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�شركة األبان القطرية متورطة يف دعم الإرهاب
•• لندن-وكاالت:

ك�صف تقرير جديد ملوقع فوود نافيغيتور ال�صتق�صائي، اأن الأخوين معتز 
ورامز خياط، رئي�س جمل�س الإدارة ونائب رئي�س جمل�س الإدارة ل�صركة 
الألبان القطرية بلدنا، مطلوبان للمثول اأمام حمكمة بريطانية، ب�صبب 

دعمهما املايل للإرهاب يف �صوريا. 
بنك  ت��وّرط  ق�صية  مللف  حتديث  يف  للأخوين،  املحكمة  ا�صتدعاء  وي��اأت��ي 
ال��دوح��ة واث��ن��ني م��ن كبار التجار القطريني يف دع��م ومت��وي��ل الإره���اب، 
عرب  ال�صام،  ب��لد  يف  للقاعدة  املوالية  الن�صرة  جبهة  اإىل  اأر�صلت  ب��اأم��وال 
حتويلت مالية كبرية اإىل ح�صابات يف تركيا ولبنان، ح�صب ما ذكر موقع 
اأن الأخَوين  التاميز الربيطانية،  كيو بو�صت الإخباري. وذكرت �صحيفة 
املتهم الأول، واملتهم  العليا ب�صفتهما  وردا يف وثائق املحكمة الربيطانية 
اأُدرج  املحكمة:  وثائق  على  اّطلع  ال��ذي  املوقع  وق��ال  الق�صية.  يف  الثاين 
معتز اخلياط ورامز اخلياط يف قائمة املتهمني الأول والثاين، يف ق�صية 

مرفوعة من ِقبل 8 �صوريني يف املحكمة الربيطانية العليا.
اأكرب  اأح��د  القاب�صة،  انرتنا�صيونال  ب��اور  �صركة  خياط  الأخ���وان  وُي��دي��ر 
التكتلت التجارية يف قطر والعاملة يف البناء، والعقارات، واإنتاج الألبان، 
اأما بنك الدوحة فهو املتهم الثالث يف الق�صية، علماً اأن اأكرب م�صاهم فيه 

هو هيئة ال�صتثمار القطرية، �صندوق الرثوة ال�صيادي القطري.

النواب الليبي: اأردوغان يعترب ليبيا اإرث اأجداده!
•• طرابل�س-وكاالت:

رجب  ال��رتك��ي  الرئي�س  بكلمة  ورد  م��ا  الليبي  ال��ن��واب  جمل�س  ا�صتنكر 
ا�صطنبول حول  )ت��ي.اآر.ت��ي( مبدينة  افتتاح منتدى  اأردوغ���ان يف  طيب 
حق التدخل يف ال�صاأن الليبي. وقال جمل�س النواب يف بيانه رقم 12 اإن 
اأردوغان اعترب ليبيا اإرث اأجداده، وجغرافيتها جزء من المرباطورية 
العثمانية )البائدة( وكاأنه بهذه املغالطة التاريخية ي�صعى لتربير دعمه 
على  امل�صيطرة  امل�صلحة  والع�صابات  وامليلي�صيات  الإرهابية  للجماعات 

العا�صمة طرابل�س م�صتبيحًة دماء الليبيني واأعرا�صهم واأموالهم.
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•• بريوت-وكاالت:

بالق�صر  املحيطة  املنطقة  �صهدت 
ب���ب���ريوت  ب���ع���ب���دا  اجل����م����ه����وري يف 
اإجراءات اأمنية ا�صتثنائية، اجلمعة، 
م���ع ان��ت�����ص��ار ال��ع�����ص��رات م���ن جنود 
لندلع  حت�صبا  اللبناين  اجلي�س 
احتجاجات جديدة يف اليوم التا�صع 

من احلراك ال�صعبي.
عن  ك�صفت  حملية  م�صادر  وكانت 
لبنان  يف  والأم���ن  للجي�س  مطالب 
تاأمني  اأج�����ل  م���ن  ال����ط����رق،  ب��ف��ت��ح 
ال�صرورية  الغذائية  امل��واد  و�صول 
الحتجاجات  ظل  يف  الأ�صواق،  اإىل 

والعت�صامات املتوا�صلة.
وب���ح�������ص���ب امل���������ص����ادر، ف�������اإن دع����وة 
ال���ط���رق ����ص���درت ع���ن نقابة  ف��ت��ح 
التعاونيات  وم�����ص��ت��خ��دم��ي  ع��م��ال 
وال�صتهلكيات يف العا�صمة بريوت 

وجبل لبنان.
وي��ت��خ��وف ك���ث���ريون يف ل��ب��ن��ان مما 
ي�صفونه ب�ال�صارع امل�صاد، الذي قد 
لإف�صال  �صعيا  حتركاته  من  يو�صع 
والحتجاجات  العت�صامات  وف�س 
اأي����ام للت�صدي  ال��ت��ي ان��دل��ع��ت ق��ب��ل 

للف�صاد وحت�صني ظروف املعي�صة.
ويوؤكد املتظاهرون، اأنهم م�صتمرون 
اأي  ورف�صوا  انفطاع،  اأي  دون  م��ن 
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اآلف اللبنانيني يحملون علم بلدهم ويوؤكدون موا�صلة التظاهر حتى تنفيذ مطالبهم  )رويرتز(

عراقيون يحملون زميل لهم اأ�صيب خلل الحتجاجات  )رويرتز(

انت�صار اأمني ا�صتثنائي قرب ق�صر بعبدا

اللبنانيون يتم�شكون باملطالب ويوا�شلون التظاهر 
اتفاق بني احلكومة 
واملجل�س  اليمنية 
اجلنوبي النتقايل 

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�صرق  ���ص��ح��ي��ف��ة  ن���ق���ل���ت 
الأو���������ص��������ط ع������ن م�������ص���ادر 
التو�صل  مطلعة،  �صعودية 
احلكومة  ب���ني  ات���ف���اق  اإىل 
اليمنية واملجل�س النتقايل 
اجلنوبي، وذلك يف العا�صمة 

ال�صعودية الريا�س.
على  الت��������ف��������اق،  وي����ن���������س 
ت�����ص��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة ك���ف���اءات 
منا�صفة  وزي�����را،   24 م��ن 
اجلنوبية  امل��ح��اف��ظ��ات  ب��ني 
ين�س  ك���م���ا  وال�������ص���م���ال���ي���ة، 
رئي�س احلكومة  ع��ودة  على 
لتفعيل  ع��دن،  اإىل  احلالية 

موؤ�ص�صات الدولة كافة.
الريا�س  ات��ف��اق  ويت�صمن 
ترتيبات  اإع�����������ادة  اأي���������ص����ا 
للقوات الع�صكرية والأمنية 
املحافظات  يف  ال���وط���ن���ي���ة 
ي�صرف  اأن  على  اجلنوبية، 
حت��ال��ف دع���م ال�����ص��رع��ي��ة يف 
ال�صعودية،  ب��ق��ي��ادة  ال��ي��م��ن 
ع�����ل�����ى جل�����ن�����ة م�������ص���رتك���ة 

لتنفيذه.

الأكراد ين�صحبون 32 كيلومرتا من احلدود ال�صمالية

تعزيزات رو�شية اإىل �شوريا ووا�شنطن تر�شل قوات لتاأمني حقول النفط
•• عوا�صم-وكاالت:

يف حت���ول م��ف��اج��ئ، اأع���ل���ن م�����ص��وؤول رف��ي��ع يف ال��ب��ن��ت��اغ��ون عن 
من  الدبابات  وع�صرات  قتالية  ف��رق  لإر���ص��ال  اأمريكية  خطط 
على  احلفاظ  اأجل  من  �صوريا  اإىل  الأمريكية  "اأبرامز"  نوع 
واإيران  والأ���ص��د  "داع�س"  عن  بعيدة  �صوريا  يف  النفط  حقول 
ورو�صيا، وذلك بح�صب معلومات ح�صرية ح�صلت عليها جملة 

الأمريكية.  Newsweek "نيوزويك"
خطة  و�صعت  املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  تقريرها  يف  املجلة  وقالت 
لإر�صال قوات ودبابات قتالية حلرا�صة حقول النفط ال�صرقية 

يف �صوريا بعد ان�صحابها من �صمال البلد.
و�صرح م�صوؤول رفيع يف البنتاغون للمجلة، اأن الوليات املتحدة 
املدرعة  الألوية  اأحد  قتالية من  كتيبة  ن�صف  ن�صر  اإىل  ت�صعى 
م��ن طراز  دب��اب��ة   30 م��ن  اأك���رث  اإىل  ي�صل  م��ا  ت�صم  باجلي�س 
"اأبرامز"، اإىل جانب مئات اجلنود اإىل �صرق �صوريا، حيث توجد 
حقول نفط مربحة حتت �صيطرة القوات الكردية امل�صاركة يف 

القتال بقيادة الوليات املتحدة �صد "داع�س".

�صوريا الدميقراطية، اأن الأكراد ان�صحبوا مل�صافة 32 كيلومرتا 
من احلدود ال�صورية مع تركيا.

امل��ق��ات��ل��ني الأك�����راد  اإن  امل�������ص���وؤول ق��ول��ه  ون�����ص��ب��ت ال��وك��ال��ة اإىل 
ت�صوية  مبجرد  ال�صوري،  للجي�س  الن�صمام  لبحث  م�صتعدون 

الأزمة يف �صوريا �صيا�صيا.
مقاتلي  من  وحلفاءها  "ق�صد" تركيا  اتهمت  �صابق،  وقت  ويف 
قرى،   3 ا�صتهدف  كبري  بري  هجوم  ب�صن  ال�صورية،  املعار�صة 
رغم وقف اإطلق النار، وحثت الوليات املتحدة على التدخل 

على الفور لوقف الهجوم.
ويوم اخلمي�س، نبه وزير الدفاع الأمريكي مارك اإ�صرب، اإىل اأن 
تركيا "ت�صري يف الجتاه اخلاطئ" من خلل توغلها الع�صكري 
يف �صوريا، واتفاقها مع رو�صيا على ت�صيري دوريات م�صرتكة يف 

اآمنة" هناك.   "منطقة 
اجتماع  قبيل  بروك�صل  يف  �صحفي  موؤمتر  خ��لل  اإ�صرب  وق��ال 
"تركيا ت�صعنا  اإن  "ناتو"،  لوزراء دفاع حلف �صمايل الأطل�صي 
جميعا يف و�صع رهيب" عرب عمليتها الع�صكرية يف �صوريا هذا 
الوليات  مع  حتالفت  التي  الكردية،  ال��ق��وات  ملواجهة  ال�صهر 

بدورها اأفادت وزارة الدفاع الرو�صية، اجلمعة، باأن نحو 300 
�صوريا،  اإىل  و�صلوا  الرو�صية  الع�صكرية  ال�صرطة  اأف���راد  م��ن 
ال�صي�صان  اإق��ل��ي��م  م��ن  "اإنرتفاك�س"،  وك��ال��ة  نقلت  م��ا  بح�صب 

بجنوب رو�صيا.
وقالت الوكالة اإن ال�صرطة الع�صكرية �صتقوم مبهام حرا�صة يف 
الأكراد  املقاتلني  ان�صحاب  عملية  يف  و�صت�صاعد  معينة  مناطق 
واأ���ص��ل��ح��ت��ه��م اإىل م���ا ي��ب��ع��د ب��ث��لث��ني ك��ي��ل��وم��رتا ع���ن احل���دود 

ال�صورية الرتكية.
الرو�صي  ال��دف��اع  وزي���ر  اإن  "اإنرتفاك�س" ق��ال��ت  وك��ال��ة  وك��ان��ت 
�صريغي �صويغو اأبلغ قائد قوات �صوريا الدميقراطية باأن رو�صيا 
احلدود  قرب  الرو�صية  الع�صكرية  ال�صرطة  اأف��راد  عدد  �صتزيد 
ال�صورية الرتكية. كما ناق�س الثنان تطبيق الأكراد للتفاق 

الرو�صي الرتكي ب�صاأن �صوريا الذي اأُعلن الثلثاء.
قال  الدميقراطية  �صوريا  ق��وات  قائد  اأن  تا�س  وكالة  وذك��رت 
النظام  وق��وات  الرو�صية  الع�صكرية  ال�صرطة  ت�صاعد  قواته  اإن 

ال�صوري يف �صمال �صوريا.
يف غ�صون ذلك، ذكرت وكالة اإعلم رو�صية عن م�صوؤول يف قوات 

من موؤ�ص�صي نداء تون�ص ي�صخ�ص:
تر�شيح الغنو�شي لرئا�شة احلكومة 

اإحدى الغرائب والعجائب
•• الفجر -تون�س

و�صف النا�صط ال�صيا�صي واأحد موؤ�ص�صي نداء تون�س بوجمعة الرميلي اأم�س اجلمعة، 
الغرائب  باإحدى  احلكومة  لرئا�صة  الغنو�صي  را�صد  النه�صة  حركة  رئي�س  تر�صيح 
والعجائب، موؤكدا اأن النه�صة �صجلت تراجعا يف مقاعدها النيابية من 2011 اىل 

انتخابات 2019 قال اإنه يقدر ب� 42 باملائة.
وت�صاءل الرميلي يف تدوينة ن�صرها على �صفحته مبوقع في�صبوك: »باأية منطلقات 
و�صيا�صات  واآل��ي��ات  وب��رام��ج  اه��داف  وب��اأي��ة  روؤى وت�صورات  وب��اأي��ة  وب��اأي��ة مرجعيات 
�صي�صطلع الغنو�صي بتلك املهمة؟، لكن ما الفائدة من هذه الت�صاوؤلت بعد ما اآلت 

المور اىل ما اآلت اليه واأ�صبح كل �صيء جائزا؟«. 
وكتب الرميلي يف �صفحته الر�صمية على في�صبوك التدوينة التالية:

اإذا خل لك اجلو فبي�صي وفرخي !                                 )التفا�صيل �س10(

�ص 09

�ص 13

�ص 19

 حمطة ال�شارقة اجلوية.. �شاهد 

على بدايات تاريخ الطريان يف اخلليج 

حمليات

هذه الرفات املزعجة واملحرجة 

للطغاة ال�شابقني...!

عربي ودويل

فينغر يتطلع للعودة 

اإىل عامل التدريب 

الفجر الريا�شي

برئي�س  الجتماع  اأو  للحوار  دع��وة 
اجلمهورية مي�صال عون.

واأق����ف����ل حم���ت���ج���ون ط���ري���ق خلدة 
ج��ن��وب ب����ريوت، وط��ري��ق ع��ال��ي��ه يف 
يف  ���ص��وارع  اأغلقت  كما  لبنان،  جبل 

مدينة �صيدا اأي�صا.
وبقيت الطريق اإىل �صاحة النور يف 
مقطوعة،  لبنان  �صمال  طرابل�س 
الديب  ج���ل  ط���ري���ق  اإىل  اإ����ص���اف���ة 

والزوق وعرمون.

اأرج��اء البلد، و�صط  ال�صلل  وي�صود 
موا�صلة  ع��ل��ى  امل��ح��ت��ج��ني  اإ����ص���رار 
حتقيق  ح������ني  اإىل  حت����رك����ات����ه����م 
املطالب برحيل احلكومة، وت�صكيل 
نيابية  وان��ت��خ��اب��ات  اإن���ق���اذ  ح��ك��وم��ة 

مبكرة وحما�صبة الفا�صدين.
ه������ذا ودخ�����ل�����ت الح����ت����ج����اج����ات يف 
التوايل،  على  التا�صع  يومها  لبنان 
اجلمعة، و�صط مت�صك املتظاهرين 
فيما  ال�صلطة،  رم��وز  كامل  برحيل 

موا�صلة  اإىل  ال����دع����وات  جت�����ددت 
امل�����دن  ال����ت����ظ����اه����رات يف خم���ت���ل���ف 

واملناطق.
واحلدث،  العربية  مرا�صلة  واأف��ادت 
لعدد  املتظاهرين  بقطع  اجلمعة، 
من الطرقات الرئي�صية يف مناطق 
قد  اأن��ه  م�صيفة  خمتلفة،  لبنانية 
مت قطع طرقات يف البقاع واملداخل 
وال�صرقية  واجل��ن��وب��ي��ة  ال�صمالية 

لبريوت.

بلجوء  ت��وق��ع��ات  اإىل  اأ����ص���ارت  ك��م��ا 
اأن�����ص��ار ح���زب اهلل لع��ت�����ص��ام��ات يف 
الحتجاجية  التظاهرات  مواجهة 
بلبنان، التي من املنتظر اأن تتجدد 
التوايل،  على  التا�صع  لليوم  اليوم، 
األقاه  ال��ذي  للخطاب  رف�س  و�صط 
رئي�س اجلمهورية مي�صال عون بعد 

اأ�صبوع من التظاهرات احلا�صدة.
ف��ق��د ان��ت�����ص��رت الح��ت��ج��اج��ات من 
م�������روراً  اجل�����ن�����وب  اإىل  ال�������ص���م���ال 
وريا�س  ال���ن���ور،  ���ص��اح��ة  ب���ب���ريوت. 
غا�صبة.  كلها  وال�����ص��ه��داء  ال�صلح، 
واملتظاهرون يتوافدون بل انقطاع، 
و�صط اأنباء عن تزايد اأعدادهم، فل 
مي�صال  اللبناين  الرئي�س  خ��ط��اب 
كلمة  حتى  ول  غليلهم،  �صفا  ع��ون 
ال�صرتاكي  التقدمي  زعيم احلزب 
بالتوقف  اأقنعتهم  جنبلط  وليد 
عن الحتجاجات، ليدخلوا اأ�صبوعا 
���ص��ي��ب��دو رمب����ا اأك�����رث ���ص��خ��ون��ة من 

الأيام الأوىل للحتجاجات.
رف�صهم  ع���ن  ع����ربوا  امل��ت��ظ��اه��رون 
ملبادرة عون، التي اعتربوها اأن�صاف 
تلبي  ول  م�صاكلهم  حت��ل  ل  حلول 
ت�صع  ول  الإ����ص���لح،  يف  مطالبهم 
املحا�ص�صة  ن��ظ��ام  لإ���ص��ك��ال��ي��ة  ح���داً 
يف  امل�صت�صري  الف�صاد  اأو  الطائفية 

اأروقة احلكومة.

ال�صي�صتاين يدعو ل�صبط النف�ص جتنبًا للفو�صى

3 قتلى و100 م�شاب يف احتجاجات بغداد..واحلراك ي�شل املثنى 
•• بغداد-وكاالت:

علي  ال�صيد  العظمى  اهلل  اآي���ة  دع��ا 
اأع���ل���ى م��رج��ع ديني  ال�����ص��ي�����ص��ت��اين، 
اجلمعة،  اأم�����س  ال���ع���راق،  يف  �صيعي 
اإىل  الأمنية  وال��ق��وات  املتظاهرين 
الفو�صى،  لتجنب  ال��ن��ف�����س  �صبط 
قتلى  ح�����ص��ي��ل��ة  ارت���ف���ع���ت  وق�����ت  يف 
الحتجاجات يف العا�صمة العراقية 
وي���ط���ال���ب  ث�����لث�����ة،  اإىل  ب������غ������داد، 
للف�صاد  ب���ال���ت�������ص���دي  امل���ح���ت���ج���ون 
وحت�صني الأو�صاع املعي�صية املرتدية 

يف البلد.
ال�صي�صتاين،  با�صم  املتحدث  وق��ال 
يف  ال��ك��رب��لئ��ي  ع��ب��دامل��ه��دي  ال�صيخ 
ب���ك���رب���لء جنوب  خ��ط��ب��ة اجل��م��ع��ة 
املتظاهرين  اأح��ّب��ت��ن��ا  ن��دع��و  ب��غ��داد 
واأع���ّزت���ن���ا يف ال���ق���وات الأم��ن��ي��ة اإىل 
التظاهرات  ب�صلمية  التام  الل��ت��زام 
وع������دم ال�������ص���م���اح ب����اجن����راره����ا اإىل 
ال�صغب  واأع��م��ال  العنف  ا���ص��ت��خ��دام 

والتخريب.
العراقية  ال�����ص��رط��ة  وق���ال���ت  ه����ذا 
الثالث  املتظاهر  اإن  وم�صادر طبية 
ق��ت��ل خ���لل ا���ص��ت��ب��اك��ات ب���ني قوات 
الأمن وحمتجني خرجوا اإىل �صوارع 

بغداد يف تظاهرات �صباحية.
وك���ان م��ت��ظ��اه��ران اآخ�����ران ق��ت��ل يف 
وق�����ت ����ص���اب���ق اجل���م���ع���ة، م����ع جتدد 
للت�صدي  ال��داع��ي��ة  الح��ت��ج��اج��ات 

للف�صاد وحت�صني الأو�صاع املعي�صية.
وقال مرا�صل �صكاي نيوز عربية اإن 
ج�صر  ق��رب  قتل  املتظاهرين  اأح���د 
املنطقة  م��ن  القريب  اجلمهورية، 

اخل�صراء.
الأمن  ق���وات  اأن  م�صادرنا  واأف����ادت 
امل�صيل  ال���غ���از  اأط���ل���ق���ت  ال���ع���راق���ي���ة 
قنابل  وا�����ص����ت����خ����دم����ت  ل����ل����دم����وع 
من  املتظاهرين  لتفريق  ال�����ص��وت، 
ال�صاحة، فيما ر�صدت الع�صرات من 
حالت الختناق من جراء التعامل 

الأمني.
العراقية  الأن����ب����اء  وك���ال���ة  وذك�����رت 
اإىل  ت�صري  تقديراتها  اأن  الر�صمية 
األ��ف متظاهرا يف   15 نحو  خ��روج 

�صوارع بغداد.
اأك����دت م�صادر  وم���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، 
�صخ�س   100 نحو  اإ�صابة  عراقية 
الأمنية،  وال��ق��وات  املتظاهرين  من 
فيما  العا�صمة،  احتجاجات  خ��لل 
حمافظة  اإىل  امل���ظ���اه���رات  ام���ت���دت 
املتظاهرون  اق��ت��ح��م  ح��ي��ث  امل��ث��ن��ى، 

مبنى احلكومة املحلية.
وا�صتوؤنفت م�صاء اخلمي�س يف العراق 
التظاهرات املناه�صة للف�صاد، قبيل 
احتجاجات مرتقبة يف وقت لحق، 
اجلمعة، يقودها اأن�صار رجل الدين 

ال�صيعي البارز مقتدى ال�صدر.
وك�����ان ال�������ص���در دع����ا اأن�������ص���اره اإىل 
التاأهب واجلهوزية لكل طارئ بدءاً 

اإ�صعار  ل��ي��ل��ة اخل��م��ي�����س وح��ت��ى  م��ن 
اآخر، و�صملت الدعوة جميع اأن�صاره 

ونوابه.
القوات  ا�صتخدمت  اخلمي�س،  وليل 
لتفريق  امل���ي���اه  خ��راط��ي��م  الأم��ن��ي��ة 
للحكومة  مناه�صني  متظاهرين 
اخل�صراء  امل��ن��ط��ق��ة  م���دخ���ل  ع��ن��د 
عدة  ت�صم  ال��ت��ي  العا�صمة،  و���ص��ط 
ح�صبما  ودبلوما�صية،  ر�صمية  مقار 

اأفاد �صهود.
هتافات  بغداد  يف  املتظاهرون  وردد 
مناه�صة تدخل الإيراين واجلرنال 
القد�س  فيلق  قائد  �صليماين  قا�صم 

باحلر�س الثوري الإيراين.
وك��������ان ����ص���ل���ي���م���اين م�����ن ب�����ني 10 
اأ����ص���خ���ا����س، ذك���ره���م حت��ل��ي��ل ملعهد 
الأدنى،  ال�صرق  ل�صيا�صات  وا�صنطن 
���ص��ك��ل��وا خ��ل��ي��ة اأزم�����ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
اأ���ص��ب��وع الح��ت��ج��اج��ات ال��ع��ارم��ة يف 
بداية �صهر اأكتوبر احلايل يف بغداد 

وغريها من املحافظات.
العراقي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  وا���ص��ت��ب��ق 
ع�������ادل ع���ب���د امل�����ه�����دي، ت���ظ���اه���رات 
العراقي،  لل�صعب  بخطاب  اجلمعة 
ت�صع  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ف��ي��ه  اأ���ص��ار 
�صمان  اأول����وي����ات����ه����ا  راأ����������س  ع���ل���ى 
وال�صتقرار،  والأم�������ن  احل����ري����ات 
وت��وف��ري اأف�����ص��ل اخل��دم��ات وفر�س 
النمو  وحتقيق  للمواطنني،  العمل 

القت�صادي للبلد.

