأحدث اكت�ساف اإىل 58 وهو ما دفع الفريق لاعتقاد اأن هناك املزيد من الأ�سرار الكامنة يف قاع البحر 
هناك. وقال كامبل لرويرز "رمبا ميكن اأن اأطلق عليه اأحد اأهم الكت�سافات الأثرية لهذا القرن ولدينا الآن ق�سة 

جديدة عن الطريق البحري الذي كان يربط البحر املتو�سط القدمي".
وتر�سم ال�سفن وحمتوياتها �سورة حلركة �سحن الب�سائع على طرق من البحر الأ�سود واليونان واآ�سيا ال�سغرى 

واإيطاليا واإ�سبانيا و�سقلية وقرب�ص وباد ال�سام وم�سر و�سمال اأفريقيا.
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املالب�ش ال�شوفية ت�شاعد على النوم املريح
اأجريت موؤخراً يف جامعة �سيدين، فاإن ارتداء ماب�ص نوم  ووفقاً لدرا�سة 

م�سنوعة من ال�سوف يتيح لنا الفر�سة للنوم لفرة اأطول. 
وقال الدكتور بول �سوان، رئي�ص فريق البحث: "ينظم ال�سوف درجة حرارة 
مبنطقة  يعرف  ما  على  احل�سول  اإىل  ي��وؤدي  وه��ذا  اأف�سل،  ب�سكل  اجل�سم 
الراحة احلرارية" واأ�سار البحث اإىل اأن الأ�سخا�ص الذين يرتدون ماب�ص 
نوم م�سنوعة من ال�سوف، وخا�سة يف الطق�ص البارد، ينامون ب�سكل اأ�سرع، 

ولفرة اأطول، ويكون نومهم عميقاً ومريحاً. 
الأوىل  املجموعة  الأ�سخا�ص،  بدرا�سة جمموعتن من  الباحثون  قام  وقد 
تتاألف من 17 طالباً ارتدوا األب�سة م�سنوعة من ال�سوف اأثناء النوم. اأما 
املجموعة الثانية فقد �سملت 36 بالغاً تراوح اأعمارهم بن 50 - 70 عاماً، 

ارتدوا األب�سة نوم م�سنوعة من البلولي�سر والقطن. 
اأن مت قيا�ص معدل �سربات القلب، ودرجة حرارة اجللد والرطوبة،  وبعد 
واأمناط موجات الدماغ لدى هوؤلء الأ�سخا�ص، تبن باأن الأ�سخا�ص الذين 
ارتدوا األب�سة نوم �سوفية، ازدادت فرة نومهم مبعدل �سبع دقائق، وغطوا 
 15 م��ع  ال��ف��را���ص، مقارنة  اإىل  م��ن جلوئهم  دقيقة   11 بعد  ن��وم عميق  يف 

دقيقة لاأ�سخا�ص الذين ارتدوا ماب�ص نوم قطنية. 
وقد ن�سرت نتائج هذا البحث يف جملة "طبيعة وعلوم النوم" بالتزامن مع 
اأ�سبوع ال�سوف ال�سنوي الذي اأطلق �سعار " حملة لرتداء ال�سوف"، بح�سب 

ما ورد يف �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

ريجان يعود ملكتبته الرئا�شية  
للظهور يف �سورة جم�سمة  رونالد ريجان  الراحل  الأمريكي  الرئي�ص  عاد 

مبكتبته الرئا�سية يف ولية كاليفورنيا.
بالزوار مبكتبة  الأبعاد )هولوجرام( يف الرحيب  ال�سورة ثاثية  وب��داأت 
ومتحف رونالد ريجان اأم�ص الأول اخلمي�ص. ومتكن ال�سيوف من متابعة 
ت�سريحات  من  م��اأخ��وذ  �سوتي  ت�سجيل  يرافقها  خمتلفة  م�ساهد  ثاثة 

