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المتحانات الق�سرية على الأبواب والطالب بال كتب درا�سية
م�سادر م�سوؤولة بالوزارة تك�سف امل�ستور 

حول نواق�ص الكتب ومعاناة اأولياء الأمور
 •• حم�شن را�شد – دبي 

بعد مرور اأكرث من ثالثة اأ�سابيع على دوام الطالب ، وعلى الرغم 
من اعالن قطاع العمليات مراراً بجاهزية املدار�س ، وتاأكيدهم على 
ان جميع الكتب بني ايدي الطالب ، �سكا اأولياء اأمور طالب مدار�س 
انه وحتى اليوم ومع   ، ال�سمالية باالم�س  حكومية بدبي واالم��ارات 
وهناك  الكتب  الطالب  يت�سلم  مل  الق�سرية  االمتحانات  ب��دء  ق��رب 

نق�س حاد يف الكتب املدر�سية .
منذ  ال�سحف  ن�سرته  م��ا  ان   ، ب��ال��وزارة  م�سوؤولة  م�����س��ادر  وك�سفت 
ايام ، لتقارير فرق الرقابة التي اثبتت عدم جاهزية املدار�س ، وان 
هناك نق�س حاد بالكتب ، دفع بقيادة الوزارة مل�ساءلة م�سوؤوليها عن 
دفع  ، مما  تاريخه  للكتب حتى  الطالب  ا�ستالم  وراء عدم  اال�سباب 
املجال�س  روؤ�ساء  ، مبخاطبة  اأم�س  املدر�سية  العمليات  بقيادات قطاع 
املدار�س و�سرعة ح�سر كافة  ادارات  بالتن�سيق مع   ، اإياهم  مطالبني 
النواق�س من الكتب ، ور�سد املدار�س التي مل يت�سلم طالبها كتبهم 
بنتائج احل�سر تف�سيلية عن  ، م�سددين على موافاتهم  اليوم  حتى 
اعداد الكتب واملواد واملراحل الدرا�سية التابعة لها يف موعد اق�ساه 
ظهر اليوم االربعاء حتى يت�سنى للوزارة �سرعة التحرك وتوفريها .
واأكدت تلك امل�سادر اأن اأولياء االمور مل يرتكوا بابا اال وطرقوه ، من 
مراجعة ديوان الوزارة بدبي وخدمة العمالء والبث املبا�سر ، �ساكني 
ان �سركة » توزيع » املعنية بالكتب املدر�سية ، والتي كانت الوزارة قد 
اأو�ست من قبل بالتوا�سل معها من خالل البوابة االلكرتونية ، اأو 
من خالل املكتبة االإلكرتونية )الديوان( من خالل رابط اأعلنت عنه 
الوزارة وهو https://elib.moe.gov.ae/App ، ل�سراء الكتب ال 

ي�ستجيب وي�سعب التوا�سل معهما.                  )التفا�سيل �س9(

•• اأبوظبي- وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
اجلرنال  ام�س  امل�سلحة  للقوات 
باندجيتان  ب���ن�������س���ار  ل����وه����وت 
الوزير املن�سق لل�سوؤون البحرية 
الذي  اإندوني�سيا  جمهورية  يف 
ي���ق���وم ب����زي����ارة ل���ل���دول���ة ح��ال��ي��ا.
ال�سيف  وال��وزي��ر  �سموه  وبحث 
- خ��الل ال��ل��ق��اء ال���ذي ج��رى يف 
- عالقات  البحر  ق�سر  جمل�س 
الثنائي  وال���ت���ع���اون  ال�����س��داق��ة 
مبا  وتنميتها  ت��ع��زي��زه��ا  و���س��ب��ل 

يخدم امل�سالح امل�سرتكة.
االأحاديث  اللقاء  خالل  وتبادال 
التعاون  ف���ر����س  ح����ول  ال���ودي���ة 
واإمكانيات تو�سيعها بني اجلهات 
جماالت  يف  البلدين  يف  املعنية 
واال�ستثمارية  البحرية  ال�سوؤون 

واالقت�سادية.
�ساحب  اأك����د  اآخ����ر  �سعيد  ع��ل��ى 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 

فيه اأكرث من 100 �ساب و�سابة 
من 19 دولة عربية.

من�سور  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�سوؤون  وزي����ر  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
ال�سباب  م��رك��ز  رئي�س  الرئا�سة 

العربي.
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ورح���ب 
حممد بن زايد اآل نهيان خالل 

وتاأهيلهم  ال�����س��ب��اب  مت��ك��ني  اأن 
وزي������ادة وع��ي��ه��م جت����اه خمتلف 
املتغريات الراهنة ركيزة اأ�سا�سية 

لتطور املجتمعات العربية.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه 
 �� �� يف جمل�س ق�سر البحر  اأم�س 
امل�ساركني يف الدورة الثالثة من 
االعالمية  ال���ق���ي���ادات  ب��رن��ام��ج 
ي�سارك  ال��ذي    ال�سابة  العربية 

ال��ل��ق��اء ب��ال�����س��ب��اب امل�����س��ارك��ني يف 
�سعادته  ع���ن  م��ع��رب��ا  ال��رن��ام��ج 
خماطبا  �سموه  ب��ل��ق��ائ��ه��م.وق��ال 
هو  ا�ستثمار  اأه���م  اإن    ال�����س��ب��اب: 
مر  على  االإن�����س��ان  يف  اال�ستثمار 
يف  ا�ستثمر  اأح���د  اأي   .. ال��ت��اري��خ 
جمموعة من الب�سر ا�ستطاع اأن 

يخلق اأمة .
                ) التفا�سيل �س2(
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حممد بن را�سد ي�سدر قانونا ب�ساأن 
مركز »اإرادة« للعالج والتاأهيل يف دبي

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، ب�سفته حاكما الإمارة 
دبي القانون رقم 5 ل�سنة 2019 ب�ساأن مركز “اإرادة” للعالج والتاأهيل 
املركز ويف مقدمتها توفري  واأه��داف  دب��ي، وال��ذي حدد اخت�سا�سات  يف 
االإدم��ان وت�سجيعهم  باآفة  امل�سابني  التاأهيل لالأ�سخا�س  واإع��ادة  العالج 
على العالج يف املركز، وامل�ساركة يف وقاية اأفراد املجتمع من كافة �سور 
االإدم��ان وخطر الوقوع فيه. كما اأ�سدر �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، قرار املجل�س 
رقم 22 ل�سنة 2019 بت�سكيل جمل�س اإدارة املركز. )التفا�سيل �س2(
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العقيد تركي املالك يعر�س على �سا�سة �سورة ف�سائية النتهاكات امللي�سيا احلوثية االإرهابية بقدرات اإيرانية )رويرتز(

م�سابون اأفغان يتلقون العالج يف م�ست�سفى وزير اأكر خان بكابول . )ا ف ب(

عملية ك�سر عظام بني الكبار

البدو من النقب ي�سجلون اأنف�سهم للت�سويت يف االنتخابات الرملانية اال�سرائيلية   )ا ف ب(

ا�ستقبل الوزير املن�سق لل�سوؤون البحرية الأندوني�سي وامل�ساركني يف الدورة الثالثة من برنامج القيادات الإعالمية العربية ال�سابة  
حممد بن زايد: نتطلع اإىل روؤية منابر اإعالمية تخاطب العامل 
بثقافة العرب وحتمل ر�سائل اخلري والت�سامح اإىل �سعوب الأر�ص

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله امل�ساركني يف الدورة الثالثة من برنامج القيادات االإعالمية )وام(

م�سوؤولون اأمريكيون: اعتداء اأرامكو �ُسّن من اإيران

ترامب: الهجوم كان كبريًا جدًا وقد يرد عليه بهجوم اأكرب بكثري
بيلو�سي تطلب اإفادة املخابرات..وجون�سون يبحث مع مريكل يف رد جماعي

ل تب�سر باخلري مثل حرب �سلفه:

حرب ترامب التجارية على خطى بو�ص يف العراق!

انتخابات ت�سريعية يف ا�سرائيل حت�سم م�سري نتنياهو
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

�سوت االإ�سرائيليون اأم�س يف انتخابات ت�سريعية ت�سهد مناف�سة �سديدة بني 
رئي�س الوزراء اليميني بنيامني نتانياهو امل�ستمر يف ال�سلطة منذ 13 عاما، 
ورئي�س هيئة االأركان ال�سابق الو�سطي بيني غانت�س، بعد خم�سة اأ�سهر على 

مواجهة اأوىل بينهما مل تكن حا�سمة.
ودعا رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي املر�سح لوالية �ساد�سة، اإىل الت�سويت بكثافة 
يف االنتخابات الت�سريعية الثالثاء متوقعا نتائج متقاربة، وفق ما قال بعد 
االإدالء ب�سوته يف القد�س. واأعلن نتانياهو الذي ح�سر اإىل مركز االقرتاع 
الرئي�س  زرق��اء  اأبي�س وربطة عنق  �سوداء وقمي�سا  بزة  مع زوجته مرتديا 
)االأمريكي دونالد( ترامب قال اأم�س اإن نتائج االنتخابات �ستكون متقاربة 

م�سيفا ميكنني اأن اأ�سمن لكم هذا ال�سباح اأنها �ستكون متقاربة جدا.
يف املقابل، دعا غانت�س على راأ�س حتالفه الو�سطي اأزرق اأبي�س، االإ�سرائيليني 
اإىل رف�س الف�ساد والتطرف، بعد االإدالء ب�سوته مع زوجته يف مدينة رو�س 

هاعني )راأ�س العني( بو�سط اإ�سرائيل حيث يقيم.

ف�سائل  بني  م�سلحة  مواجهات 
�سنعاء م��ط��ار  يف  ح��وث��ي��ة 

•• اليمن-وكاالت:

 ان���دل���ع���ت م���واج���ه���ات م�����س��ل��ح��ة يف 
اليمنية  العا�سمة  م��ط��ار  حم��ي��ط 
الثالثاء،  اأم�����س  ال�����دويل،  ���س��ن��ع��اء 
االأ�سلحة  فيها خمتلف  ا�ستخدمت 

املتو�سطة واخلفيفة.
ملوقع  م�������س���ادر حم���ل���ي���ة،  وق����ال����ت 
م�سلحة  ع��ن��ا���س��ر  اإن  ت����امي،  ع����دن 
فار�س  احلوثيني  للقياديني  تابعة 
احل��ب��اري واآخ���ر م��ن ح��ج��ة، تبادال 
ال�����س��راع على  ال��ن��ار ب�سبب  اإط���الق 
�سنعاء  م���ط���ار  حم��ي��ط  يف  اأر�������س 
اأن  امل���������س����در  ال����������دويل. واأ�������س������اف 
امليلي�سيا  عينته  ال���ذي  “احلباري 
حمافظاً على حمافظة رمية، رف�س 
اأح��م��د الذي  اأب���و  ال��ر���س��وخ ملطالب 
احلوثيني،  ال�����س��الل��ة،  اإىل  ينتمي 
ما جعل احلباري ينتف�س م�ستعيناً 

بقبيلة اأرحب �سد اأبو اأحمد«.
االقت�سادية  اللجنة  وك�سفت  ه��ذا 
اليمنية التابعة للحكومة ال�سرعية 
حتقق  احل���وث���ي���ة  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  اأن 
اأرباحاً وفوائد من جتارة امل�ستقات 
من   130% اإىل  ت�سل  النفطية 
امل�ستوردة  ال�سحنات  قيمة  اإجمايل 

واملتاجرة فيها ب�سكل مبا�سر.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

عام 2016، قدم دونالد ترامب 
للحرب.  مناه�س  كمر�سح  نف�سه 
وم����ن وج���ه���ة ن���ظ���ره، ف�����اإن غزو 
ك��ان عمال غ��ري م�سوؤول  ال��ع��راق 
اأنه  زورا،  واأك����د،  ذات���ي،  وت��دم��ري 
ك���ان م��ع��ار���س��ا ل��ت��ل��ك احل����رب يف 

ذاك الوقت.
اجلمهوريني  م����ن  ���س��خ��ر  ل���ق���د 
بتجنب  ووع��د  للحرب،  املوؤيدين 
ال�سراع غري ال�سروري مع دولة 

اأجنبية.
يذهب  ت����رام����ب  ال�����ي�����وم،  ول���ك���ن 
اأي�سا اإىل اجلبهة. حرب جتارية 
حلفائنا  و����س���د  ال�����س��ني،  و����س���د 
االأوروبيني، واأي دولة ال م�سلحة 
ف��ي��ه��ا، م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره. وعلى 
العراق، هذه احلرب  غ��رار حرب 
ويدافع  علينا.  تنقلب  التجارية 
ترامب عنها بنف�س احلجج التي 
نف�سه  ر���س��ح  ع��ن��دم��ا  منها  �سخر 

للرئا�سة.

�سّوق  و2003،   2002 ع��ام��ا 
ج�����ورج دب��ل��ي��و ب���و����س احل�����رب يف 
ال��ع��راق وباعها، من خ��الل جعل 
�سدام ح�سني، ميثل تهديًدا الأمن 
ا�ستمرار  ومع  املتحدة.  الواليات 
وتراكم  احل���رب  تكاليف  ارت��ف��اع 
ال��ن��ع��و���س واجل���ث���ث، وع����د بو�س 
الو�سيكة  بالنهاية  االأم��ري��ك��ي��ني 

للمقاومة يف العراق. وكان يقول، 
اإن اأمريكا تربح الأننا ب�سدد قتل 
الإعادة  وخ��الل حملته  االأ���س��رار. 
املناه�سني  بو�س  اتهم  انتخابه، 
“الهروب”،  بالرغبة يف  للحرب، 
ك����ان لزاما  والإث����ب����ات وط��ن��ي��ت��ن��ا، 

الوقوف اإىل جانب الرئي�س.
)التفا�سيل �س13(

•• عوا�شم-وكاالت:

ال�������س���ع���ودي امللك  ال���ع���اه���ل  ج����دد 
����س���ل���م���ان ب�����ن ع���ب���د ال����ع����زي����ز اآل 
اململكة  التاأكيد على قدرة  �سعود، 
االعتداء  اآث���ار  م��ع  التعامل  على 
ا�ستهدف  ال��������ذي  ال���ت���خ���ري���ب���ي 
معملني تابعني ل�سركة اأرامكو، يف 
بقيق وخري�س �سرقي ال�سعودية.
وق��������ال امل����ل����ك �����س����ل����م����ان، خ����الل 
ال����وزراء  جمل�س  جل�سة  ت��روؤ���س��ه 
ال�����س��ع��ودي، اأم�������س ال���ث���الث���اء، اإن 
االع����ت����داءات اجلبانة  ه���ذه  م��ث��ل 
احليوية  املن�ساآت  ت�ستهدف  “ال 
ت�ستهدف  اإمن��ا  فح�سب،  للمملكة 
وتهدد  العاملية،  النفط  اإم���دادات 
العاملي”،  االق��ت�����س��اد  ا���س��ت��ق��رار 
وكالة  ن�سرتها  ت��غ��ري��دات  ح�سب 

االأنباء ال�سعودية )وا�س(.
ال�سكر  ع��ن  �سلمان  امللك  واأع���رب 
ال�سقيقة  ال��دول  لقادة  والتقدير 
وال�����س��دي��ق��ة وم�������س���وؤويل ال����دول 
والدولية،  االإقليمية  واملنظمات 
وكل من عر عن اإدان��ة االعتداء 

التخريبي.
�سرتيت  وول  ���س��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 
م�سوؤولني  اأن  اأم�������س  ج����ورن����ال 
على  الريا�س  اأطلعوا  اأمريكيني 
ت�سري  ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات 
التي  االإرهابية  الهجمات  اأن  اإىل 
نفطيتني يف  ا�ستهدفت من�ساأتني 

وط��ل��ب��ت ب��ي��ل��و���س��ي االإف�������ادات من 
الهجوم  اأدى  اأن  بعد  امل��خ��اب��رات 
ال�سبت  ي����وم  م�����س��رية  ب���ط���ائ���رات 
ارتفاع  اإىل  اأرامكو  من�ساأتي  على 
واأث��ار خم��اوف من  النفط  اأ�سعار 
ال�سرق  منطقة  يف  ج��دي��د  ن����زاع 

االأو�سط.
رئي�س  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  واأع����ل����ن 
بوري�س  ال����ري����ط����اين  ال����������وزراء 
امل�ست�سارة  اتفق مع  اأنه  جون�سون 
االأمل�������ان�������ي�������ة اأجن�������ي�������ال م����ريك����ل 
العمل  �����س����رورة  ع��ل��ى  ال���ث���الث���اء 
ل�سياغة  الدوليني  ال�سركاء  مع 
الهجوم  ع��ل��ى  ج��م��اع��ي  ف��ع��ل  رد 
ال����ذي ا���س��ت��ه��دف م��ن�����س��اأت��ي نفط 

�سعوديتني يوم ال�سبت.
الزعيمني  اأن  امل��ت��ح��دث  واأ���س��اف 
خف�س  �سرورة  على  اأي�سا  اتفقا 
عن  وع��را  املنطقة  يف  الت�سعيد 
جتاه  م�سرتك  بنهج  التزامهما 
الرئي�س  ي��ت��ه��م��ه��ا  ال���ت���ي  اإي�������ران 
االأم��������ريك��������ي دون�������ال�������د ت���رم���ب 

بامل�سوؤولية عن هذا الهجوم.
وكان جون�سون �سدد االإثنني على 
اأن الهجمات على من�ساآت النفط 
للقانون  �سافر  انتهاك  ال�سعودية 

الدويل.
اخلارجية  وزي�����ر  اع���ت���ر  ب�����دوره 
الريطاين دومينيك راب الهجوم 
:اإنه  وق��ال   . و�سائن”  “خطري 
الدويل.  للقانون  �سافر  انتهاك 

ال�سعودية بطائرات م�سرّية �ُسّنت 
من اإيران.

�سربت  ال���ت���ي  ال��ه��ج��م��ات  واأدت 
ملعاجلة  م���ع���م���ل  اأك�������ر  ال�������س���ب���ت 
خري�س  وح��ق��ل  بقيق  يف  ال��ن��ف��ط 
اإىل  امل��م��ل��ك��ة  ����س���رق  ال��ن��ف��ط��ي يف 
ال�سعودي مبقدار  االإنتاج  خف�س 
برميل، اأي ما يعادل  5،7 مليون 
العاملي،  االإن���ت���اج  م��ن  ب��امل��ئ��ة  �ستة 
اأ�سعار  بارتفاع كبري يف  ما ت�سبب 

اخلام.

ونقلت ال�سحيفة عن م�سادر مل 
االأمريكي  التقييم  اأن  حت��دده��ا 
تو�سل اإىل اأن اإيران اأطلقت اأكرث 
م�����س��رّية وع�سر  20 ط��ائ��رة  م��ن 

قذائف على االأقل«.
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  واأّك��د 
ترامب اأن بالده م�ستعدة مل�ساعدة 
امل��م��ل��ك��ة ل��ك��ن��ه��ا ب��ان��ت��ظ��ار حتديد 
الهجوم  ع���ن  امل�������س���وؤول���ة  اجل���ه���ة 
اأ�سعى  ق���اط���ع«..وق���ال:ال  ب�سكل 
اأحياًنا  ل��ك��ن  ن�����زاع،  يف  ل��ل��دخ��ول 

عليك القيام بذلك. كان الهجوم 
كبرياً جداً لكن قد يتم الرد عليه 

بهجوم اأكر بكثري«.
رئي�سة  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث  وق������ال 
نان�سي  النواب االأمريكي  جمل�س 
بيلو�سي، الثالثاء، اإنها طلبت من 
امل��خ��اب��رات ت��ق��دمي اإف����ادة جلميع 
بخ�سو�س  امل���ج���ل�������س  اأع���������س����اء 
ا�ستهدفت  ال����ت����ي  ال����ه����ج����م����ات 
من�ساأتي النفط التابعتني ل�سركة 

اأرامكو ال�سعودية.

م�سر: املقرتح الأثيوبي حول �سد النه�سة جمحف 
•• القاهرة-وكاالت:

قالت م�سر اإن اإثيوبيا رف�ست دون نقا�س خطتها املتعلقة بجوانب رئي�سية يف ت�سغيل 
�سد النه�سة العمالق الذي تبنيه اأدي�س اأبابا على نهر النيل، ويف الوقت ذاته رف�ست 
القاهرة مقرتح اإثيوبيا واعترته جمحفاً وغري من�سف.وتظهر التعليقات الواردة 
حول  البلدين  بني  الفجوة  املا�سي  االأ�سبوع  الدبلوما�سيني  على  وزع��ت  مذكرة  يف 
م�سروع تعتره م�سر، التي حت�سل على حوايل %90 من مياهها العذبة من نهر 
النيل، خطراً على وجودها.وت�سري املذكرة التي وزعتها وزارة اخلارجية امل�سرية، اإىل 
اأ�سا�سية حول التدفق ال�سنوي للمياه التي يجب اأن حت�سل عليها م�سر،  خالفات 
وكيفية اإدارة التدفق اأثناء فرتات اجلفاف.وياأتي هذا يف الوقت الذي اجتمعت فيه 
م�سر، واإثيوبيا، وال�سودان االأحد واالأثنني يف اأول حمادثات منذ اأكرث من عام حول 
ال�سد الذي �سي�ستخدم يف توليد الطاقة الكهربائية. وقال نبيات جيتا�سيو املتحدث 
با�سم وزارة اخلارجية االإثيوبية اأم�س االأول االإثنني، اإن االجتماع مل يتمخ�س حتى 

االآن، عن اأي نقاط اتفاق اأو اختالف، ومل يقدم رداً على ما تقوله م�سر.
بيان  قال  املحادثات  بعد  لكن  للتعليق،  م�سريني  مب�سوؤولني  االت�سال  يت�سن  ومل 
“االجتماع مل  اإن  املحلية،  االإع��الم  و�سائل  ن�سرته  امل�سرية،  املائية  امل��وارد  ل��وزارة 

يتطرق اإىل اجلوانب الفنية واقت�سر على مناق�سة اجلوانب االإجرائية«.

غ�����ارة جم��ه��ول��ة ���س��د م��واق��ع 
�سوريا اإيران يف  مليلي�سيات تدعمها 

•• عوا�شم-وكاالت:

قال نا�سطون يف املعار�سة ال�سورية، 
اإن طائرة جمهولة  اأم�س الثالثاء، 
تدعمها  مليلي�سيات  مواقع  هاجمت 
اإي�����ران، يف م��دي��ن��ة ال��ب��وك��م��ال عند 

احلدود مع العراق.
الغارة  اأن  ال��ن��ا���س��ط��ون،  واأ�����س����اف 
اجل��وي��ة وق��ع��ت يف وق���ت مبكر من 
�سباح الثالثاء، يف مدينة البوكمال 
�سرقي  ال���������زور  دي������ر  مب���ح���اف���ظ���ة 
اأن��ب��اء فورية  ت��رد  ���س��وري��ا، فيما مل 
طائرات  وك���ان���ت  اخل�������س���ائ���ر.  ع���ن 
ا�ستهدفت  ق���د  جم��ه��ول��ة،  ح��رب��ي��ة 
اأ�سلحة  م�ستودع  املا�سي،  االأ�سبوع 
اإيران  تدعمها  مليلي�سيات  وم��واق��ع 
اأ�سفر عن مقتل  البوكمال، مما  يف 
اأكرث من 18 م�سلحا على االأقل.

تفجري دموي بتجمع انتخابي يف كابول
•• كابول-اأ ف ب:

على  ا  �سخ�سً  24 ان��ت��ح��اري  قتل 
االأق��ل خ��ارج منطقة كانت ت�سهد 
جتمًعا انتخابًيا للرئي�س االأفغاين 
اأ���س��رف غني اأم�����س، قبل اأق��ل من 
التي  االن��ت��خ��اب��ات  م��ن  ا�سبوعني 
تعّهدت حركة طالبان بعرقلتها.

وقال مدير م�ست�سفى والية باروان 
)و�سط( حيث وقع االنفجار عبد 
بر�س  لفران�س  �سانغني  القا�سم 
بجروح  اأ�سيبوا  ا  �سخ�سً  32 اإن 
تت�سمن  احل�����س��ي��ل��ة  اأن  م�����س��ي��ًف��ا 

ن�ساء واأطفااًل.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأف�����اد ال��ن��اط��ق با�سم 
وزارة الداخلية ن�سرت رحيمي اأن 
فّجر  نارية  دراج��ة  على  انتحارًيا 
يف  تفتي�س  نقطة  اأول  عند  نف�سه 

ال��ع��ا���س��م��ة ك���اب���ول ب���ال���ق���رب من 
ال�������س���ف���ارة االأم�����ريك�����ي�����ة. واأف�������اد 
اأنه  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف  م�����س��وؤول 
التفا�سيل  م��ن  م��زي��داً  �سيعطي 

ب�ساأن االنفجار الثاين الحًقا.
جم����م����وع����ة  اأي  ت�����ع�����ل�����ن  ومل 

واأّكدت  التجّمع.  باجّتاه  الطريق 
الرئي�س  م�سادر عدة مقربة من 
بينها رحيمي اأن غني مل يتعر�س 

الأي اإ�سابات.
وج������اءت احل�����س��ي��ل��ة م���ن ب�����اروان 
يف وق���ت ه���ّز ان��ف��ج��ار اآخ���ر و�سط 

اأي من  ع���ن  م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا  ب��ع��د 
التفجريين.

الرئي�س  اإع���الن  يعقبان  لكنهما 
االأم��ريك��ي دون��ال��د ت��رام��ب فجاأة 
طالبان  م���ع  امل���ف���او����س���ات  اإل����غ����اء 
اتفاق  اإىل  ل��ل��ت��و���س��ل  ال���ه���ادف���ة 
ي��ق�����س��ي ب����ب����دء ����س���ح���ب ال����ق����وات 

االأمريكية من اأفغان�ستان.
ودفع اإعالن ترامب اأن املفاو�سات 
باتت بحكم امليتة طالبان لالإعالن 
االأ�سبوع املا�سي اأن اخليار الوحيد 

املتبقي هو موا�سلة القتال.
طالبان  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
ذبيح اهلل جماهد لوكالة فران�س 
بر�س “كان لدينا طريقان الإنهاء 
االحتالل يف اأفغان�ستان، اأحدهما 
اأ���س��م��اه اجل��ه��اد وال��ق��ت��ال، واالآخر 

املحادثات واملفاو�سات.
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�سد ي�سدر قانونا ب�ساأن

 مركز »اإرادة« للعالج والتاأهيل يف دبي
اإدارته جمل�ص  �سكل  حممد  بن  •حمدان 

يوفر العالج واإعادة التاأهيل لأ�سحاب الإرادة وي�سهم يف وقاية اأفراد املجتمع من كافة �سور الإدمان وخطر الوقوع فيه • املركز 
الدمج الجتماعي لأ�سحاب الإرادة واملودعني املتعافني من الإدمان يف  • امل�ساركة 

•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب 
دبي  “رعاه اهلل” ، ب�سفته حاكما الإم��ارة  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
دبي،  يف  والتاأهيل  القانون رقم 5 ل�سنة 2019 ب�ساأن مركز “اإرادة” للعالج 
والذي حدد اخت�سا�سات واأه��داف املركز ويف مقدمتها توفري العالج واإعادة 
التاأهيل لالأ�سخا�س امل�سابني باآفة االإدمان وت�سجيعهم على العالج يف املركز، 
وامل�ساركة يف وقاية اأفراد املجتمع من كافة �سور االإدمان وخطر الوقوع فيه.
مكتوم، ويل عهد  اآل  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��در  كما 
2019 بت�سكيل  22 ل�سنة  دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، قرار املجل�س رقم 
اإدارة املركز برئا�سة حممد عبداهلل فلكناز، وع�سوية كل من: مدير  جمل�س 
االإدارة العامة ملكافحة املخدرات ب�سرطة دبي، نائبا للرئي�س، واملدير التنفيذي 
مل�ست�سفى را�سد بهيئة ال�سحة يف دبي، وعبداهلل ظاعن عبيد، و�سمرية حممد 
الري�س، وعلياء حمد املري، واملدير التنفيذي ملركز “اإرادة” للعالج والتاأهيل، 
دبي،  يف  العامة  والنيابة  دب��ي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  من  كل  عن  وممثلني 
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد، وين�سر القرار يف اجلريدة الر�سمية، 

ويعمل به من تاريخ ن�سره.
وت�سمنت االأهداف التي حددها القانون رقم 5 ل�سنة 2019 ملركز “اإرادة” 
الدمج  عملية  وامل�ساركة يف  االإدم��ان،  املجتمع مبخاطر  اأف��راد  واإر�ساد  توعية 
االإدم�����ان، وكذلك  امل��ت��ع��اف��ني م��ن  وامل���ودع���ني  االإرادة  االج��ت��م��اع��ي الأ���س��ح��اب 
الوعي  االإرادة واملودعني، وت�سجيعهم، وزي��ادة  اأ�سحاب  اأ�سر  امل�ساهمة يف دعم 

لديهم ب�سرورة عالج واإعادة تاأهيل ذويهم من االإدمان.
للعالج  اإرادة  “مركز  ع��ل��ى   2019 ل�سنة   5 رق���م  ال��ق��ان��ون  اأح��ك��ام  وت��ط��ب��ق 
موؤ�س�سة  باعتباره   ،2016 ل�سنة   5 رقم  القانون  والتاأهيل” املن�ساأ مبوجب 
ملبا�سرة  الالزمة  القانونية  واالأهلية  االعتبارية،  بال�سخ�سية  تتمتع  عامة، 
التنفيذي  باملجل�س  ويلحق  اأهدافه،  تكفل حتقيق  التي  والت�سرفات  االأعمال 

الإمارة دبي.
يف  امل�ساركة  منها:  ال�سالحيات  من  “اإرادة” جمموعة  مركز  القانون  ومنح 
التاأهيل  واإع��ادة  بالعالج  اخلا�سة  اال�سرتاتيجية  واخلطط  ال�سيا�سات  و�سع 

املدير  ويكون  دب��ي،  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ي�سدره  بقرار  للمركز 
به  املنوطة  املهام  تنفيذ  عن  االإدارة  اأم��ام جمل�س  م�سوؤوال  للمركز  التنفيذي 
ال�سارية يف  مبوجب هذا القانون والقرارات ال�سادرة مبقت�ساه والت�سريعات 

االإمارة، وما يتم تكليفه به من املجل�س.
االإرادة  الأ�سحاب  االإدم��ان  التاأهيل من  واإع��ادة  العالج  املركز خدمات  ويقدم 
الأح��ك��ام هذا  وفقا  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  وامل��ودع��ني من مواطني 
القانون والقرارات ال�سادرة مبوجبه، وال�سيا�سات واللوائح واالأنظمة املعتمدة 
لدى املركز يف هذا ال�ساأن، ويجوز للمركز تقدمي خدمات العالج واإعادة التاأهيل 
من االإدمان لغري مواطني الدولة، وفقا لل�سروط واالإجراءات التي يعتمدها 
جمل�س اإدارة املركز يف هذا ال�ساأن، ولقاء البدالت املالية التي يحددها. ونظم 
اإحلاق  يتم  واالإخ���راج منه، حيث  باملركز  واالإي���داع  االإحل��اق  القانون عمليات 
املن�سو�س  التاأهيل وفقا لالإجراءات  اإع��ادة  اأو  للعالج  باملركز  االإرادة  �ساحب 
عليها يف هذا القانون وال�سوابط املعتمدة لدى املركز يف هذا ال�ساأن، كما يتم 
اإيداع املدمن للعالج اأو اإعادة التاأهيل يف املركز مبوجب حكم اأو قرار �سادر عن 
املحكمة املخت�سة، اأو قرار من النائب العام الإم��ارة دبي بناء على طلب جهة 

ال�سبط الق�سائي املخت�سة اأو رئي�س النيابة املخت�س.
ويجب اأال تزيد مدة االلتحاق اأو االإيداع باملركز للعالج اأو اإعادة التاأهيل على 
�سنتني، ويتم اإخراج �ساحب االإرادة اأو املودع من املركز يف حال وجود اأمر من 
املحكمة املخت�سة بعد اأخذ راأي النيابة العامة يف دبي بالن�سبة للمودع وذلك اإذا 
تبني للمحكمة املخت�سة من تقرير املركز اأن حالته ال�سحية ت�سمح باإخراجه، 
اأو اإذا طلب املودع اخلروج وح�سل على موافقة املركز على ذلك، كما يتم اإخراج 
بالن�سبة  العامة يف دبي  النيابة  باأمر من  املركز  امل��ودع من  اأو  االإرادة  �ساحب 
من خاللها  باملركز  اإي��داع��ه  اأو  اإحلاقه  يتم  ال��ذي  االإرادة  �ساحب  اأو  للمودع 
بالن�سبة  املركز  اأو بقرار من  املخت�سة،  الق�سائي  ال�سبط  اأو من خالل جهة 

ل�ساحب االإرادة الذي يلتحق به.
واأكد القانون على اأال تقام الدعوى اجلزائية بحق �ساحب االإرادة يف كل مرة 
تتم املوافقة على طلب اإحلاقه باملركز، وذلك فيما عدا احلالة التي يرف�س 
اأو خطة  التزامه برنامج  اأو عدم  املخدرة،  امل��واد  ت�سليم ما يحرزه من  فيها 

العالج املقررة له باملركز.

من االإدمان يف االإمارة، بالتن�سيق مع هيئة ال�سحة يف دبي واجلهات املخت�سة، 
االإدم���ان  يتعلق مبكافحة  م��ا  ك��ل  يف  املتخ�س�سة  ال��رام��ج  وت��ط��وي��ر  واإع����داد 
والعالج واإعادة التاأهيل منه، وفقا الأف�سل املمار�سات العاملية املطبقة يف هذا 
ال�ساأن، وتقدمي خدمات العالج واإعادة التاأهيل من االإدمان الأ�سحاب االإرادة 
واملودعني، �سواء البالغني �سن الر�سد اأو القا�سرين، وفقا لالإمكانيات املتاحة 
ال�سادرة  وال��ق��رارات  القانون  ه��ذا  املعتمدة مبوجب  وال�سوابط  املركز  ل��دى 
يف  املعتمدة  وال�سيا�سات  ال�سارية  الت�سريعات  م��ع  يتوافق  ومب��ا  مبقت�ساه، 

االإمارة.
ومالئمة  واآم��ن��ة  �سحية  بيئة  ب��ت��وف��ري  ل��ل��ق��ان��ون،  وف��ق��ا  امل��رك��ز  يخت�س  ك��م��ا 
الأ�سحاب االإرادة واملودعني، ودجمهم يف املجتمع، من خالل الرامج املتكاملة 
اجلهات  م��ع  بالتن�سيق  امل��رك��ز  ينظمها  ال��ت��ي  والتمكني  وال��ت��دري��ب  للرعاية 
املخت�سة، وعقد ال�سراكات مع اجلهات املحلية واالإقليمية والدولية املخت�سة 
اأهدافه،  بتحقيق  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف  معها  والتن�سيق  امل��رك��ز،  عمل  جم��ال  يف 
واإعادة  والعالج  الوقاية  متخ�س�سة يف جمال  وطنية  ك��وادر  وتاأهيل  واإع��داد 
التاأهيل من االإدم��ان، والتن�سيق يف هذا ال�ساأن مع اجلهات املخت�سة وغريها 
الدرا�سات  اإع��داد  وكذلك  وخارجها،  الدولة  داخ��ل  العالقة  ذات  اجلهات  من 
والبحوث املتخ�س�سة يف هذا املجال، واال�ستفادة من نتائجها وخمرجاتها يف 

حتقيق اأهداف املركز.
التدريبية  وال��رام��ج  وال���دورات  وامل��وؤمت��رات  ال��ن��دوات  تنظيم  للمركز  ويحق 
ت�سهم يف  التي  واملن�سورات  املطبوعات  واإ�سدار  بعمله،  املتعلقة  العمل  وور���س 
حتقيق اأهدافه، وا�سترياد االأدوية واالأجهزة واملعدات الالزمة للعالج واإعادة 
الالزمة من  والت�ساريح  املوافقات  على  احل�سول  بعد  االإدم��ان  من  التاأهيل 
اجلهات املخت�سة، وحفظها يف االأماكن املنا�سبة، والتن�سيق مع املحكمة املخت�سة 
اأو النيابة العامة بح�سب االأحوال يف جميع ال�سوؤون اخلا�سة باملودعني، اإ�سافة 

اإىل جمع الترعات ل�سالح املركز، وفقا للت�سريعات ال�سارية يف اإمارة دبي.
للعالج  “اإرادة”  مل��رك��ز  التنظيمي  الهيكل  ي��ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون  ون�����س 
املجل�س  رئي�س  م��ن  ب��ق��رار  اأع�سائه  تعيني  يتم  اإدارة  جمل�س  م��ن  والتاأهيل 
التنفيذي الإمارة دبي، اإ�سافة اإىل جهاز تنفيذي يتكون من املدير التنفيذي 
للمركز، وعدد من املوظفني الفنيني واالإداريني، ويتم تعيني املدير التنفيذي 

وحدد القانون احلقوق التي يتمتع بها كل من �ساحب االإرادة واملودع منها: 
التاأهيل من  واإع��ادة  الرعاية الطبية والنف�سية الالزمة الإمتام العالج  تلقي 
االإدمان بحرفية واحرتام، وتوفري بيئة �سحية ومالئمة خالل فرتة العالج، 
واالأن�سطة  والفعاليات  وال���دورات  التدريبية  الرامج  يف  اال���س��رتاك  وكذلك 
التي ينظمها املركز بح�سب االأنظمة وال�سيا�سات املعتمدة لديه يف هذا ال�ساأن، 
له  وال�سماح  به  اخلا�سة  ال�سوؤون  ومتابعة  له،  املالئمة  اخل�سو�سية  وتوفري 
وبيان  املتاحة،  بالو�سائل  االأف���راد  من  وغريهم  اأ�سرته  اأف��راد  مع  بالتوا�سل 
اأ�سرته طول مدة  اأف��راد  احلقوق املقررة له والواجبات املفرو�سة عليه وعلى 
وطرق  املركز  يف  املتبعة  االأنظمة  على  اطالعه  اإىل  اإ�سافة  امل��رك��ز،  يف  بقائه 
العالج واإعادة التاأهيل من االإدمان واخليارات املتاحة يف هذا ال�ساأن. وتعتر 
كافة املعلومات والبيانات اخلا�سة باأ�سحاب االإرادة واملودعني �سرية، وال يجوز 
الأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة املركز اأو العاملني يف املركز اأو اأي �سخ�س اآخر له 
عالقة باملركز اإطالع الغري عليها اأو الك�سف عنها اأو ا�ستخدامها اإال مبوافقة 
اأو  دب��ي،  العامة يف  النيابة  باأمر من  اأو  امل��ودع،  اأو  االإرادة  كتابية من �ساحب 
بحكم اأو قرار �سادر عن املحكمة املخت�سة، اأو بناء على طلب اأي جهة حكومية 
خمت�سة برعايتهم بعد خروجهم من املركز. واألزم القانون على كافة اجلهات 
املركز وتقدمي  التام مع  التعاون  املخت�سة  اإم��ارة دبي واجلهات  احلكومية يف 
الدعم الالزم له، لتمكينه من حتقيق اأهدافه والقيام باالخت�سا�سات املنوطة 

به مبوجب هذا القانون والقرارات ال�سادرة مبقت�ساه.
وي�سدر رئي�س جمل�س اإدارة مركز “اإرادة” للعالج والتاأهيل يف دبي القرارات 
الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون، على اأن يحل هذا القانون حمل القانون 
رقم /5/ ل�سنة 2016 ب�ساأن اإن�ساء مركز اإرادة للعالج والتاأهيل، ويلغى اأي 
القانون،  ال��ذي يتعار�س فيه واأحكام هذا  امل��دى  اإىل  اآخ��ر  اأي ت�سريع  ن�س يف 
رقم  للقانون  تنفيذا  ال�����س��ادرة  وال��ل��وائ��ح  ب��ال��ق��رارات  العمل  ي�ستمر  اأن  على 
/5/ ل�سنة 2016 امل�سار اإليه، اإىل املدى الذي ال تتعار�س فيه واأحكام هذا 
القانون، وذلك اإىل حني �سدور القرارات واللوائح التي حتل حملها، وين�سر 

هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ ن�سره.

ا�ستقبل امل�ساركني يف الدورة الثالثة من برنامج القيادات الإعالمية العربية ال�سابة 

حممد بن زايد: تطوير منظومة الإعالم يف عاملنا العربي اأ�سبح �سرورة ملحة لبناء وتعزيز الثقة بني املجتمعات العربية وقياداتها 

�سموه: نتطلع اإىل روؤية منابر اإعالمية تخاطب العامل بثقافة العرب وحتمل ر�سائل اخلري والت�سامح اإىل �سعوب الأر�ص •• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  اأكد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
اأن متكني ال�سباب وتاأهيلهم وزيادة 
املتغريات  جت����اه خم��ت��ل��ف  وع��ي��ه��م 
اأ���س��ا���س��ي��ة لتطور  ال��راه��ن��ة رك���ي���زة 

املجتمعات العربية.
�سموه  ا�ستقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
ق�����س��ر البحر  ����� يف جم��ل�����س  اأم�������س 
الثالثة  ال�������دورة  يف  امل�������س���ارك���ني   �����
االعالمية  ال��ق��ي��ادات  برنامج  م��ن 
العربية ال�سابة  الذي ي�سارك فيه 
اأك���رث م��ن 100 ���س��اب و���س��اب��ة من 

عربية. دولة   19
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�س 

مركز ال�سباب العربي.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ورح������ب 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان خالل 
ال���ل���ق���اء ب��ال�����س��ب��اب امل�������س���ارك���ني يف 

كليات  م����ن ط��ل��ب��ة  و����س���اب���ة  ����س���اب 
الوطن  اأرج������اء  ���س��ت��ى  االإع������الم يف 
العربي وذلك من خالل تزويدهم 
اأف�سل  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م  ب��امل��ع��رف��ة 
امل���ج���ال  ال���ع���امل���ي���ة يف  امل����م����ار�����س����ات 
لالإ�سهام يف تطوير قطاع االإعالم 

العربي ..
ب���ج���ان���ب ت����وف����ري ال���ع�������س���رات من 
عدد  يف  للم�ساركني  العمل  فر�س 
دولة  يف  االإعالمية  املوؤ�س�سات  من 

االإمارات واملنطقة العربية.
العربي  ال�����س��ب��اب  م���رك���ز  وي��ن��ظ��م 
اأكرث  مع  بالتعاون  الرنامج  ه��ذا 
40 م��وؤ���س�����س��ة اإع��الم��ي��ة على  م��ن 
والعامل  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  م�ستوى 
مب�����ن ف���ي���ه���ا امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
ل��الإع��الم ووك��ال��ة اأن��ب��اء االإم����ارات 
وه���ي���ئ���ة امل��ن��ط��ق��ة االإع����الم����ي����ة يف 
" واملكتب  و" توفور54  اأب��وظ��ب��ي 

�سعادته  ع����ن  م���ع���رب���ا  ال���رن���ام���ج 
بلقائهم.

اإن    ال�سباب:  �سموه خماطبا  وقال 
اأه����م ا���س��ت��ث��م��ار ه���و اال���س��ت��ث��م��ار يف 
االإن�سان على مر التاريخ .. اأي اأحد 
الب�سر  م��ن  جم��م��وع��ة  يف  ا�ستثمر 
.. ولالأ�سف  اأمة  اأن يخلق  ا�ستطاع 
التاريخ  ي���ذك���ره  ال  ال�������س���يء  ه����ذا 
كثريا .. دائما يتحدث التاريخ عن 
اأفراد .. الدول تبنى على اجلماعة 
امل��ع��ا���س��ر نحتاج  خ��ا���س��ة يف وق��ت��ن��ا 
فريق عمل قادر اأن يتوا�سل وي�سع 
اإىل  ع��ام��ا   25 اإىل  وروؤى  خططا 

االأمام ويركز عليها.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأ����س���اف 
اإن   .. ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
تطوير منظومة االإع��الم يف عاملنا 
العربي اأ�سبح �سرورة ملحة لبناء 
املجتمعات  ب����ني  ال���ث���ق���ة  وت���ع���زي���ز 

وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
نهيان  ال�سيخ  وم��ع��ايل  ال��داخ��ل��ي��ة 
بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح 
وع����دد م��ن ال�����س��ي��وخ وم��ع��ايل �سما 
املزروعي  ف���ار����س  ب���ن  ���س��ه��ي��ل  ب��ن��ت 
ال�سباب  ل���������س����وؤون  دول������ة  وزي��������رة 
ال���ن���ظ���ري مدير  ���س��ع��ي��د  و����س���ع���ادة 
لل�سباب  امل��وؤ���س�����س��ة االحت���ادي���ة  ع���ام 
الرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية 

يف مركز ال�سباب العربي.
ال����ق����ي����ادات  ب����رن����ام����ج  اأن  ي����ذك����ر 
االإع��الم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��اب��ة يعد 
قدرات  لتطوير  االأ�سخم  امل��ب��ادرة 
ال�سباب يف جمال االإع��الم ويهدف 
اإىل تقلي�س الفجوة بني ما تطرحه 
معاهد وكليات االإعالم ومتطلبات 
�سوق العمل حيث يقدم �سل�سلة من 
التدريبية  وال���دروات  العمل  ور���س 
اأي�����دي خراء  وامل��ح��ا���س��رات ع��ل��ى 

ملهمة  باأفكار  وقياداتها  العربية 
املجتمعي  ال���ت���الح���م  م����ن  ت���زي���د 
وحتقق اأحالم وطموحات ال�سعوب، 
�سبابنا  �سموه عن ثقته يف  واأع��رب 
االأم����ل ويحملون  ف��ه��م   .. ال��ع��رب��ي 
واقعنا  تغيري  مهمة  عاتقهم  على 

العربي اإىل االأف�سل.
اإن��ه من خالل �سبابنا  وق��ال �سموه 
اإعالمية  منابر  روؤي���ة  اإىل  نتطلع 
العرب  ب��ث��ق��اف��ة  ال���ع���امل  ت��خ��اط��ب 
والت�سامح  اخل��ري  ر���س��ائ��ل  وحت��م��ل 

اإىل �سعوب االأر�س.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  و�����س����دد 
اأن  نهيان على  اآل  زاي��د  بن  حممد 
الفرتة املقبلة تتطلب من ال�سباب 
ال�سعوب  ب���ط���م���وح���ات  االرت�����ق�����اء 
اأف�سل،  ب��غ��د  ت��اأم��ل  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 
ينتظر  ع��رب��ي  ك��ل  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
الإعالم  جديدا  عهدا  ال�سباب  من 

و�سحفيني اإىل جانب زيارات عدد 
املوؤ�س�سات االإعالمية الكرى،  من 
مبا ي�سهم يف ت�سكيل روؤية وا�سحة 
ب�سكل  وال��ت��ع��رف  عملهم  مل�ستقبل 
عملي على اآليات العمل االإعالمي 
والتعرف على التوجهات امل�ستقبلية 

يف القطاع.
وي�����س��ارك يف ال�����دورة ال��ث��ال��ث��ة من 
 .. من  �سباب  اإعالميون  الرنامج 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  االإم�����ارات  دول���ة 
و�سلطنة  الكويت  ودولة  ال�سعودية 
والعراق  البحرين  ومملكة  عمان 
وم�سر واالأردن واليمن اإ�سافة اإىل 
وتون�س  ولبنان  و�سوريا  فل�سطني 
وامل����غ����رب واجل�����زائ�����ر وال���������س����ودان 

وموريتانيا وليبيا وجزر القمر.
وجنح برنامج القيادات االإعالمية 
وتاأهيل  اإع���داد  يف  ال�سابة  العربية 
و���س��ق��ل م���ه���ارات اأك����رث م��ن 300 

ويقود  حولنا  م��ن  امل��ت��غ��ريات  يعي 
مزدهر  م�ستقبل  نحو  جمتمعاتنا 
ومكانتهم  دوره����م  ل��ل��ع��رب  وي��ع��ي��د 

احل�سارية بني االأمم.
واأثنى �سموه على اجلهود املبذولة 
الإجناح برنامج القيادات االإعالمية 
العربية ال�سابة الذي ج�سد اإ�سرار 
امل�سي  على  العربي  ال�سباب  وع��زم 
ق���دم���اً وت��ر���س��ي��خ ع��ه��د ج��دي��د من 
ال���ع���م���ل واالب����ت����ك����ار واالإ�����س����ه����ام يف 
م�سرية التنمية يف كل ربوع وطننا 

العربي.
ح�سر جمل�س ق�سر البحر .. �سمو 
نهيان  اآل  بن حممد  �سرور  ال�سيخ 
اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  و�سمو 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة 
زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال 
اخلريية واالإن�سانية والفريق �سمو 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ���س��ي��ف  ال�����س��ي��خ 

االإع������الم������ي حل���ك���وم���ة اأب���وظ���ب���ي 
دبي،  حلكومة  االإع��الم��ي  واملكتب 
توم�سون  م��وؤ���س�����س��ة  اإىل  اإ����س���اف���ة 
رويرتز، ومدينة دبي لالإعالم، و" 
تويرت" و" في�سبوك" و" لينكداإن" 
" و�سحف  "و" يوتيوب  و" غوغل 
وال���روؤي���ة، و" ذا  االأو���س��ط،  ال�سرق 
دعم  يف  ي�����س��ارك  ك��م��ا  نا�سونال". 
ال���رن���ام���ج ك����ل م����ن ����س���ك���اي نيوز 
"بلومبريغ"  وم��وؤ���س�����س��ة  ع��رب��ي��ة، 
اإن" وجمموعة  اإن  و"�سي  العاملية، 
"اإم بي �سي" وموؤ�س�سة "ايرونيوز" 
ووكالة  ل��الإع��الم،  دب��ي  وموؤ�س�سة 
بي"  اف  الفرن�سية"اي  االأن����ب����اء 
دبي  يف  االأم����ريك����ي����ة  واجل����ام����ع����ة 
ال�سارقة،  يف  االأمريكية  واجلامعة 
وج����ام����ع����ة ن����ي����وي����ورك اأب����وظ����ب����ي، 
وموؤ�س�سة اأبوظبي لالإعالم و�سركة 
 " " اأميجني�سن" اأبوظبي، و�سركة 
ميديا  هيكل  وموؤ�س�سة  اك�سن�سر"، 
وهرفارد بزت�س ريفيو"، وموؤ�س�سة 
ورلد  "اأبكو  ووك���ال���ة  "يوترين" 

وايد.

حممد بن زايد يبحث والوزير املن�سق لل�سوؤون البحرية
 يف اإندوني�سيا عالقات ال�سداقة والتعاون الثنائي 

•• اأبوظبي- وام:

زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
بن�سار  لوهوت  اجل��رنال  ام�س  امل�سلحة  للقوات 
البحرية يف  لل�سوؤون  املن�سق  الوزير  باندجيتان 

جمهورية اإندوني�سيا الذي يقوم بزيارة للدولة 
ال�سيف - خالل  والوزير  �سموه  حاليا. وبحث 
 - البحر  ق�سر  يف جمل�س  ج��رى  ال���ذي  اللقاء 
ع��الق��ات ال�����س��داق��ة وال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي و�سبل 
تعزيزها وتنميتها مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة. 
وت��ب��ادال خ��الل ال��ل��ق��اء االأح��ادي��ث ال��ودي��ة حول 

فر�س التعاون واإمكانيات تو�سيعها بني اجلهات 
املعنية يف البلدين يف جماالت ال�سوؤون البحرية 

واال�ستثمارية واالقت�سادية.
�سيف  ال�سيخ  �سمو  البحر  ق�سر  ح�سر جمل�س 
بن حممد اآل نهيان و�سمو ال�سيخ نهيان بن زايد 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد بن 

�سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�سانية 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور  و�سمو 
الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  رئي�س جمل�س 
ومعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
الت�سامح ومعايل �سهيل بن حممد فرج فار�س 

املزروعي وزير الطاقة وال�سناعة .
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اأخبـار الإمـارات

املوارد الب�سرية تعتمد خم�ص خمالفات لقرار حظر العمل وقت الظهرية 
•• دبي-وام:

 42 اعتمدت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني خم�س خمالفات من بني 
اإليها بخ�سو�س خمالفات لقرار حظر تاأدية االأعمال التي  بالغا وردت 
وذل���ك خ��الل فرتة  املك�سوفة  االم��اك��ن  ال�سم�س ويف  اأ���س��ع��ة  ت���وؤدى حت��ت 

تطبيقه من 15 يونيو املا�سي وحتى 15 �سبتمر اجلاري.
وقال ماهر العوبد وكيل وزارة املوارد الب�سرية والتوطني امل�ساعد ل�سوؤون 
العمل وقت  ق��رار حظر  ال��وزارة قامت خالل فرتة تطبيق  اإن  التفتي�س 
الظهرية” بتنفيذ خطة متكاملة �سمن م�سارين اولهما تعزيز ال�سراكة 
مع القطاع اخلا�س من خالل اتاحة املجال اأمام اأفراد املجتمع لالإبالغ 
التابع  وذل��ك من خالل مراكز االت�سال  يتم ر�سدها  اية خمالفات  عن 

�سعادة  م��راك��ز  يف  ال��ب��الغ��ات  قيد  /اأو   80060 ال��رق��م/  على  ل��ل��وزارة 
االعتماد  وكذلك  الدولة  مناطق  يف خمتلف  للوزارة  التابعة  املتعاملني 
على م�سغلي خدمة “تقييم” لر�سد املن�ساآت التي تخالف القرار وابالغ 

الوزارة بها«.
واأ�سار العوبد اإىل اأن امل�سار االخر متثل يف توعية اأ�سحاب العمل والعمال 
واملجتمع ب�سكل عام باأهمية القرار ودوره الكبري يف احلفاظ على �سحة 
و�سالمة العمال وذلك من خالل تنفيذ الزيارات التوجيهية ملواقع العمل 
ت�سمنت  التي  واملحا�سرات  الور�س  واقامة  املختلفة  الدولة  مناطق  يف 
اآالف  وت��وزي��ع  واهمية  ال��ق��رار  تطبيق  كيفية  عن  فيديو  مقاطع  عر�س 
العربية واالجنليزية  بلغات عدة منها  التوعية  من كتيبات وبرو�سورات 
واالوردو وذلك بالتوازي مع تنفيذ مبادرات للتوعية بالتعاون مع �سركاء 

القرار  ف��رتة تطبيق  تلقت خ��الل  ال���وزارة  اأن  العوبد  واأو���س��ح  ال����وزارة. 
لها بزيارة املواقع املحددة  التابعة  التفتي�س  42 بالغا حيث قامت فرق 
بالبالغات ب�سكل فوري للتحقق منها واعداد التقارير وتوثيقها ب�سور 
فوتوغرافية ورفعها اىل جلنة خمت�سة يف الوزارة والتي اعتمدت خم�س 
خمالفات  ارتكبت  املعنية  املن�ساآت  ان  لها  تبني  ان  بعد  فقط  خمالفات 

�سريحة للقرار ت�ستدعي تطبيق االجراءات العقابية بحقها.
اأعلى  بتطبيق  لها  التابعة  التفتي�س  وف��رق  ال���وزارة  بقيام  العوبد  ون��وه 
معايري املهنية وااللتزام باحلياد وال�سفافية مع البالغات الواردة اليها 
وخالل متابعة مدى التزام ا�سحاب املن�ساآت بتطبيق القرار والعمل على 

توثيق املخالفات وت�سجيلها عر نظام التفتي�س الذكي.
فاعلية  الظهرية” اثبتت  وقت  العمل  “قرار حظر  نتائج  ان  اإىل  واأ�سار 

ال�سراكة مع القطاع اخلا�س واأهمية الدور املجتمعي يف مراقبة تطبيقه 
ف�سال عن االثر االيجابي الكبري الإجراءات ومبادرات التوعية واالإر�ساد 
التي طبقها الوزارة. وثمن العوبد تفاعل املجتمع والقطاع اخلا�س مع 
القرار ال �سيما يف �سوء املبادرات التي مت مبوجبها توزيع املياه والع�سائر 

على العمالة يف مواقع العمل وخالل فرتات اال�سرتاحة.
تثبت  التي  املن�ساآت  تعاقب  والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  اأن  يذكر 
درهم عن كل عامل وبحد  اآالف   5 بغرامة مقدارها  للقرار  خمالفاتها 
50 األف درهم يف حالة تعدد العمال الذين يتم ت�سغيلهم ب�سكل  اأق�سى 
خمالف للقرار باالإ�سافة اإىل ايقاف ملف املن�ساأة املخالفة اأو خف�س درجة 
ال��وزارة وذلك بناء على  املعتمد لدى  املن�ساة  ت�سنيفها يف نظام ت�سنيف 

مدى ج�سامة املخالفة املرتكبة.