تعددت الأقوال يف انتظار الأفعال:

هكذا يحاول بوتني ن�شخ النجاح ال�شيني يف اإفريقيا؟

الإفراج عن نواز �شريف لدواع �شحية 
•• الهور-رويرتز:

قال حمامي رئي�س الوزراء الباك�صتاين ال�صابق نواز �صريف اإن حمكمة ق�صت 
بالإفراج عنه بكفالة لدواع �صحية. ويق�صي �صريف، البالغ من العمر 69 
عاماً والذي �صغل من�صب رئي�س ال��وزراء ثلث مرات، حكماً بال�صجن ملدة 
�صبع �صنوات بعد اإدانته بالف�صاد العام املا�صي. ونفى �صريف التهامات وقال 
اإنها ذات دوافع �صيا�صية. وكان قد ُنقل من زنزانته يف ال�صجن اإىل م�صت�صفى 

يف مدينة لهور يوم الثنني واأثار حزبه خماوف ب�صاأن حالته ال�صحية.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

�صورة عائلية جميلة، ولكن القليل 
تنتهي  مل  احلقيقية.  العقود  م��ن 
اأول قمة رو�صية -اأفريقية، نظمها 
الكرملني يف املوقع الأوملبي ملنتجع 
بعدد  الرو�صي،  ال�صاحلي  �صوت�صي 
اإل  امللمو�صة،  ال��ق��رارات  م��ن  كبري 
اأنها جنحت يف تنظيم ا�صرتاتيجية 
مو�صكو ل�صتعادة علقة مميزة مع 

قارة اأهملت يف وقت ما.
نظراءه  ب���وت���ني  ف���لدمي���ري  وع����د 
مب�صاعفة"  الأقل،  "على  الأفارقة 
التبادلت القت�صادية الرو�صية مع 
افريقيا بحلول عام 2024. »20 
قليل  ال���ي���وم،  ���ص��ن��وًي��ا  دولر  م��ل��ي��ار 
الكرملني،  رئ��ي�����س  ت��اأ���ص��ف  ج�����دا«، 
مم��ت��ن��ع��ا ع���ن م��ق��ارن��ة ه����ذا الرقم 
ب��امل��ب��ادلت الأف��ري��ق��ي��ة م��ع ال�صني 
)اأك����رث ع�����ص��ر م����رات( اأو ح��ت��ى مع 

فرن�صا )اأكرث من ال�صعف(.
مناق�صات،  وور���س  رئا�صية،  خطب 
ومقاطع فيديو ر�صمية، وت�صريبات 
اإن  ذاتها:  الر�صالة  رددت  كوالي�س، 
رو�صيا تعود اإىل احلقبة ال�صوفياتية 
الداعمة  م��و���ص��ك��و،  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا 
ال�صتعمار،  م��ن  ال��ت��ح��رر  حل��رك��ات 

على علقة قوية باإفريقيا.
الأوروبيني،  اأرا���ص��ي  لي�صت  »ه���ذه 
ه����ذه ل��ي�����ص��ت اأر����ص���ن���ا، اإن���ن���ا نريد 
امل�������ص���اع���دة وال����ع����م����ل م����ع����ا«، ق���ال 
ميخائيل  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ائ��ب 
ليزكو  ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ب����وج����دان����وف، 

الفرن�صية.   )التفا�صيل �س11(

يوافق  الأوروب�����ي  الحت���اد 
ع��ل��ى مت���دي���د ب��ري��ك�����ش��ت  

•• بروك�صل-رويرتز:

با�صم  املتحدثة  اأندريفا  مينا  قالت 
�صفراء  اإن  الأوروب����ي����ة  امل��ف��و���ص��ي��ة 
الحتاد الأوروب��ي وافقوا من حيث 
املبداأ اأم�س على اإرجاء موعد خروج 
ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن الحت����اد الأوروب�����ي 

لكنهم مل يحددوا موعدا جديدا.
اإن هناك  وق��ال م�صوؤول يف الحت��اد 
اتفاقا كامل على �صرورة التمديد 
الدول  مندوبي  اجتماع  بعد  وذل��ك 
�صتبقى يف  التي  والع�صرين  ال�صبعة 
التكتل بعد خروج بريطانيا ملناق�صة 
النهائي  املوعد  متديد  لندن  طلب 

اأكتوبر. لنف�صالها بعد 31 
خلل  �صي�صتمر  ال��ع��م��ل  واأ�����ص����اف 
م��ط��ل��ع الأ����ص���ب���وع. م���ن امل��ت��وق��ع اأن 
(يومي  ب��ل��دا   27 )���ص��ف��راء  يجتمع 
اللم�صات  لو�صع  والثلثاء  الثنني 

النهائية على التفاق.

من   8 يقتل  رو���ش��ي  جم��ن��د 
ع�شكرية قاعدة  يف  زمالئه 

•• مو�صكو -وام:

قتل جمند رو�صي يخدم يف قاعدة 
البلد  ���ص��رق  اأق�����ص��ى  ع�����ص��ك��ري��ة يف 
واأ�صاب  زملئه  من   8 بالر�صا�س 

اثنني بجروح بالغة.
نقل عن  اإنرتفاك�س  وكالة  واأك��دت 
وزارة الدفاع الرو�صية وقوع احلادث 
ال��ذي مل تتوفر بعد معلومات عن 

دوافعه .

الأمم املتحدة :10 اآلف لجئ 
�شوري فروا اإىل العراق موؤخرا

•• جنيف- وام:

املتحدة  المم  م��ف��و���ص��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
تقرير  ف����ى  ال���لج���ئ���ني  ل�������ص���ئ���ون 
اأم�س اأن عدد اللجئني ال�صوريني 
من  ال�����ع�����راق  اىل  ف�������روا  ال����ذي����ن 
ع�صرة  جت���اوز  �صوريا  ���ص��رق  �صمال 
خميم  اىل  و���ص��ل��وا  اأغ��ل��ب��ه��م  الف 
ف���ى حمافظة  ل��لج��ئ��ني  ب���ردر����س 
املنظمة  .واأف���ادت  العراقية  ده��وك 
الممية باأن اأكرث من 900 لجئ 
املا�صية  قبل  الليلة  و�صلوا  �صورى 
اإىل  �صعته  ت�صل  ال��ذى  املخيم  اىل 
45 حافلة  ف��ى  �صخ�س  األ��ف   11
ول��ي�����ص��ل ع���دد ���ص��ك��ان امل��خ��ي��م حتى 

الآن اإىل حواىل 9700 لجئ .
% من   75 ح��واىل  اأن  واأو�صحت 
جميع اللجئني امل�صجلني هم من 

الن�صاء والطفال .

من رحاب العدالة اىل جحيم ال�صيا�صة
حقيبة وردية واغتيال وراء حريق هونغ كونغ!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

فرباير 2018، غادر حبيبان يف عز ال�صباب هونغ كونغ لق�صاء عطلة عيد احلب 
يف تايوان. ولكن، قبل يوم من عودتهما، قتل ت�صانغ تونغ كاي، 20 عاًما، �صديقته، 
ب��ون هيو  اعرتفت خلله  بينهما  خ��لف  ن�صوب  بعد  ع��اًم��ا.   19 ب��ون هيو-وينغ، 
بخيانته، �صرب ت�صانغ تونغ كاي راأ�صها على الأر���س وخنقها، ثم و�صع جثتها يف 

حقيبة وردية كبرية كانا قد ا�صرتاها معا قبل يوم.          )التفا�صيل �س10(

بوتني... قوة عاملية

كان ت�صانغ تونغ كاي

اأن�صار نواز �صريف يوزعون احللوى ابتهاجا بالفراج عنه )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
دبي للقراآن الكرمي ت�شتعر�س ا�شتعداداتها لنطالق م�شابقة ال�شيخة فاطمة 

•• دبي -وام:

ع��ق��دت وح����دة ال��ع��لق��ات ال��ع��ام��ة ب��ج��ائ��زة دبي 
ال��ك��رمي اج��ت��م��اع��ا مو�صعا مع  ل��ل��ق��راآن  ال��دول��ي��ة 
واملتطوعات  وامل��ت��ط��وع��ني  امل��ج��م��وع��ات  م�����ص��ريف 
بنت  فاطمة  ال�صيخة  مل�صابقة"  الرابعة  ل��ل��دورة 
التى  للإناث"  ال��ك��رمي  للقراآن  الدولية  م��ب��ارك 
 9 اإىل   2 م��ن  ال��ف��رتة  خ���لل  فعالياتها  ���ص��ت��ب��داأ 
ن����دوة ال��ث��ق��اف��ة والعلوم  ن��وف��م��رب امل��ق��ب��ل ب��ق��اع��ة 

مبنطقة املمزر بدبي.
ت����راأ�����س الج���ت���م���اع امل�����ص��ت�����ص��ار اإب���راه���ي���م حممد 

دبي  ح��اك��م  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  م�صت�صار  ب��وم��ل��ح��ه 
ل��ل�����ص��وؤون ال��ث��ق��اف��ي��ة والن�����ص��ان��ي��ة رئ��ي�����س اللجنة 
املرزوقي  ح�صن  خالد  بح�صور  للجائزة  املنظمة 
وخ�ص�س  العامة  ال��ع��لق��ات  وح��دة  رئي�س  نائب 
ال�صتعدادات  اخ��ر  ع�����لى  لل����وق�����وف  الجتماع 
املقرتحات  وا���ص��ت��ع��را���س  العمل  ف��رق  وج��اه��زي��ة 

وامللحظات .
ورح����ب امل�����ص��ت�����ص��ار اإب��راه��ي��م حم��م��د ب��وم��ل��ح��ه يف 
بداية اللقاء باملتطوعني واملتطوعات ومتنى لهم 
النجاح والتوفيق يف خدمة �صيوف دولة المارات 
العربية املتحدة من احلافظات لكتاب اهلل اللواتي 

�صيتناف�صن يف هذه امل�صابقة الدولية التي حتمل 
اإ�صم اأم الإمارات .

�صاهمت  املتطوعني حيث  دور  بوملحه  ثمن  كما 
اجلائزة ب�صكل كبري يف تر�صيخ ثقافة التطوع يف 
املجتمع واأ�صار اىل ان اجلائزة وبعد 23 عاماً من 

العطاء اأ�صحت رمزا قراآنًيا يحتذى به .
املهند�س  حتيات  امل��رزوق��ي  خالد  نقل  جانبه  من 
للجائزة  املنظمة  اللجنة  ع�صو  قرقا�س  �صامي 
رئي�س وحدة العلقات العامة ومتنياته للجميع 
بالتوفيق وطلب من جميع املتطوعني ال�صتعداد 

للقيام بواجبهم على اكمل وجه .

القائد العام ل�شرطة دبي يت�شّلم كتاب »الغو�س بو �شبعة اأرزاق« 
•• دبي-الفجر:

ت�����ص��ل��م ����ص���ع���ادة ال����ل����واء ع��ب��د اهلل 
خ��ل��ي��ف��ة امل��������ري، ال����ق����ائ����د ال���ع���ام 
كتاب  م��ن  ن�صخة  دب����ي،  ل�����ص��رط��ة 
الذي  اأرزاق"  �صبعة  بو  "الغو�س 
اأحمد  ط��ي��ار  ال��ل��واء  بتاأليفه  ق��ام 
القائد  م�صاعد  ث��اين،  بن  حممد 
ال���ع���ام ل�������ص���وؤون امل���ن���اف���ذ، وال����ذي 
الغو�س  م��ه��ن��ة  ع���ن  ف��ي��ه  حت����دث 
ال��ت��ي ك���ان مي��ار���ص��ه��ا الأج������داد يف 
دول اخلليج ودولة الإم��ارات على 
وج���ه اخل�����ص��و���س. واأ����ص���اد �صعادة 
ال����ل����واء ع��ب��د اهلل خ��ل��ي��ف��ة امل���ري 
باملوؤلف ودقة املعلومات الواردة يف 
اأف�صل  اأنه من  اإىل  كتابه، م�صرياً 
املوؤلفات التي توثق مهنة الأجداد، 
املعلومات  ح���ي���ث  م����ن  ل����ص���ي���م���ا 
اللواء  وت��ط��رق  يت�صمنها.  ال��ت��ي 
كتابه لرحلة  ث��اين يف  ب��ن  اأح��م��د 
الغو�س عرب التاريخ، وكيف عا�س 
الأج�������داد ع��ل��ى ه����ذه امل��ه��ن��ة قبل 
ظهور النفط، كما يتناول العديد 

واإحداثياتها  مواقعها  مع  للوؤلوؤ 
كما  منها،  كل  وعمق  وم�صمياتها 
حت��دث عن ل��وؤل��وؤة الإم���ارات التي 
عام   5500 اإىل  تاريخها  ي��ع��ود 
قبل امل��ي��لد. وت��ط��رق ال��ل��واء ابن 
ثاين يف كتابه اإىل رحلت الغو�س 
بعيدة  مناطق  يف  تتم  كانت  التي 
العربي،  اخل���ل���ي���ج  م��ن��ط��ق��ة  ع����ن 
و�صقطرى،  �صيلن،  جزيرة  مثل 
يف  ت���ق���ع  ال���ت���ي  "دهلك"  وج������زر 
ال��ب��ح��ر الأح���م���ر وت��ب��ع��د 2000 
م���ي���ل ب����ح����ري. وحت�������دث ال����ل����واء 
اب���ن ث���اين يف ك��ت��اب��ه ع��ن امللحة 
العربي،  اخل��ل��ي��ج  يف  ع���ام  ب�����ص��ك��ل 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت�صتخدم  واخل��رائ��ط 
ال��ب��ح��ري��ة وحتديد  ال��رح��لت  يف 
خارطة  ومنها  املغا�صات،  مواقع 
اآل مكتوم،  را�صد  بن  مانع  ال�صيخ 
ك��م��ا ت��ن��اول ���ص��رية امل���لح العربي 
والإم����ارات����ي ال�����ص��ه��ري اأح���م���د بن 
يف  ال��ك��ب��رية  وم�صاهماته  م��اج��د، 
وامللحة  ال��ب��ح��ري��ة  الك��ت�����ص��اف��ات 

عرب التاريخ.

اأ����ص���م���اء  ج����ان����ب  اإىل  ال����غ����و�����س، 
املغا�صات، واأنواع ال�صفن، والرياح 
وم�صمياتها،  واأن��واع��ه��ا  املو�صمية 
وامل�صميات املتعلقة مبهنة الغو�س 
والعاملني فيها واأدوارهم، واأنواع 
بيعه،  وط���رق  ال��ل��وؤل��وؤ  وم�صميات 
و"القفال" –اأي رحلة العودة من 

املتعلقة  الأخ�����رى  اجل���وان���ب  م��ن 
والأدوات  ك���امل���ع���دات  ب���ال���غ���و����س 
الغوا�صون  ي�صتخدمها  كان  التي 
والأدوات امللحية مثل "البو�صلة 
البو�صلة،  وجن������وم  العربية"، 
والتجهيزات  وال�����ص����ت����ع����دادات 
رحلة  قبل  لها  يح�صر  ك��ان  التي 

به  يقوم  ال��ذي  وال���دور  الغو�س- 
اللوؤلوؤ. بيع  "الطوا�س" يف 

ث����اين يف  اب����ن  ال����ل����واء  ك��م��ا ودرج 
من  ومقارنات  اإح�صائيات  كتابه 
اخلليج  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة  م���ن���اط���ق 
واأنواعه،  باللوؤلوؤ  تتعلق  والعامل، 
مغا�صاً   250 م��ن  اأك����رث  وح����دد 

�شقيا الإمارات ت�شتعر�س اأهم اإجنازاتها يف ويتيك�س 2019 
•• دبي - وام: 

�ص�����اركت موؤ�ص�صة �صقيا الإمارات حتت مظلة موؤ�ص�صة مبادرات حممد ب�����ن 
معر�س  من  والع�صرين  احلادية  ال��دورة  يف  ال����عاملية   مكت�����وم  اآل  را�ص�����د 
نظمته  ال��ذي   2019 ويتيك�س  وال����بيئة  وال����طاقة  امل����ياه  تكن����ولوجي�����ا 
واملعار�س  للموؤمترات  ال���دويل  دب��ي  مركز  يف  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  ه���يئة 

موؤخرا .

بتوفري  املتعلقة  املبتكرة  وم�صاريعها  مبادراتها  اأهم  املوؤ�ص�صة  وا�صتعر�صت 
وتلوث  نق�س  تعاين من  التي  املجتمعات  مل�صاعدة  لل�صرب  ال�صاحلة  املياه 
التقنيات  بها  ت�صهم  اأن  ميكن  التي  ال�صبل  على  ال�صوء  �صلطت  كما  املياه 

املبتكرة وامل�صتدامة يف اإيجاد حلول لأزمة املياه العاملية.
�صقيا  موؤ�ص�صة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  الطاير  حممد  �صعيد  �صعادة  ق��ال  و 
�صاحب  ل�صيدي  احلكيمة  الروؤية  وفق  الإم���ارات  �صقيا  "تعمل  الإم���ارات: 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

العون للمحتاجني واملجتمعات  "رعاه اهلل" يف مد يد  ال��وزراء حاكم دبي 
الفقرية يف �صتى اأنحاء العامل دون متييز والتي تعاين من حتديات حقيقية 

تتمثل يف نق�س املوارد الطبيعية و�صعوبة الو�صول اإليها" .
يف  الإم���ارات  دول��ة  مكانة  ت����ر�صي�����خ  يف  مب����ادراتن�����ا  "ت�ص�����اه�����م  واأ�ص���اف 
العمل الإن�صاين وتوؤكد على النهج القومي الذي تتبناه قيادتنا الر�صيدة 
يف تعزيز قيم الت�صامح والتعاون بني ال�صعوب ل �صيما ونحن نحتفل ب�عام 

الت�صامح ..".

بالوكالة  التنفيذي  املدير  ال�صام�صي  الكرمي  عبد  ذكر حممد  من جانبه 
اأهداف  مع  تتقاطع  "ويتيك�س"  اأه���داف   " اأن  الإمارات"  "�صقيا  ملوؤ�ص�صة 
موؤ�ص�صة "�صقيا الإمارات " الرامية اإىل اإيجاد حلول مبتكرة مل�صكلة ن�صوب 

املوارد املائية يف عدد من دول العامل باإ�صتخدام الطاقة ال�صم�صية .
مياه  م�صروع  يذكر اأن موؤ�ص�صة "�صقيا الإمارات" نفذت اأكرث من 1000 
 34 يف  �صخ�س  م��لي��ني   9 ح���وايل  منها  وا�صتفاد  ال��ع��امل  ح��ول  م�صتدام 

دولة حول العامل.

�شرطة دبي ُتطلع نظريتها الفرن�شية على جتربتها يف ا�شت�شراف امل�شتقبل

بلديةاحلمرية  ت�شت�شيف ندوة لهيئة ال�شارقة 
ال�شحية تتناول عن منظومة التاأمني ال�شحي

•• دبي-الفجر:

ا�صتقبل العميد الدكتور عبد اهلل عبد الرحمن يو�صف 
بن �صلطان، مدير مركز ا�صت�صراف امل�صتقبل ودعم اتخاذ 
الفرن�صية،  ال�صرطة  م��ن  وف��دا  دب��ي،  �صرطة  ال��ق��رار يف 
بح�صور املقدم فهد الزرعوين، �صابط يف ق�صم ال�صوؤون 
بالإدارة  املطلوبني،  اإدارة  يف  والقن�صلية  الدبلوما�صية 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، ومديري الإدارات 

الفرعية باملركز.
بالوفد  �صلطان،  ب��ن  العميد  رح��ب  ال��زي��ارة،  ب��داي��ة  ويف 
امل�صتقبل  ا�صت�صراف  مركز  حر�س  على  موؤكدا  الزائر، 
ودع�����م ات���خ���اذ ال����ق����رار، ب���اع���ت���ب���اره اإح������دى ال���وح���دات 
كافة  تفعيل  ع��ل��ى  دب���ي،  ل�����ص��رط��ة  ال��ت��اب��ع��ة  التنظيمية 
ال�صراكات يف العديد من املجالت والأن�صطة، خا�صة يف 
اجلانب العلمي وما يخت�س باإعداد البحوث والدرا�صات 
التنبوؤية،  التقديرات  واإع����داد  ال�صت�صرايف،  امل��ج��ال  يف 

وحتديد الأبعاد املتوقعة لل�صت�صراف امل�صتقبلي.
وا�صتعر�س العميد اأمام احل�صور الروؤية ال�صت�صرافية، 

خلل ال�صنوات القادمة؛ وا�صرتاتيجية املركز واملبادرات 
الإبداعية التي من �صاأنها اأن ت�صاهم يف تطوير وحت�صني 
كفاءات  فيه  تعمل  املركز  اأن  مو�صحا  املوؤ�ص�صي،  الأداء 
الأمنية، والبحثية،  املجالت  العديد من  تخ�ص�صية يف 
وال�صت�صرافية، وعلوم امل�صتقبل، وكلها تعمل على اإر�صاء 
التدريبية  ال��دورات  وتنظيم  املتطورة،  العلمية  املناهج 
املتدربني  تاأهيل  خللها  م��ن  ميكن  ال��ت��ي  امل�صتحدثة 

للتعامل مع التطورات الع�صرية، وامل�صكلت الراهنة.
واأ�صاف العميد بن �صلطان، اأن الهدف الأ�صا�صي من هذه 
املقدمة  وتن�صيق اجلهود  اخل��ربات،  تبادل  اللقاءات هو 
وتوحيدها؛  ال��دول��ة  يف  واملوؤ�ص�صات  الهيئات  كافة  م��ن 
لتعزيز اجلهود امل�صرتكة، وتعظيم مردود نتائجها جتاه 

املجتمع وتنميته.
ال�صكر  بجزيل  ال��زائ��ر،  ال��وف��د  تقدم  ال��زي��ارة  ختام  ويف 
اتخاذ  ودعم  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  ملدير مركز  والتقدير 
العاملني  وكافة  دب��ي،  ل�صرطة  العامة  بالقيادة  القرار، 
ومثمناً  والرتحيب، مقدراً  ال�صتقبال  على حفاوة  فيه 

هذا يف ظل التعاون امل�صرتك.

•• احلمرية –الفجر:

اإطار  بلدية احلمرية يف  ا�صت�صافت 
امل��وؤ���ص�����ص��ات واجلهات  م���ع  ت��ع��اون��ه��ا 
احلكومية العاملة يف اإمارة ال�صارقة 
ال�صحية  ال�صارقة  هيئة  ا�صت�صافة 
تعريف  ب��ه��دف  ال�����ص��ارق��ة  بحكومة 
م��وظ��ف��ي وم��وظ��ف��ات ال��ب��ل��دي��ة عن 
ال�صحي  ال��ت��اأم��ني  م���ن  ال���ص��ت��ف��ادة 

ومنافعه.
وجرى تن�صيق الندوة يف اإطار تلقي 
وهيئة  احل���م���ري���ة  ب��ل��دي��ة  اأه�������داف 
ال�صارقة ال�صحية يف متكني الكوادر 
والتمتمع  ال�صتفادة  من  الوظيفية 
املطبق  ال�صحي  التاأمني  مبميزات 

على موظفي حكومة  ال�صارقة .
وجرى يف اإطار هذا التعاون تنظيم  
منظومة  ع����ن  ت��و���ص��ي��ح��ي��ه  ن������دوة 
بحكومة  اخلا�س  ال�صحي  التاأمني 
ب��ل��دي��ة احلمرية  ال�����ص��ارق��ة يف م��ق��ر 
البلدية  موظفي  كافة  وا�صتهدفت 
ومنافع  ب��اأج��راءات  توعيتهم  بهدف 

وا�صتثناءات التاأمني ال�صحي، وذلك 
عرب جل�صتني قدمها موظفي هيئة 
البحرية  و�صركة  ال�صحية  ال�صارقة 

الوطنية للتاأمني.
تو�صيحي  عر�س  ال��ن��دوة   وتناولت 
م��ن ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ارق��ة ال�����ص��ح��ي��ة عن 
قدمتها  ال�صحي  التاأمني  منظومة 
ب����ن ه���ن���دي ون���اق�������ص���ت فيها  ن������ورة 
حقوق  تخ�س  ال��ت��ي  املو�صيع  ك��اف��ة 
وواجبات املوؤمن عليهم، كما تناولت 

اجلل�صة الثانية التي قدمتها �صركة 
ال��ب��ح��رية ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��اأم��ني عن 
املنافع والأ�صتثناءات التي يت�صمنها 

التاأمني ال�صحي.
القطري  اأم���ل  ناق�صت  جهتها  م��ن 
ال�����ص��ح��ي يف  ال��ت��اأم��ني  اإدارة  م��دي��ر 
موا�صيع  ال�صحية،  ال�صارقة  هيئة 
عديدة كان يف مقدمتها اإر�صاء نظام 
حكومة  ملوظفي  ال�صحي  ال��ت��اأم��ني 

ال�صارقة.

ينظمه معر�ص ال�صارقة الدويل للكتاب بال�صراكة مع جمعية املكتبات الأمريكية

 موؤمتر املكتبات 2019 يجمع 400 خمت�س ب�شوؤون املكتبات من كافة دول العامل
•• ال�صارقة-الفجر:

ال�صارقة  م���ع���ر����س  ي�����ص��ت�����ص��ي��ف 
ال������دويل ل��ل��ك��ت��اب ب��ال�����ص��راك��ة مع 
الأمريكية"  امل���ك���ت���ب���ات  ج��م��ع��ي��ة 
موؤمتر  م����ن  ال�������ص���اد����ص���ة  ال��������دورة 
امل��ك��ت��ب��ات ال�����ص��ن��وي ي���وم���ي 7-6 
اإك�صبو  "مركز  يف  املقبل  نوفمرب 
من  اأك�����رث  ب��ح�����ص��ور  ال�صارقة"، 
400 اأمني مكتبة، واأمني اأر�صيف، 
من  املكتبات  ب�صوؤون  ومتخ�ص�س 
مل�صاركة  ال����ع����امل،  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع 
ومناق�صة  وجت���ارب���ه���م،  خ��ربات��ه��م 
تواجه  التي  والتحديات  الفر�س 
املكتبات، ف�صًل عن حتديد  قطاع 
التي  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��ح��ولت 
املقبل من  �صرت�صم ملمح اجليل 

خدمات املكتبات.
ال�صاد�صة  ال���دورة  برنامج  وي�صمل 
ثلث  املكتبات"  "موؤمتر  م����ن 
 5 الثلثاء  يوم  ور���س عمل، تعقد 
فعالياته  وت�صبق  املقبل،  نوفمرب 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة امل��ق��ام��ة ي���وم���ي 7-6 
اإىل  ال��ور���س  ت�صعى  حيث  نوفمرب، 
تعريف امل�صاركني مبوا�صيع مهمة 
املكتبات  م���ع���اي���ري  حت���دي���د  م��ن��ه��ا 
وتطبيقها،  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
املفاهيم  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  وت�����ص��ل��ي��ط 
للفهر�صة  احل��دي��ث��ة  والتطبيقات 
تعزيز  ج���ان���ب  اإىل  وال��ت�����ص��ن��ي��ف، 
التعليمي  املنهج  خلل  من  الفهم 

والواقع الفرتا�صي.
وي��ت��ن��اول امل��وؤمت��ر، يف ي��وم��ه الأول 
ع�������دداً م����ن امل���وا����ص���ي���ع، اأب����رزه����ا: 

جل�صة  ت���ت���ن���اول  ح���ي���ث  وغ����ريه����ا، 
مكتبات  اأم��ن��اء  "اأف�صل  ب��ع��ن��وان: 
املدار�س يف العام: م�صاركة ق�ص�س 

ال���ت���و����ص���ع ال���رق���م���ي الف���رتا����ص���ي 
ت�صجيع  وط��رق  املكتبات،  خلدمات 
الأفراد على ارتياد املكتبات العامة، 

اأمثلة  النجاح"،  ومفاتيح  ودرو���س 
ميكن  التي  املمار�صات  اأف�صل  عن 
اأم���ن���اء  ع��ل��ى  ب���ال���ف���ائ���دة  ت���ع���ود  اأن 

تناق�س  ك���م���ا  امل���ن���ط���ق���ة،  م��ك��ت��ب��ات 
بني  التعاون  الأول  اليوم  جل�صات 
اإىل  امل��دار���س،  ومكتبات  اجلمهور 
جانب حتّول "تعليم علم املكتبات" 

اإىل الأ�صواق العاملية.
نوفمرب   7 ال����ث����اين  ال����ي����وم  ويف 
مناق�صة  املوؤمتر  يوا�صل   ،2019
الرقمية  ال����ت����ح����ولت  وحت���ل���ي���ل 
وخدمات  ع���ل���وم  ع��ل��ى  وت���اأث���ريه���ا 
ال�صطناعي  وال���ذك���اء  امل��ك��ت��ب��ات، 
امل���ك���ت���ب���ات،  يف  الآيل  وال����ت����ع����ل����م 
و����ص���ل����ص���ل ال���ق���ي���م���ة وامل���ك���ت���ب���ات، 
جانب  اإىل  ال���رق���م���ي،  واحل����ف����ظ 
تقدمي اأمثلة عن اأف�صل املمار�صات 
العامة  "املكتبات  بعنوان  يف جل�صة 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  م���ال���ي���زي���ا:  يف 
املوؤمتر  يتعمق  اأن  قبل  املجتمع"، 
اأب����رزه����ا  اأدب�����ي�����ة،  يف م���و����ص���وع���ات 
يف  امل�����ص��ورة  وال��ك��ت��ب  "الروايات 
ال�صفهي:  و"التاريخ  املكتبات"، 

دور املكتبات".