فعلية للرئي�ص الذي توىل احلكم بن عامي 1981 و1989.
و�سمت اأحد امل�ساهد ريجان وهو يلوح للجمهور من عربة قطار ا�ستخدمها 
خال حملته عام 1984. ويف امل�سهدين الآخرين ظهر ريجان داخل املكتب 
البي�ساوي يف البيت الأبي�ص ويف مزرعته بكاليفورنيا. وتويف ريجان يف عام 
2004. وقال جون هيوبو�ص املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة ومعهد رونالد ريجان 
"اإن مل تقابل الرئي�ص ريجان يف قاعة من قبل فهذا �سيجعلك وكاأنك تقف 
معه". وتولت �سركة هولوجرام يو.اإ�ص.اإيه ت�سميم �سورة ريجان ثاثية 
الأبعاد. وكانت ال�سركة �سممت من قبل �سورة ملغني الراب توباك �ساكور 
عام  ملايكل جاك�سون  اأخ��رى  و�سورة   ،2012 ع��ام  غنائي  عر�ستها يف حفل 
�سورة  �ست�سمم  اأنها  هولوجرام  بيز  �سركة  اخلمي�ص  يوم  واأعلنت   .2014

للمغنية الراحلة اإميي واينهاو�ص يف عر�ص يتوقع تنظيمه العام املقبل.

كاين وي�شت يدافع 
عن دعمه لرتامب  
ب���خ���ط���اب م���رجت���ل وال���ك���ث���ري من 
الألفاظ النابية، دافع مغني الراب 
البي�ساوي  املكتب  يف  وي�ست  ك��اين 
عن دعمه للرئي�ص دونالد ترامب 
اأث���ار ���س��رور الرئي�ص  الأم���ر ال���ذي 

الأمريكي.
وو���س��ف ه���ذا احل���دث ب��اأن��ه ماأدبة 
ملناق�سة  الأب��ي�����ص  البيت  يف  غ���داء 
العمل  وف��ر���ص  ال�سجون،  اإ���س��اح 
اأفريقي  اأ���س��ل  م��ن  ل��اأم��ري��ك��ي��ن 
�سيكاجو. وجرى بحث  والعنف يف 
هذه الأمور يف اجتماع قبل الغداء، 
لكن كاين بداأ يلقى خطابا و�سمح 
ب���ال����س���ر����س���ال فيما  ت����رام����ب  ل����ه 

�سجلت كامريات كل �سيء.
وت���خ���ل���ل ذل�����ك ح���دي���ث ك�����اين عن 
مو�سوعات ل �سلة لها بالأمر عن 
طائرة جديدة ينبغي على ترامب 
كطائرة  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  ي��در���ص  اأن 
الرئا�سة املقبلة وت�سخي�ص اإ�سابته 
ب��ا���س��ط��راب ث��ن��ائ��ي ال��ق��ط��ب الذي 
ق��ال اإن��ه يف ال��واق��ع جم��رد حرمان 
اأ�سرة  �سمن  وح��ي��ات��ه  ال���ن���وم،  م��ن 
تهيمن عليها الإناث نظرا لزواجه 
م��ن جن��م��ة ت��ل��ف��زي��ون ال���واق���ع كيم 

كاردا�سيان.

الوزن الطبيعي مهم قبل احلمل 
قال الربوفي�سور برتهولد كوليت�سكو اإن الوزن 
احلمل؛  قبل  كبرية  باأهمية  يحظى  الطبيعي 
ح��ي��ث اإن����ه ي��رف��ع ف��ر���ص ح����دوث احل��م��ل من 
�سحة  على  اإيجابي  بتاأثري  ويتمتع  الأ�سا�ص، 

الأم والطفل على حد �سواء.
لذا ين�سح كوليت�سكو، ع�سو اجلمعية الأملانية 
امل��راأة، التي تعاين  لطب الأطفال واملراهقن، 
مبحاولة  امل��ف��رط��ة،  ال�ِسمنة  اأو  ال��ب��دان��ة  م��ن 
% من الوزن الأ�سلي  اإنقا�ص وزنها بن�سبة 5 

عند الرغبة يف الإجناب.
واأ�ساف الربوفي�سور الأملاين اأن الوزن الأ�سلي 
اإذا كان  ال��ذي يحدد ما  ل��اأم قبل احلمل هو 
اأم  ال��وزن فيما بعد  الطفل �سيعاين من زي��ادة 

ل، ولي�ست زيادة الوزن اأثناء احلمل.
واأ�سار كوليت�سكو اإىل اأنه من املقبول اأن يزيد 
ال���وزن اأث��ن��اء احل��م��ل مب��ع��دل ي���راوح ب��ن 10 
و16 كجم بالن�سبة للمراأة ذات الوزن الطبيعي، 
اأثناء احلمل  اأن يزيد ال��وزن  يف حن ل يجوز 
عن 10 كجم بالن�سبة للمراأة، التي تعاين من 

البدانة اأو ال�ِسمنة املفرطة.

