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حممد بن زايد يتلقى ر�سالة خطية من رئي�س 
ت�ساد حول العالقات الثنائية و�سبل تعزيزها 

•• اأبوظبي-وام: 

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  تلقى �شاحب 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ر�شالة خطية من فخامة �إدري�س ديبي 
�إتنو رئي�س جمهورية ت�شاد تتعلق بالعالقات �لثنائية بني �لبلدين و�شبل 

تعزيزها وتطويرها يف خمتلف �ملجالت.
ت�شلم �لر�شالة �شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و 
�لتعاون �لدويل لدى ��شتقباله - بديو�ن عام �لوز�رة يف �أبوظبي – �شعادة 

زكريا �إدري�س ديبي �شفري جمهورية ت�شاد لدى �لدولة.
)�لتفا�شيل �س2(
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رئي�س الدولة مينح ال�سفري امل�سري 
و�سام ال�ستقالل من الطبقة الأوىل

•• اأبوظبي-وام: 

منح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة )حفظه 
�لعربية لدى  �ل�شيد حممد جاد �شفري جمهورية م�شر  و�ئل  �شعادة  �هلل( 

�لدولة و�شام �ل�شتقالل من �لطبقة �لأوىل.
خالل  بذلها  �ل��ت��ي  للجهود  ت��ق��دي��ر�  �ل��و���ش��ام  �مل�����ش��ري  �ل�شفري  منح  ي��اأت��ي 
�لبلدين  �لعالقات بني  �أ�شهم يف تطوير وتعزيز  �لدولة ما  فرتة عمله يف 

�ل�شقيقني يف �لعديد من �ملجالت.
وقد قلد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و �لتعاون 

�لدويل .. �ل�شفري �مل�شري �لو�شام..                         )�لتفا�شيل �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

�حد عنا�شر قو�ت �شوريا �لدميقر�طية يتابع هليكوبرت �أمريكية حتلق قرب �حل�شكة  )� ف ب(

داع�ش يباغت قوات النظام ال�سوري بكمني قاتل

ح�سود للميلي�سيات الإيرانية ت�سل خطوط متا�س اإدلب

الأملان يبحثون عن مظلة:
هل �ستتقا�سم فرن�سا قنبلتها النووية مع اأملانيا؟

وا�سنطن تعترب ال�ستيطان م�ساريع �سكنية!
�سكوى فل�سطينية اإىل املحكمة 
الدولية ب�ساأن جرائم الحتالل

•• عوا�صم-وكاالت:

�شائب  �لفل�شطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �شر  �أم��ني  ق��ال 
حمكمة  �إىل  ج��دي��دة  ب�شكوى  ت��ق��دم��ت  فل�شطني  �إن  �ل��ث��الث��اء،  ع��ري��ق��ات، 
�جلنايات �لدولية "ب�شاأن جر�ئم �إ�شر�ئيل"، مندد� باإطالق م�شت�شار �لأمن 

�لقومي �لأمريكي م�شطلحا جديد� عن �ل�شتيطان �لإ�شر�ئيلي.
و�أو�شح عريقات يف موؤمتر �شحفي عقده يف ر�م �هلل، " قامت دولة فل�شطني 
بتقدمي بالغ �إىل مكتب �ملدعية �لعامة يف �ملحكمة �جلنائية �لدولية كملحق 

لل�شكوى، �لتي قدمت يف مايو �ملا�شي".
للتحقيق  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا  �إىل حت��م��ل  �مل��ح��ك��م��ة  دع���ت  �ل�����ش��ك��وى  �أن  و�أ����ش���اف 
�لأر��شي  يف  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح��ت��الل  �شلطات  ترتكبها  �ل��ت��ي  �جل��ر�ئ��م،  يف 

�لفل�شطينية، مبا فيها �جلر�ئم �ملرتكبة يف �لقد�س �ل�شرقية.
باإتاحة  �لعامة  �ملدعية  نطالب  �ل�شحايا،  م��ن  طلب  على  "بناء  وت��اب��ع: 
�لفر�شة للقاء يجمعها مع �ل�شحايا ل�شرح تفا�شيل ما يحدث حتديد� يف 
�خلان �لأحمر". و�أكد �لبالغ على �أهمية �إ�شد�ر �ملدعية �لعامة حتذير� �إىل 

�شلطات �لحتالل ملنع هدم وتهجري �شكان �خلان �لأحمر ق�شريا.
لن  �لفل�شطينية:  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �شر  �أم��ني  و�أ���ش��اف 
نخ�شع لالبتز�ز �أو �لبلطجة �أو �ل�شتقو�ء. هذ� حقنا �لطبيعي �أمام �ملحكمة 
بحق  �ملتتالية  �لأمريكية  �لإج��ر�ء�ت  �إىل  �إ�شارة  يف  �لدولية..."،  �جلنائية 
�لفل�شطينيني، من �لعرت�ف بالقد�س عا�شمة لإ�شر�ئيل و�شول �إىل قطع 
�مل�شاعد�ت عن وكالة "�لأونرو�. وندد عريقات با�شتخد�م م�شت�شار �لأمن 
�ل�شتيطان  عن  جديد�  م�شطلحا  بولتون،  ج��ون  �لأم��ريك��ي،  �لقومي 

�لإ�شر�ئيلي، وهو "م�شاريع �شكانية".

•• عوا�صم-وكاالت:

للنظام  ح�شود�ً  فيديوهات  �أظهرت 
�هلل  وح���زب  �لإي��ر�ن��ي��ة  و�مليلي�شيات 
�لتما�س  خ��ط��وط  �ىل  تنتقل  وه���ي 
مع �إدلب وذلك متهيد�ً لبدء عملية 

برية.
من  متو��شلة  �أرت�����اًل  �أن  وك�����ش��ف��ت  
�مليلي�شيات �لعر�قية و�لإير�نية من 
"لو�ء �لإمام �حل�شني" �نطلقت من 
دم�شق ب��اجت��اه �إدل���ب ب���دء�ً م��ن 27 

�ل�شهر �ملا�شي.
 7000 ح�������و�يل  �أن  و�أو�����ش����ح����ت 
باتو�  �لإي���ر�ن���ي���ة  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  م���ن 
يف  ينت�شرون  للمعركة  م�شتعدين 
ري����ف ح��ل��ب وه����م ع��ل��ى مت���ا����س مع 
قو�ت  م��ن  مئات  �إىل  �إ�شافة  �إدل���ب، 
و�لقلمون،  �جل��ن��وب  يف  �مل�شاحلات 
�لغاب  يف  مع�شكر�ت  يف  وينت�شرون 

وجبال �لالذقية.
م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى، ويف ك��م��ني قاتل 
ن�����ش��ب��ه م�����ش��ل��ح��و ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س 
�ل�شويد�ء،  حم��اف��ظ��ة  يف  �لإره���اب���ي 
ج���ن���وب ���ش��رق��ي ����ش���وري���ا، ق��ت��ل 21 
�ل�شوري  �لنظام  ق��و�ت  من  عن�شر� 
خ�شم  يف  ل��ه،  �مل��و�ل��ي��ة  و�مليلي�شيات 
م���ع���ارك �إن���ه���اء وج����ود �ل��ت��ن��ظ��ي��م يف 

يوما وب�شورة متتالية.
�أف���اد �مل��ر���ش��د �ل�شوري  م��ن ج��ان��ب��ه، 
بارتفاع وترية �لقتال بني �لطرفني 
�إثر  �ملا�شية،  �ل�24  �ل�شاعات  خالل 
و�مليلي�شيات  �لنظام  ق��و�ت  حماولة 
�ل���ت���ق���دم وت�����ش��ي��ي��ق �خل����ن����اق على 
حماولة  يف  �ل���ت���ن���ظ���ي���م،  م�����ش��ل��ح��ي 
لإجباره لحقا على �لقبول ب�شروط 

�ل�شت�شالم.
حمافظة  يف  �ل�شتباكات  و�ندلعت 
�ل�����ش��وي��د�ء، �ل��ت��ي ظلت مب��ن��اأى عن 
�شوريا  يف  �لطاحنة  �لأهلية  �حلرب 
يوليو  �أو�خ��������ر  يف   ،2010 م���ن���ذ 
د�ع�س  تنظيم  �شن  عندما  �ملا�شي، 
مباغتة  هجمات  �شل�شلة  �لإره��اب��ي 
د�خ�������ل م����رك����ز �مل���ح���اف���ظ���ة وق�����رى 
حم��ي��ط��ة، �لأم�����ر �ل����ذي �أ���ش��ف��ر عن 
قتيال،   250 م���ن  �أك�����ر  ���ش��ق��وط 
ع��الوة على �ختطاف عدد �آخ��ر من 

�ملدنيني.
قتل  فقد  �ل�شوري،  �ملر�شد  وح�شب 
عنا�شر  ع����دد  �لأق�����ل  ع��ل��ى   234
�لنظام  ق���و�ت  م��ن  و116  د�ع�����س، 
يف  ق��ت��ل  ك��م��ا  �مل��و�ل��ي��ة،  و�مليلي�شيات 
بينهم  م��دن��ي��ا   142 ذ�ت��ه��ا  �ل��ف��رتة 
من  �شخ�شا  و116  ط��ف��ال،   38

�مل�شلحني �لقرويني.

�ملحافظة ذ�ت �لغالبية �لدرزية.
�ل�������ش���وري حلقوق  �مل���ر����ش���د  وذك������ر 
�لإن�����ش��ان، �م�����س �ل��ث��الث��اء، �أن 21 
عن�شر� على �لأقل من قو�ت �لنظام 
و�مل�����ش��ل��ح��ني �مل���و�ل���ني ل��ه��ا ق��ت��ل��و� يف 
ك��م��ني ن�����ش��ب��ه ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س ليل 

�لثنني يف منطقة تلول �ل�شفا.
من  �لأق�������ل  ع���ل���ى   8 �أن  و�أ������ش�����اف 

م�����ش��ل��ح��ي �ل��ت��ن��ظ��ي��م ق��ت��ل��و�، ف�شال 
�لطرفني  من  �لع�شر�ت  �إ�شابة  عن 
ب��ج��ر�ح م��ت��ف��اوت��ة �خل���ط���ورة خالل 

�لكمني و�ل�شتباكات �لالحقة.
�آخ������ر نقطة  وت���ع���د ه�����ذه �مل��ن��ط��ق��ة 
يف  د�ع�����س  م�شلحون  فيها  يتح�شن 

بادية �ل�شويد�ء.
�لقتلى  ح�����ش��ي��ل��ة  ب��ذل��ك  و�رت��ف��ع��ت 

خالل  �ملحافظة  يف  �شقطو�  �ل��ذي��ن 
�شو�ء  �لأخ����رية،  �ل�شبعة  �لأ���ش��اب��ي��ع 
�أو  و�لنظام  �لإره��اب��ي  �لتنظيم  من 

�ملدنيني �إىل 610 قتيال. 
د�ع�س  ب����ني  م�����ش��ت��م��رة  و�مل�����ع�����ارك 
و�مليلي�شيات  �ل�������ش���وري  و�ل���ن���ظ���ام 
�ملو�لية ومن بينها ميلي�شيات حزب 
 49 �ملنطقة، منذ  �للبناين، يف  �هلل 

غارات للتحالف على مواقع للحوثيني جنوبي احلديدة

تقدم اجلي�س اليمني ومقتل م�سوؤول احلوثي لالإمدادات

قو�ت �ل�شرعية �ليمنية تتقدم يف �حلديدة

•• اليمن-وكاالت:

�ليمني  �جل���ي�������س  ق������و�ت  و�����ش���ل���ت 
خ�شائر  و�شط  �حلديدة  يف  تقدمها 

مليلي�شيات �حلوثي �لنقالبية.
�جلي�س  �إن  ع�شكري  م�شدر  وق���ال 
����ش��ت��ع��اد م��و�ق��ع تتح�شن  �ل��وط��ن��ي 
مقتل  �ىل  م�شري�ً  �مليلي�شيات،  فيها 
�ل��ق��ي��ادي �حل��وث��ي �أب���و ه��ا���ش��م، وهو 
�لع�شكرية  �لإم�����������د�د�ت  م�������ش���رف 
و�ل����ب���������ش����ري����ة ل���ل���م���ي���ل���ي�������ش���ي���ات يف 

�حلديدة.
باجتاه  ت���ق���دم���اً  �جل���ي�������س  و�أح��������رز 
مو�قع  و�����ش���ت���ع���اد  �مل���ن���ط���ق���ة،  ه�����ذه 
ميلي�شيات  ف��ي��ه��ا  ت��ت��ح�����ش��ن  ك��ان��ت 
ع�شر�ت  ���ش��ق��وط  و���ش��ط  �حل���وث���ي، 
�مليلي�شيات  م��ن  و�جل��رح��ى  �لقتلى 
ت�����ش��رتك فيها  �ل���ت���ي  ب���امل���و�ج���ه���ات 

مقاتالت �لتحالف.
ي����اأت����ي ذل�����ك ب���ال���ت���ز�م���ن م����ع �شن 
لدعم  �لعربي  �لتحالف  مقاتالت 
�لثالثاء،  �م�س  باليمن،  �ل�شرعية 
غ���������ار�ت ع���ل���ى م�����و�ق�����ع و�أه���������د�ف 
مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �حل����وث����ي �لإي����ر�ن����ي����ة، 
مديرية  م���ن  م��ت��ف��رق��ة  م���و�ق���ع  يف 

�لدريهمي جنوبي �حلديدة.
وذك��������رت م���������ش����ادر م���ي���د�ن���ي���ة  �أن 

�لغار�ت �جلوية ��شتهدفت مو�قع و 
جتمعات للحوثيني مبحيط مدينة 

�حلديدة و�شو�حيها.
بني  ت���دور  ��شتباكات  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
للقو�ت  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ع��م��ال��ق��ة  �أل���وي���ة 
�لأحياء  �ملتمردين يف  �ل�شرعية مع 
�جلنوبية ملدينة �حلديدة وو�شول 
�إىل �ملناطق �لقريبة من كيلو 16.

ويف �لأثناء، قامت �لفرق �لهند�شية 
بتعطيل  �لعمالقة  لأل��وي��ة  �لتابعة 
وتفكيك مئات �لألغام، �لتي زرعتها 
مديرية  يف  �حل����وث����ي  م��ل��ي�����ش��ي��ات 
و�أ�شيب  �ل��دري��ه��م��ي. وق��ت��ل م��دين 

للحوثيني  ق�����ش��ف  يف  �آخ������رون   3
على مدينة �لتحيتا، وقالت م�شادر 
طبية �إن قذيفة �شقطت على منزل، 
مما �أدى �إىل مقتل مو�طن و�إ�شابة 

�ملدينة. غربي  جنوب  �أطفال   3
ويف حيفان بريف حمافظة تعز، قتل 
�آخرون   3 و�أ���ش��ي��ب  �ث��ن��ان  مدنيان 
�حلوثية.  �مليلي�شات  و�ألغام  بنري�ن 
ل�"�شكاي  و�أو�شحت م�شادر حملية 
نيوز عربية" �أن �ملو�طنيني قد لقيا 
حتفها من جر�ء �نفجار لغم �أر�شي 
�لعذير  مبنطقة  �حل��وث��ي��ون  زرع���ه 

بالأعبو�س.

�سعبية ترامب املنطقة ال�ستوائية يف ازدياد:
حماولة اغتيال بول�سونارو قد توؤثر على الرئا�سية!

•• الفجر - اآن ديني�س – ترجمة خرية ال�صيباين

�حلملة  �شهدت  �أكتوبر،  من  �ل�شابع  يف  �لنتخابات  من  و�ح��د  �شهر  قبل 
�شبتمرب،   6 �خلمي�س،  �شهدت  ��شال،  �لفو�شوية  �لرب�زيل،  يف  �لرئا�شية 
هزة جديدة وعنيفة مع حماولة �غتيال �ملر�شح �لوفر حظا يف �لنتخابات. 
ُطعن يف �لبطن وهو مرفوع على �عناق جماهريه يف جويز دي فور� )�شمال 
ريو دي جانريو(، مت �جر�ء عملية جر�حية على �ملر�شح �ليميني جايري 
�لعناية  �ل�شرعة. ومنذئذ، غادر وحدة  عاما، على وجه   63 بول�شونارو، 
�ملركزة، ويتعافى، ويبدو �أكر ت�شميماً من �أي وقت م�شى على مو��شلة 

�حلملة، حتى من �شريره يف �مل�شت�شفى.      )�لتفا�شيل �س13(

•• الفجر – خرية ال�صيباين

بتوقيع   ،" "لوبنيون"  يف  م��ق��ال 
ج��ان-دوم��ي��ن��ي��ك م��ري���ش��ي��ت، �ثار 
�لوقت  يف  ب���اري�������س.  ك����ل  ه��م�����س 
�لدفاع  وزي���رة  فيه  ت�شارك  �ل��ذي 
فلورن�س  نظريتها  م��ع  �لأمل��ان��ي��ة 
باريل يف �ملدر�شة �ل�شيفية للدفاع 
�ملقال  تناول  �شبتمرب،  و11   10
ق�����ش��ي��ة م�����ش��ك��وت عنها  �مل����ذك����ور 
طيلة عقود، ولكنها تطرح عالنية 
"هل  �أ�شهر:  ب�شعة  �ملانيا منذ  يف 
�شوؤ�ل   - �لقنبلة؟"  �أمل��ان��ي��ا  ت��ري��د 

يعني مبا�شرة فرن�شا.
منذ  خا�شة  بحدة  تطرح  ق�شية، 
�لبيت  يف  تر�مب  دونالد  �نتخاب 
�لأب��ي�����س. �ذ م��ن��ذ ب��د�ي��ة �حلرب 
كانت   ،1947 ع�����ام  �ل������ب������اردة، 
لأوروبا،  �لأك���رب  �حل��ام��ي  �أمريكا 
�أوًل،  �لغربية  لأمل��ان��ي��ا  �شيما  ول 
 .1990 عام  �ملوحدة  �لدولة  ثم 
باملظلة  ي�شمى  م��ا   - وبرت�شانته 

�لنووية - ترك �لعم �شام �لحتاد 
�ل�شوفياتي، ثم رو�شيا، بعيد� عن 

�أملانيا. 
�شككت  م��ريك��ل  �أجن��ي��ال  �ن  غ��ري 
علنا  �لآونة �لأخرية، يف م�شد�قية 
غريب  رئي�س  بقيادة  �لأك��رب  �لأخ 
�لطو�ر، يدعم �ل�شعبويني، �لذين 
يف  �ملعتدلني  �أع���د�ء  �أنف�شهم  ه��م 
�ل�شلطة يف برلني. تر�مب �لذي، 

ي��ب��دو مرتبطا  �خ���رى،  م��ن جهة 
جًد� باخل�شم �لع�شكري �لرئي�شي 
�ىل  رو�شيا..  �لآن:  حتى  لأوروب���ا 
ت��ت��ز�ي��د يف  �أن �لأ�����ش����و�ت  درج�����ة 
�أملانيا  �أمل��ان��ي��ا، م��ن �ج��ل �ن جت��ّه��ز 
ب���اأخ���رى،  �أو  ب��ط��ري��ق��ة  ن��ف�����ش��ه��ا، 
�ل�شمانة  �لأ�����ش����م����ى،  ب���ال�������ش���الح 
�لقنبلة  ل���ل�������ش���ي���ادة:  �ل���ن���ه���ائ���ي���ة 

�لنووية �حلر�رية. 

•• الهاي-وكاالت:

حمكمة  يف  �ل����ع����ام  �لدع��������اء  �أك������د 
رفيق  �لأ�شبق،  لبنان  وزر�ء  رئي�س 
�لأ�شد  ن���ظ���ام  ���ش��ل��وع  �حل����ري����ري، 
�أ�����ش����ارت هيئة  ف��ي��م��ا  �غ��ت��ي��ال��ه،  يف 
د�م���غ���ة على  �أدل�����ة  �إىل  �ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ت������ورط �مل��ت��ه��م��ني م����ن ح�����زب �هلل 

�لرهابي.
وكانت �ملرحلة �لثالثة من حماكمة 
�مل���ت���ه���م���ني ب���اغ���ت���ي���ال �حل����ري����ري 
بح�شور  �لثالثاء،  �م�س  �نطلقت، 
جنله رئي�س �لوزر�ء �للبناين �شعد 

�حلريري �جلل�شة.
ت�شتغرق  �ل��ت��ي  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه  ويف 
�أي���ام و�أ���ش��ب��وع��ني، ت�شهد   10 ب��ني 
�مل��ح��اك��م��ة دف�����وع مم��ث��ل��ي �لدع�����اء 
�إىل  �إ�شافة  �ملتهمني،  و�لدفاع عن 
�ل�  جرمية  من  �ملت�شررين  وك��الء 

.2005 فرب�ير  من   14
من جانبها، �عتربت وجد رم�شان 
�خلا�شة  �ملحكمة  با�شم  �ملتحدثة 
بلبنان �أن هذه �ملحكمة تتميز باأنها 
�أول حمكمة دولية تالحق جرمية 
�لإرهاب يف زمن �ل�شلم وكذلك �أول 
غيابياً  متهمني  ت��الح��ق  حمكمة 

حمكمة احلريري: اتهام الأ�سد وحزب اهلل بالغتيال

��شتناد�ً �للقانون �للبناين.
�حلكم  �شدور  �أن  رم�شان  و�أك���دت 
�ل���وزر�ء  رئي�س  �غ��ت��ي��ال  ق�شية  يف 
�لأ�����ش����ب����ق رف����ي����ق �حل�����ري�����ري قد 
�إىل كرة  ن���ظ���ر�ً  �أ���ش��ه��ر،  ي��ت��ط��ل��ب 
و�ل�شهود  �ملقدمة  �جلرمية  �مل��و�د 
و�لإفاد�ت، م�شددة على �أن �لدولة 
�للبنانية ملزمة بالبحث �ملتو��شل 

عن �ملتهمني.
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�حلريري،  �شعد  �ملكلف  �للبناين 

للمحاكمة،  ح�شوره  هام�س  على 
�غتيال  يف  ���ش��ارك  �شخ�س  �أي  �إن 
�أم  ع��اج��اًل  ج���ز�ءه  "�شينال  و�ل���ده 

�آجاًل".
�ملُكلف  �للبنانية  �حلكومة  رئي�س 
له�����اي  �إىل  �لث������ن������ني،  و������ش�����ل، 
�ملخ�ش�شة  �جلل�شات  يف  للم�شاركة 
�خلتامية  �ملر�فعة  �إىل  لال�شتماع 
للمدعي �لعام نورمان فاريل حول 
ق�شية �غتيال رفيق �حلريري عام 

.2005

ونائبه  الدولة  رئي�س 
وحممد بن زايد يتلقون 
مبنا�سبة  تهنئة  برقيات 
ال�سنة الهجرية اجلديدة

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
"حفظه �هلل"  �لدولة  رئي�س 
مبنا�شبة  ت��ه��ن��ئ��ة  ب���رق���ي���ات 
�لهجرية  �ل�������ش���ن���ة  ح����ل����ول 
�جل������دي������دة م�����ن �أ�����ش����ح����اب 
و�ل�شمو  و�لفخامة  �جلاللة 
م����ل����وك وروؤ�������ش������اء و�أم��������ر�ء 
و�لإ�شالمية  �لعربية  �لدول 
�ل���������ش����ق����ي����ق����ة و�لأج�����ن�����ب�����ي�����ة 

�ل�شديقة.
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت��ل��ق��ى  ك��م��ا 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
و�شاحب  �هلل"  "رعاه  دب���ي 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
برقيات  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت 
مبنا�شبة  مم���اث���ل���ة  ت��ه��ن��ئ��ة 
�لهجرية  �ل�������ش���ن���ة  ح����ل����ول 

�جلديدة.

ع�سرات  يح�سد  ان��ت��ح��اري 
ال�����س��ح��اي��ا ب��اأف��غ��ان�����س��ت��ان

•• كابول-وكاالت:

�أوق���ع �ل��ه��ج��وم �لن��ت��ح��اري �لذي 
������ش����ت����ه����دف، �م���������س �ل����ث����الث����اء، 
م��ت��ظ��اه��ري��ن ق����رب ج����الل �أب����اد 
قتياًل   19 �أفغان�شتان  ���ش��رق  يف 
ح�شيلة  ح�����ش��ب  ج��ري��ح��اً،  و51 
�أورده��ا م�شوؤول يف ولية  جديدة 

ننغرهار.
وقال �لناطق با�شم حاكم �لولية 
عطاء �هلل خوياين، �ن "�حل�شيلة 
و57  قتيال   19 �لن  �أ�شبحت 
�حل�شيلة  وك����ان����ت  جريحاً". 
قتلى  ثمانية  �إىل  ت�شري  �ل�شابقة 

و35 جريحاً.
و�أكد �ملتحدث با�شم د�ئرة �ل�شحة 
مياخيل  �هلل  �ن���ع���ام  �ل���ولي���ة  يف 

�حل�شيلة وعدد �جلرحى.
ع�������ش���ر�ت  ن����ق����ل  "لقد  وق����������ال: 
�إىل  �مل���������ش����اب����ني  �لأ������ش�����خ�����ا������س 
م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ج����الل �أب������اد حتى 

�لآن".
على  �شاعات  بعد  �لهجوم  ووق��ع 
للبنات  مدر�شة  �أم���ام  تفجريين 
عا�شمة  �أب�����اد  ج����الل  م��دي��ن��ة  يف 
�شبي  م��ق��ت��ل  �إىل  �أدي�����ا  �ل���ولي���ة 

و�إ�شابة �أربعة �آخرين.

�حلريري يتحدث لل�شحفيني من �أمام مقر �ملحكمة يف لهاي )رويرتز(

حلظة طعن بول�شونارو

وزيرة �لدفاع �لفرن�شية
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اأخبـار الإمـارات
مهام �سرطة اأبوظبي تنفذ مترينا م�سرتكا مع القوات اخلا�سة لكوريا اجلنوبية

•• �صيوؤول - وام:

�خلا�شة،  �ملهام  بقطاع  ق7،  مديرية  نفذت 
يف �شرطة �أبوظبي، متريناً تكتيكياً م�شرتكاً 
مع وحدة �لقو�ت �خلا�شة لكوريا �جلنوبية، 
على  ��شتمل  �شيوؤول،  �لكورية  �لعا�شمة  يف 
، بال�شافة  �ملباين، و�ملروحيات  �لنزول من 
�ملباين  و�قتحام  �لتكتيكية،  �ل��رم��اي��ات  �ىل 
وحترير �لرهائن. و�أكد �ملقدم خليل حممد 
يف  �ل��دوري��ات،  �إد�رة  مدير  نائب  �لرميثي، 
�إىل  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  وف��د  رئي�س  �مل��دي��ري��ة 
�أبوظبي،  �شرطة  حر�س  �جلنوبية،  ك��وري��ا 

�أرقى  وفق  وتدريبهم،  كو�درها  تاأهيل  على 
�لتمارين  �أهمية  �إىل  �لعاملية، لفتا  �ملعايري 
�إىل  �ل�شرطي  �لعمل  تطوير  يف  �مل�شرتكة 
ج��ان��ب �ل���ش��ت��ف��ادة و�لط�����الع ع��ل��ى جتارب 

خمتلف �ملوؤ�ش�شات �ل�شرطية �لعاملية.
علي  �شيف  عبد�هلل  �شعادة  �لتمرين  ح�شر 
�لنعيمي �شفري �لدولة لدى كوريا �جلنوبية 
ودوجن هيون بارك قائد وحدة عمليات �شيول 
�خلا�شة unit 868 ، ورئي�س وفد �شرطة 
�أبوظبي �ملقدم خليل حممد �لرميثي، نائب 
مدير �إد�رة �لدوريات، يف مديرية ق7 و عدد 

من �ل�شباط و�لأفر�د من �جلانبني.

مذكرة تفاهم بني »بيت اخلري« و»راك لل�سيافة«
 

•• دبي –الفجر:

وقعت جمعية بيت �خلري مذكرة تفاهم مع �شركة ر�ك �لقاب�شة لل�شيافة يف �إمارة ر�أ�س �خليمة، للتعاون يف جمالت 
�لعمل �خلريي و�ملجتمعي، حيث مثل �جلمعية يف �لتوقيع مديرها �لعام، عابدين طاهر �لعو�شي، بينما وقعها نيابة 

عن »ر�ك �لقاب�شة لل�شيافة« ياني�س �أناجون�شتاكي�س، �أحد م�شوؤويل �ل�شركة.
�جلانبان،  دعمها  على  يتو�فق  �لتي  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  وم�شاريع  �أن�شطة  تنفيذ  يف  �لتعاون  على  �ملذكرة  وتن�س 
بحيث يتم تبادل �ملعلومات �ملتعلقة بالأعمال �خلريية و�لإن�شانية و�لتطوعية، ون�شر �شناديق »بيت �خلري« جلمع 
�أن ت�شرف يف  �أو تنظمها »ر�ك لل�شيافة« على  �أو من خالل �لأح��د�ث �ل�شنوية �لتي تقيمها  �لتربعات يف مكاتبها 
�لوجوه �خلريية، �لتي يتفق �جلانبان على دعمها. كما تلتزم »ر�ك لل�شيافة« برتويج م�شاريع »بيت �خلري« من 
خالل موقعها �لإلكرتوين وخالل �لأح��د�ث �لتي تنظمها، وتزويد �جلمعية بالن�شاطات و�لأح��د�ث �لتي تعد لها 
�أن تقدم �لتربعات �لعينية للجمعية، يف حني تلتزم �جلمعية بدعم �لأعمال  يف وقت مبكر لتن�شيق �جلهود، ولها 

�خلريية و�لتطوعية �لتي تنظمها »ر�ك لل�شيافة« خالل �أن�شطتها �ل�شنوية.

   �سبط نحو 52 كغ من الهريوين والكوكايني وخمدر احل�سي�ش

ثالث عمليات نوعية ل�سرطة دبي توقع بنا�سطني دوليني يف تهريب املخدرات
•• دبي-الفجر:

خليفة  �هلل  ع���ب���د  �ل�����ل�����و�ء  �أ������ش�����اد 
دبي،  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  �مل���ري 
�لعامة  �لإد�رة  ك�������و�در  ب���ج���ه���ود 
جناحهم  على  �مل��خ��در�ت  ملكافحة 
و�شفها  عمليات  ث���الث  تنفيذ  يف 
بالنوعية، نظر� ملا �أجنزته �لكو�در 
و�ت�شامهم  �لعمليات،  تلك  خ��الل 
�لتخطيط،  يف  و�ل��دق��ة  باليقظة 
يف  �مل�شتوى  ع��ايل  �ملتقدم  و�لأد�ء 
خم��ت��ل��ف �مل����ر�ح����ل، وه����و م���ا �أدى 
ثالث  �أف���ر�د  على  �لقب�س  لإل��ق��اء 
كغ   52 نحو  بحوزتهم  ع�شابات، 
من �لهريوين و�لكوكايني وخمدر 

�حل�شي�س. 

جهود مكثفة
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �شعادة  و�أك��د 
�لعمليات  �أه��م��ي��ة  �إىل  ع��ل��ى  دب����ي 
����ش��ت��غ��رق��ت جهود�ً  �ل��ت��ي  �ل���ث���الث 
�لعمل  ف������رق  ق���ب���ل  م�����ن  ك���ث���ي���ف���ة 
ومتيز،  �ق��ت��د�ر  بكل  نفذتها  �ل��ت��ي 
�أ���ش��ه��ر من  ع���دة  بع�شها  و����ش��ت��م��ر 
�إجر�مية  خاليا  عن  ك�شفها  حيث 
�جلن�شيات،  م���ت���ع���ددة  م��ت��خ��ف��ي��ة 
ت�شتهدف ب�شمومها �أفر�د �ملجتمع، 

بيقظة  م�شيد�ً  �ل�شباب،  وبخا�شة 
رجال مكافحة �ملخدر�ت يف �شرطة 
دبي ومقدر�ً جهودهم �ملخل�شة يف 
حماية �ملجتمع من �آفة �ملخدر�ت. 

و�أ�شاد �شعادة �للو�ء �ملري بالنتائج 
تلك  �إليها  �نتهت  �لتي  �لإيجابية 
جديد  من  توؤكد  و�لتي  �لعمليات، 
�لإم����������ار�ت ممثلة  دول������ة  �إ������ش�����ر�ر 
�ملخت�شة  �أج����ه����زت����ه����ا  مب���خ���ت���ل���ف 
�مل���خ���در�ت ع��ل��ى �مل�شي  مب��ك��اف��ح��ة 
�لفريق  لها  خّطه  �ل��ذي  �لنهج  يف 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�آفة  وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة يف م��ك��اف��ح��ة 
�أي��ن��م��ا وج���دت وكيفما  �مل���خ���در�ت، 
ع��ل��ى حماربتها  �ل��ظ��روف  �ت��ف��ق��ت 
�شرورها،  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع  حل��م��اي��ة 
مو�طنني  �لإخ����وة،  بجميع  مهيباً 
مع  ت��ع��اون��ه��م  ب�����ش��رورة  ومقيمني 
�لإد�رة ميد�نياً، وتوعوياً للت�شدي 
ل��ك��ل م���ن ت�����ش��ول ل���ه ن��ف�����ش��ه جلب 

�شموم �ملخدر�ت �إىل �لإمار�ت.

تفا�سيل العمليات
م���ن ج��ان��ب��ه �أو����ش���ح �ل���ل���و�ء خبري 
م�شاعد  �ملن�شوري،  �إبر�هيم  خليل 
�لبحث  ل�������ش���وؤون  �ل����ع����ام  �ل���ق���ائ���د 

�ل���ب���ح���ري وح���رك���ت���ي �ل����ش���ت���ري�د 
بدبي  و�ل����رت�ن����زي����ت  و�ل��ت�����ش��دي��ر 
ل��الجت��ار ب��ال�����ش��م��وم، م��و���ش��ح��اً �أن 
�لإد�رة  ل����دى  ت���وف���رت  م��ع��ل��وم��ات 
�لعامة ملكافحة �ملخدر�ت بالتعاون 
عن  دب���ي،  ج��م��ارك  م��ع  و�لتن�شيق 
�إىل  دخلت  م�شبوهة  حاوية  وج��ود 
م��ي��ن��اء دب����ي، وث��م��ة �أ���ش��خ��ا���س من 
جن�شيات عربية و�آ�شيوية يحاولون 
�إىل  ت�شديرها  و�إع����ادة  تخلي�شها 
فو�شعت  �أف����ري����ق����ي،  ع���رب���ي  ب���ل���د 
باأفر�د  ل��الإي��ق��اع  �ملنا�شبة  �خل��ط��ة 
�لع�شابة متلب�شني، ومتت مد�همة 
�ملخل�شني  ب���ح�������ش���ور  �حل�����اوي�����ة 
�لقب�س  �إلقاء  �أن مت  بعد  لأور�قها 
م���ا يزيد  ف��ي��ه��ا  �أن  ف��ت��ب��ني  ع��ل��ي��ه��م 
�لكوكايني  ك��غ م��ن خم��در  عن13 
كانو�  وق��د  للتغليف،  م���و�د  �شمن 
دولة عربية  �إىل  ت�شديرها  ب�شدد 
�أفريقية �شقيقة مبوجب توجيهات 
و�آخر  �آ���ش��ي��وي،  عربي  �شخ�س  م��ن 
�إدخالها  ب��ح��ج��ة  �أف��ري��ق��ي،  ع��رب��ي 
على �أنها �شحنة زيوت �أ�شباغ، وقد 
�لع�شابة  �أف��ر�د  جميع  على  قب�س 
منهم  �أربعة  6�أ�شخا�س،  وعددهم 
قب�س  و�ثنان  �لدولة،  د�خل  كانو� 
ب�شكل  ق�����ادم�����ان  وه����م����ا  ع��ل��ي��ه��م��ا 

دولة جماورة، وبالتعاون مع تاجر 
يقيم  �آ�شيوي �جلن�شية  للمخدر�ت 

يف موطنه �لأ�شلي. 

م�ساحة جغرافية وا�سعة 
�للو�ء  �أك���د  �ل��ث��ال��ث��ة،  �لعملية  ويف 
�إف�شالها  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �مل��ن�����ش��وري 
�لت�شكيل  ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����س  و�إل����ق����اء 
لعمل  ن�����ظ�����ر�  ل�����ه�����ا،  �ل���ع�������ش���اب���ي 
م�شاحة  على  بال�شموم  �ملتاجرين 
جغر�فية و��شعة من �لعامل، متتد 
�آ�شيا  �إىل  �جل��ن��وب��ي��ة  �أم��ري��ك��ا  م��ن 
�لع�شابة  هذه  �أن  مبينا  فاأفريقيا، 
�ل�شحن  خ���ط���وط  ت�����ش��ت��غ��ل  ك���ان���ت 

�لعملية  ت��ف��ا���ش��ي��ل  �أن  �جل���ن���ائ���ي، 
�لأوىل تعود �إىل ر�شد عيون رجال 
تتكون  لع�شابة  �ملخدر�ت  مكافحة 
يحاولون  �آ�شيويني  �أ�شخا�س  من 
ج���ل���ب �مل�����خ�����در�ت ب���و�����ش���ط���ة �أح����د 
�مل��ر�ك��ب �ل��ب��ح��ري��ة » �ل��ل��ن�����س«، من 
موطنهم �لأ�شلي �إىل دبي، وتابعت 
حتركات  جميع  �ملخت�شة  �ل��ف��رق 
�أف��������ر�د �ل���ع�������ش���اب���ة، ومت���ك���ن���ت من 
ك��ل من  متلب�شني يف  بهم  �لإي��ق��اع 
دبي،  ومر�شى  �لق�شي�س  منطقتي 
و400غر�م  14كيلو  وبحوزتهم 

من خمدر �لهريوين.
�للو�ء  فقال  �لثانية،  �لعملية  �أم��ا 

مكافحة  رج������ال  �إن  �مل���ن�������ش���وري 
�ملخدر�ت متكنو� من �إلقاء �لقب�س 
على 3 �أ�شخا�س، خليجي و�آ�شيوي 
و�أفريقي، متلب�شني يف �أحد �ملر�كز 
ي�شتلمون  وه���م  ب��دب��ي،  �ل��ت��ج��اري��ة 
يجلبونها  �ل���ت���ي  �ل�������ش���م���وم  ث���م���ن 
�شابق  ع������ن  �ل�������رتوي�������ج  ب���ق�������ش���د 
بها  م�شتهدفني  وت�شميم،  �إ�شر�ر 
���ش��ب��اب �ل���وط���ن، وق���د ب��ل��غ��ت كمية 
�مل�شبوطات ما يزيد عن 24 كيلو 
و400 غر�م من خمدر �حل�شي�س 
�لع�شابة  زع����ي����م  ب��ج��ل��ب��ه��ا  ق������ام 
�لدولة  �إىل  �جل��ن�����ش��ي��ة  �خل��ل��ي��ج��ي 
ب��و����ش��ط��ة خ��ل��ي��ج��ي �آخ����ر م��ق��ي��م يف 

�لدولة عرب مطار دبي  �إىل  فردي 
�لدويل. 

تعاون اأمني
م���ن ج��ه��ت��ه و����ش���ف �ل��ع��م��ي��د عيد 
ث��اين، مدير �لد�رة  حممد ح��ارب 
�لعامة ملكافحة �ملخدر�ت �لعمليات 
�لثالثة �لنوعية �لتي نفذتها فرق 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة 
و�ملوجعة  �ل�������ش���دي���دة  ب��ال�����ش��رب��ة 
�إذ  ل���ت���ج���ار وم���ه���رب���ي �مل�����خ�����در�ت، 
متكن �أفر�دها من �لإيقاع  بثالث 
�أع�شائها،  على  و�لقب�س  ع�شابات 
من  ك�����غ   52 ن���ح���و  وب����ح����وزت����ه����م 
و�ل��ك��وك��اي��ني وخمدر  �ل���ه���ريوي���ن 
�حل�����ش��ي�����س، م��ث��م��ن��اً م����ا ت���ق���وم به 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة 
نتائج  وذ�ت  مم��ي��زة،  عمليات  م��ن 
موؤثرة و�لت�شدي لكل من يحاول 

�لرتويج لهذه �لآفة.

�لفرق  ثاين بجهود  �لعميد  و�أ�شاد 
مكافحة  رج�������ال  م����ن  �مل��خ��ت�����ش��ة 
�ملخدر�ت وبالتن�شيق عايل �مل�شتوى 
�ل���ر����ش���د و�ل����ت����ح����ري وت����ب����ادل  يف 
�أهمية  ع��ل��ى  م����وؤك����د�ً  �مل���ع���ل���وم���ات، 
�لع�شابات  تلك  خمططات  �إف�شال 
ت�شتغل  ك���ان���ت  �ل���ت���ي  �لج���ر�م���ي���ة 
خطوط �ل�شحن �لبحري وحركتي 
و�لرت�نزيت  و�لت�شدير  �ل�شتري�د 
وتعمل  بال�شموم،  ل��الجت��ار  ب��دب��ي 
و��شعة من  م�شاحة جغر�فية  على 
�لعامل، متتد من �أمريكا �جلنوبية 

�إىل �آ�شيا فاأفريقيا.
و�أرج�������������ع �ل����ع����م����ي����د ث�������اين جن����اح 
منها  ع���دة،  �أ���ش��ب��اب  �إىل  �لعمليات 
�ملخدر�ت  م��ك��اف��ح��ة  رج����ال  ي��ق��ظ��ة 
وفاعلية  �لأمنية،  �ملعلومات  ودق��ة 
�لتعاون و�لتن�شيق بني �أفر�د فريق 
وجمارك  دب��ي  �شرطة  م��ن  �لعمل 

دبي.

»ديهاد« ميد يد العون لالجئي املخيم الإماراتي - الأردين يف »مريجيب الفهود«
•• مريجيب الفهود-وام:

�أطلق موؤمتر ومعر�س دبي �لدويل 
حملة  »ديهاد«  و�لتطوير  لالإغاثة 
�لالجئني  تعليم  ل��دع��م  �إن�����ش��ان��ي��ة 
�ل�����ش��وري��ني يف �مل��خ��ي��م �لإم���ار�ت���ي 
»مريجيب  مب��ن��ط��ق��ة  �لأردين   -
�ل����ف����ه����ود« مب���ح���اف���ظ���ة �ل�����زرق�����اء 
�لقريبة من �لعا�شمة عمان وذلك 
بالتعاون مع هيئة �لهالل �لأحمر 
�شفارة  م����ن  وب����دع����م  �لإم������ار�ت������ي 

�لدولة يف �لأردن .
�ل��ت��ي مت خاللها  ت��اأت��ي �حل��م��ل��ة - 
مدر�شية  حقيبة   2400 ت��وزي��ع 
�لقرطا�شية  م�����ن  وجم����م����وع����ة 
�ل�شرورية  �ملدر�شية  و�مل�شتلزمات 
قبل ب��دء �ل��ع��ام �ل��در����ش��ي �جلديد 
وم�شاعدة  �لعون  يد  م��ّد  بهدف   -
�ل��الج��ئ��ني و ر���ش��م �ل��ب�����ش��م��ة على 
وت�شجيعهم  �ملخيم  �أط��ف��ال  وج��وه 
على �لعلم و�ملثابرة و�جلد مل�شتقبل 

�أف�شل.
وق����ام وف���د م��ن م��وؤمت��ر ومعر�س 
»دي����ه����اد« ب��رئ��ا���ش��ة �ل���دك���ت���ور عبد 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ملدين  �ل�شالم 
�ملخيم  يف  ب���ج���ول���ة  »دي������ه������اد«  ل������ 

�إىل  �ل�شقيق  �لأردن  �إىل  وط��ن��ه��م 
جانب دعم جهود �لعاملني باملخيم 
جهدهم  ق�شارى  يبذلون  �ل��ذي��ن 
لتوفري �أف�شل �خلدمات و�لرعاية 
�ملخيم  ه��ذ�  �إن  و�أ���ش��اف  لقاطنيه. 
�لعالقة  ع���ل���ى  م���ث���ال  خ����ري  ي���ع���د 
�لأخ����وي����ة �ل���ت���ي جت��م��ع �لإم������ار�ت 
�لها�شمية  �لأردن������ي������ة  و�مل���م���ل���ك���ة 
يف خم��ت��ل��ف �مل����ج����الت خ��ا���ش��ة يف 
فاجلهود  �لإن�����ش��اين  �لعمل  جم��ال 
توفري  يف  �لبلدين  لكال  �مل�شرتكة 
�لإغ��اث��ي و�لإن�����ش��اين تبعث  �لدعم 
باأم�س  ه���م  م���ن  ق���ل���وب  �لأم������ل يف 
�شكره  ع��ن  �إل��ي��ه.. معربا  �حل��اج��ة 
وتقديره ل�شفارة �لدولة يف �لأردن 
وللهالل  �ملبادرة  هذه  دعمها  على 
�لأحمر �لإمار�تي لدوره �لبناء. و 
لفت �إىل �أنه مت خالل زيارة �ملخيم 
تقدمي �مل�شاعدة للطلبة من خالل 
�لأ�شا�شية  بالإحتياجات  تزويدهم 
�لتعليمية  م�����ش��ريت��ه��م  مل���ت���اب���ع���ة 
�لذي  �لأ���ش��ا���س  ب��اإع��ت��ب��اره��م حجر 
ي��رت��ك��ز ع��ل��ي��ه يف ت��ط��وي��ر و �إع����ادة 
كون  �مل�شتقبل  يف  وط��ن��ه��م  �إع���م���ار 
من  للنهو�س  �ل�شبيل  هو  �لتعليم 
جديد وهو منارة �لأمم وطريقها 

 « فاطمة  »�أم��ن��ا  وم�شغل  و�ملدر�شة 
وقاعة �لأفر�ح وغريها من �ملر�فق 
�ملعي�شية  �لظروف  على  وتعرف   ..
حياتهم  وت���ف���ا����ش���ي���ل  ل���الج���ئ���ني 
�ملقدمة  و�خل������دم������ات  �ل���ي���وم���ي���ة 
لرعايتهم يف �ملخيم. و على هام�س 
�ل�شالم  �لدكتور عبد  ق��ام  �ل��زي��ارة 
تقديري  درع  ب��ت�����ش��ل��ي��م  �مل�������دين 
�ملن�شوري  م��ب��ارك  حممد  ل�شعادة 
�لعمل  يف  �ملميزة  جلهوده  تقدير� 

حممد  ���ش��ع��ادة  ��شتقباله  يف  وك���ان 
م���ب���ارك �مل��ن�����ش��وري م��دي��ر خميم 
�ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم��ار�ت��ي �ملدير 
�لأردين  �لإم��ار�ت��ي  للمخيم  �لعام 
»مريجيب  �ل�����ش��وري��ني  ل��الج��ئ��ني 

�لفهود« .
و�ط��ل��ع �ل��وف��د خ��الل �جل��ول��ة على 
�ملر�فق �خلدمية �ملوجودة يف �ملخيم 
و�مل�شت�شفى  �لطبي  �مل��رك��ز  ومنها 
�مليد�ين �لإمار�تي وعيادة �لأطفال 

�لإن�شاين.
و قال �لدكتور عبد �ل�شالم �ملدين 
يف ت�شريحله : » تهدف زيارة وفد 
�لأردين  �لإم��ار�ت��ي  للمخيم  ديهاد 
يف مريجيب �لفهود ب�شفته منرب� 
�لإن�شاين  �ل��ع��ون  م�شرية  لتعزيز 
و�لإغ����اث����ي �إق��ل��ي��م��ي��ا وع���امل���ي���ا �إىل 
و�أبنائنا  �ل��ع��ون لإخ��و�ن��ن��ا  ي��د  م��د 
م��ن �ل��الج��ئ��ني �ل�����ش��وري��ني �لذين 
مغادرة  �ل��ظ��روف  عليهم  ف��ر���ش��ت 

م���ن ج��ان��ب��ه ت��ق��دم ���ش��ع��ادة حممد 
لوفد  بال�شكر  �مل��ن�����ش��وري  م��ب��ارك 
�إن��دك�����س »على  »دي���ه���اد« و���ش��رك��ة » 
�لإن�شانية  وم�����ش��اه��م��ت��ه  زي����ارت����ه 
وم�شتلزمات  ح��ق��ائ��ب  ت���وزي���ع  يف 
م���در����ش���ي���ة �لأم��������ر �ل�������ذي �أدخ������ل 
�لفرحة �إىل قلوب �أطفال �ملخيم.. 
ك��م��ا ���ش��ك��ر ج��م��ي��ع �ل��ق��ائ��م��ني على 
على  مثنيا  �مل��م��ي��زة  �مل���ب���ادرة  ه���ذه 
هذ�  تنظيم  يف  �مل��ب��ذول��ة  �جل��ه��ود 
روح  يعك�س  �لذي  �لإن�شاين  �لعمل 
�ل���رت�ب���ط و�ل��ت��اآخ��ي وي��خ��ف��ف من 
معاناة �لالجئني ويبث روح �لأمل 

نحو �لعي�س �لكرمي.
و عن �خلدمات �ملقدمة يف �ملخيم 
قال �لدكتور �ملدين: »قمت بزيارة 
يف  �لدولية  �ملخيمات  م��ن  �لعديد 
�أن م�شتوى  �إل  �ل��دول  �لعديد من 
وجودة �خلدمات �ملقدمة يف خميم 
فخر  م��دع��اة  ه��و  �لفهود  مريجب 
تغطي  فهي  ككل  �لإم���ار�ت  لدولة 
خم���ت���ل���ف جم��������الت �حل�����ي�����اة من 
ت��ع��ل��ي��م و���ش��ح��ة وخ���دم���ات مهنية 
�لقاطنني  ي�����ش��اع��د  �ل�����ذي  �لأم�����ر 
على عي�س حياة �أقرب ما تكون �إىل 

�لطبيعية«.

يف قلوب �لأطفال و�أ�شرهم.
وم��ع��ر���س موؤمتر  م���وؤمت���ر  وي���ع���د 
و�لتطوير  ل��الإغ��اث��ة  �ل���دويل  دب��ي 
يعزز  ب��ارز�  �إن�شانيا  حدثا  »دي��ه��اد« 
و�لإغاثي  �لإن�شاين  �لعون  م�شرية 
�إق���ل���ي���م���ي���ا وع���امل���ي���ا وي�������ش���ع���ى �إىل 
ن��وع��ي��ة يف م�شتوى  ن��ق��ل��ة  �إح�����د�ث 
�آليات  لتطوير  �مل�شرتكة  �جل��ه��ود 
و�ملو�قف  �لرب�مج  وتن�شيق  �لعمل 
�لإن�����ش��ان��ي��ة جت���اه �ل��ق�����ش��اي��ا �لتي 
قدرتها  وت�شعف  �ملجتمعات  ت��وؤرق 
�حتياجاتها  ع��ل��ى  �حل�������ش���ول  يف 

�لأ�شا�شية.

رئي�س الدولة مينح ال�سفري امل�سري و�سام ال�ستقالل من الطبقة الأوىل
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  منح �شاحب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ل�شيد  و�ئ��ل  �شعادة  �هلل(  )حفظه 
جمهورية  ����ش���ف���ري  ج������اد  حم���م���د 
و�شام  �لدولة  لدى  �لعربية  م�شر 

�ل�شتقالل من �لطبقة �لأوىل.

�لتعاون �لدويل .. �ل�شفري �مل�شري 
�لو�شام خالل ��شتقباله له مبكتب 
���ش��م��وه ب����دي����و�ن ع����ام �ل��������وز�رة يف 

�أبوظبي �م�س.
 و�أعرب �شموه عن �أمنياته لل�شفري 
و�أث��ن��ى على  �ل��ن��ج��اح..  و  بالتوفيق 
�لثنائية  �لعالقات  تعزيز  يف  دوره 
وجمهورية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ب���ني 

ياأتي منح �ل�شفري �مل�شري �لو�شام 
تقدير� للجهود �لتي بذلها خالل 
�أ�شهم  �ل���دول���ة م��ا  ف���رتة ع��م��ل��ه يف 
بني  �ل��ع��الق��ات  وتعزيز  تطوير  يف 
�لبلدين �ل�شقيقني يف �لعديد من 

�ملجالت.
بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  قلد  وق��د 
و  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د 

م�شر �لعربية يف �ملجالت كافة.
���ش��ع��ادة و�ئل  �أع����رب   من ج��ان��ب��ه.. 
�ل�شيد حممد جاد �شفري جمهورية 
�ل��ع��رب��ي��ة ل���دى �ل��دول��ة عن  م�شر 
ل�شاحب  ���ش��ك��ره  و  ت��ق��دي��ره  ب��ال��غ 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة )حفظه �هلل( 
ل�شموه  �حلكيمة  بال�شيا�شة  و�أ�شاد 

و �لدور �لبارز �لذي يلعبه �إقليميا 
ودوليا.

�جلهات  جل��م��ي��ع  بال�شكر  وت��وج��ه 
�ل����دول����ة ع���ل���ى ما  �حل���ك���وم���ي���ة يف 
وج��ده من تعاون ما كان له �لأثر 
�لإيجابي يف جناح مهمته يف تعزيز 

�لعالقات بني �لبلدين.

حممد بن زايد يتلقى ر�سالة خطية من رئي�س 
ت�ساد حول العالقات الثنائية و�سبل تعزيزها 

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�إت��ن��و رئي�س  ر���ش��ال��ة خطية م��ن ف��خ��ام��ة �إدري�������س دي��ب��ي 
جمهورية ت�شاد تتعلق بالعالقات �لثنائية بني �لبلدين 

و�شبل تعزيزها وتطويرها يف خمتلف �ملجالت.
�آل نهيان  ت�شلم �لر�شالة �شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن ز�يد 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و �ل��ت��ع��اون �ل���دويل ل��دى ��شتقباله - 
بديو�ن عام �ل��وز�رة يف �أبوظبي – �شعادة زكريا �إدري�س 

ديبي �شفري جمهورية ت�شاد لدى �لدولة.
ن��ه��ي��ان وزير  �آل  ب��ن ز�ي���د  �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل  و�أك����د �شمو 
�أن �لعالقات �لثنائية بني  �خلارجية و �لتعاون �لدويل 
دولة �لإمار�ت وت�شاد ت�شهد تطور� م�شتمر� يف جمالت 

عدة و�أن هناك حر�شا م�شتمر� على تعزيزها.
من جانبه �أكد �شعادة �شفري جمهورية ت�شاد لدى �لدولة 
حر�س بالده على تعزيز عالقات �لتعاون �مل�شرتك مع 
دولة �لإمار�ت يف �ملجالت كافة.. و�أ�شاد باملكانة �لر�ئدة 
�لإقليمي  �ل�شعيدين  على  �لإم��ار�ت  دولة  �لتي حتتلها 

و�لدويل.
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اأخبـار الإمـارات

�سرطة اأبوظبي : تركيب وتفعيل 
اأجهزة جديدة �سمن منظومة »�سهل«

•• اأبوظبي-وام:

منظومة  وتفعيل  تركيب  م��ن  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  �نتهت 
“�شهل” يف ع��دد م��ن و�حات  �أج��ه��زة �خل��دم��ة �ل��ذ�ت��ي��ة 
�أبوظبي  �إم�����ارة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني يف  �إ���ش��ع��اد  �أدن�����وك وم���ر�ك���ز 
خالل �أغ�شط�س �ملا�شي. ودعت �جلمهور �إىل �ل�شتفادة 
�إمت���ام  “�شهل” يف  �أج���ه���زة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �مل���ز�ي���ا  م���ن 

“ترخي�س  خل��دم��ات  �ل�����ش��رع��ة  وج���ه  ع��ل��ى  معامالتهم 
�ملتعامل  وق��ت  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  و�لآليات”  �ل�شائقني 
وتعزز  تطلعاتهم  تفوق  وخ��دم��ات  متميزة  جتربة  عرب 
تقدمي  قنو�ت  تنويع  على  �حلر�س  و�أك���دت  �شعادتهم. 
�شر�ئح  كافة  م��ع  لتتنا�شب  للجمهور  �ملتاحة  �خل��دم��ة 
“�أدنوك” ك�شريك  وتعاون  ..م�شيدة بجهود  �ملتعاملني 
��شرت�تيجي يف �إجناح مر�حل تفعيل �لأجهزة �جلديدة.

يف عملية  »املق�ش امل�سموم«

 �سرطة اأبوظبي  تطيح بخياط يتاجر مبخدر الكري�ستال »القاتل«
•• اأبوظبي-الفجر:

�أب��وظ��ب��ي بتاجر  �أط��اح��ت  �شرطة 
خم�����در�ت �آ����ش���ي���وي، ت�����ش��رت خلف 
ن�شاطه  ل��ي��ز�ول  �خل��ي��اط��ة  مهنة 
غري �مل�شروع يف حمله، با�شطياد 
�ل�����ش��ح��اي��ا و�ل���ف���ت���ك ب���ه���م، بعد 

حقنهم بال�شم �لزعاف �ملميت.
��شم  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ع���ل���ى  و�أط����ل����ق����ت 
متكنت  بحيث  �مل�شموم«  »�ملق�س 
من »ق�شق�شة« �ل�ِش�باك �ملفخخة 
ل��ل��ت��اج��ر، وحت���ري���ز 6 ك��ي��ل��و من 
�شديد  �لنقي  �لكري�شتال  خم��در 
�ل�ُش�ّم�ية، و�لذي يعر�س متعاطيه 
ملخاطر �شحية كالإ�شابة بالأزمة 

�لقلبية �لقاتلة.
�ل��ع��ق��ي��د ط���اه���ر غريب  و�أرج��������ع 
�ل������ظ������اه������ري، م�����دي�����ر م���دي���ري���ة 
مكافحة �ملخدر�ت يف قطاع �لأمن 
�لو�قعة  »ت��ف��ا���ش��ي��ل  �جل���ن���ائ���ي، 
�إىل  ���ش��ري��ة  م��ع��ل��وم��ات  ورود  �إىل 
�شخ�س  بحيازة  تفيد  »�مل��دي��ري��ة« 
�مل��خ��درة، بق�شد  �مل���و�د  كمية م��ن 
�لجتار بها، وعلى �لفور مت و�شع 

ع��ل��ى جمابهة  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة 
ك�شف  و  �مل��������خ��������در�ت،  ق�������ش���اي���ا 
و�ش�ل  �لإج����ر�م����ي����ة،  �مل��خ��ط��ط��ات 
ح�����رك�����ة �جُل�������ن�������اة م������ن �ل���ت���ج���ار 
و�مل��ه��رب��ني و�مل��روج��ني، لف��ت��اً �إىل 
�أن  وب��اًل عليهم قبل  �شتكون  �أنها 
�أفر�د  و�شمومهم  �شباكهم  مت�ّس 

�ملجتمع، وفق تعبريه.
و�أ�����ش����اف �أن�����ه ي���ت���وّج���ب ع��ل��ى كل 
�ملو�طنة  مفهوم  جت�شيد  �شخ�س 
بالإبالغ  �ل���رتّدد  بعدم  �ل�شاحلة 
عن مثل هوؤلء �لتجار، و�أل يكون 
عر�شو�  ما  �إذ�  لهم  �شائغة  لقمة 
�أو  ل�شر�ئها،  �ل�شامة  ب�شائعهم 
�لأغر�ء مببالغ نقدية لرتويجها، 
و�لتعامل  �ملُبّلغني،  موؤكد�ً حماية 

معهم ب�شرية تامة.
و�أك���د �أه��م��ي��ة ت��وح��ي��د  �جل��ه��ود يف 
�ل���ت�������ش���ّدي وت���ط���وي���ق م��ث��ل هذه 
�مل��م��ار���ش��ات �لإج��ر�م��ي��ة �ل��ت��ي من 
�ل��ع��ب��ث مب��ق��در�ت �لدولة  ���ش��اأن��ه��ا 
باأمن  و�لإ�������ش������ر�ر  وم������و�رده������ا، 
�ل�شباب،  و�أفر�ده ل�شيما  �ملجتمع 

عماد �لوطن وم�شتقبله.

للتحّري  متكاملة  �أم��ن��ي��ة  خ��ط��ة 
و�شبطه  ومر�قبته،  �مل�شتبه  ع��ن 
من  �ملجتمع  لوقاية  وق��ت  باأ�شرع 

�شروره.
وذكر �أن نتائج �لتحريات �لدقيقة 
���ع���ة �أك�������دت ����ش���ح���ة  تلك  و�مل���و����شّ
�ملعلومات على �لرغم من �لتخّفي 
يف  �لتاجر  �تبعه  �ل��ذي  و�لتمويه 
�أ�شلوبه �لإجر�مي، مت�شرت�ً خلف 
�لعاملني  مت��ث��ل  ل  �ل��ت��ي  م��ه��ن��ت��ه 
�إىل تقنني  بها باأي �شفة، م�شري�ً 
و�شبطه  �ل��ق��ان��ون��ي��ة،  �لإج�����ر�ء�ت 

مع �ملمنوعات.
و�ع�����������������رتف �خل���������ي���������اط خ������الل 
�ل��������ش�������ت�������ج�������و�ب ب�������������اأن خم������در 
بحوزته  �مل�����ش��ب��وط  �ل��ك��ري�����ش��ت��ال 
به بهدف �لجتار به ليدّر  خا�شاً 
�إ�شافياً بطريقة غري  عليه دخاًل 
م�شروعة، �إىل جانب مهنته �لتي 
يقتات منها رزقه، حيث مت �إحالته 
�إىل  و�مل��ح��ّرز�ت  �لو�قعة  مع ملف 
لبقية  ��شتكماًل  �لعامة،  �لنيابة 

�لإجر�ء�ت �لقانونية.
و�أك�����د �ل��ع��ق��ي��د �ل���ظ���اه���ري، قدرة 

جمارك راأ�س اخليمة تنظم مرحبًا مدر�ستي  
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

تفعياًل للم�شاركة يف مبادرة »مرحبا مدر�شتي« �لتي �طلقتها وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم على �مل�شتوى �لدولة، نظمت د�ئرة �جلمارك بر�أ�س �خليمة مبادرة 
مرحباً مدر�شتي ل�شتقبال �لطلبة مبنا�شبة �لعودة �إىل �ملد�ر�س بالتعاون مع 
مدر�شة �ملطاف �حللقة �لثانية للبنات. تهدف �ملبادرة �إىل حتفيز �لطلبة على 
��شتقبال عامهم �جلديد بهمة عالية ون�شاط وتوفري بيئة جاذبة وم�شوقة  
�لتفاعل �لإيجابي بني  وتعزيز روح �لنتماء و�لولء للمدر�شة وتنمية روح 
�لطلبة و�ملعلمني. وتنوعت فقر�ت مرحباً مدر�شتي باألعاب متنوعة وخمتلفة 
منها �حلركية و�لتفكري �لإبد�عي و�أي�شا �لعمل بروح �لفريق. بالإ�شافة �إىل 
تقدمي �لهد�يا  ت�شجيعا لهم كدعم معنوي يجعلهم يقبلون على مد�ر�شهم 

وتعليمهم بحما�س و�شغف ومثابرة طيلة �لعام �لدر��شي.

جلنة �سوؤون املحامني بق�ساء اأبوظبي تقبل قيد 19 حماميًا
•• اأبوظبي-وام:

قررت جلنة �شوؤون �ملحامني بد�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي، قبول قيد 19 حمامياً جديد�ً يف جدول �ملحامني �مل�شتغلني، 
فيما و�فقت على جتديد قيد 16 حمامياً �نتهى قيدهم ملدة تزيد عن �شهرين.

ونظرت �للجنة خالل �جتماعها ل�شهر �شبتمرب �جلاري، 4 �شكاوى �شد حمامني، و�تخذت ب�شاأنها �لقر�ر�ت �ملنا�شبة، 
و�طلعت على �لطلبات �جلديدة للقيد بجدول مندوبي مكاتب �ملحاماة، وو�فقت على قبول قيد 61 مندوباً، كما 
و�فقت على طلب نقل قيد حمام جلدول �ملحامني غري �مل�شتغلني. وعقدت جلنة �شوؤون �ملحامني، �جتماعها باملبنى 
رئي�س  �أبوظبي،  يف  �لق�شاء  د�ئ��رة  وكيل  �لعربي،  �شعيد  يو�شف  �مل�شت�شار  �شعادة  برئا�شة  �لق�شاء،  لد�ئرة  �لرئي�س 
�للجنة، وع�شوية كل من �لقا�شي عبد�لكرمي حممد فرعون، حمكمة �لنق�س، و�لقا�شي بو�شعيب هجامي، حمكمة 
��شتئناف �لعني، و�مل�شت�شار حممد �شويهر �لكثريي، رئي�س نيابة، و�مل�شت�شار علي �لفريحات، و�ملحامي عبد�هلل ف�شل 

�حلمادي، وخمي�س مبارك �لقبي�شي، مدير �إد�رة �شوؤون �ملحاماة و�خلرب�ء مقرر�ً للجنة.