ال�شارقة الدويل للكتاب 2019 ي�شت�شيف خبريا دوليا يف التنمية الب�شرية
•• ال�صارقة - وام:

ي�صت�صيف معر�س ال�صارقة الدويل للكتاب يف دورته ال� 38 التي تقام خلل الفرتة من 30 اأكتوبر اإىل 9 نوفمرب 
املقبل يف اإك�صبو ال�صارقة اخلبري العاملي يف التنمية الذاتية وبناء القادة روبن �صارما موؤلف كتاب الراهب الذي 
باع �صيارته الفرياري الأكرث مبيعاً لتقدمي جل�صة حوارية يوم 9 نوفمرب يف قاعة الحتفالت ي�صتعر�س خللها 

اأحدث اإ�صداراته نادي اخلام�صة �صباحاً.
ويعد �صارما واحداً من اأبرز خرباء القيادة وتطوير الذات يف العامل حيث عمل على تنمية وتعزيز اإمكانيات القادة 
ورواد الأعمال لدى العديد من املوؤ�ص�صات العاملية كما األف 13 كتاباً جتاوزت مبيعاتها 15 مليون ن�صخة يف 96 

دولة حول العامل.
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة دبي تنظم ور�شة عمل »فن الإدارة املالية« 

•• دبي-الفجر: 

جمل�س  رئي�س  نائب  املظلوم  �صعيد  الدكتور  العقيد  �صهد 
 " عمل  ور�صة  فعالية  دب��ي،  �صرطة  يف  والإيجابية  ال�صعادة 
فن الإدارة املالية ال�صخ�صية"، التي نظمها املجل�س يف مبنى 
بح�صور  احلكومية،  امل��ب��ادرات  ملجال�س  التنفيذية  الأم��ان��ة 

عدد من موظفي �صرطة دبي.
اأن ور�صة العمل تاأتي �صمن جمموعة  واأكد العقيد املظلوم 
من ور�صات العمل التثقيفية التي ينظمها جمل�س ال�صعادة 
الور�صة  اأن  م��وؤك��داً  دب��ي،  �صرطة  م�صتوى  على  والإيجابية 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع الأم������وال اخلا�صة  ث��ق��اف��ة  ن�����ص��ر  اإىل  ت��ه��دف 

والأولويات  امليزانيات  وفق  الطرق  باأح�صن  اإدارتها  وكيفية 
ال�صخ�صية.

وقدم الور�صة ال�صيد �صلح احلليان امل�صت�صار املايل واملدير 
املالية  التوعية  تقدمي  يف  " بيزات" املخت�س  مل�صروع  العام 
للأفراد، حيث قدم �صرحاً اإىل احل�صور حول كيفية حت�صني 
امل��ي��زان��ي��ة واإدارة  امل����ادي م��ن خ���لل �صبط  ل��و���ص��ع��ه  ال��ف��رد 
ال�صغر  منذ  الأب��ن��اء  تعليم  كيفية  جانب  اإىل  امل�����ص��روف��ات، 
مع  التعامل  من  ميكنهم  مبا  املالية،  اأم��وره��م  اإدارة  كيفية 

املال واإدارته عند كربهم.
كما وقدم احلليان �صرحاً حول كيفية اتخاذ القرارات املالية 
اإىل  ال��واق��ع��ي��ة،  الأم��ث��ل��ة  م��ن  جمموعة  ���ص��ارب��اً  ال�صحيحة، 

جانب عر�س جمموعة من التجارب والربامج التي ت�صاهم 
يف تو�صيع مدارك الفرد يف كيفية التعامل مع املال.

و�صرح احلليان مفهوم " التمكني املايل" الذي يعني تطوير 
املهارات بحيث ي�صتطيع ال�صخ�س اإدارة اأموره املالية بنف�صه 
وحت�صني اأو�صاعه املعي�صية دون احلاجة اإىل م�صاعدة، داعيا 
امل�صاركني يف الور�صة اإىل تعزيز القيم واملفاهيم واملبادئ التي 
ت�صاهم يف تغيري �صلوك املرء يف التعامل مع الأمور املالية ملا 

لها من اأهمية بالغة يف حت�صني الأو�صاع املالية.
ويف ختام الور�صة، كرم العقيد املظلوم، ال�صيد احلليان على 
ور�صة  يف  قيمة  ومعلومات  م�صتفي�س  �صرح  م��ن  قدمه  م��ا 

العمل.

بح�صور الوزير املفو�ص �صعيد مهري بخيت الكتبي ب�صفارة دولة الإمارات بالرباط

م�شاركة اإماراتية وا�شعة يف امللتقى الدويل للتمور باأرفود املغرب 2019

باأرفود،  للتمور  ال���دويل  امللتقى 
لتثمني  ���ص��ن��وي��اً  م���وع���داً  ب�صفته 
اأ�صجار النخيل وت�صويق منتوجه 
وطنياً ودولياً.  وهو منا�صبة طيبة 
الفر�صة  ي��ت��ي��ح  م��ف��ت��وح  وف�����ص��اء 
وال�صفقات  اخل�������ربات  ل���ت���ب���ادل 
امل�صاركة  اجل��ه��ات  ب��ني  التجارية 

من خمتلف دول العامل.
اأخنو�س وزير  وق��ال معايل عزيز 
البحري  وال�������ص���ي���د  ال����ف����لح����ة 
وال���ت���ن���م���ي���ة ال�����ق�����روي�����ة وامل����ي����اه 
وال���غ���اب���ات ب��امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة اأن 
حلته  يف  للتمر  ال����دويل  امل��ل��ت��ق��ى 
ا�صتمراراً  ُيعد  اجلديدة  الدولية 
لتنفيذ �صيا�صة التنمية امل�صتدامة 
للقطاع الفلحي يف املغرب الذي 
�صاملة  م��ق��ارب��ة  ن��ه��ج  اإىل  ي�صعى 

وجمعية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل�����ص��ن��اع��ات 
اأ�����ص����دق����اء ال���ن���خ���ل���ة ب�����الإم�����ارات 
واملهرجان الدويل الثاين للتمور 
الأردن�����ي�����ة، وامل���ه���رج���ان ال����دويل 
ال�صودانية،  ل���ل���ت���م���ور  ال���ث���ال���ث 
اخلام�س  ال�������دويل  وامل����ه����رج����ان 
اىل  بالإ�صافة  امل�صرية،  للتمور 
لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة 

التمر والبتكار الزراعي.
واأكد �صعادة الدكتور عبد الوهاب 
زاي��د اأم��ني ع��ام اجل��ائ��زة ورئي�س 
الوفد باأن دولة المارات العربية 
كبرياً  اه���م���ام���اً  ت�����ويل  امل���ت���ح���دة 
ب��ت��ن��م��ي��ة وت���ط���وي���ر ق���ط���اع نخيل 
العربي  امل�������ص���ت���وى  ع���ل���ى  ال���ت���م���ر 
املعرفة  ن���ق���ل  ع���ل���ى  وحت�����ر������س 
واخل�����ربة الإم���ارات���ي���ة يف زراع����ة 

بف�صل دخول الب�صاتني اجلديدة 
حيز الإنتاج، مما �صينعك�س اإيجاباً 
يتوقعون  الذين  الفلحني  على 
دخلهم  م���ت���و����ص���ط  ي���رت���ف���ع  اأن 
اأخنو�س  وتابع  باملئة.   33 بن�صبة 
يف ت�����ص��ري��ح��ات��ه ع���ق���ب ال����زي����ارة 
امليدانية للمعر�س: حققنا خلل 
ون�صري  مهمة  اأرقام  �صنوات   10
قطاع  بخ�صو�س  ج��ي��د  ت��ق��دم  يف 
كان  الإن���ت���اج  وال��ت��م��ور..  النخيل 
جيد هذه ال�صنة بزيادة اأكرث من 
%41 حيث بلغ 143 األف طن 

كانت احل�صيلة وهي جد جيدة.
جمعية  رئ��ي�����س  اأك���د  جهته  وم���ن 
باملغرب  للتمر  ال����دويل  امل��ل��ت��ق��ى 
اأن  �صعود  الب�صري  الدكتور  �صعادة 
باملغرب  للتمر  ال����دويل  امل��ل��ت��ق��ى 

40،000 مرت مربع. 
الإماراتية  امل�صاركة  �صكلت  حيث 
يف امللتقى باإ�صراف الأمانة العامة 
لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  جل��ائ��زة 
علمة  الزراعي  والبتكار  التمر 
باأكرب عدد بني  فارقة كماً ونوعاً 
الوفود الدولية امل�صاركة بامللتقى 
القطاع  متثل  ج��ه��ات  ع�صرة  بلغ 
واملجتمع  والقطاع اخلا�س  العام 
املدين العاملني يف زراعة النخيل 
واإن���ت���اج ال��ت��م��ور ب��دول��ة الم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وي��ت��األ��ف وفد 
ع�صرة  م���ن  امل�������ص���ارك  الإم��������ارات 
للتمور  الفوعة  جهات هي �صركة 
و�����ص����رك����ة ال����ظ����اه����رة ال����زراع����ي����ة 
امللحية  للزراعة  ال��دويل  وامل��رك��ز 
زاد  و�صركة  للتمور  ليوا  وم�صنع 

الرثوة.  لت�صجيع خلق  ومتكاملة 
ولت�صريع عملية التحول الهيكلي 
تو�صيع  ف����اإن  امل���غ���رب،  لق��ت�����ص��اد 
قواعد خلق ثروة وطنية وتعزيز 
ال�صروط  م��ن  تعد  ال�صغل  ���ص��وق 
الأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ت��ق��ل��ي�����س ال���ف���وارق 
واحل���د م��ن مت��دده��ا ب�صكل كبري 
الجتماعي  امل�������ص���ت���وي���ني  ع���ل���ى 

واملجايل٠
واأ������ص�����اف اآخ���ن���و����س ب������اأن الأث������ار 
اجل��ان��ب��ي��ة ل����لإج����راءات ال��ت��ي مت 
امللتقى  ان���ط���لق  م��ن��ذ  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
ق��ب��ل ع�����ص��ر ���ص��ن��وات، ب����داأت تاأتي 
اأُك����ل����ه����ا، وه�����و م����ا ���ص��ي�����ص��اه��م يف 
العاملة  ال��ي��د  م��ردودي��ة  حت�صني 
اأي�صاً  وت�صاعف   ،40% بن�صبة 
الإن������ت������اج م����ع حت�������ص���ني اجل������ودة 

تلبية  ال��ت��م��ور  واإن����ت����اج  ال��ن��خ��ي��ل 
الر�صيدة ل�صاحب  القيادة  لروؤية 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�صمو  �صاحب  اهلل” وتوجيهات 
اآل نهيان  ال�صيخ حممد بن زاي��د 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
ودعم  امل�صلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور ب���ن زايد 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�صة،  ���ص��وؤون  وزي���ر  ال�����وزراء 
ال�����ص��ي��خ نهيان  م��ع��ايل  وم��ت��اب��ع��ة 
مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح ، 

رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة.
الوفود  اأ���ص��ارت  فقد  جهتهم  م��ن 
امل�صاركة من دولة الإم��ارات على 
الأهمية القت�صادية التي ميثلها 

•• اأرفود، اململكة املغربية –الفجر:

ل�صاحب  ال�صامية  الرعاية  حتت 
ال�صاد�س،  حممد  امللك  اجل��لل��ة 
اأخنو�س  ع���زي���ز  م���ع���ايل  اف���ت���ت���ح 
البحري  وال�صيد  الفلحة  وزير 
وال���ت���ن���م���ي���ة ال�����ق�����روي�����ة وامل����ي����اه 
املا�صي،  اخلمي�س  ي��وم  والغابات، 
الدورة العا�صرة للملتقى الدويل 
مدينة  حتت�صنه  وال��ذي  للتمور، 
املغربية، يف  اململكة  اأرف��ود جنوب 
24 و27  ب���ني  امل��م��ت��دة  ال���ف���رتة 
وتنظيم جمعية  اجل��اري،  اأكتوبر 
باملغرب،  للتمر  ال����دويل  امللتقى 
رافعة  التمر  “نخيل  �صعار  حتت 
لقت�صاد  ودع�����ام�����ة  ل��ل��ت�����ص��غ��ي��ل 
�صعيد  الواحات” بح�صور معايل 
مهري بخيت حممد الكتبي وزير 
الإم����ارات  دول���ة  ب�صفارة  مفو�س 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ب���ال���رب���اط – 
الدكتور  املغربية، و�صعادة  اململكة 
ع���ب���د ال����وه����اب زاي������د اأم������ني عام 
لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة 
رئي�س  الزراعي،  والبتكار  التمر 
وفد الإمارات بتكليف من معايل 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�صيخ 
وزي����ر ال��ت�����ص��ام��ح رئ��ي�����س جمل�س 
 220 وم�صاركة  اجل��ائ��زة،  اأم��ن��اء 
خمتلف،  ب��ل��د   15 م���ن  ع���ار����س 
م�صر،  ليبيا،  ت��ون�����س،  بينها  م��ن 
ال�صودان،  ال�صعودية،  الإم����ارات، 
ال�����دول  م����ن  وغ����ريه����ا  الأردن، 
ال��ع��رب��ي��ة ال���ت���ي َق����ِدَم����ْت لأرف�����ود 
منتوجاتها،  ع���ر����س  اأج�����ل  م���ن 
وامل�صاهمة يف كيفية حت�صني اإنتاج 
ال��ت��م��ور م��ن خ���لل جت��ارب��ه��ا، يف 
م�صاحة اإجمالية للمعر�س تناهز 

ي�صلط  مهما  حدثاً  اليوم  اأ�صيح 
والتنوع  ال���ت���ع���دد  ع��ل��ى  ال�������ص���وء 
الواحات  وال��رثاء الذي تزخر به 
خل�صو�صياتها  ال���ت���ط���رق  م����ع 
كما  وق�������ص���اي���اه���ا وحت���دي���ات���ه���ا. 
لقطاع  واج��ه��ة  امللتقى  ه��ذا  يعد 
تقدمه  وي��ع��ك�����س  ال��ت��م��ر  ن��خ��ي��ل 
تطوير  ع��ل��ى  وي��ح��ف��ز  امل�����ص��ت��م��ر 
الكفاءة املهنية املحلية جلعل هذا 
للتنمية  حقيقية  قاطرة  القطاع 

امل�صتدامة يف املنطقة.
وتقدم اأروقة جناح دولة الإمارات 
لأف�صل  ع���ر����ص���اً  ج���ه���ات���ه  ب���ك���ل 
واأف�صل  الإم�����ارات�����ي�����ة  ال���ت���م���ور 
التي  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة  ال�������ص���ن���اع���ات 
وعر�صاً  ال���ت���م���ور،  ع��ل��ى  ت�����ص��ت��ن��د 
النخيل  ف�����ص��ائ��ل  اإك���ث���ار  ل��ت��ق��ن��ي��ة 
بطريقة الأن�صجة، بالإ�صافة اىل 
والتمور  الأردن��ي��ة  للتمور  عر�س 
امل�صرية.  وال��ت��م��ور  ال�����ص��ودان��ي��ة 
وت��ت�����ص��م��ن ال��ف�����ص��اءات الأخ����رى 
اأقطاباً جلهات اململكة  للمعر�س، 
القطب  اإىل  بالإ�صافة  املغربية، 
الرحبة، وقطب  ال��دويل، وقطب 
وقطب  امل���ج���ال���ي���ة،  امل���ن���ت���وج���ات 
املوؤ�ص�صات. وتوقف عزيز اخنو�س 
البحري  وال�صيد  الفلحة  وزير 
والتنمية القروية واملياه والغابات 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  بجناح 
ع��ل��ى جم���ه���ودات اجلائزة  م��ث��ن��ي��اً 
وذل������ك خ�����لل زي�����ارت�����ه لأروق������ة 
املعر�س. حيث قدم الأمني العام 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د الوهاب  ل��ل��ج��ائ��زة 
للوزير  م��ف�����ص��ًل  ����ص���رح���اً  زاي�����د 
ل��ه متحدثاً عن  امل��راف��ق  وال��وف��د 
اأن�صطتها  وام��ت��داد  اجلائزة  اآف��اق 

بالوطن العربي.

جناح الإمارات ي�شم 10 جهات ميثلون كربى املوؤ�ش�شات املعنية بنخيل التمر بالإمارات باإ�شراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي

انطالق فعاليات الدورة الثانية من موؤمتر طب الأ�شنان التجميلي الدويل يف العا�شمة اأبوظبي
•• اأبوظبي- الفجر:

 ان��ط��ل��ق��ت اأم�������س ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
الأ�صنان  ط��ب  م��وؤمت��ر  م��ن  الثانية 
ال������دويل وال������ذي يقام  ال��ت��ج��م��ي��ل��ي 
اأكتوبر   26 –  25 ي��وم��ي  خ���لل 
روتانا  ال�صاطئ  فندق  يف   2019
اأب��وظ��ب��ي. ويعد ه��ذا امل��وؤمت��ر حدًثا 
اأطباء  ك��ب��ار  ي�صتقطب  ا  متخ�ص�صً
الرتكيبات  واأخ�������ص���ائ���ي  الأ����ص���ن���ان 
ال��ب��دل��ي��ة واخل�����رباء وال��ع��ام��ل��ني يف 
التجميلي من  الأ�صنان  جمال طب 
هذا  �صيوفر  كما  وال��ع��امل.  املنطقة 
مرموقة  ع��ل��م��ي��ة  م��ن�����ص��ة  احل�����دث 
املو�صوعات  م���ن  ال��ع��دي��د  مل��ن��اق�����ص��ة 
امل���ل���ح���ة يف جم�����ال ط����ب الأ����ص���ن���ان 
عن  الك�صف  اإىل  اأ���ص��ف  التجميلي 
العاملية  وامل�صتجدات  التقنيات  اأبرز 
والإج���������������راءات اجل����راح����ي����ة وغ���ري 
امل�����ص��ت��خ��دم��ة يف طب  اجل����راح����ي����ة 

الأ�صنان التجميلي.
ت�����ص��ت��ق��ط��ب هذه  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
250 زائ��راً وم�صاركاً من  الفعالية 
وخارجها.  الإم�������ارات  دول����ة  داخ����ل 
 12 اأج��ن��دة امل��وؤمت��ر  يف ح��ني ت�صم 
جل�صة علمية يقدمها 12 متحدثاً 
ب������ارزاً م���ن امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل ممن 
�صي�صاركون باأفكارهم واآرائهم حول 
اأه���م ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي و���ص��ل اإليها 
التجميلي.  الأ����ص���ن���ان  ط���ب  ق��ط��اع 

رئي�صية  اجلراحية منبني موا�صيع 
اأخرى."

اأح����دث  ب��ف�����ص��ل  واأ�صاف:"اليوم، 
الطبية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  يف  ال���ت���ط���ورات 
الأ�صنان  ط���ب  جم����ال  يف  وخ��ا���ص��ة 
الوعي  ارت����ف����اع  ف�����اإن  ال��ت��ج��م��ي��ل��ي، 
ب��خ��ي��ارات ال��ع��لج اجل��دي��دة فيطب 
الأ�صنان يدفع املمار�صني ال�صريريني 
اإىل البتكار وتقدمي رعاية متميزة 
التي  اجل���ل�������ص���ة  ويف  ل���ل���م���ر����ص���ى. 
قدمتها حول "التقنيات الرائدة يف 
اإعادة تاأهيل طب الوجه والفكني"، 
"املر�صى  م���ف���ه���وم  ع�����ن  حت����دث����ت 
و�صيلة  تعد  وال��ت��ي  الفرتا�صيني" 
و�صع  مبحاكاة  لنا  ت�صمح  تفاعلية 
ب�صكٍل  املري�س  وابت�صامة  الأ���ص��ن��ان 
اف���رتا����ص���ي مم���ا ي��ت��ي��ح ل��ن��ا تطبيق 
احل���ال���ة ب�����ص��ك��ل اأك�����رث ���ص��ل���ص��ة يف 
اآمنة  وب��ط��ري��ق��ة  احلقيقي  ال��واق��ع 

وفعالة."
وم����ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ال���دك���ت���ور عبد 
التنفيذي  الرئي�س  امل��دين،  ال�صلم 
التجميلي  الأ����ص���ن���ان  ط���ب  مل���وؤمت���ر 
للغاية  ف���خ���ورون  "اإننا  ال������دويل: 
الثانية من موؤمتر  ال��دورة  بتنظيم 
ال��دويل يف  التجميلي  الأ�صنان  طب 
اأبوظبي، حيث يوفر هذا  العا�صمة 
متخ�ص�صة  علمية  من�صة  امل��وؤمت��ر 
التطورات  واأح���دث  امل��ع��ارف  لتبادل 
وال��ب��ح��ث يف اأه���م م��و���ص��وع��ات طب 

جناح  لتحقيق  الختيار  معايري   ..
التجارب ال�صريرية.

وي��اأت��ي امل��وؤمت��ر يف وق��ت غ��رّيت فيه 
ب�صكل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال���ت���ط���ورات 
طب  وممار�صات  مهنة  من  اأ�صا�صي 
اأ�صبح  وق���د  ال��ت��ج��م��ي��ل��ي.  الأ���ص��ن��ان 
ال���ي���وم ط���ب الأ����ص���ن���ان ال���رق���م���ي يف 
�صناعة  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ط��ل��ي��ع��ة 
اجتاهات  اإىل  اأ�صف  الأ���ص��ن��ان،  طب 
ال��رق��م��ي��ة اجلديدة  الأ���ص��ن��ان  ط��ب 
مب�صاعدة  الأ����ص���ن���ان  زراع������ة  م��ث��ل 
والت�صوير  وال���ل���ي���زر  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، 
داخ�������ل ال����ف����م وال���ت�������ص���وي���ر خ�����ارج 
الأ����ص���ن���ان وال���ت���ي جت��ع��ل م���ن طب 
الأ�صنان اأ�صهل واأ�صرع واأكرث فعالية 
�صواء.  والأطباء على حد  للمر�صى 
الطلب  ف���اإن  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
املتقّدم  الأ�صنان  طب  على  املتزايد 
حتدث  الفعالة  اجلمالية  والنتائج 

الذي يعقد على  املوؤمتر  و�صيناق�س 
مو�صوعات  متتاليني  يومني  م��دار 
حول التوا�صل مع املري�س لتحقيق 
النتائج اجلمالية يف الع�صر الرقمي، 
والعزل باحلاجز املطاطي واأهميته 
اإىل الرتميمات اخلزفية،  للو�صول 
ال����رق����م����ي يف طب  ال���ع���م���ل  و�����ص����ري 
والرتميمات  التجميلي،  الأ���ص��ن��ان 
اجلمالية املبا�صرة املب�صطة واملتقنة، 
الفورية  الأ����ص���ن���ان  زراع�����ة  واأ���ص�����س 
لكامل الفك مع اإجراء الرتميمات 
املبتكر  وال��ت�����ص��م��ي��م  امل�������ص���اح���ب���ة، 
لزراعة الأ�صنان لنتائج اأكرث جماًل 
والنموذج  ال��رق��م��ي  والن�������ص���داد   ،
الع�صبي الع�صلي، واأ�صاليب العلج 
يف الك�صف عن حميط املخاط حول 
التطورات،  اآخ��ر  ال�صنية:  الزراعات 
تاأهيل  اإعادة  املتطورة يف  والتقنيات 
الزركونيا  واأجيال  والفكني،  الوجه 

نقلة نوعية يف جمال طب الأ�صنان 
الرعاية  مم��ار���ص��ات  م��ن  حتقق  كما 
امل�صتوى  ع��ل��ى  ل��لأ���ص��ن��ان  ال�صحية 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  العاملي 

املتحدة والعامل.
ويف حديثه حول هذه املنا�صبة، قال 
املوؤمتر،  رئي�س  اآت،  وائ���ل  ال��دك��ت��ور 
الوليات  تافت�س،  جامعة  يف  اأ�صتاذ 
النجاح  "بعد  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة 
الكبري الذي حققته الدورة الأوىل 
من هذا احلدث يف اأبوظبي، يهدف 
التجميلي  الأ����ص���ن���ان  ط���ب  م���وؤمت���ر 
ال�صوء  ت�����ص��ل��ي��ط  اإىل  ال���ع���ام  ه����ذا 
امل�صتجدات  ع��ل��ىاآخ��ر  اأخ����رى  م���رة 
الأ�صنان  طب  جمال  يف  والتطورات 
التجميلي. وتركز اأجندة املوؤمتر يف 
الثانية على الطلب وفنيي  دورت��ه 
الأ�صنان  وممار�صيطب  امل��خ��ت��ربات 
املجال  ه��ذا  ال�صريري واخل��رباء يف 
ممن ي�صعون اإىل مواكبة التطورات 
امل�صتخدمة  التقنيات  اآخر  ومعرفة 
يف جتميل الأ�صنان. وبح�صور نخبة 
القطاع،  ه����ذا  يف  امل��خ��ت�����ص��ني  م���ن 
املعارف  م�صاركة  اإىل  ن��ه��دف  فاإننا 
عمًقا  اأك�������رث  ب�������ص���ك���ل  واخل����������ربات 
العديد  خ����لل  م���ن  امل��ع��ن��ي��ني  م���ع 
مناملوا�صيع املهمة مثل الرتميمات 
الأ�صنان  وط��ب  التجميلية  ال�صنية 
الب�صيط  اجل�����راح�����ي  وال����ت����دخ����ل 
والعمليات  امل�صتخدمة  املواد  واإدارة 