اللجنة العليا لالأخوة الإن�سانية ت�سم احلاخام برو�ص لو�ستيج اإىل ع�سويتها

الهالل الأحمر تطلق الدورة ال�ساد�سة جلائزة ع�ون للخدمة املجتمعية 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اللجنة العليا لالأخوة االإن�سانية عن �سم احلاخام م. برو�س لو�ستيج 
كبري احلاخامات يف املجمع العري بوا�سنطن اإىل ع�سويتها، وبهذا ي�سبح 
8 اأع�ساء معنيون بتحقيق االأه��داف ال��واردة يف وثيقة  عدد اأع�ساء اللجنة 

االأخوة االإن�سانية.
وقد عر احلاخام م. برو�س لو�ستيج عن بالغ امتنانه لكل من قدا�سة البابا 
اأحمد  الدكتور  االأك��ر  االإم��ام  وف�سيلة  الكاثوليكية  الكني�سة  بابا  فرن�سي�س 
اللجنة،  لعمل  وت�سجيعهما  دعمهما  على  ال�سريف  االأزه����ر  �سيخ  الطيب 
وبذلهما خال�س جهودهما يف �سبيل حتقيق تلك الغايات ال�سامية.. وتوجه 
مبديا  اليهودي،  للمجتمع  كممثل  الرت�سيح  ه��ذا  على  اللجنة  اإىل  ب�سكره 

قبوله لهذه املهمة، و�سعادته ب�سهادة توقيع هذه االتفاقية التاريخية.
وقال احلاخام م. برو�س لو�ستيج: “لقد كان اأملي معقودا باأن يكون التوقيع 
ح��دث��ا فا�سال ل��ب��دء م��ب��ادرات ج��دي��دة لبناء اجل�����س��ور ب��ني ق��ي��ادات االأدي���ان 

“اإنه  م�سيفا:  املمزق”..  عاملنا  يف  والتالحم  ال�سالم  لتعزيز  واملجتمعات 
لي�سرفني اأن اأن�سم اإىل االأفراد املوقرين الذين يعملون يف الدفاع عن املحبة 
يف وجه الكراهية، والعدالة يف وجه الظلم، واالإمي��ان يف وجه اخل��وف، واأن 
نتذكر اأنه من خالل معرفتنا كاأبناء ل�سيدنا اإبراهيم باأننا جميعا خملوقون 
اأطلب  الب�سر.  لكل  وال�سالم  العدالة  نطلب  اأن  علينا  لذا  االإلهية،  بامل�سيئة 
من اهلل اأن مينح كل واحد منا القوة وال�سجاعة لتحقيق االن�سجام واالأمل 
والعدالة واملحبة يف هذا العامل املمزق، وعلى النحو املرجو يف “اإعالن االأخوة 

االإن�سانية”، وهو ما يطالب به اإمياننا امل�سرتك باهلل«.
اأيو�سو غويك�سوت رئي�س اللجنة ب�سيادة  اأنخيل  هذا، ورحب املطران ميغيل 
بكل  اللجنة ترحب  “ اإن  وق��ال:  لو�ستيج كع�سو جديد،  برو�س  م.  احلاخام 
حتقيق  يف  ي�ساهم  قد  من  وك��ل  والثقافية  الدينية  وال�سخ�سيات  الكفاءات 
الغايات ال�سامية التي اأن�سئت من اأجلها وثيقة االأخوة االإن�سانية”، واأكد اأن 
اللجنة ت�سعى خالل الفرتة املقبلة اإىل لقاء عدد مهم من القيادات والرموز 

للتن�سيق ب�ساأن املبادرات وامل�ساريع التي تعمل على تنفيذها اللجنة.

يذكر اأن احلاخام م. برو�س لو�ستيج يعد كبري احلاخامات يف املجمع العري 
وامل�سوؤوليات  امل��ه��ام  م��ن  ع��ددا  فيها  �سغل  ع��ام��ا،   25 م��ن  الأك��رث  بوا�سنطن 
اإىل  باالإ�سافة  عائلي،  جتمع   2800 من  اأك��رث  قيادة  يف  املتمثلة  اليومية 
برو�س  م.  احلاخام  والدولية.  املحلية  اليهودية  املجتمعات  يف  قيادية  اأدوار 
باأنه  نيوزويك  اعرتفت جملة  وقد  ملتزما،  اجتماعيا  نا�سطا  يعد  لو�ستيج 
اأحد احلاخامات االأكرث نفوذا يف اأمريكا. وقد اأ�س�س اأول قمة اإبراهيمية بعد 
اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمر قادت بعدها اإىل تاأ�سي�س اأول لقاء طاولة 
اأجل  من  وامل�سلمني  واليهود  امل�سيحيني  بني  جمعت  اإبراهيمية  م�ستديرة 
اأكر  �سان والروف�سور  البي�سوب جون  بالتعاون مع كل من  وذل��ك  احل��وار 
اآمد. كما مت تكرميه من قبل جاللة امللك حممد ال�ساد�س ملك املغرب نظري 
رجال  ت�سم  عاملية  لع�سوية جلنة  يهودي  دين  رجل  تر�سيح  ويعد  جهوده. 
دين اإ�سالميني وم�سيحيني اأمرا فريدا يوؤكد على ات�ساق العمل مع مبادئ 
وثيقة االأخوة االإن�سانية التي وقعها �سيخ االأزهر وبابا الكني�سة الكاثوليكية 
يف اأبوظبي يف فراير املا�سي، والتي تعد ميثاقا يتعهد من خالله االأطراف 

بالعمل على حتقيق ال�سالم وجمابهة دعاة العنف والكراهية والتطرف من 
كل االأديان واملعتقدات.

يجدر بالذكر اأنه مت ت�سكيل اللجنة العليا من اأجل حتقيق اأهداف “وثيقة 
االأخوة االإن�سانية”، من خالل و�سع اإطار عمل تنفيذي لالأهداف والغايات 
التنفيذية والرامج واملبادرات  واإع��داد اخلطط  التي ن�ست عليها الوثيقة، 
العاملي  ال�سالم  على  تن�س  التي  الوثيقة  بنود  تفعيل  اأج��ل  من  ال�سرورية 
القادمة،  لالأجيال  ومت�سامح  م�سرق  م�ستقبل  و�سمان  امل�سرتك  والعي�س 
على  الوثيقة  بنود  تنفيذ  على  االإ���س��راف  العليا  اللجنة  مهام  تت�سمن  كما 
ال�سعيدين االإقليمي والدويل، وعقد اللقاءات الدولية مع القادة والزعماء 
الدينيني وروؤ�ساء املنظمات العاملية وال�سخ�سيات املعنية، باالإ�سافة اإىل دورها 
يعد  الذي  اأبوظبي،  االإبراهيمية يف  العائلة  بيت  على  االإ�سراف  املحوري يف 
االإبراهيمية  االأدي��ان  بني  للعالقة  اللجنة وميثل جت�سيدا  مبادرات  اإح��دى 
اأ�سحاب  بني  والتعاي�س  والتفاهم  للحوار  اجل��ذور  قوية  ومن�سة  الثالثة، 

الكتب ال�سماوية.

•• اأبوظبي-وام:

ال�ساد�سة  ال��دورة  وم�ساريع  برامج  االإماراتي  االأحمر  الهالل  هيئة  اأطلقت 
الدولة للعام  جلائزة عون للخدمة املجتمعية يف جميع مدار�س وجامعات 

الدرا�سي 2020-2019.
حكومية  مدر�سة   500 من  واأك��رث  جامعية  كلية   76 اجلائزة  يف  ي�سارك 
العايل  التعليم  وزارات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك  االأط���ف���ال  وري��ا���س  وخ��ا���س��ة 

والرتبية والتعليم ودائرة التعليم واملعرفة باأبو ظبي.
ال�سوؤون  لقطاع  العام  االأم��ني  نائب  املن�سوري  مبارك  را�سد  �سعادة  واأ���س��ار 
عقد  ال��ذي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  يف  األقاها  كلمة  االأح��م��ر يف  بالهالل  املحلية 

ام�س مبقر الهيئة اجلديد يف اأبوظبي اإىل اأن جائزة عون للخدمة املجتمعية 
تهدف اإىل غر�س روح امل�سوؤولية املجتمعية يف نفو�س الن�سء بريا�س االأطفال 
وطالب مدار�س الدولة احلكومية واخلا�سة والدار�سني باملعاهد والكليات 
اجلامعية كما تعمل على تعزيز االنتماء للوطن والوالء لقيادته الر�سيدة.
�ست�ساهم  العام  ه��ذا  املطروحة  براجمها  وم��ن خ��الل  اجل��ائ��زة  اإن  واأ���س��اف 
الدرا�سية  الطلبة على اختالف م�ستوياتهم  املجتمعي لدى  يف رفع احل�س 
املجتمعي  ال��دع��م  وت��ق��دمي  االإن�����س��اين  وال��ع��م��ل  ال��ت��ط��وع  باأهمية  م��ن��وه��اً   ..
يطرحها  التي  االإن�سانية  الرامج  تنفيذ  التعليمية من خالل  للموؤ�س�سات 
ال��ه��الل االأح���م���ر مل�����س��اع��دة ك��اف��ة ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ي ت��خ��دم ع��ل��ى وجه 

اخل�سو�س ال�سرائح املحتاجة على امل�ستوى املحلي.

بالهالل  املتطوعني  اإدارة  مدير  الكعبي  را�سد حممد  اأو���س��ح  جانبه  وم��ن 
اأق�سام  التن�سيقية جلميع  االجتماعات  من  ع��دداً  االإدارة عقدت  اأن  االأحمر 
مناق�سة  خ��الل��ه��ا  ال��دول��ة مت  م�ستوى  ع��ل��ى  الهيئة  م��راك��ز  يف  امل��ت��ط��وع��ني 
باأن�سطة  املرتبطة  املجتمعية  املبادرات  لتنفيذ  واملراكز  االإدارة  ا�ستعدادات 
جميع  يف  اجلائزة  برامج  الإط��الق  الرتبوي  امليدان  م�ستوى  على  اجلائزة 
ري��ا���س االأط���ف���ال وم���دار����س ال���دول���ة واجل��ام��ع��ات ال��ت��ي ت�����س��ارك يف اأعمال 

اجلائزة.
واأ�سار الكعبي اإىل اأن دور الهالل االأحمر ال يقت�سر على تقدمي يد العون 
من  العديد  خالل  ومن  يعمل  بل  فقط  للمحتاجني  االإن�سانية  وامل�ساعدة 
يف  واأهميته  االإن�ساين  العمل  وثقافة  الوعي  ن�سر  اإىل  املجتمعية  الرامج 

املجتمع االإماراتي، وتاأتي مبادرات العمل التطوعي �سمن االأولويات التي 
تعمل الهيئة على تعزيزها .

التطوعية  اخل��دم��ات  م��ن  الكثري  وي��ح��وي  �سمويل  عمل  التطوع  ان  وذك��ر 
فهناك التطوع بالوقت والتطوع باخلرة والتطوع باجلهد والتطوع باملال 
اإ�سافًة لعدد من املبادرات التطوعية التي يتم تنفيذها وي�سارك فيها عدد 

من االأطباء و املهند�سني والفنيني يف �ستى جماالت العمل االإن�ساين.
الرتبية  وزارة  عن  وممثلني  العام  االأم��ني  ن��واب  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  ح�سر 
باأبو ظبي ومدراء  التعليم واملعرفة  العايل ودائرة  التعليم  ،وزارة  والتعليم 
االإدارات واالأق�سام  م���دراء  ب���االإم���ارات وع���دد م��ن  االأح��م��ر  ال��ه��الل  م��راك��ز 

باالأمانة العامة بالهالل االأحمر.

جمل�ص ل�سرطة اأبوظبي يناق�ص الفكر ال�ستباقي لالأزمات والكوارث 
•• اأبوظبي-الفجر:

ناق�س جمل�س ل�سرطة اأبوظبي بالتعاون مع مكتب �سوؤون املجال�س بديوان 
اال�ستباقي  الفكر  مو�سوع  امل��رر  �ساهني  �سهيل  اأبوظبي مبجل�س  عهد  ويل 

لالأزمات والكوارث والتدابري الالزمة التي يجب اتخاذها.
والكوارث  االأزم���ات  اإدارة  مدير  الكندي  نا�سر  اأحمد  العقيد  وا�ستعر�س   
بقطاع العمليات املركزية  توجيهات القيادة الر�سيدة  حلماية اأمن الوطن 

واملحافظة على مكت�سباته واجلاهزية  يف مواجهة  احلاالت الطارئة .
واأ�ساف اأنه يف ظل انت�سار االأزمات والكوارث وات�ساع نطاقها كان والبد من 
تاأ�سي�س فكر ا�ستباقي لهذا االأمر وهذا ما تبنته املوؤ�س�سة ال�سرطية يف و�سع 

اأهمية  موؤكداً   ، الطارئة  الظروف  ملواجهة  العملية  وال�سيا�سات  املنهجيات 
ودور و�سائل االإعالم املختلفة عند اإدارة االأزمات.

وتعطل  املدنية  واال�سطرابات  الطبيعية  ال��ك��وارث  عن  اأمثلة  اإىل  وتطرق 
الدرا�سات  ا�ستنتاجات  اإىل    الف��ت��اً  االإ���س��ع��اع��ي��ة،  وال��ك��وارث  التحتية  البنى 
بداًل  االأزم��ات  االإ�ستباقي يف عالج  الفكر  اأهمية  العلمية حول  واالختبارات 
من ردود االأفعال غري املدرو�سة.  ودعا اجلمهور اإىل اأخذ احليطة واحلذر 
خ���الل ت�سكل ال�����س��ب��اب واحل���ر����س ع��ل��ى جت��ن��ب ال��ت��ه��ور واالن�����س��غ��ال بغري 
التوعية  تعزيز   يف  االإع��الم  دور  االآمنة موؤكدا  بالقيادة  واالل��ت��زام  الطريق 
بهذا اجلانب.  وعر املجل�س عن تقديره جلهود �سرطة اأبوظبي، يف تطوير 

وتقدمي خمتلف برامج التوعية املجتمعية واالأمنية.

فقد املدعو / في�سل مازن 
االردن     ، ���س��ع��د  اب���و  ع��ل��ي 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )P126154( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0543000410

فقدان جواز �سفر
ما�سيتورا   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اوغ�������ن�������دا     ، ك���������اروجن���������ى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A00062421( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0505807527

فقدان جواز �سفر
امل����دع����و/ م��ن��ى حمفوظ  ف��ق��د 
اليمن   ، ال�������س���ب���اع���ى  ع����و�����س 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
ممن  )05122493(يرجى 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق��رب  او  البنغالدي�سية 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو/مكيه ا�سن �سيد ، 
اثيوبيا اجلن�سية جواز �سفره 
 )EP5606906( رق����م 
عليه  ي����ع����رث  مم�����ن  ي����رج����ى 
االثيوبية  بال�سفارة  ت�سليمه 
�سرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
مكتوم بن حممد يقدم واجب العزاء يف �سهيدي 

الوطن علي الظنحاين و�سيف الطنيجي
•• الفجرية -وام:

قدم �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي واجب العزاء يف �سهيدي 
الوطن علي عبداهلل الظنحاين و�سيف �ساوي الطنيجي اللذين ا�ست�سهدا اأثناء اأدائهما واجبهما 

الوطني.
واأعرب �سموه - خالل زيارته ام�س خيمتي العزاء مبنطقتي دبا واحلنية يف الفجرية - عن خال�س 
تعازيه و�سادق موا�ساته لذوي ال�سهيدين .. داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمدهما بوا�سع رحمته 
ذويهما  يلهم  واأن  جناته  ف�سيح  وي�سكنهما  وال�ساحلني،  واالأب���رار  ال�سهداء  منازل  ينزلهما  واأن 

ال�سر وح�سن العزاء.

خالد وذياب وحمدان بن حممد بن زايد يقدمون واجب العزاء لذوي ال�سهيدين زايد العامري و�سالح بن عمرو
•• اأبوظبي-وام: 

قدم �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو 
بن حممد  ذي��اب  ال�سيخ  و�سمو  التنفيذية  اللجنة 
ال�سيخ حمدان  النقل و�سمو  دائ��رة  زايد رئي�س  بن 
بن حممد بن زايد اآل نهيان واجب العزاء الأ�سرتي 
ال�سهيدين زايد م�سلم العامري و�سالح ح�سن بن 
واجبهما  اأدائ��ه��م��ا  اأث��ن��اء  ا�ست�سهدا  اللذين  ع��م��رو 

الوطني.
ام�س جمل�سي  زيارتهم  خ��الل   - �سموهم  واأع���رب 
ال��ع��زاء مبنطقة ب��ن��ي ي��ا���س يف م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي - 
ع��ن خ��ال�����س ت��ع��ازي��ه��م و���س��ادق م��وا���س��ات��ه��م لذوي 
ال�سهيدين، داعيني اهلل العلي القدير اأن يتغمدهما 
بوا�سع رحمته واأن ينزلهما منازل ال�سهداء واالأبرار 
واأن ي�سكنهما ف�سيح جناته واأن يلهم ذويهما ال�سر 

وال�سلوان.

�سعيد بن طحنون يعزي اأ�سرتي ال�سهيدين نا�سر الكعبي و�سعيد املن�سوري
•• العني-وام:

قدم معايل ال�سيخ الدكتور �سعيد بن طحنون اآل نهيان، 
حمد  نا�سر حممد  ال�سهيدين  الأ�سرتي  ال��ع��زاء  واج��ب 
الكعبي و�سعيد اأحمد را�سد املن�سوري، اللذين ا�ست�سهدا 

اأثناء اأدائهما واجبهما الوطني.

واأعرب معاليه - خالل زيارته م�ساء اأم�س االأول جمل�سي 
العزاء مبنطقتي الفوعة ومنازف يف مدينة العني - عن 
 .. ال�سهيدين  ل��ذوي  موا�ساته  و���س��ادق  تعازيه  خال�س 
رحمته،  بوا�سع  يتغمدهما  اأن  القدير  العلي  اهلل  داعيا 
ي�سكنهما  واأن  واالأب����رار،  ال�سهداء  منازل  ينزلهما  واأن 

ف�سيح جناته، واأن يلهم ذويهما ال�سر وال�سلوان.

الإمارات ت�سارك يف املوؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنم�سا

�سرطة اأبوظبي  حتث ال�سائقني على ا�ستخدام امل�سار الأمين عند القيادة ب�سرعات بطيئة

•• فيينا -وام:

ت�����س��ارك دول���ة االإم�����ارات يف املوؤمتر 
للطاقة  ال���دول���ي���ة  ل��ل��وك��ال��ة  ال���ع���ام 
اأع��م��ال��ه يف  ال���ذي انطلقت  ال��ذري��ة 
النم�ساوية فيينا  بالعا�سمة  مقرها 
وي�ستمر حتى 20 �سبتمر اجلاري. 
�سعادة   .. ال����دول����ة  وف�����د  ي����رتاأ�����س 
الدائم  امل��ن��دوب  الكعبي  علي  حمد 
الدولية  ال���وك���ال���ة  ل����دى  ل���ل���دول���ة 
ممثلني  مب�ساركة  ال��ذري��ة  للطاقة 
القطاع  يف  الوطنيني  ال�سركاء  عن 
ال����ن����ووي م��ث��ل ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة 
للرقابة النووية وموؤ�س�سة االإمارات 

للطاقة النووية.
وي���ع���د امل���وؤمت���ر ال���ع���ام اأرف������ع حدث 

االإمارات  لدولة  النووي  الرنامج 
ح��ي��ث ي��ج��رى اإن�����س��اء اأرب����ع وحدات 
النووية  للطاقة  ب��راك��ة  حمطة  يف 
امل�سروع من  اإجن��از  وو�سل م�ستوى 
 93 اإىل  ع��ام  ب�سكل  الت�سييد  حيث 
الت�سييد  م��ن  االنتهاء  م��ع  امل��ائ��ة  يف 
بالكامل للوحدة االأوىل للمحطة.

وت�����س��ت�����س��ي��ف دول����ة االإم�������ارات على 
فعالية  ال����ع����ام  امل�����وؤمت�����ر  ه���ام�������س 
الرنامج  على  العا�سرة  “الذكرى 
حيث  االإمارات”  ل���دول���ة  ال���ن���ووي 
م�ستجدات  ع��ل��ى  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ط 
ال�����رن�����ام�����ج ال������ن������ووي وال����ن����ظ����رة 
اجلانبني  من  للرنامج  امل�ستقبلية 

الرقابي والت�سغيلي.
و�ست�سارك الهيئة االحتادية للرقابة 

للوكالة  ال����ق����رار  ل�����س��ن��ع  ر����س���م���ي 
ال��دول��ي��ة وي��ت��األ��ف م��ن ممثلني عن 
ويعقد  الوكالة  يف  االأع�ساء  ال��دول 
يف �سهر �سبتمر من كل عام ملناق�سة 
الوكالة  ع��م��ل  ب���رن���ام���ج  واع���ت���م���اد 
الدولية للطاقة الذرية وميزانيتها 
امل�سائل  بع�س  مناق�سة  عن  ف�ساًل 
التي تطرح على جمل�س املحافظني 
وامل����دي����ر ال���ع���ام ل��ل��وك��ال��ة وال�����دول 

االأع�ساء.
ويلقى �سعادة حمد الكعبي كلمة يف 
العام  للموؤمتر  الرئي�سية  اجلل�سة 
العالقة  على  ال�سوء  فيها  ي�سلط 
الوطيدة التي تربط الوكالة بدولة 

االإمارات.
كما يتحدث �سعادته عن م�ستجدات 

النووية يف منتدى التعاون الرقابي 
املوؤمتر  اأ���س��ب��وع  خ��الل  يعقد  ال���ذي 
يف  جهودها  ت�ستعر�س  حيث  ال��ع��ام 
القطاع  ال��وط��ن��ي��ة يف  ال���ك���وادر  ب��ن��اء 
النووي و�سمان ا�ستدامة الرنامج 
ال����ن����ووي ل����دول����ة االإم����������ارات حيث 
يهدف املنتدى اإىل تبادل املعلومات 
واخل��������رات ال���رق���اب���ي���ة م����ن خالل 

التعاون الدويل.
و���س��ي��ع��ق��د وف����د ال���دول���ة ع�����دداً من 
م��ع خمتلف  الثنائية  االج��ت��م��اع��ات 
فر�س  ملناق�سة  الدوليني  ال�سركاء 
الرقابة  املختلفة يف جمال  التعاون 

النووية.
للوكالة  ال����دول����ة  ان�����س��م��ام  وم���ن���ذ 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة يف عام 

مع  االإمارات  دولة  تتعاون   1976
االحتياجات  على  ا�ستناداً  الوكالة 

الوطنية التنموية.
خمتلفة  جم��االت  التعاون  وي�سمل 
م���ث���ل ال����ت����دري����ب وب����ن����اء ال����ق����درات 
للطاقة  حت���ت���ي���ة  ب���ن���ي���ة  وت���ط���وي���ر 
ا�ستخدام  ع����ن  ف�������س���اًل  ال����ن����ووي����ة 
الرعاية  يف  ال���ن���ووي���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ال�سحية والزراعة والر�سد البيئي 

وغريها.
الوكالة  مع  الدولة  تعاون  وي�ستند 
ع��ل��ى م�����س��ت��ه��دف��ات روؤي����ة االإم�����ارات 
و�سع  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي   2021
الدول  اأف�سل  م�ساف  يف  االإم���ارات 
م���ن خ����الل حم�����اور خم��ت��ل��ف��ة مثل 

التنمية االجتماعية واالقت�ساد.

اإطالق خدمة تك�سي دي اك�ص بي املجانية يف مبنى 3 مبطار دبي الدويل
•• دبي -وام: 

اأطلقت مطارات دبي خدمة تك�سي دي اك�س 
بي املجانية اجلديدة املتوفرة يف الكونكور�س 

. الدويل  دبي  بي مبنى 3 من مطار 
اإطالقها  مت  التي  اجلديدة  اخلدمة  وباتت 
مباين  داخ��ل  العمالء  رحلة  تي�سري  بهدف 
االآن عر  م���ت���وف���رة  ال�������دويل  دب�����ي  م���ط���ار 
اأ�سطول من العربات �سعة 15 مقعدا حيث 
ميكن للعمالء طلبها من نقاط حمددة يف 
منطقتي القادمني واملغادرين يف الكونكور�س 

بي اأو مبجرد اال�سارة لها عند روؤيتها.
وعلى الرغم من اأن هذه العربات التي حتمل 
اأحد  اإىل  اأو  ب��واب��ات��ه��م  اإىل  مبا�سرة  رك��اب��ه��ا 
بها  يحفل  التي  الكثرية  املتاجر  اأو  املطاعم 
ال��دويل متاحة لال�ستخدام من  دب��ي  مطار 
ال�ستخدامها  االأول��وي��ة  اأن  اإال  اجلميع  قبل 
امل�سي  �ستمنح للذين يعانون من �سعوبة يف 
االأطفال  م���ن  ال��ع��دي��د  ب�����س��ح��ب��ت��ه��م  مل���ن  اأو 

ال�سغار.
الرئي�س  ن���ائ���ب  ال�����س��ام�����س��ي  ع��ي�����س��ى  وق�����ال 
مطارات  موؤ�س�سة  يف  للعمليات  التنفيذي 
دبي اأن اإدخال خدمة “تك�سي دي اك�س بي” 
ياأتي ا�ستجابة مبا�سرة الحتياجات عمالئنا 
الذين يجدون يف خدمة العربات اأمراً مفيداً 
متاماً جلهة تقليل امل�سي والو�سول ب�سرعة 
اىل هدفهم. وكنا قد قمنا يف املا�سي بت�سغيل 
خدمات م�سابهة لكن هذه اخلدمة جمانية 
ل��ع��م��الئ��ن��ا والق����ت �سعبية  ب��ال��ن�����س��ب��ة  مت��ام��ا 

كبرية يف املرحلة االختبارية لها.

  بناء على توجيهات القيادة

العمليات املركزية ملتزمة بالنزول اإىل امليدان لإ�سعاد اجلمهور  
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

العمليات  عام  مدير  احلميدي  �سعيد  الدكتور حممد  العميد  توؤكد  تراأ�س 
التن�سيقي  االج��ت��م��اع  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  امل��رك��زي��ة يف 
والرتخي�س  امل��رور  الكرى مبركز خدمات  االإجتماعات  بقاعة  ال��ذي عقد 
، بح�سور العميد �سامل �سلطان الدرمكي نائب املدير العام ، والعميد اأحمد 
الغي�س  علي  ع��ادل  العميد   ، وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  مدير  النقبي  ال�سم 
اإدارة  النقبي مدير  العقيد علي   ، وال�سائقني  االآليات  اإدارة ترخي�س  مدير 
موؤ�سرات  وا�ستعرا�س  مناق�سة  بهدف   ، واالأف��رع  االأق�سام  وروؤ�ساء  العمليات 
االأداء واالأفكار حول اخلدمات املقدمة واإثرائها باملبادرات وامل�ساريع املبتكرة 
راأ�س  العامة ل�سرطة  التميز للقيادة  التي تدعم م�سرية  والبناءة للجمهور 

اخليمة .
املركزية  للعمليات  العام  املدير  احلميدي  الدكتور حممد  العميد  واأك��د       
قيادتنا  تو�سيات  على  ب��ن��اءاً  امل��ي��دان  اإىل  ال��ن��زول  اأهمية  على  اللقاء  خ��الل 
دولة  اأر����س  على  يعي�س  م��ن  لكل  ال�سعادة  تعزيز  يف  ي�ساهم  مم��ا  الر�سيدة 
االإمارات، م�سرياً اإىل اأهميته يف تلم�س احتياجات خمتلف القطاعات واإيجاد 

حلول للتحديات التي تواجه املجتمع، والبناء على ما حتقق من اإجنازات.
وقال اإن توجيهات القيادة الر�سيدة اخلا�سة باإدارة دفة العمل احلكومي يف 
الدولة تعتمد على خلق قنوات توا�سل وات�سال مبا�سرة مع امليدان، كل يف 
جمال عمله مبا ي�سمن ر�سم �سورة دقيقة لتقدم جماالت العمل احلكومي 

يف الدولة واالرتقاء باخلدمات.
ونتائج تطوير خدمات   كما  مت خالل االجتماع عر�س ومناق�سة خطط   
على  واالإط��الع  املالحظات  اإىل  واال�ستماع  االأفكار  وط��رح  املتعاملني  اإ�سعاد 
املقرتحات من قبل احل�سور ، وا�ستعرا�س نتائج موؤ�سرات االأداء واالأجندة 
ونتائج خمرجات  والوطنية    االإ�سرتاتيجية  وامل�ساريع  واملبادرات  الوطنية 
العمليات االإدارية ، ف�ساًل عن عر�س التقارير ب�ساأن ر�سا واإ�سعاد املتعاملني 
منها  املتح�سلة  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف   ، وال��ت��ط��وي��ر  التح�سني  وف��ر���س 
باإجراءات من �ساأنها  العامة بهدف اخلروج  وتقييمها على م�ستوى االإدارة 
 2021 اإىل حتقيق روؤية دولة االإم��ارات  تطوير منظومة العمل للو�سول 
وبالتايل  املنت�سبني  يبذلها  ال��ت��ي  واالإي��ج��اب��ي��ة  امل��ث��م��رة  اجل��ه��ود  خ��الل  م��ن 
انعك�ست على الواقع العملي ، متقدماً للجميع بجزيل ال�سكر والتقدير على 

ما مت حتقيقه من نتائج اإيجابية .

•• اأبوظبي-الفجر:

حثت �سرطة اأبوظبي ال�سائقني  �سمن حملة درب ال�سالمة على ا�ستخدام امل�سار االأمين من الطريق يف حال 
قيادتهم ب�سرعات بطيئة حتى ال تعرقل املركبات التي ت�سري بال�سرعة املحددة على الطريق و اإف�ساح الطريق 

للمركبات التي لها اأف�سلية الطريق القادمة من اخللف اأو من اجلهة الي�سرى.
يف  العاملني  للموظفني  م��روري��ة  62 حما�سرة  )نحو  اأبوظبي  ب�سرطة  ال��دوري��ات  و  امل��رور  مديرية  ونفذت 
التوعية اال�ستباقية للحد من  ، �سمن خطة  بال�سركات اخلا�سة(  ال�سائقني  و  باأبوظبي  املوؤ�س�سات احلكومية 
ال�سلوكيات املرورية التي تت�سبب يف االزدحامات و احلوادث املرورية،  ويف اإطار خطة التوعية للربع الثالث من 

العام اجلاري “الطريق لك و لغريك«.
امل�سار  اأو  التجاوز”  “م�سار  االأي�سر  امل�سار  على  بطيئة  ب�سرعات  القيادة  عن  الناجتة  اخلطورة  اإىل  واأ���س��ارت 
االأو�سط مما ي�سبب اإرباك يف احلركة املرورية و عرقلة للمركبات التي ت�سري ب�سرعة الطريق مما قد ينتج عنه 
حوادث مرورية ج�سيمة و خ�سو�ساً على الطرق ال�سريعة. ودعت �سرطة اأبوظبي ال�سائقني اإىل االلتزام باإف�ساح 
الطريق وعدم عرقلة حركة ال�سري واملرور، و�سددت على تطبيق املادة )84(  للمخالفني “عدم اإف�ساح الطريق 

للمركبات التي لها اأف�سلية الطريق القادمة من اخللف اأو من اجلهة الي�سرى و خمالفتها 400 درهم ».
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اأخبـار الإمـارات
دبي ت�ست�سيف موؤمتر التاأمني ال�سحي يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا اأكتوبر املقبل

•• دبي -وام:

ال�سرق  يف  ال�سحي  ال��ت��اأم��ني  مل��وؤمت��ر  اخلام�سة  ال����دورة  دب��ي  ت�ست�سيف 
االأو�سط و�سمال اإفريقيا يف الفرتة من 1 اإىل 3 اأكتوبر املقبل والذي يعد 
اأكر جتمع للعاملني مبجال التاأمني ال�سحي على امل�ستويني االإقليمي 

والدويل.
ويرز املوؤمتر - الذي �سيقام يف فندق “ميلينيوم املطار” بدبي - اجلهود 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  ال�سحي  ال��ت��اأم��ني  ���س��وق  لتطوير  امل��ب��ذول��ة 
و�سمال اإفريقيا وي�سعى اإىل ا�ستك�ساف كيفية زيادة التعاون بني الهيئات 
التنظيمية والعمالء وموؤ�س�سات تقدمي اخلدمة باإ�ستخدام التكنولوجيا 

وتطوير  ال��ع��م��ل  اأدوات  ت���ق���ود  ال���ت���ي  االأ���س��ا���س��ي��ة  امل���ح���رك���ات  وحت���دي���د 
ال�سحية  الرعاية  متويل  منظومة  يف  التكاليف  احتواء  ا�سرتاتيجيات 
يف  امل�ستهدفة  املناطق  يف  املبتكرة  العمل  من��اذج  مناق�سة  اإىل  باالإ�سافة 

ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا.
القيمة  ح�سب  والت�سعري  التكاليف  حتمل  على  ال��ق��درة  مفاهيم  وتقود 
خطط ال�سداد املبتكرة يف قطاع التاأمني ال�سحي على امل�ستوى االإقليمي 
وثائق  اإفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  حكومات  تطرح  حيث 
تاأمني اإلزامية ت�ستهدف حت�سني نظم الرعاية ال�سحية وزيادة التمويل 

املقدم من القطاع اخلا�س.
وقالت الدكتورة دعاء �سعيد الع�سوة املنتدبة ل�سركة “معرفة ماجنمنت” 

- املنظمة للحدث .. اإن املوؤمتر �سيناق�س العامل االأ�سا�سي لتحقيق مفهوم 
الرعاية ال�سحية بناء على القيمة »VBH » مو�سحة اأن قادة القطاع 
ال�سحي من امل�ساركني يف املوؤمتر �سيناق�سون امل�سائل املعقدة التي تخ�س 

م�ستقبل التاأمني ال�سحي.
واأ�سافت اأن االأعوام القادمة �ست�سهد بروز العديد من العوامل املوؤثرة يف 
قطاع التاأمني ال�سحي مثل االأنظمة اجلديدة اخلا�سة بال�سداد والر�سوم 
اأ�سحاب  ذلك  العمالء وموؤ�س�سات تقدمي اخلدمة مبا يف  والتعاون بني 
االأعمال حيث �سيلعب حمللو البيانات دورا هاما يف مراقبة اال�ستخدام 
املزمنة  االأم��را���س  مواجهة  على  اجلميع  و�سيتعاون  امل��ايل  واال�ستقرار 
املت�سلة بنمط احلياة ورعاية كبار ال�سن واإدارج العقاقري واأ�ساليب العالج 

املبتكرة وهو ما �سيتم مناق�سته من قبل املتحدثني يف املوؤمتر موؤ�س�سات 
تقدمي خدمات التاأمني ال�سحي والهيئات التنظيمية واأبرز العمالء.

وتواجه منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا االآن زيادة غري م�سبوقة 
اأن  املتوقع  ال�سحية حيث  الرعاية  وغري متوقعة يف معدل الطلب على 
 60 اإىل  املنطقة  اإجمايل حجم االإنفاق على الرعاية ال�سحية يف  ي�سل 
الذي  االإنفاق  بحجم  مقارنة   2025 عام  بحلول  اأمريكي  دوالر  مليار 

يبلغ 12 مليار دوالر اأمريكي حاليا.
املوؤمتر مكانة دبي كملتقى مثايل يجمع قادة  القائمون على هذا  واأك��د 
لقيادة  التنظيمية  واالإط���ارات  ال�سرورية  العمل  اأنظمة  ملناق�سة  املجال 

التنمية يف جمال التاأمني ال�سحي.

حاكم عجمان يطلع على نظام العمل وا�سرتاتيجية حماكم مركز دبي املايل العاملي
•• عجمان-وام: 

اطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى 
عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  عجمان  ح��اك��م 
اأحمد بن حميد النعيمي ممثل  عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي و ال�سيخ 
العمل  نظام  على  واملالية  االإداري���ة  لل�سوؤون  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب 

وقوانني واأهداف وا�سرتاتيجية حماكم مركز دبي املايل العاملي.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �ساحب ال�سمو حاكم عجمان - يف ديوان احلاكم 
ام�س- �سعادة القا�سي ذكي بن عزمي رئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي 

والوفد املرافق له .
حول  واف  �سرح  اإىل  الوفد  واأع�ساء  رئي�س  من  واحل�سور  �سموه  وا�ستمع 
الق�سايا  يف  تنفيذها  ي��ت��م  وال��ت��ي  ب��ه��ا  امل��ع��م��ول  وال��ق��وان��ني  املتبعة  ال��ن��ظ��م 

املعرو�سة عليها من قبل االأ�سخا�س اأو ال�سركات والعمل على ال�سلح فيها 
اأو التقا�سي .

اإىل حتقيقها  ت�سعى  التي  االأه��داف  نبذة عن  الوفد  واأع�ساء  رئي�س  وق��دم 
وال�سركات  امل�ستثمرين  ا�ستقطاب  بينها  وم��ن  امل���ايل  دب��ي  م��رك��ز  حم��اك��م 
التقا�سي بني  دول��ة االم��ارات عامة ودب��ي خا�سة والعمل على  اإىل  العاملية 
الفرقاء بكل �سفافية و�سهولة حيت يتم تطبيق القوانني واالإج��راءات بكل 
اح��رتام لكافة االأط��راف واأن��ه يتم تطبيق القانون الريطاين يف الق�سايا 
االأ�سخا�س  بني  املنازعات  وف�س  للتعامل  بالن�سبة  واالأف�سل  االأ�سهل  الأن��ه 

وامل�ستثمرين وال�سركات .
وتطرق احلديث بني �ساحب ال�سمو حاكم عجمان ورئي�س واأع�ساء الوفد 
املايل  دب��ي  مركز  وحماكم  عجمان  حكومة  بني  التعاون  توطيد  �سبل  اإىل 
اأو  اتفاقية  توقيع  اإمكانية  ودرا�سة  طيبة  عالقات  هناك  تكون  واأن  العاملي 

مذكرة تفاهم بينهما.
وا�ستعر�س رئي�س واأع�ساء الوفد خالل اللقاء بع�س البيانات واالإح�سائيات 
يف  كبرية  قفزة  يعتر  الق�سايا مما  ن�سبة  وزي��ادة  االأق�سام  كل  يف  ال�سنوية 
حجم النمو وزي��ادة يف ثقة دوائ��ر االأع��م��ال يف ه��ذه املحاكم املتخ�س�سة يف 

القانون العام.
واأكد الوفد ل�سموه اأن هدف حماكم دبي يف عام 2019 يتمثل يف موا�سلة 
الق�سايا  يف  البت  اأن  حيث  كافة  وال�سركات  امل�ستثمرين  بني  الثقة  تعزيز 
املرفوعة اأمامها ال يتجاوز ال�سنة الواحدة للو�سول اإىل حل اإما بالت�سالح 
لغري  خا�سة  متميزة  دبي خدمات  مركز  تقدم حماكم  كما   .. بالق�ساء  اأو 
املرياث  وت��وزي��ع  بها  للعمل  لديها  و�ساياهم  ت�سجيل  حيث  م��ن  امل�سلمني 

ح�سب ال�سريعة االإ�سالمية .
ثقته  ع��ن  ال��وف��د  واأع�����س��اء  لرئي�س  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  واأع���رب 

ووجه   .. املايل  دبي  بالتعاون مع حماكم مركز  واعتزازه  بدورهم  الكبرية 
.. موؤكدا  املركز  التي يتمتع بها  امل�سوؤولني ب�سرورة اال�ستفادة من خرات 
اأن هذا التعاون مطلوب بني كل املوؤ�س�سات والهيئات واجلامعات يف الدولة 

لال�ستفادة من تلك اخلرات .
واأ�ساد �سموه بجهود وانخراط �سبابنا و�ساباتنا يف خدمة وطنهم واأن وجود 
االأخذ  القيادة احلكيمة يف  لنا وجلهود  لهو فخر  اأبنائنا  الكوكبة من  هذه 

باأيدهم وت�سجيعهم على العمل يف هذه املوؤ�س�سات اخلدمية العاملية .
ح�سر اللقاء .. معايل ال�سيخ الدكتور ماجد بن �سعيد النعيمي رئي�س ديوان 
احلاكم وعدد من ال�سيوخ و�سعادة حمد را�سد النعيمي مدير ديوان احلاكم 
و�سعادة طارق بن غليطه الغفلي مدير مكتب �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
و�سعادة يو�سف حممد النعيمي مدير عام الت�سريفات وال�سيافة وعدد من 

كبار امل�سوؤولني .

ويل عهد عجمان ي�ستقبل القن�سل ال�سينيويل عهد عجمان ي�ستقبل �سفري نيوزيلندا
•• عجمان-وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م��ار بن 
النعيمي ويل عهد عجمان  حميد 
- يف ديوان احلاكم - �سعادة ماثيو 
الذي  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  �سفري  ه��وك��ي��ن��ز 
�سموه مبنا�سبة  على  لل�سالم  قدم 
ت�سلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورح��������������ب �������س������م������وه ب����ال���������س����ف����ري 
طيب  له  متمنياً   .. النيوزيلندي 
االإق����ام����ة وال��ت��وف��ي��ق وال���ن���ج���اح يف 
�سيجد  اأن��ه  م��وؤك��داً   .. عمله  مهام 
م��ن امل�����س��وؤول��ني ك��ل ت��ع��اون الأداء 

مهامه .
ا�ستعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ���الل  وج���رى 
القائمة  الثنائية  التعاون  عالقات 
االأحاديث  وت��ب��ادل  ب��ني اجل��ان��ب��ني 
ت���ع���زز تلك  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  ال���ت���ي 
املجاالت  م��ن  العديد  يف  العالقة 
م�سلحة  فيه  مل��ا  توطيدها  و�سبل 

•• عجمان -وام: 

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان بديوان 
���س��ع��ادة يل �سيوى  ام�����س  احل��اك��م 
جلمهورية  ال��ع��ام  القن�سل  ه��ان��غ 
ال�����س��ني ال���ذي ق���دم ل��ل�����س��الم على 
�سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله 

اجلديد لدى الدولة.
بالقن�سل  العهد  �سمو ويل  ورحب 
له طيب  .. متمنياً  ال�سيني  العام 
االإق����ام����ة وال��ت��وف��ي��ق وال���ن���ج���اح يف 
�سيجد  اأن��ه  م��وؤك��دا   .. عمله  مهام 
م��ن امل�����س��وؤول��ني ك��ل ت��ع��اون الأداء 
التعاون  اأوا���س��ر  تعزيز  يف  مهامه 
امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني 

على خمتلف امل�ستويات.
اللقاء  خ����الل  اجل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
القائمة  الثنائية  التعاون  عالقات 
تطويرها  و���س��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 

ال�ساملة  احل�����س��اري��ة  وبالنه�سة 
ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا دول�����ة االإم�������ارات 
عامة وعجمان خا�سة يف خمتلف 

القطاعات وامليادين.

ال�سعبني ال�سديقني.
واأع��رب ال�سفري عن �سعادته بلقاء 
م�سيداً   .. �سمو ويل عهد عجمان 
الثنائية  العالقات  وعمق  مبكانة 

ح�سر اللقاء �سعادة يو�سف حممد 
الت�سريفات  ع���ام  م��دي��ر  النعيمي 
وال���������س����ي����اف����ة وع���������دد م�����ن ك���ب���ار 

امل�سوؤولني.

املختلفة م�سيدا بالنه�سة ال�ساملة 
وبالتطور احل�ساري الذي ت�سهده 
وعجمان  ع��ام��ة  االإم�������ارات  دول����ة 

خا�سة يف امليادين كافة.

ال�سعبني  م�������س���ل���ح���ة  ف����ي����ه  مل������ا 
ال�سديقني.

ال�سيني  ال��ق��ن�����س��ل  ���س��ع��ادة  واأك�����د 
اأهمية التعاون امل�سرتك يف املجاالت 

ح�سر اللقاء �سعادة يو�سف حممد 
الت�سريفات  ع���ام  م��دي��ر  النعيمي 
وال���������س����ي����اف����ة وع���������دد م�����ن ك���ب���ار 

امل�سوؤولني.

انطالق ملتقى ا�ست�سراف امل�ستقبل حلماية الن�صء من املخدرات بجمعية اأم املوؤمنني يف عجمان
•• عجمان-وام:

الدكتور  ال�����س��ي��خ  م���ع���ايل  اف��ت��ت��ح 
رئي�س  النعيمي  �سعيد  ب��ن  م��اج��د 
ال�������س���م���و حاكم  ����س���اح���ب  دي��������وان 
ع����ج����م����ان م���ل���ت���ق���ى ا����س���ت�������س���راف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل حل��م��اي��ة ال���ن�������سء من 
حتت  ي��ن��ع��ق��د  ال�����ذي  املخدرات” 
رعاية قرينة �ساحب ال�سمو حاكم 
عجمان ال�سيخة فاطمة بنت زايد 
بن �سقر اآل نهيان رئي�سة جمعية 
اجلمعية  وتنظمه   ، امل��وؤم��ن��ني  اأم 
مل�سوؤوليتها  ت���ع���زي���زا  م��ق��ره��ا  يف 
املجتمعية يف ن�سر الوعي والتوجيه 
املجتمع  واأف��راد  لالأبناء  ال�سحيح 
امل��خ��درات، واالط���الع على  بخطر 
املبكر  اال�ست�س�راف  ا�سرتاتيجيات 
املحتملة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ل��ت��ح��دي��ات 
وتبادل اخلرات وو�سع التو�سيات 
امل�ستقبلية  والتعرف على الفر�س 

املتاحة يف دول العامل.
ح�سر امللتقى �سعادة رجاء النومان 
املوؤمنني  ام  جمعية  رئي�سة  نائبة 
وعدد كبري من مديري ومديرات 
احلكومية  واجل����ه����ات  ال�����دوائ�����ر 
بال�ساأن  وامل���ه���ت���م���ني  وامل���ح���ل���ي���ة 

املجتمعي وع�سوات اجلمعية.
املديرة  ����س���ه���داد  ا����س���م���اء  واأل����ق����ت 
املوؤمنني  ام  جلمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
خاللها  من  نقلت  اجلمعية  كلمة 
ق��ري��ن��ة حاكم  حت���ي���ات ومت���ن���ي���ات 
بالتوفيق  ل��ل��م��ل��ت��ق��ى  ع���ج���م���ان 

واالهتمام  الطفولة  منذ  االأب��ن��اء 
االنتباه  ذلك  ورعايتهم ومن  بهم 
ن�ستخدمها  ال��ت��ي  للكلمات  ج��ي��دا 
اأبنائنا  ،ودع���وت���ه���م  اأب���ن���ائ���ن���ا  م���ع 
ل��ل��ج��ل��و���س ع���ل���ى ط����اول����ة احل�����وار 
، ومنحهم  ال��ق��رارات  ت��وؤخ��ذ  حيث 
تقديرا �سخ�سيا وذلك من كل من 
وو�سائل  واالأ���س��دق��اء  واالأم  االأب 
بالتعليم،  وامل���ع���ن���ي���ني  االإع���������الم 
معهم  االح����ت����ف����ال  اىل  ا�����س����اف����ة 
باملكا�سب ال�سغرية التي حققوها، 
كل  اأح�����س��ن��ت يف  كلمة  وا���س��ت��ع��م��ال 

عمل جيد قاموا به.
ورك�������ز امل�����ح�����ور ال����ث����ال����ث ع���ل���ى “ 
الفئات  ب��ني  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
....وا�سرتاتيجيات  ال�����س��ب��اب��ي��ة 
مركز حماية الدويل ب�سرطة دبي 
الباحث ع�سام ابراهيم  “ وقدمه 
القيادة  م���ن  ال���ده���ب  اب���و  حم��م��د 

�سارح  ال��ذي  دب��ي  ل�سرطة  العامة 
املتحدة  ل��الأمم  تقرير  من خ��الل 
املعلومات  اأهم  2018 حول  لعام 

واالإح�سائيات الرئي�سية.
 739 ه��ن��اك  اأن  التقرير  وي��وؤك��د 
مادة وموؤثر من املوؤثرات النف�سية 
العام  االأ�سواق منذ  مت ر�سدها يف 
والتي   2016 ع��ام  اإىل   2009
ع��امل��ي��ا وقد  ال��ط��ل��ب عليها  اأ���س��ب��ح 
اأدرج منها %60 �سمن العقاقري 
املراقبة واأن هناك زيادة نوعية يف 
والتعاون  القانون  تطبيق  فعالية 
الدويل تظهر موؤ�سراته يف ارتفاع 
العام  خ����الل  امل�����س��ب��وط��ات  ن�����س��ب 
 45 بني  ت��رتاوح  بن�سب   2015

اإىل %55 عن �سابقها.
واو�سح التقرير االممي ان الثورة 
االت�سال  جم��ال  يف  التكنولوجية 
لالأجهزة  بالن�سبة  م�سكلة  مثلت 

اخلفية  ال�سبكات  خا�سة  االأمنية 
يقوم  ح���ي���ث   «  Draknet  «
وفق  امل��خ��درات  ب�����س��راء  املتعاطون 
عمليات مالية م�سرفة بعمالت ال 

ميكن ر�سدها مثل البتكوين.
الدهب  اب��و  ع�سام  الباحث  وا�سار 
مكافحة  ا�����س����رتات����ي����ج����ي����ة  اىل 
الدويل  حماية  مب��رك��ز  امل��خ��درات 
دعم  تت�سمن  والتي  دبي،  ب�سرطة 
احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  وم�����س��ان��دة 
واملوؤ�س�سات  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
واالإعالمية  والرتبوية  العالجية 
اال�����س����رة  ت�����ع�����اون  اىل  ا�����س����اف����ة   ،
وم����وؤ�����س���������س����ات امل���ج���ت���م���ع امل�����دين 
واالندية  ال�����س��ب��اب��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
املجتمعية من  والفئات  الريا�سية 
اجلهود  بتكاتف  وال�سباب  الطلبة 
ج��م��ي��ع��ه��ا ل��ب��ن��اء ج��ي��ل خ����ايل من 

املخدرات.

وحت��ق��ي��ق االه����داف امل��رج��وة منه، 
موؤكدة اإن احلفاظ على املجتمعات 
يتطلب مواكبة التطورات املحلية 
والعاملية املعنية بال�سحة و�سالمة 
ملا قد  املجتمع واال�ستعداد م�سبقا 
وخا�سة  حت���دي���ات  م���ن  ي���واج���ه���ه 
قادة  الن�سء  بحماية  املعنية  تلك 
خالل  م��ن  ال�سباب  م��ن  امل�ستقبل 
فل�سفة  اىل  ت�ستند  التي  ال��وق��اي��ة 
بدال  امل�سكلة  ح���دوث  ملنع  ال�سعي 
م����ن ان���ت���ظ���ار ح���دوث���ه���ا وم�����ن ثم 

معاجلة تبعاتها.
وقالت ان دولة االمارات وقيادتها 
راأ���س��ه��ا �ساحب  ال��ر���س��ي��دة وع��ل��ى 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 

“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ع��ل��ى احل���ف���اظ على  اهلل” ع��م��ل��ت 
���س��الم��ة االن�������س���ان ورع���اي���ت���ه من 
خ����الل ا���س��ت�����س��راف امل�����س��ت��ق��ب��ل يف 
العديد من القطاعات كاالقت�ساد 
والتكنولوجيا وال�سحة، والتعليم، 
امل�سبقة  وال��وق��اي��ة  التهيوؤ  ب��ه��دف 
وامل�ستدامة، فقد مت و�سع وتنفيذ 
حماية  جم��ال  يف  اال�سرتاتيجيات 
املجتمع عموما وال�سباب خ�سو�سا 
من ظاهرة تعاطي املواد واالدوية 

املحظورة.
االط�����الع  اه���م���ي���ة  اىل  واأ�������س������ارت 
واال�������س������ت������ف������ادة م������ن ال����ت����ج����ارب 
والعاملية  ال��ع��رب��ي��ة  اال���س��ت��ب��اق��ي��ة 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع ظاهرة  ال���رائ���دة يف 
امل������خ������درات م���ث���ل جت��������ارب امل�����دن 
مكافحة  و����س���ن���ادي���ق  ال�����س��ح��ي��ة 
االإدم�������������ان واإط�����������الق امل�������س���اق���ات 
املتخ�س�سة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��درا���س��ي��ة 
املخدرات  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف جم���ال 
يف  ال�سباب  دور  تفعيل  وم��ب��ادرات 
والتي  وغريها  الوقائية  الرامج 
يهدف اليها هذا امللتقى من خالل 
ب���ه���دف توفري  ت����ب����ادل اخل�������رات 
من  لالبناء  اال�ستباقية  احلماية 
 ، اخل��ط��رة  املجتمعية  االف���ة  ه���ذه 
وامل�ساهمة جميعا يف �سنع م�ستقبل 
اآمن و�سحي �سعيد لنا والأبنائنا.

