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ميلي�سيات احلوثي ت�ستهدف عائلة مينية 
بقذيفة هاون.. و »الهالل« يغيثها 

•• احلديدة-وام: 

احلوثي  ميلي�شيات  اأطلقتها  ه���اون  بقذيفة  مينية  عائلة  اأ�شيبت 
باحدى مناطق مديرية حي�س  الواقع  لإي��ران على منزلهم  املوالية 
اأبنائه  من  وثالثة  الأب  اأ�شابة  عن  اأ�شفر  مما  احلديدة  مبحافظة 
الهالل  هيئة  قدمت  فيما  ثانية  عائلة  من  رابعة  طفلة  اإىل  اإ�شافة 
الأحمر الإمارتي امل�شاعدات الإغاثية لهم للتخفيف من اآثار العمل 
ه��ذه اجل��رمي��ة اجل��دي��دة �شمن م�شل�شل جرائم  ت��اأت��ي  الإج���رام���ي. 
امللي�شيات �شد املدنيني خا�شة الأطفال . وقد نتج عن القذيفة التي 
�شعيد  "م�شلح  اليمني  املواطن  ا�شابة  �شكني  حي  على  اإطالقها  مت 
" الذين ترتاوح  "خلدون ون��اذر ودع��اء  " واأبنائه الط��ف��ال  الأه���دل 
اعمارهم بني عام وخم�شة اعوام، اإ�شافة اإىل ا�شابة طفلة رابعة من 

عائلة ثانية تدعى ن�شرين ل تتجاوز اخلام�شة.   )التفا�شيل �س2(

اإطالق  الدار لال�ستثمار  يف اأبوظبي باأ�سول 
عقارية تتجاوز قيمتها 20 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

تطوير  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  -ال�شركة  ����س.م.ع  العقارية  ال��دار  اأعلنت 
الدار  �شركة  تاأ�شي�س  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي-  يف  ال��ع��ق��ارات  واإدارة  وا�شتثمار 
يف  املتنوعة  العقارية  لال�شتثمارات  �شركة  اأك��ر  لتكون  لال�شتثمار 
اأبرز  م��ن  بع�س  واإدارة  ملكية  اجل��دي��دة  ال�شركة  وت��ت��وىل  املنطقة. 
الأ�شول العقارية يف اأبوظبي بقيمة اإجمالية تتجاوز 20 مليار درهم 
)التفا�شيل  اأم����ري����ك����ي.                دولر  م��ل��ي��ار  اإم���ارات���ي 5،4 
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موجة نزوح كبرية من اإدلب  )رويرتز(

»التحالف العربي« ير�شد ارتكاب امليلي�شيات اأعماال تخريبية بعد هزائمها املتالحقة 

املقاومة اليمنية ت�سيطر على منطقة »الكيلو 10« باحلديدة و تقطع اإمداد احلوثيني

اتهام دم�شق با�شتخدام الكيماوي يف الغوطة واإدلب

التحالف الدويل يق�سف معاقل داع�ش بريف دير الزور
اإطالق �سواريخ باجتاه مطار 
معيتيقة يف العا�سمة الليبية

•• طرابل�س-وكاالت:

الوحيد  املطار  باجتاه  اأُطلقت  �شواريخ  اإن  �شكان  قال 
العامل يف العا�شمة الليبية طرابل�س .

مل  لكن  معيتيقة  مطار  ق��رب  انفجارات  دوي  و�ُشمع 
التي  ال�شواريخ،  اأطلقت  التي  اجلهة  من  بعد  يت�شح 
�شوهد اأحدها ي�شقط يف البحر املتو�شط القريب من 

املطار دون وقوع اإ�شابات ب�شرية.
وبح�شب م�شادر ر�شمية يف املطار فقد مت حتويل م�شار 
ب��دل من  اإىل م�شراتة  قادمة من م�شر  ليبية  رحلة 

طرابل�س بعد اإطالق �شواريخ باجتاه املطار.
جارية  "التح�شريات  اإن  اأخ����رى،  م�����ش��ادر  واأ���ش��اف��ت 
الطائرات  ون��ق��ل  معيتيقة  م��ط��ار  مدّرج"  لإخ�����الء 

املوجودة فيه حالياً اإىل مطار م�شراتة.
وم���ط���ار م��ع��ي��ت��ي��ق��ة ال�����دويل ه���و ال��وح��ي��د ال��ع��ام��ل يف 
 7 ولغاية  اآب/اأغ�شط�س   31 اأغلق من  وقد  طرابل�س 
63 قتيال على  ب�شبب معارك خّلفت  اأيلول/�شبتمر 

الأقل قرب العا�شمة الليبية.

والأ�شبوع املا�شي �شقطت ثالثة �شواريخ على الأقّل يف 
حميط املطار مما ارغم امل�شوؤولني عن املالحة اجلوية 

اإىل تعليق الرحالت وحتويلها اإىل مطار م�شراتة.
من  �شاعة   48 نحو  بعد  معيتيقة  مطار  فتح  واأع��ي��د 
توقيع اتفاق برعاية الأمم املتحدة لوقف اطالق النار 
املعارك  ان��خ��رط��ت يف  ال��ت��ي  امل�شلحة  امل��ج��م��وع��ات  ب��ني 

الدامية جنوب طرابل�س.
اتفاق  املتناحرة حترتم  الأط��راف  فاإن  عامة  وب�شورة 
وقف اإطالق النار ولكن ليل الثالثاء اأفاد �شهود عيان 

اأن معارك اندلعت جنوب العا�شمة لفرتة ق�شرية.
ومعيتيقة قاعدة ع�شكرية �شابقة ا�شتخدمت للطريان 
املدين كبديل عن مطار طرابل�س الدويل الذي حلقت 

به اأ�شرار كبرية يف 2014 ب�شبب معارك.
ومنذ ذلك التاريخ مل تعد تعمل يف ليبيا ال �شركات 
الطريان املحلية موؤّمنة رحالت داخلية وباجّتاه بع�س 

الدول منها تون�س وتركيا.
وال�شركات اجلوّية الليبية ممنوعة من دخول املجال 

اجلوي لالحّتاد الأوروبي "لدواع اأمنية".

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�������ش���وري حلقوق  امل���ر����ش���د  ق����ال 
الإن���������ش����ان، اأم�������س الأرب�����ع�����اء، اإن 
ع��م��ل��ي��ات ق�����ش��ف م���ن ق��ب��ل قوات 
�شوريا  وق��وات  ال��دويل،  التحالف 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ه���زت م��ن��اط��ق يف 
تنظيم  ل�شيطرة  اخلا�شع  اجليب 
ال�شفاف  ع��ن��د  الإره���اب���ي  داع�����س 

ال�شرقية لنهر الفرات.
اأن  ب���ي���ان  امل���ر����ش���د يف  واأ������ش�����اف 
الق�شف تخلله "ا�شتباكات عنيفة 
ب���ني ال��ط��رف��ني، يف حم���اول���ة من 
حتقيق  ال���دويل  والتحالف  ق�شد 
املنطقة،  يف  ال��ت��ق��دم  م���ن  امل���زي���د 
على  ال�شيطرة  م��ن  متكنها  ب��ع��د 
ال�شمايل  الق�شمني  من  م�شاحات 
والغربي من بلدة هجني الواقعة 

يف اأطراف هذا اجليب". 
ق�����ال حم���ق���ق���ون من  ذل������ك،  اىل 
يعملون يف جمال  املتحدة،  الأمم 
الأربعاء،  ام�����س  الإن�����ش��ان،  ح��ق��وق 
اأطلقت  ال�شوري  النظام  قوات  اإن 
ال��ك��ل��ور، وه��و �شالح كيماوي  غ��از 
ال�شرقية  ال��غ��وط��ة  يف  حم���ظ���ور، 
ل�شيطرة  ت��خ�����ش��ع  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
اإدلب هذا  املعار�شة ويف حمافظة 

املعار�شة  معاقل  اآخ��ر  على  معها 
اإدل�������ب،  امل�������ش���ل���ح���ة يف حم���اف���ظ���ة 

�شمايل البالد.
القومي  الأم�����ن  م�����ش��ت�����ش��ار  وق����ال 
الأمريكي، جون بولتون، الثنني، 
وحلفائها  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اإن 
الريطانيني والفرن�شيني اتفقوا 
لأ�شلحة  ا���ش��ت��خ��دام  اأي  اأن  ع��ل��ى 
كيماوية اأخرى من جانب دم�شق 
�شيوؤدي اإىل ت�شعيد كبري، مقارنة 
ا�شتخدام  بعد  ال�شابقة  بال�شربة 
الكيماوي يف خان �شيخون باإدلب.

"اإذا  ب���ي���ان:  ب��ول��ت��ون يف  واأو����ش���ح 
لالأ�شلحة  ا���ش��ت��خ��دام  ه��ن��اك  ك���ان 
املرة  ه��ذه  ال���رد   ف���اإن  الكيماوية، 

�شيكون اأقوى بكثري".
ت��رام��ب، مطلع  م��ن جانبه، ح��ذر 
اأن هجوم  امل��ا���ش��ي، م��ن  الأ���ش��ب��وع 
الأ�شد على اإدلب �شيجعل الوليات 

املتحدة "غا�شبة جدا".
تويرت  على  تغريدته  يف  واأ���ش��اف 
"هجوما  ي�شن  األ  الأ�شد  على  اأن 
متهورا"، واأردف: "�شوف يقرتف 
الرو�س والإيرانيون خطاأ اإن�شانيا 
خطريا اإذا �شاركوا يف هذه املاأ�شاة 
الإن�شانية، حيث ميكن يجري قتل 

قتل مئات الآلف من النا�س".

ال��ع��ام، يف ه��ج��م��ات مت��ث��ل جرائم 
حرب.

املتحدة  ب�����الأمم  م�������ش���وؤول  وذك����ر 
الوقائع  ه����ذه  اأن  ل�"رويرتز" 
الكيماوية،  الهجمات  ع��دد  ترفع 
التحقيق  جل���ن���ة  وث��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
عام  منذ  ال��ب��الد  يف  �شوريا  ب�شاأن 
منها  هجوما،   39 اإىل   2013
للحكومة.  من�شوبا  هجوما   33

ومل يتم حتديد هوية املت�شبب يف 
الهجمات ال�شتة الأخرى.

تقريرهم:  يف  املحققون  واأ���ش��اف 
يف  ال�شرقية  الغوطة  "ل�شتعادة 
اأبريل، �شنت قوات النظام العديد 
م����ن ال���ه���ج���م���ات ال���ع�������ش���وائ���ي���ة يف 
مناطق مدنية ذات كثافة �شكانية 
عالية وا�شتمل ذلك على ا�شتخدام 
اإىل  اإ���ش��ارة  يف  كيماوية"  اأ�شلحة 

يناير   22 ب���ني  وق���ع���ت  اأح�������داث 
واأول فراير يف منطقة �شكنية يف 
اإحدى  ال�شرقية،  بالغوطة  دوم��ا 

�شواحي العا�شمة دم�شق.
املتحدة  ال����ولي����ات  وحت�����ذر  ه����ذا 
ا�شتخدام  م��ن  الأ���ش��د  ب�شار  نظام 
هجوم  يف  ال��ك��ي��م��اوي��ة  الأ���ش��ل��ح��ة 
احلكومية  ل����ل����ق����وات  م����رت����ق����ب 
املتحالفة  وامليلي�شيات  ال�شورية 

•• احلديدة -وام:

اليمنية  املقاومة  ق��وات  �شيطرت 
األوية  راأ���ش��ه��ا  ع��ل��ى  و  امل�����ش��رتك��ة 
الكيلو   " منطقة  على  العمالقة 
من قطع جميع  متكنت  "و   10
خ������ط������وط اإم���������������داد احل����وث����ي����ني 
مبحافظة   "16 اإىل"الكيلو 
امليلي�شيا  تكبد  و���ش��ط  احل���دي���دة 
الع�شرات  و�شقوط  كبرية  خ�شائر 
منهم ما بني قتيل وجريح و اأ�شر 
عدد كبري منهم يف عملية ع�شكرية 
عنا�شر  اأرب��ك��ت  نوعية  و  مباغتة 
قدراتهم  اأن��ه��ك��ت  و  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
واإ�شناد  بدعم  وذل��ك  الع�شكرية.. 
من قوات التحالف العربي بقيادة 

اململكة العربية ال�شعودية .
اليمنية  املقاومة  ق��وات  واأطلقت 
امل�����ش��رتك��ة م���دع���وم���ة م���ن ق���وات 
التحالف العربي عملية ع�شكرية 
 "  16 "الكيلو  ب���اجت���اه  وا���ش��ع��ة 
ملديرية  ال�������ش���رق���ي  امل����ح����ور  م����ن 
واآليات  بعتاد  م���زودة  ال��دري��ه��م��ي 
ع�شكرية نوعية مت جتهيزها وفق 
خطط مدرو�شة و حمكمة ب�شكل 
املواطنني  �شالمة  ي�شمن  دق��ي��ق 
املدنيني  جت��ن��ي��ب  م���ع  ال��ي��م��ن��ي��ني 

اجلنوبية  امل���دي���ري���ات  ف�����ش��ل  يف 
ال��ت��اب��ع��ة مل��ح��اف��ظ��ة احل���دي���دة عن 
كمديريات  ال�شمالية  امل��دي��ري��ات 
زبيد والتحيتا و الدرميهي و بيت 
ت�شييق  مع  املن�شورية  و  الفقيه 
امليلي�شيا  م�شلحي  ع��ل��ى  اخل��ن��اق 
مدينة  داخ��ل  املتمركزة  احلوثية 

عنا�شرها  اإق����دام  ع��ر  احل��دي��دة 
من  ك����ب����رية  ك���م���ي���ات  زرع  ع���ل���ى 
الأل���غ���ام الأر���ش��ي��ة ع��ل��ى الطريق 
ال�شرتاتيجي الرابط بني �شنعاء 
النار  واإ���ش��رام  و مدينة احلديدة 
يف اأع��������داد ك���ب���رية م����ن اإط�������ارات 
ال�شيارات بالقرب من م�شتودعات 

ميلي�شيات  ت�شتخدمهم  ال��ذي��ن 
اأ�شرار  اأي  ب�شرية  دروعا  احلوثي 

جانبية.
ميلي�شيات  ع���ن���ا����ش���ر  و����ش���ه���دت 
انهيارات  لإي��ران  املوالية  احلوثي 
و هزائم متتالية اأمام تقدم قوات 
اململكة  بقيادة  العربي  التحالف 
املقاومة  و  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
جبهة  يف  امل�������ش���رتك���ة  ال���ي���م���ن���ي���ة 
اإثر عملية مباغتة  احلديدة على 
جتاه "الكيلو 16" ال�شرتاتيجي 
اليمنية  العا�شمة  ي��رب��ط  ال���ذي 
����ش���ن���ع���اء مب���ح���اف���ظ���ة احل����دي����دة 
رئي�شي  اإم����������داد  خ�����ط  وي���ع���ت���ر 

للميلي�شيا احلوثية.
العمالقة  األ��وي��ة  ق��وات  و�شيطرت 
املقاومة  ق����وات  ���ش��م��ن  ال��ع��ام��ل��ة 
اليمنية امل�شرتكة خالل العمليات 
وا�شعة  م�شاحات  على  الع�شكرية 
الدريهمي  م���دي���ري���ة  ب����ني  ت���ق���ع 
وادي  م��ن��ه��ا   "  16 و"الكيلو 
وقرية  امل�شاغنة  ووادي  ال��ق��ع��وم 
اجل�����ري�����ب�����ة ال���������ش����ف����ل����ى وق����ري����ة 
الزعفران  وقرية  العليا  اجلريبة 
منها  مير  والتي  املكمانيا  وقرية 
متت  " ال���ذي   10 "الكيلو  خ��ط 
ال�شيطرة عليه بالكامل، وجنحت 

احلديدة.
م���ن ج��ه��ة اخ����رى ر����ش���دت قوات 
اململكة  بقيادة  العربي  التحالف 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������ش���ع���ودي���ة ارت����ك����اب 
لإيران  املوالية  احلوثي  ميلي�شيا 
يف  التخريبية  الأعمال  من  ع��ددا 
مبحافظة   16 ال��ك��ي��ل��و  م��ن��ط��ق��ة 

دولية  اإغ���اث���ي���ة  مل��ن��ظ��م��ات  ت��اب��ع��ة 
املتالحقة  ه��زائ��م��ه��ا  ب��ع��د  وذل����ك 
ب��ج��ب��ه��ة احل����دي����دة يف حم����اولت 
يائ�شة من عنا�شرها لإعاقة تقدم 
قوات املقاومة اليمنية امل�شرتكة و 

على راأ�شها األوية العمالقة.
التحالف  ق�������وات  ر�����ش����دت  ك���م���ا 
ميلي�شيا  عنا�شر  تفجري  العربي 
احلوثي الإجرامية بوابة رئي�شية 
ت���ق���ع ع���ل���ى ط����ري����ق ال���ك���ي���ل���و 16 
اأه���م منفذ مت��ر عره  ال���ذي يعد 
مل�شلحي  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ت��ع��زي��زات 
ال�شيطرة  ����ش���اأن  وم����ن  احل���وث���ي 
خطوط  اأه��م  قطع  عليه  الكاملة 
اإمداد امليلي�شيات املتمرت�شة داخل 
مدينة احلديدة وت�شييق اخلناق 

على عنا�شرها املنهارة.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن قوات األوية 
املقاومة  �شمن  العاملة  العمالقة 
ال��ي��م��ن��ي��ة امل�������ش���رتك���ة جن���ح���ت يف 
كيلو  ال  منطقتي  على  ال�شيطرة 
10 و الكيلو 7 و متكنت من قطع 
ميلي�شيات  اإم��داد  خطوط  جميع 
 16 الكيلو  طريق  حتى  احلوثي 
باحلديدة و�شط م�شرع الع�شرات 
من م�شلحي احلوثي واأ�شر اأعداد 

كبرية منهم.

طريق احلرير اجلديد قاطرتها:

نحو اإمربيالية �سينية يف اأفريقيا؟
•• خا�س- الفجر:

بكني مبنا�شبة  دول��ة وحكومة يف  رئي�س   53 �شبتمر،  و4   3 يومي  اجتمع 
ال�شيني  التعاون  )منتدى  وافريقيا  ال�شني  بني  ال�شابعة  الدولية  القمة 

الإفريقي(، ف�شاء اقت�شادي ودبلوما�شي اقامته ال�شني عام 2000. 
اإطار  القمة  ه��ذه  تتجاوز  ال��دول��ي��ة،  الج��ن��دة  على  للتاأثري  حقيقي  مترين 
العالقات بني ال�شني وافريقيا، لرت�شل اإ�شارة دبلوما�شية قوية اإىل الغرب، 
ال�شمراء.  ال��ق��ارة  امل��وج��ودة يف  ال��ك��رى  الفاعلة  اجل��ه��ات  اإىل  اأي�����ش��ا  ول��ك��ن 
األف م�شارك، تعك�س القمة �شعود العالقات ال�شينية الأفريقية  باأكرث من 
باأكملها.)التفا�شيل  ال��ق��ارة  جت��اه  اخلارجية  بكني  ل�شيا�شة  ا�شتمرارية  يف 

نائبًا بريطانيا ي�سعون لالإطاحة مباي  50
•• لندن-وكاالت:

يبحث موؤيدو بريك�شت يف حزب املحافظني يبحثون �شبل الإطاحة برئي�شة 
وزراء بريطانيا تريزا ماي، والتقى اأع�شاء حزب املحافظني املعار�شون خلطة 
ماي للخروج من الحتاد الأوروبي، لبحث الوقت املنا�شب والطريقة املالئمة 

لهم لإجبارها على التنحي عن من�شب رئي�س الوزراء.
جي(  اآر  ب����)اإي  اخت�شارا  امل��ع��روف��ة  الأوروب���ي���ة،  البحوث  جمموعة  وناق�شت 
واملكونة من 50 ع�شوا، "اأف�شل ال�شبل للتعامل مع القواعد املعمول بها يف 

انتخاب قيادة احلزب"، بح�شب ما قاله م�شدر.
و�شوف يك�شف اأع�شاء الرملان من املت�شككني جتاه الحتاد الأوروبي، يف وقت 

لحق، عن احلل الذي يرونه لق�شية حدود اأيرلندا ال�شمالية.
الحتاد  م��ن  اخل���روج  خلطط  بديل  لعر�س  ل�شغط  الآن  ه���وؤلء  ويتعر�س 
الأوروب��ي التي قدمتها ماي. وقال حمرر ال�شوؤون ال�شيا�شية امل�شاعد يف بي 
بي �شي، نورمان �شميث، اإن الأفكار التي نوق�شت يف اجتماع )اإي اآر جي( يجب 
اأخذها بعني العتبار، حتى مع تغيب بع�س كبار اأع�شاء احلزب من املوؤيدين 
للخروج من الحتاد الأوروبي عن الجتماع، مثل بوري�س جون�شون، وديفيد 

ديفيز، واإيان دنكن �شميث.
وتقول ماي اإنها تريد عقد اتفاق جتاري مع الحتاد الأوروبي للفرتة التالية 
"حرية  اإىل  حاجة  هناك  اإن  اأي�شا  وتقول   .2019 يف  له  بريطانيا  ملغادرة 
بريطانيا  ب��ني  التفتي�س  ن��ق��اط  اأو  اجل��م��ارك،  واإل��غ��اء  للب�شائع"،  احل��رك��ة 
ال�شعوبات على  اأج���ل جتنب  اأي��رل��ن��دا، م��ن  الأوروب�����ي يف ج��زي��رة  والحت����اد 

فل�سطني ترف�ش اأي 
خطة لتوطني الجئيها

•• رام اهلل-وكاالت:

املالكي  الفل�شطيني ريا�س  قال وزير اخلارجية 
الالجئني  لتوطني  اأي خطة  اإن  الأربعاء،  ام�س 

الفل�شطينيني "�شيكون م�شريها الف�شل".
وذكر املالكي لالإذاعة الفل�شطينية الر�شمية، اأن 
"فكرة توطني الالجئني التي تطرحها الوليات 
اأمريكياً  ق���راراً  لي�شت  لأن��ه��ا  تنجح  ل��ن  املتحدة 

اأحادياً ويخالف قرارات ال�شرعية الدولية".
للالجئني  امل�����ش��ي��ف��ة  ال������دول  اأن  ع��ل��ى  و����ش���دد 
ولبنان  و���ش��وري��ا  الأردن  وه���ي  الفل�شطينيني 

اأي فكرة لتوطينهم". "ترف�س 
ي�شرائيل  واملوا�شالت  ال�شتخبارات  وزير  وكان 
الرئي�س  ب�"مبادرة  ترحيبه  ع��ن  اأع���رب  كات�س، 
الالجئني  لتوطني  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي 
ولبنان  و����ش���وري���ا  الأردن  يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
على  ت���غ���ري���دة  يف  ك���ات�������س  وك���ت���ب  والعراق". 
اأن  "تويرت" الليلة املا�شية،  ح�شابه الر�شمي يف 
القادة  ع��ن  ن��اجت  الالجئني  م�شكلة  "ا�شتمرار 
العرب والفل�شطينيني كرافعة للمطالبة الظاملة 
بحق ال��ع��ودة وحم��اول��ة ت��دم��ري اإ���ش��رائ��ي��ل ومن 

اجليد اأن تختفي من العامل".

يحاكي  ال��رو���س��ي  اجل��ي�����ش 
كثيفا ���س��اروخ��ي��ا  ه��ج��وم��ا 

•• مو�صكو-وكاالت:

ام�س،  ال���رو����ش���ي،  اأج�����رى اجل��ي�����س 
تدريبات يف اإطار مناورات ع�شكرية 
وا�شعة يف ال�شرق الأق�شى، من اأجل 
م�شتخدما  جوي  لهجوم  الت�شدي 
دفاعه  اأنظمة  اأح��دث  خا�س  ب�شكل 

اجلوية "اإ�س400-".
التي  امل����ن����اورات،  ه����ذه  و����ش���ارك يف 
ال����ت����دري����ب  م�����ي�����دان  اأج������ري������ت يف 
بعد  ع��ل��ى  "تيليمبا"  ال��ع�����ش��ك��ري 
نحو �شمال ت�شيتا  كيلومرتاً   130
يف �شيبرييا ال�شرقية، اأكرث من األف 
الدفاع  اأنظمة  اإىل  اإ�شافة  جندي 
"اإ�س400-"  امل�������ش���ادة  اجل���وي���ة 
"بانت�شري  واأنظمة  و"اإ�س300-"، 

اإ�س1-"، وكلها ن�شرت يف �شوريا.
الرو�شي،  امل�شوؤول يف اجلي�س  وقال 
اأدت  "القوات  كوري�شكني:  �شريغي 

مهمتها بفعالية كاملة".
واأك�����د م�����ش��وؤول ع�����ش��ك��ري اآخ����ر هو 
ه����ذه  اأن  ت����ي����خ����ون����وف  �����ش����ريغ����ي 
حماكاة  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���دري���ب���ات 
من  كثيف"  ����ش���اروخ���ي  "هجوم 

جانب "عدو غري حمدد".
امل�������ش���ادات اجلوية  ن��ظ��ام  وي��ع��ت��ر 
ال�شناعات  مفخرة  "اإ�س400-" 

الع�شكرية الرو�شية.
اأبرمت   ،2017 ع���ام  اأواخ�����ر  ويف 
"اإ�س- �شواريخ  لبيع  عقدا  رو�شيا 

الذي  الأم����ر  ت��رك��ي��ا،  اإىل   "400
اأثار انتقادات من جانب حلفائها يف 

�شوبر �شتار املكتبات بال منازع:
لرتامب ف�سيلة على االأقل: 

امل�ساهمة يف بيع الكتب!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

و�شعادة  ربيع  وت�شنع  اأمريكا،  اأدبية  ملحمة  تفنت  عامني،  منذ 
املكتبات رغم انها ل تت�شّمن )حتى الآن؟( جرائم قتل غام�شة، 
ول �شحرة اإجنليز. فمنذ انتخابه، �شوبر �شتار املكتبات، هو دونالد 
ترامب. حقري، كاريزماتيكي، متالعب ... �شواء تثري ال�شمئزاز 
والرف�س اأو ت�شحر )اأو الثنني معا(، للرئي�س الأمريكي �شخ�شية 
روائية. وقد احتوت بداية وليته نف�س ال�شفات الأدبية: اخليانة، 
الف�شائح اجلن�شية، اجلوا�شي�س الرو�س، ال�شراعات على ال�شلطة 
... ومل تعد دال�س العا�شمة الأمريكية للدراما وامل�شل�شالت، بل 

وا�شنطن.                                        )التفا�شيل �س10(

ال�شني تنت�شب نهائيا يف افريقيا

رئي�شة الوزراء الريطانية

النار والغ�شب يف ال�شدارة

قوات ال�شرعية اليمنية واألوية العمالقة ي�شيطرون على طريق باحلديدة ومينعون امدادات النقالبيني
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اأخبـار الإمـارات

ميلي�سيات احلوثي ت�ستهدف عائلة مينية بقذيفة هاون.. و »الهالل« يغيثها 
•• احلديدة-وام: 

اأ�شيبت عائلة مينية بقذيفة هاون اأطلقتها ميلي�شيات احلوثي املوالية لإيران 
على منزلهم الواقع باإحدى مناطق مديرية حي�س مبحافظة احلديدة مما 
اأ�شفر عن اإ�شابة الأب وثالثة من اأبنائه اإ�شافة اإىل طفلة رابعة من عائلة 
ثانية فيما قدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي امل�شاعدات الإغاثية لهم 

للتخفيف من اآثار العمل الإجرامي.
تاأتي هذه اجلرمية اجلديدة �شمن م�شل�شل جرائم امللي�شيات �شد املدنيني 

خا�شة الأطفال.
وقد نتج عن القذيفة التي مت اإطالقها على حي �شكني ا�شابة املواطن اليمني 
»م�شلح �شعيد الأهدل« واأبنائه الطفال »خلدون وناذر ودعاء » الذين ترتاوح 

اإىل ا�شابة طفلة رابعة من عائلة  اإ�شافة  اعمارهم بني عام وخم�شة اع��وام، 
ثانية تدعى ن�شرين ل تتجاوز اخلام�شة.

الأحمر  الهالل  هيئة   « قدمت   .. الإن�شانية  حلالتهم  �شريعة  ا�شتجابة  ويف 
من  للتخفيف  وذل���ك  للم�شابني  م��ادي��ة  و  اإغ��اث��ي��ة  م�شاعدات   « الإم���ارات���ي 
معاناتهم جراء الظروف الإن�شانية ال�شعبة التي ميرون بها نتيجة انتهاكات 

ميلي�شيات احلوثي املتوا�شلة �شد املدنيني الأبرياء.
وقال حمد بن �شحي الكعبي نائب مدير العمليات الإن�شانية لدولة الإمارات 
اإطار  يف  ياأتي  للم�شابني  العاجلة  الإغاثية  امل�شاعدات  تقدمي  اإن  اليمن  يف 
اليمن و م�شاعدتهم  الأ�شقاء يف  الإم��ارات جتاه  الإن�شانية لدولة  امل�شوؤولية 
املتعمد  ال�شتهداف  ج��راء  بها  مي��رون  التي  ال�شعبة  ال��ظ��روف  جت��اوز  على 

واملمنهج من عنا�شر ميلي�شيات احلوثي لالأ�شر اليمنية الآمنة.

اليمنية  الفورية لالأ�شرة  الوقوف على الحتياجات  اإنه مت  الكعبي  واأ�شاف 
و  ا�شتقرارها  ي�شمن  مبا  تلبيتها  و  للحوثيني  الع�شوائي  الق�شف  �شحية 
تعزيز قدرتها على مواجهة حدة الظروف الإن�شانية ال�شعبة التي متر بها 
. من جانبه قال اأدهم ال�شبحي نائب مدير م�شت�شفى اخلوخة اجلراحي اأنه 
مت ا�شتقبال اجلرحى يف حالة �شحية �شعبة جراء ا�شتهداف احلوثيني لهم 
بقذيفة هاون مبا�شرة اأ�شفرت عن جروح قطعية يف مناطق متفرقة باجل�شد 
اأنه مت التعامل مع امل�شابني فور  اإ�شافة اإىل ك�شور م�شاعفة .. م�شريا اإىل 
ا�شتقرت  حتى  لهم  العالجية  اخلدمات  تقدمي  و  امل�شت�شفى  اإىل  و�شولهم 

حالتهم ال�شحية .
وا�شابة  مقتل  توثيق  مت   2018 �شبتمر  حتى   2014 �شبتمر  وم��ن��ذ 

النقالبية. احلوثي  ميلي�شيات  يد  على  مينيا  طفال   5580

وتاأتي عمليات الق�شف الع�شوائي، التي ي�شنها احلوثيون على منازل الأهايل 
مبديرية حي�س يف اأعقاب هزائمهم املتالحقة يف حمافظة احلديدة، وانتقاما 
من املواطنني ملجرد رف�شهم عنا�شر امليلي�شيات ويف اإطار انتهاكاتهم املتكررة 
والقوانني  وامل��واث��ي��ق  والأن��ظ��م��ة  الطفل  ح��ق��وق  �شيما  ل  الإن�����ش��ان  حل��ق��وق 

الدولية التي جترم ا�شتهداف املدنيني و املن�شاآت املدنية.
ومنذ انقالبهم على ال�شرعية جتاوز عدد القتلى وامل�شابني واملختطفني يف 

اليمن 67 األف �شخ�س جراء انتهاكات ملي�شيات احلوثي .
احاطة  اليمني خ��الل  الإن�����ش��ان  وزي���ر ح��ق��وق  م��ع��ايل حممد ع�شكر  وات��ه��م 
املاأهولة  الأم��اك��ن  �شرب  بتعمد  احلوثي  ميلي�شيا  ابوظبي  يف  له  اعالمية 
املياه  واآب��ار  الكهرباء  و�شرب حمطات  والكاتيو�شا  الهاون  بقذائف  بال�شكان 

وا�شتخدام املدنيني دروعا ب�شرية باحلديدة.

»اأبوظبي  االإ�سالمي« يكرم �سرطة  اأبوظبي  جلهودها 
يف اإجناح حملة »خلك حذر«

رئي�ش جمل�ش اإدارة  الهوية واجلن�سية  يتفقد مركز خدمة املخالفني يف ال�سهامة

•• اأبوظبي-الفجر:

 كرم م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي جلهودها 
اأهداف حملة التوعية املجتمعية حول الت�شدي للن�شب الهاتفي  يف اإجناح 
حتت �شعار« خلك حذر« موؤكداً اأهميتها يف توعية اجلمهور باأ�شاليب اجلناة 

يف عملية الن�شب الهاتفي وكيفية التعامل معهم والإبالغ عنهم.
اأبوظبي الإ�شالمي بالتن�شيق والتعاون امل�شرتك مع �شرطة   واأ�شاد م�شرف 
طرق  ح��ول  وامل�شتهلكني  العمالء  ل��دى  ال��وع��ي  وتعزيز  ن�شر  يف  اأب��وظ��ب��ي  
واأ�شاليب الن�شب الهاتفي والحتيال الإلكرتونية ليتجنبوا الوقوع �شحية 
لها. ولفت اإىل اأهمية ال�شتمرار يف تنفيذ حمالت توعية م�شابهة م�شتقباًل 
م��ن عدم  للعمالء  دع��وت��ه  املجتمعي جم���ددا   ال��وع��ي  ي�شهم  يف تعزيز  مب��ا 
البنكية  والبطاقات  احل�شابات  اأرق���ام  مثل  ح�شا�شة  معلومات  اأي  م�شاركة 
وكلمات املرور ورموز التعريف ال�شخ�شي( )PIN(ورموز الأمان املوجودة 

خلف البطاقات مع اأي �شخ�س  كان .
الأمن  بقطاع  اجلنائية  واملباحث  التحريات  مديرية  احلملة  يف  و�شاركت 
الإعالم  واإدارت���ي  املجتمع  اأم��ن  بقطاع  املجتمعية  ال�شرطة  واإدارة  اجلنائي 

الأمني واملعلومات الأمنية »خدمة اأمان« بقطاع �شوؤون القيادة.
املجتمع مبخاطر هذه  اأف��راد  توعية  اأبوظبي احلر�س على  �شرطة  واأك��دت 
الآفة التي تتطلب احلذر واحلكمة يف التعامل معها والتي ت�شتهدف اأولياء 
الأم����ور وامل��وظ��ف��ني ورج����ال الأع���م���ال م��ن امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وتخاطب 

اجلمهور باللغات العربية والإجنليزية والأوردو.
املجال�س  و�شملت  والأن�����ش��ط��ة  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  احل��م��ل��ة   وت�شمنت 
وم�شاركة م�شاهري مواقع  الآيل  ال�شراف  اأجهزة  والتوعية عر  املجتمعية 
الإعالم  وو���ش��ائ��ل  الجتماعي  التوا�شل  من�شات  و  الجتماعي  التوا�شل 
التوعية  وحما�شرات  الن�شية  الر�شائل  واإر���ش��ال  التوعية  كتيبات  وت��وزي��ع 

و�شا�شات مراكز الت�شوق وال�شينما واأجهزة ال�شراف الآيل.

•• اأبوظبي -وام:

الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شام�شي  حماد  ب��ن  حممد  علي  معايل  اأك��د 
الحتادية للهوية واجلن�شية اأن دولة الإمارات �شتبقى بف�شل اهلل تعاىل ثم 
روؤية ونهج قيادتها الر�شيدة واحة اأمن وطماأنينة وموئال لل�شعادة واحلياة 
الكرمية وقدوة عاملية يف الت�شامح واحرتام اإن�شانية الإن�شان و�شون كرامته 
ب�شرف النظر عن انتمائه ولونه ومعتقده وذلك انطالقا من القيم النبيلة 
التي تاأ�ش�شت عليها والقناعات ال�شامية التي جتذرت يف وجدان اأهلها �شواء 

على م�شتوى القيادة اأو ال�شعب.
املتعاقبة  با�شتمرار يف مبادراته  املعطاء ج�شد  الوطن اخلري  اإن هذا  وقال 
اأ�شمى  خارجها  اأو  اأر���ش��ه  على  يعي�شون  ممن  �شواء  الإن�شانية  اأب��ن��اء  جت��اه 

معاين النبل والتجاوز عن الهفوات والأخطاء.
جاء ذلك خالل زيارته التفقدية ملركز ال�شهامة ل�شتقبال املخالفني الذي 
بتعديل  نف�شك  “احم  مبادرة  اإط��ار  يف  ال�شهامة  منطقة  يف  الهيئة  اأن�شاأته 
الذين  لالأ�شخا�س  الفر�شة  منح  بهدف  الهيئة  اأطلقتها  التي  و�شعك” 
يقيمون يف الدولة ب�شكل غري �شرعي لت�شوية اأو�شاعهم اأو املغادرة طوعا دون 
حتميلهم اأي تبعات قانونية مع اإعفائهم من الغرامات التي ترتبت عليهم. 
ورفع معاليه اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير اإىل القيادة الر�شيدة للدولة على 
ما تبذله من جهود وما توفره من اإمكانات لتظل الإمارات كما هو عهدها 
وطن ال�شعادة واأر�س الفر�س الواعدة ومهوى قلوب الطاحمني اإىل العي�س 
بحرية م�شوؤولة وكرامة م�شونة ومثال ل�شيادة القانون وتطبيقه بحزم ل 

يخالطه جور وبراأفة ورحمة ل يخالطهما لني اأو �شعف اأو تراخ.
والآليات  املركز  يت�شمنها  التي  التجهيزات  - على  الزيارة  واطلع - خالل 
بي�شر  معامالتهم  واإجن����از  امل��راج��ع��ني  ا�شتقبال  عملية  تنظيم  يف  املتبعة 
تعديل  اإج���راءات  من  جانبا  وتابع  العاملية  املعايري  اأف�شل  ووف��ق  و�شهولة 
للراغبني منهم  امل��غ��ادرة  اأذون���ات  واإج����راءات منح  املخالفني  بع�س  اأو���ش��اع 

بالعودة اإىل بلدانهم.
على  باملبادرة  كافة  املعنية  واملراكز  املركز  على  القائمني  ال�شام�شي  ووج��ه 
املبادرة  تت�شمنها  التي  والفر�س  املميزات  ك��ل  بتو�شيح  ال��دول��ة  م�شتوى 
بعدم  نف�شه  حتدثه  اأو  ي��رتدد  م��ن  ك��ل  ت�شجيع  يف  لي�شاهموا  للمراجعني 
وزيارة  الفر�شة  هذه  اقتنا�س  اإىل  امل�شارعة  على  منها  لال�شتفادة  التقدم 

اأحد مراكز الهيئة والطالع على ما تت�شمنه من ت�شهيالت غري م�شبوقة 
التي ترتبت  املالية  ال��غ��رام��ات  ال��ت��ام م��ن جميع  الإع��ف��اء  ���ش��واء م��ن ناحية 
من  وكذلك  �شرعي  غري  ب�شكل  الدولة  يف  اإقامتهم  نتيجة  املخالفني  على 
العقوبات القانونية الأخرى التي كانت تت�شمن احلب�س والإبعاد واحلرمان 
من العودة اإىل الدولة ف�شال عن متكني الراغبني منهم ممن تتوفر فيهم 
الراغبني  واأولئك  رمزية  بر�شوم  اأو�شاعهم  تعديل  املطلوبة من  ال�شروط 
اإىل  ثانية  وال��ع��ودة  احل��رم��ان  ختم  دون  ال�شفر  من  بلدانهم  اإىل  باملغادرة 

الدولة فور ح�شولهم على تاأ�شرية جديدة.
اإىل �شرح خالل الزيارة قدمه �شعادة العميد �شعيد راكان  وا�شتمع معاليه 
حول  الهيئة  يف  بالإنابة  واملنافذ  الأج��ان��ب  ل�شوؤون  العام  املدير  الرا�شدي 
نظام �شوق العمل الفرتا�شي الذي مت اإطالقه بالتعاون بني الهيئة ووزارة 
واأ�شحاب  عمل  ع��ن  للباحثني  ي�شمح  وال���ذي  وال��ت��وط��ني  الب�شرية  امل���وارد 
العمل  ع��ق��ود  واإب�����رام  بينهم  ب��ال��ت��ف��اع��ل فيما  ال��ت��وظ��ي��ف  ووك����الت  ال��ع��م��ل 
والتوظيف باإ�شراف ال��وزارة والذي متنح الهيئة لكل من يقوم بالت�شجيل 
خاللها  ميكنه  اأ�شهر  �شتة  مل��دة  الكفيل  توفر  �شرط  من  معفاة  اإقامة  فيه 
لهذه  للقائمني  الكبري  تقديره  عن  اأع��رب  حيث  جديد  عمل  عن  البحث 
الفكرة وللقائمني عليها .. موؤكدا اأنها �شكلت حال اإبداعيا لكل من ي�شعى 

للبقاء يف الدولة والبحث عن فر�شة جديدة للعي�س فيها.
وحث معاليه اأفراد الفئات امل�شتفيدة على ال�شعي يف اأ�شرع وقت ممكن اإىل 
اغتنام املبادرة قبل انتهاء املهلة املقررة لها يف 31 اأكتوبر املقبل ليخرجوا 
اإىل مبالغ  التي قد ت�شل يف كثري من الأحيان  الغرامات  من حتت طائلة 
من  ال���ش��ت��ف��ادة  م��ن  ليتمكنوا  وك��ذل��ك  حتملها  ع��ل��ى  للمخالف  ط��اق��ة  ل 
وللمقيمني  ملواطنيها  الدولة  توفرها  التي  والمتيازات  اخلدمات  جميع 
املخالف هدفا  الفر�شة �شيجعل من  اأن تفويت  اأر�شها .. حمذرا من  على 
اأ�شا�شيا حلمالت التفتي�س واملتابعة التي �شتطلقها الهيئة فور انتهاء املهلة 
املحددة. ودعا كل مواطن ومقيم اإىل م�شاندة الهيئة يف �شعيها اإىل حتقيق 
الهدف الأ�شا�شي للمبادرة وهو “اإمارات بال خمالفني” من خالل امل�شاهمة 
اإىل  باملبادرة  يعرفونه  خمالف  اأي  واإقناع  بها  والتعريف  اأهدافها  �شرح  يف 
تعديل و�شعه اأو الإبالغ عنه فورا وعدم الت�شرت عليه وهو ما ي�شهم ب�شكل 
الظاهرة وانعكا�شاتها  الأمن املجتمعي والق�شاء على هذه  فاعل يف تعزيز 

ال�شلبية.

جمعية البيت متوحد و اأبوظبي الوطنية للتاأمني متددان �سراكتهما •• اأبوظبي -وام: 

وقعت �شركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني “ وجمعية البيت متوحد” اتفاقية ب�شاأن متديد �شراكة اجلانبني لدعم “ 
اأهداف عام زايد “ حتى عام 2021 وذلك يف اإطار مبادرات ال�شركة الرامية اإىل تعزيز اأهداف ور�شالة “عام زايد” 

الإن�شانية.
وقع التفاقية �شعادة �شيف علي القبي�شي رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البيت متوحد و عبداهلل النعيمي نائب رئي�س 

تنفيذي - قطاع اخلدمات امل�شاندة يف �شركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني.
واأكد القبي�شي اأهمية موا�شلة ال�شراكة الطويلة الأمد مع �شركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني والعمل معها يف حتقيق 
الأهداف امل�شرتكة من خالل تنفيذ املبادرات وامل�شاريع املجتمعية التي ي�شتفيد منها اجلميع وتنعك�س اإيجابيا على 
حياة خمتلف �شرائح املجتمع.. لفتا اإىل ان ال�شراكة مع “اأبوظبي الوطنية للتاأمني” مثمرة وحققت الكثري من 
لها ب�شمات وا�شحة جتاه تعزيز  التي  الأخ��رى  وال�شركات احلكومية واخلا�شة  .. مثمنا دوره��ا واجلهات  النتائج 
امل�شوؤولية املجتمعية. من جانبه ذكر عبداهلل النعيمي ان متديد ال�شراكة مع جمعية البيت متوحد تر�شي دعائم 
روؤية الوالد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه والتي تهدف اإىل تعزيز روح الوحدة وثقافة 
اإيجابي يف املجتمع.. موؤكدا  اإن هذا التعاون يعك�س اللتزام باإحداث فرق  اأنحاء الدولة .. منوها  العطاء يف كافة 

اأهمية التفاقية اجلديدة التي متتد ثالث �شنوات.

هزاع بن زايد يح�سر حفل زفاف 
خليفة حممد مطر الكعبي

•• اأبوظبي -وام: 

ح�شر �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي 
زفاف  اأبوظبي مبنا�شبة  يف  امل�شلحة  القوات  �شباط  ن��ادي  يف  اأقيم  ال��ذي  ال�شتقبال  حفل 
بوحميد  را���ش��د  الفندي  دح���ام  ك��رمي��ة  على  الكعبي  ع��اب��د  ب��ن  ���ش��امل  مطر  حممد  خليفة 
املزروعي. تخلل احلفل - الذي ح�شره جمع من امل�شوؤولني واملدعوين واأقارب العري�س - 

عرو�س من الفنون ال�شعبية والأهازيج واللوحات الرتاثية .
اأفراحهم.. موؤكدين  اآل نهيان على م�شاركته  ال�شيخ هزاع بن زايد  و �شكر احل�شور �شمو 

اأهمية مثل هذه املنا�شبات يف توطيد اللحمة الجتماعية والأ�شرية يف الإمارات.

�سيف بن زايد ي�ستقبل وفد الهيئة الدولية 
ملراقبة املخدرات التابعة لالأمم املتحدة

•• اأبوظبي -وام: 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  التقى 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية يف اأبوظبي 
التابعة  امل��خ��درات  ملراقبة  الدولية  الهيئة  وف��د  ام�س 
النائب  هاو  وي  الروفي�شور  برئا�شة  املتحدة  لالأمم 
اأوجه  بحث  اللقاء  خ��الل  مت  الهيئة.  لرئي�س  الثاين 

التعاون بني وزارة الداخلية و الهيئة يف املجالت ذات 
الداخلية  اللقاء من وزارة  امل�شرتك. ح�شر  الهتمام 
العام  الأم���ني  الظاهري  دمل��وج  حميد  حممد  العميد 
عبداهلل  �شعيد  والعميد  الداخلية  وزي��ر  �شمو  ملكتب 
بن توير ال�شويدي مدير عام الإدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بالوزارة و عدد من ال�شباط . .و من جانب 

الهيئة الدولية اإمريك بيتكو ع�شو اأمانتها العامة.

روؤ�ساء االأركان بدول جمل�ش التعاون وم�سر واالأردن والواليات املتحدة يجتمعون يف الكويت
•• الكويت-وام: 

الرميثي  ث��اين  ال��رك��ن حمد حممد  الفريق  م��ع��ايل  ���ش��ارك 
رئي�س اأركان القوات امل�شلحة يف اأعمال اجتماع روؤ�شاء اأركان 
العربية  م�شر  جمهورية  و  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
املركزية  القيادة  اإىل  اإ�شافة  الها�شمية  الأردن��ي��ة  اململكة  و 

الأمريكية والذي عقد ام�س بدولة الكويت.
بداأ الجتماع بكلمة الفريق ركن حممد خالد اخل�شر رئي�س 
الأركان العامة للجي�س الكويتي التي رحب فيها باحل�شور 

يف بلدهم الثاين دولة الكويت.
مت خالل الجتماع بحث العديد من املحاور منها ما يتعلق 
الإرهاب  حماربة  و  باملنطقة  الإقليمية  و  الأمنية  بال�شوؤون 

و التطرف ا�شافة اإىل موا�شيع ذات �شلة تهدف اإىل تعزيز 
ل�شمان  التحديات  خمتلف  مواجهة  يف  امل�شرتكة  اجل��ه��ود 

اأمن وا�شتقرار دول املنطقة.
و اأكد امل�شاركون �شرورة تعزيز وتفعيل اآلية العمل امل�شرتك 
بني الدول املجتمعة ا�شتكمال للخطوات التي متت مناق�شتها 

يف اجتماعات �شابقة.
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اأخبـار الإمـارات
انطالق دورة »اخلط واالإمالء« باملنتدى االإ�سالمي ال�سارقة

••ال�صارقة-الفجر:

ت��زام��ن��ا م��ع ان��ط��الق ال��ع��ام ال��درا���ش��ي اجل��دي��د، يعقد املنتدى 
الإ�شالمي بال�شارقة �شباح ال�شبت املوافق 16 �شبتمر احلايل 
اأوىل درو����س ال����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة  » اخل��ط والإم�����الء«، والتي 
العربية  اللغة  اأ�شتاذ   – النجار  عبداملنعم  فكري  اأ.د  يقدمها 
اأي��ام، وذلك  بكلية الآداب جامعة ال�شارقة – على مدار اأربعة  
�شمن  اإطار جهود املوؤ�ش�شة الثقافية، الرامية اإىل خدمة علوم 
العربية الف�شحى ن�شراً وتقومياً لها على النحو ال�شليم، هذا 

وتعقد الدورة مب�شرح املنتدى مبنطقة �شمنان ال�شارقة.

وع���ر ���ش��ع��ادة د.م��اج��د بو�شليبي اأم���ني ع���ام امل��ن��ت��دى ق��ائ��اًل » 
الن�شاط  هذ  يعقد  العربية  اللغة  ومنزل  اأهمية  من  انطالقاً 
وهي  العامل،  يف  انت�شاراً  لغة  اأكرث  رابع  فالعربية  املتخ�ش�شة، 
واحدة من اأقدم لغات العامل، ويتزايد اإقبال املاليني على تعلم 

اللغة العربية �شنوياً لأنها لغة القراآن الكرمي«.
واأ�شاف الدكتور » لإمارة ال�شارقة جهود جبارة ٌتبذل يف خدمة 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وي��ذل��ل  ال��ك��ت��اب، 
كافة  ال�شارقة؛  حاكم  العلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
خالل  من  جلياً  ه��ذا  ويظهر  الف�شحى،  انت�شار  دون  العقبات 
ثمار العمل املوؤ�ش�شي يف الإمارة، والتي ت�شهد خالل العام القادم 

تكرمياً ثقافياً عريقاً من نوعه، لالحتفاء بها عا�شمة للكتاب 
املخل�شة  للجهود  ث��م��رة  اإمن���ا  التكرمي  وه���ذا  2019م،  ل��ع��ام 
والدوؤوبة التي بذلها �شاحب ال�شمو دعماً وحر�شاً يف املحافظة 
انت�شار  اأثر  ال�شواء يف جمابهة  �شليمة من  لغًة  الف�شحى  على 
املحاور  من  ال��دورة عدداً  تعالج  د.بو�شليبي  واأو�شح  العامية«. 
القيمة التي تتزامن مع انطالق العام الدرا�شي اجلديد، وذلك 
وفق خطة عمل ثقافية منظمة نتخذ من مادة اخلط و الإمالء 
 ، اللغوي  الن�شاط  ق�شايا  متعددة من معاجلة  لأل��وان  و�شيلة 
وتطوير  الكتابية،  املهارات  من  عدد  يف  التدريب  اإىل  وتهدف 
والتح�شني،  والي�شاح  والتنظيم   الكتابة  يف  احل�شنة  العادات 

حيث تعقد الدورة التدريبية �شمن برناجمه يف اللغة العربية 
درا�شة  باأهمية   التعريف   : اأب��رزه��ا  متعددة  حم��اور  وتت�شمن 
اخل���ط والم�����الء، م��ن��اه��ج اخل���ط والإم�����الء، اإ���ش��اف��ة درا�شات 

تطبيقية من خالل كتاب الدورة  .
وت�شعى الدورة اإىل تاأهيل املهتمني باللغة وعموم اأفراد املجتمع 
اإىل �شرورة اإك�شاب املتعلم اللغة، التي جتمع يف معناها كل ما 
اأن  اإىل  الإ�شارة  الأف��رع جمتمعة من معان، جتدر  توؤديه هذه 
الإجازة  برنامج  �شمن  ثقافية  فعاليات  �شل�شلة  �شمن  ال��دورة 
العلمية يف اللغة العربية، لالإ�شهام بالرتقاء باملهارات اللغوية 

وتعزيز ح�شور ا�شتخدام العربية والف�شحى.

ت�شتهدف التفتي�ش املتكامل على متطلبات ال�شالمة وال�شحة املهنيـــة يف املواقع االن�شائيــة

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق مبادرة » بادر 360« لتعزيز التعاون مع املقاولني واال�ست�ساريني واملطورين
•• اأبوظبي –الفجر:

والتي   )360 )ب���ادر  م��ب��ادرة  اإط��الق��ه��ا  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  اأعلنت 
اإمارة  نظام  تطبيق  ب�شاأن  ال�شركاء  مع  التعاون  عالقات  تعزيز  ت�شتهدف 
بال�شرتاطات  الل��ت��زام  م��ن  وال��ت��اأك��د  املهنية  وال�شحة  لل�شالمة  اأبوظبي 
واملعايري املطلوب��ة يف مواقع البناء والإن�شاء، حيث ت�شكل هذه املبادرة اأحد 
اأ�شكال التطوع واللتزام والرقابة الذاتية من قبل املقاولني وال�شت�شاريني 
ومتطلبات  معايري  بتطبيق  بتعلق  فيما  وبالتحديد  مل�شاريعهم  واملطورين 

البيئة وال�شحة وال�شالمة يف املواقع الإن�شائية وخمتلف امل�شاريع. 
امل��ب��ادرة تاأتي متا�شياً مع روؤي��ة وم��ب��ادرات �شاحب  اأن ه��ذه  واأك��دت البلدية 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل   نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
تعزيز  اإىل  تهدف  التي  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
الفردية  امل�شوؤولية  ب��روح  يتمتع  متكافل،  تطوعي  اإن�شاين  جمتمع  دعائم 
بلدية  لروؤية  ال�شركات، وحتقيقاً  على  املادية  الأعباء  ولتقليل  واجلماعية، 
امل�شتدامة،  التنمية  يحقق  عاملية  كفاءة  ذي  بلدي  بنظام  اأبوظبي  مدينة 

ويعزز معايري جودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي. 