دائرة النقل : مواقف جمانية يف عطلة راأ�س ال�سنة الهجرية باأبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

�ملو�قف  �ملتكامل عن جمانية تطبيق ر�شوم  �لنقل  �أبوظبي ممثلة مبركز  باإمارة  �لنقل  �أعلنت د�ئرة 
�شبتمرب حتى   13 ب��دء� من �خلمي�س  وذل��ك  �لهجرية  �ل�شنة  ر�أ���س  �لإم���ارة مبنا�شبة  �ل�شطحية يف 

�ل�شاعة 7:59 من �شباح يوم �ل�شبت �ملو�فق 15 �شبتمرب 2018.
�إع��اق��ة حركة �ملركبات  ون��وه��ت د�ئ���رة �لنقل �إىل ���ش��رورة ع��دم �ل��وق��وف يف �لأم��اك��ن �ملمنوعة وع��دم 
و�لتوقف ب�شكل �شحيح يف �لأماكن �ملخ�ش�شة للوقوف، وكذلك عدم �لوقوف يف �لأماكن �ملخ�ش�شة 

لل�شكان من �ل�شاعة 9:00 م�شاًء وحتى �ل�شاعة 8:00 �شباحاً.
و�أفادت �لد�ئرة �أن مر�كز خدمة �ملتعاملني يف �أنحاء �إمارة �أبوظبي �شتغلق خالل فرتة �لإجازة �أي�شا 

على �أن ي�شتاأنف �لعمل يوم �لأحد �ملو�فق 16 �شبتمرب �جلاري.
و�أعربت �لد�ئرة عن متنياتها للجميع بعام هجري �شعيد.

حاكم عجمان يفتتح م�ست�سفيني للعالج الطبيعي والأ�سنان يف جامعة اخلليج الطبية
•• عجمان - وام:

�لأعلى  �ملجل�س  �لنعيمي ع�شو  ر��شد  �ل�شيخ حميد بن  �ل�شمو  ثمن �شاحب 
�خلليج  وجامعة  �لطبي  ثومبي  جممع  يف  �لقائمني  جهود  عجمان  حاكم 
تاأ�شي�س جمموعة م�شت�شفيات متخ�ش�شة تخدم  �لكبري يف  �لطبية ودوره��ا 
�مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني وت��ق��دم �أف�����ش��ل �أ���ش��ال��ي��ب �ل��ع��الج �حل��دي��ث يف جميع 
�إىل تاأهيل �لأطباء �ملو�طنني وغريهم من  �إ�شافة  �لتخ�ش�شات و�لأمر��س 
وليكونو�  �لوطن  خلدمة  مبهنية  تدريبهم  على  و�حل��ر���س  �ملقيمني  �أب��ن��اء 
�لنخبة �ملتميزة لها من �ل�شباب �ملو�طن كاأطباء موؤهلني.. م�شيد� مبنجز�ت 
لتوفري م�شت�شفيات وكو�در طبية موؤهلة  و�لبناء  �لريادي  �جلامعة ودورها 

تخدم �ملجتمع.
�لطبيعي  للعالج  »ثومبي«  م�شت�شفى  �م�س  �شموه  �فتتاح  عقب  ذل��ك  ج��اء 
عجمان  يف  �لطبية  �خلليج  جامعة  يف  �لأ�شنان  وم�شت�شفى  �لتاأهيل  و�إع���ادة 
و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  بن حميد  ر��شد  �ل�شيخ  بح�شور 
و�شعادة نا�شر خليفة �لبدور وكيل وز�رة �ل�شحة �مل�شاعد ومدير منطقة دبي 
و�شعادة  �حلاكم  دي��و�ن  يف  �مل�شت�شار  �ل�شرفاء  �أم��ني  عبد�هلل  و�شعادة  �لطبية 
�ل�شمو حاكم عجمان و�شعادة  �ل�شكرتري �خلا�س ل�شاحب  حمد بن غليطة 
روؤ�شاء  �لطبية وعدد من  عام منطقة عجمان  �ل�شام�شي مدير  حمد ترمي 

ومدر�ء �لدو�ئر �حلكومية وكبار �مل�شوؤولني.
�لإمار�ت  دولة  �ل�شحي يف  �لقطاع  �لكبري يف  و�لنمو  بالتطور  �شموه  و�أ�شاد 
ودور �لقطاع �خلا�س يف هذ� �لتطور وخا�شة �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية �لطبية 

و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل�����ش��ح��ي��ة �ل��ع��الج��ي��ة وت��ق��دمي��ه��ا خ��دم��ات ذ�ت م�����ش��ت��وى عال 
حديثة  �شحية  وم��ع��د�ت  تقنية  م��ن  �لعلم  �إل��ي��ه  تو�شل  م��ا  �آخ��ر  و��شتخد�م 
من  كافة  �لأم��ر����س  ع��الج  يف  علمية  �إمكانيات  لديهم  باأطباء  و�ل�شتعانة 

خالل تلك �ملن�شاآت �ل�شحية.
وقال �شموه �إن �إمارة عجمان ترتجم روؤية �لقيادة �لر�شيدة لدولة �لإمار�ت 
يف ذلك من خالل ت�شجيع رو�د �لأعمال و�لقطاع �خلا�س على �ل�شتثمار يف 
�لر�ئدة يف هذ�  �مل�شت�شفيات  و�أن وجود مثل هذه  �لأكادميي �لطبي  �لتعليم 
تاأ�شي�س  على  �خلا�س  �لقطاع  قبل  من  �لكبرية  �مل�شاهمة  على  ي��دل  �ملجال 

جممعات ومر�كز �شحية عالية �مل�شتوى و�جلودة.
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  بالقيادة  �شموه  و�أ�شاد 
بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�أخيه �شاحب  �هلل«  �لدولة »حفظه  رئي�س  نهيان 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه 
�هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
�لأعلى حكام �لإمار�ت �لذين يولون �هتماما كبري� وي�شاندون ويباركون كل 
مبادرة وخطة ��شرت�تيجية تخدم تطوير �لقطاع �خلا�س و�لتعليم �لعايل 
كبناء  خا�شة  �شحية  م�شاريع  �أية  تنفيذ  ويدعمون  �ل�شحي  �ملجال  وتنمية 
بر�مج  تنفيذ  على  ويحر�شون  �خلا�شة  �ل�شحية  و�جلامعات  �مل�شت�شفيات 
�خلربة  لكت�شابهم  �لأ�شا�شي  �لهدف  �لوطنية  �لكو�در  تدريب  يكون  عملية 

�ملطلوبة و�ل�شتفادة منها يف �مل�شتقبل لقيادة �لعمل �ل�شحي و�لطبي.
وتفقد �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان - عقب حفل �لفتتاح ير�فقه �لدكتور 

�أمناء جامعة �خلليج �لطبية  حميي �لدين ثومبي موؤ�ش�س ورئي�س جمل�س 
�جلامعة  وع��م��د�ء  �لطبية  �خلليج  جامعة  م��دي��ر  ح��م��دي  و���ش��ام  و�ل��دك��ت��ور 
للعالج  »ث��وم��ب��ي«  م�شت�شفى  �أق�����ش��ام   - و�مل�����ش��وؤول��ني  و�ل��ق��ائ��م��ني  و�ل��ك��ل��ي��ات 
�لطبيعي و�إع��ادة �لتاأهيل و�ل��ذي يعترب �لأول يف دول��ة �لم��ار�ت وي�شم كل 
�لأد�ء  على  للتدريب  وغ��رف  و�لتاأهيل  �لطبيعي  �ل��ع��الج  يف  �لتخ�ش�شات 
�لعايل وتقييم وعالج �لتز�ن با�شتخد�م �أجهزة �حلديثة �إ�شافه �إىل منطقة 
�لو�قع �لفرت��شي وعلم �لنف�س �لع�شبي و�لغرف �حل�شية وخمترب �حلركة 

و�لعالج �لطبيعي وغريها من �لتخ�ش�شات .
يف  �لطبيعي  �لعالج  بر�مج  ح��ول  و�ف  �شرح  �إىل  ومر�فقوه  �شموه  و��شتمع 
�مل�شت�شفى ودوره جتاه �ملجتمع ومهنة �لعالج �لطبيعي من قبل متخ�ش�شني 

لعالج وتعريف �ملر�شى باأ�ش�س �لعالج �لطبيعي و�لتاأهيل.
و�ل��ذي ي�شم  �إىل ما يحتويه م�شت�شفى ثومبي لالأ�شنان  �شموه  ��شتمع  كما 
و�ملخترب�ت  �ملتوفرة  و�لإمكانيات  �لتخ�ش�شات  كل  وت�شمل  كر�شيا   60

و�لتدريب فيه .
�ل�شمو  �شاحب  ل��زي��ارة  �شعادته  عن  ثومبي  �لدين  حميى  �لدكتور  و�أع���رب 
و�إعادة  �لطبيعي  للعالج  ثومبي  م�شت�شفى  و�فتتاح  للمجمع  عجمان  حاكم 
�لطبي  ثومبي  جممع  �أن  من  ثقة  على  و�أن��ه  �لأ�شنان  وم�شت�شفى  �لتاأهيل 
و�لأبحاث  و�لتعليم  �ل�شحية  �لرعاية  وجهات  �أف�شل  من  كو�حد  �شيتجلى 
�إن جمموعة ثومبي �لطبية ت�شعى لتحقيق روؤية �شحية  يف �ملنطقة. وقال 
�لعالجية  �ل�شياحة  لنمو  �إ�شافية  دفعة  �شيعطي  �لإم��ار�ت مما  يف  متطورة 
يف �ملنطقة .. موؤكد� �أن �خلربة �لكلينيكية �ملكت�شبة يف �ملجمع �شتفيد ب�شكل 

كبري طالب جامعة �خلليج �لطبية وهو �جليل �لقادم من �ملهنيني �لطبيني 
يف  �شو�ء  وممار�شتها  �ل�شحية  �لرعاية  تكنولوجيا  م�شار  �شيحددون  �لذين 

�ملنطقة �و خارجها.
يذكر �أن جمموعة ثومبي �لطبية ت�شم جامعة �خلليج �لطبية �خلا�شة وما 
و�إد�رة  �لأ�شنان و�ل�شيدلة و�لعلوم �ل�شحية  ت�شمه من كليات �لطب وطب 
وخمترب�ت  �لتمري�س  وكلية  �ل�شحي  �لقت�شاد  وعلم  �ل�شحية  �لرعاية 
�شول  �ن��د  ب��ودي  و�شبا  �شحي  وم��رك��ز  ثومبي  �شيدلية  �إىل  �إ�شافة  ثومبي 
�لرعاية  يف  �ملتقدمة  �ملحاكاة  وم��رك��ز  وم�شرح  لالإ�شكان  ثومبي  وم�شروع 
ومركز  مركزية  ومكتبة  �لدقيق  للطب  ثومبي  �أب��ح��اث  ومعهد  �ل�شحية 

�أبحاث.
يعد  و�ل��ذي  �لدولة  يف  لالأ�شنان  خا�س  م�شت�شفى  �أول  �ملجموعة  ت�شم  كما 
�أكرب م�شت�شفى �أ�شنان �أكادميي يف �لقطاع �خلا�س يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
وكذلك �أكرب م�شت�شفى للعالج �لطبيعي و�إعادة �لتاأهيل �إ�شافة �إىل �مل�شت�شفى 
�لأكادميي �ل�شخم ب�شعة 500 �شرير وهو م�شت�شفى جامعة ثومبي و�لذي 
يعد �أكرب م�شت�شفى �أكادميي خا�س يف �ملنطقة وهو �لآن يف �ملر�حل �لنهائية 

من �إمتامه و�ملقرر �فتتاحه قريبا.
�ملتخ�ش�شة يف جمموعة ثومبي �لطبية مر�كز �شحية  �مل�شت�شفيات  وتعترب 
�أكادميية تتبع �لنظام �ل�شحي �لأكادميي مما مينحها ميزة فريدة تتمثل يف 

�متالك خربة �لأطباء وهم يف نف�س �لوقت �أكادمييون وباحثون.
ويتميز �لنظام �ل�شحي �لأكادميي بجامعة �خلليج �لطبية بكونه �أول نظام 

�شحي �أكادميي خا�س يف �ملنطقة.

منظومة وطنية للرقابة على قطع غيار املركبات تدخل حيز التنفيذ ال�سهر املقبل
•• دبي -وام:

�أعلنت هيئة �لإمار�ت للمو��شفات و�ملقايي�س “مو��شفات” �أن �لنظام �لإمار�تي للرقابة على قطع غيار �ملركبات 
�شيدخل حيز �لتنفيذ جزئيا مطلع �ل�شهر �ملقبل على �ملنتجات �لتي مل تطرح يف �أ�شو�ق �لدولة بعد.

و�أكد �شعادة عبد �هلل �ملعيني مدير عام هيئة �لإمار�ت للمو��شفات و�ملقايي�س “مو��شفات” �أن تطوير �لهيئة 
�لغيار  قطع  بجودة  �لرت��ق��اء  وي�شتهدف  �لدولة  يف  �ملعنية  �حلكومية  �جلهات  مع  بالتن�شيق  مت  �لنظام  لهذ� 
�مل�شتخدمة يف �لأ�ش�����و�ق �ملح�������لية و�ش����������مان مطابقتها للمو��شفات �لقيا�شية �لإمار�تية بال�شورة �لتي ت�شمن 

حماية وحقوق �مل�شتهلك من �لقطع �ملقلدة و�ملعيبة وتدعم �لقت�شاد �لوطني.

•• اأبوظبي-وام:

ح�����ش��ر ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ه����ز�ع ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان نائب 
�لفريق  و  �أب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ  �شمو 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و �شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل  خليفة  بن  �شلطان 
عبد�هلل  �أق��ام��ه  �ل��ذي  �ل�شتقبال  حفل  �ل��دول��ة  رئي�س 

بر�شيد  �شعيد  �لع�شري  و  �ل��ظ��اه��ري  بر�شيد  حممد 
و«   « ���ش��ل��ط��ان   « جنليهما  زف���اف  مبنا�شبة  �ل��ظ��اه��ري 
و  �لرميثي  ث��اين  عبيد  عتيق  كرميتي  �إىل   « ح��م��د�ن 
مبارك �شعيد بر�شيد �لظاهري وذلك يف نادي �شباط 
من  ع��دد  �حلفل  ح�شر  و  باأبوظبي.  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
�أق��ارب �لعري�شني و  �مل�شوؤولني و جمع من �ملدعوين و 
�أ�شدقائهما.. وتخللته عرو�س من �لفنون �ل�شعبية و 

�لأهازيج و�للوحات �لرت�ثية.

جلنة تخ�سي�س الأرا�سي تبحث طلبات الأرا�سي ملواطني ال�سارقة
•• ال�صارقة -وام:

لتخ�شي�س  �ملوؤقتة  �للجنة  عقدت 
مبقرها  �جتماعها  �م�س  �لأر��شي 
�لتخطيط  د�ئ������رة  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
�شعادة  برئا�شة  بال�شارقة  و�مل�شاحة 
ول��ي��د ب��ن ف���الح �مل��ن�����ش��وري رئي�س 
�لأر��شي  ط��ل��ب��ات  ل��ب��ح��ث  �ل��ل��ج��ن��ة 
و�ل�شكنية  و�ل��ت��ج��اري��ة  �ل�شناعية 
�ل�شارقة  �إمارة  و�عتمادها ملو�طني 
و�لقو�عد  ل��ل�����ش��روط  وف��ق��ا  وذل���ك 
�ملن�شوري  ���ش��ع��ادة  وق���ال  �مل��ح��ددة. 
�ل�شبل  �أف�شل  ناق�شت  �للجنة  �إن 
ل��ت��ل��ب��ي��ة �ح��ت��ي��اج��ات �لأه������ايل من 
ين�شجم  ومب��ا  �ل�شكنية  �لأر�����ش���ي 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ت���وج���ي���ه���ات  م����ع 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة وت��ع��ل��ي��م��ات �شمو 

متطورة و�شريعة ومب�شطة.
�للجنة  �أن  �إىل  �مل��ن�����ش��وري  و�أ���ش��ار 
ن�����اق�����������ش�����ت خ����������الل �ج����ت����م����اع����ه����ا 
�لأر��شي  تخ�شي�س  ����ش��رت�ط��ات 
بجانب  و�شحبها  ت��وزي��ع��ه��ا  و�آل��ي��ة 
��شتعر��س نتائج �لجتماع �لأخري 
و�مل�شاحة  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  د�ئ�����رة  م���ع 
�لذي  و�ملحوري  �لإيجابي  و�ل��دور 
�للجنة  �أع���م���ال  ب���ه يف دع���م  ت��ق��وم 
ومب����ا ي�����ش��اه��م ب�����ش��ك��ل �إي���ج���اب���ي يف 

حتقيق �أهد�فها.
�للجنة..  �أع�شاء  �لجتماع  ح�شر 
عبد �لعزيز عبيد �حل�شان و �شالح 
ح��م��ي��د �ل��ن��ق��ب��ي و ���ش��ل��ط��ان حممد 
دملوك  بن  مبارك  �شامل  و  بوغامن 
�هلل  و عبد  �شامل عبيد  و�إ�شماعيل 
�إبر�هيم  و  ه��وي��دن  ب��ن  علي  �شامل 
علي �ملليحي وخليفة �شعيد حلي�س 

- مقرر �للجنة .
�حلثيثة  و�ملتابعة  �ل�شارقة  حاكم 
بتلبية  �لتنفيذي  �ملجل�س  من قبل 

�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب����ن حم���م���د بن 
�شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 

�حتياجات �ملو�طنني من �لأر��شي 
وتوفريها لهم وفق �إجر�ء�ت عمل 

هزاع بن زايد و �سيف بن زايد و�سلطان بن 
خليفة يح�سرون اأفراح الظاهري والرميثي
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اأخبـار الإمـارات
»حمدان بن حممد الذكية« تطلق »نظام الإر�ساد الأكادميي الذكي«

•• دبي -وام: 

�أطلقت “جامعة حمد�ن بن حممد �لذكية” “نظام �لإر�شاد �لأكادميي 
�لذكي” للد�ر�شني �عتبار� من �لف�شل �لدر��شي خريف 2018 لتكون 
جديد  ومبتكر  ذك��ي  تعليم  نظام  تتبنى  �لعربي  �لعامل  يف  جامعة  �أول 
ي�شكل نقلة نوعية يف م�شار �لتعليم �لذكي وحتديد� يف ما يتعلق باإر�شاد 

�لد�ر�شني وم�شاعدتهم بطريقة �إلكرتونية تفاعلية على مد�ر �ل�شاعة.
�بتكار  على  تعمل  �لعربي  �لعامل  يف  ذكية  جامعة  �أول  �جلامعة  وتعترب 
و�ملقرر�ت  �مل�����ش��ار�ت  �خ��ت��ي��ار  يف  �ل��د�ر���ش��ني  ي�شاعد  ذك��ي  تعليمي  ن��ظ��ام 
مو�كبة  يف  �جلامعة  م�شرية  يعزز  مبا  و�ملنا�شبة  �ل�شحيحة  �لتعليمية 

�لتطور�ت �ملت�شارعة �لتي ي�شهدها �لقرن �حلادي و�لع�شرين.

“خمترب �لإب����د�ع يف  “نظام �لإر���ش��اد �لأك��ادمي��ي �لذكي” ن��ت��اج  ومي��ث��ل 
م�شتقبل �لتعليم �لذكي” �لذي يكت�شب �أهمية ��شرت�تيجية باعتباره �أحد 
�ملبادر�ت �ملبتكرة �لتي تن�شوي حتت مظلة “جامعة حمد�ن بن حممد 
�لذكية” لتوفري من�شة تفاعلية عاملية �مل�شتوى لتحفيز �لبتكار وتر�شيخ 
ج�شور �لتو��شل و�لتفكري �لإبد�عي يف �أ�شاليب �لتعليم �لذكي يف �لعامل 
دعم  على  و��شحة  منهجية  خ��الل  من  �ملبتكر  �لنظام  ويعمل  �لعربي. 
�تباعها  �لدر��شية” �لتي يجب على كل د�ر�س  “�خلطة  حتقيق مكامن 
وذلك  حم�شنة  بطريقة  �لدر��شية  خطته  ومتابعة  للتخرج  و��شتكمالها 
با�شتخد�م �أحدث �لبتكار�ت �لتكنولوجية وتقنيات �لذكاء �ل�شطناعي 
ذكية”  معلومات  “لوحة  على  رئي�س  ب�شكل  تعتمد  مدرو�شة  بطريقة 
�ملنا�شبة  �ل���ق���ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  يف  �ل��د�ر���ش��ني  م�شاعدة  على  تعمل  مبتكرة 

و�إر�شادهم يف عملية �نتقاء �لدور�ت �لتعليمية و�لرب�مج �لأكادميية �لتي 
حتاكي تطلعاتهم وتتنا�شب مع �إمكاناتهم �لعلمية ونتائجهم �لدر��شية 
يدخلها  �لتي  و�ملتنوعة  �لدقيقة  و�ملعلومات  �لبيانات  على  بناء  وذل��ك 

�لد�ر�شون �إىل �للوحة �إلكرتونيا وبطريقة �شهلة وغري معقدة.
وي�شكل �لربنامج نقلة نوعية على �شعيد تفادي �لأخطاء �ل�شائعة عند 
�لت�شجيل �جلامعي مقدما من�شة تفاعلية مبتكرة ت�شكل ج�شر� مبا�شر� 
لتعزيز �لتو��شل بني �لد�ر�س ووكيل �إر�شادي ذكي ومركزي متوفر على 
مد�ر �لف�شل �لدر��شي ويف �أي وقت ومن �أي مكان مبا ي�شمن �حل�شول 
على ن�شح دقيق ومت�شق من �شاأنه توجيه �لد�ر�س ودعمه لتخاذ قر�ر�ت 
و�عية لتحقيق �لتميز �لأكادميي و�لعلمي. وقال �لدكتور من�شور �لعور 
رئي�س “جامعة حمد�ن بن حممد �لذكية” �إن “نظام �لإر�شاد �لأكادميي 

�لذكي” ياأتي �لتز�م من �جلامعة برت�شيخ دورها �ملحوري كمركز ر�ئد 
ل�شت�شر�ف م�شتقبل �لتعليم يف �لدولة عرب �إر�شاء دعائم �لبتكار و�لإبد�ع 
يف �شناعة �ملعرفة وتبني ثقافة �لتطور �مل�شتمر و�مل�شتد�م يف ظل �لدعم 
بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  من  �مل�شتمرة  و�لتوجيهات  �لكبري 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي �لرئي�س �لأعلى للجامعة. و�أ�شاف �لعور 
�أن �جلامعة مل تدخر جهد� يف تطوير نظام �إر�شاد ذكي متكامل �شخ�شي 
�لأكادميية  بالرب�مج  �ل�شلة  �إر�شاد�ت دقيقة ذ�ت  مبتكر وتفاعلي يقدم 
و�لدور�ت �لتدريبية لكل د�ر�س وذلك بطريقة عملية على مد�ر �ل�شاعة 
مبا ي�شب يف خدمة �أهد�ف مبادرة “دبي �ملدينة �لذكية” �لتي �أطلقها 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” .

بلدية مدينة اأبوظبي توفر اأف�سل اإجراءات ال�سالمة والأمان واخلدمات الع�سرية لإ�سعاد املجتمع

�ساطئ احلديريات ينب�س باحليوية والن�ساط با�ستقبال هواة ال�سباحة 
 •• اأبوظبي – الفجر: 

ماز�لت �أجو�ء �ملتعة و�لن�شاط تنب�س يف �شاطئ �حلديريات، مع توفري بلدية 
مدينة �أبوظبي باقة ر�قية من �ملر�فق �لريا�شية و�لرتفيهية يف �أجو�ء تنعم 
تز�يد�ً  �ملا�شية  �لفرتة  �شهدت  حيث   ، و�لطبيعة  �لأج���و�ء  ونقاء  باحليوية 
ملحوظاً يف �أعد�د زو�ر �ل�شاطئ متجاوز�ً 460 �ألف ز�ئر منذ �فتتاح �ل�شاطئ 

يف مايو من �لعام �حلايل 2018.
و�أ�شارت بلدية مدينة �أبوظبي �أن �شاطئ �حلديريات قد �أ�شبح من �لوجهات 
�ملف�شلة ملحبي �ل�شباحة و�ل�شتجمام حتت �أ�شعة �ل�شم�س ، حيث ميتد �شاطئ 
 24000 تبلغ  كلية  ومب�شاحة  ط��ويل  م��رت   600 م�شافة   على  �ل�شباحة 

مرت مربع ، وتتو�فر فيه جميع مقومات �لأمن و�ل�شالمة، كما تتو�فر فيه 
على  �لأم��ن  �إىل خدمات  بالإ�شافة  �ل�شباحة  ط��و�ل فرتة  �ملنقذين  خدمات 
مد�ر �ل�شاعة، وميكن لهو�ة �ل�شباحة ق�شاء �أجمل �لأوقات يف مياه �ل�شاطئ 

�لنقية و�لآمنة يومياً من �شروق �ل�شم�س وحتى مغيبها.
وحول معايري �لأمن و�ل�شالمة �مل�شتخدمة يف �ل�شاطئ �أكدت بلدية مدينة 
�بوظبي �أن �ل�شاطئ يخ�شع خلدمات �لأمن ح�شب معايري هيئة �إد�رة �شركات 
�لإنقاذ ح�شب  �لد�خلية وخدمات  لوز�رة  �لتابعة   ASSD �مل�شاعدة  �لأمن 
 International Life Saving من  لكٍل  �لتابعة  �لعاملية  �ملعايري 
�أن  م�شرية  �أبوظبي،  حكومة  قبل  من  و�ملعتمدة   Swim US و   ))ILS

دخول �ل�شاطئ جماين للزو�ر.

�ل�شباحة  �شاطئ  دعم  على  حالياً  تعمل  �أنها  �أبوظبي  مدينة  بلدية  و�أ�شارت 
يف �حلديريات باملزيد من �خلدمات �ملميزة لإ�شعاد �ملجتمع وتوفري خيار�ت 

متعددة �أمام �لزو�ر.

احلديريات تاريخ واأرقام
�أبوظبي، على م�شاحة تغطي  جزيرة �حلديريات متتد جنوب غرب جزيرة 
و�لتي  �لأم،  �أبوظبي  بجزيرة  �لل�شيقة  �جلزر  �إحدى  تعد  هكتار   3،000
�حلالة،  )ج��زي��رة  وه��ي:  باأبوظبي  حميطة  ج��زر  �أرب���ع  جمموعها  يف  ت�شكل 
ل�شكان  مف�شلة  وجهة  �ملا�شي  يف  ت�شكل  وكانت  و�لفطي�شي(،  و�أبوك�شي�شة 
جزيرة �أبوظبي وخ�شو�شاً على �شعيد �لرعي و�ل�شيد و�لإقامة فيها خالل 

ف�شل �ل�شتاء ، كون �حلديريات متتلك تربة رملية وطينية، وتنمو فيها �أنو�ع 
خمتلفة من �لأع�شاب.

كما ت�شم �حلديريات خمزوناً �شمكياً وفري�ً يف �شاطئيها �لغربي و�جلنوبي، 
ل�شيد  و��شعاً  مكاناً  وحتتوي  و�ل�شايف،  و�لبياح  �لبدح  �أ�شماك  وخ�شو�شاً 

�لروبيان حيث توفر �جلزيرة بيئًة خ�شبًة لنمو �لروبيان وتكاثره.
وهي  ت�شكلها  طبيعة  نتيجة  طبيعية  بحماية  �حل��دي��ري��ات  ج��زي��رة  وتتمتع 
هادئة  �أمو�جاً  �لذي مينحها  �لأم��ر  �ملبا�شرة،  �لهو�ئية  �لتيار�ت  مبناأى عن 
وخفيفة و�آمنة على مد�ر �لعام، وتع�ش�س يف �جلزيرة طيور خمتلفة �لأنو�ع 
لعدد من  �أن��ه��ا موطن  �إىل  بالإ�شافة  و«�ل�����ش��ر«  »�ل��غ��و�ي«  »�ل��ن��ور���س«،  مثل 

�لزو�حف ويف مقدمها �ل�شالحف.  

اقت�سادية راأ�س اخليمة ت�سارك يف مبادرة العودة اإىل املدار�س
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ر�أ������س �خليمة  �ق��ت�����ش��ادي��ة  ب�����ادرت 
ب���د�ي���ة ك���ل ع���ام در�����ش���ي ج��دي��د يف 
�لوطنية  �مل�����ب�����ادرة  يف  �مل�������ش���ارك���ة 
�ملر�كز  يف  �مل���د�ر����س(  �إىل  )�ل��ع��ودة 
�لإم���ارة من  �ل��ك��ربى يف  �لتجارية 

�مل�شاركة �إمياناً من �لد�ئرة باأهمية 
للطلبة  �لنف�شية  �لأب���ع���اد  ت��ع��زي��ز 
هذه  مبثل  م�شاركتهم  خ��الل  م��ن 
لهم  وت�شويقاً  �ملجتمعية،  �ملبادر�ت 
باإيجابية  �جلديد  �لعام  ل�شتقبال 
بالبيئة  �رت����ب����اط����ه����م  وت����ع����زي����ز 

�ملدر�شية. 

خالل �مل�شاركة يف ��شتقبال �لطلبة 
وتهنئتهم ببدء عام در��شي جديد. 
م�شاركة  �لفعالية  ت�شمنت  وق���د 
مع  ع��م��ور،  �لكرتونية  �ل�شخ�شية 
�إر�شاد�ت  تت�شمن  كتيبات  تقدمي 
�لتميز  يف  ت�������ش���اع���ده���م  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
و�ل��ن��ج��اح �ل���در�����ش���ي، وت���اأت���ي هذه 

وبهذه �ملنا�شبة �أ�شارت �أ�شماء �شعيد 
يف  �لإد�ري  �مل�شاعد   – �لدهماين 
�لتجارية  و�حلماية  �لرقابة  �إد�رة 
بعد  للمد�ر�س  �لطلبة  – �إن عودة 
ف��رتة طويلة من �لإج���ازة يتطلب 
�لإي��ج��اب��ي��ة للطلبة  �ل��ر���ش��ائ��ل  ب��ث 
ل��ت��ق��ب��ل �ل����ع����ودة ل��ل��م��د�ر���س بحب 

�ملزيد  و���ش��غ��ف ورغ���ب���ة يف حت��ق��ي��ق 
م���ن �لإجن���������از�ت و�ل���ت���م���ي���ز، ول���ذ� 
�خليمة  ر�أ����س  �قت�شادية  حت��ر���س 
�ملبادر�ت  ك��اف��ة  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
ومنها  �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف  �ملجتمعية 
مبادرة �لعودة �إىل �ملد�ر�س يف �لعام 

�حلايل.

»طرق دبي« تطلق خدمة تق�سيط دفع املخالفات 
ببطاقة الئتمان جلميع مركبات الدولة

•• دبي-وام:

و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  �أطلقت 
بدبي خدمة تق�شيط دفع �ملخالفات 
�ملركبات  جلميع  للهيئة  �مل�شتحقة 
�مل���روري  �ل��ن��ظ��ام  �مل��ن��درج��ة �شمن 
جلميع �إم���ار�ت �ل��دول��ة وذل��ك من 
�إطار  يف  �لئ��ت��م��ان  بطاقات  خ��الل 
�ل�شرت�تيجية  �ل���غ���اي���ة  حت��ق��ي��ق 
و�ل�شاد�شة  �لنا�س«  »�إ�شعاد  �لثالثة 

�ملتمثلة ب�«�ل�شتد�مة �ملالية«.
�ل���ك���ع���ب���ي مدير  �ح����م����د  و�و������ش�����ح 
بقطاع  للمالية  �لتنفيذي  �لإد�رة 
�ملوؤ�ش�شي  �لإد�ري  �لدعم  خدمات 
ه���ذه �خلدمة  �أط��ل��ق��ت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ن 
�لتي ت�ُمّكن �ملتعاملني من تق�شيط 
للهيئة  �مل�شتحقة  �ملخالفات  قيمة 
وذل��ك على م��د�ر ع��ام و�ح��د ودون 
فو�ئد بنكية عرب ��شتخد�م بطاقة 
7 بنوك  �ل�����ش��ادرة م��ن  �لئ��ت��م��ان 

�أبوظبي  وب��ن��ك  �مل�شرق  بنك  وه��ي 
�لإ�شالمي  دب���ي  وب��ن��ك  �ل��ت��ج��اري 
�لوطني  دب�����ي  �لإم����������ار�ت  وب���ن���ك 
ون�����ور ب��ن��ك وم�������ش���رف �لإم�������ار�ت 
�لتجاري  و�ل���ب���ن���ك  �لإ�����ش����الم����ي 
�أخ��رى يف  �ل��دويل و�شت�شمل بنوكا 
�ل�شتفادة  �أن  مو�شحا  �مل�شتقبل 
تتم  �ملخالفات  تق�شيط  من خدمة 
من خالل �لدفع يف تطبيق �لهيئة 
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تت�شم  �خل��دم��ة  ه���ذه  �ن  �إىل  ل��ف��ت 
باأنها ت�شمل جميع مركبات �لدولة 
�ملُ�شتحقة  ل��ل��م��ب��ال��غ  ���ش��ق��ف  ودون 
�لدفع  �أ���ش��ل��وب  عك�س  وه��و  للهيئة 
يقت�شر  و�ل����ذي  �مل��ت��ب��ع  بال�شيكات 
بالنظام  �مل�����ش��ج��ل��ة  �مل��رك��ب��ات  ع��ل��ى 
�ملروي باإمارة دبي و�لذي ل ي�شمح 
توفر  خالل  من  �شوى  بالتق�شيط 
�حل��د �لأدن���ى لإج��م��ايل �ملخالفات 
دره���م  �آلف   5 ب��ق��ي��م��ة  ل����الأف����ر�د 
درهم  �أل��ف   20 بقيمة  ولل�شركات 
�أن �ط��الق هذه �خلدمة  .. موؤكد� 
�لغاية  حت��ق��ي��ق  �إط��������ار  يف  ي����اأت����ي 
�إ�شعاد  �ل��ث��ال��ث��ة«  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
»�ل�شتد�مة  و�ل�����ش��اد���ش��ة  �ل��ن��ا���س« 
�مل���ال���ي���ة« و�ل�����ش��اب��ع��ة »مت���ي���ز هيئة 
ت�شهيل  و�أن  و�مل��و����ش��الت«  �لطرق 
يحتل  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  �لإج����������ر�ء�ت 
�أول���وي���ة ق�����ش��وى يف �أج���ن���دة عمل 

�لهيئة.

الوطني للتاأهيل ينظم ور�سة اإقليمية للمتخ�س�سني يف املجال ال�سحي والطبي

وفد �سعودي يطلع على اأعمال  ا�ست�ساري ال�سارقة  وفر�س النمو بالإمارة 

•• اأبوظبي-وام:

و�لطبي  �ل�شحي  �ملجال  للمتخ�ش�شني يف  �لعمل  ور�شة  �أعمال  �م�س  ب��د�أت 
�لتي ينظمها �ملركز �لوطني للتاأهيل بالتعاون مع منظمة �ل�شحة �لعاملية 
مب�شاركة 33 متخ�ش�شا ميثلون 15 دولة بجانب خرب�ء عامليني من مكتب 
�لأمم �ملتحدة �ملعني للمخدر�ت و�جلرمية و�جلمعية �لعاملية لطب �لإدمان 
وجهات تعليمية عاملية منها م�شت�شفى جامعة هارفرد ماكلني يف �لوليات 

�ملتحدة .
�شخبوط  مبدينة  �مل��رك��ز  مبقر  �أي���ام  ثالثة  ت�شتمر  �لتي   - �لور�شة  تهدف 
��شتجابة  لتعزيز  �لفعال  �لإقليمي  للتعاون  �إن�شاء من�شة  �إىل   - �أبوظبي  يف 
�حلو�ر  يف  و�مل�شاهمة  �لإقليم  يف  �مل��خ��در�ت  تعاطي  مل�شاكل  �لعامة  �ل�شحة 
�لعامة  �ل�شحة  �شياق  يف  �ملخدر�ت  مبكافحة  �ملعنية  �ل�شيا�شة  ب�شاأن  �لعاملي 
�لعمل  لإط���ار  �لنهائية  �ل�شيغة  و���ش��ع  مناق�شة  ب�����ش��اأن  تو�شيات  وت��ق��دمي 

�لإقليمي.
�لوطني  للمركز  �لعام  �ملدير  �لغافري  عبد�هلل  حمد  �لدكتور  �شعادة  و�أك��د 
للتاأهيل يف �أبوظبي - يف كلمته �لفتتاحية للور�شة - �أهمية هذ� �للقاء �لذي 
ميثل فر�شة ملناق�شة حتديد �مل�شاريع �لتعاونية و�لأن�شطة �مل�شرتكة وبر�مج 
بالتعاون  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  عمل  خطط  يف  �شتنعك�س  �لتي  �لتبادل 
ك��اه��ل جمتماعاتنا  �مل��خ��در�ت م��ن على  �أج���ل تقلي�س وق��ع  �مل��رك��ز م��ن  م��ع 
�مل�شرتك يف  بالعمل  �ملتعلقة  ��شرت�تيجيتنا  �لأخ��رية على  �للم�شات  ولو�شع 
هذ� �ل�شياق �لأمر �لذي ميثل جزء� هاما يف �لنظرة �ل�شرت�تيجية لإمارة 

�أبوظبي وقانون �إعادة تنظيم �ملركز �ل�شادر موؤخر� على حد �شو�ء .
لتعزيز  وثيقة  �إع���د�د  على  كبري  ب�شكل  �شيعمل  �ل��ور���ش��ة  برنامج  �إن  وق��ال 
 .. منطقتنا  يف  �لعقلية  �مل��وؤث��ر�ت  تعاطي  مل�شكلة  �لعامة  �ل�شحة  ��شتجابة 
م�شري� �إىل �لعمل �شويا من �أجل و�شع �أهد�ف ميكن حتقيقها وو�شع �شبل 
لقيا�س �لتطور يف جميع �ملجالت �حل�شا�شة �لتي تهمنا ف�شال عن توحيد 
�جلهود لإحر�ز جناحات �أكرب بوترية �أ�شرع يف جمال �لت�شدي لآفة تعاطي 
�ملوؤثر�ت �لعقلية وعالج مر�شى �لإدمان و�إعادة دجمهم يف �ملجتمع كعنا�شر 

فعالة ت�شاهم يف �لبناء و�لتطور .
و�أعرب - يف ت�شريح خا�س لوكالة �أنباء �لإمار�ت » و�م » - عن بالغ تقديره 
تطويرها  يف  للتاأهيل  �لوطني  �ملركز  خ��رب�ء  �شارك  �لتي  �لدولية  للجهود 

لدعم كل �لأن�شطة �ملتعلقة للوقاية من م�شاكل تعاطي �ملخدر�ت يف �ملنطقة 
�ملخدر�ت  ب�شيا�شات  �خلا�س  �لعام  �حل��و�ر  يف  �مل�شاهمة  يف  �لبارز  ول��دوره��ا 
�شمن �شياق �ل�شحة �لعامة .. موؤكد� جهود �ملركز منذ تاأ�شي�شه عام 2002 
يوجد  �أن��ه  �إىل  لفتا  �لإدم���ان..  ع��الج  يف  متخ�ش�شا  متميز�  مركز�  ليكون 
على �أجندة �ملركز �لعديد من �مل�شاريع �لتطويرية منها �ن�شاء مركز تعليمي 
يعد  �ملدمنني  ع��الج  جم��ال  يف  �لعاملة  �لفنية  �ل��ك��و�در  بتدريب  متخ�ش�س 
�أن  �إىل  م�شري�   .. و�أفريقيا  و�أوروب����ا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  م�شتوى  على  �لأول 
�ملركز �شيقدم خدماته لفئة كبري من �ملجتمع و�ملعنيني و�لباحثني يف جمال 

�لإدمان.
باجلهود  �ملتو�شط  �شرق  ل��دول  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  �أ�شادت  جهتها  من 
�لتي يبذلها �ملركز �لوطني للتاأهيل على �شعيد �لوقاية و�لعالج و�لتاأهيل 
من �لإدم��ان على �ملخدر�ت عرب تقدمي كل �لو�شائل �ملتاحة لعالج وتاأهيل 
توؤهل  ووقائية  و�شحية  عالجية  بر�مج  و�عتماد  وتنفيذ  �لإدم���ان  مر�شى 

�ملر�شى لالندماج يف �ملجتمع.
من جانبه �أو�شح �لدكتور علي �ملرزوقي مدير �إد�رة �ل�شحة �لعامة يف �ملركز 
يتعلق  م��ا  يف  �أ�شا�شية  حم��اور  خم�شة  تغطي  �لور�شة  �أن  للتاأهيل  �لوطني 
جمال  يف  �ملعنية  �جلهات  بني  ما  و�لتعاون  �لعقالنية  و�ملوؤثر�ت  باملخدر�ت 
و�شع �شيا�شات للحد من �لإدمان و�نت�شاره وو�شع �شيا�شات ت�شاهم يف �إعادة 

دمج مر�شى �لإدمان.
وتركز �لور�شة على �أهمية �لتعاون بني �جلهات �ملعنية كال�شرطة و�ملجتمعية 
و�لتعليمية يف و�شع بر�مج للحد من �لإدمان يف جمال �لتوعية و بناء كو�در 
�ملهمة  �مل��ح��اور  �أح��د  ��شتعر��س  بجانب  �لعالج  توفري  على  ق��ادرة  عالجية 
وهو �لك�شف �ملبكر عن مر�شى �لإدمان عن طريق �أطباء �لرعاية �ل�شحية 

�لأولية وتوفري �لتدريب �ملنا�شب.
ويرتبط �ملركز �لوطني للتاأهيل بعالقة تعاون مع منظمة �ل�شحة �لعاملية 
يف جو�نب تدريبية وعالجية حيث مت موؤخر� �عتماد �ملركز كمركز متعاون 
�ملتو�شط يح�شل  �إقليم �شرق  �ملنظمة ويعترب ثاين مركز على م�شتوى  مع 
على  �أثبت  كما  �ملنطقة  يف  �ملركز  تطور  على  �شاعد  مما  �لعتماد  هذ�  على 
�ل��ع��الج ملر�شى �لإدم���ان م��ن حيث ن�شب  ب��ر�م��ج  �أن��ه يقدم  �ل��ع��امل  م�شتوى 
�لنتكا�شة وطرق �لعالج �ملتبعة وتعد خام�س ور�شة عمل ي�شت�شيفها �ملركز 

خالل �لأربع �أعو�م �ملا�شية .

•• ال�صارقة -وام:

لإمارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  رئي�شة  �مل��ال  عبد�لرحمن  خولة  �شعادة  �أك��دت 
و�ل�شعودية  �لم����ار�ت  �شعبي  جتمع  �ل��ت��ي  �ل��ع��الق��ات  متانة  على  �ل�����ش��ارق��ة 
�ململكة  �لتو��شل بني دولة �لم��ار�ت عامة و�ل�شارقة خا�شة مع  ومب�شتوى 

�لعربية �ل�شعودية.
جاء ذلك خالل لقائها �أم�س �لأول مبقر �ملجل�س وفد� �شعوديا يزور �ل�شارقة 
حاليا قدمت لأع�شائه نبذة تعريفية حول عمل �ملجل�س �ل�شت�شاري وروؤية 
�ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ل�شموه وممثال  ع��ون��ا  ليكون  �ملجل�س  �إن�����ش��اء  م��ن  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى 

للمجتمع.
ح�شر �للقاء �أحمد �شعيد �جلرو�ن �لأمني �لعام للمجل�س �ل�شت�شاري بجانب 
�لدكتور  �ل��ز�ئ��ر  �ل��وف��د  �شم  فيما   .. وم�شوؤوليه  �ملجل�س  �ع�شاء  م��ن  ع��دد 
�ل�شابق  �ل�شعودي  �ل�شورى  �مل�شيقح ع�شو جمل�س  عبد�لرحمن بن عبد�هلل 

حمود  م�شيقح  و�ل�شيخ  �ل�شناعية  �لو�شائل  جمموعة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�ملنكر ومر�فقيهما  �مل�شيقح من من�شوبي هيئة �لأمر باملعروف و�لنهي عن 
و�ل�شت�شار�ت  ل��ل��ت��دري��ب  �ل�شاملة  �جل����ودة  م��رك��ز  �إد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء 

�ل�شعودي.
دولة  يربط  ما  �مل�شيقح  عبد�هلل  بن  عبد�لرحمن  �لدكتور  �أك��د  جانبه  من 
�لإمار�ت ب�شورة عامة و�إمارة �ل�شارقة من عالقات ثنائية متينة ومتعددة 

يف كافة جمالت �لقت�شاد و�لتعليم و�لثقافة وغريها مع �ل�شعودية.
و�أ�شار �إىل حر�شه على بحث �شبل تطوير �لعالقات و�لطالع على �لنه�شة 
طفر�ت  م��ن  �ل�شارقة  �إم���ارة  ت�شهده  وم��ا  و�لعمر�نية  و�لثقافية  �لعلمية 
م�شاريع  ت�شهد  �ل�شارقة  �أن  �إىل  ..لفتا  متعددة  م�شاريع  و�إقامة  �قت�شادية 

م�شتقبلة ومنو� وتطور� يف كافة �حلقول.
وتابع �حل�شور مادة م�شورة عن مر�حل �إن�شاء �ملجل�س �ل�شت�شاري وف�شوله 
�لت�شريعية بجانب مرحلة �لنتخابات �لتي �شهدتها �إمارة �ل�شارقة بانتخاب 

ن�شف �أع�شاء �ملجل�س مع بد�ية �لف�شل �لت�شريعي �لتا�شع.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة   تطلق حملة توعوية �سمن برناجمها الوطني ملكافحة مر�س ال�سل 

•• دبي-وام:

�مل��������جتمع  ووق������اية  �ل�������شحة  وز�رة  تن������ظم 
�ل�شل  م���ر�س  ملك��������افحة  ت�������وع���������وية  ح���ملة 
 21 وت�شتمر حتى  �لأربعاء  �ليوم  �شتنطلق  �لتي 
نوفمرب �ملقبل يف خمتلف �إمار�ت �لدولة يف �إطار 
لتنفيذ  �ل��دول��ة  يف  �ل�شحية  و�لهيئات  جهودها 

�لربنامج �لوطني ملكافحة م������ر�س �ل�شل .
وتاأتي فعاليات هذه �حلملة تز�منا مع �لجتماع 
�لثالث رفيع �مل�شتوى لالأمم �ملتحدة �ملزمع عقده 
يف  �جل���اري  �ل�شهر  م��ن  و�لع�شرين  �ل�����ش��اد���س  يف 

�ل��������تز�م  �ش�������يناق�س  و�ل����ذي  نيويورك  مدينة 
و�ش�����ول  �ل�ش����ل  ملر�س  بالت�شدي  �ل���������عامل  دول 
�لدرن  مر�س  على  �لق�شاء  وه��و  �لعاملي  للهدف 

بحلول عام 2050.
�لرند وكيل  �لرحمن  �لدكتور ح�شني عبد  و�أك��د 
لقطاع  �مل�شاعد  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة 
تكثيف  �أهمية  على  �ل�شحية  و�ل��ع��ي��اد�ت  �مل��ر�ك��ز 
�لهيئات  كافة  م��ع  و�لتن�شيق  و�ل��ت��ع��اون  �جل��ه��ود 
�لدولة  يف  �ل�شرت�تيجيني  و�ل�شركاء  �ل�شحية 
ل��ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى م���ر����س �ل�����ش��ل ب���اع���ت���ب���اره من 
�ل�شعيد  على  �لأهمية  ذ�ت  �ل�شارية  �لأم��ر����س 

و�جتماعية  �شحية  �آث��ار  عنها  ينتج  �لتي  �لعاملي 
و�قت�شادية.

�ملرزوقي  ن��دى  �ل��دك��ت��ورة  �أو���ش��ح��ت  م��ن جانبها 
�إد�رة �لطب �لوقائي حر�س �لوز�رة على  مديرة 
و�ملبادر�ت  �ل�شرت�تيجيات  م��ن  �ل��ع��دي��د  تنفيذ 
و�حلمالت �لتوعوية ملكافحة مر�س �ل�شل حيث 
�لتي تطلقها  �لفعاليات  �لرتكيز من خالل  يتم 
تثقيف  ع��ل��ى  �مل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة 
وتوعية �ملجتمع حول �أعر��س د�ء �ل�شل و�أهمية 
�لأفر�د  وتعريف  �مل�شابة  للحالت  �ملبكر  �لك�شف 

بالإجر�ء�ت و�لتد�بري �لوقائية و�لعالجية.

نهيان بن مبارك ي�ستقبل وزير التنمية املجتمعية الكازاخ�ستاين

�سندوق خليفة  يغلق باب الرت�سح مل�سابقة رواد الق�سر - الإمارات

النائب الأول لرئي�س املجل�س الوطني الحتادي ي�ستقبل وزير التنمية الجتماعية الكازاخ�ستاين

•• اأبوظبي -وام:

بن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  ��شتقبل 
�لت�شامح  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
بق�شر معاليه �م�س معايل د�رخان 
�ملجتمعية  �لتنمية  كاليتايف وزير 

بكاز�خ�شتان.
نهيان  �ل�������ش���ي���خ  م����ع����ايل  ورح�������ب 
بالوزير  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك  ب���ن 
..م�����وؤك�����د� عمق  �ل���ك���از�خ�������ش���ت���اين 
�لعالقات بني �لبلدين �ل�شديقني 
�إن دول���ة �لم����ار�ت تنتهج  ..وق����ال 
�لت�شامح  ق���ي���م  ت���ع���زي���ز  ���ش��ي��ا���ش��ة 
و�حرت�م �لآخر و�لتعاي�س بني كل 

�لكاز�خ�شتاين  �ل����وزي����ر  ووج������ه 
نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  �ىل  �ل��دع��وة 
بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح 
لزعماء  �ل�شاد�س  �ملوؤمتر  حل�شور 
�لأديان �لعاملية و�لتقليدية و�لذي 
“�أ�شتانا”  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �شيعقد 
حت��ت ع��ن��و�ن “زعماء �لأدي���ان من 
�أجل عامل �آمن” يومي 10 و 11 

�أكتوبر �ملقبل.
�لدكتور  ����ش���ع���ادة  �ل���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
�جلابر  �شلطان  ب��ن  �أح��م��د  حممد 
كاز�خ�شتان  ل���دى  �ل���دول���ة  ���ش��ف��ري 
و�شعادة خري�ت لما �شريف �شفري 

كاز�خ�شتان لدى �لدولة.

�ل�شلمي  و�لتعاي�س  �لت�شامح  قيم 
مبختلف  �لأدي�����������ان  ج���م���ي���ع  ب����ني 

معتقد�تهم وطقو�شهم �لدينية.
ووج����ه م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�ل���دع���وة ملعايل  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
�لتنمية  وزي���ر  كاليتايف  د�رخ����ان 
�ملجتمعية �لكاز�خ�شتاين للم�شاركة 
يف �لقمة �لعاملية للت�شامح �لتي تعد 
�لتنوع  لتعزيز  نوعها  م��ن  �لأوىل 

و�لتعددية من خالل �لبتكار.
�أول  للت�شامح  �لعاملية  �لقمة  وتعد 
حدث عاملي من نوعه يعالج ق�شايا 
�لت�شامح و�ل�شالم و�لتعدد �لثقايف 
ب���ني �ل��ب�����ش��ر وه���ي م�����ش��ت��وح��اة من 

على  متييز  دون  �ملجتمع  مكونات 
�أ�شا�س �لعرق �أو �للون �أو �لدين �أو 

�لعقيدة �أو �ملذهب �أو �مللة.
من����وذج  �ن  �ىل  م���ع���ال���ي���ه  ول����ف����ت 
�لناجح فى جمال  دول��ة �لم���ار�ت 
�ل�����روؤي�����ة  �ىل  ي����ع����ود  �ل���ت�������ش���ام���ح 
وباين  ملوؤ�ش�س  و�لثاقبة  �لر�شيدة 
�ل���دول���ة �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�يد 
�هلل  “طيب  نهيان  �ل  �شلطان  ب��ن 
ثر�ة” ..وقال معاليه �ن �لمار�ت 
متكنت من لعب دور ريادي يف ن�شر 
قيم �لت�شامح على �مل�شتوى �لعاملي 
وذلك بف�شل قيادة وطنية حكيمة 
مفهوم  وتنمية  زرع  على  حري�شة 

�لدولة  وب��اين  موؤ�ش�س  و�إرث  قيم 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �ملغفور له 
�آل نهيان و�خو�نه �لآباء �ملوؤ�ش�شني 

ثر�هم”. �هلل  “طيب 
�لتنمية  �أع����رب وزي����ر  م��ن ج��ان��ب��ه 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �ل���ك���از�خ�������ش���ت���اين عن 
�شعادته بتو�جده يف دولة �لمار�ت 
دول����ة �ل��ت�����ش��ام��ح و�ح������رت�م �لآخ���ر 
..م�����ش��ي��د� ب��ت��ج��رب��ت��ه��ا �مل��ت��ف��ردة يف 
جن�شية   200 من  �أك��ر  �حت�شان 
خمتلفة ي�شكلون �لن�شيج �ملجتمعي 
�لم����ار�ت����ي �مل��ت��ن��وع وه���و م���ا جعل 
�لمار�ت منارة ي�شع منها �لنفتاح 

�لفكري و�لثقايف و�لقت�شادي.

•• اأبوظبي -وام:

لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ����ش���ن���دوق  �أع���ل���ن 
�لرت�شح  ب�����اب  �إغ��������الق  �مل�������ش���اري���ع 
مل�شابقة “رو�د �لق�شر – �لإمار�ت” 
و�لتي  �لعام  لهذ�  �لثانية  بن�شختها 
حيث  عالية  م�شاركة  ن�شبة  �شجلت 
 91 �إىل  �مل�������ش���ارك���ني  ع�����دد  و����ش���ل 
منهم   63 �خ���ت���ي���ار  مت  م���ت���ق���دم���ا 
�جل����ولت  م��رح��ل��ة  �إىل  ل��الن��ت��ق��ال 
�أبوظبي  م���ن  ك���ل  يف  �ل��رت���ش��ي��ح��ي��ة 

و�ل�شارقة.
�أهمية  �مل�������ش���ارك���ات  ه�����ذه  وت����وؤك����د 
�مل�����ش��اب��ق��ة ك��م��ن�����ش��ة م��ث��ال��ي��ة لدعم 
�مل�������ش���اري���ع و�لأف������ك������ار �لب���د�ع���ي���ة 
�مل�����ش��ت��وي��ني �ملحلي  و�مل��ب��ت��ك��رة ع��ل��ى 
و�لإقليمي و�لعاملي ودورها �ملحوري 
ت��ن�����ش��ئ��ة ج��ي��ل ج���دي���د م���ن رو�د  يف 
�لأع����م����ال �لإم����ار�ت����ي����ني مب���ا يعزز 
�ل�����ش��ن��دوق يف غ��ر���س وتعزيز  روؤي���ة 
ثقافة ري���ادة �لأع��م��ال و�لب��ت��ك��ار يف 
�ملجتمع �لإمار�تي وتطوير �مل�شاريع 
�لدولة  د�خ��ل  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
�ل�شباب  �شفوف  يف  �لإب����د�ع  ودع���م 
�إبد�عية  �أف��ك��ار  �إن��ت��اج  نحو  لدفعهم 

قو�مها �لبتكار و�لتميز.

و�ل�����د�ع�����م�����ني ل���������رو�د �ل���ق�������ش���ر .. 
“بريتي�س  و�شركة  �لوطن  �شندوق 
�لعاملي  �أبوظبي  و�شوق  برتوليوم” 
و�شتارت �أيه دي - جامعة نيويورك 
�ل�����ش��ارق��ة لريادة  �أب��وظ��ب��ي وم��رك��ز 
خليفة  وم��رك��ز  “�شر�ع”  �لأع���م���ال 
وق�شر  ب����رت����رز  و����ش���ي���ا  ل���الب���ت���ك���ار 

�لإمار�ت.
رو�د  م�����ش��اب��ق��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ت�شكل فر�شة مثالية لرو�د  �لق�شر 
�لأعمال و�أ�شحاب �مل�شاريع �ملبتكرة 
لعر�س  �لإم����ار�ت����ي����ني  و�مل���ب���دع���ني 
يف  �ل��ر�ئ��دة  م�شاريعهم  و  �أف��ك��اره��م 
جمهور  �أم����ام  �لتكنولوجيا  جم���ال 
�ل�شخ�شيات  م����ن  ون���خ���ب���ة  ع���امل���ي 
�مل��وؤث��رة ورج��ال �لأع��م��ال و�لروؤ�شاء 
�لتنفيذيني ل�شركات مرموقة حيث 
�لد�عمة  �ل��رب�م��ج  �أه���م  �أح���د  متثل 
وتعمل  �ل�شناعي  و�لذكاء  لالبتكار 
�ل�شابة  �ملحلية  �لأف��ك��ار  تعزيز  على 
يف جم�������الت �لت���������ش����ال و�ل���ع���ل���وم 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وت���وف���ري �لإر����ش���اد 
و�لتطوير �ملطلوبني بهدف �لرتقاء 
�لناجحة  �مل�شاريع  م�شتوى  �إىل  بها 
�لتي ت�شهم يف زيادة �لنمو و�لتنويع 

�لقت�شادي.

و�ملتو�شطة يف دول��ة �لإم��ار�ت ودول 
�خلليج  ل������دول  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
�ل��ع��رب��ي��ة مب���ا ي���ع���زز م��ك��ان��ة �إم�����ارة 
مثالية  ع��امل��ي��ة  ك��م��ن�����ش��ة  �أب���وظ���ب���ي 
تدعم ريادة �لأعمال وتر�شخ �لإبد�ع 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��اب  ���ش��ف��وف  يف 
وقال  و�ل��ع��امل��ي.  و�لإق��ل��ي��م��ي  �ملحلي 
�لدرمكي  ���ش��ع��ي��د  ع���ب���د�هلل  ���ش��ع��ادة 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شندوق خليفة 
�ل�شندوق  �إن  �مل�����ش��اري��ع  ل��ت��ط��وي��ر 
�ل�شغرية  �مل�����ش��اري��ع  لتنمية  ي�شعى 

ومت �ختيار 32 فكرة م�شروع خلو�س 
و�لتي  �لأوىل  �لرت�شيحية  �جلولة 
�شتقام يف جامعة نيويورك �أبوظبي 
يف 17 �شبتمرب 2018 يف حني مت 
�جلولة  خل��و���س  ف��ك��رة   31 �ختيار 
�شتقام  و�ل��ت��ي  �لثانية  �لرت�شيحية 
�لأعمال  ل��ري��ادة  �ل�شارقة  مركز  يف 
�شبتمرب �جلاري   19 “�شر�ع” يوم 
�أفكار  و�خ��ت��ي��ار  تقييم  يتم  �أن  على 
م��ن �جلولتني  �لأف�����ش��ل  �مل�����ش��اري��ع 
“�ملع�شكر  م��رح��ل��ة  �إىل  ل��الن��ت��ق��ال 
بتدريب  يتميز  �ل���ذي  �لتدريبي” 
�جلولت  من  �ملتاأهلني  �ملت�شابقني 
�لن�شختني  ك��ل��ت��ا  م��ن  �ل��رت���ش��ي��ح��ي��ة 
�لإمار�ت” و”رو�د   - �لق�شر  “رو�د 
�لق�شر- �خلليج” للعمل معا وتلقي 
على  ليكونو�  �ملطلوبة  �ل��ت��دري��ب��ات 
م�شاريعهم  لتقدمي  تامة  جهوزية 

�ملبتكرة يف �ملرحلة �لنهائية.
و�لأفكار  �مل�شاريع  �مل�شابقة  وتدعم 
�مل�شتويني  على  و�ملبتكرة  �لإبد�عية 
�مل��ح��ل��ي و�لإق��ل��ي��م��ي وت��ن�����ش��ئ��ة جيل 
جديد من رو�د �لأعمال �لإمار�تيني 
و�خل��ل��ي��ج��ي��ني وذل���ك �ن��ط��الق��ا من 
حر�س �شندوق خليفة �لد�ئم على 
�ل�شغرية  �مل�����ش��اري��ع  وت��ط��وي��ر  دع���م 

و�مل���ت���و����ش���ط���ة �إمي�����ان�����ا م���ن���ه مبدى 
تاأثريها على �قت�شاد �لدولة �لآخذ 
ب��ال��ن��م��و م���ن ح��ي��ث �ل��ت��ن��وع وزي����ادة 
�لناجت  يف  و�مل�شاهمة  �لعمل  فر�س 
م�شتوى  ورف����ع  �لإج���م���ايل  �مل��ح��ل��ي 
متنوعة  فر�س  وتوفري  �لتناف�شية 
مل�شاركة �ل�شباب يف �ملجتمع وحتقيق 
روؤية  مع  متا�شيا  �ل�شاملة  �لتنمية 
دول����ة  ل���ت���ك���ون   2021 �لإم����������ار�ت 
�لعامل  دول  �أف�����ش��ل  م��ن  �لإم������ار�ت 

بحلول عام 2021.
و�أو����ش���ح �أن �ل�����ش��ن��دوق ي��ه��دف من 
ت�شجيع  �إىل  �لق�شر  رو�د  م�شابقة 
�لأفر�د على م�شاركة �أفكار �مل�شاريع 
�ملبتكرة و�ملميزة وتعزيز دور �ل�شباب 
�ملو�طن يف حتقيق �لتنمية و�لريادة 
مبا يعزز دوره �ملحوري منذ تاأ�شي�شه 
�لأعمال  رو�د  دع��م  �ل��ي��وم يف  وحتى 
وح��ث��ه��م ع��ل��ى ����ش��ت��ن��ب��اط �لأف���ك���ار 
�لتقدم  لتحقيق  و�ملتميزة  �ملبتكرة 

و�لنجاح يف خمتلف �ملجالت.
�مل�شابقة  �أن  ����ش���ع���ادت���ه  و�أ������ش�����اف 
�حلثيثة  �مل�������ش���اع���ي  ���ش��م��ن  ت����اأت����ي 
يبذلها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��رتك��ة  و�جل���ه���ود 
�شركائه  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل�����ش��ن��دوق 
�ل������ش�����رت�ت�����ي�����ج�����ي�����ني �مل����ح����ل����ي����ني 

•• دبي-الفجر:

�����ش���ت���ق���ب���ل �����ش����ع����ادة م����������رو�ن بن 
لرئي�س  �لأول  �ل���ن���ائ���ب  غ��ل��ي��ط��ة 
�م�س  �لحت���ادي،  �لوطني  �ملجل�س 
2018م،  �شبتمرب   11 �لثالثاء 
م��ع��ايل د�رخ�����ان ك��ال��ي��ت��اي��ف وزير 
جلمهورية  �لجتماعية  �لتنمية 
كاز�خ�شتان، وذلك يف مقر �لأمانة 

�لعامة للمجل�س يف دبي.
بحث  �ل�����ل�����ق�����اء  خ��������الل  وج����������رى 
�لتعاون  ع����الق����ات  ت���ع���زي���ز  ���ش��ب��ل 
�شيما  ل  �لبلدين،  بني  و�ل�شر�كة 
�لربملانية  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  تفعيل 
ب���ني �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
و�لربملان �لكاز�خ�شتاين، و�لتاأكيد 
و�مل�شالح  �ل��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
–�لكاز�خ�شتانية  �لإم����ار�ت����ي����ة 
�مل�شتويات  خمتلف  على  �مل�شرتكة 
�ل���������ش����ي����ا�����ش����ي����ة و�لق�����ت�����������ش�����ادي�����ة 
وتبادل  و�ل�����ش��ب��اب��ي��ة،  و�لتعليمية 
لتعميق  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  �ل���زي���ار�ت 
وت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ات �مل��ت��م��ي��زة �لتي 

تربط �ل�شعبني.
دولة  ج��ه��ود  �إىل  �ل��ل��ق��اء  وت��ط��رق 
�لإم����������ار�ت �ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة يف 
و�ل�شعادة  �ل��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  ت��ب��ن��ي 
ومتكني �ملر�أة و�ل�شباب، وجهودها 
�لإن�شانية  �مل�����ش��اع��د�ت  ت��ق��دمي  يف 
و�لإمنائية ل �شيما تخفيف �ملعاناة 
��شطرتهم  �ل��ت��ي  �ل��الج��ئ��ني  ع��ن 

بهدف تعزيز �لتو��شل مع برملانات 
و�شعوب �لعامل.