طالء الأظافر يهدد بالعقم وال�شرطان
تقول درا�سات حديثة اإن طاء الأظافر ميكن اأن يحتوي 
على مركبات �سامة توؤدي اإىل الإ�سابة باأمرا�ص خطرية 
مثل العقم وال�سرطان.  وعلى الرغم من حظر ا�ستخدام 
العديد من املواد الكيميائية يف م�ستح�سرات التجميل يف 
الكثري من بلدان العامل، اإل اأن العلماء يقولون اإن مواداً 
�سامة جديدة باتت ت�ستخدم عو�ساً عن املواد الكيميائية 
املحظورة.  ويتمثل خطر هذه املواد الكيميائية يف �سميتها 
بت�سوهات  وتت�سبب  ال���دم���اغ،  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
ل��اأج��ن��ة، ب��ح�����س��ب دار����س���ة ق��ام��ت ب��ه��ا ج��ام��ع��ة هارفارد 
نوعاً خمتلفاً   40 الباحثون بفح�ص  ق��ام  وق��د  م��وؤخ��راً.  
من  بخلوها  م�سنعوها  يدعي  التي  الأظ��اف��ر  ط��اء  من 
املواد الكيميائية، وتبن باأنها على مواد كيميائية عالية 
ال�ُسمّية مثل مادة THPH، التي تت�سبب با�سطرابات يف 
الهرمونات، والإ�سابة بالعقم، ومتازمة املبي�ص املتعدد 
الكي�سات، اإ�سافة اإىل بع�ص اأنواع ال�سرطان اأهمها �سرطان 
الثدي.  كما اأظهرت النتائج التي ن�سرت يف دورية " العلوم 
البيئية والتكنولوجيا" اأن مادة THPH، ظهرت يف 60 
�سبق  ما  اإىل  اإ�سافة  فح�سها.   مت  التي  العينات  من   %
تبن اأن اأن��واع��اً كثرية م��ن ط��اء الأظ��اف��ر اح��ت��وت على 
بالتقيوؤ  تت�سبب  التي  الر�سا�ص  م��ادة  مثل  �سامة  م��واد 
وفقدان ال�سمع، و�سعوبات التعلم لدى الأطفال، بح�سب 

ما نقلت �سحيفة ديلي ميل اأوناين الربيطانية. 

مل�شق نادر ل� » املومياء« مبليون دولر 
اإن مل�سقا نادرا واأ�سليا من  قالت دار �سوذبيز للمزادات 
فيلم الرعب الكا�سيكي "املومياء" )ذا مامي( الذي لعب 
اأن  املتوقع  املمثل بوري�ص كارلوف من  البطولة  فيه دور 
يباع مببلغ يتجاوز مليون دولر. وهذا واحد من ثاثة 
مناذج معروفة باقية من املل�سق الأ�سلي من الفيلم الذي 
اأنتج عام 1932. و�سبق اأن �سجل املل�سق رقما قيا�سيا قبل 
دولر.  األ��ف   453 بيع مببلغ  عاما عندما   20 اأك��رث من 
وتتوقع الدار اأن يباع املل�سق مبا بن مليون و1.5 مليون 
الذي حققه مل�سق  القيا�سي  الرقم  ليك�سر بذلك  دولر 
525800 دولر.  1931 وهو  فيلم الرعب دراك��ول لعام 
وكان الفيلم من بطولة بيا لوجو�سي الذي كان يناف�ص 
األف   950 امل��زاي��دة مببلغ  اأن تبداأ  املقرر  ك��ارل��وف. وم��ن 
 31 حتى  الإن��رن��ت  على  مفتوحا  امل���زاد  و�سيظل  دولر 

اأكتوبر ت�سرين الأول.