وال�شحة  البيئة  اإدارة  م��دي��ر  ال�شاملي  ه��دى  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت  جانبها  م��ن 
وال�شالمة يف بلدية مدينة اأبوظبي اأن فكرة )بادر°360( تتلخ�س باإ�شراك  
اأنف�شهم  ذات��ي��ة على  رق��اب��ي��ة  امل��ط��ور( يف تطبيق  ال���ش��ت�����ش��اري-  امل��ق��اول-   (
ذاتية  وبرغبة  اأمامهم  املجال  واإت��اح��ة  التامة،  الثقة  ومنحهم  واأعمالهم 
لتقييم املخاطر يف املواقع الإن�شائية التابعة اإليهم، بالإ�شافة اإىل تطوعهم 
للتفتي�س على املواقع الإن�شائية الأخرى ، حيث �شيتم اإن�شاء فريق م�شرتك 
نقاط  وحت��دي��د  الن�شائية،  امل�شاري��ع  لتقييم  الفئات  وه���ذه  البلدية  ب��ني 

التح�شني.
املخالفات  ووق��ف  تت�شمن جتميد  نية  البلدية مببادرة ح�شن  تقدمت  كما 
ثمارها  وقطف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  جن��اح  ا�شتبيان  حتى  الإن�شائية  امل��واق��ع  بحق 
الذاتي،  ال��وع��ي  اإىل رف��ع  ي���وؤدي  الأم���ر  واأه��داف��ه��ا،  اإىل غاياتها  وال��و���ش��ول 
روؤي��ة خمالفاته من وجهة نظر الآخرين، فيتم تقييم  املقاول من  ومتّكن 
املوقع الإن�شائي من قبل عدة اأطراف، بدل من البلدية فقط، وبهذا ال�شكل 
الراأ�شي )الهرمي(  التفتي�س  التفتي�س من مرحلة  البلدية قد نقلت  تكون 

اإىل التنظيم املتكامل°360.  
اأن تطبيق  اإىل  الدكتورة هدى  اأ�شارت  بادر360(   ( اأه��داف مبادرة  وحول 

وال�شحة  ال�شالمة  لقوانني  المتثال  هو  املخالفات  من  الرئي�س  الهدف 
املبادرة  ه��ذه  وراء  م��ن  ن�شتهدف  ول��ه��ذا  والن�����ش��اء،  البناء  قطاع  يف  املهنية 

حتقيق مايلي:
من  وذل��ك  وال�شت�شاريي��ن،  للمقاولي�ن  املالي��ة  اللتزامات  تخفيف   .1
خالل منظوم�ة عمل م�شرتكة للتفتي�س على املواقع بني مفت�شي البلدي��ة 

وم�شوؤويل ال�شحة وال�شالم��ة للمواقع الإن�شائي��ة.  
احلوادث وتقليلها ب�شكل كبري، مما  ملنع  ال�شتباقية  الإجراءات  تكري�س   .2

ي�شهم يف توفري بيئ��ة اآمنة للعمال، وللمباين املجاورة وللمارة.
ال��ب��ي��ئ��ة وال�شحة  ال���ذات���ي مب��ع��اي��ري  الل���ت���زام  وث��ق��اف��ة  ال���وع���ي  رف���ع   .3

وال�شالمة.
ومتّكن املقاولني من روؤية خمالفاتهم من  للم�شروع  ال�شامل  التقييم   .4

وجهة نظر الآخرين.
املقاولني  دع���وة  يف  تتمثل  اأن��ه��ا  فاأو�شحت  امل��ب��ادرة  تفعيل  اآل��ي��ة  ب�����ش��اأن  اأم���ا 
وحتديد  وامل�شاري��ع  املواقع  لزيارة  م�شرتك  فريق  لإن�شاء  وال�شت�شاريني 
ن��ق��اط ال��ت��ح�����ش��ني م��ن دون اإ����ش���دار خم��ال��ف��ات ع��ل��ى اأن ي��ل��ت��زم امل���ق���اول اأو 
والتي  املو�شوعة،  الت�شحيحية  للخطة  وفقاً  الو�شع  بتعديل  ال�شت�شاري 

وتقييم  املخالفات،  جتنب  خ��الل  م��ن  وال�شت�شاري  امل��ق��اول  منها  ي�شتفيد 
املوقع الإن�شائي من قبل عدة اأطراف والتاأكد من تطبيق متطلبات ومعايري 
يف  ي�شهم  مما  التفاقي��ة،  يف  اأ�شا�شاً  �شرطاً  تعد  والتي  وال�شالم��ة  ال�شح��ة 
حت�شني بيئ��ة العمل للعمال وجنبهم للوقوع يف احلوادث والإ�شابات بف�شل 

اتباع الإجراءات ال�شحيح��ة.
املبادرة يف املرحلة الأوىل وب�شكل ر�شمي بالتعاون مع  اأطلقت البلدية  وقد 
بع�س �شركات املقاولي��ن وال�شت�شاريني واملطوري�ن، داعية ال�شركات الراغب��ة 
بالن�شمام للمبادرة بالت�شجيل عر الرابط مبادرة )بادر °360( اأو عر 
الت�شجيل  وبعد   ،hse@adm.abudhabi.ae اللكرتوين  الريد 
اإدارة البيئ�ة  �شيتم اختيار ال�شركات امل�شاركة، وتاأ�شي�س فريق م�شرتك بني 

وال�شحة وال�شالم��ة مع م�شوؤويل ال�شح��ة وال�شالم��ة للموقع الن�شائي.
واأكدت ال�شاملي اأن املبادرة يتوقع اأن حتقق نتائج اإيجابية تتمثل يف تطبيق 
يقل  اإجن��از مال  الإن�شائية،  املواقع  املهنية يف  وال�شالمة  ال�شحة  متطلبات 
عن 9600 زيارة تفتي�شية، رفع ر�شا املقاولني وال�شت�شاريني عن خدمات 
البلدية، خف�س الأعباء املادية عن الكيانات العاملة يف قطاع البناء والإن�شاء 

واملجتمع.

)اأف�شل بحث( م�شابقة جديدة يف الدورة 19

ادارة موؤ�س�سة راأ�ش اخليمة للقران الكرمي تعلن فتح باب امل�ساركة يف اجلائزة للجميع
•• راأ�س اخليمة - الفجر

انطلقت يف �شباح يوم اأم�س جائزة 
راأ����س اخليمة ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي يف 
ن�����ش��خ��ت��ه��ا ال��ت��ا���ش��ع��ة ع�����ش��ر، بعقد 
اجتماع مع موظفي موؤ�ش�شة راأ�س 
وعلومه  ال��ك��رمي  للقراآن  اخليمة 
راأ���س اخليمة،  بح�شور  �شالة  يف 
عام  مدير  ال�شحي  حممد  اأح��م��د 
�شبيعان  اإبراهيم  واأحمد  املوؤ�ش�شة 
اأم����ني ع���ام ج���ائ���زة راأ������س اخليمة 
ال��ك��رمي ورئ��ي�����س اللجنة  ل��ل��ق��راآن 

وت����ع����زي����ز خم������رج������ات ال���ث���ق���اف���ة 
احل�شارية،  وال��ق��ي��م  الإي��ج��اب��ي��ة 
للدورة  البحث  مو�شوع  ويتناول 
الإم�����������ارات  دول��������ة  »ج�����ه�����ود   19
العربية املتحدة يف خدمة القراآن 

الكرمي.«
على  املراكز  جميع  �شبيعان  وحث 
باإخراج  امل�شاهمة يف دعم اجلائزة 
ومناف�شني  ج������دد  م���������ش����ارك����ني  
ال�شدارة  اإىل  بهم  و�شول  اأقوياء 
اإقبال  اجلائزة  وت�شهد  وال��ري��ادة. 
ك���ب���ريا م���ن امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي 

مم��ي��زة وم��ت��األ��ق��ة، وح���ث اجلميع 
اجل���ه���ود يف خدمة  ت��ك��ات��ف  ع��ل��ى 
كتاب اهلل لتحقيق التميز والإبداع 
والو�شول اإىل القمة بهذه اجلائزة 

القراآنية الرائدة.
واملديرات  امل����دراء  ال�شحي  ودع���ا 
للمناف�شة  ال��ط��ل��ب��ة  ت�شجيع  اإىل 
ودعمهم  اجل����ائ����زة،  يف  اخل���الق���ة 
ل���ل���ت���م���ي���ز وحت����ق����ي����ق ال�����������ش�����دارة، 
وم�������ش���اع���دت���ه���م ع���ل���ى ال����ت����األ����ق يف 

احلفظ واملراجعة.
واأعلن الأمني العام للجائزة اأحمد 

واأع�شاء  ل���ه���ا،  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
ال����ل����ج����ان، وم�����������دراء وم�����دي�����رات 
التحفيظ،  م���راك���ز  و���ش��ك��رت��اري��ة 
اخليمة  راأ��������س  ج����ائ����زة  وحت���ظ���ى 
ل���ل���ق���راآن ال���ك���رمي ب��رع��اي��ة ودع���م 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة حفظه 

اهلل.
واأك����د اأح��م��د ال�����ش��ح��ي م��دي��ر عام 
اأهمية  ال��ع��م��ل  ل��ف��ري��ق  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
دورة  لإخ���راج  وال��ت��ع��اون  التالحم 

�شبيعان عن افتتاح باب الت�شجيل 
 16 تاريخ  ابتداء من  يف اجلائزة 
م���ن ال�����ش��ه��ر اجل������اري، م��ع��ل��ن��ا اأن 
���ش��ت��ك��ون مفتوحة  امل���راك���ز  ج��م��ي��ع 
باجلائزة،  امل�شاركة  يف  للراغبني 
واأن جميع و�شائل التوا�شل متاحة 

لال�شتف�شار والت�شجيل.
با�شتحداث  ال��ع��ام  الأم����ني  واأف����اد 
ف������رع ج����دي����د يف اجل�����ائ�����زة وه���و 
والتي  ب��ح��ث(،  اأف�����ش��ل  )م�شابقة 
الب����داع  روح  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  ت��ه��دف 
املجتمع،  يف  ال��ع��ل��م��ي  وال���ب���ح���ث 

الت�شامح والتعاي�س ال�شلمي، حيث 
اجلائزة  التناف�س يف  �شباق  خا�س 

التي  الأخ��رى  اجلن�شيات  وكذلك 
دولة  الإم������ارات  دول����ة  حتت�شنها 

جن�شية   47 ال�شابقة  دورت��ه��ا  يف 
من خمتلف دول العامل.

بتكلفة مليونني و 99 األف درهم

»دار الرب«: 4, 62 األف �سخ�ش خارج الدولة ا�ستفادوا من  6,7 اآالف اأ�سحية
•• دبي-الفجر: 

تقدمي  ال���ر  دار  ج��م��ع��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
يف  اأ���ش��ح��ي��ات،   705 و  اآلف   6
األف   62 منها  ا�شتفاد  18دولة، 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ���ش��خ�����ش��ا،  و474 
�شركاء  م��ن  خ��ارج��ي��ة،  هيئة   28
�شملها  ال��ت��ي  ال���دول،  يف  اجلمعية 
العام،  ه����ذا  الأ����ش���اح���ي  م�������ش���روع 
مليونني  ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة 

و99 األف و405 دراهم.
وق�������ال ع���ب���د اهلل ع���ل���ي ب����ن زاي����د 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  ال����ف����ال�����ش����ي، 
امل�شروع اخلريي  اإن  ال��ر«:  ل«دار 
الإن�������ش���اين، ال����ذي ن��ف��ذت��ه اإدارت����ي 
 12 غطى  اجلمعية،  يف  امل�شاريع 
ال�شودان،  ه��ي  اأف��ري��ق��ي��ا،  يف  دول���ة 
تنزانيا،  ب��ن��ني،  النيجر،  غامبيا، 
ال��ع��اج، كينيا،  ���ش��اح��ل  ال�����ش��وم��ال، 
موريتانيا، مايل، ال�شنغال، وم�شر، 
طاجيك�شتان،  اآ���ش��ي��ا،  يف  دول  و4 
ن��ي��ب��ال، ورو�شيا  ال��ف��ل��ب��ني،  ال��ه��ن��د، 
يف  واملك�شيك  اأوروب����ا،  يف  واأل��ب��ان��ي��ا 

اأمريكا ال�شمالية.
واأبان الفال�شي اأن اجلمعية نفذت، 
للعمل  »الأ���ش��ح��ى«  مو�شم  خ��الل 
م�شروعا  والإن���������ش����اين،  اخل�����ريي 
ل«تي�شري احلج«، لعدد من حجاج 

»موا�سفات« تطلق حملة 
توعية جماهريية للتعريف 

بلوائح واأنظمة املدار�ش
•• دبي -وام:

تنظم هيئة الإم��ارات للموا�شفات و 
املقايي�س “موا�شفات” حملة توعية 
الإماراتية  القيا�شية  ب��امل��وا���ش��ف��ات 
لها  التي  والأنظمة  الفنية  واللوائح 
للمدار�س  ال���ع���ودة  مب��و���ش��م  ع��الق��ة 
اأيام  ثالثة  وت�شتمر  اخلمي�س  اليوم 
ال��ع��ام الدرا�شي  ب���دء  ب��ال��ت��زام��ن م��ع 
اجل����دي����د ع���ل���ى م�����ش��ت��وى ال����دول����ة. 
مرئية  ت���وع���ي���ة  احل���م���ل���ة  ت��ت�����ش��م��ن 
للجمهور من اأولياء الأمور و الطلبة 
من خالل من�شة تقام يف في�شتيفال 
مطبوعات  ج��ان��ب  اإىل  ب��دب��ي  �شيتي 
ق�����ش��رية وه���داي���ا للطالب  واأف������الم 
من  متخ�ش�س  فني  فريق  يقدمها 
خلف  خلف  املهند�س  وق��ال  الهيئة. 
اإن  الهيئة  املوا�شفات يف  اإدارة  مدير 
بعد  نوعها  من  الثانية  تعد  احلملة 
ال��ذي حققته حملة  الالفت  النجاح 
للتثبيت يف  القابلة  الأطفال  مقاعد 
.. مو�شحا  اأ�شهر عدة  املركبات قبل 
موا�شفات  على  �شرتكز  احلملة  اأن 
واملقا�شف  امل���در����ش���ي���ة  احل����اف����الت 
واحل�����ل�����ي�����ب وم����ن����ت����ج����ات الأل������ب������ان 
والأدوات  وامل�����ش��روب��ات  وال��ع�����ش��ائ��ر 
على  وال��رق��اب��ة  ل��الأغ��ذي��ة  املالم�شة 
والأنظمة  واحل��ق��ائ��ب  ال�شرب  م��ي��اه 
الأطفال  ومقاعد  بالإ�شاءة  املتعلقة 

واملنتجات البال�شتيكية وغريها.

اإىل  ال��ر،  دار  جمعية  يف  امل�شاريع 
اأن »م�شروع الأ�شاحي« ا�شتمل هذا 
والبقر،  وال�شاأن  املاعز  على  العام 
بواقع 6 اآلف و699 اأ�شحية من 
بقرات.   6 مقابل  وال�شاأن،  املاعز 
مو�شحا اأن اجلمعية و�شعت ن�شب 
امل�شروع  ان���ط���الق  ع��ن��د  ع��ي��ن��ي��ه��ا، 
اآلف و472   6 ت��وف��ري  اخل���ريي، 
اأ�شحية، وهو ما جنحت فيه على 
اأر����س ال��واق��ع، م��ع حتقيق فائ�س 
م��ن الأ���ش��اح��ي، و���ش��ل اإىل 233 

اأ�شحية حتت مظلة امل�شروع.
ويفيِ اإطار مو�شم »الأ�شحى« الأخري 

اإجمالية  بيت اهلل احل��رام، بتكلفة 
و183درهم،  األ����ف   893 ب��ل��غ��ت 
منه  وا�����ش����ت����ف����اد  دول،   6 ����ش���م���ل 
42حاجا من اأبنائها، هي منغوليا 
حجاج،   5 ال�����ش��ودان،  ح��ج��اج،   9
العاج،  �شاحل  حجاج،   10 األبانيا، 
واحد،  ح��اج  الفلبني،  ح��ج��اج،   7
ما  وه������و  ح�����ج�����اج،   10 ت���اي���ل���ن���د 
لق���ى ف��رح��ا و���ش��ع��ادة ب��ال��غ��ني بني 
عليهم  وق����ع  ال���ذي���ن  »احل����ج����اج«، 
املبادرة  م��ن  لال�شتفادة  الخ��ت��ي��ار 

اخلريية. 
واأ�شار يو�شف اليتيم، مدير اإدارات 

اأي�شا، قال اليتيم: اإن األفني و174 
واملطلقات  والأرام�����ل  الأي��ت��ام  م��ن 
يف  املعوزة،  الأ�شر  واأبناء  والفقراء 
7 دول، منها 5 يف اأفريقيا واثنتان 
م��ن م�شروع  ا���ش��ت��ف��ادوا  اآ���ش��ي��ا،  يف 
»ك�شوة العيد«، الذي بلغت تكلفته 
الإجمالية 125 األف درهم، ونفذ 
بالتعاون مع 8 هيئات من �شركاء 
اأن  مو�شحا  اخل���ارج،  يف  اجلمعية 
امل�شروع  ه��ذا  يف  امل�شمولة  ال���دول 
موريتانيا،  ال�����ش��ودان،  م�شر،  ه��ي 
طاجيك�شتان،  تنزانيا،  ال�شومال، 

ونيبال.

النائ���ب الع���ام االحت��ادي يلتقي وف��د 
املجل���ش االأع��لى ل�س�ئون االأ�س��رة بال�سارقة

•• اأبوظبي-وام: 

الدكتور  امل�شت�شار  �شع�ادة  التقى 
النائب  ال�ش�ام�شي  �ش�يف  ح��م��د 
العام للدول�ة �شباح ام�س مبكتبه 
اأبوظبي  يف  اخل����ب����رية  ب��ق�����ش�����ر 
هنادي �شالح اليافعي مدير اإدارة 
الأ�شرة  ل�شئون  الأع��ل��ى  املجل�س 
اللجنة  رئي�س  ال�شارق�ة  بحكومة 
الطفل  �شالم�ة  حلملة  املنظمة 
– م��دي��ر ق�شم  ن��ه��ل��ة ح���م���دان  و 

املبادرات والأن�ش�طة باملجل�س.
اأوجه  ال��ل��ق��اء بحث  ج��رى خ��الل 
النيابة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  واأ���ش��ال��ي��ب 
ال��ع��ام��ة الحت���ادي���ة وامل��ج��ل�����س يف 
املهنية  “ امل���ب���ادئ  م���ب���ادرة  اإط����ار 
لالإعالميني  القانونية  والثقافة 
ق�شايا  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  جم����ال  يف 
التي  لل�شوابط  وفقا  الأطفال” 
الطفل  ح��م��اي��ة  ق��ان��ون  يفر�شها 
مكافحة  وق����ان����ون   “ ودمي�����ة   “
والتي  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  ج��رائ��م 
ال�شمو  �شاحب  قرينة  اأطلقتها 
ال�����ش��ي��خ ال����دك����ت����ور ���ش��ل��ط��ان بن 

املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
ال�������ش���ارق���ة �شمو  الأع����ل����ى ح���اك���م 
ال�����ش��ي��خ��ة ج����واه����ر ب���ن���ت حممد 
الأعلى  املجل�س  القا�شمي، رئي�شة 
ن�شر  اإىل  وتهدف  الأ�شرة  ل�شئون 
�شالمة  للمحافظة على  التوعية 
وحتقيق  وح��م��اي��ت��ه��م،  الأط���ف���ال 
ال���ش��ت��ق��رار الج��ت��م��اع��ي ل��ه��م يف 
بال�شحة  اأطفاله  يتمتع  جمتمع 
اجل�شدية  وال�����ش��الم�����ة  النف�شية 
وتفعيل  واملجتمع  الفرد  بتوعية 
ال�شراكة بني اجلهات واملوؤ�ش�شات 

ذات العالقة.
واأو������ش�����ح ال���ن���ائ���ب ال����ع����ام خالل 
اللقاء دور النيابة العامة يف دعم 
ب��اع��ت��ب��اره��ا النائب  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
ممثل  و  الجتماعية  الهيئة  عن 
القانون يف الدولة، وهو ما ي�شمل 
ب��ال��ط��ب��ع ح��م��اي��ة ح��ق��وق الطفل 
دورا  العامة  النيابة  متار�س  ل��ذا 
ال��وع��ي املجتمعي  ف��اع��ال يف رف��ع 
التزامها  يتعني  التي  بال�شوابط 
م��ن ج��ان��ب ك��ل م��ن ي��ت��ع��ام��ل مع 
ق�����ش��اي��ا الأط�����ف�����ال.. م���وؤك���دا اأن 

ال��ع��ام��ة مت��ار���س بالفعل  ال��ن��ي��اب��ة 
هذا الدور التوعوي عر موقعها 
وح�شاباتها  النرتنت  �شبكة  على 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��ل��ى  امل��ت��ع��ددة 

الجتماعي.
“ جمتمعي  تطبيق  ت��وف��ر  كما   .
اآمن “ الذي يكفل البالغ العاجل 
ل��ل��ق��ان��ون وما  ان��ت��ه��اك��ات  اأي  ع��ن 
قد يقع منها على حقوق الطفل 
اإىل  الفور  على  البالغات  وت�شل 
يتم  و  مبكتبه  املخت�شة  ال��وح��دة 
وجه  على  قانونيا  معها  التعامل 

ال�شرعة.
ا�شتعداد  ال���ع���ام  ال��ن��ائ��ب  واأب�����دى 
اأوج�ه  كل  لتوفري  العامة  النيابة 
ال���دع���م ل���ه���ذه امل����ب����ادرة يف اإط����ار 
قوانني الدولة و �شوابط النيابة 

العامة يف اأداء عملها.
النائب  مكتب  من  اللقاء  ح�ش�ر 
ابراهيم  �شلطان  امل�شت�شار  العام 
ال��ع��ام الأول  امل��ح��ام��ي  اجل��وي��ع��د 
الهرمودي  اأم��ني  اأن��ور  وامل�شت�شار 
ال�شارقة  لنيابة  ال��ع��ام  امل��ح��ام��ي 

الكلية.



اخلميس  13   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12426  
Thursday   13   September   2018  -  Issue No   12426

04

اأخبـار الإمـارات
اأكتوبر اآخر موعد للرت�سح جلائزة ال�سيخ زايد للكتاب 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت جائزة ال�شيخ زايد للكتاب عن اقرتاب موعد اإغالق باب الرت�شيحات 
يف الدورة الثالثة ع�شرة من اجلائزة والذي ي�شادف الأول من اأكتوبر املقبل، 
حيث �شيتم ايقاف ا�شتقبال الأعمال املر�شحة متهيداً لتقييم وفرز الأعمال 
املر�شحة لالإعالن عن القوائم الطويلة والق�شرية و�شوًل اإىل اإعالن اأ�شماء 
الفائزين يف مار�س 2019. وقد ا�شتقبلت اجلائزة الأعمال املر�شحة لهذه 
ال��دورة يف كافة فروعها الت�شعة وهي؛ جائزة التنمية وبناء الدولة، جائزة 
الآداب، جائزة اأدب الطفل، جائزة املوؤلف ال�شاب، جائزة اأدب الطفل والنا�شئة، 
والن�شر وجائزة  التقنية  الأخ��رى، جائزة  اللغات  العربية يف  الثقافة  جائزة 

�شخ�شية العام الثقافية. وعن اآلية الرت�شيحات لهذه الدورة، قال الدكتور 
علي بن متيم، الأمني العام جلائزة ال�شيخ زايد للكتاب »�شمن اإطار جهودنا 
للتطوير امل�شتمر يف اأنظمة اجلائزة لت�شهيل اآلية الرت�شح ومواكبة التطور 
اإلكرتونياً حديثاً  اأطلقنا يف هذه الدورة نظاماً  التكنولوجي والعملي، فقد 
للرت�شح يوفر للمر�شحني ت�شهيالت عدة. وعليه اأود اأن اغتنم هذه الفر�شة 
حلث املوؤلفني واملرتجمني والنا�شرين واملوؤ�ش�شات الثقافية والأكادميية من 
جميع اأنحاء العامل اإىل ال�شتفادة من الأيام القليلة املتبقية قبل اإغالق باب 
للمر�شحني من خالل  للكتاب فر�شة  زايد  ال�شيخ  وتقدم جائزة  الرت�شح«. 
ا�شتقبالها للرت�شيحات الذاتية )املوؤلف نف�شه( بالإ�شافة اىل تر�شيحات دور 
م بعمل واحد لأحد فروع اجلائزة  الن�شر. ومن �شروط الرت�شح الذاتي التقدُّ

حة مكتوبة باللغة  فقط يف الدورة نف�شها. كما ي�شرتط اأن تكون املوؤلَّفات املر�شَّ
العربية، با�شتثناء فرعي الرتجمة والثقافة العربية يف اللغات الأخرى .كما 

ي�شرتط اأن تكون الأعمال املر�شحة قد مت ن�شرها خالل العامني املا�شيني.
ال��ن��ظ��ام الإل���ك���رتوين احل��دي��ث ع��ل��ى موقع  ا���ش��ت��خ��دام  ومي��ك��ن للمر�شحني 
اجلائزة)zayedaward.ae(   الذي يوفر للمر�شحني ت�شهيالت عدة 
منها اإمكانية حفظ بياناتهم وا�شتكمالها يف وقت اآخر، والتعديل عليها، كما 
ميكنهم الطالع على كافة تر�شيحاتهم ال�شابقة واإعادة الرت�شح يف الدورات 
الن�شر يحق  دور  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  ال��دورة.  �شروط  ا�شتيفاء  ب�شرط 
لها تر�شيح عدة موؤلفات �شادرة عنها يف كافة فروع اجلائزة بالإ�شافة اإىل 

تر�شيح ذاتها كدار ن�شر.

حتقيقًا الأهداف التنمية امل�شتدامة لعام 2030

اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان تدعم تقرير منظمة ال�سحة العاملية ملكافحة االأمرا�ش غري املعدية 
•• ال�صارقة-الفجر:

ملكافحة  الوطنية  واللجنة  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  مع  بالتعاون 
الأمرا�س غري املُعدية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، اأ�شدرت منظمة 
الرفيعة  اللجنة  تقرير  اجل���اري،  �شبتمر   10 الإث��ن��ني  العاملية،  ال�شحة 

امل�شتوى حول “مكافحة الأمرا�س غري املُعدية، وال�شحة النف�شية”.
مبكافحة  املعنية  املوؤ�ش�شة  ال�شرطان”،  مر�شى  “اأ�شدقاء  جمعية  اأك��دت 
احلكومات  التزام  اأن  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ومقرها  ال�شرطان 
وقادة الدول مبكافحة الأمرا�س غري املُعدية، التي ترتاوح ن�شبة الوفيات 
منها 40 مليون و500 األف �شخ�س �شنوياً، يلعب دوراً بارزاً يف تخفي�س 
لعام  امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف  وحتقيق  عنها،  الناجمة  الوفيات  اأع���داد 
غري  الأم��را���س  ملكافحة  املتحدة  الأمم  منظمة  اأطلقتها  التي   2030

املُعدية.
وحتظى اجلمعية بع�شوية اللجنة الوطنية ملكافحة الأمرا�س غري املُعدية 
يف دولة الإم��ارات، وحتالف الأمرا�س غري املُعدية يف منطقة �شرق البحر 
العاملي  للمنتدى  املُنّظمة  الر�شمية  اجل��ه��ة  اأن��ه��ا  كما  املتو�شط،  الأب��ي�����س 

لتحالف الأمرا�س غري املُعدية يف عام 2015، و2017.
التنمية  اأه���داف  تنفيذ  واف��ق��ت على  التي  ال���دول  اأن  واأو���ش��ح��ت اجلمعية   
امل�شتدامة عام 2015، التزمت بالعمل على حتقيق الهدف رقم 3، املتعلق 
مبقدار  املُعدية  غ��ري  الأم��را���س  ع��ن  الناجمة  املبكرة  الوفيات  بتخفي�س 

الثلث بحلول عام 2030.
وي��وؤك��د التقرير اأن���ه وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن الل��ت��زام��ات واجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف 
بطيئاً  ي���زال  ل  امل��ن��ج��ز  ال��ت��ق��دم  اأن  اإّل  املُ��ع��دي��ة،  غ��ري  الأم���را����س  مكافحة 
التحديات،  من  جملة  اإىل  ال�شبب  ويعود  العاملي،  امل�شتوى  على  ومتفاوتاً 
الأولويات،  حتديد  و�شوء  ال�شيا�شي،  امل�شتوى  على  الإرادة  غياب  اأب��رزه��ا؛ 
التمويل،  ونق�س  الأ���ش��واق،  على  والتجارية  القت�شادية  العوامل  واآث���ار 

وانخفا�س القدرات.
وق��دم��ت ال��ل��ج��ن��ة امل�����ش��رف��ة ع��ل��ى ال��ت��ق��ري��ر ���ش��ت ت��و���ش��ي��ات رئ��ي�����ش��ة لتجاوز 
التحديات التي تعيق من حتقيق الو�شول لأهداف التنمية امل�شتدامة للعام 
تنفيذ  مب�شوؤولية  واحلكومات  الدول  روؤ�شاء  تكّفل  اأبرزها:  جاء   ،2030

اإ�شناد  عن  عو�شاً  باأنف�شهم،  املُعدية  غري  الأمرا�س  مكافحة  برنامج  بنود 
م�شوؤولية تنفيذها اإىل وزراء ال�شحة، لأنها تتطلب تعاون وتن�شيق عدٍد من 
القطاعات املختلفة، و�شرورة اأن حتدد احلكومات جمموعة من الأولويات، 
وتنّفذها، يف اإطار الرنامج العام وخطة العمل املتعلقة مبكافحة الأمرا�س 
امللحة  الحتياجات  على  بناًء  النف�شية،  ال�شحة  على  واأثرها  املُعدية  غري 
اإع��ادة توجيه النظم  اأو�شت اللجنة باأهمية  يف جمال ال�شحة العامة. كما 
املُعدية،  الأمرا�س غري  الوقاية من  لت�شمل  قبل احلكومات  ال�شحية من 
�شيا�شاتها  يف  النف�شية  ال�شحة  خدمات  توفري  اإىل  بالإ�شافة  ومكافحتها، 
اإىل  العاملي،  امل�شتوى  على  ال�شاملة  ال�شحية  بالتغطية  املتعلقة  وخططها 
جانب احلر�س على زيادة فاعلية التنظيم وامل�شاركة والتعاون مع القطاع 

اخلا�س، واجلهات الأكادميية، واملجتمع املدين، واملجتمعات املحلية.
اقت�شادي  من��وذج  ُتّطوير  اأهمية   على  الرتكيز  كذلك  التو�شيات  و�شملت 
جديد بالتعاون بني احلكومات واملجتمع الدويل لت�شهيل اإجراءات التمويل 
املتعلقة مبكافحة الأمرا�س املُعدية، وتعزيز ال�شحة النف�شية، اإ�شافة اإىل 
تعزيز مبداأ امل�شاءلة بني املواطنني فيما يتعّلق باإجراءات مكافحة الأمرا�س 

غري املُعدية، وتب�شيط اآليات امل�شاءلة القائمة على ال�شعيد الدويل.
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  جعفر،  �شو�شن  �شعادة  قالت  ال�شاأن،  ه��ذا  ويف 
اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان: “ُتعّد تو�شيات تقرير اللجنة الرفيعة امل�شتوى 
التابعة ملنظمة ال�شحة العاملية حافزاً للحكومات لو�شع مكافحة الأمرا�س 
غري املُعدية على راأ�س قائمة اأولويات ال�شحة العامة، نظراً لآثارها ال�شلبية 
معدلت  وارتفاع  العامل،  اأنحاء  جميع  من  الأ�شخا�س  ماليني  حياة  على 

الإ�شابة بها”.
لتعزيز  جهودها  ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء  جمعية  “كّر�شت  واأ���ش��اف��ت: 
ملكافحة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  وموؤ�ش�شات  امل�شتوى  رفيعة  ال��ق��ي��ادات  تفاعل 
الأمرا�س غري املعدية،  و بتوفري اأكرث من 4000 متطوع وع�شو، ف�شاًل 
عن توفري املوارد والدعم املادي واملعنوي ملر�شى ال�شرطان منذ انطالقها 
عام 1999، برعاية وتوجيهات قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، �شمو 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي، الرئي�شة املوؤ�ش�شة جلمعية اأ�شدقاء 
لالإعالن  ال�شرطان  ملكافحة  ال���دويل  الحت���اد  �شفرية  ال�شرطان،  مر�شى 
ل�شرطانات  ال�شرطان  ملكافحة  ال��دويل  الحت��اد  �شفرية  لل�شرطان،  العاملي 
غري  الأم��را���س  لتحاُلف  ال��ع��امل��ي  للمنتدى  الفخرية  ال��راع��ي��ة  الأط��ف��ال، 

املُعدية”.
وتابعت �شو�شن جعفر: “خالل الأعوام اخلم�س ع�شرة املا�شية، ازداد تف�ّشي 
العوامل،  ع��دد من  ب�شبب  عامة  ب�شورة  العامل  املُعدية يف  الأم��را���س غري 
التي  املنتجات  ا�شتهالك  و  اإىل  الو�شول  و�شهولة  الفقر،  انت�شار  اأب��رزه��ا؛ 
ت�شافرت  اإذ  ال�شكاين،  والنمو  ال�شريع،  احل�شري  التو�شع  بال�شحة،  ت�شر 

هذه العوامل  لتهدد ال�شحة على امل�شتوى العاملي، واأ�شهمت باإحلاق ال�شرر 
ب�شحة ال�شكان، واإنتاجيتهم، واإعاقة النمو القت�شادي مما يجعلنا باأم�س 
احلاجة لتخاذ قرار عاملي جماعي من �شاأنه اإنقاذ حياة مئات املاليني من 

ال�شخا�س،  و  ينبغي علينا �شمان حياة �شحية ونوعية لهم”.
من جهتها، قالت الدكتورة ابتهال فا�شل، رئي�س حتالف منظمات الأمرا�س 
اأن  املوؤ�شف  “من  املتو�شط:  الأبي�س  البحر  �شرق  منطقة  يف  املعدية  غري 
عبء ال�شرطانات،  وال�شكري، واأمرا�س القلب والأوعية الدموية، وعوامل 
ال�شحي(،  غ��ري  ال��غ��ذائ��ي  وال��ن��ظ��ام  وال�شمنة،  )كالتبغ،  الرئي�شة  اخل��ط��ر 
تتفاقم يف الوقت احلايل باإقليم �شرق املتو�شط، ولهذا يوجد حاجة ملحة 
التدخل  لأن  املُعدية،  غري  لالأمرا�س  للت�شدي  حا�شمة  اإج���راءات  لتخاذ 
الفوري لن يقت�شر على حماية اأرواح املاليني فح�شب، بل ي�شهم اأي�شاً يف 
تخفي�س الإنفاق العام على القطاع ال�شحي، وُي�شّرع وترية حتقيق اأهداف 

التنمية امل�شتدامة لعام 2030”.
وكانت اأطلقت قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، �شمو ال�شيخة جواهر 
ال�شارقة” لالأمرا�س  “وثيقة   2015 نوفمر  يف  القا�شمي،  حممد  بنت 
املدين،  املجتمع  اإىل  للو�شول  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  تعتر  ال��ت��ي  امل��ع��دي��ة،  غ��ري 
ي�شهم  ما  امل�شاءلة،  مبداأ  وتطبيق  وامل�شاركة،  التفاعل،  على  اأف��راده  وحث 
بتعزيز ا�شتجابتهم ملكافحة الأمرا�س غري املُعدية، ويدّل على حتّول بارز 
وت�شم  وطنية،  اإج��راءات  اإىل  العاملية  اللتزامات  ترجمة  على  الرتكيز  يف 

الوثيقة، التي اعتمدها اأكرث من 230 خبرياً عاملياً، اأبرز التو�شيات التي 
اأعمال  بجدول  الل��ت��زام  بهدف  تطبيقها  يجري  والتي  املنتدى،  بها  خ��رج 

التنمية امل�شتدامة لعام 2030.
لتحالف  الأول  الج��ت��م��اع  ال�����ش��رط��ان  م��ر���ش��ى  اأ���ش��دق��اء  جمعية  ون��ّظ��م��ت 
الأمرا�س غري املعدية يف منطقة �شرق البحر الأبي�س املتو�شط يف يوليو 
2017، الذي جمع الدول الع�شر الأع�شاء ملناق�شة الأمرا�س غري املُعدية، 
ال�شيا�شات  اأبرز  اإىل  بالإ�شافة  ومكافحتها،  منها  الوقاية  و�شبل  واأ�شبابها، 

وال�شرتاتيجيات الالزمة لتحقيق اأهداف التحالف.
منظمة  تقرير  يف  ال����واردة  املعلومات  ن�شر  خ��الل  م��ن  اجلمعية،  وت�شعى 
ال�شحة العاملية ، اإىل تعزيز وعي املنظمات واملجتمع املدين بتاأثري العوامل 
التجارية والجتماعية على ال�شحة، بالإ�شافة اإىل دعمهم وت�شجيعهم على 

اتخاذ القرارات ال�شحيحة.
الأم��را���س غري  الوقاية من  ملراكز  املعدية، وفقاً  الأم��را���س غري  اأن  ُيذكر 
من  جمموعة  ه��ي  الأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ومكافحتها  املُ��ع��دي��ة 
بالعدوى، وتتطور  اآخر  اإىل  تنتقل من �شخ�س  التي ل  املزمنة،  الأمرا�س 
خالل فرتة طويلة ، وت�شمل �شبع جمموعات رئي�شة، هي؛ اأمرا�س القلب 
باأنواعها  وال�شرطانات  والدماغية(،  القلبية  )كال�شكتة  الدموية  والأوعية 
والت�شلب  الكلى،  واأم��را���س  املزمنة،  التنف�شي  اجلهاز  واأم��را���س  املختلفة، 

املتعدد، واأمرا�س الكبد، وداء ال�شكري.

�سفري الدولة يف نيودلهي يلتقى 
مندوب الهند لدى االأمم املتحدة

•• نيويورك -وام: 

�شفري  البنا  الرحمن  عبد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  �شعادة  التقى 
الدولة لدى جمهورية الهند مع املندوب الدائم جلمهورية 
الهند يف الأمم املتحدة ال�شفري �شيد اأكر الدين وذلك يف 
مقر بعثة الهند بالأمم املتحدة. مت خالل اللقاء مناق�شة 
ال�شيا�شية  امل���واق���ف  يف  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
م�شتجدات  وا���ش��ت��ع��را���س  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة..  والق��ت�����ش��ادي��ة 
التعاون بني البلدين اإىل جانب اأجندة اجتماعات اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة.

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1262  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-اوليف جروب منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة 
خا�شة  �شركة  امل�شوؤولية  حم���دودة  العامه  للمقاولت  /ال��دمل��ا  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  وميثله:علي �شالح عبدالر�شول ال�شواب  قد 
درهم  وق��دره )368000000(  والتكافل مببلغ  بالت�شامن  عليهما  املدعي  ال��زام 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة وحتى ال�شداد التام و�شم ملف النزاع تعيني 
خره مدين 2016/114.وح��ددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2018/9/20 
اأو من  ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.21  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/440  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- ح�شان البحر للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- حممد �شاه عامل احمد 
ح�شني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك الحتاد الوطني �س.م.ع وميثله:منى 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  ال�شباغ قد  يو�شف  احمد عبدالعزيز 
والر�شوم  دره��م   )521.648.51( وق��دره  مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعي 
التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %20 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول 
اأو  2018/10/4 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/408  جتاري كلي

ح�شام   -2 ذ.م.م  ال�شيارات  وزينة  غيار  قطع  لتجارة  الحمدي  1-مدينة   / عليه  املدعي  اىل 
مرت�شى ب���ازارك���اد جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب��ن��ك الحت���اد ال��وط��ن��ي �س.م.ع 
الزام  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شباغ   يو�شف  عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى 
املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )3.033.161.67( درهم 
التام و�شمول احلكم  ال�شداد  التاأخريية بواقع 17% من تاريخ رفع الدعوى وحتى  والفائدة 
بالنفاذ املعجل بال كفالة والزامهما بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني املوافق:2018/9/24 ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.21  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات  مكلف باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، وذلك حيث مت تاجيل الدعوى اداريا مل�شادفة 

موعد اجلل�شة عطلة ر�شمية مبنا�شبة را�س ال�شنة الهجرية  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1732  جتاري كلي

امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د ع��ب��داهلل حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن جمهول  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /ال�شيخ حممد بن علي بن را�شد النعيمي 
وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�شني قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
الر�شوم  عليه  امل��دع��ي  ال����زام  م��ع  ال��دع��وى  بتعيني حم��ك��م يف  امل��ط��ال��ب��ة 
الربعاء  ي��وم  جل�شة  لها  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�����ش��اري��ف 
املوافق:2018/9/19 ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/1100  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1-ديجى 4 يو �س.ذ.م.م 2- بنكج بوبيندرا وهابي - عن نف�شه وب�شفته 
مدير ل�شركة ديجي 4 يو ���س.ذ.م.م 3- كم كم للمجوهرات ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/بنك �شادرات ايران )فرع( وميثله:احمد علي مفتاح �شالح 
الزعابي مبا ان املدعي/بنك �شادرات ايران )فرع( قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/8/1 احلكم التمهيدي التايل:حكمت 
وقبل  للباقني  والثاين مبثابة احل�شوري  الوىل  عليها  للمدعي  املحكمة ح�شوريا 
الف�شل يف الدعوى بندب اخلبري امل�شريف املخت�س تكون مهمته الطالع على اوراق 
عدا  عليهم  املدعي  اع��الن  مع  للتقرير  جل��ل�����ش��ة:2018/10/8  ال��دع��وى  وم�شتندات 
الول والثاين باحلكم التمهيدي بالن�شر ، وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثنني 

 .ch2.E.22:املوافق:2018/10/8 ال�شاعة:09:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/305  جتاري كلي 
اي�شر  املدعي/�شركة  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  م.م.ح  عليه/1-ميدكوم  امل��دع��ي  اىل 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ال�شويدي  �شعيد  جمعه  وميثله:�شعيد  امل��ح��دودة  اي(  )ام  للكمبيوتر 
ل�شالح/�شركة  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/5/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
اي�شر للكمبيوتر )ام اي( املحدودة بحكمت املحكمة ب�شحة احلجز التحفظي رقم 35 ل�شنة 
امل�شرفية  عليها  املدعي  ح�شابات  على  واملوقع  ب��ت��اري��خ:2018/1/24  ال�شادر  جت��اري   2018
بي  ا�س  ات�س  وبنك  بنك  و�شيتي  الوطني  دبي  الم��ارات  وبنك  باركليز  البنوك )بنك  لدى 
�شي( يف حدود مبلغ )4.124.632.20( دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم الماراتي وفقا 
عليها  املدعي  والزمت  التحفظي يف:2018/1/24  تقدمي طلب احلجز  يوم  ال�شائد  لل�شعر 
قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  بامل�شروفات 
با�شم  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقد املدعو / مي�شيل فالديز 
الفلبني     ، رو����ش���اري���و  دي����ل 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )AP0994457( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0555537332

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو/ ا�شتو جتاكو ملى ، 
اثيوبيا  اجلن�شية جواز �شفره 
 )EP3591123( رق�����م 
عليه  ي���ع���رث  مم����ن  ي���رج���ى   -
الثيوبية  بال�شفارة   ت�شليمه 
�شرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �سفر

�شالح  لطيفه  امل��دع��و/  ف��ق��د 
اليمن   ، ال��ع��رو���ش��ى  ع���ب���داهلل 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)7815061( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق�������رب  او  ال���ي���م���ن���ي���ة  

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل�����دع�����و/ ك����وث����ر خ���ان 
باك�شتان   ، غ�������ول  �����ش����اج����د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)RP4135821( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
 اإعادة اإعالن بالن�شر

 فـي الدعوى  2018/1425 جتاري جزئي  
اىل املدعي عليه/ 1- فندق �شن اند �شكاي الرفة �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �شركة غالمي وعابدي للخ�شار والفواكه )ذ م م( وميثلها مديرها / علي 
بناه ح�شني علي غالمي  وميثله/ عبدالرحمن ن�شيب عبدالرحمن بن ن�شيب  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة الزام املدعي عليه مببلغ وقدره )61217.84 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد  
بالقاعة   8.30 �س  ال�شاعة  املوافق 2018/9/16  الح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  التام.  
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.14
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
املدر�سية القرطا�سية  من  ي�ستفيدون  ال�سارقة  متكني  يف  يتيم   1210

•• ال�صارقة-الفجر:

توزيع  م��ن  الج��ت��م��اع��ي  للتمكني  ال�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  اأن��ه��ت 
الأيتام  طالبها  من  ل1210  املدر�شية  القرطا�شية  ق�شائم 
املنت�شبني للموؤ�ش�شة ، بتكلفة اجمالية تزيد على 300  األف 
درهم ، وذلك �شمن توجهاتها الدائمة لدعم اأبنائها اأكادمييا 

وتذليل ال�شعوبات التي تواجههم يف م�شريتهم الدرا�شية.
هذا وداأبت املوؤ�ش�شة على توفري الق�شائم ال�شرائية بداية كل 
عام درا�شي جديد بالتن�شيق مع حمالت القرطا�شية املختارة 
مدينة  يف  للموؤ�ش�شة  املنت�شبني  والطالبات  الطلبة  جلميع  
ال�شارقة واملناطق التابعة لها من املنطقة الو�شطى واملنطقة 

ال�شرقية.
الق�شائم  الأبناء هذه  املوؤ�ش�شة من خالل منح  كما وحتر�س 
التي  املدر�شية  اأدوات��ه��م  اختيار  من  متكينهم  اإىل  ال�شرائية 
على  واملحافظة  باأنف�شهم   ثقتهم  تعزيز  ب��ه��دف  تنا�شبهم 
 ، احتياجاتهم  وفق  القرطا�شية  انتقاء  حرية  يف  الأبناء  حق 

لي�شعروا بفرحة وحرية يف �شراء ما ينا�شبهم.
ويف هذا الطار �شرحت نوال احلامدي - مدير اإدارة الرخاء 
لدعم  ال��دائ��م��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ج��ه��ود  اإط����ار  يف  الجتماعي-:” 
الأكادميي  ملنت�شبيها نحر�س بداية كل عام درا�شي  اجلانب 
لهم  ليت�شنى  الأي��ت��ام   لطالبنا  �شرائية  ق�شائم  توفري  على 
هذا  التعاقد  ومت   ، مدر�شية  اأدوات  من  ينا�شبهم  ما  اختيار 

القرطا�شية  ق�شائم  ل�شراء  احل��رم��ني   دار  مكتبة  م��ع  ال��ع��ام 
اعتمدت  ،وق��د  امليمون  التعاون  ه��ذا  لهم  ون�شكر   ، املدر�شية 
اليتيم من  بق�شايا  املهتمني  دعم  على  توفريها  املوؤ�ش�شة يف 
الأف���راد واجل��ه��ات ورج���ال الأع��م��ال وال��داع��م��ني، حيث تفرد 
املوؤ�ش�شة اهتماماً كبرياً  بدعم اجلانب الأكادميي لالأيتام  ملا 
له من انعكا�س كبري يف حت�شني م�شتويات احلياة عامة لهم  

ولأ�شرهم”.
يف  كبريا  حيزا  الأك��ادمي��ي  التمكني  جانب  املوؤ�ش�شة  وت��ويل 
راأ�س  على  بالتعليم  الهتمام  ،وت�شع  بها  املعمول  خططها 
ترتقي  التي  املدرو�شة  وامل�شاريع  الرامج  فتتبنى  اأولوياتها 

بالطالب الأيتام.

�سرطة دبي تطلق حملة توعية مبخاطر االنرتنت ومواقع االألعاب االإلكرتونية
•• دبي -وام:

اأطلقت الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية ب�شرطة دبي بالتعاون مع ادارة التوعية الأمنية 
حملة بعنوان« خماطر النرتنت ومواقع الألعاب الإلكرتونية« لتوعية اأولياء الأمور بخطر الألعاب 

الإلكرتونية على اأبنائهم ويف املقابل توعية الأبناء واملراهقني بخطر اإدمانها.
جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي عقد ام�س يف مقر القيادة العامة ل�شرطة دبي بح�شور العقيد عمر 
حممد بن حماد النعيمي مدير اإدارة مكافحة اجلرائم القت�شادية واملقدم �شامل �شاملني مدير اإدارة 
ودبي  الألعاب  و�شالت  التجارية  املحال  يف  �شهرا  ت�شتمر  التي   - التوعوية  احلملة  ت�شمل  املباحث. 
مول و�شكي دبي وغريها من الأماكن - و�شع �شعار احلملة للجمهور الداخلي يف ال�شرطة و اإر�شال 
املدار�س مع الرتكيز على  و  الدوائر احلكومية  املحا�شرات للموظفني يف  واع��داد  الن�شية  الر�شائل 

اأن�شطة التوا�شل الجتماعي من خالل ت�شميم فيديو توعوي حول خماطر الألعاب اللكرتونية.

�سلطان القا�سمي ي�ستقبل مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة اأن اإمارة ال�شارقة تعمل على دعم الكفاءات املواطنة 
مبواجهة  والكفيلة  املنا�شبة  احللول  اإيجاد  �شبيل  يف  املجالت  خمتلف  يف 
التي  ال�شاملة  والنه�شة  التنمية  م�شرية  خالل  عليها  والتغلب  التحديات 
تعي�شها مدنها ومناطقها اإىل جانب التو�شع الكبري يف العديد من امل�شاريع 

الب�شرية يف  واخلدمات التي تتطلب ت�شافر اجلهود وت�شخري الإمكانيات 
خمتلف التخ�ش�شات العلمية.

�شامل  ثابت  �شعادة  لقائه  خ��الل  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وا�شتمع 
ام�س  موظفيها  من  ع��ددا  و  ال�شارقة  مدينة  بلدية  ع��ام  مدير  الطريفي 
مبكتب �شمو احلاكم .. اإىل ما حققه قطاع الزراعة والبيئة يف بلدية مدينة 
للبيئة  �شديقة  معاجلة  حمطة  اإن�شاء  اأب��رزه��ا  من  اإجن���ازات  من  ال�شارقة 
والتي  ال�شحي  ال�شرف  مياه  ملعاجلة  حكومي  لقطاع  حمطة  اأول  تعتر 

خدمات  بها  تتوفر  التي  النائية  الأم��اك��ن  يف  ا�شتخدامها  باإمكانية  متتاز 
الطاقة الكهربائية.

واطلع �شموه على الهوية اجلديدة للم�شاتل البلدية حتت م�شمى “حدائق 
وفقاً  بحلتها اجلديدة  امل�شاتل  فيها تطوير  “ ومت  ال�شارقة  بلدية مدينة 

لأحدث املوا�شفات العاملية يف هذا املجال.
البلدية  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  باجلهود  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  واأ���ش��اد 
وتوفري  والبيئة،  وال��زراع��ة  البلدية  املجالت  يف  ال�شارقة  مدينة  لتطوير 

والذي  اخل�����ش��راء واحل��دائ��ق،  امل�شطحات  ال��زراع��ة وتطوير  اأح���دث ط��رق 
يتما�شى مع النه�شة احل�شارية والهتمام البيئي بالإمارة.

الأول من  الإ�شدار  ال�شارقة،  ال�شمو حاكم  ت�شلم �شاحب  اللقاء  ويف ختام 
ال�شارقة، ويعد مرجعاً  بلدية مدينة  اأعدته  �شلطان” الذي  “غر�س  كتاب 
للمخت�شني واملهتمني بالزراعة التجميلية، ويوؤرخ لكل ما متت زراعته يف 
النباتات  من  عدد  ق�ش�س  وي�شرد  للنباتات  العلمية  والت�شنيفات  الإم��ارة 

التي اأدخلها �شموه اإىل بيئة الإمارات، اإىل جانب مالحق ل�شور النباتات.

 العميد احلديدي يكرم املتميزين يف ق�سم الدوريات 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

متا�شياً مع نهج القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة يف تكرمي املتميزين من 
ملوا�شلة  املنت�شبني  ت�شجيع وحتفيز  اإط��ار منهجيتها يف  و�شمن   ، املوظفني 
واأهداف  ور�شالة  قيم  على  وت��اأك��ي��داً   ، ال�شرطي  بالعمل  لالرتقاء  العطاء 
وزارة الداخلية ال�شرتاتيجية وجت�شيداً لها يف اأن تكون دولة الإمارات من 
اأكرث دول العامل اأمناً و�شالمة يف قطاع املرور ، كرم العميد عبداهلل خمي�س 
احلديدي نائب القائد العام ل�شرطة راأ�س اخليمة نخبة متميزة من �شباط 
واأفراد ق�شم الدوريات باإدارة املرور والدوريات ، وذلك بح�شور العقيد اأحمد 
�شعيد النقبي مدير الإدارة يرافقه املقدم حممد عبداهلل البحار رئي�س ق�شم 

ال�شبط املروري والرائد �شامل حممد بورقيبة رئي�س ق�شم الدوريات.

وجاء التكرمي نتيجة اجلهود التي بذلها املكرمون ودورهم الإيجابي الكبري 
الذي قاموا به يف تنفيذ برنامج التحول الذكي يف حترير املخالفات عو�شاً 
عن املخالفات الورقية والذي مت تطبيقه ر�شمياً مطلع �شهر مار�س املا�شي 

من العام اجلاري 2018م.
واأثنى �شعادة نائب القائد العام خالل تكرميهم على م�شاهمتهم الإيجابية 
باأن  موؤكداً   ، املرورية  ال�شالمة  حول  وخا�شة  ال�شرطي  العمل  تخدم  التي 
اخليمة  راأ���س  ل�شرطة  العامة  القيادة  اهتمام  �شمن  من  يعد  التكرمي  هذا 
بت�شجيع كافة منت�شبيها باختالف رتبهم الع�شكرية ومنا�شبهم الوظيفية 
وحثهم على موا�شلة التميز والإب��داع يف الأداء ، متمنياً لهم دوام التوفيق 
والنجاح. ومن جانبهم ، عر املكرمون عن فخرهم واعتزازهم بهذا التكرمي 

الذي اعتروه دافعاً كبرياً لهم لبذل املزيد من اجلهد والعطاء.

برنامج توعوي حول ال�سالمة من احلريق يف مطاعم عجمان
•• عجمان ـ الفجر 

للدفاع  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ن���ف���ذت 
الرنامج  ع���ج���م���ان،  يف  امل������دين 
»ال�شالمة  �شعار  حت��ت  التوعوي 
يف املطاعم«، متا�شياً مع احلمالت 
القيادة  اأطلقتها  التي  التوعوية 
امل������دين �شمن  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة 
الرئي�شية،  ال��ت��وع��وي��ة  خ��ط��ت��ه��ا 
ب��ه��دف ال��وق��اي��ة وال�����ش��الم��ة من 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  وف��ق  احل��ري��ق 

الدولية.
وق�����ام ف���ري���ق ال��ت��وع��ي��ة ب���زي���ارات 
املطاعم  م��ن  ملجموعة  ميدانية  
الن�شائح  تقدمي  على  وح��ر���س   ،
والإر�شادات للعاملني يف املطاعم، 
واملتمثلة على القيام بالإجراءات 
م���واج���ه���ة احل����رائ����ق م����ن خالل  
للطفايات  ال�شحيح  ال�شتخدام 
����ش���رورة  ج���ان���ب  اإىل  احل����ري����ق، 
من  وتنظيفها  امل��داخ��ن  �شيانة 

التوعوي  الرنامج  اأن  بالإنابة، 
املطاعم  يف  ال�������ش���الم���ة  حل��م��ل��ة 
ثقافة  م�شتوى  رف��ع  اإىل  ي��ه��دف 
ال�شالمة الوقائية لدى العاملني 
تثقيف  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ط��اع��م،  يف 
اأ����ش���ح���اب امل��ط��اع��م و����ش���وًل اإىل 
حلماية  قبلهم  من  ذاتية  مبادرة 

تفادياً  وذل�����ك  ال����زي����ت،  ط��ب��ق��ات 
من  وغ��ريه��ا  ال��ن��ريان،  ل�شتعال 
ال�شلة  ذات  الأخ������رى  ال��ق�����ش��اي��ا 

الوقائية من احلريق.
�شعيد  ال��دك��ت��ور  العقيد  واأو���ش��ح 
اإدارة  م����دي����ر  امل����ظ����ل����وم  �����ش����امل 
وال�شالمة  امل���دن���ي���ة  احل���م���اي���ة 

وذلك  وا�شتثماراتهم،  اأن�شطتهم 
م��ن خ��الل احل��ر���س على تاأمني 
وتوفري كافة متطلبات ال�شالمة، 
وجتنب كافة املخاطر التي توؤدي 
لوقوع احلوادث من اأجل حتقيق 
ال��رئ��ي�����ش��ي وه���و حماية  ال���ه���دف 

الأرواح واملمتلكات.

لتقدمي الدورة الثانية من برنامج “القيادات االإعالمية العربية ال�شابة”

�سراكة ا�سرتاتيجية بني مركز ال�سباب العربي واأكرث من 30 جهة من اأبرز املوؤ�س�سات االإعالمية واالأكادميية ورّواد االإعالم يف الوطن العربي
•• دبي-الفجر: 

عن  العربي  ال�شباب  مركز  اأعلن 
���ش��راك��ة ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع اأكرث 
املوؤ�ش�شات  م���ن  ج��ه��ة   30 م���ن 
البارزة  والأك��ادمي��ي��ة  الع��الم��ي��ة 
ونخبة من الإعالمني املعروفني 
امل��ن��ط��ق��ة لتقدمي  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
برنامج  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة  ال���������دورة 
العربية  الإع��الم��ي��ة  “القيادات 
ال�شابة”، وهو الرنامج الأ�شخم 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ن��وع��ه  م���ن 
ل����الرت����ق����اء ب�����خ�����رات امل����واه����ب 
واملوؤثرين،  ال�����ش��اب��ة  الإع��الم��ي��ة 
للم�شاهمة  م��ه��ارات��ه��م  و���ش��ق��ل 
اإعالمية  م��ن��ظ��وم��ة  ت��اأ���ش��ي�����س  يف 
ت�شمن  واإي����ج����اب����ي����ة  م���ت���ك���ام���ل���ة 
ا�شتمرارية تطور القطاع وجتعله 
اأكرث قدرة على مواكبة التغريات 

م�شرفة  �شورة  ونقل  املت�شارعة، 
عن ال�شباب العربي للعامل.