د�رخان  م��ع��ايل  �أع���رب  م��ن جانبه 
كاليتايف وزير �لتنمية �لجتماعية 
جل���م���ه���وري���ة ك����از�خ���������ش����ت����ان، عن 
���ش��ع��ادت��ه ب���زي���ارة دول����ة �لإم�����ار�ت، 
�ل�شد�قة  ع��الق��ات  �أهمية  م��وؤك��د�ً 
ودولة  كاز�خ�شتان  ب��ني  ومت��ي��زه��ا 

�لإمار�ت يف �ملجالت كافة.
و�أكد �أن بالده حتر�س على تطور 
م�شتويات  �إىل  �لثنائية  �لعالقات 
تطلعات  حتقيق  يف  ت�شب  �أرح���ب 
م�شري�ً  �ل�����ش��دي��ق��ني،  �ل�����ش��ع��ب��ني 
بالتو�فق  ت��ع��ن��ي  وز�رت������ه  �أن  �إىل 
وتنمية  و�ل���دي���ن���ي  �لج���ت���م���اع���ي 
�ل�شباب، منوهاً �إىل �أنه �شيتم عقد 
و�لت�شامح  �لأدي����ان  ح��ول  م��وؤمت��ر 
�لدينية  بالتعددية  دولته  لإمي��ان 

و�لت�شامح بني مقومات �ملجتمع.
ونوه معاليه �إىل �أن دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة �شريك �أ�شا�شي يف 
�ملنطقة، بف�شل �لتطور و�لزدهار 
م�شريتها،  خ���الل  ح��ق��ق��ت��ه  �ل����ذي 
حم��ي��ث ت��رت��ب��ط دول�����ة �لإم�������ار�ت 
بعالقات  كاز�خ�شتان  وجمهورية 
م��ت��م��ي��زة ور�����ش���خ���ة ع��ل��ى خمتلف 
�ل�����ش��ع��د، وي�����ش��ع��ى �ل���ب���ل���د�ن �إىل 
وفتح  �لثنائية  عالقاتهما  تعزيز 
�آف����اق �أرح����ب ل��ل��ت��ع��اون يف خمتلف 
�مل���ج���الت و�لأ����ش���ع���دة، خ��ا���ش��ة يف 

�ملجال �لربملاين.

�مللحوظ  �لتطور  �أن  �شعادته  و�أكد 
�ل�������ذي ت�������ش���ه���ده �ل����ع����الق����ات بني 
لتجذر  ج��اء  �ل�شديقني  �لبلدين 
و�لتفاهم  �لعالقات  ه��ذه  ور���ش��وخ 
و�لديناميكية  �مل��ت��ب��ادل��ة  و�ل��ث��ق��ة 
على  ل����الت���������ش����الت  �لإي����ج����اب����ي����ة 
ف�شال  وغريها،  �لعليا  �مل�شتويات 
عن �لزيار�ت �ملتبادلة على م�شتوى 
قيادتي وحكومتي �لبلدين، و�لتي 
�لتعاون  لعالقات  دفع  قوة  �شكلت 
�ل�شديقني،  �لبلدين  �لقائمة بني 
بالتطور  جت�����ش��د  �ل������ذي  �لأم�������ر 
�لتعاون  �أوج���ه  ملختلف  �مل�شطرد 

خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية.
�أكد �شعادة مرو�ن بن غليطة  كما 
�مل����ب����ادر�ت  ت���دع���م  �لإم�����������ار�ت  �أن 

و�لجتماعية  �ل�شيا�شية  �لظروف 
على ترك بالدهم.

و�أك����د ���ش��ع��ادة م����رو�ن ب��ن غليطة 
�ملجل�س  ل��رئ��ي�����س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب 
�لعالقات  �أن  �لحت����ادي،  �لوطني 
�ل���ث���ن���ائ���ي���ة ب����ني دول������ة �لإم���������ار�ت 
ت�شهد  ك��از�خ�����ش��ت��ان  وج��م��ه��وري��ة 
�ملجالت  كافة  يف  م�شتمر�ً  تطور�ً 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  ظ��ل  يف 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل�����دول�����ة )ح���ف���ظ���ه �هلل(  رئ���ي�������س 
باييف  ن��ز�ر  �شلطان  ن��ور  وفخامة 
كاز�خ�شتان  ج���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������س 
و�حل��������ر���������س ع�����ل�����ى ت����ط����وي����ره����ا 
م�شلحة  �أج��ل  من  بها  و�لنهو�س 

�لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني. 

لكاز�خ�شتان،  �خلارجية  �ل�شيا�شة 
فيه  ت���ت���ط���اب���ق  �ل������ذي  �ل����وق����ت  يف 
مو�قف �لبلدين �إز�ء معظم ق�شايا 
و�لدولية،  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة 
و�لتعدد  �لت�شامح  ق�شايا  وخا�شة 
دول����ة  �أن  �إىل  م���ن���وه���ا  �ل���دي���ن���ي، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حتر�س 
يف  �ل���ت�������ش���ام���ح  روح  ن�������ش���ر  ع����ل����ى 
�ملجتمعات �ملختلفة ملا لها من دور 
كبري يف دعم �لتنمية �لجتماعية 

وتقدم �ل�شعوب.
�لربملانية  �ل�شعبة  ح��ر���س  و�أك����د 
�لوطني �لحتادي، على  للمجل�س 
�لربملانية  �لفعاليات  يف  �مل�شاركة 
�ملختلفة، وتفعيل دور �لدبلوما�شية 
�لربملانية عرب �للقاء�ت و�لزيار�ت 

موؤ�س�سة الإمارات تو�سع نطاق م�سابقتها 
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•• اأبوظبي -وام: 

عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل ، رئي�س جمل�س 
�أعلنت  �لإم�����ار�ت،  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
�ملوؤ�ش�شة   - �لإم�������ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ل������ر�ئ������دة يف جم���ال  �ل���وط���ن���ي���ة 
تر�شيخ  و  �ل�����ش��ب��اب  ك���ف���اء�ت  رف���ع 
�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة بني  �مل���������ش����وؤول����ي����ة 
عن   - و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني 
ملُ�شابقة  �ل�شابعة  �ل��دورة  �نطالق 
بال�شر�كة  �لوطنية  ُنفكر  بالعلوم 
و�لتعليم  �ل���رتب���ي���ة  وز�رة  م����ع 
ود�ئ������������رة �ل���ت���ع���ل���ي���م و�مل����ع����رف����ة.  
�لكبري  �ل���ن���ج���اح  �ىل  و�����ش���ت���ن���اد� 
بالعلوم  ُم�����ش��اب��ق��ة  حققته  �ل����ذي 
ُن��ف��ك��ر ع��ل��ى م����د�ر ���ش��ت��ة �أع�����و�م يف 
�ل�شابة  �لعلمية  �ملو�هب  �كت�شاف 
�أبناء دول��ة �لإم���ار�ت ودعمها  من 
�لفائزة،  �مل�������ش���اري���ع  لح���ت�������ش���ان 
�أعلنت موؤ�ش�شة �لإمار�ت عن عقد 
ُم�شابقة بالعلوم ُنفكر يف كل �إمارة 
من �لإمار�ت �ل�شبع بدء� من عام 
�أكرب عدد  لتمكني  وذلك   2019
�ملُ�شاركة  من  �ملبتكر  �ل�شباب  من 

يف ُم�شابقة بالعلوم ُنفكر.
بن  �شلطان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  وع��رب 
�ملجل�س  ع�شو  نهيان  �آل  طحنون 
�ملنتدب  �ل���ع�������ش���و   ، �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�لفخر  ع���ن  �لإم��������ار�ت  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
برنامج  ح��ق��ق��ه  �ل�����ذي  ب��ال��ن��ج��اح 
�شهد  و�ل��������ذي  ُن���ف���ك���ر  ب���ال���ع���ل���وم 
من  �لآلف  ع�������ش���ر�ت  ُم�������ش���ارك���ة 
�ل�شباب على مدى �ل�شنو�ت �ل�شت 
�ملا�شية ف�شاًل عن دوره يف متكني 
�مل��ئ��ات م��ن �ل�����ش��ب��اب �مل��وه��وب من 
حتويل فكرته �إىل �بتكار حقيقي.

بتعزيز  �لل����ت����ز�م  م��ع��ال��ي��ه  و�أك�����د 
و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  جم����الت 
و�لب��ت��ك��ار يف دول���ة �لإم�����ار�ت مبا 
�ل�شرت�تيجية  م����ع  ي��ت��م��ا���ش��ى 
�أقرها  و�ل��ت��ي  لالبتكار  �لوطنية 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
“حفظه �هلل” ، معربا عن �شعادته 
بتو�شع م�شابقة بالعلوم ُنفكر هذ� 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  �إىل  ل��ت�����ش��ل  �ل���ع���ام 

�لإم�������ار�ت لك��ت�����ش��اف �مل���زي���د من 
�ملو�هب و�ملُبتكرين يف �لدولة.

موؤ�ش�شة  يف  �ل��ع��م��ل  �إىل  و�أ�����ش����ار 
برنامج  خ�����الل  م����ن  �لإم�����������ار�ت 
بالعلوم ُنفكر على دعم ُمبتكرين 
�ملُ�شتقبل  وُع��ل��م��اء  �أع��م��ال  ورو�د 
بالإ�شافة �إىل �لعمل على دعمهم 
باأف�شل  �ل�����ش��ب��اب  ه�����وؤلء  ورب����ط 
�ل�شركاء  مبعاونة  وذلك  �لفر�س 
�ل��ع��ام و�خلا�س  �ل��ق��ط��اع��ني  م��ن 
مم����ا مُي��ك��ن��ن��ا م����ن دع�����م ورع���اي���ة 
ط��م��وح��ه��م وت�����ش��ج��ي��ع �مل���زي���د من 
جمال  يف  �ل��دخ��ول  على  �ل�شباب 

�لعلوم و�لتكنولوجيا.
بالعلوم  مل�شرتكي  �لفر�شة  وتتاح 
ُن��ف��ك��ر ل��ع��ر���س م�����ش��روع��ات��ه��م يف 
�لو�عدين  �لأعمال  رو�د  “من�شة 
و�لتكنولوجيا”  �لعلوم  جمال  يف 
�لعام  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  د���ش��ن��ت��ه��ا  و�ل���ت���ي 
�مل�����ا������ش�����ي ل���ي���ت���م���ك���ن �ل���������ش����ب����اب 
�ل�شركات  م����ع  �ل���ت���و�����ش���ل  م����ن 
للموؤ�ش�شة  �ل�شريكة  و�ملوؤ�ش�شات 
ف�شاًل عن �لتعامل ب�شكل ُمبا�شر 
�ملُهتمة  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  مع 
بابتكار�ت �ل�شباب لحت�شان هذه 

�مل�شروعات.
ومت ت�شميم ُم�شابقة بالعلوم ُنفكر 
لت�شجيع و�إلهام �ل�شباب �لإمار�تي 
و�إ�شر�كهم يف م�شرية �لتنمية عن 

�بتكار�ت  ت�شميم وتطوير  طريق 
�ملُجتمع  لح��ت��ي��اج��ات  ت�شتجيب 
�لأك����ر �إحل���اًح���ا ك��م��ا ت��ه��دف �إىل 
مت��ك��ني �ل�����ش��ب��اب �ل���ذي���ن ت���رت�وح 
�شنة  و35   15 ب���ني  �أع���م���اره���م 
�لثورة  يف  بفعالية  �ملُ�����ش��ارك��ة  م��ن 
ُمالئمة  من�شة  وتوفري  �لرقمية 
�لتكنولوجيا  ون�����ش��ر  ل��الب��ت��ك��ار 
�للتحاق  على  �ل�شباب  لت�شجيع 
و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جمالت  يف 
و�لطري�ن  و�ل���ط���اق���ة  و�لب���ت���ك���ار 

وغريها �ملجالت �لتكنولوجية.
 12،400 م���ن  �أك����ر  �أن  ي��ذك��ر 
ُم�شابقة  يف  �����ش����ارك  ق����د  �����ش����اب 
تد�شينها  م��ن��ذ  ُن��ف��ك��ر  ب��ال��ع��ل��وم 
قيا�شًيا  رق��ًم��ا  �ملُ�����ش��اب��ق��ة  وح��ق��ق��ت 
عدد  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث   2018 ع����ام 
للُم�شاركة  تقدمت  �لتي  �مل�شاريع 
زيادة  بن�شبة  م�شروًعا   1880
%36 عن م�شابقة عام 2017، 
�أكر من  كما تخرج من �ملُ�شابقة 
1100 من �ُشفر�ء بالعلوم ُنفكر 
ومت مت��ك��ي��ن��ه��م م���ن �ملُ�����ش��ارك��ة يف 
�ملعرفة  تبادل  �إىل  تهدف  �أن�شطة 
�ملحلي  �ل�شعيدين  على  �لعلمية 
و�ل��دويل وهو �لأم��ر �ل��ذي �شاعد 
معارفهم  ت��ط��ور  يف  ك��ب��ري  ب�شكل 
عن  ف�شاًل  �لتحليلي  وتفكريهم 
�ملُ�شرف لدولة �لإمار�ت  متثيلهم 
وت��ل��ق��ي �ل��ع��دي��د م��ن �جل���و�ئ���ز يف 
مثل  �ملرموقة  �لعلمية  �ملُ�شابقات 
للعلوم  �ل��دول��ي��ة  �إن���ت���ل  ُم�����ش��اب��ق��ة 

و�لهند�شة.
للدورة  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ب����اب  وي��غ��ل��ق 
�ل�����ش��اب��ع��ة م���ن �مل�����ش��اب��ق��ة يف 10 
�شيتم  ث��م  2018، وم��ن  �أك��ت��وب��ر 
�ملو�فق  �مل�����ش��اري��ع  ع���ن  �لإع������الن 
 ،2018 ن����وف����م����رب  يف  ع���ل���ي���ه���ا 
لتنفيذ  لل�شباب  �لفر�شة  و�إعطاء 
م�شاريعهم �لتي �شتتناف�س يف كل 

�إمارة.

فقد �ملدعو / حممد يا�شني 
بنغالدي�س     ، م���ي���اه  خ����ول 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )0094203BB( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0551149188

فقدان جواز �سفر

و�ئ���ل �حمد   / �مل��دع��و  فقد 
�ل���������ش����ود�ن     ، ح����م����اد رب�������اح 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )B0881707( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0565499902

فقدان جواز �سفر
ر�م���ا ح�شان   / �مل��دع��و  فقد 
����ش���وري���ا     ، �جل�����ب�����ل  ����ش���ي���خ 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)7144952( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

    0547188364

فقدان جواز �سفر

ري����ا�����س   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�شوريا   ، �مل��ه��اي��ن��ي  �ح�����ش��ان 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
 )N007182962 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0501087868

فقدان جواز �سفر
�م�������ال   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
م�شر     ، علي  ح�شن  حافظ 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )A08360777( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0501087868

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / حممد زي�شان 
باك�شتان     ، ���ش��ف��ي��ق  حم��م��د 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)5846372( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0565266175

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / دفيقه كومارى 
ف����ي���������ش����و�ك����ارم����ا دي����ب����ن����در� 
نيبال     ، ���ش��اي��ن�����ش��ورى  ك��وم��ار 
�شفره رقم  �جلن�شية - ج��و�ز 
يجده  م��ن   )9941165(
رقم   بتليفون  �لت�شال  عليه 

0554630472

فقدان جواز �سفر
ج����م����ال   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ح�شن  حم��م��ود  عبد�ملح�شن 
�جلن�شية  م�������ش���ر     ، ع��ق��ب��ه 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������و�ز   -
من   )A12071601(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0502293999

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو/ جالل �شيد �حمد  
جو�ز  �جلن�شية  بنغالدي�س   ،
 )6916540( رق��م  �شفره 
ي����ع����ر  مم����������ن  ي���������رج���������ى   -
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
�لبنغالدي�شية �و �قرب مركز 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ح�شان  ح�شني  �مل��دع��و/  ف��ق��د 
�����ش����وري����ا    ، �جل������ب������ل  �����ش����ي����خ 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )10760030(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �ل�شورية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
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العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�بوعتيق لت�شليح �ملعد�ت �لبحرية
رخ�شة رقم:CN 1051862 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ليربتي �بوظبي لل�شيار�ت ذ.م.م - فرع
رخ�شة رقم:CN 1005866-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ليربتي �بوظبي لل�شيار�ت ذ.م.م - فرع
رخ�شة رقم:CN 1005866-2 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ما  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جويل لالزياء
رخ�شة رقم:CN 2146017 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كابيتال 

CN 2242776:جيت لل�شياحة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جولدن 

�مييج للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 2169350 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإعــــــــــالن
�لكرتومك للمقاولت  �ل�ش�����ادة/فينو�س  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �للكرتوميكانيكية ذ.م.م  رخ�شة رقم:1065853 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/فينو�س �لكرتومك للمقاولت �للكرتوميكانيكية ذ.م.م
VENUSE ELECTROMECH ELECTROMECHANICAL CONTRACTING LLC

�ىل/فينو�س �ينفر��شرت �كت�شار للمقاولت ذ.م.م
VENUS INFRASTRUCTURE CONTRACTING LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لثوب �مليزع للخياطة �لن�شائية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1700487 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شم�شه �شالح عبد�هلل �شالح �لتميمي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف عبد�هلل بطي حمد �لدرعي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف لله نو�ل �شم�س �لدين �لدري�شي

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 7.50*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/�لثوب �مليزع للخياطة �لن�شائية

MEIZA DRESS LADIES TAILORING
�ىل/مونارك لالزياء و�خلياطة �لن�شائية

MONARCH FASHION & LADIES TAILORING
تعديل ن�شاط/��شافة ت�شميم �لزياء و�ملالب�س )7410001(

تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية �لعربية )�لعباء�ت �لن�شائية( 
)1410906(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شجاع لعمال �ل�شري�ميك

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1178963 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد يون�س عبد�هلل علي �لبلو�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �ف�شل غالم علي
تعديل وكيل خدمات/حذف �حمد يون�س عبد�هلل �لبلو�شي

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 2*4 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/�ل�شجاع لعمال �ل�شري�ميك

BRAVE CERAMIC WORKS
�ىل/ن�شيم �لبحر للمقاولت �لعامة

NASEEM ALSAHAR GENERAL CONTRACTING EST
تعديل ن�شاط/��شافة مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )410002(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تبليط �لر�شيات و�جلدر�ن )4330019(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإلغاء اإعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
باب  �شيدلية  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:2388821 
�لطب بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما 

كان عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملذكورة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإلغاء اإعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
باب  مركز  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:2388815 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  �لطبي  �لطب 

�لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملذكورة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�كو� در�ي كلني ذ.م.م 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1740587 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد حارب حمود �حلب�شي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد عبد�لكرمي علي ح�شن
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �لر�فعة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1030481 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جمعه خادم جمعه خادم �ملهريي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عائ�شة ق�شيب �رمل جمعه خادم �ملهريي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإيتون اإلكرتيك ال�سرق الأو�سط لل�سناعة–ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية �ملوثق لدى �لكاتب �لعدل 

بالرقم 1809008118 و�خلا�س بت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �أعاله
اإيتون اإلكرتيك ال�سرق الأو�سط لل�سناعة –ذ م م

)IN-1001288( رخ�شة �شناعية رقم
�مل�شفي / موري�شون مينون -حما�شبون قانونيون- حل وت�شفية  يعلن 
�ل�شركة �ملذكورة فكل من له مطالبة �أو حقوق على �ل�شركة عليه �لتقدم 
مبطالبته مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خالل �لدو�م 
�لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن، وكل من مل يتقدم 
خالل �ملدة �ملحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة. للمر�جعة: عنو�ن 
�مل�شفي: �شارع حمد�ن بناية /�بوظبي بالز�  هاتف  026772727 �س 

ب 31616 مكتب رقم )705(.
امل�سفي الق�سائي
موري�سون مينون حما�سبون قانونيون  

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

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

حممد حنيف لعمال �لبال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1142714  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإعــــــــالن
تعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/م�سنع �سيتي للثلج واملياه املعدنية 

IN-1001503 :رقم �لرخ�شة �ل�شناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف تعديل �لرخ�شة �ل�شناعية �ملذكورة �أعالخ:

�لبال�شتيكية  �لكيا�س  ل�شناعة  بال�شت  �لهاليل  وبيع/��شافة  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 
AL HILALI PLAST FOR PLASTIC SACKS L.L.C ذ.م.م

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف ورثة حممد عبد�هلل كهربار مرزوقي
قانوين تعديل نوع/من موؤ�ش�شة فردية حملية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

 CITY ICE & MINERAL WATER FACTORY /تعديل ��شم جتاري من
 CITY ICE & MINERAL WATER �إىل  �ملعدنية  و�ملياه  للثلج  �شيتي  م�شنع 
FACTORY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC م�شنع �شيتي للثلج و�ملياه 

�ملعدنية- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية �ل�شناعه 
خالل �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعالن ، و�إل فلن يقبل �ملكتب �أية �عرت��س بعد �نق�شاء 

مدة �لإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لمريي 

لبيع وت�شليح مكائن �خلياطة
رخ�شة رقم:CN 1129327  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�لفن �ملعماري للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة
رخ�شة رقم:CN 1132474  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإلغاء اإعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم:CN 1105971 بال�شم �لتجاري موؤ�ش�شة �لهاجري 
و�عادة  �لرخ�شة  �لغاء  طلب  بالغاء  �لبالط  لتعهد�ت 

�لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملذكورة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12

اإعــــــــــالن
�لغربية  �ل�ش�����ادة/�لور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لت�شليح �ل�شيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1015675 

تعديل وكيل خدمات/��شافة �حلاج حميد بخيت �شياح �ملن�شوري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �كهيال تيالكان %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حلاج حميد بخيت �شياح �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

حممود  �إب��ر�ه��ي��م  �ل��دك��ت��ور  �لعميد  م��ن  بتوجيهات 
�ملجتمع  لإ�شعاد  �لعامة  �لد�رة  مدير  عبد�لرحمن 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ب��ال��ن��ي��اب��ة، 
�أط��ل��ق ب��رن��ام��ج �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د للريا�شة 
مبادرة  �لريا�شية  �ل�شوؤون  ب���اإد�رة  �لبدنية  و�للياقة 

�لعودة للمد�ر�س، وذلك يف �ملدر�شة �لأهلية �خلريية 
بالقرهود. ح�شر فعاليات �ملبادرة كمال فرحات �ملدير 
�ل��ع��ام ل��ل��م��د�ر���س �لأه��ل��ي��ة �خل��ريي��ة ب��دب��ي، وفاطمة 
�إد�رة  �ل��ري��ا���ش��ي يف  �ل���وع���ي  ب��وح��ج��ري رئ��ي�����س ق�����ش��م 
�ل�شوؤون �لريا�شية، وفريق برنامج �ل�شيخ حممد بن 
�لأمور  و�أول��ي��اء  �لتدري�شية  و�لهيئة  للريا�شة  ر��شد 
و�لطلبة. وقالت فاطمة بوحجري �إن �لربنامج ت�شمن 

�ألعابا ريا�شية وترفيهية متنوعة ت�شجع �لطلبة على 
�لن��خ��ر�ط يف �ل��ع��ام �ل��در����ش��ي �جل��دي��د، م�شرية �إىل 
و�أ�شحاب  �ملد�ر�س  �ملبادرة كونها تخ�س طلبة  �أهمية 
من  ممتعة  �إيجابية  �أج����و�ء  تخلق  �أن��ه��ا  كما  �ل��ه��م��م، 
�شاأنها �أن حتبب �لطلبة يف �لأجو�ء �ملدر�شية وت�شفي 
و�مل�شاركة  �لتعلم  يف  و�لرغبة  �لتحفيز  من  جرعات 

وتكوين �شد�قات عدة.

برنامج ال�سيخ حممد بن را�سد للريا�سة يطلق 
مبادرة العودة اإىل املدار�س

•• منطقة الظفرة –
 لطيفة جابر 

م����ع ب����د�ي����ة �ل����ع����ام �ل����در������ش����ي �ل����ذي 
�ن��ط��ل��ق م���ار�ت���ون �ل��ع��م��ل ب��ه ق��ب��ل 10 
يف منطقة  �لأ�شر  كافة  وحر�شت  �أي��ام 
�ل��ظ��ف��رة وخ��ارج��ه��ا ع��ل��ى ت��وف��ري كافة 
در��شي  ع��ام  بها  ت�شمن  �لتي  �لأج���و�ء 
�ل��ف��ج��ر على  ل��الأب��ن��اء ح��ر���ش��ت  �شعيد 
وتربويون  خ�����رب�ء  �آر�ء  ����ش��ت��ع��ر����س 
�لنف�شي  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  حتقيق  ل�شمان 
توؤكد  ح��ي��ث  ل���الأب���ن���اء  و�ل����رتب����وي����وي 
�لدكتور هال بكر �خت�شا�شية �لأطفال 
�لأم،  خ��ا���ش��ة  و�لأب،  �لأم  ع��ل��ى  �إن�����ه 
�حل���ر����س ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة �لب����ن كافة 
�أدو�ت���ه  �خ��ت��ي��ار  در����ش��ت��ه م��ن  تفا�شيل 
يف�شلها  �لتي  �لأل���و�ن  حتى  �ملدر�شية 

وغريها من �لتفا�شيل.
لختيار  ل���ل���ط���ال���ب  �حل����ري����ة  وت�������رك 
�أث�����ر نف�شي  ل���ه  �ل���در�����ش���ي���ة  ح��ق��ي��ب��ت��ه 
�أن  يجب  كما  �ل��ط��ال��ب،  على  �إي��ج��اب��ي 
هذه  ب��اأن  �إح�شا�ًشا  طفلها  �لأم  تعطي 
�شاحب  وه��و  فقط،  هو  ملكه  �لأ�شياء 

�لقر�ر فيها وهي حترتم ذلك.
يكف عن  �أن  فعليه  �لأب  �أم��ا  وتابعت: 
���ش��ل��ب��ى ع���ن �ملدر�شة  ذك����ر ك���ل م���ا ه���و 
حديثه  يدعم  �أن  وعليه  �لطفل  �أم���ام 
�ملدر�شة  ع���ن  �جل��م��ي��ل��ة  ب���ال���ذك���ري���ات 
و�لأ������ش�����دق�����اء ومم���ار����ش���ة �ل���ه���و�ي���ات 

و�لتعرف على �أ�شخا�س جدد.
�لبنات  ل��ع��ودة  �ل���ش��ت��ع��د�د  وت��وؤك��د  �إن 
و�لأبناء �إىل �ملدر�شة بعد �إجازة �شيفية 
طويلة، ي�شتحوذ على تفكري �لو�لدين، 
�لإر�شاد�ت  ببع�س  �لتذكري  يجب  ل��ذ� 
م��ر�ع��ات��ه��ا للحفاظ على  ي��ج��در  �ل��ت��ي 
ونف�شياً  طبياً  وبناتنا  �أب��ن��ائ��ن��ا  �شحة 
�جليد  �ل��ت��ع��ام��ل  �أن  و�إدر�ك  وب��دن��ي��اً، 
م����ع �لآخ�����ري�����ن و�ك���ت�������ش���اب �مل����ه����ار�ت 

�لجتماعية ل�شخ�شية متميزة و�شوية 
ي��ب��د�أ م��ن �مل��ن��زل، فعلى �ل��و�ل��دي��ن �أن 
يتعاملو� بود وحب وتفاهم مع �لطفل، 
�ل�شكر  ت��ع��ل��ي��م��ه  ع���ل���ى  �حل����ر�����س  م����ع 
و�حرت�م  �لآخ��ري��ن،  م�شاعر  وم��ر�ع��اة 
�لكبري وثقافة �لعتذ�ر، كما يجب �أن 
يتعلم �أن يكون نظيفا، مطيعا، موؤدبا، 
�أيام  �أول  يف  وخا�شة  لالآخرين،  حمبا 
�ل��در����ش��ة، ك��ي ي���رتك �ن��ط��ب��اع��ا جيد� 

لدى زمالئه. 
�لنظافة �ل�شخ�شية

تثقيف  �ل�شروري  �أنه من  توؤكد  على 
�ل�شخ�شية،  �لنظافة  مببادئ  �لطفل 
وعدم �لقيام باأية �شلوكيات ت�شيء �إليه، 
و�أ�شنانه  ي��دي��ه،  غ�شل  على  باحلر�س 
ب����ني �ل���وج���ب���ات وق���ب���ل �ل����ن����وم، حيث 

ُيعترب ذلك �أف�شل و�شيلة للوقاية من 
�لأمر��س، و�أظهرت �لنتائج �أن طالب 
�ملدر�شة �لذين يغ�شلون �أياديهم ثالث 
�ملطهر،  با�شتخد�م  �ليوم  خالل  مر�ت 
ي��ت��ع��ر���ش��ون ل���الإ����ش���اب���ة ب���الأم���ر�����س 
يتبع  �أن  ي���ج���ب  ك���م���ا  �أق��������ل،  مب���ع���دل 
�أطفالهم  مل�شاعدة  خ��ط��و�ت  �ل��و�ل��د�ن 
على تخفيف �لتعب عن �لعني، �لرقبة 
و�ل��دم��اغ �أث��ن��اء �ل��در����ش��ة، وم��ن �ملفيد 
و�لتمدد،  دقائق  لب�شع  �لكتب  �إغ��الق 
و�أخ��ذ ق�شط من �لر�حة ب�شكل دوري، 
�ل��ط��ف��ل ي��و�ج��ه ���ش��ع��وب��ة يف  و�إذ� ك���ان 
�ملنزلية،  �لو�جبات  �إمت��ام  �أو  �لرتكيز، 
�لأمر  ه��ذ�  ومناق�شة  �ملتابعة  فيجب 
مع �ملعلم، وم�شت�شارة �ملدر�شة، �أو جهة 

طبية.

�ملدر�شية  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  �أن  �مل����ع����روف  م���ن 
نف�شياً  �ل��ط��ف��ل  من���و  يف  ك���ب���ري�ً  �أث������ر�ً 
و���ش��ح��ي��اً، وي����زد�د قلق �أول��ي��اء �لأم���ور 
�نتقال  ب�شبب  �أط��ف��ال��ه��م  �شحة  ع��ل��ى 
�ل�����ع�����دوى ن��ت��ي��ج��ة جت���م���ع �لأط����ف����ال 
يف  خا�شة  �ل��در����ش��ي��ة،  �لف�شول  د�خ��ل 
�لأمر��س  فيها  تنت�شر  �لتي  �لف�شول 
�ل����ف����ريو�����ش����ي����ة م����ث����ل ن���������زلت �ل�����ربد 
ولكن  و�لإ�شهال،  و�لقيء  و�لإنفلونز� 
�لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  ت��وف��رت  �إذ� 
�لطفل  منو  يكون  �ل�شحية،  �ل�شروط 
�لطالب جزء  وجيد�ً، ف�شحة  طبيعياً 
كونهم  �مل��ج��ت��م��ع،  �شحة  م��ن  �أ���ش��ا���ش��ي 
ي�����ش��ك��ل��ون ن�����ش��ب��ة ك��ب��رية م��ن��ه، ف�شاًل 
جتاه  �أك��ر  ح�شا�شة  �أج�شامهم  �أن  عن 
�لأمر��س �ملعدية، لذ� فمن �ل�شروري 

�إىل  جنباً  وي�شري  �لتعليم  ي��ت��الزم  �أن 
�جل�شمية  �ل�شحة  ��شتقر�ر  مع  جنب 
وجتنب  للطالب،  و�لنف�شية  و�لعقلية 
�إ���ش��اب��ت��ه��م ب��ال��ع��دي��د م���ن �لأم���ر�����س 
�لقدرة  ����ش��ط��ر�ب��ات  م��ن��ه��ا  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 
�لب�شرية، وتت�شمن عدد�ً من �أمر��س 
�ل���وق���اي���ة منها  ت���ك���ون  �ل����ع����ني، �ل���ت���ي 
وتاأمني  �ل��ق��ومي  �ل�����ش��ح��ي  ب��ال�����ش��ل��وك 
و�ملنزل  �لف�شول  يف  �جل��ي��دة  �لإ���ش��اءة 

و�لتغذية �جليدة.
�أن �لهتمام ب�شحة �لطالب و�لوقاية 
م����ن �لأم�����ر�������س ت���ق���ع م��ن��ا���ش��ف��ة بني 
حيث  �مل��در���ش��ي��ة،  و�لإد�رة  �ل��و�ل��دي��ن 
على  دوري  ب�����ش��ك��ل  �لط�������الع  ي���ج���ب 
ن�شبة غياب �لأطفال، ومعرفة �ل�شبب 
حتى يتحدد ما �إذ� كان هناك �إ�شابات 

بني  تنتقل  �أن  ميكن  معدية  باأمر��س 
�ل�شروري  م���ن  و�أي�������ش���اً  �ل��ت��الم��ي��ذ، 
تنظيف  ملر�قبة  �خلطط  بع�س  و�شع 
�حلمامات وتعقيمها، �أما بالن�شبة �إىل 
تكون  �أن  فيجب  �مل��در���ش��ي��ة،  �ملقا�شف 
هناك رقابة د�ئمة عليها حتى ل تكر 
مبر�قبة  ذلك  ويكون  �لأمر��س،  فيها 
لل�شروط  وم��ط��اب��ق��ت��ه  ف��ي��ه��ا  ي��ب��اع  م���ا 
لتفادي  �ملطلوبة  �ل�شحية  و�لقو�عد 
�ل��غ��ذ�ء �لفا�شد وغ��ري �جليد  �أم��ر����س 
ومر�قبة  �ل��ت��غ��ذي��ة،  ���ش��وء  و�أم����ر������س 

�شحة �لعاملني فيها.
تو�شي باأهمية �جللو�س و�لتحدث مع 
�لطفل بغ�س �لنظر عن �شنه، �شو�ء �إن 
كان �شيبد�أ يف �ل�شف �لأول �لبتد�ئي، 
�لثانوية،  �مل��رح��ل��ة  �إىل  ���ش��ي��ن��ت��ق��ل  �أو 

�إذ ي��ج��ب م��ع��رف��ة ت��وق��ع��ات��ه م��ن �لأي���ام 
و�لأيام  �ل�شيفية  �لعطلة  يف  �لأخ��رية 
�لأوىل من �ل�شنة �لدر��شية �جلديدة، 
مع �إدر�ك �أن �لطفل يحتاج حليز ثابت 
يف غ��رف��ة ن��وم��ه، �أو يف ج���زء �آخ���ر من 
�لبيت بحيث يكون هادئا، دون ملهيات 
�لأجهزة  تبقى  �أن  على  �ل��در����ش��ة،  عن 
و�لتلفزيون  �لرتفيهية  �لإلكرتونية 
بالو�جبات  �ل���ق���ي���ام  �أث�����ن�����اء  م��غ��ل��ق��ة 
�لطفل يف  م�شاعدة  تتم  ول  �ملدر�شية، 
يعتمد  حتى  قليل  بقدر  �إل  �لو�جبات 
م�شبقاً  �لت���ف���اق  ي��ج��ب  ن��ف�����ش��ه،  ع��ل��ى 
�لف�شل  �ل���ن���وم خ����الل  ع��ل��ى م��و�ع��ي��د 
كما  �ملر�هقني،  مع  وخا�شة  �لدر��شي، 
ينبغي م�شاركة �لطفل يف كتابة قائمة 
بالأدو�ت �ملدر�شية �لتي ي�شتخدمها يف 
�ختيار  مع  �جلديد،  �لدر��شي  �لف�شل 
وم�شعة،  بر�قة  ب��األ��و�ن  مميزة  حقيبة 
حتى ي�شتطيع �شائق �حلافلة �ملدر�شية، 
متييز طفلك لو كان يقطع �ل�شارع يف 

�ل�شباب، �أو حتت �ملطر.
ن�شائح تطبيقية

�لإر�شاد�ت  بع�س  هناك  �أن  �إىل  ت�شري 
�ل��ت��ي ي��ج��ب �لن��ت��ب��اه �إل��ي��ه��ا م��ع بد�ية 

ف�شل در��شي جديد مثل: 
�إع��د�د قائمة بالأطعمة  �ملف�شل  - من 
�إذ�  وخ��ا���ش��ة  �ل��ط��ف��ل،  يف�شلها  �ل��ت��ي 

�لغذ�ء،  وجبة  توفر  ل  �ملدر�شة  كانت 
�ل�شحية  �لأغذية  حت�شري  �لأم  فعلى 
تقدميها  �����ش����رورة  م����ع  و�مل����ت����و�زن����ة، 
و�حلر�س  ل��ل�����ش��ه��ي��ة،  ف��احت��ة  ب�����ش��ورة 
�لفطور،  وجبة  �لأب��ن��اء  ي��اأك��ل  �أن  على 
ف��ه��ي يف غ���اي���ة �لأه���م���ي���ة، ك��م��ا ميكن 
�إر����ش���ال ���ش��ط��رية م���ع �ل��ط��ف��ل كوجبة 
و�لفاكهة،  �خل�������ش���ار  وب��ع�����س  غ�����ذ�ء 
و�لأهم تزويد �لطفل باملاء و�لع�شائر 
�لذين  لالأطفال  وبالن�شبة  �لطازجة، 
ي���ق���رتب���ون م���ن ���ش��ن �مل���ر�ه���ق���ة، فمن 
�ملف�شل �أن تكون وجباتهم جاهزة عند 

عودتهم �إىل �ملنزل.
�أو يف  �أطفالكم �شغار�ً،  ك��ان  - يف ح��ال 
ر�فقوهم  ج��دي��دة،  مل��در���ش��ة  طريقهم 
حتى  �لأول  �لأ���ش��ب��وع  يف  �لأق����ل  ع��ل��ى 
�لطريق  ي���ع���رف���ون  �أن����ه����م  ت����ت����اأك����دو� 
وتعليمهم  ب���اأم���ان،  ���ش��ل��وك��ه  ومي��ك��ن��ه��م 
دخ����ول �حل��اف��ل��ة �مل��در���ش��ي��ة و�خل����روج 
بانتظارها  �أط��ف��ال��ك��م  وذك�����رو�  م��ن��ه��ا، 
�إل بعد توقفها  وع��دم �لق��رت�ب منها 
مي�شي  �لطفل  �أن  من  و�لتاأكد  متاماً، 
�حلافلة  �شائق  ي��رى  �أن  ميكنه  ب�شكل 
�أكر  �ل�شغار  �لأطفال  لأن  �ملدر�شية، 

ت�شرعا و�أقل حذر�. 
ذ�ت  �لظهر  حقيبة  ت��ك��ون  �أن  يجب   -
ح��م��الت ع��ري�����ش��ة وم��ب��ط��ن��ة، وكذلك 
ظ��ه��ره��ا م��ب��ط��ن، وم���ر�ع���اة و���ش��ع ما 
يتم ��شتخد�مه فقط يوماً بيوم، حيث 
تو�شع �حلاجيات �لأثقل باجتاه مركز 
وزن  يتجاوز  �أن  �ملمنوع  وم��ن  �لظهر، 
�حلقيبة من 10 �إىل 20 % من وزن 
ج�شم �لطفل، ويجب �لحتياط من �أن 
رفعها  ينبغي  للجر  �لقابلة  �حلقائب 

عند �ل�شعود �أو �لهبوط من درج.
ويعترب �ولياء �لمور �ن �لعام �لدر��شي 
ه��ن��اك تعاون  ك��ان  م��ا  �ذ�  ي��ك��ون �شعيد 

م�شرتك بني �لأ�شرة جميعا. 

م�سوؤولية م�سرتكة على الطالب والوالدين معا

تربويون وخرباء يقدمون ن�سائح نف�سية للوالدين لعام درا�سي �سعيد
الفجر ت�ستعر�ش اأهم مفاتيح التميز ل�سخ�سية الطالب

•• الظفرة-الفجر:

ن���ظ���م ف����ري����ق ����ش���ب���اب ه���م���ة ب����د�ئ����رة 
و�لبلديات  �ل���ع���م���ر�ين  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
�جلل�شة  �ل���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ب��ل��دي��ة 
حتت  �ل��ظ��ف��رة  يف  �لأوىل  �ل�����ش��ب��اب��ي��ة 
ر���ش��م م�شتقبل  ���ش��ري��ك��اً يف  ك��ن  ���ش��ع��ار 
�لظفرة 2071 �مل�شتوحاة من مئوية 
�لربنامج  ���ش��م��ن  وذل�����ك  �لم��������ار�ت، 
�لعام،  لهذ�  تنفيذه  �ملخطط  �ل�شنوي 
وتعترب �جلل�شات �ل�شبابية هي �إحدى 
م�����ب�����ادر�ت ف���ري���ق ����ش���ب���اب ه���م���ة وهي 
���ش��ب��اب��ي��ة حو�رية  ع���ب���ارة ع���ن م��ن�����ش��ة 
مو�قع  يف  دوري  ب�شكل  تنظيمها  يتم 

خمتلفة مبنطقة �لظفرة. 
ويتم خاللها عر�س �أف�شل �ملمار�شات 
ومناق�شة �أهم �ملو�شوعات ذ�ت �لعالقة 
بال�شباب وتطلعاتهم و�لتحديات �لتي 
ت���و�ج���ه���ه���م، وذل������ك ب���ه���دف �خل�����روج 
مبتكرة  و�أف������ك������ار  ع���م���ل���ي���ة  ب���ح���ل���ول 
�لفر�شة  ومنحهم  فّعالة.  و�شيا�شات 
و�نطباعاتهم  �آر�ئ���ه���م  ع���ن  للتعبري 
من خالل مناق�شات عملية وتو�شيات 

تطويرية من �ل�شباب لل�شباب. 
وت���ه���دف �جل��ل�����ش��ات �ىل ن�����ش��ر روؤي����ة 
بني  وتعميمها  ه��م��ة  ف��ري��ق  ور���ش��ال��ة 
�ل�������ش���ب���اب وح�������ش���د �أف�����ك�����ار وم����ه����ار�ت 
وم�����و�ه�����ب �ل�������ش���ب���اب ل���ل���و����ش���ول �ىل 
�حل����ل����ول �مل���ب���ت���ك���رة، و�ل���ت���و�����ش���ل مع 
للتعرف  معهم  و�لن���خ���ر�ط  �ل�شباب 
ع���ل���ى ت��ط��ل��ع��ات��ه��م و�ل�����ش����ت����م����اع �ىل 
�شبابية  م��ن�����ش��ة  خ����الل  م���ن  �آر�ئ����ه����م 
جتمع ع��دد من �لأط���ر�ف.   وتناولت 
حيث  �ل��رب�م��ج  م��ن  �شل�شلة  �جلل�شة 
بكلمة ترحيبية من قبل رئي�س  بد�أت 
ب��ب��ل��دي��ة �لظفرة  ���ش��ب��اب ه��م��ه  ف��ري��ق 
�مل��ري، قام من  �ملهند�س عبيد حممد 
خاللها بالرتحيب باحل�شور وممثلي 
للدعوة  تلبيتهم  على  و�أثنى  �جلهات 
عر�س  �لفتتاحية  �لكلمة  خالل  ومت 
�أهد�ف وبر�مج �لفريق. كما مت عر�س 
�لفريق  �إجن����از�ت  ع��ن  فيديو  مقطع 

خالل �لعام �حلايل.  

حو�رية  بفقرة  �جلل�شة  �فتتحت  ث��م 
���ش��خ�����ش��ي��ة م��ل��ه��م��ة م���ن منطقة  م���ع 
�لدكتور  �ل�شيخ  ف�شيلة  وهو  �لظفرة 
�أحمد بن مبارك بن قذلن �ملزروعي، 
وهو �أحد دعاة دولة �لإمار�ت �لعربية 
�لظفرة  منطقة  ���ش��ك��ان  م��ن  �مل��ت��ح��دة 
�شهادة  على  حا�شل  �أب��وظ��ب��ي،  ب��اإم��ارة 
�لدين  �أ���ش��ول  يف  �لأوىل  �ل��دك��ت��ور�ه 
�ل�شرف  �م��ت��ي��از م���ع م��رت��ب��ة  ب���درج���ة 
�لأوىل �شنة 2015م. كما �أنه حا�شل 
�لإ�شالمي  �لفقه  يف  �ل��دك��ت��ور�ه  على 
مع  �م��ت��ي��از  ب��درج��ة  �ملجتمع  وق�شايا 
مرتبة �ل�شرف �لأوىل. ويعمل م�شوؤوًل 
لوحدة �لتوعية �لجتماعية و�أ�شحاب 
�ل���ه���م���م يف دي���������و�ن مم���ث���ل �حل���اك���م 
يف  وخطيًبا  و�إماًما  �لظفرة،  مبنطقة 
�لإ�شالمية  ل��ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة 
و�لأوق������اف. وه���و يعترب م��ن �لأو�ئ����ل 
�حلا�شلني على �لدكتور�ه يف �ل�شريعة 
ومن  �ل��ظ��ف��رة،  مبنطقة  �لإ���ش��الم��ي��ة 
�ملو�طنني  و�خل��ط��ب��اء  �لأئ���م���ة  �أو�ئ�����ل 
ذلك  �ىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �ل����ظ����ف����رة.  يف 
ل��دي��ه ح�����ش��ور ع��ل��ى م��و�ق��ع �لتو��شل 
�لجتماعي و�شاهم يف طباعة �لعديد 

�شمو  م��ن  دعما  �لتوعوية  �لكتب  م��ن 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ح���م���د�ن  �ل�����ش��ي��خ 
�لظفرة.  م��ن��ط��ق��ة  يف  �حل���اك���م  مم��ث��ل 
حتت  تقدميي  عر�س  �لدكتور  وق��دم 
ز�ي��د ه��دف �يل �شحن  ع��ن��و�ن و�شايا 
باإذن  له  �ملغفور  بو�شايا  �ل�شباب  همم 
�آل نهيان  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �هلل 

طيب �هلل ثر�ه.
�لأوىل  �لنقا�شية  �جلل�شة  خ��الل  ومت 
و�ل��ت��ي مت��ت �د�رت���ه���ا م��ن ق��ب��ل ع�شو 
�ل���ف���ري���ق حم���م���د ����ش���ال���ح �حل����م����ادي 
�ملحاور  بع�س  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�شليط 
�لأ�شا�شية وبدء �حلو�ر مع نوح �شالح 
�حلمادي من �شركة �لحتاد للقطار�ت 
تناولت �جلل�شة حمور تطلعات �شباب 
مناق�شة  خ��الل  من   ،2071 �لظفرة 
�شري �خلطط �لتنموية ب�شكل �شحي، 
ومعاجلة �أي حتديات تنفيذية على كل 
و�لإ�شكان،  �ل�شباب،  ت�شمل  �مل�شتويات، 
و�لتكنولوجيا،  و�لإع���الم  و�لتوطني، 
�لتعليمي  و�لنظام  �لوطنية  و�لهوية 
و�ل�شحي، و�لق�شائي و�لبيئي، ف�شاًل 
لبناء  �حل��ك��وم��ي  �ل��ع��م��ل  تن�شيق  ع��ن 
خدمات �مل�شتقبل يف منطقة �لظفرة.  

وهدفت �جلل�شة �إىل �ل�شتماع �إىل �آر�ء 
تو�جههم  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �ل�شباب 
�لالزمة  ت���ق���دمي �حل���ل���ول  �أج�����ل  م���ن 
لل�شباب  �لإيجابية  �مل�شاركة  لتفعيل 
و�لتعرف على  �لقطاعات،  يف خمتلف 
�لتي  �لق�شايا  �أهم  ب�شاأن  �ل�شباب  �آر�ء 
�لهوية  ت��ع��زي��ز  يف  و�لإ���ش��ه��ام  تهمهم، 
�ل��وط��ن��ي��ة و�مل��و�ط��ن��ة �ل�����ش��احل��ة لدى 
�ل�شباب، وم�شاركتهم يف ر�شم م�شتقبل 

�لظفرة 2071.
�مللهمة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  ����ش��ت�����ش��اف��ة  ومت 
�لثانية بنت �لظفرة  �ملبتكرة �شارة �شند 
بن حفيظ �ملزروعي  ومت �إد�رة �حلو�ر 
من قبل  موزة حممد �حلمادي ع�شو 
�حلو�ر  ��شتفتحت  حيث  ه��م��ة،  ف��ري��ق 
�مللهمة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  ع���ن  ب��ال��ت��ع��ري��ف 
�خلا�س  �لب����ت����ك����ار  ع����ن  و�ل���ت���ع���ري���ف 
وهو  �مل��دم��ج   �لتهوية  نظام  ب��اخ��رت�ع 
ت�����ش��م��ي��م م��ب��ت��ك��ر لنظام  ع���ب���ارة ع���ن 
يعتمد  تهوية  نظام  تربيد مدمج مع 
حيث  �لآيل  و�ل�شت�شعار  �لتحكم  على 
يقوم �ملتحكم يف هذ� �جلهاز با�شت�شعار 
�نبعاثات �لغاز و�لدخان  ويقوم بتنفيذ 
مما  و�لتنبيهات  �لأو�م���ر  من  �شل�شلة 

�لذي  �ل���وق���ت  تقلي�س  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��د 
لتو�جدها  �ملخت�شة  �جلهات  حتتاجه 
�ملبتكرة  �أن  بالذكر  �ملوقع. �جلدير  يف 
م�شابقة  يف  �لأول  �مل��رك��ز  على  ح��ائ��زة 
قبل  م��ن  تكرميها  ومت  نفكر  بالعلوم 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي. 
�شل�شلة من  وخ���الل �حل���و�ر مت ط��رح 
�لأ�شئلة �لتي مت من خاللها بث �لروح 
بروح  و�لإ���ش��ر�ر  و�لعزمية  �ل�شبابية 
خلدمة  �لأف�����ش��ل  بتقدمي  �مل�����ش��ارك��ني 
�ل���غ���ايل م���ن خ���الل تقدميها  وط��ن��ن��ا 
�إىل  تدعوهم  �لظفرة  ل�شباب  ر�شالة 
ولتجديد  �ل���وط���ن  خل��دم��ة  �ل��ع��ط��اء 
�ل�شبابية  �لطاقة  ب�شحن  �ل�شباب  روح 
وجتديد �لن�شاط. ومت تنفيذ م�شابقة 
�لع�شو  ق��ب��ل  م���ن  م��ق��دم��ة  ح�����ش��اب��ي��ة 

حممد ح�شن �ملرزوقي.
�لثانية  �حل��و�ري��ة  �جلل�شة  وت�شمنت 
�لعمر�ين  و�مل�شتقبل  �ل�شباب  حم��ور 
من  �جل��ل�����ش��ة  �إد�رة  مت  �ل���ظ���ف���رة  يف 
نا�شر  رمي  �لفريق  رئي�س  نائب  قبل 
حميد  �ملهند�س  با�شت�شافة  �حلمادي 

ت��خ��ط��ي��ط منطقة  م���دي���ر  �مل����رزوق����ي 
�لعمر�ين  �لتخطيط  بد�ئرة  �لظفرة 
�حل�����و�ر بطرح  ب���دء  و�ل��ب��ل��دي��ات ومت 
بالتخطيط  �ملعنية  �لأ�شئلة  من  ع��دد 
ثم  للمنطقة.  و�مل�شتقبلي  �حل�شري 
�لعمر�ين  �ل��ب��ن��اء  م���الم���ح  م��ن��اق�����ش��ة 
خالل  من  �لظفرة  ملنطقة  �مل�شتقبلي 
متكاملة  وب���ر�م���ج  م����ب����ادر�ت  ت��ق��دمي 
يف ك���اف���ة �مل����ج����الت ح�����ش��ب �أول����وي����ات 
م�شادر  وجود  و�شمان  �لظفرة  �شباب 
بعيد�ً  �حلكومية  ل��الإي��ر�د�ت  متنوعة 
�لتعليم  �ل��ن��ف��ط. و�ل���ش��ت��ث��م��ار يف  ع��ن 
�لذي يركز على �لتكنولوجيا �ملتقدمة 
من خالل بناء منظومة قيم �أخالقية 
ل�شمان  �مل�شتقبل  �أجيال  يف  �إمار�تية 
�لقت�شاد  يف  �لإنتاجية  م�شتوى  رف��ع 
�ملجتمعي  �لتما�شك  وتعزيز  �لوطني 
�ل�شباب  فئة  �إ���ش��ر�ك  �إىل  ذل��ك  ه��دف 
يف ب��ن��اء �ل��وط��ن ب��اع��ت��ب��ار �أن��ه��م عماد 

�لتنمية و�لتقدم يف �ملجتمع. 
ويف �خلتام مت تقدمي عر�س من قبل 
�ل�شباب  لتنمية  �لم������ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�حلو�شني  �حلميد  عبد  قدمه حممد 
يف  و�ل��ت��م��ك��ني  �ل���ق���ي���ادة  �إد�رة  م���دي���ر 

وبر�مج  �أه�����د�ف  يت�شمن  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�ملوؤ�ش�شة، قام بطرح �ل�شر�كة �جلديدة 
و�أعلن عن  �ملنطقة  مع فريق همه يف 
ل�شباب  �ل��ق��ادم��ة  �ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة  �حل��ل��ق��ة 
�لظفرة.  وقال �ملهند�س عتيق خمي�س 
بلدية  ع�����ام  م���دي���ر  �مل�����زروع�����ي  ح���م���د 
ما قدمه  �إن  بالإنابة  �لظفرة  منطقة 
ف��ري��ق ه��م��ة ي��ع��د م��ن �لأه�����د�ف �لتي 
ت�شعى �لبلدية �إىل حتقيقها من خالل 
م�شتقبل  ر���ش��م  يف  �ل�����ش��ب��اب  �����ش���ر�ك 
و�أه��������د�ف  روؤى  وحت���ق���ي���ق  �ل���ظ���ف���رة 
�إىل  م�����ش��ري�ً  بتفعيل دوره����م،  �ل��دول��ة 
فيه  ملا  �ل�شباب  دع��م ومتكني  ���ش��رورة 
على  ي�شهم  مبا  للمنطقة  خدمة  من 
تطويرها و�زدهارها. جاء دعم �شعادته 
لفريق �ل�شباب بتنظيم �حلدث بنجاح 

�مل�شاركة وحتقيق �لأهد�ف.
�حلدث  تنظيم  على  �مل�شوؤولة  وقالت 
ح��م��دة رج���ب �حل���م���ادي ع�����ش��و فريق 
مبادرة  �ل�شبابية  �جلل�شات  �إن  همة، 
تفاعلية  ومن�شة  و�شل  حلقة  تعترب 
ل���ل���م�������ش���ارك���ني �ل�����ذي�����ن ي����رغ����ب����ون يف 
�مللهمة  و�أف���ك���اره���م  ط���رح حت��دي��ات��ه��م 
يف جم������الت خم��ت��ل��ف��ة، وب�����ث �ل�����روح 

�ت�شح  �لذين  �ل�شباب  بني  �لإيجابية 
م�����ع جميع  ت���ف���اع���ل���ه���م  خ�������الل  م�����ن 
ط���رح���ت �شمن  �ل���ت���ي  �مل���و����ش���وع���ات 
�جلل�شات، ومن �مل�شتهدف �ملتحقق من 
تنظيم �جلل�شات ح�شد قاعدة بيانات 
�شيتم  وتو�شيات  �ملبتكرة  �لأفكار  من 
وقد  م�شتقبال.  وتطبيقها  در����ش��ت��ه��ا 
من  �ل�شباب  فئة  �جلل�شات  ��شتهدفت 
ما  مب�شاركة  35عاما  �إىل   18 عمر 
يقارب 30 جهة من �لقطاع �حلكومي 
�أبوظبي  �إم�����ارة  يف  ح��ك��وم��ي  و�ل�����ش��ب��ه 
و65 موظف، حيث مت طرح ومناق�شة 
من  ع���دد  و��شت�شافة  م��و����ش��ي��ع  ع���دة 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن خرب�تهم  �ل�����ش��ي��وف 
حيث تكرمت بالإ�شر�ف و�لعد�د على 
�جلل�شة �لتي تعترب �لنو�ة �لأوىل �يل 

�إطالق ومتكني �شباب �لظفرة.
�ل�شكر  ف��ري��ق همة   ويف �خل��ت��ام وج��ه 
ل��ف��ري��ق �ل��ع��م��ل ول��ل�����ش��خ�����ش��ي��ات �لتي 
بامل�شاركة  �ل����دع����وة  ب��ت��ل��ب��ي��ة  ق���ام���ت 
�حلدث  �إجن��اح  دعمت  �لتي  وللجهات 
مب�����ش��ارك��ت��ه��م ول��ل��ف��ئ��ة �ل���ق���ي���ادي���ة يف 
�لبلدية على متكينهم لأعمال �لفريق 

وت�شهيل مهامه. 