باملحور  امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  وب����داأت 

...اىل  امل���خ���درات  اأن�����واع   .. االول 
العقيد �سيف خليفة  اأي��ن ؟ قدمه 
مكافحة  ادارة  م���دي���ر  امل����ه����ريي 
املخدرات بالقيادة العامة ل�سرطة 
املخدرات،  عجمان، وعرف خالله 
واأ�سباب  واأدوات  اأنواعها،  م�سنفا 
االآثار  بع�س  عر�س  كما  تعاطيها 
وق�سم  ال��ت��ع��اط��ي  ع��ل��ى  امل���رتت���ب���ة 
لق�سمني  املخدرات  تعاطي  اأ�سباب 
ومنها  للفرد  ت��ع��ود  اأ���س��ب��اب  االول 
ورفقاء  ال���دي���ن���ي،  ال������وازع  ���س��ع��ف 
وحب   ، بالفراغ  وال�سعور  ال�سوء، 
بكرثة  امل��������ال  وت�����وف�����ر  ال���ت���ق���ل���ي���د 
وامل�سكالت االجتماعية وانخفا�س 
م�����س��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م واأ���س��ب��اب تعود 
ال�سيئة  ال����ق����دوة  م��ن��ه��ا  ل���ال����س���رة 
م��ن قبل ال��وال��دي��ن، واإدم����ان اأحد 
الوالدين عن  وان�سغال  الوالدين، 
واملتابعة،  الرقابة  وغياب  االأب��ن��اء 
االأبناء،  ع��ل��ى  ال���زائ���دة  وال��ق�����س��وة 
وك��رثة ت��ن��اول ال��وال��دي��ن لالأدوية 
والتفكك  امل���ه���دئ���ة،  وال���ع���ق���اق���ري 
االأ�سري، وقلة احلوار الداخلي يف 

االأ�سرة.
اأعمال املحور الثاين..  وحتدث يف 
وقاية  يف  املجتمعية  البيئة  “دور 
“ ع���ب���داهلل  ال����ن���������سء وال���������س����ب����اب 
االبحاث  ادارة  م��دي��ر  االن�����س��اري 
والعالقات  وال��ت��وع��ي��ة  املجتمعية 
للعالج  ارادة  مب����رك����ز  ال����ع����ام����ة 
اأهمية  ف��ي��ه  دب���ي..اك���د  وال��ت��اأه��ي��ل 
النبيلة يف نفو�س  تنمية االأه��داف 
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العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة حديقة الوثبة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1024433 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سفري تايكوتاتيل حمزه %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف تايكو تاتيل حمزه

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

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

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18 

اإعــــــــــالن
ملقاوالت  ال�س�����ادة/الرين  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االلكرتوميكانيكية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2380054 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمد مبارك حمد حممد العامري

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

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

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18 

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  ال�س�����ادة/البايت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامه  رخ�سة رقم:2733858 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حمد مبارك حمد حممد العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  االقت�سادية خالل  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18 

اإعــــــــــالن
كامتاندو   ال�س�����ادة/مطعم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1191450 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد م�سبح باروت �سامل اليا�سى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل را�سد �سامل بن عبود الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  االقت�سادية خالل  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة �سيخ فريد للهند�سة ذ.م.م

 قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1045335 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاروق احمد ابو القا�سم %15

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حبيب اهلل ارمان بن فاروق احمد %10

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سعيد حممد املطوع ال�سحي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد علم ب�سري حممد %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فاروق احمد ابو القا�سم

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سعيد حممد املطوع ال�سحي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ب�سري حممد عفى الدين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18 

اإعــــــــــالن
الطبي  �سباأ  ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:2354976 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد علي حممد العماري احل�سرمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عفاف عبود �سعيد مبارك بن �سلمه
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  االقت�سادية خالل  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية �سباأ ذ.م.م  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2382528 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد علي حممد العماري احل�سرمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عفاف عبود �سعيد مبارك بن �سلمه
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  االقت�سادية خالل  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة توب �سيكرت ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2408809 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيمريا لال�ستثمار ذ.م.م

CHIMERA INVESTMENTS LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبدالرقيب علي عبده احلمريي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل عبدالعزيز علي احلمريي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 10*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/بقالة توب �سيكرت ذ.م.م 
BAQALA TOP SECRET LLC

اىل/بقالة توب �سيكرت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
BAQALA TOP SECRET - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/النجاة للمقاوالت والنقليات العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2138662 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عثمان خان �سلطان خان %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/نا�سر علي غلوم مو�سى من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ نا�سر علي غلوم مو�سى من 100% اىل %51

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

تعديل ا�سم جتاري من/النجاة للمقاوالت والنقليات العامة 
AL NAJAT GENERAL CONTRACTING & TRANSPORT

اىل/النجاة للمقاوالت العامة ذ.م.م
AL NAJAT GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة )4923009(
تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة )4923010(

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة املحبة للتعهدات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1029311 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هيثم احمد مظهر النريبيه %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل را�سد احلميدي علي اليماحي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل را�سد احلميدي علي اليماحي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.5*0.2 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة املحبة للتعهدات 

AL MAHABBA CONTRACTING ESTABLISHMENT
اىل/املحبة للتعهدات ذ.م.م

AL MAHABBA CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18 

اإعــــــــــالن
والنماذج  للو�سائل  تويز  اب  ال�س�����ادة/برين  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب التعليميه رخ�سة رقم:2390634 
تعديل ا�سم جتاري من/برين اب تويز للو�سائل والنماذج التعليميه 

BRAIN UP TOYS EDUCATION MEDIA AND MODELS

اىل/برين اب تويز الدارة الفعاليات
BRAIN UP TOYS FOR EVENT MANAGEMENT

تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي �سرق 20-67167 1 ال�سيخ �سعود را�سد حمد 
اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �سرق 4-327354 327354 2 �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زايد بن �سلطان
تعديل ن�ساط/ا�سافة تنظيم وادارة الفعاليات )8230009(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الو�سائل والنماذج التعليمية - بالتجزئة )4761002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة التكيف الدائم ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1021583 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد علي �سلطان بن كلي الزعابي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد علي �سلطان بن كلي الزعابي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد اقبال بن جمال

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/�سركة التكيف الدائم ذ.م.م 

EVER COOL AIR CONDITION COMPNY LLC

اىل/�سركة التكيف الدائم  - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
EVER COOL AIR CONDITION COMPNY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
للمحاماة  وم�ساركوه  حبيب  ال�س�����ادة/علي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واال�ست�سارات القانونية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1058997 

 - القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  وم�ساركوه  حبيب  من/علي  ا�سم جتاري  تعديل 
�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 

 ALI HABIB & ASSOCIATED ADVOCATES & LEGAL CONSULTNACY

- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/علي حبيب للمحاماة واال�ست�سارات القانونية  - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 ALI HABIB ADVOCATES & LEGAL CONSULTNACY - SOLE

PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة 

�سيتي الين االوتوماتيكية - فرع 1
رخ�سة رقم:CN 2306711-1 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/الفني  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املحرتف لالعمال ال�سحيه وال�سرياميك
رخ�سة رقم:CN 1197361 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/�سركة �سركة دي ان او عمان 
تقدمت  قد  املتحدة(  اململكة  )اجلن�سية:  املحدودة   8 املربع 
بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف اإمارة راأ�س اخليمة )العنوان: 
واملقيدة  �س.ب:1223(   - اجلمارك  بناية  اجل�سر  �س  النخيل 
الوزارة.  يف  االجنبية  ال�سركات  �سجل  يف   )4181( رقم  حتت 
وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�سركات 
ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  االعرتا�س  يف  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من  باعرتا�سهم اىل 
الت�سجيل  اإدارة  االقت�ساد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر 

التجاري �س.ب:)865( - راأ�س اخليمة.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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كويك فيك�ص هاو�ص كون�سرتك�سن- ذ م م
يعلن    العدل.  كاتب  لدى  املوثق  ال�سركاء  اجتماع  قرار  بناء على   

امل�سفي مكتب القمة –حما�سبون قانونيون عن ت�سفية �سركة:

)كويك فيك�س هاو�س كون�سرتك�سن - ذ م م(
ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية-ابوظبي بالرقم 

CN-2638106 فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 

مكتب امل�سفى املعني هاتف رقم 026766166 فاك�س 026766566 

�س ب 128190 ابوظبي- �سارع النجدة بناية عبد اهلل مهري عبد 

رقم  مكتب   17 الطابق   )C( بلوك   1341 رقم  بناية  اهلل حميان 

وذلك  الثبوتية  وامل�ستندات  االأوراق  كافة  معه  م�سطحبا   1701

خالل مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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بين�ص للمقاولت العامة- ذ م م
مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية،امل�سدق لدى 
لتدقيق  دلتا  مكتب/    يعلن   2019/09/16 بتاريخ  العدل  الكاتب 

احل�سابات عن حل وت�سفية �سركة:
بين�س للمقاولت العامة - ذ م م

ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية-ابوظبي بالرقم
التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-2599837

فاك�س     037378999 رقم    هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب  اإىل 
037378989 �س.ب  202075 – مدينة العني – �سناعية هيلي 

بناء عبد اهلل حممد علي ال�سحي واخرون مكتب رقم )3( واإح�سار 
امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ 

هذا االعالن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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اي�سلربتي انرتنا�سيونال للدعاية والعالن- ذ م م
تاريخ  يف  املنعقدة  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
2019/08/05 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم  1955010367 يعلن 

امل�سفى زايد ت�سارترد اأكاونتانت لتدقيق احل�سابات، عن ت�سفية �سركة:
)اي�سلربتي انرتنا�سيونال للدعاية والعالن ذ م م(

ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية-ابوظبي بالرقم
على  اأو حقوق  اعرتا�س مطالبة  اي  لديه  فعلى من   CN-1956213

املوؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�سركة 
من  يوماً   45 وملدة  الر�سمي  الدوام  خالل  وذلك  امل�سفى،  اإىل  لذلك 
تاريخ ن�سر هذا االإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة باالإعالن 
�سندوق   ،  02  /  6666828 امل�سفى:  تليفون    باملطالبة.  حقه  ي�سقط 
  M9 امل�سفح  ابوظبى-   -  info@zcaa.ae اإمييل:   )41145( بريد 

.)M12( مكتب رقم ) M( بناية نايع �سعيد النيادي الطابق

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة تطوير لل�سيانة العامة 

 قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1101556 
تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة تطوير لل�سيانة العامة 

TATWEER GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�س�سة تطوير للمقاوالت وال�سيانة العامة

TATWEER FOR CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE ESTABLSHMENT

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

البلديات  ع��م��ل��ي��ات  ق���ط���اع  ن��ظ��م 
مركز  بلدية  خ��الل  م��ن  الفرعية 
امل���دي���ن���ة ور�����س����ة ا���س��ت��ه��دف��ت رفع 
مقاويل  ل�����دى  ال����وع����ي  م�����س��ت��وى 
م�ساريع تطوير جزيرة احلديريات 
ب�ساأن املحافظة على املظهر العام، 
بلدية  ح��ر���س  م��ن منطلق  وذل���ك 
على  للمحافظة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 

البيئة.
�سركة  ممثلو  الور�سة  ح�سر  وق��د 
مدن العقارية، مقاولو �سركة مدن 
و �سركة  العقارية )�سركة هاللكو 
لتوريد  الباطن  مقاولو  الطاير(، 

مواد اخلر�سانة اجلاهزة.
وت�سمنت الور�سة توعية املقاولني 
ب�ساأن االأ�سرار البيئية الناجتة عن 
ت�سريب املواد االإ�سمنتية و االأ�سباغ 
على الطرقات العامة وما يرتتب 

عليها من ت�سويه املظهر العام.

كما ناق�ست الور�سة احللول الالزم 
املخالفات،  تكرار  لتجنب  اتباعها 
باالإ�سافة اإىل العقوبات التي �سيتم 

فر�سها يف حالة وقوع املخالفة.

م��ن ج��ان��ب��ه��م رح��ب��ت ���س��رك��ة مدن 
بهذه  م����ق����اول����وه����ا  و  ال����ع����ق����اري����ة 
اخلطوة االإيجابية من قبل بلدية 
مدينة اأبوظبي ، موؤكدين رغبتهم 

الور�س  تنظيم مثل هذه  تكرار  يف 
التوعوية والتي ت�سب يف م�سلحة 
اجلميع م��ن خ��الل احل��ف��اظ على 

البيئة واملمتلكات العامة.

•• الظفرة -الفجر:

الظفرة ممثلة  بلدية منطقة  نظمت 
و�سواحيها  امل�����دن  خ���دم���ات  ب��ق��ط��اع 
مركز  مع  وبالتعاون  غياثي  مبدينة 
)تدوير(  ال��ن��ف��اي��ات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي 
الرمي  حملة نظافة الإزالة م�سوهات 

الع�سوائي باملدينة.
التي مت جمعها  النفايات  وبلغ حجم 
و�����س����ارك يف  ط�����ن،   484 واإزال����ت����ه����ا 
وا�ستخدام10  ع��ام��اًل   30 احل��م��ل��ة 
م�سمار  احل��م��ل��ة  و���س��م��ل��ت  م���ع���دات. 
الهجن، وم��زارع غياثي  �سباق  وع��زب 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وال��غ��رب��ي��ة،  ال�سرقية 
غياثي  وم��راب��ع  ب��امل��دي��ن��ة  ال�سعبيات 
وامل���ن���ط���ق���ة ال�������س���ن���اع���ي���ة اجل����دي����دة 
احلملة  وت����ت����وا�����س����ل  وال�����ق�����دمي�����ة. 
لت�سمل  احل���ايل  ال�سهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
امل���دي���ن���ة. وحتر�س  م��ن��اط��ق  ج��م��ي��ع 

مع  بالتعاون  الظفرة  منطقة  بلدية 
ر�سد  على  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
املنطقة  امل�سوهات مبدن  واإزال��ة كافة 
البيئة  ����س���الم���ة  ع���ل���ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 

واملظهر العام للمدن.

اإزال��ة م�سوهات  اإىل   وتهدف احلملة 
على  للمحافظة  ال��ع�����س��وائ��ي  ال��رم��ي 
اأفراد  وتوعية  وتثقيف  العام  املظهر 
اعتماد  ع��ل��ى  وال��ت�����س��ج��ي��ع  امل��ج��ت��م��ع 
اإدارة  يف جم����ال  امل���م���ار����س���ات  اأف�����س��ل 

الوعي  ون�سر  عامة  ب�سورة  النفايات 
وال�سركات  االأف����������راد  ب����ني  ال���ب���ي���ئ���ي 
والتعريف باالأ�سرار البيئية الناجمة 
الع�سوائي  ال����رم����ي  خم���ل���ف���ات  ع����ن 
ال�سحي.  ال�����س��رف  وم��ي��اه  للنفايات 

والتوعية بكيفية التعامل ال�سليم مع 
على  احل��ف��اظ  ي�سمن  مب��ا  املخلفات 
و�سالمتها،  العامة  والنظافة  البيئة 
امل���وارد  ع��ل��ى  ال��وع��ي للحفاظ  ون�����س��ر 

الطبيعية.

•• الفجرية-وام:

وج����ه ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حمد 
ال�����س��رق��ي ع�����س��و املجل�س  ب��ن حم��م��د 
قطعة  مبنح  الفجرية  حاكم  االأع��ل��ى 
اأر�س مب�ساحة 22126 مرتا مربعا 
بالفجرية،  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ك��ل��ي��ات 
وذلك لتمكينها من تو�سعة مبناها يف 
ور�سالتها  دورها  الفجرية، مبا يدعم 
التعليمية يف اإعداد الكفاءات الوطنية 
العلمية  ب�����اخل�����رات  ت��ت��م��ت��ع  ال����ت����ي 
وامل����ه����ارات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وي�����س��ه��م يف 
وتوفري  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ي��ئ��ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز 
اأف�سل االإمكانات واملرافق واخلدمات 
ا�ستقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء  للطلبة. 
�سموه ام�س يف ق�سره بالرميلة �سعادة 
ال�سام�سي  ال��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور 
العليا،  التقنية  كليات  جممع  مدير 
وال���وف���د امل���راف���ق ل��ه . واط��ل��ع �سموه 
“اجليل  خ����ط����ة  ت����ف����ا�����س����ي����ل  ع����ل����ى 

التي  العليا  التقنية  لكليات  الرابع” 
اأ�سا�سية  رك����ائ����ز  ث�����الث  ع���ل���ى  ت���ق���وم 
التوظيف”،  ب��ع��د  “ م���ا  ���س��ع��ار  حت���ت 
و  الفنية”  ال��ق��ي��ادات  “اإعداد  ت�سمل 
و  اأعمال”  ورواد  �سركات  “تخريج 
ودعم  للجميع  تعليم  فر�س  “توفري 
يلبي  مب��ا  وذل���ك  امل�ستمر”،  التعليم 

مع  احلكيمة  القيادة  وتوجهات  روؤى 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  اإطالق �ساحب 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  الدولة 
اجلديد”  “النهج  اهلل”  “رعاه  دب��ي 
�ساحب  واأك��د  العليا.  التقنية  لكليات 
على  حر�سه  الفجرية  حاكم  ال�سمو 

الدولة،  يف  التعليمية  العملية  دع��م 
و�سرورة ا�ستمرار النمو والتطور فيها 
لي�سطلع  االأك���ادمي���ي،  ال�سعيد  على 
تلبية  يف  مب�������س���وؤول���ي���ات���ه  ال���ت���ع���ل���ي���م 
ال�ساملة  التنمية  خ��ط��ط  متطلبات 
ومواجهة حتديات امل�ستقبل .. م�سريا 
ي�ستعد  ال��ت��ي  االإم�����ارات  دول���ة  اأن  اإىل 

ال���ي���وم واح����د م���ن اأب��ن��ائ��ه��ا ه���و هزاع 
اإىل حمطة  ل��الن��ط��الق  امل��ن�����س��وري، 
رئي�سيا  العبا  باتت  الدولية  الف�ساء 
وهي  ال��ع��امل��ي��ة،  التناف�سية  اأ���س��واق  يف 
لتاأكيد  اأبنائها  اإمكانيات  على  تراهن 
وامل�سي  ه�����ذه،  مب��ك��ان��ت��ه��ا  ج���دارت���ه���ا 
التعليم  كان  وبالتايل  امل�ستقبل،  نحو 
مل��ا ت�سعه  االأك��ادمي��ي حجر االأ���س��ا���س 
ال��دول��ة م��ن روؤى وم���ب���ادرات يف هذا 
جوانب  �سموه  وا�ستعر�س  ال�����س��ي��اق. 
والتو�سعية  التطويرية  اخلطط  من 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا يف 
املتزايد  االق����ب����ال  ظ���ل  يف  ال���ف���ج���رية 
بها، كما تعرف  االلتحاق  �سنويا على 
امل�ستقبلية  االح��ت��ي��اج��ات  على  �سموه 
يف  ال�سنوية  ال��زي��ادة  م��ع��دالت  لتلبية 
االأعداد وما يرتبط بها من تطوير يف 
واحتياجاتها  والتخ�س�سات  الرامج 
م���ن االإم���ك���ان���ات وال��ت��ج��ه��ي��زات التي 
واأثنى  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي.  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��دع��م 

على  الفجرية  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
م��ا ق��ام��ت ب��ه ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة العليا 
م�ستقبلية،  ا�سرتاتيجية  خطط  من 
واالإداري����ة  العلمية  ب��اجل��ه��ود  م�سيدا 
كليات  جعل  يف  جنحت  وال��ت��ي  فيها، 
علميا  ���س��رح��ا  ال��ي��وم  العليا  التقنية 
ب���ارزا حمليا واإق��ل��ي��م��ي��ا، واأ���س��ه��م��ت يف 
على  ب��ه��ا  امللتحقني  اأع����داد  ت�ساعف 
نحو ملحوظ. من جانبه تقدم �سعادة 
ال�سام�سي  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف  ال���دك���ت���ور 

ال�سمو  ل�ساحب  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر 
ال�سرقي  ب���ن حم��م��د  ح��م��د  ال�����س��ي��خ 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية 
على الدعم الكبري الذي يوليه �سموه 
لكليات التقنية العليا، والذي اأ�سهم يف 
وجناحها  التعليمية  م�سريتها  تعزيز 
ر�سالتها  وت��اأدي��ة  اأه��داف��ه��ا  يف حتقيق 
للمخرجات  ال��و���س��ول  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
املاأمولة من خالل توفري التخ�س�سات 
العلمية املطلوبة يف �سوق العمل والتي 

تدعم القطاعات احليوية يف الدولة، 
كل  توفري  على  �سموه  حر�س  مثمنا 
ما من �ساأنه دعم العملية التعليمية. 
�سعيد حممد  م��ع��ايل  ال��ل��ق��اء  ح�����س��ر 
ل�ساحب  اخلا�س  امل�ست�سار  الرقباين 
ال�سمو حاكم الفجرية والدكتور خالد 
احل���م���ادي م��دي��ر ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة يف 
املهريي  عبداهلل  واملهند�س  الفجرية 
التقنية  ك��ل��ي��ات  ن��ائ��ب م��دي��ر جم��م��ع 

العليا للخدمات امل�ساندة.

•• الفجرية-وام: 

توجيهات  على  الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي  حمد  بن  ال�سيخ حممد  �سمو  اأك��د 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  بن حممد  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الفجرية ب�سرورة تر�سيخ مبداأ ثقافة التطوع وبناء اجتاهات ايجابية لت�سجيع 
االأجيال اجلديدة وتوجيه اإمكانياتهم نحو العمل التطوعي، م�سرياً اإىل اأهمية 
ثقافة اخلري  من  ج��زءاً  باعتباره  التطوعي  بالعمل  الفجرية  اأبناء  ينخرط  اأن 
االإن�ساين.  للعمل  عا�سمة  بو�سفها  بها،  تعرف  االإم���ارات  باتت  التي  والعطاء 
جاء ذلك خالل لقاء �سموه، يف مكتبه بالديوان االأمريي ام�س اأع�ساء جمل�س 
اإدارة جمعية “�سواعد االإمارات” التطوعية وعدد من متطوعيها، الذين جاوؤوا 

�سموه  وا�ستمع  امل�ستقبلية.  عملهم  خطط  على  واإط��الع��ه  �سموه  على  لل�سالم 
“�سواعد  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سهياري  �سعيد  فاطمة  من  �سرح  اإىل 
االإمارات” عن املبادرات التي قامت بها اجلمعية، وجتربتها يف العمل التطوعي، 
م�سيداً بالدور الذي يبذله اأع�ساء اجلمعية، الإجناح اأهدافها يف خدمة الوطن 

واملجتمع االإماراتي واأبنائه.
اأن�سطتها،  وتو�سيع  اجلمعية  عمل  تطوير  اإىل  الفجرية  عهد  ويل  �سمو  ودع��ا 
وا���س��ت��ق��ط��اب ال��ط��اق��ات ال�����س��اب��ة يف جم���االت ال��ع��م��ل االن�����س��اين واإف�����س��اح املجال 
جمعية  ق��ي��ام  ي�سمن  مب��ا  تنفيذها  وتبني  التطوعية  ال�سخ�سية  مل��ب��ادرات��ه��م 
اإىل  التطوعي  بالعمل  والنهو�س  املجتمعية  االإمارات” مب�سوؤولياتها  “�سواعد 

اآفاق اأرحب. ح�سر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل العهد.

•• دبي -وام:

موظفي  ان�سمام  احلكومية،  الب�سرية  ل��ل��م��وارد  االحت��ادي��ة  الهيئة  اأعلنت 
حكومة اأم القيوين اإىل قائمة امل�ستفيدين من برنامج اخل�سومات اخلا�س 
االحتادية  احل��ك��وم��ة  موظفي  اإىل  اإ���س��اف��ة   ، ام��ت��ي��ازات  احل��ك��وم��ة  مبوظفي 
وموظفي حكومة عجمان التي ان�سمت مطلع العام اجلاري للرنامج، وذلك 
يف اإطار م�ساعي الهيئة لتنفيذ مبادرات االجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة 
االإمارات، التي كان من بينها �سم احلكومات املحلية اإىل قائمة امل�ستفيدين 
من برنامج “امتيازات” باعتباره اإحدى مبادرات املوارد الب�سرية التحفيزية 

الرائدة على م�ستوى الدولة.
وان�سمت حكومة اأم القيوين اإىل برنامج “امتيازات مبوجب مذكرة تفاهم 
الب�سرية احلكومية واملجل�س  الهيئة االحتادية للموارد  وقعت، موؤخراً، بني 
�سعادة  ال��ع��ام  مديرها  الهيئة  مثل  حيث  القيوين،  اأم  حلكومة  التنفيذي 
التنفيذي  املجل�س  مثل  ح��ني  يف  ال��ع��ور،  امل��ن��ان  عبد  الرحمن  عبد  الدكتور 

الإمارة اأم القيوين اأمينه العام �سعادة حميد را�سد ال�سام�سي.

ان�سمام  اأن  الهيئة  ع��ام  مدير  ال��ع��ور  الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور  �سعادة  اأك��د  و 
ي�سكل  “امتيازات”،  برنامج  امل�ستفيدين من  اإىل قائمة  القيوين  اأم  حكومة 
 ،2011 العام  يف  الهيئة  اأطلقته  ال��ذي  الرنامج  م�سرية  مهمة يف  حمطة 
الدولة  املحلية يف  احلكومات  للرنامج، وحر�س  املتزايدة  االأهمية  ويعك�س 
على اال�ستفادة من العرو�س واخل�سومات واملزايا التي يقدمها للموظفني.
وذكر �سعادته اأن ان�سمام حكومة اأم القيوين لرنامج “امتيازات” ياأتي تنفيذاً 
لتو�سيات االجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة االإمارات، التي كان من بينها 
�سم احلكومات املحلية اإىل قائمة امل�ستفيدين من برنامج “امتيازات”، الذي 
اأك��ر برامج اخل�سومات على م�ستوى  بات خالل فرتة ق�سرية واح��داً من 
القطاع  و���س��رك��ات  موؤ�س�سات  م��ع  “الهيئة”  مبوجبه  تن�سق  حيث  ال��دول��ة، 
خا�سة  خ�سومات  ملنح  معها،  �سراكات  وتوقع  واخلدمية  التجارية  اخلا�س 

واأ�سعار تف�سيلية ملوظفي احلكومة وعائالتهم.
بيئة  على خلق  الهيئة  “امتيازات” حر�س  برنامج  “يعك�س  �سعادته:  وق��ال 
بال�سعادة والتفاوؤل واالإيجابية، وحمفزة للموظفني،  عمل حكومية مفعمة 
ينعك�س  ال��ذي  االأم���ر  لديهم،  الوظيفي  والتناغم  ال��رف��اه  م�ستويات  وت��ع��زز 
الريادة  تر�سيخ  وب��ال��ت��ايل  موؤ�س�ساتهم،  واإنتاجية  اإنتاجيتهم  على  اإي��ج��اب��اً 
العاملية لدولة االإمارات العربية املتحدة يف جمال العمل احلكومي، وجعلها 
وهو  واملبتكرين،  واملبدعني  املواهب  اأ�سحاب  اأنظار  للكفاءات، وحمط  قبلة 

االأمر الذي تن�سده قيادتنا الر�سيدة«.
التنفيذي  املجل�س  عام  اأمني  ال�سام�سي  را�سد  �سعادة حميد  من جانبه ثمن 
الإمارة اأم القيوين التعاون البناّء بني حكومة اأم القيوين والهيئة االحتادية 
القيوين  اأم  ان�سمام حكومة  عن  اأثمر  وال��ذي  احلكومية،  الب�سرية  للموارد 

اأن  م��وؤك��داً  “امتيازات”،  احلكومة  مبوظفي  اخلا�س  اخل�سومات  لرنامج 
هذه اخلطوة �ست�سهم بال �سك يف تر�سيخ مقومات واأ�سباب ال�سعادة جلميع 

موظفي حكومة اأم القيوين، وم�ساعفة العمل وزيادة االإنتاجية.
اخل�سومات  لرنامج  القيوين  اأم  حكومة  ان�سمام  اأن  على  �سعادته  واأك���د 
اهتمام احلكومة وحر�سها على ن�سر ثقافة ال�سعادة بني  “امتيازات” يعك�س 
املوظفني، مبا ير�ّسخ القيم املوؤ�س�سية يف بيئة العمل، ويعزز الوالء، ويغر�س 

الروح االإيجابية ويحفز على االإنتاجية والتميز.
“امتيازات”،  برنامج اخل�سومات اخلا�س مبوظفي احلكومة  بفكرة  واأ�ساد 
والذي من �ساأنه اأن يوفر على املوظفني وعوائلهم الكثري، وين�سط االقت�ساد 
الوطني، ويعزز م�ستويات الر�سا وال�سعادة لدى املوظفني، ويحفزهم للعمل، 

ويرفع اإنتاجيتهم.
ويخدم برنامج “امتيازات” موظفي احلكومة االحتادية وحكومتي عجمان 
ومكان،  زم��ان  كل  يف  املوظف  يخدم  ذك��ي  كتطبيق  متاح  وه��و  القيوين،  واأم 
ويت�سم التطبيق الذكي المتيازات //Imtiyazat ب�سهولة الت�سفح، واأنه 

تفاعلي .

حكومة اأم القيوين تن�سم لربنامج اخل�سومات امتيازات 

حاكم الفجرية يطلع على ا�سرتاتيجية كليات التقنية ومينحها قطعة اأر�ص لتو�سيع مبانيها 

ويل عهد الفجرية يلتقي جمعية �سواعد الإمارات التطوعية

•• اأبوظبي-الفجر: 

“�سندوق حممد بن زايد للمحافظة على الطيور  �سارك 
اجلارحة”، املوؤ�س�سة املعنية باحلفاظ على الطيور اجلارحة 
وموائلها الطبيعية كعنا�سر اأ�سا�سية للتنوع البيولوجي، يف 
العاملي  الرابعة والع�سرين ملوؤمتر الطاقة  فعاليات الدورة 
وذلك  اأب��وظ��ب��ي،  االإم��ارات��ي��ة  العا�سمة  ا�ست�سافته  ال���ذي 
بهدف التحاور مع نخبة ممثلي قطاع الطاقة العاملي حول 
ال�سقور  و�سالمة  حياة  على  الكهربائي  ال�سعق  خماطر 

والطيور اجلارحة حول العامل.
وُيعتر “�سندوق حممد بن زايد للمحافظة على الطيور 
يف  ُت�سارك  التي  نوعها  من  الوحيدة  املوؤ�س�سة  اجلارحة” 
ا�ستقطب  الذي  الرابع والع�سرين،  العاملي  موؤمتر الطاقة 
م�����س��ارك��ات مهمة م��ن ُك���رى ���س��رك��ات ال��ط��اق��ة واأك���رث من 
ممثلو  وحر�س  القطاع.  يف  ومتخ�س�س  خبري  اآالف   4
ال�سندوق خالل املوؤمتر على ت�سليط ال�سوء على خماطر 
الطيور  م��الي��ني  ت��ه��دد  ال��ت��ي  الكهربائي  ال�سعق  ح���وادث 
احلاجة  على  ���س��ددوا  كما  ال��ع��امل،  ح��ول  �سنوياً  اجل��ارح��ة 
املا�سة لتطوير حلوٍل عاملية ناجعة ت�سمن �سالمة الطيور 
احلديثة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م��ن  اق��رتاب��ه��ا  ع��ن��د  اجل���ارح���ة 

ل�سبكات توزيع الكهرباء.
ك��م��ا ق���دم ال�����س��ن��دوق مل��ح��ة ع���ن م�����س��روع��ه ال��ت��ج��ري��ب��ي يف 
من  ط��ري  اآالف   4 ن��ف��وق  �سنوياً  ُت�سجل  وال��ت��ي  منغوليا، 
عند  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ب��ال��ت��ي��ار  �سعقها  نتيجة  احل���ر  ال�����س��ق��ر 
الدولة.  املنت�سرة يف  الكهرباء  توزيع  �سبكات  اقرتابها من 
زايد  بن  “�سندوق حممد  اأب��رم  امل�سكلة،  ه��ذه  وللحد من 
للمحافظة على الطيور اجلارحة” خالل وقٍت �سابق من 
العام اتفاقية �سراكة مع وزارة البيئة وال�سياحة املنغولية 
الكهرباء  ال�سلة و�سركات  التعاون مع اجلهات ذات  بهدف 
احلالية  الكهرباء  توزيع  �سبكة  من��وذج  لتعديل  املنغولية 
ومنع حوادث ال�سعق الكهربائي التي ت�سبب نفوق ال�سقور 

والطيور االأخرى.
وت��ع��د ط��ي��ور ال�����س��ق��ر احل����ر ح��ال��ي��اً م���ن االأن�������واع املهددة 
الطبيعة”،  الدويل حلماية  “االحتاد  بح�سب  باالنقرا�س 

املهددة  للطيور  احل��م��راء  ال��ق��ائ��م��ة  �سمن  م��درج��ة  وه���ي 
باالنقرا�س يف منغوليا.

ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق����ال م���ع���ايل م���اج���د امل���ن�������س���وري، املدير 
على  للمحافظة  زاي��د  ب��ن  “�سندوق حممد  ل���  التنفيذي 
يف  فاعلة  عاملية  موؤ�س�سة  “بو�سفنا  اجلارحة”:  الطيور 
جمال احلفاظ على ال�سقور والطيور اجلارحة وموائلها 
من�سًة  العاملي  الطاقة  م��وؤمت��ر  يف  جن��د  فاإننا  الطبيعية، 
كبار  م��ع  وال��ت��وا���س��ل  الفعالة  االإج�����راءات  الت��خ��اذ  مبتكرة 
دعم  يف  ي�ساهم  م��ن  وك��ل  الطاقة،  قطاع  ال��ق��رار يف  ّناع  �سُ
جهودنا التي تهدف اإىل اإحداث تغيري اإيجابي ملعاجلة هذا 

اخلطر املتنامي الذي يهدد حياة ال�سقور حول العامل«.
منغوليا  يف  م�سروعنا  “يقدم  املن�سوري:  معايل  واأ���س��اف 
ملحًة متعمقة للمندوبني امل�ساركني يف املوؤمتر حول جهودنا 
الدوؤوبة للحفاظ على حياة و�سالمة ال�سقور، واخلطوات 
العملية التي ميكن اتخاذها يف هذا االإطار م�ستقباًل. وقد 
ب�سكٍل  املعنية  اجلهات  مع  التوا�سل  على  املوؤمتر  �ساعدنا 
بّناء، وح�سد املزيد من جهود التعاون مع اأهم اجلهات التي 
تلتزم معايري امل�سوؤولية االجتماعية وال�سركات واملنظمات 
غ��ري احل��ك��وم��ي��ة و���س��رك��ات ال��ط��اق��ة ال��ك��رى امل�����س��ارك��ة يف 
املوؤمتر«. وا�ستقطب “�سندوق حممد بن زايد للمحافظة 
م�ساركته  خ��الل  الف��ت��اً  اهتماماً  اجلارحة”  الطيور  على 
اأيام؛  الأرب��ع��ة  ا�ستمر  ال��ذي  العاملي”  الطاقة  “موؤمتر  يف 
اإط��الق ح��واٍر وا�سع لعقد موؤمتٍر  حيث جنح ال�سندوق يف 
عاملي ُيكر�س برناجمه لدرا�سة �سبل احلفاظ على الطيور 

اجلارحة خالل الربع االأول من عام 2020.
على  للحفاظ  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  “�سندوق  اأن  اإىل  ُي�����س��ار 
اجلوارح” تاأ�س�س يف اأبريل 2018، بتوجيهات من �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سّلحة، وذلك بهدف تطوير 
تواجه  التي  الرئي�سية  العاملية  التحديات  ملعاجلة  حلول 
برامج  تنفيذ  على  ال�سندوق  ويعمل  اجل��ارح��ة.  الطيور 
عاملية تهدف لدعم جهود احلفاظ على الطيور اجلارحة 
يف  ح��ي��وي��اً  عن�سراً  متثل  باعتبارها  الطبيعية  وم��وائ��ل��ه��ا 

التنوع البيولوجي.

�سفري الدولة ي�سارك 
الندوة العاملية لل�سعوب 

الأ�سلية يف نيوزيلندا
•• ويلينغتون-وام:

اأح����م����د �سامل  اأك������د ����س���ع���ادة ����س���ال���ح 
الدولة  ���س��ف��ري  ال�����س��وي��دي  ال�����زرمي 
ل����دى ن��ي��وزي��ل��ن��دا اأن����ه ب��ال��رغ��م من 
االإمارات  �سعب  بني  امل�سافات  تباعد 
ال�سعبني  اأن  اإال  البا�سيفيك  و�سعوب 
واملحبة  ال��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م  ي��ت�����س��ارك��ان 

واالحرتام نف�سها.
الندوة  خ���الل  كلمته  يف  ذل���ك  ج���اء 
ل��ل�����س��ع��وب االأ���س��ل��ي��ة التي  ال��ع��امل��ي��ة 
كهوجنو  جن������اين  اإحت���������اد  ن���ظ���م���ه���ا 
لقبائل امل��اوري، يف اإقليم هوك�س بي 
يف نيوزيلندا بح�سور معايل ال�سيدة 
املاوري  تنمية  وزي��رة  ماهوتا  نانايا 
التجارة  ووزي�����رة  امل��ح��ل��ي،  واحل���ك���م 
ويليام  اأوب��ي��ت��و  وم��ع��ايل  والت�سدير 
وزير �سعوب البا�سيفيك يف نيوزيلندا 
يف  االأ�سليني  ال�سكان  من  وممثلني 
ك��م��ا تطرق  ال���ع���امل.  ع���دد م��ن دول 
معر�س  اإىل  ك��ل��م��ت��ه  يف  ال�����س��وي��دي 
املتوقع  م��ن  ال���ذي   2020 اإك�����س��ب��و 
اأن ي�ستقبل حوايل 25 مليون زائر، 
م�سريا اىل براجمه التي ت�سمل اإبراز 
مثل  ال�سعوب  جميع  تهم  موا�سيع 
الذكاء اال�سطناعي واآخر االبداعات 

الفنية والعلمية واالأدبية.

خالل م�ساركته يف موؤمتر الطاقة العاملي الرابع والع�سرين باأبوظبي

�سندوق حممد بن زايد للمحافظة على الطيور اجلارحة ي�ستعر�ص 
خماطر ال�سعق الكهربائي على حياة ال�سقور والطيور الأخرى

مت جمع واإزالة 484 طنا
حملة لإزالة م�سوهات الرمي الع�سوائي مبدينة غياثي

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة توعية ملقاويل م�ساريع 
تطوير جزيرة احلديريات ب�ساأن املظهر العام
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/املدفوع ال�سالح كهرباء  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

 قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�سيارات رخ�سة رقم:1236764 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فوراد ح�سني نظام الدين %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ثامر عا�سه �سفر حممد البقمي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء
ثامر عا�سه �سفر حممد البقمي من 100% اىل %0

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18 

اإعــــــــــالن
القلعة  ال�س�����ادة/معر�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

موتورز لل�سيارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1975196 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عادل عي�سى حممود %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فهد خمي�س را�سد عبيد املخمري

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

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

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18 

اإعــــــــــالن
بر�ستيج  ال�س�����ادة/كازا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمفرو�سات ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2503826 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خوله حمد را�سد حمد الكعبي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي �سامل خلفان الظاهري 

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

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

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة نيو اليف

 قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1106159 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نا�سر عبداهلل نا�سر باحلريان الظاهري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبا�س كرمي �سرحان البلو�سي

تعديل ا�سم جتاري من/بقالة نيو اليف 
NEW LIFE GROCERY

اىل/بقالة �سال�سيدو
SALCEDO GROCERY

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز ريفريا الطبي ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1142477 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عو�س �سعيدان فهيد م�سفر االحبابي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حفيظ رحمن باديات كونهي كامتى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد عبداهلل عبدالكرمي احلمادي

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

تعديل ا�سم جتاري من/مركز ريفريا الطبي ذ.م.م 
REVIERA MEDICAL CENTRE LLC

اىل/مركز ريفريا الطبي  - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
REVIERA MEDICAL CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  18  �شبتمرب  2019 العدد 12734 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  18  �شبتمرب  2019 العدد 12734 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  18  �شبتمرب  2019 العدد 12734 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  18  �شبتمرب  2019 العدد 12734 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  18  �شبتمرب  2019 العدد 12734 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  18  �شبتمرب  2019 العدد 12734 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  18  �شبتمرب  2019 العدد 12734 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  18  �شبتمرب  2019 العدد 12734 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  18  �شبتمرب  2019 العدد 12734 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  18  �شبتمرب  2019 العدد 12734 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130218
باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب 45005 ، ابوظبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/02/15  وامل�سجلة حتت الرقم: 130218 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :17
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/06/09 وحتى تاريخ: 2029/06/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
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EAT 45063

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
علي عي�سي معلمي للتجارة )�س ذ م م )فرع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 315605           بتاريخ :2019/8/19   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     / 200م

با�س��م: علي عي�سي معلمي للتجارة )�س ذ م م )فرع.
وعنوانة: �س.ب 28167 ، ديرة، دبي االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

الواق�عة بالفئة: 35
لون  يف  البارزة  الالتينية  باحلروف   »FRANCE PERFUMES« امل�سمى  كتب   : العالمة  و�سف 
العربية  اللغتني  يف  لل�سركة  التجاري  اال�سم  وهما  فرن�سا«  »العطورات  فوقها  وتظهر يف  عادي  بخط  اأ�سود 
ب�سكل  و  فني  و  متميز  بخط  االأ�سود  باللون  مكتوبتان   P« F«و  امل�سمى حرفان  فوق  وتظهر  واالإجنليزية. 

هند�سي. وت�سكل هاتان احلرفان دائرة غري كاملة كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  االعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
جي بي جلوبال ماج �س. ذ. م. م

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 315221           بتاريخ :2019/8/7    
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     / 200م

با�س��م: جي بي جلوبال ماج �س. ذ. م. م.
وعنوانة: جممع ال�سناعات الوطنية، جبل �س.ب 41804، ديرة، دبي االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الزيوت وال�سحوم التي ت�ستخدم يف ال�سناعة )غري الزيوت واملواد الدهنية التي ت�ستخدم يف التغذية والزيوت 
الوقود مبا يف ذلك  وامت�سا�سها،  االأتربة  ت�ستخدم لرت�سيب  التي  امل�ستح�سرات  الت�سحيم،  الطيارة(، مواد 
الزيوت املعدنية )اخلا�سة باإدارة املحركات( ومواد االإ�ساءة، �سموع اال�ساءة بجميع اأنواعها وفتائل االإ�ساءة 

يف الفنة.
الواق�عة بالفئة: 04

باحلروف   «  MAG Lubricants Inside Engineering  « امل�سمى  كتب   : العالمة  و�سف 
فوق  وكبري  عري�س  بخط   »MAG«   كلمة  ُكتبت  اأ�سود حيث  بلون  وفني  متميز  بخط  البارزة  الالتينية 
كلمة  وُك��ت��ب��ت  حتتها  املكتوبة  الكلمات  م��ع  ل��ت��ت��وازى  ح��روف��ه��ا  ب��ني  ومب�����س��اف��ات   »Lubricants« كلمة 
اأ�سغر مما فوقها وُكتبت حتتها كلمة »Inside Engineering » بخط  ك«Lubricants« بخط 

اأ�سغر منها وبنف�س العر�س ما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: عدم املطالبة بحق ح�سري عند ا�ستخدام االأحرف MAG باالأو�ساع االأخرى.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االعالن  

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  18  �شبتمرب  2019 العدد 12734 
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•• الفجرية -الفجر:

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  اأط���ل���ق���ت 
ال����ف����ج����رية مم���ث���ل���ة ب�������������اإدارة امل�������رور 
الرابعة  الف�سلية  احلملة  والدوريات 
)ال�سالمة  �سع�ار  اجل��اري حتت  للعام 
املرورية لطلبة املدار�س ( اعتبارا من 
ثالثة  ومل��دة  اجل��اري  �سبتمر  مطلع 
�سهور بهدف توعية ال�سائقني واأولياء 
االأمور من م�سببات احلوادث املرورية 
اأثناء  الطالب  لها  يتعر�س  قد  التي 

رحلتهم من واإىل املدر�سة.
كما تهدف احلملة اإىل تنمية ال�سلوك 
االي��ج��اب��ي ل���دى ط��ل��ب��ة امل���دار����س من 
على  والتعرف  العمرية  الفئات  كافة 
اأه���م ال��ق��واع��د امل���روري���ة ال��ت��ي تقيهم 
االآم��ن من  كالعبور  الطريق  خماطر 
االأماكن املخ�س�سة لعبور امل�ساة واآداب 
اجللو�س يف املقاعد اخللفية للمركبة 
املدر�سية  احلافالت  �سعود  واإر�سادات 
باالإ�سارات  املعرفة  االأط��ف��ال  واإك�ساب 
امل����روري����ة وح��ث��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ق��ي��د بها 

حفاظاً على �سالمتهم.
را�سد بن  الدكتور علي  العميد  واأف��اد 
املرور  اإدارة  م��دي��ر  ال��ي��م��اح��ي  ع��وا���س 
ت��اأت��ي �سمن  اأن احل��م��ل��ة  وال���دوري���ات 
الداخلية  ل���وزارة  الت�سغيلية  اخلطة 
وقطاع املرور يف القيادة وذلك �سمن 
اإطار املبادرة اخلا�سة برت�سيخ مبادئ 
ال��ث��ق��اف��ة امل���روري���ة م��ن خ���الل برامج 
التوعية املرورية والتي تاأتي جت�سيداً 

و  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
�سرطة الفجرية  بهدف جعل الطرق 

اأكرث اأمناً.
اأهمية  ب��ن ع��وا���س  ال��ع��م��ي��د  اأو����س���ح  و 
امل����روري����ة لطلبة  ال�����س��الم��ة  حت��ق��ي��ق 
امل���دار����س م��ن خ���الل ت��ك��ات��ف اجلهود 
االأمن  معايري  اأعلى  لتوفري  املبذولة 
وال�سالمة لطلبة املدار�س وتعزيز دور 
واخلا�سة  القطاعات احلكومية  كافة 
مدير  واأك��د  الطلبة،  ب�سالمة  املعنية 
امل���رور على دور االأ���س��رة وامل��در���س��ة يف 
تعزيز الوعي لدى الطلبة للمحافظة 
احلوادث  اأخطار  من  �سالمتهم  على 
املرورية، كما نوه على �سرورة جتنب 
املخالفات التي ت�سبب وقوع احلوادث 
وتوؤثر على �سالمة طالب املدار�س ) 
العا�سرة  �سن  دون  االأط��ف��ال  كجلو�س 
وعدم  للمركبة  االأم��ام��ي��ة  املقاعد  يف 
لالأطفال  احل��م��اي��ة  م��ق��اع��د  ت��وف��ري 
ال�سائقني  التزام  وع��دم  املركبة  داخ��ل 

ب��اإ���س��ارة ق��ف ل��ل��ح��اف��الت امل��در���س��ي��ة ( 
درا�سي  ع���ام  ال��ط��ل��ب��ة  ومت��ن��ى جلميع 

اآمن وخاٍل من احلوادث املرورية.
عبدال�سالم  م���وزة  اأول  امل���الزم  وق���ال 
الدرمكي مدير فرع التوعية واالإعالم 
التوعية  دور  اأن  ب���االإن���اب���ة  امل������روري 
املرورية ي�سعى اإىل اإعداد جيل مروري 
ال�سالمة  مفاهيم  تطبيق  على  ق��ادر 
املرورية للمحافظة على �سالمته من 
احلوادث  وم�سببات  الطريق  خماطر 
التوعية  مدير  اأو���س��ح  كما  امل��روري��ة، 
املختلفة  ال��ت��وع��وي��ة  ال���رام���ج  اأه�����م 
الوعي  ن�سر  يف  احلملة  دور  لتفعيل 
املدار�س  لطلبة  امل���روري���ة  وال��ث��ق��اف��ة 
وت����ق����دمي ال���ن�������س���ائ���ح واالإر��������س�������ادات 
الوقائية عر نقاط التوعية املختلفة 
الر�سائل  التوعية عر  اإىل  باالإ�سافة 
الن�سية وو�سائل التوا�سل االجتماعي 
وتوزيع  التوعوية  املحا�سرات  واإلقاء 

الرو�سورات والكتيبات. 

•• دبي –الفجر:

العام  االإم���ارات  موا�سالت  ا�ستقبلت 
اجل��ام��ع��ي اجل��دي��د ب��ت��ق��دمي خدمات 
من  األ���ف  يناهز10،090  مل��ا  النقل 
حافلة   753 ع��ر  اجل��ام��ع��ات  طلبة 
ل��ن��ق��ل ال��ط��ل��ب��ة امل��ن��ت�����س��ب��ني م���ن واإىل 
عدد من الكليات واجلامعات واملعاهد 

االأكادميية يف الدولة.
التنفيذي  املدير  العطار  بدر  وك�سف 
للنقل والتاأجري يف دبي وال�سارقة يف 
تنظيم  يتم  اأن��ه  االإم���ارات  موا�سالت 
املوؤ�س�سة  م��اب��ني  ي��وم��ي��اً  ع��دة رح���الت 
الطلبة  ���س��ك��ن  واأم����اك����ن  اجل��ام��ع��ي��ة 
اجلامعية  املوؤ�س�سات  مع  وبالتن�سيق 
ت��ل��ب��ي��ة ج��م��ي��ع مواعيد  ي�����س��م��ن  مب���ا 
الطلبة وااللتزام بجداول املحا�سرات 
املوؤ�س�سة  اأن  م����وؤك����داً    واالأن�������س���ط���ة، 
بجاهزية  اجل��ام��ع��ي  ال��ع��ام  ت�ستقبل 
والكوادر  احل���اف���الت  م��ن  اأ���س��ط��ول��ه��ا 
�سائقني  م����ن  ال���ع���ام���ل���ة  ال���ب�������س���ري���ة 
الذي  االهتمام  يعك�س  واإداري���ني، مبا 

موا�سالت  يف  العليا  االإدارة  ت��ول��ي��ه 
ال��ن��ق��ل اجلامعي،  االإم������ارات خل��دم��ة 
وال�������ذي مت����ت ت��رج��م��ت��ه م����ن خالل 
18 عاماً  ه��ذه اخل��دم��ة منذ  تقدمي 
باعتبارها املوؤ�س�سة احلكومية الرائدة 
املدر�سي  ال��ن��ق��ل  خ���دم���ات  ت��ق��دمي  يف 
والتجاري وفق اأعلى املعايري املعمول 

بها واأرفع م�ستويات اجلودة. 
وفرت  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  ال��ع��ط��ار  واأ����س���ار 

خ���دم���ات  ل���ت���ق���دمي  ح���اف���ل���ة   753
بحداثتها  تتميز  اجل��ام��ع��ي،  ال��ن��ق��ل 
املوا�سفات  الأف�������س���ل  وم����راع����ات����ه����ا 
وذلك  اجل����ودة،  وا���س��رتاط��ات  الفنية 
م�ستويات  اأع��ل��ى  حتقيق  ي�سمن  مب��ا 
ال�سالمة والراحة والرفاهية للطلبة 
وحتقيق  امل���ن���ق���ول���ني  اجل���ام���ع���ي���ني 

موا�سالت  ب���اأن  مو�سحاً  �سعادتهم، 
االإمارات تقوم باإدارة وتطوير وتوفري 
والدعم  امل�����س��ان��دة  اأ����س���ك���ال  خم��ت��ل��ف 
يف  ال��راغ��ب��ة  االأك��ادمي��ي��ة  للموؤ�س�سات 

اال�ستفادة من خدمات النقل.
وقد مت خالل الفرتة املا�سية تكثيف 
والتاأهيلية  ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال����رام����ج 

ال  العاملة  الب�سرية  للكوادر  الدورية 
برامج  تلقوا  حيث  ال�سائقني،  �سيما 
املرورية،  ال�����س��الم��ة  ح���ول  ت��دري��ب��ي��ة 
واالإ���س��ع��اف��ات االأول���ي���ة، وغ��ريه��ا من 
ب��ت��ط��وي��ر اخلدمة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  االأم������ور 
واالرت���ق���اء مب�����س��ت��وى ال��ع��ام��ل��ني على 

اختالف تخ�س�ساتهم.

•• دبي –الفجر:

قدمت حماكم دبي من خالل برنامج “ �سور “ برنامج املحامني التطوعي 
عام  م��ن  ال��راب��ع  ال��رب��ع  يف  انطالقه  منذ  املجانية  القانونية  لال�ست�سارات 
مكتب   94 ع��دد  وان�سمام  قانونية،  ا�ست�سارة   8000 عن  اأك��رث   2012
: جائزة    منها  ع��دي��دة  ج��وائ��ز  على  ال��رن��ام��ج  للرنامج، وح�سل  حم��ام��اة 
اأوائ����ل االإم�����ارات 2017 وج��ائ��زة ال��ف��ك��رة امل��ب��دع��ة يف ب��رن��ام��ج دب��ي لالأداء 
احلكومي املتميز  2015 وبلغت ن�سبة الر�سا يف العام اجلاري عن الرنامج 
%98، لتعزيز ثقة املجتمع بالنظام الق�سائي من خالل تقدمي ا�ست�سارات 

قانونية جمانية حول خمتلف اأنواع الق�سايا والدعاوى، مب�ساركة حمامني 
فئات  الح��ت��ي��اج  وا�ستجابة  اخل��دم��ة،  ب��ه��ذه  للقيام  يتطوعون  متخ�س�سني 

معينة، لتحقيق اأعلى م�ستويات ر�سا و�سعادة املتعاملني
املتقا�سني يف حماكم  توجيه  ق�سم  رئي�س  البدوي  الدين  �سم�س  اأ�سار  حيث 
دبي، اأن برنامج املحامني التطوعي لال�ست�سارات القانونية املجانية هو االأول 
من نوعه يف ال�سرق االأو�سط، مت ت�سميمه بالتعاون بني حماكم دبي ومكاتب 
املحاماة يف اإمارة دبي، م�سرياً اأن التقا�سي يف الع�سر احلديث يت�سمن ال�سري 
يف اإجراءات قانونية تت�سف يف الكثري من جوانبها بالتعقيد والطابع الفني 
الذي يتطلب اال�ستعانة مب�ساعدين متخ�س�سني تعارف على قيامهم بهذا 

الدور يف جميع دول العامل يف مقدمتهم املحامي،  و�سمن املبادرات املجتمعية 
مكاتب  وجميع  دب��ي  التي جتمع حماكم  ال�سراكة  م��ن  وانطالقا  ال��رائ��دة، 
املحاماة يف اإمارة دبي مت ت�سميم “برنامج اال�ست�سارات القانونية املجانية” 
ال�سري يف الدعاوى ب�سكل  املبدئي للمتقا�سني لتعينهم على  العون  لتقدمي 
القانونية  لال�ست�سارات  التطوعي  امل��ح��ام��ني  ب��رن��ام��ج  اأن  مو�سحاً  �سليم. 
)�سور( يقدم ا�ست�سارات قانونية جمانية، حول خمتلف الق�سايا والدعاوى، 
مب�ساركة حمامني متخ�س�سني يتطوعون للقيام بهذه اخلدمة، وذلك عر 
جمموعة من القنوات منها، املوقع االلكرتوين الوات�س اب، مركز االت�سال 
اإب��راز دور املحاكم واملحامني يف جمال  ، احل�سور ال�سخ�سي ، مبا ي�سهم يف 

تقدمي اخلدمات املجتمعية، وتعزيز ال�سراكة بني املحاكم ومكاتب املحاماة، 
اللتزام  جت�سيداً  �سور  برنامج  وميثل  املجتمع،  يف  القانونية  املعرفة  لن�سر 
القانونية  املنظومة  �سمن  واالب��ت��ك��ار  االإب���داع  ثقافة  برت�سيخ  دب��ي  حماكم 
والق�سائية وتوفري خدمات قانونية من �ساأنها حتقيق اأعلى م�ستويات ر�سا 
و�سعادة املتعاملني، وتكمن اأهمية الرنامج يف كونه ثمرة عمل م�سرتك مع 
مكاتب املحاماة يف دبي يف �سبيل تعزيز ثقة املجتمع بالعمل الق�سائي ون�سر 
املعرفة القانونية والعدلية، واإّن م�سوؤولياتنا الوطنية حتّتم علينا موا�سلة 
ال�سعي اجلاد لتحقيق التنمية االجتماعية املتكاملة التي تعتر حجر اأ�سا�س 

التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة.. . . .