انزلقات تربة تقتل الع�شرات
قتل ما ل يقل عن 34 �سخ�سا يف انزلقات تربة �سببتها 
اأمطار غزيرة يف �سرق اأوغندا، بح�سب ما اأعلنت املتحدثة 

با�سم ال�سليب الأحمر اجلمعة.
وقالت املتحدثة با�سم منظمة ال�سليب الأحمر يف اأوغندا 
�سخ�سا.   34 مقتل  ت��اأك��ي��د  "ميكنني  ناكا�سيتا  اأي��ري��ن 
عدد  نعرف  اأن  قبل  ج��ار  تقييم  انتهاء  ننتظر  اأن  علينا 
املفقودين". وكانت ناكا�سيتا ن�سرت على تطبيق وات�ساب 
اأر�سي �سخم، تظهر فيها  ان��زلق  اإن��ه  �سورا ملوقع قالت 
جثث مقطعة الأو�سال عالقة يف الوحول التي ت�سبب بها 
الفي�سان النهري يف منطقة بودودا على بعد 250 �سرق 

العا�سمة كمبال.
الأمرية الربيطانية يوجيني وزوجها جاك بروك�ض�ضبانك لدى خروجهما من الباب الغربي لكاتدرائية 

�ضانت جورج عقب مرا�ضم حفل زفافهما. )ا ف ب(

هبوط اأطول رحلة 
جتارية يف العامل

مطار  اىل  ايربا�ص  طائرة  و�سلت 
ن���ي���واآرك يف ن��ي��وي��ورك اأم�������ص بعد 
ا�ستغرقت  ���س��ن��غ��اف��ورة  م���ن  رح��ل��ة 
زهاء 18 �ساعة، لتكمل اأطول رحلة 

جوية جتارية يف العامل.
وب��ه��ذه ال��رح��ل��ة ت��ع��ود احل��ي��اة اإىل 

خط مت الغاوؤه يف 2013.
 "22 ك��ي��و  "ا�ص  ال��رح��ل��ة  وو���س��ل��ت 
ال����ت����ي ت�������س���ريه���ا ����س���رك���ة ط����ريان 
ايرلينز"  "�سنغابور  ���س��ن��غ��اف��ورة 
عند ال�ساعة 5،29 �سباحا )09،29 
ت غ(، بح�سب موقع مطار "نيواآرك 
ا�ستغرقت  وق��د  ليربتي" ال���دويل، 
من  وك��ان  دقيقة.  و52  �ساعة   17
و25  �ساعة   18 ت�ستغرق  اأن  املقرر 

دقيقة.
راكباً   150 تقل  ال��ط��ائ��رة  وك��ان��ت 

وطاقما من 17 فردا.
وكانت طريان �سنغافورة ت�سرّي هذا 
اخلط قبل ت�سع �سنوات با�ستخدام 
باأربعة   "500-340 "ايه  ط��ائ��رة 
ت�����س��ت��ه��ل��ك كمية  ك���ان���ت  حم���رك���ات 
اأن تغلق  ال��وق��ود، قبل  ك��ب��رية م��ن 
نظرا   2013 يف  اخل�������ط  ذل�������ك 
جعل  ال��ذي  النفط  اأ�سعار  لرتفاع 

ت�سيري هذا اخلط غري مربح.
طائرة  يف  ال���رح���ل���ة  ه����ذه  وج�����رت 
ال  ي��و  "ايه900-350  اي��رب��ا���ص 
ار" اجلديدة التي ت�ستخدم الوقود 

بكفاءة عالية.
وق��ب��ل ه���ذه ال��رح��ل��ة ك��ان��ت اأط���ول 
هي  مدينتن  ب��ن  مبا�سرة  رح��ل��ة 
رح��ل��ة اخل��ط��وط ال��ق��ط��ري��ة 921 
والتي  ال��دوح��ة  اإىل  اوك��ان��د  م��ن 

ت�ستغرق 17 �ساعة و40 دقيقة.