خطوه جديدة لتعزيز م�ساركة ال�سباب يف بناء م�ستقبل الظفرة

فريق �سباب همة ببلدية منطقة الظفرة ينظم اجلل�سة ال�سبابية الأوىل يف املنطقة
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اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/28 تنفيذ مدين 
طالب �لتنفيذ: �شيفتالنا هوليت 

عنو�نه : �إمارة دبي - مر�شى دبي 1 - لوريز يدن�شيا ديل مار - مر�شى دبي - �لوحدة رقم 1 - �لطابق جي 
�ملنفذ �شده : دونالد �شتاركي

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - مر�شى دبي 1 - لوريز يدن�شيا ديل مار - مر�شى دبي �لوحدة رقم 1 - �لطابق جي 
�نه يف يوم  �لأربعاء  �ملو�فق 2018/9/19  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
www.( لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة 
ويف  للبيع  �مل��ح��ددة  �جلل�شة  قبل  م�شتند�ت  م��ن  ي���ربره  مب��ا  م��ع��زز�  باعرت��شه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شارييف خالل ع�شرة 
�ملز�د  �لتالية لر�شوم  �يام  �لع�شرة  �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل  �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من  �لتالية جلل�شة  �يام 
ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي 
�و�شاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة : مر�شى دبي - رقم �لر�س : 110 - ��شم �ملبنى : لريزيدن�شيا ديل - رقم 

�لعقار : يف 01 - �مل�شاحة : 552.49 مرت مربع - �لقيمة : 7.700.000 درهم لعلى عطاء
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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�شقة �شكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س : 11 - ��شم �ملبنى : وي�شت هايت�س 4 - رقم �ملبنى : 10 رقم �لعقار : 

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   )1.616.953( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   107.30  : �مل�شاحة   -  306
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2134   جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-روك�س �ك�شم للتجارة - �س ذ م م 2-يا�شمني بانو فريوز  جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �خلليج لأنظمة �لري و�لب�شتنة - �س ذ م م وميثله /عامر 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  �شيد حممد �شيد حمي رو�شن �ملرزوقي - قد 
بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم و�لتكافل مببلغ وقدره )1537239.26 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د 
بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2018/9/18 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �لتام. 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.12
�أيام على �لأقل. )علما  لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

باأن �لدعوى مت �حالتها �ىل �لد�ئرة �لتجارية �جلزئية �لوىل(.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1380
بنغالدي�شي   - �حل�شني  حممد  كمال  �شايف  حممد  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�شيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�شية 
با�شم  �لتجارية  مهدي ح�شن خان نور حممد خان - بنغالدي�شي �جلن�شية يف �لرخ�شة 
)د�ر �ليحر للمقاولت �ل�شحية و�ل�شباغ ( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 

)553795( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 1381

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �أحمد حمفوظ حممد �لغربى ، �إمار�تي �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( يف �لرخ�شة �لتجارية �مل�شماة 
بقالة جبل �لتوبة ، رخ�شة رقم 538295 وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد �جمل حممد ��شلم ، 

باك�شتاين �جلن�شية.
مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

اإعالن بالن�شر
رقم )2018/5680 (

�ملنذر : حممد عبد�هلل ح�شن علي �حلمادي - �إمار�تي �جلن�شية 
لدى  ��شول  م�شدقة  وكالة  مبوجب   - �حلمادي  ح�شن  عبد�هلل  حممد  م�شعل  �ل�شيد/  بالتوقيع  وميثله 

�لكاتب �لعدل بتاريخ 2013/10/6 حم�شر ت�شديق 2013/3449 
�ملنذر �ليه : في�شال مري�ش�شند�ين �شوري�س - هندي �جلن�شية 

2250-251 يف  �ر���س رقم  �ملقامة على قطعة   -  )35B( لفيال رقم� �ليه باخالء  �ملنذر  �ملنذر /  ينذر 
ما  ��شالح  مع  عليها  ت�شلمها  �لتي  وباحلالة  �ل�شو�غل  للمنذر خالية من  وت�شليمها  بدبي  منطقة مردف 
قد يكون حلق بها من �شرر وتلف و�شد�د �مل�شتحقات �ليجارية �ملرتتبة عليه من تاريخ 2018/4/30 
وت�شوية ح�شاب �ملاء و�لكهرباء عن مدة �شغلها للعني حتى تاريخ �لخالء �لتام وذلك يف مدة �ق�شاها 30 يوم 
من تاريخ ��شتالمه هذ� �لنذ�ر و�إل �شي�شطر �ملنذر ��شفا لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية و�لق�شائية �لالزمة 
للمطالبة مبا ذكر وما ي�شتجد من قيمة �يجارية مع �لتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�شرر مع حتميل �ملنذر 

�ليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2015/48   تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ: �ي�شو�رلل باجوند��س روباين 

 A/29 عنو�نه : �إمارة دبي - جمري� 1 - �شارع �لو�شل - فلل �ل�شيخ حمد�ن - فيال رقم
�ملنفذ �شده : مدينة دبي للحياة �لع�شرية - �س ذ م  و�آخرون - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �ملطينة - ديره - �شارع �ملطينة - مبنى 

�للولو - مبنى حمر عني - �شقة �لطابق 3 - مكتب 306 - �مام فندق �شري�تون ديرة 
�نه يف يوم  �لأربعاء  �ملو�فق 2018/9/19  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة 
  )www.emiratesauction.ae( و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين� 
وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم 
باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شارييف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد 
على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : 1 - نوع �لعقار : �ر�س - �ملنطقة : و�دي �ل�شفا 7 - رقم �لر�س : 1039 - 

�مل�شاحة : 1598.36 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )3.802.213.00( درهم )يباع لعلى عطاء( 
ب���  قيمتها  و�ملقدرة  1094.41 مرت مربع   : �مل�شاحة   -  1038  : �لر�س  رقم   -  7 �ل�شفا  و�دي   : �ملنطقة   - �ر�س   : �لعقار  نوع   -  2

)2.591.626.00( درهم )يباع لعلى عطاء( - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   
فى الدعوى رقم  2011/578   تنفيذ ايجارات  

طالب �لتنفيذ: هاي �نه بي�شيو 
عنو�نه : �إمارة دبي - دبي مارينا - بارك �ي�شالند - بناية فاير فليد تاور - �شقة رقم 1802 

�ملنفذ �شده : حممد حنيف عمر  - عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - �ل�شوق �لكبري - مكتب ملك �حمد حممد �شالح عي�شى 
�لقرق - �شركة ن�شيم �جلنوب لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة - بالر�شاد 

�نه يف يوم  �لأربعاء  �ملو�فق 2018/9/19  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل 
�جلل�شة  قبل  م�شتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��شه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �شخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�شة  �ي��ام  ع�شرة  خ��الل  و�مل�شارييف 
�لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  :  نوع �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة : مر�شى دبي - رقم �لر�س 
: 165 - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : دي �ي �شي تاورز تي 1 - رقم �لوحدة T1 - 908 �مل�شاحة : 76.50 مرت مربع 

و�ملقدرة قيمتها ب��� )823.438( درهم  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   
فى الدعوى رقم  2015/48   تنفيذ عقاري  

طالب �لتنفيذ: �ي�شو�رلل باجوند��س روباين 
 A/29 عنو�نه : �إمارة دبي - جمري� 1 - �شارع �لو�شل - فلل �ل�شيخ حمد�ن - فيال رقم

�ملنفذ �شده : مدينة دبي للحياة �لع�شرية - �س ذ م  و�آخرون - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �ملطينة - ديره - �شارع �ملطينة - مبنى 
�للولو - مبنى حمر عني - �شقة �لطابق 3 - مكتب 306 - �مام فندق �شري�تون ديرة 

�نه يف يوم  �لأربعاء  �ملو�فق 2018/9/19  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة 
  )www.emiratesauction.ae( و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين� 
وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم 
باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شارييف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد 
على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : 1 - نوع �لعقار : �ر�س - �ملنطقة : و�دي �ل�شفا 7 - رقم �لر�س : 1039 - 

�مل�شاحة : 1598.36 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )3.802.213.00( درهم )يباع لعلى عطاء( 
ب���  قيمتها  و�ملقدرة  1094.41 مرت مربع   : �مل�شاحة   -  1038  : �لر�س  رقم   -  7 �ل�شفا  و�دي   : �ملنطقة   - �ر�س   : �لعقار  نوع   -  2

)2.591.626.00( درهم )يباع لعلى عطاء( - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2016/853   تنفيذ جتاري 

طالب �لتنفيذ: بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �شارع خالد بن �لوليد - بناية �م �لقيوين 
nbq.legal@nbq1.ae هاتف رقم 043796655  بريد �لكرتوين

�ملنفذ �شده : عادل عبد�لرحمن مبارك بالل - عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة �لر��شديه فيال 25 بالقرب من مركز �شرطة 
adel_mubark@hotmail.com لر��شديه - هاتف رقم 0502734441 بريد �لكرتوين�

�نه يف يوم  �لأربعاء �ملو�فق 2018/9/19  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل 
�جلل�شة  قبل  م�شتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��شه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �شخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�شة  �ي��ام  ع�شرة  خ��الل  و�مل�شارييف 
�لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : ح�شة يف عقار - �ملنطقة : �لر��شدية - رقم �لر�س 

: 1708 - رقم �لبلدية : 1850-216 م�شاحة �حل�شة 38.67 مرت مربع - قيمة �حل�شة : 174982 درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2017/4 بيع عقار مرهون          
طالب �لتنفيذ:  بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدودة 

عنو�نه : مكتب �لإد�رة �ل�شرق �لو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنفذ �شده :   حممد ريحان مري�شنت -  عنو�نه : دبي ، �جل��د�ف ، مبنى بلالزو فري�شات�شثي ، �ل�شقة رقم 2523 
 : ، ت   0506283602  : ، ج��و�ل   326-865 �لبلدية  رق��م   ،  460 ، قطعة �لر���س   1 �ملبنى  رق��م   ،  5 �لطابق   ،

دبي   ،  043535222/043429699/  065035678
�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2018/9/19 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة 

�لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه 
�عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شارييف خالل ع�شرة �يام  باملادة 
�لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �أو�شاف �لعقار : -  �شقة - �ملنطقة : �جلد�ف - رقم �لر�س : 460 
- رقم �لبلدية : 865-326 - �مل�شاحة : 187.74 مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : بالزو فري�شات�شثي - 

رقم �لوحدة : 2523 �لقيمة �لتقديرية : 5052036 درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3016   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة جمال �شامل للتجارة �لعامة ) ذ م م( - ميثلها 
 - لال�شتثمار  �شامل  جمال  حاليا/�شركة  �أبوعد�س  �شامل  حممد  جمال   /
�لبنك �لتجاري  �لتنفيذ/  �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
قد   - �لهرمودي  علي  ر�شول  / عبد�هلل حممد  ع وميثله  م  �س   - �ل��دويل 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )6508126.78( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م  فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2995   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �حمد �شليمان عنرب ن�شري  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �لحتاد �لوطني وميثله / عبد�هلل حممد 
�لتنفيذية �ملذكورة  �أقام عليك �لدعوى  �لهرمودي - قد  ر�شول علي 
دره��م �ىل  وق���دره )191319(  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �مل��ح��ك��م��ة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

 اعالن ن�شرا        
�ملدعي/  �أن  حيث   - �لزعابي  حمد�ن  �أحمد  هند   / عليه  �ملدعي  �إىل 
�شعيد عبد�هلل �شعيد �لو�يل  - قد �أقام �شدكم دعوى �يجارية بالرقم 
2018/73 تنفيذ لدى جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية ببلدية مدينة 
لتقدمي  عنكم  وكيال  �أو  �شخ�شيا  ح�شوركم  فيقت�شي  فكان  خور 
طلباتكم �أو تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف مدة 15 يوم من تاريخ �لإعالن. 
ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �أو عدم �إر�شال وكيل عنكم يف �لوقت 

�ملحدد فاإن �للجنة �شوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم
عمر اأحمد علوان 
رئي�س ق�شم ال�شوؤون القانونية        

االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1211  ا�شتئناف جتاري    
�شيد  �شيد حممد  �له جميد مع�شوري 2-  �مل�شتاأنف �شده/ 1- قدرت  �ىل 
نعمت �له �حمديان 3- حممد ح�شني حممد ر�شا رو�شنك جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك �شادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�شي( قد ��شتاأنف/ 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2017/1827 جتاري كلي بتاريخ:2018/5/29 
وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/10/3 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/251  ا�شتئناف جتاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة �فتك م.م.ح وميثلها مديرها/�نبار�شو� ميالبا 
�شاجنا بيالي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�حل�شرمي للتجارة 
�لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �حمد  علي  ح�شني  وميثله:حممود  ����س.ذ.م.م  �لعامة 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2015/1474 جتاري كلي بتاريخ:2015/11/18 
وحددت لها جل�شه يوم �لثنني  �ملو�فق 2018/9/24 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2018/1903 تنفيذ مدين

�لرئي�شي جم��ه��ول حمل  م���ر�د  م���ر�د علي  ج��م��ال  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/فاطمة �شعيد حميد بن حرمل �ل�شام�شي 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  �لغفلي قد  �شامل  وميثله:حممد خليفة 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )53969( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2018/2715 تنفيذ جتاري
كاليفاين   -2 �����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  كاليفاين  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
م��ان��ي��م��ار�ن جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ف��اري��ت��ي & 
دي�شكونت للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م وميثله:ح�شني علي عبد�لرحمن لوتاه 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )33752( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/3841  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/1- �ي��دول للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
�أقام   ق��د  �ل��ن��ج��ار   �لتنفيذ/حممد علي علي  �ن ط��ال��ب  �لق��ام��ة مب��ا 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة  خ��زي��ن��ة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )23876( وق����دره  ب��ه 
بال�شافة �ىل مبلغ )1872( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/3639  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  للمرطبات  دب��ي  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/�ح��م��د حم��م��د حم��م��د حم��م��د �ح��م��د �شليم 
وميثله:عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )13603( درهم �ىل طالب 
خلزينة  ر�شوم  دره��م   )1054( مبلغ  �ىل  بال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
بحقك يف حالة  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/498  عمايل كلي 

جمهول  م.د.م.����س  كون�شالتنت�س  �ن��د  ماجنمنت  �شيب  عليه/1-نياه  �ملحكوم  �ىل 
حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/4/10  يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�شانثا كومار ر�غافان بيالي بالز�م �ملدعي عليها �ن 
توؤدي للمدعي مبلغ )981334( درهم �شامل تذكرة �لعودة له ولعائلته وما مل يكن 
قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل �خر و�لفائدة مبقد�ر 9% من تاريخ:2017/12/26 
وحتى متام �ل�شد�د و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�شب من �مل�شاريف و�لر�شوم . حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2018/437 طعن جتاري
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

�لطاعن/1- كارلي�س لتاأجري �ل�شيار�ت
وميثله:حممد حميد عبيد �لزري 

نيجا�س جم��ه��ول حمل  تي�شفاين  ه��اب��ت��وم  ���ش��ده:1-  �مل��ط��ع��ون  ب��اع��الن 
�لقامة نعلنكم باأن �لطاعن �أقام عليكم �لطعن �ملذكور �أعاله ويتوجب 
�لطعن  للرد على �شحيفة  وذل��ك  �لتمييز  عليكم �حل�شور �ىل حمكمة 

�ملقدمة �شدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
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•• دبي -وام:

���ش��ج��ل��ت م����ب����ادرة # وحت��ل��و_ب��ه��ا_
�ملعرفة يف مو�شمها �لثاين على �لتو�يل 
ومقطع  ����ش���ورة   4000 م���ن  �أك�����ر 
مد�ر�س  طلبة  جت��ارب  تر�شد  فيديو 
خا�شة بدبي من مناطق خمتلفة من 
�لعامل خالل �إجازة �ل�شيف، بالإ�شافة 
عرب  �ملكت�شبة  م��ه��ار�ت��ه��م  �إث�����ر�ء  �إىل 
خو�س حتديات �أ�شبوعية من ت�شميم 
يف  �لب�شرية  و�لتنمية  �مل��ع��رف��ة  هيئة 

�إطار من �ملرح و�ملتعة.
�ل��ت��ي �نطلقت يف  �مل���ب���ادرة،  و����ش��ت��ن��دت 
�أ�شابيع   8 ومل���دة  ي��ول��ي��و  م��ن  �ل��ث��ام��ن 
�خلم�شة  �لأ���ش��ال��ي��ب  �إىل   ، متو��شلة 
“كن معطاًء وكن  جلودة �حلياة وهي 
وتو��شل  �ل����دو�م  على  وتعلم  ن�شيطاً 
وتفاعل مع حميطك “، وذلك بهدف 

تعزيز �شعادة �لطلبة .
و�شّجلت �ملبادرة م�شاركة طلبة مد�ر�س 
خا�شة بدبي لأن�شطتهم �ل�شيفية مع 
�لعامل هي  10 دول حول  �لهيئة من 
: دول����ة �لإم�������ار�ت، وف��ن��ل��ن��د�، وب���ريو، 
ون��ي��ج��ريي��ا، و�أ����ش���رت�ل���ي���ا، و�ل���ولي���ات 
�ملتحدة،  و�ململكة  �لأمريكية،  �ملتحدة 
وكينيا، و�لهند، وجزر �لباهاما، و�أبرزت 
�شغف �لطلبة بالتفاعل مع حميطهم 
و�كت�شاب مهار�ت جديدة مثل: زر�عة 

حقول �لأرز يف فيتنام ون�شج �لأقم�شة 
وممار�شة  ���ش��ري��الن��ك��ا،  يف  �حل��ري��ري��ة 
�آلت  على  و�ل��ع��زف  �ل�شباحة،  ريا�شة 
، وتعلم لغات جديدة  جديدة وفريدة 

كاملاندرين ولغة �لربجمة.
وطالبة  ط���ال���ب���اً   150 �ن�������ش���م  ك���م���ا 
متنوعة  عمرية  م��ر�ح��ل  �إىل  ينتمون 
�لدكتور  �إىل  �أ�شابيع  �شتة  م��د�ر  على 
جتارب  يف  للم�شاركة  �ل��ك��رم  �هلل  عبد 
متنوعة للتعلم منها و�كت�شاب مهار�ت 
�أن�شطة  وجت���رب���ة  ج���دي���دة  و�أم����اك����ن 
م��ب��ت��ك��رة م���ن ب��ي��ن��ه��ا در�����س �ل��ت��زل��ج يف 
يف  �لنينجا  حم���ارب  و  دبي”  “�شكي 

ع���امل دب���ي ل��ل��ري��ا���ش��ة، وج��ل�����ش��ة تعلم 
للغو�س  �ل����ب����وم  م���رك���ز  يف  �ل���غ���و����س 
بالتعاون مع جمعية �لإمار�ت للغو�س، 
�لفوتوغر�يف  للت�شوير  عمل  وور���ش��ة 
مع نادي “نيكون” للت�شوير، و ح�شة 
متحف  يف  و�ل��ف��ن  �لتفاعلية  للعلوم 
حتدي  �إىل  بالإ�شافة  �أويل” ،  “�أويل 
 Adventure« ت�شلق �جل��در�ن يف 

.»HQ
�لكرم  �هلل  عبد  �لدكتور  �شعادة  وق��ال 
عام  م��دي��ر  �مل��دي��ري��ن  رئي�س جمل�س   ،
�لب�شرية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �مل���ع���رف���ة  ه��ي��ئ��ة 
طلبتنا  ح��م��ا���س  مل�شنا  “ ل��ق��د  ب��دب��ي: 

ن��ح��و ت��ع��ل��م م����ه����ار�ت ج���دي���دة �شمن 
مبادرة #وحتلو_بها_�ملعرفة خالل 
��شتقبلنا  ح��ي��ث  �ل�����ش��ي��ف��ي��ة،  �لإج������ازة 
من  وبالفيديو  �مل�����ش��ّورة  م�شاركاتهم 
م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة م���ن �ل���ع���امل خالل 
وتعلم  �ل��ك��ار�ت��ي��ه  درو�����س  يف  تقدمهم 
جديدة  مو�شيقية  �آلت  على  �ل��ع��زف 

و�لب�شتنة وتعلم لغات جديدة«.
�ملعرفة  هيئة  كّرمت  فيما  ذل��ك،  ياأتي 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ب�����ش��ري��ة ب���دب���ي �أم�������س ن 
خ��م�����ش��ة ط����الب م���ن م���د�ر����س خا�شة 
بدبي �شجلو� م�شاركات منتظمة خالل 

مدة �ملبادرة، .

•• عجمان : الفجر 

�لعامة  �ملو��شالت  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
�خلا�شىة  �مل��ع��ام��الت  �أن  ع��ج��م��ان 
�ملركز  د�خ�����ل  �مل���رك���ب���ات  ب�����ش��ي��ان��ة 
�لفني بلغت 12 �ألف عملية �شيانة 
�لعام  م���ن  �لأول  �ل��ن�����ش��ف  خ���الل 
%50 عن  ب��زي��ادة ن�شبة  �جل���اري 

نف�س �لفرتة من �لعام �ملا�شي.
�ل�شام�شي  خ���ل���ف  ر����ش���ا  و�أك���������دت 
�خلدمات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
�مل�شاندة وتطوير �مل�شاريع �أن �ملركز 
�ل��ف��ن��ي �ل��ت��اب��ع ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة يعترب 
�ل�شيانة  م��ر�ك��ز  �أه����م  م��ن  و�ح����د 
�إم��ارة عجمان حيث  م�شتوى  على 
�ك��ت�����ش��ب ث��ق��ة �ل��ع��م��الء مل���ا ي�شمه 
�شاأنها  من  �لتى  �لتخ�ش�شات  من 
ي�شمل  حيث  متكامل  �مل��رك��ز  جعل 
من  لل�شيانة  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �لق�����ش��ام 
�شمكرة و�شباغة وتبديل �لطار�ت 
كما  �ل�شا�شي،  وفح�س  و�مليكانيكا 
ي�شمل جانبا لتغيري �لزيوت ومكان 
وبذلك  �مل��رك��ب��ات،  لغ�شيل  جم��ه��ز 

�خلدمات  �أف�شل  تقدمي  يف  ي�شهم 
م�����ن خ������الل ف���ن���ي���ني ع���ل���ى �أع���ل���ى 
�إىل  م�شرية  �خل��ربة،  من  م�شتوى 
�أن �ملبنى جهز فنيا وفق �ملو��شفات 
�لفنية و�ملعايري �ملتخ�ش�شة، وذلك 
�لفني  �لفح�س  خ��دم��ات  لتقدمي 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة باجلرف  م��وق��ع  د�خ����ل 

وخارجها يف جميع مناطق مدينة 
�لعمل يقوم  �ن فريق  عجمان،كما 
�ملتعاملني  �ح���ت���ي���اج���ات  ب��ت��ل��ب��ي��ة 
�لهدف  لتحقيق  �إليهم  و�لو�شول 
لل�شيانة  خدمة  مركز  �إن�شاء  من 

�ل�شريعة على �لطرق.
لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  و�أ�شافت 

وتطوير  �مل���������ش����ان����دة  �خل�����دم�����ات 
على  �ملوؤ�ش�شة حتر�س  �أن  �مل�شاريع 
ت��ل��ب��ي��ة �ح��ت��ي��اج��ات �جل��م��ه��ور من 
خالل �لدر��شات �مليد�نية �مل�شتمرة 
�ملرحلة  متطلبات  على  و�ل��وق��وف 
و�لط����الع ع��ل��ى ك��ل م��ا ه��و جديد 
يف قطاع �ل�شيانة كما يتميز �ملركز 

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

�شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��رع��اي��ة 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 
�لتعليمي  للتميز  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ج��ائ��زة  �ط��ل��ق��ت 
من   2019  2018- ع�����ش��ر  �خل��ام�����ش��ة  دورت���ه���ا 
خ����الل �ل��ل��ق��اء �ل��ت��ع��ري��ف��ي ب��ن��م��وذج ج���ائ���زة ر�أ�����س 
وب��ف��ئ��ات ومعايري   ، �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  ل��ل��ت��م��ي��ز  �خل��ي��م��ة 
�جلائزة و�شروط �مل�شاركة و�لإطار �لزمني للدورة 
وذل��ك مب�شرح غرفة جتارة   ، و�جل��و�ئ��ز  و�ملكافاآت 
و���ش��ن��اع��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة ؛ و ب��ح�����ش��ور ع����دد من 
�لرتبوي  للميد�ن  و�ملن�شوبني  �لرتبوية  �لقياد�ت 
ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة وم�����ش��وؤول��ني مب��وؤ���ش�����ش��ات د�عمة 
للتعليم ، حيث مت �لع��الن عن فتح باب �لت�شابق 
باجلائزة  حتت خم�س ت�شنيفات رئي�شة هي :  فئة 
�ملوؤ�ش�شة �لتعليمية �ملتميزة وفئة �لتفوق �لوظيفي 
وفئة �لتميز �لطالبي وفئة �لتميز �ملجتمعي وفئة 
�لبحوث و�لدر��شات ، وذلك بعدد 48 فئة فرعية 
تغطي جميع جمالت �مليد�ن �لتعليمي و�لرتبوي 

وتخاطب جميع معنييه .

  13 فئة جديدة :  
مدير  خليفة  �للطيف  عبد  حممد  �لدكتور  وق��ال 

�لذي  �حلكومي  للتميز  �شقر  �ل�شيخ  برنامج  عام 
تتبعه �جلائزة : “ �أن �جلائزة تهدف �إىل �مل�شاهمة 
و�لتميز  لالبتكار  د�ع��م��ة  تعليمية  بيئة  �إي��ج��اد  يف 
م���ن خ����الل مت��ك��ني �مل��وؤ���ش�����ش�����������ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة من 
ورعاية  وحتفيز  للتميز،  �لعاملية  �ملعايري  تطبيق 
�لعملية  �مل�����ش��اه��م��ني يف  وك���ل  و�ل��ط��ل��ب��ة  �مل��ع��ل��م��ني 
�لتعليمية، ولذلك فقد ��شتحدثت �جلائزة خالل 
13 ف��ئ��ة جديدة  �ل������دورة �خل��ام�����ش��ة ع�����ش��ر ع���دد 
ومبادر�ت  توجهات  مع  ومتو�ئمة  متو�فقة  تاأتي 
�ل��دول��ة يف �ل��ف��رتة �لأخ���رية ، و�أول���وي���ات �لأجندة 
�خليمة  ر�أ����س  حكومة  و��شرت�تيجية   ، �لوطنية 
و�إطار  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  و��شرت�تيجية   ،
�لتميز  �ملدر�شي ومناذج  و�لتقييم  �لرقابة  معايري 
و�لقر�ءة  �لب��ت��ك��ار  جميعها  ت��دع��م  و�ل��ت��ي  �لعاملية 
و�ل��رتب��ي��ة �لأخ���الق���ي���ة ومت��ك��ني �أ���ش��ح��اب �لهمم  
�لعاملية  �ل��ط��ل��ب��ة يف �لخ���ت���ب���ار�ت  ق����در�ت  وت��ع��زي��ز 
و�ل��دول��ي��ة ؛ وه���ذه �ل��ف��ئ��ات �جل��دي��دة ه��ي : �ملعلم 
�ملتميز يف تدري�س �أ�شحاب �لهمم ، و�ملعلم �لو�عد 
، و�لطالب �ملوهوب من �أ�شحاب �لهمم ، و�لطالب 
وطالب   ، �ل��دول��ة  وخ���ارج  د�خ��ل  �ملتفوق  �جلامعي 
�أو خارج  �مل��ت��ف��وق د�خ����ل  �مل��اج�����ش��ت��ري و�ل���دك���ت���ور�ة 
�لعاملية  �لختبار�ت  يف  �ملتفوق  و�لطالب   ، �لدولة 
)لل�شفوف   PISA & TIMSS و�ل��دول��ي��ة 

�ملتطوع  و�ل��رتب��وي    ، و�ل��ث��ام��ن(  و�ل��ر�ب��ع  �لتا�شع 
وويل   ، �ملتميز  �ل��ن��ط��اق  م��دي��ر  وم�شاعد   ، �ملتميز 
تعديالت جوهرية  �إج���ر�ء  كما مت   ، �ملتميز  �لأم��ر 
يف فئة مدير �لنطاق �ملتميز و�لطالب �ملوهوب يف 

تاأليف ق�ش�س وم�شرحيات �خليال �لعلمي«.
وتقدم �لدكتور حممد عبد �للطيف خليفة بو�فر 
و�لتعليم  �لرتبية  وزي���ر  مل��ع��ايل  و�لتقدير  �ل�شكر 
�ملهند�س ح�شني �حلمادي وم�شت�شاريه  و�لقياد�ت 
�لرتبوية من وكالء وز�رة و مدر�ء نطاق ومد�ر�س 
و�إد�ريني ومعلمني و�خت�شا�شيني  �أطفال  وريا�س 
وم�شاهماتهم  �لإيجابي  تفاعلهم  على  ومقيمني 
�لبناءة يف تطوير فئات ومعايري �جلائزة يف دورتها 

�جلديدة. 

البحوث ملعاجلة الظواهر الرتبوية :
وقال د.نا�شر بن جبنون نائب مدير برنامج �ل�شيخ 
باأن �جلائزة م�شتمرة يف  �شقر للتطوير �حلكومي 
�شاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي  �ملتميزة  �لتطويرية  ب��ر�جم��ه��ا 
يف  للم�شاركني  �ل��ف��ن��ي  �مل�����ش��ت��وى  ورف���ع  ��شتقطاب 
من  �مل�����ش��ارك��ة  فلتحفيز   ، �جل��ائ��زة  ف��ئ��ات  خمتلف 
حيث �لعدد وجودة �لعمال �مل�شاركة  بفئة �لبحوث 
�لربنامج  يف  م�شتمرة  �جل��ائ��زة  ف���اإن  ؛  �ل��رتب��وي��ة 
�لتاأهيلي يف كيفية �إعد�د �لبحث �لرتبوي لأع�شاء 

وريا�س  مب��د�ر���س  و�ل��ت��دري�����ش��ي��ة  �لإد�ري�����ة  �لهيئة 
�لأطفال بر�أ�س �خليمة ومب�شاركة �إحدى �جلامعات 
�مل�شاركني  تاأهيل  يتم  مبوجبه  و�ل���ذي  ؛  �ملعتمدة 
�لرتبوية  �ل��ب��ح��وث  �إع����د�د  كيفية  على  وتدريبهم 
ملعاجلة م�شكلة �أو در��شة ظاهرة يف �مليد�ن �لرتبوي 
�لتخرج  ب��ح��ث  ي���ك���ون  وب��ح��ي��ث   ، ب����ر�أ�����س �خل��ي��م��ة 
�إىل  ه��ذ�   ، �جلائزة  يف  �ملبا�شرة  للم�شاركة  مر�شحا 
جانب �إمكانية  م�شاركة �أي باحث تربوي �آخر حتت 
م�شتمرة  �أي�شا  �جل��ائ��زة  ف���اإن  ك��ذل��ك   ، �لفئة  ه��ذه 
يف  ���ش��و�ء  �ملوهوبني  �لطلبة  لتاأهيل  برناجمها  يف 
�شو�ء  �أو   ، �ل��رو���ش��ة  لأط��ف��ال  �حل�شابية  �لعمليات 
للطلبة �ملوهوبني يف �لعلوم و�لريا�شيات للمرحلة 
�لثانوية ، وعلى م�شتوى تاأليف ق�ش�س وم�شرحيات 
�لتعليم  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  ل��ل��ح��ل��ق��ة  �ل��ع��ل��م��ي  �خل���ي���ال 
عن  ف�شال   ، �ل��ث��ان��وي  �لتعليم  ومرحلة  �ل�شا�شي 
للميد�ن  للمن�شوبني  متميزة  تدريبية  و�شع خطة 
ومتطلبات  �جل��ائ��زة  فئات  كافة  لتغطية  �ل��رتب��وي 
معايريها مثل : �لتدريب على �لبتكار و��شت�شر�ف 
 ، �لتعليم  قطاع  يف  �ل�شطناعي  و�لذكاء  �مل�شتقبل 

وكيفية �إعد�د ��شتمار�ت �مل�شاركة يف �جلائزة.  

جائزة الرتبوي وويل الأمر املتميزين :
وقالت موزة �شيف مطر من�شق عام �جلائزة �أنه قد 

�ملقيمني  ومقرتحات  ملالحظات  �ل�شتجابة  مت��ت 
�ل�����ش��اب��ق��ني يف �جل����ائ����زة م���ن حيث  �مل�������ش���ارك���ني  و 
�لهمم  با�شحاب  مرتبطة  جديدة  فئات  ��شتحد�ث 
�شو�ء كمعلمني لهذه �لفئة �أو كطالب موهوب من 
�أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م ، ك��ذل��ك ت��رج��م��ت �جل��ائ��زة رغبة 
�ملنت�شبني للميد�ن �لرتبوي وخمتلف فئات �ملجتمع 
ت��ك��رمي �جل��ائ��زة لأ���ش��ح��اب �جل��ه��ود �لتطوعية  يف 
��شتحد�ث  طريق  عن  �لرتبوي  �مليد�ن  يف  �ملتميزة 
فئتي �لرتبوي �ملتميز وويل �لأمر �ملتميز ، وقامت 
�لتحفيزية  �لنقاط  نظام  بتعديل  �أي�شا  �جل��ائ��زة 
تقييمي  كاأ�شا�س  �جلائزة  بفئات  و�لفوز  للم�شاركة 
لفئتي مدير �لنطاق �ملتميز ومدير �ملدر�شة �ملتميز 
تف�شيال  �أك���ر  �لتحفيزي  �ل��ن��ظ��ام  �أ���ش��ب��ح  حيث  ؛ 
ومد�ر�شهم  نطاقهم  م�شاركة  على  �مل��در�ء  وي�شجع 
�ملتميزة  �لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ب��ف��ئ��ات  �ك���رب  ب�شكل 
و�لفئات �جلديدة و�لفئات �لتي تعتمد على م�شاركة 

فرق �لعمل �شو�ء من �ملوظفني �أو �لطلبة . 

ال�سعادة الرتبوية :
باأنه  �لتعليمي  �لتميز  خبري  فهمي  حممد  وق��ال 
دور�ت متعاقبة من عمر �جلائزة  �أرب��ع  م��د�ر  على 
جنحت �لإد�رة يف �إعادة هيكلة فئات �جلائزة و�بتكار 
منوذجا جديد� للتميز �لتعليمي متت مو�ءمته مع 

�إطار �لتقييم و�لرقابة �ملدر�شي ومع مناذج �لتميز 
�إد�رة �جلائزة  يف ��شتقطاب عدد  �لعاملية، وجنحت 
 ، �جل��ائ��زة  فئات  خمتلف  يف  م�شاركا  974عمال 
حيث ت�شاعفت عدد فئات �جلائزة تقريبا من 25 
فئة يف �لدورة �حلادية ع�شرة �إىل 48 فئة يف �لدورة 
�خلام�شة ع�شر ، ومن عدد 104 عمال م�شاركا �إىل 
363 عمال م�شاركا يف �لدورة �لر�بعة ع�شر �لأخرية 
، ومن معدل م�شاركة بلغ 4.16 م�شاركة لكل فئة 
 ، �لرئي�شة  �خلم�س  �جلائزة  ت�شنيفات  من  فرعية 
8.85 م�شاركة لكل فئة فرعية يف  �إىل معدل بلغ 
�ل��دورة �لأخ��رية ، وعلى �لرغم من ذلك فاإن �إد�رة 
يف  �مل�شاركني  �أع��د�د  �إىل م�شاعفة  ت�شعى  �جلائزة  
خمتلف فئات �جلائزة خالل �لدورة �خلام�شة ع�شر 
، و�لتي �شيتم خاللها و�شع وتنفيذ �خلطط �لكفيلة 
للو�شط  �ل�شعادة  لتحقيق  و�شيلة  �جل��ائ��زة  جلعل 
م�شروع  بتنفيذ  �جل��ائ��زة  �شتقوم  ك��م��ا   ، �ل��رتب��وي 
در��شة  قيا�س درجة �شعادة �مل�شاركني عن �خلدمات 
در��شة  و   ، �جلائزة  تقدمها  �لتي  و�لفنية  �لإد�ري���ة 
قيا�س �لعائد �لتدريبي للتاأكد من فعالية �لرب�مج 
�ملقدمة ، كما تتطلع �جلائزة �إىل لعب دور فاعل يف 
تاأ�شي�س مظلة تن�شيقية مع جو�ئز �لتميز �لرتبوي 
و�ملمار�شات  �لأفكار  لتبادل  تكون من�شة  �لدولة  يف 

و�طالق �مل�شاريع �مل�شرتكة وتن�شيق �جلهود.

•• دبي-وام:

نظمت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع فعاليات توعوية 
مبنا�شبة �لحتفال باليوم �لعربي لل�شحة حتت �شعار 

للجميع«. م�شتد�مة  “�شحة 
�شنوية  منا�شبة  لتكون  �لحتفالية  ه��ذه  �عتماد  ومت 
ع����ام للتعريف  ك���ل  ���ش��ب��ت��م��رب م���ن   4 ب��ت��اري��خ  ع��رب��ي��ة 
�لدول  ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز  �ل�شحية  �مل��م��ار���ش��ات  ب��اأف�����ش��ل 
�لتوعية  ون�شر  �ل�شحية  باخلدمات  لالرتقاء  �لعربية 

�ل�شحية.
 - لل�شحة  �لعربي  �ليوم  و�أن�شطة  فعاليات  وت�شمنت 
�ل��وز�رة بدبي - فحو�شات طبية  �أقيمت يف مقر  �لتي 

للموظفني .
وبهذه �ملنا�شبة �أكد �لدكتور ح�شني عبد �لرحمن �لرند 
�ل�شحية  و�ل��ع��ي��اد�ت  �مل��ر�ك��ز  لقطاع  �مل�شاعد  �ل��وك��ي��ل 
ي�شلط  �ل��ذي  لل�شحة  �لعربي  باليوم  �لحتفاء  �أهمية 
�لعامل  تهم  �لتي  �ل�شحية  �لق�شايا  �أه��م  على  �ل�شوء 
و�أهد�ف  �ل�شاملة  �ل�شحية  �لتغطية  وحتقيق  �لعربي 

�لتنمية �مل�شتد�مة.
و�أ�شاف �أن هذه �لفعالية تاأتي متا�شيا مع ��شرت�تيجية 
�لوز�رة �لر�مية �إىل تقدمي �لرعاية �ل�شحي�ة �ل�شاملة 

و�ملتكاملة بطرق مبتكرة .
بدورها �أو�شحت �لدكتورة ف�شيلة �شريف مديرة �إد�رة 
ت�شمنت  �لفعاليات  �أن  �ل�شحي  و�ل��ت��ع��زي��ز  �لتثقيف 
تنظيم جمموعة من �لأن�شطة �ملتنوعة �لتي تهدف �إىل 
ممار�شة  لتعزيز  �ل�شحي  �مل�شتوى  ورف��ع  �لوعي  ن�شر 

�ل�شلوكيات �ل�شحية �ل�شليمة.

القن�سل العام ال�سوي�سري يثمن �سمعة الإمارات الطيبة عامليا 
••  را�س اخليمة – الفجر

ثمن �شعادة يورغ ميتز �لقن�شل �لعام لل�شفارة 
�ل�شوي�شرية بدولة �لإمار�ت �ل�شمعة �لطيبة 
ب��ه��ا دول����ة �لم������ار�ت �لعربية  ت��ت��م��ت��ع  �ل��ت��ي 
�لأم������ن وحقوق  ع��امل��ي��ا يف جم����ال  �مل���ت���ح���دة 

�لن�شان .
�للو�ء علي  ��شتقبال  �أم�س خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام �شرطة 

�لقن�شل  ميتز  ي��ورغ  ل�شعادة  �خليمة،  ر�أ���س 
�لإمار�ت،  بدولة  �ل�شوي�شرية  لل�شفارة  �لعام 
ي��ر�ف��ق��ه �ل��ع��ق��ي��د ج���ريوم م��ات��ي��ات��زي ملحق 
�لدفاع، و�ل�شيدة با�شكال �شديد مدير مكتب 
�لقيادة  مبنى  مبكتبه  وذل��ك  �لدفاع،  ملحق 

�لعامة. 
 يف ب��د�ي��ة �ل��ل��ق��اء رح���ب  ق��ائ��د ع���ام �شرطة 
م�شيد�ً  �ل�شوي�شري،  بالقن�شل  �خليمة  ر�أ�س 
بالعالقات �لطيبة �لتي تربط بني �لبلدين 

�ملجالت  يف  و�ل��ت��ع��اون  �لتن�شيق  ومب�شتوى 
�شبل  بحث  �للقاء  خالل  ومت  كافة،  �لأمنية 
�لعالقات  وتوطيد  �مل�شتمر  �لتعاون  تطوير 
تعزيز  بجانب  يتعلق  فيما  �جل��ان��ب��ني،  ب��ني 
وز�رة  لإ�شرت�تيجية  و�لأمان تطبيقاً  �لأمن 
�ل���د�خ���ل���ي���ة، ك��م��ا مت م��ن��اق�����ش��ة دع����م جميع 
�خلرب�ت  تبادل  خالل  من  �ملعرفة  مبادر�ت 

و�لتجارب �مل�شرتكة �لتي تخدم �لطرفني.
ومن جانبه، �أثنى �لقن�شل �ل�شوي�شري، على 

�لطيبة  �لأمنية  و�ل�شمعة  �ل�شتقبال  ُح�شن 
عام،  ب�شكل  �لإم����ار�ت  دول��ة  بها  تتمتع  �لتي 
و�شرطة ر�أ�س �خليمة على وجه �خل�شو�س، 
على  �لإم����ار�ت  دول���ة  ق��ي��اد�ت  بتميز  م�شيد�ً 
و�لنظام،  �لأم���ن  حفظ  يف  �ل��ع��امل  م�شتوى 
ب������دوره مت��ي��ز �لدولة  �ل�����ذي ح��ق��ق  �لأم������ر 
مقدمة  يف  �لأوىل  �مل��ر�ت��ب  لتحتل  ورفعتها 
من  �ملزيد  متمنياً  �ملتقدمة،  �ل��دول  م�شاف 

�لتوفيق و�ل�شد�د و�لتقدم للبالد. 

فعاليات توعوية مبنا�سبة اليوم العربي لل�سحة 

برعاية حاكم راأ�ش اخليمة.. وت�سم 48 فئة منها 13 جديدة

جائزة راأ�س اخليمة للتميز التعليمي تطلق دورتها اخلام�سة ع�سرة 2019-2018

خالل هيئة املعرفة تكرم الطلبة الفائزين مببادرة # وحتلو_بها_املعرفة الفني  املركز  ينجزها  �سيانة  عملية  األف   12
الن�سف الأول من العام اجلاري 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام:

ت����ر�أ�����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
حم��م��د ب���ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي ويل 
ع��ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة رئي�س 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي وب��ح�����ش��ور �شمو 
�شلطان  بن  �شامل  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ 
نائب  �ل�شارقة  حاكم  نائب  �لقا�شمي 
�جتماع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
�شباح  عقد  �ل��ذي  �لأ�شبوعي  �ملجل�س 

�م�س يف مكتب �شمو �حلاكم.
�ملو��شيع  من  ع��دد�  �لجتماع  وتناول 
�ملختلفة  �لإم������ارة  ب�����ش��وؤون  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�لتي من  �ل��ق��ر�ر�ت  و�تخذ ع��دد� من 
�شاأنها حتقيق روؤية �ل�شارقة يف خدمة 

�ملو�طنني و�لقاطنني على �أر�شها.

�لتهاين  �آي����ات  �أ���ش��م��ى  �ملجل�س  ورف���ع 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  مل���ق���ام  و�ل���ت���ربي���ك���ات 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة “حفظه �هلل” و�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
و�شاحب  �هلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
و�شاحب  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل���ق���ا����ش���م���ي  حم���م���د 
و�أ�شحاب  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى 
حكام  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو 
�لإم��������ار�ت ول�����ش��ع��ب دول�����ة �لإم������ار�ت 
�لعام  �أر�شها مبنا�شبة  و�ملقيمني على 

يعيد  �أن  متمنيا  �جل��دي��د..  �لهجري 
ه���ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة ع��ل��ى دول����ة �لإم�����ار�ت 
مب��زي��د م��ن �ل��ت��ق��دم و�لزده����ار وعلى 
�لأمتني �لعربية و�لإ�شالمية باليمن 

و�خلري و�لربكات.
�لأوىل  �مل��رح��ل��ة  على  �ملجل�س  و�ط��ل��ع 
منطقة  يف  �لإ�شكانية  �خلطة  مل�شروع 
�ل�شارقة  مدينة  يف  �ل�شكنية  �ل�شنوف 
�حتياجات  توفري  �إىل  يهدف  و�ل��ذي 
�ملو�طنني من �لأر��شي �ل�شكنية حتى 

عام 2040.
و����ش��ت��ع��ر���س ���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س خالد 
بطي �ملهريي رئي�س د�ئرة �لتخطيط 
و�مل�شاحة مر�حل �مل�شروع .. مت�شمنا 
قطع  لتوفري  �ل�شرت�تيجية  �خلطة 
�ل�شارقة  �إم��ارة  يف  �ل�شكنية  �لأر����ش��ي 

و�ل���ط���ل���ب ع��ل��ى �لإ����ش���ك���ان ح��ت��ى عام 
وفق  �مل�����ش��ت��ح��ق��ة  و�ل���ف���ئ���ات   2040
ت�شنيفاتها �ملتنوعة .. م�شري� �إىل �أن 
�خلطة �ملو�شوعة تعمل على �لرتكيز 
و�ملتاحة  �خل���ال���ي���ة  �لأر�������ش�����ي  ع���ل���ى 
للتنمية لتوفري مناطق �شكنية جديدة 
ومناطق �لتطوير �لعمر�ين للمناطق 
�ملتدهورة بجانب �لتكثيف من خالل 

تعديل �ل�شرت�طات �لبنائية.
وثمن �ملجل�س جهود �لد�ئرة يف حتقيق 
�حتياجات  ت��وف��ري  يف  �لإم������ارة  روؤي����ة 
مبا  �ل�شكنية  �لأر��شي  من  �ملو�طنني 
ت�شهدها  �لتي  �لنه�شة  م��ع  يتما�شى 

�لإمارة يف �ملجالت و�لأ�شعدة كافة.
�لتقرير  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  �ط���ل���ع  ك��م��ا 
�ل�شرت�تيجية  ل���ل���خ���ط���ة  �ل�����ث�����اين 

مدينة  يف  �لد�خلية  �ل��ط��رق  لر�شف 
�ل�شارقة و�ملقدم من جمل�س �ل�شارقة 
و��شتعر�س   .. �ل��ع��م��ر�ين  للتخطيط 
�شعادة �ملهند�س �شليمان عبد �لرحمن 
�خلطة  �إع����د�د  جلنة  رئي�س  ع��ب��د�هلل 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة ل�����ش��ب��ك��ة �ل���ط���رق 
�لد�خلية يف �إمارة �ل�شارقة خمرجات 
�ل�شرت�تيجية  و�لأه�����د�ف  �ل��ت��ق��ري��ر 
خلطة �لر�شف وو�شف �لو�شع �لر�هن 
�ملناطق  مل��خ��ت��ل��ف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ل��ل��ط��رق 
يف  و�ل�شناعية  و�ل��ت��ج��اري��ة  �ل�شكنية 
�ل�شارقة بجانب خطط �لر�شف على 
و�ملتو�شطة  �لق�شرية  كافة  �مل�شتويات 

و�لطويلة.
ب�شاأن  قانون  م�شروع  �ملجل�س  وناق�س 
 .. للمتاحف  �ل�����ش��ارق��ة  هيئة  تنظيم 

ووج���ه ب��اإح��ال��ة م�����ش��روع �ل��ق��ان��ون �إىل 
�ل�شارقة  لإم��ارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س 
وتوطئة  �لقانونية  لدورته  ��شتكمال 

لإ�شد�ره.
و�شمن ما ��شتجد من �أعمال .. �طلع 
�ملجل�س على �ملر�شوم �لأمريي �ل�شادر 

�ل�شارقة  ح��اك��م  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  م��ن 
�إن�شاء  ب�شاأن   2018 ل�شنة   40 رق��م 

حممية �لظليمة �لطبيعية.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

تنمية املجتمع تتبنى 3 اأهداف ا�سرتاتيجية �سمن �سيا�سة توظيف اأ�سحاب الهمم
•• دبي -وام:

عن  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وز�رة  ك�����ش��ف��ت 
توؤطر  ��شرت�تيجية  �أه��د�ف   3 تبنيها 
�شيا�شة  �شمن  �مل�شتقبلية  توجهاتها 
ت��وظ��ي��ف �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م مب��ا يحقق 
ثالثية �ل�شتقر�ر و�لندماج و�لإبد�ع 
��شتناد�  �مل�����ش��ت��ه��دف��ني  ���ش��ري��ح��ة  ل���دى 
�إىل قر�ر جمل�س �ل��وزر�ء رقم “43” 
ذوي  دعم عمل  �شاأن  ل�شنة 2018 يف 
وتاأكيد�  �لهمم”  “�أ�شحاب  �لإع��اق��ة 
�أ�شحاب  ح���ق���وق  ب��ح��م��اي��ة  ل���الل���ت���ز�م 
�ل��ه��م��م وك��ف��ال��ة ح��ق �ل��ع��م��ل ع��ل��ى قدم 
�مل�����ش��او�ة م��ع �لآخ��ري��ن وت��وف��ري فر�س 
ع��م��ل م��ت��ك��اف��ئ��ة وع����دم �ل��ت��م��ي��ي��ز فيما 

يخت�س مبز�يا �لعمل �ملتاحة.
ج��اء ذل��ك خ��الل �لإح��اط��ة �لإعالمية 
�ملجتمع  تنمية  وز�رة  نظمتها  �ل��ت��ي 
�م�س يف فندق بالزو فري�شات�شي بدبي 
بو  عي�شى  بنت  ح�شة  معايل  بح�شور 
ح��م��ي��د وزي�����رة ت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع وعدد 
و�لإعالميني  �ل�����وز�رة  م�����ش��وؤويل  م��ن 
�لإعالم  وو�شائل  �ل�شحف  من ممثلي 

و�لقنو�ت �ملحلية.
�ل�شرت�تيجية  �لأه��������د�ف  ومت��ث��ل��ت 
يف  �لهمم  �أ�شحاب  متكني  يف  �لثالثة 
يكفل  �ل���ذي  �لنحو  على  �لعمل  ���ش��وق 
مع  �مل�����ش��او�ة  ق��دم  على  حقوقهم  لهم 
تقع  �لتي  �للتز�مات  وبيان  �لآخرين 
و�خلا�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات  ع��ل��ى 
لإعمال هذ� �حلق وفقا ملا هو من�شو�س 
عليه يف �لت�شريعات �ل�شارية يف �لدولة 
وتوفري �لدعم �لالزم لأ�شحاب �لهمم 
مت�شاوية  عمل  ف��ر���س  ع��ن  �لباحثني 
�أو من هم على  �لقطاعات  يف خمتلف 
تاأ�شي�س  يف  �لر�غبون  �أو  عملهم  ر�أ���س 
توظيف  �شيا�شة  ومتحورت  حر.  عمل 
�أ�شا�شية  �أرك���ان  ح��ول  �لهمم  �أ���ش��ح��اب 
و�لختبار  �حل��ق��وق  حماية  يف  متثلت 
و�لتعيني وبيئة �لعمل �ملطلوبة وتنظيم 
�لأد�ء  و�إد�رة  وتقييم  ومرونته  �لعمل 
�لتعليم  وفر�س  �لوظيفي  و�لتطوير 
�ملوؤ�ش�شاتية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  و�مل���وؤمت���ر�ت 
�إليه  و�ل����ع����ودة  ب��ال��ع��م��ل  و�لح���ت���ف���اظ 
من  �لهمم  �أ�شحاب  وت�شغيل  وتدريب 

�لإعاقات �ل�شديدة.
بوحميد  ح�������ش���ة  م����ع����ايل  وج����������ددت 
وتي�شري  وك���ف���ال���ة  ب��ح��م��اي��ة  �لل����ت����ز�م 
كان ذلك  �شو�ء  �لهمم  �أ�شحاب  حقوق 

يف  و�لن�شجام  �لتوظيف  �شعيد  على 
ب�شورة  �لن���دم���اج  �أو يف  �ل��ع��م��ل  ���ش��وق 
جو�نب  ك��اف��ة  يف  وم��ت��و�زن��ة  متكاملة 
مع  متا�شيا  وذلك  �لجتماعية  �حلياة 
�ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شامية  �لتوجيهات 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة “حفظه �هلل”و �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
و�شاحب  �هلل”  “رعاه  دب�����ي  ح���اك���م 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 

للقو�ت �مل�شلحة .
�شيا�شة  �إن  ح��م��ي��د  ب��و  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
مع  ت��ت��و�ف��ق  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  توظيف 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �حل���ك���وم���ة �لحت���ادي���ة 
و�لنتقال   2021 �لإم������ار�ت  وروؤي����ة 
�إىل  �لجتماعية  �ل��رع��اي��ة  جم��ال  م��ن 
�لتنمية �لجتماعية �إ�شافة �إىل تعزيز 
�ملو�طنة  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل���ق���وى  م�����ش��ارك��ة 
�لكفاءة  وزي�������ادة  ق���در�ت���ه���ا  وت���ط���وي���ر 
و��شتقطاب  و�لن���ت���اج���ي���ة  و�مل�����رون�����ة 
�لهمم  �أ������ش�����ح�����اب  م�����ن  �ل�����ك�����ف�����اء�ت 
و�مل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ي��ه��ا وت��ر���ش��ي��خ وج���ود 
جمتمع متالحم حمافظ على هويته 

من خالل �لتوجهات �ل�شرت�تيجية.
�شيا�شة  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أ������ش�����ارت 
ت��وظ��ي��ف �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م �ل��ت��ي تعمل 
�ملجتمع  تنمية  وز�رة  مظلتها  حت��ت 
توؤكد كفالة حق �لعمل لأ�شحاب �لهمم 
على قدم �مل�شاو�ة مع �لآخرين و�شمان 
متكافئة  عمل  فر�س  على  ح�شولهم 
ي��ح��ق��ق متتعهم  �ل�����ذي  �ل���وج���ه  ع��ل��ى 
و�لإن�شاف  �ل��ع��د�ل��ة  م��ن  ق���در  ب��اأع��ل��ى 

�أقر�نهم  مع  �لعمل  �أج��ور  يف  و�مل�شاو�ة 
من غري ذوي �لإعاقة.

و�أك��دت معاليها �شعي �ل��وز�رة �لدوؤوب 
ل��ت��وف��ري ظ���روف ع��م��ل �آم��ن��ة و�شحية 
حمايتهم  وت���اأم���ني  �ل��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب 
و�ل�شتغالل  �مل�شايقة  �شور  �شتى  من 
�أو مزية  �أي مرحلة  �لتمييز يف  وع��دم 
من مز�يا �لعمل ومتكني �ل�شخ�س من 
مهامه  مو��شلة  م��ن  �لهمم  �أ���ش��ح��اب 
�لوظيفية طاملا �أنه قادر على �لعمل يف 
�لتي ي�شغلها مامل يبلغ �شن  �لوظيفة 
بها  �ملعمول  �لت�شريعات  وفق  �لتقاعد 

يف �لدولة يف هذ� �ل�شاأن.
حمكمة  �آل��ي��ة  �إىل  معاليها  وت��ط��رق��ت 
وو��شحة ل�شتقطاب وتاأهيل وتدريب 
�أ����ش���ح���اب �ل���ه���م���م ���ش��م��ن ب��ي��ئ��ة عمل 
�إي���ج���اب���ي���ة وحم����ف����زة و�لإع����������الن عن 
�لوظائف �ل�شاغرة ب�شيغ مي�شرة حتى 
�إليها  �لو�شول  �لعاقة  ل��ذوي  يت�شنى 
و�لعمل مع �لقطاع �خلا�س وت�شجيعه 
على ��شتيعاب �أ�شحاب �لهمم ومنحهم 
و�حلو�فز  و�لم���ت���ي���از�ت  �لإع����ف����اء�ت 
تكون  �ن  ع��ل��ى  ذل���ك  ع��ل��ى  ل��ه��م  �ملعينة 
�ل��ت��وظ��ي��ف و�ل��ت�����ش��غ��ي��ل فعلية  ع��م��ل��ي��ة 
��شتيعاب  جم������رد  ول���ي�������س  وع���م���ل���ي���ة 
بوحميد  معايل  ك�شفت  كما  وح�شب. 
عن �إيجاد نظم لتمويل �مل�شاريع �حلرة 
لأ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م وم�����ش��اع��دت��ه��م على 
�خلا�شة  �لتجارية  �لأع��م��ال  تاأ�شي�س 
بهم و�إقامة �مل�شاريع �خلا�شة بتدريب 
وت�شغيل �أ�شحاب �لهمم �لذين يجدون 
���ش��ع��وب��ات ك��ب��رية بحكم �إع��اق��ات��ه��م يف 
تقود  �أن  على  �لعمل  ب�شوق  �للتحاق 
ب�شورة  دجم��ه��م  �إىل  �مل�����ش��اري��ع  ه����ذه 

فعلية وو�قعية.
توظيف  �شيا�شة  ب��اأن  معاليها  ونوهت 
�ل��ه��م��م رك����زت ع��ل��ى �شرورة  �أ���ش��ح��اب 
ل����دى �جلهات  �ل��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ات  ت��ه��ي��ئ��ة 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة �مل��ع��ن��ي��ة م���ن خ����الل تكييف 
وحت����دي����ث م����و�ق����ع �ل���ع���م���ل و�مل����ع����د�ت 
وتكييف  فيها  �مل�شتخدمة  و�لأج��ه��زة 
بيئتها لت�شهيل �لو�شول �إليها من قبل 
�لتجهيز�ت  وت��وف��ري  �لهمم.  �أ�شحاب 

�لهمم  �أ�شحاب  �ملوظفني  متكن  �لتي 
�مل�شاو�ة  ق���دم  ع��ل��ى  ع��م��ل��ه��م  �أد�ء  م���ن 
�ملنا�شب  �ل�شكن  وتوفري  �لآخرين  مع 
بال�شكل  وت��اأه��ي��ل��ه��م  �ل��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب 
�لذي يتو�فق مع �حتياجاتهم يف حال 
�قت�شت �لوظيفة �ملبيت يف مقر �لعمل 
وتهيئة و�شائل �لنقل �خلا�شة باجلهة 
مع  يتنا�شب  ومب��ا  بالت�شغيل  �لقائمة 
ظ���روف و�ح��ت��ي��اج��ات �أ���ش��ح��اب �لهمم 
يف حالة وج��ود نقل جماعي للعاملني 
لالحتياجات  �مل�����ش��ت��م��رة  و�مل���ت���اب���ع���ة 
�لهمم  �أ�شحاب  لالأ�شخا�س  �لطارئة 
يف مكان �لعمل و�إيجاد �ل�شبل �لكفيلة 
بالتعامل معها. و�شددت معاليها على 
���ش��ي��ا���ش��ة ت��وظ��ي��ف �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م يف 
�لوز�رة �لتي تعمل لإيجاد نظام ي�شمح 
ع��م��ل م��رن��ة لأ�شحاب  ���ش��اع��ات  مب��ن��ح 
�ل��ه��م��م �ل���ذي���ن ي���ج���دون م�����ش��اع��ب يف 
ومبا  �لر�شمية  �لعمل  �شاعات  �إك��م��ال 
يف  �ل�شارية  �لقو�نني  م��ع  يتعار�س  ل 
�إي��ج��اد خمتلف  �إىل  �ل��دول��ة و�ل�����ش��ع��ي 
�لتي  و�ملعلوماتية  �لتقنية  �ل��و���ش��ائ��ل 
متكن �أ�شحاب �لهمم من �أد�ء و�جبات 

عملهم و�إبر�ز قدر�تهم �لوظيفية.

•• اأبوظبي-وام:

ودفع  �جلز�ئية،  بالأحكام  �لإع���الم  خدمة  �أبوظبي  يف  �لعامة  �لنيابة  �أطلقت 
 ،»SMS « لغر�مات �ملتوجبة وفق هذه �لأحكام عرب �لر�شائل �لن�شية �لق�شرية�
حيث ميكن للمتعاملني من �فر�د و موؤ�ش�شات و مكاتب حماماة؛ دفع �لغر�مات 
�ملالية يف �لق�شايا �جلز�ئية �لكرتونياً دون �حلاجة لزيارة مبنى د�ئرة �لق�شاء، 
“ ب��ر�ءة �لذمة” يف  كما ميكن للمحكومني �حل�شول تلقائياً على كف �لبحث 

�لق�شايا �لتي يكون �حلكم فيها بالغر�مة فقط .
�لعامة يف  �لنيابة  �إط��ار جهود  تاأتي يف  �أن هذه �خلدمة  �لعامة  �لنيابة  و�أك��دت 
�أبوظبي نحو حتقيق �لعد�لة �لناجزة عرب �ل�شتخد�م �لأمثل للتقنيات �حلديثة 
يف تقدمي خدمات ق�شائية تتو�فق مع �أرقى �ملمار�شات �لعاملية، م�شريًة �إىل �أن 

د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي متتلك بنية حتتية تقنية تعترب �لأحدث �إقليمياً، وهي 
�لق�شائية  �خل��دم��ات  خمتلف  يف  �ملت�شارع  �لتطور  متطلبات  تلبية  على  ق��ادرة 
�لج���ر�ء�ت  تب�شيط  ت�شتهدف  �مل�شتحدثة  �خل��دم��ة  �أن  و�أو���ش��ح��ت  و�لنيابية. 
�لزمانية  �لعو�ئق  جت��اوز  ع��رب  �ل��غ��ر�م��ات  حت�شيل  �آل��ي��ة  وت�شريع  للمتعاملني 
و�ملكانية، حيث ميكن �ل�شد�د على مد�ر �ل�شاعة وطيلة �يام �ل�شبوع مبا يف ذلك 
�أيام �لإجاز�ت �لر�شمية، و�أي�شاً �ل�شد�د من مكان تو�جد �ملتعامل حتى من خارج 
�لدولة  و�إىل  �ملنافذ �حلدودية من  �مل��رور عرب  ت�شهيل  ي�شاهم يف  �لدولة، مما 
�مل�شتحدثة بدقة  لالأ�شخا�س �ملحكومني بغر�مات مالية . موؤكدًة متتع �لآلية 

عالية يف توريد �ملبالغ و�شهولة �لتدقيق عليها.
�أن خدمة �لإعالم بالأحكام �جلز�ئية ودفع �لغر�مات �لكرتونيا تقت�شر  يذكر 
على �حكام �لغر�مة ح�شر�ً، وهي تت�شمن �إر�شال �إ�شعار باحلكم للمحكوم عليهم 

عرب ر�شالة ن�شية �لق�شرية، �إ�شافة �إىل توفري �إمكانية �شد�د �لغر�مة عن طريق 
�خلدمة ، وبالتايل جتنب �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة يف �لق�شية مو�شوع 
�ملر�شل باحلكم  �أن �ل�شعار  �لعامة  �لنيابة  �أو�شحت  �آلية �خلدمة  �حلكم. وعن 
�لإلكرتوين  �لدفع  ور�ب��ط  �لق�شية  رقم  ن�شية ق�شرية” يت�شمن  ر�شالة  عرب 
ودفع  �ل��دخ��ول  ت�شجيل  للم�شتخدم  ميكن  حيث  �ل��ق�����ش��اء،  د�ئ���رة  م��وق��ع  على 
�لغر�مة �مل�شتحقة، و�شيعمل �لنظام على حتويل حالة �لتنفيذ يف �لق�شية �ىل 
“منفذ”، مما ميكن للم�شتخدم بعد �لدفع؛ طلب �إ�شد�ر كف بحث وطباعته ثم 
�لتوجه �ىل مركز �ل�شرطة �ملخت�س لت�شديد �لقيود، وذلك يف حال كان �حلكم 
ين�س على �لغر�مة دون �أي عقوبة �أخرى كاحلب�س، �أما �إن كان �حلكم يت�شمن 
عقوية �أخرى فلن يتمكن �لنظام من �إ�شد�ر كف بحث ، ويتم عر�س ر�شالة تفيد 

بوجوب مر�جعة �لنيابة لتنفيذ �حلكم.

الفجرية للفنون ت�سارك يف مهرجان نوماد بقريغيز�ستان
•• الفجرية-وام:

�جلميلة  للفنون  �لفجرية  لأكادميية  �لتابعة  �لفجرية  �أورك�شرت�  �شاركت 
يف مهرجان نوماد بقريغز�شتان بدعوة من جمهوية قريغز�شتان. ح�شر 
�أورك�شرت�  وقدمت  و�لإعالمية.  �ل�شيا�شية  �ل�شخ�شيات  �حلفل ح�شد من 
علي  �لفنان  بقيادة  �حل�شور  �إعجاب  نالت  �ملعزوفات  من  ع��دد�  �لفجرية 
ع��ب��ي��د �حل��ف��ي��ت��ي م��دي��ر ع���ام �لأك���ادمي���ي���ة. و�أع�����رب �حل��ف��ي��ت��ي ع��ن �عتز�ز 
خ�شو�شاً  �لفنية  �لقيمة  ه��ذه  يحمل  مهرجان  يف  بامل�شاركة  �لورك�شرت� 
�أنه بلد غري ناطق باللغة �لعربية وهذ� يف حد ذ�ته كان حماًل على عاتق 
�أجمل �شورة  �إي�شالها يف  علينا  ور�شالة وجب  و�أمانة  �لفجرية  �أورك�شرت� 
ولعروبتنا  �أوًل  �لإم��ار�ت��ي  لإي�شال حبنا لرت�ثنا  وذل��ك  �مل�شتويات  و�أرق��ى 

ثانياً.

»SMS «�النيابة العامة يف اأبوظبي تطلق خدمة الإعالم بالأحكام اجلزائية ودفع الغرامات عرب ال

•• ال�صارقة -وام:

�ل�شعبي  لل�شعر  �ل�شارقة  نظم مركز 
�أم�شية  بال�شارقة  �لثقافة  ق�شر  يف 
برنامج  ���ش��م��ن  ب��ح��ري��ن��ي��ة  ���ش��ع��ري��ة 
لل�شعر  �ل�����ش��ه��ري  �ل�����ش��ارق��ة  ملتقى 
�ل�����ش��ع��ب��ي ����ش���ارك ف��ي��ه��ا ك��وك��ب��ة من 
�ل��ب��ح��ري��ن: عي�شى  ���ش��ع��ر�ء مم��ل��ك��ة 
علي  حممد  �ملناعي،  �شامل  �ل�شرور، 

�مل�شحي، فتحية عجالن.
عبد�هلل  ����ش���ع���ادة  �لأم�������ش���ي���ة  ح�����ش��ر 
�لثقافة  د�ئ�������رة  رئ���ي�������س  �ل���ع���وي�������س 
مدير  �لق�شري  وحم��م��د  ب��ال�����ش��ارق��ة 
�إد�رة �ل�شوؤون �لثقافية وجمهور من 

�لأدباء و�ل�شعر�ء و�لإعالميني .
وق��������دم �ل���������ش����ع����ر�ء جم����م����وع����ة من 
جت�شيد  على  رك��زت  �لتي  ق�شائدهم 
�شياق معرب عن م�شمون  �لفكرة يف 
�لنف�س  لتالم�س  �لوجد�نية  �حلالة 

و�لذ�ت مع تكثيف �ل�شورة �ل�شعرية 
بالأ�شالة  ت��غ��ن��و�  ك��م��ا  و�ل�������دللت. 

و�لع�شق و�لت�شامح و�لوفاء .
رحيمي  ���ش��ي��م��اء  �لم�����ش��ي��ة  ق���دم���ت 

�ل�شعبي  �ل�شعر  �أن  �إىل  �أ���ش��ارت  �لتي 
�إذ  لف��ت��ا  ح�����ش��ور�  �شجل  �لبحريني 
لغتهم  تطويع  م��ن  �ل�����ش��ع��ر�ء  متكن 
ف�شال  �لنا�س  حتاكي  �لتي  �ل�شعبية 

�شاهمت  ع�����و�مل ج���دي���دة  ع���ن خ��ل��ق 
ملهمة  �شخ�شية  ب��ن��اء  يف  ب��اق��ت��د�ر 
�يدلوجيات  �ىل  �لعبور  على  ق���ادرة 

�شعبية متنوعة.

•• ال�صارقة-الفجر:

��شت�شافت د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية بال�شارقة فريق د�ئرة 
�خلدمات �لجتماعية بال�شارقة لتنفيذ مبادرتها ) �أنتم 

جنتنا( �شمن دورتها �خلام�شة للعام 2018م. 
مبدينة  �ل��دف��ني  يف  �ل��د�ئ��رة  ب��ف��رع  �ل�شت�شافة  ومت��ت 
�ل�����ش��ارق��ة، وف��رع��ه��ا مب��دي��ن��ة ك��ل��ب��اء ب��ح�����ش��ور ع���دد من 
�مل�شوؤولني و�ملوظفني بالفرعني . وت�شمنت تقدمي ور�شة 
عمل بعنو�ن “ �لت�شيخ و�نقالب �لهرم �لدميوغر�يف ». 

تعريف  ، منها  و�مل��ح��اور  �ملو��شيع  م��ن  ع���دد�ً  وت��ن��اول��ت 
، ومنافع  �لهرم �لدميوغر�يف  ، و�نقالب  �ل�شكان  ت�شيخ 
�ملوؤ�ش�شات  ودور   ، �لدميوغر�يف  �لهرم  �نقالب  و�أ�شر�ر 

لال�شتعد�د لنقالب �لهرم �لدميوغر�يف. 
وتندرج هذه �ل�شت�شافة �شمن م�شاعي �لد�ئرة لتعزيز 
لأن�شطتها  وتطبيقاً   ، و�ملجتمعية  �ملوؤ�ش�شية  �مل�شاركة 
حيث   . لل�شن  مر�عية  مدينة  �ل�شارقة  برنامج  �شمن 
حت��ر���س �ل���د�ئ���رة ع��ل��ى ����ش��ت��م��ر�ري��ة �لل���ت���ز�م بتحقيق 
�مل��ع��اي��ري �ل��دول��ي��ة م���ن خ���الل ت��ط��ب��ي��ق ودع����م خمتلف 

�لأن�شطة و�ملبادر�ت �لد�عمة للربنامج. 
بتعزيز  �ملجتمعي  دوره��ا  تفعيل  على  �لد�ئرة  وحتر�س 
�شر�كاتها �ملوؤ�ش�شية عرب �مل�شاهمة يف خمتلف �لفعاليات 
و�مل����ب����ادر�ت �ل��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا �جل��ه��ات ، م��ن �أج����ل حتقيق 
�لتعاون يف �جلهود �لد�عمة للنهو�س باملجتمع ، وتوفري 

�أعلى م�شتويات �خلدمة لأفر�ده. 