•• دبي -وام: 

�سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�����س��ي��خ  �سمو  �سهد 
للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل 
ال��رئ��ي�����س االأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة ط���ريان 
تخريج  ام�س حفل  �سباح   ، االإم���ارات 
الدفعة ال�ساد�سة من برامج املاج�ستري 
را�سد  ب����ن  حم���م���د  ب��ك��ل��ي��ة   2019
ل�����الإدارة احل��ك��وم��ي��ة، وذل���ك يف مركز 

دبي التجاري العاملي.
القطامي  حميد حممد  معايل  واأك��د 
بن  كلية حممد  اأمناء  رئي�س جمل�س 
را���س��د ل����الإدارة احل��ك��وم��ي��ة، يف كلمته 
و�سول  اأن  احلفل  خ��الل  االفتتاحية 
العاملية  الكليات  م�ساف  اإىل  الكلية 
ال��ع��ري��ق��ة يف وق���ت ق��ي��ا���س��ي م��ا ه��و اإال 
نتاج فكرة م�ستلهمة من روؤى �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
“رعاه  جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي 
واقعي من  اقتبا�س  اإال  اهلل”، وما هو 
العلوم  يف  ال��ن��اج��ح��ة  ���س��م��وه  جت����ارب 
االإداري�����ة، وف��ن��ون ال��ق��ي��ادة، ال��ت��ي اأراد 
قادة  بناء  اأ�سا�س  ه��ي  تكون  اأن  �سموه 

امل�ستقبل.
اأ�سبحت  الكلية  اأن  القطامي  واأ�ساف 
�سرحا علميا وتطبيقيا عامليا، لهند�سة 

واملخططني  ال���ق���رار  ���س��ن��اع  واإع������داد 
عن  ف�سال  املوؤ�س�سي،  العمل  وقيادات 
كونها م�سدرا مهما لبحوث ودرا�سات 
اأ�سا�سيا  وم�سدرا  الب�سرية،  التنمية 
لت�سكيل  رح���ب���ة  و����س���اح���ة  ل��ل��م��ع��رف��ة، 
املبتكرة،  االأف��ك��ار  واأ���س��ح��اب  املبدعني 
املقبلني على الكلية من داخل الدولة 
الكلية لتخ�سي�س  وخارجها، وتتوجه 
الدكتوراه  مل��ن��ح درج���ة  ن��وع��ي��ة  ب��رام��ج 

على  املتنامي  الطلب  حجم  ���س��وء  يف 
برامج الدرا�سات العليا، لتكون الكلية 
هي املركز العلمي والتعليمي والبحثي 

املتكامل يف املنطقة.
ومت خالل احلفل عر�س فيلم ق�سري 
ي��خ��ت��زل ق�سة جن���اح اخل��ري��ج حممد 
ال��غ��ف��ل��ي م����ن اأ����س���ح���اب ال���ه���م���م، ثم 
ال��ري��ام��ي كلمة  �سامي  األ��ق��ى اخل��ري��ج 
اأكد من خاللها على تفرد  اخلرجني 

ال��درا���س��ة يف كلية حم��م��د بن  جت��رب��ة 
اإىل  ل��الإدارة احلكومية، م�سريا  را�سد 
اأن الطلبة اخلريجني هم بالفعل رواد 
يف موؤ�س�ساتهم ويحملون على عاتقهم 
اإىل  ج���اوؤوا  ولكنهم  ع��دة،  م�سوؤوليات 
العلم  املزيد من  اأجل نهل  الكلية من 
التي  العلوم  تلك  وا�ستخدام  والتطور 
ا�ستقوها من الكلية يف خدمة الوطن 
اخلريجني  اأن  م�����س��ي��ف��ا  وامل��ج��ت��م��ع، 

ين�سدون امل�ستقبل والت�سلح بالعلم من 
فر�س  وخلق  حتدياته  مواجهة  اأج��ل 
الدولة  تناف�سية  م��ن  ت��ع��زز  ج��دي��دة 

وحتقيق ريادتها يف كل املجاالت.
ثم قام �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل 
حممد  حميد  م��ع��ايل  يرافقه  مكتوم 
بن  علي  الدكتور  و�سعادة  القطامي، 
لكلية  التنفيذي  الرئي�س  امل��ري  �سباع 
احلكومية،  ل���الإدارة  را�سد  بن  حممد 

عددهم  وال��ب��ال��غ  اخل��ري��ج��ني  بتكرمي 
ال���رام���ج  يف  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب���ا   83
املاج�ستري التنفيذي يف االإدارة العامة 
االإدارة  يف  واملاج�ستري   ،  EMPA
العامة MPA وماج�ستري ال�سيا�سات 
العامة MPP ، واملاج�ستري يف اإدارة 

. MIM االبتكار
اخلريجني  اجتهاد  على  �سموه  واأثنى 
خالل م�سريتهم االأكادميية والعلمية 

ومتنى لهم املزيد من التقدم والعطاء 
وم��وا���س��ل��ة االإب�����داع واالب��ت��ك��ار خالل 
م�سريتهم املهنية وخدمة وطنهم بكل 

كفاءة واقتدار.
تبذلها  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  �سموه  واأ���س��اد 
ب�سكل  ال���دول���ة  يف  العلمية  ال�����س��روح 
ل���الإدارة  ب��ن را���س��د  ع��ام وكلية حممد 
اخل�سو�س  وج�����ه  ع���ل���ى  احل���ك���وم���ي���ة 
ك������وادر متميزة  ت��خ��ري��ج  خ����الل  م���ن 

بالعلم  امل���ت�������س���ل���ح���ني  ال���ط���ل���ب���ة  م�����ن 
وا�ست�سراف  ال���ت���ح���دي���ات  مل���واج���ه���ة 
طموحاتهم  وبهدف حتقيق  امل�ستقبل 

وتطلعاتهم يف ميادين العمل.
اأحمد  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  ق���ام  ويف اخل��ت��ام 
�سورة  بالتقاط  مكتوم،  اآل  �سعيد  بن 
اخل���ري���ج���ني وجمل�س  م���ع  ج��م��اع��ي��ة 
االأمناء وهيئة تدري�س كلية حممد بن 

را�سد لالإدارة احلكومية.

ويحقق ن�سبة ر�سا 98%

برنامج )�سور( التطوعي لال�ست�سارات القانونية املجانية يف حماكم دبي يقدم 8000 ا�ست�سارة منذ انطالقه يف 2012

اأحمد بن �سعيد ي�سهد تخريج الدفعة ال�ساد�سة من كلية حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية

مرور الفجرية يطلق حملة ال�سالمة املرورية لطلبة املدار�ص 

 

•• حم�شن را�شد – دبي 

اأ�سابيع  م��ن ثالثة  اأك��رث  م��رور  بعد 
الرغم  وع��ل��ى   ، ال��ط��الب  دوام  ع��ل��ى 
م���راراً  العمليات  ق��ط��اع  اع���الن  م��ن 
على  وتاأكيدهم   ، املدار�س  بجاهزية 
ان جميع الكتب بني ايدي الطالب 
اأم���ور ط��الب مدار�س  اأول��ي��اء  �سكا   ،
ال�سمالية  حكومية بدبي واالم��ارات 
باالم�س ، انه وحتى اليوم ومع قرب 
بدء االمتحانات الق�سرية  مل يت�سلم 
الطالب الكتب وهناك نق�س حاد يف 

الكتب املدر�سية .
بالوزارة  م�سوؤولة  م�سادر  وك�سفت 
 ، اي��ام  ال�سحف منذ  ن�سرته  ان ما   ،
اثبتت  ال��ت��ي  ال��رق��اب��ة  ف��رق  لتقارير 
هناك  وان   ، امل��دار���س  ع��دم جاهزية 
بقيادة  دف����ع   ، ب��ال��ك��ت��ب  ح����اد  ن��ق�����س 
ال�������وزارة مل�����س��اءل��ة م�����س��وؤول��ي��ه��ا عن 
الطالب  ا�ستالم  عدم  وراء  اال�سباب 
ت���اري���خ���ه ، مم���ا دفع  ل��ل��ك��ت��ب ح��ت��ى 
املدر�سية  العمليات  ق��ط��اع  ب��ق��ي��ادات 
املجال�س  روؤ���س��اء  مبخاطبة   ، اأم�����س 
م��ط��ال��ب��ني اإي���اه���م ، ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
كافة  و�سرعة ح�سر  املدار�س  ادارات 
النواق�س من الكتب ، ور�سد املدار�س 

التي مل يت�سلم طالبها كتبهم حتى 
موافاتهم  ع��ل��ى  م�����س��ددي��ن   ، ال��ي��وم 
اعداد  تف�سيلية عن  بنتائج احل�سر 
الدرا�سية  وامل���راح���ل  وامل����واد  ال��ك��ت��ب 
ظهر  اق�ساه  م��وع��د  يف  لها  التابعة 
للوزارة  يت�سنى  حتى  االربعاء  اليوم 

�سرعة التحرك وتوفريها  .
واأكدت تلك امل�سادر اأن اأولياء االمور 
مل ي��رتك��وا ب��اب��ا اال وط��رق��وه ، من 
مراجعة ديوان الوزارة بدبي وخدمة 
ان  �ساكني   ، املبا�سر  والبث  العمالء 
“ امل��ع��ن��ي��ة بالكتب  “ ت��وزي��ع  ���س��رك��ة 
قد  ال���وزارة  كانت  وال��ت��ي   ، املدر�سية 
اأو�ست من قبل بالتوا�سل معها من 

اأو من   ، االلكرتونية  البوابة  خالل 
خالل املكتبة االإلكرتونية )الديوان( 
من خالل رابط  اأعلنت عنه الوزارة 
https://elib.moe. وه���و 
الكتب  ل�سراء   ،  gov.ae/App
التوا�سل  وي�����س��ع��ب  ي�����س��ت��ج��ي��ب  ال 
م�سكلة    ان  اىل  الف����ت����اً   ، م��ع��ه��م��ا 
ب��ال��ك��ت��ب ط���ال���ت جميع  ال���ن���واق�������س 
املراحل الدرا�سية وخا�سة ال�سفوف 
، م�سريين  التا�سع للثاين ع�سر  من 
اىل ان هناك مراحل درا�سية مقبلة 

على امتحانات ق�سرية .
النطاق  م��������دراء  ج�������والت  وك����ان����ت 
مبدار�سهم مع بدء العام الدرا�سي ، 

قد ا�سفرت عن نتائج اأعلنوها “ هم 
جاهزية  ان  لقطاعهم  حينها  يف   “
املدار�س من كتب ومعلمني واداريني 
على الوجه االكمل ، يف حني ك�سفت 
ت��ق��اري��ر ف���رق ال��رق��اب��ة خ���الف ذلك 
وا�سماء  امل����دار�����س  ب��ا���س��م��اء  مت���ام���ا 
واالداري���ني  املعلمني  ونق�س  الكتب 
، ورفعته موؤخراً يف تقارير لقيادات 
ال��رد عليها وايجاد  ال��وزارة طالبني 
احل��ل��ول ال�����س��ري��ع��ة . وا���س��اف��ت ذات 
ال��وزارة كانت قد عممت  ان  امل�سادر 
على مدار�سها قبل بدء دوام الطالب 
املا�سي  اغ�����س��ط�����س   26 وحت���دي���داً 
الكتب  “  ت��وزي��ع  ب���  بتعميم معنون 
الثالثة  احللقة  ل�سفوف  املطبوعة 
احلكومية  ل���ل���م���دار����س   )12-9(
فقط “ ، اأ�سارت فيه اىل ان  الكتب 
والتي  للمدار�س  توريدها  مت  التي 
يجب توزيعها على الطلبة هي كتب 
االأن�سطة فقط ،  اأما الكتب االأخرى 
ه����ي ل��ل��م��ع��ل��م��ني وه�����ي ع����ب����ارة عن 
امل��ق��ررة )كتاب الطالب(  امل��واد  ح��زم 
اأث���ن���اء احل�سة  امل��ع��ل��م  ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا 
ال��در���س��ي��ة ف��ق��ط جل��م��ي��ع ال�����س��ع��ب ، 
وعليه فاإن ال��وزارة اكدت ان الطلبة 
واإمنا  ال��ط��ال��ب  ك��ت��اب  ي�ستلموا  ل��ن 

كتاب الن�ساط فقط ،  م�سرية يف ذات 
االطالع  ميكنهم  ان��ه  اىل  التعميم 
على كتاب الطالب من خالل املكتبة 
خالل  من  )ال��دي��وان(  االإلكرتونية 
https://elib. التايل:  الرابط 
والذي   ،moe.gov.ae/App
ي�ستجيب  ان���ه مل  ب��ع��د  ف��ي��م��ا  ت��ب��ني 
ح��ت��ى ال��ي��وم . وع����ادت ال�����وزارة مرة 
اخرى تعيد على مدار�سها ما اعلنته 
املدار�س  م�����دراء  خم��اط��ب��ة  م�����س��ب��ق��اً 
كتاب  “ ت��وزي��ع  ب���  معنون  بتعميم   ،
اللغة  مل�����ادة  ال��ل��غ��وي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
العربية لل�سفوف من التا�سع للثاين 
ع�سر “ ، وتقول فيه اإحلاقا بالتعميم 
الكتب  با�ستخدام  واخلا�س  ال�سابق 
االإلكرتونية لطالب احللقة الثالثة 
 ، ع�سر(  – ال��ث��اين  التا�سع  )ال�سف 
كتاب  ب��اأن  العلم  و  االإح��اط��ة  يرجى 
ملادة  للطالب  اللغوية  التطبيقات 
اللغة العربية لل�سفوف من التا�سع 
توزيعه  و  طباعته  مت  ع�سر  للثاين 
على املدار�س باأعداد الطلبة ، لذلك 
توزيعه  امل��دار���س  اإدارات  م��ن  يرجى 
ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة اال ان ه���ذا االم���ر مل 
ي���ح���دث اي�����س��اً وظ����ل ال��ط��ل��ب��ة دون 

كتب .

المتحانات الق�سرية على الأبواب والطالب بال كتب درا�سية

م�سادر م�سوؤولة بالوزارة تك�سف امل�ستور حول نواق�ص الكتب ومعاناة اأولياء الأمور

تكثيف الدورات التدريبية ل�سائقي النقل اجلامعي

موا�سالت الإمارات تنقل اأكرث من 10 اآلف طالب جامعي

فقدان �شهادة اأ�شهم
فقد املدعوة / عو�سة �ساعن مرزوق ، اإماراتية 
اجلن�سية - �سهادة ا�سهم �سادرة من م�سرف 

ابوظبي االإ�سالمي بعدد 3729 �سهما
)من يجدها عليه التوا�سل مع امل�سرف 
املذكور اأعاله او رقم 0504471144( 

�سافيتا   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
الهند     ، ارومل���وزى  بارتيبان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )K1034803( رق����م 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

ا�ستعر�ست جلنتا اإدارة االنتخابات 
خمتلف  ال�����ذك�����ي�����ة  واالأن������ظ������م������ة 
النتخابات  اخل��ا���س��ة  امل�����س��ت��ج��دات 
املجل�س الوطني االإحتادي 2019 
مبا ي�سمن تنفيذ عملية انتخابية 
وفق اأرقى املعايري وباأعلى م�ستويات 

الدقة والنزاهة وال�سفافية.
ج���اء ذل���ك خ���الل االج��ت��م��اع الذي 
����س���م مم���ث���ل���و ف�����رق ال���ع���م���ل لدى 
اإدارة  خ��ط��ة  ت���ن���اول���وا  ال��ل��ج��ن��ت��ني 
االنتخابات ون�سب االإجناز، وخطة 
املراكز  بتجهيز  اخل��ا���س��ة  ال��ع��م��ل 
ا�ستمرارية  وخ��ط��ة  االن��ت��خ��اب��ي��ة، 
ال��ع��م��ل، ون���ظ���ام ال��ت�����س��وي��ت خارج 
ال����دول����ة وخ���ط���ة ����س���ري ال���ع���م���ل يف 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، وخطة  ال��ب��ع��ث��ات 
لعملية  وال��ت��ج��ري��ب  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
اأجهزة  ت��وزي��ع  وخ��ط��ة  الت�سويت، 
االنتخابية،  امل��راك��ز  يف  الت�سويت 
وا������س�����ت�����ع�����دادات روؤ�������س������اء امل����راك����ز 

وم�ستجدات  ونوابهم،  االنتخابية 
تدريب فرق عمل املراكز االنتخابية، 
وال������دور ال��ف��اع��ل ل��ل��م��ت��ط��وع��ني يف 
تنظيم واإجناح العملية االنتخابية، 
وغريها من اال�ستعدادات اجلارية 

لالنتخابات.

وق���ال ���س��ع��ادة ط���ارق ه���الل لوتاه، 
وكيل وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س 
اللجنة  ع�سو  االإحت���ادي،  الوطني 
الوطنية لالنتخابات، رئي�س جلنة 
اإدارة االنتخابات: “اإن ت�سافر كافة 
العمل  ف��رق  م��ن خمتلف  اجل��ه��ود 

املعنية بتنظيم العملية االنتخابية 
االنتخابي  اال���س��ت��ح��ق��اق  الإجن������از 
وفق اأعلى املعايري ي�سهم يف تعزيز 
من  للناخبني  ال��ف��اع��ل��ة  امل�����س��ارك��ة 
اأع�������س���اء ال��ه��ي��ئ��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة يف 
املجل�س  يف  ل��ه��م  اخ��ت��ي��ار مم��ث��ل��ني 

الوطني االإحتادي، وينعك�س اإيجابا 
على دور املجل�س الريادي يف تعزيز 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة التي  م�����س��رية 
تنتهجها دولة االإمارات، واالرتقاء 

بجميع قطاعات املجتمع«.
ال���ع���ايل من  امل�����س��ت��وى  اأن  واع���ت���ر 
التن�سيق بني خمتلف جلان وفرق 
الوطني  املجل�س  ان��ت��خ��اب��ات  ع��م��ل 
لعملية  يوؤ�س�س   2019 االإحت��ادي 
ونزيهة  و�سفافة  �سل�سة  انتخابية 
حتقق غاياتها يف ا�ستكمال خطوات 
الذي  ال�سيا�سي  التمكني  برنامج 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأط���ل���ق���ه 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
العام  يف  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
2005، اإىل جانب تعزيز م�سرية 
دور  وتر�سيخ  ال�سيا�سية،  التنمية 
امل���واط���ن يف امل�����س��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 

عملية �سناعة القرار.
واأو�سح اأن ن�سب االإجناز النوعية يف 
واللوج�ستية  التقنية  اال�ستعدادات 
االنتخابية  للعملية  وال��ب�����س��ري��ة 

ترز اجلهود الكبرية التي تبذلها 
املجل�س  ان���ت���خ���اب���ات  ع���م���ل  ف������رق 
النجاح  لتحقيق   ،2019 الوطني 
دورتها  يف  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة 
ال���راب���ع���ة، ك��م��ا اأن���ه���ا ت��ع��ك�����س حجم 
االلتزام لفرق العمل الإجناز املهام 
ومبا  االأداء،  م��ع��دالت  اأع��ل��ى  وف���ق 
الر�سيدة،  القيادة  تطلعات  يواكب 
للعمل  جديدة  جناحات  وت�سجيل 
الرملاين يف دولة االإم��ارات تواكب 
ال���ن���ج���اح���ات ال���ت���ي حت��ق��ق��ه��ا دول���ة 

االإمارات يف جميع املجاالت.

�سل�سلة  اإط����ار  يف  االج��ت��م��اع  ي��اأت��ي 
م����ن اخل�����ط�����وات واال�����س����ت����ع����دادات 
لتوفري  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
مركزا   39 م��ت��ط��ل��ب��ات  خم��ت��ل��ف 
ان��ت��خ��اب��ي��ا داخ����ل ال���دول���ة و118 
م���رك���زا خ���ارج���ه���ا، مت��ه��ي��دا لبدء 
الدولة،  خ��ارج  الت�سويت  عمليات 
�ستتم  ال���ت���ي  امل��ب��ك��ر  وال��ت�����س��وي��ت 
اإم�����ارات  9 م���راك���ز يف خم��ت��ل��ف  يف 
الدولة، وفعاليات اليوم االنتخابي 
اإج���راءات  م��ن  يليه  وم��ا  الرئي�سي 
ف��رز االأ���س��وات واإع���الن الفائزين، 

وذلك وفق اجل��دول الزمني الذي 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  ���س��اب��ق��ا  اأع��ل��ن��ت��ه 

لالنتخابات.
ل�سوؤون  الدولة  وزارة  اأن  اإىل  ي�سار 
امل���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي االإحت�����������ادي 
للجنة  العامة  االأم��ان��ة  وبو�سفها 
ال��وط��ن��ي��ة ل��الن��ت��خ��اب��ات ت��ع��م��ل مع 
جلنة اإدارة االنتخابات على تنظيم 
االنتخابية  العملية  جميع جوانب 
اخل���ا����س���ة ب����ال����دورة ال���راب���ع���ة من 
ان����ت����خ����اب����ات امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 

االإحتادي 2019.

•• دبي-الفجر:

تكّفلت  ك��رمي��ة،  ح��ي��اة  نيل  يف  االأط��ف��ال  ح��ق��وق  تر�سخ  اإن�سانية  ب���ادرة  يف 
ال�سركاء  بالتعاون مع  اآ�سيوي  برعاية طفل  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
اال�سرتاتيجيني، لتوفري العالج وامل�سكن والتعليم اإىل حني انتهاء فرتة 

حمكومية والديه امل�سجونني يف ق�سايا مالية.
مركز  مدير  تهلك،  ن��ور  ط��ارق حممد  الدكتور  العميد  ق��ال  وتف�سيليا، 
�سرطة نايف، اإن والدة الطفل البالغ من العمر 4 �سنوات، كانت تق�سي 
اإىل  الطفل  برعاية  ع��اه��دة  ب��دب��ي،  الن�ساء  �سجن  يف  ف��رتة حمكوميتها 
اأدت اإىل احلكم  اأي�سا من م�ساكل مالية  والده، والذي كان بدوره يعاين 

عليه بال�سجن، ونظرا لعدم وجود اأقارب يعهدون اإليهم برعاية الطفل، 
فقد حر�ست �سرطة دبي بالتن�سيق مع اجلهات املعنية على توفري ملجاأ 
ب�سبب  ثبوتية  اأوراق  اإىل  يفتقد  كان  الطفل  اأن  ط��ارق  العميد  وب��نّي  له. 
امل�ساكل املالية التي يعاين منها وال��داه، كما اأنه بحاجة اإىل عالج فوري 
الإ�سابته مبر�س جلدي، اإ�سافة اإىل تلعثمه يف احلديث، وعلى الفور ن�سق 
ق�سم التوا�سل مع ال�سحية يف املركز مع ال�سفارة اخلا�سة بهم واجلهات 
الفريق  توا�سل  كما  ل��ه،  �سفر  وج���واز  ثبوتية  اأوراق  ال�ستخراج  املعنية 
مدة  بقاءه  ا�ستلزم  وال��ذي  للطفل  العالج  لتقدمي  لطيفة  م�ست�سفى  مع 
اأ�سبوعني اإىل حني متاثله التام لل�سفاء، ثم مت حتويله اإىل موؤ�س�سة دبي 
اخلريية لرعاية الن�ساء واالأطفال التي اهتمت بتعليمه وتطوير قدراته 

يف النطق واحلديث، وحر�ست على ا�سطحابه لزيارة والدته يف ال�سجن 
ب�سورة دورية. واأو�سح اأن والدة الطفل ت�سّلمته بعد خروجها من ال�سجن، 
وتعهدت باالهتمام به ورعايته، وعادت به اإىل وطنها، كما اأن والد الطفل 
خرج بدوره من ال�سجن، وت�سلم وظيفة جديدة تكفل له والأ�سرته حياة 
اإن والدا الطفل وبعد ق�ساء فرتة حمكوميتهما،  كرمية.  وقال العميد 
وا�ستالمهما للطفل، جاءا اإىل �سرطة دبي مقدمان �سكرهما اجلزيل على 
البادرة االإن�سانية اجتاه طفلهما، موؤكدان اأنها املرة االأوىل التي ي�سهدان 
وقانونية  وتعليمية  العطاء الالحمدود عر خدمات عالجية  فيها هذا 
عي�سا  الوحيد  لطفلهما  تكفل  جديدة  حياة  ب��دء  من  مكنتهما  جمانية، 

كرميا.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ل�������س���وؤون  ال�����دول�����ة  وزارة  ن���ّظ���م���ت 
واللجنة  االحت��ادي  الوطني  املجل�س 
ال����وط����ن����ي����ة ل����الن����ت����خ����اب����ات ور�����س����ة 
للتوعية بانتخابات املجل�س الوطني 
واالإج����������راءات   2019 االحت��������ادي 
“امل�ساركة  عنوان  حتت  بها  املتعلقة 
املجل�س  وان���ت���خ���اب���ات  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
مقر  يف  وذل��ك  االحتادي”،  الوطني 
الدويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
ت�سليط  خاللها  مت  حيث  باأبوظبي، 
ال�����س��وء ع��ل��ى االآل���ي���ات واالإج������راءات 
عمليات  ت���ن���ف���ي���ذ  ت�������س���م���ن  ال�����ت�����ي 
 22 يومي  ال��دول��ة  خ��ارج  الت�سويت 
معايري  اأرق����ى  وف���ق  �سبتمر  و23 

الدقة وال�سفافية والنزاهة.
وقد مت خالل ور�سة العمل الرتكيز 
ي�سل  التي  االنتخابية  امل��راك��ز  على 
عددها اإىل 118 مركزاً موزعة على 
والبعثات  والقن�سليات  ال�����س��ف��ارات 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ل��دول��ة االإم������ارات يف 
خمتلف دول العامل، حيث مت تزويد 
باخلرات  امل��راك��ز  ه��ذه  العاملني يف 
التعامل  التي متكنهم من  واملهارات 

الهيئات  اأع�����س��اء  م��ن  الناخبني  م��ع 
الت�سويت  ف��رتة  خ��الل  االنتخابية 
يتعلق  فيما  ال��دول��ة، وال�سيما  خ��ارج 
وتوجيههم  ال��ن��اخ��ب��ني  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال 
ملمار�سة حقهم االنتخابي، باالإ�سافة 
ورقة  ط��ب��اع��ة  ب��اآل��ي��ة  تعريفهم  اإىل 
ال�سفافية  ي�����س��م��ن  ومب���ا  االق�����رتاع 
عمليات  يف  وال�����ن�����زاه�����ة  وال������دق������ة 
الدولة  خ���ارج  ت��ت��م  ال��ت��ي  الت�سويت 

ب�سكل يدوي وعر �سناديق اقرتاع.   
الغفلي،  �سعيد  الدكتور  �سعادة  وقال 
املجل�س  ل�����س��وؤون  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل 
الدولة  وزارة  يف  االحت���ادي  الوطني 
االحتادي،  الوطني  املجل�س  ل�سوؤون 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  وُم����ق����رر  ع�����س��و 
الوطنية  اللجنة  “اإن    لالنتخابات: 
لالنتخابات تعمل على توفري جميع 
االإمكانات والقدرات لتاأهيل الكوادر 

وال��ك��ف��اءات داخ��ل ال��دول��ة وخارجها 
للعملية  اأف�����س��ل  ���س��ري  ي�����س��م��ن  مب���ا 
من  الناخبني  ومتكني  االنتخابية، 
ممار�ستهم حقهم االنتخابي باختيار 
من ميثلهم بكل ي�سر و�سهولة اأينما 
ك���ان���وا ع���ر ت��وف��ري م���راك���ز جمهزة 
ال���س��ت��ق��ب��ال��ه��م وع���ل���ى م������دار فرتة 
الدولة وفق  املقررة خارج  الت�سويت 
املجل�س  النتخابات  الزمني  اجلدول 

الوطني االحتادي 2019«. 
اأع�ساء الهيئات  ودعا �سعادته جميع 
امل�ساركة  كانوا من  اأينما  االنتخابية 
االنتخابية،  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
للم�ساهمة يف مواكبة تطلعات قيادة 
دولة االإمارات يف متكني املواطن من 
�سنع  عملية  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل�ساهمة 
الرملاين  بالعمل  واالرت��ق��اء  القرار، 

يف دولة االإمارات.
واأّك������د ���س��ع��ادت��ه اأن دول����ة االإم������ارات 
لالرتقاء  م��ت��ك��ام��ل��ة  روؤي������ة  مت��ت��ل��ك 
امل�ساركة  وتعزيز  ال��رمل��اين  بالعمل 
ومتدّرج،  مدرو�س  ب�سكل  ال�سيا�سية 
اأن دول�����ة االإم������ارات  ���س��ع��ادت��ه  وب����ني 
انتخابية  ا�ستحقاقات  ثالثة  �سهدت 
و2011   2006 االأع�������������وام  يف 
بالنجاح  جميعها  وتكللت  و2015 
اأع�ساء  الفاعلة من  امل�ساركة  نتيجة 
حر�ست  ال��ت��ي  االنتخابية  الهيئات 
على التفاعل مع العملية االنتخابية 
الذين  ل��ل��م��ر���س��ح��ني  وال���ت�������س���وي���ت 
ميتلكون القدرات والكفاءة لتمثيلهم 

حتت قبة املجل�س.
امل�ساركة  اأن  ع��ل��ى  ���س��ع��ادت��ه  و����س���دد 
الفاعلة الأع�ساء الهيئات االنتخابية 

يف انتخابات املجل�س الوطني الختيار 
ال���ذي يحملون  االأك���ف���اء  امل��ر���س��ح��ني 
ق�ساياهم ويواكبون احتياجاتهم يف 
اال�ستحقاق االنتخابي احلايل، �ستقود 
اإىل موا�سلة م�سرية النجاحات، كما 
املر�سحني  و�سول  اإىل  �ستوؤدي  اأنها 
االأ�سلح للقيام مبهامهم وتعزيز دور 
 2019 االحت��ادي  الوطني  املجل�س 
يف خدمة الوطن وامل��واط��ن. كما مت 
ب��اب احل��وار مع  خ��الل الور�سة فتح 
احل�����س��ور ح��ي��ث مت��ت االإج���اب���ة على 
باأهمية  املتعلقة  االأ���س��ئ��ل��ة  خمتلف 
االنتخابية  الهيئات  اأع�ساء  ت�سويت 
يف انتخابات الوطني 2019 لتعزيز 
على  ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة  م�����س��ت��وى 
التطوير  وموا�سلة  الدولة  م�ستوى 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ل��ع��م��ل  االإي��ج��اب��ي 
الت�ساقاً  اأك�����رث  ل��ي��ك��ون  االحت�������ادي 

وقرباً من املواطنني وق�ساياهم.
كما تناولت الور�سة �سرحاً عن اآليات 
الت�سويت خارج الدولة والتي �سوف 
انتخابياً  م����رك����زاً   118 يف  ت���ك���ون 
وقن�سليات  ���س��ف��ارات  ع��ل��ى  م���وزع���ة 
لدولة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  وال���ب���ع���ث���ات 
االإم������ارات يف اخل�����ارج، وذل���ك يومي 

حيث   2019 �سبتمر  و23   22
املراكز  ه���ذه  ال��ت�����س��وي��ت يف  ���س��ي��ك��ون 
اليدوي  الت�سويت  نظام  طريق  عن 
من خالل �سناديق االقرتاع التي مت 
اأعلى  امل��راك��ز وف��ق  توفريها يف ه��ذه 
ال��دق��ة وال�����س��ف��اف��ي��ة. ي�سار  م��ع��اي��ري 
اإىل اأن وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س 

الوطني االحتادي وبو�سفها االأمانة 
لالنتخابات  الوطنية  للجنة  العامة 
االنتخابات  اإدارة  جل��ن��ة  م��ع  ت��ع��م��ل 
العملية  جوانب  جميع  تنظيم  على 
االنتخابية اخلا�سة بالدورة الرابعة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ان���ت���خ���اب���ات  م����ن 

االحتادي 2019.

ن�سقت مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني لتوفري خدمات �سحية وقانونية وتعليمية

�سرطة دبي تتكفل برعاية طفل اإىل حني ق�ساء والديه فرتة حمكوميتهما

يف مقر وزارة اخلارجية والتعاون الدويل باأبوظبي

اللجنة الوطنية لالنتخابات تنظم ور�سة امل�ساركة ال�سيا�سية وانتخابات املجل�ص الوطني الحتادي

•• ال�شارقة-وام: 

اجتماعه  ال�سارقة خالل  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  اأ�سدر 
بن حممد  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  عقد  ال��ذي  ام�س 
ال�سارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  ع��ه��د  ويل  القا�سمي  �سلطان  ب��ن 
بتعديل   2019 ل�سنة   26 رق��م  القرار   .. املجل�س  رئي�س 
قرار املجل�س التنفيذي رقم 19 ل�سنة 2018 ب�ساأن نظام 
التاأمني ال�سحي يف االإمارة والذي ت�سمن عددا من املواد 
ال�سحي  ال��ت��اأم��ني  ن��ظ��ام  يف  العمل  تنظم  ال��ت��ي  القانونية 

وحفظ حقوق امل�ستفيدين منه.
ح�سر االجتماع - الذي عقد يف مكتب �سمو احلاكم - �سمو 
ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم 

ال�سارقة نائب رئي�س املجل�س.
والق�سايا  املو�سوعات  من  عدد  مناق�سة  االجتماع  وتناول 
املطروحة على جدول اأعمال اجلل�سة، واملوافقة على جملة 
من القرارات مبا ي�سب يف خدمة التنمية ال�ساملة ويحقق 

روؤية اإمارة ال�سارقة.
اعتمد  ال�سابقة،  اجلل�سة  حم�سر  على  الت�سديق  وب��ع��د 
املجل�س التو�سيات املقدمة من دائرة املوارد الب�سرية حول 

بالدرا�سات  امللتحقني  ال�سارقة  حكومة  موظفي  من  عدد 
�ساأنها  من  والتي  العامل  حول  متنوعة  جامعات  يف  العليا 
دعم م�سريتهم العلمية وتطوير معارفهم وموؤهالتهم مبا 

يخدم تاأدية مهامهم الوظيفية.
واط���ل���ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ال��ع��ر���س امل���رئ���ي امل���ق���دم م���ن دائ���رة 
التخطيط وامل�ساحة حول م�سروع تاأهيل ال�سوق القدمي يف 
مدينة خورفكان حيث اأو�سح �سعادة املهند�س خالد بن بطي 
بتوجيهات  اأن  وامل�ساحة  التخطيط  دائ��رة  رئي�س  املهريي 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة كانت الدائرة قد اأنهت 
افتتحها  التي  القدمي  ال�سوق  تاأهيل  من  االأوىل  املرحلة 
اأبريل املا�سي واملت�سمنة ترميم عدد من املحال  �سموه يف 
ال��ت��ج��اري��ة وامل��ب��اين وحت�����س��ني ال��واج��ه��ات ور���س��ف الطرق 
وتنفيذ مواقف لل�سيارات. واأ�ساف رئي�س دائرة التخطيط 
وامل�ساحة اأن املرحلة الثانية �ست�سم ترميم عدد من البيوت 
�ساأنها  من  التي  واملرافق  االأن�سطة  من  وتنفيذ جمموعة 
واختتم  وترفيهياً،  واجتماعياً  اقت�سادياً  ال�سوق  اح��ي��اء 
املجل�س  وج��ه  التي  التو�سيات  م��ن  ع��دد  بتقدمي  العر�س 

برفعها اإىل �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

قائد  النعيمي  علوان  بن  اهلل  عبد  علي  اللواء  من  بتوجيهات 
عبد  العميد  من  مبادرة  على  وبناء  اخليمة  راأ���س  �سرطة  ع��ام 
راأ����س اخليمة  ع��ام �سرطة  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اهلل خمي�س احل��دي��دي 
ن�سرت القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة عن طريق دورياتها 
ال�سرطية املتواجدة با�ستمرار يف طرقها الداخلية واخلارجية، 
املجل�س  انتخابات  �سعارات ) �سّوت لالإمارات ( مبنا�سبة قرب 

على  مل�سقات  و�سع  خ��الل  ، من   2019 االحت���ادي  الوطني 
تلك الدوريات ترمز لالإنتخابات وتزامناً مع احلدث الوطني 

القادم.
راأ�س  ل�سرطة  العامة  القيادة  اإن  علوان،  بن  علي  اللواء  وق��ال 
اأي حدث وطني وكذلك  اأن تتفاعل مع  اخليمة حري�سة على 
املتعددة  التوا�سل  وق��ن��وات  و�سائل  عر  اجلمهور  مع  تتفاعل 
وم���ن �سمنها ا���س��ت��خ��دام دوري�����ات ال�����س��رط��ة ال��ت��ي جت���وب كل 
ال�سرائح  ك��ل  معها  وتتعامل  وت�ساهدها  وال�����س��وارع  الطرقات 

على  اخليمة  راأ����س  �سرطة  ح��ر���س  ي��وؤك��د  وه���ذا  االجتماعية، 
التوا�سل والتفاعل مع االأحداث الوطنية.

مناطق  الدوريات يف جميع  انت�سار  ان  علوان  بن  اللواء  وتابع 
االخت�سا�س يلعب دوراً مهماً يف تاأ�سيل وانت�سار �سعار انتخابات 
املجل�س الوطني االحتادي ) �سّوت لالإمارات (  من جهة ون�سر 
االأمن واالأمان من جهة ثانية، واحلفاظ على مكت�سبات الدولة 
االأمن  اأن  باعتبار  واأبنائه،  الوطن  ه��ذا  وا�ستقرار  وازده��اره��ا 

ركيزة التنمية.

حتت �سعار ) �سّوت لالإمارات( 

 �سرطة راأ�ص اخليمة تتزين ب�سعارات انتخابات املجل�ص الوطني الحتادي

تنفيذي ال�سارقة ي�سدر قرارا ب�ساأن 
نظام التاأمني ال�سحي يف الإمارة

اإدارة النتخابات والأنظمة الذكية تناق�سان 
ال�ستعدادات لنتخابات الوطني 2019
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عربي ودويل

قالت وزارة الداخلية االأردنية يف بيان اأم�س اإن نحو 153 األف �سوري 
غادروا اململكة عائدين اىل �سوريا منذ اإعادة فتح احلدود بني البلدين 
يف  ال�سوريني  الالجئني  ���س��وؤون  مديرية  واأو�سحت  ع��ام.  نحو  قبل 
“عدد ال�سوريني الذين غ��ادروا اململكة من خالل مركز  اأن  ال��وزارة 
املا�سي  اكتوبر  االأول  ت�سرين   15 افتتاحه يف  احل��دودي منذ  جابر 
حتى يوم )االثنني( بلغ حواىل 153 الف �سخ�س منهم حواىل 33 
الفا يحملون �سفة الجئ )م�سجلون لدى االأمم املتحدة كالجئني(«. 
لالجئني  الطوعية  ال��ع��ودة  مب��ب��داأ  االردن  “التزام  ال����وزارة  واأك���دت 

ال�سوريني وت�سهيل االجراءات الالزمة ملغادرتهم اململكة«.
لدى  م�سجلني  ���س��وري  الج��ئ  األ���ف   650 نحو  االأردن  وي�ست�سيف 
البالد منذ  اإىل  الذين جل��اأوا  تقّدر عّمان عدد  املتحدة، فيما  االأمم 

اندالع النزاع يف �سوريا عام 2011 بنحو 1،3 مليون �سوري.
ال�سوري  اجلانب  يف  ن�سيب  االأردين/  اجلانب  يف  جابر  معر  وفتح 
االأردن و�سوريا بعد نحو ثالث  الرئي�سي بني  املعر احل��دودي  وهو 
�سنوات على اإغالقه ب�سبب النزاع يف �سوريا. وقد اأغلق معر ن�سيب 
عام 2015 بعد اأ�سهر قليلة من اإغالق معر اجلمرك القدمي الذي 
اجلي�س  ومتكن   .2014 اأكتوبر  يف  املعار�سة  مقاتلو  عليه  �سيطر 
ال�سوري يف يوليو 2018 من ا�ستعادة ال�سيطرة على معر ن�سيب 

وكامل حدود �سوريا مع االأردن.
 

االأم��ريك��ي��ون فتح حتقيق برملاين  ال��دمي��وق��راط��ي��ون  ال��ن��واب  اأع��ل��ن 
ا�ستغلت  ب��اأن��ه��ا  ُي�ستبه  ال��ت��ي  ت�ساو  اإي��الي��ن  النقل  وزي���رة  ي�ستهدف 

من�سبها لتعزيز م�سالح �سركة نقل بحري متلكها عائلتها.
االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  على  تداعيات  التحقيق  لهذا  تكون  وق��د 
دونالد ترامب التي ُتعتر الوزيرة من بني االأع�ساء النادرين الذين 
اأي�����س��اً على احلزب  ب��داي��ة والي��ت��ه، لكن  ي��زال��ون ج���زءاً منها منذ  ال 
ميت�س  ال�سيوخ  جمل�س  رئي�س  زوج���ة  ه��ي  ت�ساو  اإن  اإذ  اجل��م��ه��وري 
كانون  منذ  ي�سيطرون  ال��ذي��ن  ال��دمي��وق��راط��ي��ون  ووّج���ه  ماكونيل. 
منها  الوزيرة طالبني  اإىل  كتاباً  النواب،  الثاين/يناير على جمل�س 

تقدمي �سل�سلة وثائق اإىل جلنة اإ�سراف برملانية.
“اللجنة تدر�س عر�سك  اإليا كامينغز يف كتابه  اللجنة  وقال رئي�س 
ال�سركة  خدمت  تكون  ق��د  التي  اأفعالك  وبع�س  للحقائق  املغلوط 
االأخالقية  للقواعد  واح��رتام��ك  اأج���زاًء منها  زل��ت متلكني  ما  التي 
والدين  من  تايبيه  يف  املولودة  وت�ساو  املالية«.  ال�سفافية  وموجبات 
بق�سية  للدفع  من�سبها  ا�ستخدمت  تكون  اأن  يف  ُي�ستبه  �سينيني، 
لدى  و�سقيقاتها،  وال��ده��ا  ميلكها  ال��ت��ي  “فورمو�ست”  جمموعة 
احلكومة ال�سينية. ويذكر كتاب النواب معلومات �سحافية تفيد باأن 
 ،2017 عام  كوزيرة  ت�ساو  بها  �ستقوم  كانت  ال�سني  اإىل  رحلة  اأول 

اأُلغيت الأ�سباب اأخالقية تتعلق بوجود اأحد اأقربائها �سمن الوفد.
 

وفريقها  اأنها  ام�س  ك��اري الم  التنفيذية  رئي�سة هوجن كوجن  ذك��رت 
يف  م��وؤك��دة  املقبل،  االأ���س��ب��وع  ح���وار جمتمعي  جل�سات  يف  �سي�سرعان 
الوقت نف�سه على �سرورة اإنهاء العنف الذي يجتاح املدينة منذ اأكرث 

من ثالثة �سهور.
وقالت الم، التي تواجه �سغوطا من بكني لنزع فتيل الغ�سب ال�سعبي 
قدر  مفتوحة  �ستكون  احل��وار  اإن جل�سات  االحتجاجات،  يثري  ال��ذي 

االإمكان حيث ميكن لعامة النا�س التقدم بطلب للح�سور.
واأ�سافت لل�سحفيني يف اإفادة اأ�سبوعية “يعاين جمتمع هوجن كوجن 
من تراكم م�سكالت اقت�سادية واجتماعية بل و�سيا�سية عميقة واآمل 

اأن توفر لنا هذه االأ�سكال املختلفة من احلوار جماال للنقا�س«.
يف  االأرا���س��ي  ونق�س  االإ�سكان  ت�سمل  الق�سايا  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
واحدة من اأكرث مدن العامل ازدحاما بال�سكان ويقطنها 7.4 مليون 
الباهظة  الكلفة  ب�سبب  ال�سديد  باالإحباط  ال�سباب  وي�سعر  ن�سمة. 

للعثور على م�سكن.
لن  اأننا  يعني  احل��وار ال  اأن  هنا على  اأ���س��دد  اأن  يتعني  “لكن  وقالت 
ن�سطر لتنفيذ اإجراءات حازمة. وقف العنف الذي نواجهه ال يزال 

له االأولوية«.

عوا�شم

عمان

وا�شنطن

هوجن كوجن

احلكومة الفنزويلية تعلن عودة نوابها اىل الربملان 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

منه  ان�سحبوا  الذي  الرملان  اىل  �سيعودون  نوابها  اأن  الفنزويلية  احلكومة  اأعلنت 
قبل ثالث �سنوات اثر �سيطرة املعار�سة عليه. وبعد �ساعات على نعي زعيم املعار�سة 
خوان غوايدو حلوار امل�ساحلة مع احلكومة، اأعلن وزير االإعالم خورخي رودريغيز 
اأنه “من اأجل تعميق وتو�سيع احلوار �سيعود احلزب اال�سرتاكي املوحد الفنزويلي 
مع الف�سائل املتحالفة معه اإىل اجلمعية الوطنية«. وان�سحب نواب احلزب احلاكم 
�ساحقة  �سيطرة  اىل  اأف�ست  انتخابات  بعد   2016 ع��ام  الوطنية  اجلمعية  م��ن 
ان�ساء هيئة خا�سة بها هي اجلمعية  للمعار�سة، حيث عمدت احلكومة الحقا اىل 
التاأ�سي�سية لتهمي�س الرملان الذي يرتاأ�سه غوايدو. وكان غوايدو قد اأعلن نف�سه 
حواىل  ب��ه  واع��رتف��ت  لفنزويال،  بالوكالة  رئي�سا  املا�سي  الثاين/يناير  ك��ان��ون  يف 
خم�سني دولة مبا فيها الواليات املتحدة، معترا اأن االنتخابات التي اأبقت الرئي�س 
نيكوال�س مادورو يف ال�سلطة باطلة ب�سبب التزوير. ومتلك املعار�سة 112 مقعدا 
يف اجلمعية الوطنية مقابل 55 للموالني للحكومة، مع اأن عددا كبريا من نواب 
املعار�سة اما يف ال�سجون اأو خارج البالد هربا من املالحقات. واالأحد اأكد غوايدو 
اأن احلوار مع حكومة الرئي�س نيكوال�س مادورو الذي ترعاه الرنوج ويهدف اىل حل 
االزمة ال�سيا�سية يف البالد قد انتهى ب�سبب رف�س وفد ال�سلطة العودة اىل طاولة 
املفاو�سات. واملفاو�سات بني احلكومة واملعار�سة، التي بداأت يف اأيار/مايو يف اأو�سلو 
م�ساركة  م���ادورو  علق  حني  اآب/اغ�سط�س   7 يف  تعرثت  بربادو�س،  اىل  انتقلت  ثم 
وق��ال غوايدو يف  فنزويال.  على  امريكية جديدة  عقوبات  على فر�س  ردا  ممثليه 
بيان م�ساء االحد “تخلى مادورو عن املفاو�سات باأعذار واهية”، م�سيفا “بعد اأكرث 
من 40 يوما رف�س خاللها موا�سلة احلوار، ن�ستطيع اأن نوؤكد اأن اآلية )احلوار( يف 
بربادو�س قد انتهت«. واأ�سار البيان اىل مادورو بالقول اإن “الذين اغت�سبوا ال�سلطة 
عّطلوا املخرج ال�سلمي لالأزمة راف�سني التفاو�س واالقرتاح املنطقي الذي عر�سه 

وفدنا النهاء النزاع«.

احلكومة الفل�سطينية ل تعول على نتائج النتخابات ال�سرائيلية 

الإ�سرائيليون غا�سبون من العودة اإىل �سناديق القرتاع 

ال�سرق الأو�سط يدفع ثمن اأخطاء اأوباما •• وا�شنطن-وكاالت:

اإيالي اليك،  �سبكة بلومبريغ  ال�سيا�سي يف  الكاتب  اأّكد 
املن�ساآت  على  االإره��اب��ي  ال��ه��ج��وم  خلف  تقف  اإي����ران  اأن 

النفطية ل�سركة اأرامكو يف ال�سعودية.
ال�سبت، حتدث وزير  اأنه عقب الهجوم احلوثي   وكتب 
بديهية  نقطة  عن  بومبيو  مايك  االأمريكي  اخلارجية 

و�سرورية لوموا اإيران.
ب�����اأن  االأم�����������������ر  بداه��������ة  �س�������بب  الي�����ك  وي�س������رح 
بالطائرات  اخل��رة  تنق�سهم  احلوثيني    االإره�����ابيني 
يف  التحتية  البنية  ملهاجمة  وال�����س��واري��خ  ط��ي��ار،  دون 

ال�سعودية. 
يف حطام  اأمم���ي���ني  خ����راء  جل��ن��ة  ح��ق��ق��ت   ،2018 يف 
احلوثيون  عليها  ي�سيطر  مناطق  من  اأطلقت  �سواريخ 
اإىل احتمال  ال�س�������عودية ،وخل�س هوؤالء  اليمن على  يف 
من  بطريقة جم���زاأة  �ُسحنت  االأ�سلحة  ه��ذه  ب��اأن  كبري 

اإيران. 
اإىل  اهلل  ح��زب  يف  م�سوؤول  قاله  مبا  الكاتب  وي�ست�سهد 
حمللنَي من جامعة جورج وا�سنطن يف 2016: “من 
تظنان اأنه ُيطلق �سواريخ تو�سكا �سوب ال�سعودية؟ لي�س 

احلوثيني ب�سنادلهم، اإنه نحن”. 
وم��ل��ي�����س��ي��ات ح���زب اهلل ه��و ب��ال��ط��ب��ع ف���رع م��ن احلر�س 

الثوري االإيراين.

ت�سريحات مفاجئة
تاريخياً  ت��دع��ي  اإي����ران  الأن  ���س��روري��اً  بومبيو  رد  ك���ان 
ال�سعي ل�سالم يف الوقت الذي ت�سن فيه احل��رب. لهذا 
ال�سبب، اأر�سلت وزير خارجيتها حممد جواد ظريف اإىل 
فرن�سا يف ال�سهر املا�سي لتدافع عن نف�سها اأمام القوى 

امللعب  بينما كان كلبها يتجول يف 
امل���در����س���ة التي  ال��ري��ا���س��ي خ�����ارج 

جتري فيها عملية االقرتاع.
اأم��ر م�سحك  اأن��ه  “اأعتقد  وقالت 
اأ�سعر  االن���ت���خ���اب���ات  وق����ت   )...(

باالأ�سف لذلك«.
وبداأ االإ�سرائيليون �سباح الثالثاء 
ب��ال��ت��وج��ه اإىل ���س��ن��ادي��ق االق���رتاع 
خم�سة  خ�����الل  ال���ث���ان���ي���ة  ل���ل���م���رة 

اأ�سهر.
من  ال��رغ��م  على  نتانياهو  وف�سل 
فوزه وحلفائه اليمنيني واملتدينني 
باأغلبية املقاعد، يف ت�سكيل حكومة 

ائتالفية.
وف�سل رئي�س الوزراء الذهاب اإىل 
يكلف  اأن  على  ج��دي��دة  ان��ت��خ��اب��ات 
ال��رئ��ي�����س االإ����س���رائ���ي���ل���ي روؤوف�����ني 
اآخ����ر مبحاولة  ���س��خ�����س��ا  ري��ف��ل��ني 

ت�سكيل احلكومة.
و�����س����وت����ت ت�����س��ي��ف��ني ه������ذه امل�����رة 
الو�سطي  اأب��ي�����س  اأزرق  ل��ت��ح��ال��ف 
ب���زع���ام���ة رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة االأرك�������ان 
وقالت  غ��ان��ت�����س.  ب��ي��ن��ي  ال�����س��اب��ق 
“ال�سلطة مف�سدة )...( لقد حان 

الوقت للتغيري«.
وت�����س��ري ا���س��ت��ط��الع��ات ال�����راأي اإىل 
تقارب حاد يف النتائج بني نتانياهو 

وخ�سمه غانت�س.
الثالثينية،  املعلمة  عك�س  وع��ل��ى 
�سيمحا  االإ������س�����رائ�����ي�����ل�����ي  دع��������م 
بزعامة  ال���ل���ي���ك���ود  داف����ي����د�����س����ون 
بعمل  بيبي  “قام  وق��ال  نتانياهو. 
اإ�سرائيل  عظيم �ساعد من خالله 
وحماها من اأعدائها وجعلها مكانا 

اآمنا للعي�س«.
اأعداد الناخبني  ويف القد�س كانت 
رمبا  لكن  قليلة  ال��ث��الث��اء  �سباح 

•• القد�س-رام اهلل-اأ ف ب:

الفل�سطيني  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال 
حكومته  اإن  ام�����س  ا�ستية  حممد 
االنتخابات  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  ت��ع��ول  ال 
االإ�سرائيلية طاملا اأن اإ�سرائيل غري 
جاهزة الإنهاء االحتالل يف ال�سفة 

الغربية.
وقال ا�ستية خالل موؤمتر للريادة 
“نريد  حل��م  بيت  مدينة  يف  عقد 
مم�����ن ي����ك����ون يف دف������ة احل����ك����م يف 
للعامل  وي��ق��ول  يقف  اأن  اإ�سرائيل 
اإن������ه ج���اه���ز الإن�����ه�����اء االح����ت����الل، 
عبا�س  حم��م��ود  الرئي�س  و�سيجد 

�سريكا«.
مر�سحني  بني  “املناف�سة  واأ�ساف 
ل��ي�����س ل��دي��ه��م��ا ب���رن���ام���ج الإن���ه���اء 

االحتالل«.
الثالثاء  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون  ي�����س��وت 
ت�سهد  ت�����س��ري��ع��ي��ة  ان���ت���خ���اب���ات  يف 
مناف�سة �سديدة بني رئي�س الوزراء 
اليميني بنيامني نتانياهو امل�ستمر 
يف ال�سلطة منذ 13 عاما، ورئي�س 
الو�سطي  ال�����س��اب��ق  االأرك�����ان  هيئة 
اأ�سهر  خم�سة  بعد  غانت�س،  بيني 
على مواجهة اأوىل بينهما مل تكن 

حا�سمة.
ال�سلطة  ف�����اإن  ا���س��ت��ي��ة  وب��ح�����س��ب 
من  جملة  �ستتخذ  الفل�سطينية 
ا�ستمرت  ح�����ال  يف  االإج�������������راءات 
ال�سيا�سة االإ�سرائيلية على ما هي 
يو�سح طبيعة  اأن  دون  االآن،  عليه 

هذه االإجراءات.
اأقواله  ن�سرت  ال��ذي  ا�ستية،  وق��ال 
على املوقع الر�سمي لوكالة االأنباء 
“لالأ�سف  “وفا”  الفل�سطينية 
املجتمع االإ�سرائيلي يزداد ميينية«. 

واأعرب ا�ستية عن اأمنياته للقائمة 
تخو�س  التي  امل�سرتكة،  العربية 
“اأن  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  االن��ت��خ��اب��ات 
الأهلنا  امل����رج����وة  ال��ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ق 

و�سعبنا يف الداخل«.
الفل�سطينية  ال��ع��الق��ة  وت�����س��ه��د 
منذ  �سيا�سيا  جمودا  االإ�سرائيلية 

عام 2014.
وي�����������س�����ع�����ى رئ�����ي�����������س احل����ك����وم����ة 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
للبقاء يف �سدة احلكم يف ا�سرائيل، 
حزبية  حت���ال���ف���ات  ظ����ل  يف  ل���ك���ن 

جديدة.
الغربية  ال�سفة  اإ�سرائيل  واحتلت 

بعد حرب عام 1967.
املا�سي  االأ���س��ب��وع  نتانياهو  وقطع 
ل��ل��ج��دل ب�سم غور  ت��ع��ه��دا م��ث��ريا 
م�ساحة  ثلث  ي�سكل  ال��ذي  االأردن 
حال  يف  املحتلة،  الغربية  ال�سفة 

فوزه.
وو����س���ل���ت االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة غ���روين 
�سباحا  ال�سابعة  ال�ساعة  ت�سيفني 
االق���������رتاع يف  م����راك����ز  اأح�������د  اإىل 
على  امل��رة  ه��ذه  م�سممة  القد�س، 
ع��دم ت��ك��رار اخل��ط��اأ ال��ذي ارتكبته 
م��ن ق��ب��ل ع��ن��دم��ا ك��ان��ت م��ن اأ�سد 
بنيامني  الوزراء  لرئي�س  املوؤيدين 

نتانياهو.
الذي  كلبها  برفقة  ت�سيفني  كانت 
وهو  “بيبي”  ا���س��م  عليه  اأط��ل��ق��ت 
ن��ت��ان��ي��اه��و لكرثة  ب��ن��ي��ام��ني  ل��ق��ب 
اإعجابها به، لكنها نادمة اليوم بعد 
كل خيبات االأمل التي اأ�سيبت بها 
يف �سوء تهم الف�ساد املوجهة اليه 

واأ�سلوبه يف اإدارة البالد.
�سة )37 عاما(  وو�سفت هذه املدِرّ
“الديكتاتور”  ب���  ال����وزراء  رئي�س 

موؤ�سف
امل�سوؤول”  “التب�سيط غ��ري  ال��ت��اأمل م��ن  ي��ب��داأ م��وريف يف 
لبومبيو، مب�ساواة  االإرهابيني احلوثيني باإيران. ويتابع 
باأن  يكفي ليعرتف  نف�سه ذكي مبا  ال�سيناتور  اأّن  اليك 
اإيران “تدعم احلوثيني واأنها كانت العباً �سيئاً”. لكن 
بعدها يظهر �سذاجته حني غرد قائاًل، اإن “ال�سعوديني 

واحلوثيني يف حرب«. 

�سد  حربها  ت�سعد  كانت  فيما  العظمى،  االقت�سادية 
ال�سعودية.  تعتمد الديبلوما�سية االإيرانية على تعامل 
خ�سومها مع االعتداء على اأنه منف�سل عن �سيا�ستها. 
بومبيو جذبت  اأن مالحظات  هو  ح�سب اليك  املفاجئ 

انتقادات دميوقراطيني بارزين. 
حتى ال�سيناتور كري�س موريف الذي يتمتع بوجهة نظر 

اأكرث دقة، يفهم ال�سورة الكبرية بطريقة خاطئة.