العمل  �صري  وخا�صة  الأ�صنان،  طب 
ال��رق��م��ي، و���ص��رتك��ز الأج���ن���دة على 
يف  والتح�صينات  ال��ت��ط��ورات  جميع 
الأ�صنان  الجتاهات اجلديدة لطب 
امل�صاركني  جت����ارب  �صتغني  وال���ت���ي 
املحا�صرة  ت���ت���ن���اول  وم���ع���ارف���ه���م. 
العمل  �صري  مو�صوع  اأقدمها  التي 
الأ�صنان  ط���ب  ق���ط���اع  يف  ال���رق���م���ي 
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��ل م����ن الأخ����ط����اء 
التقليدية،  التقنيات  ع��ن  النا�صئة 
بو�صوح  ال�صوء  ت�صليط  �صيتم  كما 
الأ���ص��ن��ان الرقمي  ف��وائ��د ط��ب  على 
التي ن�صاهدها يف  وجتنب الأخطاء 

علجات الأ�صنان اليومية".
 3D ت��ق��ن��ي��ة  "متثل  واأ�����ص����اف����ت: 
خطوة كبرية نحو الأمام يف العديد 
من تخ�ص�صات طب الأ�صنان، حيث 
اأ���ص��ب��ح م��ن امل��م��ك��ن اف��رتا���ص��ي��ة اأي 
اإىل  اأ�صف  حالة مر�صية وحتليلها، 
ال��ع��دي��د م��ن امل��زاي��ا ال��ت��ي ت�صهم يف 
علج اأف�صل وت�صخي�س مع احتمال 
الأ�صنان  ق��ّدم ط��ب  لقد  اأق���ل.  ف�صل 

اأن  ي�صعدنا  لذا  التجميلي،  الأ�صنان 
اأبوظبي  الهام يف  يقام هذا احل��دث 
يف  امللحوظ  الإم���ارة  لهتمام  نظراً 
تعزيز جودة قطاع الرعاية ال�صحية 
وامتلكها اإمكانيات رائدة يف قطاع 

طب الأ�صنان".
واأ�صاف: "ونظراً اإىل النجاح الكبري 
اأحرزها  ال��ت��ي  ال��ط��ي��ب��ة  وال�����ص��م��ع��ة 
م���وؤمت���ر الإم���������ارات ال������دويل لطب 
الأ�صنان  ط���ب  وم��ع��ر���س  الأ����ص���ن���ان 
العربي )اإيدك دبي( ك�صريك اأ�صا�صي 
التجميلي  الأ����ص���ن���ان  ط���ب  مل���وؤمت���ر 
نحقق  اأن  ن���اأم���ل  ف���اإن���ن���ا  ال�������دويل، 
يف  والنت�صار  النجاحات  من  مزيداً 
امل�صتوى  وع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي  العا�صمة 

الإقليمي والعاملي".
قالت  املوؤمتر،  يف  م�صاركتها  وح��ول 
ق�صم  م�صوؤولة  اأ���ص��ود،  مي�س  دك��ت��ور 
"تتميز  امل��زروع��ي:  �صركة  الأ�صنان، 
اأج�����ن�����دة م�����وؤمت�����ر ط�����ب الأ�����ص����ن����ان 
التجميلي الدويل بتنّوع مو�صوعاتها 
ح���ول اأح����دث الجت���اه���ات يف جمال 

النواحي  لتح�صني  فر�صة  الرقمي 
اجلراحية.  العلجات  يف  اجلمالية 
التعليم  لتي�صري  ال��وق��ت  ح��ان  وق��د 
للمهنيني  امل��ن��ا���ص��ب��ني  وال���ت���دري���ب 
الأ�صنان  ط��ب  جم��ال  يف  والعاملني 
ل��ت��ط��ب��ي��ق ه�����ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 

التجارب ال�صريرية. "
ولبد من الإ�صارة اإىل اأنه �صيحظى 
امل�صاركون خلل هذا العام بفر�صة 
احل�صول على 8 �صاعات من التعليم 
ال�صحة  هيئة  املعتمدة من  امل�صتمر 
���ص��اع��ات معتمدة من   10 و  ب��دب��ي، 

جمعية طب الأ�صنان الأمريكية.
موؤمتر  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 
ال���دويل  التجميلي  الأ���ص��ن��ان  ط��ب 
اندك�س  ���ص��رك��ة  م��ن  بتنظيم  ي��ق��ام 
وامل��ع��ار���س- ع�صو يف  ل��ل��م��وؤمت��رات 
ان���دك�������س ال��ق��اب�����ص��ة والأك���ادمي���ي���ة 
التجميلي،  الأ�صنان  لطب  العربية 
وبال�صراكة مع ايدك دبي واجلمعية 
ودائرة  الأ�صنان  لتقومي  ال�صعودية 

الثقافة وال�صياحة يف اأبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات
عبد اهلل اآل حامد : الإمارات قدمت منوذجا متطورا ل�شتئ�شال مر�س �شلل الأطفال 

الإمارات ت�شارك يف اجتماع وزراء دفاع الناتو حول افغان�شتان

•• اأبوظبي-وام:

اآل حامد، رئي�س  ال�صيخ عبداهلل بن حممد  اأكد معايل 
دولة  اأن  للفخر  يدعونا  ما  ان  اأبوظبي  ال�صحة  دائ��رة 
الإم��ارات قدمت منوذجا متطورا يحتذى به يف العامل 
به  الإ�صابة  الأطفال ومكافحة  �صلل  ل�صتئ�صال مر�س 
وك��ان��ت وم��ا زال���ت ج��زء رئي�س يف �صنع ع��امل خ��ال من 

مر�س �صلل الأطفال.
واأ�صاف معاليه - يف ت�صريح له مبنا�صبة اليوم العاملي 
ل�صلل الأطفال - ان دولة الإمارات كانت �صباقة يف دعم 
بقيادة  الأط���ف���ال  �صلل  ع��ل��ى  للق�صاء  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ه��ود 

ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة الذي 
كان لدعمه اللحمدود الأثر الكبري والنتائج العظيمة 
العامل  يف  الأط��ف��ال  من  املليني  لتطعيم  امتدت  التي 
ال�صحة  اأن منظمة  واأو�صح  الأطفال.  �صلل  �صد مر�س 
املتحدة منذ  العربية  الإم��ارات  دول��ة  اأن  اأعلنت  العاملية 
اإىل  م�صريا   .. الأط��ف��ال  �صلل  م��ن  خالية   1993 ع��ام 
الإج����راءات  ات��خ��اذ  على  حري�صة  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن 
ال��وق��ائ��ي��ة ���ص��د م��ر���س �صلل الأط���ف���ال وال��ت��ي تت�صمن 
والتق�صي  وال��رق��اب��ة  ل��لأط��ف��ال  �صلل  تطعيمات  توفري 

�صد املر�س.

انطالق مناف�صات اليوم الأول لبطولة العامل للروبوتات والذكاء ال�صطناعي 

العامل يتوحد على اأر�س الإمارات لإنقاذ املحيطات
•• دبي-وام:

ت���وح���د ال���ع���امل ام�������س ع��ل��ى اأر�����س 
الإمارات يف انطلق بطولة العامل 
ال�صطناعي  وال��ذك��اء  للروبوتات 
ف��ري���ص��ت ج��ل��وب��ال م��ن دب����ي، التي 
تتوا�صل فعالياتها حتى يوم الأحد 
"ف�صتيفال  اأكتوبر احلايل، يف   27
1500 مت�صابق  اأرينا"، مب�صاركة 
191 دول���ة، وي��رك��ز التحدي  م��ن 
حلماية  روب�����وت�����ات  اب���ت���ك���ار  ع���ل���ى 
النفايات  وتنظيفها من  املحيطات 

وم�صادر التلوث.
من  الأول  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  ح�صر 
املناف�صات عدد من كبار امل�صوؤولني 
وال�صفراء يف دولة الإمارات وخرباء 
ال��ع��امل، وممثلو  دول  م��ن خمتلف 
وعاملية  وط���ن���ي���ة  اإع�������لم  و����ص���ائ���ل 
ال��ذي ينظم  لتغطية ه��ذا احل��دث 
الأمريكيتني  خ��ارج  الأوىل  للمرة 
الثالثة،  دورت����ه  دب���ي  وت�صت�صيفه 
ت��اأك��ي��دا ل��دوره��ا ال��ع��امل��ي يف جمال 
ون�صر قيم  التكنولوجيا والبتكار، 
الت�صامح والتعاون البناء من دولة 

الإمارات اإىل العامل.
�صلطان  ب����ن  ع���م���ر  م���ع���ايل  واأك�������د 
ال����ع����ل����م����اء وزي��������ر دول��������ة ل���ل���ذك���اء 
الع�صو  الإ�����ص����ط����ن����اع����ي..ن����ائ����ب 
املنتدب ملوؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل اأن 
دولة الإمارات حري�صة على تعزيز 
احلراك العاملي الهادف ل�صت�صراف 
ا�صت�صافة  واأن  امل�صتقبل،  و�صناعة 
والذكاء  للروبوتات  العامل  بطولة 
جلوبال"،  "فري�صت  ال�صطناعي 

لتكون �صاحته، حيث بذل املنظمون 
ج���ه���وده���م وا���ص��ت��ق��ب��ل م���ط���ار دبي 
 48 ال��دويل اآلف الطلب خ��لل 

�صاعة �صبقت انطلق البطولة.

روح ال�صباب.
10 �صاعات فقط احتاجها الفريق 
يف  ال��روب��وت،  لتجميع  البحريني 
حني عملت فرق اأخرى ل�صهور على 
الروبوت  وب��ن��اء  وت�صميم  برجمة 
اأنهم  ورغ��م  قيادته،  على  والتدرب 
اإل  البطولة  يف  �صجل  ف��ري��ق  اآخ���ر 
اأنف�صهم واأ�صروا على  اأنهم حتدوا 
القدوم اإىل دبي، وجنحوا بتجميع 
خرباتهم  على  اع��ت��م��ادا  ال��روب��وت 

مب�صابقات اأخرى.
التي  الأوىل  امل������رة  اأن����ه����ا  ورغ������م 
اأن  اإل  بالبطولة  فيها  ي�����ص��ارك��ون 
م�صاعدة الفرق الأخرى لهم كانت 
ب�����ادرة ج��م��ي��ل��ة زي��ن��ت اأج������واء هذه 

الفعالية.

مكانة.
بطولة  حت����دي  ت��ن��ظ��ي��م  وي��ع��ك�����س 
ال�����ع�����امل ل����ل����روب����وت����ات وال�����ذك�����اء 
ال�صطناعي "فري�صت جلوبال" يف 
دبي املوقع الريادي لدولة الإمارات 
الأح����داث  وا���ص��ت�����ص��اف��ة  تنظيم  يف 

خم�����ص�����ص��ة لإع��������داد ال���روب���وت���ات 
ال�����دخ�����ول اإىل  وجت���ه���ي���زه���ا ق���ب���ل 
منطقة املناف�صة، وتركز املناف�صات 
التاأهيلية على جناح الفرق امل�صاركة 
اأداء  ق��ادرة على  روب��وت��ات  بتطوير 
جمموعة من املهام املطلوبة والتي 
تخدم اجلهود العاملية الهادفة اإىل 
من  وتنظيفها  املحيطات  حماية 
�صلبا  توؤثر  التي  الأط��ن��ان  مليني 
البحرية وعلى �صحة  على احلياة 

�صكان العامل.

عر�ص عاملي.
امل�صيطرة  كانت  واإن  التكنولوجيا 
اأن  اإل  امل��ن��اف�����ص��ات  ����ص���اح���ات  ع��ل��ى 
تغيب  ل  الإن�������ص���ان���ي���ة  اجل����وان����ب 
امل�صاعدة  ناحية  م��ن  ���ص��واء  عنها، 
اأو  لبع�صها،  ال��ف��رق  تقدمها  التي 
ا���ص��ت��ع��را���س اجلوانب  ن��اح��ي��ة  م��ن 
الرتاثية والأكلت التقليدية لكل 
الوطنية  الأع����لم  واأي�����ص��ا  ف��ري��ق، 

التي يقومون باإهدائها لبع�صهم.
وخ����لل ال��ل��ح��ظ��ات ال��ق��ل��ي��ل��ة التي 
وت�صتد  الأع�����ص��اب  فيها  ت��ت��وت��ر  ل 
املت�صابقون  ي�����ص��رق  امل���ن���اف�������ص���ات، 
حلظات للتعرف على اأبناء جيلهم 
ب��ل��دان وق���ارات خمتلفة، وهو  م��ن 
اأم����ر ل��ي�����س اأف�����ص��ل م���ن الإم�����ارات 

روؤية  ترتجم  جلوبال"  "فري�صت 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" ، باأن تكون 
لأ�صحاب  ع���امل���ي���اً  خم����ت����رباً  دب�����ي 
والإبداعات  والب��ت��ك��ارات  ال��ع��ق��ول 
ال�صتثنائية  اأف����ك����اره����م  لإب��������راز 
امل�صتقبل  ب���اأدوات  ال�صباب  ومتكني 
حتديات  ومعاجلة  حل��ل  ودعمهم 

الثورة ال�صناعية الرابعة.
تنظيم  اإن  ب��ل��ه��ول  خ��ل��ف��ان  وق�����ال 
وا�صت�صافتها  دب����ي،  يف  ال��ب��ط��ول��ة 
ف��رق��اً م��ن 191 دول���ة يف ج��و من 
ر�صالة  التناغم والن�صجام، يعك�س 
الت�صامح  دول��ة الإم���ارات يف تعزيز 
والتعاون والتكاتف العاملي وتن�صيق 
خري  لتحقيق  امل�����ص��رتك��ة  اجل��ه��ود 

املجتمعات.
وقال "اأ�صبحت دبي ودولة الإمارات 
بف�صل  ل���لأف���ك���ار  ع��امل��ي��ا  خم���ت���ربا 
للم�صتقبل،  ال�صت�صرافية  روؤاه����ا 
الثورة  ملمح  ر�صم  يف  وجهودها 
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة، وال���ي���وم من 
خ���لل ه���ذا احل���دث ال��ع��امل��ي الذي 
لتعزيز  ن�����ص��ع��ى  دب����ي،  ت�صت�صيفه 
ا�صتدامة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ج���ه���ود 
كوكب الأر�س، وما قد يبدو �صباقا 

ملواكبة  الهادف  التوجه  هذا  توؤكد 
متغريات الثورة ال�صناعية الرابعة 
نواحي  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف  وت���اأث���ريه���ا 

احلياة.
جمال  "اأ�صبح  م���ع���ال���ي���ه:  وق������ال 
ميادين  اأه������م  اأح������د  ال����روب����وت����ات 
ال���ت���ن���اف�������س ال���ع���ل���م���ي ب�����ني اأك�����رب 
العامل، وينبع الهتمام  اقت�صادات 
الفر�س  م��ن حجم  ب��ه  الإم���ارات���ي 
املرتبطة  وال��ع��ل��م��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
مناحي  يف  ال��روب��وت��ات  مب�صتقبل 
احلياة املختلفة وم�صتقبل الإن�صان، 
ب��ت��ط��وي��ر ج��وان��ب احلياة  ودوره�����ا 
ك��اف��ة، وك��ون��ه��ا ج���زءاً اأ���ص��ا���ص��ي��اً من 
للتحديات  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  م�صاعي 

التي قد تواجهنا م�صتقبل".
دولة  ا�صت�صافة  "تاأتي  واأ����ص���اف: 
العاملي  احل�����دث  ل���ه���ذا  الإم��������ارات 
اإميانا منها باأهمية اإ�صراع اخلطى 
ال�صناعية  ال����ث����ورة  ط���ري���ق  ع��ل��ى 
اأبنائنا  ب���ي���د  والأخ��������ذ  ال����راب����ع����ة، 
ال�صباب يف بلدنا واملنطقة والعامل 
اأف�صل ي�صهمون بت�صكيله  نحو غد 

باأفكارهم وعقولهم".
اأك�����د خ��ل��ف��ان بلهول  م���ن ج��ه��ت��ه، 
دبي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س 
العامل  ب��ط��ول��ة  اأن  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل: 
ال�صطناعي  وال��ذك��اء  للروبوتات 

يجمع ف��رق��ا م��ن اأك���رث م��ن 190 
العاملي،  التجمع  بهذا  للفوز  دول��ة 
اإن�صانياً  ج��ه��دا  ج��وه��ره  يف  ي�صكل 

ملواجهة تلوث املحيطات".
وت�صم منطقة امل�صابقات 6 حلبات 
مناف�صة حتت�صن كل واح��دة منها 
منها  ث��لث��ة  ك��ل  ت�صكل  ف���رق   6
حت��ال��ف��ا يف وج���ه ال��ف��ري��ق الآخ����ر، 
وال�����ه�����دف ج���م���ع اأك������رب ع�����دد من 
امل�صابقات  ي��وم��ي  خ���لل  ال��ن��ق��اط 
الفرق  بعدها  لت�صعد  التاأهيلية، 
الأع���ل���ى جم��م��وع��ا ب��ال��ن��ق��اط اإىل 
م�����ص��اب��ق��ة ال���ي���وم الأخ�������ري، ال����ذ ي 
الإق�صائية  املناف�صات  تنظيم  �صهد 
بالعبور  ال��ت��ي جنحت  ال��ف��رق  ب��ني 
بعدها  ليتم  النهائية،  املرحلة  اإىل 

اإعلن الفائزين وتوزيع اجلوائز.
وت�����ص��م ���ص��اح��ة امل��ن��اف�����ص��ات مناطق 
وم�صاحات  ف��ري��ق،  لكل  خم�ص�صة 
للتدرب اإ�صافة اإىل ملعبي تدريب، 
وعيادة للروبوتات، تتمثل مهمتها 
ا�صتكمال  على  الفرق  م�صاعدة  يف 
اأي قطع ناق�صة، وت�صم متطوعني 
م�صاركني  اإىل  اإ���ص��اف��ة  اإم��ارات��ي��ني 

من خارج الدولة.
منطقة  �صمن  املناف�صات  وجت��ري 
ل�صتقبال  خ�صي�صا  اإع���داده���ا  مت 
الفرق امل�صاركة وتت�صمن م�صاحات 

وال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ع���امل���ي���ة ودوره�������ا 
املحوري يف تعزيز اجلهود الدولية 
امل�صتقبلية  التكنولوجيا  لتوظيف 
يف دع�����م وب����ن����اء ق�������درات امل���واه���ب 
العقول  اأ���ص��ح��اب  وحتفيز  ال�صابة 
ال�صتثنائية  والأف����ك����ار  ال��لم��ع��ة 
للتحديات  احللول  اأف�صل  لبتكار 
خمتلف  يف  ال��ع��امل  يواجهها  ال��ت��ي 

املجالت والقطاعات احليوية.
الفرق  جناح  على  التحدي  ويركز 
املتناف�صة يف تطوير روبوتات قادرة 
على اأداء جمموعة من املهام ت�صكل 
العاملية  ل��ل��ج��ه��ود  داع���م���ة  ح���ل���ول 
املحيطات  ح��م��اي��ة  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
الأطنان  م��لي��ني  م��ن  وتنظيفها 
من النفايات وم�صادر التلوث التي 
وعلى  البحرية  احلياة  على  توؤثر 

�صحة الإن�صان حول العامل.
وج���اء اخ��ت��ي��ار ال��ف��رق امل�����ص��ارك��ة يف 
البطولة العاملية بناء على نتائجها 
ا�صتمرت  الفعاليات  �صل�صلة من  يف 
ال���ع���ام احل����ايل يف خمتلف  ط����وال 

توزيع  خ��لل��ه��ا  ومت  ال���ع���امل  دول 
ال�����ص��ن��ادي��ق ت�صم  جم��م��وع��ة م���ن 
اإلكرتونية لت�صميم  اأجزاء وقطعا 
واب��ت��ك��ار روب����وت ق���ادر ع��ل��ى توفري 
حلول ناجحة لعدد من التحديات 
واإجناز مهام متنوعة مت حتديدها 
وموؤ�ص�صات  ه���ي���ئ���ات  خ�����لل  م����ن 

اأكادميية عاملية متخ�ص�صة.

م�صاركة اإماراتية مميزة.
ومي��ث��ل دول���ة الإم�����ارات يف بطولة 
ال�����ع�����امل ل����ل����روب����وت����ات وال�����ذك�����اء 
م����ن طلبة  ���ص��ب��ع��ة  ال����ص���ط���ن���اع���ي 
امل���دار����س ال��ث��ان��وي��ة يف ال��دول��ة هم 
الظنحاين  �صعيد  ���ص��وق  م���ن:  ك��ل 
و����ص���ي���خ���ة ع���ل���ي ال�������ص���ري���دي من 
للتعليم  ال���ف���ج���رية  دب����ا  م���در����ص���ة 
�صعيد  حمد  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ث��ان��وي 
وع��ب��د اهلل ج���ودت وع��ب��د الرحمن 
���ص��امل وحممد  وغ�����ازي  اهلل  ع��ب��د 
يا�صر من مدر�صة را�صد بن �صعيد 

للتعليم الثانوي يف حتا.

امل�شتقبل ل�شناعة  الهادف  العاملي  احلراك  تعزيز  على  حري�شة  الإمارات  دولة  العلماء:  �شلطان  • عمر 
للم�شتقبل ال�شت�شرافية  روؤاها  بف�شل  لالأفكار  عاملي  خمترب  الإمارات  ودولة  دبي  بلهول:  • خلفان 

بحث ا�شتعدادات ا�شت�شافة الكونغر�س العاملي ملتالزمة داون 

ي�صارك يف بطولة العامل للروبوتات والذكاء ال�صطناعي فري�صت جلوبال بدبي

الفريق الفرن�شي: الروبوتات ت�شنع التغيري امل�شتقبلي

•• دبي- وام:

ماهر  ���ص��ع��ادة  م��ع  داون  مل��ت��لزم��ة  الإم������ارات  جمعية  اإدارة  جم��ل�����س  ب��ح��ث 
عبدالكرمي جلفار النائب الأول لرئي�س اإدارة قاعات املعار�س واملوؤمترات يف 
مركز دبي التجاري العاملي �صبل التعاون بني اجلانبني وحت�صريات اجلمعية 
ل�صت�صافة الدولة " الكونغر�س العاملي ملتلزمة داون دبي 2020 " الذي 
�صيقام خلل الفرتة من 15 اإىل 17 نوفمرب املقبل يف دبي و يعقد للمرة 

الأوىل يف ال�صرق الأو�صط و�صمال افريقيا .
بها جلفار ملقر اجلمعية بدبي وتعرف  ق��ام  التي  ال��زي��ارة  ذل��ك ح��لل  ج��اء 
اجلمعية  تقدمها  التي  والأن�صطة  واخل��دم��ات  امل��راف��ق  كافة  على  خللها 

لذوي  الذاتية  املنا�صرة  وبرنامج  داون  ذوي متلزمة  الهمم من  لأ�صحاب 
متلزمة داون الذي ينفذ لأول مرة على م�صتوى الدولة وي�صمل منا�صرين 

من كافة اأنحاء الإمارات. 2020 .
واأثنى جلفار على دور اجلمعية يف الرتقاء باخلدمات النوعية املقدمة لذوي 
متلزمة داون موؤكدا على اأهمية ا�صطلع كافة قطاعات املجتمع وتفعيل 

دورها يف امل�صوؤولية املجتمعية ودعم اأ�صحاب الهمم.
و عربت الدكتورة جعرور رئي�صة جمعية الإمارات ملتلزمة داون عن �صكرها 
ل�صعادة ماهر جلفار على هذه الزيارة موؤكدة حر�س اجلمعية على تقدمي 
ك��ل م��ام��ن ���ص��اأن��ه الرت��ق��اء ب��اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة لأ���ص��ح��اب الهمم م��ن ذوي 

متلزمة دوان .

•• دبي-الفجر:

على  والأحمر  والأبي�س  ب��الأزرق  ملونة  باأعلم   
اإحدى من�صات بطولة العامل للروبوتات والذكاء 
ال�صطناعي فري�صت جلوبال التي حتت�صنها دبي، 
الروبوت  حول  الفرن�صي،  الفريق  اأع�صاء  جتمع 
مدفوعني  البطولة  يف  للم�صاركة  ط��وروه  ال��ذي 
بالروبوتات  ب��ال�����ص��غ��ف  ال����ف����رق  م����ن  ك���غ���ريه���م 
لأنهم  لي�س  البيئة،  حماية  يف  وا�صتخداماتها 
اإعلن  ب��اأه��م  ت��رت��ب��ط عا�صمته  ب��ل��د  م��ن  ي��اأت��ون 
للمناخ"  ب��اري�����س  "اتفاق  وه���و  البيئة  جم���ال  يف 
وح�����ص��ب، ب��ل لأن��ه��م ي��وؤم��ن��ون اأي�����ص��ا ب��ق��درة هذا 

املجال امل�صتقبلي يف �صناعة التغيري الإيجابي.
ويقول قائد الفريق رونالد �صيلدج، وهو مدر�س 
بباري�س،  الأمريكية  املدر�صة  يف  الكمبيوتر  علوم 
يف  بامل�صاركة  رغبتهم  �صبب  عن  طلبه  �صاأل  اإن��ه 
ربيعاً  ال�صبعة ع�صر  ذو  براناف  فاأجابه  البطولة، 
والذي ي�صغل من�صب رئي�س نادي الروبوتات: "اإن 
الآلت التي ن�صنعها باإمكانها اأن حتدث فرقاً يف 

العامل". 
الروبوتات  اأن  تعتقد  التي  كولني  قالت  بدورها 
التلوث:  حت��دي  ح��ل  يف  رئي�صياً  عن�صراً  �صتكون 
"ميكن للروبوتات اأن توفر حلوًل كثرية واأن تغري 
نواحي عديدة يف حياتنا"، واأ�صافت: "هناك قارة 
الواقع،  ويف  املحيطات.  يف  النفايات  من  باأكملها 
اأن الب�صر ي�صيفون  تقدر هيئة حماية املحيطات 
اإىل  البل�صتيك  حوايل ثمانية مليني طن من 
املياه كل عام، واأن ما جمموعه 150 مليون طن 
مرتي من البل�صتيك تتنقل يف حميطاتنا الآن، 

ويف هذه احلالة، �صيحتاج العامل اإىل كل م�صاعدة 
ممكنة ملواجهة هذا التحدي الهائل".