•• اأبوظبي -وام: 

�أكد �شعادة �لدكتور حممد مطر �لكعبي رئي�س �لهيئة �لعامة 
ل��ل�����ش��وؤون �لإ���ش��الم��ي��ة و�لأوق�����اف �أن ذك���رى �ل��ه��ج��رة �لنبوية 
�لإن�شانية  و�ل��ق��ي��م  و�ل��ع��رب  �ل���درو����س  منها  نتعلم  �ل�شريفة 
تعد  �لتي  و�ل�شلم  و�لتعاي�س  �لت�شامح  قيم  ومنها  �لعظيمة 
ر����ش��خ��اً يف دول���ة �لإم������ار�ت. ج���اء ذل���ك يف ت�شريحات  ن��ه��ج��اً 
�لعامة  �لهيئة  نظمته  �ل��ذي  �لحتفال  هام�س  على  ل�شعادته 
مبنا�شبة  �أب��وظ��ب��ي  يف  �م�����س  و�لأوق����اف  �لإ���ش��الم��ي��ة  لل�شوؤون 
ذكرى �لهجرة �لنبوية وحلول �لعام �لهجري �جلديد. ورفع 
�شعادته �أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل �لقيادة �لر�شيدة 
�لعامل  و�شعوب  �أر�شها  و�ملقيمني على  �لإم��ار�ت  دول��ة  و�شعب 
�لإ�شالمي بهذه �ملنا�شبة �لعظيمة �لتي ن�شتلهم منها �لعظات 
ف�شيلة  ق��ال  جانبه  م��ن  �حلنيف.  لديننا  �ل�شامية  و�مل��ع��اين 
�لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية  �لهيئة  �ل�شحي من  �ل�شيخ طالب 
�لنبوية  �لهجرة  �إن ذك��رى  و�لأوق���اف يف كلمته خالل �حلفل 

�أنه  مبينا  �ل�شمحة  �لإ���ش��الم  مقا�شد  منها  ن�شتقي  �ل�شريفة 
من ف�شل �هلل علينا �أن جعل �شرية نبينا �شلى �هلل عليه و�شلم 
وتعد  �لفهم  �شهلة  كال�شم�س  و��شحة  �لتاريخ  عرب  حمفوظة 
�لإ�شالم  مقا�شد  على  �حلقيقية  �لرتبية  ه��ي  �ل�شرية  ه��ذه 
ز�يد  �ل�شيخ  �أ�ش�شها  �لتي  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  و�أك��د  �لعظيمة. 
�آل نهيان - طيب �هلل ثر�ه - وبتوجيهات قيادتنا  بن �شلطان 
�لر�شالة  و  �حل�����ش��اري��ة  �ل�����ش��ورة  �إب����ر�ز  على  تعمل  �ل��ر���ش��ي��دة 
�لهيئة  �أن  على  و�شدد  �حلنيف.  �ل�شالمي  لديننا  �ل�شمحة 
�أخذت على عاتقها �أن تكون “مرجعية �إ�شالمية عاملية” فهي 
�ل�شرت�تيجية  و�أه��د�ف��ه��ا  �لوطنية  �لأج��ن��دة  وف��ق  تقوم  �لأن 
بن�شر �لوعي �لديني �لذي يحقق ما �أر�شته قو�عد �ل�شريعة يف 
�حلفاظ على مبادئ �لتعاي�س �ل�شلمي ونبذ كل عنف وتطرف 
و�لو�شطية يف  �لعتد�ل  ذلك من مظاهر  �أدل على  ول  وغلو 
منابر �شالة �جلمعة ودرو�س �مل�شاجد و�ملحا�شر�ت و�لندو�ت 
و�لفعاليات �ملجتمعية ومر�كز حتفيظ �لقر�آن �لكرمي وتوجيه 

�ملجتمع عرب �ملركز �لر�شمي لالإفتاء.

موارد ال�سارقة ت�ست�سيف مبادرة دائرة اخلدمات الجتماعية ) اأنتم جنتنا (

»ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف« حتتفي بالعام الهجري اجلديد

اأم�سية �سعرية بحرينية يف ق�سر الثقافة بال�سارقة
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 288595          بتاريخ: 2018/03/07
با�ش��م:    �ت�س د�بليو �ت�س هولدينجز �ل تي دي

وعنو�نه  جزء من �لطابق �لثامن، �لطابق �لثامن، برج �ملقام، 
مربعة �شوق �أبوظبي �لعاملي، جزيرة �ملاريا، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�ملوؤقت، خدمات  �لي��و�ء  و�ل�شر�ب،  �لطعام  �ملنتجات   خدمات توفري   / �لب�شائع / �خلدمات  وذلك لتمييز 
�لطعام  �لوجبات �خلفيفة، خدمات �لطعام لتوفري  �ملطاعم، خدمات تقدمي  و�لكافترييا، خدمات  �ملقاهي 
و�ل�شر�ب، خدمات �ملطاعم لتقدمي �لوجبات �ل�شريعة، خدمات �إعد�د �لطعام، توفري خدمات �لطعام �ملتنقلة، 
خدمات  ح��ول  �ملعلومات  توفري  �ملطاعم،  خدمات  ح��ول  �ملعلومات  توفري  �ملتنقلة،  �ملطاعم  خدمات  توفري 

�لإقامة �ملوؤقتة، خدمات �لطعام و�ل�شر�ب �خلارجية و�جلاهزة، خدمات �ملطاعم للطلبات �خلارجية.
�لو�ق�عة بالفئة:43

THE WOKمكتوبة بالحرف �لالتينية بطريقة مميزة د�خل  و�شف �لعالمة:  �لعالمة هي عبارة  
�إطار على �شكل م�شتطيل، حيث كتبت �لكلمة THE يف و�شط �ل�شلع �لعلوي لل�شكل  �مل�شتطيل وكتبت �لكلمة 
WOK د�خل �ل�شكل �مل�شتطيل و�جلميع على خلفية بي�شاء. وتظهر �لعالمة �لثانية نف�س �لعالمة �لوىل 
ولكن عبارة  THE WOK و�لطار �مل�شتطيل �ل�شكل باللون �لبي�س و�جلميع على خلفية  بنف�شجية 
�للون و�لعالمتني مقدمتني يف نف�س �لطلب وفقا للمادة 9 من قانون �لعالمات �لتجارية 1992/37 معدل 

بقانون رقم 2002/8 كونها متماثلة يف عنا�شرها �جلوهرية.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :       288515 بتاريخ: 2018/03/06
با�ش��م:    �ت�س د�بليو �ت�س هولدينجز �ل تي دي

وعنو�نه جزء من �لطابق �لثامن، �لطابق �لثامن، برج �ملقام، 
مربعة �شوق �أبوظبي �لعاملي، جزيرة �ملاريا، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�ملوؤقت، خدمات  �لي��و�ء  و�ل�شر�ب،  �لطعام  توفري  �ملنتجات: خدمات   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذلك 
�لطعام  �لوجبات �خلفيفة، خدمات �لطعام لتوفري  �ملطاعم، خدمات تقدمي  و�لكافترييا، خدمات  �ملقاهي 
و�ل�شر�ب، خدمات �ملطاعم لتقدمي �لوجبات �ل�شريعة، خدمات �إعد�د �لطعام، توفري خدمات �لطعام �ملتنقلة، 
خدمات  ح��ول  �ملعلومات  توفري  �ملطاعم،  خدمات  ح��ول  �ملعلومات  توفري  �ملتنقلة،  �ملطاعم  خدمات  توفري 

�لإقامة �ملوؤقتة، خدمات �لطعام و�ل�شر�ب �خلارجية و�جلاهزة، خدمات �ملطاعم للطلبات �خلارجية.
 �لو�ق�عة بالفئة:43

ك��ت��ب��ت عبارة   �ل��ع��الم��ة �لوىل  ف��ف��ي  ع��ن ع��الم��ت��ني مت�شل�شلتني  ع��ب��ارة  �ل��ع��الم��ة ه��ي  �ل��ع��الم��ة:   و���ش��ف 
حيث تظهر �لكلمة treehouse �أعلى  مميزة  بطريقة  �لالتينية  باحلروف   treehouse juicery
�لكلمة juicery وميتد من �حلرف r �شكل ي�شبه ورقة �ل�شجر ويوجد نقطتني على ميني وي�شار �لكلمة 
 j يف د�خله �حلرف �لالتيني كتب  د�ئري  �شكل   treehouse juicery عبارة   ويعلو  كما   juicery
وميتد من �حلرف j �شكل ي�شبه ورقة �ل�شجر بطريقة مميزة وتظهر �لعالمة �لثانية نف�س �لعالمة �لوىل 
قانون  من   9 للمادة  وفقا  �لطلب  نف�س  يف  مقدمتني  و�لعالمتني  و�لبي�س  و�لبني  �لخ�شر  باللون  ولكن 

�لعالمات �لتجارية 1992/37 معدل بقانون رقم 2002/8 كونها متماثلة يف عنا�شرها �جلوهرية.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12  �شبتمرب 2018 العدد 12425

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 288227       بتاريخ: 2018/03/01
با�ش��م:    هدى بيوتي ليمتد

وعنو�نه  �لطابق 3، مبنى جيه �آند �شي، روود تاون، تورتول، جزر �لعذر�ء )�لربيطانية(، يف جي 1110
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات  �لإ�شفنج لفرك وتنظيف �جللد، �لدو�ت �لكهربائية لإز�لة 
لفرك �جل�شم،  �لإ�شفنج  �ملاكياج،  لتطبيق  �لعو�د/�لع�شي  �ملاكياج،  لإز�لة  �لكهربائية  �لدو�ت غري  �ملاكياج، 
ت�شتعمل  �لتي  �لدو�ت  و�لتو�ليت،  �لتجميل  و�أو�ين  �أدو�ت  �لفر��شي،  منتجات  �لفر��شي،  للج�شم،  �لإ�شفنج 
مل�شح م�شتح�شر�ت �لتجميل، �لإ�شفنج �لتجميلي، �لدو�ت �لتجميلية، �لفر��شي للتق�شري، �لقفاز�ت للتق�شري، 
لف�شل  ت�شتعمل  �لتي  �لدو�ت  �لرمو�س،  �أم�شاط  �لرمو�س،  فر��شي  �حلو�جب،  فر��شي  للتق�شري،  �للباد�ت 
�لفر��شي  �لوجه،  و�شقل  لتلميع  �للباد�ت  �لعني،  مكياج  لتطبيق  ت�شتعمل  �لتي  �لعو�د/�لع�شي  �لرمو�س، 
�ل�شفاه،  فر��شي  �لوجه،  على  �ملكياج  لتطبيق  �خلا�س  �لإ�شفنج  �لوجه،  لتنظيف  �ل�شفنج  �لوجه،  لتنظيف 
�لدو�ت �لتي ت�شتعمل لتطبيق �ملاكياج، فر��شي �ملكياج، �لدو�ت لإز�لة �ملكياج، �لإ�شفنج للمكياج، �ملو�د �لالزمة 
ل�شنع �لفر��شي، �لإ�شفنج �لتجميلي �لذي ي�شتعمل لتح�شني �شطح �جللد، فر��شي �لأظافر، فر��شي �لتنظيف 

�لتجميلية، �لإ�شفنج لتطبيق م�شحوق �جل�شم، �لإ�شفنج لتطبيق و �إز�لة �ملاكياج.
�لو�ق�عة بالفئة:21

و�شف �لعالمة:   �لعالمة هي MVB مكتوبة بالأحرف �لالتينية. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12  �شبتمرب 2018 العدد 12425
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قالت �ملتحدثة با�شم �لبيت �لأبي�س �شارة �شاندرز �إن �لرئي�س دونالد 
�أون  ك��ي��م ج���وجن  �ل�شمالية  ك��وري��ا  زع��ي��م  م��ن  ر���ش��ال��ة  تلقى  ت��ر�م��ب 
�نعقاد  يريد  �لأبي�س  �لبيت  و�إن  بينهما  ث��ان  �جتماع  ترتيب  ب�شاأن 

�لجتماع.
ويبحث �لزعيمان بالفعل برنامج بيونياجن �لنووي منذ قمتهما غري 
لأنها  �نتقاد�ت  لها  وجهت  و�لتي  حزير�ن  يونيو   12 يوم  �مل�شبوقة 
برنامج  عن  �لتخلي  كيفية  ب�شاأن  تذكر  ملمو�شة  تفا�شيل  تقدم  مل 
ك��ان كيم  �إذ�  وم��ا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ي��ه��دد  �ل���ذي  �ل��ن��ووي��ة  �لأ�شلحة 

م�شتعد� لذلك.
و�أبلغ تر�مب �ل�شحفيني يوم �جلمعة باأن ر�شالة �شخ�شية من كيم 

يف طريقها �إليه.
وقالت  و”�إيجابية”.  “ودية”  ب��اأن��ه��ا  �ل��ر���ش��ال��ة  ���ش��ان��درز  وو���ش��ف��ت 
ي�شكل  �لأح���د  ي��وم  بيوجنياجن  يف  ع�شكريا  عر�شا  �إن  لل�شحفيني 
عالمة على �لتقدم يف �ملحادثات خللوه من �أي �شو�ريخ نووية طويلة 

�ملدى.

�لعاملي يف  �لتجارة  �م�س، يف حميط مركز  �لأ�شخا�س  �آلف  �حت�شد 
�شبتمرب   11 لهجمات  �ل�17  �ل�شنوية  �ل��ذك��رى  لإح��ي��اء  نيويورك 

.2001
ن��ي��وي��ورك يف �ح��ت��ف��ال موؤثر  وخ��ي��م��ت م�شاعر �حل���زن ع��ل��ى م��دي��ن��ة 
3000 �شخ�س  �أ�شماء نحو  ق��ر�ءة  �ل�شحايا عرب  ح�شرته عائالت 

لقو� حتفهم يف هجمات ذلك �ليوم.
وبعد دقائق من بدء �لفعالية، وقف �حل�شور دقيقة �شمت للتذكري 

باللحظة �لتي �شربت فيها �لطائرة �لأوىل برج �لتجارة �لعاملي.
�لوقوف �شت م��ر�ت ح��د�د�ً على م��د�ر �لفعالية لإحياء  وك��ان مقرر�ً 
�لعاملي،  �لتجارة  مركز  يف  �لثانية  �لطائرة  ��شطد�م  ذك��رى  �أي�شا 
�لبنتاغون،  �ل��دف��اع  وز�رة  مبنى  ���ش��رب  �ل���ذي  �لثالث  و�ل���ش��ط��د�م 
�لر�بعة  �لطائرة  ت�شطدم  �أن  �ملفرت�س  من  كان  بينما  و��شنطن  يف 
بالبيت �لبي�س، لكنها حتطمت قبل و�شولها للهدف يف بن�شلفانيا، 

وحلظة �نهيار �لربجني.
وح�شر �حلدث بجانب عائالت �ل�شحايا، عدد من ممثلي �ل�شلطات 
بينهم عمدة نيويورك بيل دي بال�شيو، وحاكم �لولية �أندرو كومو.

�لوقوف  حلظة  �أجر��شها  كنائ�س  ودق��ت  �ملدينة  يف  �لأع��الم  وُنك�شت 
�ل�شامتة لإحياء ذكرى �لهجمات. 

دعا رئي�س تركيا رجب �ردوغان يف مقال يف �شحيفة “وول �شرتيت” 
“كارثة  منع  �ىل  دم�����ش��ق،  حليفتي  وط��ه��ر�ن،  مو�شكو  �لأم��ريك��ي��ة، 
�ملجاورة  �شوريا  غ��رب  ب�شمال  �إدل��ب  حمافظة  يف  ترت�شم  �ن�شانية” 
�إر�ق����ة �ل���دم ل يقع فقط  “�إن و�ج���ب منع  ل��ب��الده. وج���اء يف �مل��ق��ال 
على �لغرب  تتحمل �ير�ن ورو�شيا م�شوؤولية مماثلة يف جتنب هذه 

�لكارثة �لن�شانية«.
�ل�شام  حترير  هيئة  ل�شيطرة  �خلا�شعة  �إدل���ب  حمافظة  وتتعر�س 
�أيام لق�شف  �ل�شوري، منذ  �أخرى مقاتلة معار�شة للنظام  وف�شائل 
مدفعي وجوي من قو�ت �لنظام ومن �جلي�س �لرو�شي. فيما حت�شد 
على  �ل�شيطرة  و��شتعادة  ملهاجمتها  �ملنطقة  يف  قو�تها  �لنظام  قو�ت 

�آخر معقل للمعار�شة يف �لبالد.
�لف   30 م��ن  �أك���ر  ب��ن��زوح  �لهجوم  م��ن  و�خل���وف  �لق�شف  وت�شبب 
�شخ�س يف ع�شرة �يام، بح�شب �لمم �ملتحدة. ويعقد جمل�س �لمن 

�لدويل �جتماعا �لثالثاء لبحث هذ� �مللف.
وتخ�شى تركيا �لتي تدعم �ملعار�شة �ل�شورية، تدفقا جديد� لالجئني 
على ح��دوده��ا يف وق��ت ت���وؤوي �أك��ر م��ن ثالثة ماليني ���ش��وري على 
من  ن��زح��و�  تقريبا  ن�شفهم  م��الي��ني  ث��الث��ة  نحو  ويعي�س  �أر���ش��ه��ا. 
مناطق �شورية �أخرى، يف �إدلب وجيوب �أخرى قريبة، بح�شب �لمم 
بوتني  ف��الدمي��ري  �ل��رو���ش��ي  �ل��روؤ���ش��اء  وف�شلت قمة �شمت  �مل��ت��ح��دة. 
و�لإي��ر�ين ح�شن روح��اين و�ردوغ��ان �جلمعة يف �لتو�شل �ىل �تفاق 

على وقف لإطالق �لنار.

عوا�صم

�سول

انقرة

وا�سنطن

ال�سفدي: انهيار الأونروا يدفع الفل�سطينيني 
اإىل الياأ�س مبا ينعك�س على اأمن املنطقة

••القاهرة -وام:

�لأمم  وكالة  �نهيار  �أن  �لأردين من  �خلارجية  وزي��ر  �ل�شفدي  �أمي��ن  حذر 
�شتدفع   “ �لأون����رو�   “ �لفل�شطينيني  �لالجئني  وت�شغيل  ل��غ��وث  �ملتحدة 
�أمن  على  ينعك�س  مم��ا  و�لح��ب��اط  �ل��ي��اأ���س  م��ن  �مل��زي��د  �إىل  �لفل�شطينيني 
ختام  يف  عقده  �شحفي  موؤمتر  يف   - �ل�شفدي  وق��ال  و�شالمتها.  �ملنطقة 
�جلل�شة �خلا�شة �لتي عقدها وزر�ء �خلارجية �لعرب �م�س مبقر �جلامعة 
بقطع متويلها  �لأمريكي  �لقر�ر  �أعقاب  يف  �لأون���رو�  �أزم��ة  لبحث  �لعربية 
للوكالة و�لتي دعت �إليه �ململكة �لأردنية �لها�شمية - �إن �ململكة تعمل منذ 
�إيجاد  �أجل  �لدويل من  �لعرب و�ملجتمع  �لأ�شقاء  للتعامل مع  �لعام  بد�ية 
و�أكد  �لالجئني.  �إز�ء  بدورها  للقيام  �لوكالة  عمل  ل�شتمر�ر  ت�شمح  �آليات 
�أكد وزر�ء �خلارجية �لعرب خالله دعمهم ل�شتمر�ر  �أهمية �جتماع �لذي 
�لدور �ل�شيا�شي و�حلياتي لالأونرو� وذلك بالتعاون مع �لعديد من �لدول 
هام�س  على  خا�شة  جلل�شة  �شتدعو  �لأردن  �أن  �إىل  م�شري�   .. �لأوروب��ي��ة 
�جتماعات �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �ملقررة �ل�شهر �جلاري للتاأكيد 
على ح�شد �لدعم �ل�شيا�شي للوكالة و�شد �لعجز �ملايل و�لتو�فق على خطة 
�لعام  بد�ية  بلغ  �لعجز  �أن  وذك��ر  للوكالة.  م�شتد�م  متويل  ت�شمن  مالية 
�ملتحدة  �لوليات  لقر�ر  نتيجة  وك��ان معظمه  دولر  مليون   417 �حل��ايل 
بتقلي�س ثم قطع �لدعم عن للوكالة.. مو�شحا �أن هذ� �لعجز متت تغطية 
جزء منه يقدر بحو�يل 200 مليون دولر مت دفعها من �لدول �ملانحة ومت 
من خالله فتح مد�ر�س بد�ية هذ� �لعام .. لفتا �إىل �أن �لتحدي هو كيفية 

��شتمر�ر �لدعم �لذي ميكن �لوكالة من �ل�شتمر�ر.

اجلامعة العربية تبحث اأزمة »الأونروا« 

دول اوروبية تدعو اإ�سرائيل لعدم هدم اخلان الأحمر

م�سر توؤكد �سرورة احلفاظ على اأن�سطة الأونروا حتى حل الق�سية الفل�سطينية 
�لعر�ق و�ليمن وليبيا، و�لأو�شاع 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة على  ب����الأر������ش����ي 
����ش���وء م���ا ���ش��ه��دت��ه غ����زة م���وؤخ���ر�ً 
جهود  دع���م  و���ش��ب��ل  ت�شعيد،  م��ن 
ظل  فى  �ل�شالم  عملية  ��شتئناف 
حالة �جلمود �لتى تعرتيها، ومبا 
ي�شمن �إقامة �لدولة �لفل�شطينية 
�مل�شتقلة على �أ�شا�س حل �لدولتني 
�لدولية  �ل�شرعية  ملقرر�ت  ووفقاً 

ذ�ت �ل�شلة.

�مل�����ش��ري��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى وت���رية 
�لعمل �لإن�شاين.

�أهمية  ع���ل���ى  �جل���ان���ب���ان  و�ت����ف����ق 
م�شر  ب�����ني  �مل���������ش����رتك  �ل����ع����م����ل 
�لتمويل  �شحذ  �أج��ل  من  و�لأردن 
من  لتمكينها  ل��الأون��رو�  �ل���دويل 

�أد�ء مهامها �لإن�شانية.
و�أ�����ش����اف �ل�����ش��ف��ري �أب�����و زي�����د، �أن 
�ل�����وزي�����ري�����ن ن���اق�������ش���ا ت����ط����ور�ت 
فى  و�لأو���ش��اع  �ل�شورية  �لق�شية 

•• القاهرة-وام:

�أكد وزير �خلارجية �مل�شري �شامح 
�شكري حر�س بالده على �حلفاظ 
�لدولية  �ل��وك��ال��ة  �أن�����ش��ط��ة  ع��ل��ى 
�لالجئني  وت�������ش���غ���ي���ل  لإغ������اث������ة 
“�لونرو�”،  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
لأو�شاع  �ل�شتقر�ر  رك��ائ��ز  ك��اأح��د 
�لالجئني �لفل�شطينيني، و�لعمل 
وهياكلها  وليتها  ��شتمر�ر  على 
�لق�شية  ح����ل  حل����ني  �ل���ق���ائ���م���ة 
�لفل�شطينية ب�شكل نهائي، م�شدد� 
على �أهمية حتمل �ملجتمع �لدويل 

م�شئولية دعم عمل �لوكالة.
�م�س  ��شتقباله  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
على هام�س �جتماع جمل�س وزر�ء 
�خلارجية �لعرب.. وزير خارجية 

�لأردن �أمين �ل�شفدي.
وق�����ال �ل�����ش��ف��ري �أح���م���د �أب�����و زيد 
ب��ا���ش��م وز�رة  �ل��ر���ش��م��ي  �مل��ت��ح��دث 
�خلارجية �مل�شرية �ن هذ� �للقاء 
�إط����ار ح��ر���س �جلانبني  ي��اأت��ي يف 
�مل�شتمر  و�لت�شاور  �لتن�شيق  على 
ب�شاأن تطور�ت �لأو�شاع باملنطقة، 
ول���ش��ي��م��ا �آخ����ر �مل�����ش��ت��ج��د�ت على 
ومتابعة  �لفل�شطينية،  �ل�شاحة 
م�����ش��ار �ل���ع���الق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة مبا 
�مل�شري  �ل�شعبني  م�شالح  يحقق 

و�لأردين. 

اجلنائية الدولية تتحدى التهديدات الأمريكية 
 •• الهاي-اأ ف ب:

�أّكدت �ملحكمة �جلنائية �لدولية �م�س �أن تهديد و��شنطن بفر�س عقوبات 
�رتكاب  بتهم  �أمريكيني  لحقو�  ح��ال  يف  �لعامني  ومدعيها  ق�شاتها  على 

جر�ئم حرب يف �فغان�شتان “لن يثنيها” عن مو��شلة عملها.
قانون  كمحكمة  �لدولية  �جلنائية  “�ملحكمة  �إن  بيان  يف  �ملحكمة  وقالت 

�شتو��شل �أد�ء عملها دون �أن يثنيها �شيء وفقا ملبادئ �شيادة �لقانون«.
لها غد�ة  تتخذ من له��اي يف هولند� مقر�  �لتي  �ملحكمة  فعل  رد  وي��اأت��ي 
بتوقيف  بولتون  ج��ون  �لبي�س  �لبيت  يف  �لقومي  �لأم��ن  م�شت�شار  تهديد 
حول  حتقيق  فتح  مت  �إذ�  �لعامني  و�ملدعني  �لق�شاة  على  عقوبات  وفر�س 
قبل  من  خ�شو�شا  �أفغان�شتان  يف  �رتكبت  تكون  قد  حمتملة  حرب  جر�ئم 
�جلي�س �لمريكي. وو�شف بولتون هذه �ملحكمة �ملكلفة خ�شو�شا مبحاكمة 
فعالة  “غري  باأنها  �لإن�شانية  �شد  وج��ر�ئ��م  ح��رب  ج��ر�ئ��م  ع��ن  �مل�شوؤولني 
��شتهدفتنا  ح��ال  “يف  �لثنني  وق��ال  خ��ط��رية«.  وحتى  �مل�شوؤولية،  وعدمية 
هذه �ملحكمة )�ملحكمة �جلنائية �لدولية( �أو ��شتهدفت ��شر�ئيل �و حلفاء 
�لجر�ء�ت  من  �شل�شلة  عن  معلنا  �ليدي”،  مكتويف  نقف  لن  لنا،  �آخرين 
�ملحكمة. وتابع بولتون  �لعاملني يف  بينها عقوبات ت�شتهدف  �ملحتملة من 
�ملتحدة.  �ل��ولي��ات  دخ��ول  من  �لعامني  و�ملدعني  �لق�شاة  ه��وؤلء  “�شنمنع 
و�شنطلق  �لمريكي،  �ملايل  �لنظام  �إط��ار  يف  بعقوبات  �أمالكهم  �شن�شتهدف 

مالحقات بحقهم عرب نظامنا �لق�شائي«.
ورد� على �تهامات بولتون، �أكدت �ملحكمة �أنها “تبقى متم�شكة با�شتقالليتها 
كما �أكدت �أنها حتقق وحتاكم متهمني فقط حني تكون �لدول  وحيادها”، 

عاجزة عن فعل ذلك �و قررت عدم فعل ذلك.
وتعمل �ملحكمة �جلنائية �لدولية ��شتناد� �ىل �تفاقية روما �لتي دخلت حيز 
�لتنفيذ يف �لول من متوز يوليو 2002، و�شدقت عليها حتى �لن 123 
دولة، وهي خمولة �لتحقيق يف حو�دث �لتطهري �لعرقي وجر�ئم �حلرب 

و�جلر�ئم �شد �لن�شانية.
�حل�شول  دون  من  �خلا�شة  حتقيقاته  �ط��الق  فيها  �لعام  �ملدعي  وباإمكان 
على �إذن من ق�شاة، �شرط �ن تكون �حدى �لدول �ملوقعة معنية. وينطبق 

هذ� �لمر على �فغان�شتان مثال.

�أعمال  �ل���وزي���ر�ن ج���دول  وب��ح��ث 
�لعربي  �ل��وز�ري  �ملجل�س  �جتماع 
�مل����ق����رر �ن����ع����ق����اده �ل�����ي�����وم، وك����ذ� 
�ملزمع  �خلا�شة  �لوز�رية  �جلل�شة 
�إغاثة  وك��ال��ة  دع��م  ب�����ش��اأن  عقدها 
وت�شغيل �لالجئني �لفل�شطينيني 

�لأونرو�.
و�أ�شاف �ملتحدث با�شم �خلارجية 
�شكري  �ل�����وزي�����ر  �أن  �مل�������ش���ري���ة، 
�مل�شاعي  �للقاء  خ��الل  ��شتعر�س 

•• عوا�صم-وكاالت:

�إ�شر�ئيل �ىل عدم هدم قرية  �أوروبية  دعت خم�س دول 
�لغربية  �ل�شفة  يف  �لفل�شطينية  �لبدوية  �لحمر  خان 
�ملحتلة قرب �لقد�س، بعد �أن �شدر قر�ر ي�شمح بهدمها 

�بتد�ء من منت�شف ليلة �م�س �لثالثاء .
وجددت فرن�شا و�ملانيا و�إيطاليا و��شبانيا وبريطانيا يف 
هذه  هدم  لعدم  لإ�شر�ئيل  دعوتها  �لنرتنت  على  بيان 

�لقرية �لتي يعي�س بها نحو 200 �شخ�س.
ترتتب  “قد  م�شرتك  بيان  يف  �خلم�س  �ل���دول  وق��ال��ت 
�لهدم، و�شيكون للتهجري تد�عيات  عو�قب على عملية 
على �شكان �ملنطقة مبن فيهم �لأطفال، وتد�عيات �أي�شا 

على فر�س �إجناح حل �لدولتني«.
�ز�ء م�شري قرية خان  قلقها  �ل��دول عن  و�أعربت هذه 
�لأحمر، �لو�قعة يف موقع ح�شا�س من �ملنطقة “ج” ذ�ت 
�لدولة  تو��شل  على  للحفاظ  �ل�شرت�تيجية  �لأهمية 

�لفل�شطينية �مل�شتقبلية.
�ملحكمة  ق�����ش��اة  �أع���ل���ن  ���ش��ب��ت��م��رب  م���ن  �خل���ام�������س  ويف 
تطالب  �لتي  �للتما�شات”  “رف�س  �لعليا  �ل�شر�ئيلية 
بوقف ه��دم خ��ان �لأح��م��ر، و�أو���ش��ح��و� �أن �لأم���ر �ملوؤقت 
بوقف �لهدم خالل �لنظر يف �ل�شكاوى “�شُيلغى خالل 

�شبعة �أيام �عتبار�ً من �ليوم«.
�ل�شر�ئيلية  �ل�شلطات  باإمكان  �شيكون  �أن��ه  يعني  وه��ذ� 
ليلة  �بتد�ء من منت�شف  �لهدم يف �ي وقت  �أمر  تنفيذ 

�لثالثاء �لربعاء.
�لقرية  �أه���ايل  ع��ن حقوق  �مل��د�ف��ع��ون  �لنا�شطون  ي��وؤك��د 
�أنه لي�س لديهم من خيار غري �لبناء بدون تر�خي�س، 
بناء  ت�شاريح  ��شت�شد�ر  �أ�شا�شاً  ترف�س  �إ�شر�ئيل  لأن 
للفل�شطينيني يف معظم �أنحاء �ل�شفة �لغربية �خلا�شعة 

متاماً ل�شيطرتها.
وتقع قرية خان �لحمر �شرقي مدينة �لقد�س �ملحتلة 
و�ريحا  �ل��ق��د���س  م��دي��ن��ة  ب��ني  �لرئي�شي  �ل��ط��ري��ق  ع��ل��ى 
وتتاألف  �ل�شر�ئيلية،  �مل�شتوطنات  م��ن  بعدد  حماطة 

�أك��و�خ من �خل�شب و�لأل��و�ح �ملعدنية مثلما  �لقرية من 
هي �حلال عموماً يف �لقرى �لبدوية، ويبلغ عدد �شكانها 

173 �شخ�شا وفيها مدر�شة.
وقدم �لفل�شطينيون �شكوى جديدة �شد �إ�شر�ئيل لدى 
�مل��ح��ك��م��ة �جل��ن��ائ��ي��ة �ل��دول��ي��ة وق���ال �أم���ني ���ش��ر منظمة 
موؤمتر  يف  ع��ري��ق��ات  ���ش��ائ��ب  �لفل�شطينية  �ل��ت��ح��ري��ر 
“جرمية  ب�����ش��اأن  ج��دي��دة  �شكوى  ق��دم��و�  �أن��ه��م  �شحايف 
�لتي من  �إ�شر�ئيلية تتعلق بقرية خان �لحمر  حرب” 

�ملتوقع �أن يدمرها �جلي�س �لإ�شر�ئيلي.
�لرتكيز  “�شمل  �مل��ل��ف  �ن  بالإنكليزية  ع��ري��ق��ات  وق���ال 
�لحمر  خ��ان  قرية  تو�جهها  �لتي  �حل��رب  جر�ئم  على 
�لعرقي  و�لتطهري  �لق�شري  �ل��ن��زوح  ج��ر�ئ��م  وحت��دي��د� 

وتدمري ممتلكات �ملدنيني«.
وت��ع��ت��رب �ل����دول �خل��م�����س �أن ه���دم ق��ري��ة خ���ان �لحمر 
يقطع  ب�شكل  �ل�شتيطان  تو�شيع  من  ��شر�ئيل  �شيمكن 
�ل�شفة �لغربية �ىل ق�شمني، ما �شيجعل من �مل�شتحيل 

�إقامة دولة فل�شطينية متو��شلة جغر�فيا.
و�ق���رتح���ت �ل�����ش��ل��ط��ات �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى ���ش��ك��ان خان 
�بو  بلدة  من  بالقرب  �آخ��ر  مكان  �ىل  �لنتقال  �لحمر 
دي�س، لكنهم رف�شو� ذلك بحجة �أن �ملوقع �ملقرتح يقع 
فيها  يتعذر  منطقة  ويف  للنفايات  مطمر  من  بالقرب 

تربية ورعي �ملا�شية.
�ىل ذلك، يبد�أ جمل�س �جلامعة �لعربية دورته �لعادية 
�أعماله  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء  م�شتوى  على  �ل�150 

مبقر �لأمانة �لعامة للجامعة �لعربية بالقاهرة.
ب��رئ��ا���ش��ة وزي����ر خ��ارج��ي��ة �ل�شود�ن  وي��ن��ع��ق��د �لج��ت��م��اع 
�ل�����دردي�����ري حم��م��د �أح����م����د، ومب�������ش���ارك���ة 17 وزي�����ر�ً 
�ل�����ش��ع��ودي��ة وم�شر  م���ن  ك���ل  وزر�ء  ب��ي��ن��ه��م  ل��ل��خ��ارج��ي��ة 
وفل�شطني و�لإمار�ت و�جلز�ئر و�لأردن و�لعر�ق و�ليمن 

وليبيا و�لكويت و�لبحرين.
وي�شبق �جتماعات �لدورة، وفق م�شدر م�شوؤول باجلامعة 
�أبو  �أح��م��د  �جلامعة  ع��ام  �أم��ني  �شيجمع  لقاء  �لعربية، 
�لغيط مع وزير �خلارجية �لفل�شطيني، ريا�س �ملالكي، 

�جتماع  مقدمتها  يف  �لجتماعات،  من  �شل�شلة  يعقبها 
�جتماع  ثم  و�للتز�مات،  �لقر�ر�ت  تنفيذ  متابعة  هيئة 
مبتابعة  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل��رب��اع��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل���وز�ري���ة  للجنة 
تطور�ت �لأزمة مع �إير�ن و�شبل �لت�شدي لتدخالتها يف 
�ل�شوؤون �لد�خلية للدول �لعربية، ثم عقد جل�شة خا�شة 
لوزر�ء �خلارجية مع مفو�س عام وكالة غوث وت�شغيل 
�لالجئني �لفل�شطينيني )�أون��رو�(، على �أن تبد�أ وقائع 
ملجل�س  �ل��ع��ادي��ة  �ل����دورة  لأع��م��ال  �لفتتاحية  �جلل�شة 
�ل�شاعة  �ل���وز�ري  �مل�شتوى  على  �لعربية  �ل��دول  جامعة 

�لثالثة ع�شر�ً )بالتوقيت �ملحلي للقاهرة(.
“�لأونرو�”  �مل��ت��ح��دة مت��وي��ل  �ل��ولي��ات  �أن وق��ف  ي��ذك��ر 
وتد�عيات  بو��شنطن،  �لتحرير  و�إغ��الق مكتب منظمة 
تلك �لإجر�ء�ت على �لق�شية �لفل�شطينية هي �ملو�شوع 

�لرئي�شي �لأبرز �ملطروح للمناق�شة يف جمل�س �جلامعة، 
وليبيا  �شوريا  من  كل  يف  �لأو���ش��اع  تطور�ت  جانب  �إىل 
و�ليمن و�لعر�ق. وكان �ملفو�س �لعام “لالأونرو�” بيري 
كرينبول، �أكد �أم�س، يف �لقاهرة �أن �لوكالة ت�شهد �أزمة 
�شد�د  عن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �متناع  بعد  م�شبوقة  غري 
 200 �إىل  ب��ح��اج��ة  �ل��وك��ال��ة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  ح�شتها، 

مليون دولر ل�شد عجز �مليز�نية هذ� �لعام.
�مل�شتند  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ق��ر�ر  �ملنظمة  رف�س  و�أب���دى 
لأ�شباب �شيا�شية، و�شدد على �أن طبيعة �لعمل �لإن�شاين 

يجب �أن تكون بعيدة عن �لت�شيي�س.
قال  �لأزم����ة،  مل��و�ج��ه��ة  �ملتوقعة  �ل�شيناريوهات  وح���ول 
�لأونرو�  �أن�شاأ  �ل��ذي  هو  �ل��دويل  �ملجتمع  �إن  كرينبول 

وهو �مل�شوؤول عن و�شع �ل�شيناريوهات.

اإيطاليا تنتقد الت�سريحات الأممية حول املهاجرين 
•• روما-رويرتز:

ب�����ش��دة �م�س  �إي���ط���ال���ي���ا  �ن���ت���ق���دت 
حلقوق  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مفو�شة 
�أن  بعد  با�شليه  مي�شيل  �لإن�����ش��ان 
�أن���ه���ا ���ش��رت���ش��ل حمققني  �أع��ل��ن��ت 
ل���ل���ب���الد ل��ت��ق�����ش��ي ت����ق����اري����ر عن 
مع  و�لعنف  �لعن�شرية  ممار�شة 

�لالجئني.
�أول  ����ش���اع���ات م����ن  ب�����ش��ع  وب���ع���د 
توليها  بعد  با�شليه  تلقيها  كلمة 
هدد  جنيف  يف  �جلديد  من�شبها 
ماتيو  �لإي��ط��ايل  �لد�خلية  وزي��ر 
���ش��ال��ف��ي��ن��ي، �ل�����ذي ي����ر�أ�����س حزب 
�لر�بطة �ملناه�س للهجرة، بقطع 

متويل بالده عن �لأمم �ملتحدة.

�خل���ارج���ي���ة  وز�رة  و�أ��������ش�������درت 
ب��ي��ان��ا ط��وي��ال �ل��ي��وم و���ش��ف��ت فيه 
“غري  ب��اأن��ه��ا  با�شليه  ت�شريحات 

مالئمة ول �أ�شا�س لها وجائرة«.
�حلكومة  ب���ا����ش���ل���ي���ه  و�ن����ت����ق����دت 
�لإي���ط���ال���ي���ة، �مل���وؤل���ف���ة م���ن حزب 
)-5جنوم(  وح����رك����ة  �ل���ر�ب���ط���ة 
�شفن  دخ��ول  لرف�شها  �ل�شعبوية، 
لإنقاذ لجئني يف �لبحر �ملتو�شط 
تديرها موؤ�ش�شات خريية خا�شة.

ت�شيلي  رئ��ي�����ش��ة  ب��ا���ش��ل��ي��ه،  وق��ال��ت 
�ل�شابقة، “هذ� �لنوع من �ملو�قف 
�لتطور�ت  من  وغ��ريه  �ل�شيا�شية 
ل���ه عو�قب  �لأخ������رية  �ل���ف���رتة  يف 
معر�شني  كثريين  على  م��دم��رة 

للخطر بالفعل«.

�ل�����ذي يتوىل  ���ش��������������ال��ف��ي��ن��ي،  ك����ان 
رئي������س  ن���ائ���ب  م��ن�����ش��ب  ك���ذل���ك 
عدم  على  �أ�ش������ر  ق��د  �ل������وزر�ء، 
منظمات  تديرها  ل�شفن  �ل�شماح 
غ����ري ح���ك���وم���ي���ة ب��ال��ر���ش��������������������و يف 

�ملو�ن��������ئ �لإيطالية.
�لذين  �مل���ه���اج���ري���ن  �إن  وق�������ال   
�إيطالية  ع�شكرية  �شفن  تنقلهم 
تو�فق  مل  م��ا  كذلك  يهبطو�  ل��ن 
ب���الحت���اد �لأوروب�����ي  �أخ����رى  دول 

على �أخذ بع�شهم.
�شالفيني  غ�����ش��ب  �أث�����ار  م���ا  ل��ك��ن 
�أي  م��ن  �أك���ر  �خل��ارج��ي��ة  ووز�رة 
�أنها  ب��ا���ش��ل��ي��ه  �إع������الن  ����ش���يء ه���و 
�لأمم  م����ن  “فريقا  ����ش���رت����ش���ل 
تلقته  ف��ي��م��ا  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق  �مل��ت��ح��دة 

م���ن ت��ق��اري��ر ع���ن زي�����ادة ح����ادة يف 
�شد  و�لعن�شرية  �لعنف  �أع��م��ال 
�ملهاجرين و�ملنحدرين من �أ�شول 

�أفريقية ومن غجر �لروما«.
�حتج  �مل���ا����ش���ي  �آذ�ر  م���ار����س  ويف 
يف  �أفارقة  ومهاجرون  �إيطاليون 
�لر�بطة  و�نتقدو� حزب  فلورن�شا 
و�ت����ه����م����وه ب���ت���اأج���ي���ج �ل���ت���وت���ر�ت 
�إيطايل  قتل  �أن  بعد  �لعن�شرية 

بائعا جائال من �ل�شنغال.
وقبل ذلك ب�شهر فتح رجل يوؤمن 
�ل���ن���ازي���ني �جل�����دد وعلى  ب���اأف���ك���ار 
�لر�شا�س  �لر�بطة  بحزب  �شلة 
مدينة  يف  �أفارقة  مهاجرين  على 
�إ�شابة  ع��ن  �أ�شفر  مم��ا  ما�شري�تا 
�شتة �أ�شخا�س قبل �لقب�س عليه.

•• اأدي�س اأبابا-رويرتز:

�لإثيوبي  �لوزر�ء  �لإريرتي ورئي�س  �لرئي�س  �أعاد 
ف��ت��ح م��ع��اب��ر ح���دودي���ة ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن �م�����س لأول 
للتبادل  �لطريق  ميهد  مم��ا  عاما   20 منذ  م��رة 
�ل��ت��ج��اري ب���ني �جل��ان��ب��ني ب��ع��د م�����ش��احل��ة �شارت 

بخطى �شريعة.
بلدة  يف  �مل��ر����ش��م  �ل��ب��ل��دي��ن  م���ن  �لآلف  و���ش��اه��د 
�إىل  حتولت  �لتي  �حلدودية  �لإثيوبية  ز�لمبي�شا 
�لبلدين  ب��ني  قتالية  �أع��م��ال  �ن����دلع  ب��ع��د  ح��ط��ام 

�ملتجاورين يف عام 1998.

ولوح جنود ومدنيون ��شطفو� على جانبي �لطريق يحملون 
�لأع����الم �لإث��ي��وب��ي��ة و�لإري���رتي���ة بينما ك���ان رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�أفورقي  �إ�شيا�س  �لإري����رتي  و�لرئي�س  �أح��م��د  �أب���ي  �لإث��ي��وب��ي 
يعيد�ن فتح �حلدود يف مر��شم بثها �لتلفزيون �لإثيوبي على 

�لهو�ء.
�شينايف  بلدة  �إريرتية من  هادي�س وهي مو�طنة  روت��ا  وقالت 
على �جلانب �لآخر من �حلدود “هذ� �أ�شعد يوم يف حياتي. مل 

�أتخيل قط �أن هذ� �شيحدث يف حياتي«.
�أخرى  وق�شايا  �لبلدين  بني  �حل��دود  عرب  �حل��رب  و�أ�شفرت 
عن مقتل نحو 80 �ألف �شخ�س قبل �أن ينتهي �لقتال يف عام 

2000 باتفاق �شالم.

�لعام  �أب��ي يف  �أن عر�س  �إىل  �لتوتر قائما على �حل��دود  وظ��ل 
�حلايل �إنهاء �ملو�جهة �لع�شكرية يف �إطار جمموعة �إ�شالحات 
�لأفريقي  �لقرن  �ل�شيا�شي يف منطقة  �لو�شع  ت�شكيل  �أع��ادت 

وخارجها.
ومنذ ذلك �حلني جعلت �إثيوبيا، �لتي ل تطل على م�شطحات 
�إريرتيا  مع  �لطرق  فتح  �إع���ادة  �أولوياتها  �شمن  من  مائية، 

�لتي متلك مو�نئ على �لبحر �لأحمر.
وق��ال وزي��ر �لإع��الم �لإري���رتي مي��اين م�شقل على تويرت �إن 

�لزعيمني فتحا �أي�شا معرب� حدوديا �آخر يف منطقة بوري.
على  �أبي  مكتب  مدير  �أريجا  فيت�شوم  ن�شرها  �شور  و�أظهرت 

تويرت �لزعيمني وهما ي�شري�ن جنبا �إىل جنب.

ال�سعودية توؤكد ت�سامنها مع 
اأفغان�ستان �سد العنف والإرهاب

•• جدة -وام:

خادم  برئا�شة  �ل�شبوعي  �جتماعه  خ��الل  �ل�شعودي  �ل����وزر�ء  جمل�س  �أك���د 
ق�شر  يف  �م�س  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني 
�ل�شالم بجدة ت�شامن �ململكة ووقوفها مع جمهورية �أفغان�شتان �شد �لعنف 
و�لتطرف و�لإره��اب. و�أو�شح وزير �لإع��الم �لدكتور عو�د بن �شالح �لعو�د 
�ل�شعودي عقب �لجتماع �أن �ملجل�س جدد �إد�نة �ململكة و��شتنكارها �ل�شديدين 
للتفجري �ملزدوج �لذي ��شتهدف نادياً ريا�شياً و�لهجوم قرب موكب بالعا�شمة 
�لأفغانية كابول وقدم �لعز�ء و�ملو��شاة لذوي �ل�شحايا وجلمهورية �أفغان�شتان 

�لإ�شالمية حكومة و�شعبا مع �لتمنيات للم�شابني بال�شفاء �لعاجل.

اإعادة فتح احلدود بني اإثيوبيا واإريرتيا 

اجلامعة العربية تندد باإغالق مكتب 
منظمة التحرير الفل�سطينية يف وا�سنطن

•• القاهرة -وام:

�أبو �لغيط، �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية، بقر�ر �لإد�رة  �أحمد  ندد 
�لأمريكية �أم�س �إغالق مكتب منظمة �لتحرير �لفل�شطينية يف و��شنطن.

و�أكد �أبو �لغيط -يف بيان ��شدره �م�س- �أن �لإد�رة �لأمريكية �حلالية، ومنذ 
�إعالنها �لعرت�ف بالقد�س عا�شمة لإ�شر�ئيل يف دي�شمرب �ملا�شي، ثم نقلها 
ملقر �شفارتها �إىل �لقد�س يف مايو �ملا�شي، تك�شف عن �نحياز كامل لالأجندة 

�لإ�شر�ئيلية.
�لتي توجه  �لن��ت��ق��اد�ت  �أن  �لعربية  �ل��دول  �لعام جلامعة  �لأم��ني  و�أ���ش��اف 
�ملعرو�شة  و�حللول  �ملبادر�ت  رف�س  �أو  و�لت�شلب،  بالتعنت  للفل�شطينيني 
عليهم لي�س لها �أي �أ�شا�س منطقي، �إذ مل ُيعر�س على �جلانب �لفل�شطيني 
�إىل �لآن �أي �قرت�حات ذ�ت معامل حمددة، �أو خطط للحل مُيكن �لنقا�س 
حولها، قبوًل �أو رف�شاً. ومن جانبه، قال �ل�شفري حممود عفيفي، �ملتحدث 
�أن جمل�س �جلامعة  �لعربية،  �ل��دول  �لعام جلامعة  �لأم��ني  با�شم  �لر�شمي 
�ملو�شوعات  و�أن  �ل���وز�ري،  �مل�شتوى  على  �ل���دوري  �جتماعه  �ليوم  �شيعقد 

�خلا�شة بالق�شية �لفل�شطينية �شتكون على ر�أ�س �لأجندة.
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العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2018/426  تظلم جتارى               
�ىل �ملتظلم �شده / 1- على حممد �شامل �بوعد�س ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية ريجن�شى 
�ل�شامى ب�شفته كفيل و�شامن  �بر�هيم  م 2-ف��ادي عون  م  ذ  - �س  �لعامة  للتجارة  بال�س 
ملديونية ريجن�شي بال�س للتجارة �لعامة - �س ذ م م  جمهويل حمل �لقامة مبا �أن �لتظلم 
/بنك �مل�شرق - �س م ع وميثله /حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي - قد �قام عليك �لتظلم 
�ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف  �لدعوى رقم 678/2018 �مر على 
عري�شة جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف.   وحددت لها جل�شه يوم �لحد  �ملو�فق 2018/9/16  
�أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ�   ch1.A.5 ل�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة رقم�
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �أو  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �يام على �لأقل ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2018/425  تظلم جتارى               

�ىل �ملتظلم �شده /1- ريجن�شي بال�س للتجارة �لعامة - �س ذ م م )حاليا( ريجن�شى للهو�تف 
ملديونية  و�شامن  كفيل  ب�شفته  �بوعد�س  �شامل  حممد  2-ع��ل��ى  )�شابقا(  م  م  ذ  ���س  �ملتحركة 
كفيل  ب�شفته   - �ل�شامى  �بر�هيم  ع��ون  3-ف���ادى  م  م  ذ  �س   - �لعامة  للتجارة  بال�س  ريجن�شي 
�أن  و�شامن ملديونية ريجن�شي بال�س للتجارة �لعامة - �س ذ م م  جمهويل حمل �لقامة مبا 
�لتظلم /بنك �مل�شرق - �س م ع وميثله / حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي - قد �قام عليك �لتظلم 
�ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف  �حلجز �لتحفظي رقم 2018/373 حجز 
حتفظي و�لر�شوم و�مل�شاريف.   وحددت لها جل�شه يوم �لحد  �ملو�فق 2018/9/16  �ل�شاعة 8.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.5 شباحا بالقاعة رقم�
�لأقل  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �أو  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي 

ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري
            رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/6845  عمايل جزئي             
�ىل �ملدعى عليه/1- تقني لالعمال �لكهروميكانيه - �س ذ م م   جمهول حمل 
�لدعوى  �أق��ام عليك  �خ��رت   قد  �شعيد حممد  �ملدعي/حممد  �أن  �لقامة مبا 
وتذكرة  دره���م(   26025( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
عوده مببلغ )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة  رقم �ل�شكوى 
�ملو�فق  �لث��ن��ني   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB182989156AE(
2018/10/15  �ل�شاعة 9.30 �شباحا  بالقاعة Ch1.B.10  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1676   جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- مطبعة جلف �لفنية �لتجارية - ذ م م 2-فا�شوديف نار�شينجد 
د��س  نار�شينغ  فا�شوديف  4-ر�جي�س  م   م  ذ   - �لرقمي  �لعامل  3-مطبعة  ليالر�ماين 
ليالر�ماين 5-جلف تكنيكال كومري�شال برنتنج بر�س منطقة حرة - ذ م م  6-ر�مي�س 
�لإم����ار�ت �ملحدودة    �مل��دع��ي/ كوربلي�س  �ن  ر�م���اين  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا  ليال 
وقدره  مببلغ  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
 %12 �لقانونية   و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   5.989.088(
يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �لتام.   �ل�شد�د  2018/5/20  وحتى  �ل�شتحقاق يف  تاريخ  من 
�لثنني  �ملو�فق 2018/10/1 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3050  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �شي �ليجانت لتجارة م�شتلزمات �حلا�شب �لآيل ومعاجلة �لبيانات 
- �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �شركة نوفو دلتا تر�ن�شيتاريو �إ�س �إيه 
وميثله / عبد�هلل حممد علي �لزري �ل�شام�شي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   173.210.1( وق��دره  عليها مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام .  وحددت لها 
جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2018/9/16  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل )علما باأنه مت �إحالة �لدعوى 

من �ملحكمة �لتجارية �لكلية �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1681  جتاري كلي               

�إل تي - �شابقا - هينيك�س تريدينغ - م د م  �ىل �ملدعي عليه / 1- هينيك�س تريدينغ جي 
�س - حاليا - جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �لغني للتجارة �لعامة - �س ذ م م  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة ب�شحة ونفاذ حو�لة �حلق لالعتماد �مل�شتندي رقم 
بينهم  فيما  و�لتكافل  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م  مع   ،  )111190412131(
بان يوؤدو� للمدعية قيمة �لإعتماد �مل�شتندي و�لبالغ مقد�ره )68.856.000 درهم( و�لفائدة 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تر�يخ  من   %12 �لقانونية 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2018/9/25  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1690  جتاري كلي               

�لقامة مبا  ح  جمهول حمل  م  �س   - للتجارة  / 1- ح�شن �جلنابي  �ملدعي عليه  �ىل 
م م وميثله / �شعيد �حمد حممد  ذ  �لعامة- �س  �م للتجارة  �يه  �ر  �ملدعي/ �ي بي  �ن 
عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لعو�شي   حممود 
و�لر�شوم  درهم(   2027198( وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�شامن 
�حلا�شل  �شيك  �أول  ��شتحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف 
�ملو�فق   ي��وم �لث��ن��ني   �ل��ت��ام.  وح���ددت لها جل�شة  �ل�����ش��د�د  ب��ت��اري��خ 2017/8/9 وح��ت��ى 
�أو  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة    2018/10/8
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1107 جتاري جزئي                                                
�لقامة  حمل  جمهول  ف��رع    - م  م  ذ  �س   - للب�شريات  �حلياة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/6/27  يف �لدعوى �ملذكورة 
ت��وؤدي للمدعية  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  م   م  ذ  لنز �س  �يغما  �ع��اله ل�شالح/ م�شنع 
مبلغ مائتي وثالثة وع�شرين �لف وخم�شمائة و�ربعة و�شتني درهم و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 9% من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2017/8/31 و�لزمته بامل�شروفات ومببلغ 
�تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل  �لف درهم مقابل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/3691 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- جنم �أ�شد ح�شن �شيبتاين  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/4/23  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  �لهالل  م�شرف  ل�شالح/ 
للمدعي مبلغ 30.994.59 ثالثون �لف وت�شعمائة و�ربعة وت�شعون درهما وت�شعة 
�ملحاماة.   �تعاب  درهم  وخم�شمائة  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لزمته  فل�شا  وخم�شون 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2779  جتاري جزئي              
�ي��اد حممود �شاكر ع��وده 2-�شي بي �ي �نرتنا�شيونال للتجارة  �ملدعي عليه / 1-  �ىل 
- �س ذ م م  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �حمد طه حممد �بو زيد وميثله 
/ �بر�هيم مو�شى علي مر�د �لبلو�شي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم   )5.000( وق���دره  ومبلغ  دره���م(   61.175( وق���دره  مببلغ  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  و�لدب��ي  �مل��ادي  �ل�شرر  عن  كتعوي�س 
.   وح��ددت لها  12% من تاريخ ��شتحقاق �لدين يف 2016/10/30 وحتى �ل�شد�د �لتام 
جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2018/9/30  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1542  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة خ�شبو �ل�شناعية - ذ م م 2-بهانو بول�شند�ين  جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �ت�س ��س بي �شي )فرع دبي( وميثله / �حمد ح�شن 
�ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  �آل علي - قد  رم�شان 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   2.336.021.45( وق���دره  مببلغ  و�لت�شامم  بالت�شامن 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�حلكم للمدعي بكافة 
طلباته يف �لالئحة.   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء   �ملو�فق  2018/10/3  �ل�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3081   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- �شرير جلف للتجارة �لعامة - �س ذ م م 2-رونديل جلف للتجارة �لعامة �س 
ذ م م ب�شفته كفيل �شامن ملديونية �شرير جلف للتجارة �لعامة - �س ذ م م 3-حممود علي ��شغر 
متقي ب�شفته كفيل �شامن ملديونية �شرير جلف للتجارة �لعامة - �س ذ م م 4-�أمري م�شعود علي 
��شغر متقي ب�شفته كفيل �شامن ملديونية �شرير جلف للتجارة �لعامة - �س ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك ملي �ير�ن وميثله/حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي - قد 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  �لأول بدفع  �ملنفذ �شده  و�ل��ز�م  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك 
بالت�شامن  و�لر�بع و�خلام�س  و�لثالث  �لأول  �ملنفذ �شده  و�لز�م  وقدره )7989875.90( درهم 
و�لتكافل بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )6664274( درهم وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2998   تنفيذ جتاري  
ف��اروق �حمد خ��ان  جمهول  ف��اروق بلو�س  �ملنفذ ���ش��ده/1- يا�شر  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ي�شري عبد�حلميد عبد�لب�شري 
�أق����ام عليك  ق��د  �ل�شام�شي -  �ل����زري  ومي��ث��ل��ه / ع��ب��د�هلل حم��م��د ع��ل��ي 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )262514(
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12
 اإعالن بالن�شر لدى حمكمة دبي االإبتدائية 
الق�شية رقم 1453 ل�شـــ 2017 ا�شتئناف مدين 

�ملرفوعة من / �متياز �لرب �شيد مويزور ر�ب 
�شد كال من / �شريف ميتاليز �نرتنا�شيونال  م�شنع دبي لتجارة �ل�شكر�ب 

�ملدعي عليه / م�شنع دبي لتجارة �ل�شكر�ب 
مدعو للح�شور لجتماع �خلربة �حل�شابية �ملقررة عقده �لو�حدة ظهر� يوم �لحد �ملو�فق 
 ، �ل�شبلي لتدقيق �حل�شابات  �شعيد  2018/9/16  وذلك مبقر مكتب �خلبري / حممد 
خلف   - �لتجاري  �خلليج  مرتو  حمطة  مقابل   - ز�يد  �ل�شيخ  �شارع   - بدبي  و�لكائن 
�لإمار�ت للعطالت - بناية بري�شم - بجو�ر �ومنيات 1 - �لطابق �ل�شاد�س مكتب رقم 607 

م�شطحبني معكم كافة �مل�شتند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها للخبري.   
اخلبري احل�شابي

�شامل حممد �شامل بالعمى   

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5686 (

�ملنذرة : غزوة قي�س حممد نوري  - �ملحامي / ر��شد عبد�هلل �لنعيمي 
�ملنذر �ليه : عبادة �شخر ق�شا�س 

ينبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�شرورة ت�شليمها مبلغ �لإجارة )68.000 درهم + 105.000 
درهم( �لذي �شبق له ��شتالمه من �مل�شتاأجرين عن �إيجار �ل�شقتني رقم 310 - مبنى 
ماي فري مبنطقة �خلليج �لتجاري بدبي ، و�ل�شقة رقم 1305 - مبنى مارينا د�ميوند 
3 - مبنطقة مارينا وذلك خالل خم�س �يام من تاريخ هذ� �لنذ�ر و�إل �شت�شطر �ىل 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ليه  �ملنذر  �ليه. مع حتميل  �ملنذر  �مانة �شد  فتح بالغ خيانه 

و�تعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/307  جتاري جزئي              

�مل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د ف��رج �م��ر �هلل ع��ب��د�هلل عبد�لرحيم  جمهول حمل  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ جيان بريي فريناندي�س   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة  باإ�شد�ر �أمر �د�ء بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل و�لتكافل باأد�ء 
ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  بالإ�شافة  للمدعي  دره��م   257.250 وق��دره  مبلغ 
�ل�شاعة  �مل��و�ف��ق  2018/9/17   ي��وم �لثنني   �تعاب �ملحاماة.   وح��ددت لها جل�شة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/333  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1-�لريامي للجدر�ن و�لر�شيات �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  يف    2018/4/17 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ل�شايغ  ح�شن  نا�شر  ل�شالح/ح�شن  �عاله  �ملذكورة 
للمدعي مبلغ )31005( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة 
�لتام ف�شال عن �لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ  �لق�شائية يف:2018/2/4 وحتى �ل�شد�د 
ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1215  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1-�يفلني كروز �وبرى جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
ل�شالح/ �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2018/7/5 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 

�لبنك �ملدعي  ت��وؤدي �ىل  بالز�م �ملدعي عليها بان  ���س.م.ع  �لقيوين �لوطني  �م  بنك 
من  �شنويا   %9 بو�قع  ب�شيطة  فائدة  �ليه  م�شافا  دره��م   )4781.25( م��ق��د�ره  مبلغ 
تاريخ:2008/3/9 وحتى:2018/4/1 ثم فائدة على �ملبلغ �لجمايل بو�قع 9% �شنويا 
ومبلغ  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لزمتها  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  ت���اري���خ:2018/4/1  من 
حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�شت  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة 
�لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  مبثابة �حل�شوري 
لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1135  جتاري جزئي 
�لقامة  حمل  جمهول  �ل�شاذيل  عبا�س  �لدين  ح�شام  عليه/1-حممد  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  يف    2018/6/24 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.م بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي 
�ىل �لبنك �ملدعي مبلغ مقد�ره )5170.17( درهم م�شافا �ليه فائدة ب�شيطة بو�قع 
9% �شنويا من تاريخ:2009/8/4 وحتى:2018/3/26 ثم فائدة ب�شيطة على �لجمايل 
بالر�شوم  و�ل��زم��ت��ه  �ل�����ش��د�د  ت����اري����خ:2018/3/26 حتى مت��ام  م��ن  �شنويا  ب��و�ق��ع %9 
و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3164  جتاري جزئي

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �شليمان  همام  عبد�لعال  1-حممد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مرت�شى  يعقوب  مرت�شى  وميثله:حممد  ذ.م.م  �ل�شيار�ت  لتاأجري  �م  بي  /�ر  �ملدعي 
برهان �لها�شمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
�لقانونية من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  وقدره )62.800( درهم 
كفالة.وحددت  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ 
  ch1.C.13:لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق:2018/10/3 �ل�شاعة:08:30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3078  جتاري جزئي
�ن  �لق��ام��ة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  �ملدعي عليه / 1-ك��وي��ن �لرتفيهية  �ىل 
�لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  ي��ادف قد  �شينغ  ي��ادف نهار  بال  �ملدعي /فيجاي 
�لتجاري  �ل�شجل  م��ن  ��شمه  وح���ذف  �ل�شركة  م��ن  �مل��دع��ي  ����ش��م  ب�شحب  �ملطالبة 
و�لرخ�شة �لتجارية و�شائر �ل�شجالت و�لور�ق �لر�شمية لل�شركة بر�أ�س مال وقدره 
جل�شة  لها  �ملحاماة.وحددت  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )70.000(
يوم �لربعاء �ملو�فق:2018/9/26 �ل�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2373  جتاري جزئي
�ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  يانريجي  ��شيم  1-�شور�جيت   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق��ام عليك  �لريامي قد  /ن��ارى بوريرو�س فيجا وميثله:ح�شن علي مطر  �ملدعي 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )129000( درهم 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
يوم  جل�شة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �ل��ت��ام  �ل�شد�د 
�لثنني �ملو�فق:2018/9/17 �ل�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2385  جتاري جزئي

عبد�لرحمن حممد  ����س.ذ.م.م 2- حممود  للمقاولت  �شي  �ت�س  �ر   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ل�شعدي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�حلجر �لرملي لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ملطوع  حممد  ح�شن  وميثله:عبد�لرحمن 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )30.000( وق��دره  عليهم مببلغ  �ملدعي  بالز�م 
و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 
كفالة و�شم ملف �لنز�ع �لتجاري رقم:2018/1056. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
2018/9/17 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 288516         بتاريخ: 2018/03/06
با�ش��م:    �ت�س د�بليو �ت�س هولدينجز �ل تي دي

�ملاريا،  �لعاملي، جزيرة  �أبوظبي  �شوق  �ملقام، مربعة  برج  �لثامن،  �لطابق  �لثامن،  �لطابق  وعنو�نه جزء من 
�أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

خدمات  �ملوؤقت،  �لي��و�ء  و�ل�شر�ب،  �لطعام  توفري  خدمات  �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�لطعام  �لوجبات �خلفيفة، خدمات �لطعام لتوفري  �ملطاعم، خدمات تقدمي  و�لكافترييا، خدمات  �ملقاهي 
و�ل�شر�ب، خدمات �ملطاعم لتقدمي �لوجبات �ل�شريعة، خدمات �إعد�د �لطعام، توفري خدمات �لطعام �ملتنقلة، 
خدمات  ح��ول  �ملعلومات  توفري  �ملطاعم،  خدمات  ح��ول  �ملعلومات  توفري  �ملتنقلة،  �ملطاعم  خدمات  توفري 

�لإقامة �ملوؤقتة، خدمات �لطعام و�ل�شر�ب �خلارجية و�جلاهزة، خدمات �ملطاعم للطلبات �خلارجية. 
 �لو�ق�عة بالفئة:43

و�شف �لعالمة: �لعالمة هي عبارة WANNA POKE a taste of hawaii مكتوبة باحلروف 
�لنانا�س و�لعالمة كلها موجودة د�خل  �شكل فاكهة  O على  �لالتينية بطريقة مميزة حيث كتب �حلرف 

مربع حمدد باإطار عري�س.   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12  �شبتمرب 2018 العدد 12425
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عربي ودويل

م��ب��ا���ش��رة يتعلق  �لأك�����ر  �ل�������ش���وؤ�ل     
�لنتخابية  و�لأف�����ش��ل��ي��ة  ب��الأ���ش��ب��ق��ي��ة 
�لتي مينحها - �أم ل - هذ� �لعتد�ء. 
فالفيو  �مل���ر����ش���ح،  ل��ن��ج��ل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ب���ول�������ش���ون���ارو، وه�����و �أي�������ش���ا ن���ائ���ب يف 
“ر�شالة  �مل�����ش��ال��ة  ح�شم  مت  �ل���ربمل���ان، 
�نتخبتم  ل��ق��د  �مل���ج���رم���ني:  ل����ه����وؤلء 
و�ل��رئ��ي�����س �جل���دي���د، و���ش��ي��ت��م ذل���ك يف 
�أعقاب  يف  ���ش��رح  �لأوىل”،  �جل���ول���ة 

�لهجوم.
   لئن تبدو �ملغالة يف هذ� �لتوقع، فاإن 
�لفر�شية �أبعد ما تكون عن �أن ُي�شتهان 
بها. من �ملوؤكد �أن مع�شكر بول�شونارو 
�شيحاول، منطقيا، ��شتغالل �لعتد�ء 
�شيا�شًيا، بل بات يتحدث عن “حرب” 
�أطروحة  �ن  �ل  �ل��ع��م��ال.  ح���زب  ���ش��د 
تبقى،  للهجوم  �شيا�شيني  رع��اة  وج��ود 
يف �لوقت �حلايل، متهافتة: بالتاأكيد، 
�أن �ل��رج��ل، �ل���ذي ُو���ش��ف ب��اأن��ه خمتل 
حزب  �إىل  �ن��ت��م��ى  �ن  ���ش��ب��ق  ع��ق��ل��ي��ا، 
و�حلرية(  �ل�شرت�كية  )حزب  ي�شاري 
�أنه  �أع��ل��ن  لكنه  ���ش��ن��و�ت،  �شبع  طيلة 
ت�شرف مبفرده “لأ�شباب �شخ�شية”، 

و”بناء على �أو�مر من �هلل«.