تخليق فئران بدون تزاوج 
تقنيات  ا���س��ت��خ��دم��وا  اإن��ه��م  �سينيون  ع��ل��م��اء  ق���ال 
ال��ت��ع��دي��ل اجل��ي��ن��ي واخل���اي���ا اجل��ذع��ي��ة لتخليق 

فئران اأ�سحاء من اثنتن من الأمهات.
���س��ب��ب ال�سعوبة  مل��ع��رف��ة  ال��ت��ج��ارب  وت�����س��ع��ى ه���ذه 
ق���درة بع�ص احل��ي��وان��ات على  ال�����س��دي��دة يف ع���دم 
وقال  نف�سه.  للجن�ص  ينتمون  اآب���اء  م��ن  التكاثر 
الباحثون اإن فئرانا ولدت لثنن من الآباء لكنها 

بقيت على قيد احلياة ليومن فقط.
دوري������ة اخلايا  امل���ن�������س���ورة يف  ال��ن��ت��ائ��ج  وت��ظ��ه��ر 
التكاثر  تواجه  التي  العقبات  بع�ص  اأن  اجلذعية 
اأحادي اجلن�ص ميكن تخطيها با�ستخدام اخلايا 
قالوا  اخل��رباء  لكن  اجليني.  والتعديل  اجلذعية 
اإنه ل يوجد احتمال لختبار ذلك قريبا يف الب�سر. 
من  اجلذعية  اخلايا  خبري  اإيلي�ص  دا�سكو  وق��ال 
طلب  على  ردا  ل��ن��دن  يف  ك��ول��ي��دج  كينجز  جامعة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج الأب����ح����اث ال�����س��ي��ن��ي��ة "من 
ا�ستخدام تكنولوجيا مماثلة  امل�ستبعد التفكري يف 

لتطبيقها على الب�سر يف امل�ستقبل القريب".
مرتفع  خطرية  ت�سوهات  ح��دوث  "احتمال  وتابع 

يف  البحث  م��ن  اأع��وام��ا  الأم���ر  و�سي�ستغرق  ب�سدة 
ذلك  فعل  كيفية  لفهم  متنوعة  حيوانية  اأمن���اط 

باأمان تام".
واأنواع  والربمائيات  ال��زواح��ف  بع�ص  وت�ستطيع 
من ال�سمك التكاثر من اأب واحد لكن من ال�سعب 
جدا للثدييات فعل ذلك حتى مع ا�ستخدام تقنيات 

التلقيح ال�سناعي.
ا�ستخدم  الأمهات  من  اثنتن  من  فئران  ولإنتاج 
للعلوم  ال�سينية  الأك��ادمي��ي��ة  م��ن  العلماء  ف��ري��ق 
حتتوي  جنينية  جذعية  خايا  ت�سو  �سي  بقيادة 
على جمموعة واحدة من الكرومو�سومات وت�سم 
النووي  واحل��م�����ص  ال��ك��روم��و���س��وم��ات  ع��دد  ن�سف 

اخلا�ص باإحدى الأمهات.
وا�ستخدم الباحثون تقنيات التعديل اجليني على 
الأمهات  م��ن  ب��واح��دة  اخلا�سة  ال��ن��ووي  احلم�ص 
الفئران.  اأخ��رى من  اأنثى  بوي�سة  ثم حقنوها يف 
اأجنة.   210 ف��اأرا من   29 واأ�سفر ذلك عن مياد 
و�سلت  ح��ت��ى  وع��ا���س��ت  طبيعية  ال��ف��ئ��ران  وك��ان��ت 

ملرحلة البلوغ ثم اأجنبت بدورها.

يال حديد حتتفل بعيد 
ميالدها مع رميا فقيه

اأقام النجم العاملي ذا ويكند عيد مياد حبيبته عار�سة الأزياء ال�سهرية 
الفل�سطينية الأ�سل  بيا حديد  بح�سور العديد من ال�سخ�سيات العاملية 
ال�سابقة   رميا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بينهم ملكة جمال  ال�سهرية 

فقيه   وزوجها املنتج   و�سيم �سليبي  .
وقامت بيا بن�سر حلظات الحتفال ال�سعيدة، ومن بينها �سورة لرميا 

وو�سيم.
وكانت رميا بعد النجاح الكبري الذي حققته بتنظيم حفل ملكة جمال 
يدعمها،  دائما  اّل��ذي  لزوجها  موؤثرة  ر�سالة  2018، وجهت  لعام  لبنان 
الدائم ولدفعي  �سكرا لدعمك  املجنونة،  وقالت :"اآمنت بي وباأحامي 

اإىل حدود مثالية. اأنا دائما ممتنة لك حياتي".