م��ن طلبه  الأج��وب��ة  رون��ال��د على  وبعد ح�صول 
باختيار  �صرع  وال��ع��ل��وم،  الريا�صيات  يف  املهتمني 
�صريدار،  ب���ران���اف  وه����م  م��ن��ه��م،  اأرب���ع���ة  اأف�����ص��ل 
واأوبني  ماكا�صرين،  وكولني  �صريدار،  وفيجني�س 
ج���وي���ون، وال���ذي���ن ي��ج��م��ع��ه��م ال��ب��ح��ث ع���ن طرق 
للطابع الدويل  جديدة لإ�صلح الأ�صياء، ونظراً 
العمل  ب���دء  م��ن  ال��ف��ري��ق  يتمكن  ل��ل��م��در���ص��ة، مل 
ع��ل��ى م�����ص��روع��ه��م ح��ت��ى ���ص��ه��ر ���ص��ب��ت��م��رب، حيث 
اأ�صبوعياً  اإىل ثلث مرات  اجتمع الفريق مرتني 
لتنفيذ فكرتهم.  ويعد الروبوت الذي ي�صاركون 
ثانية  ن�صخة  دب��ي،  حتت�صنها  التي  بالبطولة  به 
حمدثة، حتمل �صلة ت�صم منوذجاً م�صغرا لربج 
اإيفل. ويهدف الروبوت اجلديد اإىل جمع امللوثات 

الكبرية املتمثلة يف الكرات الربتقالية من امللعب. 
فيها حفظ  يتم  بديلة  بيئة  امل�صتوى  وميثل هذا 
امللوثات من املحيط. ويحتوي الروبوت على قاذف 
اإىل م�صتويات متثل  اأن ينقل امللوثات  ميكنه من 
منوذجاً  ي�صكل  م��ا  وال���ص��ت��خ��دام،  التدوير  اإع���ادة 

متكامًل للت�صدي لتلوث البحار واملحيطات. 
الفريق  يتوقع  يتطلع  امل�صتقبل،  وبا�صت�صراف 
التحديات  ح���ّل  ي��ت��م  اأن  اإىل  ال�����ص��اب  ال��ف��رن�����ص��ي 
الذكاء  وتكنولوجيا  البتكار  طريق  عن  القائمة 
ال�صطناعي. وقالت كولني: "اأعتقد باأن اأي حل 
والروبوتات  الهند�صة  �صيقوم على  بابتكاره  نقوم 
بن�صبة %100، وميكن ل�صخ�س واحد اأن يفعل 
الروبوتات  ام���ت���لك  و���ص��ي�����ص��ه��م  ف��ق��ط.  ال��ك��ث��ري 
وفاعلية،  ب�صرعة  امل��ه��ام  اإجن���از  على  مب�صاعدتنا 

خا�صة عندما يتعلق الأمر بالتلوث". 

•• بروك�صل-وام:

تراأ�س �صعادة مطر �صامل الظاهري، 
الدولة  وف����د  ال���دف���اع  وزارة  وك��ي��ل 
دف����اع  وزراء  اج���ت���م���اع  يف  امل�������ص���ارك 
الأطل�صي  ����ص���م���ال  ح���ل���ف  م��ن��ظ��م��ة 
احلازم  ال��دع��م  مهمة  ح���ول  ال��ن��ات��و 
اأف��غ��ان�����ص��ت��ان ال����ذي ع��ق��د يف مقر  يف 
البلجيكية  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  امل��ن��ظ��م��ة 

بروك�صل.
����ص���م وف������د ال������دول������ة امل���������ص����ارك يف 
ال����وزاري ���ص��ع��ادة ال�صفري  الج��ت��م��اع 
بعثة  رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي،  عبيد  �صعيد 
"الناتو" وع��دد من  الإم����ارات ل��دى 
والقيادة  الدفاع  وزارة  �صباط  كبار 

العامة للقوات امل�صلحة.
عدد  على  ال�صوء  الجتماع  و�صلط 

بالو�صع  امل��ت�����ص��ل��ة  ال��ق�����ص��اي��ا  م����ن 
اأفغان�صتان  يف  ال����راه����ن  الأم����ن����ي 
اأجريت  التي  الرئا�صية  والنتخابات 
مهمة  اأهمية  على  م��وؤك��داً  م��وؤخ��راً، 
والتي  اأفغان�صتان  يف  احل��ازم  الدعم 
ت���دري���ب ودع����م وتقدمي  ت�����ص��اه��م يف 
الأمنية  واملوؤ�ص�صات  للقوات  امل�صورة 
تعزيز  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الأف��غ��ان��ي��ة، 
امل�����ص��رتك ودع���م احلكومة  ال��ت��ع��اون 

وال�صعب الأفغاين.
واأك������������دت م���ن���ظ���م���ة ح����ل����ف ال���ن���ات���و 
وال�صركاء، مبا فيهم دولة الإمارات، 
ع��ل��ى ال��ت��زام��ه��م مب��ح��ارب��ة الإره����اب 
بكافة اأ�صكاله ودعم اجلهود الرامية 
وال�صتقرار  الأم�������ن  حت��ق��ي��ق  اإىل 
ي�����ص��ب يف م�صلحة  وال�������ص���لم، مم���ا 

ال�صعب الأفغاين واملنطقة والعامل.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

ال�صعاف  خلدمات  دب��ي  وموؤ�ص�صة  الوطني  الإ�صعاف  طواقم  ا�صتجابت 
اإمارة  ب��اإجت��اه  ���ص��ارع الإم����ارات  ت��ده��ور حافلة لنقل ع��م��ال على  حل���ادث 
 4 اىل  ا�صافة  بليغة  واح��دة  �صمنها  من  اإ�صابة   20 عنه  نتج  ال�صارقة 
حالت متو�صطة و 15 حالة ب�صيطة. وقال �صعادة خليفة الدراي املدير 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي خلدمات الإ�صعاف اإن تدهور احلافلة والإ�صابات 

ال�صعاف  يف  �صركائنا  مع  والتن�صيق  التعاون  تطلبت  عنها  نتجت  التي 
الوطني مل�صاندتهم وتوفري اخلدمات املنا�صبة يف الوقت املنا�صب تفعيل 
اأو اخت�صا�س كل منا . من  لآلية ال�صتجابة للبلغات يف مناطق عمل 
جانبه قال اأحمد �صالح الهاجري الرئي�س التنفيذي للإ�صعاف الوطني 
اإن التن�صيق بني الإ�صعاف الوطني وموؤ�ص�صة دبي خلدمات ال�صعاف على 
هذا امل�صتوى يف ال�صتجابة ال�صريعة حلادث بهذا احلجم �صكل فارقا يف 

�صرعة ونوعية ال�صتجابة ويف احلفاظ على الأرواح .

•• راأ�س اخليمة -وام:

افتتح ال�صيخ اأحمد بن �صقر القا�صمي رئي�س دائرة اجلمارك رئي�س هيئة مناطق 
راأ�س اخليمة القت�صادية راكز اأم�س الأول مهرجان غافة الثقايف 2019 الذي 
تنظمه وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يف راأ�س اخليمة مب�صاركة عدد من اجلهات 

الحتادية واحلكومية والقطاع اخلا�س.
وي�صم املهرجان - الذي يقام يف منطقة ميناء العرب ال�صياحية براأ�س اخليمة 
الثقافية والرتاثية والرتفيهية والأفلم الق�صرية  - جمموعة من الفعاليات 
املجالت لإبراز  بهدف توفري من�صة ثقافية للمبدعني واملوهوبني يف خمتلف 
اأعمالهم الفنية واإي�صال ر�صالتهم الثقافية ملختلف �صرائح املجتمع ودعم القطاع 

الثقايف من خلل دعم املوؤ�ص�صات الثقافية والفنية والرتاثية الإماراتية.
وقالت موزة امل�صافري مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة براأ�س اخليمة 
اإن املهرجان ياأتي يف اإطار مبادرات وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يف عام الت�صامح 
الذي يعد امتدادا ل� عام زايد ويحمل اأ�صمى القيم التي عمل املغفور له ال�صيخ 
زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه على تر�صيخها يف نفو�س اأبناء الإمارات. 
واأ�صافت امل�صافري اأن ت�صمية املهرجان ب� الغافة جاء ارتباطا ب�صعار هذا العام ملا 

لهذه ال�صجرة من اأهمية كبرية حيث اأن الإمارات والغافة ل ينف�صلن بعدما 
اأ�صحت يف �صموخها رمزا وطنيا ملا لها من ارتباط وثيق بحياة الآباء والأجداد “ . 
واأ�صارت اإىل اأن املهرجان يعترب فر�صة للتقاء املوهوبني واملبدعني من الفنانني 
واملثقفني امل�صاركني والذين �صعوا مبوهبتهم الإبداعية الثقافية والفنية يف اإبراز 
مفهوم الت�صامح ودعم الربامج والفعاليات الثقافية والفنية والرتاثية يف اإمارة 
ال�صياحة اخلليجية بف�صل ما  بلقب عا�صمة  التي توجت موؤخرا  راأ�س اخليمة 
متتلكه من مقومات �صياحية وثقافية توؤهلها لتكون مق�صدا �صياحيا وترفيهيا 
على  القا�صمي  �صقر  بن  اأحمد  ال�صيخ  اإىل  ال�صكر  امل�صافري  وقدمت  وثقافيا. 
راأ���س اخليمة  اإم��ارة  يف  الثقافية  والربامج  للمبادرات  امل�صتمر  وت�صجيعه  دعمه 
ومركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة واإىل احل�صور وال�صركاء ال�صرتاتيجيني 
كتاب  احت��اد  راأ�صهم  وعلى  املهرجان  تنظيم  يف  وامل�صاهمني  الراعية  وال�صركات 
واأدباء الإمارات وراأ�س اخليمة العقارية وميناء العرب ودائرة اخلدمات العامة. 
كما افتتح راعي احلفل ال�صيخ اأحمد بن �صقر القا�صمي يرافقه عدد من روؤ�صاء 
ومدراء اجلهات احلكومية معر�س الفنون الذي ي�صم اأعمال فنية تعرب عن قيم 
الت�صامح يف املجتمع الإماراتي وتعك�س ثقافة ال�صلم واملحبة التعاي�س ال�صلمي 

بني خمتلف الثقافات املقيمة يف الدولة.

•• دبي-الفجر: 

رغ����م ال���ف���رتة ال��ق�����ص��رية ال���ت���ي مرت 
اململكة  ف��ري��ق  اأع�������ص���اء  ت���ع���ارف  ع��ل��ى 
تتجاوز  ل  وال��ت��ي  ال�صعودية  العربية 
احلما�س  اأج���واء  اأن  اإل  اأ�صهر،  ثلثة 
والتعاون وروح الفريق الواحد �صكلت 
�صورة حية ملن�صتهم يف بطولة العامل 
ال�صطناعي  وال����ذك����اء  ل���ل���روب���وت���ات 

“فري�صت جلوبال«. 
جتد  ال�صعودي  الفريق  من�صة  داخ��ل 
م�صرف الفريق الدكتور كمال �صناوة، 
ي���ف���رت����س الأر���������س مم�����ص��ك��اً ب���اإح���دى 
كل تركيزه  الت�صليح وموجهاً  معدات 
على اجلهاز الذي اأمامه، بينما يتحلق 
منتظرين  ال���ف���ري���ق،  اأع�������ص���اء  ح��ول��ه 
اإزالة  اأو  اإ�صافة  يف  للم�صاعدة  اإ�صارته 

جزء اإلكرتوين من اجلهاز. 
زملئها  اإن  حميدان  مي�صون  وقالت 
يون�س،  وف��ا���ص��ل  ال�����ص��ه��ري،  ���ص��ولف��ا 
وغل ال�صامخ، وعبدالعزيز النطيفي، 
للعلم  امل��ت��ح��م�����س  ال�������ص���ب���اب  م����ن  ه����م 
وامل����ع����رف����ة، وه�����م مي���ث���ل���ون الأم�������ل يف 

امل�صتقبل للمملكة والعامل. 
تعك�س روح هوؤلء ال�صباب هذا توجهات 
ال�صعودية واخلطوات  العربية  اململكة 

دور  تفعيل  يف  اتخذتها  التي  احلثيثة 
ال�صباب يف تطوير قطاع التكنولوجيا 
احلياة.  جم���الت  ك��اف��ة  يف  وتطبيقها 
توظيف  عن  اململكة  اأعلنت  فموؤخراً، 
ال����ذك����اء ال���ص��ط��ن��اع��ي وال���روب���وت���ات 
م�صتوى  ل���رف���ع  ال��ت��ع��ل��ي��م،  وزارة  يف 
م�صتويات  وتعزيز  املتعاملني  خدمة 
���ص��ع��ادت��ه��م. ك��م��ا اأع��ل��ن��ت امل��م��ل��ك��ة قبل 
ال�صعودية  اجلن�صية  منح  عن  عامني 
م�صروع  رم���ز  “�صوفيا”،  ل��ل��روب��وت 
مدينة  يعترب  ال��ذي  نيوم”  “مدينة 
امل�صتقبل ويعك�س اهتمام اململكة باملدن 

امل�صتدامة والذكية. 
ال����دك����ت����ور كمال  ع������رّب  م����ن ج���ه���ت���ه، 
فهد  امللك  جامعة  يف  الأ�صتاذ  �صناوة، 
ل��ل��ب��رتول وامل���ع���ادن، وامل�����ص��رف الفني 
التجربة  ب��ه��ذه  اع��ت��زازه  ع��ن  للفريق 
�صارك  الذي  الواعد  بال�صباب  وفخره 
قيادة  ل��دور  تثمينه  وع��ن  امل�صروع،  يف 
ركيزة  ك��ون��ه  ال�صباب  دع��م  يف  اململكة 
اململكة  روؤي�����ة  م�����ص��ت��ه��دف��ات  لتحقيق 
حميدان،  مي�صون  وق��ال��ت   .2030
قائد الفريق، اإن امل�صروع مل يَر النور 
واجهت  ال��ت��ي  ف��ال��ت��ح��دي��ات  ب�صهولة، 
خ�صو�صاً  ك��ب��رية  امل�����ص��ارك��ني  الطلبة 
وكان  مثلهم.  �صغار  ل�صباب  بالن�صبة 

الق�صرية  الفرتة  الأك��رب هو  التحدي 
الطلبة  ودور  امل�����ص��روع،  لإن��ه��اء  ن�صبياً 
الدرا�صة  التوازن بني وقت  يف حتقيق 
ومتطلباتها وبني العمل على امل�صروع. 
واأكدت اأن اأهايل الطلبة كان لهم دور 
رئي�صي يف حتفيزهم وم�صاعدتهم على 
تنظيم اأوقاتهم كي مي�صوا بني 4 اإىل 
5 �صاعات خلل اأيام الأ�صبوع، وبني 8 
اإىل 10 ���ص��اع��ات خ��لل ال��ع��ط��لت يف 

العمل على امل�صروع.
اآب”  “برايت  موؤ�ص�صة  اأن  واأَ���ص��اف��ت 
تعد  وال��ت��ي  للفريق،  ال��راع��ي��ة  اجل��ه��ة 

ال�صباب  من�صة متميزة ت�صتهدف فئة 
الت�صنيع  ث��ق��اف��ة  ل��ن�����ص��ر  امل��م��ل��ك��ة  يف 
بينهم،  الرقمي  والب���داع  وال��ربجم��ة 
ال�صباب  دف����ع  يف  م��ه��م  دور  ل��ه��ا  ك����ان 
يف  وامل�����ص��ارك��ة  م�صروعهم  ل�صتكمال 
والذكاء  ل��ل��روب��وت��ات  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
الطلبة  وي����ج����م����ع  ال�����ص����ط����ن����اع����ي. 
امل�صاركون يف امل�صروع اأن حلمهم الأكرب 
الذي يودون حتقيقه عرب م�صاركتهم 
ال�صباب  حت��ف��ي��ز  ه����و  امل�������ص���اب���ق���ة،  يف 
ال�صعودي للدخول يف جمالت العلوم 
والتكنولوجيا  والريا�صيات  والتقنية 

للتحديات  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  يف  ل��دوره��ا 
التي تواجه الإن�صانية، ومنها التحدي 

البيئي. 

ال�صغف واحد
واحد  راب���ط  الفريق  اأع�����ص��اء  ويجمع 
اأن  بالعلوم واملعرفة، رغم  هو �صغفهم 
�صكنهم  ومناطق  خمتلفة،  مدار�صهم 
موؤ�ص�صة  يف  اجتمعوا  لكنهم  خمتلفة، 
الطرق  تقاطعت  حيث  اآب”،  “برايت 
وتوحد الهدف، وب��داأ العمل اجل��اد يف 
للو�صول  ال�صعودية  العربية  اململكة 

ب��ع��د اأ����ص���ه���ر م���ن اجل����د وال���ت���ع���ب اإىل 
للروبوتات  ال��ع��امل  بطولة  حيث  دب��ي 

والذكاء ال�صطناعي. 
واهتماماتهم  الطلبة  هوايات  وتبوح 
وعط�صة  ومتفتحة،  م�صتنرية،  بعقول 
جمالتها.  اختلفت  واإن  معرفة  لكل 
فاإن  ال��وه��اب،  العبد  لينا  ع��دا  م��ا  ويف 
لأع�صاء  الأوىل  امل�����ص��ارك��ة  ه���ي  ه���ذه 
�صاركت  ح��ي��ث  ال��ب��ط��ول��ة،  ال��ف��ري��ق يف 
ال�صابقة  ال����دورة  يف  ع��ام��اً،   17 لينا، 
معينة،  لظروف  لكنها  املا�صي،  العام 
اأن  على  واأ�صرت  امل�صوار،  ت�صتكمل  مل 

تعيد الكرة هذا العام. 
اأما �صولفا ال�صهري، 14 عاماً، فتهوى 
ف��ك الأل��غ��از والأح��ج��ي��ات، وتطمح اأن 
واأكدت  امل�صتقبل.  يف  مهند�صة  تكون 
اأن اأبرز ما ا�صتهواها يف رحلة الو�صول 
اإىل بطولة العامل للروبوتات والذكاء 
املعريف  امل����خ����زون  ه���و  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
التكنولوجيا  اكت�صبته يف جمال  الذي 

وجمال ال�صتدامة.
 15 يون�س،  فا�صل  هوايات  وتت�صمن 
والربجمة  ال���روب���وت���ات  ب���ن���اء  ع���ام���ا، 
والطريان والزراعة واملطالعة، ويوؤمن 
مت  م��ا  اإذا  احلديثة  التكنولوجيا  ب��اأن 
قادرة  ال�����ص��ح��ي��ح،  بال�صكل  توظيفها 

على حل م�صاكل العامل واإيجاد حلول 
اأف�صل.   م�صتقبل  اإىل  الإن�صانية  تقود 
فتهوى  عاما،   14 ال�صامخ،  غل  اأم��ا 
وت�صكيل  واحل��رف  البداعية  الفنون 
ل��ه��ا دور كبري  ك����ان  الأج�������ص���ام، ول����ذا 
املبتكرة  ب��الأف��ك��ار  فريقها  ت��زوي��د  يف 
وجهداً  وق��ت��اً  عليهم  اخت�صرت  ال��ت��ي 
ثمينني.  وكان من بني الأ�صباب التي 
عاماً،   14 النايفي،  عبدالعزيز  قادت 
للدخول يف امل�صابقة هو حبه للتعرف 
وللم�صاركة  ال���روب���وت���ات،  ع���امل  ع��ل��ى 
يحب  ك��م��ا  امل�����ص��روع،  ه���ذا  يف  العملية 
جدد  باأ�صخا�س  اللتقاء  عبدالعزيز 

والطلع على اأفكارهم وق�ص�صهم. 
حميدان،  م��ي�����ص��ون  ال���ف���ري���ق  وي���ق���ود 
والقائدة  ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر،  م��ه��ن��د���ص��ة 
ال�صعودي،  ال��ف��ري��ق  ل�صباب  ال���واع���دة 
حيث ينبع حر�صها على دعم الفريق 
ا�صم  ل���ص��ت��ك��م��ال م�����ص��روع��ه��م ورف�����ع 
اململكة عاليا بني بلدان العامل اأجمع، 
ال�صباب  ب�����دور  امل��ط��ل��ق  اإمي���ان���ه���ا  م���ن 
وحلاجتهم  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  ���ص��ن��اع��ة  يف 
واإر�����ص����اد  ت��وج��ي��ه ودع�����م  اإىل  امل���ا����ص���ة 
واأحلم  اأح��لم��ه��م  لتحقيق  م�صتمر 
وت�صتقبل  وجم��ت��م��ع��ات��ه��م.   ب��ل��دان��ه��م 
والذكاء  ل��ل��روب��وت��ات  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 

جلوبال”،  “فري�صت  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
�صمو  الأول  يومها  يف  افتتحها  ال��ت��ي 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
دبي  “موؤ�ص�صة  وتنظمها  التنفيذي، 
وطالبة  طالب   1500 للم�صتقبل” 
���ص��م��ن ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة م��ن 14 اإىل 
دولة   190 م��ن  اأك���رث  م��ن  �صنة   18
يتناف�صون  اأي������ام  اأرب����ع����ة  م����دى  ع��ل��ى 
بلدانهم لل�صتفادة  �صمن فرق متّثل 
الروبوتات  تكنولوجيا  تطبيقات  من 
والذكاء ال�صطناعي يف تطوير حلول 
و�صناعة  امل��ل��ّح��ة  للتحديات  مبتكرة 
م�صتقبل اأف�صل للإن�صان. وترّكز هذا 
العام على اإيجاد حلول حلماية البيئة 
واملحيطات.  وتّر�صخ البطولة املقامة 
عاملياً  الإم���ارة خمترباً  مكانة  دب��ي  يف 
تكتفي  م��ب��ت��ك��رة ل  م��ف��ت��وح��اً حل��ل��ول 
بل  امل�صتقبل  تكنولوجيا  با�صت�صراف 
للب�صرية  واع��د  غد  ل�صناعة  توّظفها 
ولت�صجيع ال�صباب العربي على الإبداع 
والربجمة  ال��روب��وت��ات  تطبيقات  يف 
والذكاء ال�صطناعي والعلوم املتقدمة 
والعقول  الكفاءات  مل�صاهمة  ا�صتئنافاً 
العربية يف م�صرية احل�صارة الإن�صانية 

وبناء م�صتقبل اأف�صل للإن�صان.

عبدامللك بن كايد و�شامل بن �شلطان 
يعزيان يف وفاة علي ر�شيد

•• راأ�س اخليمة-الفجر :

 قدم معايل ال�صيخ عبدامللك بن كايد القا�صمي امل�صت�صار اخلا�س ل�صاحب 
رئي�س  القا�صمي  ب��ن  �صامل  ال�صيخ  واملهند�س  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�صمو 
دائرة الطريان املدين براأ�س اخليمة التعازي واملوا�صاة لذوي املرحوم علي 
عبداهلل اأحمد ر�صيد يف مدينة الظيت  يف جمل�س العزاء مبنزل الإعلمي 

عبدالرحمن نقي الب�صتكي براأ�س اخليمة.
اأهله  ويلهم  ف�صيح جناته  ويدخله  املغفرة  الفقيد  يتغمد  اأن  امل��وىل  داع��ني 

ال�صرب وال�صلوان 

اأحمد بن �شقر القا�شمي يفتتح مهرجان غافة الثقايف براأ�س اخليمة

روح الفريق ركيزة العمل واملحرك الدافع للمناف�صة

الفريق ال�شعودي: امل�شاركة يف بطولة العامل للروبوتات والذكاء ال�شطناعي فري�شت جلوبال جت�شد طموحات اململكة للم�شتقبل

تعاون ميداين بني اإ�شعاف دبي والإ�شعاف 
الوطني يف حادث تدهور حافلة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/7731 (

     املنذر  : بنك دبي الإ�صلمي �س.م.ع
املنذر اإليها :  الروابي ملياه ال�صرب النقية �س ذ م م  

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )557،909.00( درهم نتيجة الإخلل 
اأ�صبوع من تاريخ  ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�صيارات وذلك خلل 
الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�صيارات املموله ل�صاحلكم 
– ال�صيارة رقم )Q/ 74651 /خ�صو�صي/  وبيعها باملزاد ومنها ال�صيارات التاليه  :-  1 
 -2  ، ابي�س  ل��ون   _  2015 م��ودي��ل  اب(  بيك   _ ك��ان��رت  )ميت�صوبي�صي  ن��وع  م��ن  دب���ي( 
بيك   _ كانرت  )ميت�صوبي�صي  نوع  من   ) دبي  /خ�صو�صي/   Q/  74653( رقم  ال�صيارة 
اب( موديل 2015 _ لون ابي�س ، 3-  ال�صيارة رقم )Q/ 74652 /خ�صو�صي/ دبي( 
ال�صيارة   -4  ، ابي�س  ل��ون   _ 2015 موديل  اب(  بيك  كانرت _  )ميت�صوبي�صي  ن��وع  من 
اب(  بيك   _ كانرت  )ميت�صوبي�صي  ن��وع  من   ) دب��ي  /خ�صو�صي/   Q/  74654( رق��م 
موديل 2015 _ لون ابي�س ، 5- ال�صيارة رقم )Q/ 74657 /خ�صو�صي/ دبي( من 
ل�صاحلكم  واملمولة   ، ابي�س  لون  نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل 2015 _ 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2019/7733 (

    املنذر  : بنك دبي الإ�صلمي �س.م.ع
املنذر اإليها : تو�صكانا لتجميل ال�صاحات واحلوا�س �س ذ م م 

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )110،903.00( درهم نتيجة الإخلل 
اأ�صبوع من تاريخ  ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�صيارات وذلك خلل 
الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�صيارات املموله ل�صاحلكم 
/خ�صو�صي/   O/ وبيعها باملزاد ومنها ال�صيارات التاليه :-  1 – ال�صيارة رقم )17815 
 -2   ، ابي�س  ل��ون   _ 2014 ات��ري��ج _ ���ص��ال��ون( م��ودي��ل  ن��وع )ميت�صوبي�صي  دب���ي( م��ن 
بيك   _ كانرت  نوع)ميت�صوبي�صي  من  دب��ي(  /خ�صو�صي/   M/  43929( رق��م  ال�صيارة 
رق��م )M/ 43150 /خ�صو�صي/  ال�صيارة    -3   ، ابي�س  ل��ون   _ 2014 ( موديل  اب 
 -4  ، ابي�س  ل��ون   _  2014 موديل  اب(  بيك   _  200 ال  نوع)ميت�صوبي�صي  من  دب��ي( 
ال�صيارة رقم )O/ 18475 /خ�صو�صي/ دبي( من نوع)ميت�صوبي�صي لن�صر _ �صالون( 
دبي( من  /O /خ�صو�صي/   18422( رقم  ال�صيارة  موديل 2014 _ لون ابي�س ، 5- 
نوع)ميت�صوبي�صي اتريج _ �صالون( موديل 2014 _ لون ابي�س  ، واملمولة ل�صاحلكم 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2019/7739 (