مك�سب احل�سور والنت�سار
   وم����ع ذل����ك، ي��ح��ت��ل �لع����ت����د�ء منذ 
لو�شائل  �لوىل  �ل�����ش��ف��ح��ات  �أي�������ام، 
�ملناق�شات.  معظم  ويت�شّدر  �لإع���الم، 
�لنت�شار  ه��ام من حيث  وه��ذ� مك�شب 
�لذي،  للمر�شح  بالن�شبة  و�حل�����ش��ور 
وف�شائه  م�����ش��اح��ت��ه  ل�����ش��ي��ق  ب��ال��ن��ظ��ر 
وتو��شع  �ن��ط��ل��ق  ع��ن��دم��ا  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�لجتماعي  )�حل����زب  �حل����ايل  ح��زب��ه 
�لليرب�يل(، ل ميكن ��شتبعاد ح�شول 
ت��اأث��ري م��ا م��ن �ل��ت��ع��اط��ف ���ش��د �لعنف 

و�شد هذ� �لعمل ومعاناة �ملر�شح.
   �حلدث �لرئي�شي �لآخر لهذه �حلملة، 
�أغ�شط�س   31 �إب�����ط�����ال،  يف  ي��ت��م��ث��ل 
�ل�شابق  �ل��رئ��ي�����س  ت��ر���ش��ي��ح  �مل���ا����ش���ي، 
بال�شجن  �إد�ن����ت����ه  رغ����م  �ل������ذي،  ل����ول 
�لف�شاد،  بتهمة  �أب��ري��ل  منذ  �شنة   12
�ل�����ر�أي باأكر  ����ش��ت��ط��الع��ات  ي��ت�����ش��در 
�لت�شويت.  نو�يا  من  باملائة   30 من 
�أ�شبح جايري  �لإب��ط��ال،  منذ  �ن  غ��ري 
�لثانية  �مل��رت��ب��ة  �شاحب  ب��ول�����ش��ون��ارو، 
يحتل  �شهر�ً،  ع�شر  ثمانية  منذ  بقوة 
�ملرتبة �لأوىل بن�شبة 22 باملائة، وفقاً 
لآخر ��شتطالع ملعهد �إيبوب ُن�شر يف 5 

�شبتمرب )ع�شية �لعتد�ء(.
   تقدم، ل ي�شكل زحفا وم��د�، خا�شة 
�ن����ه، ح�����ش��ب ه����ذ� �ل���ش��ت��ط��الع �ملثري 
لالهتمام، �نه يف �شورة خو�شه جولة 
جميع  �م���ام  �خل��ا���ش��ر  �شيكون  ث��ان��ي��ة، 
حد�د،  فرناندو  )با�شتثناء  �ملناف�شني 
نائب لول يف �لقائمة وبديله �ملحتمل، 

و�لذي يحقق معه �لتعادل(.
�م�س  ُن�شر  �آخ���ر  ��شتطالًعا  �أن  �إل     
10 �شبتمرب، �لأول ما  �لول �لإثنني 
بعد �لهجوم، ي�شل �إىل 30 باملائة من 
بول�شونارو..  ل�شالح  �لت�شويت  نو�يا 
�ل����زو�ل،  �ش����ريعة  ت��ك��ون  ق������د  ق��ف��زة 

ورمبا ل ...
�حلقيقي  �خل���ط���ر  �ن  يل،  »ي���ب���دو     
�لوحيد هو �أن يتم �نتخابه يف �جلولة 
�لتي  �مل�����ش��اع��ر  ت���اأث���ري  حت���ت  �لأوىل 
يقول هريفيه  �أثارها هذ� �لعتد�ء”، 
جامعة  يف  و�لأ�شتاذ  �جلغر�يف،  تريي، 
كامبو�س  �إدو�ردو  وحالة  ب��اول��و.  �شاو 
-م���ر����ش���ح �حل������زب �ل�����ش����رت�ك����ي عام 
2014، تويف �ثناء �حلملة �لنتخابية 
يف حادث حتطم طائرة، �لذي �نتقلت 
ل�شاحله  �ل��ت�����ش��وي��ت  ن����و�ي����ا  ج��م��ي��ع 
�خل�شر  مر�شحة  �ىل  ب��امل��ائ��ة(   10(
�حلزب  �شاند  عندما  �شيلفا،  م��اري��ن��ا 
�ل�شرت�كي هذه �لأخرية لتحل حمل 
�جلانب  �أهمية  على  ت��دل  كامبو�س-  

حتى نهاية �لعملية �لنتخابية، حيث 
يخ�شى �لق�شاء قدرته على �لتعبئة.

   ي���ت�������ش���ارع �مل���ن���اه�������ش���ون و�مل����و�ل����ون 
�لعائالت  د�خ����ل  ح��ت��ى  ل��ب��ول�����ش��ون��ارو 
�لأ�شدقاء،  �أو  �ل��زم��الء  وجم��م��وع��ات 
يف ح���ني ي��ت��م ����ش��ت��ق��ط��اب �ت���ب���اع لول 
ب�شكل رئي�شي يف �ملناطق �لأكر فقر� 
�ل�شرقي،  �ل�شمال  �مل��دن، ويف ولية  يف 
حيث ل يز�ل �لنا�س ي�شعرون بالمتنان 
وهي  جتاهه لبعثه “بول�شا فاميليا”، 
�شاعدت  �لتي  �لجتماعية  �مل�شاعد�ت 
�ل���ع���ائ���الت ع��ل��ى تلبية  �ل���ع���دي���د م���ن 

�حتياجاتها.
�لرئي�س  ي��ت��ن��ازل  ���ش��ج��ن��ه، مل  م��ن��ذ     
�ل�����ش��اب��ق ر���ش��م��ي��اً ب���ع���د، وُي���ب���ق���ي على 
عن�شر �لت�شويق بخ�شو�س ��شم بديله 
�لثالثاء،  �أم�س  ي��وم  �لعد�لة  )ح��ددت 
11 �شبتمرب �آخر موعد(، كما لو �نه 
م�شلحة  قبل  �ل�شخ�شية  هالته  ميّرر 
ح���زب���ه، ي��ع��ات��ب م���الح���ظ ق���ري���ب من 
�ملحتمل  �ل��ب��دي��ل  ف��امل��ر���ش��ح  �ل��ي�����ش��ار. 
حل��زب �ل��ع��م��ال، ف��رن��ان��دو ح���د�د، غري 
معروف باملرة خارج �شاو باولو )�لتي 
كان عمدتها(، ول يز�ل ي�شجل حو�يل 
8 ب��امل��ائ��ة م��ن ن��و�ي��ا �ل��ت�����ش��وي��ت، ومل 
من  مزيد  خل�شارة  مت�شع  هناك  يعد 

�لوقت.
م����ن هذ�  ن�����ش��ت��ن��ت��ج  �أن  ي���ج���ب  ه����ل     
حافة  ع���ل���ى  �ل����ب����الد  �أن  �لرت������ب������اك 
�لفو�شى، فو�شى يرمز �إليها �حلريق 
�مل���اأ����ش���اوي مل��ت��ح��ف ري����و �ل���وط���ن���ي؟ يف 
�لدميقر�طية  �أن  يبدو  �لح���و�ل،  كل 
“حتى  �شيئة  بحالة  مت��ر  �ل��رب�زي��ل��ي��ة 
�لأطر  �أن  ت���ريي،  هريفيه  ُي��ذّك��ر  ل��و، 
بدليل  �لقانونية حتظى بالحرت�م”، 
�شعو�  للرئا�شة  �ملر�شحني  ع�شر�ت  �أن 
جميعا  ب�شجبهم  �للعبة  ت��ه��دئ��ة  �إىل 

�لعتد�ء.
   يف مو�جهة �ل�شعود �ملتز�يد خلطر 
�ل��ي�����ش��ار يف غاية  ي��ب��دو  ب��ول�����ش��ون��ارو، 
بني  �لفوز،  ميكنه  ل  بحيث  �لنق�شام 
فريناندو حد�د يف ذيل �ل�شتطالعات، 
و�شيريو غوميز �لذي ل ميكن �لتنبوؤ 
�ل����ت����ي، ح�شب  ب�����ه، وم���اري���ن���ا ���ش��ي��ل��ف��ا 
�لبع�س، فات قطارها. وهذه �لأخرية، 
رو�شيف  �شابقا مقربة من  كانت  �لتي 
للفوز مع هدف  ول��ول، متلك فر�شة 
مرور�  �ملثقفني  م��ن  ينطلق  حمتمل 

باخل�شر و�شول �ىل �لجنيليني.
�ملنق�شم  �ليمني،  �إىل  بالن�شبة  �أم���ا     
�أي�������ش���اً، ي���ح���اول �ل���ي���وم �أن ي��ج��م��ع ما 
مكوناته  وي��وّح��د  �شفوفه،  من  تناثر 
ح��������ول، ع����ل����ى �لأرج�������������ح، ج����ري�ل����دو 
�لدميقر�طي  �حلزب  مر�شح  �لكمني، 
�لج��ت��م��اع��ي �ل��رب�زي��ل��ي، �حل��ائ��ز على 
�لت�شويت  ن��و�ي��ا  م��ن  فقط  ب��امل��ائ��ة   8
�ملدى  �لق�شاء )لي�س على  ويف مرمى 
يكفي،  مبا  تو�فقي  ولكنه  �لق�شري(، 
و�لطيب  �ملت�شرف �جلدي  ويف �شورة 
ي��ج��ع��ل م��ن��ه م��ر���ش��ح �لتجّمع  ق���د  م���ا 
كنيته  و�ل��دل��ي��ل:  للرئا�شة.  �ليميني 
ميكن  و�ل��ت��ي  �شو�شو”،  دي  “بيكويل 
 “ �ل���ل���ف���ت  ك�����رمي  “�آي�س  ت��رج��م��ت��ه��ا 
)�ل�شو�شو هو من �خل�شرو�ت �ملحلية 
ل طعم له(.. �شخ�شية رمبا قادرة على 
لتنفيذ  لي�س  ولكن  �لنفو�س،  تهدئة 

�لإ�شالحات �ل�شعبة �ل�شرورية.
�لت�شويت  �أن  مب���ا  �لن���ت���ظ���ار،  يف     
�إلز�مي، فاإن غالبية �لناخبني ما ز�لو� 
�شي�شوتون:  م��ن  ل�شالح  يت�شاءلون 
���ش��ي��ط��ل��ب �ل���ب���ع�������س �ل��ن�����ش��ي��ح��ة من 
�آخرون على  �لكني�شة، بينما �شيتجمع 
و�شيقرر  �أب��ي�����س،  ل��ت�����ش��وي��ت  �ل���دع���وة 
مع  قلوبهم  ملر�شح  �لت�شويت  �آخ���رون 
�مل���خ���اط���رة، ب��ط��ب��ي��ع��ة �حل������ال، برتك 
�ملنطقة  ل���رت�م���ب  م��ف��ت��وح��ا  �مل���ج���ال 

�ل�شتو�ئية.

�لعاطفي يف �لنتخابات.
ا     ل��ك��ن ه��ريف��ي��ه ت���ريي، ي�����ش��دد �أي�شً
�مل��رت��ف��ع )�لذي  �ل��رف�����س  م��ع��دل  على 
�إىل   20 م��ن  �أ�شهر  م��ّر خ��الل ب�شعة 
ب���امل���ائ���ة( وحم���وره���ا   40 �أك������ر م����ن 
“�إذ�  �ل��ب��اح��ث،  وي�شيف  ب��ول�����ش��ون��ارو. 
ك��ان��ت ه��ن��اك ج��ول��ة ث��ان��ي��ة، ميكننا �أن 
ن��ف��رت���س �أن�����ه ���ش��ي��ت��م ت�����ش��ك��ي��ل �حت���اد 

مقد�س ملنع �نتخابه«.
�ملر�شح،  �أن  �ل����ق����ول،  م���ن  ب���د  ول     
ي�شكنه  و�ل�����ذي  �ل�����ش��اب��ق،  �ل��ع�����ش��ك��ري 
بقوةباحلنني �إىل ما�شي �لدكتاتورية 

منا�شري  وم��ن   ،)1985-1964(
�م���ت���الك �ل���ش��ل��ح��ة، و�مل��ت��خ�����ش�����س يف 
من  �ملنتق�شة  �لعلنية  �لت�شريحات 
�أو  للمثليني،  و�ملناه�س  �مل��ر�أة،  مكانة 
�لأ�شلية،  �لأق��ل��ي��ات  جت��اه  �لعن�شري 
لليمني  ك��اري��ك��ات��وري  كممثل  ي��ظ��ه��ر 

�ملتطرف.
  �ن �ل��د�ف��ع ور�ء جن��اح��ه، ه��و غ�شب 
و����ش���خ���ط ج������زء م�����ن �ل�����������ر�أي �ل���ع���ام 
ولكن  و�ملتو�شطة،  �لعليا  )�لطبقات 
لول(  للرئي�س  �شابقني  �أن�شار  �أي�شا 
�شد ف�شاد �لجهزة و�ل�شيا�شيني، ولكن 

فاخرة  �شقة  ذل���ك  يف  مب��ا  م�شتحقة، 
)مل ي�شكنها �أبد�”، وعالوة على ذلك، 
فاإن ف�شال ق�شائيا �خر قيد �لعد�د، 

حول �إ�شناد بناية �خرى.
فقط  ولي�س   - منده�شون  كثريون     
�حتجازه  ��شتمر�ر  ب�����ش��اأن   - م��وؤي��دي��ه 
�أع�شاء  فيه  يق�شي  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف 
�آخ�������رون، يف ح����زب �ل��ع��م��ال و�أح�����ز�ب 
�أخ����رى، غ��ال��ب��اً م��ا ي��ك��ون��ون ق��د �أدينو� 
عقوبتهم  يق�شون  �أث��ق��ل،  ف�شاد  بتهم 
حتت �لإقامة �جلربية. �إل �أنه من �شبه 
�ملوؤكد، �أن لول �شيبقى خلف �لق�شبان 

�أي�شا مناخ �لعنف و�نعد�م �لأمن )60 
�ألف جرمية قتل يف �ل�شنة( و�لتي ما 
يف  �لأخ���رية  �ل�شنو�ت  يف  تنمو  �نفكت 

�لبالد.
�مل���ع���ل���ن���ة يف �لأم������ور  �أه���ل���ي���ت���ه    ع�����دم 
�لوقت  يف  بعد  تثن  مل  �لق��ت�����ش��ادي��ة، 
�حل���ايل حم��ّب��ي��ه. ب��ول�����ش��ون��ارو، �لذي 
يلّوح بر�ية �إميانه �لإجنيلي �جلديد، 
�ملذهل  ل��ل��ن��م��و  �ن���ع���ك���ا����س  �أي�������ش���ا  ه����و 
ت�شم  )�لتي  �لربوت�شتانتية  للكنائ�س 
�ل�شكان(،  م���ن  ب���امل���ائ���ة   30 ح�����و�يل 

و�ملوجة �ملحافظة حاليا يف �لرب�زيل.

ا�ستقطاب
   دخل �لبلد مرحلة ��شتقطاب قوية 
م��ن��ذ ن��ه��اي��ة ����ش���ن���و�ت ل����ول �مل���زده���رة 
�للفني(.  ل�شنو�ت  �لأول  �لعقد  )�أي 
و�ن�شاره  ل����ول  م��ع��ار���ش��و  وي��ت�����ش��ارع 
منذ عدة �أ�شهر: ي�شخر �ملع�شكر �لأول 
من نظام �لر�شاوى �لذي �أن�شاأه حزب 
�لعمال، وهو حزب �لرئي�س �ل�شابق. يف 
بالنقالب  �لثاين  �ملع�شكر  يندد  حني 
ديلما رو�شيف  �ز�ح��ة  �ل��ذي جت�شد يف 
�لق�شائية  و�مل�شايقات   2016 ع��ام 
غري  �متياز�ت  بتلقي  �ملتهم  لول  �شد 

   هذ� �ل�شيا�شي �لقدمي، �ل��ذي �حتل 
يف �لعقود �لأخرية مقعد نائب ب�شفة 
متتالية، لي�س �ملر�شح �ملناه�س للنظام 
�أن يجذب  ��شتطاع  �لذي يدعيه. لقد 
�لإجن��ي��ل��ي )�شاحب  �ل��ل��وب��ي  ب���رك���ات 
�لتاأثري �لكبري يف �لكونغر�س(، ولوبي 
�ل�شناعات  �أي�����ش��ا  ول��ك��ن  �لأ���ش��ل��ح��ة، 
طريق  ع����ن  ���ش��ي��م��ا  ول  �ل����غ����ذ�ئ����ي����ة، 
�إعالن رغبته يف دمج وز�رتي �لزر�عة 
�لفائز،  �لثالثي  باخت�شار،  و�لبيئة.. 
وكرة  �لبقر  وحل��م  �مل��ق��د���س  “�لكتاب 

�لقدم«.

 يف مواجهة ال�سعود املتزايد خلطر بول�سونارو، يبدو الي�سار يف غاية النق�سام بحيث ل ميكنه الفوز
حلظة طعن بول�شونارو �شعبية تر�مب �ملنطقة  �ل�شتو�ئية يف �زدياد

�جلاين �أديليو �أوب�شيبو دي �أوليفيري� خمتل عقليا هل يتوحد �ليمني حول جري�لدو �لكمني؟

مارينا �شيلفا.. هل تنقذ �لي�شار؟ لول  مر�شح �لقلوب �حلا�شر �لغائب

ي�سعى اليمني اإىل اأن يجمع ما تناثر 
من �سفوفه ح�ول جريالدو الكم��ني

لن يحقق بول�سونارو الفوز يف اجلولة الثانية 
امـــام جميع املناف�ســني با�ســـتثناء بديل لول

اأطروح���ة وج������ود رع�����اة �س���يا�س��يني
 لالعتداء تبقى يف الوقت احلايل، متهافتة

بول�سونارو انعكا�ش للنمو املذهل حاليا للكنائ�ش الربوت�ستانتية واملوجة املحافظة يف الربازيل
الدافع وراء جناحه، هو غ�سب و�سخط جزء من الراأي العام �سد ف�ساد الأجهزة وال�سيا�سيني

�سعبية ترامب املنطقة ال�ستوائية يف ازدياد:

حماولة اغتيال بول�سونارو قد توؤثر على الرئا�سية...!
•• الفجر - اآن ديني�س 
 ترجمة خرية ال�صيباين

من  ال�سابع  يف  النتخابات  من  واحــد  �سهر  قبل     
الربازيل،  يف  الرئا�سية  احلملة  �سهدت  اأكتوبر، 
الفو�سوية ا�سال، �سهدت اخلمي�ش، 6 �سبتمرب، هزة 

جديدة وعنيفة مع حماولة اغتيال املر�سح الوفر 
مرفوع  وهو  البطن  يف  ُطعن  النتخابات.  يف  حظا 
)�سمال  فــورا  دي  جويز  يف  جماهريه  اعناق  على 
ريو دي جانريو(، مت اجراء عملية جراحية على 
على  عاما،   63 بول�سونارو،  جايري  اليميني  املر�سح 

وجه ال�سرعة. 

ويتعافى،  املركزة،  العناية  وحدة  غادر  ومنذئذ، 
ويبدو اأكرث ت�سميمًا من اأي وقت م�سى على موا�سلة 
احلملة، حتى من �سريره يف امل�ست�سفى. وقد ا�ستلمت 
�سيا�سيون  وهم  الثالثة  اأبنائه  من  بدء  حا�سيته، 
اأي�سا، امل�سعل وكثفوا الت�سريحات العامة لحتالل 

امليدان.

فاإن  الخــري،  ال�سوي  اخلط  احلملة  دخــول  ومع     
“ترامب  العديدون  عليه  يطلق  من  على  العتداء 
الأ�سئلة،  من  عدًدا  يطرح  ال�ستوائية”،  املنطقة 
الإعـــالم  وو�ــســائــل  املحللون  ـــام  اأي منذ  يتناولها 
جميع  مــن  بالتمحي�ش  ــة  ــي ــدول وال الــربازيــلــيــة 

اجلوانب. 
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العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2500  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- د�ر�س حممد مثنى جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�شمرية 
عبد�هلل �شامل �ل�شعدي �ليافعي وميثله:�بر�هيم علي كرم حممد خوري قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا 
�ملبلغ  قيمة  م��ن   %10 مبلغ  �ىل  بال�شافة  دره��م   )100.000( وق���دره  مبلغ  للمدعية 
�ل�شد�د  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  كتعوي�س 
�لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/10/9 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/798  جتاري كلي

�قبال ح�شني  قلو�ل  �شمائلة   -2 �لدين  �مري  �شيد  �لدين  �شيد معني   -1  / �ملدخل  �ىل �خل�شم 
�شوم  م��ان��دي��ب   -5 ب��ريي��ز  زلم��ي��ا  ج��ر����ش��ي  برين�شي�س   -4 ب��اري��ك  تيجل  بيهن  بهافني   -3 ���ش��اه 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/جر�ند ميلينيوم هوتل منطقة حرة ذ.م.م قد �أقام عليك 
 )95.000( وق��دره  مببلغ   )001496( رق��م  �ل�شيك  �شرف  بوقف  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
درهم و�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )1.083.000( درهم بال�شافة �ىل �ملطالبة 
ب��ت��اري��خ:2018/6/25 ورد قيمة مامت �شرفه منه  �ل�شرف  �ل�شيك رقم )001496( م�شتحق  برد 
و�حلكم برب�ءة ذمة �ملدعي �لثاين من �لقيمة �ملبينة بهذ� �ل�شيك و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب 
)جميع �لطلبات مو�شحة تف�شيليا يف �شحيفة �لدعوى(. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2018/9/30 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1097  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- كرمي �شالح ��شماعيل حافظ جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/نوفا م�شن كريتيكال كونرت كتينغ �س.ذ.م.م وميثله:�شلمان حممد 
�حمد حممد حممود �لطويل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة برد 
وتعيني حمكم يف �لدعوى مع �لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/10/3 �ل�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch 1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2792  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد ح�شن عبد�لرحمن عبد�هلل �حلمادي جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  �أق��ام عليك  �ن �ملدعي /بنك دبي �ل�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( قد  مبا 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه �لول مببلغ وقدره )13.006( درهم مبا يعادل 
و�لت�شامم  بالت�شتامن  �لول  عليه  �ملدعي  وبالز�م  �ل�شكر  كيلو جر�م من   )5.202.4(
و�لتكافل مببلغ وقدره )68.310( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول 
�ملو�فق:2018/9/23  �لح��د  يوم  جل�شة  لها  كفالة.وحددت  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم 
�ل�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/42  مدين جزئي 
بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  ح�شني  �شوكت  ح�شن  عليه/1-فرحت  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2018/3/13 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
ل�شالح/�كورد لال�شت�شار�ت �لد�رية بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري بالز�م �ملدعي 
قانونية  فو�ئد  مع  �مار�تيا  دره��م   )22.327( مقد�ره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه 
�مل��دع��ي عليه  و�ل��زم��ت  �ل�����ش��د�د  �لق�شائية وحتى مت��ام  �ملطالبة  ت��اري��خ  ب��و�ق��ع 9% م��ن 
بامل�شاريف وخم�شون درهم . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
�ل�شيخ  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2777  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-عي�شى �بر�هيم ل�شكري عيد جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ���س.م.ع  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم���ار�ت  /�شركة 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )11.608.23( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
�حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتجقاق  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب 
�لنز�ع  �ع��الن و�شم ملف  وب��دون  �ل�شلية  وينفذ مب�شودته  كفالة  �ملعجل بال  بالنفاذ 
رق���������م:2018/1469 م���دين.وح���ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم �خل��م��ي�����س �مل�����و�ف�����ق:2018/9/20 
�أو من ميثلك  �ل�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.10  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1627  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- توبي نيكول�س روبرت�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�مل�شت�شفى 
�لمريكي - دبي فرع من حممد وعبيد �ملال �س.ذ.م.م وميثله / حممد طالل حممد ح�شن 
�لتميمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )40.144.25( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ:2014/1/13 حتى 
متام �ل�شد�د و�شم ملف �لنز�ع رق���م:2017/1794 مدين للدعوى �حلا�شرة و�ل��ز�م �ملدعي 
عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/9/13 
�ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/798  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-فيبان كومار ر�تان لل عن نف�شه وب�شفته مدير بالعني للتجارة �س.ذ.م.م 
�ملدعي / �ن  �ن��ور جمهول حمل �لقامة مبا  �مل��دخ��ل/2- حممد عاطف �شيخ حممد  -�خل�شم 

�ملطالبة بوقف  �لدعوى ومو�شوعها  �أقام عليك  جر�ند ميلينيوم هوتل منطقة حرة ذ.م.م قد 
عليهما  �ملدعي  بالز�م  و�ملطالبة  دره��م   )95.000( وق��دره  مببلغ   )001496( رقم  �ل�شيك  �شرف 
رقم )001496( م�شتحق  �ل�شيك  برد  �ملطالبة  �ىل  بال�شافة  درهم  وقدره )1.083.000(  مببلغ 
�ل�شرف بتاريخ:2018/6/25 ورد قيمة مامت �شرفه منه و�حلكم برب�ءة ذمة �ملدعي �لثاين من 
تف�شيليا  �لطلبات مو�شحة  و�لتعاب )جميع  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شيك  بهذ�  �ملبينة  �لقيمة 
�ل�شاعة:09:30 �س  �مل���و�ف���ق:2018/9/30  �ل��دع��وى(.وح��ددت لها جل�شة يوم �لح��د  يف �شحيفة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.C.15:بالقاعة

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1054  ا�شتئناف مدين    

حمل  جمهول  حممد  ز�ه��د  حممد  خ��ان��د�ن   -1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�كرب علي ز�هد حممد قد ��شتاأنف/ �حلكم 
بتاريخ:2018/7/29  جزئي  مدين   2018/691 رقم  بالدعوى  �ل�شادر 
�ل�شاعة 10.00  �ملو�فق 2018/9/27  يوم �خلمي�س   لها جل�شه  وح��ددت 
�و من  ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة رقم  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2018/407 تنفيذ عقاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/فليد�ن عبدولوف قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )91696( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/228  ا�شتئناف تنفيذ جتاري    

فردية  موؤ�ش�شة   - �مل��ر�ف��ق  ���ش��روح خل��دم��ات   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / يو�شف نياز بولكال حممد 
بولكال  قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2018/218 ��شكالت 
جتارية - وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/10/3 �ل�شاعة 
ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و  بالقاعة رقم  17.30 م�شاء�  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/458  تظلم جتاري

�شينغ  لل  �شينغ  ���ش��ارو�ن   -2 ����س.ذ.م.م  1-برولوجيك�س   / �شده  �ملتظلم  �ىل 
بهوجال جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم / بنك �ي �شي �ي �شي �ي �ملحدودة 
�أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف  قد 
�لدعوى رقم 2018/406 حجز حتفظي جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف. وحددت 
 Ch : لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2018/9/16   �ل�شاعة 08.30 �س بالقاعة
A.5.1  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1906  مدين جزئي
�ملدعي/غياث  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �شدري  نيبومو�شينو  حناء   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
��شماعيل  �لق�شر/د�مل�س غياث  �بنائه  �لقييم على  �ل�شخ�شية وب�شفته  ب�شفته  ��شماعيل  �شمري 
�لدعوى  عليك  �أق����ام  ق��د  تهلك  حم��م��د  ع��ب��د�ل��رز�ق  ومي��ث��ل��ه:ر����ش��د  ��شماعيل  غ��ي��اث  ودون����اي 
مبلغ  للمدعني  يوؤديا  بان  منفردين  �و  مت�شامنني  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
وقدره )250.000( درهم عن �ل�شر�ر �ملادية و�لدبية �لتي حلقت باملدعني من جر�ء هذ� �حلادث 
و�لز�م �ملدعي عليهم بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
2018/9/17 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2592  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- عبد�لقادر �شهاب �لعبد �جل��دوع جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/�مل�شت�شفى �لمريكي - دبي فرع من حممد وعبيد �ملال �س.ذ.م.م وميثله:طالل 
�ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �لتميمي  ح�شن  حممد 
بالتكافل و�لت�شامن مببلغ وقدره )154.647.21( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف  عليهما 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ:2017/11/2 وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها 
جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/9/13 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2018/1781 تنفيذ مدين

�ىل �ملنفذ �شده/1- عادل �فتاب ح�شني جمهول حمل �لقامة مبا 
�س.م.ل وميثله:�شمري  �لعربية  �لتاأمني  �لتنفيذ/�شركة  �ن طالب 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  كنعان  حليم 
دره��م �ىل طالب  وق��دره )12373(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2018/1669 تنفيذ مدين

مانتو جمهول  مانتو  �حمد  ج��رب�ن من�شور  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة 
- م�شاهة عامة وميثله:�شمري حليم كنعان قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)53478( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/4399

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/09/17 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سدها �سهيل حممد �سعيد حممد علي او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                               الو�سف                      �سعر التقييم  

   جمموعه من الطباق و الكواب + اأثاث مكتبي                         2450 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/696

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/09/11 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سدها انطوان ايلي حرب او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                   الو�سف  

                                              اأثاث �سقه      2،450 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 27946       
 با�شم ديروي جروب ليميتد 

وعنو�نه  كالنديبوي رود ، بانغور ، كاونتي د�ون ،  بي تي 20   3 جيه �ت�س ،   
 �يرلند� �ل�شمالية – �ململكة �ملتحدة . 

و�مل�شجلة حتت رقم  : ) 49628(                    بتاريخ  : 2004/12/11
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من  تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف :    2018/8/17  وحتى تاريخ :     2028/8/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12  �شبتمرب 2018 العدد 12425

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 288509            بتاريخ: 2018/03/06
با�ش��م:    �ت�س د�بليو �ت�س هولدينجز �ل تي دي

وعنو�نه  جزء من �لطابق �لثامن، �لطابق �لثامن، برج �ملقام،
 مربعة �شوق �أبوظبي �لعاملي، جزيرة �ملاريا، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�ملوؤقت، خدمات  �لي��و�ء  و�ل�شر�ب،  �لطعام  �ملنتجات   خدمات توفري   / �لب�شائع / �خلدمات  وذلك لتمييز 
�لطعام  �لوجبات �خلفيفة، خدمات �لطعام لتوفري  �ملطاعم، خدمات تقدمي  و�لكافترييا، خدمات  �ملقاهي 
و�ل�شر�ب، خدمات �ملطاعم لتقدمي �لوجبات �ل�شريعة، خدمات �إعد�د �لطعام، توفري خدمات �لطعام �ملتنقلة، 
خدمات  ح��ول  �ملعلومات  توفري  �ملطاعم،  خدمات  ح��ول  �ملعلومات  توفري  �ملتنقلة،  �ملطاعم  خدمات  توفري 

�لإقامة �ملوؤقتة، خدمات �لطعام و�ل�شر�ب �خلارجية و�جلاهزة، خدمات �ملطاعم للطلبات �خلارجية.
�لو�ق�عة بالفئة:43

 flour  و�شف �لعالمة:  �لعالمة هي عبارة عن عالمتني مت�شل�شلتني حيث كتبت يف �لعالمة �لوىل عبارة
stone + بالأحرف �لالتينية بطريقة مميزة فتظهر كلمةflour  بخط من�شد يف �لعلى وتقع �أ�شفلها 
 flour �لكلمتني  O يف  �لز�ئد )+( وكتب �حل��رف  ي�شارها رمز  stone بخط من�شد ويوجد على  كلمة 
�لوىل  �لعالمة  نف�س  �لثانية  �لعالمة  وتظهر  �ع��اله  �ل�شكل  كما هو مو�شح يف  وstone بطريقة مميزة 
ولكن باللون �لربتقايل و�لعالمتني مقدمتني يف نف�س �لطلب وفقا للمادة 9 من قانون �لعالمات �لتجارية 

1992/37 معدل بقانون رقم 2002/8 كونها متماثلة يف عنا�شرها �جلوهرية. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12  �شبتمرب 2018 العدد 12425

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 288596             بتاريخ: 2018/03/07
با�ش��م:    �ت�س د�بليو �ت�س هولدينجز �ل تي دي

وعنو�نه  جزء من �لطابق �لثامن، �لطابق �لثامن، برج �ملقام، 
مربعة �شوق �أبوظبي �لعاملي، جزيرة �ملاريا، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�ملوؤقت، خدمات  �لي��و�ء  و�ل�شر�ب،  �لطعام  �ملنتجات   خدمات توفري   / �لب�شائع / �خلدمات  وذلك لتمييز 
�لطعام  �لوجبات �خلفيفة، خدمات �لطعام لتوفري  �ملطاعم، خدمات تقدمي  و�لكافترييا، خدمات  �ملقاهي 
و�ل�شر�ب، خدمات �ملطاعم لتقدمي �لوجبات �ل�شريعة، خدمات �إعد�د �لطعام، توفري خدمات �لطعام �ملتنقلة، 
خدمات  ح��ول  �ملعلومات  توفري  �ملطاعم،  خدمات  ح��ول  �ملعلومات  توفري  �ملتنقلة،  �ملطاعم  خدمات  توفري 

�لإقامة �ملوؤقتة، خدمات �لطعام و�ل�شر�ب �خلارجية و�جلاهزة، خدمات �ملطاعم للطلبات �خلارجية.
�لو�ق�عة بالفئة:43

 qfta و�شف �لعالمة:  �لعالمة هي عبارة عن ثالث عالمات مت�شل�شلة  ففي �لعالمة �لوىل كتبت �لكلمة
بالأحرف �لالتينية بطريقة مميزة بدون �ألو�ن وحيث يظهر �لق�شم �لعلوي من �حلرف q على �شكل ي�شبه 
�لثالثة نف�س  �لثانية نف�س �لعالمة �لوىل ولكن باللون �لرمادي  وتظهر �لعالمة  �لعني وتظهر �لعالمة 
مقدمة  �لثالث  و�لعالمات  و�لأزرق  و�لأخ�شر  �لبنف�شجي  باللون  ولكن  �لثانية  و�لعالمة  �لوىل  �لعالمة 
�لتجارية 1992/37 معدل بقانون رقم 2002/8 كونها  يف نف�س �لطلب وفقا للمادة 9 من قانون �لعالمات 

متماثلة يف عنا�شرها �جلوهرية.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12  �شبتمرب 2018 العدد 12425

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 288511             بتاريخ: 2018/03/06
با�ش��م:    �ت�س د�بليو �ت�س هولدينجز �ل تي دي

�ملاريا،  �لعاملي، جزيرة  �أبوظبي  �شوق  �ملقام، مربعة  برج  �لثامن،  �لطابق  �لثامن،  �لطابق  وعنو�نه جزء من 
�أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�ملوؤقت، خدمات  �لي��و�ء  و�ل�شر�ب،  �لطعام  �ملنتجات   خدمات توفري   / �لب�شائع / �خلدمات  وذلك لتمييز 
�لطعام  �لوجبات �خلفيفة، خدمات �لطعام لتوفري  �ملطاعم، خدمات تقدمي  و�لكافترييا، خدمات  �ملقاهي 
و�ل�شر�ب، خدمات �ملطاعم لتقدمي �لوجبات �ل�شريعة، خدمات �إعد�د �لطعام، توفري خدمات �لطعام �ملتنقلة، 
خدمات  ح��ول  �ملعلومات  توفري  �ملطاعم،  خدمات  ح��ول  �ملعلومات  توفري  �ملتنقلة،  �ملطاعم  خدمات  توفري 

�لإقامة �ملوؤقتة، خدمات �لطعام و�ل�شر�ب �خلارجية و�جلاهزة، خدمات �ملطاعم للطلبات �خلارجية.
�لو�ق�عة بالفئة:43

و�شف �لعالمة:  �لعالمة هي  THE ROOSTمكتوبة بالأحرف �لالتينية بطريقة مميزة، حيث تظهر 
بالأعلى كلمة THE  بحجم �شغري ويحدها ثالث خطوط �أفقية من جهتي �ليمني و�لي�شار ويف �لأ�شفل 

تظهر كلمة ROOST  بحجم �أكرب. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  12  �شبتمرب 2018 العدد 12425

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/1784   تنفيذ مدين  
حمل  جم��ه��ول  �لنخيل   �حل�شن  ع��ب��ود  م�شعب  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�مل�شرع  �أح��م��د  ع��ب��د�ل��وه��اب  �لتنفيذ/حممد  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر �ل�شام�شي - قد �أقام عليك �لدعوى 
ب��ه وقدره  �مل��ن��ف��ذ  �مل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  �ع���اله و�ل���ز�م���ك  �مل���ذك���ورة  �لتنفيذية 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )121579(
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م  �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

ماتي�س حتت املجهر يف الكتاب اجلديد حول ترامب  

 �ذ منذ بد�ية �حلرب �لباردة، عام 
�حلامي  �أم��ري��ك��ا  ك��ان��ت   ،1947
�لأك��رب لأوروب��ا، ول �شيما لأملانيا 
�ملوحدة  �لدولة  ثم  �أوًل،  �لغربية 

عام 1990.
باملظلة  ي�شمى  م��ا   - وبرت�شانته   
�لنووية - ترك �لعم �شام �لحتاد 
�ل�شوفياتي، ثم رو�شيا، بعيد� عن 

�أملانيا. 
�أجن��ي��ال مريكل �شككت    غ��ري �ن 
علنا  �لآونة �لأخرية، يف م�شد�قية 
غريب  رئي�س  بقيادة  �لأك��رب  �لأخ 
�لطو�ر، يدعم �ل�شعبويني، �لذين 
يف  �ملعتدلني  �أع���د�ء  �أنف�شهم  ه��م 
�ل�شلطة يف برلني. تر�مب �لذي، 
ي��ب��دو مرتبطا  �خ���رى،  م��ن جهة 
جًد� باخل�شم �لع�شكري �لرئي�شي 
�ىل  رو�شيا..  �لآن:  حتى  لأوروب���ا 
ت��ت��ز�ي��د يف  �أن �لأ�����ش����و�ت  درج�����ة 
�أملانيا  �أمل��ان��ي��ا، م��ن �ج��ل �ن جت��ّه��ز 
ب���اأخ���رى،  �أو  ب��ط��ري��ق��ة  ن��ف�����ش��ه��ا، 
�ل�شمانة  �لأ�����ش����م����ى،  ب���ال�������ش���الح 
�لقنبلة  ل���ل�������ش���ي���ادة:  �ل���ن���ه���ائ���ي���ة 

�لنووية �حلر�رية.
   ولكن، وّقعت على معاهدة عدم 
�نت�شار �لأ�شلحة �لنووية )�ملكتوبة 
فاإن   ،)1967 عام  �لغر�س  لهذ� 
�ل���ب���الد �ل���ت���ي دم�����رت �أوروب��������ا يف 
�ل�����ش��ن��و�ت �لأرب���ع���ني، ل ي��ح��ق له 

حيازة مثل هذ� �ل�شالح.
�ل���ع���م���ل؟ جت�����اوز �حلظر؟  م���ا     
مارقة  دول��ة  حينها  �أملانيا  ت�شبح 
– ول �شيء على �لإطالق يوحي، 
يف �ل���وق���ت �حل��ا���ش��ر، ب��ان��ه��ا على 
�نها  �ل  ك��ذل��ك.  لتكون  ��شتعد�د 
دومينيك  ج��ون  يكتب  ت�شتطيع، 
ج����زء من  ت���دف���ع  �أن  م��ري���ش��ي��ت، 
ت���ك���ال���ي���ف �لأ�����ش����ل����ح����ة �ل���ن���ووي���ة 
ب�شكل  �شرتتفع  )�لتي  �لفرن�شية 

من�����ذ  وب��رل�����������������ني  ب���اري�������س  ب���ني 
عق�ود.

   �شيتم �لعرت��س بوجود م�شروع 
ن���ووي فرن�شي  ل��ت��ح��ال��ف  م�����ش��اب��ه 
�خلم�شينات،  ن���ه���اي���ة  يف  �أمل�������اين 
�أن موؤ�ش�س  بن�شيان  �شيكون  ولكن 
�عرت�س  �خل��ام�����ش��ة  �جل��م��ه��وري��ة 
عليه – ويقال �ن �جلر�ل ديغول 
دملا�س  ����ش���اب���ان-  ج����اك  ي��ع��ني  مل 
وزي��ر� على �لإط��الق، مع �نه كان 
م��ن �ت��ب��اع��ه �لوف���ي���اء، لأن����ه كان 
�مل���ف���او����س �ل��ف��رن�����ش��ي ع��ل��ى هذه 
�لت��ف��اق��ي��ة �ل�����ش��ري��ة، م��ع �لأمل���اين 

فر�نز جوزيف �شرت�و�س.
 وهذ� يوؤدي �إىل �حلجة �لأخرية 
�شد هذه �لفكرة: ل نرى �جلي�س 
�لرتهان  ع��ل��ى  ي��و�ف��ق  �لفرن�شي 
بخ�شو�س  �لأمل���������اين  ل��ل��ت��م��وي��ل 

�ل�شالح �لأ�شمى.
   وه���ك���ذ�، ���ش��ي��ت��م��ث��ل �ل���ره���ان يف 
ماكرون  �إمي���ان���وي���ل  ي���ق���رتح  �أن 
�أف�شل  �أجن��ي��ال م��ريك��ل، يف  ع��ل��ى 
وحتى  “ردعا مو�شعا”  �لح��و�ل، 
�أخرى،  وبعبارة  عليه”:  “متفق 
يف حالة ح��دوث �أزم��ة قد تفر�س 
�إط���الق ن��ار ن���ووي، ف���اإن �لرئي�س 
�لمر،  مبناق�شة  �شيعد  �لفرن�شي 
قبل  �مل�شت�شارة  �لإم��ك��ان، مع  قدر 
�إطالق ر�أ�س حربي نووي .. تعهد 
بح�شن �لنية، �لذي ل ُيلزم كثري�، 
عهدهما  يف  �ق���رتح���ه  �ن  و���ش��ب��ق 
فر�ن�شو� ميرت�ن ثم �آلن جوبيه.
عن لونوفال اوب�سرفاتور

�ملنتديات  يف  دوم�����ا  �مل�������ش���وؤول���ون 
�لنووية  �ل�شيا�شة  �شد  �لدولية، 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة، ب���ل هو 
عنف�������ا  �لأكث���ر  �لن����ز�ع  مو�ش����وع 

�ل����ق����ادم����ة(،  �ل�������ش���ن���و�ت  ح������اد يف 
�حلماية  “�شر�ء”  وب����ال����ت����ايل 
�ل��ن��ووي��ة ل��ب��ل��دن��ا – �مل��ظ��ل��ة �لتي 

�شتحميها.

لل�شالح  ب�������ش���ّدة  م����ع����ادون  وه�����م 
�لنوع من  �شيقبلون هذ�  �لنووي، 

�ل�شفقات. 
نا�ش����ل  ب��رل�����������������������ني،  يف  ث��������������������������ّم، 

حتتاج  �ل��ت��ي  وحليفتها  جل��ارت��ه��ا 
كدولة  وم��ك��ان��ت��ه��ا  معرفتها  �إىل 
�أي و�ح��دة من خم�شة  “مالكة”، 
�متالك  ب���ح���ق  ي��ت��م��ت��ع��ون  دول 

»ردع مو�ّسع”؟
�ل��ف��ك��رة جذ�بة.  �ل�����ورق،  ع��ل��ى     
لفرن�شا  ميكن  ع��ال��ي��ة،  مديونية 
�ملايل  �لزده�����ار  م��ن  ت�شتفيد  �أن 

�ل����ن����ووي، غ���ري �ن هذه  �ل�����ش��الح 
�ل���روؤي���ة ت�����ش��ط��دم ب��ال��ع��دي��د من 

�لعقبات:
�لأمل���ان،  �أّن  ي��ق��ول  ���ش��يء  ل  �أوًل،   

الأملان يبحثون عن مظلة:

هل �ستتقا�سم فرن�سا قنبلتها النووية مع اأملانيا...؟
تطرح امل�ساألة بحدة منذ انتخاب دونالد ترامب وهجومه على النموذج الأملاين

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�لأم��ريك��ي نف�شه رغ��م��ا عنه حت��ت �ملجهر  �ل��دف��اع  يجد وزي���ر 
�نتقاد�ت  �إليه  ين�شب  �جلديد  ودوورد  ب��وب  �ل�شحايف  فكتاب 
يف  ي�شعه  م��ا  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لرئي�س  �شد  �للهجة  ���ش��دي��دة 

موقف دقيق.
نقل  �لبي�س”  �لبيت  يف  ت��ر�م��ب  “خوف،  بعنو�ن  كتابه  ويف 
ف�شيحة  برين�شتني  ك��ارل  مع  ك�شف  �ل��ذي  �ل�شهري  �ل�شحايف 
�أن  ماتي�س  ع��ن  نيك�شون  ري��ت�����ش��ارد  ��شتقالة  ور�ء  ووت��رغ��ي��ت 
�أو  �لعا�شرة  يف  لطفل  ذل��ك  ه��و  ت��ر�م��ب  ل��دى  �لفهم  م�شتوى 
�حلادية ع�شرة بح�شب مقتطفات ن�شرتها �شحيفة “و��شنطن 

بو�شت” �ل�شبوع �ملا�شي. لكن ماتي�س نفى ذلك على �لفور يف 
بيان “�للفاظ �ملهينة بحق �لرئي�س و�لتي ُن�شبت �إيّل يف كتاب 

ودوورد مل ت�شدر عنّي �أو يف ح�شوري«.
“تت�شم  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة عملية  �إع�����د�د  ب����اأن  �أق����ر  م��ات��ي�����س  �أن  وم���ع 
حم�س  “من  ع��م��ال  ودوورد  حت��ق��ي��ق  �ع���ت���رب  بالفو�شى”، 
�لكاتب �ىل م�شادر مل يعّرف عنها يقّلل  و�أن جلوء  �خليال” 

من م�شد�قية �لعمل.
وب���د� ت��ر�م��ب ر����ش��ي��ا ع��ن ب��ي��ان وزي���ر �ل��دف��اع �إذ �أع���اد تغريده 

بالكامل وذكره مر�ت عدة بعدها.
�نتقاد�ت حادة بحق  ُتن�شب فيها  �لتي  �ملرة �لوىل  لكنها لي�س 
تر�مب �ىل م�شوؤول رفيع يف �لإد�رة فقد �أوردت و�شائل �لإعالم 

تر�مب  �ىل  �أ�شار  تيلر�شون  ريك�س  �ل�شابق  �خلارجية  وزير  �أن 
وقد �أقيل من من�شبه بعدها باأ�شهر. باأنه “غبي”. 

مقابلة  يف  ماتي�س  و�تهم  كتابه  يف  ج��اء  ما  على  ودوورد  ي�شّر 
�حلقيقة”  يقول  ل  “باأنه  �لث��ن��ني  �شي”  ب��ي  “�إن  �شبكة  م��ع 

ليحتفظ مبن�شبه.
و�أعلن متحدث با�شم �لبنتاغون هو �لكولونيل روب مانينغ يف 
لقاء �شحايف �أن ماتي�س “مل يدل بهذه �لتعليقات وبالتايل لن 
يتحمل م�شوؤوليتها”، م�شيفا “جمرد فكرة �أن يكون قد �أبدى 

�زدر�ء بحق �لقائد �لعلى للقو�ت �مل�شلحة م�شتهجن«.
�أمام  بتحفظه  و�مل��ع��روف  �ملتقاعد  �جل���ر�ل  ماتي�س  يتجنب 
�ل��ك��ام��ري�ت ف��ه��و مل ي���دل ���ش��وى ب���اأرب���ع م���وؤمت���ر�ت �شحافية 

خاطر  بطيبة  يتحدث  لكنه  �ملقابالت  ويرف�س  فقط  متلفزة 
�ىل �ل�شحافيني �ملعتمدين يف �لبنتاغون.

عالقته  �أو  �ل�شيا�شية  �لق�شايا  عن  �حلديث  ماتي�س  ويتجنب 
ي�شريون  �لذين  �ل�شحافيني  توبيخ  ي��رتدد يف  ول  تر�مب  مع 
ذل��ك حول  �ل�شهور مبا يف  م��ّر  �لرئي�س على  �ىل خالفات مع 
�أيار/مايو  تر�مب يف  به  ن��دد  �ل��ذي  �لي��ر�ين  �لنووي  �لتفاق 
للف�شاء  قوة  ت�شكيل  �أو  عليه  �لإبقاء  يريد  ماتي�س  كان  بينما 

وهي فكرة عار�شها �شيد �لبنتاغون بينما طالب بها تر�مب.
�لمن  لفريق  �ج��ت��م��اع  ���ش��األ خ��الل  ت��ر�م��ب  �إن  ودوورد  وق���ال 
على  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تبقي  مل��اذ�  �لبي�س  �لبيت  �لد�خلي يف 

وجود ع�شكري يف �شبه �جلزيرة �لكورية؟.

ق�سية م�سكوت عنها طيلة عقود وتطرح عالنية يف 
املانيا منذ ب�سعة اأ�سهر: »هل تريد اأملانيا القنبلة؟«

�سككت مريكل علنا  يف م�سداقية الأخ الأكرب
 بقيادة رئي�س غريب الأطوار، يدعم ال�سعبويني

�لنووي �لفرن�شي مظلة لالملان

الناتو يعتربها تدريبا على »نزاع وا�سع النطاق«

اأ�سخم مناورات ع�سكرية رو�سية منذ احلرب الباردة 
•• ت�صيتا-اأ ف ب:

�أك����رب متارين  ب�����د�أت رو���ش��ي��ا �م�����س 
مب�شاركة  ت��اري��خ��ه��ا  يف  ع�����ش��ك��ري��ة 
كل  مي���ث���ل���ون  ج���ن���دي  �أل������ف   300
ح�شور  عن  ف�شال  جي�شها  مكونات 
ومنغوليني،  ���ش��ي��ن��ي��ني  ع�����ش��ك��ري��ني 
�لأطل�شي  حلف  من  �نتقاد�ت  و�شط 
�ل��ت��ي �ع��ت��ربه��ا ت��دري��ب��ا ع��ل��ى “نز�ع 

و��شع �لنطاق«.
�لكثيف  �لن���ت�������ش���ار  ه�����ذ�  وي����ج����ري 
�جلي�شني  م���ن  وح�����د�ت  وم�����ش��ارك��ة 
�ل�����ش��ي��ن��ي و�مل����ن����غ����ويل يف مت���اري���ن 
)����ش���رق- “فو�شتوك-2018” 
�أيلول   17 و   11 ب���ني   )2018
ويف  �ل�شرقية  �شيبرييا  يف  �شبتمرب 
و�شت�شتمر  �لرو�شي.  �ل�شرق  �أق�شى 

حتى 17 �أيلول �شبتمرب.
�ل��ث��الث��اء يف  �ل���دف���اع  وق��ال��ت وز�رة 
لآليات  فيديو  بت�شجيل  �أرف��ق  بيان 
م�شفحة ومروحيات وطائر�ت تقوم 
“فو�شتوك-2018  �إن  بتحركات، 

بد�أت«.
�لذين  لل�شحافيني  �لوز�رة  �أ�شافت 
ي���ق���وم���ون ب��ت��غ��ط��ي��ة �مل������ن������اور�ت �أن 
�لقو�ت  لن�شر  �شيخ�ش�س  �لثالثاء 
مناور�ت  �ج���ر�ء  �شي�شهد  و�لأرب��ع��اء 
ملو�جهة جوية، مو�شحة �أن “�حلدث 

�لرئي�شي �شيجري �خلمي�س«.
وعلى هام�س �ملنتدى �لقت�شادي يف 
�لأق�شى،  �ل�شرق  يف  فالديفو�شتوك 
�لرئي�س  ي���ح�������ش���ر  �أن  ي���ف���رت����س 
مناور�ت  بوتني  فالدميري  �لرو�شي 

يف  جت��رى  �ل��ت��ي  فو�شتوك-2018 
�أجو�ء من �لتوتر �مل�شتمر مع �لغرب 
و�لنز�ع  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لأزم����ة  ب�شبب 
يف  بالتدخل  و�لت��ه��ام��ات  �شوريا  يف 

�شيا�شات دول غربية.
و�����ش����ب����ه �جل����ي���������س �ل�����رو������ش�����ي ه����ذ� 
ب”ز�باد-81”  للقوة  �ل�شتعر��س 
قبل  فيها  �شارك  �لتي  )غرب-81( 
نحو 40 عاما بني مئة �ألف و150 

�ل����ف ج���ن���دي من 
ح���ل���ف و�ر�����ش����و يف 
�ل�شرقية،  �أوروب���ا 
وك��������ان��������ت �أك��������رب 
تنظم  ت���دري���ب���ات 
�ب�������������ان �حل����ق����ب����ة 

�ل�شوفياتية.
وك������������������ان وزي�����������ر 
�لرو�شي  �ل���دف���اع 
�شويغو  ���ش��ريغ��ي 
�آب  نهاية  يف  �أ�شاد 
بهذه  �غ�����ش��ط�����س 
�لتي  �مل������ن������اور�ت 
قال �إنها “�شتكون 
���ش��ب��ه��ي��ة ب���ز�ب���اد-

�أكرب  لكنها   ،81
وقدم  ما”.  نوعا 
عن  ت����ف����ا�����ش����ي����ل 

�لف   300 ذك����ر�  ف��ي��ه��ا  �مل�����ش��ارك��ني 
ع�شكرية  �آل���ي���ة  �ل����ف  و36  ج��ن��دي 

و�ألف طائرة و80 �شفينة.
و�أ�شاف بحما�شة “تخيلو� 36 �لف 
وقت  يف  ت��ت��ح��رك  ع�شكرية  م��رك��ب��ة 
دبابات ومدرعات نقل جنود  و�حد: 
ذلك،  وك��ل  للم�شاة.  قتالية  و�آل��ي��ات 
بالتاأكيد، يف ظروف �أقرب �ي�شا قدر 

�لمكان من حالة معركة«.

�خُتربت يف �شوريا.
من �جلانب �ل�شيني، �مل�شاركة �أكر 
جندي  �آلف  ث��الث��ة  م���ع  ت��و����ش��ع��اً 
لكنها  مروحية،  �أو  طائرة  وثالثني 
�إىل  رو���ش��ي��ا  ت�شعى  ح��ني  رم��زي��ة يف 
�إظ���ه���ار �أن���ه���ا ل��ي�����ش��ت م��ع��زول��ة على 

�ل�شاحة �لدولية.
و�شّرح بوتني �لثالثاء خالل لقاء يف 
فالديفو�شتوك مع �لرئي�س �ل�شيني 
جينبينغ  �����ش����ي 
�ل���������ذي ي�������ش���ارك 
�ملنتدى  يف  �أي�شا 
�لق�����ت�����������ش�����ادي، 
عالقات  “لدينا 
ث�����������ق�����������ة )م�����������ع 
ما  يف  �ل�������ش���ني( 
�ل�شيا�شة  يخ�ّس 
و�ملجال  و�لأم����ن 

�لع�شكري«.
وقد �شارك 155 
�ل��������������ف ج�����ن�����دي 
�مل����������ن����������اور�ت  يف 
�ل�����ع�����������ش�����ك�����ري�����ة 
�لرو�شية �ل�شابقة 
�مل�����ن�����ط�����ق�����ة،  يف 
- ك �شتو فو “
لكن   .”2014

�حلديثة  �مل���ك���ون���ات  ك���ل  ���ش��ت�����ش��ارك 
من  �لتدريبات  يف  �لرو�شي  للجي�س 
على  �ل��ق��ادرة  “��شكندر”  ���ش��و�ري��خ 
حمل روؤو�س نووية ودبابات تي-80 
�ملقاتلة  �ل���ط���ائ���ر�ت  �ىل  وتي-90 
�حل��دي��ث��ة م��ن ط����ر�ز ���ش��وخ��وي 34 
و35. ويف �لبحر، �شين�شر �ل�شطول 
�لرو�شي عدد� كبري� من �لفرقاطات 
�لتي  “كاليرب”  ب�����ش��و�ري��خ  �مل����زودة 

)غ��رب- ز�باد-2017  م��ن��اور�ت  يف 
2017( �لتي �جريت �لعام �ملا�شي 
ع��ل��ى �ب����و�ب �لحت����اد �لوروب������ي، مل 
و700  �أل���ف���ا   12 ����ش���وى  ي�������ش���ارك 

ح�شب مو�شكو.
�لبلطيق  ودول  �أوك���ر�ن���ي���ا  �أن  �إل 
حت���دث���ت ع���ن م�����ش��ارك��ة �أو�����ش����ع من 
ذل����ك. وك��م��ا ه��و م��ت��وق��ع د�ن حلف 
�شمال �لأطل�شي هذه �ملناور�ت. وقال 
�لأطل�شي  �حل��ل��ف  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث 
يف  ي���ن���درج  “هذ�  �ن  و�ي�����ت  دي�����الن 
�إط�����ار ت��وج��ه ن��الح��ظ��ه م��ن��ذ بع�س 
�أك���ر ث��ق��ة بنف�شها  �ل��وق��ت. رو���ش��ي��ا 
وتعزز  �ل��دف��اع��ي��ة  ميز�نيتها  ت��زي��د 

ح�شورها �لع�شكري«.
و�ل��ت��ده��ور �خلطري   2014 وم��ن��ذ 
و�لغرب،  مو�شكو  ب��ني  �لعالقات  يف 
�شاعفت رو�شيا �لتدريبات �لع�شكرية 
�لبلطيق  �ىل  �لقوقاز  �لو��شعة، من 
وحتى �لقطب �ل�شمايل، منتقدة يف 
�لأطل�شي  �حللف  مت��دد  نف�شه  �لآن 
تهديد�  ي�شكل  �ل���ذي  ح��دوده��ا  �ىل 
�لعقيدة  لأم��ن��ه��ا مب��وج��ب  �أ���ش��ا���ش��ي��ا 
�لتي  �جلديدة  �لرو�شية  �لع�شكرية 

�أقرت يف �لعام نف�شه.
و���ش��ب��ق��ت �مل������ن������اور�ت �ل���رو����ش���ي���ة يف 
�لبحر  يف  مناور�ت  �لأق�شى  �ل�شرق 
�ملتو�شط، من �لأول �ىل �لثامن من 
�يلول �شبتمرب، �شارك فيها �أكر من 
25 �شفينة وحو�ىل ثالثني طائرة، 
�لرو�شي  ت��ع��زي��ز �حل�����ش��ور  �إط����ار  يف 
تتدخل  حيث  �شوريا  �شو�حل  قبالة 

ع�شكريا منذ 2015.

انف�ساليو كاتالونيا 
يح�سدون قواهم

•• مدريد-وكاالت:

�لنف�شاليون  �لكاتالونيون  يح�شد 
ق����و�ه����م، يف �����ش����و�رع ب���ر����ش���ل���ون���ة، يف 
منا�شبة “�لعيد �لوطني” �لكاتالوين 
حماولة  على  ع��ام  بعد  “دياد�”،  �أو 
يف  �إ�شبانيا  ع��ن  �لفا�شلة  �لن��ف�����ش��ال 

�أكتوبر.
ومنذ 2012، ي�شتخدم �لنف�شاليون 
با�شتقالل  للمطالبة  “دياد�”  عيد 
“�جلمعية  وب���ح�������ش���ب  ك���ات���ال���ون���ي���ا 
�لنف�شالية،  �لكاتالونية”  �لوطنية 
على  �شخ�س  �أل��ف   460 ت�شجيل  مت 
�لتظاهرة  ه��ذه  يف  للم�شاركة  �لأق���ل 
�لتي حتيي ذكرى �شيطرة قو�ت �مللك 
يف  بر�شلونة  ع��ل��ى  �خل��ام�����س  فيليبي 
11 �شبتمرب 1714 قبل �أن يلغي يف 
وقت لحق �لإد�رة �لذ�تية للمنطقة.

�لعام منخف�س  �مل�شجلني هذ�  وع��دد 
�لذين  ���ش��خ�����س  ب���امل���ل���ي���ون  م���ق���ارن���ة 
�شاركو� يف م�شرية �لعام �ملا�شي �لتي 
وع���د �ل��ق��ادة �لن��ف�����ش��ال��ي��ون خاللها 
�إعالن  ق��ب��ل  �لأخ����رية  �شتكون  ب��اأن��ه��ا 

“�جلمهورية �لكاتالونية«.
و���ش��ي��ح��اول ق����ادة �لإق��ل��ي��م �إث���ب���ات �أن 
ت��ز�ل قوية بعد عام على  حركتهم ل 
�أجري  �لذي  �مل�شري  ��شتفتاء حتديد 
�إعالن  وت���اله  �أك��ت��وب��ر  م��ن  �لأول  يف 

�ل�شتقالل.