ال�����ذي يقام  ال���رن���ام���ج  وي�����ش��ك��ل 
ال�شيخ  �شمو  ورع��اي��ة  بتوجيهات 
اآل نهيان، نائب  من�شور بن زايد 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
ال�شباب  م��رك��ز  رئ��ي�����س  ال��رئ��ا���ش��ة 
ال���ع���رب���ي، م��ن�����ش��ة م��ث��ال��ي��ة تتيح  
ملئة ���ش��اب و���ش��اب��ة احل�����ش��ول على 
اخلرات  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  فر�شة 
املوؤ�ش�شات  اأع����رق  يف  الإع��الم��ي��ة 
واأب����رز امل��وؤث��ري��ن الإع��الم��ي��ني يف 

املنطقة والعامل.
حيث عمل مركز ال�شباب العربي 
املحتوى  ج��ودة  التعزيز من  على 
الذي يقدمه الرنامج من خالل 
ال�شركاء  م��ن  امل��زي��د  م��ع  التعاون 
ين�شم  ح��ي��ث  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني. 
ل���ل���رن���ام���ج ه�����ذا ال����ع����ام ك����ل من 

املوؤ�ش�شات الإعالمية والكادميية 
الوطن  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال����ب����ارزة 
امل�شاهمة  على  العربي، وحر�شها 
يف ت��ط��وي��ر م��ه��ارات ال�����ش��ب��اب مبا 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  م���ع  ي��ن�����ش��ج��م 
وتعزيز  الإع�����الم�����ي  ال���ع���م���ل  يف 
قدرتهم على التعاطي مع و�شائل 
عالية،  بكفاءة  اجلديدة  الع��الم 
تطور  م�شرية  ل��دف��ع  وتوظيفها 
قطاع الإعالم يف الوطن العربي. 
اأعمال  ت��ن��ط��ل��ق  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
الإعالمية  “القيادات  ب��رن��ام��ج 
الأح����د  ي����وم  ال�شابة”  ال��ع��رب��ي��ة 
املقبل  ���ش��ب��ت��م��ر    16 امل����واف����ق 
وي�شتمر ملدة اأ�شبوعني حتى الأول 
ي�شتمل  حيث   ، اأكتوبر  �شهر  من 
ع���ل���ى جم���م���وع���ة م����ن ال����رام����ج 
العمل،  وور����������س  ال����ت����دري����ب����ي����ة، 
متخ�ش�شة  دورات  اإىل  بالإ�شافة 
التقليدي  الإع��������الم  جم�����ال  يف 
مهارات  �شقل  هدفها  والرقمي، 
العرب،  ال�����ش��ب��اب  الإع���الم���ي���ني 
مواهبهم  تطوير  يف  وامل�شاهمة 
منها  خمتلفة  مو�شوعات  �شمن 
والدرا�شات  ال��ت��وا���ش��ل  م���ه���ارات 

الإعالمية والقيادة.
نقا�شية  ج��ل�����ش��ات  ي��ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 
اأف�شل  ط��رح  هدفها  وم��ن��اظ��رات 
تواجه  ال��ت��ي  للتحديات  احل��ل��ول 
ال�شباب،  ال���ع���رب  الإع���الم���ي���ني 

املجل�س الوطني لالإعالم، وهيئة 
اآبوظبي   – الإع��الم��ي��ة  املنطقة 
)twofour54(، ومدينة دبي 
نا�شونال،  ذا  و�شحيفة  لالإعالم، 
جيوغرافيك،  ن��ا���ش��ون��ال  وجم��ل��ة 
وجم��ل��ة ف���ورب���ز، و���ش��رك��ة اإدمل����ان 
هيكل  و�شركة  العامة،  للعالقات 
وفي�شبوك،  وي���ت���ي���وب،  م���ي���دي���ا، 
و����ش���رك���ة ب���ريام���ي���دي���ا ل���الإع���الم، 
بالإ�شافة  �شي.  بي  اإن  �شي  وقناة 
ال�شابقني:  الرنامج  �شركاء  اإىل 
وك��ال��ة ت��وم�����ش��ون روي����رتز، وقناة 
وقناة  وبلومبريغ،  اإن”،  اإن  “�شي 
ن��ي��وز عربية،  و���ش��ك��اي  ال��ع��رب��ي��ة، 
وموؤ�ش�شة  �شي،  بي  اإم  وجمموعة 
دبي لالإعالم، واأبوظبي لالإعالم، 
دبي،  يف  الأم���ريك���ي���ة  واجل���ام���ع���ة 
اأبوظبي،  ن���ي���وي���ورك  وج���ام���ع���ة 
وت����وي����رت، وي����وت����رين وغ����وغ����ل ، 
و���ش��ح��ي��ف��ت��ي ال�������ش���رق الأو�����ش����ط 

واحلياة.
�شهيل  ب��ن��ت  �شما  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
ف��ار���س امل��زروع��ي، وزي���رة الدولة 
ن��ائ��ب رئي�س  ال�����ش��ب��اب،  ل�����ش��وؤون 
�شهد  العربي:”  ال�����ش��ب��اب  م��رك��ز 
ت���غ���ريات كثرية  ق���ط���اع الإع������الم 
م�����ع ب��������روز م�����واق�����ع ال���ت���وا����ش���ل 
ال�شباب  اأ�شبح  فقد  الجتماعي، 
الأكرث تعاطي مع هذه الو�شائل، 
وم���ن���ه���ا ب������رز ج���ي���ل ج����دي����د من 

وت�����ط�����وي�����ر م����ن����ظ����وم����ة ال���ع���م���ل 
وحتديد  ال���ع���رب���ي،  الإع�����الم�����ي 
اأف�شل املمار�شات، وت�شجيع تبادل 
املختلفة  النظر  ووجهات  املعرفة 
ال�شباب،  العرب  الإعالميني  بني 
وامل��خ��ت�����ش��ني يف جم����ال الإع����الم 
للجميع  ي�����ش��م��ن  ف���ع���ال  ب�����ش��ك�����ل 
اإيجابية  ب��ي��ئ��ة  يف  اآرائ���ه���م  اإب�����داء 

وحيوية. 
ندوات  على  ال��رن��ام��ج  وي�شتمل 
وحم���ا����ش���رات مب���ج���ال الإع�����الم 
العرب  الإع���الم���ي���ني  ت�����ش��ت��ه��دف 
ال�شباب، كما يت�شمن اأي�شاً زيارات 
املوؤ�ش�شات  واأرق���ى  لأه��م  ميدانية 
العامل،  م�شتوى  على  الإعالمية 
وذلك بهدف الطالع على اأف�شل 
�شمن  الإع����الم����ي����ة  امل���م���ار����ش���ات 
�شياق اإعالمي على اأر�س الواقع، 
من  املعرفة  لكت�شاب  بالإ�شافة 
واملوؤ�ش�شات  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  اأه����م 

الإعالمية.
و���ش��ي��ك��ون ب��اإم��ك��ان امل�����ش��ارك��ني يف 
ب���اأب���رز رّواد  ال��رن��ام��ج الل��ت��ق��اء 
الإع�����الم واأك���رثه���م ت���اأث���رياً على 
العربية  الإع����الم����ي����ة  ال�������ش���اح���ة 
امل�شاركني  جت���ارب  اإث����راء  ب��ه��دف 
روؤية  تكوين  على  وم�شاعدتهم 
القطاع  م�شتقبل  ع���ن  وا���ش��ح��ة 
املجال  ه��ذا  رّواد  م��ن  الإع��الم��ي 

احلاليني.

لذلك  ال�������ش���ب���اب،  الع����الم����ي����ني 
ن�شعى من خ��الل ه��ذه الرنامج 
جمموعة  م��ع  فيه  نتعاون  ال��ذي 
املوؤ�ش�شات  م����ن  ال�������ش���رك���اء  م����ن 
قطاع  ورواد  املرموقة  العالمية 
توفري  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  الإع������الم 
من�شة  لال�شتفادة من اخلرات 
املمار�شات  اأف�شل  على  والإط��الع 
�شاأنها  م����ن  ال����ت����ي  الع����الم����ي����ة 
ال�شباب  دور  تعزيز  يف  امل�شاهمة 
اإيجابية  اإع��الم��ي��ة  بيئة  ب��ن��اء  يف 
باحل�شول  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ت��ل��ب��ي 
علمي  وحم��ت��وى  معلومات  على 
وم��ع��ريف ه����ادف وي��ح��ف��زه��م على 

تنمية جمتمعاتهم. 
 واأ�شافت معاليها:” نحن �شعداء 
من  املجموعة  هذه  مع  بالتعاون 

ف��ق��د امل��دع��و / ع��ل��م احمد 
اجلن�شية  ب��ن��غ��الدي�����س     ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)7011739( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0502160021

فقدان جواز �سفر
ن���اظ���م على  امل���دع���و /  ف��ق��د 
ميان حممد اعظم ، باك�شتان   
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
من   )GP1790352(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0559469734

فقدان جواز �سفر



اخلميس  13   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12426  
Thursday   13   September   2018  -  Issue No   1242606

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا ال�شماعيلة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2503961 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*6.5 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/كافترييا ال�شماعيلة
ALISMAILIYA CAFITIRYA

اىل/كافترييا ومعجنات ال�شماعيلية
ALISMAILIY PASTRIES AND CAFITIRYA

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتهيز الفطائر واملعجنات )5621004(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز اك�شفورد للخدمات الفنية

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1129113 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد ح�شن ا�شماعيل حممد البلو�شي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد ح�شن ا�شماعيل حممد البلو�شي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ب�شام �شعيد بوذياب %49

تعديل راأ�س املال/من 0 اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/مركز اك�شفورد للخدمات الفنية
OXFORD TECHNICAL SERVICES CENTER

اىل/مركز اك�شفورد للخدمات الفنية ذ.م.م
OXFORD TECHNICAL SERVICES CENTER LLC

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

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

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/األفا لتخلي�س املعامالت

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1467851 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد جميل ح�شن حممد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد نا�شر علي جابر املري
تعديل راأ�س املال/من 50000 اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/األفا لتخلي�س املعامالت
ALPHA TRANSACTION FOLLOWING

اىل/األفا لتخلي�س املعامالت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ALPHA TRANSACTION FOLLOWING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ الفا لتمثيل ال�شركات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1965378 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد جميل ح�شن حممد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد نا�شر علي جابر املري
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/الفا لتمثيل ال�شركات
ALPHA COMPANIES REPRESENTATION

اىل/الفا لتمثيل ال�شركات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ALPHA COMPANIES REPRESENTATION - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تايتانيك للفيديو والكا�شيت
رخ�شة رقم:CN 1121933 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املها روز 

للزهور
رخ�شة رقم:CN 2392007 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

اإعــــــــــالن
الفني  ال�ش�����ادة/الطاقم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح ولف املولدات الكهربائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1024339 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شالح حممد را�شد حممد املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عبداهلل احمد حممد ال�شابري

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

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

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم نوبل �شباي�س ذ.م.م  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1965550 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ن�شرين بانو �شاه احلميد %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مهدي فرح عبدالرحمن ال�شريفي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ن�شرين بانو �شاه احلميد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاتيا �شالى كاناكاتار ان

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مهدي فرح عبدالرحمن ال�شريفي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دوجن ياجن كورو�شن اإجننريينج كو ليمتد - اأبوظبي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1255066 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/دوجن ياجن كورو�شن اإجننريينج كو ليمتد

DONG YANG CORROSION ENGINEERING CO LTD من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ دوجن ياجن كورو�شن اإجننريينج كو ليمتد

DONG YANG CORROSION ENGINEERING CO LTD من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/برتومار خلدمات الطاقة

PETROMAR ENERGY SERVICES من وكيل خدمات اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ برتومار خلدمات الطاقة

PETROMAR ENERGY SERVICES من 0% اىل%51
تعديل مدير/حذف جي وون جوجن

تعديل راأ�س املال/من 50000 اىل 300000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/دوجن ياجن كورو�شن اإجننريينج كو ليمتد - اأبوظبي

DONG YANG CORROSION ENGINEERING CO LTD
اىل/دوجن ياجن كورو�شن اإجنريينج كو ذ.م.م

DONG YANG CORROSION ENGINEERING CO LLC
اأربعة ع�شر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هاي �شتون للمقاولت 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:1333867 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي حممد �شعيد حمفوظ ال�شيعري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حمدة حممد عبيد الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مينا لبز للمخترات 
CN قد تقدموا الينا بطلب الطبية ذ.م.م رخ�شة رقم:2113537 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مالدا مامون الهام %49

منطقة  ماجنمينت  لبز  مينا  وبيع/حذف  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
mena labs management fz-llc حرة ذ.م.م

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

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

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

اإعــــــــــالن
)خمتر  الت�شخي�شي  بيوتك  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب طبي( ذ.م.م رخ�شة رقم:1010464 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مالدا مامون الهام %49

�س.ذ.م.م  املن�شاآت  ادارة  خلدمات  بزني�س  �شمارت  وبيع/ا�شافة  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

Smart Business Facilites Management Services LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ميدل اي�شت اند نورثرن افريكا هولدينج ا�س ايه 

MIDDLE EAST AND NORTHERN AFRICA HOLDING COMPANY SAS  ا�س

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جنمه عبداهلل ح�شن عبداهلل اهلي

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

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

اإعــــــــــالن
الفنون  نهر  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN  قد تقدموا الينا بطلب للتجميل واحلناء  رخ�شة رقم:1125154 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة هالل بن مبارك بن غبي�س %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي خمي�س مهدي هادي نامت البلو�شي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

بزون خلدمات رجال االعمال- ذ م م
احل�شابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية  وال�شت�شارات 

العمومية غري العادية ال�شادر بتاريخ 2018/06/12 
بحل وت�شفية �شركة

 بزون خلدمات رجال االعمال - ذ م م
اإىل مكتب  التقدم  او مطالبة  اعرتا�س  اي  لدية  فعلى من 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
�شعيد  بناية  ال�شياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب 
واإح�شار   )403( رقم  مكتب   )4( الطابق  اجلنيبي  عبداهلل 
امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من 

تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كراج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فانتج لل�شيارات
رخ�شة رقم:CN 2471911  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

اإعــــــــــالن
نوت  ال�ش�����ادة/واي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب لالك�ش�شوارات رخ�شة رقم:1154293 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�شاعد حممد عبداهلل يا�شر الكعبي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شاعد حممد عبداهلل يا�شر الكعبي من 0% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شفوان نواف ادري�س
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13اخلمي�س  13  �شبتمرب 2018 العدد 12426

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة حممد الدره لل�شتائر ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1127855 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد عباد �شيف اهلل �شالح الدره من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/احمد عباد �شيف اهلل �شالح الدره من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي �شيف اهلل �شالح الدرة

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/�شركة حممد الدره لل�شتائر ذ.م.م
MOHAMMED AL DURRA CURTAINS LLC

اىل/احمد الدره لل�شتائر - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
AHMED AL DURRA CURTAINS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل عنوان/من العني العني - منطقة اليحر - بناية حممد مهدي عو�س الحبابي 
 - 1134506 - 1602 - NCS ال�شالمات 1 1602 - 1134506 -  ال�شالمات  اىلالعني 

العني بلدية  البلدية  ال�شوؤون  دائرة   -  NCS
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الزين  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة النوافري  
رخ�شة رقم:CN 2082616  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تات�س ثري لدارة العقارات  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2618321 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/تات�س ثري لدارة العقارات
TOUCH TUREE PROPERTY MANAGEMENT

اىل/القريوان لدارة العقارات
ALQIRAWAN PROPERTY MANAGEMENT

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر:

الظاهري  �شبيب  اأحمد  �شعادة  ا�شتقبل 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال�����ع�����ام  الأم���������ني 
الحتادي وفدا من كلية الدفاع الوطني 
بجمهورية بنغالدي�س ال�شعبية الأربعاء 
مقر  يف  2018م  �شبتمر   12 امل��واف��ق 

املجل�س باأبوظبي. 
وتطوير  تعزيز  �شبل  اجل��ان��ب��ان  وب��ح��ث 
وتبادل  وال�����ش��راك��ة  ال���ت���ع���اون  ع���الق���ات 
اخل���رات وامل��ع��ل��وم��ات وامل��ع��رف��ة بينهما 
للبلدين  امل�شرتكة  امل�شالح  يخدم  ومبا 
ال�شديقني يف ظل رغبتهما يف الرتقاء 
بالتعاون الثنائي. واطلع الوفد ال�شيف 
على ن�شاطات املجل�س واأدواره واإجنازاته 
والدبلوما�شية  وال��رق��اب��ي��ة  الت�شريعية 
احلياة  تطور  م�شرية  وعلى  الرملانية، 

الرملانية يف الدولة. 
اأحمد  ���ش��ع��ادة  ن��ق��ل  ال��ل��ق��اء  م�شتهل  يف 
����ش���ب���ي���ب ال�����ظ�����اه�����ري حت�����ي�����ات م���ع���ايل 
رئي�شة  القبي�شي  عبداهلل  اأمل  الدكتورة 
للوفد  الحت��������ادي  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س 
الإقامة،  ال�شيف ومتنياتها لهم بطيب 
ك��م��ا اأط��ل��ع��ه��م ع��ل��ى ال�����دور ال����ذي يقوم 
ب���ه امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت�������ادي على 
واأهم  واخل��ارج��ي،  الداخلي  ال�شعيدين 
حم��ط��ات ت��ط��ور م�����ش��رية امل��ج��ل�����س منذ 
1972م،  ع��ام  فراير   12 يف  تاأ�شي�شه 
والدعم الذي حظي به من قبل املغفور 
له ب��اإذن اهلل ال�شيخ زاي��د بن �شلطان اآل 

“طيب اهلل ثراه”، ويوا�شل هذا  نهيان 
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  النهج �شاحب 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
املجل�س  مت��ك��ني  م�����ش��رية  راع�����ي  اهلل”، 
اأعلنه  الذي  ال�شيا�شي  للرنامج  تنفيذا 

�شموه عام 2005.
اأهمية  على  اللقاء  خ��الل  التاأكيد  ومت 
واخل��رات بني خمتلف  الزيارات  تبادل 

دولة  ال�شديقني  البلدين  يف  املوؤ�ش�شات 
وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
فر�شة  ميثل  مب��ا  ال�شعبية  بنغالدي�س 
اجلانبني  بني  التعاون  م�شتوى  ل��زي��ادة 
وال����ع����م����ل ق����دم����ا ن���ح���و الرت������ق������اء اإىل 
اأك������رث مت����ي����زا، يف ظ����ل ما  م�������ش���ت���وي���ات 
وثيقة  تاريخية  عالقات  من  يربطهما 
املتبادل  التفاهم والح��رتام  قائمة على 

والرملانية  ال�شيا�شية  املجالت  �شتى  يف 
وال�شتثمارية  والتجارية  والقت�شادية 
وذلك  والطاقة،  والطريان  وال�شياحية 
وتوجيهات  ط��م��وح��ات  لتحقيق  ���ش��ع��ي��ا 
على  بالنفع  ي��ع��ود  مب��ا  البلدين،  ق��ي��ادة 

ال�شعبني والبلدين ال�شديقني. 
تعزيز  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ال���ت���اأك���ي���د  ك��م��ا مت 
العالقات الرملانية بني املجل�س الوطني 

الحتادي وبرملان بنغالدي�س على جميع 
والت�شاور  امل��واق��ف  وتن�شيق  امل�شتويات، 
حيال الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك يف 

خمتلف املحافل الدولية.
ال��ظ��اه��ري على ���ش��رورة ت�شافر  و���ش��دد 
والدولية  الإقليمية  اجل��ه��ود  وتن�شيق 
والتطرف  الإره����اب  مل��واج��ه��ة  وتكاملها 
مع  مت��وي��ل��ه،  وم�����ش��ادر  منابع  وجتفيف 

لكل من  الت�شدي  التاأكيد على �شرورة 
يدعم وي��روج ومي��ول الإره���اب وخطاب 

التطرف والكراهية.
اأفكار  واأك��د التزام دول��ة الإم��ارات بن�شر 
واحرتام  ال�شلمي  والتعاي�س  الت�شامح 
م��ا جت�شد من  وه��و  املجتمع،  الآخ���ر يف 
اإىل  لفتا  للت�شامح،  وزارة  اإن�شاء  خالل 
اأن الدولة تعتر منوذجا عامليا فريدا يف 

على  يعي�س  بحيث  والتعاي�س،  الت�شامح 
200 جن�شية يف  اأر���ش��ه��ا م��ا ي��زي��د ع��ن 

حمبة وتعاي�س و�شالم واأمن وا�شتقرار.
الوطني  للمجل�س  العام  الأم��ني  واأطلع 
الحت�����ادي ال��وف��د ال�����ش��ي��ف ع��ل��ى تطور 
اخلدمات احلكومية يف الدولة وانتقالها 
اإىل  الإلكرتونية  احلكومة  مرحلة  من 
اإىل  للو�شول  �شعيا  ال��ذك��ي��ة،  احل��ك��وم��ة 

م��رح��ل��ة ال����ذك����اء ال���ش��ط��ن��اع��ي، ال���ذي 
���ش��ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه ق���ط���اع���ات اخل���دم���ات 
الدولة،  يف  امل�شتقبلية  التحتية  والبنية 
وف��ق��ا ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الإم�����ارات للذكاء 
اأول م�شروع �شخم �شمن  ال�شطناعي، 

مئوية الإمارات 2071.
اأع������رب وف����د ك��ل��ي��ة الدفاع  م���ن ج��ان��ب��ه 
ال��وط��ن��ي ب��ج��م��ه��وري��ة ب��ن��غ��الدي�����س عن 
�شعادته بوجوده يف دولة الإمارات، م�شيدا 
و�شيافة،  ا�شتقبال  ح�شن  من  لقيه  مبا 
ومبا و�شلت اإليه دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة م��ن ت��ق��دم وت��ط��ور م��ل��ح��وظ يف 
من  العديد  وحتقيقها  امل��ج��الت،  �شتى 
الإجنازات امللمو�شة على خمتلف ال�شعد 

حمليا واإقليميا ودوليا.
واأكد اأهمية اجلهود التي تقوم بها دولة 
امل��ت��ح��دة وبراجمها  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
ف���ي���م���ا ي��خ��ت�����س ب���ت���ق���دمي امل�������ش���اع���دات 
الإن�شانية والإغاثية والإمنائية للعديد 
الكوارث  م��ن��اط��ق  ويف  ال��ع��امل  دول  م��ن 
الريادي  ب���دوره���ا  م��ن��وه��ا  وال���ن���زاع���ات، 
ال���ق�������ش���اي���ا على  م����ن  ال���ع���دي���د  يف ح����ل 
امل�شتويني الإقليمي والدويل، والتزامها 
ال�شالم وحماية  الفاعل بعمليات حفظ 
الالجئني واإعادة الإعمار يف املناطق بعد 
انتهاء ال�شراعات. ويف نهاية اللقاء قام 
�شملت  املجل�س  مبنى  يف  بجولة  ال��وف��د 
قاعة زايد التي يتم فيها عقد اجلل�شات 
ومتحف الحت���اد ال���ذي ي��وث��ق اإجن���ازات 

وتطور امل�شرية الرملانية يف الدولة.

•• العني -وام:

العزاء  الأول واجب  اأم�س  اآل نهيان م�شاء  ال�شيخ �شعيد بن طحنون  قدم معايل 
املغفور  وف��اة  يف  اأحمد  و�شقيقه  الظاهري  ه��زام  بن  حممد  عبداهلل  حممد  اإىل 
له والدهما عبداهلل حممد بن هزام الظاهري. واأع��رب معاليه - خالل زيارته 
ت��ع��ازي��ه و�شادق  اأح���ر  ع��ن   - ال��ع��ني  ال��ط��وي��ة يف مدينة  ال��ع��زاء مبنطقة  جمل�س 
موا�شاته لأ�شرة وذوي الفقيد.. �شائال املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�شع رحمته 
واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�شر وال�شلوان. قدم العزاء اإىل 

جانب معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان .. �شلطان بن را�شد الظاهري .

•• اأم القيوين-وام:

حمالت  القيوين  اأم  بلدية  يف  والبيئة  العامة  ال�شحة  اإدارة  نفذت 
تفتي�شية على املقا�شف املدر�شية يف الإمارة للتاأكد من التزام املوردين 
بتوفري وجبات غذائية �شليمة ومطابقة لال�شرتاطات ال�شحية التي 

و�شعتها اجلهات املخت�شة.
واأكد غامن علي �شعيد مدير اإدارة ال�شحة العامة والبيئة يف البلدية 
اأن احلمالت التفتي�شية تاأتي يف اإطار املتابعة امل�شتمرة من قبل الإدارة 
املوردة  ال�شركات  على  والتاأكيد  للطلبة  الغذائية  ال�شالمة  لتحقيق 

ب�شرورة توفري وجبات �شحية و�شليمة حفاظا على �شحة الطلبة.
للطلبة �شروري  املقدم  الغذاء  نوعية  على  الرقابي  ال��دور  اإن  وق��ال 

الغذائية  العنا�شر  وت��ن��وع  املقدمة  اليومية  الوجبات  ملتابعة  وه��ام 
بهدف  املقدمة  الأن���واع  ومالئمة  الآدم��ي  لال�شتهالك  و�شالحيتها 
جميع  ا�شتبعاد  من  والتاأكد  الطالب  و�شالمة  �شحة  على  احلفاظ 
الأغذية املحظورة طبقا لقرارات وزارة الرتبية والتعليم التي ت�شمل 
وال�شوكولتة  املقلية  والبطاطا  الغازية  وامل�شروبات  امل�شنعة  اللحوم 
وال�شيب�س وم�شروبات الطاقة والأغذية املحتوية على األوان �شناعية. 
و  ال��ت��ع��اون  خ��الل  م��ن  التفتي�س  و  الغذائية  ال��رق��اب��ة  عمليات  وت��ت��م 
ال�شيخ  وموؤ�ش�شة  البلدية  يف  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  اإدارة  ب��ني  التن�شيق 
توفري  علي  امل�شرفة  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الوجبات اليومية يف مدار�س الإمارة وذلك باأخذ العينات املوجهة اإىل 
املدار�س احلكومية والك�شف عليها يف املختر التابع للبلدية واإجراء 

لال�شرتاطات  تتطابقها  من  والتاأكد  ال��الزم��ة  املخرية  الفحو�س 
ال�شحية التي توؤكد �شالحية و�شالمة الأطعمة مبا ي�شمن تقدمي 

اأف�شل الوجبات.
املقا�شف  ملراقبة  للمدار�س  ميدانية  بزيارات  البلدية  مفت�شو  وق��ام 
ال�شحة  ا���ش��رتاط��ات  بتطبيق  العاملني  ال��ت��زام  م��دى  على  للوقوف 
الزي  وارت���داء  اأم��را���س معدية  اأي��ة  والتاأكد من خلوهم من  العامة 
املوحد. وتت�شمن اخلطة الرقابية للبلدية على مقا�شف املدار�س يف 
الإمارة تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية مل�شريف املقا�شف وتزويدهم 
ال�شكاوى  تلقي  اإىل  اإ�شافة  ال�شليمة  التغذية  ب�شاأن  توعوية  بن�شرات 
اأنواع  اأج���ود  ت��وف��ري  اأج���ل  وال��ع��م��ل على معاجلتها م��ن  وامل��الح��ظ��ات 

الأطعمة يف املقا�شف املدر�شية.

�سعيد بن طحنون يعزي يف 
وفاة عبداهلل الظاهري

بلدية اأم القيوين تنفذ حمالت تفتي�سية على املقا�سف املدر�سية يف االإمارة

اأمني عام املجل�ش الوطني االحتادي ي�ستقبل وفدا من كلية الدفاع الوطني بجمهورية بنغالدي�ش

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك كوميت م م ح

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 248773          بتاريخ :2016/2/15    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: كوميت م م ح.
وعنوانة : دبي – 301، لوب 16 ، املنطقة احلرة بجبل علي، �س.ب 17780 دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
العلمية،  اأقمار �شناعية للغايات  اأجهزة لالقمار ال�شناعية،  م�شتقبالت �شمعية وب�شرية، �شماعات هواتف، 
حا�شب اآيل، طابعات ت�شتخدم مع اأجهزة احلا�شوب، لوحات مفاتيح لجهزة حا�شوب، ذاكرات حا�شوب، برامج 
احلا�شب  اجهزة  حا�شوب،  العاب  برامج  )م�شجلة(،  حا�شوبية  برجميات  للتنزيل،  قابلة  برجميات  م�شجلة 
العاب  برامج  البيانات،  ومعاجلة  اليل  احلا�شب  م�شتلزمات  اخ��رى(،  فئات  يف  واردة  )غ��ري  ول��وازم��ه  اليل 
حا�شوب، تلفزيونات، راديو، اأجهزة راديو للمركبات، م�شتقبالت �شمعية وب�شرية، يف �شي دي، دي يف دي، الت 
ت�شوير )فوتوغرافية والكرتو�شتاتية، وحرارية(، الت فاك�س، كامريات فيديو، كامريات ت�شوير �شينمائي، 

الهاتف املتحرك، وادوات الهاتف املتحرك.
الواق�عة بالفئة: 43

و�شف العالمة : بطاقة بها حرف C على �شكل دائرة وحتتها كلمة COMMIT باللوان كما هو مو�شح 
بال�شكل املرفق.
ال�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  �شبتمرب 2018 العدد 12426

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
مطعم دول�شي �شكاي ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

 املودعة حتت رقم: 280328          بتاريخ :2017/10/1   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: مطعم دول�شي �شكاي ذ.م.م.
وعنوانة : دبي حمل رقم 72 ملك فندق العنوان، بردبي برج خليفه ���س.ب 9486، دب��ي، الم��ارات العربية 

املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.
الواق�عة بالفئة: 43

و�شف العالمة : كلمة "Dolce SKY " بالأحرف الالتينية بخط مميز يف �شطرين وحتتها ر�شم اأ�شدين 
PLEASURE وعلى اجلانب  كلمة  الو�شط  ب�شكل مميز ويف  وبالأ�شفل زحرفة  ال�شيوف  متقابلني مع 
الالأمين كلمة " JOY " وعلى اجلانب الأي�شر كلمة "DESIRE " وجميعهم باللون الذهبي يف خلفية 

بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
 pleasure، joy ال�شرتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�شري عن الكلمات

العادي الو�شع  يف  حدة  على  كل   Dolce، sky
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  �شبتمرب 2018 العدد 12426

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
مطعم ومثلجات انفور�س الباترو�س �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 295251          بتاريخ : 12/07/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: مطعم ومثلجات انفور�س الباترو�س �س.ذ.م.م.
وعنوانة : دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43
و�شف العالمة : كلمة "برابهو�س" بحروف عربية باللون ال�شفر وحتتها عبارة "اطباق  خ�شار وم�شاوي" 
وحتتها  خا�س  ب�شكل  ال�شفر  باللون  لتينية  بحروف   "Prabhu's" كلمة  وبال�شفل  البي�س  باللون 

عبارة "Veg Cuisine & Grills" باللون البي�س كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
خ�شار  "اطباق  الكلمات  عن  ح�شري  بحق  املطالبة  عدم  مع  جمملها  يف  للعالمة  احلماية   : ال�شرتاطات 

وم�شاوي"  على حدة يف الو�شع العادي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  �شبتمرب 2018 العدد 12426

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   283709   بتاريخ :   201/11/29
 بيانات الأولوية :     

باإ�شم :  هالوجني نيتورك�س ، ال ال �شي  
املتحدة  ال��ولي��ات   ،  32789 فلوريدا   ، ب��ارك  وينرت   ،  101 �شويت   ، بوليفارد  مور�س  دبليو.   807   : وعنوانه 

المريكية
�شورة العالمة

  
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :   41

توفري حمتوى و�شائط متعددة رقمي والكرتوين تفاعلي غري قابل للتنزيل على اخلط املبا�شر يف جمالت 
املو�شيقى والرتفيه والتعليم واملنا�شبات احلية ؛ توفري األعاب تفاعلية على اخلط املبا�شر ؛ توفري معلومات 
اإخبارية وخدمات  اعداد التقارير الإخبارية يف جمالت الرتفيه واملو�شيقى والأفالم والريا�شة وامل�شاهري 

والثقافة والأزياء والتعليم والإ�شتجمام واملنا�شبات اجلارية ؛ توفري خدمات الرتفيه على اخلط املبا�شر.
و�شف العالمة  : الكلمة HALOGEN كتبت باحلروف الالتينية.

الإ�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  �شبتمرب 2018 العدد 12426

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم :  266514   بتاريخ : 2017/01/16
امل�شجلة بالرقم :  266514   بتاريخ : 2017/07/09

باإ�شم املالك :  البريق اليماين لتجارة الهواتف �س ذ م م 
وعنوانة : دبي �س. ب: 40820

ا�شم املتنازل له :  �شنفايل )ات�س كيه( ليمتد
وعنوانة : وحدة 402، الطابق 4، فريمونت ات�س ا�س اإي رقم 8 قطن تري درايف ادمريالتي، هوجن كوجن

بتاريخ : واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد :  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
هواتف حممولة، اأجهزة ملحقة باحلا�شوب، اأطقم غري يدوية للهواتف، �شماعات الراأ�س، لبادات الفاأرة، يف 

الفئة 9
تاري�خ انتقال امللكية  :    2018/04/17      تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل :  2018/05/10

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  �شبتمرب 2018 العدد 12426

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
اإعادة اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى

الرقم 2018/92 جتاري كلي 
مذكرة اإعادة اإعالن موعد جل�شة بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى  

اىل املدعي عليه / جمال اأحمد برهم ذياب 
حيث اأن املدعيني : 1-ورثة املرحوم / ذياب اأحمد حممد برهم وهم اأحمد ذياب اأحمد برهم - دينا ذياب اأحمد - 

حممد ذياب اأحمد - كفا عبداهلل اأحمد - �شلمى ذياب اأحمد برهم - لينا ذياب اأحمد برهم
2- ابراهيم داوود حممد جفال  قد اقاموا عليك الدعوى رقم 2018/92 جتاري كلي وعليه يقت�شي ح�شورك اىل حمكمة 
راأ�س اخليمة - اأمام مكتب اإدارة الدعوى - يوم الثالثاء ال�شاعة التا�شعة �شباحا املوافق 2018/9/18م وذلك لالإجابة 
على الدعوى ، وتقدمي ما لديكم من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكم عن احل�شور اإو اإر�شال وكيل عنكم يف الوقت 
املحدد اأعاله فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا ، بحقكم. نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة الق�شاء بالآتي : 1- 
 الت�شريح بالدعوى ل�شداد الر�شم املقرر عنها وحتديد جل�شة قريبة لها واإعالن املدعي عليهم بن�شخة عنها للرد عليها  
2- ندب جلنة خرة من خبريين احدهما هند�شي والخر ح�شابي لالنتقال ملقر الك�شارة ومعاينتها على الطبيعة 
بها والإطالع  ا�شرار  اأية  للت�شغيل وحتديد  والتاأكد فنيا من �شالمتها  ا�شولها من معدات وخالفه  وح�شر كافة 
على م�شتندات الدعوى وعلى دفاتر وك�شوف ح�شابات الك�شارة وك�شوف وفواتري املبيعات منذ بداية عقد ال�شتثمار 
با�شم  والتزامات  وما عليها من حقوق  لها  وما  الغري  للك�شارة لدى  التي  املبالغ  كافة  وتدقيق ح�شاباتها وحتديد 
املدعي الثاين كذلك بيان م�شتحقات املدعي الثاين من تاريخ ت�شجيل موؤ�ش�شة العال با�شمه مع بيان وحتديد املبالغ 
التي ا�شتويل عليها املدعي عليها الثاين والثالث وبيان ان كانا يديرا الك�شارة اإدارة مهنية �شليمه اأم يوجد �شوء اإدارة 
ومدى تاأثري ذلك على املدعني وحتديد ال�شرار التي حلقت باملدعني من جراء ذلك وكذلك بيان ال�شرار التي 
حلقت باملدعني من جراء امتناع املدعي عليه الثالث عن الغاء وكالة املدعي عليهما الأول والثاين والنتقال اىل 
مقر الك�شارة وبحث اوراقها وم�شتنداتها والوقوف على مكا�شبها وارباحها متهيدا لت�شفية احل�شاب بني الطرفني 

املدعون من جهة واملدعي عليهم من جهة اخرى. 
3- الزام املدعي عليهم بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

مدير اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2018/5705 (

املنذر : م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 
املنذر اإليها : بوليفارد لتاأجري ال�شيارات �شركة ال�شخ�س الواحد - �س ذ م م )حاليا( 

بوليفارد لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م  - )�شابقا(
الإخالل  نتيجة  دره��م   )226،194.81( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�شيارات وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر 
املموله ل�شاحلكم وبيعها  ال�شيارات  التنفيذية على كل  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �شي�شطر  واإل 

باملزاد ومنها ال�شيارات التاليه :-            
موديل  كوبيه(   - اودي   A5( ن��وع  من  )15249/خ�شو�شي/J/دبي(  رق��م  ال�شيارة   -  1

)2016( اللون )ف�شي( 
موديل  �شالون(   - اودي   A3( نوع  من  )34019/خ�شو�شي/J/دبي(  رقم  ال�شيارة   -  2

)2016( اللون )ابي�س( 
موديل  �شالون(   - اودي   A3( نوع  من  )34878/خ�شو�شي/J/دبي(  رقم  ال�شيارة   -  3

)2016( اللون )ا�شود( 
موديل  ���ش��ال��ون(   - اودي   A6( ن��وع  م��ن  )59849/خ�شو�شي/J/دبي(  رق��م  ال�شيارة   -  4  

)2016( اللون )ابي�س( 
واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2018/5725 (

املنذر : بنك دبي ال�شالمي 
املنذر اإليها : مطعم ت�شاول�س - �س ذ م م 

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )214.758.00( درهم نتيجة الإخالل 
تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�شيارات املموله ل�شاحلكم 

وبيعها باملزاد ومنها ال�شيارات التاليه :-            
فان(   - اي�س  ه��اي  )تويوتا  ن��وع  من  )25614/خ�شو�شي/S/دبي(  رق��م  ال�شيارة   -  1

موديل )2016( اللون )ابي�س( 
فان(   - اي�س  هاي  )تويوتا  نوع  من  )92089/خ�شو�شي/R/دبي(  رقم  ال�شيارة   -  2

موديل )2016( اللون )ابي�س( 
فان(   - اي�س  ه��اي  )تويوتا  ن��وع  من  )25615/خ�شو�شي/S/دبي(  رق��م  ال�شيارة   -  3

موديل )2016( اللون )ابي�س( 
 4 - ال�شيارة رقم )25613/خ�شو�شي/S/دبي( من نوع )تويوتا هاي اي�س - فان( موديل 

)2016( اللون )ابي�س( 
واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1386
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد �شالم خان �شيد انور - باك�شتاين  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شته البالغة 50 %  من كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ خالد غالم �شبري غالم 
البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  باك�شتاين   - انور  �شيد  خان  �شالم   حممد   : ال�شيد   ، اجلن�شية  باك�شتاين   - �شبري 
اومني  ال�شيد/  اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  من   )%50( البالغة  ح�شته  من  جزء  عن  والتنازل 
ال�شيارات(  لغ�شيل  ال�شريعة  )اليادي  با�شم  الرخ�شة  اجلن�شية يف  - هندي  اومني  دافيد  اومني  مانيكويكال 
والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )601949(.  تغيريات اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من 

موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات اىل �شراكة اعمال مهنية  تنازل �شاحب الرخ�شة لخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل 
. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
لتباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ 

الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1382
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شفيق ذو الفقار �شاهانى - اململكمة املتحدة اجلن�شية، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل ال�شيد/ دان�س حممد يعقوب 
الوجبة  )مطعم  امل�شماة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  باك�شتاين   - خان  يعقوب  حممد  خان 
دائرة  من  ال�شادرة   )751867( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  الطازجة( 

التنمية القت�شادية بال�شارقة.  تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1385
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ امان اقبال حممد اقبال - باك�شتاين اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيدة : �شريفة حمود حممد - اإماراتية 
تاأ�ش�شت  والتي  ال�شيارات(  ومكيفات  كهرباء  لت�شليح  )الن�شيب  با�شم  الرخ�شة  يف  اجلن�شية 
باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )523406( ، تغيريات اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من 

موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية - تنازل �شاحب الرخ�شة لخر 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1383
البيع  اإماراتي اجلن�شية يرغب يف   - ب�شكردي  ال�شيد/ ح�شن حممد ح�شن خمي�س  بان  ليكن معلوما للجميع 
اجلن�شية  باك�شتاين   - علي  عارف حممد  ال�شيد/ حممد  اىل  وذلك  البالغة %51   كامل ح�شته  والتنازل عن 
وال�شيد/ داني�س ندمي عثماين ندمي افتاب عثماين - باك�شتاين اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
با�شم  الرخ�شة  باك�شتاين اجلن�شية يف   - ال�شيد/ حممد عارف حممد علي  اىل  البالغة )49%( وذلك  ح�شته 
)مطعم داني�س ندمي - ذ م م( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )535771( - تغريات اخرى 
: تغيري ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل اخلدمات - تغيري ال�شم 
التجاري من ال�شم التجاري ال�شابق )مطعم داني�س ندمي - ذ م م ( لي�شبح ال�شم التجاري اجلديد )مطعم 
�شجره التوابل( خروج �شريك / �شركاء ، دخول اخر / اخرين - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف 
يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1384
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ابراهيم حممد عبدالرحيم اكري العو�شي - اإماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الرخ�شة امل�شماة / اخلليل ل�شياغة 
الذهب - مبوجب رخ�شة رقم )23852( وذلك لل�شيد/ انيل كومار �شاندرا �شيخاران ناير - هندي 
اجلن�شية  ، تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�شة ال�شابق ل�شاحبها احلايل ، ومت تغري ال�شكل 

القانوين للرخ�شة : من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
 اعـــــــالن       

املرجع : 2018/495 ك ع ت 
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان  ال�شيد/ 
الت�شديق  الإم��ارات  طلب   : ، اجلن�شية  ابراهيم هالل اخلمريى  ابراهيم خليل 
علي حمرر يت�شمن : تنازل املحل التجاري با�شم )�شيلفر �شكاى لتجارة الهدايا( 
املرخ�شة  الإم���ارات  و   : ، اجلن�شية  امل��رزوع��ي  الع�شم  اىل/اح��م��د عبداهلل حممد 
من دائرة التنمية القت�شادية يف عجمان حتت رقم امللف 36697  وامل�شجل لدى 
غرفة جتارة و�شناعة عجمان.  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على التوقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�شادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 189

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ �شهاد �شالح مكطوف - عراقية اجلن�شية تنازلت عن 
كامل ح�شتها البالغة )100%( يف املن�شاأة املذكورة اأدناه بكافة مقوماتها املادية واملعنوية 
وال�شم �شامال هذا البيع كافة املوجودات واملعدات اىل ال�شيدة/ زينب ح�شن مقاولة - 
ايرانية اجلن�شية يف موؤ�ش�شة فردية م�شماة )�شالون لأجلك لل�شيدات( واملرخ�شة برقم 

)548658( من دائرة التنمية القت�شادية ال�شارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�س على 

ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
 الكاتب العدل بال�شارقة   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

اإعالن
اإعالن للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى  

رقم الدعوى 2018/300   احوال �شخ�شية
بناء على طلب مدعي / علي ح�شن �شعيد حله ال�شحي 

اىل مدعي عليه / مروه حممد عبدالعزيز علي 
العنوان / الإمارات - راأ�س اخليمة - غليلة - راأ�س اخليمة - بالقرب من �شعبيه ال�شيخ 

خليفه - هاتف متحرك / 971557812220+ 
فانت مكلف باحل�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد عنك 
،  على جريدتني  بالن�شر   .... املوافق 2018/9/19  الأرب��ع��اء  يوم  ال�شاعة 09.00 من  يف 

يوميتني باللغة العربية داخل الدولة 
حرر يف 2018/9/12 م   

اإدارة الدعوى : عالء الدين عبدالقادر حممد 
مكتب  اإدارة الدعوى

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
 اإعالن بالن�شر - باالإحالة 

 2018/221 جتاري جزئي
اىل املدعي عليها / �شركة ال�شا للهند�شة والن�شاءات �س م ح  - ذ م م ميثلها مديرها/ 

غ�شان �شامي عربيد 
الدعوى احلقوقية  اقامت  قد  املدعية  ان  - حيث  م  م  ذ  �س   - لي�س  داميوند   / املدعية 
2018/221 جتاري جزئي وطلبت فيها الزام املدعي عليها بدفع مبلغ 113696.38 درهم 
التام  ال�شداد  وحتى  ال��دع��وى  قيد  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  للمدعية 
وبالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحيث متت احالة الدعوى بحالتها اىل 
الدائرة املخت�شة مما يقت�شي ح�شورك اىل الدائرة الثانية التجارية اجلزئية مبحكمة 
راأ�س اخليمة يوم الربعاء 2018/9/19 ال�شاعة التا�شعة �شباحا او ار�شال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 
حرر بتاريخ : 2018/9/10

مكتب اإدارة الدعوى 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
املعلن : عارف حممد �شالح على الزرعوين - حمتكم

املعلن اإليه : حممد اقبال - حمتكم �شده  
اأم��ام مركز دبي  اق��ام �شدكم دع��وى حتكيمية  ب��اأن املحتكم كان قد  برجاء الإحاطة 
للتحكيم الدويل ، �شجلت حتت رقم 2018/12 - مت عقد اجلل�شة الأوىل )اجلل�شة 
تعيني  مت   -  2018/7/17 بتاريخ  ال��دويل  للتحكيم  دب��ي  مركز  مببنى  الفتتاحية( 
املحكم املنفردة الدكتور/جوردن بالنك مبعرفة مركز دبي للتحكيم الدويل للف�شل 
لتقدمي  للمحتكم   2018/7/25 تاريخ  التحكيم  هيئة  ح��ددت   - التحكيم  دع��وى  يف 
لئحة الدعوى املعدلة وامل�شتندات املوؤيدة للدعوى. - حددت هيئة التحكيم تاريخ 
2018/8/26 للمحتكم �شده لتقدمي رده على دعوى التحكيم ، ودعوى متقابلة اإن 
وجدت.  وقد حددت هيئة التحكيم كذلك تاريخ 2018/9/24 للمحتكم �شده لتقدمي 

رده على دعوى التحكيم ودعوى متقابلة ،  اإو وجدت. 
برجاء الإحاطة.  

اإعـــــــــــالن 

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �شفر اربعة للعقارات - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 304 اف ملك بنك الإمارات دبي الوطني - بردبي - املركز التجاري 
: 710325  رقم  الرخ�شة  رق��م    ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�شكل    - الول 
القيد بال�شجل التجاري : 1137357   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/8/16  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2018/8/16  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
ام بي كي لتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 1904 ملك عبداهلل احمد عبداهلل 
املو�شى - بردبي - املركز التجاري الأول -  هاتف : 3585133-04  فاك�س : 04-3585113    
تاريخ  من  يوماً   )45( خالل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً 

ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : برمييوم فور�ش & فا�شن - �ش ذ م م  
ال�شكل   - دب��ي  مر�شى   - ب��ردب��ي   - رزيدن�س  بيت�س  جمريا  ملك   15 رق��م  حم��ل   : العنوان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 657504  رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  القت�شادية بدبي  التنمية  دائ��رة  تعلن  : 1080573  مبوجب هذا 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2018/9/2  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/9/2  وعلى من 
ي�شرى و�شركاه لال�شت�شارات  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  لديه 
وتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�شرى عادل امني - بردبي - اخلليج 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   045588204  : فاك�س    045588206  : هاتف  ال��ت��ج��اري   

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ام بي كي لتدقيق احل�شابات  
العنوان : مكتب رقم 1904 ملك عبداهلل احمد عبداهلل املو�شى - بردبي - املركز التجاري 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-3585113  : فاك�س    04-3585133  : هاتف    - الأول 
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م م   ذ  - �ش  للعقارات  اربعة  �شفر 
2018/8/16  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/8/16  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ي�شرى و�شركاه لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات  
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�شرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري   هاتف : 
045588206  فاك�س : 045588204 - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  برمييوم فور�ش & فا�شن 
- �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/9/2  واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/9/2  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة: ا�شتيل ازين للتجارة العامة - �ش ذ م م    
ابراهيم احمد حوكل -  العنوان: مكتب )201( ملك  رقم الرخ�شة:  562674  
بال�شجل  القيد  القانوين: ذات م�شئولية حم��دودة رقم  ال�شكل  املرر -  ديرة - 
الغاء  بانهاب�شدد  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن    70563 التجاري: 
الرتخي�س اخلا�س بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���س  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�شادية بدبي من خالل الريد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
حتديد موعد اجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2017/6458 جتاري جزئي ال�شارقة 
املدعي / �شركة اخلليج للتمويل - �س م خ 

املدعي عليهما : 1-�شركة املراد خلدمات تنظيف املباين / 2-فادي �شليمان اأبو احل�شن 
ال�شادة / 1-�شركة املراد خلدمات تنظيف املباين / 2-فادي �شليمان اأبو احل�شن 

بالإ�شارة اىل انتدابي كخبريا م�شرفيا من قبل حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية يف الدعوى رقم 
2017/6458 جتاري جزئي واملقامة �شدكم من �شركة اخلليج للتمويل �س م خ ، اأود دعوتكم حل�شور 
اجتماع اخلرة املقرر انعقاده يوم الثالثاء املوافق 2018/9/18 يف متام ال�شاعة 11.00 �شباحا مبقر 
مكتب �شركة اخلليج للتمويل الكائن ببناية تيفان الطابق 29 كال�شرت W - مبنطقة ابراج بحرية 

اجلمرية - بدبي - وعليكم اح�شار كل ما لدكم من اوراق وم�شتندات متعلقة بالدعوى اعاله
اخلبري امل�شريف / اإلهامي عديل عبداللطيف �شيد اأحمد - هاتف نقال 0506556905  

اخلبريامل�شريف 
اإلهامي عديل عبداللطيف �شيد اأحمد  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
الدعوى  رقم 2018/2690م - مدين ، جزئي ، جتاري 

حمكمة ال�شارقة االبتدائية املدنية التجارية  
اىل املدعي عليه : ال�شيد/  منت�شر حممد �شعيد نفاع )جمهول حمل الإقامة(  

"البطحاء للتمويل" بوكالة : مكتب عبداحلكيم بن حرز للمحاماة  اإم دبليو  ام  - مبا ان املدعي : �شركة بي 
اقام عليكم الدعوى الق�شائية رقم 2018/2690 م ، مدين - جزئي - جتاري -  ، قد  القانونية  وال�شت�شارات 
ال�شارقة ،  فانتم مكلفون او وكيلكم القانوين باحل�شور امام اخلبري امل�شريف املكلف من عدالة املحكمة  لجتماع  
اخلرة الول  باذن اهلل يف يوم اخلمي�س املوافق )2018/9/20م( ال�شاعة الواحدة ظهرا ،  مبقر مكتب اخلبري 
)دار البيان للح�شابات وال�شت�شارات( منطقة اأبوهيل ، ديرة ، �شارع الإحتاد ، دبي ، مقابل القيادة العامة ل�شرطة 
دبي ، بجوار حمطة القيادة ، مرتو دبي ، بناية ال�شيخ را�شد املكتوم ، طابق امليزانني ، رقم )05(. وللتوا�شل 
امل�شتندات  كافة  ن�شخة عن  ، م�شطحبني معكم   04  2511318 ،  04  2544577 : فاك�س   ،  04  2544566 : هاتف 
املوؤيدة لدفوعكم ، وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلرة ومتكني اخلبري من اداء مهمته ، وبيان وجه احلق 

يف الدعوى ، ويف حال عدم احل�شور �شيتم الجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�شوؤولية.
اخلبري امل�شريف  الدكتور / حممد الفقي 
هاتف / 6521992 050     

اإعالن ح�شور اإجتماع اخلربة 

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
 اإعالن بالن�شر لدى حمكمة دبي االإبتدائية 
الق�شية رقم 1116 ل�شـــ 2018  جتاري كلي    

املرفوعة من / لينا ابراهيم عبداهلل اآل ال�شيخ - �شد / فرزين يد اله عابدينى اأبخواره ب�شفته 
مالك ال�شركة ال�شوي�شرية للعطور م م ح - باملنطقة احلرة بال�شارقة 

املدعي عليه / فرزين يد اله عابدينى اأبخواره ب�شفته مالك ال�شركة ال�شوي�شرية للعطور م 
م ح - باملنطقة احلرة بال�شارقة - مدعو للح�شور لجتماع اخلرة احل�شابية املقررة عقده 
�شعيد  اخلبري / حممد  مكتب  وذلك مبقر  املوافق 2018/9/16   الحد  يوم  الثانية ظهرا 
ال�شبلي لتدقيق احل�شابات ، والكائن بدبي - �شارع ال�شيخ زايد - مقابل حمطة مرتو اخلليج 
التجاري - خلف الإمارات للعطالت - بناية بري�شم - بجوار اومنيات 1 - الطابق ال�شاد�س 

مكتب رقم 607 م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.   
اخلبري احل�شابي
�شامل حممد �شامل بالعمى    رقم القيد  144

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
 اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 1302/ ل�شنة 2018  
لدى حمكمة اأبوظبي االبتدائية - جتاري - كلي

املرفوعة من / �شرييل دانيال توما 
�شد / �شركة التطوير وال�شثمار ال�شياحي - اأبوظبي 

املدعي عليها مدعوة للح�شور �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لجتماع اخلرة 
)الهند�شية( ومعاينة الفيال مو�شوع الدعوى املقرر عقده ال�شاعة 9.30 �شباحا 
جزيرة   - ابوظبي   - الكائن  �شركتها  مبنى  يف   2018/9/16 املوافق  الحد  يوم 
ال�شعديات - املنطقة الثقافية.  م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات التي ترغبون 

يف تقدميها للخبري.
اخلبري / حممد �شعيد 
�شامل حممد �شامل بالعمى   

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
 اخطار دفع بالن�شر

 يف الق�شية التنفيذية رقم 2018/827 - التنفيذ املدين 
 ، اإماراتي اجلن�شية  العو�شي  يو�شف  احمد ها�شم   / �شينا ومالكها  ابن  : �شيدلية جراند  املحكوم عليه  اىل 
اجلن�شية :      ، العنوان : الإمارات راأ�س اخليمة - �شارع داخلي - عقار ملك ال�شيخة موزة بنت �شقر القا�شمي 

منطقة الظيت اجلنوبي ، الهاتف املتحرك 9710552655661+ 
ق�شية  يف   2018/6/26 بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ش��درت  ق��د  اخليمة  را���س  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
وامل�شاريف    ال��ر���ش��وم  ���ش��ام��ال  دره���م    3214.00 وق����دره  مبلغ  ب��دف��ع  ب��ال��زام��ك   ، ك��ل��ي  جت���اري   )2018/64(
دبي  الإم����ارات   : العنوان       : ، اجلن�شية   ) م  م  ذ  )���س  اخل��ي��اط لال�شتثمار  �شركة    : ل��ه  املحكوم   : ل�شالح 
، الهاتف املتحرك  ديرة - منطقة التيكوم - بناية اليريز - الطابق 35 مقابل امل�شت�شفى ال�شعودي املغربي 

 +971507476242 :
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. 