   املنذر  : بنك دبي الإ�صلمي �س.م.ع
املنذر اإليها :  جينيال لتاجري ال�صيارات �س ذ م م

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )419،219.00( درهم نتيجة الإخلل ب�صداد الأق�صاط 
ال�صهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�صيارات وذلك خلل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ 
-: التاليه   ال�صيارات  ومنها  ب��امل��زاد  وبيعها  ل�صاحلكم  املموله  ال�صيارات  ك��ل  على  التنفيذية   الإج����راءات 
( موديل  هات�صباك  ياري�س _  )تويوتا  نوع  ( من  دبي  رقم )H/ 92539  /خ�صو�صي/  – ال�صيارة   1
/خ�صو�صي/ دبي ( من نوع )تويوتا ياري�س   H/  92048( رقم  ال�صيارة   -2  ، ف�صي  لون   _  2015
_ هات�صباك( موديل 2015 _ لون ابي�س ، 3-  ال�صيارة رقم )H/ 92021 /خ�صو�صي/ دبي ( من 
/  H/  92543( رقم  ال�صيارة  نوع )تويوتا ياري�س _ هات�صباك( موديل 2015 _ لون ابي�س ، 4- 
خ�صو�صي/ دبي( من نوع )تويوتا ياري�س _ هات�صباك ( موديل 2015 _ لون ف�صي ، 5- ال�صيارة رقم 
)H/ 90757 /خ�صو�صي/ دبي ( من نوع )تويوتا ياري�س _ �صالون ( موديل 2015 _ لون ابي�س ، 
6- ال�صيارة رقم )H/ 90725 /خ�صو�صي/ دبي ( من نوع )تويوتا ياري�س _ هات�صباك ( موديل 2015 
_ لون ف�صي ، 7- ال�صيارة رقم )H/ 92482 /خ�صو�صي/ دبي( من نوع )تويوتا ياري�س _ �صالون ( 
موديل 2015 _ لون ابي�س ، 8- ال�صيارة رقم )F/ 98695 /خ�صو�صي/ دبي( من نوع) تويوتا كورول 
من  دبي(  /خ�صو�صي/   H/  90749( رقم  ال�صيارة  _ �صالون ( موديل 2015 _ لون ابي�س ، 9- 
/ F/ 98690( 10- ال�صيارة رقم  ، 2015 _ لون ف�صي  نوع )تويوتا ياري�س _ هات�صباك ( موديل 

خ�صو�صي/ دبي ( من نوع) تويوتا كورول _ �صالون ( موديل 2015 _ لون ف�صي واملمولة ل�صاحلكم 
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اإعــــــــــالن
وانغام  احلان  ال�ص�����ادة/كافيه  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2210883 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد �صعيد �صامل نا�صر املعمري %1٠٠
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل عبدالرزاق عبدالرحيم ع�صكر النقبي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

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

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون الق�صر الربونزي 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�صة رقم:1266830 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد �صالح ا�صماعيل ابوزور %1٠٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف طارق حممد كرامه �صعيد الكثريي

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

القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كلرز ملواد البناء ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1169414 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد بيبلب دلوار ح�صني %1٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ديلوار ح�صني انور مياه %39

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد علي يا�صر معيوف الهطايل %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ديلوار ح�صني انور مياه

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي يا�صر معيوف الهطايل

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

فان  وال  العلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم ال�صعري ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1035580 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صفيق ال�صلم جيا�س الدين %5
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حبيب الرحمن عاملجري ح�صني %5
تعديل ن�صب ال�صركاء

حممد امام ح�صني �صازاد حممد ف�صل احلق من 49% اىل %39
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الحتاد 

العقارية �س.م.ع- فرع ابوظبي 1
رخ�صة رقم:CN 2360439  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

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

الحتاد القاب�صة �س.ذ.م.م- فرع ابوظبي 1
رخ�صة رقم:CN 2435621  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون 

ليت�س ميك اب لل�صيدات
رخ�صة رقم:CN 2642253  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
يو بي بي كابيتال لل�صتثمار- �صركة ال�صخ�س الواحد 

ذ.م.م- فرع ابوظبي 1
رخ�صة رقم:CN 2444354  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

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

CN 1021898:للعطور رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

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

�صتار لتجهيزات حقول النفط
 رخ�صة رقم:CN 1453797 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 2808680  بال�صم التجاري ويلكوم لتح�صيل 
الو�صع  واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  الديون 

كما كان عليه �صابقاً.
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
ال�صاطع  النور  التجاري  بال�صم    CN رقم:1879092 
واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  الركاب  للنقل 

الو�صع كما كان عليه �صابقاً.
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل املرجان للنجارة اليدوية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1043952 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة يا�صني عرفات �صامي احمد نبي %24

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صيف علي �صامل علي بن �صميدع من وكيل خدمات اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صيف علي �صامل علي بن �صميدع من ٠% اىل %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/احمد نبي قربان علي مي�صرتى من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ احمد نبي قربان علي مي�صرتى من 1٠٠% اىل %25

تعديل را�س املال/من null اىل 15٠٠٠٠
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/حمل املرجان للنجارة اليدوية
MARJAN MANUAL CARPENTRY SHOP

اىل/حمل املرجان للنجارة اليدوية ذ.م.م
MARJAN MANUAL CARPENTRY SHOP LLC

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

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جاناتا للخ�صروات والفواكه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1195719 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/فا�صل جا�صم حممد الرقراقي املزروعي من وكيل خدمات اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ فا�صل جا�صم حممد الرقراقي املزروعي من ٠% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد �صليم ليت عبدالقدو�س من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد �صليم ليت عبدالقدو�س من 1٠٠% اىل %49
تعديل را�س املال/من null اىل 15٠٠٠٠

تعديل لوحة العلن/ اجمايل من م�صاحة 5*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/جاناتا للخ�صروات والفواكه
JANATA VEGETABLES & FRUITS

اىل/جاناتا للمواد الغذائية واخل�صروات والفواكه ذ.م.م
JANATA FOODSTUFF AND VEGETABLES & FRUITS LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع اللحوم الظازجة- بالتجزئة )4721٠٠4(
تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع ال�صمن والزيوت النباتية- بالتجزئة )4721٠29(

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

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ايه بل�س لندري

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2454502 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صاه عطاهر علي �صاه مق�صود علي %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صعيد حممد �صعيد بطي النيادي من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صعيد حممد �صعيد بطي النيادي من 1٠٠% اىل %51

تعديل را�س املال/من null اىل 15٠٠٠٠
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�صاحة 1*5 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/ايه بل�س لندري

A PLUSS LAUNDRY
اىل/ ايه بل�س لندري ذ.م.م

A PLUSS LAUNDRY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اك�صون حللول املوارد الب�صرية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1856101 
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/اك�صون حللول املوارد الب�صرية

AXXON HR SOLUTIONS

اىل/اك�صون حللول املوارد الب�صرية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
AXXON HR SOLUTIONS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

اإعالن عن ت�صجيل �صفينة وطنية
والبحرية  الربية  للموا�صلت  الهيئة الحتادية  تعلن 
للغو�ص  املحيط  /مركز  ب��ان  ال��ب��ح��ري(  النقل  )ق��ط��اع 
املذكورة  ال�صفينة  ت�صجيل  ب��ط��ل��ب  ت��ق��دم  ق��د  ذ.م.م 

بياناتها بعد وهي:

ال�صفينة  ه��ذه  ت�صجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 
مدة  خ��لل  ابوظبي  ال�صفن  ت�صجيل  مكتب  مراجعة 

اق�صاها 6٠ يوما من تاريخ هذا العلن.
 اإدارة مراكز �صعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت

�صيا�صة الرتاخي�ص والت�صجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة            رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
         كل�س اك�صبلورر 1    --                  -- 

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

�شركة داح�س للنقليات العامة- ذ م م
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  على  بناء 

بالرقم )1903010673( بت�صفية ال�صركة:

 �شركة داح�س للنقليات العامة - ذ م م

CN-1518282 ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية-ابوظبي- بالرقم

الظاهري  �صارة  امل�صفي/  احل�صابات-  ومراجعة  لتدقيق  اأمانة  مكتب/  يعلن 

عن ت�صفية ال�صركة املذكورة اعله فكل من له مطالبة اأو حقوق على ال�صركة 

املذكورة اعله عليه التقدم مبطالبته مع امل�صتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�صفى، 

وذلك خلل الدوام الر�صمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�صر الإعلن، وكل من مل 

يتقدم خلل املدة املحددة بالإعلن ي�صقط حقه باملطالبة. تليفون امل�صفي رقم 

026936339 فاك�س 026817744 �س ب 41510 ابوظبي- �صارع الكورني�س 

بناية ال�صرعة الثلثة الطابق 12 مكتب رقم 1203.

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
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ديزي لل�شتائر وال�شباغ- ذ م م
مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ 
2019/10/23 يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات- عن حل 

وت�صفية �صركة
ديزي لل�شتائر وال�شباغ - ذ م م
ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية-ابوظبي

CN-1049973 بالرقم
اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س    037378999 رقم  هاتف   املعني  امل�صفى  مكتب 
037378989 �س.ب  202075 – مدينة العني – �صناعية 
رقم  واخرون مكتب  ال�صحي  علي  بناء عبد اهلل حممد  هيلي 
اأق�صاها  مدة  وذلك خلل  الثبوتيه،  امل�صتندات  واإح�صار   )3(

45 يوما من تاريخ هذا العلن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
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العقارية ريل ا�شتيت- ذ م م
مبوجب قرار اجلمعيه العموميه غري العادية بتاريخ 2019/10/17 

يعلن مكتب اكتيف دايريكتوري للتدقيق- عن حل وت�صفية �صركة:

 العقارية ريل ا�شتيت- ذ م م
ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية-ابوظبي

CN-1079743 بالرقم

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�صفى 

026740368 �س.ب   0543913404 فاك�س  املعني موبايل رقم 

رقم  بناية  مول  زايد-مزيد  بن  حممد  مدينة  ابوظبي-   53253

2 الطابق )10( مكتب رقم )1005( واإح�صار امل�صتندات الثبوتيه، 

وذلك خلل مدة اأق�صاها 45 يوم من تاريخ هذا العلن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
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اأخبـار الإمـارات

�شباب اليمن ي�شاركون يف بطولة العامل للروبوتات والذكاء ال�شطناعي يف دبي
•• دبي-وام: 

ومدينة  دوعن"  "وادي  ب��ني  تف�صل  كيلومرت   100 على  ت��زي��د  م�صافة 
اليمن يجمعهم  �صباب  اأ�صبوعياً جمموعة من  "�صيئون" اليمنّية وتقطعها 
�صغفهم بالتكنولوجيا وانتماوؤهم لوطنهم واإميانهم بقدرتهم على امل�صاهمة 
والأم��ل متتد  لهم ولأهلهم؛ رحلة يحفها احللم  اأف�صل  يف �صنع م�صتقبل 
ذهاباً  ال�صباب  ه��وؤلء  يق�صيها  ح�صرموت  وادي  عرب  الزمن  من  �صاعتني 
للن�صمام لأكرث من  ا�صتعداداً  ليتدربوا  الأ�صبوع  نهاية  واإياباً يف عطلت 
1500 �صاب و�صابة ميثلون 191 دولة للمناف�صة على لقب بطولة العامل 
من  الأك��رب  احل��دث  جلوبال"،  "فري�صت  ال�صطناعي  وال��ذك��اء  للروبوتات 

اجلاري. اأكتوبر  نوعه عاملياً وت�صت�صيفه دبي خلل الفرتة من 27-24 
الفريق باأع�صائه اأحمد عبدالباري عو�س ال�صبايا، وعبداهلل �صامل اأحمد بن 
حمفوظ، وعمر اأحمد مبارك بن احلاج اجلابري، جاء اإىل دبي يحمل حلماً 
قدرتهم  يف  وثقة  التكرمي،  نيل  يف  واأم��ًل  اليمن،  ل�صباب  اأف�صل  مب�صتقبل 
على جتاوز كل الظروف ال�صتثنائية التي حتيط بوطنهم مبداد من العلم 
لأنف�صهم  ياأملونه  ال��ذي  الغد  اإىل  العبور  ج�صر  لهم  متثل  التي  واملعرفة 

واأقرانهم من ال�صباب.
اأحمد عبدالباري عو�س ال�صبايا من مدينة �صيئون، خمت�س بالربجمة رغم 
الأول  بال�صف  يدر�س  مازال  وبينما  عاماً،  �صغر �صنه الذي مل يتجاوز 16 
الثانوي يف ثانوية ال�صبان اليمنية، يطمح باأن ي�صبح مهند�صاً يف تخ�ص�س 
الكهرباء، حيث �صارك يف ثلث بطولت عربية يف جمال التكنولوجيا اآخرها 
2018، ف�صل عن م�صاركته  البطولة احلادية ع�صرة للروبوتات - م�صر 

فريقه يف مهام الت�صميم والرتكيب والقيادة.
ع��ام��ا، فيحلم  ال�صبعة ع�صر  ذو  ب��ن حم��ف��وظ،  اأح��م��د  ���ص��امل  ع��ب��داهلل  اأم���ا 
اأن ي��ك��ون ط��ب��ي��ب��اً لي�صاعد امل��ر���ص��ى امل��ح��ت��اج��ني ومي���د ي��د ال��ع��ون ل��ك��ل من 
والذكاء  ال��روب��وت��ات  بعلوم  مرتبط  الطب  م�صتقبل  ولأن  لل�صفاء.  ي�صعى 
عن  الكثري  تعلم  حمفوظ  ب��داأ  احلديثة،  الأجهزة  وا�صتخدام  ال�صطناعي 
بطولة  ج��وائ��ز  ب��اإح��دى  بالفوز  ويطمح  امل��ج��ال.  ب��ه��ذا  املرتبطة  التقنيات 
العامل للروبوتات والذكاء ال�صطناعي يف دبي، معترباً ذلك خطوة مهمة 
املعتمد على  اإىل عامل الطب احلديث  بالدخول  على طريق حتقيق حلمه 

تكنولوجيا الذكاء ال�صطناعي.
وي��ع��ت��رب زم��ي��ل��ه يف م���دار����س ���ص��امل ب��ن حم��ف��وظ الأه��ل��ي��ة يف وادي دوعن 

مبحافظة ح�صرموت، عمر اأحمد مبارك بن احلاج اجلابري متثيل �صباب 
اليمن يف حمفل ي�صم �صبابا من خمتلف انحاء العامل فر�صة مثالية ُمنحت 
وخربات  م��ه��ارات  على  للتعرف  ال��ث��ان��وي  ال��ث��ال��ث  ال�صف  يف  مثله  لطالب 
حمفل  اأك��رب  �صمن  تتناف�س  العامل  اأنحاء  جميع  من  تكنولوجية  ومعارف 
الكثري  لتعلم  الكبري  �صغفه  يدفع  ما  وهو  دب��ي،  عاملي يف  ال�صناعي  للذكاء 
من  الثقة  م�صتمداً  الريا�صيات،  واخلوارزميات  الروبوتات  تكنولوجيا  عن 
خرباته ال�صابقة وم�صاركاته يف كثري من امل�صابقات الداخلية يف اليمن والتي 

كان اآخرها م�صابقة "ال�صومو" للروبوتات.
البطولة،  امل�صارك يف  اليمني  الفريق  على  ي�صرف  املوهوبني".  "اأكادميية 
بتكنولوجيا  خمت�س  روب��وت��ات  م��درب  وه��و  ج��وه��ر،  ع��ب��داهلل  �صلمان  عماد 

املعلومات، ويلتحق اأع�صاء فريقه باأكادميية املوهوبني يف ح�صرموت.
وتهتم  املدينة،  مدار�س  خمتلف  من  طالب   200 يقارب  ما  ت�صم  والتي   
الكادميية مبجال الروبوتات والربجمة منذ ثلث �صنوات، ملا لتلك العلوم 
امل�صتقبل،  ك��ث��رية �صمن �صناعة  ودخ��ول��ه��ا يف جم���الت  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  م��ن 
اليمن  الدرا�صي يف  املنهاج  الروبوتات �صمن  اإدخ��ال تعلم  و�صاعد على ذلك 
والتكنولوجيا  امل�صتقبل  بعلوم  امل�صلحني  املبدعني  الطلبة  لإعداد جيل من 

ليكونوا قادرين على بناء اليمن.
واأرجع م�صرف الفريق عدم م�صاركة اأع�صائه يف بع�س امل�صابقات والبطولت 
اخلارجية اخلا�صة بالذكاء ال�صطناعي والروبوتات اإىل عدد من امل�صكلت 
يف  لليمن  متثيلهم  دون  حت���ول  ال��ت��ي  ال�صفر  وم��ع��وق��ات  ال��ت��م��وي��ل  اأب���رزه���ا 
بامل�صابقات  مينيات  فتيات  م�صاركة  منع  اإىل  اإ�صافة  اخلارجية،  امل�صاركات 
اخلارجية على الرغم من وجود العديد من فرق الفتيات يف كل امل�صابقات، 
وبالرغم من تلك التحديات �صارك الفريق اليمني يف العديد من امل�صابقات 
الإقليمية، اأبرزها "فري�صت ليغو" التي اأقيمت يف م�صر عام 2017 حيث 
م�صابقة  يف  ���ص��ارك  كما  جماعي،  عمل  اأف�صل  ج��ائ��زة  على  الفريق  ح�صل 
اأي�صاً وح�صل الفريق على املركز الثاين. وتوجه  الكرات" يف م�صر  "حتدي 
اأع�صاء الفريق اليميني، بال�صكر لدبي ودولة الإمارات على ما وجدوه من 
دعم وت�صهيلت كبرية لتحقيق حلمهم يف امل�صاركة �صمن مناف�صات بطولة 
العامل الروبوتات والذكاء ال�صطناعي "فري�صت جلوبال" العاملي، مقدرين 
التي  العقبات  كافة  وتذليل  ا�صت�صافتهم  للبطولة  املنظمة  اللجنة  حر�س 
كادت حتول دون م�صاركتهم ورفع علم اليمن بني اأعلم الدول امل�صاركة يف 

البطولة.

م�صاركة متميزة يف بطولة العامل للروبوتات والذكاء ال�صطناعي فري�صت جلوبال 

الفريق العماين: احلفاظ على احليتان اأحد اأبرز جمالت توظيف تكنولوجيا الروبوتات
•• دبي-وام:

يف  م�صاركته  عن  حديثه  العماين  الفريق  ا�صتهل  هكذا  البحر  ِهبة  ُعمان 
التي  جلوبال  فري�صت  ال�صطناعي  وال��ذك��اء  ل��ل��روب��وت��ات  ال��ع��امل  بطولة 
ت�صت�صيفها دبي، املناف�صة الدولية الأكرب من نوعها على م�صتوى العامل، 
والتي تركز على اإيجاد حلول مبتكرة با�صتخدام علوم الروبوتات وتطبيقات 
حميطات  يف  خا�صة  البيئية  للتحديات  للت�صدي  ال�صطناعي  ال��ذك��اء 
العامل. الفريق الذي ي�صم كل من: علي اللواتي، ونا�صر احلب�صي، واأحمد 
ال�صخ�صي، وملهم الفهدي، وامل�صرف �صلطان اخل�صيبي، فاز على م�صتوى 
الربجمة  ه��ي  م��ي��ادي��ن  اأرب��ع��ة  �صمل  وط��ن��ي  تقييم  يف  ال�صلطنة  م��دار���س 
والت�صميم واللغة والتوا�صل الجتماعي على م�صتوى ُعمان للم�صاركة يف 
املناف�صات. وقال املت�صابق علي اللواتي: فخورون بتمثيل ال�صلطنة مع 190 
دولة يف هذا احلدث العاملي الذي ي�صم نخبة من �صباب العامل ال�صغوفني 
اأن  املت�صابق نا�صر احلب�صي  اأكد  بالتكنولوجيا والعلوم والريا�صيات. فيما 
اإيجاد حل  امل�صابقة وهو  اأبعد من  امل�صاركة هو  هدف الفريق العماين من 
البل�صتيكية  املخلفات  من  وخا�صة  املحيطات  مياه  تلوث  مل�صكلة  حقيقي 
ا�صتخدام  بكميات كبرية، ولذلك ميكن  ابتلعها  بعد  تقتل احليتان  التي 

التكنولوجيا لإنتاج البل�صتيك القابل للتحلل.
اأما املت�صابق اأحمد ال�صخ�صي فريى اأن اإنقاذ املحيطات هو امل�صروع الأكرب 
الطبيعية  ثرواتها  وحماية  ال��دول  اقت�صادات  على  اإيجاباً  �صينعك�س  الذي 
واحلياة الربية فيها �صارباً مثال ب حممية ال�صلحف يف ال�صلطنة التي 
واحلفاظ  اإكثارها  نتائج  تعزيز  يف  ي�صاهم  اأن  ال�صطناعي  للذكاء  ميكن 
عليها من النقرا�س يف �صواحل �صبه اجلزيرة العربية والعامل، اإ�صافة اإىل 

احلفاظ على الرثوة ال�صمكية. وقال املت�صابق ملهم الفهدي اإن امل�صابقات 
ال�صطناعي  وال��ذك��اء  ل��ل��روب��وت��ات  ال��ع��امل  بطولة  م�صتوى  م��ن  ال��دول��ي��ة 
ثقافة التوا�صل مع الآخر والنفتاح  تعزيز  يف  ت�صهم  جلوبال"  "فري�صت 
املبتكرة  احللول  اإي��ج��اد  جم��رد  من  نتو�صع  بحيث  العاملية،  الثقافات  على 
م�صرتكة  اإن�صانية  ولغة  ثقافة  اإي��ج��اد  اإىل  الب�صر  تواجه  التي  للتحديات 
هدفها بناء م�صتقبل اأف�صل للب�صرية. واأ�صاد م�صرف الفريق �صلطان زاهر 
اخل�صيبي بامل�صتوى التنظيمي العاملي للبطولة مثنياً على املنظمني وفرق 
�صكره  عن  ومعرباً  ترحيب،  اأف�صل  بهم  ورحبت  ا�صتقبلتهم  التي  العمل 
لدبي ودولة الإمارات العربية املتحدة على ت�صهيل امل�صاركة يف هذا احلدث 

الدويل.

روح الفريق 
يوم  التحدي  انطلق  بينهم منذ  املهام فيما  العماين  الفريق  اأع�صاء  وزع 
تنقذ  مبتكرة  حلول  لو�صع  وبراعة  بكفاءة   2019 اأكتوبر   24 اخلمي�س 
البيئة يف التحدي العاملي. غايتهم اأبعادها اإن�صانية، ل تقت�صر على حماية 
البيئة واحلياة البحرية يف بحر العرب واملحيط الهندي بل �صون م�صتقبل 
با�صتخدام  الأر���س،  كوكب  م�صاحة  ثلثي  اأك��رث من  ت�صكل  التي  املحيطات، 
تكنولوجيا الروبوتات وحلول الذكاء ال�صطناعي التي تاألقوا فيها خلل 
اإىل متثيل �صلطنة ُعمان يف  الوطني حتى و�صلوا  امل�صتوى  املناف�صات على 

الت�صفيات النهائية على م�صتوى العامل.

احلوت العربي
ال�صطناعي  والذكاء  الروبوتات  من  ال�صتفادة  اإمكانية  عن  اأمثلتهم  من 

حلماية م�صتقبل البيئة يف العامل احلوت الأحدب العربي النادر، اأحد اأ�صرار 
الطبيعة يف �صبه اجلزيرة العربية وبحر العرب.

فهذا النوع النادر الفريد الذي اكت�صفه علماء احلياة البحرية يف مرحلة 
متاأخرة خلل القرن املا�صي والذي يعي�س �صمن جمموعة منعزلة خمتلفة 
جينياً، له اأحد اأكرث اأ�صرار مملكة احليتان اإدها�صاً. فهو حوت م�صتوطن ل 
ال�صائد يف حياة احليتان التي جتوب حميطات العامل  يهاجر، على عك�س 

مع التيارات الدافئة والباردة بحثاً عن الغذاء ويف موا�صم التكاثر.

ثالث اأمنيات.
وميكن للروبوتات والذكاء ال�صطناعي اأن ت�صاعد علماء احلياة البحرية 
واأقرانهم  ق��درات جديدة وتطوير مهارات متقدمة متّكنهم  اكت�صاب  على 

م�صتقبًل من حتقيق ثلث اأمنيات.
لإعادة  والقابلة  امل��اء،  حتت  امل�صرّية  املتطورة  الروبوتات  ا�صتخدام  الأوىل 
برجمة نف�صها، والتعّلم الآيل، والتكّيف مع الت�صاري�س وال�صروط املختلفة 
يف ظلمة املياه العميقة، حتى عند انقطاع اإ�صارة التحكم بها من الياب�صة، 
ملعرفة املزيد عن بيئة هذه احليتان ومنط حياتها، و�صرب الأعماق ال�صحيقة 
قيا�صية  م�صتويات  ال�صغط  يبلغ  حيث  البحر  �صطح  حتت  الأم��ت��ار  لآلف 
الغوا�صات  با�صتخدام  ا�صتك�صافها، حتى  على  الإن�صان  قدرة  على  توؤثر  قد 
البحثية باهظة التكاليف، يف ن�صخة مطورة من الروبوتات الذكية ت�صّمى 
اجلديدة التي  الظروف  مع  التّكيف  ميكنها  التي  الواعية"،  "الروبوتات 
تطراأ على حميطها واإعادة برجمة عملياتها للتاأقلم مع املعطيات امل�صتجدة 

من حولها دون تدخل ب�صري.
ا�صتخدام  يف  فتتمثل  لتحقيقها  الفريق  ي�صعى  التي  الثانية  الأمنية  اأم��ا 

الذكاء ال�صطناعي يف ر�صم خارطة �صاملة ت�صجل الإحداثيات والقراءات 
املتوا�صلة حلركة احليتان لو�صع م�صار تنقل احلوت الأحدب العربي قبالة 
ال�صواحل اجلنوبية ل�صبه اجلزيرة العربية، مما �صي�صهم يف حماية م�صتقبل 
هذا النوع النادر الذي يعد مبثابة اإرث وطني يف �صلطنة ُعمان، ويف قائمة 
الأنواع احلية النادرة على م�صتوى العامل. كما ياأمل الفريق العماين باأن 
اأمنية ثالثة هي تطوير تطبيقات الذكاء ال�صطناعي  يتمكن من حتقيق 
العربية يف خوارزميات قيا�صية ت�صمح  بحيث توؤّطر لغة احليتان احلدباء 
والنغمات  املميزة  اأغنياتها  اأمن��اط  ودرا���ص��ة  �صلوكياتها  من  ج��زء  بتف�صري 
ال�صوتية التي تعجز الأذن الب�صرية عن التقاطها وت�صافر م�صافات طويلة 
ا�صتدامة  متطلبات  لفهم  جمموعاتها،  ب��ني  التوا�صل  لتتيح  امل���اء  حت��ت 
بيئتها وحماية موائلها الطبيعية من التلوث وارتفاع حرارة مياه البحار 

واملحيطات.