بكني تنتقد ت�سريحات مفو�سة 
حقوق الإن�سان �سدها 

•• بكني-اأ ف ب:

رف�������ش���ت ب���ك���ني �م���������س �ن���ت���ق���اد�ت 
�ملفو�شة �ل�شامية �جلديدة لالأمم 
مي�شيل  �لإن�����ش��ان  حل��ق��وق  �ملتحدة 
ت�شريحاتها  م��ع��ت��ربة  ب��ا���ش��ل��ي��ه، 
�ل�شني  يف  م�شلمني  �عتقال  ح��ول 

متحيزة ومت�ّس ب�شيادة �لبالد.
ويف ن�����ش��خ��ة م���ن خ��ط��اب �أدل�����ت به 
ب��ا���ش��ل��ي��ه �لث����ن����ني ووزع��������ت على 
�ملفو�شة  �ن��ت��ق��دت  �ل�����ش��ح��اف��ي��ني، 
�جلديدة حلقوق �لن�شان �ل�شني، 
جد�  مقلقة  “مز�عم  �إىل  م�شرية 
و��شعة  ت��ع�����ش��ف��ي��ة  �ع���ت���ق���الت  ع���ن 
�ل���ن���ط���اق �����ش���ت���ه���دف���ت �لأوي�����غ�����ور 
و�إتنيات م�شلمة �أخرى يف خميمات 
�إعادة تاأهيل يف منطقة �شينجيانغ” 

يف �شمال غرب �لبالد.
�لتقارير،  ه��ذه  ���ش��وء  “يف  وق��ال��ت 
متكن  �أن  �حل���ك���وم���ة  م���ن  ن��ط��ل��ب 
مكتب )�ملفو�شية �لعليا( من دخول 
كافة �ملناطق يف �ل�شني، وناأمل �ن 

نبد�أ مناق�شة هذه �لق�شايا«.
�لن�����ش��ان يف  ح��ق��وق  و�تهمت جلنة 
�غ�شط�س  �آب  يف  �ل�����ش��ني  ج��ن��ي��ف 
�حتجزت  �و  حتتجز  باأنها  �ملا�شي، 
�ملخيمات.  تلك  يف  �شخ�س  مليون 
وت��ع��ذر ع��ل��ى وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 

تاأكيد �لعدد.

•• الفجر – خرية ال�صيباين
جان-دومينيك  بتوقيع   ، “لوبنيون”  يف  مقال     
مري�سيت، اثار هم�ش كل باري�ش. يف الوقت الذي 
نظريتها  مع  الأملانية  الدفاع  وزيرة  فيه  ت�سارك 
 10 للدفاع  ال�سيفية  املدر�سة  يف  باريل  فلورن�ش 
و11 �سبتمرب، تناول املقال املذكور ق�سية م�سكوت 
عنها طيلة عقود، ولكنها تطرح عالنية يف املانيا 
منذ ب�سعة اأ�سهر: “هل تريد اأملانيا القنبلة؟” - 

�سوؤال يعني مبا�سرة فرن�سا.
   ق�سية، تطرح بحدة خا�سة منذ انتخاب دونالد 

ترامب يف البيت الأبي�ش.

�لنووي حاجة �ملانية

وزيرة �لدفاع �لملانيةوزيرة �لدفاع �لفرن�شية
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ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية  2991 ل�شنة 2017 
�ىل �ملحكوم عليه / �شركة ر��شد عبيد �شعيد �ل�شام�شي للتجارة - ذ م م 

�ل�شارقة �لحتادية �لبتد�رية قد ��شدرت بحقكم  ليكن معلوما لديكم بان حمكمة 
بالز�مكم  ل�شنة 2015 جتاري كلي  �لق�شية رقم 3784  بتاريخ 2016/6/27 يف  حكما  
بدفع مبلغ وقدره 2705007  درهم ، بال�شافة للفائد �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ 

�ملطالبة يف 2015/9/29 وحتى ل�شد�د �لتام. 
ل�شالح �ملحكوم له/ �لبنك �لعربي �ملتحد - �س م ع 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل برقم �مل�شار �ليه �عاله ، 
لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�شر. ويف 
�لنظر  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�شور  عن  تخلفك  ح��ال 

�لق�شية يف غيابك
مدير مكتب اإدارة التنفيذ 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : ليت كوربوري�سن - �ش ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب ملك خليل �بر�هيم ح�شن �ل�شايغ - بردبي - �م هرير  �ل�شكل �لقانوين 
 : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رق��م    232127 : �لرخ�شة  رق��م    ، ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة   :
41171  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
�لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2018/4/22  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/4/22   وعلى من لديه 
ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق  �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني  �أي �عرت��س 
 - دي��رة   - �ل��زرع��وين  رق��م 602 ملك عبد�لرحيم حممد  : مكتب  �لعنو�ن  احل�سابات  
�ملرقبات   هاتف : 2517720-04  فاك�س : 2517721-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : �سوبر جولدن �ستار للتجارة - �ش ذ م م   
بردبي   - برهان م�شطفوى  رقم 06-601 ملك م�شطفى عبد�لرحيم  : مكتب  �لعنو�ن 
- �ملنخول -  �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : 763228  رقم 
�لقيد بال�شجل �لتجاري : 1240551   مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/7/15  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ  2018/7/15  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
�لقيوين �لوطني  �م  �لعنو�ن : مكتب 107 ملك بنك  ا�ستاندرد ملراجعة احل�سابات  
- ديرة - �حلمرية -  هاتف :      فاك�س :       م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : لو�سو - �ش ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك بدرية حممد عبد�هلل حممد كرم�شتجي جمري� 1 - بردبي   
�ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : 624983  رقم �لقيد بال�شجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1064606  : �لتجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري 
بتاريخ   دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق    2018/5/15 بتاريخ   دبي  ق��ر�ر حماكم 
2018/5/15  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ت�سارترد 
�ل�شر�يا للعقار�ت - دي��رة - �ملطينه - هاتف :  - دبي  �لعنو�ن : مكتب رقم 109 ملك 
2727112-04  فاك�س : 2727101-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة :  مورتي خلدمات �لتموين باملو�د �لغذ�ئية - ذ م م 
�لعنو�ن : مكتب رقم 19 ملك �شركة �عمال كلد�ري �لهند�شية �خل�شو�شية �ملحدودة - 
�خلبي�شي - ديرة - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : 780482  
رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1281737 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/7/29  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
�مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  بتاريخ  2018/7/29  وعلى من لديه  دبي 
�ملعني �سكور بل�ش لتدقيق احل�سابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد 
بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - ديرة - بور �شعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 
2973071-04    م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة - �ملرقبات   هاتف : 
2517720-04  فاك�س : 2517721-04   مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  ليت كوربوري�سن - �ش 
دب��ي بتاريخ  2018/4/22  و�ملوثق لدى  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  ذ م م  
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/4/22  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ا�ستاندرد ملراجعة احل�سابات  
 �لعنو�ن : مكتب 107 ملك بنك �م �لقيوين �لوطني - ديرة - �حلمرية -  هاتف :      فاك�س :         
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
�ملذكور �أعاله لت�شفية  �سوبر جولدن �ستار للتجارة - �ش ذ م م   وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/7/15  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
�إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  بتاريخ  2018/7/15  وعلى من لديه 
�مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً 
تاريخ  �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  �مل�شتند�ت و�لأور�ق  معه كافة 

ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ت�سارترد - دبي  
�لعنو�ن : مكتب رقم 109 ملك �ل�شر�يا للعقار�ت - ديرة - �ملطينه - هاتف 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب    04-2727101  : فاك�س   04-2727112  :
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  لو�سو - 
�ش ذ م م   وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/5/15  و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/5/15  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : �سكور بل�ش لتدقيق احل�سابات  
م�شاريع  ل��دع��م  ر����ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
�ل�شباب - ديرة - بور �شعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 04-2973071 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
 �ملذكور �أعاله لت�شفية مورتي خلدمات التموين باملواد الغذائية - ذ م م   
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/7/29 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2018/7/29 ب��ت��اري��خ   دب��ي  حماكم 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12
 لدى حمكمة املطالبات ال�شغرية يف حماكم مركز دبي املايل العاملي ، دبي  

�أكروبولي�س هولدجنز ليمتد - �ملدعية 
�شفينة �أحمد  ، �ل�شقة رقم 5506 ، برج �شمان 

مركز دبي �ملايل �لعاملي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة- �ملدعي عليه 
اإخطار مقدم للمدعي عليه 

برجاء �لعلم باأن �ملدعية �عاله قد قدمت طلب �شدكم بالخالء و�شد�د 
متاأخر�ت �ليجار �أمام حمكمة �ملطالبات �ل�شغرية لدى حماكم مركز 

دبي �ملايل �لعاملي يف دبي ، و�أن هذ� �لطلب قد مت �إيد�عه من �أجل 
مثولكم �أمام �ملحكمة بعد �أمر �ملحكمة بالن�شر لإعالمكم. 

مبوجب �أمر �ملحكمة

اإعــــــالن 

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12
 يعلن اخلبري احل�شابي د. حممد عبداملنعم ماهر 
يف الق�شية رقم 2017/3267 مدين جزئي - عجمان

�إىل كال من/ 
- �شنيار لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية 

- ريا�س �حمد حممد �حمد 
�لتجاري - �شارع  بعقد جل�شة خربة ح�شابية بالعنو�ن :  �خلليج 
�ل�شعادة - برج �شيتاديل - مكتب رقم 1203  وذلك يوم �ل�شبت �ملو�فق 

2018/9/22 يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر�.   
مكتب حممد عبداملنعم ماهر لتدقيق احل�شابات 

اإعالن بالن�شر 

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12
يف  الدعوى 2018/293 نزاع تعيني خربة جتاري
�شد �ملتنازع �شدهما : وورلد و�يد �وك�شنريز ملتد - يورو �وك�شونز )م م ح( 

�ملقامة من : �شركة فري�شت �يكويلي�س للمعد�ت و�لنقل - �س م ك 
مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبركز �لت�شوية �لودية للمنازعات - حمكمة دبي حتت رقم 
2018/293 نز�ع تعيني خربة جتاري ،  وحيث �نه مت ندبنا خبري� ح�شابيا  يف �لدعوى  �ملذكورة 
�عاله فاننا وعمال باحكام قانون �لثبات ل�شنة 1992 م بخ�شو�س �عمال �خلربة �مام �ملحاكم ، 
ندعوكم حل�شور �جتماع خربة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن 
، ويرجى  �ل�شاعة 11.30 �شباحا  �ملو�فق 2018/9/16  يف متام  �دناه وذلك يوم �لحد  �ملو�شح 

منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع.   
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع 

هاتف : 2527888-044 � فاك�س : 04-2698876 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12
يف  الدعوى 2018/51 نزاع تعيني خربة مدين

�شد �ملتنازع �شدها :  �شهلة زينة باقر حمبي 
باقر  زينل  �ل�شيد/ حممد  ( وميثلها مديرها  م  م  ذ  �لقاب�شة )�س  زينل حمبي   : �ملقامة من 
حمبي - مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبركز �لت�شوية �لودية للمنازعات - حمكمة دبي 
حتت رقم 2018/51 نز�ع تعيني خربة مدين ، وحيث �نه مت ندبنا خبري� ح�شابيا  يف �لدعوى  
�ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام قانون �لثبات ل�شنة 1992 م بخ�شو�س �عمال �خلربة �مام 
�ملحاكم ، ندعوكم حل�شور �جتماع خربة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �شيعقد يف مقر مكتبنا 
على �لعنو�ن �ملو�شح �دناه وذلك يوم �لحد �ملو�فق 2018/9/16  يف متام �ل�شاعة 11.30 ظهر� ، 

ويرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع.   
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع 

هاتف : 2527888-044 � فاك�س : 04-2698876 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
 اعـــــــالن

 : خورفكان   و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب���اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم   
وطلب  �لإم������ار�ت    : �جلن�شية   ، �ل��ي��م��اح��ي  ع��ل��ي حم��م��د حميد خمي�س  �ل�����ش��ي��د/ 
�لت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته �لبالغة 100% يف �ل�شم �لتجاري 
ك��اف��ت��ريي��ا ره��ي��ب ، ن�����ش��اط �ل��رخ�����ش��ة ك��اف��ت��ريي��ا ، و�مل��رخ�����س م��ن د�ئ����رة �لتنمية 
�لقت�شادية يف  خورفكان رخ�شة مهنية رقم 241787 �ل�شادر بتاريخ 1993/11/28 
يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان.  �ىل �ل�شيد/ نو�شاد مورود �نتافيد� �مد 
، �جلن�شية : �لهند - ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

 اعـــــــالن       
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ 
�إبر�هيم عبد�هلل حممد ر��شد �ل�شم �لنقبي ، �جلن�شية : �لإمار�ت  وطلب �لت�شديق 
على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ح�شته �لبالغة 100% يف �ل�شم �لتجاري �لطاوو�س 
د�ئرة  و�ملرخ�س من   ، �ل�شيار�ت  وتنظيف  تلميع  �لرخ�شة  ن�شاط   ، �ل�شيار�ت  لتلميع 
بتاريخ  �ل�����ش��ادر   740943 رق���م  مهنية  رخ�����ش��ة  خ��ورف��ك��ان  يف   �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية 
2016/1/26 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان. �ىل �ل�شيد/ طارق طالل �أحمد 
�لكاتب �لعدل يف مدينة  ، �جلن�شية : فل�شطني - ليكن معلوما للجميع بان  مكاوى 
خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

اإعالن بالن�شر يف  الدعوى رقم 2018/199 جتاري جزئي
)باللغة العربية(

�ىل �ملدعي عليه /�شيف �حمد حممد �شيف �هلل / �جلن�شية / �لإمار�ت 
حممد  عبد�هلل  وميثلها  �ل�شيار�ت  لتاأجري  �مل�شلماين  �ملدعي/عبد�هلل  �ن  حيث 
عبد�هلل �مل�شلماين ، �جلن�شية / �لإمار�ت بوكالة �ل�شيد/ تنفريجاين -  �قامت 
�أمام  لذ� يقت�شي عليك �حل�شور   �أع��اله  �لدعوى�ملذكورة  �ملحكمة  عليك لدى 
�لثالثاء  ي��وم  م��ن  �شباحا  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  يف  �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب 
�ملو�فق 2018/9/25 ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �أو عدم �إر�شال وكيل عنك يف 

�لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
مرمي �شعيد احلميدي 

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/894  ا�شتئناف جتاري    

حمل  جمهول  �شوليو�شنز  د�ينمك  �ورينتالز   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
��شتاأنف/  قد  جوبتا  ب��ول  ده��ارم  جويل  /ريتو  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2018/34 جتاري كلي بتاريخ:2018/4/24 
 10.00 �ل�شاعة   2018/10/10 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شه  وح��ددت 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1563  ا�شتئناف جتاري    

�ر ميديا  ت��ي  ب��ر�د���ش��اد 2-  ���ش��ه��ان��ك��ار  ���ش��اجن��اي  �مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1-  �ىل 
����س.ذ.م.م 4- حممد خالد  �ودي��و فولت ميديا  ����س.ذ.م.م 3-  �نرتنا�شونال 
/فيجيان  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �لعلوي  �شالح  ح�شني 
2016/919 جتاري  رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف/  قد  ر�ن��ا  جونغ 
كلي وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/10/10 �ل�شاعة 10.00 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2018/2225 تنفيذ مدين
لال�شت�شار�ت  �ك�����ش��ربت   -2 �لعو�شي  نا�شر  ح��اج��ي  ع��ب��د�هلل  نا�شر  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لهند�شية جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي �س.م.ع 
وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
درهم   )4045022( مبلغ  ي��وؤدي  �ن  نا�شر(  حاجي  عبد�هلل  )نا�شر  و�ل���ز�م  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�شامال �لر�شوم و�مل�شاريف للجهة طالبة �لتنفيذ و�لز�م )�ك�شربت لال�شت�شار�ت �لهند�شية( 
�ن توؤدي للجهة طالبة �لتنفيذ مبلغ )53781( درهم �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف �ىل طالب 
�خل�شم  بني  و�مل��ربم  �مل�����وؤرخ:2009/6/8  �ملقاولة  عقد  ف�شخ   -2 �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ 
حاجي(  ع��ب��د�هلل  )نا�شر  �لول  �شدهما  و�ملتدخل  �ل�شالمي  �لم���ار�ت  م�شرف  �ملتدخل 
�لتنفيذية بحقك يف  و�لثانية )هتون للتطوير(   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/277  ا�شتئناف تظلم جتاري    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- فيبان كومار ر�تان لل - عن نف�شه وب�شفته 
م��دي��ر بالعني للتجارة ������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�مل�شتاأنف / جر�ند ملينيوم هوتل منطقة حرة ذ.م.م  قد ��شتاأنف/ 
وحددت   - جت��اري  تظلم   2018/329 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم 
�ل�شاعة 17.30 م�شاء�   �ملو�فق 2018/10/3  لها جل�شه يوم �لربعاء  
ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم  بالقاعة رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/277  ا�شتئناف تظلم جتاري    

����س.ذ.م.م  جمهول حمل  للتجارة  بالعني   -1 �مل�شتاأنف �شده/  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / جر�ند ملينيوم هوتل منطقة حرة ذ.م.م  
قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2018/329 تظلم جتاري 
�ل�شاعة   2018/10/3 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   -
17.30 م�شاء�  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2017/119 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �شده/1- منوهر ر�م�شند ر�م�شند�ين  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 

طالب �لتنفيذ/�أبوظبي للتمويل �س.م.خ
قيمة  ل�شد�د  �خ��ط��ارك��م  ب���ت���اري���خ:2018/7/22  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
�ملطالبة وقدرها )4150935.38( درهم خالل �شهر من تاريخ �لعالن و�ل بيع 
�لعقار حمل �لرهن عن طريق �ملز�يدة باملز�د �لعلني وفقا للمادة 295 من قانون 
�جر�ء�ت مدنية وهي عبارة عن �شقة �شكنية - �ملنطقة:�خلليج �لتجاري - رقم 
 P101:لر�س:11 - ��شم �ملبنى:بالز� بوتيك 9 - رقم �ملبنى:20 - رقم �لعقار�

- �مل�شاحة:626.72 مرت مربع
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2017/200 بيع عقار مرهون

�ن  ن��ريج جويل د�ر�م بل جويل  جمهول حمل �لق��ام��ة مبا  �ملنفذ ���ش��ده/1-  �ىل 
طالب �لتنفيذ/يونايتد بنك ليمتد.

قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2018/7/18 �خطاركم ل�شد�د )1792794.15( 
درهم يف �لعقار حمل �لرهن خالل �شهر من تاريخ �لعالن و�إل بيع �لعقار باملز�يدة 
باملز�د �لعلني وفقا لن�س �ملادة 295 من قانون �جر�ء�ت مدنية وهي عبارة عن �شقة 
�شكنية - �ملنطقة:تالل �لمار�ت �لثانية - رقم �لر�س:33 - رقم �لعقار:705 - ��شم 
�ملبنى:GR GOLF TOWERS T 3 - �مل�شاحة:1.305.00 قدم مربع - 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12425 بتاريخ 2018/9/12   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/75  بيع عقار مرهون   

مو�شوع �لق�شية:طلب حجز على عقار مرهون متهيد� لبيعه باملز�د �لعلني �شند� لحكام �لقانون 
رقم 14 ل�شنة 2008 ب�شاأن �لرهن �لتاأميني وفاء� للمبلغ وقدره )1.544.531.01( درهم.

طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:بنك �بوظبي �لول �س.م.ع - حاليا - بنك �خلليج �لول - فرع 
دبي - �شابقا

�مل��ط��ل��وب �ع��الن��ه:�مل��ن��ف��ذ ���ش��ده:1- م��ال م��وج��ريج��ي ب��روت��اب��ادي��ت��ا 2- ب��روت��اب��ا ديتيا موخرجي 
��شوتو�س موخرجي جمهول حمل �لقامة

مو�شوع �لعالن:
نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن �شقة �شكنية - �ملنطقة:مر�شى دبي - 
رقم �لر�س:163 - ��شم �ملبنى:مارينا 23 - رقم �ل�شقة:1705 - �مل�شاحة:150.22 مرت مربع  وفاء� 

للمبلغ �ملطالب به )1396996.00( درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

حددت �للجنة �لعليا �ملنظمة لطو�ف 
�لأوىل  �لن�شخة  �نطالقة  �لإم���ار�ت 
من �لعا�شمة �أبو ظبي على �أن يكون 
�خلتام يف دبي مرور� يف مدن �لدولة 
�لأخرى، مبا يدعم توجيهات وروؤية 
�لريادي  ودوره���ا  �لر�شيدة،  �لقيادة 
للدولة،  �لعاملية  �مل��ك��ان��ة  تر�شيخ  يف 
دبي  ط���و�يف  دم��ج  لتفاقية  وتنفيذ� 
للدر�جات  �ل���دول���ي���ان  ظ��ب��ي  و�أب������و 

�لهو�ئية.
و�أ����ش���ب���ح  ط����و�ف �لإم�������ار�ت بحلته 
�جلديدة، �ل�شباق �لوحيد �ملعتمد يف 
�ل�شرق �لأو�شط �شمن �أجندة �لحتاد 
�ل����دويل ل��ل��در�ج��ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة �لتي 
مو�شم  ط���و�ل  ���ش��ب��اق��اً   75 تت�شمن 
�شيقدم  ح��ي��ث   ،2019-2018
للعامل �أبرز معامل �لدولة �لتاريخية 
و�ل�شياحية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل��رت�ث��ي��ة 
و�لطبيعية  �جلغر�فية  وت�شاري�شها 
ويتيح لنخبة �لدّر�جني �لتناف�س يف 
بيئة متنوعة ت�شمل �لطرق �حلديثة 
يف د�خل �ملدن، و�ل�شحارى و�جلبال 

و�ملناطق �ل�شاحلية.
ج���اء ذل���ك خ���الل �لج��ت��م��اع �ملو�شع 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  عقدته  �لذي 
ل��ط��و�ف �لإم������ار�ت يف م��ق��ر جمل�س 
�شعادة  بح�شور   ، �لريا�شي  �أبوظبي 
�أم������ني ع�����ام جمل�س  ���ش��ع��ي��د ح������ارب 
�لعليا  �للجنة  رئي�س  �لريا�شي  دبي 
�ملنظمة للطو�ف، و�شعادة عارف حمد 
�أبوظبي  �أم��ني ع��ام جمل�س  �ل��ع��و�ين 
�لريا�شي نائب رئي�س �للجنة �لعليا 
ب��ج��ان��ب �ع�شاء  ل��ل��ط��و�ف،  �مل��ن��ظ��م��ة 
رئي�س  �ل�����ش��ع��ف��ار  �أ����ش���ام���ة  �ل��ل��ج��ن��ة: 
و�لآ�شيوي  �لإم����ار�ت����ي  �لحت���ادي���ن 
�آل  �أم��ان  نا�شر  �لهو�ئية،  للدر�جات 
رحمة م�شاعد �أمني عام جمل�س دبي 
�شالح  �للجان:  و�أع�شاء  �لريا�شي، 
�مل����رزوق����ي، ����ش���ارة �ل�����ش��اي��غ، حممد 
حمر�ب، حممد �ل�شاطري ، دوت�شيو 
تيكياتي ، كما ح�شر �لجتماع �شعيد 
�مل���ه���ريي، حم��م��د �ل��رم��ي��ث��ي، منرية 

ممثلني  -بجانب  علي  ن��وف  �ملهري، 
عن �ل�شركة �ر �شي ��س.

لطو�ف  �جل��دي��دة  �لن�شخة  ومت��ث��ل 
�م��ت��د�د� مم��ي��ز� للتجارب  �لإم�����ار�ت 
�لرية �لتي �شهدتها �ل�شنو�ت �لت�شع 
 5 تنظيم  ت�شمنت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��اب��ق��ة 
لطو�ف  منها  و4  دبي  لطو�ف  ن�شخ 
بطو�ف  �جل��ه��ود  لتوحد   ، �أب��وظ��ب��ي 
ويدخل  �لإم���ار�ت  ��شم  يحمل  عاملي 
�لعاملية  �ل�����ش��ب��اق��ات  �أج��ن��دة  ب��ق��وة يف 

�ملعتمدة.
�أعماله  �أج��ن��دة  يف  �لج��ت��م��اع  و�شهد 
�ملر�حل  م�شتجد�ت  �خ��ر  ��شتعر��س 
�ل��ت��ح�����ش��ريي��ة ل����ط����و�ف �لإم��������ار�ت 
�ملر�حل،  بكافة  �جل��دي��دة  و�مل�����ش��ار�ت 
�لت�شويقية  �حل�����م�����الت  ب���ج���ان���ب 
�ل��رع��اة و�ل��ت��ع��اون م��ع �جلهات  ودور 
�مل�شت�شيفة  �مل��دن  بكافة  �حلكومية 
ملر�حل �حلدث ، كما �شهد �لجتماع 

�ل�شعار  م��ق��رتح��ات  ع��ل��ى  �لط�����الع 
�ل��ر���ش��م��ي ودرع  �جل���دي���د و�ل���ط���ق���م 

�لطو�ف.
وب��ح��ث �لج��ت��م��اع خ��ط��ط �حلمالت 
للطو�ف،  و�لإع��الم��ي��ة  �لت�شويقية 
�ملقبل  �كتوبر  �شهر  حت��دي��د  مت  كما 
موعد� لعقد موؤمتر �شحفي للجنة 
�لرعاة  كافة  �ملنظمة بح�شور  �لعليا 
للك�شف  للحدث  �لد�عمة  و�جل��ه��ات 
و�لدرع  �ملعتمد  �لر�شمي  �ل�شعار  عن 
�ملر�حل،  م�����ش��ار�ت  تفا�شيل  وك��اف��ة 
�ملوحدة  �لن�شخة  ل�شتقبال  ت��اأه��ب��ا 
و�حل��ل��ة �جل��دي��دة مب��ا ي��و�ك��ب روؤية 
وتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة، و�ملكانة 
�مل��م��ي��زة �ل��ت��ي ي��ح��ت��ل��ه��ا �ل���ط���و�ف يف 

�أجندة �ل�شباقات �لعاملية.
رئي�س  ح����ارب  �شعيد  ���ش��ع��ادة  �أك����د  و 
لطو�ف  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
�لإم����ار�ت �لأم���ني �ل��ع��ام ملجل�س دبي 

�لجتماعات  �همية  على  �لريا�شي 
على  للوقوف  و�لتن�شيقية  �ل��دوري��ة 
�لتنظيمية  �لعمليات  ت��ط��ور�ت  �خ��ر 
لها  ن��ت��ط��ل��ع  �ل��ت��ي  �لأوىل  للن�شخة 
تو�زي  مبا  ومميزة  مبهرة  تكون  �أن 
وتوجيهاتها  �لر�شيدة  �لقيادة  ثقة 
�ملرموقة  �مل��ك��ان��ة  لإب������ر�ز  �ل���د�ئ���م���ة 
خرج  �لج��ت��م��اع  �أن  مبينا  ل��ل��دول��ة، 
بنتاجات مهمة ور�شم م�شار�ت �لعمل 

خالل �لفرتة �ملقبل.
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  :”�إن  ح����ارب  وق����ال 
حتديد  �ع��ت��م��اد  م��ن  �نتهت  �ملنظمة 
موعد طو�ف �لإمار�ت ، و�نطالقته 
من �لعا�شمة �أبوظبي وختامه بدبي، 
كافة  �ملنظمة  �للجنة  و�شعت  حيث 
�لت�شور�ت بخططها للرتويج ملعامل 
و�ل�شحر�وية  �لطبيعية  �لإم�����ار�ت 
�ل�شياحية  و�ملعامل  و�مل��دن  و�جلبلية 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل����ب����ارزة  و�ل���رت�ث���ي���ة 

�لدولة.« و�أ�شاف: “�شت�شهد �لفرتة 
�ملقبلة �لك�شف عن كافة �لتفا�شيل 
من بينها �ل�شعار وم�شار�ت �ملر�حل 
�لرعاة،  ع���ن  و�لإع�������الن  �مل��ع��ت��م��دة 
لكافة  �لتح�شريية  �مل��ر�ح��ل  و�خ��ر 
�لتنظيمية  و�لع����م����ال  �خل���ط���ط 
و�لرب�مج �مل�شاحبة للحدث، مبينا 
حتديا  مت��ث��ل  �لأوىل  �لن�شخة  �أن 
�لعليا  �للجنة  �م��ام  وجديد�  مهما 
كبري�  �هتماما  توىل  �لتي  �ملنظمة 
باأبهى  ل��ل��ع��امل  �حل�����دث  ل��ت��ق��دمي 
�شورة وعك�س �خلرب�ت �لتنظيمية 

لل�شو�عد �لوطنية �لإمار�تية.
ب������دوره ذك����ر ����ش���ع���ادة ع�����ارف حمد 
ملجل�س  �ل����ع����ام  �لأم�������ني  �ل����ع����و�ين 
ن��ائ��ب رئي�س  �ل��ري��ا���ش��ي  �أب��وظ��ب��ي 
�أن  للطو�ف  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
تنوع  �ملحدد للطو�ف و�شط  �ملوعد 
�لت�شاري�س و�ملعامل بكافة مر�حله 

�لكبرية  �ل���ت���ح�������ش���ري�ت  ظ�����ل  يف 
�ل�شركاء  جلميع  �ملميز  و�ل��ت��ع��اون 
يليق  عاملي  �شيقودنا حتما لطو�ف 
ب�����ش��م��ع��ة وم���ك���ان���ة �لإم���������ار�ت على 

�ل�شعيد �لدويل.
“حري�شون  قائاًل:  �لعو�ين  وتابع 
ع���ل���ى �خل���������روج ب����اأف����ك����ار ج���دي���دة 
وخطو�ت مهمة خالل �لجتماعات 
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  ل��ل��ج��ن��ة  �ل����دوري����ة 
�ل�شتثنائية  �ل��ت��ج��رب��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�لبهار  ب�شمات  و����ش��ف��اء  للحدث 
و�ل���ت���م���ي���ز ل��ل��ن�����ش��خ��ة �لإم����ار�ت����ي����ة 
�أن  يف �لأج����ن����دة �ل��ع��امل��ي��ة، م���وؤك���د� 
��شتعر�شت جميع �خلطط  �للجنة 
�ل���ت���ام لتوفري  و�ل�����ش��ع��ي  �ل���الزم���ة 
����ش��ب��اب وم��ق��وم��ات جن���اح �لتحدي 
رهان  لك�شب  نتطلع  �لذي  �جلديد 
�لتفوق و�لتميز بتنظيمه وتقدميه 
�مل��ع��اي��ري م��ن جميع  ب��اأع��ل��ى  للعامل 

�لفرتة  �شت�شهد  ح��ي��ث  �جل���و�ن���ب، 
تفا�شيل مهمة  �لك�شف عن  �ملقبلة 
مر�حل  وت��ط��ور  �ل�شعار  بينها  م��ن 

�لعمل �لتنظيمي.«
�ل�شابقة  �ل��ت��ج��ارب  :”�إن  و����ش��اف 
و�ل��ن��ج��اح��ات �ل��ك��ب��رية و�لأ����ش���د�ء 
طو�فا  ���ش��ج��ل��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���و�����ش���ع���ة 
�أبوظبي ودبي ر�شخت للعامل مدى 
�لمكانيات �لكبرية و�لبنى �لتحتية 
�ملتينة �لتي تتمتع بها �لدولة على 
�شعيد كافة �مل�شتويات، فنالت �لر�شا 
و�لعجاب �لكبريين من قبل �أ�شرة 
و�لفرق  للدر�جات  �لدويل  �لحتاد 
�مل�شاركة  �ل��ل��م��ح��رتف��ة  �ل���ع���امل���ي���ة 
بجانب �لوفود �لإعالمية �لدولية، 
�لعليا  �للجنة  و���ش��ع  �ل���ذي  �لأم���ر 
جديدة  �نعطافة  لتحقيق  �ملنظمة 
ون��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ل��ي�����س ع��ل��ى �شعيد 
ف��ك��رة �ل���ط���و�ف �مل���وح���دة ب��ل �متد 

�لتنظيمية  �لعو�مل  لي�شمل جميع 
للحدث.«

طو�ف  :”�شي�شهم  ق��ائ��اًل  و�خ��ت��ت��م 
�لإم������ار�ت ب���رتك �ث���ار ك��ب��رية على 
�لريا�شية  �لثقافة  تر�شيخ  �شعيد 
و�لدور  �ملجتمع  فئات  جميع  عند 
ب�شرورة  توعية �جلميع  �لكبري يف 
مبينا  �ل��در�ج��ات،  ريا�شة  ممار�شة 
�أن �حلمالت �لإعالنية و�لربنامج 
�لتثقيفي لطلبة �ملد�ر�س وم�شاركة 
جن���وم �ل��ع��امل يف ط���و�ف �لإم����ار�ت 
مت��ث��ل ع���و�م���ل رئ��ي�����ش��ي��ة يف حتفيز  
�تباع  على  �ملجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف 

منط حياة ريا�شي �شحي.«
�أ�شامة  ����ش���ع���ادة  ع���رب  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�ل�شعفار رئي�س �لحتادين �لإمار�تي 
�لهو�ئية  ل���ل���در�ج���ات  و�لآ����ش���ي���وي 
ع�شو �للجنة �لعليا �ملنظمة لطو�ف 
�لكبري  �رت���ي���اح���ه  ع����ن  �لإم����������ار�ت 
�لتنظيمية  و�مل���ر�ح���ل  ل��ل��خ��ط��و�ت 
�لتي �شي�شهدها طو�ف �لإمار�ت يف 
�أول ظهور له على �شعيد �ل�شباقات 
�لحتاد  �أجندة  يف  �ملعتمدة  �لعاملية 
مبينا  �لهو�ئية،  للدر�جات  �لدويل 
�أن طو�ف �لإم��ار�ت �شينقل للعامل 
�أبهى �شور معامل �لدولة و�شيكر�س 
جت��������ارب ث����ري����ة مل���خ���ت���ل���ف �ج����ي����ال 
�مل��ج��ت��م��ع و���ش��ي��دع��م خ��ط��ط تو�شع 
�لدولة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ري��ا���ش��ة 
�لمر �لذي �شيقود لرت�شيخ �ملكانة 
�لعاملية  لالإمار�ت ودورها �لريادي 
�لتقدم  �لكبري بتحقيق  و�هتمامها 

و�لتنمية �لريا�شية.
و�أ�شار �إىل �أن �لتح�شري�ت ومتابعة 
�لدوؤوب  �لعمل  تعك�س  �مل�شتجد�ت 
للجنة �لعليا للو�شول �إىل �لتكامل 
مبينا  جو�نبه،  بجميع  �لتنظيمي 
رقما  �شيكون  �لإم����ار�ت  ط���و�ف  �أن 
يف  �لقادمة  �ل�شنو�ت  خ��الل  �شعبا 
و�شي�شكل  �لعاملية  �ل�شباقات  �أجندة 
�همية كبرية للفرق �لعاملية ولكافة 

�لنجوم �مل�شاركني يف �حلدث.

للجولف  �لوطني  �ملنتخب  �أختتم 
بطولة  يف  �مل����ث����م����رة  م�������ش���ارك���ت���ه 
ك����اأ�����س �ل����ع����امل ل���الع���ب���ني �ل���ه���و�ة 
عاملياً   61 باملركز  »كاأ�س �إيزنهاور« 
مثلهم  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا   72 �أ����ش���ل  م���ن 
�لنخبة  222 لعبا ميثلون 
مناف�شات  �شمن  و �شاركو�  ع��امل��ي��اً 
�لن�شخة  حدث  يف  و�لفرق  �لفردي 
مدينة  ����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا  �ل���ت���ي   31
دبلن �ليرلندية خالل �لفرتة من 
وتوج  �حل��ايل،  �شبتمرب  من   8-2
تاريخياً  �لأوىل  ول��ل��م��رة  ب��ل��ق��ب��ه��ا 
�مل���ن���ت���خ���ب �ل���دمن���ارك���ي مب���ج���م���وع 
و�شيفاً  وح�������ل  �����ش����رب����ة   541
 542 بر�شيد  �لأمريكي  �ملنتخب 
بر�شيد  ث��ال��ث��اً  �شربة و��شبانيا 

�شربة.  544
منتخبات   5 �لبطولة  يف  و�شاركت 
و�ملغرب  �لم��������ار�ت  وه����ي  ع��رب��ي��ه 
و�ل�������ش���ع���ودي���ة و�ل�����ع�����ر�ق و�ل����دول����ة 

�ملجاورة. 
�لأف�شل فردياً

وجن����ح �مل��ن��ت��خ��ب، �مل���ك���ون م���ن كل 
�شكيك  من خالد �جل�شمي و�أحمد 
�لي����ام  م�����د�ر  و�شيف ثابت ، على 
للمناف�شة يف ح�شد معدل  �لأربعة 
�لتي  ن��ق��ط��ة،   610 ب��ل��غ  ر���ش��ي��د 
و�شعت �لأبي�س يف �ملرتبة 61، فيما 
�لإمار�تية  �لنتائج  �أف�����ش��ل  ج���اءت 

�لالعب  عرب  �ل��ف��ردي  �شعيد  على 
�شربتني  بح�شده  ي��و���ش��ف،  خ��ال��د 
حتت �ملعدل، متبوعاً باأحمد �شكيك 
بر�شيد ثالثة �شربات فوق �ملعدل، 
ت�شع  بر�شيد  ثابت  �شيف  ثم  وم��ن 

�شربات فوق �ملعدل.
وح����ق����ق �مل���ن���ت���خ���ب ت����ق����دم����اً لف���ت���اً 
ن�شخة  يف  �لأبي�س  بنتيجة  مقارنة 
يف  ب���ه���ا  �ك���ت���ف���ى  �ل����ت����ي   2016
ن�شخة  �أن  خ�����ش��و���ش��اُ   ،65 �مل��رك��ز 

نخبة  م�����ش��ارك��ة  ���ش��ه��دت   2018
يتقدمها  �ل���ع���امل���ي���ة  �مل���ن���ت���خ���ب���ات 
�لرقم  ح��ام��ل  �لأم��ري��ك��ي  �ملنتخب 
ح�شد�ً  �ملنتخبات  كاأكر  �لقيا�شي 
للقب بر�شيد 15 �نت�شار�ً، قبل �أن 

�لدمناركي  �ملنتخب  لعبي  ينجح 
لقبهم  وح�شد  �ملفاجاأة  حتقيق  يف 
�ل�شقيقني  بنجاح  ت��اري��خ��ي��اً  �لأول 
نيكول�س ور�مو�س هويغاردبجانب 
جون �إك�شيلي�شني على  زم��ي��ل��ه��م��ا 

مد�ر �لأيام �لأربعة من �ملناف�شة يف 
حتقيق 13 �شربة حتت �ملعدل.

�ل�شام�شي: تقدم ملحوظ لالعبي 
�ملنتخب

�ل�شام�شي  م���ب���ارك  خ���ال���د  ك�����ش��ف 

�جلولف  لحت������اد  �ل����ع����ام  �لأم�������ني 
ومدير �ملنتخبات �لوطنية، عن �أن 
�لإم���ار�ت يف بطولة  تو�جد لعبي 
�لتجربة  مب���ث���اب���ة  ج�����اء  �ل����ع����امل، 
ن�شخة  كل  »م��ع  مو�شحاً:  �ملثمرة، 

ترتقي  »ك�����اأ������س �إي�����زن�����ه�����اور«  م����ن 
�ملنتخبات  بني  �ملناف�شة  م�شتويات 
�لعاملية، ومن �شمنها جناح لعبي 
�أف�شل  �لإم��ار�ت يف حتقيق نتيجة 
ن�شخة  يف  حققوها  �لتي  تلك  م��ن 

.»2016
مناف�شة  ع��ل��ى  »�ل��ب��ق��اء  و�أ�����ش����اف: 
د�ئمة مع نخبة �ملنتخبات �لعاملية، 
��شتثنائية  ف��ر���ش��اً  لع��ب��ي��ن��ا  مي��ن��ح 
ك����ب����رية على  لك���ت�������ش���اب خ�������رب�ت 
لعبني  �لو�قع مبو�جهة  �أر������س 
�أ����ش���ح���اب �خل������رب�ت م���ن خمتلف 
يف  �مل�شاركة  مثلت  �إذ  �ل��ع��امل،  دول 
��شتعد�د�ً  خ��ري  »كاأ�س �إيزنهاور« 
ل���ال����ش���ت���ح���ق���اق���ات �مل���ق���ب���ل���ة، وم���ن 
للرجال  �لعربية  �لبطولة  �أبرزها 
تون�س خالل  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا  �ل���ت���ي 
�أكتوبر   )  22  -  15( من  �لفرتة 
ب�شهر  ثم �خلليجية  �ملقبل ومن 

دي�شمرب �ملقبل«.
�ملغرب �لأف�شل عربيا

�أف�شل  �مل���غ���رب���ي  �مل��ن��ت��خ��ب  ح���ق���ق 
�لنتائج �لعربية بحلوله يف �ملرتبة 
49، بعد �أن جنح �لثالثي �ملغربي 
ع��م��ر، و�شفيان  �أي�����وب  م���ن  �مل���ك���ون 
ده�����م�����اين، وع���ث���م���ان ر�وزي ع���ل���ى 
للمناف�شات  �لأرب��ع��ة  �لأي����ام  م���د�ر 
حتت  ���ش��رب��ات  �شت��ة  حتقي�����ق  يف 

�ملعدل.

النطالقة يف اأبوظبي واخلتام يف دبي

اللجن��ة العلي��ا تبح��ث ال�ستع��دادات لط��واف الإم�ارات 

فهد عبداهلل وال�سحي يوؤكدان اأهمية دور التوعية

احلايل املو�سم  يف  الرم�س  لالعبي  متنوعة  حما�سرة   18
لالعبي  توعوية  حما�شرة   18 �إط��الق  �لرم�س  ن��ادي  �أعلن 
و�لثقافية  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �لدينية  �جل��و�ن��ب  ت�شمل  �ل��ن��ادي 
و�لإر����ش���ادي���ة خ���الل �مل��و���ش��م �حل���ايل ب��ال��ت��ع��اون م��ع موؤ�ش�شة 
كافة  على  �لت��ف��اق  مت  حيث  وعلومه،  للقر�آن  �خليمة  ر�أ����س 
�لتفا�شيل �ملرتبطة باملو�شوع يف مقر �ملوؤ�ش�شة وتبادل �لدروع 

�لتذكارية.
�لإد�رة،  جمل�س  رئي�س  نائب  جمعة،  ب��ن  ع��ب��د�هلل  فهد  و�أك���د 
رئي�س �للجنة �لريا�شية �أهمية بر�مج �لتوعية لالعبني على 

باأفكارهم و�شلوكهم  �لثقافة و�لرتقاء  �إىل تعزيز  يوؤدي  نحو 
�أحمد �ل�شحي على ح�شن  يف �ملجتمع، و�شكر يف �لوقت نف�شه 
�لتجاوب و�لهتمام بكل ما ميكن �أن ميثل �جلو�نب �لإيجابية 

لالأندية و�لريا�شيني.
�لنبيلة  �لقيم  تغر�س  �شوف  �ملحا�شر�ت  ه��ذه  مثل  و�أ���ش��اف: 
لدي �لالعبني وتوؤدي �إىل تو�شيع مد�ركهم �ملعرفية وتنمية 
�ل�شلوك  �مل��ف��اه��ي��م يف حت�����ش��ني  وت��ع��زي��ز  �ل��ع��ل��م��ي��ة  م��ل��ك��ات��ه��م 
�أن  و�لأخ���الق و�ل��ت��ع��اون م��ع �ل��زم��الء و��شتثمار �ل��وق��ت، كما 

بال�شالة  �لل��ت��ز�م  �إىل  ي��وؤدي  نحو  على  جيدة  تكون  �لنتائج 
و��شتلهام  �لر�شيدة  و�لقيادة  �لوطن  وخدمة  �لو�لدين  وب��ر 
ماآثر �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طيب 
�هلل ثر�ه. بدوره �أو�شح �أحمد �ل�شحي �أن �ل�شر�كة �ملجتمعية 
توؤدي �إىل حتقيق �لدور �لهام و�لفعال للموؤ�ش�شات �ملجتمعية 
�لتي تقوم باإعد�د وتاأهيل �لنا�شئني، كما �أن �لأندية �لريا�شية 
تتيح فر�شة ممتازة ملمار�شة �لأن�شطة �لريا�شة وتت�شامن مع 

�ملوؤ�ش�شة يف خدمة جيل �مل�شتقبل وتقدمي �لن�شح و�لإر�شاد.

اجل�سمي حقق اف�سل النتائج الإماراتية للفردي ومنتخبنا للجولف ينهي مونديال 
كاأ�س اإيزنهاور يف املركز 61 والدامنارك الأوىل لأول مرة
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دخل منتخباتنا �لوطنية لل�شطرجن، �ملرحلة 
�لنهائية من �لإعد�د للم�شاركة يف �لأوملبياد 
�لعاملي �لذي �شيقام مبدينة تومي بجورجيا 
خالل �لفرتة من 23 �شبتمرب �إىل 6�أكتوبر 
�لد�خلي  �مل��ع�����ش��ك��ر  خ����الل  وذل�����ك  �مل���ق���ب���ل، 
�ل�شارقة  ن�����ادي  يف  �لحت������اد  ي��ق��ي��م��ه  �ل�����ذي 
فندق  �لحت����اد  و�خ��ت��ار  لل�شطرجن  �ل��ث��ق��ايف 
لقربه  �ل��الع��ب��ني  ل�شكن  �ل�����ش��ارق��ة  ���ش��ن��رتو 
�لتي  �لد�خلية  �ملع�شكر�ت  وهي  �لنادي،  من 
�إىل  �ل�شفر  د�ئم حتى موعد  ب�شكل  �شتتكرر 
جورجيا، وت�شم قائمة �ملنتخب يف �ملع�شكر، 
نعمان، وعمر�ن  جا�شم عبد�لرحمن، وعمر 
�ل�شباب،  منتخب  لعبي  بجانب  �حلو�شني، 
وهم �شلطان �لزعابي وعمار �ل�شدر�ين، فيما 
�آمنة نعمان وو�فية  �ل�شيد�ت  ي�شم منتخب 
دروي�س ورو�شة �ل�شركال، وعائ�شة �شرحان، 

ومرمي عي�شى.
يف �لوقت �لذي يو��شل �لأ�شتاذ �لكبري �شامل 

عبد�لرحمن �لتح�شر لالأوملبياد مع �لأ�شتاذ 
مدرب  لن���د  ق�شطنطني  �ل��رو���ش��ي  �ل����دويل 
�ل���دويل  �لأ����ش���ت���اذ  وك���ذل���ك  �لأول  �مل��ن��ت��خ��ب 
�شعيد ��شحاق و��شتاذ �لأحتاد �لدويل عثمان 
مو�شى، فيما يتوىل تدريب �لفتيات �لأ�شتاذ 
�لدويل �لكبري �لكوبي و�لرت تابع ��شتعد�د�ت 
�لدكتور  �مل��ع�����ش��ك��ر،  وح�������ش���ور  �مل��ن��ت��خ��ب��ات، 
�شرحان �ملعيني ومهدي عبد�لرحيم �لأمني 

�لعام �مل�شاعد م�شت�شار �للجنة �لفنية.
�لفنية،  �للجنة  رئي�س  فوزية عبا�س  و�أك��دت 
�لالعبني  جتميع  على  ح��ر���س  �لحت���اد  �أن 
يف مع�شكر د�خ��ل��ي م��ن �أج��ل �ل��دخ��ول �ملبكر 
�أج��و�ء �لبطولة خا�شة من خالل �للعب  يف 
�للعب  �إىل  بالإ�شافة  بينهم  فيما  مباريات 
�ملقيمني  �لدوليني  و�لأ�شاتذة  �جلاليات  مع 
د�خ������ل �ل�����دول�����ة، وف���ر����ش���ة �أم�������ام �مل���درب���ني 
للو�شول لأف�شل جاهزية لالعبني من �أجل 

�لظهور �مل�شرف يف �لأوملبياد.

و�أ�شافت �أن �لحتاد على مد�ر �أكر من عام 
م��ن �جل  و�ل��الع��ب��ات  �لالعبني  وه��و يجهز 
�لو�شول �إىل هذه �ملحطة �لأهم يف �لأجندة 
حر�س  �ملا�شية  �ل�شهور  وط���و�ل  �ل��دول��ي��ة، 
�لبطولت  ك���ل  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  �لحت�����اد 
زيادة  �أج��ل  من  و�لعربية  و�لقارية  �لدولية 
بجانب  و�ل����الع����ب����ات  �ل���الع���ب���ني  �ح���ت���ك���اك 
�مل�شتمرة  و�ملع�شكر�ت  �لد�خلية  �لبطولت 
جميع �ملدربني  �لحتاد منح  �أن  ل���درج���ة 
ل���و����ش���ع �خلطط  �ل���ك���ام���ل���ة  �ل�������ش���الح���ي���ات 
ب��اأن ه��ذه �ملرحلة من  و�ل��رب�م��ج م��ع قناعة 
�ل�����ش��اب��ق يف ظ��ل تغري  �لإع�����د�د تختلف ع��ن 
بكثري  �أف�شل  نتائج  نحقق  ب��اأن  �لطموحات 
�لعاملي  �لوملبياد  يف  �ل�شابقة  �مل�شاركات  من 
و�أي�شا  �ل��الع��ب��ني  يف  ك��ب��رية  ث��ق��ة  ول��دي��ن��ا 
�لأجهزة �لفنية يف �لو�شول للهدف وحتقيق 
م��رك��ز م��ت��ق��دم يف �ل��رتت��ي��ب �ل��ع��ام ي��ف��وق ما 

حققناه من قبل.

�لحت���اد ح��ر���س على عدم  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�ملرتبطني  �ل��الع��ب��ني خ��ا���ش��ة  وق���ت  �ه�����د�ر 
و�أي�شا  و�مل����د�ر�����س  ب��اجل��ام��ع��ات  ب��ال��در����ش��ة 
�أيام   3 على  �ملع�شكر  عمل  و�أق���ر  �ل��وظ��ائ��ف، 
�أ�شبوعيا �خلمي�س و�جلمعة و�ل�شبت، و�شوف 
�ل�شفر  موعد  حتى  �لتجمعات  ه��ذه  ت�شتمر 
بجانب متابعة تدريبات �لالعبني على مد�ر 
�لأ�شبوع فلم يعد لدينا وقت �شوى �لتجهيز 

�لنهائي للحدث �لعاملي.
�ل�شطرجنية  �لأن��دي��ة  جميع  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
تتعاون معنا يف هذ� �جلانب، ولبد �أن ن�شيد 
و�لالعبات  �لالعبني  جتهيز  يف  بجهودهم 
�ل���ت���ج���اوب م���ع �لحت������اد يف كل  و�أي�������ش���ا يف 
م�شتمر  تو��شل  وهناك  و�ل��رب�م��ج  �خلطط 
�لبيئة  ع��ام  وب�شكل  و�لأن���دي���ة  �لحت���اد  ب��ني 
وما  ل��الومل��ب��ي��اد،  �ل��الع��ب��ني  لتجهيز  ج��ي��دة 
نطمح �إليه �أن نرتجم هذ� �لتعاون �إىل نتائج 

على �أر�س �لو�قع يف جورجيا.

عن  �ل��دف��اع  حملة  �حل�شن  دب��ا  ��شتهل  فريق نادي 
لقبه بفوز غال وثمني على �شيفه وجاره خورفكان 
2-1 قبل نهاية �ملبار�ة �لتي جمعت بني �لفريقني 
يف �جلولة �لأوىل من مباريات �ملجموعة �لأوىل يف 
وكانت  �ل�شالت  ق��دم  لكرة  �لحت��اد  كا�س  متهيدي 
�لذي   1-1 �ل��ت��ع��ادل  ن��ح��و  �مل��ث��رية ت�شري  �مل��و�ج��ه��ة 
���ش��ي��ط��ر ع��ل��ى م��ع��ظ��م ف����رت�ت �مل����ب����ار�ة وج����اء هدف 
�لالعب �ملتالق عبد�هلل  ط��ري��ق  ع��ن  �ل��غ��ايل  �ل��ف��وز 

�حلو�شني.
ل���دب���ا �حل�����ش��ن ك���اب���ن �لفريق  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  �ف��ت��ت��ح 
و�ئ���ل حم��م��د خمي�س ب��ع��د م���رور دق��ي��ق��ة م��ن زمن 
هيثم  طريق  ع��ن  �لتعادل  �للقاء و�درك خورفكان 
�ل�شاعر وبعدها �نتهج فريق دبا �حل�شن بقيادة مدربه 
روي جيماريت�س تكتيك �لباور بالي  �ل��ربت��غ��ايل 

نهاية  ول���غ���اي���ة  �لأول  �ل�������ش���وط  م��ن��ت�����ش��ف  م���ن���ذ 
�لأر����س م��ن �متالك  �أ���ش��ح��اب  �مل��ب��ار�ة ومل ي�شتفد 
لي�شع  �لأخ��رية  �لثو�ين  يف  �ل  تكتيك �لباور بالي 
حملة  يف  ر�شيده  يف  نقاط  ث��الث  �ول  �حل�شن  دب��ا 

�لدفاع عن لقبه.
فريق  �شيفه  على  �لن�شر  تغلب  �لثانية  �ملبار�ة  ويف 
مبار�ة  �لفريقان  ق��دم  �ن  بعد   2-3 مليحة  ن���ادي 
حممد  جنمه  بهدف  �لن�شر  وتقدم  و�شريعة  قوية 
�لتعادل ملليحة  عبيد و�درك �حمد جا�شم �حلمادي 
و�أ�شاف �حمد  �لأول  �ل�����ش��وط  عليه  �نتهى   1-1
وقبل  و�ل��ث��ال��ث  �ل��ث��اين  خليل �حلو�شني �لهدفني 
�لنهاية بخم�س ثو�ن قل�س مليحة �لفارق �ىل هدف 
�حلمادي  �ح��م��د  منها  �شجل  تر�كمية  �شربة  م��ن 

�لهدف �لثاين له.

�شكل  ق��د  �ن فريق مليحة  �لإ���ش��ارة �ىل  م��ن   ولبد 
ندية كبرية �مام �لن�شر ولول بر�عة ويقظة حار�س 
بخربته  تعامل  �ل��ذي  يو�شف  حممد  �لن�شر  جابر 
�لكبرية مع ت�شديد�ت لعبي مليحة ملا خرج �لعميد 
ظ��اف��ر� ب��ن��ق��اط �مل���ب���ار�ة ك��ام��ل��ة وك���ان ف��ري��ق مليحة 
�مل��ب��ار�ة وت��ط��ور �لفريق  �لأف�����ش��ل يف بع�س ف���رت�ت 
ك��ث��ري� وب��ع��د �ك��ت��م��ال ���ش��ف��وف �ل��ف��ري��ق بالالعبني 
�مل��ق��ي��م��ني خ����الل �ل���ف���رتة �ل���ق���ادم���ة ���ش��ي��ك��ون فريق 
مليحة خطر� يهدد جميع �لفرق يف حال �ملحافظة 
على �مل�شتوى �لذي قدمه �مام �لن�شر وتاألق يف �إد�رة 
�ملبار�تني ثالثة ��شقاء هم نا�شر و�إبر�هيم �ملرزوقي 
طارق  ومليحة  وثالثهما  �لن�شر  لقاء  �د�ر�  �للذ�ن 
وخورفكان  �حل�شن  دب��ا  ل��ق��اء  �د�ر  �ل���ذي  �مل��رزوق��ي 

ومعه �إبر�هيم �ملن�شوري. 

�لبحرينية  �لأوملبية  �للجنة  نظمت 
�لريا�شي يف ثالثة حماور  �ملنتدى 
هي حمو �لأمية �لبدنية ومكافحة 
�لريا�شي  و�لح�����رت�ف  �مل��ن�����ش��ط��ات 

بح�شور عدد كبري من �مل�شاركني.
ويف حم��ا���ش��رة حت��ت ع��ن��و�ن »حمو 
تعليمية«  كو�شيلة  �لبدنية  �لأم��ي��ة 
دين  د.  �لأ���ش��رت�يل  �ملحا�شر  تناول 
دي����ديل �ل��ع��م��ل��ي��ات �مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
برنامج حمو �لأمية �لبدنية كمنهج 
�لريا�شية،  �ل���وك���الت  يف  تعليمي 
ممار�شة  تاأثري  �أهمية  على  م��وؤك��د� 
�لعلمي  �لتح�شيل  على  �لريا�شية 
�لريا�شيات  م������ادة  يف  وحت�����دي�����د�ً 
و��شتعر�س  �مل���و�د  وب��اق��ي  و�ل��ق��ر�ءة 
�لأث���ر  ذل���ك  ب��ي��ن��ت  در�����ش���ات علمية 
ب����اأن ممار�شة  م��و���ش��ح��ا  ب����الأرق����ام، 
�ل��ري��ا���ش��ة ل��ه��ا ن��ت��ائ��ج ر�ئ���ع���ة على 

�لأطفال.
�إىل وج���ود حت��دي��ات كثرية  و�أ����ش���ار 
�لبدنية مثل  �لأم��ي��ة  ت��و�ج��ه حم��و 
�لأن�شطة  ممار�شي  ع��دد  �نخفا�س 
�لغ�س  و�ن����ت���������ش����ار  �ل����ري����ا�����ش����ي����ة، 
�لو�قع  و�لعباأ  �ملن�شطات  و��شتخد�م 
ع���ل���ى �مل���وؤ����ش�������ش���ات م����ن �لأم����ر������س 
تفعيل  ي�شتوجب  م��ا  وه��و  �مل��زم��ن��ة، 
ب����رن����ام����ج حم�����و �لأم������ي������ة و�ق����ن����اع 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل�����دول ب��ه م��ن خالل 
وربطه  �أخ�������رى  ب��ع��ن��ا���ش��ر  دجم�����ه 
ب���ال���ب���ع���د �ل����ف����ك����ري و�لج���ت���م���اع���ي 

�ملنا�شب  �ل��ق��ب��ول  ل��ي��ل��ق��ى  و�مل���ع���ريف 
ويقتنع �لخرين به.

و���ش��ه��د �ل��ي��وم �ل��ث��اين م��ن �ملنتدى 
�ملن�شطات  م��ك��اف��ح��ة  دورة  �إق���ام���ة 
يف �مل��ج��ال �ل��ري��ا���ش��ي �ل���ذي حا�شر 
فيها رئي�س ق�شم �لتوعية و�لإعالم 
باللجنة �لكويتية ملكافحة �ملن�شطات 
�ملن�شطات  م��ك��اف��ح��ة  ف��ري��ق  رئ��ي�����س 
�لريا�شي  �مل��ج��ال  يف  و�ل��ه��رم��ون��ات 
يف  للريا�شة  �لعامة  للهيئة  �لتابع 
دول���ة �ل��ك��وي��ت �مل��ح��ا���ش��ر د. حممد 

�لح�������رت�ف  ودورة  �ل�����دو������ش�����ري، 
فيها  ح���ا����ش���ر  �ل�������ذي  �ل���ري���ا����ش���ي 
م�شروع  مدير  وي��رز  مركز  مدير 
�لريا�شية  و�ل��ب��ع��ث��ات  �لح������رت�ف 
�لبنمحمد،  ف������و�ز  �ل���ب���ح���ري���ن  يف 
م�شوؤولني  ح�شور  �شهدتا  و�للتني 
و�لريا�شية  �ل�شحية  �لأن��دي��ة  ع��ن 
و�لهيئات  �مل����ر�ك����ز  ع���ن  ومم��ث��ل��ني 
�ملخت�شني  م���ن  وع����دد  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 

و�ملهتمني يف هذ� �ل�شاأن.
 وكان �لأمني �لعام للجنة �لأوملبية 

�لبحرينية عبد�لرحمن ع�شكر قال 
�ملنتدى  هذ�  �إن  �ملنتدى:  �فتتاح  يف 
�ل�شيخ  �شمو  مل��ب��ادرة  �م��ت��د�د  يعترب 
�آل خ��ل��ي��ف��ة ملحو  ب���ن ح��م��د  ن��ا���ش��ر 
�لأم��ي��ة �ل��ب��دن��ي��ة و�ل��ر�م��ي��ة لو�شع 
�لريا�شة  خ����ارط����ة  ع���ل���ى  �مل��م��ل��ك��ة 
�ملنتدى  م��ن��وه��ا مب��ح��اور  �ل��ع��امل��ي��ة، 
�لبدنية  �لأمية  حمو  تخ�س  و�لتي 
ومكافحة  �ل��ري��ا���ش��ي  و�لإح������رت�ف 
��شا�شية  رك���ائ���ز  وت���ع���د  �مل��ن�����ش��ط��ات 

لتطوير �حلركة �لريا�شية.

منتخ��ب ال�سط���رن���ج يب����داأ الإع�����داد 
الأخي���ر لالأوملبي��اد العامل���ي

فوز دبا احل�سن والن�سرعلى خورفكان ومليحة يف كاأ�س كرة ال�سالت

اللجنة الأوملبية البحرينية تنظم املنتدى الريا�سي 
ملحو الأمية البدنية ومكافحة املن�سطات والحرتاف

»املحرتفني« تطلق موقع وتطبيق فانتا�سي 
وتعلن عن جوائز كربى

�إطالق  عن  �ملحرتفني  دوري  جلنة  �أعلنت 
موقع وتطبيق لعبة فانتا�شي دوري �خلليج 
 Arabian Gulf League(  لعربي�
�خلطة  م����ع  مت���ا����ش���ي���اً   ،)Fantasy
�لتي   2020-2017 �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لتطبيقات  �لتكنولوجيا  تفعيل  ح��ددت 

�لذكية كاأحد �أهد�فها �ل�شرت�تيجية.
�شيتيح �لتطبيق، �لذي �شيتوفر على �أجهزة 
�أندرويد و�أبل، للم�شاركني �ختيار ت�شكيالت 
و�لنتقالت،  �ل��ت��ب��دي��الت  �إج����ر�ء  ف��رق��ه��م، 
�ل����ش���رت�ك يف �ل���دوري���ات و�لط�����الع على 
جو�ئز  عن  �للجنة  �أعلنت  وق��د  �لرتتيب. 

نقدية قيمة للفائزين، حيث يح�شل �لفائز 
�جلائزة  على  �ملو�شم  بنهاية  �لأول  باملركز 
�ألف درهم، ويح�شل   30 �لكربى وقيمتها 
�ألف درهم،   15 �لثاين على  �ملركز  �شاحب 
بينما يح�شل �شاحب �ملركز �لثالث على 7 

�آلف درهم.
ج���و�ئ���ز لأ�شحاب  �ل��ل��ج��ن��ة  خ�����ش�����ش��ت  ك��م��ا 
�لأول  �ل��دور  بنهاية  �لأوىل  �لثالثة  �ملر�كز 
�شيح�شل  حيث  �لعربي،  �خلليج  دوري  من 
�ل��رتت��ي��ب ع��ل��ى ج���و�ئ���ز بقيمة  م��ت�����ش��درو 
 1500 و  دره���م  �آلف   3 دره����م،   4500

درهم على �لتو�يل.

�ملناف�شات  �لإث��ارة على  �ملزيد من  ولإ�شفاء 
على  �حلا�شل  �لالعب  �شيفوز  �لأ�شبوعية، 
�لدوري  �أك��رب ع��دد نقاط يف كل جولة من 

على جائزة مقد�رها �ألف درهم.
�أخبار  �آخ���ر  متابعة  �ل��الع��ب��ون  وي�شتطيع 
عن  �ل��ع��رب��ي  �خلليج  دوري  فانتا�شي  لعبة 
ط���ري���ق ح�����ش��اب »ف��ان��ت��ا���ش��ي دوري����ن����ا« على 
م��وق��ع �ل��ت��و����ش��ل �لإج��ت��م��اع��ي ت��وي��رت @

.FantasyAGL
�جلدير بالذكر �أن �مل�شاركة يف لعبة فانتا�شي 
مفتوحة  ���ش��ت��ك��ون  �ل��ع��رب��ي  �خل��ل��ي��ج  دوري 

للالعبني من جميع �أنحاء �لعامل.