امل��خ��اوف من  ه��ذا ال يعني حتقق 
اإجهاد  ب�سبب  االقبال  ن�سبة  تدين 

الناخبني.
ووفقا للجنة االنتخابات املركزية، 
بحلول  االق��������رتاع  ن�����س��ب��ة  ب��ل��غ��ت 
 15 ���س��ب��اح��ا،   10،00 ال�����س��اع��ة 
ن�سبة منذ عام  اأعلى  املئة وهي  يف 

.1984
االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ون على  وي���ت���واف���ق 
تبقى  ل����ك����ن  االأم�����������ن،  م����و�����س����وع 
تكاليف املعي�سة من الق�سايا التي 
توؤرقهم. تقول ت�سيفني اإنها تكافح 
الباهظة.  املعي�سة  تكاليف  ب�سبب 
اأع����رف ك��ي��ف ميكن  وت�����س��ي��ف “ال 
الأي معلم اأن يعي�س بدون وظيفة 

ثانية تغطي نفقاته«.
وعر بع�س الناخبني عن غ�سبهم 
لف�سلها  ال�سيا�سية  االأح����زاب  م��ن 

بعد  ح��ك��وم��ي  ائ��ت��الف  ت�سكيل  يف 
انتخابات ني�سان/اأبريل.

خالل خروجه من مركز االقرتاع 
عاما(   64( ���س��اك�����س  ت����وين  ق����ال 
اجلديدة  االنتخابات  اأن  “اأعتقد 
متثل و�سمة عار )...( اإنها اإهدار 

للمال والوقت«.
االأهم  ال�سريحة  “رمبا  وي�سيف 
الت�سويت  التي عليها  ال�سعب  من 

على ال�ساطئ اأو يف اخلارج«.
و�سائل  ع���ل���ى  ن���ت���ان���ي���اه���و  ون�������س���ر 
مع  مقابلة  االجتماعي  التوا�سل 
اأمريكي.  راأي  ا�ستطالعات  خبري 
وح��������ذر م�����ن ع������دم امل���������س����ارك����ة يف 

االنتخابات.
تكتيكات  ن��ت��ان��ي��اه��و  وا����س���ت���خ���دم 
ني�سان/ انتخابات  خ��الل  مماثلة 
اأحد مراكز  املا�سي. وخارج  اأبريل 

االق������رتاع يف ح���ي رح��اف��ي��ا غربي 
ال��ق��د���س، ك���ان اأري��ي��ل اإي��ل��وز )31 
وقال  الليكود.  حزب  يدعم  عاما( 
اإن احلزب فعل كل ما با�ستطاعته 

حلث الناخبني على الت�سويت.
اأعمى  اأن مل يكن  اإىل  اإيلوز  واأ�سار 
اأخطاء نتانياهو، لكن يدعمه  عن 
الأن�����ه ع��م��ل ع��ل��ى ك��ب��ح ال��ع��ن��ف يف 
كانت  عندما  الثانية  االنتفا�سة 

التفجريات االنتحارية �سائعة.
ينجح  مل  واإن  “حتى  واأ�����س����اف 
اإ�سرائيل  اأم��ن  حفظ  يف  نتانياهو 

لكن يكفيه �سرف املحاولة«.
وع���������ل���������ى �������س������ع������ي������د االحت���������������اد 
ال��ي�����س��اري، يقول  ال��دمي��وق��راط��ي 
ال��ذي ف�سل عدم  املتطوعني  اأح��د 
“الفر�سة  اإنها  ا�سمه  عن  الك�سف 

االأخرية الإ�سرائيل«.

توقيت جيد
حل�سن احلظ، لن يقرر موريف اأو دميوقراطيون اآخرون 
كيفية الرد على االعتداء االأخري، الأن هذا القرار يعود 

اإىل الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب. 
وال��ي��وم ه��و وق��ت جيد الإع���ادة تقومي االن��دف��اع االأخري 
باإعادة  الرئي�س  يبداأ  اأن  وميكن  اإي���ران.  مع  للتفاو�س 
تاأكيد ال�سروط االثنا ع�سرة التي و�سعها بومبيو لرفع 
اأن ترامب قل�سها يف ال�سهر  اإي��ران، رغم  العقوبات عن 
املا�سي اإىل ثالثة، وح�سرها يف الرنامج النووي ب�سكل 
مدى  ال�سعودية  على  االإره��اب��ي  الهجوم  يظهر    �سيق. 
اأهمية اإلزام اأي اتفاق م�ستقبلي للنظام االإيراين باإنهاء 

مغامراته يف ال�سرق االأو�سط. 
اإع����ادة اأخ���ذ اخل��ي��ارات الع�سكرية  وع��ل��ى ت��رام��ب اأي�����س��اً 
باالعتبار لريدع �سن املزيد من الت�سعيد. لقد م�سحت 
وكاالت اال�ستخبارات االأمريكية مواقع القواعد والقادة 
بالتحديد.  االأو���س��ط  وال�����س��رق  ال��ي��م��ن،  االإي��ران��ي��ني يف 
االأرا�سي  مهاجمة  دون  ع�سكرياً  ال��رد  ت��رام��ب  اأراد  اإذا 

االإيرانية فلديه الكثري من االأهداف خارجها.

اأحمق اإذا كررها
واأ�ساف اليك، اأنه اإذا وا�سل ترامب اتباع املحادثات مع 
النظام االإي��ران،ي ف�سيكون يف موقع الدعوة اإىل املزيد 

من الهجمات على حلفاء اأمريكا. 
واأو�سح اأن هذه هي بال�سبط اال�سرتاتيجية والعواقب 
التي اتبعها والتي دفعها باراك اأوباما يف واليته الثانية، 
ف�سلحت  ال��ن��ووي،  االت��ف��اق  على  املفاو�سات  وبعد  اأث��ن��اء 
ودرب���ت اإي����ران وك��الءه��ا يف ���س��وري��ا، والح��ق��اً يف اليمن، 

ليدفع ال�سرق االأو�سط ثمن هذه االأخطاء اليوم. 
وختم اليك قائاًل: “�سيكون ترامب اأحمق اإذا كررها«.

اأن هذا االعتداء اجلبان على  الغاز الطبيعي. واأكد املجل�س 
اأكر واأهم معامل معاجلة الزيت اخلام يف العامل هو امتداد 
وهددت  احليوية  املن�ساآت  طالت  التي  املتكررة  لالعتداءات 
ا�ستقرار منو االقت�ساد  حرية املالحة البحرية واأثرت على 

العاملي.. 
اأرا�سيها ومن�ساآتها  �ستدافع عن  اململكة  اأن  املجل�س  اأكد  كما 
اأي��اً كان  احليوية واأن��ه��ا ق��ادرة على ال��رد على تلك االأع��م��ال 
اأكرث  باإجراءات  اأن يقوم  م�سدرها وتهيب باملجتمع الدويل 
�سرامة الإيقاف هذه االعتداءات ال�سافرة التي تهدد املنطقة 
واأمن االإمدادات البرتولية واقت�ساد العامل، وحما�سبة وردع 

كل من يقف خلفها.

اإدانة من يقف  ودعا املجتمع الدويل لتحمل م�سوؤولياته يف 
التي  الهمجية  االأعمال  لهذه  بو�سوح  والت�سدي  ذلك  وراء 

مت�س ع�سب االقت�ساد العاملي.
ال��ط��اق��ة عن  ال����وزراء على م��ا عر�سه وزي���ر  واط��ل��ع جمل�س 
التخريبي  االع��ت��داء  ذل��ك  التي نتجت عن  االأث��ار اجل�سيمة 
ال�سافر على معامل �سركة الزيت العربية ال�سعودية “اأرامكو 
يف بقيق وخري�س والتي اأدت ح�سب التقديرات  ال�سعودية” 
اإم���دادات الزيت اخل��ام تقدر  اإىل توقف كميات من  االأول��ي��ة 
بنحو “ 5.7 “ مليون برميل اإ�سافة اإىل توقف اإنتاج كميات 
من الغاز امل�ساحب تقدر بنحو 2 بليون قدم مكعب يف اليوم 
وانخفا�س حوايل 50 % من اإمدادات غاز االإيثان و�سوائل 

وتهدد ا�ستقرار االقت�ساد العاملي.
امللك  ال�سريفني  ت��راأ���س خ���ادم احل��رم��ني  ج���اء ذل���ك خ���الل 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود اجلل�سة التي عقدها جمل�س 

الوزراء ال�سعودي ام�س.
عبداهلل  بن  تركي  ال�سعودي  االإع���الم  وزي��ر  معايل  واأو���س��ح 
اأن  ال�سبانة يف بيانه لوكالة االأنباء ال�سعودية عقب اجلل�سة 
جمل�س الوزراء جدد التاأكيد على اأن الهدف من هذا العدوان 
التخريبي غري امل�سبوق الذي يهدد ال�سلم واالأمن الدوليني 
موجه بالدرجة االأوىل الإمدادات الطاقة العاملية واأنه امتداد 
لها حمطات  تعر�ست  ال��ت��ي  ال�سابقة  ال��ع��دوان��ي��ة  ل��الأع��م��ال 
اإيرانية  اأ�سلحة  با�ستخدام  ال�سعودية  اأرامكو  ل�سركة  ال�سخ 

•• جدة-وام:

اأعرب خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود عن ال�سكر والتقدير الأ�سحاب اجلاللة والفخامة 
الدول  وم�سوؤويل  وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول  قادة  وال�سمو 
االإدانة  ع��ن  ع��ر  م��ن  وك��ل  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  واملنظمات 
لالعتداء التخريبي الذي ا�ستهدف معملني تابعني ل�سركة 
بقيق وهجرة خري�س، جمددا جاللته  اأرامكو يف حمافظة 
اآث��ار مثل هذه  مع  التعامل  اململكة على  ق��درة  التاأكيد على 
احليوية  امل��ن�����س��اآت  ت�ستهدف  ال  ال��ت��ي  اجل��ب��ان��ة  االع���ت���داءات 
العاملية  النفط  اإم����دادات  ت�ستهدف  اإمن���ا  فح�سب  للمملكة 

خادم احلرمني يوؤكد قدرة اململكة على التعامل مع اآثار العتداءات اجلبانة التي ت�ستهدف املن�ساآت احليوية

نتانياهو �ساحب اأطول فرتة يف احلكم يف اإ�سرائيل  
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اليميني  ال�����������وزراء  رئ���ي�������س  ت����رب����ع 
يف  ف��رتة  الأط���ول  نتانياهو  بنيامني 
���س��دة احل��ك��م يف اإ���س��رائ��ي��ل، متقنا يف 
خ�سومه  م��ف��اج��اأة  ف��ن  ذل���ك  �سبيل 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وه����و االآن  ب��خ��ط��وات��ه 
الت�سريعية  االنتخابات  على  يراهن 

الثالثاء للبقاء يف ال�سلطة.
من  ع��ام��ا(   69( نتانياهو  ومت��ك��ن 
فر�س نف�سه يف قلب النظام ال�سيا�سي 
دائًما جزءا  كان  لو  كما  اإ�سرائيل  يف 
م��ن��ه، وب���ات م��ن اأب����رز وج���وه احلياة 
و�سعره  ال��ق��وي��ة  ببنيته  ال�سيا�سية 

الف�سي و�سوته االأج�س.
روؤ�ساء  الوحيد بني جميع  اأن��ه  علما 
الوزراء يف تاريخ اإ�سرائيل، الذي ولد 

االتهامات  ه���ذه  ينفي  وه���و  للثقة، 
منددا بحملة مغر�سة من خ�سومه 
و�سيمثل  ب��ه.  لالإطاحة  ال�سيا�سيني 
ت�سرين  اأوائ���ل  يف  ا�ستماع  جل�سة  يف 
من  قليلة  اي���ام  بعد  االأول/اأك���ت���وب���ر 

االنتخابات.
ل��ي�����س ملزما  ف��ه��و  ف�����وزه،  ويف ح���ال 
ب��ال��ت��ن��ح��ي يف ح���ال وجهت  ق��ان��ون��ي��ا 
اأدين  م��ا  اإذا  فقط  ب��ل  التهمة،  اإل��ي��ه 
ويتوقع  ال��ط��ع��ون.  جميع  وا�ستنفد 
ي��ط��ل��ب احل�����س��ان��ة من  اأن  ك���ث���ريون 

الرملان اإذا اأعيد انتخابه.
ال�سعبوية  من  خا�س حملته مبزيج 
امل����ث����رية ل��الن��ق�����س��م��ام، وحم������اوالت 
ل���ت�������س���وي���ر ن���ف�������س���ه ك�����رج�����ل دول�����ة 
ع���امل���ي، م�����س��ددا ع��ل��ى ع��الق��ات��ه مع 
الرئي�س  �سيما  وال  االأج��ان��ب  ال��ق��ادة 

اأي��ار/ يف  العرية  ال��دول��ة  قيام  بعد 
ولد نتانياهو يف 21  مايو 1948. 
ت�سرين االأول اأكتوبر 1949 يف تل 
بفكر  مطبوعة  بيئة  يف  ون�ساأ  اأب��ي��ب 
“حزب  زئ��ي��ف ج��اب��وت��ن�����س��ك��ي زع��ي��م 
اأحد  الت�سحيحية”،  ال�سهيونية 
يف  ال�سهيوين  اليمني  اأح���زاب  اأب���رز 
دولة  باإن�ساء  املطالب  املا�سي  القرن 
يهودية متتد ما بني النهرين. وكان 
نتانياهو  بنيامني  وال��د  ت�سيون  ب��ن 

امل�ساعد ال�سخ�سي جلابوتن�سكي.
اأم�سى فرتة من حياته يف الواليات 
ت���خ���رج م����ن معهد  امل���ت���ح���دة ح���ي���ث 
ونال  للتكنولوجيا،  ما�سات�سو�ست�س 
الهند�سة  يف  ب��ك��ال��وري��و���س  ���س��ه��ادة 
اإدارة  يف  وم���اج�������س���ت���ري  امل���ع���م���اري���ة 
االأع��م��ال. خ��دم يف وح��دة النخبة يف 

والرئي�س  ترامب  دونالد  االأمريكي 
ال��رو���س��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني. هيمن 
حزب العمل مب�سمياته املختلفة على 
ثالثة  لنحو  االإ�سرائيلية  ال�سيا�سة 
الليكود  ح��زب  اأن متكن  اإىل  ع��ق��ود، 
ب���ق���ي���ادة م��ن��اح��ي��م ب��ي��غ��ن م���ن تويل 
على  ���س��اع��د  م���ا   1977 يف  احل��ك��م 
انطالق م�سرية نتانياهو ال�سيا�سية.
�سفارة  يف  ب��ال��ع��م��ل  ن��ت��ان��ي��اه��و  ب�����داأ 
اإ���س��رائ��ي��ل يف وا���س��ن��ط��ن، ث��م مندوبا 
ويف  املتحدة.  االأمم  ل��دى  الإ�سرائيل 
19936 اأ�سبح اأ�سغر رئي�س وزراء 
اأن  ال��ع��م��ر، ق��ب��ل  ال�46 م��ن  وه���و يف 

يهزم يف انتخابات1999.
عام  ال�����س��ل��ط��ة  اإىل  ن��ت��ان��ي��اه��و  ع����اد 
رئي�سا  ي���������زال  ال  وه�������و   2009

للحكومة.

لدى  واأ�سيب  االإ�سرائيلي،  اجلي�س 
عملية  يف   1972 يف  م�������س���ارك���ت���ه 
“�سابينا”  ط���ائ���رة  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة 
اأع�ساء  خ��ط��ف��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة 
تنظيم فل�سطيني. وبعد اأربع �سنوات، 
عملية  خ��الل  ي��ون��ات��ان  �سقيقه  قتل 
من  االإ�سرائيليني  الرهائن  حترير 
فل�سطينيون  خطفها  ط��ائ��رة  رك���اب 

اإىل مطار عنتيبي يف اأوغندا.
الكومندو�س  وح��دة  عملية  وو���س��ف 
وقع  ذات  وط��ن��ي��ة  “جتربة  ب���اأن���ه���ا 

�سديد للغاية«.
ول��دي��ه ول����دان م��ن زوج��ت��ه احلالية 

�سارة وابنة من زواج �سابق.
توجيه  خ��ط��ر  ن��ت��ان��ي��اه��و  وي����واج����ه 
اتهامات  االإ�سرائيلي  ال��ع��ام  النائب 
وخرق  واحتيال  ف�ساد  ق�سايا  يف  له 

مريكل تنتقد خطة 
نتنياهو ل�سم غور الأردن 

 •• برلني-رويرتز:

اأجنيال  االأملانية  امل�ست�سارة  انتقدت 
الوزراء  رئي�س  اإع��الن  اأم�س  مريكل 
نتنياهو  ب���ن���ي���ام���ني  االإ����س���رائ���ي���ل���ي 
االأ�سبوع املا�سي اأنه يعتزم �سم غور 
املحتلة،  الغربية  ال�سفة  يف  االأردن 
قائلة اإن ذلك ي�سر باجلهود الرامية 

للتفاو�س على اتفاق �سالم.
وق��ال��ت م��ريك��ل يف م��وؤمت��ر �سحفي 
امللك  االأردين  العاهل  مع  م�سرتك 
“احلكومة االأملانية ت�ساند  عبد اهلل 
حال �سلميا عر املفاو�سات الدولية 
يف اإط���ار ح��ل ال��دول��ت��ني... دائ��م��ا ما 
ت��ق��و���س )ع��م��ل��ي��ات( ال�����س��م احللول 
وبالتايل  ال�سلمية. هي غري مفيدة 

نحن ال نوافق عليها«.



األربعاء    18   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12734  
Wednesday   18   September   2019  -  Issue No   1273412

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر

فى الدعوى رقم  2017/152 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�سان 

لل�سيارات - هاتف 04/2946945 - هاتف 0508650437 
املنفذ �سده : �سك�سي�س دايفر �سيفايد هولدينج ليمتد - ب�سفتها �سامنة وكفيلة ملديونية �سركة �سكاي كوم اك�سري�س - ذ م م 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة الثنية اخلام�سة - ابراج بحريات جمريا - بناية فورت�سن ايكزيكتيف 
تاور رقم 1 - الطابق رقم 20 - املكتب رقم 2005 و 2006 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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www.( بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
التالية  اي��ام  ع�سرة  خ��الل  وامل�ساريف  الثمن  كامل  اي��داع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  وعلى من  املدنية  االإج����راءات  قانون  301 من  ب��امل��ادة 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 5 - رقم االر�س : 1994 - امل�ساحة : 1240.63 واملقدرة قيمتها 

ب��� )5.000.000.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر

فى الدعوى رقم 2017/202 بيع عقار مرهون   
، �سارع االإحت��اد -  اإم��ارة دب��ي - دي��رة ، بور�سعيد - بجوار قرية االأع��م��ال  طالب التنفيذ: بنك دب��ي االإ�سالمي - �س م ع - عنوانه : 
 : متحرك  ه��ات��ف   ،  m.obid@saadpartners.ae  : ال��ي��ك��رتوين  ب��ري��د   04/2953000 رق��م  ه��ات��ف   1080 ب  ���س 

 3171594535  : مكاين  رقم   050/9595154
 A املنفذ �سده : �سركة العني االأهلية للتجارة العامة - �س ذ م م - )فرع دبي( - عنوانه :  اإمارة دبي - داون تاون ، �سوق البحر ، �ساحة
marzooq.73@ : الدور 3 ، مكتب رقم 313 ، هاتف 050/2526171 ، هاتف : 050/5157776 - بريد الكرتوين ،

 87662  26323  : مكاين  رقم   hotmail.com ، a.masoud@abyaar.com
بيع  �سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( االلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ار�س - رقم االر�س : 
47 - املنطقة : بوكدرة - رقم البلدية : 284 - 611 - امل�ساحة : 2623.02 مرت مربع - القيمة التقديرية : 28233.924 

درهم ، يباع العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر

فى الدعوى رقم  2018/23 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�سرف االإمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة  - عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور - 

بناية - رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث - مكاين رقم )3135291835( 
املنفذ �سده : كيفني ميني�س �ساه - واآخرون 

اأب��راج بحريات جمريا - برج انديجو ايكون )الكائن على قطعة االر�س رقم  عنوانه :  اإم��ارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة 
)JLT-PH1-F3A( - كال�سرت - )F( - مكتب رقم )2005( - مكاين رقم )1269674255( 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : 
�سقة �سكنية - رقم االر�س : 1998  - املنطقة : نخلة دبي - ا�سم املبنى : مارينا ابارمتنت�س 5 - رقم الوحدة : 406 - رقم الطابق 

: 4  - امل�ساحة : 376.58 مرت مربع - القيمة التقديرية : 4.864.163 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر

فى الدعوى رقم  2017/76 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدودة 

عنوانه : مكتب االإدارة ال�سرق االو�سط ، مدينة دبي لالإنرتنت ، �س ب 66 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �سده : با�سل فوزي �سقرة 

عنوانه :  دبي - الثنية اخلام�سة ، اجلمريا ، اجلمريا بارك ، القطاع �سي ، فيال 8 ، جيه بيه �سي 3 يف ا�س 008 ، الواقعة على 
قطعة االأر�س 2975 ، جوال : 0506589933/ 0557077833 ، ت : 043312221 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
742.79 مرت مربع  2975 - امل�ساحة :  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر���س : 

واملقدرة قيمتها ب�� )3.000.000.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر

فى الدعوى رقم  2019/14 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ملي ايران  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة 

الني�سان لل�سيارات - هاتف 04/2946945 
املنفذ �سده : �سركة كي تي �سي اي )كي تكنيرتونيك كوميونيكي�سن انرتنا�سيونال - �س م ح( 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى بوليفارد بالزا تي 1 - العقار رقم 3001  - رقم مكاين : 26092 
 hotmail.com@ktci  : االإلكرتوين  الريد   -  88186

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
حمل - رقم االر�س 415 - املنطقة : ور�سان االأوىل - ا�سم املبنى : T02 - رقم الوحدة : S13 - رقم الطابق G - رقم البلدية 

: 1 - 621 - القيمة التقديرية 516667 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر

فى الدعوى رقم  2018/206 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني - �سابقا - بنك ابوظبي االأول - حاليا 

 : هاتف   - لل�سيارات  الني�سان  وك��ال��ة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�س  بناية   - بور�سعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
 94826  32445  : مكاين  رقم   04/2946945

املنفذ �سده : لينا يو�سف علي حممد 
عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة ام �سقيم الثانية - العقار رقم 352 - رقم مكاين : 82941 19636 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : ام �سقيم الثانية - رقم االر�س : 352 - امل�ساحة : 1393.55 مرت مربع - 

واملقدرة قيمتها ب��� )9.000.000.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر

فى الدعوى رقم  2019/2 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: نا�سر غالب اأيوب ال�سناع 

عنوانه : اململكة االردنية الها�سمية- عمان - جبل عمان - الدور اخلام�س - ويعلن على مكتب الدكتور / ابراهيم ح�سن ابراهيم 
املال للمحاماة - واال�ست�سارات القانونية العنوان : دبي - ديرة - �سيتي �سنرت - �سارع بور�سعيد - بناية �سيتي افنيو - الطابق 7 
املنفذ �سده : عبدالعزيز نا�سر حمد املا�سي  - عنوانه :  اإمارة دبي - تالل االإمارات - ال�سهول رقم 5 �سارع رقم 2 - فيال 41 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم االر�س : 172 - رقم املبنى : 6 - ا�سم املبنى : ال�سدف 6 - رقم الوحدة : 

 -   درهم   )1426432( ب���  قيمتها  واملقدرة   - مربع  132.52 مرت   : امل�ساحة   -  1909
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر

فى الدعوى رقم  2019/107 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك االإحتاد الوطني  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع خالد بن الوليد - بناية على �سعيد 

جمعة - بجوار برجمان �سنرت مكاين 2709191008
املنفذ �سده : فادي مطانيو�س طنو�س - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - منطقة النهدة 2 - بناية �سيتي تاور - �سقة رقم 706 

- م�ست�سفى اإن اإم �سي رقم مكاين / 2905694237 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�س 954 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : جلوبال ليك فيو - رقم 

الوحدة : 2710 - امل�ساحة : 89.21 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )768198( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر       

فى الدعوى رقم 2017/412 تنفيذ عقاري 
اأ( متفرع من �سارع  اإم��ارة دبي - دي��رة - �سارع رقم )21 -  طالب التنفيذ: راجي�س رامدا�س بوجاري - عنوانه : االإم��ارات - 

الراحة - بناية يا�سني اخلاجة - طابق )2( - �سقة رقم )202( 
املنفذ �سده : جلف ديفيلوبرز - �س م ح  - عنوانه : االإمارات - اإمارة ال�سارقة - مطار ال�سارقة الدويل - �سارع االإدارة املتفرع من 

�سارع الذيد - مبنى املنطقة احلرة - مبطار ال�سارقة - مكتب رقم )ايه 3 - 69/1 �سي( 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/9/25 املوافق  االأربعاء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات :  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 
7 - رقم االر�س : 1204 - رقم البلدية : 9757 - 665 - رقم املبنى : V026 - امل�ساحة : 295.99 مرت مربع - القيمة 
التقديرية : 2.500.000 درهم  ،  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 7 - رقم االر�س : 1204 - 
رقم البلدية : 9757 - 665 - رقم املبنى : V025 - امل�ساحة : 296.17 مرت مربع - القيمة التقديرية : 2.500.000 

درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر       
فى الدعوى رقم  2018/96 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: �سركة الحج و�سلطان خلدمات التنظيف وال�سيانة العامة 
عنوانه : دبي - بردبي - الكرامة - بناية الحج و�سلطان - بجانب الريد املركزي 

املنفذ �سده : ال�سركة املتحدة للعلب - �س ذ م م - عنوانه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - منطقة جبل علي 
االوىل - ار�س ملك جبل علي ال�سناعية - رقم الهاتف املتحرك : 0097148802060 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 املوافق  االأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
وعلى  للمزادات  االم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع 
التقدم  البيع  اعرتا�س على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال 
باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. 
وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ح�سة يف عقار - رقم االر�س : 2  - املنطقة : جبل علي ال�سناعية االأوىل - امل�ساحة 

: 11612.88 مرت مربع - املقدرة ب��� )29.996.069( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2017/26 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ:بنك امل�سرق - �س م ع 
عنوانه : دبي - ديرة - �سارع عمر بن اخلطاب - بجوار مركز الغرير - بوكالة املحامية / منى ال�سباغ  

املنفذ �سده : �سارلي�س فارجي�س - واآخرون 
عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - ابراج بحريات اجلمريا - ار�س رقم جي ال بي ات�س 2 تي زد اي - وحدة رقم  2503 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم االر�س : 
41 - املنطقة : مر�سى دبي - ا�سم املبنى : MARINA MANSIONS - رقم الوحدة : 601 - رقم املبنى 

: 1  - امل�ساحة : 265.43 مرت مربع  - مببلغ : 2.857.061.00 درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2016/128 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدودة 

عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االو�سط ، مدينة دبي لالإنرتنت ، �س ب 66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �سده : اميا هوجن هوجن - واآخرون - عنوانه : دبي ، معي�سم االأوىل - عقارات جمريا جولف - فيال رقم ايه 24 ، المي 

تري فايل ، رقم االر�س : 938 - دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
جوال : 0501006810/0505850780/0506544782/0503553531/0508877752

�سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
االلكرتوين موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة  العقار   بيع 
%20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : معي�سم االأول - رقم االر�س : 938 - امل�ساحة : 1245.60 مرت 

مربع - واملقدرة  قيمتها ب�� )6.000.000.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم 2016/128 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدودة 
عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االو�سط ، مدينة دبي لالإنرتنت ، �س ب 66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �سده : راميوند هوجن هوجن - واآخرون - عنوانه : دبي ، معي�سم االأوىل - عقارات جمريا جولف - فيال رقم ايه 24 ، المي 

تري فايل ، رقم االر�س : 938 - دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
جوال : 0501006810/0505850780/0506544782/0503553531/0508877752

�سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
االلكرتوين موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة  العقار   بيع 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : معي�سم االأول - رقم االر�س : 938 - امل�ساحة : 1245.60 مرت 

مربع - واملقدرة  قيمتها ب�� )6.000.000.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
فى الدعوى رقم 2016/128 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدودة 
عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االو�سط ، مدينة دبي لالإنرتنت ، �س ب 66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �سده : اميا هوجن هوجن - واآخرون - عنوانه : دبي ، معي�سم االأوىل - عقارات جمريا جولف - فيال رقم ايه 24 ، المي 

تري فايل ، رقم االر�س : 938 - دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
جوال : 0501006810/0505850780/0506544782/0503553531/0508877752

�سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
االلكرتوين موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة  العقار   بيع 
%20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : معي�سم االأول - رقم االر�س : 938 - امل�ساحة : 1245.60 مرت 

مربع - واملقدرة  قيمتها ب�� )6.000.000.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   
فى الدعوى رقم 2016/128 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدودة 
عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االو�سط ، مدينة دبي لالإنرتنت ، �س ب 66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �سده : راميوند هوجن هوجن - واآخرون - عنوانه : دبي ، معي�سم االأوىل - عقارات جمريا جولف - فيال رقم ايه 24 ، المي 

تري فايل ، رقم االر�س : 938 - دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
جوال : 0501006810/0505850780/0506544782/0503553531/0508877752

�سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
االلكرتوين موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة  العقار   بيع 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : معي�سم االأول - رقم االر�س : 938 - امل�ساحة : 1245.60 مرت 

مربع - واملقدرة  قيمتها ب�� )6.000.000.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/228 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني

 : هاتف   - لل�سيارات  الني�سان  وكالة  401 خلف  رق��م  مكتب  بوينت  البزن�س  بناية   - بور�سعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
 3244594826  : مكاين  رقم   0508650437 هاتف   04/2946945

املنفذ �سده : وي�ست �سبي�س اويل فيلد �سباليز - �س م ح  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة جبل علي - املنطقة احلرة بجبل 
علي - املبنى رقم S60307 رقم مكاين : 3244594826

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 املوافق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
%20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 

نوع العقار : مبنى على ار�س - املنطقة : جبل علي - رقم االر�س S60307 واملقدرة قيمتها ب�� )6.800.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم 2015/2253  تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: البنك العربي - �س م ع )�سركة م�ساهمة عامة اردنية( 

عنوانه : بوكالة املحامي / خالد حممد �سعيد بوج�سيم 
املنفذ �سده :  �سعود بن عبدالعزيز بن حمد الق�سيبي  - واآخرون 

عنوانه : بوكالة املحامي / زياد كلداري وم�ساركوه  
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  5.00 م�ساء ويف االيام الثالث  ال�ساعة   2019/9/25 انه يف يوم االأربعاء املوافق 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
ايام  الع�سرة  الثمن خالل  على  يزيد  ان  املزايدة  �سخ�س غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خالل 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 231 - املنطقة : 
الثنية اخلام�سة - رقم البلدية : 459 - 393  - امل�ساحة : 989.35 مرت مربع - القيمة التقديرية : 8.000.000 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم 2015/2253  تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: البنك العربي - �س م ع )�سركة م�ساهمة عامة اردنية( 

عنوانه : بوكالة املحامي / خالد حممد �سعيد بوج�سيم 
املنفذ �سده : انت�سار بنت احمد بن حمد الق�سيبي - واآخرون 

عنوانه :  بوكالة املحامي / زياد كلداري وم�ساركوه  
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  5.00 م�ساء ويف االيام الثالث  ال�ساعة   2019/9/25 انه يف يوم االأربعاء املوافق 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
ايام  الع�سرة  الثمن خالل  على  يزيد  ان  املزايدة  �سخ�س غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خالل 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 210 - املنطقة : 
 17.919.955  : التقديرية  القيمة   - 4162.05 مرت مربع   : امل�ساحة   -    363  -  926  : البلدية  رقم   - املنارة 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم 2013/586  تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: براين كالرك 

G10 عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جمريا 3 - �سارع الو�سل - �ساطئ جمريا - بناية مول �سان�سيت الطابق االر�سي - �سقة رقم
املنفذ �سده : بافاريا جلف �ساندوفال ليمتد 

عنوانه :  اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية جرو�سفينز هاو�س كومري�سيال - ما بني فندق الفريمونت - وفندق كراون بالزا 
- نف�س بناية بنك نور اال�سالمي - بجانب برج �سعيد 1 الطابق 13 - مكتب رقم 1308 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : 
ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الر�ساء جنوب الرابعة - رقم االر�س : 546 - امل�ساحة : 316.15 مرت مربع - املقدرة ب�� 

)2.800.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم 2017/228 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني

 : هاتف   - لل�سيارات  الني�سان  وكالة  401 خلف  رق��م  مكتب  بوينت  البزن�س  بناية   - بور�سعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
 3244594826  : مكاين  رقم   0508650437 هاتف   04/2946945

املنفذ �سده : وي�ست �سبي�س اويل فيلد �سباليز - �س م ح  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة جبل علي - املنطقة احلرة بجبل 
علي - املبنى رقم S60307 رقم مكاين : 3244594826

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 املوافق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
%20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 

نوع العقار : مبنى على ار�س - املنطقة : جبل علي - رقم االر�س S60307 واملقدرة قيمتها ب�� )6.800.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2015/2253  تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: البنك العربي - �س م ع )�سركة م�ساهمة عامة اردنية( 

عنوانه : بوكالة املحامي / خالد حممد �سعيد بوج�سيم 
املنفذ �سده :  �سعود بن عبدالعزيز بن حمد الق�سيبي  - واآخرون 

عنوانه : بوكالة املحامي / زياد كلداري وم�ساركوه  
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  5.00 م�ساء ويف االيام الثالث  ال�ساعة   2019/9/25 انه يف يوم االأربعاء املوافق 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
ايام  الع�سرة  الثمن خالل  على  يزيد  ان  املزايدة  �سخ�س غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خالل 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 231 - املنطقة : 
الثنية اخلام�سة - رقم البلدية : 459 - 393  - امل�ساحة : 989.35 مرت مربع - القيمة التقديرية : 8.000.000 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2015/2253  تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: البنك العربي - �س م ع )�سركة م�ساهمة عامة اردنية( 

عنوانه : بوكالة املحامي / خالد حممد �سعيد بوج�سيم 
املنفذ �سده : انت�سار بنت احمد بن حمد الق�سيبي - واآخرون 

عنوانه :  بوكالة املحامي / زياد كلداري وم�ساركوه  
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  5.00 م�ساء ويف االيام الثالث  ال�ساعة   2019/9/25 انه يف يوم االأربعاء املوافق 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
ايام  الع�سرة  الثمن خالل  على  يزيد  ان  املزايدة  �سخ�س غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خالل 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 210 - املنطقة : 
 17.919.955  : التقديرية  القيمة   - 4162.05 مرت مربع   : امل�ساحة   -    363  -  926  : البلدية  رقم   - املنارة 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2013/586  تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: براين كالرك 

G10 عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جمريا 3 - �سارع الو�سل - �ساطئ جمريا - بناية مول �سان�سيت الطابق االر�سي - �سقة رقم
املنفذ �سده : بافاريا جلف �ساندوفال ليمتد 

عنوانه :  اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية جرو�سفينز هاو�س كومري�سيال - ما بني فندق الفريمونت - وفندق كراون بالزا 
- نف�س بناية بنك نور اال�سالمي - بجانب برج �سعيد 1 الطابق 13 - مكتب رقم 1308 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : 
ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الر�ساء جنوب الرابعة - رقم االر�س : 546 - امل�ساحة : 316.15 مرت مربع - املقدرة ب�� 

)2.800.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

من اأغ�سط�س.
برنامج كودلو، ا�ستن�سخه حرفيا 
ال�������س���ن���ات���ور ل��ي��ن��د���س��ي غ����راه����ام، 
م�ستعيدا حججه ل�سالح احلرب 
االأمريكيني  وح��ث  ال��ع��راق،  على 
ع��ل��ى ���س��ّد االح���زم���ة. وق���د توجه 
الكلمات،  غراهام للجمهور بهذه 
جتارية  ح��رب  مرحلة  يف  “نحن 
االأ�سعار  ب��ارت��ف��اع  ت�سعرون  حيث 
علينا  ول��ك��ن  م��ارك��ت،  ال�سوبر  يف 
القبول باملعاناة اإذا اأردنا الوقوف 
املدى  وع��ل��ى  ال�سني”.  وج���ه  يف 
“اإذا  اأ���س��اف غ���راه���ام،  ال��ط��وي��ل، 
اأمريكا  �ستخرج  ترامب”،  ثابر 
“ذخرية  م��ن��ت�����س��رة الأن���ن���ا من��ل��ك 

اأكرث مما ميلكون«.
اأن ترامب يريد  يف الواقع، يبدو 
الت�سعيد. يف 15 اأغ�سط�س، هدد 
ال�سني ب� “باأق�سى ا�سكال اانتقام 
البداية”.  يف  ����س���وى  ل�����س��ن��ا   ...
الرئي�س  ملّ���ح  اأغ�����س��ط�����س،   26 يف 
اأن����ه قد  االأم���ري���ك���ي ���س��م��ن��ي��ا اىل 
ي���ق���ط���ع، ب���ب�������س���اط���ة، ال���ع���الق���ات 
ال��ت��ج��اري��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، وحذر 
ال�سني  مت��ت��ث��ل  مل  اإذا  اأن�����ه  م���ن 
هناك  ت���ك���ون  “فلن  ل�����س��روط��ه، 
م����ب����ادالت جت���اري���ة ب��ي��ن��ه��م��ا بعد 
االحتاد  ترامب  هدد  كما  االآن”، 
االأوروبي، وهو يجل�س على نف�س 
الطاولة مع الزعماء االأوروبيني. 
ال�سفر  وق��ب��ل  اأغ�سط�س،   23 يف 
اجتماع  يف  للم�ساركة  فرن�سا  اإىل 
احلكومة  حذر  ال�سبع،  جمموعة 
مل  اإذا  اأن��������ه  م�����ن  ال���ف���رن�������س���ي���ة 
ال�سركات  على  �سرائبها  تخفف 
“�سيفر�س  ف���اإن���ه  االأم���ري���ك���ي���ة، 
الفرن�سي  النبيذ  ع��ل��ى  ���س��رائ��ب 

كما مل يحدث من قبل ».
امل�ستمرة  ت���رام���ب  ع���دوان���ي���ة  ان 
ه���ي حت���ذي���ر، مت��ام��ا م��ث��ل اإع����ادة 
اخلطابية.  بو�س  تكتيكات  احياء 
-املتمثلة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ه���ذه 
ومتجيد  الت�سحية،  متجيد  يف 
املعار�سني  وت�����س��وي��ر  ال��وط��ن��ي��ة، 
ع��ل��ى ان��ه��م ج��ب��ن��اء -ك���ان���ت ورقة 
رابحة لبو�س. فقد اأعيد انتخابه، 
وا�ستمرت  ترهيب منتقديه،  ومت 
احل������رب ���س��ب��ع ����س���ن���وات اأخ������رى. 
مرة  ت�سقط  مل  اذا  ل��ك  ف�����س��ك��ًرا 

اأخرى يف الفخ.
عن �سليت اف ار

2016، ق�سف ترامب هذه  عام 
بو�س  ان  وراأى  ون�سفها،  احلجج 
العراقي.  ال��ت��ه��دي��د  ب�����س��اأن  ك���ذب 
“خم�س ع�سرة �سنة من احلروب 
تركت  االأو�سط”،  ال�������س���رق  يف 
مدمًرا”،  “طريًقا  وراءه����������ا 
هائلة”  م��ال��ي��ة  “خ�سائر  م��ن��ه��ا 
للواليات املتحدة. “ومن اجل اأي 
ت�ساءل ترامب، “لي�س  نتيجة؟”، 
انت�سرنا،  ق��د  اننا  ل��و  كما  االأم���ر 

انها الفو�سى«.
ب��امل��ث��ل، ف����اإن امل��ر���س��ح ت��رام��ب قد 
ح��ّق��ر ال��رغ��ب��ة االن��ت��ق��ام��ي��ة التي 
ت�سكن بو�س جتاه �سدام ح�سني. 
�سرطي  دور  ل��رتام��ب،  فبالن�سبة 
العامل لي�س مهمة اأمريكا. وقال 
االآخرين  املر�سحني  عك�س  “على 
والعدوان  احل��رب  ف��اإن  للرئا�سة، 
وعلى  فعلي”.  رد  اأول  يكونا  لن 
�سيا�سة  ذل��ك، ح��دد  النقي�س من 
“احلذر  ع���ل���ى  ت���ق���وم  خ���ارج���ي���ة 
بتجنب  ووع��د  النف�س”،  و�سبط 
“خطة  ال�سراع ما مل تكن لديه 

لتحقيق الن�سر«.
ترامب  ي���ك���ن  مل  احل���ق���ي���ق���ة،  يف 
باراك  وت��وازن��ا م��ن  اأك��رث ر�سانة 
القوات  على  اأب��ق��ى  فقد  اأوب���ام���ا. 
يف اأفغان�ستان، وا�ستمر يف توجيه 
���س��رب��ات ���س��د ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف 
�سوريا، وقدم م�ساعدات لوج�ستية 
يف ����س���راع���ات اأخ�������رى. ول���ك���ن يف 
�سيفه من  ت��رام��ب  �سّل  ال��ت��ج��ارة، 
الزناد.  ي��ده على  غ��م��ده، وو���س��ع 
ت��ع��ري��ف��ات جمركية  ف��ر���س  ل��ق��د 
ع����ل����ى ال����ع����دي����د م�����ن ال����ب����ل����دان، 
ول�������ّوح ب���ه���ذه ال��ع�����س��ا يف وج����وه 
حلفاوؤنا.  ذل���ك  يف  مب��ا  اآخ���ري���ن، 
الر�سوم  ب�ساأن  اأغ�سط�س،   21 يف 
على  امل���ت�������س���اع���دة  اجل���م���رك���ي���ة 
بعجرفة:  الرئي�س  اأعلن  ال�سني، 
ينبغي  ك��ان  “انها ح��رب جت��اري��ة 

�سنها منذ زمن بعيد ».
ح��رب ت��رام��ب، مثل ح��رب بو�س، 
يناير  “منذ  ب��اخل��ري.  تب�سر  ال 
2018، فر�ست الواليات املتحدة 
ب���امل���ائ���ة من   11 ع��ل��ى  ت��ع��ري��ف��ة 
البالد”،  اإىل  امل�ستوردة  الب�سائع 
اأغ�سط�س،  يقول تقرير، �سدر يف 
عن مكتب امليزانية يف لكونغر�س 
اإىل  التقرير  وي�سري  االأم��ري��ك��ي. 
توؤثر  ال�����س��رائ��ب  ه���ذه  بع�س  اأن 

الواليات  ���س��رك��اء  “جميع  ع��ل��ى 
تقريًبا”.  ال��ت��ج��اري��ني  امل��ت��ح��دة 
فر�س  “مت  ذل�������ك،  ع���ل���ى  ورداً 
7 باملائة  تعريفات انتقامية على 
ت�سّدرها  التي  ال�سلع  جميع  من 

الواليات املتحدة«.
وم���ا ه��ي ال��ن��ت��ي��ج��ة؟ وف���ق حتليل 
الكونغر�س  يف  امل��ي��زان��ي��ة  م��ك��ت��ب 
ترامب  �سرائب  اأدت  االأم��ري��ك��ي، 
االأ�سعار  “زيادة  اإىل  اجلمركية 
اال�ستثمار  و”كبح منو  املحلية”، 
م�ستلزمات  اأ���س��ع��ار  زي����ادة  ج���راء 
اأ�سعفت  ورمب�����ا  اال�ستثمار”، 
الواليات  يف  التجاري  اال�ستثمار 
تعرف  ال  ال�سركات  الأن  املتحدة 
جلب  م��ن  �ستتمكن  ك��ان��ت  اإذا  م��ا 
من  اإخ����راج����ه����ا  اأو  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 

البالد. 
االنتقامية  االإج����راءات  اأدت  لقد 
ال�����س��ني وحدها،  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
االأمريكية  ال�سادرات  اإىل خف�س 
دوالر.  م����ل����ي����ار   21 مب������ق������دار 
ب���دون ه���ذه االأعمال  ل��ك��ن، ح��ت��ى 
االن���ت���ق���ام���ي���ة، وب�������س���ب���ب ارت���ف���اع 
االأ������س�����ع�����ار، ف�������اإن االأم���ري���ك���ي���ني 

“لالأمن  تهديدا  ي�سكل  ال�سيني 
ت�����رام�����ب:  وق���������ال  القومي”. 
االأم�������وال  ك����ل  ي�����اأخ�����ذون  “انهم 
لبناء  بف�سلنا  يك�سبونها  ال��ت��ي 
والكثري  وال�����ب�����وارج  ال���ط���ائ���رات 
ميكننا  ال  االأخ���رى،  االأ�سياء  من 
ال�سماح لهم باال�ستمرار دون فعل 

اأي �سيء ».
ترامب  ينعت  بو�س،  غ��رار  وعلى 
الذين تزعجهم حربه. باجلبناء، 
الذين  االأم��ري��ك��ي��ني  اإن  وي���ق���ول 
و�سط  ح����ل  ق���ب���ول  يف  ي���رغ���ب���ون 
“ال يتمتعون  جت��اري مع ال�سني 
وهو  مل��واج��ه��ت��ه��ا.  بال�سجاعة” 
يرى ان خ�سومه الدميقراطيون 
يعر�سون  قد  الأنهم  “�سعفاء”، 
ع����ل����ى ال���������س����ني ات�����ف�����اق�����اً اأك������رث 

ت�ساحلية. 
وع��ل��ى غ���رار ب��و���س اي�����س��ا، ميكن 
ل���رتام���ب االع��ت��م��اد ع��ل��ى بطانة 
اأن  بد  ال  “كان  �سجاعته:  متجد 
يدافع عن االقت�ساد االأمريكي”، 
امل�ست�سار  ك�����ودل�����و  الري  ق������ال 
برنامج  يف  لرتامب،  االقت�سادي 
تلفزيوين يف اخلام�س والع�سرين 

الثمن، لكنهم �سيتفهمون ذلك”، 
 15 يف  للمرا�سلني  ت��رام��ب  ق��ال 
املزارعني يف هذا  “ان  اأغ�سط�س: 

البلد يفهمون ذلك حًقا«. 
ببطولته،  تفاخر  اأ���س��ب��وع،  وب��ع��د 
وبانه عرف كيف ي�سع االقت�ساد 
ملواجهة  خ���ط���ر  يف  االأم����ري����ك����ي 
�سخ�س  على  “كان  بكني.  تهديد 
كان  �سواء  ال�سني،  يهاجم  ان  ما 
�سيئا على  اأو  لبلدنا  االم��ر جيدا 
مهما  ل��ي�����س  الق�سري”.  امل�����دى 
حالة  يف  “�ستدخل  اأم��ري��ك��ا  اأن 
اللعبة  اإن  �سهرين”،  رك��ود طيلة 
“لي�س  الأن����ه  امل���راه���ن���ة،  ت�ستحق 

برر ذلك. لدينا خيار”، 
يف  احل����رب  اأن  زوراً  ب��و���س  ادع����ى 
لالأمن  ح���ي���وي���ة  ك���ان���ت  ال����ع����راق 
ال����ق����وم����ي االأم�����ري�����ك�����ي. وي���ق���دم 
اأك����رث عبثية،  ب��ط��ري��ق��ة  ت���رام���ب، 
احلجج نف�سها للدفاع عن حربه 
اأغ�سط�س،   20 يف  ال���ت���ج���اري���ة. 
املحلي  ال�سرر  ع��ن  �سئل  عندما 
الناجم عن تعريفاته اجلمركية، 
“خارج  باعتباره  ال�����س��وؤال  رف�س 
االقت�ساد  اأن  م��وؤك��دا  املو�سوع”، 

����س���ي���ن���ف���ق���ون ك�����ث�����ريا خل���ال����س 
ت��رام��ب. ويف ملّخ�س  ب���دع  ث��م��ن 
مكتب  ي�����الح�����ظ  ل������درا�������س������ات، 
االأمريكي،  بالكونغر�س  امليزانية 
املتوقع من  اأك��ر من  “ح�سة  اأن 
اجلمركية  ال��ت��ع��ري��ف��ات  ت��ك��ل��ف��ة 
م�ستوردين  اإىل  حت��وي��ل��ه��ا  مت 

امريكيني«.
امليزانية  مكتب  يتوقع  اإج���م���ااًل، 
يف الكونغر�س االأمريكي، اأن هذه 
احل���ق���وق ���س��ت��ن��ق�����س ح����وايل 65 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  دوالر  م��ل��ي��ار 
 .2020 ع��ام  بحلول  االإج��م��ايل 
دخل  متو�سط  “�ستخف�س  اإن��ه��ا 
 580 احلقيقي مبقدار  االأ���س��رة 
كما يقول التقرير. هذه  دوالر”، 
على  �سيتعني  التي  الفاتورة  هي 
حرب  مقابل  دفعها  االأمريكيني 

ترامب التجارية.
ه����ل ي��خ��ج��ل ت����رام����ب م����ن هذه 
النتائج؟ ابدا. بداًل من الرتاجع، 
ن��ف�����س االأع�������ذار التي  ي�����س��ت��خ��دم 
ا���س��ت��خ��دم��ه��ا ب���و����س يف ال���ع���راق. 
العظيمة،  باآلهته  يق�سم  ت��رام��ب 
االنهيار.  و���س��ك  ع��ل��ى  ال��ع��دو  ان 

الرابحة”،  االأوراق  بكل  “من�سك 
�سرح يف 9 اأغ�سط�س ردا على اخر 
من  لل�سني،  امل�سادة  التعريفات 
م�سادة  تعريفات  فر�سه  خ��الل 
ج�����دي�����دة ع���ل���ى ه������ذه االخ�������رية. 
ال�سني  م����ع  امل����ع����رك����ة  ����س���ت���ك���ون 
الرئي�س  اأك���د  جًدا”،  “ق�سرية 
“كلما  اأ�سبوع.  بعد  لالأمريكيني 
التجارية،  احل������رب  اأم������د  ط�����ال 
اأ�����س����ب����ح����ت ال���������س����ني اأ�����س����ع����ف، 
قمة  وخ��الل  اأقوى”.  واأ�سبحنا 
جم��م��وع��ة ال�����س��ب��ع يف ب��ي��اري��ت��ز يف 
26 اأغ�����س��ط�����س، ق���ال ت��رام��ب اإن 
الواليات املتحدة “يف و�سع اأقوى 

من اأي وقت م�سى«.

»ل خيار لدينا«
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ب��و���س واحل�����رب على 
العراق، انت�سرت الواليات املتحدة 
الأن خ�سائرها مل تكن ثقيلة مثل 
ال���ع���دو. وال����ي����وم، يعيد  خ�����س��ائ��ر 
ترامب متثيل ذات ال�سكات�س من 
ج���دي���د ب��ح��رب��ه ال���ت���ج���اري���ة �سد 
على  ن��ح�����س��ل  “نحن  ال�������س���ني. 
ال�����س��ني مرت  اإن  رائ���ع���ة،  ن��ت��ائ��ج 

باأ�سواأ عام يف تاريخها منذ �سبعة 
لل�سحفيني  قال  عاًما،  وع�سرين 
ب�سدد  ن��ح��ن  اأغ�����س��ط�����س،   20 يف 
يعرفون  الأن���ه���م  ال���ف���وز،  حت��ق��ي��ق 

اأ�سواأ عام منذ عقود«. 
وب���امل���ث���ل، ي��ت��ب��اه��ى ت����رام����ب ب����اأن 
امل��ت��ح��دة ودول  اأمل���ان���ي���ا وامل��م��ل��ك��ة 
واآ�سيا يف و�سع  اأوروب���ا  اأخ���رى يف 
ك��ل هزمية  ل��ه،  فبالن�سبة  ���س��يء. 
للواليات  انت�سار  ه��ي  اآخ��ر  لبلد 
يفهمه،  ال  ما  اأن  ويبدو  املتحدة. 
امليزانية يف  يحاول مكتب  ما  هو 
اإن  الكونغر�س االأمريكي �سرحه: 
ب�سركائنا  يلحقه  ال���ذي  ال�����س��رر 
���ا  ال���ت���ج���اري���ني ي�������س���ر ب���ن���ا اأي�������سً
على  الطلب  من  يقل�سون  الأنهم 

منتجاتنا.
كلما زاد عدد االأمريكيني القتلى 
ب��و���س ي�ساعف  ك���ان  ال���ع���راق،  يف 
من�سوب مدح ت�سحياتهم. ويّتبع 
عندما  امل���ن���ط���ق  ن��ف�����س  ت����رام����ب 
ميجد املعاناة التي ت�سببها حربه 
التجارية للم�ستهلكني واملزارعني 
ال���ذي���ن ف���ق���دوا اأ���س��واق��ه��م. “قد 
ي���ك���ون ع���ل���ى االأم���ري���ك���ي���ني دفع 

على غرار احلرب يف العراق، هذه احلرب 
التجارية تنقلب على الوليات املتحدة

�سينفق الأمريكيون كثريا 
خلال�ص فاتورة بدع ترامب الباهظة

يدافع ترامب عن حربه بنف�س
 احلجج التي �سخر منها عندما ر�سح نف�سه 

ل تب�سر باخلري مثل حرب �سلفه:

حرب ترامب التجارية على خطى بو�ص يف العراق...!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

كمر�سح  نف�سه  تــرامــب  دونــالــد  قــدم   ،2016 عــام 
مناه�س للحرب. ومن وجهة نظره، فاإن غزو العراق 
كان عمال غري م�سوؤول وتدمري ذاتي، واأكد، زورا، اأنه 

كان معار�سا لتلك احلرب يف ذاك الوقت.

لقد �سخر من اجلمهوريـــني املوؤيـــدين للحـــرب، ووعد 
بتجنب ال�ســـراع غيـــر ال�سروري مع دولة اأجنبية.

ولكن اليوم، ترامب يذهب اأي�سا اإىل اجلبهة. حرب 
جتارية و�سد ال�سني، و�سد حلفائنا الأوروبيني، واأي 
دولة ل م�سلحة فيها، من وجهة نظره. وعلى غرار 
علينا.  تنقلب  التجارية  احلرب  هذه  العراق،  حرب 

منها  �سخر  التي  احلجج  بنف�س  عنها  ترامب  ويدافع 
عندما ر�سح نف�سه للرئا�سة.

العدو ينهار، �ستكون احلرب ق�سرية
عاما 2002 و3002، �سّوق جورج دبليو بو�س احلرب 
يف العراق وباعها، من خالل جعل �سدام ح�سني، ميثل 
تهديًدا لأمن الوليات املتحدة. ومع ا�ستمرار ارتفاع 

تكاليف احلرب وتراكم النعو�س واجلثث، وعد بو�س 
الأمريكيني بالنهاية الو�سيكة للمقاومة يف العراق. 

قتل  ب�سدد  لأنــنــا  تــربــح  اأمــريــكــا  اإن  يــقــول،  وكـــان 
الأ�سرار. وخالل حملته لإعادة انتخابه، اتهم بو�س 
“الهروب”، ولإثبات  بالرغبة يف  للحرب،  املناه�سني 

وطنيتنا، كان لزاما الوقوف اإىل جانب الرئي�س.