مالحظات : بالإ�شافة اىل باقي منطوق احلكم.  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 
�شتتخذ بحقك الجراءات  املحكمة  للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان  التايل  اليوم  تاريخ  15 يوم من 

القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ، والر�شوم املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�شم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2018/1129 
اإىل املحكوم عليها / فاطمه علي تيمور مريزا علي 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد اأ�شدرت بحقك 
بدفع  باإلزامك  يق�شى   ، )جزئي(  جت��اري   2017/1957 رقم  الدعوى  يف  حكما 
املحكوم  ان  ، وحيث  وامل�شاريف  الر�شوم  �شامال  دره��م   )113887( وق��دره  مبلغ 
له/ بنك دبي ال�شالمي - �س م ع - قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ 
حتت رقم 2018/1129  لذا اأنت مكلف ب�شداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما 
من تاريخ ن�شر الخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول. 
قلم التنفيذ املدين - دار الق�شاء عجمان 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
انذار عديل  بالن�شر
 رقم )2018/5696( 

املنذر : �شركة الزاجل للعقارات
املنذر اليه : يينج وو 

درهم   55350 املرتد مببلغ  ال�شيك  قيمة  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  ينذر  املنذر  ف��اإن   -: املو�شوع 
الوطني  اخليمة  راأ���س  بنك  على  امل�شحوب  دره��م(  وخم�شون  وثالثمائة  ال��ف  وخ�شمون  )خم�شة 
واخلا�س مب�شتحقات الجرة من تاريخ 2018/8/15 بدل ايجار حمالت 7 و 8 و 9 ور�شان الأوىل 
- املدينة العاملية CBD دبي ، ا. ع. م قطعة الر�س رقم )547( ملك حممد علي �شعيد ،  وذلك يف 
مدة اق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شوف ي�شطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية 
املنذر  ومطالبة  الق�شائية  الدعوى  واإقامة  املخت�شة  ال�شلطات  اإىل  اللجوء  ذلك  الالزمة مبا يف 
اليها باإخالء العني املوؤجرة وب�شداد كامل القيمة اليجارية ، مع التعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر 

وحتميل املنذر اليها بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي و اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2018/133  بيع عقار مرهون

 926 رق��م  العقار  على  التنفيذي  احلجز  بايقاع  ال��ق��رار  اإ���ش��دار   : الق�شية  مو�شوع 
مبلغ  نظري  دبي  باإمارة   2 ال�شفا  وادي  مبنطقة  مربع  مرت   385.08 م�شاحته  البالغ 
الوطني  ابوظبي  بنك      : التنفيذ  طالب   : الع���الن  طالب  دره���م    1.842.506.38
)�شابقا( بنك ابوظبي الأول - )حاليا(  املطلوب اعالنه : املنفذ �شده : 1- يو �شاعوفان 
- )ال�شم بعقد الرهن : �شاعوفان يو(   جمهول حمل القامة.  مو�شوع الإعالن:- 
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن ار�س مبنطقة : وادي 
ال�شفا 2 - رقم الر�س : 926 - امل�شاحة : 385.08 مرت مربع - وفاء للمبلغ املطالب به 

)1837500( درهم  وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3392  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- عايدة للتجارة - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك  التنفيذ/ �شعيد �شعد قرنى طه �شعد   قد  مبا ان طالب 
املنفذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )32930( وق���دره  ب��ه 
املحكمة. وعليه فان  بال�شافة اىل مبلغ 2506  درهم ر�شوم خلزينة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• اأبوظبي-الفجر:

بذكرى  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  احتفلت 
ال�شريفة؛  ال���ن���ب���وي���ة  ال����ه����ج����رة 
العامة  ال���ه���ي���ئ���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف، 
مديرية  يف  حما�شرتني  بتنظيم 
�شرطة املناطق اخلارجية يف قطاع 
الدرو�س  ح���ول  اجل��ن��ائ��ي،  الأم�����ن 

والعر امل�شتفادة منها.
م�������ش���ل���م حممد  ال���ع���م���ي���د  وه�����ن�����اً 
القيادة  املديرية،  مدير  العامري، 
ال��ر���ش��ي��دة، و�شعب دول���ة الإم����ارات 
العربية املتحدة، والأمة الإ�شالمية، 
داعياً املوىل “عز وجل” اأن يعيدها 
ب��ال��ُي��م��ن وال���رك���ات، وي���دمي نعمة 
الأمن والأمان على وطننا الغايل، 
اأه��م��ي��ة ا���ش��ت��ذك��ار هذه  اإىل   لف��ت��اً 
املنا�شبة الدينية العطرة، واأهميتها 

التاريخية للم�شلمني.
وكان املحا�شران، الواعظة الدينية، 
غ�شنة العامري، والواعظ الديني، 
حتدثا  ع����م����ر،  ����ش���اك���ر  ال����دك����ت����ور 
امل�شتخل�شة  ال��ع��ط��رة  امل��ع��اين  ع��ن 
ال�شريفة،  ال��ن��ب��وي��ة  ال��ه��ج��رة  م��ن 
وال����درو�����س امل�����ش��ت��ف��ادة م����ن  هذه 
تكرمي  وج���رى   الدينية   املنا�شبة 

يف  جلهودهما  تقديراً  الواعظني؛ 
التم�شك  على   حثهما  و  التوعية 
احلنيف  الإ�شالمي  ديننا  بتعاليم 

على الوجه ال�شحيح.
يف  حما�شرة  ا�شتعر�شت  ذل��ك  اإىل 
منطقة  منافذ  اأم��ن  �شرطة  اإدارة  
العني بقطاع �شوؤون الأمن واملنافذ 
ب�شرطة اأبوظبي  الهجرة النبوية، 

باعتبارها حدثاً ي�شكل اأهمية بالغة 
يف تاريخ الإ�شالم.

وحتدث يف املحا�شرة الواعظ لبات 
اإم�����ام م�شجد   ال������رتوزي  حم��م��دو 
�شامل  العقيد  ب��ح�����ش��ور    ، الإدارة 
اإدارة  مدير  نائب  الظاهري  مطر 
العني   منطقة  منافذ  اأم��ن  �شرطة 

وعدد من املنت�شبني.

وتطرق املحا�شر اإىل  اأهمية   العام 
امل�شلمني   ل��دى  ال��ه��ج��ري اجل��دي��د 
والذي يعتر حدثا هاما يف  تاريخ 
ال���ن���ب���ي عليه  ب���ه���ج���ره  الإ������ش�����الم  
ال�����ش��الة وال�������ش���الم م���ن م��ك��ة اإىل 
امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة  وال��ت��ي تعد بداية 
روح  ون�شر  الإ���ش��الم.  وانت�شار  فتح 
ب��ني املهاجرين  امل��وؤاخ��اة وال�����ش��الم 

والأن�شار.
و هناأ العقيد �شامل مطر الظاهري  
املنت�شبني بالعام الهجري اجلديد 
ابوظبي  ���ش��رط��ة  ح��ر���س  م����وؤك����داً 
العاملني  اأداء  م�����ش��ت��وى  رف����ع  يف 
عملهم   جم������ال  يف  مت���ي���زه���م  و  
وتزويدهم بالعلم واملعرفة  خلدمة 

اأفراد املجتمع. 

•• عجمان ـ الفجر 

اأعمال عجمان  �شيدات  وّق��ع جمل�س 
التابع لغرفة جتارة و�شناعة عجمان 
ال�شارقة  ت��ف��اه��م م��ع م��رك��ز  م��ذك��رة 
ال�����ش��م��ويل، بهدف  ل��ل��ط��ب  ال���ع���امل���ي 
توعوية  طبية  حم��ا���ش��رات  تنظيم 
م���ن خ����الل امل���رك���ز وت���وف���ري حزمة 
املقدمة  واخل�شومات  العرو�س  من 
على  واحلا�شالت  املجل�س  لع�شوات 

رخ�شة بدايات.
اآمنة  الدكتورة  التفاهم  وقع مذكرة 
خليفة اآل علي رئي�س جمل�س �شيدات 
ال��دك��ت��ور هيمن  اأع���م���ال ع��ج��م��ان و 
ال��ن��ح��ال م��دي��ر ع��ام م��رك��ز ال�شارقة 
العاملي للطب ال�شمويل وذلك مبقر 

غرفة جتارة و�شناعة عجمان.
وعلى هام�س توقيع مذكرة التفاهم، 
اأك����دت ال��دك��ت��ورة اآم��ن��ة ع��ل��ى حر�س 

عجمان  اع����م����ال  ����ش���ي���دات  جم��ل�����س 
اجلهات  كافة  م��ع  �شراكاته  بتفعيل 

مبختلف  واخل����ا�����ش����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
ان�شطتها مبا يوفر خدمات متنوعة 

ل�شيدات الأعمال المر الذي ينعك�س 
املجل�س  ع�شوات  ان�شطة  تنوع  على 

وريادة ع�شواته. 
ون�شت مذكرة التفاهم على التعاون 

عجمان  اأع��م��ال  �شيدات  جمل�س  بني 
ال���ع���امل���ي للطب  ال�������ش���ارق���ة  وم����رك����ز 

وامل�شاركة  ال���رتوي���ج  يف  ال�����ش��م��ويل 
جمل�س  ينظمها  ال��ت��ي  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اإىل جانب  اأع��م��ال ع��ج��م��ان  ���ش��ي��دات 
ملوظفات  خا�شة  خ�شومات  ت��ق��دمي 

وع�شوات املجل�س.
ال���دك���ت���ور هيمن  م����ن ج���ان���ب���ه اك�����د 
التفاهم  اهمية مذكرة  على  النحال 
ال����ت����ع����اون بني  ت���ع���زي���ز  ودوره���������ا يف 
مركز  ان  مو�شحا  وامل��رك��ز،  املجل�س 
ال�شمويل  للطب  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��ارق��ة 
م��ع��ن��ي ب��ال��ت�����ش��خ��ي�����س وال���ع���الج من 
خ������الل ال����ط����ب احل�����دي�����ث وال���ط���ب 
املحا�شرات  اأن  اإىل  واأ�شار  التكميلي، 
�شيقدمها  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة  الطبية 
�شيدات  جمل�س  مع  بالتعاون  املركز 
اأع���م���ال ع��ج��م��ان م��ن ���ش��اأن��ه��ا تعزيز 

الثقافة ال�شحية لع�شوات املجل�س.

ل�شتقبال  جاهزيتها  من  احلمرية  بلدية  رفعت   
ال�شنة  اج��ازة عطلة  زوار منطقة احلمرية خالل 
الهجرية اجلديدة ونهاية الأ�شبوع وذلك من يوم 
اخلمي�س وحتى ال�شبت املقبل من خالل ا�شتنفار 
ا�شتمتاع  و�شمان  الأج���واء  لتهيئة  طاقاتها  كافة 

الزوار و�شالمتهم .
طيلة  ت�شكيلها  ج��رى  التي  البلدية  ف��رق  واأن��ه��ت 
�شاطئ احلمرية  رم��ال  ت�شوية  املا�شية من  الأي��ام 
املحيطة  امل��راف��ق  كافة  تنظيم  بجانب  وتنظيفها 
والتي من املتوقع اأن ت�شهد اإقبال كبريا من قبل 

ال��ي��وم م��ن ال�شباح وحتى  ���ش��اع��ات  ال����زوار ط���وال 
امل�شاء .

 وع����ززت ال��ب��ل��دي��ة يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق م��ن جهودها 
)�شالمتك  �شعار  حتمل  ال��ت��ي  التوعية  حلملتها 
اأوًل( وتنظمها بالتعاون مع القيادة العامة ل�شرطة 
ال�شارقة بهدف �شمان �شالمة مرتادي البحر من 
لكافة  الوقاية  وفر�س  اهلل  ق��در  ل  الغرق  ح��الت 

اأفراد الأ�شرة خالل ممار�شتهم ال�شباحة .
واأفاد مبارك را�شد ال�شام�شي مدير بلدية احلمرية 
اأن �شيارات البلدية واملخ�ش�شة لتنظيف ال�شاطئ 

طوال  متوا�شلة  بجهود  قامت  ال��رم��ال  وت�شوية 
ل�شتخدام  ال�شاطئ  تهيئة  بهدف  املا�شية  الأي���ام 
الإمكانيات  ال��زوار ع��الوة على  تزويده مبختلف 
اخلدمية وتعزيز اأعمال النظافة والرقابة البيئية 
على ال�شاطئ واملرافق املحيطة كاملم�شى املطاطي 

ال�شاطئي واحلدائق العامة باملنطقة.
اتخذت  الج���راءات  كافة  اأن  اإىل  ال�شام�شي  ولفت 
ق�شائهم  و���ش��م��ان  ال����زوار  ع��ل��ى  الت�شهيل  ب��ه��دف 
بلدية  اأن  اإىل  منوهاً  باحلمرية،  الأوق��ات  لأجمل 
»بيئة«  للبيئة  ال�شارقة  و�شركة  توا�شل  احلمرية 

البيئية  اخل���دم���ات  ك���اف���ة  ت���ق���دمي  يف  ج��ه��وده��م��ا 
ل��ت��ع��زي��ز ك��اف��ة اجلوانب  وال��ف��ن��ي��ة واخل��دم��ات��ي��ة، 
من  باملنطقة،  العامة  واملرافق  بال�شاطئ  املتعلقة 
خ��الل رف��ع درج���ة اجل��اه��زي��ة وال���ش��ت��ج��اب��ة لفرق 
لالأهايل  امل��ط��ل��وب��ة  الأري��ح��ي��ة  لتحقيق  ال��ب��ل��دي��ة 
لأعلى  وف��ق��اً  احل��م��ري��ة،  منطقة  وزوار  وم��رت��ادي 

املعايري البلدية يف هذا املجال.
واأو�شح باأن بلدية احلمرية ومن خالل �شيا�شاتها 
وما تتبع من اإج��راءات يف جمال اجل��ودة والتميز  
والت�شهيالت  اخل��دم��ات  كافة  توفري  على  عملت 

مل�شتخدمي ال�شاطئ وحمبي ال�شباحة وال�شتجمام 
وال�شتمتاع بالأجواء الدافئة على �شاطئ احلمرية، 
الذي يتوقع اأن ي�شهد اإقباًل ملحوظاً اأثناء اإجازة 
العام الهجري اجلديد لفتا اإىل اأن ذلك ياأتي يف 
اإطار حر�س البلدية على  اتخاذ كافة الإجراءات 
العامة  ال�شالمة  درج��ات  اأق�شى  بتوفري  الكفيلة 
مل���رت���ادي ال�����ش��اط��ئ ع����الوة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اجلوانب 
واإدام���ة  ال�شاطئ  تهيئة  ت�شمل  ال��ت��ي  اخلدماتية 
اإجراءات النظافة وت�شهيل الرمال ال�شاطئية من 

خالل ال�شيارات اخلا�شة بت�شوية الرمال.

البلدية  م��دي��ر  ال�شام�شي  را���ش��د  م��ب��ارك  وت��وج��ه 
بال�شكر اجلزيل اإىل اللواء �شيف الزري ال�شام�شي، 
قائد عام �شرطة ال�شارقة، وكافة منت�شبي القيادة 
الطليعية  ال�شارقة على جهودهم  ل�شرطة  العامة 
وتعاونهم امل�شتمر مع حملة �شالمتك اأول مو�شحاً 
املجتمعي،  ال��ب��ل��دي��ة  دور  م��ن  ت��اأت��ي  احل��م��ل��ة  ب����اأن 
العامة  ال�شالمة  باإجراءات  ال�شاطئ  رواد  لتوعية 
خالل  الأرواح  ع��ل��ى  ول��ل��ح��ف��اظ  ال���ب���ح���ر،  ع��ل��ى 
ال�شتجمام على �شاطئ احلمرية اخلالب يف ظل 

توافد الزوار خالل العطلة.

•• دبي-وام:

اختتمت الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب 
امل�شتقبل”  ق���ي���ادات  “منظومة  ب��رن��ام��ج  ب��دب��ي 
ال�شرافية  ال��ف��ئ��ة  م��ن  منت�شب   15 مب�����ش��ارك��ة 
والتي  ل���الإع���الم  دب����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  وال���ق���ي���ادي���ة يف 
ا�شتمرت خم�شة اأيام �شمن دعم عالقات ال�شراكة 

مع موؤ�ش�شة دبي لالإعالم.
 “ امل�شتقبل  ق��ي��ادات  “منظومة  ب��رن��ام��ج  ي��ه��دف 
لتاأهيل القيادات الإدارية واإك�شابها ثقافة التميز 

يف ممار�شات القيادة الإدارية احلديثة ومتكينهم 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة وامل��ت��ق��دم��ة يف العمل  امل����ه����ارات  م���ن 
اأداء  يف  نوعية  نقلة  واإح���داث  والإداري  القيادي 
وكفاءات  اإبداعية مكت�شبة  تقنيات  وفق  القيادات 

تطويرية م�شتدامة.
دورات  ث��الث  على  التدريبي  الرنامج  وا�شتمل 
املوؤ�ش�شي”  البتكار  “قيادة  دورة  منها  تدريبية 
البتكار  اأه���م���ه���ا  ع����دة حم�����اور  ت�����ش��م��ن��ت  ال���ت���ي 
على  وال��ت��ع��رف  اجل����ذري  والب��ت��ك��ار  التح�شيني 
وتطبيقات  الب���ت���ك���ار  ق���ي���ادة  وت��ق��ن��ي��ات  اأدوات 

وم�شرعات  “ال�شت�شراف  ودورة  البتكار  ق��ي��ادة 
امل�شتقبل” والتي تناولت حمور تقنيات ا�شت�شراف 
امل�شتقبل وم�شرعات امل�شتقبل وحمور حول الذكاء 
واختتم  الرابعة  ال�شناعية  والثورة  ال�شطناعي 
واملبادرات  امل�شاريع  “اإدارة  يف  ب���دورة  ال��رن��ام��ج 
ال�شرتاتيجية “ وتناولت املفهوم احلديث لإدارة 
امل�شاريع  اإدارة  وم��رت��ك��زات  وامل���ب���ادرات  امل�����ش��اري��ع 
املراحل واخل��ط��وات يف  وامل��ب��ادرات والتعرف على 
البتكاري  النهج  وعلى  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع  اإدارة 

لإدارة امل�شاريع.

اإقامة دبي تختتم برنامج منظومة قيادات امل�ستقبل 

بلدية احلمرية ترفع من جاهزيتها ال�ستقبال الزوار خالل اإجازة عطلة ال�سنة الهجرية اجلديدة ونهاية االأ�سبوع  وتوا�سل حملة »�سالمتك اأواًل«  

جمل�ش �سيدات اأعمال عجمان يوقع مذكرة تفاهم مع مركز ال�سارقة العاملي للطب ال�سمويل

•• اأبوظبي-الفجر:

اطلع وفد من اإدارة ال�شرتاتيجية وا�شت�شراف امل�شتقبل 
اأف�شل املمار�شات واملبادرات باإدارة  يف حماكم دبي، على 
م��راك��ز ال��دع��م الج��ت��م��اع��ي، ب��ق��ط��اع اأم����ن امل��ج��ت��م��ع يف 
���ش��رط��ة اأب���و ظ��ب��ي.  وك���ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال ال��وف��د الزائر، 
الدعم  م��راك��ز  اإدارة  م��دي��ر  ال��ب��ادي  ���ش��امل  على  العميد 
الج��ت��م��اع��ي، م��و���ش��ح��اً  اآل��ي��ات ع��م��ل وخ��دم��ات الإدارة 
واأهم الإجنازات الجتماعية وامل�شاريع التي تنفذها يف 
التي  واخل��دم��ات  املهام  على  تعرف  كما  املجتمع  توعية 
الالحقة.  وال��رع��اي��ة  ال�شرطية  املتابعة  اإدارة  تقدمها 

واأكد العميد البادي حر�س �شرطة اأبوظبي على تعزيز 
احلكومية  القطاعات  خمتلف  م��ع   والتن�شيق  التعاون 
املحلية والحتادية لفتاً اإىل اأهمية  تبادل اخلرات  و 
امل�شرتك.    الهتمام  ذات  املجالت  يف  الإداري���ة  التجارب 
مراكز  اأح���رزت���ه،  ال���ذي  الكبري  بالتقدم  ال��وف��د  واأ���ش��اد 
الدعم الجتماعي ب�شرطة اأبو ظبي، بتوفري جمموعة 
كبرية من اخلدمات املجتمعية والإن�شانية.   ويف نهاية 
ال��زي��ارة ك���ّرم ال��ب��ادي وف��د حم��اك��م دب���ي، وج���رى تبادل 
ال����دروع ال��ت��ذك��اري��ة و���ش��م ال��وف��د يف ع�شويته ك��اًل من 
�شفية حممد �شابط يف اإدارة ال�شرتاتيجية وا�شت�شراف 

امل�شتقبل وحليمة حممد باحث اجتماعي.

»حماكم دبي« تطلع على جتارب الدعم 
االجتماعي ب�سرطة اأبوظبي

�س���رط���ة اأبوظب���ي حتتف���ل بذك���رى الع���ام 
الهج�����ري اجلدي������د
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عربي ودويل
اليابان وماليزيا تتعاونان ع�سكريا يف املحيطني الهادي والهندي

املعامل  وا�شحة وحم��ددة  ودول��ي��ة 
وال���ع���ن���ا����ش���ر ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع هذه 

الظاهرة من كل اجلوانب.
ال�شاعة  اأخ��ب��ار  ن�شرة  اخختمت  و 
اأن  ب���دل  ان���ه  م��وؤك��دة  افتتاحيتها 
املتطرف  ال��ف��ك��ر  حم��ا���ش��رة  ت��ت��م 
ت�شعى  ك��م��ا  الإره��������اب  واج���ت���ث���اث 

ل��ذل��ك ك��ل ال���دول وج��دن��اه خالل 
ال�شنوات التي تف�شل بني 2001 
لي�س  انت�شاراً  �شهد  قد  و2018 
الإرهابية  اخلاليا  اأو  للجماعات 
املنحرف  للفكر  اأي�شاً  واإمنا  فقط 
ال��ذي ل مييز بني حق ول باطل 
واإمنا  امل�شلمني  ب��ني  فقط  ولي�س 

ال��ت��ي طاملا  امل��ج��ت��م��ع��ات  اأي�����ش��اً يف 
ُو�شفت بالدميقراطية واأنها واحة 
املتطرف  اليمني  فظهر  للت�شامح 
ب�شكل  اأن�شاره  وتنامى  الغرب  يف 
النهائية  والنتيجة  م�شبوق  غري 
اأن العامل كله اأ�شبح �شئنا اأم اأبينا 

اتفقنا اأم اختلفنا اأقل اأمناً!.

•• طوكيو-وام: 

حممد  املاليزي  ونظريه  اأونوديرا  اإيت�شونوري  الياباين  الدفاع  وزير  اتفق 
ل�شمان  والهندي  الهادئ  املحيطني  يف  الدفاعي  التعاون  زي��ادة  على  �شابو 
حرية املالحة و�شيادة القانون وتعزيز ال�شتقرار والزدهار الدوليني. واتفق 
الوزيران خالل لقائهما يف طوكيو على اأن اخلالفات يف بحر ال�شني اجلنوبي 
حول اجلزر واملياه يجب حلها �شلمياً على اأ�شا�س القانون الدويل.. كما وقعا 
املعدات  وال��ت��ع��اون يف جم��ال  الع�شكرية  الت�����ش��الت  ل��زي��ادة  تفاهم  م��ذك��رة 
الياباين  ال���وزراء  رئي�س  ا�شرتاتيجية  من  ج��زء  الت��ف��اق  وه��ذا  الدفاعية.. 
ومفتوحة”  حرة  والهندي  الهادئ  املحيطني  “منطقة  لإبقاء  اآب��ي  �شينزو 
الوزير  و�شارك  املنطقة.   والأمني مع دول  القت�شادي  التعاون  من خالل 

الياباين اونوديرا يف املنتدى العا�شر لنواب وزراء دفاع اليابان واآ�شيان الذي 
عقد على مدى يومي واأكد فيه تعاون طوكيو يف حت�شني القدرات واملعدات 
املا�شي  ال�شهر  و�شريالنكا  الهند  اأونوديرا  زار  كما  اآ�شيان  لدول  الع�شكرية 
بدء  على  الهندي  نظريه  مع  واتفق  البلدين..  دف��اع  بوزيري  التقى  حيث 
حمادثات حول اتفاقية ثنائية لال�شتحواذ واخلدمات ال�شاملة التي �شوف 
ت�شمح لهما مب�شاركة القدرات الدفاعية والإمدادات، وعر�س اأي�شاً امل�شاعدة 
ذلك  اإىل  واإ�شافة  ال�شريالنكي.  للجي�س  والإنقاذ  البحث  ق��درات  تعزيز  يف 
و�شمن تن�شيط احل�شور الياباين الع�شكري يف اآ�شيا بداأت حاملة الطائرات 
املروحية اليابانية كاغا جولة ملدة �شهرين منذ نهاية ال�شهر املا�شي يف بحر 
ال�شني اجلنوبي واملحيط الهندي و�شتتوقف يف عدة دول مبا يف ذلك الفلبني 

واإندوني�شيا و�شريالنكا حيث �شتجري تدريبات مع قوات كل بلد تزوره.

•• الفجر - خرية ال�صيباين
   منذ عامني، تفنت ملحمة اأدبية 
و�شعادة  رب���ي���ع  وت�����ش��ن��ع  اأم���ري���ك���ا، 
املكتبات رغم اأنها ل تت�شّمن حتى 
ول  غ��ام�����ش��ة،  ق��ت��ل  ج���رائ���م  الآن 
انتخابه،  ف��م��ن��ذ  اإجن��ل��ي��ز.  ���ش��ح��رة 
دونالد  ه��و  امل��ك��ت��ب��ات،  �شتار  �شوبر 
ت���رام���ب.    ح��ق��ري، كاريزماتيكي، 
متالعب ... �شواء تثري ال�شمئزاز 
الثنني  اأو  ت�����ش��ح��ر  اأو  وال��رف�����س 
�شخ�شية  الأمريكي  للرئي�س  معا، 
وليته  بداية  احتوت  وقد  روائية. 
اخليانة،  الأدب��ي��ة:  ال�شفات  نف�س 
اجلوا�شي�س  اجلن�شية،  الف�شائح 
ال�شلطة  على  ال�شراعات  الرو�س، 
العا�شمة  دال�������س  ت��ع��د  ومل   ...

ح��ي��اة م���ارل���ون ب���ان���دو، وه���و كتاب 
الكاتب  تاأليف  من  هزلية  حماكاة 
ال���ك���وم���ي���دي ج�����ون اول���ي���ف���ر، عن 
الأرن����ب امل��ث��ل��ي مل��اي��ك ب��ن�����س، نائب 

الرئي�س، واملناه�س للمثليني. 
    ويرتبع على العر�س القمة، كتاب 
“النار والغ�شب، داخل بيت ترامب 
ق�شة ال�شباق الرئا�شي  الأبي�س”، 
اجلديدة،  الإدارة  ب��داي��ة  وج��ن��ون 
الذي بيع منه حوايل 1.7 مليون 
ن�شخة يف ثالثة اأ�شابيع. يف قائمة 
الأم��ازون للع�شرة الأوائ��ل، ل جند 
يف ال���ع���ادة اأك����رث م���ن ك��ت��اب��ني عن 
هناك  اليوم  املعا�شرة..  ال�شيا�شة 

ال�شعف.
عن �شليت الفرن�شية

مذكرات  والزعامة”،  والأك��اذي��ب 
جيم�س كومي، املدير ال�شابق ملكتب 
التحقيقات الفيدرايل، الذي اقاله 

ترامب العام املا�شي. 
ي������وم يف  ال���ث���ان���ي���ة،  امل���رت���ب���ة     يف 

وامل�شل�شالت،  للدراما  الأمريكية 
بل وا�شنطن.

بيع ماليني الكتب ال�شيا�شية
رك����زت ع�شرات  ت��ن�����ش��ي��ب��ه،     م��ن��ذ 

ي�شحب مليون ن�شخة.
   نظرة على هذه القائمة، ت�شمح 
لرتامب  الطاغي  احل�شور  بروؤية 
“اخلوف”،  كتاب  يلي  اذ  واإدارت���ه، 
احلقيقة  اأك��������ر:  “ولء  ك����ت����اب 

اجلمهور  ان  امل���وؤك���د،  ان��ت��ه��ازي��ة؟، 
يطلب املزيد.

“اخلوف: ترامب  اأح��دث كتاب،     
يف البيت الأبي�س”، لل�شحفي بوب 
اأف�شل الكتب  وودوارد، هو خام�س 

ال���ك���ت���ب ع���ل���ى ال���ب���ي���ت الأب���ي�������س 
الدفاع  ال��ب��ع�����س  و���ش��اغ��ل��ه. ح���اول 
اأو  اه��ان��ت��ه،  الآخ���ر  والبع�س  ع��ن��ه، 
كل  يتنزل  فهل  تلويثه.  بب�شاطة 
اأم  ت��رام��ب  ���ش��ع��ود  ه���ذا يف حتليل 

الأمازون  على   2018 عام  مبيعا 
)عند كتابة هذا املقال(، ومل يخرج 
للعموم �شوى يف احلادي ع�شر من 
الهائل من  العدد  واأم��ام  �شبتمر! 
اأن  النا�شر  ق��رر  امل�شبقة،  الطلبات 

�شوبر �شتار املكتبات بال منازع:

لرتامب ف�سيلة على االأقل: امل�ساهمة يف بيع الكتب...!
اأمام العدد الهائل من الطلبات امل�شبقة �شحب مليون ن�شخة من كتاب بوب وودوارد

نظرة على قائمة الكتب االأكرث مبيعا تك�سف احل�سور الطاغي للرئي�ش ترامب واإدارته

بريطانيا تتهم رو�سيا »بالكذب« يف ق�سية �سكريبال 
•• لندن-اأ ف ب:

اتهمت بريطانيا ام�س رو�شيا “بالتعتيم والكذب” بعد اأن نفى الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني اأن يكون الرجالن 
نوفيت�شوك،  بغاز  �شكريبال  �شريغي  ال�شابق  الرو�شي  اجلا�شو�س  ت�شميم  ق�شية  يف  بريطانيا  بهما  ت�شتبه  اللذان 

�شابطني يف ال�شتخبارات الع�شكرية الرو�شية.
وقالت رئي�شة الوزراء الريطانية ترييزا ماي ملرا�شلني “طلبنا مراراً من رو�شيا تو�شيح ما ح�شل يف �شالزبري يف 

اآذار مار�س، فرّدت بالتعتيم والكذب«.
واأ�شدرت بريطانيا ال�شبوع املا�شي مذكرات اعتقال اوروبية بحق الك�شندر برتوف ور�شالن بو�شريوف لال�شتباه 
الرابع من  �شالزبري يف  نوفيت�شوك لالأع�شاب يف مدينة  با�شتخدام غاز  يوليا  وابنته  �شكريبال  قتل  مبحاولتهما 
اآذار مار�س. وقالت احلكومة الريطانية انها تعتقد اأن الهجوم جرى مبوافقة الكرملني، وهو ما تنفيه احلكومة 
“هذين الرجلني هما �شابطان يف ال�شتخبارات الع�شكرية الرو�شية  الرو�شية ب�شدة. وقال املتحدث با�شم ماي اأن 

ا�شتخدما هذا ال�شالح ال�شام املدمر غري القانوين يف �شوارع بالدنا«.

اأخرى  �شاهمت  ك��م��ا  ظ��ه��وره��ا  يف 
ُكتب  و  وتفاقمها..  انت�شارها  يف 
واأجريت  ال�����ش��اأن  ه���ذا  ال��ك��ث��ري يف 
كما  ال���درا����ش���ات  اآلف  ب���ل  م���ئ���ات 
عقدت ع�شرات بل مئات املوؤمترات 
ت��ب��ح��ث فيها  ال���ت���ي  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
وب��رغ��م الخ��ت��الف ال��وا���ش��ح على 
تعريف  ح�����ول  ال����ع����امل  م�����ش��ت��وى 
الإره�����اب ف��ه��ن��اك ك��م��ا ه��و وا�شح 
امل�شببات  على  اإج��م��اع  �شبه  اأي�شاً 
الجتماعي  والتهمي�س  فالفقر 
ال�شعبة  القت�شادية  وال��ظ��روف 
والظلم  وال�����ش����ت����ب����داد  وال���ق���م���ع 
املجتمعات  ب��ع�����س  ع��ل��ى  ال����واق����ع 
بالإ�شافة اإىل الفكر و�شوء الفهم 
كلها  ال�شمحة  وتعاليمه  ل��ل��دي��ن 
الإره���اب  اإىل ظ��ه��ور  اأدت  ع��وام��ل 
تنت�شر  وجعلها  امل�شكلة  فاقم  وما 
ب�شكل خطري حتى اأ�شبح كل مكان 
ويف اأي دولة من العامل م�شتهدفاً 
هو عدم التعامل مع هذه العوامل 
وامل�����ش��ب��ب��ات ب�����ش��ك��ل ج���دي مبعنى 
حملية  ا�شرتاتيجيات  غياب  اآخ��ر 

ولأول  ال����ع����امل  ت����وح����د  وب����رغ����م 
م����رة يف ت��اري��خ��ه رمب����ا ���ش��د هذا 
ان���خ���رط اجلميع  ح��ي��ث  اخل���ط���ر 
والإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على 
اأج��ل مواجهة هذه  وال���دويل م��ن 
الآف���ة التي اع��ُت��رت امل��ه��دد الأول 
لل�شلم والأمن العامليني فال يزال 

اخلطر قائماً يف كل مكان.
و ا����ش���اف���ت ال���ن�������ش���رة -ال�������ش���ادرة 
للدرا�شات  الإم������ارات  م��رك��ز  ع��ن 
ال�شرتاتيجية”..  وال���ب���ح���وث 
حققت  دوًل  ه���ن���اك  اأن  ���ش��ح��ي��ح 
على  حربها  يف  م�شهودة  جناحات 
امل�شتوى  ع��ل��ى  خ��ا���ش��ة  الره������اب 
يحقق  مل  ال��ع��امل  اأن  اإل  الوطني 
ال��ك��ث��ري يف ه���ذا اجل��ان��ب ب��ل على 
ال��ع��ك�����س ف��م��ا ك����ادت احل����رب على 
الإرهاب حتقق جزءاً من اأهدافها 
والتي من بينها مقتل زعيم تنظيم 
اأ�شامة بن لدن حتى  “القاعدة” 
اأفاق العامل على اندلع اأحداث ما 
�شمي الربيع العربي التي ا�شتب�شر 
فيها الكثريون خرياً خا�شة جلهة 

على  والإره����اب  التطرف  حتجيم 
كانت  العربية  ال��ث��ورات  اأن  اأ�شا�س 
ي����رى الكثري  ك��م��ا  -ع���ل���ى الأق������ل 
للقاعدة  امل��راق��ب��ني- ه��زمي��ة  م��ن 
مي�س  مل  ول��ك��ن  العنيف  وال��ف��ك��ر 
اكت�شف  حتى  ال��وق��ت  م��ن  الكثري 
كانت  الأح������داث  ه���ذه  اأن  ال���ع���امل 
لعنة على بع�س ال�شعوب وبدل اأن 
تغري حالهم اإىل الأح�شن اأدخلتهم 
يف دوامات من القتل والعنف غري 
نتائجها  اأفظع  وك��ان من  امل�شبوق 
اأكرث  وجماعات  تنظيمات  ظهور 
تنظيم  مثل  القاعدة  من  تطرفاً 
داع�س الذي ن�شر اخلوف والرعب 
بتنظيم  يقارن  اأن  ب�شكل ل ميكن 
َ��ر اإليه  ال��ق��اع��دة ال���ذي ك���ان ُي��ن��ظ���
ع���ل���ى اأن������ه الأخ����ط����ر يف ال���ع���امل. 
ظهور  ان  اىل  ال��ن�����ش��رة  ل��ف��ت��ت  و 
ع��ل��ى مناطق  داع�������س و���ش��ي��ط��رت��ه 
وا���ش��ع��ة م��ن ال��ع��راق و���ش��وري��ا كان 
دل���ي���اًل ع��ل��ى ف�����ش��ل ل��ي�����س ال����دول 
ف���ق���ط ولكن  ف���ي���ه���ا  ال����ت����ي ظ���ه���ر 
وكانت  اأي�شاً..  العاملية  ال�شيا�شات 

ي�شفك  دم  بحق..  كارثية  النتائج 
و�شعوب  تدمر  ودول  مكان  كل  يف 
وذاك  ه��ذا  وف��وق  وتتفكك  حُتطم 
اإليه  �شتنتهي  مل��ا  وا���ش��ح��اً  اأف���ق  ل 
التاريخ  اأكرث مراحل  مرحلة من 
التطور  كل  برغم  قتامة  املعا�شر 
ال��ع��ل��م��ي وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي ال����ذي 
هو  هنا  املهم  وال�����ش��وؤال  ي�شهده.. 
ك��ل هذه  بعد  مل���اذا  ب�شاطة:  وب��ك��ل 
التي  ال�شنوات وكل هذه احل��روب 
يزال  ل  هائلة  مقدرات  ا�شتنزفت 
الإره����اب م��وج��وداً؟ ومل���اذا ينت�شر 
التي  التطرف حتى يف املجتمعات 

مل ت�شمع به من قبل اأ�شاًل؟.
واأ�شافت الن�شرة .. كما تبدو هذه 
الأ�شئلة ب�شيطة فاإن الإجابة عنها 
من  فلعله  �شعبة  ت��ك��ون  ل  رمب���ا 
نافلة القول اأن اأي ظاهرة اأياً كان 
وتنت�شر  ت��رز  طبيعتها  اأو  نوعها 
اأن�شاراً نتيجة لظروف  وجتد لها 
وع���وام���ل م��ع��ي��ن��ة وك���ذل���ك الأم����ر 
الإره�����اب  اإىل ظ���اه���رة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
متعددة  ع���وام���ل  ���ش��اه��م��ت  ف��ق��د 

•• اأبوظبي-وام:

اأك�����دت ن�����ش��رة اأخ���ب���ار ال�����ش��اع��ة ان 
لهجمات  ع�شرة  ال�شابعة  الذكرى 
احلادي ع�شر من �شبتمر 2001 
املتحدة  ال��ولي��ات  على  ال�شهرية 
ال�شيا�شة  يف  ه���زة  اأح���دث���ت  ال��ت��ي 
الأمريكية كما يف ال�شيا�شة العاملية 
اإقليمية  ت����ط����ورات  و����ش���ط  حت���ل 
ودول�����ي�����ة م���ت�������ش���ارع���ة. وا�����ش����ارت 
 “ بعنوان  افتتاحيتها  يف  الن�شرة 
يبدو  ع���امل   ..11/9 ذك����رى  يف 
اأمناً” اإىل انه  اأقل  متوحداً ولكن 
منذ احلرب التي �شنتها الوليات 
املتحدة والعامل معها على الإرهاب 
يف اأعقاب هذه الأحداث ومت فيها 
وع�شكرية  مالية  م���وارد  توظيف 
���ش��خ��م��ة م���ن اأج����ل اج��ت��ث��اث هذه 
ال���ظ���اه���رة وال���ق�������ش���اء ع��ل��ي��ه��ا قد 
وتعقدت  ب����ل  امل�����ش��ك��ل��ة  ت��ف��اق��م��ت 
يتم  فلم  م�شبوق  غ��ري  نحو  على 
الق�شاء حتى على التنظيم الذي 
واأك��رث من ذلك  بالهجمات..  ق��ام 

مذكرات جيم�س كوميالنار والغ�شب يف ال�شدارة

يونكر يدعو االحتاد االأوروبي لدور اأقوى يف العامل 

اأخبار ال�ساعة: يف ذكرى هجمات �سبتمرب.. العامل اأقل اأمنا 

•• �صرتا�صبورغ-اأ ف ب:

الحتاد  الأربعاء  ام�س  يونكر  كلود  الأوروب��ي��ة جان  املفو�شية  رئي�س  ح�ّس 
الوروبي على اأن يتحول اإىل “لعب دويل” ب�شيا�شة خارجية قوية تتما�شى 

مع قوته القت�شادية.
ودع��ا يونكر يف خطاب ح��ول حالة الحت��اد اأم��ام الرملان 
الأوروبي يف �شرتا�شبورغ يف �شرق فرن�شا اوروبا للدفاع عن 
يف  النظام الدويل يف مواجهة “حوب التجارة والعملة”، 
دونالد ترامب  الأمريكي  الرئي�س  ل�شيا�شة  انتقاد وا�شح 

“اأمريكا اأول«.
ال�28 قدرة الحتاد  الدول  وتعيق احلاجة لإجماع كافة 
ع��ل��ى ات��خ��اذ ق�����رارات دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ق��وي��ة، م��ا دف���ع يونكر 
لإع�����الن خ��ط��ط لإل���غ���اء احل���اج���ة ل��الإج��م��اع ع��ل��ى بع�س 
م�شائل ال�شيا�شة اخلارجية يف حماولة لتب�شيط العملية.

ووا�شنطن حول  بروك�شل  ومع وجود خالفات قوية بني 
اتفاقية  اإىل  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ر���ش��وم  م��ن  الق�شايا  م��ن  ع��دد 
اأن  اأكد يونكر  الإي��راين،  النووي  باري�س للمناخ والتفاق 
امل�شرح  تاأثريا على  اأك��رث  اأوروب��ا دورا  لتلعب  الوقت حان 

الدويل.
اأن  قبل  اأكر”،  دول��ي��ا  لع��ب��ا  ن�شبح  ان  “يجب  بالفرن�شية  يونكر  وق���ال 
العامل لكن يجب  اأم��وال يف  “نعم نحن ندفع  ي�شتخدم النكليزية ليقول 

اأن ن�شبح لعبني دوليني«.
ونّوه يونكر اإىل اأن الحتاد الأوروبي عليه ان بذل املزيد لدفع اليورو ليكون 
للطاقة  فاتورتها  من  باملئة   80 اوروب��ا  تدفع  مل��اذا  مت�شائال  عاملية،  عملة 

الوليات  م��ن  الطاقة  واردات  م��ن  باملئة فقط   2 ت��اأت��ي  وق��ت  ب��ال��دولر يف 
�شيعزز  احتياط نقدي  اليورو كعملة  دور  اأّن تعزيز  اإىل  اأ�شار  املتحدة. كما 
من قوة التكتل الدبلوما�شية عر خلق و�شائل لتجاوز العقوبات المريكية 
التي تختلف معها بروك�شل ،مثل تلك العقوبات التي فر�شتها وا�شطن على 
مايو  اأي��ار  اي��ران يف  النووي مع  التفاق  ترامب من  ان�شحاب  بعد  طهران 

الفائت يف ظل معار�شة اوروبية.
يدرك  يونكر  اإن  اخلطاب  قبل  اوروب��ي  دبلوما�شي  وق��ال 
لإع��داد اوروب��ا لعامل  “حرجة”  اأن الحت��اد مير باوقات 
اأ�شبحت فيه الوليات املتحدة يف ظل حكم ترامب الذي 
ل ميكن التوقع باأفعاله يف ال�شيا�شة اخلارجية واملناف�س 

التجاري احلمائي.
للحد  كبرية  �شيا�شية  �شغوطا  الأوروب���ي  الحت��اد  يواجه 
ب�شكل اأكر من تدفق الالجئني على دوله، بعد اأّن خّف�س 
ب�شكل حاد اأعداد الوافدين منذ العام 2015 الذي �شهد 
ق��دوم اأك��رث م��ن مليون لج��ئ اىل اأوروب����ا، وذل��ك بف�شل 

التعاون مع تركيا وليبيا.
ويف العام 2015، واجه الحتاد اأ�شواأ اأزمة لجئني منذ 
احلرب العاملية الثانية، مع دخول اأكرث من مليون طالب 

جلوء اإىل دول التكتل، ما �شّبب فو�شى وانق�شاما �شيا�شيا.
ومتّكنت التيارات ال�شعبوية والقومية وامل�شككة بالحتاد الوروبي من ك�شب 
تاأييد و�شعبية يف عدد من الدول، ومن املمكن اأن تفتح النتخابات الوروبية 

يف اأيار مايو املقبل الباب اأمام هذه التيارات للت�شل�شل اإىل الحتاد.
ودعا يونكر يف اآخر خطاب حول حالة الحتاد الوروبي له قبل النتخابات 

املقبلة اإىل ح�شد الدعم للحفاظ على “قارة مت�شاحمة ومنفتحة«.

وم���ا ي��زي��د م��ن تعقيد امل��ه��م��ة ه��و انه 
حقوق  جمل�س  يدين  ان  املرتقب  م��ن 
الن�����ش��ان ل��دى المم امل��ت��ح��دة جمددا 
امل��ق��ب��ل��ة ح���ني ين�شر  ب���ورم���ا يف الأي�����ام 
التي  الفظاعات  يف  حتقيقه  خال�شات 
منح  اجلمعة  الروهينغا.  �شد  ارتكبت 
املتحدة  المم  مفو�شية  م��ن  خ���راء 
ال�����ش��ام��ي��ة ل��الج��ئ��ني وب��رن��ام��ج المم 
ولية  ل��دخ��ول  اذن���ا  للتنمية  امل��ت��ح��دة 
راخني قبل بدء العمل الربعاء لتقييم 
الظروف املحلية. وقالت املتحدثة با�شم 
ماكدونيل  اويفي  الالجئني  مفو�شية 
“الفريق على  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
التقييم  اأع���م���ال  ب����اول  وب�����داأ  الر������س 
ال���ي���وم«. واخل��ط��وة الوىل لج����راءات 
“بناء الثقة” لالمم املتحدة يتوقع ان 
ت�شتغرق اأ�شبوعني و�شت�شمل 23 قرية 

وثالث قرى �شغرية اإ�شافية.
التي  ال��ق��رى  ال��ف��ور  ع��ل��ى  تت�شح  ومل 
جمموعات  اأي  او  ال��ف��ري��ق  ���ش��ي��زوره��ا 
املتحدة  المم  ف��ري��ق  معها  �شيجري 
حم�����ادث�����ات. وق����ال����ت م���اك���دون���ي���ل ان 
هذه  “تو�شيع  يتم  اأن  ه��ي  ال��ت��وق��ع��ات 
اخل���ط���وة الأ����ش���ا����ش���ي���ة وال�������ش���غ���رية يف 
املناطق”  كل  لت�شمل  �شريعا  الدخول 

امل�شمولة بالتفاق.

دخول  تنتظر  امل��ت��ح��دة  الأمم  وك��ان��ت 
“لعمليات  مركزا  ت�شكل  التي  املنطقة 
التطهري” التي يقوم بها اجلي�س �شد 
حني  يونيو  ح��زي��ران  منذ  الروهينغا 
والتنمية  ال��الج��ئ��ني  وك�����الت  وق��ع��ت 
ل��دي��ه��ا ات��ف��اق��ا م��ع احل��ك��وم��ة. ويعتر 
ع��م��ل��ه��ا ح�����ش��ا���ش��ا ج����دا داخ�����ل راخ����ني، 
ال����ولي����ة ال���ت���ي ���ش��ه��دت اع���م���ال عنف 

البوذيون  يواجه  وحيث  ودينية  اتنية 
طرد  على  اجلي�س  مب�شاعدة  اتهامات 
من  العديد  ويتهم  الروهينغا.  اأقلية 
����ش���ك���ان راخ������ني جم���م���وع���ات الغ���اث���ة 
املتحدة  المم  ي�����ش��م��ل  مب���ا  ال���دول���ي���ة 
فر�س  ومت  الروهينغا  اىل  بالنحياز 
قيود م�شددة على دخول فرق امل�شاعدة 

الأجنبية اىل الولية.

•• رانغون-اأ ف ب:

بداأت الأمم املتحدة ام�س مهمة داخل 
بعدما  ب��ورم��ا  �شمال  راخ���ني يف  ولي���ة 
اإذن����ا  الأوىل  ل��ل��م��رة  م��وظ��ف��وه��ا  م��ن��ح 
للعمل هناك منذ فرار نحو 700 األف 
امل�شلمة  الروهينغا  اأقلية  من  �شخ�س 

من املنطقة ال�شنة املا�شية.

بورما ت�سمح لوفد اأممي بدخول راخني  
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“بالعار”  �شعورها  عن  ام�س  الأملانية  الكاثوليكية  الكني�شة  اأعربت 
على  ر  وق�شّ اأطفال  �شد  انتهاكات جن�شية  دين  رج��ال  ارتكاب  حيال 
ر  الق�شّ م��ن  اآلف���اً  اأن  درا���ش��ة م�شربة  ك�شفت  اأن  بعد  ع��ق��ود،  ام��ت��داد 

تعر�شوا لهكذا انتهاكات.
وت�شّكل الدرا�شة، التي اأجرتها جملة “دير �شبيغل” الأملانية بطلب 
من جممع الأ�شاقفة الكاثوليك يف اأملانيا ويعر�شها رئي�شه الكاردينال 
راي��ن��ه��ارد م��ارك�����س يف 25 اأي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��ر اجل����اري، ���ش��رب��ة قوية 

للكني�شة الكاثوليكية بعد اأن تك�شفت ف�شيحة مماثلة عر العامل.
الأملان  ال�شاقفة  جممع  عن  نيابة  اأك��رم��ان  �شتيفان  ال�شقف  وق��ال 
الدرا�شة.  ك�شفتها  التي  اجلن�شية  النتهاكات  حجم  نعرف  “نحن 
وثقت  التي  للدرا�شة  اإ���ش��ارة  يف  حيالها”،  وال��ع��ار  بال�شتياء  ن�شعر 
جرائم  باأملانيا  الكاثوليكية  الكني�شة  يف  دي��ن  رج��ل   1670 ارت��ك��اب 
3677 قا�شرا معظمهم من الذكور خالل الفرتة  جن�شية يف حق 

من عام 1946 حتى العام 2014.
واأ�شارت الدرا�شة اإىل ان بع�س الوثائق “اأتلفت اأو مت التالعب بها”، 

حمّذرة من اّن حجم النتهاكات قد يكون اأكر بكثري.
وداأبت الكنائ�س على نقل الق�شاو�شة املذنبني اإىل اأماكن اأخرى، مع 

حجب تاريخهم الإجرامي عن اأماكن عملهم اجلديدة.
اإىل  ا�شتنادا  مدنية  حم��اك��م  اأم���ام  املتهمني  م��ن  باملئة   38 وح��وك��م 

�شكاوى قدمها ال�شحايا انف�شهم او عائالتهم.

اأفرجت باك�شتان موؤقتاً عن رئي�س الوزراء الأ�شبق، نواز �شريف، من 
�شجنه حتى يتمكن من ح�شور جنازة زوجته، ح�شبما ذكر م�شوؤولون 

واأفراد من اأ�شرته ام�س الأربعاء.
ن��واز وزوجها ليل الثالثاء ملرافقة  ابنته مرمي  كما مت الإف��راج عن 
حل�شور  ال��ب��الد  �شرقي  له���ور  مدينة  اإىل  الأ���ش��ب��ق  ال����وزراء  رئي�س 

اجلنازة ، ح�شبما اأعلن وزير الإعالم فوؤاد �شودري.
وكانت زوجة �شريف، كلثوم نواز، توفيت يف عيادة بلندن اأم�س الثالثاء 
بعد �شراع طويل مع ال�شرطان، عن عمر ناهز 68 عاماً، ومن املقرر 
اأن ي�شل جثمانها اإىل باك�شتان ليتم دفنها بعد غد اجلمعة، ح�شبما 

�شرح اآ�شف كرماين، ال�شكرتري ال�شيا�شي ل�شريف.
يف  ال�شجن  عقوبة  ح��ال��ي��اً  واب��ن��ت��ه  الأ���ش��ب��ق  ال����وزراء  رئي�س  ويق�شي 

باك�شتان بعد اإدانتهما من قبل حمكمة بتهم تتعلق بالف�شاد.
واأفرج عن �شريف ملدة 12 �شاعة، وفقاً لقواعد ال�شجون الباك�شتانية، 
لكن من املرجح متديد املدة حتى يتم النتهاء من جميع الطقو�س، 

وفقاً ملا ذكره م�شوؤول بال�شجن.

اأط��ل��ق ال��رمل��ان الوروب����ي حت��رك��ا ام�����س ميكن اأن ي���وؤدي اىل فر�س 
عقوبات �شيا�شية غري م�شبوقة على حكومة فكتور اوربان ال�شعبوية 
يف املجر لنها ت�شكل “تهديدا منهجيا” على القيم املوؤ�ش�شة لالحتاد 
لرئي�س  موجعة  �شيا�شية  �شربة  الت�شويت  ه��ذا  ويعتر  الوروب���ي. 
حلكومته  املنتقد  التقرير  اأن  الثالثاء  الرملان  اأبلغ  ال��ذي  ال���وزراء 
وانتقد  و�شعبها.  املجر  ل�شرف  اهانة  هو  الت�شويت  اإىل  اأدى  وال��ذي 
“ل يعدو  اأنه  وزير اخلارجية املجري بيرت جيارتو الت�شويت وقال 
اأن يكون انتقاما لل�شيا�شيني املوؤيدين للهجرة«. ومع اقرتاب انتخاب 
برملان جديد لأوروبا يف اأيار/مايو 2019، يعك�س الت�شويت اجلهود 
التي تبذلها الحزاب التقليدية يف اأوروبا ملواجهة ظهور ال�شعبويني 
ومت  ال��ق��ان��ون.  حكم  بتقوي�س  ويتهمون  الهجرة  يعار�شون  ال��ذي��ن 
تبني التحرك باأغلبية 448 �شوتا مقابل 197 �شوتا وامتناع 48 
خطوات  الرملان  فيها  يطلق  مرة  اول  هذه  وتعتر  الت�شويت.  عن 
واأعربت  الوروب�����ي.  م��ع��اه��دة الحت���اد  م��ن  ال�شابعة  امل���ادة  مب��وج��ب 
يوديت �شارجنتيني النائبة الهولندية من حزب اخل�شر والتي دعت 
اىل الت�شويت عن �شرورها للنتيجة وقال اإنها “موؤ�شر ايجابي على 
دعت  وكانت  التحرك«.  ويريد  م�شوؤولياته  يتحمل  الرملان  هذا  اأن 
اوربان  اأن حكم  وقالت  بالفالت  للمجر  ال�شماح  اإىل عدم  زمالءها 

“ينتهك القيم التي يقوم عليها الحتاد الوروبي«.

عوا�صم

برلني

باري�س

اإ�سالم اباد

نتانياهو يتهم اوروبا مبهادنة ايران 
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

الأوروبية  ال��دول  ام�س  نتانياهو  بنيامني  الإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  اتهم 
مبهادنة اإيران بدل من مواجهة “ن�شاطاتها املتطرفة«.

التي  الأ�شبوعية  احلكومة  جل�شة  م�شتهل  يف  نتانياهو  ت�شريحات  وج��اءت 
عقدت �شباح ام�����س، وه��ي ج��زء م��ن ج��ه��وده امل�شتمرة لإق��ن��اع ق��ادة العامل 
بالن�شمام اىل الوليات املتحدة يف ت�شعيد ال�شغوط على ايران من خالل 
“لقد حان الوقت لكي يتوحد العامل يف كفاحه  العقوبات. وقال نتانياهو 
�شد املنظمات الإرهابية. يقوم العامل بذلك اىل حد ما �شد تنظيم داع�س 
ن�شاهده  ما  بالعك�س،  بل  “ل  م�شيفا  اإي���ران«.  �شد  بذلك  يقوم  ل  ولكنه 
حاليا هو يف الوقت الذي تر�شل فيه ايران خالياها الإرهابية اىل الأرا�شي 

الأوروبية، يقوم الزعماء الأوروبيون مب�شاحلة اإيران ومبهادنتها«.
ويف اأيار مايو ان�شحب الرئي�س المريكي دونالد ترامب من التفاق النووي 
الذي اأبرم العام 2015 بني خ�شم اإ�شرائيل الإقليمي الرئي�شي اإيران من 

جهة والقوى العظمى من جهة اأخرى.
ودع��ا نتانياهو م��رارا اىل تعديل او الغاء الت��ف��اق، وق��ال اأن��ه حم��دود جدا 
قتالية يف  اأن�شطة  بتمويل  لإي��ران  ي�شمح  بينما  الزمني  واإط��اره  يف نطاقه 

املنطقة جراء رفع العقوبات.
املزايا  بال�شتمرار يف  وتعهدت  التفاق  اإنقاذ  اإىل  الوروبية  القوى  وت�شعى 

القت�شادية التي ح�شلت عليها ايران مبوجب التفاق.
وتقول املانيا وفرن�شا وبريطانيا -اإ�شافة اىل رو�شيا وال�شني- ان التفاق 

حقق هدفه يف منع ايران من تطوير اأ�شلحة نووية يف الوقت احلايل.
و�شدد نتانياهو على ان “نهج املهادنة مع اإيران ي�شاهم يف �شن هجوم على 
قيم املجتمعات احلرة واأمنها، وقد اآن الأوان كي تن�شم احلكومات الغربية 
نظام  �شد  ت��رام��ب  اإدارة  تبذله  ال��ذي  وال��وا���ش��ح  ال��ق��وي  املجهود  ه��ذا  اىل 

الإرهاب يف طهران.«
 

الفل�شطينيون اأمام حكم ذاتي حمدود وبادرات اقت�شادية

وا�سنطن تفقد مكانتها كو�سيط �سالم يف عهد ترامب 

رو�سيا ت�ستعر�ش قدرات اأنظمة دفاعها اجلوية   
ال�شناعات  مفخرة  “ا�س-400” 

الع�شكرية الرو�شية.
2017، اأبرمت رو�شيا  اأواخ��ر  ويف 
عقداً لبيع �شواريخ “ا�س-400” 
اإىل تركيا الأمر الذي اأثار انتقادات 
من جانب حلفائها يف حلف �شمال 
الأطل�شي، خ�شو�شا وا�شنطن التي 
اأ�شارت اإىل عدم توافقها مع اأنظمة 

دفاع احللف.
وجُترى مفاو�شات متقدمة حالياً 
لقطر   ”400 “ا�س  اأنظمة  لبيع 

والهند.
اأعلن  اأغ�����ش��ط�����س،  اآب  اأواخ�����ر  ويف 
م�����ش��وؤول ك��ب��ري يف ال��ب��ن��ت��اغ��ون اأنه 
ف��ر���س عقوبات  ال��ن��ظ��ر يف  ���ش��ي��ت��ّم 
“ا�س- على الهند يف حال ا�شرتت 

 .»400
بعرقلة  اأي�����ش��اً  وا���ش��ن��ط��ن  وت���ه���دد 
“اف-35”  �شبح  ط��ائ��رات  ت�شليم 
حيازتها  ح���ال  يف  ت��رك��ي��ا،  طلبتها 

اأنظمة “ا�س-400«.
األف عن�شر   300 قرابة  وي�شارك 
وكل مكونات اجلي�س الرو�شي منذ 
الثالثاء يف اأكر مناورات ع�شكرية 
يف ال��ت��اري��خ، و���ش��ط ان��ت��ق��ادات من 
اعترها  ال���ت���ي  الأط���ل�������ش���ي  ح��ل��ف 
تدريبا على “نزاع وا�شع النطاق«.