�أنييلي،  �أن��دري��ا  �أك���د رئي�س ر�ب��ط��ة �لأن��دي��ة �لأوروب���ي���ة، �لإي��ط��ايل 
�لأخ�شر لإطالق  �ل�شوء  �أعطى  �لقدم  �لأوروب��ي لكرة  �أن �لحت��اد 
م�شابقة قارية ثالثة لالأندية، �ىل جانب دوري �لأبطال و”يوروبا 
�لكوؤو�س  كاأ�س  �إلغاء  على  �لزمن  من  عقدين  بعد  وذل��ك  ليغ”، 
�لأوروبية. وقال �أنييلي، �لع�شو �ي�شا يف جلنة �مل�شابقات يف �لحتاد 
�إيطاليا يف �ملو��شم �ل�شبعة  �لأوروب��ي ورئي�س نادي يوفنتو�س بطل 
يف  �لأن��دي��ة  ل��ر�ب��ط��ة  �لعمومية  �جلمعية  بعد  �ل��ث��الث��اء  �مل��ا���ش��ي��ة، 
م�شابقة  لإط��الق  ُمِنح  قد  �لأخ�شر  “�ل�شوء  �أن  �لكرو�تية  �شبليت 
ثالثة لالأندية، ما يرفع جمموع عدد �لأندية �مل�شاركة يف �مل�شابقات 
�لقارية �ىل 96 �عتبار� من مو�شم 2021-2022”، وذلك عرب 

�حل�شاب �لر�شمي لر�بطة �لالعبني على تويرت.
للجنة  �ملقبل  �لجتماع  خ��الل  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  على  �لت�شديق  ويجب 

ب��ي��ان و���ش��ل �ىل وكالة  ق��ال يف  �ل���ذي  �ل��ق��اري  ل��الحت��اد  �لتنفيذية 
ويدر�س  م�شابقاته  �شكل  يف  �ل���دو�م  على  “يفكر  �أن��ه  بر�س  فر�ن�س 
�لقارية  �لهيئة  �أن  م�شيفا  �خليار�ت”،  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة 
�تخاذ  �لأندية قبل  د�خل جلنة م�شابقات  �أفكار� خمتلفة  “تناق�س 

قر�ر ب�شاأن �لتغيري�ت �ملحتملة«.
�لتي مل يعرف  �لثالثة  �مل�شابقة  �قامة  �لت�شديق على  ويف حال مت 
��شمها حتى �لآن، �شيقل�س عدد �لفرق �مل�شاركة يف دور �ملجموعات 
 32 �لبقاء على  48، مع  32 عو�شا عن  ليغ” �ىل  “يوروبا  من 
�أجل  م��ن  �جل���دي���دة،  �مل�شابقة  يف  و32  �لأب���ط���ال  دوري  يف  ف��ري��ق��ا 

�لو�شول �ىل �لرقم 96 �لذي حتدث عنه �أنييلي.
�لقاري  �لحت���اد  رئي�س  ق��ال��ه  عما  �أنييلي  ع��ن  ���ش��در  م��ا  ويختلف 
�ل�شلوفيني �ألك�شندر ت�شيفريين يف موناكو �ل�شهر �ملا�شي، حني قلل 

من �أهمية ما ذكرته و�شائل �لعالم عن هذ� �ملو�شوع بالقول “�إنها 
جمرد مناق�شات، هل من �لأف�شل �أن يكون لديك 64 )فريقا( يف 
32 و32 )يف دوري �لأب��ط��ال(؟ �نها جمرد  �أو  �ل��دوري �لأوروب���ي 

مناق�شات«.
40 عاما قبل  �لأوروب��ي��ة طيلة  �ل��ك��وؤو���س  ك��اأ���س  و�أق��ي��م��ت م�شابقة 
�لأب��ط��ال، وكان  �مل�شاركة يف دوري  تو�شيع  بعد   1999 تلغى يف  �أن 
“لطلبات  بالن�شخة �لأخرية، لكن نتيجة  �لفائز  �لإيطايل  لت�شيو 
يف  �مل�شاركة  �لأندية  عدد  بزيادة  �لأوروب��ي��ة  �لأندية  ر�بطة  �أع�شاء 
�أن  �ملف�شل  ك��ان �خل��ي��ار  �ل��ق��دم،  �لأوروب����ي لكرة  م�شابقتي �لحت���اد 
قاله  م��ا  بح�شب  وذل��ك  فريقا”،   32 ت�شم  ثالثة  م�شابقة  نن�شئ 
�ىل  “�حلاجة  م�شيفا  �لأوروب��ي��ة،  �لأندية  لر�بطة  بيان  يف  �أنييلي 

زيادة �لقيمة �لإجمالية للم�شابقات كان �لعامل �حلا�شم«.

م�سابقة اأوروبية ثالثة لالأندية اعتبارا من 2021  هزاع بن زايد : اجلوجيت�سو اأ�سبحت بدعم حممد بن 
زايد جزءًا من الثقافة الريا�سية ال�سبابية يف العامل

�أ�شاد �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي بدعم �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة لريا�شة 

�جلوجيت�شو مما �أ�شهم يف تطويرها وعزز من �نت�شارها.
وقال �شموه �ن  �مليد�ليات �لت�شع �لتي حققها �شباب �لإمار�ت خالل �لبطولة �لآ�شيوية للجوجيت�شو يف 
�أندوني�شيا توؤكد حجم تطور هذه �لريا�شة �لتي �أ�شبحت بف�شل دعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ومتابعته �حلثيثة جزء� من �لثقافة �لريا�شية �ل�شبابية يف �لإمار�ت و�ملنطقة �لعربية 

و�لعامل.
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الفجر الريا�ضي

�لت�شجيل  ب��اب  �لرب��ع��اء  �ل��ي��وم  يغلق 
دبي  �شباق  مناف�شات  يف  للم�شاركة 
ل���ل���ق���و�رب �ل�����ش��ر�ع��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة 22 
بطولة  م��ن  �لأوىل  -�جل��ول��ة  ق��دم��ا 
و�ل������ذي   2019--2018 دب������ي 
ينظمه نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لبحرية بعد غد �جلمعة يف �شو�طئ 
�لريا�شي  �مل��و���ش��م  �ف��ت��ت��اح  ج��م��ري� يف 

�لبحري �جلديد.
و�أكملت �للجنة �ملنظمة يف نادي دبي 
�ل����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة كافة 
فعاليات  لبدء  �ل��الزم��ة  �لتجهيز�ت 
�جلديد  �لبحري  �لريا�شي  �ملو�شم 
ح��ي��ث ���ش��ت��اأت��ي �لن��ط��الق��ة ي���وم بعد 
غد -�جلمعة- باإقامة �شباق �جلولة 
للقو�رب  دب�����ي  ب���ط���ول���ة  يف  �لأوىل 
و�لتي  قدما   22 �ملحلية  �ل�شر�عية 
فئتي  ب��اإ���ش��ه��ار  ج��دي��د�  �شكال  ت��اأخ��ذ 
)مو�ليد  ���ش��ن��ة   16-8 �ل��ن��ا���ش��ئ��ني 
و�ل�شباب  �أق�������ش���ى(  2002كحد 
)مو�ليد 1997 كحد  �شنة   21-8
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أق�����ش��ى(. وح����ددت 
يوم  ع�شر  �لثالثة  �ل�شاعة  لل�شباق 
�جلمعة �ملقبل كاأخر موعد للقو�رب 
�مل�شاركة للو�شول �إىل نقطة �لتجمع 
جمري�  م���ن���ط���ق���ة  م���ي���ن���اء  )ع���������ايل( 
لالنطالقة  ت���ق���رر  يف  )�ل����ر�ب����ع����ة( 

من  بالقرب  ع�شر�  �لر�بعة  �ل�شاعة 
قناة دبي �ملائية باجتاه خط �لنهاية 
م�شافة  �خلام�شة  جمري�  منطقة  يف 

ت�شل �إىل 5 كلم.
�لقمزي م�شرف  ودع��ا ه��زمي حممد 
ع������ام �ل�������ش���ب���اق ج���م���ي���ع �ل����ن����و�خ����ذة 
�مل�شاركة  يف  �ل����ر�غ����ب����ني  و�مل��������الك 
�شرورة ��شتكمال �إجر�ء�ت �لت�شجيل 
و�للو�ئح  �ل�����ش��روط  ك��اف��ة  و����ش��ت��الم 
�لنادي  يف  �ملنظمة  �للجنة  قبل  م��ن 
و�لطالع على �لتعديالت و�ل�شروط 
و�لتي  �ل�����ش��ب��اق  ل���ه���ذ�  �مل�����ش��ت��ح��دث��ة 
هي  �لدولة  ملو�طني  فئتني  �شت�شمل 
)مو�ليد  ���ش��ن��ة   16-8 �ل��ن��ا���ش��ئ��ني 
و�ل�شباب  �أق�������ش���ى(  2002كحد 
 1997 )م���و�ل���ي���د  ���ش��ن��ة   21-8
�للجنة  �أن  و�أك������د  �أق�������ش���ى(.  ك��ح��د 
ن�����ادي دبي  ل��ل�����ش��ب��اق��ات يف  �مل��ن��ظ��م��ة 
ترحب  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل 
جلميع  �لل�����ك�����رتوين  ب��ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
�ل��ر�غ��ب��ني يف �مل�����ش��ارك��ة وذل����ك عرب 
�ل��ر�ب��ط �خل��ا���س و�ل���ذي مت �ر�شاله 
خدمة  ع�����رب  و�مل���������الك  ل����ل����ن����و�خ����ذة 
حيث  �ل��ق�����ش��رية  �لن�شية  �ل��ر���ش��ائ��ل 
ت�شتمر عملية �لت�شجيل و�لقيد حتى 
�ليوم �لأربعاء  �لثالثة ع�شر  �ل�شاعة 
�إغالق باب �لت�شجيل و�إعالن  موعد 

قائمة �لقو�رب �مل�شاركة يف �حلدث.
�أن هنالك  �ل�شباق  وقال م�شرف عام 
بها  ي��ق��وم  �أن  يجب  مهمة  �إج�����ر�ء�ت 
�مل�����ش��ارك��ون يف �ل�����ش��ب��اق ي���وم �جلمعة 
من بينها �إجر�ء �لتدقيق عند نقطة 
�ل��ت��ج��م��ع ويف ح���ال���ة ع����دم �لل���ت���ز�م 
باقي  يف  �لقارب  �إيقاف  �شيتم  بذلك 
�ملنظمة  �للجنة  �أن  موؤكد�  �جل��ولت 
مبوعد  �مل�����ش��ارك��ني  ب��اإخ��ط��ار  �شتقوم 
�لر�شائل  ع��رب  �ل�شباق  و�إح��د�ث��ي��ات 
�لتطور�ت  وكافة  �لق�شرية  �لن�شية 
�إذ� مت تغيري خط �لنهاية عرب زو�رق 

�للجنة �ملنظمة.
�ل��ن��ت��ائ��ج �لأول���ي���ة لكل  �أن  ك��م��ا ذك���ر 
�شباق �شت�شدر مبا�شرة عقب نهايته 
نهائية  ب�شورة  �عتمادها  يتم  فيما 

بعد �لنظر يف تقارير �حلكام ونتائج 
لكل  كذلك  وف��رزه��ا  �لفني  �لفح�س 
تغيري  وتقرر  ونا�شئني(  )�شباب  فئة 
بالن�شبة  �ل��ن��ق��اط  �ح��ت�����ش��اب  ن���ظ���ام 
للرتتيب �لعام بحيث �شيح�شل �لأول 
 49 ع��ل��ى  و�ل��ث��اين  50 نقطة  ع��ل��ى 
�لنقاط  و�شتمنح   48 على  و�لثالث 
ليتم  تنازليا  �خلم�شني  �ملركز  حتى 
�مل���ر�ك���ز �لأوىل يف  �أ���ش��ح��اب  حت��دي��د 

�لرتتيب �لعام لكل فئة.
و�أف��������اد ه�����زمي حم���م���د �ل���ق���م���زي �أن 
�لنا�شئني  لفئة  خا�شة  قيود  هنالك 
�ل����ق����و�رب  ت���رف���ع  �أن  ت���ق���رر  ح���ي���ث  
ها�شا  علما  �لفئة  ه��ذه  يف  �مل�شاركة 
يحمل �للون �لأزرق )�علي �لروي�شي( 
ق��ب��ل �ل��ف��ح�����س و�أث���ن���اء �ل�����ش��ب��اق كما 
�لعام  ل��ل��رتت��ي��ب  ن��ق��اط��ا  �شتحت�شب 
����ش���ري���ط���ة �لل�����ت�����ز�م ب���امل�������ش���ارك���ة يف 
�جلولت �لثالث. و�أعرب م�شرف عام 
�أمنياته  �ل�شباق يف ختام حديثه عن 
�مل�شاركني  ل��ك��ل  و�ل��ن��ج��اح  بالتوفيق 
م�شيد�  �ملو�شم  يف  �لأول  �ل�شباق  يف 
بروح �لتعاون و�لهتمام �لتي �عتادت 
عليها �للجنة �ملنظمة من قبل جميع 
ت�شتمر  �أن  �لنو�خذة و�ملالك متمنيا 
�ل�شورة يف �ل�شباق �لأول يوم بعد غد 
ب�شورة  �لأم��ر  ينعك�س  حتى  �جلمعة 

�ملو�شم  م��ر�ح��ل  ب��اق��ي  على  �إيجابية 
�لريا�شي �لبحري �جلديد 2018-

.2019
�حت�شاب نقاط �لرتتيب �لعام:

�لأول: 50 نقطة
�لثاين: 49نقطة

�لثالث: 48 نقطة
�لر�بع: 47 نقطة

�خلام�س: 46 نقطة
�ل�شاد�س: 45 نقطة
�ل�شابع : 44 نقطة
�لثامن: 43 نقطة
�لتا�شع: 42 نقطة

نقطة  �لعا�شر: 41 
1999

للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ن���ادي  نظم 
ل���ل���ق���و�رب  ����ش���ب���اق  �أول  �ل���ب���ح���ري���ة 
22 ق��دم��ا بعد  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة 
�شمو  بتوجيهات  �لفئة  ه��ذه  �عتماد 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
نائب حاكم دبي وزير �ملالية يف �ليوم 
 1999 عام  �أكتوبر  �شهر  �لأول من 
�شو�طئ  �أق��ي��م يف  ���ش��ب��اق  �أول  و���ش��ه��د 
ون�����ال  ق�����ارب�����ا   16 م�������ش���ارك���ة  دب������ي 
هياف  �ل���ق���ارب  وق��ت��ه��ا  �لأول  �مل��رك��ز 
ر��شد  حممد  ر��شد  �لنوخذة  بقيادة 

�لرميثي.

افتتاح مو�سم البحر على �سواطئ جمريا اجلمعة

غلق الت�سجيل للم�ساركة يف �سباق ال�سراعية 22 قدما اليوم
القمزي: نتطلع لفعاليات ناجحة بتعاون املالك والنواخذة

رح����ب ف���ري���ق م��ن��ط��اد �لإم��������ار�ت مب�����ش��ارك��ة ب���ول���ن���د� يف 
“مهرجان منطاد �شمري �لحتاد �لأول” �ملقرر �نطالقه 
يف �إمارة �ل�شارقة خالل �شهر نوفمرب �لقادم حيث ت�شارك 
من  �مل�شاركة  �لعاملية  �لفرق  بجانب  بولندية  ف��رق  ع��دة 

�ليابان و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�يطاليا وفرن�شا.
رئي�س  �ملن�شوري  نا�شر  �لعزيز  �لكابن طيار عبد  و�أك��د 
يف  �لبولندية  �ل��ف��رق  م�شاركة  �أهمية  �لإم����ار�ت  منطاد 
�ملهرجان خلربتها �لكبرية يف هذ� �ملجال حيث ت�شت�شيف 
مدينة نانونت�شوف �لبولندية �شنويا عدد� من �ملهرجانات 
و�لبطولت منها بطولة �لعامل لل�شباب وبطولة �لعامل 

�ملا�شي  �أغ�شط�س  يف  �أقيمت  �لتي  للمناطيد  �لن�شائية 
وحققت فيها بولند� �ملركز �لأول.

و�أ���ش��ار �مل��ن�����ش��وري �إىل �أه��م��ي��ة �إط���الق م��ه��رج��ان منطاد 
�ل�شارقة  وم���دن  مناطق  جميع  �شيجوب  �ل���ذي  �لحت���اد 
�ل��دول��ة خالل  �ل��ت��ي حققتها  �لعاملية  �لإجن����از�ت  ن��اق��ال 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  ب��د�أه��ا  �لتي  م�شريتها 
�لقيادة  ظ��ل  حت��ت  “ و�مل�شتمرة  �هلل  “ رحمه  نهيان  �آل 
�لر�شيدة بجانب �إجناز�ت �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�ل�شارقة �لتي نقلت �إمارة �ل�شارقة �إىل �لعاملية يف خمتلف 

�لدويل  �لإم�����ار�ت  م��ه��رج��ان  �حت�شنت  و�ل��ت��ي  �مل��ج��الت 
دولة  و���ش��ع  م��ا   2006 يف  �ن��ط��الق��ت��ه  م��ن��ذ  للمناطيد 
�لإمار�ت و�إمارة �ل�شارقة على خارطة �لعامل ملهرجانات 

�ملناطيد �لعاملية.
�لتي  �ل��دع��وة  �شمن  �لبولندية  �ل��ف��رق  م�شاركة  وت��اأت��ي 
يف  �لإم���ار�ت  منطاد  فريق  م�شاركة  هام�س  على  تلقتها 
خالل  �لبولندية  نانونت�شوف  مدينة  وبطولة  مهرجان 
منطاد  وج��ول��ة  م�شاركة  �شمن  �ملا�شي  �أغ�شط�س  �شهر 
�شمري �لحتاد �لعاملية و�لتي حقق خاللها �ملنطاد جناحا 

كبري� فاق �لتوقعات.

»منطاد الإمارات« يرحب مب�ساركة الفرق البولندية ب�»مهرجان �سمري الحتاد« يف ال�سارقة

دييغو  �لأرجنتينية  �لقدم  كرة  �أ�شطورة  و�شف 
م��ار�دون��ا ق��ر�ره بتدريب دور�دو����س �ل��ذي يلعب 
جديدة  ب���ولدة  �ملك�شيكية،  �لثانية  �ل��درج��ة  يف 
�أع��و�م من �لإدم���ان، وذل��ك مع  بالن�شبة له بعد 

تقدميه ر�شميا كمدرب جديد للفريق.
و�أثار قر�ر مار�دونا �لذي �شارع علنا مع �إدمانه 
بالإ�شر�ف  و�ل��ب��د�ن��ة،  و�لكحول  �مل��خ��در�ت  على 
على هذ� �لفريق �ل�شتغر�ب كونه �شيتو�جد يف 
عرين كارتالت �ملخدر�ت �ملك�شيكية، وهي ولية 

�شينالو�.
دور�دو�����س،  يف  ل��ه  �شحايف  م��وؤمت��ر  �أول  يف  لكن 
و�شف بطل مونديال 1986 وظيفته �جلديدة 
باأنها بد�ية �شحية جديدة بعد “مر�س” طويل، 
�أمام  �إ�شارة �ىل ما مر به يف �ملا�شي، م�شيفا  يف 
موؤمتر�ت  قاعة  د�خ��ل  جتمعو�  �شحايف   200
�لفندق يف كولياكان، عا�شمة �لولية، حيث قدم 

ر�شميا كمدرب جديد للنادي �ملتعر؟
وقال �إبن �ل�57 عاما “�أريد �أن �أمنح دور�دو�س 
مري�شا  كنت  مري�شا.  كنت  عندما  خ�شرته  ما 
طو�ل 14 عاما. �لآن �أريد �أن �أرى �ل�شم�س، �أريد 
�أذهب  �أك��ن  �لليل. مل  �ل�شرير يف  �ىل  �أذه��ب  �أن 
�أع��رف حتى ما هي  �أك��ن  حتى �ىل �لفر��س. مل 

�لو�شادة. لهذ� �ل�شبب قبلت عر�س دور�دو�س«.
جميلة  ذك��ري��ات  حت��م��ل  �ملك�شيك  �ىل  و�ل���ع���ودة 
هناك  حتقق  �لوحيد  �لعاملي  لقبه  لأن  ملار�دونا 
لكن  �لغربية،  �أملانيا  ح�شاب  على   1986 ع��ام 
�هتمام،  حم��ط  �شيكون  ك��ول��ي��اك��ان  يف  ت��و�ج��ده 
�ملحيط  �شاحل  على  �لو�قعة  �ملدينة  �أن  ل�شيما 
�ل��ق��وي ل�شبكات  ب��احل�����ش��ور  �ل���ه���ادئ، م��ع��روف��ة 
جتارة �ملخدر�ت ومنها يتحدر �أحد �أكرب �لتجار 
ت�شابو”  “�إل  خ���و�ك���ني  �حل���دي���ث  �ل��ع�����ش��ر  يف 

غوزمان، �مل�شجون حاليا يف �لوليات �ملتحدة.
كما �أن دور�دو���س، �لقابع يف �ملركز �لثالث ع�شر 
من �أ�شل 15 فريقا يف �لدرجة �لثانية، مملوك 
من عائلة هانك �لنافذة و�ملتهمة ب�شالتها مع 
�شاخرة  تعليقات  ��شتح�شر  ما  �مل��خ��در�ت،  جت��ار 
“مار�دونا  �أن  �أح��ده��م  كتب  حيث  ت��وي��رت  على 
يف طريقه �ىل مكان مليء بتجار �ملخدر�ت. ما 

�لذي ميكن �أل ي�شري على ما ير�م؟«.
ل��ك��ن م����ار�دون����ا ���ش��دد �لإث���ن���ني �أن 

�لقدم  ك�����رة  ع���ل���ى  ت���رك���ي���زه 
�ىل  �ن�شمامه  و��شفا 

باأنه  دور�دو���������س 
ف�شل  �أ “

حلظة 
يف 

حياتي”، مو�شحا “�أريد �أن �أق�شي وقتا طويال 
�لكثري  يقولو�  �أن  للنا�س  ميكن  �لفريق(.  )مع 
�أ�شفل  �ىل  �نحد�ر  لكن... كنت يف  �لأ�شياء،  من 
كانت  �لدم���ان(،  )ب�شبب  نف�شي  �آك��ل  كنت  �لتل، 
�ل���ور�ء، وك��رة �لقدم هي خطوة �ىل  خطوة �ىل 

�لأمام. كل ذلك تغري بف�شل بناتي«.
�بنته  كيف حت��دث��ت  ع��ن  ق�شة  م��ار�دون��ا  وروى 
�ليه ذ�ت مرة عندما كان يف غيبوبة،  �ل�شغرى 
طالبة منه �لعي�س و�إقناعه بتغيري طرقه. �إنها 

ق�شة يرويها منذ �أكر من عقد من �لزمن.
قمي�س  مار�دونا  ت�شلم  عري�شة،  �بت�شامة  ومع 
دور�دو�������س وع��ل��ى ظ��ه��ره��ا رق��م��ه �ل��ق��دمي 10، 
وقال مازحا مع �ل�شحافيني �أنه “م�شتعد لغناء 

�أي �أغنية تريدون مني«.
وم����ن خ��ل��ف��ه ����ش���ورت���ني ع��م��الق��ت��ني ل���ه خالل 
رف�����س عرو�شا  �إن���ه  م��ار�دون��ا  لعبه، ك�شف  �أي���ام 
وفنزويال  لبوليفيا  �لي�شاريني  �لرئي�شني  من 
رف��ي��ق��ي��ه �إي��ف��و م��ور�ل��ي�����س ون��ي��ك��ول���س م����ادورو، 

لتدريب منتخبي بلديهما.
وبعد خطاب لع�شر دقائق، و15 دقيقة لالإجابة 
غري  حديثه  �أ���ش��ب��ح  �ل�شحافيني،  �أ�شئلة  على 
ت��وج��ه �ىل ملعب  ث��م  و�أح��ي��ان��ا غام�شا،  و����ش��ح 
مترينية  ح�شة  �أول  على  لالإ�شر�ف  دور�دو����س 

للفريق.
بتحميل  م��ار�دون��ا  ق��ام  �مللعب،  �ىل  طريقه  ويف 
�إن�شتاغر�م  ع��ل��ى  ح�����ش��اب��ه  يف  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع 
كني�شة  “عا�شت  فيه  وق���ال  معجبيه  فيه  �شكر 

مار�دونا«.
ول��ط��امل��ا ك���ان م���ار�دون���ا و�إث�����ارة �جل���دل وجهان 
�أبريل ومطلع  ني�شان  �أو�خ��ر  و�ح��دة. يف  لعملة 

تابعت  �ملا�شيني،  مايو  �أي��ار 
�لإع��الم �شل�شلة  و�شائل 

من �لأنباء �ملتناق�شة 
حول عالقته بنادي 

�ل��������ف��������ج��������رية 

�ليه  �أعيد  بد�ية من من�شبه،  �أقيل  �لإم��ار�ت��ي. 
�ملفاو�شات  �أن  �ل��ن��ادي  يعلن  �أن  قبل  �أي���ام،  بعد 
معه توقفت �ثر تدخل من حماميه ومطالبته 
ب��زي��ادة كبرية يف ر�ت��ب م��ار�دون��ا، رغ��م مو�فقة 

�لأخرية على �ل�شروط �ل�شابقة.
يف منت�شف �أيار مايو، �أعلن �أنه �شيتوىل رئا�شة 
نادي دينامو بري�شت �لبيالرو�شي، قبل �أن يحني 
مالعب  يف  ويظهر   ،2018 م��ون��دي��ال  م��وع��د 
ر�ق�شا  �لأرجنتيني،  للمنتخب  م�شجعا  رو�شيا 
ومثري�  �لنابية،  �لإ���ش��ار�ت  موجها  �لن�شاء،  مع 

قلق حمبيه بعدما غلبه �لإعياء يف �ملدرجات...
ود�ف����ع م���ار�دون���ا ك��الع��ب يف ب����الده ع��ن �أل����و�ن 
�ن  قبل  جونيورز،  وبوكا  جونيور  �رجنتينو�س 
�أندية عدة  �شملت  �أوروبية  �ح��رت�ف  يبد�أ رحلة 
�ليطايل  ون��اب��ويل  �ل�شباين  بر�شلونة  �أب��رزه��ا 
�ل�����دوري �ملحلي  �إح�����ر�ز ل��ق��ب  �ل����ذي ق����اده �ىل 

مرتني 1987 و1990.
�ملنتخب  �أل����������و�ن  ع����ن  م������ار�دون������ا  د�ف�������ع  ك���م���ا 
�ىل  �خل�شو�س  وج��ه  على  وق���اده  �لأرجنتيني، 
1986. وتوىل منا�شب  �إح��ر�ز لقب مونديال 
ر��شينغ  ثم   1994 بد�أها مع مانديو  تدريبية 
-2008 �لرج��ن��ت��ني  ومنتخب   1995 كلوب 

 2011 �لإم��ار�ت��ي  �لو�شل  ولح��ق��ا   ،2010
و2012 ومو�طن �لأخري �لفجرية )2017-

.)2018
فعل  رد  متابعة  لالهتمام  �ملثري  م��ن  و�شيكون 
�لتعاقد  ع��ل��ى  �ملك�شيكي  �جل��م��ه��ور 
م����ع م�������ار�دون�������ا، ل����ش���ي���م���ا بعد 
�مل��وق��ف �ل���ذي ���ش��در عنه 
يونيو  ح����زي����ر�ن  يف 
ع�����ن�����دم�����ا �ع����ت����رب 
�ملك�شيك  ب���������اأن 
ت�������ش���ت���ح���ق  ل 
��شت�شافة كاأ�س 
�ل������ع������امل ل���ع���ام 
م�شاركة   2026
م����������ع �ل����������ولي����������ات 

�ملتحدة وكند�.
ل�����ك�����ن �لأرج����ن����ت����ي����ن����ي 
�لإث��ن��ني م�شاحلة  ح���اول 
�ملك�شيكيني، مربر� “�لنا�س 
ي�����ق�����ول�����ون ل����ق����د حت���دث���ت 
�ملك�شيك!،  ع���ن  ب��ال�����ش��يء 
تكون  �أن  يف  �أرغ����ب  ل��ك��ن��ي 
على  ق�����������ادرة  �مل���ك�������ش���ي���ك 
مقارعة �أملانيا وبلجيكا من 
�لند �ىل �لند، ول �أريدها 
�للعب  يف  ت�����ش��ت��م��ر  �أن 
مب�شتوى �ل�شلفادور، مع 
�لو�جب  ك��ل �لح���رت�م 

لل�شلفادور«.

مارادونا يبحث عن ولدة جديدة يف عرين الكارتل 

ال�سويد ت�سقط يف الوقت القاتل اأمام تركيا 
فرط منتخب �ل�شويد لكرة �لقدم بفوز كان يف متناوله على نظريه �لرتكي 
بعدما تقدم بهدفني نظيفني، و�شقط يف �لوقت �لقاتل 2-3  �م�س �لول 
�لإثنني يف �جلولة �لثانية من مناف�شات �ملجموعة �لثانية للم�شتوى �لثاين 
من دوري �لأمم �لأوروبية. و�شجل �يز�ك كي�شي ثيلني وفيكتور كالي�شون 

هديف �ل�شويد، وهاكان جالهان �أوغلو و�إميري �أكبابا.
وخا�شت �ل�شويد �لتي خرجت من ربع نهائي مونديال 2018 بخ�شارتها 
�مام �نكلرت� �شفر2-، مبار�تها �لأوىل يف �مل�شابقة �لقارية �جلديدة، فيما 
1-2 �لتي ��شرت�حت يف هذه  خ�شرت تركيا يف �جلولة �لأوىل �مام رو�شيا 

�جلولة، لكنها فازت وديا على ت�شيكيا 1-5.
و�شيطر �لأتر�ك على جمريات �للعب يف بد�ية �للقاء، وحا�شرو� �ل�شويديني 
�لأر���س بالتحفظ فوجدو� �شعوبة  �أ�شحاب  �د�ء  يف منطقتهم، فيما متيز 

كبرية يف بناء �لهجمات.
�لعار�شة، وقطعت كرة  �لت�شجيل بت�شديدة علت  �وندر يفتتح  وكاد جنكيز 
فيكتور كالي�شون �لتي �شيطر عليها �حلار�س �شنان بولت �لتفوق �لرتكي.

وحتولت �ل�شيطرة من �ل�شفة �لرتكية �ىل �ل�شويدية �شريعا وبقوة، و�نفرد 
�لنفر�د  وقطع  مرماه  من  خ��رج  �ل��ذي  �لرتكي  باحلار�س  ب��ريغ  ماركو�س 

برب�عة حارما ��شحاب �لأر�س من فر�شة �فتتاح �لت�شجيل.
تابع  بعدما  �لت�شجيل  �لفريقية  �لأ�شول  ذو  ثيلني  كي�شي  �ي��ز�ك  و�فتتح 
ب��ر�أ���ش��ه ك���رة م��ن م�شافة ق��ري��ب��ة �رت��ط��م��ت ب��ال��ق��ائ��م �لأمي����ن و�رت����دت �ليه 
تركية  ����ش��ول  م��ن  �ل�شويدي  و�ختتم  �ل�شباك.  يف  �شهلة  بيمناه  لي�شعها 

جيمي دورماظ �ل�شوط �لأول بكرة لم�شت ��شفل �لقائم �لأمين.
�ل�شويد  ل�شالح  �لنتيجة  كالي�شون  فيكتور  �شاعف  �ل��ث��اين،  �ل�شوط  ويف 
هاكان  لكن  ب���ولت،  ملرمى  �ليمنى  �ل��ز�وي��ة  ��شكنها  �مل��دى  بعيدة  بقذيفة 
�أر�شلها من  �أوغلو قل�س �لفارق بت�شديدة ز�حفة من بني �لق��د�م  جالهان 

�جلهة �لي�شرى �ىل �أ�شفل �لز�وية �لي�شرى.
�رتطمت  ت�شديدة  بعد  لل�شويد  �لثالث  �لهدف  ت�شهد   62 �لدقيقة  وكادت 
مماثلة،  بخطورة  �أخ���رى  ك��رة  على  ث��م  �حل��ار���س،  عليها  و�شيطر  مب��د�ف��ع 

وجانبت كرة ماركو�س بريغ �لقائم �لأمين.
وحاولت تركيا �لعودة �ىل �لأج��و�ء يف ربع �ل�شاعة �لأخ��ري و�شغطت بقوة 
قاتلني  ه��دف��ني  و�شجلت  �ل��ي��ه  طمحت  م��ا  فحققت  �ل�شويد  منطقة  على 
�لوقت  ثم يف  تو�شون،  �لكرة مع جينك  تبادل  بعد  �أكبابا  �لبديل  بو��شطة 

بدل �ل�شائع يف غفلة من �جلميع.
ويف �مل�شتوى �لثالث، تعادلت �شربيا �لتي خرجت من �لدور �لأول يف كاأ�س 

�لعامل 2018، مع �شيفتها رومانيا 2-2 �شمن �ملجموعة �لر�بعة.

اليابان حتقق بداية قوية 
مع مدربها اجلديد 

�لياباين بعدما  حقق هاجيمي موريا�شو بد�ية قوية كمدرب للمنتخب 
قاده �ىل فوز �شاحق على �شيفه �لكو�شتاريكي -3�شفر يف مبار�ة دولية 
�آ�شيا  ودية يف كرة �لقدم، تدخل �شمن ��شتعد�د�ت �لأول لنهائيات كاأ�س 

�ملقررة يف �لإمار�ت مطلع �لعام �ملقبل.
بر�ين  ع��ن��دم��ا ح���ول   16 �ل��دق��ي��ق��ة  م��ن��ذ  �لت�شجيل  �ل��ي��اب��ان  و�ف��ت��ت��ح��ت 
�أن  قبل  �شا�شاكي،  �شو  من  ر�أ�شية  �إث��ر  فريقه  مرمى  يف  �لكرة  �أوفييدو 
لتاكومي  بهدفني  �ل��ث��اين  �ل�����ش��وط  �ل��ل��ق��اء يف  �لأر�����س  �أ���ش��ح��اب  يح�شم 

مينامينو وجونيا �يتو.
�لثاين  �ل��دور  لليابان منذ خروجها من  �لأوىل  �لثالثاء  وكانت مبار�ة 
من�شبه  ترك  �ل��ذي  ني�شينو  �ك��ري�  بقيادة  �ل�شيف  هذ�  رو�شيا  ملونديال 

ملوريا�شو بعد �لنهائيات �لعاملية.
�مل��ا���ش��ي يف  ت�شيلي �جلمعة  م��ع  �ل��ي��اب��ان  تلتقي  �أن  �مل��ف��رت���س  وك���ان م��ن 
�شابورو، لكن �ملبار�ة �ألغيت ب�شبب �لزلز�ل �لذي �شرب جزيرة هوكايدو 

ب�شمال �لبلد �لآ�شيوي.
وتخو�س �ليابان �أربع مباريات ودية �أخرى قبل �أن تبد�أ م�شو�رها يف كاأ�س 
�آ�شيا حيث وقعت يف جمموعة تركمان�شتان و�شلطنة عمان و�أوزبك�شتان، 
�أي��ام �شد  �أكتوبر �شد بنما وبعدها بخم�شة  12 ت�شرين �لأول  �أولها يف 

�لأوروغو�ي.



يتربع بكل مدخراته عن طريق اخلطاأ
تربع رجل يف �لعقد �ل�شابع من �لعمر، بجميع مدخر�ته �لتي تبلغ 
15000 دولر �أمريكي، حلملة متويل جماعي عن طريق �خلطاأ. 
ب��ع��دم��ا ���ش��ع��ر ج��ي��م ه����اك، �ل��ب��ال��غ م��ن �ل��ع��م��ر 72 ع���ام���اً، باحلزن 
�إي��ز� غالو  �لإلكرتونية عن  �ملو�قع  �أح��د  ق��ر�أ على  �ل�شديد عندما 
�لتي مت طردها من عملها يف مطار د�ل�س، قرر �مل�شاهمة يف حملة 

�لتربعات �لتي �أطلقها �ملوقع مببلغ 15 دولر �أمريكي. 
وقال �ل�شيد هاك، �إنه �أر�د تقدمي هذ� �ملبلغ �لب�شيط لل�شيدة �لتي 
16 �شاعة يومياً لإر�شال �لأم��و�ل لعائلتها  كانت تعمل لأكر من 
يف �شري�ليون.  �إل �أن �لرجل �مل�شن �رتكب خطًء كبري�ً عند �إدخال 
�لرقم على �ملوقع، حيث قام باإدخال رقم 15000 عو�شاً عن �لرقم 
بالذعر،  �لرجل  �شعر  خ��ط��اأه،  فيها  �أدرك  �لتي  �للحظة  ويف   .15

ولكنه �آثر عدم �إخبار زوجته خ�شية منه على �شحتها. 
ولتد�رك �خلطاأ، قام �ل�شيد هاك بالت�شال مبوقع "غو فاند مي" 
كانت غري مر�شية  �ملوقع  ردود  �أن  �إل  معه.  ما حدث  لهم  و�شرح 
�لفور متذرعني  �أمو�له على  باإعادة  بالن�شبة له، لأنهم مل يعدوه 
�لوقت �حلا�شر.  وبعد حم��اولت كثرية،  �لأم���و�ل يف  بعدم توفر 
�لتربعات،  حملة  منظمي  وم��ع  �مل��وق��ع  م��ع  �ل��رج��ل  فيها  تو��شل 
متكن �لرجل من �حل�شول على وعد باإعادة �ملبلغ �لذي �ُشحب من 
ر�شيده، ومن �ملتوقع �أن يتلقى �شيكاً مببلغ 15000 دولر قريباً، 

بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور �لربيطانية. 

م�سابان مبتالزمة داون عار�سا اأزياء
�لطفالن كور�  د�ون، متكن  �إ�شابتهما مبتالزمة  �لرغم من  على 
�لعمر،  من  �لعا�شرة  يتجاوز�  مل  �للذ�ن  �إيفانز،  ولوكا�س  بي�شوب 
لي�شبحا  �شبن�شر،  �آن��د  �شركة مارك�س  توقيع عقود كبرية مع  من 
يف  �لبطولة  ب���دور  بي�شوب  لوكا�س  ق��ام  وق��د  ل���الأزي���اء.   عار�شني 
�أن  قبل  �شبن�شر  �آن���د  م��ارك�����س  �شركة  ل�شالح  ترويجية  ح��م��الت 

ظهوره �أول مرة على قناة هويل يوك�س �لتلفزيونية. 
كما �أنه ظهر يف �إعالنات عديدة تابعة ل�شركات نا�شيونال تر��شت، 
�إيز�بيال  و�شقيقتيه  �ألك�شاندر،  �شقيقه  �إىل جانب  مينت�س  ورويال 
و�إنديانا.  وقالت و�لدة �لأطفال �لأربعة، كيلي، �إن لوكا�س �أحب ما 
يقوم به كثري�ً، وخا�شة باأنه �شخ�س �جتماعي، ويبد�أ بالتفاعل مع 
�شمعت عائلتها  لكور�، فقد  بالن�شبة  �أما  ت�شغيلها.   �لكامري� حال 
عن وكالة "زيبيدي ماجنمنت" �ملتخ�ش�شة يف �لعمل مع �لأطفال 
�أن  قبل  فيها،  �لطفلة  لت�شجيل  �ل��و�ل��د�ن  و�شارع  �لإع��اق��ات،  ذوي 
ت�شارك يف م�شابقة خا�شة بالأزياء للمعاقني يف ريفر �آيالند وتفوز 

مبركز متقدم فيها.

ال�سماء حترتق يف الهند
تفاجاأ �شكان بنغالور جنوبي �لهند بظاهرة نادرة يف �شماء �ملدينة، 
�أثارت حريتهم و�أعادت �إىل �أذهانهم م�شاهد من فلم خيال علمي 

كال�شيكي �شهري، تطرق �إىل �لغزو �لف�شائي لالأر�س.
�لتو��شل  �لكثريون يف مو�قع  ت�شجيل م�شور، تد�وله  �أظهر  فقد 
لقطات  يف  حترتق  وكاأنها  �ل�شماء  و��شع،  نطاق  على  �لجتماعي، 
�ل�شتقالل"  "عيد  فيلم  يف  ظهرت  �لتي  تلك  مت��ام  ت�شبه  مذهلة 
يتحدث عن غزو   ،1996 ع��ام  �أنتج  �ل��ذي  �لفيلم،  وك��ان  �ل�شهري. 
�أج�شام غريبة من �لف�شاء لالأر�س، وقد حقق جناحا باهر� �آنذ�ك، 

وحاز جائزة �أو�شكار، وهو من �إخر�ج رولن �إميريي�س.
�ملذكور،  �لفيلم  �لفريدة بني م�شاهد يف  �لظاهرة  وقارن ملتقطو 
ويزد�د  �ل�شحب،  تلتهم  وكانها  بنغالور  �شماء  يف  �لنار  ب��دت  حيث 

�للهب �ت�شاعا مع مرور �لوقت.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

متحر�س �سهري يتربع ب�20 مليون دولر 
�أعلنت �شركة )�شي.بي.�إ�س( �لتلفزيونية �أن رئي�شها �لتنفيذي لي�شلي مونفيز ��شتقال من �ل�شركة، من جر�ء �تهامات 

جديدة بالعتد�ء و�لتحر�س �جلن�شي، و�شط توقعات بتربعه مببلغ كبري ملقاومة "�لتحر�س".
ووفقا لإعالن �ل�شبكة، �شيتوىل رئي�س �لعمليات، جو �إيانييلو، من�شب �لرئي�س �لتنفيذي ب�شفة موؤقتة فيما يبحث 

جمل�س �لإد�رة عن بديل. 
وتنهي هذه �لت�شوية �شنو�ت من عدم �ليقني ب�شاأن م�شتقبل �ل�شبكة، وميكن �أن تفتح �لباب ل�شفقات يف �مل�شتقبل. 

وياأتي هذ� �لإعالن بعد �أن �تهمت 6 ن�شاء �أخريات مونفيز بالعتد�ء و�لتحر�س �جلن�شي يف تقرير ن�شر �لأحد يف 
جملة "نيويوركر". 

وكان من �ملتوقع �أن ت�شل قيمة مكافاأة نهاية �خلدمة ملونفيز )68 عاما(، �لذي حول �شبكة )�شي.بي.�إ�س( من �شبكة 
تلفزيونية و�إذ�عية قدمية �إىل م�شاحة لإنتاج �لرب�مج للمن�شات �لرقمية، �إىل ما يقدر بنحو 100 مليون دولر.

لكن مونفيز قد ل يح�شل على �شيء �إىل �أن تكتمل �لتحقيقات يف مز�عم �لعنف �شد �لن�شاء، و�لتي جتريها �شركات 
قانونية ��شتعانت بها جلنة م�شتقلة من جمل�س �إد�رة )�شي.بي.�إ�س(. 

وقالت �ل�شبكة �إن مونفيز �شيتربع بع�شرين مليون دولر من قيمة مكافاأة نهاية خدمته ملنظمات تدعم حركة �أنا 
�أي�شا )me_too(، �شد �لتحر�س.
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جرمية عائلية جديدة تهز ال�سارع امل�سري
�ل�شروق  �لعائلية" �ملروعة، �شهدت مدينة  "�جلر�ئم  يف م�شهد جديد من 
بذبح  رج��ل  ق��ام  �أن  بعد  ب�شعة  قتل  جرمية  م�شر،  يف  �لقاهرة  مبحافظة 

زوجته و�أبنائه �لأربعة د�خل �شقتهم باملنطقة، وهرب قبل �أن يتم �عتقاله.
وتلقى ق�شم �شرطة �ل�شروق بالغا مبقتل 5 �أ�شخا�س من �أ�شرة و�حدة د�خل 
�نتقل رجال �لبحث �جلنائي  �لثاين باملنطقة، وعلى �لفور  �شقتهم باحلي 
�إىل مكان �لبالغ، وتبني من �ملعاينة وجود 5 جثث بها طعنات و�آثار ذبح يف 

�أماكن متفرقة باأج�شامهم، وفقا ل�شحيفة "�لأهر�م" �حلكومية.
باأن  �جلديدة،  �لقاهرة  نيابة  جتريها  �لتي  �لأولية  �لتحقيقات  و�أو�شحت 
�لأب، وهو رجل �أعمال، �أقدم على فعلته بعد �أن قام بتخدير زوجته و�أبنائه 

�لأربعة، ومن ثم قام بذبحهم �لو�حد تلو �لأخر.
وجاءت �جلرمية �جلديدة بعد �أيام جرمية ل تقل ب�شاعة �شهدتها �إحدى 
و�أبنائه  حماها  زوج��ة  قتلت  حني  �لقليوبية،  مبحافظة  بنها  مركز  ق��رى 
�لأربعة بو�شع �ل�ُشم يف �لأكل. وكانت �لزوجة �لأوىل للقتيل و�أم �أولده، قد 
�تهمت �لزوجة �لثانية للرجل بجرمية �لقتل. وهزت جرمية �أخرى �ل�شارع 
من  طفليه  �إلقاء  على  حمافظة  يف  �أب  �أق��دم  بعدما  �أغ�شط�س،  يف  �مل�شري 

�أعلى ج�شر يبعد 30 دقيقة عن �ملنطقة �لتي يعي�س فيها.
�ن��ت�����ش��رت ع��ل��ى م��و�ق��ع �لتو��شل  �ل���و�ل���د بقتل ط��ف��ل��ي��ه،  وق��ب��ل �ع���رت�ف���ات 
�لجتماعي �أول �أيام عيد �لأ�شحى، �شورة طفلني يبحث عنهما �لأهايل يف 
�ملحافظة بعدما مت �ختطافهما من و�لديهما �أثناء �لتجول يف �أحد �لأماكن 

�لرتفيهية، ح�شب �دعائه يف �لبد�ية.

العثور على �سخرتني �سخمتني من الذهب
يف  م��ع��ادن  م�شتك�شفو  �أع��ل��ن  �لهائلة،  قيمته  ب�شبب  ون���ادر  مثري  ك�شف  يف 
�أ�شرت�ليا، موؤخر�، عثورهم على �شخرتني تغطيهما قطع من �لذهب و�شط 

توقعات باأن ت�شل قيمة كل منهما �إىل ماليني �لدولر�ت.
وبح�شب �شركة "�إر �إن �شي" �لكندية �ملخت�شة يف �لتنقيب عن �ملعادن، تزن 
�ملعدن  يبلغ غطاوؤها من  �أن  �ملرجح  كيلوغر�ما، ومن   95 �لأك��رب  �لقطعة 

�لأ�شفر �أكر من 68 كيلوغر�ما. 
و�أ�شافت �ل�شركة �أنها ��شتخرجت ذهبا ت�شل قيمته �إىل 11 مليون دولر يف 

منجم كالغوري جنوبي �أ�شرت�ليا خالل �لأ�شبوع �ملا�شي.
�أما �ل�شخرة �لثانية �لتي عر عليها يف �ملوقع نف�شه فتزن 63 كيلوغر�ما، 
وتغطيها كمية من �لذهب تقدر ب�45 كيلوغر�ما ولذلك فاإن �شعرها يقارب 
مليوين دولر. وت�شتخرج �شركات �ملعادن عادة غر�مني �ثنني من كل طن 
من �ل�شخور يف �أ�شرت�ليا لكن �ل�شركة �لكندية قالت �إنها جنحت موؤخر� يف 

��شتخر�ج 2200 غر�م من كل طن.
ف��اإن من  �أح��د �ملخت�شني يف ه��ذ� �ملجال  "بي بي �شي" عن  ووف��ق ما نقلت 

�لنادر جد� �أن يتم ��شتخر�ج هذه �لن�شبة �لذهبية من �ل�شخور.

وثائقي عن مقاطعة 
عمال ا�سكتلنديني ت�سيلي 
طائر�ت  حم��رك��ات  و�شلت  عندما 
�جلوية  ل���ل���ق���و�ت  ت��اب��ع��ة  م��ق��ات��ل��ة 
م�شنع  يف  لإ���ش��الح��ه��ا  �لت�شيلية 
عام  يف  ��شكتلند�  يف  رول��ز-روي�����س 
فولتون  ب��وب  �ملفت�س  ق��رر   1974

على �لفور �إنه لن يلم�شها.
�ملحاربني  �أحد  فولتون،  تاأثر  فقد 
�لعاملية  �حل��رب  يف  �شاركو�  �لذين 
�ل���ث���ان���ي���ة، ب�������ش���ور �ل��ت��ق��ط��ت على 
م�شافة �آلف �لأميال يف �شانتييجو 
لطائر�ت هوكر هنرت �ملقاتلة وهي 
�لرئا�شي  مونيد�  ل  ق�شر  تق�شف 
يوم 11 �شبتمرب �أيلول عام 1973 
يف �نقالب ع�شكري �أطاح بالرئي�س 
�ل�شرت�كي  �أل���ي���ن���دي  ����ش���ال���ف���ادور 

�ملنتخب ب�شكل دميقر�طي.
بفقد  ي���غ���ام���ر  ك������ان  �أن��������ه  ورغ��������م 
�إدخال  فولتون  رف�س  فقد  عمله، 
�ل�شيانة  �أعمال  لإج��ر�ء  �ملحركات 
لها. وقاد، بال�شرت�ك مع زمالئه 
م��ن �أع�����ش��اء �حت���اد ع��م��ايل، عمال 
�لدويل �شد  �لت�شامن  �أعمال  من 
تن�شيب  ت�����اله  �ل������ذي  �لن����ق����الب 

�لدكتاتور �أوجو�شتو بينو�شيه.
�ل��وث��ائ��ق��ي �لذي  �ل��ف��ي��ل��م  وي��ل��ق��ي 
ي��ح��م��ل ����ش��م )ن����اي ب���ا����ش���ار�ن( �أي 
مقاطعة  ع��ل��ى  ن��ظ��رة  متر"  "لن 
كيلرب�يد  �إي�������ش���ت  يف  �مل��ه��ن��د���ش��ني 
�مل�شلحة  �لقو�ت  طائر�ت  ملحركات 
�لت�شيلية وتاأثري ذلك. وقال خمرج 
�شيري�  ب��و���ش��ت��و���س  فيليب  �ل��ف��ي��ل��م 
ن��ادر �حلدوث  �أم��ر  "�إنه  ل��روي��رتز 
بعد  �شخ�س،  �أي  يجد،  �أن  ج��د�... 
�أتى  ب��ه  ق��ام  �شيئا  �أن  ع��ق��ود  م���رور 
على  �إي��ج��اب��ي  ب�شكل  و�أث����ر  ث��م��اره 

حياة �أ�شخا�س �آخرين".

�سيلني ديون تت�سدر 
بايرادات حفالتها

�ل��ع��امل��ي��ة  �شيلني  �ل��ن��ج��م��ة  ت��ع��ي�����س 
ي�شتهان  ل  ف��ن��ي��ا  ن�����ش��اط��ا  دي������ون  
�لأوىل  �ملرتبة  �حتّلت  �نها  �ذ  ب��ه، 
�إجمايل  حيث  م��ن  زميالتها  ب��ني 
�لتي  �لغنائية،  جولتها  �إي����ر�د�ت 

قامت بها خالل ف�شل �ل�شيف.
 Billboard Box" موقع  و�ف��اد 
دي�����ون  �ن  �ل����ع����امل����ي،   "Score
دولر  م��ل��ي��ون   56 ح�����و�يل  ج��ن��ت 
حفلة،   22 �حيائها  �ث��ر  �م��ريك��ي، 
يف دول �آ�شيا ومناطق من �أ�شرت�ليا 

ونيوزيلند�.
�لتي   ، ت��اي��و�ن  يف  حفالتها  وت��ع��ّد 
�أي����ام ع��ل��ى �لتو�يل   3 ل���  ����ش��ت��م��ّرت 
�همية كبرية يف جولتها �لغنائية، 
 10.7 وح��ده��ا  منها  جنت  �ن��ه��ا  �ذ 

مليون دولر �مريكي.

توظف 12 �سخ�سًا خلدمتها خالل درا�ستها 
وظفت �بنة ملياردير هندي طاقماً من �ملوظفني يتاألف 
من 12 �شخ�شاً، لرعايتها وخدمتها طو�ل فرتة در��شتها 
و�لد�  و����ش��رتى  ��شكتلند�.   يف  �أن��دوي��ز  �شانت  جامعة  يف 
�لطالبة �لتي مل يعرف ��شمها، منزًل لتعي�س فيه �بنتهما 
و�شري�فقها  �جلامعة،  يف  �لأرب���ع  در��شتها  �شنو�ت  خ��الل 
12 م��وظ��ف، مب��ا يف ذل���ك خادمتني  ف��ري��ق م��وؤل��ف م��ن 

ومدبرة منزل، وب�شتاين، و�شيف خا�س، و�شائق. 
�شو�ن  �شيلفر  وك��ال��ة  �ل��وظ��ائ��ف يف  ع��ن  �إع���الن  ن�شر  ومت 
ل��ل��ت��وظ��ي��ف، ع����رّبت ف��ي��ه �ل��ع��ائ��ل��ة ع��ن رغ��ب��ت��ه��ا بتوظيف 
�أ�شخا�س ذوي خربة وكفاءة عاليتني.  كما ذكر �لإعالن 
مميزة،  �شخ�شيات  ل��دي��ه��م  ت��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  �خل���دم  ب���اأن 
�شت�شمل  و�جباتهم  و�أن  و�لإيجابية،  بالن�شاط  ويتحلو� 
�إي��ق��اظ �لطالبة يف وق��ت حم��دد كل  م��ه��ام ع��دي��دة، مثل 
�شباح، و�لت�شال مع �ملوظفني �لآخرين لتن�شيق مو�عيد 
�ملالب�س،  خ��ز�ن��ة  و�إد�رة  �ل�شخ�شية،  و�لنظافة  �لطعام 
وع��م��ل��ي��ات �ل��ت�����ش��وق. م���ن �جل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ب����اأن رو�ت���ب 
�ملوظفني قد ت�شل �إىل 30.000 جنيه �إ�شرتليني �شنوياً، 

وفق ما ورد يف �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 

كلب يت�سبب يف �سجن مطلوبني مائتي عام 
�شنو�ت  ع�شر  م��ن  �أك���ر  ب��ري��ط��اين  بولي�شي  كلب  ق�شى 
�ملجرمني  على  �لقب�س  يف  �ل�شرطة  رج���ال  م�شاعدة  يف 
�ملطلوبني للعد�لة، و�لعثور على قر�ئن و�أدلة يف �لأبنية 
�ملحرتقة.  و�شاعدت جهود �لكلب كر�كر يف �لقب�س على 
بال�شجن  عليهم  حكم  �ل��ذي��ن  �مل��ج��رم��ني  م��ن  جمموعة 
كر�كر  و�شاهم  ع��ام.   200 جمموعها  بلغ  خمتلفة  م��دد�ً 
�لذي  هايتي  زل��ز�ل  �شحايا  على  �لعثور  يف  فعال  ب�شكل 
ومن    .2010 ع���ام  يف  �شخ�س  �أل���ف   230 ب��ح��ي��اة  �أودى 
�ملزمع �أن يح�شل �لكلب على جائزة تقديرية من �شلكي 
�ل�شرطة و�لإطفاء �لربيطانيني، مكافاأًة على جهوده يف 
 20 لك�شف  �لكلب  وُدّرب  �لآخ��ري��ن.   و�إن��ق��اذ  و�جبه،  �أد�ء 
�لفائقة.  �شمه  حا�شة  با�شتخد�م  �مل��و�د  من  نوعاً خمتلفاً 
ومن �إجناز�ته �لكربى،  م�شاهمتة يف �لتعرف على هوية 
رجل �حرتق بالكامل يف مركز لإعادة �لتاأهيل يف �آ�شتون 
يف 2014.  وبف�شل جهود �لكلب يف معرفة �شبب �حلريق 
و�لتعرف على هوية �ل�شحية، ُحكم على �جلاين بال�شجن 
30 ع��ام��اً.  و���ش��ارك كر�كر يف ع��ام 2008 يف �لبحث عن 
و�شاهم  �شتوكبورت،  �شب يف  بعد حريق  به  منزل م�شتبه 
يف �لتو�شل �إىل �شبب �حلريق �لذي تبني ُمتعمد، وُحكم 
�شنو�ت �خلدمة  وبعد  عاماً.    25 بال�شجن  �جل��اين  على 
�لطويلة، �أحيل كر�كر للتقاعد بعدما بلغ �لثالثة ع�شرة 
يف 2013، ومن �ملقرر �أن يتلقى جائزة تكرميية جلهوده 

�لكبرية، وفق �شحيفة مريور �لربيطانية. 

مذيعة تقراأ اأكرث تقرير موؤمل بحياتها
تقر�أ  �أن  معروفة  �أمريكية  مذيعة  ق��ررت  كبرية،  ب�شجاعة 
تناولها  ج��ر�ء  من  �ل�شابة  �بنتها  وف��اة  عن  تقرير�  بنف�شها 
جرعة ز�ئدة من �ملخدر�ت. وقر�أت �ملذيعة بقناة "كيلوتيفي" 
�أجنيال كينكي، �لتقرير بتاأثر بالغ، وهي تنعى �بنتها �إمييلي، 
مايو  �أن لق��ت حتفها يف  بعد  عاما،   21 �لعمر  �لبالغة من 

�ملا�شي،  �إثر تناول جرعة ز�ئدة من عقار �لفنتانيل.  املمثلة نيكول كيدمان ت�سل اإىل العر�ش الأول لفيلم ) املدمر( يف مهرجان تورنتو ال�سينمائي الدويل.  )رويرتز(

روبرت ريدفورد 
يعتزل التمثيل 

روبرت  �ل�شينمائي  �ل��ن��ج��م  �أع��ل��ن 
�أن  بعد  �لتمثيل  �ع��ت��ز�ل  ري��دف��ورد 
�شناعة  �أروق���ة  يف  عاما   50 ق�شى 
�أفالمه  �آخ�����ر  وو����ش���ف  �ل�����ش��ي��ن��م��ا 
�خلروج  ي�شتحق  بديع  "فيلم  باأنه 

مل�شاهدته".
وع�����ال ت�����ش��ف��ي��ق �حل���ا����ش���ري���ن يف 
بعد  �ل�شينمائي  تورونتو  مهرجان 
"�لعجوز  عر�س �لكوميديا �ملرحة 
ذ�  �آن����د  م���ان  �أول����د  و�ل�شالح" )ذ� 
ف��ي��ه ريدفورد  ل��ع��ب  �ل����ذي  ج����ان( 
)81 عاما( دور ل�س بنوك حقيقي 
 17 �شبط  ���ش��اح��رة  �شخ�شية  ذي 
�أم�شاها  60 عاما  م��رة على م��د�ر 
يف ع���امل �جل��رمي��ة لكنه مت��ك��ن يف 

كل مرة من �لهروب من �ل�شجن.
فكرة  "كانت  ري������دف������ورد  وق�������ال 
تاأ�شرين  �لقانون  على  �خل��ارج��ني 
لعبت  وق��د  د�ئ��م��ا منذ كنت طفال 

هذ� �لدور كثري� يف �أعمايل".
وهو  متفائل.  فيلم  "هذ�  و�أ���ش��اف 
ق�شة حقيقية. فيلم بديع ي�شتحق 

�خلروج مل�شاهدته".
�ملا�شي  �ل�شهر  قال  ريدفورد  وكان 
عر�س  بعد  �لتمثيل  �شيعتزل  �إن��ه 
"�لعجوز و�ل�شالح". و�أو�شح  فيلم 
�أن�����ه ي���ري���د ق�����ش��اء وق����ت �أك�����رب يف 
وي���ن���وي  �لأول،  ح���ب���ه  �ل����ر�����ش����م، 

�ل�شتمر�ر يف �لإخر�ج.
و�لثمانينيات  �ل�شبعينيات  وخالل 
�أ���ش��ب��ح ري��دف��ورد و�ح���د� م��ن �أكرب 
يف  �أدو�ره  بف�شل  �ل�شينما  جن���وم 
�لرئي�س"  رج���ال  "كل  مثل  �أف���الم 
م����ن(  ب���ري���زي���دن���ت�������س  ذ�  )�أول 

و"�للدغة" )ذ� �شتينج(.

كيف ت�سبح مليونريًا
على م��دى �أك���ر م��ن 4 �أع����و�م، �أج���رى ب��اح��ث �أمريكي 
مقابالت مع 233 ثرياً، وجه لكل منهم �أكر من 140 
�شوؤ�ًل، يف حماولة للوقوف على �ل�شفات �مل�شرتكة، �لتي 

جتمع بني هوؤلء �لأثرياء.
�ل�شتطالع  �مل�����ش��ارك��ني يف  �إج���اب���ات  و����ش��ت��غ��رق حت��ل��ي��ل 
18 ���ش��ه��ر�ً، وخ��ل�����س �ل��ب��اح��ث توما�س  ودر����ش��ت��ه��ا ن��ح��و 
�إليها  يحتاج  م�شرتكة،  �أ�شا�شية  �شفات   3 �إىل  ك��وريل، 
بح�شب �شحيفة  �لأثرياء،  ليدخل يف عامل  �شخ�س  كل 

بيزن�س �إن�شايدر:
1 - �ملوفرون: يقول كوريل �إن نحو %22 من �لأ�شخا�س 
�لذين �شملتهم �لدر��شة ينتمون �إىل هذه �لفئة، ولديهم 

6 �أ�شياء م�شرتكة:
بد�ية  يف  للمعي�شة  منخف�س  م�شتوى  ل��دي��ه��م  ك���ان   -

حياتهم
- كان لديهم دخل متو�شط يف �لغالب

- ك���ان دخ��ل��ه��م �مل��ت��و���ش��ط ي��زي��د ع��ن م�����ش��ت��وى حياتهم 
�ملتو��شع

- وفرو� نحو %20 يف �ملتو�شط من دخلهم �ملتو�شط
- عملو� على ��شتثمار مدخر�تهم ل�شنو�ت عديدة

32 عاماً لتوفري ثروة متو�شطة  - ��شتغرق �لأمر نحو 
تبلغ 3.4 مليون دولر

 27 وبن�شبة  �لثرياء  من  �لثانية  �لفئة  �ملوهوبون:   2-
يف  بر�عة  �لأك��رب  �لأ�شخا�س  وه��م  �ملوهوبني،  ت�شم   %
مهنتهم �أو حرفتهم، وكانو� من بني �لأف�شل يف جمال 
�شركات  ل�شالح  �إم���ا  ع��م��ل��و�  �لأف�����ر�د  وه����وؤلء  عملهم، 
كبرية مملوكة للقطاع �لعام، حيث كان جزء كبري من 
�أو  �مل��خ��زون،  على  قائم  تعوي�س  ع��ن  ع��ب��ارة  تعوي�شهم 
�شركات  مع  �شغرية  �أع��م��ال  �أو  م�شاريع  �أ�شحاب  كانو� 

مربحة للغاية.
و��شتغرق �لأمر حو�يل 20 �شنة لتجمع ثروة متو�شطها 

4 ماليني دولر.
�أغنى  بعيد  حد  �إىل  كانو�  "�حلاملون"  �حل��امل��ون:   -  3
جم��م��وع��ة يف �ل���در�����ش���ة، وب��ن�����ش��ب��ة ك��ب��رية و���ش��ل��ت �إىل 
لتحقيق  �لفئة  ه��ذه  �أف���ر�د  �شعى  %، حيث   51 ح��و�يل 
حلم كبري ومتكنو� من حتويل هذ� �حللم �إىل حقيقة. 
وقد وفر لهم حلمهم يف نهاية �ملطاف قدر�ً هائاًل من 
�لدخل �أو �لربح، وجمعو� ما متو�شطه 7.4 مليون دولر 

يف حو�يل 12 �شنة.

جويل ت�سني يف اإجازة من »احلديث« 
)�شي. ل�شركة  �ل�شابق  �لتنفيذي  �لرئي�س  زوج��ه  ت�شني،  ج��ويل  �لتلفزيونية  �ملذيعة  قالت 

توك(  )ذ�  "�حلديث"  �إنها �شتاأخذ ر�حة لأيام قليلة من برنامج  بي.�إ�س( لي�شلي مونفيز 
لق�شاء بع�س �لوقت مع �أ�شرتها.

نيويوركر  ذ�  جملة  ن�شرت  بعدما  �لأح���د  ي��وم  )���ش��ي.ب��ي.�إ���س(  م��ن  مونفيز  و����ش��ت��ق��ال 
�إن �لدع��اء�ت غري  مز�عم جديدة �شده بالعتد�ء و�لتحر�س �جلن�شي. وقال مونفيز 

�شحيحة.
وتعمل ت�شني، �لتي تزوجت مونفيز يف 2004، مذيعة يف برنامج "�حلديث" )ذ� توك( 
وبرنامج تلفزيون �لو�قع "�لأخ �لأكرب" )بيج بر�ذر(. ويبث �لربناجمان على �شبكة 

)�شي.بي.�إ�س(.
�أك��ون مع  ت��وك( لكي  "�أ�شرتيح لأي��ام قليلة من )ذ�  وقالت ت�شني يف بيان 
�أر�شله ممثل )ل�شي.بي.�إ�س( بالربيد  �أ�شرتي". و�أ�شافت يف بيانها �لذي 
�لإلكرتوين "�شاأعود قريبا جد�، و�شاأكون معكم م�شاء �خلمي�س يف برنامج 

)بيج بر�ذر(".