اإرث وثروة.
ويقول الفريق العماين، اإن البحر كان دائماً جزءاً مهماً من تاريخ ال�صلطنة 
واإرث��ه��ا احل�����ص��اري والإن�����ص��اين، وم��ن��ه��ًل خل��ريات��ه��ا، وم�����ص��دراً لرثواتها، 
وم�صلكاً  امل��ع��م��ورة،  م��وان��ئ  ج��اب��وا  ال��ذي��ن  املتمر�صني  لبحارتها  وم�صنعاً 
ل�صفنها التجارية التي خمرت عبابه بني حوا�صر التجارة يف اآ�صيا واإفريقيا 

واأوروبا.
التي  التحديات  خمتلف  من  واملحيطات  البحار  بيئة  حماية  متثل  لذلك 
الجتهاد  عليهم  تفر�س  اأول��وي��ة  فيها،  احلياة  وازده���ار  ا�صتقرارها  تهدد 
حرارة  درج��ة  ارتفاع  مثل  م�صتع�صية  مل�صاكل  نوعية  حلول  لبتكار  كفريق 

املحيطات وتراكم النفايات البل�صتيكية التي ت�صب فيها.

�صمن م�صاركته يف بطولة العامل للروبوتات والذكاء ال�صطناعي »فري�صت جلوبال«

الفريق الأ�شرتايل.. »اأنانا�س« من الأمة البحرية لإنقاذ املحيطات
ال��ت��ي ت�صتخدم  وال����دويل  ال��وط��ن��ي 
الروبوتات ملراقبة اأحوال املحيطات 
بيانات  ق���اع���دة  م�����ص��ت��ق��ب��ًل  ل��ت��وف��ر 
با�صتخدام  حتليلها  يتم  �صخمة، 
ال�صطناعي  ال����ذك����اء  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
احللول  اأف�صل  لبتكار  التحليلي 
تعرب  ال��ت��ي  املخلفات  م��ع  للتعامل 
التي  ت���ل���ك  وخ���ا����ص���ة  امل���ح���ي���ط���ات 
حتتاج اإىل مئات ال�صنني كي تتحلل 
املخاطر  يقلل  مب��ا  ال��ل��دائ��ن،  مثل 
اأهمية  ال��ب�����ص��ري��ة رغ���م  والأخ���ط���اء 
العامل الب�صري يف التحكم يف هذه 

التطبيقات الذكية.
الأ�صرتايل  الفريق  م�صرف  وي��رى 
طلبة  من  املكون  الفريق  واأع�صاء 
والعا�صر  ال��ت��ا���ص��ع  ال�����ص��ف��ني  م���ن 
ي�صاركون يف املناف�صة العاملية بدبي 
يف  م�صاركتني  بعد  الثالثة  للمرة 
ال���ع���ام���ني امل��ا���ص��ي��ني يف ال���ولي���ات 
واملك�صيك..  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
الذكاء  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  اأن 

ال�صطناعي.
اأف�صل ما يف هذه  اأن  وي��رى ماربل 
م�صاركني  ت�صت�صيف  اأنها  امل�صابقة 

•• دبي-وام:

البحار  "قاّرة" حتيطها  دول��ة  من 
اأربع جهات، جاءوا  واملحيطات من 
�صاعة،   14 ا���ص��ت��غ��رق��ت  رح���ل���ة  يف 
املحمولة  اأج���ه���زت���ه���م  اأح���������ص����روا 
وهواتفهم الذكية التي ل تفارقهم 
بالتعلم  ب���ال�������ص���غ���ف  م�������ص���ح���ون���ني 
لتطوير الروبوتات وتوظيف اأدوات 
ومت�صلحني  ال�صطناعي،  ال��ذك��اء 
ب���خ���ربات ك���ب���رية يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
اأخ�س  وب�����ص��ك��ل  ال��ب��ي��ئ��ة،  حت���دي���ات 

190 دولة  اأك��رث من  وطالبة من 
ي��ت��ن��اف�����ص��ون يف ال��ف��رتة م��ن 24 - 
اأكتوبر احلايل، لبتكار حلول   27
الت�صدي  على  ت�صاعد  وبرجميات 
البيئة  ت���واج���ه  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات 

وخا�صة املحيطات.

الأنانا�ص.
م�صرف  ي�����ص��ح��ك  م���ع���ه،  ح�����وار  يف 
الفريق ريان ماربل قائًل اإن هناك 
مثل اأ�صرتاليا يقول: "حني ت�صوء 
موؤكداً  بالأنانا�س"،  عليك  الأم��ور 

تلوث املحيطات.

اأمة بحرية.
ي�صّمون اأنف�صهم الأمة البحرية لأن 
على  ق��ام��ت  الرئي�صية  مدنهم  ك��ل 
نافذتهم  ه��و  فالبحر  ال�����ص��واح��ل، 
ي��ط��ل��ون منها على  ال��ت��ي  ال��ي��وم��ي��ة 
ال���ع���امل. ه���م ال��ف��ري��ق الأ����ص���رتايل 
ال����ع����امل  ب����ط����ول����ة  يف  امل�������������ص������ارك 
ال�صطناعي  وال��ذك��اء  للروبوتات 
التي  ب��دب��ي،  جلوبال"  "فري�صت 
ت�صت�صيف اأكرث من 1500 طالب 

ا�صم  اختار  الأ���ص��رتايل  الفريق  اأن 
الأن��ان��ا���س لأن الأم����ور ���ص��اءت على 
م�����ص��ت��وى ت��ل��وث امل��ح��ي��ط��ات، وهي 
بحاجة اإىل فرق �صبابية متحم�صة 
مبتكرة  ح���ل���وًل  ت��ب��ت��ك��ر  وم��ت��م��ك��ن��ة 
ل��ل��م�����ص��اك��ل ال����ت����ي ت����ه����دد احل���ي���اة 
التكنولوجيا  وت���وظ���ف  ال��ب��ح��ري��ة 
حماية  دع����م  يف  ي��ت��ق��ن��ون��ه��ا  ال���ت���ي 

البيئة.
اجل���ام���ع���ات  اإن  م�����ارب�����ل  وي�����ق�����ول 
الأ�صرتالية تعمل اليوم على تطوير 
يف العديد من املبادرات على امل�صتويني  ال�صطناعي  للذكاء  الإي��ج��اب��ي 

كب�صر  م�صتقبلنا  م��ع��امل  ت�صكيل 
ال�صليمة  احل���وك���م���ة  ت���وف���رت  اإذا 
الجتاه  يف  تطبيقاته  ت��وّج��ه  ال��ت��ي 
ت�صميم  اإىل  و����ص���وًل  ال�����ص��ح��ي��ح، 
اأن����ظ����م����ة ذك����ي����ة وم������ن ث����م واع���ي���ة 
ال�صليمة  القرارات  اتخاذ  ت�صتطيع 
التي  ال��دق��ي��ق��ة  ل��ل��ربجم��ة  وف���ق���اً 

دخلت يف ت�صميمها.

احليد العظيم.
املرجاين  احليد  اأ�صرتاليا  وت�صم 
ال��ع��ظ��ي��م الأك�����رب م���ن ن��وع��ه الذي 

ال��ع��امل بهدف  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
با�صتخدام  الكوكب  اإنقاذ  واحد هو 
هذه  مييز  ما  ولعل  التكنولوجيا، 
ه��و ح�صن  ب��راأي��ه  دب��ي  البطولة يف 
وثقافة  ال����ف����رق  ج���م���ي���ع  ت���ع���ام���ل 
املت�صابقني،  التناف�صي بني  التعاون 
والدعم  والعون  امل�صاعدة  وتقدمي 
يحقق  م��ا  وه��و  يحتاجه،  م��ن  لكل 

ل نتائج اأف�صل للجميع. باملح�صّ

دور اإيجابي.
اأهمية  الأ���ص��رتايل  الفريق  وي��وؤك��د 
بالدور  ال���ن���ا����س  وت���وع���ي���ة  ت��ث��ق��ي��ف 

ميتد على م�صافة اأكرث من 2300 
من  اأك���رث  م�صاحة  ع��ل��ى  كيلومرت 
وهو  م��رب��ع،  كيلومرت  األ��ف   344
العامل.  يف  مرجاين  جتمع  اأ�صخم 
لأخ����ط����ار عديدة  ي��ت��ع��ّر���س  ل��ك��ن��ه 
والتلوث  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  اأب���رزه���ا 
والنفايات  البل�صتيكية  باملخلفات 
غري الع�صوية والحتبا�س احلراري 
وارتفاع حرارة مياه املحيطات التي 
تت�صبب بظاهرة تبيي�س اأو ت�صّحر 
مت�صارع  ب�����ص��ك��ل  امل���رج���اين  احل��ي��د 
ال��ب��ح��ري��ة يف تلك  ي���ه���دد احل���ي���اة 

املنطقة.

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/6985 
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (

�صينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 
بهروز  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/10/30 الربعاء  يوم  م�صاء   6:00

�صاري خان كوركاين + بليزر �صتار )�ص.ذ.م.م( او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم   الو�صف       
 2,192,145 مالب�ص وجتهيزات     

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
       اعالن اأمر اأداء بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/1329  اأمر اأداء
مبا  القامة  حمل  جمهول  فلكناز  حممد  احمد  عبدالرحمن   -1  / عليه  املدعي  اىل 
يونك  حم��دودة(  م�صولية  )ذات  البناء  ملقاولت  الن�صائية  الهند�صة  املدعي/احتاد  ان 

وميثله:احمد علي حممد من�صور الزيودي 
طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2٠19/7/29 بالزام 
الهند�صة  احت��اد  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  فلكناز  حممد  احمد  عبدالرحمن  عليه  املدعي 
درهم   )19989639( مبلغ  يونك  حم��دودة(  م�صوؤولية  )ذات  البناء  ملقاولت  الن�صائية 
والفوائد القانونية 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف:2٠19/3/1٠ وحتى متام 
املحاماة.  ولكم احلق يف  اتعاب  الف درهم مقابل  وامل�صاريف ومبلغ  والر�صوم  ال�صداد 

ا�صتئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العلن.
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   

       اعالن اأمر اأداء بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/2174  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- كلو انت �صينغ نهيار �صان�صار �صينغ جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ايه دي ا�س انرتنا�صيونال �س.ذ.م.م 

وميثله:علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن 
انت  كلو  املدعي عليه  بالزام  ب��ت��اري��خ:2/2٠19/1٠  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة 
�صينغ نهيار �صان�صار �صينغ بان يوؤدي للمدعية ايه دي ا�س انرتنا�صيونال �س.ذ.م.م 
مبلغ )3٠٠٠٠٠٠( درهم والفائدة القانونية 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية 
يف:2٠19/9/26 وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
التايل  اليوم  ي��وم من  الأم��ر خ��لل 15  ا�صتئناف  املحاماة.  ولكم احل��ق يف  اتعاب 

لن�صر هذا العلن.
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/2388  مدين جزئي

حمل  جمهول  اخلطيب  م��اأم��ون  عبداهلل   -2 �صا�صو  1-وي�صام   / عليه  املدعي  اىل 
اي�صتو وميثله:عو�س حممد مطر حممد  ج��ون  امل��دع��ي/دام��ني  ان  الق��ام��ة مب��ا 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العرياين 
من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )38885٠( وق��دره 
تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام ور�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماه.وحددت لها 
  ch1.B.10:جل�صة يوم الحد املوافق:2٠19/1٠/27 ال�صاعة:٠9:3٠ �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

ف�����ق�����د امل����دع����و/ي����ام����ي���������ص����ا 
هيتيار  ب���ريي���را  ج��اي��ا���ص��ي��ن��ى 
�صريلنكا   ، ا����ص�������ص���ي���لج���ى 
�صفره ج�������واز   -  اجل��ن�����ص��ي��ة 
من   )N5989173( رقم 
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0523528796

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل���دع���و/ رم�����ص��ان علي 
بنغلدي�س   ، م����ي����اه  ث����ن����دا 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)0938932( يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
البنغلدي�صية او اقرب مركز 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل���دع���و/ ���ص��م�����س احلق 
بنغلدي�س   ، احل������ق  ����ص���ي���د 
رقم  ���ص��ف��ره  ج���واز  اجلن�صية 
)0844314( يرجى ممن 
يعرث عليه ت�صليمه بال�صفارة 
البنغلدي�صية او اقرب مركز 

�صرطة بالمارات.

فقدان �صهادة اأ�صهم تفقدان جواز �شفر
�صلمى  ال�������ص���ي���دة/  ف����ق����دت  
ع�������ت�������ي�������ق ج�������م�������ع�������ة امل������������رر 
ابوظبي  م�������ص���رف  ����ص���ه���ادة 
ال�صهادة  رق�����م  الإ�����ص����لم����ي 
10173245وعدد ال�صهم 
يجدها  م����ن  وع���ل���ى   151
بالرقم  الت���������ص����ال  ع���ل���ي���ه���ا 

 0502555784



السبت    26   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12766  
Saturday   26   October   2019  -  Issue No   1276608

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

CUE  : طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم: 317847   بتاريخ: ٠9/26/2٠19

باإ�صم :اإت�س هو�صبيتالتي كوليك�صن هولدينغ املحدودة
وعنوانة:�س.ب 32932، 33، برج اخلتم، �صوق ابوظبي العاملي، جزيرة املارية، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
لأغرا�س  الفنادق  مرافق  توفري  والثقافية؛  الريا�صية  الأن�صطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
التدريب؛ توفري مرافق �صالت اللياقة البدنية والنوادي ال�صحية ؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات والجتماعات 
مرافق  توفري  واملحا�صرات؛  واملجال�س  التجارية  واملعار�س  العمل  وور���س  التدريبية  وال���دورات  واملعار�س 
اإقامة  التعليم(؛  اأو  )للرتفيه  ال��ن��وادي  خ��دم��ات  )للرتفيه(؛  العطلت  مع�صكرات  خ��دم��ات  ال�صتجمام؛ 
ح�ص�س لياقة بدنية؛ تاأجري معدات الغط�س؛ معلومات عن الرتفيه؛ تنظيم املعار�س للأغرا�س الثقافية 
على  واحلفاظ  البدنية  للياقة  )تدريب  ال�صحية  النوادي  خدمات  الأل��ع��اب؛  معدات  تاأجري  التعليمية؛  اأو 
ال�صخ�صي  امل��درب  خدمات  حية؛  متثيليات  عر�س  الإع���ارة؛  مكتبات  ال�صتجمام؛  عن  معلومات  ال�صحة(؛ 

)تدريب للياقة البدنية(
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة )CUE( مكتوبة باللغة الإنكليزية.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل 3٠ يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  26  اأكتوبر  2019 العدد 12766 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

CUE  : طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم: 317849   بتاريخ: ٠9/26/2٠19

باإ�صم :    اإت�س هو�صبيتالتي كوليك�صن هولدينغ املحدودة
وعنوانة:�س.ب 32932، 33، برج اخلتم، �صوق ابوظبي العاملي، جزيرة املارية، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات  امل�صبق؛  احلجز  خدمات  الفنادق؛  خدمات  امل��وؤق��ت؛  الإي���واء  وامل�صروبات،  الأطعمة  توفري  خدمات 
الفندقية )الإقامة(؛ خدمات  ال�صقق  املوؤقت؛ خدمات  املتعلقة بالفنادق والإي��واء  امل�صبق واملعلومات  احلجز 
واملعار�س  العمل  وور���س  التدريبية  وال���دورات  واملعار�س  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  مرافق   لتوفري  فندقية 
ومطاعم  املطاعم  وامل�صروبات(؛  الأطعمة   / )الإقامة  ال�صيافة  خدمات  واملحا�صرات؛  واملجال�س  التجارية 
اخلدمة الذاتية ومطاعم الوجبات اجلاهزة واملقاهي والقهاوي وخدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة؛ 

خدمات التموين لتوفري الأطعمة وامل�صروبات؛ ُدور احل�صانة النهارية
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة )CUE( مكتوبة باللغة الإنكليزية.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل 3٠ يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  26  اأكتوبر  2019 العدد 12766 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

CUE  : طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم: 31785٠   بتاريخ: ٠9/26/2٠19

باإ�صم :    اإت�س هو�صبيتالتي كوليك�صن هولدينغ املحدودة
وعنوانة:�س.ب 32932، 33، برج اخلتم، �صوق ابوظبي العاملي، جزيرة املارية، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 44
الرتكية؛ خدمات  بالعطور؛ احلمامات  العلج  واملحافظة على اجلمال؛ خدمات  ال�صحية  العناية  خدمات 
�صالونات التجميل؛ خدمات �صالونات ت�صريح ال�صعر؛ خدمات امل�صاج )التدليك(؛ خدمات ال�صاونا؛ خدمات 
املنتجعات ال�صحية؛ خدمات املنتجع ال�صحي وال�صرتخاء؛ خدمات املعلومات الطبية وال�صحية واللياقة؛ 
خدمات تقييم اللياقة البدنية؛ الن�صائح الغذائية؛ خدمات التجميل والعناية بالب�صرة؛ خدمات التجميل 
العلجية؛  توفري خدمات ومرافق الت�صمري؛ تقدمي خدمات ت�صذيب الأظافر والعناية باليدين والأقدام 

)مانيكري وباديكري(؛ الرعاية ال�صحية؛ تلوين الظافر؛ خدمات الت�صمي�س؛ خدمات خرباء التجميل
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة )CUE( مكتوبة باللغة الإنكليزية.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل 3٠ يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  26  اأكتوبر  2019 العدد 12766 

يعلن ق�صم العلمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�صجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 318132    بتاريخ: 2٠19/1٠/٠2
با�ص��م : 1- �صامري فاتي بارامبات 2- عبد الر�صيد فيالياكات ابراهيم

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة،دبي.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعلن وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي .
 الواقعة بالفئة : )35(

 )  AL NEEM PHARMACY(   : ال��ت��ال��ي��ة   اللتينية  الكلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��لم��ة:  و���ص��ف 
الي�صار  على   AL NEEMكلمة ،وت��ك��ون  ف��راغ  بينهما  و  الأبي�س،  باللون  و  اأفقي  ب�صكل  الكلمات  كتبت 
لكلمة  بالن�صبة  اأم���ا  اأزرق.  ل��ون  فيها  دائ���ري  �صكل  يف  �صغرية  ���ص��ورة  ،بجانبها  اأخ�����ص��ر  م�صتطيل  �صمن 
العلمة مميز ومبتكر.  اأزرق ،وجممل  باللون  اليمني �صمن م�صتطيل  PHARMACY   فتاأتي من 

ال�صرتاطات: ل توجد.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خلل 3٠ يوماً من هذا الإعلن.
 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  26  اأكتوبر  2019 العدد 12766 

يعلن ق�صم العلمات التجارية عن  تقدم الوكيل 
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�صجيل العلمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 317762    بتاريخ: ٠9/26/2٠19

با�ص��م : لوك�صري ري�صتورنت ريتيل ليمتد
وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة،دبي.

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

 الواقعة بالفئة : )43(
و�صف العلمة: عبارة عن ر�صم والكلمات اللتينية التالية                                                             

وقد كتبت الكلمات اللتينية  Shanghai  Me ب�صكل اأفقي من الأ�صفل و باللون الذهبي ويوجد فراغ 
بني كلمة Shanghai وكلمة  Me وتكون من فوقها ر�صوم يف �صكل اأحرف واأ�صكال م�صتطيلة و مكعبة 
باللون الف�صي اأي�صا،وقد كتبت كامل العلمة على خلفية �صوداء كما هو مو�صح يف ال�صكل و جممل العلمة 

مميز و مبتكر.
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خلل 3٠ يوماً من هذا الإعلن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  26  اأكتوبر  2019 العدد 12766 

يعلن ق�صم العلمات التجارية عن  تقدم الوكيل 
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�صجيل العلمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 314848    بتاريخ: ٠7/31/2٠19

با�ص��م : عبد الرحيم رم�صان �صليماين للتجارةذ.م.م.
وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة،دبي.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ واأدوات املدخنني والكربيت ) الثقاب (.   

 الواقعة بالفئة : )34(
و�صف العلمة: هي عبارة عن �صورة جهاز �صغري مائل بزاوية حادة اىل جهة الي�صار  يتكون من قطعتني 
كلمة  ،وكتبت  �صغري  ال���ص��ود  باللون  ت�صغيل  مفتاح  �صكل  على  ا�صفلها  وو�صع  ا�صود  ولونها  كبرية  ،قطعة 
طول  على  ابي�س  خ��ط  ر�صم  ان��ه  اجلهاز،كما  منت�صف  يف  ال���ص��ود  اجل��زء  على  عر�صي  »zero<<ب�صكل 
القطعةال�صوداء،وقطعة �صغرية ولونها ف�صي وكتبت كلمة »zero«ب�صكل افقي اأ�صفل ي�صار العلمة باللون 
البي�صوبخط كبري ، وكامل العلمة ر�صمت وكتبت على خلفية باللون الر�صا�صي  ،كما هو مو�صح بال�صكل 

اأعله، وجممل العلمة مميز ومبتكر.
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خلل 3٠ يوماً من هذا الإعلن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  26  اأكتوبر  2019 العدد 12766 

يعلن ق�صم العلمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�صجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 31795٠    بتاريخ: ٠9/3٠/2٠19
با�ص��م : �صوبرييور تراك�س لل�صفر وال�صياحة �س.ذ.م.م

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة،دبي. 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

النقل وتغليف ال�صلع وتنظيم الرحلت وال�صفر .
 الواقعة بالفئة : )39(

و�صف العلمة : عبارة عن الكلمة اللتينية التالية :)zeeyarah( ، حيث كتبت  باللون الأ�صود، وب�صكل 
اأفقي وبخط كبري، ويوجد قبلها ر�صم دائرة باللون الربتقايل ،حيث كتبت كلمة »زيارة« باللغة العربية على 
، وجممل  العلمة كتبت على خلفية بي�صاء كما هو مو�صح بالعلمة  ،  وكامل  الدائرة  �صكل ر�صمة داخل 

العلمة مميز ومبتكر .
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خلل 3٠ يوماً من هذا الإعلن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  26  اأكتوبر  2019 العدد 12766 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

STORY  : طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم: 317851   بتاريخ: ٠9/26/2٠19

باإ�صم :    اإت�س هو�صبيتالتي كوليك�صن هولدينغ املحدودة
وعنوانة:�س.ب 32932، 33، برج اخلتم، �صوق ابوظبي العاملي، جزيرة املارية، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
لأغرا�س  الفنادق  مرافق  توفري  والثقافية؛  الريا�صية  الأن�صطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
التدريب؛ توفري مرافق �صالت اللياقة البدنية والنوادي ال�صحية ؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات والجتماعات 
مرافق  توفري  واملحا�صرات؛  واملجال�س  التجارية  واملعار�س  العمل  وور���س  التدريبية  وال���دورات  واملعار�س 
اإقامة  التعليم(؛  اأو  )للرتفيه  ال��ن��وادي  خ��دم��ات  )للرتفيه(؛  العطلت  مع�صكرات  خ��دم��ات  ال�صتجمام؛ 
ح�ص�س لياقة بدنية؛ تاأجري معدات الغط�س؛ معلومات عن الرتفيه؛ تنظيم املعار�س للأغرا�س الثقافية 
على  واحلفاظ  البدنية  للياقة  )تدريب  ال�صحية  النوادي  خدمات  الأل��ع��اب؛  معدات  تاأجري  التعليمية؛  اأو 
ال�صخ�صي  امل��درب  خدمات  حية؛  متثيليات  عر�س  الإع���ارة؛  مكتبات  ال�صتجمام؛  عن  معلومات  ال�صحة(؛ 

)تدريب للياقة البدنية(
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة )STORY( مكتوبة باللغة الإنكليزية.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل 3٠ يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  26  اأكتوبر  2019 العدد 12766 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

STORY  : طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم: 317852   بتاريخ: ٠9/26/2٠19

باإ�صم :    اإت�س هو�صبيتالتي كوليك�صن هولدينغ املحدودة
وعنوانة:�س.ب 32932، 33، برج اخلتم، �صوق ابوظبي العاملي، جزيرة املارية، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات  امل�صبق؛  احلجز  خدمات  الفنادق؛  خدمات  امل��وؤق��ت؛  الإي���واء  وامل�صروبات،  الأطعمة  توفري  خدمات 
الفندقية )الإقامة(؛ خدمات  ال�صقق  املوؤقت؛ خدمات  املتعلقة بالفنادق والإي��واء  امل�صبق واملعلومات  احلجز 
واملعار�س  العمل  وور���س  التدريبية  وال���دورات  واملعار�س  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  مرافق   لتوفري  فندقية 
ومطاعم  املطاعم  وامل�صروبات(؛  الأطعمة   / )الإقامة  ال�صيافة  خدمات  واملحا�صرات؛  واملجال�س  التجارية 
اخلدمة الذاتية ومطاعم الوجبات اجلاهزة واملقاهي والقهاوي وخدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة؛ 

خدمات التموين لتوفري الأطعمة وامل�صروبات؛ ُدور احل�صانة النهارية
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة )STORY( مكتوبة باللغة الإنكليزية.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل 3٠ يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  26  اأكتوبر  2019 العدد 12766 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

STORY  : طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم: 317853   بتاريخ: ٠9/26/2٠19

باإ�صم :    اإت�س هو�صبيتالتي كوليك�صن هولدينغ املحدودة
وعنوانة:�س.ب 32932، 33، برج اخلتم، �صوق ابوظبي العاملي، جزيرة املارية، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 44
الرتكية؛ خدمات  بالعطور؛ احلمامات  العلج  واملحافظة على اجلمال؛ خدمات  ال�صحية  العناية  خدمات 
�صالونات التجميل؛ خدمات �صالونات ت�صريح ال�صعر؛ خدمات امل�صاج )التدليك(؛ خدمات ال�صاونا؛ خدمات 
املنتجعات ال�صحية؛ خدمات املنتجع ال�صحي وال�صرتخاء؛ خدمات املعلومات الطبية وال�صحية واللياقة؛ 
خدمات تقييم اللياقة البدنية؛ الن�صائح الغذائية؛ خدمات التجميل والعناية بالب�صرة؛ خدمات التجميل 
العلجية؛  توفري خدمات ومرافق الت�صمري؛ تقدمي خدمات ت�صذيب الأظافر والعناية باليدين والأقدام 

)مانيكري وباديكري(؛ الرعاية ال�صحية؛ تلوين الظافر؛ خدمات الت�صمي�س؛ خدمات خرباء التجميل
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة )STORY( مكتوبة باللغة الإنكليزية.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل 3٠ يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  26  اأكتوبر  2019 العدد 12766 

يعلن ق�صم العلمات التجارية عن  تقدم الوكيل 
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�صجيل العلمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 3179٠4    بتاريخ: ٠9/29/2٠19

با�ص��م : بريي جي ام بي اأت�س.
وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة،دبي.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
معادن غري نفي�صة وكل خليط منها ، مواد بناء معدنية ، مباين متنقلة معدنية ، مواد معدنية خلطوط 
ال�صكك احلديدية )كبلت( ، حبال واأ�صلك غري كهربائية من خردوات معدنية �صغرية ، موا�صري واأنابيب 
معدنية ، خزائن حفظ الوثائق والأ�صياء الثمينة ، منتجات م�صنوعة من معادن غري نفي�صة غري واردة يف 

فئات اأخرى ، خامات معادن . الواقعة بالفئة : )6(
و�صف العلمة:   عبارة عن ر�صم و الكلمة اللتينية التالية : )PERI PD (، حيث كتبت الكلمة اللتينية 
ب�صكل اأفقي باللون الأ�صود، ويكون بني الكلمة )PERI( و الكلمة )PD( فراغ ،وكامل العلمة كتبت على 

خلفية بي�صاء كما هو مو�صح بالعلمة ،وجممل العلمة مميز ومبتكر.
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خلل 3٠ يوماً من هذا الإعلن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  26  اأكتوبر  2019 العدد 12766 

يعلن ق�صم العلمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�صجيل العلمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 318117    بتاريخ: 2٠19/1٠/٠2

با�ص��م : لينك موري�س انرتنا�صونال م.م .ح
وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ واأدوات املدخنني والثقاب .