الربملان االأوروبي يقّر 
اإ�سالح قانون حقوق املوؤلف 

 •• �صرتا�صبورغ-اأ ف ب:

اأع��ط��ى ال��ن��واب الأوروب���ي���ون ام�س 
الأخ�شر لإ�شالح  ال�شوء  الأربعاء 
ح�شا�س حلقوق الن�شر والتي كانت 
مو�شوع خ��الف ح��اد غري م�شبوق 
من  �شحافة  ونا�شري  فنانني  بني 
جهة وب��ني عمالقة الن��رتن��ت من 

جهة اأخرى.
جل�شة  يف  امل�شاركون  ال��ن��واب  واأق��ر 
ب���ح�������ش���ور ك�����ام�����ل الع�����������ش�����اء يف 
من  ج��دي��دة  ن�شخة  ���ش��رتا���ش��ب��ورغ 
5 متوز  ُرف�������س يف  ال�����ذي  ال��ن�����س 
وي��ن�����ش��ئ خ�شو�شا  امل��ا���ش��ي  ي��ول��ي��و 
ل”القوانني املجاورة” التي ت�شمل 

نا�شري ال�شحف.
ويفتح الت�شويت الباب اأمام خو�س 
الوروب���ي  املجل�س  م��ع  م��ف��او���ش��ات 
)ممثال عن الدول ال28 الع�شاء 
 25 ت�شوية يف  اىل  تو�شلت  والتي 
اأيار مايو واملفو�شية الوروبية من 

اأجل التفاق حول ن�س نهائي.
 

خطة يابانية طارئة حت�سبا 
لثوران بركان »فوجي«

•• طوكيو-وام: 

درا�شة  ال��ي��اب��ان��ي��ة  احل���ك���وم���ة  ب������داأت 
اأن  ميكن  التي  التدمريية  التاأثريات 
ت�شيب خم�شة حمافظات يابانية بينها 
العا�شمة طوكيو يف حال ثوران بركان 
انت�شار و�شقوط  جبل فوجي وخا�شة 
بارتفاع  ال��ك��ث��ي��ف  ال���رك���اين  ال���رم���اد 
اأن  احلكومة  واأعلنت  �شنتمرتاً.   16
بداأ  ال��ك��وارث  لإدارة  امل��رك��زي  املجل�س 
ونطاق  �شرعة  �شيناريوهات  بدرا�شة 
ت�شاقط الرماد الركاين وحجم ذرات 
ال���رم���اد واجت����اه ال���ري���اح وط����ول مدة 
ث����وران ال���رك���ان وت���اأث���ريه ذل���ك على 
النقل  ق��ط��اع��ات  يف  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
وال���ك���ه���رب���اء وامل����ي����اه، يف ح����ال ث����وران 
ب��رك��ان ف��وج��ي، واخل��ط��وات الالزمة 
املت�شاقط  ال����رم����اد  م����ن  ل��ل��ت��خ��ل�����س 
وتخزينه. وجبل فوجي اأعلى قمة يف 
ويقع  م��رتاً   3776 بارتفاع  اليابان 
على بعد حوايل 100 كيلومرتاً من 
و�شط طوكيو، وهو من بني الوجهات 

ال�شياحية الأكرث �شعبية يف اليابان. 

خم�سة قتلى بانفجار �سيارة مفخخة �سمال بغداد  
•• بغداد-اأ ف ب:

قتل خم�شة اأ�شخا�س واأ�شيب 32 بجروح ام�س يف انفجار �شيارة مفخخة 
م�شادر  اأ���ش��ارت  ما  بح�شب  بغداد،  �شمال  رئي�شية  طريق  على  مطعم  اأم��ام 

طبية وم�شدر اأمني اتهم تنظيم داع�س بالتفجري.
وقال �شابط يف �شرطة �شالح الدين لوكالة فران�س بر�س طالبا عدم ك�شف 
هويته اإن “�شاحنة �شغرية ركنها اإرهابيون من داع�س، انفجرت يف منطقة 

احلجاج يف �شمال تكريت” التي تبعد نحو 175 كيلومرتا �شمال بغداد.
ووقع النفجار يف �شاعة الغداء، م�شتهدفا “مطعما كان ي�شتقبل م�شافرين 
وفق  ال��ع��راق،  ب�شمال  كرد�شتان  اإقليم  يف  دهوك”  اإىل  بغداد  من  عائدين 

امل�شدر نف�شه.
ن�شاء  وج���ود  اإىل  م�شرية  اأ���ش��خ��ا���س،  خم�شة  مقتل  طبية  م�����ش��ادر  واأك����دت 

واأطفال من بني اجلرحى.
ولفت امل�شدر الأمني اإىل اأن املطعم نف�شه، �شبق اأن تعر�س لهجوم الربيع 

املا�شي، �شنه انتحاريان من تنظيم الدولة الإ�شالمية.
اأنها قتلت  العراقية  اأعلنت القوات  اأي�شا،  ويوم الثنني، ويف �شمال تكريت 
يف  اجلهاديني  جيوب  �شد  وا�شعة  وجوية  برية  عملية  خ��الل  جهاديا   13

املناطق اجلبلية وال�شحراوية.
كانون  يف  الإ�شالمية  ال��دول��ة  تنظيم  على  “الن�شر”  بغداد  اإع��الن  ورغ��م 
الأول دي�شمر املا�شي، فاإن اخلاليا النائمة للجهاديني ما زالت قادرة على 

�شن هجمات.
و�شهدت الأيام الأخرية اأعمال عنف دامية يف اأنحاء العراق.

ان��ت��ح��اري على قتل عن�شر م��ن ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة وجرح  اأق���دم  ف��ال��ث��الث��اء، 
اأربعة اآخرين بتفجري حزامه النا�شف يف حمافظة الأنبار الغربية، بح�شب 

م�شوؤول اأمني.
والثنني اأي�شا، اأقدم جهاديون على “ذبح اأربعة اأ�شخا�س، اثنان منهم من 
يف حمافظة  اإج��ازة، مبنطقة خانقني”  الكردية كانوا يف  الب�شمركة  قوات 

دياىل )�شرق( بح�شب ما قال م�شوؤول كردي لفران�س بر�س.

•• فالديفو�صتوك-اأ ف ب:

اقرتح الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني ام�س على رئي�س الوزراء الياباين 
يف  “بدون �شروط م�شبقة”،  ال�شنة  اآبي توقيع معاهدة �شالم هذه  �شينزو 
عر�س تلقته بفتور طوكيو التي تطالب با�شتعادة جزر الكوريل الأربع التي 

�شمها الحتاد ال�شوفياتي يف 1945.
اليابانية  الناطق با�شم احلكومة  ورد 
يو�شيهيدي �شوغا بفتور على اقرتاح 
الب�شيط”  “باملبداأ  م��ذك��را  ب��وت��ني، 
اأي  طوكيو  ت��وق��ع  ب���األ  يق�شي  ال���ذي 
معاهدة “قبل ت�شوية م�شكلة ملكية” 
املتنازع عليها. يتعلق اخلالف  اجلزر 
باأربع جزر يف اأرخبيل الكوريل احتلها 
احلرب  نهاية  يف  ال�شوفياتي  الحت��اد 
اخلالف  ه��ذا  ومنع  الثانية.  العاملية 
ال��ب��ل��دي��ن م��ن ت��وق��ي��ع م��ع��اه��دة �شالم 
حتى الآن. ومل حتقق املفاو�شات التي 
تتعلق باجلزر الركانية الأرب��ع التي 
ال�شمال”،  “اأرا�شي  اليابان  ت�شميها 
الأخرية  ال�شنوات  يف  يذكر  تقدم  اأي 

على الرغم من نداءات اآبي املتكررة.
وتقدم الرئي�س الرو�شي بهذا العر�س الذي جاء رد طوكيو عليه اأقرب اإىل 
اأمام منتدى اقت�شادي ت�شت�شيفه بالده يف مدينة فالديفو�شتوك  الفتور، 

نداء  اآب��ي  �شينزو  الياباين  ال��وزراء  رئي�س  كان  رو�شيا( حيث  �شرق  )اأق�شى 
النوع كانت مو�شع مناق�شات يف  توقيع معاهدة من هذا  اأجل  جديدا من 
ال�شنوات الأخرية بني مو�شكو وطوكيو. واأو�شح بوتني الذي بدا حذرا جدا 
حيال هذه الق�شية التي ت�شمم العالقات بني البلدين رغم ت�شجيلها تطورا 
“منذ  “الفكرة خطرت يف باله«. وقال بوتني  اأن  اأخ��رى،  كبريا يف جوانب 
�شبعني عاما ن�شعى اىل حّل خالفاتنا ومنذ �شبعني عاما جنري مفاو�شات. 
الطريقة+.  +ل��ن��غ��ري  ق����ال  ���ش��ي��ن��زو 
بالفعل، لنقم بذلك! لنوقع معاهدة 
�شالم، لي�س الآن، لكن بحلول نهاية 
م�شبق”.  ����ش���رط  اأي  ب�����دون  ال���ع���ام. 
واأثارت ت�شريحاته هذه ت�شفيقا من 
احل�شور الذي ي�شم خ�شو�شا رجال 
اأعمال اآ�شيويني وخ�شو�شا يابانيني.

“وبعد  ال��رو���ش��ي  ال��رئ��ي�����س  واأ����ش���اف 
ذلك، وعلى اأ�شا�س اتفاق ال�شالم هذا، 
ت�شوية  موا�شلة  ميكننا  وكاأ�شدقاء، 
اأن  يل  يبدو  اخلالفية.  الق�شايا  كل 
ذلك �شيجعل من الأ�شهل ت�شوية كل 
منذ  حلها  ميكننا  ل  ال��ت��ي  امل�����ش��اك��ل 
�شبعني عاما«. وتتناق�س ت�شريحات 
لقاءاته  خ��الل  نف�شها  الق�شية  ح��ول  بها  اأدىل  التي  تلك  م��ع  ه��ذه  بوتني 
اأن  العتقاد  ال�شذاجة  “من  الثنني  �شرح  وق��د  اآب��ي.  �شينزو  مع  الخ��رية 
اخلالف )حول جزر الكوريل بني البلدين( ميكن حّله يف �شاعة واحدة”. 

بوتني يقرتح على اليابان توقيع معاهدة �سالم

“يعتقدون  المريكيني  امل�شوؤولني  اإن 
المر  بهم  �شينتهي  الفل�شطينيني  اأن 
ب�����الع�����رتاف ب���ان���ه���م خ�������ش���روا واأن�����ه 
عليهم قبول ما يعر�س عليهم بغ�س 
المر  يكون  قد  ال�شروط،  عن  النظر 
م��ق��اب��ل ح��ك��م ذات����ي حم����دود وب����ادرات 

اقت�شادية«.
يحاولون  الم��ريك��ي��ني  اأن  واأ���ش��اف��ت 
م�شري  مثل  ال�شائكة  املوا�شيع  �شحب 
او  الفل�شطينيني  والالجئني  القد�س 
الفل�شطينية  ال��دول��ة  م�شتقبل  حتى 
واأن  خ�شو�شا  املفاو�شات  طاولة  عن 
ملبداأ  ت���اأي���ي���ده  اأب������دا  ي��ب��د  ت���رام���ب مل 
“لكن  وت���اب���ع���ت  ال����دول����ت����ني«.  “حل 
اأ�شا�شية  بو�شوح  تبقى  املوا�شيع  هذه 
من  للكثري  وك��ذل��ك  للفل�شطينيني 
املرجح  ومن غري  وامل�شلمني”  العرب 

اأن يقبلوا بذلك.
لكن ال�شلطة الفل�شطينية باتت تنفي 
الو�شيط  دور  ت���رام���ب  دون���ال���د  ع��ل��ى 
ال�������ذي ك����ان����ت حت���ظ���ى ب����ه ال����ولي����ات 
امل��ت��ح��دة ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة. وي���رى اآرون 
ديفيد ميلر املفاو�س ال�شابق يف اإدارات 
اجل��م��ه��وري��ني وال��دمي��وق��راط��ي��ني ان 
اأبدا فعليا و�شيطا  “مل تكن  وا�شنطن 

نزيها” او غري منحاز.
بر�س  ف����ران���������س  ل����وك����ال����ة  وي����و�����ش����ح 
دائما  ك��ان��ت  ا���ش��رائ��ي��ل  م��ع  “عالقتنا 
مت��ن��ع��ن��ا م���ن ذل�����ك. ل��ك��ن مي��ك��ن��ن��ا ان 
نكون كذلك يف اأوقات معينة، وهو ما 
ا�شتخدام  ع��ر  ف��ع��ال  و�شيطا  ا�شميه 
اتفاقات  اىل  للتو�شل  ال��ع��الق��ة  ه��ذه 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

الأبي�س  البيت  �شهد  ع��ام��ا   25 قبل 
الزعيم  ب����ني  ت���اري���خ���ي���ة  م�����ش��اف��ح��ة 
ورئي�س  ع��رف��ات  ي��ا���ش��ر  الفل�شطيني 
راب��ني مع  ا�شحق  الإ�شرائيلي  ال��وزراء 
اإبرام اتفاقات او�شلو، لكن اليوم يبدو 
رئا�شة  امل�شهد يف ظل  تكرار مثل هذا 
دونالد ترامب مبثابة حلم مع فقدان 
التقليدي  دوره����ا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
ك��و���ش��ي��ط يف ال����ن����زاع ال����ش���رائ���ي���ل���ي-

الرئي�س  ي��ج��م��ع  اأن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي. 
لتوقيع  املع�شكرين  ق���ادة  الم���ريك���ي 
اتفاق �شالم كما فعل بيل كلينتون عام 
كارتر  جيمي  او  وا�شنطن  يف   1993
حيث  ديفيد  كامب  يف  �شنة   40 قبل 
وا�شرائيل يف حلظة  ق��ادة م�شر  جمع 
مف�شلية اأي�شا يف تاريخ الدبلوما�شية، 
اأمر معقد بح�شب راأي الرئي�س نف�شه. 
الأع��م��ال اجلمهوري  رج��ل  وع��د  فقد 
الدبلوما�شية،  يف  ال���ع���ه���د  ح���دي���ث 
ع��ن��د ت��ول��ي��ه م��ه��ام��ه ب��ال��ت��و���ش��ل اىل 
ال�شرائيليني  ب��ني  نهائي”  “اتفاق 
املهمة  ه���ذه  واأوك�����ل  والفل�شطينيني 
اأي�شا  مبتدئة  �شغرية  جمموعة  اىل 
مبواقفها  معروفة  لكنها  ال�شيا�شة  يف 
اإ�شراف  حت��ت  اإ���ش��رائ��ي��ل  م��ن  القريبة 

�شهره وم�شت�شاره جاريد كو�شرن.
وق����ال ت��رام��ب يف اأي����ار م��اي��و 2017 
“ب�شراحة، قد يكون اأقل �شعوبة مما 

كان يظن البع�س منذ �شنوات«.
لكن بعد �شنة، يبدو اأنه غري راأيه وبات 

يقر ب�شعوبة التو�شل اىل اتفاق.
وقال الأ�شبوع املا�شي “طوال حياتي، 
ات���ف���اق، وقد  اأ���ش��ع��ب  اأّن ه���ذا  ���ش��م��ع��ُت 
ب����داأت اأع��ت��ق��د اأن���ه ق��د ي��ك��ون كذلك” 
اأكد يف الوقت نف�شه اقتناعه  اأنه  رغم 
بالقدرة على حتقيق ذلك. لكن الإطار 
ال���ع���ام، ت��غ��ري ب�����ش��ك��ل ج�����ذري. بعدما 
تريث الفل�شطينيون يف بادئ المر يف 
املتقلب  الرئي�س  مع  التعاطي  م�شاألة 
امل�������زاج، ج���م���دوا ك���ل الت�������ش���الت مع 
 2017 نهاية  م��ن  اعتبارا  وا�شنطن 
بعد ق��رار ترامب الع��رتاف بالقد�س 
عا�شمة لإ�شرائيل ما �شكل قطيعة مع 
ين�س  دويل معتمد منذ عقود  اجماع 
يح�شم  املقد�شة  املدينة  و�شع  اأن  على 
ع��ر امل��ف��او���ش��ات. وم��ن��ذ ذل���ك احلني 
الج���راءات  الم��ريك��ي��ة  الدارة  كثفت 
ملعاقبة القادة الفل�شطينيني وال�شغط 
املفاو�شات  طاولة  اىل  للعودة  عليهم 
امل�شاعدة  اأوق��ف��ت  فقد  ا���ش��رائ��ي��ل.  م��ع 
املايل  الدعم  واأل��غ��ت  تقريبا  الثنائية 
املتحدة لغوث  لالونروا، وكالة المم 
الفل�شطينيني،  ال��الج��ئ��ني  وت�شغيل 
اإغ���الق بعثة منظمة  وق���ررت الث��ن��ني 
التحرير الفل�شطينية يف وا�شنطن بعد 
بكل  ع��رف��ات  ا�شتقبال  على  عاما   25

مرا�شم ال�شرف يف البيت البي�س.
بالقوة؟”  “ال�شالم  ه��و  ه��ل  ب��ال��ت��ايل 

كما تقول عقيدة ترامب.
تقول الدبلوما�شية المريكية ال�شابقة 
مي�شيل دان الباحثة يف معهد كارنيغي 
بر�س  فران�س  لوكالة  ال��دويل  لل�شالم 

خطة تن�س على قيام دولة فل�شطينية 
“فاإن  ال�����ش��رق��ي��ة  ال��ق��د���س  عا�شمتها 
�شتكون  ت��رج��ي��ح��ا  الأك������رث  ال��ن��ت��ي��ج��ة 

رف�شا من جانب الفل�شطينيني«.
الفعلي  امل��خ��ط��ط  ذل����ك  ي���ك���ون  وق����د 
دان  مي�شيل  تقول  كما  ترامب  لإدارة 
احلتمي  ال��رف�����س  “ا�شتخدام  وه����و 
للفل�شطينيني لترير اإدخال تغيريات 
حيال  الأم��ريك��ي  املوقف  على  جديدة 
ال�شفة  يف  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي  ال���ت���واج���د 

الغربية” املحتلة.

م�شريا  وال�شرائيليني”  ال��ع��رب  ب��ني 
ا�شرائيل  بني  ديفيد  كامب  اتفاق  اىل 
وم�شر او اتفاقات او�شلو يف ظل رئا�شة 
“لقد  ال��راه��ن  ال��وق��ت  ويف  كلينتون. 
ن�شفنا او حتى تخلينا عن اأي احتمال 
لنكون ولو و�شيطا فعال” كما ي�شيف 
هذا الباحث من مركز ويل�شون، وهو 
انه  موؤكدا  وا�شنطن  يف  اأبحاث  معهد 
اإ�شرائيل  تدعم  ادارة  اأب��دا  ي�شهد  “مل 
مبثل هذا ال�شكل الفا�شح، ويف الوقت 
نف�شه تكن العداء للجانب الفل�شطيني 

يف معادلة ال�شالم هذه«.
وتبدو امل�شاألة �شائكة اإىل حد اأن فريق 
اإيجاد  يف  ���ش��ع��وب��ات  ي���واج���ه  ك��و���ش��رن 
ال���وق���ت امل��ن��ا���ش��ب ل��ل��ك�����ش��ف ع���ن خطة 
ويتم  اأع��ده��ا  التي  الغام�شة  ال�شالم 
ل��ك��ن م�شادر  اأ���ش��ه��ر.  اإرج����اوؤه����ا م��ن��ذ 
ال��ب��ي��ت الب��ي�����س ت��وؤك��د ان���ه “مل يتم 
الطالق”  على  اخل��ط��ة  ع��ن  التخلي 

وتتحدث عن “م�شروع واعد جدا«.
اإذا  “اإل  م��ي��ل��ر  دي��ف��ي��د  اآرون  وي���ق���ول 
عر�س  ع��ر  فعلية”  م��ف��اج��اأة  حققوا 

ال���ت���دري���ب  م�����ي�����دان  اأج������ري������ت يف 
 130 تيليمبا على بعد  الع�شكري 
ت�شيتا يف  ���ش��م��ال  ن��ح��و  ك��ي��ل��وم��رتاً 
األف  من  اأك��رث  ال�شرقية،  �شيبرييا 
الدفاع  اأنظمة  اإىل  اإ�شافة  جندي 
“ا�س-400”  امل�������ش���ادة  اجل���وي���ة 
بانت�شري  واأنظمة  و”ا�س-300”، 

ا�س-1، وكلها ن�شرت يف �شوريا.
الرو�شي  اجلي�س  يف  امل�شوؤول  وقال 

لل�شحافيني  كوري�شكني  �شريغي 
بفعالية  م��ه��م��ت��ه��ا  اأدت  “القوات 

كاملة«.
واأك����د م�����ش��وؤول ع�����ش��ك��ري اآخ����ر هو 
ه����ذه  اأن  ت����ي����خ����ون����وف  �����ش����ريغ����ي 
حماكاة  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���دري���ب���ات 
من  كثيف”  ����ش���اروخ���ي  “هجوم 

جانب “عدو غري حمدد«.
امل�������ش���ادات اجلوية  ن��ظ��ام  وي��ع��ت��ر 

•• ت�صيتا-اأ ف ب:

ال���رو����ش���ي ام�س  اأج������رى اجل��ي�����س 
تدريبات يف اإطار مناورات ع�شكرية 
وا�شعة يف ال�شرق الأق�شى، من اأجل 
الت�شدي لهجوم جوي م�شتخدماً 
دفاعه  اأنظمة  اأحدث  ب�شكل خا�س 

اجلوية “ا�س-400«.
امل����ن����اورات، التي  و����ش���ارك يف ه���ذه 

•• برلني-رويرتز:

ق��ال��ت وزي�����رة ال���دف���اع الأمل���ان���ي���ة اأور�����ش����ول فون 

وغريها  اأملانيا  على  يتعني  اإن��ه  ام�س  ليني  دي��ر 
ا�شتخدام  ملنع  بو�شعها  م��ا  ك��ل  فعل  ال���دول  م��ن 
اأن هناك  الأ�شلحة الكيماوية يف �شوريا م�شيفة 

حاجة لرادع يتحلى بامل�شداقية.
اأم��ام الرملان بعد يومني من  الوزيرة  واأ�شافت 
ب��اأن��ه��ا جت���ري حم��ادث��ات مع  ت�شريح احل��ك��وم��ة 
يف  حمتمل  ع�شكري  انت�ش�����ار  ب�����ش��اأن  حلفائها 

�شوريا “على املجتمع الدويل، ونحن �شمنه، فعل كل �ش������يء 
ملن�������ع ا�ش������تخدام الأ�ش�لحة الكيماوية يف �شوريا«.

ل  بالتحدي���د،  املو�ش�������وع  له������ذا  “وبالن�ش�������بة  وتابع��������ت 
يوؤثر  ل  الأم��ر  وك��اأن  الي������وم  الت�ش�������رف  لأملاني�������ا  ميكن 

فينا«.
اأي  تقييم  الأملانية  احلكومة  على  ينبغي  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ارت 
القانون  اأ�شا�س  على  ق��رار  واتخاذ  بعناية  �شوريا  يف  موقف 

الدويل والد�شتور الأملاين.
وقالت امل�شت�شارة الأملانية اأجنيال مريكل اإن اأملانيا ل ميكنها 
كيماوية  وق��وع هجمات  بب�شاطة يف حالة  تدير ظهرها  اأن 

يف �شوريا.

•• طهران-اأ.ف.ب:

ال�شابق  للرئي�س  قريب  حليف  على  ام�س  اإي��ران��ي��ة  حمكمة  ق�شت 
حممود احمدي جناد بال�شجن لأكرث من �شت �شنوات بتهم التظاهر 

والدعاية �شد النظام، على ما ذكرت و�شائل اإعالم اإيرانية.
كبري  من�شب  ع��ام��ا   57 ال��ب��ال��غ  م�شائي  رح��ي��م  ا���ش��ن��ف��دي��ار  و���ش��غ��ل 
املثري للجدل بني  ال�شابق  الرئي�س  الرئا�شة خالل وليتي  موظفي 
2005 و2013. وقال رئي�س مكتب املدعي العام يف طهران غالم 
ح�شني ا�شماعيلي اإن املحكمة ق�شت على م�شائي بال�شجن �شنة بتهمة 
الدعاية �شد النظام وخم�س �شنوات بتهمة التواطوؤ بغر�س ارتكاب 
جرمية �شد الأمن القومي و�شتة اأ�شهر لإهانة م�شوؤولني ق�شائيني، 

م�شائي يف  واعتقل  املحافظة.  “ت�شنيم”  اأنباء  وكالة  نقلت  ما  على 
اآخر  م�شت�شار  �شد  التهم  من  ن�شخة  لإح��راق��ه  الفائت  اآذار/م��ار���س 
 15 بال�شجن  املحكوم  بقائي  حامد  ال�شابق  الرئي�س  نائب  لنجادي 

عاما بتهم الختال�س.
اأي��ام وليته،  وق��ال جن��ادي، ال��ذي اختلف مع التيار املت�شدد يف اأخ��ر 
اأن منع جمل�س  اإن الق�شايا �شد حلفائه لها دوافع �شيا�شية. ومنذ 
الفائت،  العام  للرئا�شة  الرت�شح  اأحمدي جناد من  الد�شتور  �شيانة 
النظام،  ب�شكل متزايد حيال  ال�شابق موقفا مت�شددا  الرئي�س  اتخذ 
قانتقد الف�شاد والقمع ال�شيا�شي. ويف �شباط/فراير الفائت، طالب 
جناد يف ر�شالة مفتوحة اىل مر�شد اجلمهورية ن�شرت على النرتنت 

، باجراء “انتخابات حرة” فورا يف ايران.

ال�سجن �ست �سنوات حلليف احمدي جناد اأملانيا: علينا منع ا�ستخدام اال�سلحة الكيماوية يف �سوريا 
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العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/5710   

املنذر : �شتاندرد ت�شارترد بنك  
املنذر اليه : جمعه �شالح جمعه مبارك 

درهم   )148.757.00( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
بالتق�شيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد  الخالل  نتيجة 
وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )21062/خ�شو�شي/R/دبي( من نوع )ني�شان 
باترول - ا�شتي�شن( موديل 2016 اللون  ذهبي   واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/5709   

املنذر : �شتاندرد ت�شارترد بنك  
املنذر اليه : �شاهنواز جل خان �شردار احمد خان 

اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )46.954.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  وال  الن�شر،  تاريخ  من  ا�شبوع 
 على ال�شيارة رقم )84713/خ�شو�شي/N/دبي( من نوع )ميت�شوبي�شي ايه ا 
�س ا - ا�شتي�شن( موديل 2013 اللون  ا�شود  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/5715   

املنذر : �شتاندرد ت�شارترد بنك  
املنذر اليه : دانيلو دي ليون كاتالن 

درهم   )33.887.00( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�شيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد  الخالل  نتيجة 
وذل����ك خ����الل ا���ش��ب��وع م���ن ت���اري���خ ال��ن�����ش��ر، وال ���ش��ي�����ش��ط��ر امل���ن���ذر لتخاذ 
ال�شيارة رقم )32531/خ�شو�شي/E/دبي( من  التنفيذية على  الج��راءات 
واملمولة  احمر   اللون   2015 موديل  �شالون(   - لن�شر  )ميت�شوبي�شي  ن��وع 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/5706   

املنذر : �شتاندرد ت�شارترد بنك  
املنذر اليه : بيو�س كومار جمانادا�س باتيل 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )27.544.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�شيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد  الخ��الل 
الج���راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  وال  الن�شر،  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )51239/خ�شو�شي/M/دبي( من نوع )رينو 
كوليو�س - ا�شتي�شن( موديل 2013  اللون  ابي�س  واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/5713   

املنذر : �شتاندرد ت�شارترد بنك  
املنذر اليه : ماريا  الزابيث 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )69.812.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�شيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد  الخ��الل 
الج���راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  وال  الن�شر،  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوع  خ��الل 
نوع  م��ن  )83984/خ�شو�شي/L/دبي(  رق���م  ال�����ش��ي��ارة  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
)IS300 لكزي�س - �شالون( موديل 2011 اللون  ابي�س لوؤلوؤي -  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/5711   

املنذر : �شتاندرد ت�شارترد بنك  
املنذر اليه : عبداجلليل حممد حممد عبداجلليل 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )82.644.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �شي�شطر  وال  الن�شر،  تاريخ  ا�شبوع من 
على ال�شيارة رقم )61877/خ�شو�شي/K/دبي( من نوع )RX350 لكزي�س 
- ا�شتي�شن( موديل 2012 اللون  ابي�س لوؤلوؤي -  واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/5714   

املنذر : �شتاندرد ت�شارترد بنك  
املنذر اليه : �شيد عظيم ح�شني �شيد قا�شم ح�شني ريزيف 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )49.614.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�شيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد  الخ��الل 
الج���راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  وال  الن�شر،  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوع  خ��الل 
نوع  م���ن  )45069/خ�شو�شي/I/دبي(  رق���م  ال�����ش��ي��ارة  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
)هيونداي ازيرا - �شالون( موديل 2014  اللون  ا�شود  واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/5708   

املنذر : �شتاندرد ت�شارترد بنك  
املنذر اليه : بريي مي�شيل ميندريو توري�س 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )43.175.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�شيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد  الخ��الل 
الج���راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  وال  الن�شر،  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوع  خ��الل 
نوع  م��ن  )96995/خ�شو�شي/M/دبي(  رق���م  ال�����ش��ي��ارة  ع��ل��ى  التنفيذية 
)CRV هوندا - ا�شتي�شن( موديل 2013  اللون  احمر -  واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/5712   

املنذر : �شتاندرد ت�شارترد بنك  
املنذر اليه : �شينا ابراهام 

درهم   )118.010.00( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
بالتق�شيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد  الخالل  نتيجة 
وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات 
نوع )رجن  )70682/خ�شو�شي/D/دبي( من  رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية 
روفر �شبورت 5 - ا�شتي�شن( موديل 2013 اللون  ابي�س  واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/5707   

املنذر : �شتاندرد ت�شارترد بنك  
املنذر اليه : راماكري�شنا راو جونديبايل فريا فينكاتا ماليخار جانور 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )61.541.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�شيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد  الخ��الل 
الج���راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  وال  الن�شر،  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )98797/خ�شو�شي/H/دبي( من نوع )رينو 
�شفران - �شالون( موديل 2016  اللون  ازرق   واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/5718   

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي  
املنذر اليه : مانوخر جوردن دي�شوزا 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )40.327.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�شيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد  الخ��الل 
الج���راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  وال  الن�شر،  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوع  خ��الل 
)كيا  نوع  من  )19871/خ�شو�شي/B/دبي(  رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية 
�شبورجت - ا�شتي�شن( موديل 2015 اللون  ازرق  واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/5721   

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي  
املنذر اليه : حممود علي عبداهلل ادم 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )96.615.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�شيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد  الخ��الل 
الج���راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  وال  الن�شر،  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوع  خ��الل 
ال�شيارة رقم )87838/خ�شو�شي/T/دبي( من نوع )فورد  التنفيذية على 
مو�شتاجن - كوبيه( موديل 2016 اللون  ابي�س  واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/5723   

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي  
املنذر اليه : رميوند �شريانو باجاو 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )35.000.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الج��راءات  الن�شر، وال �شي�شطر  ا�شبوع من تاريخ 
على ال�شيارة رقم )81802/خ�شو�شي/G/دبي( من نوع )�شيفروليه كروز - 
�شالون( موديل 2012 اللون  رمادي -  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/5720   

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي  
املنذر اليه : كرمية بودامو�س زوجه بوالقابول 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )51.172.68( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�شيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد  الخ��الل 
الج���راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  وال  الن�شر،  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )49760/خ�شو�شي/O/دبي( من نوع )ني�شان 
التيما - �شالون( موديل 2013 اللون  اأحمر   واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/5722   

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي  
املنذر اليه :اليفيه يو�شف اودايبوروال 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )73.437.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�شيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد  الخ��الل 
الج���راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  وال  الن�شر،  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )52439/خ�شو�شي/J/دبي( من نوع )ني�شان 
بات�شفايندر - ا�شتي�شن( موديل 2014 اللون  ر�شا�شي  واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/5724   

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي  
املنذر اليه : خالد حممد ال�شيد حممد ح�شني 

اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )86.497.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
ا�شبوع من تاريخ الن�شر، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - باجريو  )ميت�شوبي�شي  نوع  من  )63118/خ�شو�شي/S/دبي(  رقم  ال�شيارة 
ا�شتي�شن( موديل 2016 اللون  ابي�س  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/9027  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-  ازه����ر حم��م��ود ���ش��ف��در ال�����ش��ح��ن وال��ن��ق��ل - ���س ذ م م  
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حممد عثمان حممد ل��ط��ي��ف   قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
)31999 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف ورقم 
اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   )MB184879445AE(ال�شكوى
املوافق 2018/9/20 ال�شاعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/6999  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- هايتك للنجارة - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �شبني كولجنارا ايداثيل وميثله / عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع   
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)58761 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف ورقم 
الثنني   ي���وم   جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB183561546AE(ال�شكوى
املوافق 2018/9/24  ال�شاعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/757   تنفيذ �شرعي   
اىل املنفذ ���ش��ده/1- ع��ب��دال��ق��ادر حممد ف����اروق  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اأحمد �شيف ماجد بن �شامل  طالب التنفيذ/كنيز زينب نا�شر للبوريا وميثله / 
احلكم  لتنفيذ  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - املطرو�شي 
بالإ�شتئنافني  واملعدل  م�شلمني  نف�س  اأح��وال   2017/841 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر 
املنفذ  ب��ال��زام  القا�شي  وم��واري��ث  �شخ�شية  اح��وال  ا�شتئناف   2018/81+67 رقمي 
�شده ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )100388 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف مع 
اللتزام ب�شداد النفقة ال�شهرية يف تواريخ ال�شتحقاق.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2861   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- امفر ل�شناعة ال�شباغ - ذ م م - )فرع ام القيوين(  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شامل عبيد �شامل عبيد 
ال�شويدي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )27473( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/7504  عمايل جزئي             
ام  للتجارة العامة - �س ذ م م   جمهول حمل  ار  ار دي  اىل املدعى عليه/1- 
الق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي/ ا���ش��وك ك��وم��ار ج��ام��ن��ادا���س ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
وتذكرة  دره��م(   277787( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   3000( مببلغ  ع��وده 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
فاأنت  لذا    Ch1.A.5 بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2018/9/20 املوافق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/544  احوال نف�س م�شلمني                  

اىل املدعي عليه / 1-حلمي بن حارب بن �شليمان ال�شماعيلي  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ هنيده عبداهلل علي �شعيد احلمريي   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها لئحة دعوى مطالبة بالتطليق وباملهر 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت  للمح�شونتان.   النفقات  زي���ادة  ال��ع��دة  ونفقة 
الثنني  املوافق 2018/10/1 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة رقم )6( يف مبنى 
اأو  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا  القرهود  ال�شخ�شية يف منطقة  الأح��وال 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/5717   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م   
املنذر اليه : حممد عمر خان زاهد ن�شري خان 

درهم   )46.414.89( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
بالتق�شيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد  الخالل  نتيجة 
وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )14096/خ�شو�شي/R/دبي( من نوع )هوندا 
�شيفيك - �شالون( موديل 2011 اللون  ذهبي -  واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي
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عربي ودويل

   ينتظم هذا املنتدى كل ثالث �شنوات، 
بلد  فعالياته  احت�شان  على  ويتناوب 
منتدى  عمل  وقد  وال�شني،  اأفريقي 
ال���ت���ع���اون ال�����ش��ي��ن��ي الأف���ري���ق���ي منذ 
20 عاما على خريطة طريق  قرابة 
الأفريقية،  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ل���ل���ع���الق���ات 
وال�شتثمار،  ال��ت��ن��م��ي��ة  جم�����ال  يف 
خارج  جنوب”،   - ج��ن��وب  و”احلوار 

املدار الدبلوما�شي الغربي.

جمموعة �شينية اأفريقية
وافريقيا:  “ال�شني     وحت��ت عنوان 
�شالبة  اأك���رث  م�شرتك  م�شري  نحو 
من خالل التعاون املربح للجانبني”، 
الدول  جميع  ال�شابعة  القمة  جمعت 
�شواتيني  ب���ا����ش���ت���ث���ن���اء  الف���ري���ق���ي���ة 
����ش���وازي���الن���د ال�����ش��اب��ق��ة، اآخ�����ر دول���ة 
ب��ت��اي��وان، وب��ال��ت��ايل تنظيم  ت��ع��رتف 
الأفريقي،  ال�شيني  للحوار  م�شاحة 
اأي�شا بني الأف��ارق��ة. ومن بني  ولكن 
)�شال  احل��ا���ش��ري��ن  ال�����دول  روؤ�����ش����اء 
�شا�شو  وت������ارا  ال�����ش��ي�����ش��ي،  ك���اج���ام���ي، 
ن��غ��ي�����ش��و، رام����اف����وزا، ب���وه���اري ال���خ(، 
العام  ال�����ش��ك��رت��ري  م�����ش��ارك��ة  وت�����ش��ري 
املتحدة، انطونيو غوتريي�س،  لالأمم 
اىل اأه��م��ي��ة ه���ذا الج��ت��م��اع وال����دور 
القيادي لل�شني يف احلوكمة العاملية.

   متت مناق�شة مو�شوعني رئي�شيني، 
بينغ  �شى جني  ا�شتمرارية جلولة  يف 
)زيارته  يوليو  نهاية  يف  الأف��ري��ق��ي��ة 
ال���راب���ع���ة م��ن��ذ ت��ول��ي��ه م��ن�����ش��ب��ه عام 
الأفريقية  البلدان  تكامل   :)2012
يف م�����ش��روع ط��ري��ق احل��ري��ر اجلدي، 
ال�شينية  “املجموعة  وب�����ن�����اء  د 

الفريقية«.
   و�شرح الأمني العام لالأمم املتحدة 
“التعاون  اإن  ال��ق��م��ة،  اف��ت��ت��اح  ع�شية 
لنجاح  اأ���ش��ا���ش��ي  الأف��ري��ق��ي  ال�شيني 
و�شيلة  كان  “اأنه  م�شيفا  اأفريقيا”، 
التنمية  من�������اذج  ل��ت��ح�����ش��ني  م���ه���م���ة 
واحلوكمة  الر����������س،  ك���وك���ب  ع���ل���ى 
للعوملة  ال�شليمة  والتنمية  العاملية، 

القت�شادية ».
بينغ  ج����ني  ����ش���ى  ت���ع���ّه���د  ح����ني     يف 
بتخ�شي�س 60 مليار دولر للتنمية، 
والقرو�س  ال�شتثمارات  بني  موزعة 
على  دولر  م��ل��ي��ار   15( الإ���ش��اف��ي��ة 
وقرو�س  جم��ان��ي��ة،  م�����ش��اع��دات  �شكل 

بدون فوائد(.

دائن افريقيا
ب�شني  الح�شا�س  يبقى  ذل���ك،  م��ع     
القارة الأفريقية،  ت�شتثمر بكثافة يف 

ون�شيج  عاملة  )ي��د  الثانوي  للتعهد 
لنظام  ����ش���دى  م���ف���ت���وح(،  ���ش��ن��اع��ي 
���ش��ن��اع��ي يف ح��ال��ة ت��غ��رّي ك��ام��ل منذ 
الأزمة املالية قبل 10 �شنوات. وتاأمل 
ح�ش�س  ع��ل��ى  ت�����ش��ت��ح��وذ  ان  ال�����ش��ني 
الت�شالت،  جم����ال  يف  ال�����ش��وق  م���ن 
وال�����ش��ن��اع��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة، وع��ل��ى نطاق 
اأو���ش��ع يف امل��ج��ال ال��رق��م��ي م��ن خالل 
بابا،  ع��ل��ي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  جم��م��وع��ات��ه��ا 
تين�شنت، هواوي اأو زد تي اإي. ويلعب 
هوؤلء و�شي�شطلعون م�شتقبال بدور 
العوا�شم  ���ش��ب��ك��ات  جت��ه��ي��ز  يف  ه����ام 

الأفريقية.
   من خالل مقاربة اإقليمية مق�شمة 
للمحيط  ال��ب��ح��ري��ة  ال���واج���ه���ة  ب���ني 
ال����ه����ن����دي )ج����ي����ب����وت����ي وال����ق����اع����دة 
اأو رواندا(،  الع�شكرية، كينيا، تنزانيا 
اإفريقيا  و�شمال  غ��رب  على  وان��ف��ت��اح 
)ع����ر ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ش��ط( ، واأخ�����رياً 
ج���ن���وب اإف��ري��ق��ي��ا )امل���ت���م���ح���ورة على 
وال�شيا�شي  الق��ت�����ش��ادي  ال�����ش��ري��ك 
الريك�س،  دول  يف  الع�شو  امل��ت��م��ي��ز، 
تهدف  اأف����ري����ق����ي����ا(،  ج����ن����وب  دول�������ة 
دبلوما�شية بكني اإىل تغطية جغرافية 

للقارة باأكملها.
ال�شرتاتيجية،  ه����ذه  ق��ل��ب  ويف     
مل�شروع  ال��ف��ع��ال  ال���رتوي���ج  ي��ن��ت�����ش��ب 
ومن  اجلديد”.  احل���ري���ر  “طريق 
�شاأن تطوير البنية الأ�شا�شية للموانئ 
وال�����ش��ك��ك احل���دي���دي���ة وال����ط����رق، اأن 
الأفريقية  ال���ب���ل���دان  ج��م��ي��ع  مي���ّك���ن 
اأك��ر يف عمليات  بعمق  الندماج  من 

العوملة القائمة بالفعل يف املنطقة.

حمدودية التو�شع
   ويف مواجهة نقد الغرب و�شندوق 
ال��ن��ق��د ال������دويل، ت��ن��ف��خ ب��ك��ني احل���ار 
وال����ب����ارد ع��ل��ى ق�����ش��اي��ا ال���دي���ون من 
وتعهد  جديدة  قرو�س  تامني  خالل 
ينال  جهد،  ت�شافراً.  اأكرث  با�شتثمار 
الأفارقة،  القادة  من  العديد  تقدير 
مثل ماكي �شال رئي�س ال�شنغال، الذي 
ق��ال: “ ك��ل م��ا ننجزه م��ع ال�شني - 
ال�شيطرة  ذل��ك - حت��ت  واأ���ش��دد على 
مت��ام��ا، مب��ا يف ذل���ك اجل��ان��ب املايل، 
ال�����ش��ن��غ��ال، وهي   .“ ال���دي���ون  ج��ان��ب 
اأفريقيا  غ���رب  يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي  ب��ل��د 
الرئا�شة  �شتتوىل  لل�شني،  بالن�شبة 
التعاون  مل��ن��ت��دى  ال���دوري���ة  امل�����ش��رتك��ة 
و�شت�شت�شيف  الأف��ري��ق��ي،  ال�شيني 

القمة التالية عام 2021.
   لقد مت توقيع عدة مذكرات ع�شية 
انطالق القمة، على امل�شتوى الثنائي 
وبوركينا  ال��ع��اج  ���ش��اح��ل  م��ع  خ��ا���ش��ة 
اإىل احلظرية  م���وؤخ���را  )ع����ادا  ف��ا���ش��و 
والغابون  ال�شينية(،  الدبلوما�شية 
ون��ي��ج��ريي��ا وال���ك���ام���ريون، وك��ل��ه��ا يف 
اإطار امل�شروع ال�شيني طرق احلرير.

   ان الدبلوما�شية ال�شينية، الن�شطة 
وتواجه  تكتمل،  مل  ال��ق��ارة،  يف  ج��دا 
مواطنيها،  ����ش���الم���ة  ح�������دود:  ع�����دة 
الغربية،  ال����ق����وى  م����ع  وامل���ن���اف�������ش���ة 
امل��ت��ن��وع وال��ع��امل��ي للدول  والخ���ت���ي���ار 
و�شخط  ال�����ش��راك��ات،  يف  الف��ري��ق��ي��ة 
اجلماهري الفريقية، وكلها حتديات 

ل�شيا�شة ال�شني الإفريقية.
اإميانويل فريون .. 
باحث وا�شتاذ، م�شوؤول 
عن اجلغرافيا واجلغرافيا 
ال�شيا�شية يف املعهد الوطني 
للغات واحل�شارات ال�شرقية 

الكثري من اخليال.. ففي  به  يحيط 
افريقيا،  ال�شيني يف  الوجود  الواقع، 
وه����و وج�����ود ف��ع��ل��ي وح��ق��ي��ق��ي، اأك���رث 

تعقيدا.
   قبل اأن تكون م�شتثمراً هائاًل، تقدم 
واخلدمات.  ال�����ش��ل��ع  خ��ا���ش��ة  ال�����ش��ني 
الأجنبية  ال����ش���ت���ث���م���ارات  وب���ل���غ���ت 
افريقيا  ب���اجت���اه  ل��ل�����ش��ني  امل��ب��ا���ش��رة 
من   ،2016 ع��ام  دولر  مليار   2.4
يف   .2015 ع���ام  دولر  م��ل��ي��ار   2.9
ح��ني اأ���ش��ب��ح��ت ال�����ش��ني، يف اأق���ل من 
دائ��ن للقارة،  اأك��ر  الزمان،  عقد من 
مبديونية  املت�شلة  ال�شكوك  وت���زداد 

فريقية جتليا. القت�شادات الأ
   وي���ح���ذر ���ش��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل 
زادت  التي  البلدان  م��ن  ك��ب��رياً  ع���دداً 
ال�شنوات  يف  كبري  ب�شكل  مديونيتها 

الأبلغ،  هو  جيبوتي  )مثال  الأخ���رية 
باملائة   50 من  العام  دينها  زاد  فقد 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  ب��امل��ائ��ة   85 اإىل 
الإجمايل يف عامني(، وحيث متكنت 
ال�����ش��ني ه��ن��اك م���ن ال���ش��ت��ث��م��ار من 
خ�������الل م���������ش����روع ط����ري����ق احل����ري����ر 
اجلديد، وبلغ الدين مع بكني 132 

مليار دولر منذ ع�شرين عاما.
�شداد  الطبيعية يف  امل���وارد  ت�شاعد     
اخلامات  وت�����ش��اه��م  ال����ره����ن،  دي�����ون 
ا�شتعادة  يف  ال���ه���ي���دروك���رب���ون���ات  اأو 
هذا  ي�����ش��ّك��ل  اأن  ومي���ك���ن  الم���������وال. 
ال�����وزن الق���ت�������ش���ادي ل��ل�����ش��ني، م���ادة 

   وتقوم وكالة موديز بتقييم ما يقرب 
انت�شبت  �شينية  �شركة   2500 من 
من  دولر  مليار  و114  اأفريقيا  يف 
ال�شعب  وم��ن   .2016 ع��ام  التبادل 
التدفقات  اأن  حيث  حجمها،  حتديد 
الدميوغرافية مهمة، وغالباً ما يتم 
اأكرث  هناك  و�شيكون  تقديرها،  �شوء 

من مليون �شيني يف افريقيا.

منطق اإمربيايل
عالقاتها  ب��ت��وظ��ي��ف  ب��ك��ني  ت���ق���وم     
غ��ري امل��ت��ك��اف��ئ��ة وال��ق��وي��ة م��ع ال���دول 
الأف���ري���ق���ي���ة. وي�����رى ال���ب���اح���ث جان 
بيري كابي�شتان اأن “ال�شني لي�شت يف 
املنطق ال�شتعماري اجلديد، وامنا يف 

منطق الهيمنة، بل الإمريالية«.
   ك��م��ا ت��ع��ّد اف��ري��ق��ي��ا ���ش��وًق��ا وف�شاء 

جدل �شيا�شي داخلي ، كما يت�شح من 
الأفارقة،  لل�شكان  امل��ت��ك��رر  ال�شخط 
خا�شة فيما يتعلق مب�شائل الت�شغيل 
وال�شناعي،  الق��ت�����ش��ادي  وال��ن�����ش��ي��ج 
وامل��ن��اف�����ش��ة غ��ري ال��ع��ادل��ة م��ن جانب 

ال�شركات ال�شينية..

مليون �شيني
   ُتعتر ال�شريك التجاري الرئي�شي 
قليال،  ال�������ش���ني  ت�����ش��ت��ث��م��ر  ل���ل���ق���ارة، 
ولكنها تطّور وجودا �شامال، ينّم عن 
وا�شرتاتيجية  ناعم  اقت�شادي  ذك��اء 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وت��ع��ت��ر  م��ن�����ّش��ق��ة. 

اخلارجية لبكني.
   وت�شهد الزراعة، و�شناعة الن�شيج، 
وكذلك  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
ت��ط��وراً هاماً  ال��دف��اع والأم����ن،  قطاع 
التي  الثنائية  ال�شراكات  خ��الل  م��ن 
التقليدية،  ال����ق����وى  م����ع  ت��ت��ن��اف�����س 

والغربية اأ�شا�شاً، يف اأفريقيا.
ال�شعبي  ال��ت��ح��ري��ر  ج��ي�����س  وع���ق���د    
 - ���ش��ي��ن��ي  م���ن���ت���دى  اأول  ال�����ش��ي��ن��ي 
يف  بكني  يف  والأم���ن  للدفاع  افريقي 
نفوذه يف  زاد من  املا�شي، مما  يونيو 

الدول الأفريقية.

امل�شت�شفيات،  املباين،  النقل،  )�شبكات 
املوانئ، اإلخ( اأكر قطاع اأعمال �شيني 

يف اأفريقيا.
ال�شكك  امل���ث���ال، مت��ث��ل  �شبيل  ع��ل��ى     
ونريوبي  مومبا�شا  ب��ني  احل��دي��دي��ة 
ونيجرييا،  واإث���ي���وب���ي���ا  وج���ي���ب���وت���ي 
اإىل جانب  اإجن��ازات تطوير ميدانية 
للربط  ا�شرتاتيجية  مبادرات  كونها 
يقوم بها لعبان كبريان، هما اإك�شيم 
وقد  ال�شيني.  التنمية  وب��ن��ك  ب��ن��ك 
ح�����ش��ر رئ��ي�����ش��ي��ه��م��ا ه���و ���ش��ي��او ليانغ 
وت�����ش��ن��غ ت�����ش��ي��ج��ي، ال��ق��م��ة  مم���ا يدل 
على ثقل هذين البنكني يف ال�شيا�شة 

غالبًا ما يتم �شوء تقدير التدفقات الدميوغرافية، و�شيكون هناك اأكرث من مليون �شيني يف افريقيا
ال�شني تنت�شب نهائيا يف افريقيا قمة باتت تقليدا �شينيا افريقيا

ال�شني يف مناف�شة �شر�شة مع الغرب يف القارة ال�شمراء دولة جنوب افريقيا يف قلب ال�شرتاتيجية ال�شينية

طريق احلرير اجلديد قاطرة الهيمنة ح�شور اقت�شادي وع�شكري �شيني يف جيبوتي

تكري�ش النفوذ ال�سيني يف اأفريقيا على 
املدى الطويل, وك�سب ثقل يف احلوكمة العاملية

اأ�سبح منتدى التعاون ال�سيني االفريقي 
رمزا لقدرات الدبلوما�سية ال�سينية وطموحاتها

من خالل مقاربة اإقليمية مق�سمة, تهدف دبلوما�سية ال�سني اإىل تغطية جغرافية للقارة باأكملها
عمل املنتدى على خريطة طريق للعالقات ال�سينية االأفريقية خارج املدار الدبلوما�سي الغربي

طريق احلرير اجلديد قاطرتها:

نحو اإمربيالية �سينية يف اأفريقيا...؟
ولكن اأي�شا اإىل اجلهات الفاعلة الكربى املوجودة يف 

القارة ال�شمراء.

خارطة طريق ا�شتغرقت 20 عاما
   باأكرث من األف م�شارك، تعك�ش القمة �شعود العالقات 
بكني  ل�شيا�شة  ا�شتمرارية  يف  االأفريقية  ال�شينية 

اخلارجية جتاه القارة باأكملها.
   ثالثة عنا�شر دبلوما�شية رئي�شية وراء هذه القمة: 
اإ�شفاء ال�شرعية على �شورة “دولة     نامية كبرية” 
وت�شديد   ،)1955( باندونغ  موؤمتر  مع  توا�شل  يف 
اإمدادات  وتامني  تايوان،  حول  الدبلوما�شي  اخلناق 
ال�شني )النفط، املواد اخلام، واملنتجات الزراعية(. 

•• خا�س-الفجر

دولة  رئي�ش   53 �شبتمرب،  و4   3 يــومــي  اجتمع     
ال�شابعة  الدولية  القمة  وحكومة يف بكني مبنا�شبة 
ال�شيني  التعاون  )منتدى  وافريقيـــــا  ال�شني  بني 
اقامته  ودبلوما�شي  اقت�شادي  ف�شاء  االإفريقي(، 

ال�شني عام 2000. 
الدولية،  االجــنــدة  على  للتاأثري  حقيقي  مترين    
ال�شني  بــني  الــعــالقــات  ـــار  اإط القمة  ــذه  ه تــتــجــاوز 
وافريقيا، لرت�شل اإ�شارة دبلوما�شية قوية اإىل الغرب، 

�شكل  تدريجيا  اتخذ  لبكني،  ال�شيا�شي  اخليار  هذا    
منتدى  يف  ممثلة  املتنوعة،  الــتــاأثــريات  مــن  �شبكة 
التعاون ال�شيني االأفريقي، وهي هيئة تعاون تاأ�ش�شت 
2000، وتهدف اإىل تكري�ش النفوذ ال�شيني يف  عام 
اأفريقيا على املدى الطويل، وك�شب ثقل يف احلوكمة 

العاملية.
االأفريقي،  ال�شيني  التعاون  منتدى  اأ�شبح  لقد     
ال�شينية  الدبلوما�شية  للقدرات  رمــزا  وب�شرعة، 
هاما،  جمــاال  اأفريقيا  من  يجعل  مما  وطموحاتها، 

وب�شكل خا�ش، يف �شيا�شتها ا

تقوم بكني بتوظيف عالقاتها غري املتكافئة والقوية مع الدول االأفريقية
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اإطالق »الدار لال�ستثمار« يف اأبوظبي باأ�سول عقارية تتجاوز قيمتها 20 مليار درهم

م�شار  اأط��ول  عر  التحليق  جتربة 
وب�شريطها  ال���ع���امل.  يف  ان���زلق���ي 
ال�����ش��اح��ل��ي امل��م��ت��د ع��ل��ى ط���ول 64 
كيلومرتاً؛ ومناظرها ال�شحراوية 
قمة  لأع��ل��ى  واحت�شانها  اخل��الب��ة 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  جبلية 
اإم���ارة راأ����س اخليمة  امل��ت��ح��دة، تعد 
واحدة من الوجهات الأكرث تنوعاً 
ملوؤها  عطالت  لق�شاء  املنطقة  يف 
امل�����رح وامل���غ���ام���رات امل�����ش��وق��ة حتت 

اأ�شعة ال�شم�س الدافئة.
ويف الوقت الراهن، ي�شتقبل مطار 
راأ��������س اخل���ي���م���ة ال�������دويل رح����الت 
م��ب��ا���ش��رة ع��ار���ش��ة وجم���دول���ة من 
خمتلف الوجهات العاملية مبا فيها: 
ال���ق���اه���رة؛ واإ����ش���الم اأب�����اد؛ وج���دة؛ 
وكاليكوت؛  وب��ي�����ش��اور؛  وله������ور؛ 
ووار�شو؛  وب��وزن��ان؛  وكاتوفيت�شي؛ 
اإ�شافة  ومو�شكو؛  وب���راغ  وروك��ل��و؛ 

اإىل لوك�شمبورج.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

لتنمية  اخليمة  راأ���س  هيئة  اأعلنت 
الإمارة  اختيار  عن  ام�س  ال�شياحة 
للرحالت  ال�شفر  وجهات  ك��اأح��دث 
اجل��وي��ة م��ن ق��ب��ل ���ش��رك��ة “لوك�س 
 )LuxairTours( اي��رت��ورز« 
الأوروبية الرائدة يف جمال تنظيم 
فاعتباراً  ال�����ش��ي��اح��ي��ة.  اجل������ولت 
�شتبداأ  2018؛  اأك��ت��وب��ر   24 م��ن 
رح���ل���ة جوية  ب��ت�����ش��ي��ري  ال�������ش���رك���ة 
اخليمة  راأ����س  م��ط��ار  اإىل  مبا�شرة 
اأرب��ع��اء، مم��ا يتيح لل�شياح  ك��ل ي��وم 
الأوروبية  الأ���ش��واق  من  القادمني 
اإىل  �شهولة  واأك���رث  مبا�شرة  رحلة 
واحدة من اأ�شرع وجهات العطالت 
من������واً يف امل���ن���ط���ق���ة. ه�����ذا وق�����د مت 
امل�شار  اإط��الق  الإع��الن ر�شمياً عن 
اجلديد خالل اجلولة الرتويجية 
الهيئة يف  نظمتها  التي  الأوروب��ي��ة 

الذي �شهدته  النمو  ملواكبة  �شاملة 
اأعداد امل�شافرين يف غ�شون الأعوام 
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة، حم�����ش��ن��اً بذلك 
ال�����ش��ف��ر الإج��م��ال��ي��ة لزوار  جت��رب��ة 

الإمارة من خمتلف اأنحاء العامل.
لوك�شمبورج،  يف  ج��ول��ت��ه��ا  واأث���ن���اء 
حمفظة  ال���ه���ي���ئ���ة  ا����ش���ت���ع���ر����ش���ت 
والثقافية  ال�������ش���ي���اح���ي���ة  امل����ع����امل 
تتمتع  التي  املتنامية  والرتفيهية 
�شركات  اأب��رز  بح�شور  الإم���ارة  بها 
وو�شائل  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال����رح����الت 
الإع�����������الم. وع���������الوة ع���ل���ى ذل�����ك، 
الباقة  ع���ن  مل��ح��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ق���دم���ت 
الإم��ارة من  التي توفرها  الوا�شعة 

اأن�شطة وجت��ارب متنوعة ب��دءاً من 
اإىل  والثقافية  الرتاثية  الأن�شطة 
ال�شيقة  وامل���غ���ام���رات  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
وال�شحراء  اخل�����الب  وال�������ش���اط���ئ 
ال�شاهقة،  واجل�����ب�����ال  ال���ذه���ب���ي���ة 
اجلديدة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات 

املزمع اإطالقها.
“لوك�س  وق��ع��ت  الإط�����ار،  ه���ذا  ويف 
 )LuxairTours( اي��رت��ورز« 
اتفاقيات مع عدد من اأبرز الفنادق 
ال��ف��اخ��رة يف راأ�����س اخل��ي��م��ة لتوفر 
الباقات  للزوار ت�شكيلة جذابة من 
الإقامة  على  ع��رو���ش��اً  ت�شم  ال��ت��ي 
والتجارب واملغامرات امل�شوقة مثل 

راأ�س  اإم���ارة  وحتظى  لوك�شمبورج. 
ق���وي���ة كوجهة  ب��ج��اذب��ي��ة  اخل��ي��م��ة 
للم�شافرين  م��ت��م��ي��زة  ���ش��ي��اح��ي��ة 
الأ�شواق  مت��ث��ل  ح��ي��ث  ال���دول���ي���ني، 
 %66 ق�����دره�����ا  ن�������ش���ب���ة  ال����دول����ي����ة 
يف  الإم�����������ارة  زوار  اإج�����م�����ايل  م����ن 
اإطار  ويف   .2018 الأول  الن�شف 
ا�شرتاتيجيتها “الوجهة 2019”، 
لتنمية  اخليمة  راأ����س  هيئة  كثفت 
الرتويجية  جهودها  من  ال�شياحة 
ا�شتعرا�س  ب����ه����دف  اأوروب������������ا  يف 
ال��ت��ي توفرها  امل��ت��ن��وع��ة  اخل���ي���ارات 
امل�شتهدف  اأم��ام جمهورها  الإم��ارة 

يف الأ�شواق الرئي�شية.