الري كودلو... كان ال بد ان يدافع

عملية ك�سر عظام بني الكبار

ترامب يلب�س جلد بو�س

بو�س.. تقريظ الت�سحيات اعاد انتخابه

ليند�سي غراهام... ال منا�س من املعاناة

ا�سرتاتيجية متجيد الت�سحية، وت�سوير املعار�سني كجبناء، كانت ورقة رابحة لبو�س يف اإعادة انتخابه
اإج��راءات  اأدت 
ال�����������س�����ني 
الن��ت��ق��ام��ي��ة 
خ��ف�����ص  اإىل 
ال�������س���ادرات 
الأم���ري���ك���ي���ة 
 21 مب����ق����دار 
دولر م��ل��ي��ار 

ل�سوء  ���س��ع��ي��د 
حلفائه،  اأحوال 
ب���ال���ن�������س���ب���ة 
ل������رتام������ب، 
ك�����ل ه���زمي���ة 
هي  اآخ���ر  لبلد 
ان����ت���������س����ار
 للوليات املتحدة
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حماكم دبي
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العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/2304  تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: علي مهدي جواد 

عنوانه : اإمارة دبي / الق�سي�س/ املنطقة ال�سناعية الثالثة/ م�سنع ارتورون / مقابل مياة رومانا - هاتف : 042672477/فاك�س 
: 042672330/ بريد الكرتوين droit@eim.ae بوكالة املحاميني را�سد بوج�سيم وعبا�س املالكي 

املنفذ �سده : �سباح عبا�س باقر - عنوانه :  ويعلن مبوطنه املختار / اإمارة دبي / ديرة / �سارع بو�سعيد / بجوار بناية ال�سريكال/ بناية 
املحاميني / اال�ستاذين/ حممد عي�سى ل�سويدي  0528037888/042946748 - بوكالة   : 401/ هاتف   / بزن�س بوينت 
و�سبحي ح�سني اأحمد - انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/9/25 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
 �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
دخول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ال  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
التالية  ايام  301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  املبينة باملادة 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  ح�سة 
يف عقار - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم االر�س : 48  - ا�سم املبنى : اليت ريزيدن�س 1 - رقم املبنى : 1  - رقم العقار : 614 

م�ساحة احل�سة : 20.21 مرت مربع - قيمة احل�سة )152262.14( درهم يباع العلى عطاء  -مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/1545 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: �سركة ايفرجرين ويلث ماجنمنت ليمتد �سركة منطقة حرة 

عنوانه : اإمارة دبي  - �سارع ال�سيخ زايد - فندق فريمونت - ق�سم املكاتب - مكتب رقم 611 - رقم مكاين : 2719591105 
املنفذ �سده : ها�سم حممد ف�سيح غني - عنوانه : اإمارة دبي - تيكوم / �سمارت هايت�س داماك - قرب مطعم هالل الر�ساء - مكتب 

رقم 607 ، 608 - مكتب 204 موبايل : 0553248333 )رقم مكاين 76869 16132( 
�سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
االلكرتوين موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة  العقار   بيع 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : ور�سان االأوىل - رقم االر�س : 219  - ا�سم املبنى : M06 - رقم العقار : 105 

- رقم الطابق : 1 - امل�ساحة : 44 مرت مربع - القيمة التقديرية : 284.166 درهم - يباع الأعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/85 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: اأوليفري ناربوين - عنوانه : دبي - بردبي - منطقة الر�ساء التيكوم - مبنى براداي�س - الطابق الثاين - �سقة 

بوتيك  فندق  بالقرب من   - بيبلو�س  وفندق  �سغار  برج  مقابل   -  207
املنفذ �سده : �سيخ هولدينجز ليمتد 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مدينة دبي لالإعالم - برج �سذى - الطابق 23 - مكتب 2306 
�سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
االلكرتوين موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار   بيع 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : معي�سم االأول - رقم االر�س : 1238 - امل�ساحة : 913.80 مرت مربع - القيمة 

الكلية : 5.000.000.00 درهم ( يباع العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم 2007/1195 تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع الرقة - مبنى ملك خا�س - مقابل بناية الزرعوين - الطابق الثالث 
اإم��ارة دبي - بردبي - ال�سطوة - خلف امل�ست�سفى االي��راين - بناية ملك    املنفذ �سده : �سعيد �سالح �سعيد ال�سواد - عنوانه : 

الفردان - موؤ�س�سة ام �سقيم العقارية - يوجد ا�سفل البناية مكتبة 2000 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/9/25 املوافق  االأربعاء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  
:  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 1083  - املنطقة : ال�سطوة - امل�ساحة : 232.26 مرت مربع - القيمة 

التقديرية : 2.500.000 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2018/2304  تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: علي مهدي جواد 

عنوانه : اإمارة دبي / الق�سي�س/ املنطقة ال�سناعية الثالثة/ م�سنع ارتورون / مقابل مياة رومانا - هاتف : 042672477/فاك�س 
: 042672330/ بريد الكرتوين droit@eim.ae بوكالة املحاميني را�سد بوج�سيم وعبا�س املالكي 

املنفذ �سده : �سباح عبا�س باقر - عنوانه :  ويعلن مبوطنه املختار / اإمارة دبي / ديرة / �سارع بو�سعيد / بجوار بناية ال�سريكال/ بناية 
املحاميني / اال�ستاذين/ حممد عي�سى ل�سويدي  0528037888/042946748 - بوكالة   : 401/ هاتف   / بزن�س بوينت 
و�سبحي ح�سني اأحمد - انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/9/25 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
 �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
دخول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ال  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
التالية  ايام  301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  املبينة باملادة 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  ح�سة 
يف عقار - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم االر�س : 48  - ا�سم املبنى : اليت ريزيدن�س 1 - رقم املبنى : 1  - رقم العقار : 614 

م�ساحة احل�سة : 20.21 مرت مربع - قيمة احل�سة )152262.14( درهم يباع العلى عطاء  -مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم 2018/1545 تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: �سركة ايفرجرين ويلث ماجنمنت ليمتد �سركة منطقة حرة 

عنوانه : اإمارة دبي  - �سارع ال�سيخ زايد - فندق فريمونت - ق�سم املكاتب - مكتب رقم 611 - رقم مكاين : 2719591105 
املنفذ �سده : ها�سم حممد ف�سيح غني - عنوانه : اإمارة دبي - تيكوم / �سمارت هايت�س داماك - قرب مطعم هالل الر�ساء - مكتب 

رقم 607 ، 608 - مكتب 204 موبايل : 0553248333 )رقم مكاين 76869 16132( 
�سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
االلكرتوين موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة  العقار   بيع 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : ور�سان االأوىل - رقم االر�س : 219  - ا�سم املبنى : M06 - رقم العقار : 105 

- رقم الطابق : 1 - امل�ساحة : 44 مرت مربع - القيمة التقديرية : 284.166 درهم - يباع الأعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2017/85  تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ: اأوليفري ناربوين - عنوانه : دبي - بردبي - منطقة الر�ساء التيكوم - مبنى براداي�س - الطابق الثاين - �سقة 

بوتيك  فندق  بالقرب من   - بيبلو�س  وفندق  �سغار  برج  مقابل   -  207
املنفذ �سده : �سيخ هولدينجز ليمتد 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مدينة دبي لالإعالم - برج �سذى - الطابق 23 - مكتب 2306 
�سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
االلكرتوين موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار   بيع 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : معي�سم االأول - رقم االر�س : 1238 - امل�ساحة : 913.80 مرت مربع - القيمة 

الكلية : 5.000.000.00 درهم ( يباع العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم 2017/196 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة 

الني�سان لل�سيارات - هاتف 04/2946945 هاتف 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 
املنفذ �سده : �سارلز كري�ستوفر �سميث - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة جممع دبي لال�ستثمار الثاين - مبنى 

ريتاج G - الطابق رقم 1 - العقار رقم 112 - رقم مكاين : 1521766151
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
حق منفعة )31-12-2008 اإىل 30-12-2098( - املنطقة : جممع دبي لالإ�ستثمار الثاين - رقم االر�س : 5 - ا�سم املبنى 
: ريتاج G - رقم الوحدة 112 - الطابق 1 - امل�ساحة : 316.07 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب����� )3.402.145.00( درهم 

، يباع العلى - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/2424 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: فرحان �سدام رحمة املو�سوي

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور�سعيد - �سارع ال�سيخ را�سد - مقابل حمطة برتول اإيبكو - بناية اخلور بالزا - مكتب رقم 1 
املنفذ �سده : ال�سيخ / ماجد اأحمد را�سد املعال  - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - املطينة - بجانب مطعم عرو�س دم�سق - بناية يو�سف 

�سالح ح�سني اجلزيري )مبنى رقم 2( - حمل رقم 1 
بيع  �سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س وما عليها من 
بناء - رقم االر�س : 3/907  - املنطقة : مردف - رقم البلدية : 919 - 251 - امل�ساحة : 966.19 مرت مربع - القيمة التقديرية 

: 4.500.000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم 2017/196 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة 

الني�سان لل�سيارات - هاتف 04/2946945 هاتف 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 
املنفذ �سده : مارجريت �سميث - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة جممع دبي لال�ستثمار الثاين - مبنى ريتاج 

1521766151  : مكاين  رقم   -  112 رقم  العقار   -  1 رقم  الطابق   -  G
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
حق منفعة )31-12-2008 اإىل 30-12-2098( - املنطقة : جممع دبي لالإ�ستثمار الثاين - رقم االر�س : 5 - ا�سم املبنى 
: ريتاج G - رقم الوحدة 112 - الطابق 1 - امل�ساحة : 316.07 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب����� )3.402.145.00( درهم 

، يباع العلى - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/283 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع 

هاتف   - لل�سيارات  الني�سان  وك��ال��ة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�س  بناية   - بور�سعيد   - دي���رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
  94826  32445  : مكاين  رقم   -  0508650437  : هاتف     04/2946945

املنفذ �سده : حميد ر�سا ا�سمعيل كاركر ديزجى 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة تالل االإمارات االأوىل - العقار رقم 400 - رقم مكاين : 73866 15359 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 400  - املنطقة : الثنية اخلام�سة - امل�ساحة : 1001.95 مرت مربع 

التقييم )7.500.000( درهم - يباع العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم 2017/196 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة 

الني�سان لل�سيارات - هاتف 04/2946945 هاتف 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 
املنفذ �سده : �سارلز كري�ستوفر �سميث - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة جممع دبي لال�ستثمار الثاين - مبنى 

ريتاج G - الطابق رقم 1 - العقار رقم 112 - رقم مكاين : 1521766151
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
حق منفعة )31-12-2008 اإىل 30-12-2098( - املنطقة : جممع دبي لالإ�ستثمار الثاين - رقم االر�س : 5 - ا�سم املبنى 
: ريتاج G - رقم الوحدة 112 - الطابق 1 - امل�ساحة : 316.07 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب����� )3.402.145.00( درهم 

، يباع العلى - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2018/2424 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: فرحان �سدام رحمة املو�سوي

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور�سعيد - �سارع ال�سيخ را�سد - مقابل حمطة برتول اإيبكو - بناية اخلور بالزا - مكتب رقم 1 
املنفذ �سده : ال�سيخ / ماجد اأحمد را�سد املعال  - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - املطينة - بجانب مطعم عرو�س دم�سق - بناية يو�سف 

�سالح ح�سني اجلزيري )مبنى رقم 2( - حمل رقم 1 
بيع  �سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س وما عليها من 
بناء - رقم االر�س : 3/907  - املنطقة : مردف - رقم البلدية : 919 - 251 - امل�ساحة : 966.19 مرت مربع - القيمة التقديرية 

: 4.500.000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم 2017/196 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة 

الني�سان لل�سيارات - هاتف 04/2946945 هاتف 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 
املنفذ �سده : مارجريت �سميث - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة جممع دبي لال�ستثمار الثاين - مبنى ريتاج 

1521766151  : مكاين  رقم   -  112 رقم  العقار   -  1 رقم  الطابق   -  G
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
حق منفعة )31-12-2008 اإىل 30-12-2098( - املنطقة : جممع دبي لالإ�ستثمار الثاين - رقم االر�س : 5 - ا�سم املبنى 
: ريتاج G - رقم الوحدة 112 - الطابق 1 - امل�ساحة : 316.07 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب����� )3.402.145.00( درهم 

، يباع العلى - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2018/283 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع 

هاتف   - لل�سيارات  الني�سان  وك��ال��ة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�س  بناية   - بور�سعيد   - دي���رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
  94826  32445  : مكاين  رقم   -  0508650437  : هاتف     04/2946945

املنفذ �سده : حميد ر�سا ا�سمعيل كاركر ديزجى 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة تالل االإمارات االأوىل - العقار رقم 400 - رقم مكاين : 73866 15359 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 400  - املنطقة : الثنية اخلام�سة - امل�ساحة : 1001.95 مرت مربع 

التقييم )7.500.000( درهم - يباع العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم 2017/743  تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود - عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االو�سط ، 

مدينة دبي لالإنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �سده : ريا�س علي عبد احل�سني 

عنوانه : االإمارات العربية املتحدة ، اإمارة دبي ، وادي النهدة ، برج مي ، �سقة رقم 1908 ، بالقرب من ت�سهيل 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 املوافق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  االم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االأ�سا�سي قبل  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  ايداع  ال�سراء   وعلى راغبي   )www.emiratesauction.ae(
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
امل��زاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة  لر�سوم 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س والبناء بالكامل - املنطقة : معي�سم االأول - رقم االر�س : 631 - 

رقم البلدية : 0 - 685 - امل�ساحة : 396.45 مرت مربع - القيمة التقديرية : 4.500.000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/283 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

هاتف   - لل�سيارات  الني�سان  وك��ال��ة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�س  بناية   - بور�سعيد   - دي���رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
 94826  32445  : مكاين  رقم   0508650437 هاتف   -  04/2946945

املنفذ �سده : حميد ر�سا ا�سمعيل كاركر ديزجى 
عنوانه :  اإمارة دبي -بردبي - منطقة تالل االإمارات االأوىل - العقار رقم 400 - رقم مكاين : 73866 15359 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 400 - املنطقة : الثنية اخلام�سة - امل�ساحة : 1001.95 مرت مربع - 

القيمة التقديرية : 7.500.000 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم 2018/243 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س مكتب رقم 401 
خلف وكالة الني�سان لل�سيارات  هاتف : 04/2946945  هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 94826 32445 
املنفذ �سده : حممد ابراهيم ابراهيم بني ا�سدي - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية الرابعة - قطعة االر�س 

رقم 6205 - العقار رقم 207/187 رقم مكاين : 71607 16308 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/9/25 املوافق  االأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : فيال - رقم االر�س : 6205 - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم املبنى 
: 187/207 - رقم البلدية : 3824 - 394 - امل�ساحة : 227.59 مرت مربع - القيمة التقديرية : 2.000.000 

درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده

فى الدعوى رقم 2018/75 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي االأول - �س م ع - حاليا - )بنك اخلليج االأول )فرع( - �سابقا( - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي 

- بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى �سما  تاور - �سقة الطابق 1 مكتب 105 - بجوار فندق فريمونت 
املنفذ �سده : ماال موجريجي بروتابادتيا - واآخرون- عنوانه : اإمارة دبي - �سارع - ال�سيخ زايد منطقة مر�سى دبي - قطعة ار�س 

رقم 568/392 - 163 - مبنى مارينا 23 - الطابق 17 - �سقة رقم email - 1705 - مكاين : 1289775060 
املنفذ �سده : بروتابا ديتيا موخرجي ا�سوتو�س موخرجي 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم االر�س : 163  - رقم املبنى : مارينا 23 - رقم الطابق : 17 - رقم العقار 

: 1705 - امل�ساحة : 150.22 مرت مربع - التقييم : 1940343 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم 2017/743  تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود - عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االو�سط ، 

مدينة دبي لالإنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �سده : ريا�س علي عبد احل�سني 

عنوانه : االإمارات العربية املتحدة ، اإمارة دبي ، وادي النهدة ، برج مي ، �سقة رقم 1908 ، بالقرب من ت�سهيل 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 املوافق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  االم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االأ�سا�سي قبل  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  ايداع  ال�سراء   وعلى راغبي   )www.emiratesauction.ae(
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
امل��زاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة  لر�سوم 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س والبناء بالكامل - املنطقة : معي�سم االأول - رقم االر�س : 631 - 

رقم البلدية : 0 - 685 - امل�ساحة : 396.45 مرت مربع - القيمة التقديرية : 4.500.000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم 2018/283 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

هاتف   - لل�سيارات  الني�سان  وك��ال��ة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�س  بناية   - بور�سعيد   - دي���رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
 94826  32445  : مكاين  رقم   0508650437 هاتف   -  04/2946945

املنفذ �سده : حميد ر�سا ا�سمعيل كاركر ديزجى 
عنوانه :  اإمارة دبي -بردبي - منطقة تالل االإمارات االأوىل - العقار رقم 400 - رقم مكاين : 73866 15359 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 400 - املنطقة : الثنية اخلام�سة - امل�ساحة : 1001.95 مرت مربع - 

القيمة التقديرية : 7.500.000 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2018/243 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س مكتب رقم 401 
خلف وكالة الني�سان لل�سيارات  هاتف : 04/2946945  هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 94826 32445 
املنفذ �سده : حممد ابراهيم ابراهيم بني ا�سدي - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية الرابعة - قطعة االر�س 

رقم 6205 - العقار رقم 207/187 رقم مكاين : 71607 16308 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/9/25 املوافق  االأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : فيال - رقم االر�س : 6205 - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم املبنى 
: 187/207 - رقم البلدية : 3824 - 394 - امل�ساحة : 227.59 مرت مربع - القيمة التقديرية : 2.000.000 

درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2018/75 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي االأول - �س م ع - حاليا - )بنك اخلليج االأول )فرع( - �سابقا( - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي 

- بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى �سما  تاور - �سقة الطابق 1 مكتب 105 - بجوار فندق فريمونت 
املنفذ �سده : ماال موجريجي بروتابادتيا - واآخرون- عنوانه : اإمارة دبي - �سارع - ال�سيخ زايد منطقة مر�سى دبي - قطعة ار�س 

رقم 568/392 - 163 - مبنى مارينا 23 - الطابق 17 - �سقة رقم email - 1705 - مكاين : 1289775060 
املنفذ �سده : بروتابا ديتيا موخرجي ا�سوتو�س موخرجي 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم االر�س : 163  - رقم املبنى : مارينا 23 - رقم الطابق : 17 - رقم العقار 

: 1705 - امل�ساحة : 150.22 مرت مربع - التقييم : 1940343 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

رف�ست  املقابل،  يف  ال��رمل��ان«.  عمل  “عرقلة  اإىل  املحكمة،  بح�سب 
املحكمة العليا يف لندن اإ�سدار قرار ب�ساأن �سكوى قّدمتها النا�سطة 
املعار�سة لريك�ست جينا ميلر، معترًة اأن التعليق - قرار “�سيا�سي” 

- ال يعود للمحاكم الف�سل فيه.
غ  ت   09،30 ال�ساعة  من  اعتباراً  لندن  يف  العليا  املحكمة  وتنظر 
وعلى مدى ثالثة اأيام، يف احلكمني اللذين مّت ا�ستئنافهما. وتظاهر 
املحكمة، مطالبني  اأم��ام  بدء اجلل�سة  قبل  �سخ�ساً  ح��واىل ع�سرين 

باإعادة فتح الرملان.
و�سُتخ�س�س جل�سة اال�ستماع االأوىل ملداخلة حمامي امل�ستكني وهم 
يف الق�سية االأوىل جينا ميلر اأما يف الق�سية الثانية فهم 78 برملانياً 
موالياً الأوروبا على راأ�سهم النائبة عن احلزب الوطني اال�سكتلندي 

جوانا ت�سريي.

االأوروبي وتريد اإلغاء تعليق الرملان املقرر حتى 14 ت�سرين االأول/
الوقت لعرقلة اخل��روج من دون  اكت�ساب مزيد من  اأكتوبر، بهدف 

اتفاق.
و�سبق اأن اأقر هوؤالء قانوناً ُيرغم جون�سون على الطلب من االحتاد 
االأوروبي اإرجاء موعد بريك�ست املقرر يف 31 ت�سرين االأول/اأكتوبر 
لثالثة اأ�سهر -- حتى لو اأن رئي�س الوزراء يرف�س اأن يطلب تاأجيل 

املوعد.
قرار  ب�سدة  امل���دين  املجتمع  وك��ذل��ك  ال�سيا�سية  الطبقة  وان��ت��ق��دت 
اإىل  اأف�ست  ق�سائية  اإج����راءات  مو�سع  �سكل  ال��ذي  ال��رمل��ان  تعليق 

اأحكام متعار�سة.
اأعلى حمكمة مدنية يف ا�سكتلندا  اأ�سدرت  اأيلول �سبتمر،   11 ويف 
يهدف  ك��ان  الأن���ه  قانوين”  “غري  التعليق  اأن  فيه  اع��ت��رت  حكماً 

هو  ب��ه  ن��ق��وم  اأن  مم��ك��ن  ���س��يء  “اأف�سل  اأن  �سي”  ب��ي  “بي  ل�سبكة 
“اأكر  يكن  اأن��ه  واأك��د  الق�ساة”.  �سيقوله  ما  اإىل  والنظر  االنتظار 

قدر من االحرتام )لل�سلطة( الق�سائية«.
وقال وزير العدل روبرت باكالند “علينا اأن نرى ما هي امل�سطلحات 
يف حديث  واأ�ساف  تعني”.  وم��اذا  القرار  يف  )امل�ستخدمة(  املحددة 

“�سنحرتم قرار املحاكم«. ل�سبكة “�سكاي نيوز”، 
ال  االأوروب����ي،  االحت��اد  املرتقب عن  االنف�سال  من  يوماً   44 وقبل 
من  علني  ب�سكل  اتفاق مطروحاً  دون  من  بريك�ست  �سيناريو  ي��زال 
جانب بوري�س جون�سون رغم توقعات مثرية للقلق اأعلنتها حكومته 
من نق�س يف املواد الغذائية واالأدوية وخماطر ح�سول ا�سطرابات 

عامة.
االحتاد  من  اتفاق  دون  من  اخل��روج  ال��ن��واب  من  غالبية  وتعار�س 

•• لندن-اأ ف ب:

املو�سوعية  االأ���س�����س  يف  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  العليا  املحكمة  تنظر 
اأراده  والذي  الرملان،  بتعليق  الذي يق�سي  للجدل  املثري  لالإجراء 
اأنه  معترين  معار�سوه  وانتقده  جون�سون  بوري�س  ال��وزراء  رئي�س 
مناورة تهدف اإىل فر�س خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي من 

دون اتفاق.
و�ستدر�س املحكمة الق�سية على مدى ثالثة اأيام لكن موعد احلكم 

غري معروف.
واإذا اعترت املحكمة اأن التعليق غري قانوين، يتعنّي دعوة الرملان 

لالنعقاد على الفور، بح�سب خراء قانونيني.
حكومته  يف  الرئي�سيني  باالأع�ساء  يجتمع  ال��ذي  جون�سون  و�سّرح 

حمكمة بريطانيا العليا تنظر يف تعليق الربملان 

اجل������ه������از ال����ت����ن����ف����ي����ذي احل������ايل 
وا�ستبداله  ���س��ع��ب��ي��ا  امل���رف���و����س 
ب��ح��ك��وم��ة ك����ف����اءات وط��ن��ي��ة ذات 
باالحرتام”  وحتظى  م�سداقية 
وه��������و ن����ف���������س م������ا ي����ط����ال����ب به 

احلراك.
ال�����س��ل��ط��ة من  اإن مت��ك��ن��ت  وح��ت��ى 
متحدية  االن���ت���خ���اب���ات  ت��ن��ظ��ي��م 
ت�سطدم  ق����د  ف���ان���ه���ا  امل���ع���ار����س���ة 
بحاجز اآخر هو عزوف الناخبني 
ب��ل��د م��ع��روف ب�سعف  خ��ا���س��ة يف 
خمتلف  يف  امل���������س����ارك����ة  ن�������س���ب 

االقرتاعات.

•• اجلزائر-اأ ف ب:

قررت �سلطات اجلزائر اأن مت�سي 
بقوة يف طريق اإجراء االنتخابات 
االأول  ك��ان��ون   12 يف  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
قيادة  اأرادت  م��ث��ل��م��ا  دي�����س��م��ر 
ره������ان حمفوف  وه�����و  اجل���ي�������س، 
اأمام  يتعرث  اأن  ميكن  باملخاطر 
التي  ت���ع���ّن���ت ح���رك���ة االح���ت���ج���اج 
بعد  �سهراً  زخمها  على  حافظت 

اآخر.
وي��ط��ال��ب امل��ح��ت��ج��ون ب��رح��ي��ل كل 
البالد  حكم  ال��ذي  النظام  رم��وز 
خ��الل ال��ع��ق��ود االأخ����رية قبل اأي 
اأف�سلوا  اأن  لهم  و�سبق  انتخابات، 
تلك التي كانت مقررة يف 4 متوز 

يوليو.
ورغ�������م ه�����ذه ال�������س���اب���ق���ة وح�����وار 
ال�سلطة واحلركة  الطر�سان بني 
الرئي�س  ق������ام  االح���ت���ج���اج���ي���ة، 
�سالح  بن  ال��ق��ادر  عبد  االنتقايل 
اجلزائريني  بدعوة  االأح��د  م�ساء 
بالدهم  ت����اري����خ  “�سناعة  اإىل 
ح�سن  يف  ج��م��اع��ي��ا  وامل�������س���اه���م���ة 

اختيار رئي�سهم اجلديد«.
منتظرا  االإع���������الن  ه�����ذا  وك�������ان 
اخليار  ه����ذا  اإىل  ان���ح���از  ب��ع��دم��ا 
الفريق  اجل��ي�����س  اأرك������ان  رئ��ي�����س 

اأحمد قايد �سالح، الرجل القوي 
ا���س��ت��ق��ال��ة عبد  ال���دول���ة م��ن��ذ  يف 
ني�سان   2 يف  بوتفليقة  ال��ع��زي��ز 
اأب�����ري�����ل حت�����ت ����س���غ���ط احل���رك���ة 
امل�سبوقة.  غ���ري  االح��ت��ج��اج��ي��ة 
معزوز،  لعثمان  بالن�سبة  ول��ك��ن 
التجمع  ح����زب  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث 
الثقافة والدميقراطية  اأجل  من 
“رغبته  ف��اإن  املعار�س،  العلماين 
يف امل���رور ب��ق��وة ل��ن ي��ك��ون لها اأي 
ل�����دى ماليني  اإي���ج���اب���ي  ت����اأث����ري 
يوا�سلون  ال���ذي���ن  اجل���زائ���ري���ني 
 22 منذ  ال�سارع”  يف  التظاهر 

�سباط فراير.
ال�سلطة  ب�������داأت  اأ����س���ب���وع  وم���ن���ذ 
الزمن  م���ع  ���س��ب��اق��ا  االن��ت��ق��ال��ي��ة 
م��ن اأج���ل اح���رتام االأج��ن��دة التي 
و�سعها قايد �سالح، عندما طلب 
ان يتم حتديد تاريخ االنتخابات 
الرئا�سية يف 15 اأيلول �سبتمر.
بالت�سويت  ال������رمل������ان  ف�����ق�����ام 
اإن�ساء  ق���ان���ون  ع��ل��ى  وامل�����س��ادق��ة 
لالنتخابات  امل�ستقلة  ال�سلطة 
وتعديل قانون االنتخابات خالل 

فرتة قيا�سية.
التي  االإج���������������راءات  ه������ذه  ل���ك���ن 
�سفافية  ت�����س��م��ن  اأن  ي��ف��رت���س 
تهدئة  يف  تنجح  مل  االن��ت��خ��اب��ات 

امل���ع���ار����س���ة ال���ق���وي���ة م��ت��م��ث��ل��ة يف 
املطالبة  االح��ت��ج��اج��ي��ة  احل��رك��ة 
ت�سطلع  ان��ت��ق��ال��ي��ة  مب��وؤ���س�����س��ات 

بدور تنظيم االنتخابات.
واأكد ذلك قا�سي تان�ساوت، من�سق 
اللجنة الوطنية من اجل اإطالق 
فرن�س  ل��وك��ال��ة  املعتقلني،  ���س��راح 
هذه  “نرف�س  ق����ائ����ال:  ب����ر�����س 
االنتخابات يف الظروف احلالية. 
االإرادة  ���س��د  ن�����س��ري  ان  مي��ك��ن  ال 

ال�سعبية«
�سهر  نهاية  اللجنة  ه��ذه  اأّن�سئت 
باإطالق  للمطالبة  اآب/اأغ�سط�س 
ال�سيا�سيني”  “املعتقلني  ���س��راح 
املوقوفني خالل التظاهرات التي 
بوتفليقة  تر�سح  ب��داأت مبعار�سة 
لوالية خام�سة وهي االآن تعار�س 
نظامه  برموز  االنتخابات  اإجراء 

الذي عّمر ع�سرين �سنة.
وت�ساءل تان�ساوت “كيف ميكن ان 
مت  بينما  االنتخابات  بهذه  نقبل 
حب�س منا�سلني فقط قبل �ساعات 

من اإعالن موعد اإجرائها؟«.
متظاهرا   22 ف������اإن  وب��ح�����س��ب��ه 
اأوقفتهم ال�سرطة قبل التظاهرة 
بالعا�سمة  اجلمعة  ي��وم  الكرى 
املوؤقت  اأودع���وا احلب�س  اجل��زائ��ر، 
على  “التحري�س  ب���ت���ه���م���ت���ي 

بامن  و”امل�سا�س  التجمهر” 
الدولة«. والثالثاء اأمرت النيابة 
�سمري  ال�سيا�سي  النا�سط  بحب�س 
ب��ل��ع��رب��ي اأح������د رم������وز احل������راك، 
ب��ح�����س��ب م���ا اأك�����د امل���ح���ام���ي عبد 
على  ع��ل��ى �سفحته  ب���ادي  ال��غ��ن��ي 
التهمة  ت��و���س��ي��ح  دون  ف��ي�����س��ب��وك 

املوجهة اليه.
وه��������و ث�����ال�����ث رم����������وز احل����رك����ة 
ت�سدرت  ال����ت����ي  االح���ت���ج���اج���ي���ة 
ال��واج��ه��ة االإع��الم��ي��ة، ال��ت��ي يتم 
حب�سها بعد كرمي طابو املحبو�س 
وقبله  اأيلول/�سبتمر   12 منذ 
بورقع  املخ�سرم خل�سر  املنا�سل 
اال�ستقالل  ح�����رب  ق�������ادة  اأح�������د 
املوجود رهن احلب�س املوؤقت منذ 
وكالهما  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و.   30
معنويات  “اإحباط  بتهمة  متابع 

اجلي�س«.
لن  املتكررة  التوقيفات  لكن هذه 
التظاهر  م��ن  اجل��زائ��ري��ني  متنع 
كل  وحتى  ي��وم جمعة  كل  بكثافة 
التظاهرات  ثالثاء مبنا�سبة  يوم 

االأ�سبوعية للطالب.
ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك�����س م���ن ذل���ك فاإن 
قرار تنظيم االنتخابات الرئا�سية 
“نف�سا  �سيعطي  عجل”  “على 
االحتجاجية”  للحركة  ج��دي��دا 

•• كوك�س بازار-رويرتز:

األفا   730 م��ن  اأك���رث  ن��زح  عندما 
بنجالد�س  اإىل  ال��روه��ي��ن��ج��ا  م���ن 
تعاطف   2017 يف  م��ي��امن��ار  م��ن 
اأح�����د  اأزاد  ����س���ري���ف  ال�������س���ح���ف���ي 
مواطني بنجالد�س مع حمنة تلك 
من  الناجني  امل�سلمني  م��ن  الفئة 
عليهم  بالدهم  جي�س  �سنها  حملة 
وو�سفتها االأمم املتحدة باأنها اإبادة 

جماعية.
امل��ن��ت��م��ي للركن  ال�����س��ح��ف��ي  وق����ال 
اجل���ن���وب���ي م���ن ب��ن��ج��الد���س ال���ذي 
م�ستوطنة  الأك���ر  م��وط��ن��ا  اأ���س��ب��ح 
كتب  اإن�������ه  ال����ع����امل  يف  ل���الج���ئ���ني 
الروهينجا  اأ����س���اب  ع��م��ا  ت��ق��اري��ر 
من �سدمات واإره��اق وب��ذل كل ما 

بو�سعه للم�ساعدة.
�سوق  ق���رب  م��ك��ت��ب��ه  يف  اأزاد  وق����ال 
ت��ه��داأ فيها احل��رك��ة خ���ارج بلدة  ال 
فعلوا  ال��ن��ا���س  “كل  ب����ازار  ك��وك�����س 

ذلك«.
وقدمنا  الطعام.  “قدمنا  واأ�ساف 

االأر�س«.
اأ�سبح  ع��ام��ني  م���رور  وب��ع��د  واالآن 
اإلزام  اإىل  تهدف  حملة  يدير  اأزاد 
ال��روه��ي��ن��ج��ا ب���ع���دم اخل������روج من 
اأ�سالك  خلف  والبقاء  خميماتهم 
اإىل  اإعادتهم  اأن تتي�سر  اإىل  �سائكة 

ميامنار.
جماعته  ت�����س��م  ال����ذي  اأزاد  وق����ال 
األ���ف ع�سو وه��ي واح���دة من  االآن 
ع���دة ح��رك��ات ل��ه��ا نف�س االأه����داف 
حتقق  حل��ني  حركتنا  “�سنوا�سل 

عودتهم لبالدهم«.

كل  ع��ل��ى  اإن  ب��ن��ج��الد���س  وق���ال���ت 
لكن  لبالدهم  ال��ع��ودة  الروهينجا 
ال�سهر  ذل��ك  اأح���د على  ي��واف��ق  مل 
لبدء  الثانية  امل��ح��اول��ة  يف  املا�سي 
عملية العودة اإىل ميامنار. وي�سوق 
العنف  م����ن  اخل������وف  ال���الج���ئ���ون 
كاأ�سباب  ع��ادوا  ما  اإذا  واال�سطهاد 

لرف�س العودة.

عنا�سر فا�سدة
�سنت  ال�����ت�����وت�����رات  ت�����زاي�����د  وم�������ع 
احلكومة حملة فقطعت االنرتنت 
وح���اول���ت م�سادرة  امل��خ��ي��م��ات  ع��ن 
ال��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة ا���س��ت��ن��ادا اإىل 

خماوف اأمنية.
بطاقات  ب��ي��ع  ال�����س��ل��ط��ات  ومت���ن���ع 

الهواتف املحمولة لالجئني.
وات������ه������م ح�������س���ني ت����وف����ي����ق اإم��������ام 
ال�سيخة  ال���وزراء  رئي�سة  م�ست�سار 
بتعبئة  خارجية”  “قوى  ح�سينة 
مب�سالح  ل���الإ����س���رار  ال��روه��ي��ن��ج��ا 
وكاالت  دور  وو���س��ف  ب��ن��ج��الد���س. 
االإغاثة الدولية باأنه “غام�س«.

اأن  ال���وا����س���ح  م���ن  “اأ�سبح  وق�����ال 
ث��م��ة اأف������رادا غ���ري م���رغ���وب فيهم 
الروهينجا.  بني  فا�سدة  وعنا�سر 
 ... خارجية  ق��وى  ا�ستغلتهم  وق��د 
باالأ�سالك  املخيمات  اإحاطة  يجب 
االأن�سطة   ... ك��ل  ل��وق��ف  ال�سائكة 

االإجرامية«.
وق��ال��ت ك��ارول��ني ج��ل��وك املتحدثة 
املتحدة  االأمم  م��ف��و���س��ي��ة  ب��ا���س��م 

كما  دي�سمر،  االأول  ك��ان��ون   12
وكان  ال��وط��ن.  �سحيفة  اأ����س���ارت 
االأوىل  االن��ت��خ��اب��ات  اإل��غ��اء  �سبب 
يف متوز/يوليو غياب املرت�سحني 
كما كان اعلن املجل�س الد�ستوري، 

اأعلى هيئة ق�سائية يف البالد.
اأي  ت���ع���ل���ن  مل  ال�������س���اع���ة  وحل������د 
�سخ�سية بارزة رغبتها يف الرت�سح 
بل منهم من عر عن معار�سته 

الإجراء االنتخابات .
بينما بدا رئي�س احلكومة االأ�سبق 
علي بن فلي�س مناف�س بوتفليقة 
و2014،   2004 انتخابات  يف 

منفتحا على دخول ال�سباق.
احلريات،  طالئع  حزبه  واع��ت��ر 
“ال�سروط  اأن  االث��ن��ني،  ب��ي��ان  يف 
الإجراء  والقانونية  املوؤ�س�ساتية 
و�سحيح  �سفاف  رئ��ا���س��ي  اق���رتاع 
ق��د حتققت  فيه،  مطعون  وغ��ري 
ال�سلطة  اإن�������س���اء  ب��ع��د  عموما” 
امل�������س���ت���ق���ل���ة وت�����ع�����دي�����ل ق����ان����ون 

االنتخابات.
ولكن بالن�سبة للحزب فاإن الذي 
ال�سروط  “توفري  ه���و  ي��ن��ق�����س 
املناخ  وخ��ل��ق  املالئمة  ال�سيا�سية 
“رحيل  ذل�����ك  وم�����ن  الهادئ” 

ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  بح�سب 
ر�سيد تلم�ساين. واأ�ساف اأنه حتى 
واإن تراجع عدد املتظاهرين �سد 
اأكرث  �سيكونون  “فاإنهم  النظام 
ي�ستبعد  ومل  وتعّنتا”.  اإ�سرارا” 
“اأعمال عنف”  تلم�ساين حدوث 

ملواجهة “قمع ال�سرطة«.
واإ�سافة اإىل قوة احلراك ال�سعبي 
التي مل ترتاجع، تواجه ال�سلطة 
اإرادت������ه������ا مت����ري����ر االق�������رتاع  يف 
ب��ال��ق��وة، ���س��ع��وب��ة اأخ����رى ال تقل 
مرت�سحني  غ���ي���اب  ه����ي  اأه���م���ي���ة 
وثقل النتخابات  ذوي م�سداقية 

قتلى يف ا�ستباك حدودي بني 
قرغيز�ستان وطاجيك�ستان 
 •• ب�شكك- دو�شنبه-رويرتز:

قالت ال�سلطات يف ب�سكك ودو�سنبه 
ث��الث��ة جنود  اإن  ال��ث��الث��اء  اأم�������س 
م���ن ط��اج��ي��ك�����س��ت��ان وج���ن���دي من 
اأكرث  واأُ���س��ي��ب  ُقتلوا  قرغيز�ستان 
اآخرين على اجلانبني يف   12 من 
املا�سية،  الليلة  ح���دودي  ا�ستباك 
بالالئمة  ج����ان����ب  ك�����ل  واأن������ح������ى 
ع��ل��ى االآخ�����ر. وق����ال ق����وات االأم���ن 
القرغيزية والطاجيكية يف بيانني 
اإن اال�ستباك الذي وقع ليل االثنني 
الطرف  ا���س��ت��ف��زاز  ن��ت��ي��ج��ة  ح����دث 
ب��ب��ن��اء غ���ري قانوين  ب�����دءا  االآخ�����ر 
على  كاالت�سا  اأوفت�سي  قرية  ق��رب 
احل����دود ب��ني والي����ة ���س��غ��د �سمال 
طاجيك�ستان ومنطقة باتكن غرب 

قرغيز�ستان.

الروهينجا  امل�����س��ل��م��ني  واأغ�����ل�����ب 
حم������روم������ون م�����ن اجل���ن�������س���ي���ة يف 
ميامنار ذات الغالبية البوذية حيث 
ومهاجرين  متطفلني  ُي��ع��ت��رون 

غري �سرعيني من جنوب اآ�سيا.
وك������ان ال���روه���ي���ن���ج���ا خ����رج����وا من 
بنجالد�س  اإىل  ميامنار  يف  قراهم 
يف ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات وم����رة اأخ�����رى يف 
قالوا  مم����ا  ه���رب���ا  ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات 
اإن����ه ا���س��ط��ه��اد ع��ل��ى اأي�����دي جي�س 
النزوح  م��وج��ة  اأن  غ��ري  م��ي��امن��ار. 

االأخرية كانت هي االأكر.
وتنفي ميامنار االتهامات بارتكاب 
قواتها  اإن  وت��ق��ول  جماعية  اإب����ادة 
م�سروعة  عمليات  نفذت  امل�سلحة 
هاجموا  م��ت�����س��ددي��ن  ا���س��ت��ه��دف��ت 

قواتها االأمنية.
يف  التدهور  ح��دث  بنجالد�س  ويف 
ال��ع��الق��ات ب���ني اأ���س��ح��اب االأر�����س 
حتى  ب�سرعة  اجل���دد  وال��واف��دي��ن 
وقوع  االآن  يخ�سى  البع�س  اأ�سبح 

اأعمال عنف خطرية.
ويف مقهى ببلدة تكناف احلدودية 
عاما(   60( ح�����س��ني  خ�����س��ر  ق����ال 
“ع�ست  ب���ن���ج���الد����س  يف  ال���ع���ام���ل 
ن���زوح وهذه  م��وج��ات  ث���الث  الأرى 
اإذا هاجمونا فكيف   ... االأ�سواأ  هي 

�سننجو؟ نحن اأقلية يف اأر�سنا«.

 تدابري
يتهم كثريون من اأبناء بنجالد�س 
ال���روه���ي���ن���ج���ا ب����ارت����ك����اب ج���رائ���م 

بالريد  ر�����س����ال����ة  يف  ل���الج���ئ���ني 
امل���ف���و����س���ي���ة  اإن  االإل���������ك���������رتوين 
ال  اأمنية  تدابري  بتبني  “�ستو�سي 
ت��وؤث��ر ع��ل��ى ق���درة ال��الج��ئ��ني على 
اال�ستفادة من اخلدمات االأ�سا�سية 
وعلى حقوقهم وعي�سهم يف اأمان«.
القيود  ع���ل���ى  م��ع��ل��ق��ة  واأ�����س����اف����ت 
امل����ف����رو�����س����ة ع����ل����ى االت���������س����االت 
مهمة  و����س���ي���ل���ة  “التكنولوجيا 
ذويهم  م���ع  ال���الج���ئ���ني  ل��ت��وا���س��ل 
االإن�سانية  والوكاالت  واأ�سدقائهم 
لنقل املعلومات واحل�سول عليها«.
ا�ستخدمت  التكنولوجيا  اأن  غ��ري 
اأي�سا يف اإثارة اخلوف واالرتياب.

ف��ق��د ظ��ه��رت ع��ل��ى ف��ي�����س��ب��وك ويف 
ال�سائعات  م��ن  �سل�سلة  ال�����س��ح��ف 
االإغاثة  ووك���االت  الروهينجا  ع��ن 

الدولية.
�سورة  اأزاد  ن�سر  اآب  اأغ�سط�س  ويف 
االأدوات  من  لكومة  في�سبوك  على 
احلادة واتهم جماعة غري حكومية 
�سنعتها  التي  ال��ور���س��ة  با�ستئجار 
اآخرون  واأع��اد  الالجئني.  لت�سليح 

ن�سر هذه ال�سورة مئات املرات.
قالوا  الور�سة  يف  عاملني  اأن  غ��ري 
لي�ست  االأدوات  ه��ذه  اإن  ل��روي��رتز 
من  اأهلية  جمعية  وق��ال��ت  اأ�سلحة 
بنجالد�س وجهت اإليها اتهامات يف 
االأدوات خم�س�سة  اإن  ال�ساأن  ه��ذا 
اإزالة  يف  ال�ستخدامها  للمزارعني 

االأع�ساب.
الروهينجا  اأف��������راد  اأح������د  وق������ال 
القلم  مي���ل���ك���ون  “هم  ل����روي����رتز 
وميلكون ال�سالح ولديهم بلد. اأما 

اأنا فال اأملك �سيئا«.

اخليزران قال اأربعة الجئني طلبوا 
اإنهم فروا من  اأ�سمائهم  عدم ن�سر 
ب���ي���وت���ه���م ب���ع���د ال���ه���ج���وم االأخ�����ري 
اأوالدهم  الذي �سنه املئات وجمعوا 
وح��اج��ي��ات��ه��م ع��ل��ى ع��ج��ل يف حالة 
من الذعر �سبههوها بهروبهم من 

ميامنار.
وقال اأحد الالجئني ب�سوت متهدج 
جئنا  ه���ن���اك  اإىل  ج��ئ��ن��ا  “عندما 
للنجاة بحياتنا. لكننا ل�سنا اآمنني 

هنا. نحن يف غاية اخلوف«.

ودفع  الوظائف  على  واال�ستيالء 
االأجور لالنخفا�س.

فقد اأزيلت غابات �سديدة اخل�سرة 
واأ�سبحت  امل���خ���ي���م���ات  الإق�����ام�����ة 
الطريق  ت�سد  امل�ساعدات  �ساحنات 
امل����دن  اأق�������رب  ب�������ازار  ك���وك�������س  اإىل 
التي  ال���رح���ل���ة  اأن  ك��م��ا  ال����ك����رى. 
اأن  �ساعة ميكن  العادة  ت�ستغرق يف 
على  ���س��اع��ات  اأرب����ع  االآن  ت�ستغرق 

طرق مليئة باحلفر.
ويف االآونة االأخرية �سد عدة مئات 

يرتادها  متاجر  وحطموا  الطرق 
االأمم  مكاتب  وبع�س  الروهينجا 
اأحد  مقتل  على  احتجاجا  املتحدة 
احلاكم  باحلزب  ال�سابة  القيادات 

يف بنجالد�س.
الروهينجا  م���ن  ع����دد  وت���ع���ر����س 
اجلرمية  يف  ب���ال���ت���ورط  امل��ت��ه��م��ني 
ب��ال��ر���س��ا���س الحقا  ل��ل��ق��ت��ل رم���ي���ا 
فيما و�سفتها ال�سرطة با�ستباكات 

باأ�سلحة نارية.
وقال اإقبال ح�سني امل�سوؤول الكبري 

معدالت  اإن  ب���ازار  كوك�س  ب�سرطة 
املعدل  كان  واإن  ارتفعت،  اجلرمية 
يزيد عليه  الالجئني ال  فيما بني 

بني مواطني بنجالد�س.
و���س��ل��م ب��وج��ود ع����داء م��ت��ن��ام جتاه 

الالجئني.
ال�سعب  م���ن  “�سيكون  واأ�����س����اف 
الكبري.  العدد  هذا  على  ال�سيطرة 
واحلكومة تاأخذ تدابري ملنع ن�سوء 

اأي و�سع غري متوقع«.
اأع������واد  ويف م��������اأوى مب��خ��ي��م م����ن 

املتظاهرون ي�سرتطون رحيل رموز النظام

هل تتعرث النتخابات اجلزائرية اأمام حركة الحتجاج؟

جمل�ص الأمن يوؤجل الت�سويت على قرار حول اأفغان�ستان   رينزي يغادر احلزب الدميقراطي الإيطايل

الرتحيب ينقلب خوفا .. الروهينجا يواجهون موجة عداء يف بنجالد�ص 

•• نيويورك-اأ ف ب:

اأفغان�ستان مهّدد  اأُرج��اأ جمل�س االأمن الدويل ت�سويا على على ن�ّس حول 
�ساعتني  االث��ن��ني، عقب  االأ���س��ل  م��ق��رراً يف  ك��ان  اأن  بعد  ال�سني  م��ن  بفيتو 
ون�سف ال�ساعة من املفاو�سات ال�ساّقة خالل جل�سة مغلقة، ح�سب ما اأفاد 
مهمة  على جتديد  للت�سويت  �سيطرح  الذي  القرار  وين�ّس  دبلوما�سيون. 

بعثة االأمم املتحدة للم�ساعدة يف اأفغان�ستان لعام واحد.
ُت��درج يف  النق�س يف حال مل  با�ستخدام حق  15 يوماً  ال�سني منذ  وتهدد 
االقت�سادي  م�سروعها  اإىل  اإ�سارة  واإندوني�سيا،  اأملانيا  اأعّدته  ال��ذي  الن�ّس 

“طرق احلرير اجلديدة«.
وتعار�س الواليات املتحدة التي تخو�س نزاعاً جتارياً مع ال�سني، الطلب 
ال�سيني معترًة اأن ذكر م�سروع طرق احلرير ال عالقة له بهدف القرار. 

وحتظى وا�سنطن بدعم غالبية دول جمل�س االأمن ب�ساأن هذا املو�سوع.
انتهى بتمديد تقني ملهمة  اأنه  اإال  التجاذب نف�سه  اآذار/م��ار���س، ح�سل  ويف 

البعثة ل�ستة اأ�سهر تنتهي الثالثاء.
وطلبا  الن�ّس  �سياغة  واندوني�سيا  اأملانيا  اأنهت  املا�سي،  االأ�سبوع  نهاية  ويف 
الت�سويت عليه االثنني. وُيلمح م�سروع القرار اإىل “اجلهود من اأجل تعزيز 

التعاون االقت�سادي االإقليمي«.
مبادرتها  ي��ذك��ر  ال  مناف�سا  ق���رار  م�����س��روع  ال�سني  ق��ّدم��ت  معركتها،  ويف 
ال�سخمة لكنه ين�ّس جمدداً على متديد تقني ملهمة البعثة من دون حتديد 

املدة. وُيعتر هذا الن�ّس غري مقبول بالن�سبة للمع�سكر االآخر الذي �سمن 
امتناع عدد كاف من الدول عنا لت�سويت ملنع تبنيه. ويعتر هذا املع�سكر 
اأن توؤديه يف  من االأ�سا�سي تف�سيل الدور الذي يرتتب على االأمم املتحدة 

االنتخابات الرئا�سية االأفغانية املقررة يف 28 اأيلول/�سبتمر.
الوثيق  بالت�ساور  ت��دع��م،  “اأن  البعثة  م��ن  وج��اك��ارت��ا  برلني  ن�ّس  ويطلب 
كل  اأفغانية مب�ساركة  انتخابات  تنظيم  االأفغانية،  احلكومة  مع  والتن�سيق 
التي  الرئا�سية  االنتخابات  فيها  مبا  م�سداقية،  وذات  �سفافة  االأط���راف، 

�ستجرى يف 28 اأيلول/�سبتمر«.
وثيق”  ب�سكل  “العمل  املتحدة  االأمم  بعثة  من  القرار  م�سروع  يطلب  كما 
اإجناز عملية  “يوم االق��رتاع وبعده مل�ساعدتهم على  مع املنظمني االأفغان 

�سفافة الإعالن النتائج«.
ني املتناف�سني ل�سالح ن�ّس  اإنه ميكن التخلي عن الن�سّ وقال دبلوما�سيون 
م�سروع  اأن��ه  على  وُي��ق��ّدم  حالياً  ب�سياغته  واندوني�سيا  اأملانيا  تقوم  ثالث 
الن�ّس  مع  باملقارنة  ق�سرياً  �سيكون  الذي  الثالث  الن�ّس  و�سريكز  ت�سوية. 

االأ�سا�سي، على مهمة البعثة من دون ذكر طرق احلرير.
ح ما اإذا كانت ال�سني �ست�سحب الفيتو و�ست�سمح بتبني ن�ّس  يبقى اأن يت�سّ

يعك�س عجزها عن فر�س ذكر م�سروع طرق احلرير اجلديدة.
حتتية  بنى  م�ساريع  تت�سمن  �سخمة  �سينية  م��ب��ادرة  احلرير”  و”طرق 
اآ�سيا واإفريقيا  من طرق و�سكك حديد ومرافئ وت�سمل نحو مئة دولة يف 

واأمريكا اجلنوبية والو�سطى.  