ثقة  وكلنا   )LuxairTours(
يف  حم����وري  ب����دور  �شت�شهم  ب��اأن��ه��ا 
رف���ع اأع����داد ال����زوار ال��دول��ي��ني اإىل 

الإمارة«.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال األ��رت��و كونكيل، 
نائب الرئي�س التنفيذي للرحالت 
لوك�س  ����ش���رك���ة  ل�����دى  وامل���ب���ي���ع���ات 
ايرتورز  لوك�س  ايرتورز: نفخر يف 
باإ�شافة   )LuxairTours(
قائمة  اإىل  اخل��ي��م��ة  راأ������س  اإم������ارة 
بذلك  لنكون  ال�شياحية  وجهاتنا 
توفر  غ��رب��ي��ة  اأوروب���ي���ة  ن��اق��ل��ة  اأول 
الوجهة  هذه  اإىل  مبا�شرة  رح��الت 
ال�شتثنائية من قلب اأوروبا. وتاأتي 

اإطالق  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���س  ويف 
قال هيثم مطر  الرحلة اجلديدة، 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��ي��ئ��ة راأ����س 
اخليمة لتنمية ال�شياحة: “ي�شعدنا 
يف  امل��ت��زاي��د  ال��ن��م��و  ه���ذا  ن�شهد  اأن 
ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ات  ح��ج��م 
ال�شركات يف  اأبرز  التي تربطنا مع 
حول  وال�شفر  ال��ط��ريان  ق��ط��اع��ات 
ال����ذي من�شي  ال���وق���ت  ال���ع���امل، يف 
ف��ي��ه ب��خ��ط��وات ث��اب��ت��ة ن��ح��و جتاوز 
زائر  م��ل��ي��ون  با�شتقبال  ت��وق��ع��ات��ن��ا 
املنطلق،  ه����ذا  وم����ن  ال����ع����ام.  ه����ذا 
ال�شراكة  ه���ذه  اإىل  ق��دم��اً  نتطلع 
ايرتورز  لوك�س  م��ع  الأم���د  طويلة 

هذه الرحلة لتتيح لعمالئنا فر�شة 
اأجمل  الإق���ام���ة يف جم��م��وع��ة م��ن 
الفنادق و�شط بيئة �شاحرة حتافظ 
ونحن  الطبيعية،  اأ���ش��ال��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
على ثقة باأن هذه الوجهة اجلديدة 
ت��ق��دم��ه��ا لوك�س  ال��ت��ي  وامل��ت��ن��وع��ة 
 )LuxairTours( اي���رت���ورز 
ل��ع��م��الئ��ه��ا ���ش��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة ق�شة 
مثالية  وب����داي����ة  م��ت��م��ي��زة  جن�����اح 

ل�شراكة وطيدة طويلة الأمد.
د�ّشن  اجل����اري،  ال�شهر  مطلع  ويف 
مطار راأ�س اخليمة الدويل منطقة 
الت�شوق اجلديدة يف ال�شوق احلرة 
يف اأعقاب عمليات حتديث وجتديد 

ملواجهة منو ال�شياح االأوروربيني 

رحالت جوية بني راأ�ش اخليمة ولوك�سمربج يف اكتوبر القادم

التجارية  امل�شاحات  م��ن  مربع  م��رت  األ��ف   500 م��ن  واأك���رث  �شكنية  وح��دة 
يف  الأ���ش��ول  واأ�شهر  اأه��م  من  وع��دداً  الرئي�شية  بالتجزئة  البيع  وم�شاحات 
اأبوظبي مثل يا�س مول واملقر الرئي�س ل�شركة الدار وبرجي �شن اآند �شكاي 
ف�شاًل عن اأكرث من 2400 غرفة فندقية اأغلبها يف جزيرة يا�س. وكدليل 
ت�شنيف  على  لال�شتثمار  ال���دار  �شركة  ح�شلت  املالية  قوتها  على  مبا�شر 
Baa1 من قبل وكالة موديز للت�شنيف الئتماين وهو اأعلى ت�شنيف مُينح 
ل�شركة غري حكومية يف املنطقة وبدرجة ت�شنيف اأعلى من الدار العقارية 
نف�شها.. و�شيتاح لل�شركة الو�شول اإىل راأ�س املال وفق �شروط جيدة مبعزل 
امل�شتقبل  ج��دي��دة يف  اإ���ش��دار �شكوك  على  تعمل  وه��ي  العقارية  ال���دار  ع��ن 
القريب.. وتتبنى الدار لال�شتثمار املبادئ ذاتها املعتمدة حالياً يف موؤ�ش�شات 
اإدارة الأ�شول مبا يف ذلك �شيا�شات الدين وتوزيع ح�ش�س الأرباح مما يوفر 
ال�شدد قال معايل  الو�شوح وال�شفافية للم�شتثمرين. ويف هذا  مزيداً من 

ال�شفافية  برت�شيخ  ي�شهم  ال���ذي  الأم���ر  بها  خ��ا���س  اإدارة  جمل�س  اإ���ش��راف 
واحلوكمة والو�شوح يف كل ما يتعلق بالتدفقات النقدية والأرب��اح وتوزيع 
لتح�شني  امل��ال  وراأ����س  الت�شغيل  تكاليف  خف�س  ع��ن  ع��دا  الأرب����اح  ح�ش�س 
الربحية. وتركز ا�شرتاتيجية الدار لال�شتثمار على توفري عائدات جمزية 
للم�شاهمني من خالل ال�شتثمار يف حمفظة متنوعة من الأ�شول العقارية 
ذلك عر م�شاعفة  ال�شركة  و�شتحقق  املتحدة.  العربية  الإم��ارات  دولة  يف 
اأداء وقيمة حمفظتها واغتنام الفر�س ال�شتثمارية من خالل ال�شتحواذ 
على الأ�شول املدرة للدخل واإعادة ا�شتثمار راأ�س املال يف اأ�شول ذات عائدات 
على  ال�شركة  و�شتعمل  للم�شاهمني..  القيمة  ذل��ك  يحقق  حيثما  مرتفعة 
الأ�شول  فئات  خ��ارج  اأ�شولها  قاعدة  لتو�شيع  ال�شتثمارية  الفر�س  تقييم 
لل�شوق  الرئي�شية  التوجهات  من  ال�شتفادة  ل�شمان  التقليدية  العقارية 

العقارية.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت الدار العقارية �س.م.ع -ال�شركة الرائدة يف جمال تطوير وا�شتثمار 
واإدارة العقارات يف اأبوظبي- عن تاأ�شي�س �شركة الدار لال�شتثمار لتكون اأكر 
�شركة لال�شتثمارات العقارية املتنوعة يف املنطقة. وتتوىل ال�شركة اجلديدة 
اأبوظبي بقيمة اإجمالية  اأبرز الأ�شول العقارية يف  ملكية واإدارة بع�س من 
الدار  وتعد  اأمريكي.  دولر  مليار   5،4 اإم��ارات��ي  دره��م  مليار   20 تتجاوز 
وت�شعى  العقارية  ال��دار  ل�شركة  بالكامل  مملوكة  �شركة  حالياً  لال�شتثمار 
القيمة  حتقيق  بهدف  الت�شغيلية  والعمليات  امل��ال  راأ���س  كفاءة  حتفيز  اإىل 
للم�شاهمني وتوفري اأ�شا�س را�شخ ملرحلة جديدة من النمو املت�شارع. وت�شم 
حمفظة الدار لال�شتثمار- املرخ�شة من خالل �شوق اأبوظبي العاملي- باقة 
 5000 ت�شمل  التي  اجلذابة  العائدات  ذات  املميزة  العقارية  الأ�شول  من 

للدار  ك��ان  ان��ه  العقارية  ال��دار  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��ب��ارك  خليفة  حممد 
اأبوظبي منذ  العقارية ب�شمة وا�شحة يف تطور ون�شج القطاع العقاري يف 
تطوير  يف  جلي  ب�شكل  اإ�شهاماتها  وب��رزت   2004 عام  يف  ال�شركة  تاأ�شي�س 
واإدارة اأهم واأ�شخم املعامل والوجهات العقارية يف الإمارة.. وي�شرفنا اليوم 
اأن نعلن عن هذا الإجناز اجلديد بتاأ�شي�س �شركة الدار لال�شتثمار - اأكر 
اأ�شوًل  وبامتالكها  املنطقة..  يف  املتنوعة  العقارية  لال�شتثمارات  �شركة 
لال�شتثمار  ال��دار  تتيح  اإم��ارات��ي   دره��م  مليار   20 بقيمة  متميزة  عقارية 
فر�شة �شانحة اأمام امل�شتثمرين لال�شتفادة من �شوق اأبوظبي التي يحظى 
اقت�شادها بت�شنيف AA ».    ويتيح تاأ�شي�س الدار لال�شتثمار ل�شركة الدار 
العقارية تدوير اأ�شولها املدرة لالإيرادات عر �شركة منف�شلة مملوكة لها 
بالكامل تعمل مبزيد من ال�شتقاللية مع الرتكيز على ممار�شات احلوكمة 
ال��دار لال�شتثمار حتت  وتعمل  كفاءًة..  اأك��رث  تكاليف  وتبني هيكل  اجليدة 

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العالقات امل�سرتكة

وزارة الطاقة وال�سناعة توقع عقد درا�سة 
ح�ساد مياه االأمطار ومن�ساآت احلماية من الفي�سان 

جمل�ش كبار م�سوؤويل املعلومات
 يناق�ش اأبعاد الثورة ال�سناعية الرابعة

•• دبي-وام:

يناق�س جمل�س كبار م�شوؤويل املعلومات خالل دورته ال�شنوية التي يعقدها يوم 19 �شبتمر اجلاري - يف جمل�س 
م�شرية  بدفع  الإم���ارات  دول��ة  م�شاهمة  وم��دى  الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  اأب��ع��اد   - دب��ي  يف  جمريا  بفندق  ال�شالم 

انت�شارها.
وقد �شهد �شهر �شبتمر من العام 2017 اإطالق حكومة دولة الإمارات ل�شرتاتيجية الإمارات للثورة ال�شناعية 
وطني  اقت�شاد  حتقيق  يف  وامل�شاهمة  الرابعة  ال�شناعية  للثورة  عاملي  كمركز  الدولة  مكانة  تعزيز  بهدف  الرابعة 
والرقمية  املادية  التقنيات  تدمج  التي  امل�شتقبلية  التكنولوجية  والتطبيقات  والبتكار  املعرفة  على  قائم  تناف�شي 

واحليوية.

ناق�ش اخلدمات والربامج املقدمة للمزارعني ومربي الرثوة احليوانية 

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ينظم ور�سة ت�ساورية مع �سركائه اال�سرتاتيجيني

اأ�شاد �شعادة وكيل وزارة الطاقة وال�شناعة بجهود جلنة 
اهلل-   حفظه   - الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  مبادرات 
امل�شروع احليوي وكذلك بجهود  لهذا  اللجنة  ومتويل 
البيانات  بتوفري  وتعاونهم  ل��الأر���ش��اد  الوطني  امل��رك��ز 

املطلوبة لإعداد الدرا�شة. 

•• دبي-الفجر:

مياه  م��ن  الق�شوى  ال�شتفادة  على  احل��ر���س  اإط���ار  يف 
الأمطار ووقف هدرها اإىل مياه البحر وحتقيق الإدارة 
امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��م��وارد امل��ائ��ي��ة ق���ام ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور مطر 
حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة وال�شناعة نيابة عن 
بتوقيع  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرات  جلنة 
ع��ق��د م�����ش��روع ت��ق��دمي خ���دم���ات ا���ش��ت�����ش��اري��ة لتحديث 
وا���ش��ت��ك��م��ال ال��درا���ش��ات ال��ه��ي��درول��وج��ي��ة حل�����ش��اد مياه 
املنطقة  يف  الفي�شان  م��ن  احلماية  ومن�شاآت  الأم��ط��ار 
ال�شمالية  من اإمارات الدولة ومدينة العني مع مكتب 
ال�شت�شارات الهند�شية دورنري كون�شلتينج انرتن�شونال  
وذلك مبقر الوزارة يف دبي. و�شيقوم ا�شت�شاريي امل�شروع 
مع موظفي اإدارة ال�شدود يف ال��وزارة بتقدمي تو�شيات 
واق���رتاح���ات مل��واق��ع اإن�����ش��اء ال�����ش��دود واأع��م��ال احلماية 
يتم  علمي  من��وذج  على  بناء  الفي�شانات  م��ن  ال��الزم��ة 
خالل  الدولة  يف  الأمطار  بيانات  اأ�شا�س  على  تطبيقه 
للخطة  وداعمة  تكون موازية  املا�شية بحيث  ال�شنوات 
احلد  اإع����داد  خ��الل  م��ن  ل��ل��وزارة  املتكاملة  الت�شغيلية 

الأدنى ملعايري احلماية من الفي�شانات. 
ومن املتوقع النتهاء من امل�شروع ح�شب اخلطة الزمنية 
خالل �شتة ا�شهر من تاريخ توقيع العقد. ومن جهته 

يف القطاعني احلكومي واخلا�س. ورحبت املهريي بداية الور�شة 
مبمثلي اجلهات امل�شاركة واحل�شور موؤكدة اأن الور�شة تاأتي تعزيزا 
وترجمة  ال�شرتاتيجيني،  و�شركائه  اجلهاز  بني  البناء  للتعاون 
املنظومة  �شياغة  يف  الفاعلة  امل�شاركة  جم��ال  فتح  على  حلر�شه 
الت�شريعية يف جمال تنظيم الأن�شطة الزراعية يف اإمارة اأبوظبي وما 
يرتبط بها من برامج وخدمات، لفتة اإىل اأهمية ت�شمني م�شاورة 
ل�شتطالع  املعتمدة  منهجياته  يف  املختلفة  ال�شركاء  جمموعات 
مبا  الت�شريعات،  تطوير  مراحل  خ��الل  بها  وال�شرت�شاد  اآرائ��ه��م 
يحقق تطوير برامج تهدف اإىل حتقيق التنمية البيئية امل�شتدامة 
لقطاع الزراعة ب�شقيه النباتي واحليواين.  وتهدف م�شودة النظام 

التي يعمل اجلهاز على اإعدادها لتنظيم عمليات توجيه اخلدمات 
�شاأنه  من  ما  كل  يف  والإ�شهام  مثلى،  بطريقه  املقدمة  وال��رام��ج 
اأبوظبي، وامل�شاهمة  اإمارة  الزراعي وتنميته يف  بالقطاع  النهو�س 
يف  الزراعية  املنتجات  م�شاهمة  وزي��ادة  احليوي،  الأم��ن  تعزيز  يف 
ال�شوق املحلي، وامل�شاهمة يف حماية البيئة، مبا يعزز ر�شالة اجلهاز 
و�شالمة  الزراعة  جمال  يف  م�شتدامة  تنمية  ذو  قطاع  تطوير  يف 
الآم���ن للمجتمع وحماية �شحة  ال��غ��ذاء  ت��وف��ري  ب��ه��دف  الأغ��ذي��ة 
الزراعية  للممار�شات  الرتويج  ذاته  الوقت  ويف  والنبات  احليوان 
واأبحاث  �شيا�شات ولوائح ومعايري جودة  ال�شليمة عر  والغذائية 

وبرامج توعوية فعالة ومتكاملة.

••اأبوظبي - الفجر

ن��ظ��م ج���ه���از اأب���وظ���ب���ي ل��ل��رق��اب��ة ال���غ���ذائ���ي���ة، م�����وؤخ�����راً، يف فندق 
املدير  املهريي  �شهيل  موزة  بح�شور  باأبوظبي،  النرتكونتيننتال 
التنفيذي لقطاع ال�شيا�شات والأنظمة باجلهاز، ور�شة عمل مل�شاورة 
ال�شركاء ال�شرتاتيجيني يف دائرة التخطيط العمراين والبلديات 
وم���رك���ز خ���دم���ات امل����زارع����ني وه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة- اأب���وظ���ب���ي و�شركة 
الفوعة، ومركز الأمن الغذائي حول اخلدمات والرامج املقدمة 
للمزارعني ومربي الرثوة احليوانية، حيث متت مناق�شة م�شودة 
نظام بهذا ال�شاأن عكف اجلهاز على اإعدادها بالتن�شيق مع ال�شركاء 

•• دبي-الفجر:

ع��ق��دت غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة دبي 
م����وؤخ����راً م��ب��اح��ث��ات م��ث��م��رة م���ع وفد 
التجارة  غ����رف  احت����اد  ���ش��ي��ن��ي مي��ث��ل 
حوايل  ���ش��م  �شنغهاي  يف  وال�����ش��ن��اع��ة 
12 ع�شواً، وذلك خالل زيارة للوفد 
وفد  ل��زي��ارة  ا�شتكماًل  ت��اأت��ي  ال�شيني 
العام  ب��داي��ة  �شنغهاي  اإىل  دب��ي  غرفة 

اجلاري.
وت���راأ����س ال��وف��د ال���زائ���ر ���ش��ع��ادة زهاو 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  فوك�شي، 
التنفيذي لحتاد غرف جتارة و�شناعة 
�شنغهاي، حيث كان يف ا�شتقباله �شعادة 
حمد بوعميم، مدير عام غرفة جتارة 
و���ش��ن��اع��ة دب�����ي، وع���م���ر خ�����ان، مدير 

املكاتب اخلارجية يف غرفة دبي.
ووق����ع����ت غ���رف���ة دب�����ي واحت�������اد غرف 
�شنغهاي  يف  وال�������ش���ن���اع���ة  ال����ت����ج����ارة 
العمل  ع��ل��ى  ن�����ش��ت  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
الثنائية،  العالقات  لتعزيز  امل�شرتك 
وت���ب���ادل اخل����رات وال���ت���ج���ارب، ودعم 
ال����ش���ت���ث���م���ارات امل�������ش���رتك���ة، وت���ب���ادل 
والفر�س  الفعاليات  ح��ول  املعلومات 
دبي  م��ن  ك��ٍل  يف  املقامة  ال�شتثمارية 

و�شنغهاي.
ول����ف����ت ب���وع���م���ي���م خ�����الل ل���ق���ائ���ه مع 
العالقات  اأهمية  اإىل  ال�شيني  الوفد 
دولة  بني  تربط  التي  ال�شرتاتيجية 
وال�شني،  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
لفخامة  الأخ���رية  ال��زي��ارة  اأن  معتراً 
ال���دول���ة قد  اإىل  ال�����ش��ي��ن��ي  ال��رئ��ي�����س 
���ش��اه��م��ت ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري يف الرت����ق����اء 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  بالعالقات 
ال�شني  مكانة  من  وع��ززت  امل�شرتكة، 
ك�����ش��ري��ك اق���ت�������ش���ادي م��ت��م��ي��ز ورائ����د 

لدولة الإمارات العربية املتحدة.
واأ�شار مدير عام غرفة دبي اإىل اأن قرار 
يف  لها  متثيلي  مكتب  بافتتاح  الغرفة 

يف  ال�شركات  اهتمام  اإىل  زه��او  ولفت 
اك�شبو  معر�س  يف  بامل�شاركة  �شنغهاي 
وال�����ذي ميثل  دب����ي،   2020 ال��ع��امل��ي 
ال�����ش��رك��ات حول  ل��ك��ل  ج��ام��ع��ة  من�شة 
العامل، م�شرياً اإىل اأن املعر�س �شي�شكل 
و�شيلة اإ�شافية لتعزيز تو�شع ال�شركات 

ال�شينية يف اأ�شواق املنطقة. 
ال�شينية  ال�شركات  قطاعات  وتتنوع 
ال���ع���ام���ل���ة يف دب������ي ح���ي���ث ت����رتك����ز يف 
قطاعات التجزئة والتجارة والعقارات 
عدد  بلغ  ح��ني  يف  وال��ب��ن��اء،  والت�شييد 
دبي  زاروا  ال��ذي��ن  ال�شينني  ال�����ش��ي��اح 
 764،000 امل���ا����ش���ي  ال���ع���ام  خ����الل 
�شائحاً، مما يعك�س كذلك اهمية دبي 
للزوار  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال��وج��ه��ات  ���ش��م��ن 

ال�شينيني.
�شنغهاي  يف  الغرفة  مكتب  عقد  وق��د 
خالل الن�شف الأول من العام احلايل 
فقط  57 اجتماعاً مع 82 م�شتثمراً 
فعالية كبرية ح�شرها  �شينياً، ونظم 
110 اأ�شخا�س و�شارك يف 6 فعاليات 
لدبي  للرتويج  وذل��ك  �شنغهاي  خ��ارج 

وبيئة اعمالها.

غ���رف  لحت�������اد  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  الإدارة 
بالتعاون  �شنغهاي  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة 
القت�شادي القائم بني دبي و�شنغهاي، 
معتراً ان ما حققته دبي من اإجنازات 
يعك�س  وجيزة  فرتة  خالل  اقت�شادية 
وتنوعه،  القت�شادي  منوذجها  ري��ادة 
للغرفة  مكتب  افتتاح  بخطوة  م�شيداً 
وجهة  ب�������ات  وال����������ذي  ����ش���ن���غ���ه���اي  يف 
الراغبني  ال�شينيني  لكل  م�شتقطبة 

بالتو�شع يف اأ�شواق دبي.

مل�شنا منواً  ح��ي��ث  وال��ب��ح��ري،  اجل���وي 
ال�شينية  ال�����ش��رك��ات  ع����دد  يف  ك���ب���رياً 
والعاملة  الغرفة  ع�شوية  يف  امل�شجلة 
يف الإم��ارة من حوايل 1345 �شركة 
�شركة   3435 اإىل   2010 ال��ع��ام  يف 
حتى منت�شف العام اجلاري، ويف ذلك 
دللة كبرية على اأهمية دبي وموقعها 
وال�شتثمار  ال���ت���ج���ارة  م��ن��ظ��وم��ة  يف 

ال�شينية.«
وب������دوره اأ����ش���اد ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 

�شنغهاي كان قراراً �شائباً حيث تعتر 
وال�شتثماري  التجاري  القلب  املدينة 
ملتزمة  ال��غ��رف��ة  اأن  م��وؤك��داً  لل�شني، 
ت�شاهم  التي  الت�شهيالت  كل  بتوفري 
ال�شركات  م���ن  امل���زي���د  ا���ش��ت��ق��ط��اب  يف 

ال�شينية اإىل دبي.
واإع���ادة  ���ش��ادرات  ان  �شعادته  واأو���ش��ح 
ال�شني  اإىل  الغرفة  اأع�شاء  ���ش��ادرات 
ال���ع���ام  م����ن  الأول  ال���ن�������ش���ف  خ������الل 
1.3 مليار درهم، بنمو  احلايل بلغت 
خالل  بقيمتها  مقارنة   230% بلغ 
 ،2017 ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف 
مليون   392.8 اآن���ذاك  بلغت  وال��ت��ي 
درهم، وهو تطور يعك�س جهود مكتبنا 
يف حتفيز التعاون التجاري امل�شرتك. 
تعتر  قائاًل:”   ب��وع��م��ي��م  واأ�����ش����اف 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة يف خطط  ال�����ش��ني رك���ي���زة 
لتعزيز  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ال����غ����رف����ة 
طريق  يف  رئي�شية  كوجهة  دبي  مكانة 
ال�شركات  ح�شور  وت�شهيل  احل��ري��ر، 
الأو�شط  ال�شرق  اأ���ش��واق  يف  ال�شينية 
و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، ح��ي��ث ت�����ش��ك��ل دبي 
ال�شحن  خطوط  �شمن  عاملية  وجهة 
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املال والأعمال

اجلهاز امل�سريف االإماراتي يحافظ على املركز االأول خليجيا باأ�سول 748 مليار دوالر
خليجيا يعد موؤ�شرا على املالءة املالية القوية التي يتمتع بها.

باأ�شول  الثاين  باملركز  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  امل�شارف  قطاع  وجاء 
باملرتبة  الكويتي  امل�شريف  القطاع  ح��ل  فيما  دولر  مليار   617 قيمتها 
الثالثة باأ�شول قدرها 215 مليار دولر و البحريني ب� 188 مليار دولر 

و �شلطنة عمان بنحو 87 مليار دولر.
وحل بنك اأبو ظبي الأول يف �شادرة قائمة اأكر البنوك اخلليجية من حيث 
الن�شف  نهاية  مع  دولر  مليار   188 نحو  قيمتها  بلغت  التي  و  الأ���ش��ول 
اأ���ش��ول البنك  692 مليار دره��م يف ح��ني بلغت  ال��ع��ام اجل���اري  الأول م��ن 
مليار   90 الكويتي  الوطني  والبنك  دولر  مليار   121 ال�شعودي  الأهلي 
دولر والبنك الهلي املتحد البحريني 34 مليار دولر وبنك م�شقط 30 

مليار دولر.

•• اأبوظبي -وام:

وا���ش��ل ال��ق��ط��اع امل�����ش��ريف الإم���ارات���ي ت�����ش��در امل��رك��ز الأول يف ق��ائ��م��ة اأكرث 
جمل�س  دول  م�شتوى  على  الأ���ش��ول  حجم  حيث  من  امل�شرفية  القطاعات 
 2.7  “ دولر  مليار   748 نحو  اأ�شوله  بلغت  بعدما  اخلليجي  التعاون 
تريليون درهم” خالل الن�شف الأول من العام 2018 بزيادة قدرها 15 
مليار دولر “ 55 مليار درهم” ومنو ن�شبته %2 مقارنة مع نهاية العام 

.2017
وقال خراء يف القطاع اإن الزيادة التي �شهدتها اأ�شول امل�شارف الإماراتية 
ج���اءت ب��دع��م م��ن ارت��ف��اع ودائ���ع ال��ع��م��الء ال��ت��ي رج��ح��ت ب��ف��ارق كبري على 
اأن توا�شل ت�شدر اجلهاز للمركز الأول  القرو�س موؤكدين يف الوقت ذاته 

�سراكة بني »م�سدر« و»اأبوظبي للتنمية« وموؤ�س�سة املرافق العامة لبناء حمطة طاقة �سم�سية يف �سي�سل
 •• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة اأبوظبي لطاقة امل�شتقبل “م�شدر” اأنها �شتتعاون مع 
موؤ�ش�شة املرافق العامة يف �شي�شل لإن�شاء حمطة للطاقة ال�شم�شية 
بطارية  بنظام  وم���زودة  ميجاواط   5 با�شتطاعة  الكهرو�شوئية 
لتخزين الطاقة يف �شي�شل. ويجري متويل امل�شروع مبوجب قر�س 
بجانب  للتنمية  اأبوظبي  �شندوق  م��ن  دره��م  مليون   31 بقيمة 

م�شاهمة املوؤ�ش�شة العامة للمرافق يف �شي�شل.
اخلا�س  وامل�شرتيات  والإن�����ش��اءات  الهند�شة  اأع��م��ال  عقد  وي�شمل 
لوحات  وت��زوي��د  البحر  حتت  كهربائية  اأ���ش��الك  متديد  بامل�شروع 
لتنظيف  الأر����س  حت��ت  مياه  اأنابيب  نظام  وم��د  التحكم  مفاتيح 

الوحدة. و�شتقام حمطة “ اإل دي رومانفيل “ للطاقة ال�شم�شية 
الكهرو�شوئية والتي تعمل بنظام بطاريات تخزين الطاقة وبقدرة 
“ميناء  حمطة  موقع  نف�س  يف  ميجاواط   5 اإىل  ت�شل  اإنتاجية 
فكتوريا لطاقة الرياح” املمولة من قبل �شندوق اأبوظبي للتنمية 
بقيمة 103 ماليني درهم والتي اأن�شاأتها “م�شدر” ومتد �شي�شل 

بطاقة ا�شتطاعتها 6 ميجاواط منذ عام 2013.
الطاقة  لتخزي�������ن  ب��ط��اري��ات  بنظام  اجل��دي��دة  املحطة  و�شتعمل 
بقدرة 3.3 ميجاواط/�ش������اعة مما يتي�����ح توليد الكهرباء ب�شورة 
تعزي���������ز  جان������ب  اإىل  “ماه�����ي”  جزي����������رة  يف  وم�شتمرة  اآمنة 
طاقة  مبحطات  ترتبط  التي  للكهرباء  الوطني���������ة  ال�شبكة  اأداء 

تقليدية.

�شمن عقدها لبناء �شت قوارب اإر�شاد واأربع قوارب للطاقم

جراندويلد لبناء ال�سفن تطلق اأول 
�سفينة ل�سركة نفط الكويت 

حتت �شعار »الطاقة من اأجل االزدهار« 

بدء العد التنازيل النطالق فعاليات الدورة الرابعة والع�سرين من موؤمتر الطاقة العاملي اأبوظبي 2019

•• دبي-الفجر: 

احتفلت كل من �شركة نفط الكويت 
ال�شفن  لبناء  ج��ران��دوي��ل��د  و���ش��رك��ة 
بتد�شني  الإم������ارات  دول����ة  وم��ق��ره��ا 
للدعم  الأوىل  ال�����ش��ف��ي��ن��ة  واإن�������زال 
ال���ب���ح���ري ���ش��م��ن ال��ع��ق��د ال�����ذي مت 
توقيعه لبناء �شت قوارب اإر�شاد واأربع 
ق��وارب للطاقم ل�شالح �شركة نفط 
و�شيتم  املا�شي.  مار�س  يف  الكويت، 
الت�شع  ال�شفن  ت�شليم  من  النتهاء 

املتبقية يف �شهر يونيو2019.
وقد مت تد�شني واإنزال اأول القوارب 
خ�شي�شاً  ت�������ش���م���ي���م���ه  مت  ال��������ذي 
تلبي  ال��ت��ي  الفنية  املتطلبات  وف���ق 
احتياجات �شركة نفط الكويت، قبل 
تاأخري، وفق  املحدد من دون  املوعد 
معايري هيئة الت�شنيف الريطانية 
توفري  ل�شمان  ريج�شرت”  “لويدز 
والت�شغيل  ال��ك��ف��اءة  م��ع��دلت  اأع��ل��ى 

وال�شالمة.
وخ��������الل ح����ف����ل ت����د�����ش����ني ال����ق����ارب 
جمال  امل��ه��ن��د���س.  ���ش��رح  “بحرة”، 
ل�شركة  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر  ال���ع���ب���ك���ي، 
جراندويلد قائاًل: “نحن فخورون 
املوعد  قبل  ال��ق��وارب  اأول  بتد�شني 

وب����اع����ة  امل����ط����اع����م  ج�����ان�����ب  اإىل 
الزهور.«

نقلت  لل�شحن  الحت��اد  اأن  وُيذكر 
م��ا ي��زي��د ع��ن 90 األ���ف ط��ن من 
الب�شائع �شريعة التلف على مدار 
الإثني ع�شر �شهًرا املا�شية. �شكلت 
الفاكهة واخل�شراوات ن�شبة تزيد 
نقلت  فيما  منها،  باملئة   37 ع��ن 
األ���ف ط��ن م��ن اللحوم   15 ن��ح��و 
و19 األ���ف ط��ن م��ن ال��زه��ور و8 

اآلف طن من ال�شمك.
الحتاد  طائرات  اأ�شطول  وُيحلق 
للطريان املكّون من 109 طائرة 
�شيقة البدن وعري�شة البدن اإىل 

ب�����دور حيوي  ل��ل�����ش��ح��ن  الحت������اد 
ال�شترياد  ع��م��ل��ي��ات  ت��ن�����ش��ي��ط  يف 
وال��ت�����ش��دي��ر يف دول�����ة الإم�������ارات 
ع����ر مطار  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
نقدم  اأن  ي�شّرنا  واليوم  اأبوظبي، 
العمل  �شاأنها  من  جديدة  خدمة 
الأن�شطة.  ل��ه��ذه  اإ���ش��ايف  ك��ح��اف��ز 
فال �شك من اأن الأم��ان والكفاءة 
ُتعد  امل��ح��دد  ال��وق��ت  يف  والت�شليم 
لكبار  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ح��ا���ش��ًم��ا  اأم�������ًرا 
الطازجة  امل��ن��ت��ج��ات  م�����ش��ت��وردي 
�شال�شل  فيهم  مب��ن  الإم�����ارة،  يف 
الأ�شواق املركزية الكرى، وجتار 
بيع اجلملة لالأطعمة وامل�شروبات 

تو�شيل  خ��دم��ة  لتوفري  لل�شحن 
م���ت���ك���ام���ل���ة ح���ت���ى اآخ�������ر م���ي���ل يف 
الرحلة على �شعيد �شوقها املحلي 
وذلك لعدد من املنتجات املختارة، 
والتي تعد ركيزة اأ�شا�شية يف تلك 
لتو�شعة  احلديثة  ال�شرتاتيجية 
حدود  من  اأبعد  لت�شل  اخلدمات 
ال��ت��ق��ل��ي��دي م��ن املطار  من��وذج��ه��ا 

اإىل املطار. 
واأف��������اد ال�����ش��ي��د ع����ب����داهلل حممد 
ل�شوؤون  الإداري  امل��دي��ر  ���ش��دي��د، 
اللوج�شتية  واخل��دم��ات  ال�شحن 
هذا  يف  ل���ل���ط���ريان،  الحت�������اد  يف 
“تقوم  ب����ال����ق����ول:  اخل�������ش���و����س 

يف �شركة نفط الكويت: “ياأتي قرار 
���ش��رك��ة ن��ف��ط ال��ك��وي��ت ب��ب��ن��اء ع�شرة 
يف  والطاقم”  “لالإر�شاد  ق�����وارب 
الأ�شواق  ت�شهد  اإذ  املنا�شب،  ال��وق��ت 
البرتول،  لأ���ش��ع��ار  حت�شنا  ال��ع��امل��ي��ة 
وب����ال����ت����ايل ف�������اإن ه�����ذا ال���ت���و����ش���ع يف 
على  �شي�شاعدها  ال�شركة  اأ���ش��ط��ول 
باأق�شى  القادم  النتعا�س  ا�شتغالل 
وا�شتيعاب  ال��ع��وائ��د  لتحقيق  درج��ة 

الطلب املتزايد على الطاقة«.
فاإن  “وبالتايل  ال�����ش��واغ:  واأو����ش���ح 
ال�شركة  اأ���ش��ط��ول  يف  ال��ت��و���ش��ع  ه���ذا 
ال�شركة  خ��ط��ة  م���ع  ت���واف���ق���اً  ي���اأت���ي 
ال�شرتاتيجية بالو�شول اإىل معدل 
ب��رم��ي��ل من  م��ل��ي��ون   3.65 اإن���ت���اج 
 .2020 عام  بحلول  يومياً  النفط 
كبرية  قيمة  �شت�شيف  اأنها  ونعتر 

اأثناء الت�شنيع، وهو ما يوؤثر ب�شكل 
وعمرها  ال�شفينة  ق���وة  ع��ل��ى  ك��ب��ري 

الت�شغيلي«.
“ ل��ق��د تطورت  ال��ع��ب��ك��ي:  واأ����ش���اف 
اأهم  م���ن  واح�����دة  لت�شبح  ال�����ش��رك��ة 
ال���������ش����رك����ات ر�����ش����وخ����اً وت����ن����وع����اً يف 
للقطاع  ن��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اخل���دم���ات 
البحري حملياً ودولياً. ونعد جميع 
ع��م��الوؤن��ا ب����اأن ن��ح��اف��ظ ع��ل��ى ري���ادة 
خدماتنا لأن ما مييزنا حتى يومنا 
ه���ذا ه��و الب��ت��ك��ار والإب������داع، فنحن 
با�شتمرار  لل�شفن  ت�شاميمنا  نطور 
وكفاءتها  للوقود  ل�شتهالكها  وفقاً 
املهام  تنوع  اإىل  بالإ�شافة  وقدرتها 

التي تقوم بها«.
ال�شواغ،  �شامي  �شرح  جهته،  وم��ن 
البحرية  العمليات  جمموعة  مدير 

املحدد باأ�شبوعني، لأن اأي تاأخري يف 
بال�شفن  الكويت  تزويد �شركة نفط 
احتياجات  لتلبية  حت��ت��اج��ه��ا  ال��ت��ي 
ع��م��الئ��ه��ا ق���د ي���وؤث���ر ب�����ش��ك��ل كبري 
بجودة  عمالوؤنا  وثقة  ريادتنا  على 
نقوم  الآن  ن��ح��ن  وه����ا  خ���دم���ات���ن���ا. 
ونوؤكد  ب��ن��ج��اح،  ال�����ش��ف��ي��ن��ة  ب��ت��ع��ومي 
ل�شركة نفط الكويت وكافة عمالئنا 
هو  �شركتنا  ب��ه  تتميز  م��ا  اأه���م  ب���اأن 
امل�شاريع  تنفيذ  يف  الكبرية  ال�شرعة 
واللتزام ال�شارم مبواعيد الت�شليم، 
ج����ودة  ع���ل���ى  امل���ق���اي�������ش���ة  دون  م����ن 
الت�شنيع وقوة اللحام، ل�شيما واأننا 
لبناء  مغطاة  م�شاحة  اأك��ر  منتلك 
وهو  املنطقة،  يف  وال��ق��وارب  ال�شفن 
ما ي�شمن قوة اللحام ومتانته لأنه 
للرياح  التعر�س  من  حممياً  يكون 

القريبة  الأع����وام  وخ���الل  بال�شابق 
ببناء اأربعة قوارب عمل تعمل لدينا 

الآن بكفاءة وجودة عالية«. 

ال�شرتاتيجية  الحتياجات  ملواكبة 
الكويتية  ال��ب��رتول  موؤ�ش�شة  خلطة 
البحرية  العمليات  كافة  ولتغطية 

البحري.  النفطي  التلوث  مكافحة 
التعامل  يف  ج���ي���دة  خ����ره  ول��دي��ن��ا 
قمنا  حيث  ج��ران��دوي��ل��د  �شركة  م��ع 

الكويت  ل��دول��ة  النفطية  امل��وان��ئ  يف 
ال�شتعدادات  ك���اف���ة  م���ن  وال���ت���اأك���د 
واجل�����ه�����وزي�����ة ال������الزم������ة لأع����م����ال 

جانب طائراته املخ�ش�شة لل�شحن 
وجهة   90 م��ن  اأك����رث  اإىل  ف��ق��ط 
ترتيبها  مت  وق����د  ال���ع���امل،  ح����ول 
الب�شائع  ل�شحن  ج��اه��زة  لتكون 
توفري  خ��الل  م��ن  للتلف  �شريعة 
اأعلى م�شتويات اجلودة والرقابة. 
اإ�شافة ملا �شبق تربط �شبكة وجهات 
الإم����ارات  دول���ة  لل�شحن  الحت���اد 
العربية املتحدة باأ�شواق الت�شدير 
الرئي�شية حول العامل، كما توفر 
اأبوظبي  يف  �شل�شة  نقل  خ��دم��ات 
املّردة  الب�شائع  �شل�شلة  لقطاع 
الزهور  ب��ا���ش��ت��رياد  ت��ت��م��ي��ز  ال��ت��ي 
اأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة، وفاكهة  م��ن 
امل��ان��غ��و ال��ه��ن��دي��ة وحل���م اخلروف 
ا  الأ�شرتايل الطازج ب�شفتها بع�شً

من املنتجات الأ�شا�شية. 
ا�شتفادتهم  ال��ع��م��الء  و�شيوا�شل 
وتعقب  ت���ت���ب���ع  اإم����ك����ان����ي����ة  م�����ن 
لل�شحن،  الحت���اد  م��ع  �شحناتهم 
وال���ت���ح���ك���م ب�����درج�����ات احل��������رارة 
والركاب،  ال�شحن  ط��ائ��رات  على 
امل����ط����ار،  ال���ت���ري���د يف  وخم��������ازن 
اجلاف،  بالثلج  التغليف  وخدمة 
وعربات  احل����راري����ة  والأغ���ط���ي���ة 
العنا�شر  ت��ل��ك  ج��م��ي��ع  ال��ت��ري��د، 
حتت  م��ت��واف��رة  القليل  با�شتثناء 

غطاء تلك اخلدمة اجلديدة. 

الطاقة،  امل�شتمر يف م�شهد  التغري 
وف�����ش��اًل ع��ن ذل���ك، ي��دع��م املوؤمتر 
م��وؤ���ش�����ش��ات اإق��ل��ي��م��ي��ة ب������ارزة مثل 
هيئة  الكويتية،  البرتول  موؤ�ش�شة 
جمل�س  ل���دول  الكهربائي  ال��رب��ط 

التعاون اخلليجي.
قائمة  ت�شم  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة 
ال�شركات  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني  ال�����ش��رك��اء 
مثل  ال��رائ��دة،  العاملية  واملوؤ�ش�شات 
ال��ط��اق��ة الأمل��ان��ي��ة، و�شركة  وك��ال��ة 
وهي  ماركت”  اإ������س  اإت�������س  “اآي 
التحليل  رائ��دة يف جم��ال  موؤ�ش�شة 
والبتكار  والتكنولوجيا  والبيانات 
قطاع  ج��وان��ب  ك��اف��ة  يف  والتمويل 
ال����ط����اق����ة، وال�����راب�����ط�����ة ال���ن���ووي���ة 
املنظمة  ت���ع���د  وال����ت����ي  ال���ع���امل���ي���ة، 
الطاقة  ل�شناعة  املمثلة  الدولية 
و�شتتمحور  العامل.  حول  النووية 
نقا�شات الدورة الرابعة والع�شرين 
للموؤمتر يف اأبو ظبي 2019 حول 
والتكنولوجيا،  الب��ت��ك��ار  م��ف��ه��وم 
ول��ت�����ش��ج��ي��ع الب����ت����ك����ار يف جم���ال 
اأف�شل  املوؤمتر  �شيح�شر  الطاقة، 
م�شتوى  على  نا�شئة  �شركة   100
 Start Upالعامل �شمن مبادرة
 Energy Transition
ت���وف���ري من�شة  ت�����ش��ت��ه��دف  وال���ت���ي 
الطاقة  يف  العاملي  التحول  ل���رواد 
النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  ب���ني  وجت��م��ع 

الأكرث متيًزا يف جمال الطاقة.
�شتعلن  امل��ق��ب��ل��ة  الأ����ش���ه���ر  وخ����الل 
للموؤمتر  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال���ل���ج���ن���ة 
ع����ن جم���م���وع���ة م����ن ال�������ش���راك���ات 
والتي  الأخ������رى،  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ت�شتهدف يف جمملها تعزيز مكانة 
اأبو ظبي باعتبارها مركزاً ل�شناعة 

الطاقة العاملية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ب�������داأ ال����ع����د ال����ت����ن����ازيل لن���ط���الق 
فعاليات الدورة الرابعة والع�شرين 
من موؤمتر الطاقة العاملي اأبوظبي 
2019، ومع تبقي عام واحد على 
انطالق احلدث الأكر على اأجندة 
جم��ل�����س ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي، وال���ذي 
بالطاقة  معني  جتمع  اأع���رق  يعد 
اأعلنت  العامل،  يف  تاأثرياً  واأكرثها 
عن  للموؤمتر  التنظيمية  اللجنة 
الأربعة،  امل���وؤمت���ر  الأي�����ام  ب��رن��ام��ج 
العا�شمة  يف  ان���ع���ق���اده  وامل����زم����ع 
اأب���و ظبي حت��ت رعاية  الإم��ارات��ي��ة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال���دول���ة،  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  اآل  زاي�����د 
حفظه اهلل، خ��الل ال��ف��رتة م��ن 9 
اإىل 12 �شبتمر 2019 يف مركز 

اأبو ظبي الوطني للمعار�س.
العاملي  ال��ط��اق��ة  م���وؤمت���ر  وي�����ش��ك��ل 
التي جتمع  العاملية  من�شة احلوار 
ورواد  وال���������وزراء  ال������دول  روؤ�����ش����اء 
اإىل جانب  ال��ف��ك��ر  وق����ادة  ال��ق��ط��اع 
واملنظمات  امل��ه��ت��م��ني  امل���واط���ن���ني 
اأنحاء  جميع  م��ن  احلكومية  غ��ري 
العامل، ملناق�شة التطورات احلرجة 
التي  الطاقة والتحديات  يف قطاع 
ي��واج��ه��ه��ا، ك��م��ا ي�����ش��ه��م يف اإث�����راء 
ل��ف��ه��م ق�شايا  امل�����ش��ارك��ني  م��ع��رف��ة 
الطاقة وحلولها ب�شكل اأف�شل من 

منظور عاملي. 
و����ش���ت���ف�������ش���ح ال�������������دورة ال����راب����ع����ة 
العاملي  الطاقة  ملوؤمتر  والع�شرين 
احلاجة  م���واج���ه���ة  ن���ح���و  امل����ج����ال 
امل���ل���ح���ة ل���ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون بني 
ال�شوء  وت�شليط  الفاعلة،  اجلهات 
الالعبني  ت��رك��ي��ز  �����ش����رورة  ع��ل��ى 

اآفاق التطور والنمو والزدهار.
خلق من�شة دائمة للتاأثري

اأبو  ا�شت�شافة  عن  الإع���الن  ومنذ 
اللجنة  ع��م��ل��ت  ل��ل��م��وؤمت��ر،  ظ��ب��ي 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف كامل 
الرابعة  ال�����دورة  ل��ت��ك��ون  ط��اق��ات��ه��ا 
والع�شرين للموؤمتر الأكرث فعالية 
�شبيل  ويف  الإط���الق،  على  وتنوعاً 
�شراكات  ع��ن  ال��ن��ق��اب  ك�شف  ذل���ك 
ا�شرتاتيجية مع جمموعة متنوعة 
م��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات ال���رائ���دة يف قطاع 
ال�شلة،  ذات  وال��ق��ط��اع��ات  الطاقة 
ترهن يف جمملها على رغبتها يف 
توفري حميط ذو تاأثري كبري ميتد 

اأثره ملا بعد املوؤمتر.
ال�شت�شافة  رع�����اة  ق��ائ��م��ة  ت�����ش��م 
�شركات اإماراتية بارزة متثل طيف 
الطاقة الكامل، مثل �شركة مبادلة 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار وم��وؤ���ش�����ش��ة الإم�����ارات 
برتول  و���ش��رك��ة  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
وهيئة  اأدن���وك  الوطنية  ظبي  اأب��و 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب����ي، وت��ت��م��ي��ز كل 
�شت�شيف  فريدة  بخ�شائ�س  منها 
املناق�شات  اإىل  وروؤي��ة فريدة  قيمة 
لت�شليط  املوؤمتر،  ح��وارات  وت��رثي 
يف  اإ�شهامهم  كيفية  على  ال�����ش��وء 
ت��ط��وي��ر ق���ط���اع ال���ط���اق���ة يف دول���ة 
ومواكبة  وخ���ارج���ه���ا،  الإم���������ارات 

على  الطاقة  قطاع  يف  الرئي�شيني 
م�شتقبل  م��الم��ح  لر�شم  الب��ت��ك��ار 
اأف�شل ومزدهر ل�شناعة الطاقة يف 
العامل، لإحداث التغيري احلقيقي 
الطاقة  املطلوب يف �شمان و�شول 
واملجتمعات  ال������دول  ج��م��ي��ع  اإىل 
املوؤمتر  �شعار  وجت�شيد  والأف����راد، 
اأجل  م���ن  “الطاقة  يف  وامل��ت��م��ث��ل 

الزدهار«.
املميزة  مكانته  امل��وؤمت��ر  وي�شتمّد 
الأخرى  الطاقة  مل��وؤمت��رات  خالفاً 
ت��ن��اول جميع جمالت  م��ن خ��الل 
ال��ط��اق��ة، م��ن ال��ن��ف��ط وال���غ���از اإىل 
الطاقة املتجددة والنووية، لي�شكل 

ملحادثات  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ش��ة  ب��ذل��ك 
اأك�������ر واأك��������رث ت����ن����وع����اً يف جم���ال 
و�شتتمحور  ال���ط���اق���ة.  ���ش��ن��اع��ة 
حول  امل��وؤمت��ر  جل�شات  مو�شوعات 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
وتعزيز ال�شتثمارات والو�شول اإىل 
الطاقة ومناذج الأعمال والتغريات 

الديناميكية يف قطاع الطاقة.
ا�شتقطاب  امل����وؤمت����ر  وي�����ش��ت��ه��دف 
جم��م��وع��ة م���ن اأق������وى الأ�����ش����وات 
ال������ق������ادرة ع���ل���ى اإح�����������داث ت���اأث���ري 
العامل  تفكري  كيفية  على  حقيقي 
حيث  ال��ط��اق��ة،  مل�شتقبل  ون��ظ��رت��ه 
املبذولة  اجل��ه��ود  �شي�شتعر�شون 

وجميع  “مع�شلة الطاقة”  لإدارة 
التحديات والفر�س التي يواجهها 
لتحديات،  لهذه  للت�شدي  العامل 
وم�����وازن�����ة ال���ت���ح���دي امل���ت���م���ث���ل يف 
م��ع��اجل��ة ق�����ش��اي��ا اأم���ن ال��ط��اق��ة يف 
اإىل  ال�شامل  والو�شول  واح��د،  اآن 
معقولة،  باأ�شعار  الطاقة  خدمات 
وا�شتخدامها  ال���ط���اق���ة  واإن�����ت�����اج 
ب���ط���ري���ق���ة ت�����راع�����ي الل����ت����زام����ات 
اأحدث  تبادل  عر  وذل��ك  البيئية، 
املبتكرة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  الجت����اه����ات 

وتوقعات القطاع.
وت��ع��ت��ر ه���ذه ال�����دورة ه��ي الأوىل 
التي يتم فيها ا�شت�شافة املوؤمتر يف 
مدينة من منطقة ال�شرق الأو�شط، 
اأول  الإم����ارات  دول���ة  �شتكون  فيما 
واأول  “اأوبك”  منظمة  يف  دول����ة 
املوؤمتر  ت�شت�شيف  ع��رب��ي��ة  دول����ة 
ط�����وال ت��اري��خ��ه ال�����ذي مي��ت��د اإىل 
املتزايد  وي��ت��وج دوره���ا  ع��ام��اً،   95
ال����ط����اق����ة، وق���ي���ادت���ه���ا  ق����ط����اع  يف 
املتجددة  للطاقة  العاملية  اجلهود 
وب�����ح�����وث الق����ت���������ش����اد الأخ�������ش���ر 
وال���ط���اق���ة امل�������ش���ت���دام���ة، وت���اأك���ي���داً 
الإمارات  دولة  اأطلقت  الدور  لهذا 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ع���ام 2017 
للطاقة  الإم�������ارات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
خطة  اأول  ت��ع��ت��ر  ال��ت��ي   ،2050
توازن  ال��دول��ة  يف  للطاقة  موحدة 
وال�شتهالك،  الإن��ت��اج  جانبي  بني 

العاملية،  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  والل����ت����زام����ات 
مريحة  اقت�شادية  بيئة  وت�شمن 

للنمو يف جميع القطاعات.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور مطر 
الطاقة  وزارة  وك���ي���ل  ال����ن����ي����ادي 
اللجنة  ورئ����ي���������س  وال���������ش����ن����اع����ة 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة مل�����وؤمت�����ر ال���ط���اق���ة 
يطل  والع�شرين:  ال��راب��ع  ال��ع��امل��ي 
للطاقة  امل�شتقبلي  العاملي  امل�شهد 
التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  م��ن  مب��زي��د 
للعمالء  امل����وج����ه����ة  واخل������دم������ات 
ومن������اذج الأع����م����ال وال���ع���دي���د من 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات والأج������ن������دات 
ال���وط���ن���ي���ة، م����ا ي��ت��ط��ل��ب ج����ه����وداً 
ا�شتدامة  ���ش��م��ان  ل��ت��ع��زي��ز  ك��ب��رية 
م����وارد ال��ط��اق��ة وامل�����ش��ي ق��دم��اً يف 
م�شتقبل  خللق  لها  ب��دائ��ل  توفري 
اأك��رث ازده����اراً، وبعد ع��ام من الأن 
�شتحت�شن العا�شمة اأبو ظبي قادة 
ال���ع���امل وال���الع���ب���ني ال��ف��اع��ل��ني يف 
الق�شايا  ملناق�شة  الطاقة،  جم��ال 
والتحديات التي يواجهها القطاع، 
ور�شم مالمح م�شتقبله، وانطالقاً 
الر�شيدة،  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  م��ن 
فاإننا ن�شعى لتقدمي الدورة الأكرث 
ت��اأث��رياً يف ت��اري��خ امل��وؤمت��ر، واإث���راء 
النقا�شات خللق حراك عاملي ميكّنا 
من اإحداث تغيري حقيقي وتخطي 
ت��واج��ه م�شتقبل  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
ق��ط��اع ال��ط��اق��ة، والن���ط���الق نحو 

»�ساعة مع املوردين « مبادرة  جمارك راأ�ش اخليمة 
الدائرة.

واأكدت هند عقب اللقاء مع جمموعة من املوردين يف فندق 
اأهمية  10-9-2018م،  امل��واف��ق  الأث��ن��ني  ي��وم  ت��ري  دب��ل 
هذه اللقاءات املبا�شرة مع املتعاملني التي ت�شهم يف تعزيز 
وتطوير جتربتهم واإ�شعادهم، حيث مت الطالع على �شيا�شة 
املنا�شبة  واحل��ل��ول  مالحظاتهم  واأخ���ذ  وامل����وارد  املمتلكات 
يف  التاأخري  عند  تواجههم  التي  ال�شعوبات  ومناق�شة  لهم 

الإجراءات.
وا�شرتاتيجية  ل��روؤي��ة  تطبيقاً  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  تنظيم  وي��اأت��ي 
الدائرة يف حتقيق الريادة يف تقدمي اخلدمات والرتقاء يف 

جتربة �شعادة املتعاملني.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

اأع��ل��ن��ت ج���م���ارك راأ������س اخل��ي��م��ة اط����الق م���ب���ادرة الدائرة  
“�شاعة مع املورد” لتعزيز قنوات التوا�شل وال�شتماع اإىل 
وتطوير  اخلدمات  جودة  حول  واقرتاحاتهم  مالحظاتهم 
وفق  توقعاتهم  تتخطى  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  اإج�����راءات  وت�����ش��ري��ع 
جمموعة من موؤ�شرات الأداء مبا ي�شمن املراقبة واملراجعة 

والتطوير لرفع موؤ�شر �شعادة املوردين.
الإداري���ة  اخل��دم��ات  ق�شم  ال�شفارد مدير  اأب��و  هند  وق��ال��ت 
ق�شم  بالتعاون مع  تتم  التي  امل��ب��ادرة  ان  اجل��م��ارك  ب��دائ��رة 
املوردين الذين تتعامل معهم  املالية تهدف لإ�شعاد  امل��وارد 

»FreshForward « االحتاد لل�سحن تعزز تركيزها على قطاع �سل�سلة الب�سائع املرّبدة مع منتجها اجلديد
•• اأبوظبي-الفجر:

اإىل   ، لل�شحن  الحت�����اد  اأ���ش��اف��ت 
قائمة خدماتها املتخ�ش�شة ام�س 
 »FreshForward  « خدمة 
موؤكدة  ال���ط���ازج���ة،  امل�����واد  ل��ن��ق��ل 
الب�شائع  �شل�شلة  لقطاع  دعمها 
ا  اأي�شً م�شوؤولة  و�شتكون  امل���ردة، 
�شريعة  ال��ب�����ش��ائ��ع  ا���ش��ت��رياد  ع���ن 
التلف اإىل دولة الإمارات العربية 

املتحدة. 
وت�������ش���م���ن اخل�����دم�����ة اجل����دي����دة 
كالفاكهة  ال��ط��ازج��ة  امل�����واد  ن��ق��ل 
واخل�شراوات والألبان والأ�شماك 
�شل�س  ب�شكل  وال���زه���ور  وال��ل��ح��وم 
اإىل وجهتها النهائية على امتداد 
�شبكة وجهات الحتاد لل�شحن. مع 
الرتكيز، على وجه اخل�شو�س، يف 
مطار اأبوظبي على نقل الب�شائع 
اإىل  ال��ط��ائ��رة  م��ن  التلف  �شريعة 
ا،  خ�شي�شً م�شمم  م���ّرد  م��رف��ق 
النقل  ح����اف����الت  اإىل  ث����م  وم�����ن 
املردة لتنقل مبا�شرة اإىل العميل 
دولة  ام���ت���داد  ع��ل��ى  م��ك��ان  اأي  يف 

الإمارات العربية املتحدة. 
اخل���دم���ة اجلديدة  ت��ل��ك  ومت���ّث���ل 
ا�شرتاتيجية  يف  ه���اًم���ا  اإجن��������اًزا 
ال��ت��و���ش��ع ال��ت��ي ت��ت��ب��ن��اه��ا الحت����اد 
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العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/997  ا�شتئناف مدين    
جمهول  م�شطفى  ال�����ش��رب��ي��ن��ي  اح��م��د  حم��م��د   -1 ���ش��ده/  امل�����ش��ت��اأن��ف  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف /ع���م���ر ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����ش��ي��ب��ة ال علي 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  حرز  بن  من�شور  حبيب  وميثله:عبداحلكيم 
ب���ت���اري���خ:2018/7/5 وح����ددت لها  ب��ال��دع��وى رق���م 2016/111 م���دين ك��ل��ي 
جل�شه يوم الحد  املوافق 2018/10/7 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2018/633 تنفيذ جتاري

���س.ذ.م.م 2- عبدالعلي  العامة  املنفذ �شده/1- �شركة فول�س للتجارة  اىل 
غالم �شدقي - ب�شفته مدير �شركة فول�س للتجارة العامة و�شخ�شة جمهول 
وميثله:احمد  اي��ران  ���ش��ادرات  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��زع��اب��ي  �شالح  مفتاح  علي 
اىل  دره��م   )4792303.43( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2018/2677 تنفيذ جتاري
العامة  للتجارة  مغنفيكو  �شركة   -2 داريني  علي  حممد  ه��ادي  �شدهم/1-  املنفذ  اىل 
علي  حممد  ر���ش��ا  حممد   -3 �شابقا(  ال�����ش��ي��ارات  لتاأجري  ال��ن��اف��ورة  )�شركة  �����س.ذ.م.م 
داريني )عن نف�شه وب�شفته مدير ل�شركة منغفيكو للتجارة العامة �س.ذ.م.م( )�شركة 
النافورة لتاأجري ال�شيارات �شابقا( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك 
�شادرات ايران )فرع( وميثله:احمد علي مفتاح �شالح الزعابي قد اأقام عليك الدعوى 
درهم   )52804419( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية 
بالت�شامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/3511  تنفيذ عمايل 

القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  دايكوتك  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
قد  امل���وىل  ف�شل  الطريفي  علي  حممد  التنفيذ/ا�شامه  ط��ال��ب  ان 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )61784( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�شافة اىل مبلغ )4626( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/4297  عمايل جزئي 

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  ديفلوبريز  بروبرتي  عليه/1-بريك�س  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/6/24  يف 
املحكمة  بحكمت  فرناند�س  باتريكيا  ل�شالح/جي�شال  اعاله  املذكورة  الدعوى 
 )91.600( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  احل�شوري  مبثابة 
درهم وتذكرة العودة عينا او قيمتها نقدا مامل تلتحق املدعية بخدمة رب عمل 
اخر عند تنفيذ احلكم باملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعية من ن�شيبها منه 
اعتبارا من  يوما  . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/63  تنفيذ عقاري   
مو�شوع الق�شية:تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2015/520 عقاري كلي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )382449( درهم �شامال للر�شوم وامل�شالريف. طالب 
الإعالن:طالب التنفيذ:طارق خالد زكريا املطلوب اعالنه:املنفذ �شده:1- �شركة 
اأبيار للتطوير العقاري )م�شاهمة مقفلة( )فرع دبي( جمهول حمل القامة مو�شوع 
الع��الن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن وحدات 
 - OLGANA:عقارية - املنطقة:ال�شفوح الوىل - رقم الر�س:139 - ا�شم املبنى 
ارقام ال��وح��دات:1207-1305-1401-1402-1206-1202-1205-1303-1204 وفاء 
للمبلغ املطالب به وقدره )382449( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله 

قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/7294  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-توب بروفي�شنال خلدمات تنظيف املباين �س.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  اأق��ام عليك  املدعي /حممد جهانغري عامل احمد كبري قد  ان  القامة مبا 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11939 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
 MB182168107AE:وقدره )1500 درهم( وبالر�شوم وامل�شاريف  يف ال�شكوى
�س   10.00 ال�����ش��اع��ة     2018/129/18 امل���واف���ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
       اإعادة اإعالن  بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/172  احوال مال امل�شلمني
امل�����ش��ري  جمهول حم��ل القامة  ب��الل جعفر ع��ب��داهلل  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
مبا ان املدعي/ الء مازن اخلالدي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها طلب 
و�شاية موؤقتة ل�شتخراج جواز �شفر. وحددت لها جل�شة يوم  الثالثاء املوافق  
2018/9/18   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة رقم )3( يف مبنى الحوال ال�شخ�شية 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا  القرهود  يف منطقة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1884  مدين جزئي 
اىل املدعي عليه/1-�شهيده التاى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�شامل مبارك 
املحكمة  بان  نعلنكم  اآل علي  الناخي  عبداهلل اجلوهي وميثله:عبداهلل خمي�س غريب 
ل�شالح/ اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/7/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
�شامل مبارك عبداهلل اجلوهي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ ومقداره 
)150.000( درهم والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية يف:2018/5/27 
وحتى ال�شداد التام وكذا والزامها بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/740  مدين جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- بانغ جون جى جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/5/17  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/
توؤدي للمدعي مبلغ ومقداره )200.000(  بان  املدعي عليه  بالزام  لو  �شنغوى 
درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية يف:2018/3/18 وحتى 
وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل  بالر�شوم  الزامه  التام وكذا  ال�شداد 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/111  مدين كلي

حمل  جمهول  ذ.م.م  العامة  للتجارة  �شيفنين�س  �شركة   -1  / امل��دخ��ل  اخل�شم  اىل 
�شعيد  �شامل  وميثله:احلجية  خ��ان  وليب  ال���ش��الم  املدعي/�شفيق  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ب�شداد  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  النوبي 
تاريخ  القانونية بواقع 9% من  مبلغ وقدره )6.000.000( درهم للمدعي والفائدة 
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2018/9/16 
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/497  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-حممد عبد ال�شالم جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/داماك كروان للعقارات املحدودة قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بف�شخ عقد البيع الوحدة رقم )ا�س بي بي/15/بي 1507( �شقة فندقية الكائن 
مب�شروع �شيبرييا والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق:2018/10/9 ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4172  جتاري جزئي
اىل اخل�شم املدخل / 1-علي يو�شف حممد - ب�شفته املالك اجلديد ملوؤ�ش�شة حول المارات 
 - جوميز  جيب�شون  /جو�شيف  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  الفنية  للمقاولت 
ب�شفته املالك ال�شابق ملوؤ�ش�شة حول المارات للمقاولت الفنية وميثله:عبدالرحمن عمر 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  خمري  عبداهلل 
تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  وقدره )195.652( درهم 
لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق 
جل�شة يوم الثنني املوافق:2018/9/24 ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2861  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-احل�شن الهند�شية دبي ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
���س.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري قد  ام ا�س للخدمات الفنية  /ا�س 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )364710( 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها  التام و�شمول احلكم  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى 
  ch1.C.12:بالقاعة �س  ال�شاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/9/26  الربعاء  يوم  جل�شة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2868  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اورينج للهواتف �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /قرين فون لتجارة الهواتف املتحركة ولوازمها �س.ذ.م.م قد اأقام عليك 
 )102000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق 
ال�شيك وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق:2018/10/7 
ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1934  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- تو�شكانا لتجميل ال�شاحات والحوا�س �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  العامل  نور  الأخ��رت  املدعي/نور  ان  مبا 
املدعي عليه مببلغ وقدره )33766( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2018/10/11 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 
يوم اخلمي�س  ، حيث ي�شادف  �شيكون مبثابة ح�شوري  فان احلكم  الأق��ل ويف حالة تخلفك 
ال�شنة  را���س  ر�شمية مبنا�شبة  اإج��ازة  الدعوى  لنظر  املحدد  اليوم  وه��و  امل���واف���ق:2018/9/13 

الهجرية فقد تقرر تاأجيل هذه الدعوى اإداريا اىل يوم اخلمي�س املوافق:2018/10/11.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2018/123 بيع عقار مرهون
بالطابق   B110 رق��م  العقار  على  التنفيذي  احلجز  بايقاع  ال��ق��رار  ا���ش��دار   : الق�شية  مو�شوع 
 B1 وامل���واق���ف  م��رب��ع  م��رت   507.71 م�شاحته  ال��ب��ال��غ   1 ال�شمالية  امل�����ش��اك��ن  مببنى   B1  رق���م 
ن��ظ��ري مبلغ  ب���اإم���ارة دب���ي  ن��خ��ل��ة ج��م��ريا  1 مب��ن��ط��ق��ة  124.125 ع��ل��ى ق��ط��ع��ة الر������س رق���م   -
7.460.464.94 درهم - طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك ابوظبي الوطني )�شابقا( بنك 
املا�س توجانوف - جمهول حمل   -  1  : املنفذ �شده   : املطلوب اعالنه  الأول - )حاليا(   ابوظبي 
القامة.  مو�شوع الإع��الن :- نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن �شقة 
�شكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س : 2 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : امل�شاكن ال�شمالية 
- رقم العقار : B110 رقم الطابق B1 - امل�شاحة : 507.71 مرت مربع ، وفاء للمبلغ املطالب 

به )7.460.464( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر
 يف الطعن   2018/799  طعن جتاري 

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
عبداهلل  مو�شى  رج��ب  ه��اين   / وميثله  ال�شباعي  مغوار  ايهم  الطاعن/ 
اجل�شمي -  باعالن املطعون �شده/1- مركز تالنت جيرني�شن لتدريب 

الفنون الدائية - �س ذ م م  جمهول حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2510  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-الريامي بيلدرز - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اإن يف بيكارت اإ�س اإيه وميثله / �شعيد مبارك عبيد اأحمد الزحمي -  قد اأقام عليك 
املدعي عليها مببلغ وقدره )94.500 درهم(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية 
وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2018/9/24  ال�شاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

       مذكرة اإعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2167   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- عمر باغنكوت �شيخ حمي الدين  جمهول حمل القامة 
/ ح�شن عبداهلل حممد  العامة وميثله  للتجارة  �شيتي  �شلفر  املدعي/  ان  مبا 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العبدويل   
والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   23667( وق��دره  مببلغ 
12% م��ن ت��اري��خ رف��ع ال��دع��وى وحتى ال�����ش��داد ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�شة يوم 
Ch1.C.14 لذا  الربعاء  املوافق  2018/9/19  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1512  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ديجيتال ديونز �س ذ م م ، 2-اأحمد حممد عبداهلل علي  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / خالد كلندر 
عبداهلل ح�شني -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  �شم ملف النزاع رقم 2015/727 
نزاع تعني خرة جتاري مطالبة للزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل ب�شداد مبلغ 
بتقريره  اخلبري  ال�شيد  اليها  تو�شل  التي  النتيجة  ح�شب  وذل��ك   204227.34 وق��دره 
واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  وال���زام  جت��اري  خ��رة  تعني  ن��زاع   2015/727 رق��م  بالنزاع 
املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2018/9/16  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14
اأي��ام على الأق��ل )علما  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  لديك من مذكرات 

باأنه مت اعادة الدعوى للمحكمة اول درجة(. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1802  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- حممد م�شعل عبداهلل الظريف ال�شام�شي  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ لومباردو روزايو - قد اأقام عليك الدعوى 
 625.000.000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
املوافق   الثنني   ي��وم  لها جل�شة  وامل�شاريف.  وح��ددت  والر�شوم  دره��م( 
2018/10/1  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2580  مدين  جزئي              

املدعي/  ان  املدعي عليه / 1-جافن ريك�شون  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  �شلهوب  قد  ام��ادو  جيم�س ماكالي�شرت وميثله / مي�شال 
درهم(   200000( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ  ال�شتالم وحتى 
ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/9/18 ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12426 بتاريخ 2018/9/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1783  جتاري كلي               

نف�شه وب�شفته  اإنرتنا�شيونال للحفالت وميثلها عن  بلوبريي  املدعي عليه / 1-  اىل 
املدعي/  ان  الق��ام��ة مبا  رات���ور  جمهول حمل  كومار  راتور�شو�شيل  �شينغ  اأ���ش��واين   -
امينايني  اناند  �شواروب   - ال�شيد  ومديرها  �شاحبها  وميثلها  بوينت  كوي�شت  اأباك�س 
جون وميثله / ح�شة �شعيد حممد را�شد ال�شحي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )900000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة  12% من تاريخ احلكم به وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
الثنني  املوافق 2018/10/1 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

�شهد مقر نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية يف 
امليناء ال�شياحي يوم الثنني املا�شي توقيع مذكرة 
تعاون وتفاهم بني النادي ونظريه نادي الفجرية 
العمل  لتعزيز  البحرية تهدف  للريا�شات  الدويل 
والفعاليات  الأن�����ش��ط��ة  ك��اف��ة  واإجن������اح  امل�����ش��رتك 
وال����رام����ج مب���ا ي���خ���دم امل�����ش��ل��ح��ة ال���ع���ام���ة. وق���ام 
بالتوقيع على املذكرة احمد اإبراهيم حممد نائب 
املدير  البحرية  للريا�شات  الإم��ارات  احتاد  رئي�س 
التنفيذي لنادي الفجرية وحممد عبد اهلل حارب 
التنفيذي  امل��دي��ر  دب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
اإدارة الق�شم  بح�شور هزمي حممد القمزي مدير 
مدير  ال�شام�شي  وحم��م��د  دب��ي  ب��ن��ادي  ال��ري��ا���ش��ي 

الدعم املوؤ�ش�شي.
اإدارة  جمل�س  ع�شو  ح��ارب  اهلل  عبد  حممد  وق��ال 
ن����ادي دب���ي ال����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة املدير 
مع  ان�شجاما  ي��اأت��ي  امل��ذك��رة  توقيع  اأن  التنفيذي 
توجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم رئي�س النادي وجهود جمل�س اإدارة النادي 
برئا�شة احمد �شعيد بن م�شحار املهريي للتن�شيق 
والتعاون مع كافة الحتادات والأندية واملوؤ�ش�شات 

احلكومية والوطنية.
ووج������ه امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل����ن����ادي دب�����ي ال�����دويل 
ال�شيخ  اإىل  اجل��زي��ل  ال�شكر  البحرية  للريا�شات 
نادي  رئ��ي�����س  ال�����ش��رق��ي  �شيف  ب��ن  ح��م��د  ب��ن  �شيف 

ال��ف��ج��رية ال����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة واأحمد 
اإب��راه��ي��م امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي واأ����ش���رة ال���ن���ادي على 
وتفاهم  تعاون  مذكرة  م�شروع  اجن��از  يف  التعاون 
اخلا�شة بني الناديني موؤكدا اأن هذه اخلطوات من 
�شانها اأن حتقيق الكثري من اليجابيات م�شتقبال. 
واأ���ش��اف اأن اأه���داف ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�شات 
الريا�شات  تطوير  على  ترتكز  ور�شالته  البحرية 
اأخطته  الإم���ارة وال��دول��ة وه��و طريق  البحرية يف 
النادي منذ تاأ�شي�شه عام 1988 وظل م�شتمرا يف 
تطوير الكثري من الأن�شطة وزيادة عدد املمار�شني 
للريا�شات البحرية مبينا اأن تعزيز ال�شراكات يعد 
هدفا اأخرا ن�شعي لتحقيقه. واأكد اأن عالقة نادي 

الأندية  بكافة  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
ومتجددة  اأ�شيلة  ب��ل  ج��دي��دة  لي�شت  والحت����ادات 
للريا�شات  ال����دويل  ال��ف��ج��رية  ن����ادي  بينها  وم���ن 
ال��ب��ح��ري��ة وال����ذي وق��ع��ن��ا م��ع اإدارت�����ه ه���ذه املذكرة 
امل�شرتك بهدف  والعمل  ال��ت��ع��اون  زي���ادة  اج��ل  م��ن 
تطوير خمتلف الأن�شطة وال�شتفادة من اخلرات 

امل�شرتكة 
امل��ذك��رة التي  اأن  اإىل  ون��وه حممد ع��ب��داهلل ح��ارب 
املواد  العديد من  وقعت بني الطرفني تن�س على 
تبادل  يف  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  جم����الت  بينها  م��ن 
اخلرات والعمليات اإ�شافة اإىل التزامات كل طرف 

ومدة املذكرة التي ت�شتمر عاما.

من جانبه وجه اأحمد اإبراهيم حممد نائب رئي�س 
احتاد الإمارات للريا�شات البحرية املدير التنفيذي 
لنادي الفجرية الدويل للريا�شات البحرية ال�شكر 
بن  حممد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  اإىل  اجل��زي��ل 
را�شد اآل مكتوم رئي�س نادي دبي الدويل للريا�شات 
البحرية واىل رئي�س واأع�شاء جمل�س اإدارة النادي 
اجل  الطيبة من  القيمة واخلطوات  على اجلهود 

حتقيق الأهداف وخدمة امل�شلحة العامة.
واأعرب احمد اإبراهيم حممد عن �شعادته الكبرية 
اإىل  تقود  اأن  �شانها  التي من  املذكرة  بتوقيع هذه 
الرتقاء بالعمل امل�شرتك وتعزيز روح التعاون بني 
الأندية البحرية يف الدولة م�شريا اإىل اأن العالقة 

وم�شتمرا.  متالحقا  ت��ط��ورا  ت�شهد  الناديني  ب��ني 
الدويل  ال��ف��ج��رية  ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر  واأك����د 
للريا�شات البحرية اأن الفرتة املقبلة �شوف ت�شهد 
الكثري من الفعاليات والتي تتطلب ت�شافر اجلهود 
بني كافة الإطراف خا�شة يف اإمارة الفجرية والتي 
البحرية  الريا�شات  ملحبي  قبلة  ال��ي��وم  اأ�شبحت 
الكثري  ا�شت�شافة  بعد  ال�شريعة  ال��زوارق  وريا�شة 
للزوارق  العامل  بطولة  بينها  ومن  الفعاليات  من 
الدويل  الحت��اد  وكونغر�س  ك��ات-  -اك�س  ال�شريعة 
ال�شرقي  ال�شاحل  ع��رو���س  ه��ي  امل��ا���ش��ي وه��ا  ال��ع��ام 
تنظيم ح��دث عاملي كبري  الأي���ام  ترتقب يف مقبل 

اآخر بعد اأ�شابيع.

•• ال�صارقة -وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد 
اأن  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
الإمكانيات  ك���ل  ت�����ش��خ��ر  ال�����ش��ارق��ة 
وامل���راف���ق خل��دم��ة ودع����م ف��ئ��ة ذوي 
الإع������اق������ة يف خم���ت���ل���ف اجل����وان����ب 
وخ�����ا������ش�����ة يف جم����ال  احل����ي����ات����ي����ة 
اأن  اإىل  �شموه  م�شريا  ال��ري��ا���ش��ة.. 
الإمارة اأ�شبحت اليوم تتبواأ املكانة 
العاملية املرموقة لها يف م�شاف املدن 
الداعمة لهذه الفئة املهمة واملوؤثرة 
تهتم  وال��ت��ي  الأ����ش���رة  اأف����راد  �شمن 
كاملة  رعاية  اإط��ار  يف  ال�شارقة  بها 
املجالت  يف  للمجتمع  وم�شتدامة 
ا�شتقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء  ك��اف��ة. 
ال�شارقة  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  وبح�شور 
ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
يف  ام�س  �شباح  التنفيذي  املجل�س 
مكتب �شمو احلاكم رئي�س واأع�شاء 

جمل�س اإدارة نادي الثقة املعاقني.
اللقاء  ب����داي����ة  يف  ����ش���م���وه  ورح������ب 
برئي�س واأع�شاء جمل�س اإدارة نادي 
.. مثمنا جهودهم  للمعاقني  الثقة 
تطوير  ج��ه��ود  دع��م  على  العمل  يف 
املعاقني  وت��دري��ب  وتعليم  م��ه��ارات 
العاملية  ال�����دورات  ا�شت�شافة  ع��ر 

ال�شارقة  م��ك��ان��ة  م���ن  ت���ع���زز  ال���ت���ي 
�شنوات  منذ  جهودها  تقدم  ك��اإم��ارة 
كاأحدي  الإع����اق����ة  ل�����ذوي  ط��وي��ل��ة 

الفئات الهامة يف املجتمع.
وك�������ش���ف ����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور ط����ارق 
���ش��ل��ط��ان ب���ن خ����ادم رئ��ي�����س جمل�س 
اإدارة نادي الثقة للمعاقني - خالل 
اإم��ارة ال�شارقة  اللقاء - عن اختيار 
م��دي��ن��ة ���ش��دي��ق��ة ل�����ذوي الإع���اق���ة 
وال������ذي يعتر  وال���ب���رت  احل���رك���ي���ة 

اإجنازات  اإىل  اإجنازا جديدا ي�شاف 
جلهود  ترجمة  تاأتي  التي  الإم���ارة 
م��ت��وا���ش��ل��ة م��ن��ذ اأك�����رث م���ن ثالثة 
الإعاقة  ذوي  دع��م  جم��ال  يف  عقود 

وتوفري كل الإمكانيات لهم.
وثمن �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
هذا الإجناز اجلديد وامل�شتحق الذي 
ي�شاف اإىل ر�شيد اإمارة ال�شارقة يف 
رعاية  املجالت ويف جمال  خمتلف 
الذين يجدون  الإعاقة  ذوي  ودع��م 

�شموه  موؤكدا   .. متعاظما  اهتماما 
موا�شلة الدعم لتحقيق املزيد من 
العاملية.  امل�شتويات  الإجن��ازات على 
حاكم  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  واط�����ل�����ع 
حتقيقه  مت  م��ا  اأب���رز  على  ال�شارقة 
دعم  يف  ال�شارقة  اإم���ارة  م�شرية  يف 
ال�شنوات  خ��الل  الإع��اق��ة  ذوي  فئة 
ال�شارقة  ا�شت�شافة  وجاءت  املا�شية 
للكرا�شي  العاملية  الألعاب  لبطولة 
 2011 العام  يف  والبرت  املتحركة 

املوؤ�ش�شات  من  عدد  جهود  كباكورة 
حكومة  يف  وال���ه���ي���ئ���ات  وال�����دوائ�����ر 
مدينة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ال�������ش���ارق���ة 

ال�شارقة للخدمات الإن�شانية.
وت�����ع�����رف �����ش����م����وه خ�������الل ال���ل���ق���اء 
ال�شارقة  اإم�����ارة  ا���ش��ت��ع��دادات  ع��ل��ى 
اخلا�س  الأومل���ب���ي���اد  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
ال�������ذي ت�����ش��ت��ع��د اإم���������ارة اأب���وظ���ب���ي 
م�شيدا   ..  2019 يف  ل�شت�شافته 
اللجان  جميع  يف  العاملني  بجهود 

ل�شتقبال  اجل���اري���ة  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
اأماكن ومرافق  العاملية من  الوفود 
وب����رام����ج م��ت��ن��وع��ة مم���ا ي���ع���زز من 
مكانة ال�شارقة كمدينة تهتم بهذه 
الفئة وتقدم خمتلف اأ�شكال الدعم 
اإميانا  ودول��ي��ا  وع��رب��ي��ا  حمليا  ل��ه��ا 
والعمل  الفئة  ه��ذه  دع��م  ب�����ش��رورة 
يف  م�شاركتها  وتو�شيع  دجمها  على 
كما  امل��ج��ت��م��ع.  يف  التنمية  م�����ش��رية 
ا�شت�شافة  جهود  على  �شموه  اطلع 

اإم�������ارة ال�����ش��ارق��ة ل������دورة الأل���ع���اب 
الإع���اق���ة احلركية  ل����ذوي  ال��ع��امل��ي��ة 
وال��ب��رت ال�����ش��ارق��ة 2019 وم���ا مت 

اإجنازه لهذه الغاية.
ووجه �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
املنظمة  ال���ل���ج���ان  يف  امل�������ش���وؤول���ني 
املتطوعني  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ب�������ش���رورة 
اأ�شحاب اخلرات يف جمال تنظيم 
ذوي  وريا�شات  العاملية  البطولت 
تقدمي  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا  الإع������اق������ة 

�شجل  اإىل  ت�شاف  بطولت متميزة 
الإمارة.

من جهته اأ�شاد رئي�س جمل�س اإدارة 
بحر�س  ل��ل��م��ع��اق��ني  ال��ث��ق��ة  ن�����ادي 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
على  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
اأ�شكال الدعم للمعاقني  تقدمي كل 
والأخذ باأيديهم لتحقيق الجنازات 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأ���ش��ع��دة اإمي���ان���ا من 
ا�شم  رف�����ع  يف  ب���ق���درات���ه���م  ����ش���م���وه 
وجعل  الدولية  املحافل  يف  ال��دول��ة 
من�شات  على  خفاقا  الإم���ارات  علم 
املنا�شبات.  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ت��ت��وي��ج 
واأو�شح اأن ا�شت�شافة اإمارة ال�شارقة 
لدورة الألعاب العاملية لذوي الإعاقة 
 2019 ال�شارقة  والبرت  احلركية 
والهتمام  لتوجيهات  ترجمة  تاأتي 
ال�شمو  الذي يوليه �شاحب  الكبري 
حاكم ال�شارقة بهذه الفئة وبتوفري 
ك��ل الإم��ك��ان��ي��ات وم��ق��وم��ات النجاح 
لترز  الإع����اق����ة  ذوي  ل���ري���ا����ش���ات 
جمال  يف  ال���ري���ادي  ال�����ش��ارق��ة  دور 
اله��ت��م��ام ب��ق�����ش��اي��ا ه���ذه ال��ف��ئ��ة .. 
مثمنا املتابعة احلثيثة والدعم من 
قبل �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 
بن �شلطان القا�شمي . ح�شر اللقاء 
القا�شمي  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ 
ومنى  املركزية  املالية  دائ��رة  رئي�س 
عبد الكرمي اليافعي مديرة مدينة 

ال�شارقة للخدمات الإن�شانية.

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل رئي�ش جمل�ش اإدارة نادي الثقة للمعاقني

كوريا اجلنوبية تقرتح على ال�سمالية ا�ست�سافة م�سرتكة الأوملبياد 2032 
لقاء  خ��الل  ال�شمالية  جارتها  على  الق���رتاح  اجلنوبية  كوريا  تعتزم 
م�شرتك  تر�شيح  مبلف  التقدم  املقبل،  الأ���ش��ب��وع  الطرفني  ب��ني  قمة 
ل�شت�شافة دورة الألعاب الأوملبية ال�شيفية 2032، بح�شب ما نقلت 

وكالة يونهاب اجلنوبية عن وزير الريا�شة دو جونغ-هوان .
خالل  الق���رتاح  بهذا  �شيتقدم  اجلنوبي  ال��وزي��ر  اأن  الوكالة  واأف���ادت 
م��ون ج���اي-اإن، يف لقاء قمة مع  الرئي�س  وف��د يتقدمه  م�شاركته مع 
يانغ،  بيونغ  يف  الثالثاء  م��ن  ب��دءا  اأون  جونغ  كيم  ال�شمايل  الزعيم 
�شيكون الثالث من نوعه خالل الفرتة الأخرية بني البلدين اجلارين 

اللذين ل يزالن يف حالة حرب ر�شميا.

“اأعتزم  ونقلت الوكالة اجلنوبية عن دو قوله ل�شحافيني يف طوكيو 
التقدم بهذا الق��رتاح اىل ال�شمال” كجزء من جهود اإحالل ال�شالم 
يانغ  وب��ي��ون��غ  “�شيول  اأن  ع��ن  متحدثا  ال��ك��وري��ة،  اجل��زي��رة  �شبه  يف 
�شاأن  يف  التباحث  للبلدين  و�شبق  الأل��ع��اب«.  ا�شت�شافة  �شتت�شاركان 
انهارت يومها  املباحثات  اأن  اإل   ،1988 ا�شت�شافة م�شرتكة لأوملبياد 
واأقيمت  ال��ري��ا���ش��ي��ة.  الأح����داث  ت��وزي��ع  كيفية  ح��ول  خ��الف��ات  ب�شبب 

الدورة الأوملبية يف ذاك العام يف �شيول ح�شرا.
وياأتي احلديث عن ملف تر�شيح م�شرتك لال�شت�شافة الأوملبية، يف ظل 
تقارب بني الكوريتني ال�شمالية واجلنوبية يف الفرتة املا�شية، ظهرت 

البلدين  مب�شاركة  امل��ا���ش��ي،  ف��راي��ر  �شباط  يف  الريا�شية  م��الحم��ه 
بفريق ن�شائي موحد يف ريا�شة هوكي اجلليد يف دورة الألعاب الأوملبية 

ال�شتوية 2018 التي اأقيمت يف بيونغ ت�شانغ الكورية اجلنوبية.
ال�شتوي،  الأوملبياد  افتتاح  البلدان بوفد م�شرتك يف حفل  �شارك  كما 
اإ�شافة اىل حفل افتتاح دورة الألعاب الآ�شيوية “اآ�شياد 2018” التي 
اأقيمت يف اآب اأغ�شط�س املا�شي يف اإندوني�شيا. و�شهدت الدورة الآ�شيوية 
املناف�شات  م��ن  ع���دد  ب��ف��رق م�شرتكة يف  ال��ك��وري��ت��ني  م�����ش��ارك��ة  اأي�����ش��ا 
اللجنة  رئي�س  اأب���دى  الآ���ش��ي��وي��ة،  الأل��ع��اب  هام�س  وع��ل��ى  الريا�شية. 
الأوملبية الدولية الأملاين توما�س باخ انفتاحه على البحث يف م�شاركة 

وخو�س  طوكيو،  يف   2020 اأومل��ب��ي��اد  افتتاح  يف  م�شرتك  ك��وري  وف��د 
البلدين املناف�شات بفرق موحدة.

وتقام دورة الألعاب الأوملبية ال�شيفية املقبلة يف طوكيو، تليها باري�س 
يف 2024، ومدينة لو�س اأجنلي�س الأمريكية 2028.

الكوري  ال��وزي��ر  فاأ�شار  ال��ق��دم،  لكرة   2030 العامل  كاأ�س  ب�شاأن  اأم��ا 
م�شرتك  ا�شت�شافة  مبلف  التقدم  ط��رح  ب��الده  ع��زم  اىل  دو  اجلنوبي 
الطريقة، ميكننا  “بهذه  واأو�شح  واليابان والكوريتني.  ال�شني  ي�شم 
اجلزيرة  �شبه  يف  ال�شالم  وتو�شيع  ال�شالم  نحو  الزخم  على  احلفاظ 

الكورية، اىل كامل املنطقة«.

تعاون م�شتقبلي بني املوؤ�ش�شتني

م��ذك��رة تف�اه�م ب�ني نادي�ي دب�ي والفجي��رة للريا�س��ات البحري����ة
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يف  املدر�شية  الأل��ع��اب  دورة  ترتيبات  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  بحث 
مقر  يف  عقدت  عمل  ور�شة  خ��الل  الإم���ارة  اأن��دي��ة  مع  الثانية  ن�شختها 
التطوير  اإدارة  مدير  الناخي  خالد  بح�شور  لل�شطرجن  ال�شارقة  نادي 
التطوير  اإدارة  يف  املوهوبني  رعاية  خبري  ال�شعيدي  و�شليم  الريا�شي 

الريا�شي بجانب عدد من م�شوؤويل اإدارات الألعاب بالأندية.
مت خ��الل ال��ور���ش��ة ال��ت��ذك��ري ب��اأه��داف ال����دورة واأب��رزه��ا تعزيز القطاع 
الريا�شي واكت�شاف املواهب الريا�شية واإعدادهم للمناف�شات الريا�شية 
ب��ج��ان��ب ا���ش��ت��ع��را���س اأه���م خم��رج��ات ال�����دورة الأوىل وه���ي ال��ب��داي��ة يف 
اإجراءات ت�شجيل موهوبني يف خمتلف الألعاب بالإمارة وحتقيق �شراكة 
فاعلة بني جمل�س ال�شارقة الريا�شي ووزارة الرتبية والتعليم لتطوير 

املنظومة الريا�شية. ومت الت�شديق على املقرتحات التي تخ�س الدورة 
زمنية  خطة  وحت��دي��د  والإن���اث  للذكور  الأل��ع��اب  حتديد  وه��ى  الثانية 
للدورة من �شهر اأكتوبر من العام اجلاري اإىل �شهر اأبريل العام القادم 
نظام كل  و  لكل بطولة  امل�شت�شيفة  الأندية  و  التحكيم  وحتديد جلان 
الثانية  ال��دورة  امل�شتهدفة يف  البطولت  تناول  والفئات بجانب  بطولة 
وفق الألعاب الريا�شية املتوفرة يف الأندية مع عر�س جدول اإح�شائي 
خا�س بالدورة الأوىل و البطولت امل�شتهدفة للفتيات يف الدورة الثانية 
وفق الألعاب املتوفرة يف نادي ال�شارقة لريا�شة املراأة وهى األعاب تن�س 
الطاولة وال�شباحة والقو�س وال�شهم والرماية واملبارزة وكرة الطائرة.

ال�شارقة  ملجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني  احل��زام��ي  ه���الل  عي�شى  ���ش��ع��ادة  واأك����د 

حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اهتمام  الريا�شي 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ودعمه املتوا�شل للن�سء 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  متابعة  و  رعاية  بجانب  الإم���ارة  يف  وال�شباب 
حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة باعتبارهم 
القا�شمي  حممد  بن  �شقر  ال�شيخ  من  حثيثة  ومتابعة  امل�شتقبل  ق��ادة 

رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�شي.
املخت�شة  اجلهات  جميع  مع  التعاون  على  املجل�س  حر�س  اإىل  واأ���ش��ار 
والفعاليات  الأن�شطة  جناح  اإىل  تقود  التي  واخلطط  الرامج  لتنفيذ 
دورة  ثقافة  تعزيز  يف  وت�شهم  مواهبهم  وت�شقل  الن�سء  تخ�س  التي 
الألعاب املدر�شية ملا لها من اأهمية وقيمة كبرية مبا ي�شهم يف �شناعة 

قيادات �شابة للمجتمع.
املوهوبني  لكت�شاف  فر�شة  املدر�شية  الألعاب  دورة  اإن  احلزامي  وق��ال 
على  الن�شاط  ون�شر  الفعالة  امل�شاركة  روح  واإ�شفاء  الألعاب  يف خمتلف 
وتهيئة  امل��وه��وب��ني  رع��اي��ة  اخل��ط��ط يف  تتالقى  الإم����ارة حيث  م�شتوى 
الأجواء لهم وال�شتفادة من الإمكانيات التي تتمتع بها الإمارة ريا�شيا 
وت�شهم  امل��ت��وف��رة  وامل��راف��ق  واخل��دم��ات  التحتية  البنى  م�شتوى  وع��ل��ى 
الدورة يف تقدمي املوهوبني ملختلف املنتخبات يف خمتلف الألعاب التي 
الريا�شية  الأن��دي��ة  بني  ال�شراكة  تعزيز  بجانب  امل�شاركني  فيها  ي��رز 
اأ�ش�س  وتر�شيخ  الطالب  لدى  الريا�شية  الثقافة  بذور  وغرز  واملدار�س 

املناف�شة ال�شريفة.

»ال�سارقة الريا�سي« يبحث ترتيبات دورة االألعاب املدر�سية الثانية مع اأندية االإمارة

الإمارات  ن��ادي  �شركة  اإدارة  تعمل 
ك���رة ال��ق��دم احل��ال��ي��ة، ع��ل��ى تهيئة 
ال�شقور  لفريق  املنا�شبة  الأج���واء 
خ������الل امل���و����ش���م احل�������ايل ودع���م���ه 
املتاحة  ال���ط���رق  ب��ك��ل  وم�����ش��ان��دت��ه 
كونه املمثل الوحيد لأندية الإمارة 
يف دوري اخلليج العربي، ومن هذا 
ا�شماعيل  حم��م��د  اأط��ل��ق  امل��ن��ط��ل��ق 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ع��و���ش��ي 
فكرة  القدم  لكرة  الإم���ارات  �شركة 
الإمارات  �شقور  دع��م  جلنة  اإن�شاء 
القادمة وخا�شة يف  املرحلة  خالل 

مباريات دوري اخلليج العربي.
ت�شكيل فريق عمل جلنة  حيث مت 
املرحلة  خ������الل  ال�������ش���ق���ور  دع������م 
ال��ق��ادم��ة و���ش��م��ت ال��ل��ج��ن��ة حممد 
ا�شماعيل العو�شي رئي�شاً وع�شوية 
الإدارة  جمل�س  اأع�����ش��اء  م��ن  ع���دد 
رابطة  وممثلي  ال��ن��ادي  وموظفي 
اجل���م���اه���ري ب���ال���ن���ادي وع������دد من 
مم��ث��ل��ي اجل��ال��ي��ات يف اإم�����ارة راأ����س 

اخليمة.
العو�شي  ا�شماعيل  حم��م��د  وق���ال 
ال�شقور  ف��ري��ق  اأن  اللجنة  رئي�س 
وقوف  اإىل  يحتاج  الإم���ارة  وممثل 

وذلك  خلفه،  واح��داً  �شفاً  اجلميع 
بت�شافر اجلهود، تن�شيقاً وجتويداً 
الأدوار،  توزيع  خ��الل  من  للعمل، 
اجلماهري  بح�شد  ال��ف��ري��ق  ل��دع��م 

للم�شاندة بداخل امللعب.
واأو�شح العو�شي اأنه مت تخ�شي�س 
تنفيذ  يف  ت�شاعد  خا�شة  ميزانية 

ال���رام���ج وامل���ق���رتح���ات ال���ت���ي من 
الرتويجية  احلملة  اإجن��اح  �شاأنها 
للت�شجيع  اجل�����م�����ه�����ور  حل�������ش���د 
واملوؤازرة، واإنفاذاً ملخرجات اجتماع 
كيفية  ب���ح���ث  مت  ال���ع���م���ل،  ف���ري���ق 
دع��م الأخ�����ش��ر خ��الل م�شريته يف 

مناف�شات دوري اخلليج العربي.

وت���ن���اول امل��ج��ت��م��ع��ون ال��ع��دي��د من 
ت�����ش��اه��م يف جذب  ال���ت���ي  الأف����ك����ار 
اجل��م��اه��ري ن��ح��و امل���درج���ات خالل 
لقاء  م��ن  ب��داي��ة  املقبلة،  امل��ب��اري��ات 
دب���ا ال��ف��ج��رية امل��ق��ب��ل، ع��ل��ى ملعب 

الإمارات.
قبل  من  مقرتحات  عدة  وطرحت 

احلملة،  لإجن���اح  ال��راب��ط��ة،  رئي�س 
خ��ا���ش��ة واأن��ه��م ال��دي��ن��ام��و املحرك 
وهم  احلما�س،  باإلهاب  للجماهري 
واملوؤثر  الطاغي  اأ�شحاب احل�شور 
العمل  وي��ت��ط��ل��ب  امل�����درج�����ات،  يف 
ال�������دوؤوب م���ن اأج����ل ت��وف��ري ح�شد 
الالعبني،  لدعم  كبري  جماهريي 

مردودهم  �شيجعل  ال����ذي  الأم�����ر 
كبرياً داخل امل�شتطيل الأخ�شر.

ا�شماعيل  الرابطة  رئي�س  واأب���دى 
ب���ون�������ش���ي���ب ومم���ث���ل���ي اجل���ال���ي���ات 
باهتمام  و���ش��ع��ادت��ه��م،  ت��رح��ي��ب��ه��م 
يلعبه  ال��������ذي  ب������ال������دور  ال������ن������ادي 
اخلطوة  وا����ش���ف���ني  امل�������ش���ج���ع���ون، 

ال�شحيح  الجت����اه  ويف  ب��اجل��ي��دة، 
واأن  خ���ا����ش���ة  الأدوار،  ل���ت���ك���ام���ل 
تتطلب  للفريق  احل��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة 
موؤكدين  ورائ�����ه،  اجل��م��ي��ع  وق����وف 
اأطلقتها  التي  للدعوة  ا�شتجابتهم 

�شركة نادي الإمارات لكرة القدم.
اأبنائنا  ان ثقتنا يف  العو�شي  وق��ال 

�شنقف  وك��ل��ن��ا  ك���ب���رية،  ال��الع��ب��ني 
م�شريتهم  يف  ل�����ه�����م،  داع������م������ني 
م�شرياً  ب�����ال�����دوري،  وم�������ش���واره���م 
يف  الريا�شي  ال�شارع  وقفة  اأن  اإىل 
بالذات  ال�شقور  وجمهور  الإم���ارة 
املرحلة  خ���الل  ���ش��ر  كلمة  �شتكون 
ال��ك��ل للعمل على  ال��ق��ادم��ة، داع��ي��اً 
واأن   ، باحل�شور  الأخ�شر  م���وؤازرة 
ح�����ش��ور اجل���م���ه���ور مي��ث��ل جرعة 
تزويد  ت�����ش��اه��م يف  ك��ب��ري  م��ع��ن��وي��ة 
جتعل  معنوية  بطاقات  الالعبني 
مرودهم اأجدى نفعاً داخل اأر�شية 

امللعب.
اإمكانية  احل�������ش���ور  ن���اق�������س  ك���م���ا 
اإ�شافة  للعوائل،  اأماكن  تخ�شي�س 
اآخر يدعو لتو�شيع احلملة  ملقرتح 
ل��ت�����ش��م��ل ط��ل��ب��ة امل�����دار������س وذل����ك 
الخت�شا�س  جهات  مع  بالتن�شيق 
واجل���ال���ي���ات  امل�����دار������س،  واإدارات 
بتوفري بع�س امل�شتلزمات، كو�شائل 
ملعب  واإىل  م�����ن  امل�����وا������ش�����الت 
الإمارات، وتوفري و�شائل ترفيهية 
ال�شحب  اإىل  بالإ�شافة  املباراة  يوم 
الهدايا  وت��وف��ري  �شفر  ت��ذاك��ر  على 

واجلوائز وغريها.

اإدارة �سركة االإمارات لكرة القدم تكون جلنة دعم ال�سقور جماهرييًا

االإجنليزي فيتزباتريك يقرتب من »التوب 10« يف »ال�سباق اإىل دبي« للجولف
بطولة  بلقب  فيتزباتريك  ماثيو  الإجن��ل��ي��زي  احتفظ 
خطوة  ليقطع  �شوي�شرا  يف  ما�شرتز  الأوروب���ي  اأوميجا 
10” يف ترتيب  “التوب  مهمة اق��رتب فيها من قائمة 
دبي” واأمن  اإىل  “ال�شباق  للجولف  الأوروب��ي��ة  اجلولة 
60 لع��ب��ا ه���ذا املو�شم  اأف�����ش��ل  م��ك��ان��ه ���ش��م��ن ق��ائ��م��ة 
ال��ت��اأه��ل للعب يف  ب��ط��اق��ات  ع��ل��ى واح����دة م��ن  للح�شول 
البطولة  للجولف  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  ج��ول��ة  بطولة 
عقارات  م��الع��ب  ع��ل��ى  ت��ق��ام  ال��ت��ي  للمو�شم  اخل��ت��ام��ي��ة 
جمريا للجولف يف �شهر القادم حتت رعاية �شمو ال�شيخ 
دبي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان 

فيتزباتريك  وح��اف��ظ  ال��ري��ا���ش��ي.  دب��ي  جمل�س  رئي�س 
م��وان��ئ دبي  بلقب بطولة ج��ول��ة  ال��ف��وز  ل��ه  �شبق  ال���ذي 
لوكا�س  ال��دمن��ارك��ي  على  وت��ف��وق  ه���دوءه  على  العاملية 
ال�شوي�شرية  للبطولة  الفا�شلة  اجل��ول��ة  يف  ب��ي��ريج��ارد 
نادي  لقبه يف  ع��ن  ال��دف��اع  ينجح يف  اأول لع��ب  لي�شبح 
كرانز �شور �شيريا للجولف منذ �شيف بالي�شتريو�س عام 
 487،500 فيتزباتريك  الفوز ح�شد  وبهذا   .1978
نقطة يف “ال�شباق اإىل دبي” ليقفز 10 مراكز متقدما 
من املركز 23 اإىل املركز 13 مبجموع 1،582،845 
24 �شنة  نقطة هذا املو�شم. واأ�شبح فيتزباتريك بعمر 

يف  انت�شارات  خم�س  اإىل  ي�شل  اإجنليزي  اأ�شغر  اأيام   8
اجلولة الأوروبية بعد اأن فاز يف كل مو�شم منذ تخرجه 

من مدر�شة الت�شفيات يف عام 2014.
لإحراز  جاهزا  بيريجارد  الدمناركي  ا�شبح  جانبه  من 
لقبه الأوروبي الثاين بعد جولته النهائية لكنه ا�شطر 
فيتزباتريك  فوز  بعد  الثاين  املركز  على  احل�شول  اإىل 
وقفز الالعب البالغ من العمر 27 عاما من املركز 38 
اإىل املركز 24 يف ترتيب “ال�شباق اإىل دبي” حيث و�شل 

جمموع نقاطه اإىل 1،101،566 نقطة هذا املو�شم.
املركز  البطولة يف  لورنزو فريا  مايك  الفرن�شي  واأنهى 

الثالث بعد تاأخره بفارق �شربتني عن ال�شدارة ليتقدم 
اإىل  “ال�شباق  ترتيب  42 يف  املركز  اإىل   56 املركز  من 
مكانه  وي��ح��ج��ز  ن��ق��ط��ة،   711،853 مب��ج��م��وع  دبي” 
املراكز  اأن  يذكر  العاملية.  دب��ي  موانئ  جولة  بطولة  يف 
تغيري  ب��دون  بقيت  دب��ي  اإىل  ال�شباق  يف  الأوىل  الثالثة 
املركز  م��ول��ي��ن��اري  فران�شي�شكو  الإي��ط��ايل  يحتل  حيث 
الأول بر�شيد 4،635،909 نقطة ويحل باتريك ريد 
يف املركز الثاين مبجموع 3،057،948 نقطة ومازال 
حامل لقب “ال�شباق اإىل دبي” الإجنليزي تومي فليتوود 

يف املركز الثالث مبجموع 2،805،042 نقطة.

اأيلول  15 �شبتمر  تنطلق ال�شبت املقبل املوافق 
الريا�شي،  النا�شئة  اأومل��ب��ي��اد  فعاليات  اجل����اري، 
الذي تنظمه نا�شئة ال�شارقة التابعة ملوؤ�ش�شة ربع 
قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين، �شمن م�شاعيها 
ملنت�شبيها،  اجل��اذب��ة  البيئة  تهيئة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
الأن�شطة  مل��م��ار���ش��ة  اأم��ام��ه��م  ال��ف��ر���ش��ة  واإت���اح���ة 
الريا�شية املنّوعة، وتطبيق ما تعلموه من مهارات 

الوعي  ن�شر  اإىل  اإ���ش��اف��ة  تناف�شية،  ب��ط��ولت  يف 
ممار�شة  باأهمية  ال�شباب  اأو�شاط  بني  الريا�شي 
اللياقة  م�شتوى  رفع  يف  ودوره  البدين،  الن�شاط 

البدنية، وتعزيز ال�شحة اجل�شدية والذهنية.
اكت�شاف  اإىل  الريا�شي  النا�شئة  اأومل��ب��ي��اد  يهدف 
النا�شئة املوهوبني يف خمتلف الألعاب الريا�شية 
وتطوير  مهاراتهم  وتنمية  واجلماعية،  الفردية 

قدراتهم، ف�شاًل عن اإعداد وتاأهيل كوادر  �شبابية 
قادرة على التناف�س، ورفع ا�شم الإمارات عالياً يف 

البطولت املحلية والعربية والدولية.
عليها  ي�شرف  التي  الأوملبياد  ي�شارك يف بطولت 
فئات  م��ن  لع��ب��اً   210 متخ�ش�س   ف��ن��ي  ك����ادر 
العمرية  املرحلة  يف  وال�شباب  والنا�شئة  الأ�شبال 
من 13 اإىل 18 �شنة، من منت�شبي مراكز نا�شئة 

البا�شمة  الإم�����ارة  اأرج����اء  امل��ن��ت�����ش��رة يف  ال�����ش��ارق��ة 
مبختلف مدنها ومناطقها.

البطولت  م��ن  العديد  على  الأومل��ب��ي��اد  وي�شتمل 
وامل��ن��اف�����ش��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة، ب�����دءاً مب��ه��رج��ان كرة 
 15 امل��واف��ق  ال�شبت  ي��وم  �شيقام  ال���ذي  ال��رج��ب��ي 
�شبتمر اجلاري يف مركز نا�شئة كلباء مب�شاركة 
وكلباء  وا���ش��ط  م��راك��ز  منت�شبي  م��ن  لع��ب��اً   40

ودب���ا احل�����ش��ن وخ��ورف��ك��ان، وم�����روراً مبناف�شات 
مركز  يف  �شتجرى  التي  وال�شهم  القو�س  بطولة 
20 �شبتمر   نا�شئة وا�شط يوم اخلمي�س املوافق 
ودبا  وا�شط  مركزي  من  نا�شئني   10 مب�شاركة 

احل�شن.
ال�شبت  ي���وم  الثميد  نا�شئة  م��رك��ز  وي�شت�شيف 
22 �شبتمر بطولة البلياردو التي فيما  املوافق 

مراكز  منت�شبي  من  نا�شئاً   16 فيها   �شي�شارك 
ب�شباقات  وخ��ت��ام��اً  الو�شطى،  باملنطقة  النا�شئة 
مركز  يف  �شتقام  التي  ال�شيفية  ال�شباحة  بطولة 
ن��ا���ش��ئ��ة دب����ا احل�����ش��ن ي����وم ال�����ش��ب��ت امل���واف���ق 29 
�شبتمر مب�شاركة 144 لعباً، وت�شم 9 �شباقات 
والفرا�شة،  وال�شدر،  الظهر،  ال�شباحة احلرة،  يف 

واملتنوع مب�شافات خمتلفة.

الريا�سي«  النا�سئة  »اأوملبياد  يف  التحدي  مع  موعد  على  �سابًا   210

ق�سي الفواز املر�سح الوحيد 
لرئا�سة االحتاد ال�سعودي لكرة القدم

اأعلنت جلنة النتخابات الحتاد ال�شعودي لكرة القدم  ان ق�شي الفواز هو 
املر�شح الوحيد الذي تقدم باأوراقه  للفوز مبن�شب الرئي�س.

وك�شفت جلنة النتخابات عن قوائم املر�شحني الأولية، لنتخابات جمل�س 
وانه  تقدم   ،2018 الثالثة  لدورته  القدم  لكرة  ال�شعودي  الحت��اد  اإدارة 
لها اربعة ملفات منها ملف ملن�شب الرئي�س وملف لنائب الرئي�س وملفان 
للع�شوية . واكدت اللجنة ان موعد بدء تقدمي الطعون والتظلمات على 
 15 املقبل  ال�شبت  يوم  الربعاء وحتى  اليوم  �شيكون من  املر�شحني  قوائم 
�شبتمر اجلاري. و�شيكون الفواز بالتايل هو املر�شح الوحيد خلالفة عادل 
عزت الذي ا�شتقال من من�شبه ال�شهر املا�شي، و�شيفوز بالرئا�شة بالتزكية 
طريق النتخابات  القدم عن  لكرة  ال�شعودي  لالحتاد  رئي�س  ليكون ثالث 

بعد اأحمد عيد وعادل عزت.

اإ�سابة “حادة” ملدافع اأتلتيكو مدريد �سافيت�ش 
الإ�شباين وهو يعاين  اأتلتيكو مدريد  ناديه  اإىل  �شافيت�س  �شتيفان  الدفاع  عاد قلب 
ليتوانيا،  مع  مونتينيغرو  بالده  مباراة  خالل  له  اإ�شابة “ع�شلية حادة” تعر�س 
فوز  خ��الل  �شجل  ق��د  املونتينيغري  املنتخب  ق��ائ��د  وك���ان  فريقه.  ذك��ر  م��ا  بح�شب 
كرة  يف  الأوروب��ي��ة  الأمم  دوري  �شمن  الثنني  -2�شفر  ليتوانيا  على  مونتينيغرو 
اأن  اىل  بيان  العا�شمة يف  ن��ادي  واأ���ش��ار  امل��ب��اراة.  نهاية  ي�شتبدل يف  اأن  قبل  ال��ق��دم، 
�شافيت�س  وك��ان  ال�شاق«.  “يعاين كدمات ع�شلية ح��ادة مع ورم دم��وي يف  �شافيت�س 
الإ�شباين  ال���دوري  يف  “كولت�شونريو�س” املقبلة  م��ب��اراة  عن  �شيغيب  عاما(   27(
ب�شبب الإيقاف، لكنه ان�شم اإىل لئحة من امل�شابني يف ت�شكيلة املدرب الأرجنتيني 
اآريا�س. وطرد لعب  دييغو �شيميوين على غرار خوانفران والكولومبي �شانتياغو 
اأتلتيكو  مواجهة  خالل  ال�شابق  الإيطايل  وفيورنتينا  الإنكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت 

الأخرية �شد �شلتا فيغو )�شفر2-( قبل فرتة التوقف الدولية.
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الفجر الريا�ضي

ع�شو  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بنت  ح��ي��اة  ال�شيخة  �شعادة  اأ���ش��ادت 
ريا�شة  جلنة  ورئي�شة  البحرينية  الأوملبية  اللجنة  اإدارة  جمل�س 
العامل  بطولة  يف  البحرين  ريا�شيو  حققها  التي  بالنتائج  امل��راأة 
ال�شيخة حياة يف مقدمة  اأقيمت يف ت�شيكيا. وكانت  التي  للقارات 
الت�شيك  جمهورية  من  العائد  القوى  األعاب  منتخب  م�شتقبلي 
نتائج متميزة  ال��دويل بعد حتقيق  البحرين  لدى و�شوله مطار 
اأبرزها فوز العداءة �شلوى عيد نا�شر باملركز الأول يف �شباق  من 

400 مرت لل�شيدات. وا�شتقبلت ال�شيخة حياة بنت عبدالعزيز اآل 
خليفة الوفد برئا�شة ع�شو جمل�س اإدارة الحتاد بدر نا�شر حممد 
بالورود، ونقل لهم حتيات �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 
العدائني من  اأظهره جميع  واأ�شادت مبا  الأوملبية،  اللجنة  رئي�س 
م�شتويات رائعة. واأكدت اأن ح�شاد منتخب األعاب القوى يف بطولة 
يعتر  البطولت  اأق��وى  واح��دة من  تعتر  والتي  للقارات  العامل 
امتداد ملا حققه ريا�شيو البحرين من متيز واإجنازات م�شرفة يف 

الآ�شيوية  الألعاب  دورة  اآخرها  كان  والتي  ال�شتحقاقات  خمتلف 
الأندوني�شية  بالعا�شمة  م��وؤخ��را  اختتمت  ال��ت��ي  ع�شرة  الثامنة 
جاكرتا، بعدما ح�شدوا 25 ميدالية ملونة من بينها 12 ذهبية 
و6 ف�شيات و7 برونزيات، ليوؤكدوا من جديد باأن اأم الألعاب متثل 
الرقم ال�شعب على امل�شتوى الإقليمي والقاري، متمنية للمنتخب 
موا�شلة ح�شد الجن��ازات يف خمتلف ال�شتحقاقات القادمة ويف 

مقدمتها بطولة العامل 2019.