•• روما-اأ ف ب:

االيطالية  احل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  ري����ن����زي  م���ات���ي���و  اأع����ل����ن 
اال���س��ب��ق اأم�����س ان�����س��الخ��ه م��ن احلزب 
الي�سار  ت�سكيالت  اأب���رز  الدميقراطي 
ل��ت��ا���س��ي�����س حزبه  وذل������ك  االي�����ط�����ايل، 
ا���س��ت��م��راره يف دعم  اأك���د  اخل��ا���س لكنه 
جو�سيبي  برئا�سة  اجلديدة  احلكومة 
ك��ون��ت��ي. وب����رر ري��ن��زي يف م��ق��اب��ل��ة مع 
�سحيفة الريبوبليكا اليومية الي�سارية 
موقفه قائال ان “احلزب الدميقراطي 
�سيا�سية  تيارات”  ه��و جم��م��وع  ال��ي��وم 
اأن  ع��ل��ى  ق����ادرا  ي��ع��د  ان���ه مل  “واأخ�سى 
)ماتيو(  اع����ت����داءات  مب���ف���رده  ي���واج���ه 
ال�سعب مع حزب  والتعاي�س  �سالفيني 

خم�س جنوم«.
وبح�سب ال�سحيفة فان 30 نائبا و�سيناتورا من 160 
ع�سوا للحزب الدميقراطي يف الرملان، �سين�سمون اىل 
الذي مل يعلن ر�سميا عن  رينزي يف م�سروعه اجلديد 
ت�سميته حتى االن. ورغم مغادرته احلزب الدميقراطي 

كان  ائ��ت��الف  اإط����ار  اأ���س��ب��وع يف  ق��ب��ل  للحكومة  ال��ع��ائ��د 
رينزي  اأك��د  فقد  م��ع حركة خم�س جن��وم،  فيه،  يرغب 
اأنه �سي�ستمر يف دعم احلكومة. وا�سار اىل اأنه قال ذلك 
�سخ�سيا لكونتي. وتكرر خالل املقابلة 
احلديث عن املعركة مع ماتيو �سالفيني 
زعيم حزب الرابطة )ميني متطرف(. 
اأم�سي اال�سهر  ان  “اأريد  وقال رينزي 
يف  +ال�سالفانية+  حماربة  يف  القادمة 
و�سيبقى  وامل�سانع.  واملدار�س  ال�سوارع 
ط����ردي ���س��ال��ف��ي��ن��ي اىل ب��ي��ت��ه اأك����رث ما 

اأفخر به يف م�سريتي«.
وك��ان ري��ن��زي دف��ع ب��اجت��اه حتالف بني 
احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي وح��رك��ة خم�س 

جنوم لتفادي انتخابات مبكرة.
وق���ال ري��ن��زي ال���ذي ك��ان ت��وىل رئا�سة 
“ان  و2016   2014 ب��ني  احلكومة 
ال�سعبوية ال�سارة التي يعر عنها )�سالفيني( مل تهزم 
ويجب حماربتها داخل املجتمع«. و�سدد رينزي املعروف 
ال�سناعي،  ال���ذك���اء  ت��ع��رف  ال  “ال�سعبوية  ب�����س��راح��ت��ه 

ال�سعبوية هي الغباء الطبيعي«.
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العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/182 بيع عقار مرهون             
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني - �سابقا - بنك ابوظبي االأول - حاليا 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�سان لل�سيارات 
املنفذ �سده : منوهر رام�سند رام�سنداين 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�سة - العقار رقم 663  - رقم مكاين : 72595 - 13769 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 

ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة الثنية اخلام�سة - رقم االر�س 663 - امل�ساحة : 998.68 مرت 

مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )7500000( درهم العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2018/196  بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات 

هاتف : 04/2946945  هاتف 0508650437  رقم مكاين 94826 32445 
املنفذ �سده : هوا بينغ - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة - مبنى رويال ريزيدني�س 1 العقار رقم 

 69731  20643  : مكاين  رقم   -    622
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبية 
الرابعة - رقم االر�س : 25  - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : رويال ريزيدني�س 1 - رقم الوحدة : 622  - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : - مالحظة  يباع العلى عطاء  درهم   690.000.00  : التقييم   - مربع  85.22 مرت 
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    
فى الدعوى رقم  2017/182 بيع عقار مرهون             

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني - �سابقا - بنك ابوظبي االأول - حاليا 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�سان لل�سيارات 

املنفذ �سده : منوهر رام�سند رام�سنداين 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�سة - العقار رقم 663  - رقم مكاين : 72595 - 13769 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 

ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة الثنية اخلام�سة - رقم االر�س 663 - امل�ساحة : 998.68 مرت 

مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )7500000( درهم العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   
فى الدعوى رقم  2018/196  بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات 

هاتف : 04/2946945  هاتف 0508650437  رقم مكاين 94826 32445 
املنفذ �سده : هوا بينغ - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة - مبنى رويال ريزيدني�س 1 العقار رقم 

 69731  20643  : مكاين  رقم   -    622
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبية 
الرابعة - رقم االر�س : 25  - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : رويال ريزيدني�س 1 - رقم الوحدة : 622  - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : - مالحظة  يباع العلى عطاء  درهم   690.000.00  : التقييم   - مربع  85.22 مرت 
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/260 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: نور بنك )م�ساهمة عامة( �سابقا - بنك نور االإ�سالمي - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مكتب رقم 801 - ملك اعمار العقارية 
املنفذ �سده : برادييب اغاروال بن رام كومار اغاروال - عنوانه :  اإمارة دبي - النخلة جمريا - �سعفة K - فيال رقم 

)دبي(   86020  : ب  1 �س   -  381  : البلدية  رقم   -    1089  : االر�س  رقم   -  38
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/9/25 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن 20% 
من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
ب��  امل��ق��درة   - م��رب��ع  م��رت   657.19  : امل�ساحة   -    1089  : االر����س  رق��م   - ج��م��ريا  نخلة   : املنطقة   - ار����س  قطعة 

)20.000.000( درهم ويباع العلى عطاء - 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم 2017/229 بيع عقار مرهون     
الطابق  بي  بلوك  االع��م��ال  قرية   - بور�سعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه   -   التجاري  ابوظبي  بنك  التنفيذ:  طالب 
info@arnhadvocates.com رقم مكاين   : الكرتوين  042525270 بريد   : 919 هاتف  التا�سع مكتب 

AE400030000100380095014 - 3215693726 :
املنفذ �سده : عامر عي�سى مو�سى العامري 

عنوانه : اإمارة ال�سارقة منطقة الف�ست فيال رقم 3 قرب نادي ال�سارقة لل�سيدات �س ب 25052 هاتف 050629997 
منزل 065334033 بريد : a@yahoo.com رقم مكاين : 3186595351

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/9/25 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : حق منفعة - رقم االر�س ك 
51 - املنطقة : املركز التجاري الثانية - ا�سم املبنى : املركز التجاري العاملي ريزيدن�س - رقم العقار : 2313 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : - مالحظة  ويباع العلى عطاء  درهم   )4.100.000( ب��  املقدرة   - مربع  196.03 مرت 

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2018/290 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: نور بنك )م�ساهمة عامة( - حاليا - بنك نور االإ�سالمي - �س م ع - �سابقا 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مكتب رقم 801 - ملك اإعمار العقارية - بوكالة مكتب الثقة للمحاماة 

واال�ست�سارات  القانونية الكائن بال�سارقة - الق�سباء - �سارع كورني�س اخلان - بناية برج الهند 
املنفذ �سده : �سريدار براهامافار - عنوانه : اإمارة دبي - وادي ال�سفا 6 - �سارع رقم 3 - فيال رقم 93 - رقم البلدية 

)664 - 2144( - رقم االر�س : 1336 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/9/25 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
قطعة ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 6 - رقم االر�س : 1336 - امل�ساحة : 743.04 مرت مربع  - 

املقدرة ب��� )4.200.000( درهم ويباع العلى عطاء  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2018/260 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: نور بنك )م�ساهمة عامة( �سابقا - بنك نور االإ�سالمي - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مكتب رقم 801 - ملك اعمار العقارية 
املنفذ �سده : برادييب اغاروال بن رام كومار اغاروال - عنوانه :  اإمارة دبي - النخلة جمريا - �سعفة K - فيال رقم 

)دبي(   86020  : ب  1 �س   -  381  : البلدية  رقم   -    1089  : االر�س  رقم   -  38
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/9/25 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن 20% 
من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
ب��  امل��ق��درة   - م��رب��ع  م��رت   657.19  : امل�ساحة   -    1089  : االر����س  رق��م   - ج��م��ريا  نخلة   : املنطقة   - ار����س  قطعة 

)20.000.000( درهم ويباع العلى عطاء - 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2017/229 بيع عقار مرهون     
الطابق  بي  بلوك  االع��م��ال  قرية   - بور�سعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه   -   التجاري  ابوظبي  بنك  التنفيذ:  طالب 
info@arnhadvocates.com رقم مكاين   : الكرتوين  042525270 بريد   : 919 هاتف  التا�سع مكتب 

AE400030000100380095014 - 3215693726 :
املنفذ �سده : عامر عي�سى مو�سى العامري 

عنوانه : اإمارة ال�سارقة منطقة الف�ست فيال رقم 3 قرب نادي ال�سارقة لل�سيدات �س ب 25052 هاتف 050629997 
منزل 065334033 بريد : a@yahoo.com رقم مكاين : 3186595351

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/9/25 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : حق منفعة - رقم االر�س ك 
51 - املنطقة : املركز التجاري الثانية - ا�سم املبنى : املركز التجاري العاملي ريزيدن�س - رقم العقار : 2313 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : - مالحظة  ويباع العلى عطاء  درهم   )4.100.000( ب��  املقدرة   - مربع  196.03 مرت 

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2018/290 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: نور بنك )م�ساهمة عامة( - حاليا - بنك نور االإ�سالمي - �س م ع - �سابقا 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مكتب رقم 801 - ملك اإعمار العقارية - بوكالة مكتب الثقة للمحاماة 

واال�ست�سارات  القانونية الكائن بال�سارقة - الق�سباء - �سارع كورني�س اخلان - بناية برج الهند 
املنفذ �سده : �سريدار براهامافار - عنوانه : اإمارة دبي - وادي ال�سفا 6 - �سارع رقم 3 - فيال رقم 93 - رقم البلدية 

)664 - 2144( - رقم االر�س : 1336 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/9/25 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
قطعة ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 6 - رقم االر�س : 1336 - امل�ساحة : 743.04 مرت مربع  - 

املقدرة ب��� )4.200.000( درهم ويباع العلى عطاء  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/223 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي - �س م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - بجوار دبي مول - بناية اعمار ا�سكوير رقم 2 - الطابق ال�ساد�س - 

وحمله املختار الثقة للمحاماة واال�ست�سارات القانونية الكائن ال�سارقة الق�سباء برج الهند 11 - 1112  
املنفذ �سده : الورينتيو مارتيان يانكو - واآخرون - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - الر�ساء الثانية - بردبي الر�ساء 

جنوب الرابعة مبنى اخلريف 2 - �سقة رقم 226 - املبنى رقم 1 لدى البلدية : 171 - 681 رقم االر�س : 953 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم االر�س : 953 - املنطقة : الر�ساء جنوب الرابعة - رقم البلدية : 171 - 681 - امل�ساحة : 
 891.810 226 - القيمة التقديرية :  2 - رقم الوحدة :  1  - ا�سم املبنى : اخلريف  150.64 مرت مربع - رقم املبنى : 

درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/123 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني - �سابقا - بنك ابوظبي االأول - حاليا - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س 

بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف 04/2946945 رقم مكاين : 3244594826 
املنفذ �سده : املا�س توجانوف - عنوانه : اإم��ارة دبي - بردبي - منطقة نخلة جمريا - مبنى امل�ساكن ال�سمالية 1 - العقار رقم 

1339078061 مكاين  رقم   -  B110
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم االر�س : 2  - امل�ساحة : 507.71 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�سم 

املبنى : امل�ساكن ال�سمالية - رقم الوحدة B110 - القيمة الكلية : 5.464.939.00 درهم يباع العلى عطاء -  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/257 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي ،  ال�سوق الكبري ، بناية بنك برودا ، مقابل للعرة ، بالقرب من 

الديوان ، مكتب رقم 201 )مكاين 2809195296( 
املنفذ �سده : فارلني تيمبريز - م م ح

 عنوانه :  اإمارة دبي - املنطقة احلرة بجبل علي ، قطعة ار�س رقم ا�س 60514 - مكاين : 0724764803 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/9/25 املوافق  االأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
ار���س وم��ا عليها من بناء - املنطقة : جبل علي - رق��م االر���س :  العقار :  ن��وع     :   املحكمة وفيما يلي او���س��اف املمتلكات 

درهم العلى عطاء  16.000.000.00  : التقييم   - مربع  20.254 مرت   : امل�ساحة   -  S60514
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
فى الدعوى رقم  2017/223 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: البنك العربي - �س م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - بجوار دبي مول - بناية اعمار ا�سكوير رقم 2 - الطابق ال�ساد�س - 
وحمله املختار الثقة للمحاماة واال�ست�سارات القانونية الكائن ال�سارقة الق�سباء برج الهند 11 - 1112  

املنفذ �سده : الورينتيو مارتيان يانكو - واآخرون - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - الر�ساء الثانية - بردبي الر�ساء 
جنوب الرابعة مبنى اخلريف 2 - �سقة رقم 226 - املبنى رقم 1 لدى البلدية : 171 - 681 رقم االر�س : 953 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم االر�س : 953 - املنطقة : الر�ساء جنوب الرابعة - رقم البلدية : 171 - 681 - امل�ساحة : 
 891.810 226 - القيمة التقديرية :  2 - رقم الوحدة :  1  - ا�سم املبنى : اخلريف  150.64 مرت مربع - رقم املبنى : 

درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2018/123 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني - �سابقا - بنك ابوظبي االأول - حاليا - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س 

بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف 04/2946945 رقم مكاين : 3244594826 
املنفذ �سده : املا�س توجانوف - عنوانه : اإم��ارة دبي - بردبي - منطقة نخلة جمريا - مبنى امل�ساكن ال�سمالية 1 - العقار رقم 

1339078061 مكاين  رقم   -  B110
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم االر�س : 2  - امل�ساحة : 507.71 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�سم 

املبنى : امل�ساكن ال�سمالية - رقم الوحدة B110 - القيمة الكلية : 5.464.939.00 درهم يباع العلى عطاء -  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم 2018/257 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي ،  ال�سوق الكبري ، بناية بنك برودا ، مقابل للعرة ، بالقرب من 

الديوان ، مكتب رقم 201 )مكاين 2809195296( 
املنفذ �سده : فارلني تيمبريز - م م ح

 عنوانه :  اإمارة دبي - املنطقة احلرة بجبل علي ، قطعة ار�س رقم ا�س 60514 - مكاين : 0724764803 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/9/25 املوافق  االأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
ار���س وم��ا عليها من بناء - املنطقة : جبل علي - رق��م االر���س :  العقار :  ن��وع     :   املحكمة وفيما يلي او���س��اف املمتلكات 

درهم العلى عطاء  16.000.000.00  : التقييم   - مربع  20.254 مرت   : امل�ساحة   -  S60514
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/82 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: حبيب بنك ايه جي زيورخ 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ام ال�سيف - �سارع ال�سيخ زايد - خمرج رقم 41 - حمطة مرتو بنك اخلليج االأول 
املنفذ �سده : �ساروان �سينغ الل �سينغ بهوجال 

394 ب�سفته �سريك يف �سركة   - 2295  : البلدية  2019 - رقم  الثنية الرابعة - ار�سي رقم  اإم��ارة دبي -    عنوانه : 
برولوجيك�س - ابراج بحريات جمريا رقم 4 - بناية برج �سوي�س الطابق 16 - �سقة رقم 1602 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل  الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من  املدنية  االإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - ار�س - رقم اال�س : 2019  - 
املنطقة : الثنية الرابعة - رقم البلدية : 2295 - 394  امل�ساحة : 553.33 مرت مربع - القيمة التقديرية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : - مالحظة  درهم   3500000
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم 2017/82 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: حبيب بنك ايه جي زيورخ 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ام ال�سيف - �سارع ال�سيخ زايد - خمرج رقم 41 - حمطة مرتو بنك اخلليج االأول 

املنفذ �سده : �ساروان �سينغ الل �سينغ بهوجال 
394 ب�سفته �سريك يف �سركة   - 2295  : البلدية  2019 - رقم  الثنية الرابعة - ار�سي رقم  اإم��ارة دبي -    عنوانه : 

برولوجيك�س - ابراج بحريات جمريا رقم 4 - بناية برج �سوي�س الطابق 16 - �سقة رقم 1602 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل  الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من  املدنية  االإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - ار�س - رقم اال�س : 2019  - 
املنطقة : الثنية الرابعة - رقم البلدية : 2295 - 394  امل�ساحة : 553.33 مرت مربع - القيمة التقديرية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : - مالحظة  درهم   3500000
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6721(

املنذر : ورلد باك لل�سناعات 
املنذر اليه : حميد خان حممد ا�سفاق 

العدل  كاتب  ل��دى  وامل�سجل  ع��ديل  اإن��ذار  رق��م 2019/1/171449  االإن���ذار  مبوجب 
درهم   289.280 وق���دره  مبلغ  ب�سرعة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  تنذر  امل��ن��ذرة  ف��اإن  بدبي 
املبينة  ال�سيكات  قيمة  دره��م(  وثمانون  ومائتني  ال��ف  وثمانون  وت�سعة  )مائتني 
ب�سدر هذا االإن��ذار وذل��ك خالل �سبعة اي��ام من تاريخ هذا االإن��ذار واإال �ست�سطر 
املنذرة اأ�سفة اىل اتخاذ كافة االإج��راءات القانونية والق�سائية �سد املنذر اليه مع 
كافة  حفظ  مع  ذل��ك  على  املرتتبة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامه 

حقوق املنذرة االأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
يف الدعوى رقم 2019/1916 مطالبات ب�شيطة - ال�شارقة 

املدعي عليه / ت�سيناز �ساه زارابان �ساه 
العنوان : جمهول حمل االإقامة 

نحيطم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالدعوىاعاله
واملرفوعة �سدكم من املدعية / اأجرة ال�سارقة - �س ذ م م 

وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�سور اإجتماع اخلرة واملقرر عقده يوم 
االأحد املوافق 2019/9/22 ال�ساعة 3 ع�سرا - وذلك مبقر مكتبنا يف )دبي - �سارع 
ابوبكر ال�سديق - مركز حمر عني - البوابة 4 - الطابق 5BG - 5( يرجى احل�سور 
باملوعد واملكان املحدد واح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال 
لها  املخولة  لل�سالحيات  وفقا  اعمالها  �ستبا�سر  اخلرة  فان  احل�سور  عن  تخلفكم 

قانون. لال�ستف�سار ب: 050-6317417
اخلبري احل�شابي / ناهد  ر�شاد حممد      

 اإعالن بالن�شر
 للح�شـــور اأمام اخلبـــــرة

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اإعالن بالن�شر 

 الدعوى رقم 89 ل�شنة  2019 نزاع تعيني خربة عقاري 
الت�شوية الودية للمنازعات احلادية ع�شر رقم )760( 

املرفوعة من : دونا او�سبورن 
�سد : تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد - �س ذ م م  

معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  للح�سور  مدعوين  عليهم  املدعي 
الجتماع اخلرة الهند�سية املقرر عقده ال�ساعة 2.15 يوم االإثنني املوافق 
2019/9/23 وذلك مبقر اخلبري الكائن دبي - بناية ال�سيخ �سعود القا�سمي 
التي  امل�ستندات  كافة  معكم  م�سطحبني   )505( مكتب   - عمان  �سارع   -

ترغبون يف تقدميها للخبري.  
اخلبري/د. م�شطفى بن علي ال�شرياين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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 اعالن ن�شرا 
اإىل املدعي عليه / الفار�س الذهبي لتجارة واإنتاج الهدايا االإعالنية 

ومقرها مدينة خور فكان- الرفاع  وذلك حيث اأن املدعي/ عبداهلل حممد 
بالرقم 2019/83 لدى جلنة  اأقام �سدكم دعوى تنفيذ  ، قد  ال�سم  را�سد 
املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا 
اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 يوم من 
تاريخ االإعالن للمثول اأمامها يف مقر بلدية خورفكان.  ويف حال تخلفكم 
عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة �سوف 

تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات االيجارية 
قلم التنفيذ 

     االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  
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 االإعالن بالن�شر 
اىل املدعى عليهما / 1- را�سد عبداهلل عمران  2-احمد را�سد عبداهلل عمران 

نعلمكم بان املدعي / جا�سم جا�سم خلفان الزعابي 
يف الدعوى رقم 2019/3522 الدائرة التجارية الكلية  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  

االإ�ستثمار  تاريخ  بداية  النزاع من  االأر�س حمل  تقدير قيمة  تكون مهمته  ت�سمل خبري عقاري  ندب جلنة خراء ثالثية 
وتقدير قيمتها احلالية للوقوف على الريع ال�سنوي عن اال�ستثمار الواجب ال�سداد من املدعي عليهما ، وخبري هند�س�سي 
واالأنظمة  والقوانني  العمل  رب  ملتطلبات  النزاع  االر�س حمل  قطعة  على  املقام  البناء  مطابقة  من  التاأكد  مهمته  تكون 
املطبقة والوقوف على كون �سبب املخالفات التي قام املدعي ب�سداد قيمتها اىل اجلهات احلكومية ، وبالنتيجة تقييم قيمة 
املباين املقامة على قطعة االر�س وقت البناء  وحتديد الريع ال�سنوي لها الواجب �سداده اىل املدعي كناجت عن اال�ستثمار ، 
وخبري ح�سابي تكون مهمته احت�ساب املبالغ و الن�سب التي �سيتو�سل اليها كل من اخلبري الهند�سي والعقاري مع احتفاظ 
املدعي باحلق بتعديل طلباته بناء على ما �سي�سفر عنه تقرير اخلرة والزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل 
اتعاب املحاماة. لذا يقت�سي ح�سورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم )6( مبحكمة ال�سارقة االحتادية االإبتدائية �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، وذلك يوم االإثنني املوافق 2019/9/23 
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 االجراءات القانونية يف غيابك.  

 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
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ق�شم التنفيذ  
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 2869 ل�شنة 2017 

اىل املحكوم عليها / ال�سركة العاملية لالغذية - ذ م م 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم حكما  
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره 543660 درهم ، باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %4 

من تاريخ 2019/10/6 حتى ال�سداد التام. 
ل�سالح املحكوم له/ جيه اردي انرتنا�سيونال 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�سر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 القرار خالل  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�سية  النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
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الفجر الريا�ضي

•• بي�شكيك –الفجر:

يفتتح منتخبنا الوطني للنا�سئني اليوم االأربعاء م�سواره يف الت�سفيات املوؤهلة 
اإىل نهائيات كاأ�س اآ�سيا للنا�سئني حتت 16 عاماً 2020 حني يواجه نظريه 
بي�سكيك  با�ستاد دولني عمرزاكوف يف عا�سمة قريغ�ستان  العراقي  املنتخب 
ال�ساعة الثالثة والن�سف ع�سراً “ الواحدة والن�سف ظهراً بتوقيت االإمارات 
“ حل�ساب املجوعة ال�ساد�سة التي ت�سم كذلك منتخبي قريغ�ستان” امل�سيف 

. “ ولبنان 
واختتم االأبي�س حت�سرياته للمواجهة االأوىل باأداء ح�سة تدريبية يف ملعب 
املباراة حتت قيادة املدرب الوطني ماجد �سامل وجهازه املعاون مب�ساركة 23 
العباً هم : �سلطان عادل حممد ، �سيف �سعيد الزعابي ) احتاد كلباء ( حممد 
اأحمد احلارثي ، مطر �سامل يو�سف ) بني يا�س ( اأحمد حممد �سالح املرزوقي 
، زايد خمي�س م�سعود ، من�سور عبد الرحيم  حممد ، حممد خالد حممد ) 
اجلزيرة ( اأحمد حممد  البلو�سي ، يو�سف اإبراهيم البلو�سي ، �سعيد جمال 
حممد ) �سباب االأهلي دبي ( اأحمد عبد اهلل البادي ، حمد حممد الدرمكي 

، خالد علي نا�سر �سعيد ) العني ( عبد اهلل اأحمد عبد اهلل ، من�سور �سالح 
برغ�س املنهايل ، عو�س حممد عو�س الكثريي ) الوحدة ( �سعود حممد املري 
، عبد اهلل اأحمد جعفر ) الو�سل ( �سعيد �سامل نا�سر ) الفجرية ( ، جمال 
طاهر  علي   ) الذيد   ( الكعبي  �سلطان  اإبراهيم   ) الن�سر   ( ال�سعدي  خليفة 

اإبراهيم ) ال�سارقة ( .
واأكد مدرب منتخبنا للنا�سئني ماجد �سامل جاهزية االأبي�س ل�سربة البداية 
عالية  املعنوية  وال��روح  ال�سفوف مكتملة  اأن  اإىل  ، م�سرياً  العراق  اأم��ام  غ��داً 
يف خو�س املباراة االفتتاحية التي تعتر االأهم يف م�سوار الت�سفيات . وقال 
ماجد �سامل خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد �سباح اليوم بح�سور مدربي 
منتخبات املجموعة :”ا�ستعداداتنا للت�سفيات كانت مثالية من خالل اإقامة 
عدد من املع�سكرات الداخلية واخلارجية وخو�س مباريات ودية مع منتخبات 
وزيادة  الالعبني  ل��دى  البدنية  اللياقة  معدل  رف��ع  بهدف  خمتلفة  وف��رق 
اجلوانب  وتعزيز  ال�سلبية  النقاط  معاجلة  اإىل  باالإ�سافة  بينهم  االن�سجام 

االإيجابية » .
واأو�سح اأن حظوظ كافة املنتخبات قائمة للمناف�سة على البطاقة املوؤهلة اإىل 

النهائيات ، حيث ي�سعى كل منتخب لتقدمي االأف�سل من اأجل حتقيق الفوز ، 
م�سرياً اإىل اأن اجلهاز االإداري والفني للمنتخب حتدث مع الالعبني ب�سرورة 
النتائج  اأج���ل حتقيق  م��ن  لديهم  م��ا  ك��ل  وت��ق��دمي  املناف�سني  اح���رتام جميع 

االإيجابية التي من �ساأنها اأن تعزز حظوظ االأبي�س يف بلوغ النهائيات .
من جانبه ، قال عماد حممود مدرب منتخب العراق : “ منتخب االإمارات 
من املنتخبات القوية يف منطقة اخلليج العربي، وميتلك عنا�سر واعدة قادرة 
على املناف�سة بقوة يف الت�سفيات ، م�سرياً اإىل اأن املناف�سة على بطاقة التاأهل 

�ستكون حم�سورة بني منتخبي االإمارات والعراق .

منتخبنا بالأبي�س ومنتخب العراق بالأخ�سر
ال�ساد�سة  املجموعة  مبنتخبات  اخلا�س  الفني  االجتماع  اليوم  �سباح  ُعقد 
 ، بح�سور م�سوؤويل االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم وممثلي املنتخبات االأربعة 
حيث ح�سر من جانب منتخبنا �سامل اليعقوبي مدير املنتخب واإرتوجرول 

كاران طبيب املنتخب .
 ، بالت�سفيات  اخلا�سة  واللوائح  الفنية  اجلوانب  كافة  االجتماع  وا�ستعر�س 

و�سرح التعليمات االإدارية الواجب اإتباعها لتخرج املباريات بال�سورة املطلوبة 
.

كما مت خالل االجتماع اعتماد األوان ق�سان املنتخبات خالل كافة املباريات ، 
حيث �سيظهر منتخبنا غداً اأمام العراق باللون االأبي�س الكامل ، فيما �سيظهر 
يف املباراة الثانية اأمام منتخب قريغ�ستان باللون االأحمر الكامل على اأن يعود 

جمدداً الرتداء اللون االأبي�س يف املواجهة الثالثة مع منتخب لبنان .
وُي�سارك يف الت�سفيات 47 منتخباً، مت توزيعهم على منطقتني جغرافيتني 
هما الغرب ) غرب اآ�سيا واجلنوب والو�سط ( مب�ساركة 25 منتخباً ، وال�سرق 

)�سرق اآ�سيا واآ�سيان( مب�ساركة 22 منتخباً .
ويتاأهل اإىل النهائيات �ساحب املركز االأول يف كل جمموعة اإىل جانب اأف�سل4 
منتخبات حت�سل على املركز الثاين ، وين�سم اإليها منتخب الدولة امل�سيفة 

الذي يح�سل على بطاقة التاأهل املبا�سر .
ويف حالة ح�سول منتخب الدولة امل�سيفة على اإحدى بطاقات التاأهل املبا�سر 
للبطولة ، فاإن املنتخب احلا�سل على املركز اخلام�س بني ثواين املجموعات 

يح�سل على بطاقة التاأهل للنهائيات .

•• ال�شارقة-الفجر

العليا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اع���ت���م���دت 
العربية  ل��الأن��دي��ة  االأل���ع���اب  ل����دورة 
االأ�سا�سية  ال���الئ���ح���ة  ل���ل�������س���ي���دات، 
ت�ستعّد  ال��ت��ي  اخل��ام�����س��ة،  ل��دورت��ه��ا 
لالنطالق يف 2 فراير املقبل، حتت 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة  رعاية 
ال�سيخة جواهر بنت  ال�سارقة، �سمو 
موؤ�س�سة  رئي�سة  القا�سمي،  حممد 
مب�ساركة  امل����راأة،  لريا�سة  ال�سارقة 

نخبة من االأندية العربية. 
الالئحة  اللجنة من خالل  وعّرفت 
على االأهداف التي تتبناها، وقدمت 
التي  االأدوار  طبيعة  ع��ن  ���س��روح��ات 
تقودها كّل اللجان االإدارية املعاونة، 
املنظمة  اللجنة  من  ك��ّل  ت�سّم  التي 
واإدارة  التنفيذية،  واللجنة  العليا، 
عن  للحديث  تطرقت  كما  ال����دورة، 
ال��ت��ي ت�سم  االأ���س��ا���س��ي��ة  دور جل��ان��ه��ا 
واأهلية  وامل��ت��اب��ع��ة،  االإ����س���راف  جل���ان 

املن�سطات،  على  والرقابة  الالعبات، 
االن���������س����ب����اط،  جل�������ان  ج����ان����ب  اإىل 
الفنية  وال����ل����ج����ان  واال����س���ت���ئ���ن���اف، 
والق�ساة،  احلكام  وجل��ان  لالألعاب، 
اإ�سافة اإىل التعريف باالأمانة العامة 

الحتاد اللجان االأ�سا�سية. 
�ساملة  حتديثات  الالئحة  وق��ّدم��ت 
واأهلية  االح����رتاف  ببنود  يتعلق  مل��ا 
اعتماد  اإىل  اإ�����س����اف����ة  ال����الع����ب����ات، 
ال��ت�����س��ع��ة وه���ي ك���رة ال�سلة  االأل���ع���اب 
والرماية  وال����ط����اول����ة،  وال���ط���ائ���رة 
قفز   – وال����ف����رو�����س����ي����ة  وامل�������ب�������ارزة 
احل������واج������ز، وال����ق����و�����س وال�������س���ه���م، 
وال��ك��ارات��ي��ه، واأل���ع���اب ال���ق���وى، فيما 
واخت�سا�سات  ب��ال��ت��زام��ات  ع���ّرف���ت 
واآلية  وامل�����س��ي��ف��ة،  امل��ع��ن��ي��ة،  اجل��ه��ات 
الريا�سية  اجل���ه���ات  م���ن  ك����ّل  ع��م��ل 
اللجان،  واحت��اد  املخت�سة،  الوطنية 

واالحتادات العربية الريا�سي.
قد  ال�سيدات”  “عربية  وك����ان����ت 
للفرق  خ���ا����س���ة  ج����وائ����ز  اع���ت���م���دت 

الريا�سية امل�ساركة، تتمثل يف تقدمي 
للنادي  ال���ري���ا����س���ي  ال���ت���ف���وق  ك���اأ����س 
اأع���ل���ى ترتيب  ال�����ذي ي��ح�����س��ل ع��ل��ى 
يف م��ي��دال��ي��ات االأل���ع���اب ع��ل��ى �سعيد 
كاأ�س  جانب  اإىل  امل�ساركة،  ال��ن��وادي 
الأكرث  يقدم  الذي  الريا�سي  التمّيز 
وكاأ�س  االألعاب،  يف  م�ساركة  االأندية 
مينح  النظيف  للعب  اللجان  احت��اد 
ع��دد من  اأق���ل  ال���ذي ميتلك  للنادي 

����س���واء كانت  ال������دورة  امل��خ��ال��ف��ات يف 
اإدارّياً اأو فنياًّ. 

النقبي،  ع�سكر  ندى  �سعادة  واأ�سارت 
العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  نائب 
التنفيذية،  جلنتها  ورئي�س  للدورة، 

ومدير عام موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة 
اأن دورة االألعاب لالأندية  امل��راأة، اإىل 
العربية لل�سيدات باتت اليوم من�سة 
نخبة  ميادينها  ع��ل��ى  جت��م��ع  دول��ي��ة 
والعربيات  املحليات  ال��الع��ب��ات  م��ن 

ال�سارقة  اإم��ارة  اإىل  اللواتي ح�سرن 
�سورة  وت��ق��دمي  ال�سريف  للتناف�س 
العربية  الريا�سة  واقع  عن  م�سرقة 

للعامل باأ�سره. 
اليوم  نحن  “ها   : النقبي  وت��اب��ع��ت 

من  اخلام�سة  ال���دورة  م�سارف  على 
احل��دث الريا�سي ال��ذي اأردن��ا له اأن 
يكون بيئة مثالية لتناف�س الالعبات 
ال���ع���رب���ي���ات، ل���ن���وؤك���د ع��ل��ى دورن������ا يف 
الن�سائي  الريا�سي  بالواقع  االرتقاء 
ال��ت��ي مت�سي  االإم����ارة  تعي�سه  ال���ذي 
ال�����س��م��و ال�سيخ  وف���ق روؤي����ة ���س��اح��ب 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة، 
ودعم ومتابعة �سمو ال�سيخة جواهر 
بنت حممد القا�سمي، قرينة �ساحب 
رئي�سة  ال�������س���ارق���ة،  ح���اك���م  ال�����س��م��و 
امل����راأة،  ل��ري��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة 
ل��ت��ب��ق��ى ال������دورة ح���دث حت��ر���س كّل 
والطموحات  امل��ح��رتف��ات  ال��الع��ب��ات 
اأرفع  وحتقيق  غ��م��اره،  خ��و���س  على 
االإجنازات التي تعك�س �سورة مثالية 
العربي  الوطن  امل��راأة يف  عن ريا�سة 

للعامل باأ�سره«. 
الالعبات  م����ن  ن��خ��ب��ة  ���ر  وت���ت���ح�������سّ
غمار  خل��و���س  وال��ع��رب��ي��ات  املحليات 

املناف�سات على �سعيد االألعاب الت�سعة 
التي تطرحها الدورة، لتوؤكد عربية 
ان���ط���الق حدثها  وق���ب���ل  ال�������س���ي���دات 
الريادية  م��ك��ان��ت��ه��ا  ع��ل��ى  اخل��ام�����س 
االإماراتية  امل���راأة  لريا�سة  كمنطلق 
ت��رت��ق��ي بواقع  وال��ع��رب��ي��ة، وم��ن�����س��ة 
الريا�سة املحلية والعربية نحو اآفاق 

اأكرث تطوراً وازدهاراً. 
لالأندية  االأل����ع����اب  دورة  اأن  ي��ذك��ر 
العام  يف  انطلقت  لل�سيدات  العربية 
كرمية من قرينة  مببادرة   2012
ال�سارقة،  ح���اك���م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
حممد  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو 
االأعلى  املجل�س  رئي�سة  ال��ق��ا���س��م��ي، 
موؤ�س�سة  رئ��ي�����س��ة  االأ����س���رة،  ل�����س��وؤون 
وتقام  امل��������راأة،  ل��ري��ا���س��ة  ال�������س���ارق���ة 
كل  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة  يف  مناف�ساتها 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  وت��ع��ُك��ف  ع��ام��ني، 
لريا�سة املراأة حالياً على اال�ستعداد 
الرابعة يف فراير  ن�سختها  لتنظيم 

املقبل.

•• دبي -الفجر

االإمارات  احت��اد  اإدارة  هنا جمل�س   
ال�سيخ  �سمو  البحرية  للريا�سات 
الدكتور �سلطان بن خليفة بن زايد 
ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل 
اإدارة  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
للريا�سات  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو  البحرية 
نائب  نهيان  اآل  خليفة  بن  �سلطان 
اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  رئي�س جمل�س 
البحرية  ل���ل���ري���ا����س���ات  ال���������دويل 
ال������ذي حققه  ب�����االإجن�����از اجل����دي����د 
ال�سريعة  ل��ل��زوارق  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق 
قائد  القمزي  را�سد  املت�سابق  بفوز 
العامل  ببطولة   35 اأبوظبي  زورق 

وقبل  ب��ج��دارة  فورموال2  ل����زوارق 
جولة من اخلتام

واأ�ساد جمل�س اإدارة احتاد االإمارات 
ل���ل���ري���ا����س���ات ال���ب���ح���ري���ة ب����االإجن����از 
ال��������دوري  ال���ك���ب���ري يف االج����ت����م����اع 
بناية  ال��ذي عقد مبقر االحت���اد يف 
اأول من  ي��وم  دب��ي  ب��ر  احل�سيبة يف 
اأم�����س االث��ن��ني ب��رئ��ا���س��ة ح��ري��ز املر 
حم��م��د ب���ن ح��ري��ز رئ��ي�����س االحت���اد 
اإبراهيم  احمد  االأع�����س��اء  وح�سور 
حم���م���د ن����ائ����ب ال���رئ���ي�������س واح���م���د 
ال��زع��اب��ي ومهرة  امل��ه��ريي وح�����س��ن 

فلكناز )االأمني العام(.
 وبارك جمل�س اإدارة احتاد االإمارات 
للريا�سات البحرية لفريق اأبوظبي 
القمزي هذا االجناز  را�سد  وبطلنا 

ال��ك��ب��ري وال������ذي ي����دل ع��ل��ى ري����ادة 
املتحدة يف  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
جمال الريا�سات البحرية واإ�سرار 
واحد  الرقم  معانقة  على  اأبطالنا 
ال���ط���ري���ق م����ن فكر  م�����س��ت��ل��ه��م��ني 
القيادة الر�سيدة التي وفرت الأبناء 
الوطن كل اأ�سباب النجاح حيث نال 
البطل القمزي اللقب الكبري للمرة 

الثانية يف ثالث �سنوات.
ال���دوري الحتاد  االجتماع  وناق�س   
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  االإم���������ارات 
يف  املدرجة  املو�سوعات  من  الكثري 
التعديالت  اأهمها  االأع��م��ال  ج��دول 
واأنظمة  ل����وائ����ح  ع���ل���ى  امل���ق���رتح���ة 
فيما  املحلية  البحرية  ال�سباقات 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ئ��ات من 

ال�سراعية  ال�سفن  ���س��ب��اق��ات  بينها 
اآراء  ���س��وء  على  ق��دم��ا   60 املحلية 
النواخذة  م���ن  ع����دد  وم���ق���رتح���ات 

واملالك الكبار يف الدولة.
االحت������اد  اإدارة  جم���ل�������س  وواف���������ق 
ت�����س��ك��ي��ل جلنة  يف االج���ت���م���اع ع��ل��ى 
را�سد  ����س���امل  ب���رئ���ا����س���ة  خم��ت�����س��ة 
الرميثي املدير العام لنادي اأبوظبي 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة من 
الرنامج  واع���ت���م���اد  اإ�����س����دار  اج����ل 
املو�سم  ل�����س��ب��اق��ات  امل��وح��د  ال��زم��ن��ي 
ت�سم  اأن  على  ال��ب��ح��ري  ال��ري��ا���س��ي 
ع�سويتها ممثلني  يف  اللجنة  ه��ذه 
حتت  املن�سوية  البحرية  لالأندية 
ل���واء االحت����اد م��ن اأج���ل امل��زي��د من 

التن�سيق الإجناح كافة الفعاليات.

االإدارة على تقرير   واطلع جمل�س 
للتزلج  الدويل  زيارة االحتاد  حول 
وجهود  ال�����دول�����ة  اإىل  امل�������اء  ع���ل���ى 
ن�ساط  ال��ق��ائ��م��ة الإح���ي���اء  االحت�����اد 
قطاع  ل��دي  املحببة  الريا�سة  ه��ذه 
الدولة حيث وجه  �سباب  كبري من 
جمل�س اإدارة االحتاد بال�سعي لن�سر 
هذه الريا�سة بالتعاون مع االأندية 
ال���ب���ح���ري���ة وت���وج���ي���ه ال����دع����وة لها 
لتثبيت اأن�سطة م�ستمرة يف روزنامة 

املو�سم الريا�سي البحري 
اإىل  االجتماع  يف  احل�سور  وا�ستمع 
التقرير املايل خالل الفرتة املا�سية 
الزعابي ع�سو  والذي قدمه ح�سن 
املايل  امل��دي��ر  االحت���اد  اإدارة  جمل�س 
وامليزانية املقرتحة للفرتة املقبلة.

بالنجاح  اإ����س���ادة  االج��ت��م��اع  و���س��ج��ل 
الكبري الذي حتقق مع بداية املو�سم 
الريا�سي البحري 2020-2019 
بعد افتتاح املناف�سات ر�سميا باإقامة 

دبي  ن����ادي  ن��ظ��م��ه  االأول  ���س��ب��اق��ني 
الدويل للريا�سات البحرية )�سباق 
املحلية  ال�����س��راع��ي��ة  ل��ل��ق��وارب  دب���ي 
قدما( يوم 7 اجلاري والثاين   43

للريا�سات  اأب��وظ��ب��ي  ن����ادي  ن��ظ��م��ه 
)�سباق  وال����ي����خ����وت  ال�������س���راع���ي���ة 
ال�سراعية  ل��ل��ب��وان��ي�����س  امل��رح��ب��اين 

-اجلولة الثانية( يوم 14 منه

يف افتتاح م�سواره بالت�سفيات الآ�سيوية

اأبي����ص النا�س���ئني يواج���ه نظ�ي���ره الع���راق���ي اليوم
ماجد �سامل : جاهزون للمواجهة وهدفنا حتقيق نتيجة اإيجابية 

»عربية ال�سيدات 2020« تعتمد لئحتها الأ�سا�سية وتنطلق 2 فرباير املقبل 

اأ�ساد  بالنطالقة املتميزة للمو�سم  اجلديد

احتاد الريا�سات البحرية يهنئ اأبوظبي بلقب مونديال فورمول2
تو�سيع ن�ساط التزلج على املاء وت�سكيل جلنة لإ�سدار روزنامة الفعاليات
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•• ال�شارقة-الفجر

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد 
و نائب حاكم ال�سارقة، وبح�سور �سمو 
القا�سمي  ���س��امل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�����س��ي��خ 
ال�سارقة  فريقي  ال�سارقة  حاكم  نائب 
لكرة القدم وكرة اليد املتوجني بلقب 
ك��اأ���س ���س��وب��ر اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي �سباح 

اأم�س مبكتب �سمو احلاكم.
ونقل �سموه تهاين وتريكات �ساحب 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى 
االإدارة  جمل�س  اإىل  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 

والفني  االإداري  اجل��ه��ازي��ن  واأع�����س��اء 
الريا�سي  ال�سارقة  بنادي  والالعبني 
على تتويج نادي ال�سارقة لكرة القدم 
���س��وب��ر اخلليج  ك���اأ����س  ب��ل��ق��ب  وال���ي���د 

العربي.
وب��������ارك ���س��م��و ال�������س���ي���خ ����س���ل���ط���ان بن 
حممد بن �سلطان القا�سمي لالعبني 
والفنني  االإداري  اجل���ه���از  واأع�������س���اء 
بنادي  وال��ي��د  ال��ق��دم  م��ن فريقي  لكل 
اإجناز  م��ن  حققوه  م��ا  على  ال�����س��ارق��ة 

ريا�سي ي�ساف اإىل ر�سيد االإمارة.
النادي  ح��ق��ق��ه  م���ا  اأن  ���س��م��وه  واأ����س���ار 
اإعداد  يف  دوؤوب  وعمل  جهد  نتاج  ه��و 
يف  الريا�سي  ال�سارقة  فريق  وتاأهيل 

اإىل  ���س��م��وه  خمتلف اجل���وان���ب، الف��ت��اً 
اأن املرحلة القادمة هي مرحلة مهمة 

للفريق.
واأكد �سموه اأن متا�سك الفريق هو �سر 
النجاح والتميز لال�ستمرار يف حتقيق 
الفريق  ���س��م��وه  داع����ي����اً  ال���ب���ط���والت، 
للحفاظ على هذا التما�سك والتحلي 
االأو�ساع  ك���ل  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  ب���ال���روح 
الريا�سة  اأ����س���ا����س  ف���ه���ي  واالأوق����������ات 

ال�سحيحة.
وت���وج ف��ري��ق ال�����س��ارق��ة ب��ط��ل ال���دوري 
كاأ�س  ببطولة  القدم  لكرة  االإم��ارات��ي 
يف  االأوىل  للمرة  االإم���ارات���ي  ال�سوبر 
ع�����س��ر االح�������رتاف، ك��م��ا ح��ق��ق فريق 

ال�����س��ارق��ة ك���اأ����س ال�����س��وب��ر ل��ك��رة اليد 
لل�سنة الثالثة على التوايل.

ال�سارقة  ن��ادي  اإدارة  واأه���دى جمل�س 
والفني  االإداري  واجل��ه��از  والالعبني 
�ساحب  ملقام  الريا�سي  االإجن���از  ه��ذا 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى 
�سموه  دع��م  مثمنني  ال�سارقة،  حاكم 
موا�سلتهم  موؤكدين  للنادي،  الدائم 
م�������س���رية ال���ت���م���ي���ز وال����ن����ج����اح. وق����دم 
والعبي  ال�سارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
�سمو  اإىل  والتقدير  ال�سكر  الفريقني 
ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان 
مثمنني  ا�ستقبالهم  ع��ل��ى  ال��ق��ا���س��م��ي 

بالريا�سة  لالرتقاء  �سموه  توجيهات 
ح�سر  االإم���������������ارة.  م�������س���ت���وى  ع����ل����ى 
�سعود  بن  ال�سيخ حممد  اال�ستقباالت 

القا�سمي رئي�س دائرة املالية املركزية، 
القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  وال�سيخ 
لالإعالم،  ال�����س��ارق��ة  رئ��ي�����س جم��ل�����س 

القا�سمي  ع�����س��ام  ب��ن  خ��ال��د  وال�����س��ي��خ 
رئي�س دائرة الطريان املدين، وال�سيخ 
�سامل بن عبدالرحمن القا�سمي رئي�س 

مكتب �سمو احلاكم، وعدد من ال�سادة 
روؤ�ساء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  اأع�����س��اء 

الدوائر واملوؤ�س�سات املحلية.

ا�ستاأنف فريق الكرة بنادي االإمارات 
الراحة  بعد  اأم�����س  م�ساء  ت��دري��ب��ات��ه 
التي ح�سل عليها الفريق من املدرب 
عيد باروت عقب العودة من املع�سكر 
البلغاري ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد، 
متهيدي  باجتماع  التدريب  وانطلق 
العو�سي  اإ�سماعيل  حممد  ح�سره 
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة كرة القدم 
وع��م��ر حم��م��د امل���زك���ي ن��ائ��ب رئي�س 
جمل�س اإدارة ال�سركة وبا�سم عبد اهلل 
واأع�ساء  ال��ف��ري��ق  م��دي��ر  ال�سام�سي 
اجلهاز الفني واالإداري والالعبني .
ال�سكر  العو�سي  حممد  وج��ه  حيث 
املع�سكر  االل���ت���زام يف  ع��ل��ى  ل��الع��ب��ني 
الفني  اجل���ه���از  ت��ع��ل��ي��م��ات  وت��ن��ف��ي��ذ 
اأن  بقيادة املدرب عيد باروت، موؤكدا 
مامل�سه من حديث عن املع�سكر كانت 
االجتاه  يف  وت�سري  ومميزة  اإيجابية 

ال�سحيح.

كلمته  م��وج��ه��اً  ال��ع��و���س��ي  واأ�����س����اف 
العمل  عليكم   : ال��الع��ب��ني  جل��م��ي��ع 
ب��ك��ل ق���وة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ف��ن��ي من 
خالل تطبيق تعليمات اجلهاز الفني 

الطبي  اجلهاز  واأي�سا  بها  وااللتزام 
الذي يتابع حاالتكم واأي�سا التغذية، 
واال�ستماع لتوجيهات اجلهاز االإداري 

كذلك الإجناح م�سرية الفريق.

اأو�سح املدرب عيد باروت  من جانبه 
اأن ه��ن��اك ح��ال��ة م��ن ال��ت��ف��اوؤل يف اأن 
املقبل  املو�سم  م�سواره  الفريق  يبداأ 
 6 ب�سكل ج��ي��د، وق���د ل��ع��ب ال��ف��ري��ق 

وهي  االآن  ح���ت���ى  ودي������ة  م����ب����اري����ات 
ن�����س��ب��ة ج��ي��دة ج����دا، وه���ن���اك مباراة 
تعمد  وق��د  الطريق  يف  �سابعة  ودي��ة 
اأج��ل جتهيز  الفني ذلك من  اجلهاز 

الالعبني ل�سغط املباريات يف املو�سم، 
وجه  اأمت  على  اجلاهزية  تكون  حتى 
م�����س��ت��وى وظ���ه���ور م�سرف  ل��ت��ق��دمي 

لل�سقور يلبي تطلعات جماهريه.

اإدارة  ب�������اروت  ع���ي���د  امل�������درب  و����س���ك���ر 
متطلبات  كل  توفريهم  على  النادي 
العقبات  ج��م��ي��ع  وت���ذل���ي���ل  ال���ف���ري���ق 
اأم��ام اجلهاز الفني مما ي�ساعد على 

مو�سم  وت��ق��دمي  ال��ت��ط��ل��ع��ات  حتقيق 
ن���اج���ح ل��ل�����س��ق��ور . م���ن ج��ان��ب��ه قال 
اأن  ال��ف��ري��ق  م��دي��ر  ال�سام�سي  با�سم 
اجلهاز الفني والالعبني ي�ستحقون 
الذي  ال��ك��ب��ري  امل��ج��ه��ود  ع��ل��ى  ال�سكر 
ق���دم���وه خ����الل ف����رتة امل��ع�����س��ك��ر كما 
اأ�ساد بان�سباط الالعبني وحر�سهم 
اأجل  م��ن  مالديهم  ك��ل  ت��ق��دمي  على 
ا�ستحقاقات  خ����الل  امل��ه��م��ة  اإجن�����اح 
التدريب  انطلق  ث��م  ال��ق��ادم.  املو�سم 
يف اال�ستاد الرئي�س وا�ستمل على رفع 
ال��ل��ي��اق��ي ل��الع��ب��ني باجلري  امل��ع��دل 
ع��ل��ى ن�����س��ف م��ل��ع��ب ل��ف��رتة جت���اوزت 
الن�سف �ساعة ،ثم حول امل��درب عيد 
اخلطط  بع�س  اإىل  التدريب  ب��اروت 
الالعبني  الفنية، وقد ح�سر جميع 
ال����ت����دري����ب م����ن اأج�������ل اال����س���ت���ع���داد 
رئي�س  ك���اأ����س  ت�����س��ف��ي��ات  مل��ن��اف�����س��ات 

الدولة .

 •• اأبوظبي-الفجر

اأبوظبي  ����س���رط���ة  ف���ري���ق  �����س����ارك 
يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ق��ت��ال “ 
ب��ك��ازاخ�����س��ت��ان مب�����س��ارك��ة   204 
العبني ميثلون 18 فريق ع�سكري 

من رو�سيا اأذربيجان، واأوزبك�ستان، 
وطاجيك�ستان بالرو�سيا، و ال�سني، 

وقرغيز�ستان و كازاخ�ستان.
البطوالت  اأق��������وى  م����ن  وت���ع���ت���ر 
الع�سكري  امل����ج����ال  يف  ال��ق��ت��ال��ي��ة 

والفنون القتالية 

بوعلي  عبيد  العقيد حممد  واأك��د 
الريا�سية  ال��رتب��ي��ة  م��رك��ز  م��دي��ر 
،اهتمام  ال��ب�����س��ري��ة  امل����وارد  ب��ق��ط��اع 
�����س����رط����ة  اأب�����وظ�����ب�����ي ب����ال����رام����ج  
وتعزيز    ال��ري��ا���س��ي��ة  واالأن�����س��ط��ة 
م���������س����ارك����ة ال������ف������رق ال�������س���رط���ي���ة 

املحلية  ال��ب��ط��والت  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ي�����س��ه��م يف �سقل     وال���دول���ي���ة مب����ا 
اخلرات  والتعرف على التطورات 
يف املجال الريا�سي. وجرى خالل 
ت���ق���دمي درع  م���را����س���م ال���ب���ط���ول���ة 
الداخلية  وزي����ر  مل��ع��ايل  ت��ذك��اري��ة 

رئ��ي�����س احلر�س  و  ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين 
الوطني الكازاخ�ستاين. 

 �سرطة اأبوظبي ت�سارك يف البطولة 
العاملية للقتال بكازاخ�ستان

•• دبي : حممد اأ�شامة 

ك�سف الالعب اأحمد �سديق مدير اأكادميية النادي االأهلي 
امل�����س��ري ل��ك��رة ال��ق��دم يف دول���ة االإم�����ارات ع��ن ب��دء املو�سم 
دبي  اأبوظبي وفرعي  بالعا�سمة  االأربعة  لفروعها  احلايل 
وفرع  اإمارة عجمان موؤكدا اأن االأكادميية تويل اهتمامها 
ال��ت��دري��ب بهدف  ال��راع��م ال�سغرية يف    ب��امل��وه��وب��ني م��ن 
عن  ف�سال  ال��ق��دم  ك���رة  للعبة  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل��واه��ب  �سقل 

جنوم  �سمن  لتكون  ال�سليم  وتوجيهها  امل��واه��ب  اأكت�ساف 
امل�ستقبل وحاملي رايات بلدانهم يف املحافل الريا�سية على 
ال�سعيد االإقليمي والدويل وذلك باإ�سراف كادر متخ�س�س 

يف جمال تدريب كرة القدم.
واأو�سح الكابنت اأحمد �سديق العب النادي االأهلي مدير 
االأكادميية اأن الريا�سة تلعب دوراً هاماً يف تكوين �سخ�سية 
ب��ن��اًء �سليماً وذل���ك م��ن خالل  اأج�����س��اده��م  ال��ن�����سء وب��ن��اء 
احل�سور  على  واحل��ر���س  ال��ت��دري��ب  مب�سوؤولية  االإل���ت���زام 

اللعب مع فريق مما  النف�سي �سمن  االندماج  ف�سال عن 
وجدانهم  يف  ونبث  اجلماعي  العمل  ثقافة  عندهم  ي�سكل 
الهدف  لتحقيق  ال�سريفة  واملناف�سة  واجللد  املثابرة  روح 

من اإن�ساء اأكادميية االأهلي.
واأ�سار الكابنت اأحمد �سديق اإىل اأن االأكادميية تعتر الوجه 
امل�سرف وال�سفري الريا�سي الدائم يف دولة االإمارات مثمن 
وخارجها  م�سر  داخ��ل  االأكادميية  على  العام  امل�سرف  دور 
املتابعة  يف  ال�سابق  االأهلي  ن��ادي  بيبو جنم  خالد  الكابنت 

احلثيثة والوقوف على اأهم نقاط القوة وتذليل ال�سعاب 
لنتجاوز نقاط ال�سعف ومن�سي قدما نحو التميز يف االأداء 

كما عودنا جمهورنا الكبري يف م�سر ودول اخلليج.
واأ�ساد الكابنت اأحمد �سديق باأولياء االأمور حلر�سهم على 
م�ساركة اأبنائهم يف االأكادميية والكت�ساف مواهب الراعم 
يف �سن مبكرة مما توؤهلهم الأن يكونوا �سمن الفرق الكبرية 
يف امل�ستقبل وهذا جاء من العالقة الطيبة التى بنيت بني 

اجلهاز الفني لالأكادميية وال�سباب الواعد

اأكادميية الأهلي امل�سري لكرة القدم تطلق 
مو�سمها احلايل يف الإمارات

ويل عهد ال�سارقة ي�ستقبل اأبطال كاأ�ص �سوبر اخلليج العربي

�سقور الإمارات ي�ستاأنفون تدريباتهم بعد مع�سكر بلغاريا
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الفجر الريا�ضي

مان�س�سرت  م���درب  غ��واردي��وال  االإ���س��ب��اين جو�سيب  ي���درك 
مير  االإنكليزي  ال��ن��ادي  ذاك���رة  يف  ا�سمه  تخليد  اأن  �سيتي 
اأوروب���ا يف  اأبطال  دوري  الفوز مب�سابقة  عر حتقيق حلم 
ال��ق��اري فيها �سيفا  م�����س��واره  ي�ستهل  وال��ت��ي  ال��ق��دم،  ك��رة 
�سمن  االأرب��ع��اء  اليوم  االأوك���راين  دانييت�سك  �ساختار  على 

مناف�سات املجموعة الثالثة لدور املجموعات.
هيمن �سيتي على الكرة االنكليزية منذ اأن توىل غوارديوال 
عامي  امل��م��ت��از  ب���ال���دوري  ف��ف��از   ،2016 ع���ام  يف  من�سبه 
وبكاأ�س   ،2019 عام  املحلية  وبالكاأ�س  و2019   2018

رابطة االأندية املحرتفة مرتني. 
غري اأن نتائج املدرب االإ�سباين على ال�ساحة االأوروبية مل 

ترق اىل االآمال املرجوة.
�سلف  مع  االأبطال  دوري  يف  ل�سيتي  نتيجة  اأف�سل  وتبقى 
ن�سف  ال���دور  بلغ  حيث  بيليغريني،  م��ان��وي��ل  غ���واردي���وال 
-2015( الت�سيلي  للمدرب  االأخ��ري  املو�سم  يف  النهائي 

.)2016
�سيتي،  ع��ل��ى  ل��غ��واردي��وال  االأوروب�����ي  ال��ت��ع��رث  يقت�سر   وال 
مع  اأم�ساها  موا�سم  ثالثة  يف  اللقب  اإح���راز  يف  ف�سل  ب��ل 
يزال  وال   .)2016-2013( االأمل����اين  ميونيخ  ب��اي��رن 
اإ�سافة لقب قاري ثالث اىل  املدرب الكاتالوين باحثا عن 
ر�سيده بعدما رفع مرتني مع بر�سلونة الكاأ�س ذات االأذنني 
للنادي  ذهبية  ف��رتة  يف  و2011(   2009( الكبريتني 

باإ�سرافه )-2012 2008(.
على  ال���ب���ع�������س  وي����ع����ي����ب 

غ�������������واردي�������������وال ب���������اأن 
دوري  يف  اإجن������ازات������ه 
االأب�������ط�������ال ارت���ب���ط���ت 
ب����ن����ج����م ب����ر�����س����ل����ون����ة 
ليونيل  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
م���ي�������س���ي، ف���ان���ت���ق���دوا 

48 ع��ام��ا، على ع��دم ق��درت��ه على حتقيق  ال��ب��ال��غ  امل���درب 
االإجنازات ذاتها مع �سيتي من دون “الرغوث”، كي يخلد 

ا�سمه يف تاريخ النادي.
القارية  امل�سابقة  يف  ال�”�سيتيزن�س”  ح��م��الت  تكن  ومل 
هادئة، فاملو�سم املا�سي خرج الفريق ب�سعوبة اأمام مواطنه 
لندن  يف  خ�سارة  بعد  النهائي،  رب��ع  يف  هوت�سر  توتنهام 
ذهابا �سفر1-، وفوز غري كاٍف اإيابا 4-3، يف مباراة مثرية 
�سهدت اإلغاء هدف له يف الثواين االأخ��رية. ويف املو�سم ما 
ال��دور ربع  املا�سي عاقب ليفربول مواطنه �سيتي يف  قبل 
بينما  اإي��اب��ا(،  و1-2  ذهابا  نظيفة  بثالثية  )ف��از  النهائي 
�سيتي  باإخراجه  الثقيل  العيار  من  مفاجاأة  موناكو  حقق 
االإدارة  لغوارديوال يف  االأول  املو�سم  خ��الل   16 ال���  دور  يف 

الفنية )فاز �سيتي 5-3 ذهابا وخ�سر 1-3 اإيابا(.
القاري  ال�سعيد  على  يعاين  غ��واردي��وال  اأن  البع�س  ي��رى 
بعدما ف�سل عند عتبة الدور ن�سف النهائي خم�س مرات 
منذ  وحتديدا  ميونيخ(،  بايرن  مع  و3  بر�سلونة  مع   2(
نهائي  يف  رائ���ع���ا  اأداء  م��ي�����س��ي  ق���دم  ع��ن��دم��ا   2011 ع���ام 
بالفوز  توجه  االنكليزي  يونايتد  مان�س�سرت  امام  وميبلي 
وتبقى تلك االأم�سية ذكرى الفوز االأخري للمدرب   .1-3
مهمة  يف  ال�ساعة  ع��ق��ارب  ت�سارع  ي�ساهد  ال��ذي  االإ���س��ب��اين 
بعدما  م�سريته،  يف  الثالثة  للمرة  القارية  بالكاأ�س  الفوز 
واجه فريقه اإمكانية فر�س عقوبات عليه من قبل االحتاد 
“ويفا” على خلفية خرقه لقواعد  االوروب��ي لكرة القدم 
اللعب املايل النظيف.  و�سرتخي البداية ال�سعبة ل�سيتي 
فرجال  االأوروب���ي���ة،  انطالقته  على  بظاللها  ال���دوري  يف 
نوريت�س  اأمام  مفاجئة  تعر�سوا خل�سارة  اال�سباين  املدرب 
يف  لهم  االأوىل  هي  ال�سبت،  اخلام�سة  املرحلة  يف   3-2
الدوري املمتاز منذ كانون الثاين/يناير 2019، واالأوىل 
اأم����ام ف��ري��ق ���س��اع��د ح��دي��ث��ا اىل دوري االأ����س���واء يف عهد 
مدافعه  جلهود  يفتقد  ال��ذي  �سيتي  ويتاأخر  غ��واردي��وال. 
الفرن�سي اإميريك البورت ب�سبب اال�سابة، بفارق خم�س 
اأوروب��ا، علما  املت�سدر ليفربول بطل  نقاط عن 
باأن االأخري كان قد طارده يف املو�سم املا�سي 
االمتار  حتى  االأنفا�س  حب�س  �سباق  يف 
امل��ح��ل��ي، وانتهى  ل��ل��دوري  االخ����رية 
بتتويج �سيتي بفارق نقطة يتيمة.  
يبدو �سيتي على الورق املر�سح 
ل��ت�����س��در جمموعته،  االأب�����رز 
ال��ق��رع��ة مع  اأوق��ع��ت��ه  بعدما 
ف����رق ���س��ه��ل��ة ن�����س��ب��ي��ا، فاىل 
دانييت�سك  �ساختار  جانب 
اأتاالنتا  اأي�����س��ا  ���س��ي��واج��ه 
للمرة  امل�سارك  االإيطايل 
زغرب  ودي��ن��ام��و  االأوىل، 

الكرواتي.