ال�سيخة حياة ت�سيد بنتائج البحرين يف بط��ول���ة 
الع��ال���م للق���ارات باألع����اب الق���وى

رف��������ع  ف����ري����ق ����ش���رط���ة اأب���وظ���ب���ي 
مبركز   ، وامل����غ����ام����رات  ل��ل��ت��ح��دي 
يف  ال�شرطية،  الريا�شية  الرتبية 
قطاع املوارد الب�شرية، علم الدولة، 
على  زايد”  ع���ام  “�شعار  و����ش���ورة 
اإفريقيا”،  يف  جبلية  ق��م��ة  اأع��ل��ى 

كليمنجارو بتنزانيا”.
وكان الفريق ت�شلق قمة كليمنجارو 
عن  م����رتا   5895 ارت����ف����اع  ع��ل��ى 
�شطح الأر�س”  و التي تعد خام�س 
اأطول قمة يف العامل، وذلك احتفاء 

بعام زايد 2018.
و اأكد اللواء �شامل �شاهني النعيمي، 
مدير قطاع �شوؤون القيادة، ومدير 
بالإنابة،  ال��ب�����ش��ري��ة  امل����وارد  ق��ط��اع 

ح���ر����س  ���ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي ، على 
الأن�شطة  خمتلف  وت�شجيع  دع��م 
ومنها  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ريا�شة التحدي واملغامرة امل�شوقة.

فرع  ا����ش���ت���ح���داث  اأن   واأو�������ش������ح، 
مركز  �شمن  واملغامرات،  للتحدي 
ال�شرطية،  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��رتب��ي��ة 
املنت�شبني  لت�شجيع  رائ��دة،  مبادرة 
من الرجال والن�شاء، على ممار�شة 
اأ�شبحت  ال���ت���ي  ال���ري���ا����ش���ة،  ه����ذه 
رائجة يف ال�شنوات الأخ��رية عربياً 

وعاملياً.
�شرطة  ف���ري���ق  ال��ن��ع��ي��م��ي،  وه����ن����اأ، 
مزيدا  ل���ه���م  م��ت��م��ن��ي��ا  اأب����وظ����ب����ي، 
م��ن ال��ت��وف��ي��ق، وت�����ش��ج��ي��ل الأرق����ام 

التحديات  وخ���و����س  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة، 
وامل����غ����ام����رات الآم����ن����ة، داع����ي����اً اإىل 
�������ش������رورة مم����ار�����ش����ة الأن�������ش���ط���ة 
تنعك�س  التي  املنتظمة،  الريا�شية 
اإيجابياً على الأداء الوظيفي و روح 

الإبداع لدى املنت�شبني.
ول�����ف�����ت  ال���ع���م���ي���د خ���ل���ي���ف���ة بطي 
ال�شام�شي، نائب مدير قطاع مدير 
جمل�س  رئي�س  واخل��دم��ات،  املالية 
���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي، اإىل 
ملنت�شبيها  ال�شرطية  القيادة  دع��م 
خمتلف  يف  م���ه���ارات���ه���م  ت��ن��م��ي��ة  و 
ريا�شة  �شمنها  وم��ن  ال��ري��ا���ش��ات، 

التحدي واملغامرات، 
التي تتميز بال�شجاعة واحلما�شة، 

ف�������ش���ال اأن����ه����ا جت����رب����ة مم����ي����زة يف 
ال��ط��ب��ي��ع��ة، م��و���ش��ح��اً  اأن��ه��ا  ت�شهم 
ال��ف��رد، يف  يف اختبار ح��دود حتمل 
ري��ا���ش��ي م�����ش��وق لتحدي  اأ���ش��ل��وب 

ال�شعاب واإثبات الذات.
�شرطة  ف���ري���ق  ب����اإجن����از  اأ�����ش����اد،  و 
يف  وامل��غ��ام��رات،  للتحدي  اأبوظبي، 
ت�شلقه خام�س اأعلى قمة يف العامل، 
الأفريقية،  ال����ق����ارة  يف  والأوىل 
منت�شبي  وجاهزية  قدرة  مايعك�س 
�شرطة اأبوظبي، يف خو�س املغامرة 
ال�������ش���ع���اب، وف�����ق خطة  وحت�������دي 

وحت�شريات مدرو�شة و اآمنة.
ف��ري��ق �شرطة  ال�����ش��ام�����ش��ي،  ودع�����ا، 
اإىل  واملغامرات،  للتحدي  اأبوظبي 

مزيد من املثابرة وحتقيق الأرقام 
املميز  ال���ن���وع  ه����ذا  يف  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
لتعزيزاإجنازات  ال��ري��ا���ش��ة،  م���ن 
املجالت  �شتى  يف  اأبوظبي،  �شرطة 

ال�شرطية.
و قال العقيد، حممد عبيد بوعلي، 
الريا�شية  ال��رتب��ي��ة  م��رك��ز  م��دي��ر 
ال�شرطي اإن  الفريق اأثبت جدارته 
وخمتلف  ال�������ش���ع���اب  حت������دي  يف 
خ�شوعه  بعد  الطبيعية،  الظروف 
للم�شارات  ت���دري���ب���ي���ة  ل����������دورات  
اجلبلية، واختبارات للياقة البدنية 
والنف�شية، مو�شحاً   اأن املغامرين 
اجلبلية  ال���ق���م���ة  اإىل  ت�������ش���ل���ق���وا  
م���واج���ه���ني ال���ت���ح���دي امل��ت��م��ث��ل  يف 

الوك�شجني،  م�����ش��ت��وى  ان��خ��ف��ا���س 
ال�شعور  و  التنف�س  يف  وال�شعوبة 
مت�شلحني  ال�����ق�����وي   ب���ال�������ش���داع 
ب�������الإرادة وال�����ش��ر وال���ق���درة على 

العمل بروح الفريق الواحد.  

واعتر الجناز نتاج لدعم  القيادة 
بالريا�شة  واهتمامها  ال�شرطية 
ريا�شات  ومنها  البدنية  واللياقة 
اإىل  م�شرياً  وامل��غ��ام��رات،  التحدي 
املغامرات،  ف���رع  ا�شتحدثت  اإن��ه��ا  

ن�����ش��ر ثقافة  اخ��ت�����ش��ا���ش��ات��ه  وم����ن 
بني  واملغامرات  التحدي  ريا�شات 
تعتمد  ل��ك��ون��ه��ا  وذل����ك  منت�شبيها 
والبدنية  ال��ذه��ن��ي��ة  ال���ق���درة  ع��ل��ى 

والعمل بروح الفريق الواحد.

فريق »�سرطة اأبوظبي« يرفع علم الدولة و�سعار 
»عام زايد« على  قمة »كليمنجارو«

االرجنتني تكتفي بالتعادل �سلبا مع كولومبيا 

البلجيكي نوفيل ميدد عقده مع هيونداي 

بتعادل  مي�شي  ليونيل  جنمها  دون  م��ن  الرج��ن��ت��ني  اك��ت��ف��ت 
�شلبي مع جارتها كولومبيا يف مباراة دولية ودية لكرة القدم 
الأمريكية.  ن��ي��وج��ريزي  ب��ولي��ة  راذرف����ورد  اي�شرت  يف  اأقيمت 
مي�شي  اأن  اإىل  املا�شي  ال�شهر  اأ�شارت  تقارير �شحافية  وكانت 
)31 عاما(، جنم بر�شلونة الإ�شباين واأف�شل لعب يف العامل 
خم�س مرات، طلب اإعفاءه من املباريات الودية الأربع املتبقية 
للمنتخب يف عام 2018، يف اأعقاب خروج املنتخب من الدور 

ثمن النهائي لكاأ�س العامل يف رو�شيا على يد فرن�شا.
وافتقد املنتخب الأرجنتيني اىل الدقة يف التمريرة الخرية 
يف منطقة املناف�س، وعدم نوفيق يف الت�شديد ا�شافة اىل جناح 
)الرجنتني(  اأرم��اين  فرانكو  املرمى،  حار�شي  قبل  من  كبري 
اأو�شبينا )كولومبيا(، كل هذا حال دون اهتزاز �شباك  ودافيد 
األ��ف متفرج يف مدرجات ملعب   35 الطرفني وحرمان نحو 

من املتعة. نيونيورك  �شتاديوم” قرب  “ميتاليف 
عمدت   ،2018 مونديال  نهائي  ثمن  م��ن  خروجهما  وبعد 
الرجنتني وكولومبيا اىل تغيري املدربني، ويقود مدربا ال�شباب 
يف البلدين منتخبي الرجال حاليا يف خ�شم ور�شة عمل تقوم 

بها كل دولة لتح�شني و�شعها يف اخلريطة الكروية.

ويف ال�شوط الأول، كانت كفة الأرجنتني اأرجح مع حماولتني 
وغو�شتافو  ب��ال���ش��ي��و���س  اي��زي��ك��ي��ي��ل  ب���الي���ت  ري���ف���ر  ل��الع��ب��ي 
مهاجم  اأه���در  ث��م  ركنيتني،  اىل  اأو�شبينا  حولهما  مارتينيز، 
انرت ميالن واأحد هدايف الدوري اليطايل يف الآونة الأخرية، 
ماورو ايكاردي العائد اىل الت�شكيلة الرجنتينية بعد ا�شتبعاده 

عن املونديال الأخري، يف مواجهة احلار�س الكولومبي.
الكولومبي الذي قاده راداميل فالكاو،  املنتخب  اداء  وحت�شن 
مهاجم موناكو الفرن�شي، يف غياب خامي�س رودريغيز ويريي 
ال��ق��ائ��د يفتتح  ال��ث��اين، وك���اد  ال�����ش��وط  م��ي��ن��ا، ب�شكل لف���ت يف 
ال���ذي جن��ح يف هذا  اأرم����اين  الت�شجيل ل��ول ب��راع��ة احل��ار���س 
التحدي اكرث من مرة. واأر�شل خوان كينتريو متريرة رائعة 
اىل كارلو�س باكا الذي حل حمل لوي�س مورييل يف الت�شكيلة 
الكولومبية، لكن اأرماين قام بخروج اأروع يف اللحظة املنا�شبة 
هدف  فر�شة  من  مرماه  منقذا  املهاجم  اأق��دام  على  وانق�َس 
املباراة، قال مدرب الرجنتني ليونيل �شكالوين  موؤكد. وبعد 
الذي قاد رجاله اىل الفوز على غواتيمال -3�شفر اخلمي�س 
اأنا �شعيد لأن الالعبني قدموا  “بعيدا عن النتيجة،  املا�شي، 

جهدا كبريا على مدى ال�شوطني«.

العامل  البلجيكي تيريي نوفيل مت�شدر بطولة  ال�شائق  مدد 
مع  عقديهما  جيل�شول  نيكول  م��واط��ن��ه  وم��الح��ه  للراليات 
 2021 مو�شم  نهاية  اع��وام حتى   3 ملدة  هيونداي  فريقهما 

بح�شب ما اأعلنه الخري.
بيان  يف  م��ان��دا  مي�شال  الفريق  ع��ن  الرئي�شي  امل�����ش��وؤول  وق��ال 
“نحن �شعداء بتمديد عالقتنا مع تيريي ونيكول ملدة ثالثة 

موا�شم اإ�شافية«.
واأ�شاف “خالل ال�شنوات اخلم�س الأخرية، لعب الثنان دورا 
اآر �شي،  حا�شما يف اعداد برنامج هيونداي موتور�شبور دبليو 
فوزنا  منذ  املهمة  امل��راح��ل  م��ن  العديد  قطع  على  و�شاعدانا 

الأول يف املانيا عام 2014 حتى البطولة احلالية«.
وتابع “”ونحن نتجه اإىل نهاية مثرية يف بطولة العامل هذا 
 2019 لعام  الن  ننظر من  اأن  لنا  بالن�شبة  املهم  العام، من 

ث��الث مرات  ال��ع��امل  ب��ع��ده«. وك��ان نوفيل، و�شيف بطل  وم��ا 
اعوام 2013 و2016 و2017، ان�شم اىل هيونداي نهاية 
3 يف  ا���س  ال��وان �شيرتوين دي  2013 بعدما داف��ع عن  ع��ام 
2012 وفورد فيي�شتا ار ا�س يف 2013، وتوج ب�شباقه الأول 

يف بطولة العامل للراليات يف املانيا عام 2014.
ويت�شمن �شجل نوفيل 9 انت�شارات )املانيا 2014، ايطاليا 
بولندا   ،2017 الرج��ن��ت��ني   ،2017 كور�شيكا   ،2016
الرتغال   ،2018 ال�شويد   ،2017 ا���ش��رتال��ي��ا   ،2017
 24 التتويج  2018(، و�شعد اىل من�شة  وايطاليا   2018
مطارديه  اق��رب  ع��ن  نقطة   23 ب��ف��ارق  نوفيل  ويبتعد  م��رة. 
وذلك  م���رات،   5 ال��ع��امل  بطل  اوجييه  �شيبا�شتيان  الفرن�شي 
التي  العامل  بطولة  من  العا�شرة  املرحلة  تركيا  رايل  ع�شية 

تت�شمن 13 مرحلة هذا املو�شم.

ملكافحة  الإ���ش��ب��ان��ي��ة  ال���وك���ال���ة  ف��ت��ح��ت 
ب�شاأن  حت��ق��ي��ق��ا  )اأي���ب�������ش���اد(  امل��ن�����ش��ط��ات 
فالن�شيا،  فريق  ملهاجم  حمتمل  تن�شط 
اأحد  ت�شرييت�شيف،  دي��ن��ي�����س  ال��رو���ش��ي 
كاأ�س  نهائيات  يف  ب��الده  منتخب  جن��وم 
ا�شت�شافتها  ال��ت��ي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ع��امل 
متحدث  اأف��اد  ما  بح�شب  ال�شيف،  ه��ذا 

با�شمها وكالة فران�س بر�س.
حتقيق  “فتح  الأرب��ع��اء  املتحدث  وق���ال 
بهذه  اخل��ا���ش��ة  التفا�شيل  ك��ل  مل��ع��رف��ة 
“يتم  التحقيق  اأن  مو�شحا  الق�شية”، 
ملكافحة  الرو�شية  الوكالة  مع  بالتعاون 
الوكالة  م��ع  دائ��م  وبتوا�شل  املن�شطات 
التي  )وادا(  املن�شطات  ملكافحة  الدولية 
ت��ت��اب��ع احل��ال��ة و���ش��ي��ت��م اب��الغ��ه��ا لحقا 

بال�شتنتاجات العائدة لها«.
تعاطي  ع�����ن  ن����ت����ح����دث  “ل  اأ�������ش������اف 
امل��ن�����ش��ط��ات، لأن���ن���ا ل�����ش��ن��ا اأم������ام حتليل 

عينات«.
وبح�شب �شحيفة “�شبورت-اإك�شر�س” 
مقابلة  بعد  امل�شاألة  اأث���ريت  ال��رو���ش��ي��ة، 
م���ع وال�����د ال����الع����ب، امل���ه���اج���م ال����دويل 
الذي  ت�شرييت�شيف،  دمييرتي  ال�شابق 
يف  ويك-اأند”  “�شبورت  ل�شحيفة  اأك��د 
تلقى  ابنه  ان   2017 حزيران/يونيو 
حقن هرمون خا�شة بالنمو عندما كان 

يلعب مع فريق فياريال الإ�شباين.
وق����د ي�����وؤدي ت���ن���اول ه���رم���ون���ات خا�شة 

جتيز  طبية  تراخي�س  دون  من  بالنمو 
املعني  ال���ري���ا����ش���ي  اإي����ق����اف  اىل  ذل�����ك 
اأرب���ع���ة اأع������وام. ولح��ق��ا اأك����د دمييرتي 
ت�شرييت�شيف اأن ت�شريحاته قد تعر�شت 

للتحوير من جانب ال�شحافيني.
الإ�شبانية  الوكالة  با�شم  املتحدث  وقال 
رافقت  التي  الت�شريحات  على  “تعليقا 
الإ�شبانية  الوكالة  تريد  الق�شية  ه��ذه 
)مل���ك���اف���ح���ة امل���ن�������ش���ط���ات( م���ع���رف���ة كل 
اىل  الو�شول  من  تتمكن  كي  املعطيات 
من  الالزمة”،  امل��ع��ل��وم��ات  ك���ل  ج��م��ع 
بكالمه  يق�شد  ك��ان  اذا  ي��ح��دد  اأن  دون 

ت�شريحات دمييرتي.
اأما ديني�س ت�شرييت�شيف الالعب املقيد 
املو�شم  هذا  واملعار  فياريال  �شجالت  يف 

ما  لديه  لي�س  انه  فيوؤكد  فالن�شيا،  اىل 
اأنه من الأف�شل  “اأعتقد  يخفيه. وقال 
الذين  الأطباء  اىل  الق�شية  هذه  ترك 
القوانني”،  ���ش��م��ن  ���ش��يء  ب��ك��ل  ق���ام���وا 
عاما   27 ال������  اب�����ن  ذك�����ر  م����ا  ب��ح�����ش��ب 

ل�شحيفة “�شبورت-اك�شر�س«.
قانوين  �شيء  ك��ل  جهتي،  “من  اأ���ش��اف 
ون��ظ��ي��ف واأع��ت��ق��د اأن���ه ل��ن ت��ك��ون هناك 

م�شاكل«.
وبرز ا�شم ت�شرييت�شيف خالل مونديال 
ويوليو  يونيو  ب��ني  ب��الده  يف   2018
املا�شيني، و�شجل اأربعة اأهداف �شاهمت 
يف ب��ل��وغ امل��ن��ت��خ��ب ال��رو���ش��ي ال����دور ربع 
كرواتيا  يد  اخل��روج على  قبل  النهائي، 

بركالت الرتجيح.

الإنكليزي  ليفربول  لنادي  الغيني  الو�شط  لعب  اأقر 
نابي كيتا بحاجته اىل وقت للتاأقلم مع اأجواء الدوري 
الإنكليزي املمتاز لكرة القدم، ليظهر ا�شتحقاقه مبلغ 
دولر(  مليون   63( ا�شرتليني  جنيه  ميلون   52 ال��� 
من  �شفوفه  اىل  ل�شمه  ثمنا  ل��ي��ف��رب��ول  دف��ع��ه  ال���ذي 

ليبزيغ الأملاين.
وق���ال ال��الع��ب اب���ن ال���� 23 عاما 

الذي يتوقع اأن ي�شارك اأ�شا�شيا 
هوت�شر  ت����وت����ن����ه����ام  اأم����������ام 
�شبتمر  اأي��ل��ول   16 الأح����د 
امل��رح��ل��ة اخل��ام�����ش��ة من  يف 
ال�����دوري ب��ع��دم��ا ب��ق��ي على 
�شد  الح����ت����ي����اط  م���ق���اع���د 

الطبيعي  من  اأن��ه  ال�شابقة،  املرحلة  يف  �شيتي  لي�شرت 
وقت  اىل  يحتاج  اأن  خمتلف،  دوري  من  ياأتي  لالعب 

للتاأقلم.
وكان ليفربول �شم كيتا اىل �شفوفه املو�شم املا�شي من 
ليبزيغ، ال اأنه التحق ب�شفوف فريقه اجلديد يف هذا 

املو�شم.
الالعبني  م���ن  ال��ع��دي��د  “اأخرين  ك��ي��ت��ا  وق����ال 
ال��ق��ادم��ني م��ن دول اأخ����رى ل��ل��ع��ب يف ال����دوري 
للتاأقلم،  الوقت  اىل  احتاجوا  اأنهم  الإنكليزي 
ال��ظ��روف اخلا�شة  يتوقف على  الأم���ر  وه��ذا 
ب��ك��ل لع������ب«. وت���اب���ع “قد ي���ك���ون ال��ل��ع��ب يف 
جدا  متحم�س  لكني  �شعبا،  اأم��را  الرميرليغ 
للعب هنا، لي�س فقط من اأجل نف�شي وزمالئي، 
اأنه حظي  بل من اأجل الفريق”، م�شددا على 
ب� “الدعم من اجلميع من حويل، لذا اأنا 
اأعطي كل �شيء ميكنني من التكيف 

مع الفريق �شريعا«.
وك��ي��ت��ا ه���و اأغ���ل���ى لع����ب خط 
و����ش���ط ���ش��م��ه ف���ري���ق امل����درب 
الأمل�����اين ي��ورغ��ن ك��ل��وب، وهو 
ي�����ش��دد ع��ل��ى رغ��ب��ت��ه يف تقدمي 

املزيد يف مو�شمه الأول.
النوع الذي يعتقد  “اأنا من  وقال 
يف  اأه���داف  ثمانية  �شجلت  اذا  اأن��ه 
م��و���ش��م واح����د، ف���اإن ه���ديف التايل 
اأه��داف يف املو�شم  ت�شجيل ت�شعة 
العقلية  ه��ي  ه��ذه  يليه.  ال���ذي 

التي اأمتتع بها«.
“الدوري  ق���ائ���ال  وم�����ش��ى 
الإن������ك������ل������ي������زي امل����م����ت����از 
يختلف كثريا عن بقية 
ال��دوري��ات التي لعبت 
ف����ي����ه����ا، واجل����م����ي����ع 
الأمر  اأن  يعرفون 
�شعبا،  ���ش��ي��ك��ون 
�شاأبذل  اأين  ال 
ق�����������������ش��������ارى 
ج�������������ه�������������دي 
ل����ت����ح����ط����ي����م 
التي  اأرق��ام��ي 
اليها.  اأت���ط���ل���ع 

اأنا متحم�س جدا«.

كيت��ا يحت�اج وقتًا للتاأقل�م يف 
ال��دوري االإنكلي���زي 

حممد  الأم��ري  دوري  “كاأ�س  يف  القوية  بدايته  تاأكيد  اىل  الن�شر  ي�شعى 
الفي�شلي  اجلمعة  ي�شت�شيف  عندما  القدم  لكرة  ال�شعودي  �شلمان”  بن 
يف املرحلة الثانية، فيما يخو�س ال�شباب اأول مباراة له يف العهد اجلديد 

لرئي�شه القدمي خالد البلطان الذي قاده �شابقا اىل األقاب عدة.
ويتقدم الن�شر الذي فاز يف املرحلة الأوىل على م�شيفه اأحد 2-1، بفارق 

الأهداف على ال�شباب والهالل حامل اللقب.
وتفتتح املرحلة اخلمي�س بثالثة لقاءات ل ت�شارك فيها الأندية الكبرية، 

فيلعب الفتح مع الوحدة، الباطن مع التفاق، واحلزم مع التعاون.
غرميه  اأم��ام  الخ��رية  الثالثة  املوا�شم  يف  ال�شاحة  الن�شر  اأخلى  وبعدما 
�شويلم  اآل  �شعود  برئا�شة  اإدارت��ه  قامت  ج��دة،  واأهلي  الهالل  العا�شمة  يف 
امل��درب الأوروغ��وي��اين دانيال  املو�شم فتعاقدت مع  بعمل كبري قبل بداية 
كارينيو الذي قاد الفريق اىل ثنائية الدوري والكاأ�س عام 2014، واأجرت 

الكبرية  ال�شفقات  من  �شل�شلة 
من خالل ا�شتقطاب لعبني 
جانب  اإىل  مميزين،  اأج��ان��ب 

بع�س ال�شفقات املحلية املوؤثرة 
ا�شتاد  على  الن�شر،  و�شي�شتفيد 

الأمري في�شل بن فهد يف العا�شمة، 
الرزاق  عبد  املغربي  لعبه  خدمات  من 

الريان  م��ن  ���ش��م��ه  ال����ذي  ع��ام��ا(  ح��م��د اهلل )27 
القطري وغاب عن املباراة الأوىل، وذلك ب�شدور بطاقته الدولية 

من قبل الحتاد الدويل )فيفا(. يف املقابل، يتطلع الفي�شلي الذي قدم 
اأن  اأف�شل موا�شمه يف الن�شخة ال�شابقة، لتخطي الن�شر، على رغم  اأحد 
اإدارته اأجرت تغيريات حمدودة على م�شتوى الالعبني الأجانب ودعمت 
الفريق ببع�س العنا�شر املحلية. ويبدو الن�شر الطرف الأف�شل والأقرب 
املا�شيني،  املو�شمني  الهالل، بطل  ي�شعى  الفوز. من جانبه،  اىل حتقيق 

لتحقيق فوزه الثاين تواليا عندما يحل �شيفا على الرائد ال�شبت.
الرتغايل جورجي جيزو�س  امل��درب  ي�شرف عليه  الذي  الهالل  وا�شتهل 
على  �شعب  بفوز  حملته  الثالث،  للمو�شم  باللقب  لالحتفاظ  ويتطلع 
مطمئن  غري  “الأزرق” ب�شكل  فيها  ظهر  م��ب��اراة  يف  -1�شفر  الفيحاء 

جلماهريه.
ودعم الهالل �شفوفه باأربع �شفقات اأجنبية اأبرزها التعاقد مع الإماراتي 
عمر عبد الرحمن “عموري” والفرن�شي بافيتيمبي غومي�س والبريويف 
اأندريه كارييو املحتمل غيابه عن املباراة ب�شبب ا�شابته يف ع�شلة ال�شاق 
امل�شاركة مع منتخب  التدريبات عقب عودته من  بعد عدم م�شاركته يف 

بالده.
األ��رت��و بوتيا وع��ب��د اهلل  الإ���ش��ب��اين  ال��ه��الل  اأي�����ش��ا ع��ن �شفوف  ويغيب 
امل��داف��ع حممد  الإ���ش��اب��ة. بينما �شيعود  ب��داع��ي  العابد  ون���واف  احل��اف��ظ 

الريك بعد تعافيه.
بعد تخطيه  الثانية  الدرجة  اىل  الهبوط  ال��ذي جنا من  الرائد  وياأمل 
ملحق ال�شعود والهبوط، بالظهور ب�شورة مغايرة عن املو�شم املا�شي، ل 
�شيما بعد ال�شفقات العديدة التي اأبرمها مع لعبني حمليني واأجانب، 
التفاق  بتعادله مع م�شيفه  املباراة الوىل نقطة ثمينة  له يف  و�شمنت 

.1-1
للهالل  عنيدا  ن��داً  ك��ان  ال��ذي  الفيحاء  عقبة  جت��اوز  ال�شباب  و�شيحاول 
اإحدى  تخطى  بعدما  تواليا  ال��ث��اين  ف��وزه  وحتقيق  الأوىل،  املرحلة  يف 
اأهم العقبات يف املرحلة الوىل، فريق الحتاد، القطب الثاين يف مدينة 

جدة.
وغاب ال�شباب عن الواجهة بعد اإحراز لقبه ال�شاد�س الأخري يف الدوري 
يف مو�شم 2011-2012، والثاين يف عهد خالد البلطان العائد لتويل 
2005-2006 )اأحرز اللقب الول(  رئا�شة النادي للمرة الثالثة بعد 

و2014-2007.
وقال البلطان يف ت�شريحات �شحافية عقب تكليفه بالرئا�شة جمددا ملدة 
عام الثالثاء “ال�شباب �شيعود قويا ومت�شدرا ملن�شات التتويج مثلما كان 

يف املا�شي، وكل ما نحتاج اليه فقط بع�س الوقت«.
البيت  لرتتيب  اجتماعات  ع��دة  و�شنعقد  العمل  “بداأنا  البلطان  وتابع 
كبرية،  تغيريات  هناك  �شتكون  ال�شتوية  النتقالت  فرتة  ويف  ال�شبابي، 
وبدعم اأع�شاء ال�شرف وحمبي ال�شباب �شنعيد الليث الأبي�س اىل مكانته 

الطبيعية«.
واأو�شح البلطان )50 عاما( الذي اأحرز ال�شباب خالل رئا�شته له �شل�شلة 
األقاب يف خمتلف امل�شابقات املحلية، “ح�شلت على موافقة اأحمد العقيل 

)�شلفه( لتويل من�شب نائب رئي�س النادي، ملا يتحلى به من خرات«.
ويلعب اجلمعة اأحد مع الأهلي، وتختتم املرحلة ال�شبت بلقاء ثان يجمع 

الحتاد مع القاد�شية.

رئي�ش جديد-قدمي لل�شباب  
الن�سر ال�سعودي لتاأكيد بدايته 

القوية اأمام الفي�سلي 

)اأيب�ساد( حتقق ب�ساأن الرو�سي ت�سرييت�سيف 



ا�ستعادة حذاء قيمته مليون دوالر 
متكنت قوات ال�شرطة الأمريكية من ا�شتعادة حذاء فنانة �شهرية 
م��ن ���ش��ارق��ي��ه ب��ع��د 13 ع��ام��اً م��ن ال���ش��ت��ي��الء عليه ظ��ل��ت خاللها 

ال�شرطة حتاول ك�شف لغز �شرقته.
غارلند  ج��ودي  العاملية  املمثلة  يخ�س  الالمع  الأح��م��ر  واحل���ذاء 
 Wizard of التي ج�شدت �شخ�شية "دوروثي" يف الفيلم ال�شهري
Oz الذي يعد اأحد كال�شيكيات ال�شينما العاملية حيث مت اإطالقه 
عام 1939، وبعدها مت و�شعه يف متحف مقتنيات النجمة الراحلة 
ال�شهري قد تعر�س  الأمريكية. ولكن احلذاء  يف ولية ميني�شوتا 
ر�شد  مت  ووقتها  املتحف،  داخ��ل  من  عاماً   13 نحو  قبل  لل�شرقة 
ال�شرطة  اأن  مكافاأة قيمتها حوايل مليون دولر ل�شتعادته. غري 
جنحت موؤخراً يف ا�شتعادة حذاء دوروثي ال�شهري املغطى بحوايل 
تفا�شيل  عن  الك�شف  رف�شت  اأنها  اإل  الرتتر،  من  قطعة   2300
اأن  فقط  م��وؤك��دة  ال�شارقني،  م��ط��اردة  م��ن  �شنوات  بعد  ا�شتعادته 
بعد  اأن��ه  الغريب  الق�شية.  بهم يف هذه  امل�شتبه  الكثري من  هناك 
فارغة  احل��ذاء  عر�س  من�شة  املتحف  اإدارة  تركت  احل��ذاء،  �شرقة 
منذ اختفائه وحتى ا�شتعادته، كما اأنه قد اإنتاج فيلم وثائقي عن 

�شرقة احلذاء عام 2015، بعنوان "من �شرق حذاء روبي؟"

قا�ٍش يتحول اإىل جنم على االإنرتنت 
اكت�شب قا�شي اأمريكي �شهرة وا�شعة على الإنرتنت، بف�شل مقاطع 
وتظهر  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على  انت�شرت  التي  الفيديو 
تعاطفه مع املتهمني بجنح وخمالفات ب�شيطة، مما ر�شحه ليلعب 

دور البطولة يف برنامج خا�س به.
املاليني  يك�شب  اأن  عاماً(   81( كابريو  فرانك  القا�شي  وا�شتطاع 
تظهر  ال��ت��ي  الفيديو  مقاطع  متابعي  ع��دد  وو���ش��ل  ال��ق��ل��وب،  م��ن 

رحمته وتعاطفه مع املتهمني اإىل اأكرث من مليار متابع.
عن  كابريو،  للقا�شي  املقبل  بالعر�س  اخلا�شة  ال�شفحة  واأعلنت 
24 �شبتمر اجل��اري، وذل��ك بف�شل  الأول يف  التلفزيوين  ظهوره 

�شهرته العاملية الوا�شعة، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الريطانية.
م�شاعدة  خ��الل  م��ن  ال��ق��ان��ون،  روح  يطبق  اأن  القا�شي  وي��ح��اول 
باهظة،  وغ��رام��ات  خمالفات  بحقهم  ���ش��درت  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س 
وي��ع��م��ل ع��ل��ى تخفيف ال��ع��ق��وب��ة، ب��ل وي��ق��دم خ��ط��ط دف���ع منا�شبة 
للمتهمني الذين ل ميلكون املال الكايف. ويعتقد كابريو اأنه اكت�شب 
هذه ال�شهرة، ب�شبب فقدان النا�س الثقة باحلكومة التي ل تراعي 
املتهم  ك��ان  اإذا  العتبار  بعني  ي��اأخ��ذ  ال��وق��ت،  نف�س  ويف  ظروفهم، 
اأن  اأو كان لديه اأطفال ميكن  اأ�شرته،  اأف��راد  اأحد  اإو تويف  مري�شاً، 

يت�شوروا جوعاً فيما لو اأُلقي به خلف ق�شبان ال�شجن.

م�سهد يحب�ش االأنفا�ش بني طفل وثعبان 
ر�شد مقطع فيديو حلظة مرعبة لطفل اإندوني�شي �شغري يداعب 
�شحيفة  نقلته  ما  وفق  ال�شرقية،  ج��اوة  جزيرة  يف  �شخما  ثعبانا 
مع  يلعب  الطفل  الفيديو  ويظهر  ال��ري��ط��ان��ي��ة.  ميل"  "ديلي 
الثعبان وينام عليه وكاأنه اأريكة. ويبدو اأن ال�شبي ل يعلم اخلطر 

الكبري الذي ي�شكله هذا احليوان.
وحني بداأ الثعبان بالبتعاد وكاأنه "منزعج" من الطفل، قام هذا 
الأخري مبالحقته و�شده من وجهه وحمله، فيما مل تبد الأفعى 
اأي مقاومة. وُيعتقد اأن هذا احليوان، يف الفيديو، يدعى "الثعبان 
ال�شبكي"، وهو واحد من اأطول الثعابني يف العامل واأكرثها ثقال.

ويقول خراء اإن هذا النوع من الثعابني غالبا ما يكون غري �شام، 
اأنه  اعتبار  على  الب�شر،  واب��ت��الع  قتل  على  بقدرته  معروف  لكنه 

ي�شتطيع فتح فكه على نطاق وا�شع جدا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ر�سد اإ�سارات غريبة قادمة من الف�ساء
قال علماء اإنهم ر�شدوا بوا�شطة نظام ذكاء �شناعي متطور اإ�شارات راديو �شريعة قادمة من الف�شاء العميق، الأمر 

الذي يعزز اأ�شحاب نظرية وجود الكائنات الف�شائية.
 Breakthrough( اإندبندنت" الريطانية، اأن العلماء الأمريكيني الذين يعملون يف م�شروع" وذكرت �شحيفة 
Listen( يف جامعة كاليفورنيا )بركلي(، ر�شدوا 72 اإ�شارة راديو من نف�س املكان، الذي يبعد عن كوكبنا 3 مليارات 
�شنة �شوئية. ويخ�ش�س امل�شروع، الذي اأطلق عام 2016، مبيزانية ت�شل اإىل 100 مليون دولر للبحث عن اأدلة على 

وجود احلياة يف اأمكنة اأخرى يف الكون.
واأطلق العلماء على املكان، الذي انطلقت منه موجات الراديو ا�شم )121102(، م�شريين اإىل اأنهم ل يعرفون حتى 

الآن �شبب هذه املوجات ول كيفية تكّونها.
وتعرف هذه الإ�شارات علميا با�شم " التدفق الراديو ال�شريع"، وت�شتمر  اإ�شارات هذه الظاهرة لأجزاء من الثانية، 
لكنها تولد كما هائال من الطاقة.  وجرى طرح فر�شيتني لتف�شري اأمر املوجات: الأوىل، تفيد باأن كائنات ف�شائية 
لها قدرة تكنولوجيا على اإر�شال موجات راديو. اأما الثانية، فتقول اإن املوجات ناجتة عن جنوم نيوترونية تتميز 
بحقول مغناطي�شية قوية. وتعتر موجات الراديو يف الف�شاء من اأبرز الظواهر الغريبة، التي حتري العلماء، ويثري 

احتمالت وجود كائنات اأخرى يف الكون غري الب�شر.
وتو�شل العلماء اإىل هذه النتيجة بعد فح�س 400 تريابايت من البيانات، التي جمعتها تل�شكوبات عدة، م�شريين 

اإىل اأن الذكاء ال�ش�شناعي كان اخليار الأف�شل لفح�س هذا الكم الهائل من املعلومات.
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مذبحة ال�سروق.. تفا�سيل مروعة للجرمية 
ال�شارع  تهز  ال�شروق"،  ب�"مذبحة  تعرف  التي  اجل��رمي��ة،  اأ���ش��داء  ت��زال  ل 
امل�شري بعد اأن اأق���دم رج��ل على ذب��ح وق��ط��ع روؤو����س اأط��ف��ال��ه الأرب��ع��ة مع 
ك�شفت  م�شرية،  اإع��الم  و�شائل  وبح�شب  القاهرة.  العا�شمة  �شرقي  اأمهم 
التحقيقات الأولية  اأن املتهم "كرم. م" يعمل حار�شا مبدينة هليوبولي�س 
اإعدام  ه���ارب م��ن حكم  ه��و  ال��ق��اه��رة،  ال�����ش��روق يف حمافظة  ب��دائ��رة ق�شم 
منال  زوجته  ذب��ح  اأن��ه  الأول��ي��ة  التحريات  واأو�شحت   .2011 ع��ام  جنايات 
ناجح اإبراهيم )27 عاما( واأطفاله ح�شني )8 اأعوام(، وحممود )5 اأعوام(، 
اأقدم على جرميته  اإنه  اأع��وام( وح�شانني )عامني(. وقال املتهم  ودعاء )4 
الب�شعة ل�شكه يف �شلوك الزوجة واأنها على عالقة ب�شخ�س يعمل لديه، فيما 
قبل  اأيام  ذكر بيان لوزارة الداخلية، الثنني، اأن الزوجني انف�شال قبل 3 
الأهايل،  م��ن  تلقى بالغا  ال�����ش��روق،  �شرطة  ق�شم  وك��ان  ال��واق��ع��ة.  ح��دوث 
لحقا  العثور  ليتم  �شكنية،  �شقة  داخ��ل  من  كريهة  رائحة  بانبعاث  يفيد 
ومف�شويل  مذبوحني  اأب��ن��اء(  و4  )اأم  واح��دة  عائلة  من  اأ�شخا�س   5 على 
�شكينا من �شخ�س  لي�شرتي  ذه��ب  اأن��ه  املتهم يف اعرتافاته  وذك��ر  ال��راأ���س. 
اأنه ابتاع كذلك منوما وو�شعه يف املاء و�شقى جميع  يبيع خردوات، مردفا 
اأفراد عائلته. واأ�شاف: "كنت �شاأ�شطحب الأطفال معي اإىل �شوهاج مل اأكن 
اأنوي قتلهم"، م�شريا اإىل انه قام بطعن زوجته بال�شكني مرتني وهي نائمة 

وف�شل راأ�شها عن ج�شدها".

اختبار بطاريات الهواتف.. اآيفون �سمن االأ�سواأ
لتحديد  الختبار،  حتت  ذكية  هواتف  عدة  ريفيوز  اإك�شرت  موقع   و�شع 

الهاتف الذي ميتلك اأطول عمر بطارية يف 2018.
يعني  فهو  احلديثة،  الذكية  الهواتف  يف  مهما  عامال  يعد  البطارية  عمر 
احلرية ل�شتخدام كل ميزات الهاتف الأخرى، من دون القلق حول توفري 

الطاقة واإعادة ال�شحن.
لكل هاتف  درج��ات  املوقع  اأعطى  املتناف�شة،  الهواتف  اأداء  وملعرفة م�شتوى 

ذكي، حتدد طول عمر البطارية فيه.
ولقيا�س عمر بطارية الهاتف الذكي، اأجرى خراء املوقع اختبارا يت�شمن 
ت�شغيال م�شتمرا للفيديو، على مدار 20 �شاعة متوا�شلة، مع �شبط �شطوع 

الهاتف على نف�س الدرجة.
ا�شتمر الهاتف 1730  حيث  الأول،  املركز  وجاء هاتف لينوفو "بي 2" يف 

دقيقة قبل اأن ينطفئ، لي�شجل اأطول مدة بني الهواتف الذكية.
10 باملركز الثاين، حيث ا�شتمرت البطارية ملدة  وجاء هاتف هواوي ميت 
الثالث،  باملركز  زي بالي  هاتف موتورول موتو  فيما جاء  دقيقة،   1603
حيث ا�شتمر 1425 دقيقة. واأثبت هاتفا �شام�شونغ غالك�شي اأي 3 واأي 5 
اأنهما ميتلكان البطارية الأف�شل بني هواتف �شام�شونغ، حيث ا�شتمرا ملدة 

فنان يرثي كويف 
عنان بلوحة مميزة 
ر���ش��م ال��ف��ن��ان ال���غ���اين دي���ري���ك باه 
عنان  ل��ك��ويف  رث���اًء  ل��وح��ات  �شل�شلة 
الأم��������ني ال����ع����ام الأ�����ش����ب����ق ل����الأمم 
نوبل  جائزة  على  واحلائز  املتحدة 
م�شت�شفى  يف  ت��ويف  وال��ذي  لل�شالم 
عمر  عن  املا�شي  ال�شهر  �شوي�شري 

ناهز 80 عاما.
جثمان  ي�������وارى  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
ع��ن��ان ال���رثى يف ب��ل��ده غ��ان��ا اليوم 
عاما(   26( ب��اه  ور���ش��م   . اخلمي�س 
وفاته،  اأ�شبوع على  بعد  اأول،  عنان 
ر���س يف مهرجان  األ��وان  با�شتخدام 
وكان  اأك����را.  يف  اجل��راف��ي��ت��ي  لر�شم 
باه قد قرر اأن تتناول ر�شومه عدة 
مو�شوعات يف املهرجان لكنه عندما 
�شعر،  اإن���ه  ق���ال  ع��ن��ان  ب��وف��اة  �شمع 
يبعث  اأن  مب�شوؤولية  غ��اين،  كفنان 
ويقول  لل�شباب.  ل�شيما  بر�شالة 
الفنان، الذي اأدرك اأن لديه موهبة 
كان  عندما   2002 يف  فريدة  فنية 
عمره ع�شر �شنوات، اإن ردود الفعل 
كانت  لعنان  لوحاته  �شل�شلة  على 
بع�س  اأن  الرغم من  على  اإيجابية 
النا�س مل مييزوا عنان يف اأعماله. 

اأن البع�س  وك���ان ع��ن��ان مي��زح م��ن 
اأن���ه امل��م��ث��ل مورجان  ك���ان ي��ت�����ش��ور 
فرميان. ولوحات باه مبثابة ر�شالة 
اأفريقي  زع��ي��م  ع��ن��ان  ب���اأن  لل�شباب 
جدير باأن يكون قدوة لهم ي�شريون 
على نهجه. وكثريا ما تباكى عنان 
ال��زع��م��اء الأق���وي���اء الذين  ل��ن��درة 
ي�شاعدون يف التعامل مع الأزمات. 
اإح���دى  ُت��ع��ر���س  اأن  وي���اأم���ل ب���اه يف 
مرا�شم  م���ن  ج���زء  اأي  يف  ل��وح��ات��ه 

جنازة كويف عنان.

املوت يغيب املغني 
اجلزائري ر�سيد طه 

املغني  اإن  اجل���زائ���ري���ة  الأن����ب����اء  وك���ال���ة  ق���ال���ت 
اجل���زائ���ري ر���ش��ي��د ط��ه ت���ويف الليلة امل��ا���ش��ي��ة يف 

منزله يف فرن�شا متاأثرا باأزمة قلبية.
ت��ويف عن عمر  ال��ذي  الفنان  اإن  الوكالة  وقالت 
امللتزمة  "مبواقفه  م���ع���روف  ع��ام��ا   59 ن��اه��ز 
جتاه ق�شايا جوهرية خا�شة ما تعلق مب�شاكل 
والفقر  العن�شرية  م��ث��ل  امل��ه��اج��ري��ن  وم��ع��ان��اة 

والتهمي�س وغريها من الأمور الأخرى".
مبدينة   1958 اأيلول  �شبتمر   18 يف  طه  ول��د 
���ش��م��ال اجلزائر  وه����ران يف  م��ن  ال��ق��ري��ب��ة  �شيق 
و���ش��اف��ر يف ���ش��ن م��ب��ك��رة اإىل ف��رن�����ش��ا. و���ش��ك��ل يف 
�شغرية  مو�شيقية  فرقة  الفني  م�شواره  بداية 
مع اأ�شدقائه قبل اأن يبداأ الغناء منفردا مطلع 
الت�شعينات حيث كان يوؤدي اأغاين الروك واألوانا 

اأخرى من املو�شيقى.
الغنائية  الأل��ب��وم��ات  م��ن  العديد  ط��ه  ولر�شيد 
باللغتني العربية والفرن�شية، ومن اأجنح اأغانيه 

يف املنطقة العربية )يا رايح وين م�شافر(.

ي�سنع �سيارة طائرة لتجنب االزدحام
رجل  ابتكر  املرورية،  الختناقات  لتجنب  منه  م�شعى  يف 
ميكنها  �شيارة  يف  تتمثل  للتنقل  متطورة  و�شيلة  فلبيني 
الطريان يف الهواء.  بداأ كيز ميندوزا من كويزون �شيتي 
يف الفلبني، العمل منذ �شت �شنوات على �شناعة �شيارته 
الطائرة اخلا�شة، ومتكن من القيام باأول رحلة جتريبية 

ناجحة بالطائرة يف وقت �شابق من هذا ال�شهر. 
ومتكن ميندوزا من التحليق على ارتفاع 25 قدماً فوق 
املركبة  م��نت  ل��ه على  اأول جت��رب��ة  الأر�����س خ��الل  �شطح 
املركبة  لنموذج  للرتويج  م��ي��ن��دوزا  ويخطط  ال��ط��ائ��رة. 
بكميات  لإنتاجها  ال�شيارات  �شركات  اإحدى  مع  والتعاقد 
"ا�شتغرقت  ابتكاره:  على  معلقاً  ميندوزا  وق��ال  كبرية.  
اجلوية  الأح����وال  ���ش��وء  ب�شبب  حم���اولت  ع��دة  التجربة 
التجربة  جنحت  �شهرين  بعد  لكن  املا�شية.  ال��ف��رتة  يف 
املركبة  وتتكون  ومتكنت من التحليق مبركبتي بنجاح". 
األياف  اإط����ار م��ع��دين ودرع م�����ش��ن��وع م��ن  ال��ط��ائ��رة م��ن 
الكربون، وت�شبه اإىل حد بعيد طائرات الدرون ال�شغرية.  
يذكر اأن الطائرة تعمل على بطاريات حتتاج اإىل �شاعتني 
 15 اإىل   12 ملدة  التحليق  ال�شحن، وميكنها  ون�شف من 

دقيقة، وفق ما نقلت �شحيفة مريور الريطانية. 

حمل الن�ساء على ظهره.. وكوفئ ب�سيارة 
ح�شل �شياد هندي على �شيارة مكافاأة من موزع لل�شيارات، 
الأم����ان خالل  ب��ر  اإىل  ال��ن�����ش��اء  ن��ق��ل  مل�شاعدته يف  ت��ق��دي��راً 
ويف  اأ�شابيع.   قبل  ك��ريال  اإقليم  �شربت  التي  الفي�شانات 
مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التوا�شل الجتماعي، 
وهو  ع��ام��اً(،   32( ب��ي  ك��ي  جاي�شال  امل��دع��و  ال�شياد  ظهر 
عليه  ت�شعد  ج�شر  اإىل  ظهره  ليحول  بطنه،  على  م�شتلق 
الت�شرف  النجاة. وبف�شل هذا  اإىل قارب  الن�شاء للو�شول 
من  والأط���ف���ال،  الن�شاء  م��ن  جمموعة  متكنت  ال��ب��ط��ويل، 
ال�شعود على منت القارب، ونظراً جلهوده، فقد ح�شل على 
�شيارة جديدة من �شركة �شيارات يف مدينة كوزيكود، بح�شب 
موقع اإن دي تي يف. وكان ال�شياد النبيل، قد اكت�شب الكثري 
من التقدير على مواقع التوا�شل الجتماعي، وحتول اإىل 
بطل بني ع�شية و�شحاها، ويف نف�س الوقت اأ�شاد العديد من 
م�شتخدمي تويرت، بقرار منحه �شيارة كتعبري عن المتنان 
وال�شكر جلهوده. ُيذكر اأن ولية كريال �شهدت يف اأغ�شط�س 
املا�شي اأ�شواأ في�شانات منذ قرن من الزمن، وهب العديد 
من ال�شيادين مل�شاعدة ال�شكان، خالل عمليات النزوح اإىل 

املالجئ واملناطق الآمنة.

حل لغز  احلمري املذبوحة
اأثارت �شيارات نقل حمملة باحلمري املذبوحة، قلق الأهايل 
ال��ت��اب��ع ملحافظة  اأب�����ي زع���ب���ل مب���رك���ز اخل��ان��ك��ة  يف م��ن��ط��ق��ة 
النقل  يف  ي�شتخدم  ال���ذي  ف��احل��ي��وان  امل�����ش��ري��ة،  القليوبية 
اأن يذبح، فالأمر قد ي�شل  اأب��داأ  بالقرى، ل يجب  والركوب 
اإىل ا�شتنتاجات ل اأحد يحب الو�شول اإليها. لكن ثمة �شيء 
اآخر كان يثري زعر وا�شتغراب الأهايل، وهو �شماعهم اأ�شواتا 
غري معتادة، وانبعاث روائح كريهة، فانهالت البالغات على 
ال�شرطة ملعرفة ما الذي يدور يف اجلوار. وبالفعل، �شبطت 
العامة  الإدارة  مع  بالتن�شيق  القليوبية  يف  الأمنية  الأجهزة 
داخ��ل جتمع  املقامة  امل��زرع��ة  داخ��ل  اأ���ش��ود   5 البيئة  ل�شرطة 

�شكني ع�شوائي، بح�شب و�شائل اإعالم حملية. املمثلة الربيطانية كريا نايتلي خالل ح�شورها العر�ش االأول لفيلم "كوليت" خالل مهرجان تورنتو ال�شينمائي الدويل يف كندا. )ا ف ب(

غوغل يطلق خا�سية جديدة 
لتوظيف ال�سباب العربي

البحث  حم����رك����ات  ع���م���الق  اأع����ل����ن 
جديدة  خ��دم��ة  اإط����الق  "غوغل" 
ت�شاعد  وت��ط��ب��ي��ق��ه،  م��وق��ع��ه  ع��ل��ى 
مبا�شرة  البحث  يف  العربي  ال�شباب 
ع�����ن ق�����وائ�����م ال�����وظ�����ائ�����ف يف ع����دد 
املحلية  ال���ت���وظ���ي���ف  ب�����واب�����ات  م����ن 
والإق��ل��ي��م��ي��ة. واأ���ش��ار غ��وغ��ل اإىل اأن 
بال�شرق  دول��ة   15 يف  امل�شتخدمني 
الأو����ش���ط ���ش��ي��ج��دون ن��ت��ائ��ج جديدة 
ال�شفحة  يف  ال����وظ����ائ����ف  ب���������ش����اأن 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة مب��ح��رك ال��ب��ح��ث، بعد 
"وظائف  قبيل  م��ن  ����ش���وؤال  اإدخ�����ال 
اإن  وق���ال  الريا�س".  يف  ال��ت�����ش��وي��ق 
ال��ن��ت��ائ��ج ���ش��ت�����ش��م��ل ت��ف��ا���ش��ي��ل مثل 
وت�شنيفات  واآراء  املتوقعة،  الرواتب 
ع���ن م��ع��ل��ن ال��وظ��ي��ف��ة، و���ش��ب��ل عدة 
جانب  واإىل  ل��ل��وظ��ي��ف��ة.  ل��ل��ت��ق��دمي 
حمركات  ع���م���الق  ���ش��ي��وف��ر  ذل������ك، 
امل�شتخدمني  ي�شاعد  فلرتا  البحث 
توافق  التي  الوظائف،  اختيار  على 
م��ك��ان وج���وده���م. وخ����الل اخلدمة 
اجل�����دي�����دة، مي���ك���ن ل��ل��ب��اح��ث��ني عن 
التنبيهات  يف  ال���ش��رتاك  الوظائف 
عر الريد الإلكرتوين، لإ�شعارهم 
بالفر�س اجلديدة متى اأعلن عنها. 
بوابة   11 م���ع  غ��وغ��ل  وا����ش���رتك���ت 
توظيف حملية واإقليمية يف ال�شرق 
الأو���ش��ط من اأج��ل اإط��الق خدمتها 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  وت��غ��ط��ي  اجل����دي����دة، 
اأفريقيا.  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
الإقليمي  ال��ت�����ش��وي��ق  م��دي��ر  وق����ال 
"ربط  يف غ��وغ��ل، ط����ارق ع���ب���داهلل: 
ال��ع��م��ل التي  ب��ف��ر���س  الأ����ش���خ���ا����س 
واهتماماتهم،  م��ه��ارات��ه��م  ت��ن��ا���ش��ب 
ي��ع��د ام����ت����دادا ل��ر���ش��ال��ة غ���وغ���ل يف 
العامل وجعلها يف  تنظيم معلومات 

متناول اجلميع".

رائد ف�ساء: كرهت الف�ساء ومل يعجبني القمر
�شابق  اأمريكي  ف�شاء  رائ��د  ك�شف  �شادم،  لقاء  يف 
قائال  الف�شاء"،  يف  "التحليق  جت��رب��ة  خ��ف��اي��ا 
يكن  ق��رب مل  القمر عن  واإن م�شهد  اإن��ه كرهها، 

جميال اأبدا.
وك����ان ف���ران���ك ب���ورم���ان، ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 90 
الف�شاء  وكالة  مع  الف�شاء  اإىل  انطلق  قد  عاما، 
الإطالق  على  مهمة  اأول  يف  "نا�شا"،  الأمريكية 
عام  من  دي�شمر  يف   ،"8 "اأبولو  مع  القمر  اإىل 

.1968
 ،"This American Life" وقال يف لقاء مع 
واإن  الف�شاء"،  اإىل  بال�شفر  مهتما  يكن  "مل  اإن��ه 
"لهزمية  هو  لذلك  دفعه  ال��ذي  الوحيد  ال�شبب 

الرو�س يف احلرب الباردة".
املغامرة  ه����ذه  يف  امل�������ش���ارك���ة  "اأردت  واأ������ش�����اف: 
ال�شيء  ه��و  ه��ذا  ال�شوفييت.  ل�شرب  الأم��ريك��ي��ة 

الوحيد الذي حفزين".
"كان  بورمان:  انعدام اجلاذبية، قال  �شعور  وعن 

اأ�شبح  ث��م  ث��ان��ي��ة.   30 م��ث��ريا رمب���ا لأول  الأم����ر 
مقبول".

اأم����ا ع���ن ���ش��ع��وره ل���دى روؤي�����ة ال��ق��م��ر ع���ن قرب، 
فو�شف القمر قائال: "دمار، وحفر. ل لون هناك 
اللون  م��ن  الإط����الق، فقط ظ��الل خمتلفة  على 

الرمادي".
واأ�شار بورمان اإىل اأن اجلزء الوحيد من التجربة 
الذي وجده حمل اهتمام، هو النظر اإىل الأر�س 

من الف�شاء، "لأنها حيث يتواجد اأحبته".
وقال: "اأعز الأ�شياء يف احلياة كانت على الأر�س، 
عائلتي وزوجتي ووالدي. بالن�شبة يل كانت تلك 
م��ن وج��ه��ة نظر  ال��رح��ل��ة،  املهمة يف  النقطة  ه��ي 

عاطفية".
وم���ا ي��ث��ري ال���ش��ت��غ��راب، اأن ب���ورم���ان اأك���د اأن���ه مل 
يتحدث مطلقا عن جتربته يف الف�شاء مع عائلته 
اأن��ه��م مل  ب��ع��د ع��ودت��ه اإىل الأر������س، م�����ش��ريا اإىل 

يكرتثوا بالأمر ومل يوجهوا له اأية اأ�شئلة.

هايل بريي تخو�ش 
جتربة االإخراج

الإخراج  جتربة  �شتخو�س  بريي   النجمة  هايل  اأفاد موقع "Deadline" اأن 
اإنتاجه و�شتقوم  "Bruised"، كما انها �شتتوىل  لأول مرة من خالل فيلم 

ببطولته اأي�شا.
"مي�شيل روزنفرب"، ويتحدث عن لعبة  الفيلم ماأخوذ عن �شيناريو للكاتب 
فنون قتالية تواجه لعبة �شاعدة، وتعاين من م�شاكل يف التعامل مع جنلها 
ال�شغري الذي يبلغ من العمر 6 اأعوام. و�شوف يتوىل مهمة ت�شميم الأك�شن 
بتنفيذ  ق��ام  ال��ذي  اخلطرة  واحل��رك��ات  الأك�شن  م�شممي  فريق  الفيلم  لهذا 
�شل�شلة اأفالم "John Wick". اجلدير ذكره ان هايل بريي حتظى ب�شعبية 

كبرية يف العامل، واعمالها دائما ما تالقي ن�شب متابعة عالية.