•• اأبوظبي-الفجر

الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  اأع��ل��ن جم��ل�����س 
اأبوظبي  اأن��دي��ة  بطولة  تنظيم  ع��ن 
�سهر  من  ب��دءا  اجلماعية  لالألعاب 
كرة  ريا�سات  وت�سمل  املقبل  اأكتوبر 
ال��ط��ائ��رة وال�����س��ل��ة وال��ي��د وذل����ك يف 
التطويرية وم�ساعيه  اإطار خططه 
املتوا�سلة لالرتقاء مب�ستوى الفرق 
املو�سم  ان���ط���الق  ق��ب��ل  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ثرية  بتجارب  حت�سرياتهم  ودع���م 
تعمل على تعزيز مكانتهم يف م�سهد 
�سعيد  على  واالإجن�����ازات  التناف�س 

امل�سابقات املحلية واخلارجية.
ج��اء ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال�سحفي 
ال��������ذي ع����ق����ده جم���ل�������س اأب���وظ���ب���ي 
بح�سور  ام�����س  ال��ري��ا���س��ي مب��ق��ره 
فوكي�سيت�س  ���س��ت��ان��ي��م��ري  ����س���ع���ادة 
���س��ف��ري ج���م���ه���وري���ة ����س���رب���ي���ا لدى 
الزاريف  ايفغيني  و���س��ع��ادة  ال��دول��ة 
لدى  بيالرو�سيا  جمهورية  قن�سل 
الدولة و�سعادة عارف حمد العواين 
اأبوظبي  مل��ج��ل�����س  ال����ع����ام  االأم��������ني 
مدير  الها�سمي  وط��الل  الريا�سي 
املجل�س  يف  ال��ف��ن��ي��ة  ال�����س��وؤون  اإدارة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  مفتاح  وعبيد 
الريا�سية  لالألعاب  الوحدة  �سركة 
املدير  ال��ن��ع��ي��م��ي  ���س��ل��ط��ان  واأح���م���د 
لالألعاب  ال��ع��ني  ل�سركة  ال��ري��ا���س��ي 
ن��اي��ف الكثريي  ال��ري��ا���س��ي��ة و���س��امل 
ي��ا���س لالألعاب  ب��ن��ي  ���س��رك��ة  م��دي��ر 
مدير  احل��م��ادي  وح�سن  الريا�سية 
�سركة  يف  الريا�سية  االأل��ع��اب  اإدارة 
احلو�سني  اأح���م���د  ال��ظ��ف��رة حم��م��د 
اجلزيرة  ل�سركة  التنفيذي  امل��دي��ر 

لالألعاب الريا�سية.
ك��م��ا ح�����س��ر امل����وؤمت����ر را����س���د عتيق 

اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ال���ه���ام���ل���ي 
الريا�سية  �سركة اجلزيرة لالألعاب 
ن���ائ���ب رئ�س  ال���درم���ك���ي  وع����ب����داهلل 
اإدارة �سركة العني لالألعاب  جمل�س 
اأندية  ع���ن  ومم��ث��ل��ني  ال��ري��ا���س��ي��ة 

اأبوظبي.
الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  وك�سف 
ع���ن ت��ق�����س��م ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى ثالث 
م�����س��اب��ق��ات وت�����س��م��ل ري���ا����س���ات كرة 
يف  وي�سارك  وال�سلة  واليد  الطائرة 
اأندية   5 بواقع  كل م�سابقة 8 فرق 
ف��رق خارجية من  مع  اأبوظبي  من 
�سربيا وبيالرو�سيا وبولندا وعمان 

وفرق اإقليمية اأخرى.
وت�����ق�����ام م�������س���اب���ق���ة ك������رة ال���ط���ائ���رة 
اخلم�سة  اأب��وظ��ب��ي  اأن��دي��ة  مب�ساركة 
العماين  ����س���ي���ب  ف����ري����ق  ب���ج���ان���ب 
البيالرو�سي  ج��وم��ي��ل  وان��ري��ج��ي��ا 
ال���ذي ي��ع��د م��ن اأف�����س��ل ف���رق دوري 
بجانب  بيالرو�سيا  يف  الطائرة  كرة 

الفرتة  فريق بولندي وذلك خالل 
نوفمر   2 وحتى  اأكتوبر   24 من 
بن  خليفة  ال�سيخ  �سالة  يف  املقبل 
زايد يف العني وي�سرف على تنظيمها 

�سركة العني لالألعاب الريا�سية.
وحت��ت�����س��ن ���س��ال��ة ن����ادي ب��ن��ي يا�س 
�ستقام  ال��ت��ي  ال�سلة  ك��رة  مناف�سات 
اأكتوبر   25 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل 
املقبل  ن��وف��م��ر  م���ن  االأول  وح��ت��ى 
اخلم�سة  اأب��وظ��ب��ي  اأن��دي��ة  مب�ساركة 
مين�سك  ت�����س��م��وك��ي  ف��ري��ق  ب��ج��ان��ب 
فرق  نخبة  م��ن  البيالرو�سي  ف���ارم 
اآخر  وفريق  بيالرو�سيا  يف  ال��دوري 
وذلك  اقليمي  وف��ري��ق  �سربيا  م��ن 
لالألعاب  يا�س  بني  �سركة  بتنظيم 

الريا�سية.
اليد مب�ساركة  وتقام مناف�سات كرة 
اأب��وظ��ب��ي اخل��م�����س��ة بجانب  اأن���دي���ة 
ب��ج��وف��ك – ���س��ك��ا ال�����ذي ي��ع��د من 
اأب�����ط�����ال ال����������دوري ال���ب���ي���الرو����س���ي 

وف��ري��ق��ني اخ��ري��ن وذل���ك يف �سالة 
نادي اجلزيرة خالل الفرتة 8 اإىل 
�سركة  بتنظيم  املقبل  نوفمر   16

اجلزيرة لالألعاب الريا�سية.
مدير  ال���ه���ا����س���م���ي  ط������الل  وق��������ال 
مبجل�س  ال��ف��ن��ي��ة  ال�������س���وؤون  اإدارة 
جمل�س  اإن  ال���ري���ا����س���ي  اأب���وظ���ب���ي 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي ب��رئ��ا���س��ة �سمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ 
زايد  موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
اأهمية  ي��ويل  واالإن�سانية  اخل��ريي��ة 
كبرية لتقدمي املبادرات النموذجية 
الداعمة للتطور الريا�سي واملحفزة 
لرفع امل�ستويات الفنية لفرق اأندية 
اأبوظبي قبل انطالق مو�سم االألعاب 
القطاع  ه��ذا  حيث ميثل  اجلماعية 
م�سار  يف  رئي�سة  اأول��وي��ة  الريا�سي 
الطاحمة  املجل�س  وخ��ط��ط  ب��رام��ج 
اأبوظبي  اأندية  ومكانة  دور  لتعزيز 

م�سريتها  واث��راء  الريا�سات  بكافة 
مبزيد من التجارب املتقدمة.

“ البطولة متثل حمطة  واأ���س��اف 
ريا�سات  يف  الفرق  لتح�سري  مهمة 
كرة الطائرة واليد وال�سلة للمو�سم 
اجل���دي���د ك��م��ا ت��ع��د جت��رب��ة جديدة 
اأب��وظ��ب��ي مع  اأن��دي��ة  الحتكاك ف��رق 
اخلرات  م��ن  امل��زي��د  وك�سب  بع�س 
�ستخرج  التي  االإيجابية  والفر�س 
يف  ال��ه��ادف  الريا�سي  التجمع  م��ن 
مهمة  اأي�����س��ا  وت�����س��ك��ل  م�سابقة  ك��ل 
والكوادر  الالعبني  امام  حت�سريية 
ال���ت���دري���ب���ي���ة و�����س����رك����ات االأل�����ع�����اب 
ال��ري��ا���س��ي��ة يف ك���ل ن����ادي م���ن اجل 
الفرق  م�����س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  ال����وق����وف 
املو�سم  مب�سابقات  االنخراط  قبيل 
جاهزية  يف  ت�ساهم  مب��ا  ال��ري��ا���س��ي 
البدين  ال�سعيد  على  ال��ف��رق  تلك 

والتكتيكي«.
تنظيم  ع���ل���ى  ح���ر����س���ن���ا   “ وت����اب����ع 

ب�سم  وذل��ك  دويل  بطابع  البطولة 
مبوا�سفات  تتمتع  خ��ارج��ي��ة  ف���رق 
امل����دار�����س االأوروب�����ي�����ة امل���ت���ط���ورة يف 
وت��ع��د �سربيا  اجل��م��اع��ي��ة  االأل���ع���اب 
ال��دول التي متلك  وبيالرو�سيا من 
ق���اع���دة ف���رق وم�����س��اب��ق��ات وخ���رات 
و�سي�سارك  ع��ال  مب�ستوى  والعبني 
�سربيا  م����ن  ف�����رق  امل�������س���اب���ق���ات  يف 
امل�ستوى  �سقف  ل��رف��ع  وبيالرو�سيا 
ال��ف��ن��ي ال���ع���ام ل��ل��ب��ط��ول��ة واخل�����روج 
بتجارب ثرية عر فر�س االحتكاك 
بفرق هذه املدار�س بجانب التواجد 
امل��م��ي��ز ل��ف��ري��ق ���س��ي��ب ال���ع���م���اين يف 
م�������س���اب���ق���ة ك������رة ال����ط����ائ����رة وذل�����ك 
لتقدمي  م�����س��اع��ي��ن��ا  م���ن  ان���ط���الق���ا 
املمار�سات املتطورة ملنظومة اأبوظبي 

الريا�سية«.
واجلزيرة  ال��ع��ني  اأن���دي���ة  واأع���ل���ن���ت 
مل�سابقات  امل�ست�سيفة  ي��ا���س  وب��ن��ي 
واليد  وال�������س���ل���ة  ال���ط���ائ���رة  ال����ك����رة 

لتنظيم  جاهزيتها  ال��رتت��ي��ب  على 
ال����ث����الث وذل�������ك بعد  ال����ب����ط����والت 
ودخول  التنظيمية  اللجان  ت�سكيل 

التجهيزات للمراحل النهاية.
وتوجه اأحمد �سلطان النعيمي املدير 
الريا�سي ل�سركة االألعاب الريا�سية 
بنادي العني بال�سكر ملجل�س اأبوظبي 
اه��ت��م��ام��ه بدعم  ع��ل��ى  ال���ري���ا����س���ي 
االألعاب الريا�سية بتنظيم مثل هذا 
مثالية  فر�س  ال��ذي ميثل  احل��دث 
وحمطة اإعدادية مهمة لفرق اأندية 
الكرة  بطولة  اإن  م�سيفا  اأب��وظ��ب��ي 
الفرتة  يف  تنظيمها  �سيتم  الطائرة 
من 24 اأكتوبر وحتى 22 نوفمر 
امل��ق��ب��ل��ني مب�����س��ارك��ة 8 اأن���دي���ة هي 
باالإ�سافة  اخلم�س  اأبوظبي  اأن��دي��ة 
من  وناديني  العماين  ال�سيب  ن��ادي 

بيالرو�سيا وبولندا.
من جانبه اأ�ساد �سامل نايف الكثريي 
الريا�سية  االأل���ع���اب  ���س��رك��ة  م��دي��ر 

اأبوظبي  جمل�س  ب���دور  ي��ا���س  ببني 
ال��ري��ا���س��ي وح��ر���س��ه ال��ك��ب��ري على 
للواجهة  اجلماعية  االأل��ع��اب  اإع���ادة 
بطولة  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ج��دي��د  م��ن 
النادي  ي�ست�سيفها  التي  ال�سلة  كرة 
اخلم�سة  االأن��دي��ة  مب�ساركة  �ستقام 
باالإ�سافة اإىل ناديني من بيالرو�سيا 
املنطقة  من  فريق  بجانب  و�سربيا 
وذلك خالل الفرتة من 25 اأكتوبر 

وحتى مطلع نوفمر املقبلني.
احلو�سني  اح��م��د  واأو����س���ح حم��م��د 
اجلزيرة  ل�سركة  التنفيذي  امل��دي��ر 
لالألعاب الريا�سية اأن احلدث ميثل 
من�سة مهمة لتبادل اخلرات وزيادة 
فر�س االحتكاك بني اأندية اأبوظبي 
النادي  اأن  مبينا  اخلارجية  والفرق 
�سي�ست�سيف بطولة كرة اليد بنادي 
اأبوظبي  اأن��دي��ة  مب�ساركة  اجل��زي��رة 
بيالرو�سيا  م��ن  ف��ري��ق  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ف�����س��ال ع���ن ت��وج��ي��ه ال���دع���وة لعدد 
�سلطنة  من  اخلليجية  االأندية  من 
ودرا�سة  والكويت  والبحرين  عمان 
االأول  االإم�����ارات  منتخب  م�����س��ارك��ة 
العدد  انتظار حتديد  يف  اليد  لكرة 
النهائي لفرق البطولة. واأكد عبيد 
�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  مفتاح 
ال��وح��دة ل��الأل��ع��اب ال��ري��ا���س��ي��ة على 
االإيجابي  ودوره���ا  البطولة  اأهمية 
اأبوظبي  ف���رق  واإع�����داد  حت�سري  يف 
املو�سم  وم�������س���اب���ق���ات  ل����ب����ط����والت 
ب�������دور جمل�س  م�������س���ي���دا  اجل����دي����د 
لهذه  واط��الق��ه  الريا�سي  اأبوظبي 
ارتياحه  املهمة معربا عن  البطولة 
لالهتمام من جديد بواقع االألعاب 
يف  للم�ساركة  ون��ت��ط��ل��ع  ال��ري��ا���س��ي��ة 
م�ستويات  وتقدمي  البطوالت  كافة 

جيدة.

بطولة اأندية اأبوظبي لالألعاب اجلماعية تنطلق يف اأكتوبر املقبل

�سياأمل نادي يوفنتو�س بطل اإيطاليا يف املوا�سم الثمانية املا�سية يف 
اأن يكون تعيني ماوريت�سيو �ساري على راأ�س جهازه الفني، القرار 
ال�سائب يف م�سعاه للفوز بلقب دوري اأبطال اأوروبا بعد ما يقارب 
ربع قرن من الزمن، وذلك عندما يفتتح حملة هذا املو�سم بلقاء 

اأتلتيكو مدريد االإ�سباين خارج ملعبه اليوم االأربعاء.
من  كجزء  العجوز  ال�سيدة  ن��ادي  اىل  ال�سيف  ه��ذا  ���س��اري  و�سل 
عملية اإ�سالح كبرية لبطل اإيطاليا الذي يتطلع لتغيري يف اأ�سلوب 
كرة القدم التي يقدمها، ي�سمح له مبعانقة اللقب االأوروب��ي بعد 
انقطاع دام 23 عاًما. وكان يوفنتو�س قد بداأ اجلزء االأول من تلك 
اأف�سل  رونالدو،  كري�ستيانو  الرتغايل  النجم  با�ستقدام  العملية 
ال�سيف.  البناء هذا  واأكمل عملية  العامل خم�س م��رات،  العب يف 
و�سل الرتغايل من ريال مدريد االإ�سباين ال�سيف املا�سي، وان�سم 
املدافع الهولندي ال�ساب ماتي�س دي ليخت من اأياك�س اأم�سرتدام 
هذا ال�سيف، لي�ستعني يوفنتو�س بخدمات العَبني من الفريقني 

اللذين اأق�سياه من امل�سابقة القارية يف املو�سمني االأخريين.
اأول  “بيانكونريي” يف  ال�  غاب �ساري )60 عاًما( عن دكة بدالء 
التهاب  من  ملعاناته  املو�سم  لهذا  االإي��ط��ايل  ال���دوري  يف  مباراتني 
قبل  فيورنتينا،  اأم����ام  ال�سلبي  ال��ت��ع��ادل  يف  ال�سبت  وع���اد  رئ����وي، 
االنتقال اىل العا�سمة االإ�سبانية ملالقاة اأتلتيكو على ملعب واندا 

ميرتوبوليتانو �سمن اجلولة االأوىل للمجموعة الرابعة.
وقال �ساري بعد التعادل اأمام فيورنتينا “لقد احتجنا للوقت من 
على  م�ستوياتنا  اأف�سل  يف  ل�سنا  اللقاء.  اأج���واء  يف  ال��دخ��ول  اأج��ل 

ال�سعيد البدين بعد«.
االأملاين  ليفركوزن  باير  من  كل  ا  اأي�سً الرابعة  املجموعة  وت�سم 
ولوكوموتيف مو�سكو الرو�سي، ما قد يعقد م�سار يوفنتو�س نحو 

حتقيق اللقب القاري الثالث بعد عامي 1985 و1996.
وكان تعيني �ساري خلًفا ملا�سيميليانو األيغري الذي قاد يوفنتو�س 
اأروقة  اأ” مفاجًئا خ��ارج  “�سريي  األقابه اخلم�سة االأخ��رية يف  اىل 
النادي. فاملدير الفني ال�سابق لنابويل، انتظر حتى نهاية املو�سم 
 30 لنحو  تدريبية متتد  االأول يف م�سرية  لقبه  لتحقيق  املا�سي 
االأوروب����ي  ال����دوري  لقب  اىل  االإن��ك��ل��ي��زي  ت�سل�سي  بقيادته  ع��ام��ا، 

.2019-2018 ليغ” ملو�سم  “يوروبا 
ق��اد يوفنتو�س اىل  اأوروب��ًي��ا بعدما  االإخ��ف��اق  األ��ي��غ��ري ثمن  ودف��ع 
اأمام بر�سلونة( و2017  2015 )خ�سارة  مركز الو�سافة عامي 

)خ�سارة اأمام ريال مدريد(.
رغب القيمون على نادي مدينة تورينو االإتيان مبدرب يقدم كرة 
قدم اأكرث هجومية واأ�سلوب لعب خمتلف ملحاولة الظفر بالكاأ�س 
اأوروب��ا قد ياأتي بنتائج  ذات االذن��ني الكبريتني. لكن م�سعاهم يف 

عك�سية يف الدوري املحلي، بعدما وجه اإنرت بقيادة اأنطونيو كونتي، 
املدرب ال�سابق ليوفنتو�س، ر�سالة �سديدة اللهجة يف رغبته بانتزاع 
ثمانية  دام���ت  �سيطرة  بعد  ال��ع��ج��وز  ال�سيدة  م��ن  املحلي  اللقب 

اأعوام.
نقطتني عن  ب��ف��ارق  م��راح��ل  ث��الث  بعد  الرتتيب  اإن��رت  ويت�سدر 

يوفنتو�س الثالث.
وكما يف ت�سل�سي، �سيحتاج �ساري اىل وقت من اأجل تثبيت اأفكاره 

مع جمموعة جديدة من الالعبني.
2015 و2018  ن��اب��ويل ب��ني  اأ���س��رف على  ال���ذي  امل���درب  وق���ال 
“نحن يف مرحلة حيث اأن التغيري يف الت�سكيلة �سعب الأننا يف طور 

ايجاد هويتنا وتركيبتنا«.
بوفون  جيانلويجي  للنادي  االأ�سطوري  احلار�س  عودة  وبا�ستثناء 

بعد اأن اأم�سى مو�سًما يف باري�س �سان جرمان الفرن�سي، فاإن 
معظم الالعبني الذين �سمهم يوفنتو�س هم من العن�سر 

ال�ساب.
و�سل دي ليخت )19 عاًما( ب�سفقة بلغت 75 مليون 
الرتكي  املدافع  اىل  اإ�سافة  دوالر(،  مليون  ي��ورو )82 
الو�سط  خ���ط  والع�����ب  ع���اًم���ا(   21( دمي�����ريال  م���ري���ح 
باري�س  من  القادم  عاًما(   24( رابيو  اأدري���ان  الفرن�سي 

�سان جرمان.
الويلزي  خدمات  على  ال�سيف  هذا  يوفنتو�س  وح�سل 
اأر����س���ن���ال وال���رازي���ل���ي دان��ي��ل��و من  اآرون رام�����س��ي م���ن 

مان�س�سرت �سيتي.
اأن ال�  ����س���اد اع���ت���ق���اد م���ع ب���داي���ة امل���و����س���م امل��ن�����س��رم 
الفوز  م���ن  ج�����ًدا  ق���ري���ًب���ا  ب����ات  “بيانكونريي” 
بامل�سابقة القارية بعدما و�سل رونالدو ب�سفقة 
بلغت نحو 100 مليون يورو من النادي امللكي، 

دوري  يف  األ��ق��اب  خم�سة  ت�سمل  خ���رة  م��ع 
يونايتد  مان�س�سرت  م��ع  )م���رة  االأب��ط��ال 
االإن��ك��ل��ي��زي واأرب�����ع م����رات م��ع ري����ال(، 
غزارة  االأك��رث  هو  تهديفي  ور�سيد 

يف تاريخ امل�سابقة )126 هدفا(.
اأخ���ذ رونالدو  امل��ا���س��ي،  امل��و���س��م  يف 
على عاتقه تاأهيل يوفنتو�س اىل 
الدور ريع النهائي بعد ت�سجيله 
اأهداف(  )ث��الث��ة  “هاتريك” 

اإيابا �سد اأتلتيكو مدريد، 
�سفر2-  خ�سارته  بعد 

ذه���اًب���ا. ل��ك��ن ال��رت��غ��ايل وزم�����الءه ا���س��ط��دم��وا يف ال����دور املقبل 
الفريق  م�سوار  اأنهوا  الذين  اأياك�س  يف  ورفاقه  ليخت  دي  بعقبة 

االإيطايل.
املو�سم  ي��وف��ن��ت��و���س  ف�����س��ل  ك��م��ا 
لقب  على  احلفاظ  يف  املا�سي 
بلقب  ليكتفي  ايطاليا  ك��اأ���س 

الدوري املحلي.

يوفنتو�ص يحلم باللقب الأوروبي
 مع ا�سرتاتيجية �ساري

•• الفجرية-الفجر

للمالكمة  اآ�سيا  لبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  تعقد 
بح�سور  بالفجرية  اليوم  االأول  اجتماعها  للنا�سئني 
ممثلي اجلهات والدوائر احلكومية هناك ال�ستعرا�س 
اأهم الرتتيبات اخلا�سة بتنظيم البطولة التي �ستقام 
مب��ج��م��ع زاي����د ال��ري��ا���س��ي ب��ال��ف��ج��رية خ���الل الفرتة 
امل��ق��ب��ل حت��ت رع��اي��ة �سمو  اأك��ت��وب��ر   17 اإىل   10 م��ن 
ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد 
الفجرية مب�ساركة منتخبات متثل ما يقرب من 35 

دولة اآ�سيوية.
اأن ميثل اللجنة العليا للبطولة حممد  ومن املنتظر 

اللجنة  رئي�س  املالكمة  احت��اد  رئي�س  نائب  خاطر  بو 
رئي�س  ال��ع��ام  ال�سر  االأم���ني  احل��م��ادي  وح�سن  العليا 
اللجنة املالية وعبد اهلل الزعابي رئي�س جلنة العالقات 
البطولة،  العنتلي مدير  واالع��الم، وعبد اهلل  العامة 

وعمر �سام�س رئي�س جلنة اال�ستقباالت.
واأكد ح�سن احلمادي اأمني ال�سر العام باالحتاد اأمني 
�سر اللجنة التنظيمية اخلليجية اأن االحتاد يويل تلك 
البطولة اأهمية كرى على اأكرث من م�ستوى بداية من 
توفري كل العنا�سر الداعمة الإخراج التنظيم باأف�سل 
احلدث  يف  امل�سارك  املنتخب  بتجهيز  وم���رورا  ���س��ورة 
من�سات  و�سعود  اإجن���از  لتحقيق  م�ستوى  اأع��ل��ى  على 
التتويج وانتهاء با�ستثمار البطولة يف الرتويج لدولة 

اآ�سيا ال  االإم��ارات باعتبارها موطنا للعبة املالكمة يف 
�سيما يف ظل رئا�سة االإمارات لالحتاد االآ�سيوي حاليا 
اأجريت  التي  املا�سي  العام  بعد انتخابات نوفمر من 
مبن�سب  العتيبة  اأن�����س  �سعادة  فيها  وف���از  مو�سكو  يف 

رئي�س االحتاد القاري.
ال��رتت��ي��ب��ات ت�سري يف االجتاه  ك��ل  اأن  وق���ال احل��م��ادي 
ال�سحيح حاليا واأنه على ثقة باأن يكون التنظيم على 
اأعلى م�ستوى من اجلودة معترا اأن البطولة جنحت 
ال�سيخ حممد  �سمو  موافقة  خ��الل  من  تبداأ  اأن  قبل 
بن حمد بن حممد ال�سرقي على اإقامتها حتت رعاية 
كل  وتوفري  االأع��م��ال  ل�سري  احلثيثة  ومتابعته  �سموه 

عنا�سر الدعم الإجناح احلدث.

اللجنة العليا لبطولة اآ�سيا ملالكمة النا�سئني تعقد اجتماعها الأول اليوم 

غوارديول يطارد حلم لقبه القاري الثالث 

مل ي����رتدد امل���داف���ع ال�����دويل االن��ك��ل��ي��زي ك����ريان ت��ري��ب��ي��ي��ه يف 
اأتلتيكو  ن���ادي  اىل  ال�سيف  ه���ذا  االن��ت��ق��ال  ف��ر���س��ة  اق��ت��ن��ا���س 
م�سابقة  و�سيف  هوت�سر  توتنهام  اآتيا من  اال�سباين  مدريد 
دوري اأب��ط��ال اأوروب����ا يف ك��رة ال��ق��دم امل��و���س��م امل��ا���س��ي، ويبدي 

رغبته يف بلوغ املباراة النهائية جمددا.
وخ�سر توتنهام النهائي القاري اأمام مواطنه ليفربول �سفر2- 
الذي  اأتلتيكو  دار  عقر  ميرتوبوليتانو”،  “واندا  ملعب  على 
ي�ست�سيف يوفنتو�س االإيطايل وجنمه الرتغايل كري�ستيانو 
مناف�سات  من  االوىل  اجلولة  م�ستهل  يف  االأرب��ع��اء،  رون��ال��دو 

املجموعة الرابعة لدور املجموعات.
يف م��ا ي��اأت��ي ح���وار اأج��رت��ه وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س م��ع املدافع 
االنكليزي: * �سوؤال: كيف جتري عملية تاأقلمك يف مدريد؟

تريبيري “انطباعاتي االأوىل كانت رائعة حقا. االأجواء خالل 
املرحلة  يف  خيتايف  )اأم���ام  الفريق  ملعب  على  االأوىل  امل��ب��اراة 
اأتخيل جمموعة  مل  حقا.  مذهلة  كانت  الليغا(  م��ن  االأوىل 
التوقيع  ف��ر���س��ة  يل  �سنحت  وع��ن��دم��ا  ا�ستمتع  اأن����ا  اأف�����س��ل. 
هذا  اىل  واأت��ط��ل��ع  ���س��يء  ع��ل��ى  ن��ادم��ا  ل�ست  ف����ورا.  اقتن�ستها 
االأرجنتيني  امل��درب  �سوؤال: كيف ت�سف   * التحدي اجلديد«. 
دييغو �سيميوين؟ تريبيري “مذهل! �سغفه بكرة القدم يحفز 
الالعبني. وهذا اأمر ينعك�س على جهود الفريق داخل امللعب. 
مع الوقت، ي�سبحون عائلة ثانية و�سعرت بذلك فور و�سويل. 
اأنا �سعيد الين جزء )من الفريق( واعتقد اأن دييغو �سيميوين 
ال  اأف�سل.  اأمي��ن  اأ�سبح ظهري  واأن  اأت��ط��ور  جعلي  على  ق��ادر 

يوجد اأف�سل من هذا املكان للتطور كمدافع«.

تريبيري يريد بلوغ »نهائي الأبطال« جمدداأ



م�سابة بال�سرطان عمرها عامان جتمد مبي�سها
يف  اأنثى  عامان،اأ�سغر  عمرها  بال�سرطان  م�سابة  طفلة  اأ�سبحت 

بريطانيا جتمد اأحد مباي�سها. 
ت��ود، قب لعالجها من  اإي�سمي  ال�سغري من ج�سد  الع�سو  واأزي��ل 

ال�سرطان، لتتمكن من اإجناب االأطفال يف امل�ستقبل.
الكلوي،  ب��ال��ورم  “حزيران”  يونيو  يف  الطفلة  اإ�سابة  و�سخ�ست 
لكن العالج الإنقاذ حياتها ُيهددها بحرمانها من االإجناب الحقاً، 
فعر�س االأطباء اإزالة مبي�سها وجتميده قبل التعامل مع امل�سكلة.
اإزال����ة كليتها  ب��ال��ت��وازي م��ع  امل��ا���س��ي،  واأزي����ل املبي�س يف االأ���س��ب��وع 
رئتها،  اإىل  انت�سر  ال�سرطان  اأن  اكت�سفوا  االأط��ب��اء  لكن  اليمنى، 
ورغم ذلك يعتقد االأطباء اأن العالج الكيميائي قادر على تقلي�سه، 
اأك�سفورد  برنامج  بوا�سطة  اإي�سمي  اكت�سافه مبكراً. وعوجلت  بعد 
للحفاظ على خ�سوبة االأطفال وال�سباب، وهو املركز الرئي�سي يف 
اإجنلرتا ملثل هذه التدخالت.  وتعد اإميي اأ�سغر فتاة تخ�سع ملثل 

هذا النوع من العالج، بح�سب �سحيفة مريور الريطانية.

�سطرية برغر تقتل طفاًل
اإ�سابته  فارق �سبي فرن�سي احلياة موؤخراً، بعد ثمان �سنوات من 
االإيكويل  بجراثيم  ملوثة  برغر  �سطرية  تناوله  نتيجة  بال�سلل 
اإىل وح��دة العناية  اأع���وام(  ن��والن مويتي )10  ال�����س��ارة.  مت نقل 
ب�سكل  ال�سحية  حالته  ���س��اءت  بعدما  ال�سبت  ي��وم  �سباح  امل��رك��زة 

خطري حيث توقف قلبه عن العمل. 
وكان نوالن اأ�سيب بعدوى جرثومة االإيكويل يف يونيو “حزيران” 
على  املقدرة  وفقدانه  التام  بال�سلل  اإ�سابته  اإىل  اأدى  2011، مما 
احلركة والكالم وتناول الطعام، اإ�سافة اإىل اإعاقة عقلية �سديدة.
التي حتتوي على  وبعد ثمان �سنوات من تناوله �سطرية الرغر 
حلم بقري ملوث بجرثومة االإيكويل، فارق نوالن احلياة عن عمر 

يناهز العا�سرة. 
من اجلدير بالذكر باأن املحكمة ق�ست ب�سجن مدير �سركة اللحوم 
املنتجة ل�سرائح حلوم الرغر لثالث �سنوات بعد اإدانته بالف�سل يف 
اإجراء الفحو�سات املنا�سبة على اللحوم التي تنتجها �سركته، وفقاً 

ملا نقلته �سحيفة مريور اأونالين الريطانية.

طائرة تتاأخر عن موعد اإقالعها.. وال�سبب »غريب«
اأرجئ اإقالع طائرة تابعة للخطوط اجلوية الهندية “اير انديا” 
وهاجم  القيادة  قمرة  ن��اف��ذة  على  النحل  م��ن  �سرب  ح��ّط  اأن  بعد 

موظفني يف املطار حاولوا اإزالته، وفقما اأفاد م�سوؤولون.
وحط النحل على النافذة قبيل اإقالع الطائرة من مدينة كالكوتا 
االإع��الم يف  وزي��ر  بينهم  راكبا   136 االأح��د، وفيها  البالد،  �سرقي 

بنغالد�س.
اإىل غ�سبها وعندما  اأدى  النحل ما  وح��اول موظفون طرد �سرب 
ا�ستخدام  امل�سوؤولون  االأمامي بذلك قرر  الزجاج  ف�سلت م�ّساحات 
“فران�س  لوكالة  بات�ساريا  كو�سيك  املطار  امل�سوؤول يف  وقال  املياه. 
الإزالة  للحرائق  املخ�س�سة  املياه  ا�ستخدام خراطيم  “مت  بر�س”: 

النحل بعد عملية ا�ستمرت �ساعة تقريبا«.
بعد  الهند  �سرق  �سمال  يف  ارغاتاال  اإىل  املتجهة  الطائرة  واأقلعت 

تاأخر دام ثالث �ساعات ون�سف ال�ساعة.
وي�سكل النحل �سربا عندما تغادر امللكة امل�ستعمرة بحثا عن مكان 

جديد مع اآالف من �سغاالت النحل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ح�سرة تك�سف املخدرات والألغام
اأ�ساليب تنفيذ عملياتها التخريبية، حتاول  مع ت�ساعد الهجمات االإرهابية، وتفنن اجلماعات املتطرفة يف ابتكار 

التكنولوجيا مالحقة تلك االأفكار االإجرامية للحد منها.
وي�سعى خراء التكنولوجيا اإىل توفري تقنيات ا�ستباقية ت�ساعد يف اإجها�س العمليات التخريبية، واإنقاذ حياة اآالف 

االأرواح التي تروح �سحية ملثل هذه االأفعال.
ويف م�سروع طموح، ياأمل اخلراء يف تدريب النحل ليحل يوما ما حمل الكالب البولي�سية يف البحث عن االأغرا�س 

غري امل�سروعة، مثل املخدرات اأو حتى االألغام.
ويعمل الباحث يف جامعة �سانت اأندروز، رو�س جيالندرز، على تدريب هذه احل�سرات يف اإطار م�سروع ميوله حلف 

�سمال االأطل�سي.
وي�ستخدم جيالندرز ماء ال�سكر لتعليم النحل كيفية معاجلة رائحة املتفجرات كما لو كانت رحيقا، وميكن للنحل 

ا�ستك�سافه عن بعد ب�سعة اأمتار، وقد ي�سبح يف النهاية على بعد كيلومرت.
وبح�سب اخلراء، فاإن النحل قد يكون قادرا على البحث عن االألغام االأر�سية يف غ�سون 5 �سنوات.

كما ميكنه  التدريب،  يف  واأ�سرع  اأرخ�س  الأنها  البولي�سية،  الكالب  من  بدال  النحل  ا�ستخدام  يف  اخل��راء  ويرغب 
الو�سول اإىل اأماكن ال ميكن للكالب الو�سول اليها، باالإ�سافة اإىل اأن النحل ال ميكنه تفجري االألغام عن طريق 
اخلطاأ. لكن الفيزيائي الريطاين القائم على امل�سروع اعرتف اأن امل�سكلة االأكر يف العمل مع النحل تكمن يف عدم 

توقع ت�سرفه، وتبقى املهام املوكلة اإليه حتمل ن�سبة خطاأ مرتفعة ن�سبيا.
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ل تتناول �سوى اجلنب ل� 30 �سنة 
اأن���واع خمتلفة م��ن اجل��ن يف جميع  ت��ن��اول  اع��ت��ادت ام���راأة بريطانية على 

وجباتها على مدى 30 عاماً ب�سبب حالة �سحية نادرة. 
ب�سطرية حم�سوة    ال�سباح  يف  يومها  ع��ام��اً(   29( غريفينثز  اإب��ري��ل  ت��ب��داأ 
باجلن، ومن ثم تتناول �سطرية اأخرى على وجبة الغداء، و�سطرية ثالثة 

على الع�ساء. 
وتعاين اإبريل منذ طفولتها من نوبات قلق وهلع مفاجئة ت�ساب بها حتى 

عند تناول الطعام، خ�سية االإ�سابة باالختناق. 
وقالت اإبريل معلقة على جتربتها: “يف كل مرة اأحاول فيها تناول اأي �سيء 
غري اجلن، اأ�ساب بنوبة هلع ويبداأ ج�سمي باالهتزاز. اإن جتربة اأ�سناف 
اأجزاء  تناول  حاولت  اأنني  من  الرغم  وعلى  تخيفني،  الطعام  من  اأخ��رى 
اأين مل  اإال  واخل�����س��روات،  واملعكرونة  االأرز  مثل  الطعام  من  ج��داً  �سغرية 

اأمتكن مطلقاً من ابتالعها«.
واأ�سافت “اأ�ساب باالإحراج عند اخلروج لتناول الطعام مع االآخرين الذين 

ي�سابون بالده�سة الأين اأطلب �سطائر اجلن على الدوام«.
للتخفيف  املغناطي�سي  بالتنومي  العالج  اخل�سوع جلل�سات  اإبريل  وجربت 
تلتزم مبواعيد  مل  ولكنها  الطعام،  من  جديدة  اأن���واع  وجتربة  قلقها  من 

اجلل�سات ب�سكل منتظم. 
يذكر باأن ال�سابة تتناول رقائق البطاط�س اإىل جانب اجلن دون اأن ت�سعر 
باأي خوف اأو قلق، بح�سب ما نقل موقع “ميرتو” اأونالين االإلكرتوين. 

مواقع التوا�سل تعيد �سبيًا مفقودًا 
ترك انتقال هرنيخ خميتاريان اإىل روما يف فرتة االنتقاالت ال�سيفية اأثره 
اإىل عائلته بف�سل  اإع��ادة ولد كيني مفقود  امللعب بعدما �ساعد على  خارج 

ح�سابات فريق العا�سمة على مواقع التوا�سل االجتماعي.
االأرميني  اإىل ج��ان��ب  ت��وي��رت  ع��ام��ا على   13 ع��م��ره  ���س��ورة طفل  وظ��ه��رت 
االإعارة  �سبيل  على  اأر�سنال  من  انتقاله  اإج��راءات  اأكمل  بعدما  خميتاريان 

هذا ال�سهر.
متابع على من�سات  م��الي��ني  م��ن خم�سة  اأك���رث  ال���ذي ميلك  روم���ا،  واأك���د 
التوا�سل االجتماعي، اأنه مت الو�سول على الولد املفقود منذ اأغ�سط�س- اآب 

وعاد اإىل عائلته.
وكتبت ماريانا مونيندو املديرة التنفيذية ملوؤ�س�سة )مي�سينج ت�سايلد كينيا(، 
ال�سراكة  “عن ط��ري��ق  ت��وي��رت  ت��ع��اون م��ع روم���ا، على  ال��ت��ي ع��ق��دت �سراكة 
اإىل  اإىل ه��وؤالء االأط��ف��ال بالعودة  اأع��دن��ا االأم��ل  املوؤ�س�سة ون��ادي روم��ا  بني 
عائالتهم«. ويف ال�سهر املا�سي مت الو�سول اأي�سا اإىل بنت عمرها 15 عاما 
من لندن بعد �ستة اأيام من ن�سر �سورتها يف فيديو لالإعالن عن التعاقد 

مع الالعب مريت �سيتني.

ت�سريب يك�سف البيانات 
ال�سخ�سية ملواطني دولة 
املدين  ال�سجل  يف  ت�سريب  ك�سف 
ال�سجالت  االإك��وادوري��ة،  للحكومة 
البالد،  ���س��ك��ان  ملعظم  ال�سخ�سية 
تهيئة  يف  فني  خطاأ  نتيجة  وذل��ك 

لقاعدة بيانات عر االإنرتنت.
ت�سريب  ع��م��ل��ي��ة  اك���ت�������س���اف  ومت 
اأمنيني  باحثني  قبل  من  البيانات 
يف �سركة »vpnMentor« وفق ما 
ذكر موقع “زد دي نت” املتخ�س�س 

باالأخبار التقنية.
وت�سم قاعدة البيانات التي �سربت 
 20.8 ي���ق���رب م����ن  ب���ي���ان���ات���ه���ا م����ا 
مليون �سجل م�ستخدم، اأي بيانات 
اإجمايل �سكان االإكوادور مبا فيهم 

االأ�سخا�س املتوفني.
وحت���ت���وي ق���اع���دة ال���ب���ي���ان���ات على 
اأ�سماء املواطنني الكاملة، وتواريخ 
امل��ي��الد، واأم��اك��ن امل��ي��الد، وعناوين 
االجتماعية،  واحل����ال����ة  امل����ن����ازل، 
واأرقام الهوية الوطنية، ومعلومات 
العمل، واأرقام الهواتف، وم�ستويات 
امل�سربة  البيانات  وت�سمل  التعليم. 
تاريخها  ي��ع��ود  ح��دي��ث��ة  ���س��ج��الت 
�سجالت  تت�سمن  اجل����اري،  للعام 
وح��ت��ى جوليان  ال���ب���الد،  ل��رئ��ي�����س 
اأ�����س����اجن، ال�����ذي ح�����س��ل ع��ل��ى حق 
الدولة  م���ن  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال���ل���ج���وء 
ال�سغرية يف اأمريكا اجلنوبية، مع 
منحه رقم بطاقة هوية وطنية.  

 7 امل�سربة  البيانات  �سمت  كذلك 
مليون  و2.5  م��ايل  �سجل  ماليني 
�سجل ت�سمل تفا�سيل عن اأ�سحاب 
معلومات  ع��ن  ف�سال  ال�����س��ي��ارات، 
االجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سة  من 
االإك��������وادوري��������ة حت����ت����وي اأر�����س����دة 

احل�سابات ووظائف اأ�سحابها.

اإيرينا �سايك تتاألق يف 
اأ�سبوع املو�سة يف لندن
ال�سهرية   ال��رو���س��ي��ة  ال��ع��ار���س��ة  اأط��ل��ت 
 35 العمر  م��ن  البالغة  �سايك   اإيرينا 
 Burberry دار  اأزي��اء  عاماً يف عر�س 
�سمن   2020 ���س��ي��ف  رب���ي���ع  مل���و����س���م 
يوم  لندن  يف  املو�سة  اأ�سبوع  فعاليات 

اأم�س االأول.
اأي�������س���اً جمموعة  ال���ع���ر����س  يف  وك�����ان 
املوجودات  االأزي���اء  عار�سات  اأه��م  م��ن 
ع��ل��ى ال�����س��اح��ة وب��ي��ن��ه��ن ك��ي��ن��دل جيرن 

وال�سقيقتني جيجي و بيال حديد .
حبيبها  عن  انف�سلت  قد  كانت  اإيرينا 
ال��ن��ج��م ال�����س��ه��ري ب�����راديل ك���وب���ر  بعد 
ع��الق��ة دام���ت 4 ���س��ن��وات، وق��د اأجنبت 
�سني”   دي  “ليا  ت��دع��ى  طفلة  اإي��ري��ن��ا 
من براديل يف اآذار- مار�س 2017 وقد 

اأبقياها بعيدة عن االأ�سواء.

ينتحر يوم زفاف ابنته.. باأغرب طريقة      
انتحر جون اإيفانز وهو اأب لثالث فتيات، يبلغ من العمر 
بوالية  بيت�سبريغ  مدينة  يف  منزله  بتفجري  ع��ام��ا،   59
ابنته، ح�سبما ذكرت  بن�سلفانيا االأمريكية، يف يوم زفاف 
فاإن  ال�سرطة،  ذك��رت��ه  م��ا  وبح�سب  بريطانية.  �سحيفة 
بالغاز  األقى  املنزل بعدما  النريان يف  اأ�سعل  املنتحر  االأب 
يف جميع اأركانه، فتحطم املنزل بالكامل، وحتول لقنبلة 

مكرة، وفقا ل�سحيفة “ديلي ميل” الريطانية.
على جثة  االإنقاذ  فرق  البحث، عرثت  من  �ساعات  وبعد 
االأب حتت االأنقا�س التي اأحدثها االنفجار ليلقي حتفه 
يوم زفاف ابنته لورين. واأكدت ال�سرطة اأن االأب اأقدم على 
االنتحار بتفجري املنزل. وبح�سب ال�سحيفة الريطانية، 
وقال  الزفاف.  حفل  خالل  بالواقعة  اأ�سرته  علمت  فقد 
اإنهم �ساهدوا االأب واقًفا ل�ساعات يف ال�سارع  �سهود عيان 
اأمام املنزل، ثم وقع االنفجار فهز معظم املنازل املجاورة. 
ويف التحقيقات، اأفاد بع�س اجلريان اأن الرجل كان يعانى 
اإيدج  �سرطة  رئي�س  اإليه  اأ�سار  ما  بح�سب  نف�سية،  اأزم��ات 

وود، روبرت باين.

تبتلع خامت خطوبتها ب�سبب كابو�ص يف املنام
يف  خطوبتها  خ��امت  خ��ط��اأ  ابتلعت  اأن��ه��ا  اأمريكية  ك�سفت 
نومها.  وقالت جينا اإيفانز، اإنها كانت يف كابو�س، باأ�سرار 
يف قطار فائق ال�سرعة، وحلماية خامتها من الل�سو�س 

و�سعته يف فمها، وابتلعته دون اأن ت�سعر.
اخلطوبة  خامت  افتقدت  ال�سباح،  يف  ا�ستيقظت  وعندما 
امل�سمم ح�سب الطلب، وبعد اإخبار خطيبها بوب باالأمر، 
امل�ست�سفى  اإىل  يتوجها  اأن  ق��ب��ل  ���س��ح��ك،  ن��وب��ة  يف  دخ���ل 
اأح��د م�ست�سفيات  االأط��ب��اء يف  وا�سطر  اخل���امت.  الإخ���راج 
ال�ستخراج  ع��ل��وي  تنظري  عملية  الإج����راء  بكاليفورنيا 
خامت االأملا�س من معدة جينا، بعد حتديد مكانه باالأ�سعة 

ال�سينية، بح�سب �سحيفة مريور الريطانية.

هدم فندق ت�سررت ب�سببه ح�سارة الإنكا
ل�سل�سلة  ت���اب���ع  ف���ن���دق  ب���ه���دم  ال����ب����ريويف  ال��ق�����س��اء  اأم�����ر 
جدران  تداعي  اإىل  ت�سييده  اأّدى  كوزكو  “�سرياتون” يف 
5 عقود يف حّي مدرج  اإىل ح��واىل  حل�سارة االإنكا عائدة 
اأفادت  م��ا  بح�سب  لليون�سكو،  العاملي  ال���رتاث  قائمة  يف 

ال�سحافة املحلية.
كان  ال��ذي  الق�سائي،  لل�سجال  ح��دا  ال��ق��رار  ه��ذا  وي�سع 
قائما منذ 3 �سنوات بني �سلطات مدينة كوزكو، العا�سمة 
البريو،  �سرق  �سمال  الواقعة يف  االإنكا  ال�سابقة حل�سارة 
كّلفت  التي  للبناء  و�سركة “اآر اند جي �ساك” البريوفية 

بت�سييد الفندق.
واأمر القا�سي برتميم اجلدران التي تداعت خالل اأعمار 
البناء، حّتى لو كانت “االأ�سرار التي حلقت بها ال تقّدر 
رئي�س  �سوموكور�سيو  كارلو�س  ق��ال  ما  بح�سب  بثمن”، 
اّدعى  ال��ذي  لكوزكو  االإقليمي  املجل�س  يف  الفنية  اللجة 
على القّيمني على هذا امل�سروع. وكان الفندق املمتّد على 
7 طوابق قد �سّيد يف منطقة حيث ال يتخّطى عادة علو 
فر�ست  قد  الثقافة  وزارة  وكانت  طابقني.  فيها  املباين 

غرامة بقيمة 2،2 مليون دوالر على ال�سركة املعنية.

كري�ستينا مو�سكيو من �سناع الأزياء الإيطالية خالل ح�سورها عر�س جمموعة »تومي اإك�س لوي�س« �سمن اأ�سبوع 
املو�سة يف ميالنو لربيع - �سيف 2020.»اأ ف ب« 

روبوت ي�ساعد يف 
عمليات جراحية بالبطن
الريطاين  الطبي  القطاع  ي�سهد 
ب��دء ا�ستخدام  ط��ف��رة ج��دي��دة م��ع 
مل�ساعدة  ال���ط���ب���ي���ة  ال�����روب�����وت�����ات 
وتنفيذ  اإج���������راء  يف  اجل�����راح�����ني 
منظار  مثل  اجل��راح��ي��ة  العمليات 
تلعب  اأن  وي�����ت�����وق�����ع  ال�����ب�����ط�����ن. 
عر  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  تقنية 
مهام  ت�سهيل  يف  دورا  ال��روب��وت��ات 
املثال  �سبيل  على  فيقدم  االأط��ب��اء. 
امل�ساعدة جلراحني يف عملية مثل 

منظار البطن.
ت�سبه  مرنة  اأذرع  اأربعة  من خالل 
الروبوت  ينفذ  ال��ب�����س��ري،  ال����ذراع 
ويتحكم  م���ن���ه.  امل���ط���ل���وب���ة  امل����ه����ام 
اجل����راح يف ال���روب���وت وامل���ه���ام عر 
و���س��ا���س��ة ثالثية  ل��ل��ت��ح��ك��م  ع�����س��ا 
االأبعاد. ومن اأجل ذلك، يقوم عدد 
كبري من املتخ�س�سني واجلراحني 
ب��اإج��راء جت��ارب على  بريطانيا  يف 
ال����روب����وت����ات ال���ط���ب���ي���ة اجل���دي���دة 
للتعرف على كيفية ا�ستخدامها.

�سيتم  ال���ق���ري���ب،  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ف��ف��ي 
اال���س��ت��ع��ان��ة ب��ه��ا يف ع���دد ك��ب��ري من 
وفقا  الطبية  واملراكز  امل�ست�سفيات 
تخ�س�س  اإذ  احل���ك���وم���ة،  خل���ط���ة 
الوطنية  ال�سحية  هيئة اخلدمات 
50 م��ل��ي��ون جنيه  ن��ح��و  ال��ب��الد  يف 
تقنية  ل����ت����وف����ري  اإ�����س����رتل����ي����ن����ي، 
الروبوتات. وقد ي�سهل هذا التطور 
العلمي الكبري عمل االأطباء، لكنه 
ب�ساأن  ال��ب��ع�����س  ت��خ��وف��ات  يلغي  ال 
اال�سطناعي،  الذكاء  تقنيات  دق��ة 
يف ع��الج االإن�����س��ان، يف وق��ت توؤكد 
التقنية  اأن  امل�سنعة  ال�سركة  فيه 
اجل�����دي�����دة ل����ل����روب����وت ال���ط���ب���ي ال 

تعر�س حياة املر�سى الأي خطر.

ب�»التربيد الإ�سعاعي«.. علماء يولدون الكهرباء من الظالم
الكهرباء  يكفي من  ما  توليد  بحثي من  فريق  متكن 
 30 بقيمة  معدات  با�ستخدام   LED م�سباح  لت�سغيل 
االإ�سعاعي،  بالتريد  ي�سمى  ما  بف�سل  وذل��ك  دوالرا، 

بح�سب ما ذكر موقع “جيزمود«.
الهند�سة  اأ�ستاذ  فان،  �سانهوي  الدرا�سة،  و�سرح موؤلف 
كيفية  “جيزمود”  مل��وق��ع  �ستانفورد،  يف  الكهربائية 
توليدهم لهذه الطاقة، قائال: “يجب اأن تكون كمية 
للكمية  تقريبا  م�ساوية  ال�سم�س  من  القادمة  الطاقة 
اخلارجة من االأر�س كاإ�سعاع حراري.، فكمية الطاقة 

املتاحة يف هذه احلالة كبرية جدا«.
واأ�سار الباحثون يف مقال لهم اإىل اأن 1.3 مليار �سخ�س 
ال ت�سلهم الكهرباء، واأن البطاريات، التي تنتج كهرباء 
ليال من االألواح ال�سم�سية قد تكون مرتفعة التكاليف، 
الكهرباء  الذي جعلهم يبتكرون و�سيلة لتوليد  االأمر 

ليال.  
وع�����ادة م���ا ت��ول��د االأل�������واح ال�����س��م�����س��ي��ة ال��ك��ه��رب��اء من 
التاأثري  ت�سمى  فيزيائية  عملية  خ��الل  م��ن  ال�سم�س 
االآخ��ر من خالل  البع�س  يعمل  بينما  الكهرو�سوئي، 
اأكرث  ال�سم�س  فيها  تكون  التي  احل��راري��ة،  العمليات 

اأن يتحول  ب������رودة، ومي���ك���ن  اأك�����رث  واالأر��������س  ح�����رارة 
اإىل ط��اق��ة قابلة  ه���ذا االخ���ت���الف يف درج���ة احل�����رارة 

لال�ستخدام، ومن هنا جاءت مهمة الباحثني.
وي��ت��ك��ون اب��ت��ك��ار ال��ب��اح��ث��ني م��ن ق��ر���س األ��وم��ن��ي��وم 20 
�سم )8 بو�سات( مطلي باللون االأ�سود ويتم تو�سيله 
مب��ول��دات ال��ك��ه��رب��اء احل���راري���ة، وه���ذه االأق���را����س هي 
ب��واع��ث ل��الإ���س��ع��اع، وع���ادة م��ا ت��ك��ون اأك���رث ب���رودة بعدة 

درجات من الهواء املحيط.
وجترى العملية من خالل تدفق احلرارة من االأر�س 
ال��ه��واء ع��ر م��ول��دات الكهرباء  ال���ه���واء، ث��م م��ن  اإىل 
اإىل  اإىل القر�س الذي ي�سع احل��رارة  احلرارية ومنها 

االأعلى.
كاليفورنيا،  يف  اإج���راءه  مت  للجهاز  اختبارا  اأن  يذكر 
وكان قادراً على توليد 25 مللي واط لكل مرت مربع 
 LED لت�سغيل م�سباح  يكفي  م��ا  وه��و  ال��ق��ر���س،  م��ن 

�سغري خالل النهار.
كما ميكن للجهاز اأي�سا اأن يعمل يف االجتاه املعاك�س، 
حرارة  م��ن  الكهرباء  وينتج  ال�سم�س  اأ�سعة  وميت�س 
تنتقل من ال�سم�س اإىل القر�س ويف البيئة اخلارجية.

ميغان ماركل حتاول 
التقّرب من كايت ميدلتون

قررت دوقة �سا�سك�س املمثلة  ميغان ماركل  اأخذ تدابري جذرية، لكي ت�ستعيد حمبة 
النا�س لها، ولذلك �ستعمل اأواًل على التقرب من دوقة كامريدج  كايت ميدلتون 
اأن  �سا�سك�س قوله،  دوق��ة  » The Sun » عن م�سدر مقرب من  ونقلت �سحيفة   .
“ميغان تعتر كايت م�سدر ا�ستيحاء مهم بالن�سبة اإليها، وهي �سكلت مثااًل جدياً 
ويليام ، وحتر�س  زواجها من  االأمري  االأم��رية منذ  تكون عليه  اأن  على ما يجب 
ميغان على تعلم الكثري منها«. وتابع امل�سدر: “تعرف ميغان اأن �سمعتها مل تكن 
جيدة، واأنها ارتكبت اأخطاء كبرية، لكنها مقتنعة باأنه ميكنها تغيري الو�سع”. كما 
اأكرث توا�سعاً  دوقة خمتلفة،  االآن و�ساعداً  “اأننا �سرنى من  اإىل  اأ�سار 

وانتباهاً، دوقة ت�سبه كايت ب�سكل اأ�سا�سي«.