 الواقعة بالفئة : )34(
و�صف العلمة: عبارة عن الكلمة اللتينية ) BUSINESS CROWNS(، وقد كتبت ب�صكل اأفقي، 
وباللون الذهبي حيث تكون كلمة BUSINESS من فوق وكلمة CROWNS ب�صكل اأكرب من حتتها 
ي�صاره ثلث  ويكون على ميينه وعلى  اأي�صا  الذهبي  باللون   �صبه مثلث  �صكل  الكلمات �صمن  تكون هذه  و 

خطوط بنف�س اللون.
  BC  وياأتي يف الأعلى �صورة �صمن مربع ذهبي لأ�صدين واقفني مي�صكان تاج من الذهب ومن حتته كلمة 
كتبت �صمن مربع باللون الذهبي وخلفية �صوداء . وكامل العلمة كتبت على خلفية بي�صاء كما هو مو�صح 

بال�صكل ، وجممل العلمة مميز ومبتكر .
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خلل 3٠ يوماً من هذا الإعلن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  26  اأكتوبر  2019 العدد 12766 

يعلن ق�صم العلمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�صجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 318297    بتاريخ: 2٠19/1٠/٠3
با�ص��م : تيخنولوغي رازفليت�صيني.

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة،دبي.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت .
 الواقعة بالفئة : )43(

و�صف العلمة : عبارة عن الكلمات اللتينية التالية : )chalet BEREZKA (، وقد كتبت الكلمة 
ال�صود  باللون    )BEREZKA( الكلمة كتبت  ال�صفل  و يف  اأفقي،  وب�صكل  الأ�صود  باللون   )  chalet(
وجممل  ال�صكل،  يف  مو�صح  هو  كما  بي�صاء  خلفية  على  كتبت  العلمة  وكامل  كبري،  وخ��ط  افقي  وب�صكل 

العلمة مميز ومبتكر .
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خلل 3٠ يوماً من هذا الإعلن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  26  اأكتوبر  2019 العدد 12766  العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

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

اكرب لل�صباغ والبل�صرت
 رخ�صة رقم:CN 1105810 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة عبيد كني�س واولده للنقل العام

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1017809 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بطي عبيد كني�س مبارك الهاملي %5٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عبيد كني�س مبارك الهاملي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ عبيد كني�س مبارك الهاملي من 1٠٠% اىل %5٠

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/موؤ�ص�صة عبيد كني�س واولده للنقل العام

OBEID KENEISH & SONS GENERAL TRANSPORT ESTABLISHMENT

اىل/�صركة عبيد كني�س للنقل العام ذ.م.م

OBAID KNEISH  GENERAL TRANSPORT COMPANY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خلل 

اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

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

كلر لتجارة ا�صباغ ال�صيارات
 رخ�صة رقم:CN 2627944 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

اإعــــــــــالن
�صتايل�س  اآلتا  ال�ص�����ادة/حلق  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�صة رقم:2286108 
تعديل وكيل خدمات

ا�صافة مرمي عامر عبداهلل �صامل الظاهري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد كانو امري علي %1٠٠
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف مرمي عامر عبداهلل �صامل الظاهري
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

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

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26 

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

 CN 2645186:بوتيك لزياء ال�صيدات رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

REDSHIFT CAPITAL  : طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم: 317495   بتاريخ: ٠9/23/2٠19

باإ�صم :    ايه دي اإف جي اآي بي
وعنوانة :  كاميان كوربوريت �صنرت، 27 هو�صبيتل رود، جورج تاون ، جراند كاميان كيه واي1-9٠٠8 ، جزر كاميان

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
ملبادئ  وفًقا  املُقدمة  النقدية  ال�صوؤون  النقدية؛  ال�صوؤون  الإ�صلمي؛  التمويل  ملبادئ  وفًقا  املُقدمة  املالية  ال�صوؤون  املالية؛  ال�صوؤون 
اإدارة الرثوة؛ اخلدمات املتعلقة بالتمويل الإ�صلمي؛ اخلدمات امل�صرفية املُقدمة  التمويل الإ�صلمي؛ ال�صوؤون العقارية؛ التاأمني؛ 
ال�صتثمار؛  ال�صتثمار؛ خدمات  الإ�صلمي؛ خطط  التمويل  ملبادئ  املُقدمة وفًقا  ال�صتثمار  الإ�صلمي؛ خطط  التمويل  ملبادئ  وفًقا 
خدمات ا�صتثمار راأ�س املال؛ ا�صت�صارات ال�صتثمار؛ معلومات ال�صتثمار؛ ن�صائح ال�صتثمار؛ حتليل ال�صتثمار؛ ال�صتثمار ال�صناعي؛ 
التمويل  ملبادئ  وفًقا  املنفذة  املالية  ال�صتثمارات  املايل؛  ال�صتثمار  املال؛  راأ�س  ا�صتثمار  الأم��وال؛  ا�صتثمار  ال�صتثمار؛  الو�صاية على 
العقارات؛  ا�صتثمار  املحافظ؛  ا�صتثمار  اإدارة  املال؛  راأ�س  ا�صتثمار  اإدارة  الأم��وال؛  ا�صتثمار  اإدارة  ال�صتثمار؛  اإدارة  الإ�صلمي؛ خدمات 
مراقبة اأداء ال�صتثمار؛ خدمات ا�صتثمار املمتلكات؛ ا�صتثمار راأ�س املال؛ تطوير املحافظ ال�صتثمارية؛ توفري راأ�س مال ال�صتثمار؛ 
متويل ال�صتثمارات؛ خدمات اإدارة حمفظة ال�صتثمار؛ خدمات بحث ال�صتثمار املايل؛ ال�صتحواذ على ال�صتثمار املايل؛ اإدارة اأموال 
ا�صتثمار  املُحددة لل�صتثمار؛  ال�صركة  املال؛ خدمات  راأ�س  ا�صتثمار  التجارية؛ توجيه خدمات  املمتلكات  ا�صتثمار  ال�صتثمار؛ خدمات 
راأ�س املال يف ال�صركات القومية والعاملية؛ خدمات راأ�س مال امل�صاربة وا�صتثمار راأ�س مال امل�صروع؛ خدمات ا�صتثمار البنية التحتية؛ 
متويل ال�صتحواذ؛ متويل ال�صتحواذات املوؤ�ص�صية؛ متويل عمليات الدمج وال�صتحواذ؛ متويل ال�صتحواذ على العقارات والأرا�صي 
املالية  القاب�صة؛ الإدارة  املالية لل�صركات  التمويل للموؤ�ص�صات التجارية احلكومية واملرتبطة باحلكومة؛ الإدارة  واملمتلكات؛ تقدمي 
التجزئة والعقارات واملدار�س وخدمات الرتفيه والربامج والتكنولوجيا  النقل والإن�صاء واملطارات وجتارة  املُتخ�ص�صة يف  لل�صركات 
والتطوير احل�صري والتخطيط احل�صري والبنية التحتية واللوج�صتيات واملوؤ�ص�صات املالية وال�صياحة وال�صيافة واإدارة الفنادق واإدارة 
مراكز الت�صوق ومراكز املوؤمترات والفنادق وملعب الغولف وجمموعات البيع بالتجزئة و�صركات التكنولوجيا وال�صركات القاب�صة 
خلدمات راأ�س املال وخدمات ت�صفية الأعمال، جمع التربعات اخلريية واملالية؛ خدمات راأ�س املال لل�صركات القاب�صة؛ خدمات ت�صفية 
الأعمال؛ جمع التربعات اخلريية؛ ترتيب التمويل مل�صروعات الإن�صاءات والبنية التحتية؛ الإدارة املالية؛ الكفالة املالية؛ املعلومات 
املالية؛ خدمات التمويل؛ خدمات البور�صة؛ خدمات معلومات البور�صة؛ التداول يف الأ�صهم؛ �صم�صرة الأوراق املالية؛ اإدارة الأوراق 
املالية؛ الإدارة املالية للأوراق املالية؛ خدمات معلومات الأ�صهم والأوراق املالية؛ اخلدمات املالية املتعلقة بالأوراق املالية والأ�صهم؛ 
ت�صجيل الأ�صهم؛ اإدارة الأ�صهم؛ توجيه الأ�صهم؛ خدمات احلفظ للأ�صهم؛ ت�صجيل نقل الأ�صهم؛ الإدارة املالية للأ�صهم يف ال�صركات 
الأخرى؛ خدمات التمويل لل�صركات؛ الإدارة املالية لل�صركات القاب�صة؛ خدمات متويل راأ�س املال لل�صركات النا�صئة واحلديثة؛ توفري 
تاأجري  )العقارات(؛  املكاتب  تاأجري  العقارات(؛  امل�صرفية،  الأعمال  )التاأمني،  املايل  التقييم  واحلديثة؛  النا�صئة  لل�صركات  التمويل 
اإدارة  الإيجارات؛  حت�صيل  العقارات؛  �صم�صرة  العقارات؛  تثمني  )العقارات(؛  وال�صناعية  والرتفيهية  والتجارية  ال�صكنية  املمتلكات 
العقارات؛ تقييم املمتلكات؛ تاأجري املمتلكات؛ اإدارة حمفظة املمتلكات؛ خدمات العثور على املمتلكات؛ خدمات اإدارة اأ�صول املمتلكات؛ 
ترتيب الإيجارات لتاأجري املمتلكات التجارية وال�صناعية وال�صكنية؛ اخلدمات العقارية املتعلقة باإدارة ا�صتثمارات املمتلكات؛ تقدمي 
الأموال؛  حتويل  العقارات؛  وم�صروعات  العقارات  بتمويل  املتعلقة  املالية  اخلدمات  )العقارات(؛  املمتلكات  ب�صوق  املتعلقة  املعلومات 
حتويل الأموال الدويل، خدمات املعلومات املتعلقة بالتمويل والعقارات من قاعدة بيانات جهاز كمبيوتر اأو الإنرتنت؛ خدمات اإدارة 
العقارات املُقدمة على الإنرتنت من خلل الإنرتنت؛ متويل تطوير املمتلكات؛ خدمات العقارات املتعلقة بال�صتحواذ على الأر�س 
وم�صروعات العقارات؛ اإدارة الأ�صول؛ خدمات الن�صح وال�صت�صارات واملعلومات املتعلقة مببادئ التمويل الإ�صلمي؛ تنظيم معاملت 
�صوق راأ�س املال؛ اإدارة �صناديق الأ�صهم اخلا�صة؛ خدمات ا�صتثمار اأموال الأ�صهم اخلا�صة؛ اإدارة ال�صناديق؛ ا�صتثمار ال�صناديق؛ اإدارة 
�صناديق ال�صركات؛ توجيه اإدارة اأموال ال�صتثمار ل�صناديق ال�صتثمار؛ متويل الئتمان؛ اخلدمات املالية املتعلقة بتقدمي وهيكلة راأ�س 
املال والتمويلت؛ �صم�صرة ال�صندات؛ اخلدمات املالية املتعلقة بتقدمي وهيكلة راأ�س املال والتمويلت؛ �صم�صرة ال�صندات؛ اخلدمات 
الأ�صهم  الأ�صهم؛ خدمات معلومات  اإدارة  الأ�صهم؛  توجيه  الأ�صهم؛  بالتداول يف  املتعلقة  املالية  بال�صندات؛ اخلدمات  املتعلقة  املالية 
املالية؛  الأوراق  �صندات  اإبرام  املالية؛  الأوراق  اإدارة  املالية؛  الأوراق  املالية والأ�صهم؛  الأوراق  الأ�صهم؛ خدمات  اإدارة  املالية؛  والأوراق 
البديلة؛  ال�صتثمارات  وتوجيه  اإدارة  البديلة؛   بال�صتثمارات  املتعلقة  املالية؛ اخلدمات  الأوراق  التداول يف  املالية؛  الأوراق  �صم�صرة 
اإعادة هيكلة الدين؛ خدمات ا�صتثمار الدين؛ خدمات اإعادة التمويل؛ بحوث ال�صتثمار؛ البحوث املالية؛ خدمات البحوث القت�صادية؛ 

خدمات الن�صح وال�صت�صارات واملعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات ال�صابقة
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن الكلمات )REDSHIFT CAPITAL( مكتوبة باللغة الإجنليزية.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، 

وذلك خلل 3٠ يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  26  اأكتوبر  2019 العدد 12766 

داني�س  حممد  امل��دع��و/  فقد 
باك�صتان   ، ���ص��دي��ق  حم��م��د 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)7718072(  يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�صتانية 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف���ق���د امل�����دع�����و/ ����ص���اب���ر خان 
بنغلدي�س   ، ع�����ب�����دالح�����د 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)0506091( يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
البنغلدي�صية او اقرب مركز 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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 •• اأبوظبي-الفجر:

والبحوث  للدرا�صات  زايد  مركز  نظم 
التابع لنادي تراث الإمارات بالتعاون 
مع جامعة زاي��د، ندوة علمية يف مقر 
ب��ع��ن��وان وثائق  اب��وظ��ب��ي  اجل��ام��ع��ة يف 
نخبة  مب�صاركة  التاريخية،  اأبوظبي 
م��ن ال��ب��اح��ث��ني امل��ت��خ�����ص�����ص��ني، وذلك 

مبنا�صبة يوم الوثيقة العربية.
جل�صات،  ث����لث  يف  ال����ن����دوة  وج������اءت 
“دور  الأوىل  اجلل�صة  ت��ن��اول��ت  ح��ي��ث 
م��راك��ز ال��وث��ائ��ق وال��ب��ح��وث يف حفظ 
الوثائق والبحوث:، فيما كان مو�صوع 
“اجلهود العلمية  اجلل�صة الثانية هو 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��وث��ائ��ق امل��ح��ل��ي��ةط، فيما 
يف  ب��ق��راءة  الأخ���رية  اجلل�صة  اخت�صت 
“وثائق تاريخ البنية التحتية يف اإمارة 
ال���ن���دوة بكلمة  اأب��وظ��ب��ي«. واف��ت��ت��ح��ت 
فار�س  الدكتور  قدمها  زاي��د  جلامعة 
ال�صحية  ال��ع��ل��وم  كلية  عميد  ه���واري 
العلوم  ك���ل���ي���ة  وع���م���ي���د  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
بجامعة  والج��ت��م��اع��ي��ة  الإن�����ص��ان��ي��ة 
اأن  اإىل  كلمته  يف  اأ����ص���ار  ال����ذي  زاي����د، 
الحتفاء بالوثيقة العربية هو احتفاء 
م�صيداً  العربية.  العلمية  ب��الأجم��اد 
�صلطان  ال�صيخ  ل�صمو  ال��رائ��د  ب��ال��دور 
�صاحب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ال�����ص��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س نادي 
ت��راث الإم���ارات، وجهوده يف الهتمام 

بالوثائق العربية.
م��ن��رب هذا  م���ن  و   ، ن��ح��ن  وقال” ه���ا 
ال�صرح العلمي ال�صامخ و املتزين با�صم 
م�صاعفة  اإىل  ندعو  املوؤ�ص�س،  ال��وال��د 
اجلهد العلمي يف كافة حقول املعرفة 
بالنفع على  ي��ع��ود  و مب��ا  الإن�����ص��ان��ي��ة، 
الآن  ب��ه  نقوم  فما  قاطبة،  الإن�صانية 
املعرفة،  ل��رت���ص��ي��خ  �صعي  و  ج��ه��د  م��ن 
�صوف يتجلى لحقاً يف م�صار و اجتاه 

البحث العلمي«.
وق�������ال ال����دك����ت����ور ح����م����دان ال����درع����ي 
وال��درا���ص��ات يف  ال��ب��ح��وث  ق�صم  رئي�س 
م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���ص��ات وال��ب��ح��وث يف 
تراث  ن��ادي  با�صم  قدمها  التي  كلمته 
الإم���ارات، اإن دول��ة الإم���ارات العربية 
املتحدة مل تاأُل جهداً يف املحافظة على 
العديد  اأن�صاأت  العربية حيث  الوثيقة 
اإىل  م�صرياً  بها،  البحثية  امل��راك��ز  من 
به  ت�صطلع  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  ال����دور  اأن 
دولة الإمارات ينطلق من عدة حماور 
اأبرزها الرغبة يف احلفاظ على الرتاث 
العربي والإ�صلمي. كما اأ�صاد الدرعي 
زايد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  ب���دور 
جهوده  بف�صل  امل��رك��ز  ا�صتطاع  ال���ذي 

احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن الوثائق 
بجانب  وال��ع��ث��م��ان��ي��ة  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
الباحثني  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  ال���ص��ت��ع��ان��ة 
لتحقيق هذه الوثائق واإع��ادة طرحها 

للجمهور العربي.
اأدارها  ال��ت��ي  الأوىل  اجلل�صة  و�صمت 
الدكتور اأحمد الزامل الأ�صتاذ امل�صاعد 
جامعة  يف  الإن�����ص��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  بكلية 
�صعيد خمي�س  الأ�صتاذ  ك��ًل من  زاي��د، 
ال�صويدي الباحث يف الأر�صيف الوطني، 
الدرعي  را����ص���د  ح���م���دان  وال���دك���ت���ور 
وال��درا���ص��ات يف  ال��ب��ح��وث  ق�صم  رئي�س 
مركز زايد للدرا�صات والبحوث، حيث 
تناول ال�صويدي يف ورقته التي جاءت 
يف  الوطني  الأر�صيف  “جهود  بعنوان 
اأبوظبي”، تاريخ  احلفاظ على وثائق 
اإن�صائه  وم��راح��ل  ال��وط��ن��ي  الأر���ص��ي��ف 
ال��ي��وم، واجلهات  وح��ت��ى   1968 م��ن 
ا�صتعر�س  ك��م��ا  ع��ل��ي��ه.  اأ���ص��رف��ت  ال��ت��ي 
لوثائق  ن����ادرة  ال�����ص��وي��دي حم��ت��وي��ات 
اأق���دم  بينها  ال��وط��ن��ي م��ن  الأر���ص��ي��ف 
ال��وط��ن��ي وهي  ����ص���ورة يف الأر����ص���ي���ف 
عام  احل�صن  لق�صر  التقطت  ���ص��ورة 
زومير.  �صموئيل  قبل  م��ن   1901
اأق����دم وثيقة  ال�����ص��وي��دي  وا���ص��ت��ع��ر���س 
يف الأر����ص���ي���ف ال��وط��ن��ي م�����ص��ورة من 
امل�صتك�صف  كتبها  الربتغايل  الأر�صيف 
فا�صكو دا جاما )1469 – 1524( 
فيها و�صف جلزر هرمز. كذلك قدم 
الأر�صيفات  ع��ن  معلومات  ال�صويدي 
خرائط  م��ن  حتتويه  وم��ا  الرئا�صية، 
ن����ادرة اأق��دم��ه��ا ت��ع��ود ل��ل��ع��ام 1502، 
وت�����ص��ج��ي��لت ���ص��وت��ي��ة ل��ل�����ص��ي��خ زاي���د 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ثراه”  اهلل  “طيب 
كلها  امل����ت����اح����ة  والأف������������لم  ال���������ص����ور 

للباحثني.
الدرعي، فجاءت  الدكتور حمدان  اأما 

تراث  ن����ادي  “جهود  ب��ع��ن��وان  ورق���ت���ه 
الإم�����ارات – م��رك��ز زاي���د يف احلفاظ 
فيها  وت��ن��اول  اأبوظبي”،  وث��ائ��ق  على 
اإن�������ص���اء امل���رك���ز ال�����ذي اف��ت��ت��ح��ه �صمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���ص��ل��ط��ان  ال�����ص��ي��خ 
ر�صميا يف مار�س 1999، وان�صم اإىل 
ع�صوية الأمانة العامة ملراكز الوثائق 
التعاون  جم��ل�����س  ل����دول  وال���درا����ص���ات 
الدرعي  وقال  العربية.  لدول اخلليج 
على  للمحافظة  جاء  املركز  اإن�صاء  اإن 
ت�����راث الآب�������اء والأج��������داد م���ن خلل 
البحث العلمي، ون�صر الوعي الفكري 
الدرا�صات  واإج��راء  واأهميته،  بالرتاث 
والتاريخية  ال���رتاث���ي���ة  وال���ب���ح���وث 
بالإ�صافة اإىل تهيئة كوادر موؤهلة من 

املواطنني الباحثني.
اإىل  ���ص��ع��ى  امل���رك���ز  اأن  ال���درع���ي  واأك�����د 
الربيطاين  الأر����ص���ي���ف  وث���ائ���ق  ج��ل��ب 
وال��ع��ث��م��اين، ح��ي��ث مت الإف������ادة منها 
م�صتعر�صاً  للباحثني،  متاحة  بجعلها 
ال���ت���ي ميتلكها  ال���وث���ائ���ق  م���ن  ع������دداً 
امل�����رك�����ز وت����غ����ط����ي ك�����اف�����ة اجل�����وان�����ب 
م�صدداً  اأب��وظ��ب��ي،  لإم����ارة  التاريخية 
الأر�صيفات  اأهمية ال�صتفادة من  على 
ال���ت���ي حت����وي وث���ائ���ق ع���ن الإم�������ارات. 
للدرا�صات  زاي��د  مركز  اأن  اإىل  م�صرياً 
الوثائق  ه��ذه  م��ن  ا�صتفاد  وال��ب��ح��وث  
يف اإ����ص���دارات���ه ح��ي��ث مت حت��ق��ي��ق 12 
الأب�صار  “م�صالك  اأهمها  خمطوطة 
يف ممالك الأم�صار” لبن ف�صل اهلل 
العمري،ف�صًل عن ق�صم املخطوطات 
يف امل���رك���ز ال�����ذي ي��ح��ت��وى ع��ل��ى 60 
م�صاحف،  م��ن��ه��ا  ن������ادرة،  خم��ط��وط��ة 
ال�صاد�س  القرنني  اإىل  يرجع  بع�صها 
بحالة  وه�����ي  ال���ه���ج���ري���ني  وال�������ص���اب���ع 

جيدة.
كل  ال��ث��ان��ي��ة  اجلل�صة  يف  حت���دث  فيما 

يف  الباحث  حنظل  فالح  الدكتور  من 
ال��ت��اري��خ الإم���ارات���ي، والأ���ص��ت��اذ �صعيد 
امل��ه��ريي، واأداره�����ا الدكتور  ب��ن ك���راز 
التاريخ بجامعة  اأ�صتاذ  يحيى حممود 
اأ���ص��ار ال��دك��ت��ور فالح  الإم�����ارات، حيث 
حنظل يف حديثه اإىل الدور املهم الذي 
باإقامته  الإم����ارات  ت��راث  ن��ادي  يلعبه 
على  اأن  م��وؤك��داً  التاريخية،  للندوات 
اأبناء الوطن الهتمام بتاريخهم لأنه 
اأ�صا�س النه�صة التي يعي�صونها اليوم.

“املف�صل  ك��ت��اب��ه  ع��ن  حنظل  وحت���دث 
املتحدة”،  العربية  الإم��ارات  تاريخ  يف 
اأنه عندما �صرع يف كتابته  اإىل  م�صرياً 
واج��ه��ت��ه اأ���ص��ئ��ل��ة امل�����ص��ادر ال��ت��ي ميكن 
درا�صة  ع��ل��ى  فعكف  عليها،  ال���ص��ت��ن��اد 
العربية  واململكة  عمان  �صلطنة  تاريخ 
امل���ج���اورة،  اخل��ل��ي��ج  ودول  ال�����ص��ع��ودي��ة 
ال�صعبية  ال���ذاك���رة  م���ن  ا���ص��ت��ق��ى  ك��م��ا 
يذهب  اأن   ق���ب���ل  امل���ح���ل���ي،  وال�������ص���ع���ر 
الربيطانية.  ال���وث���ائ���ق  يف  ل��ل��ب��ح��ث 
وثقت  ال��ع��رب��ي��ة  ال���وث���ائ���ق  اإن  وق�����ال 
الربيطانية.واأ�صار  ق��ب��ل  للمنطقة 
مل  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  ال���وث���ائ���ق  اأن  اإىل 
ب���ل ك���ان���ت عبارة  ي��ك��ت��ب��ه��ا م����وؤرخ����ون، 
الدفاع  ل��وزارت��ي  مقدمة  تقارير  ع��ن 

كتاب  واأن  الربيطانيتني،  واخلارجية 
يكتبونها  كانوا  الربيطانيني  الوثائق 
املعلومات  ع���ل���ى  ب���ن���اء  حل��ك��وم��ات��ه��م 
املحليني، منبهاً  الوكلء  امل�صتقاة من 
ترجمت  الربيطانية  الوثائق  اأن  اإىل 
من العربية اإىل الإجنليزية، وحتولت 
امل��ك��ت��وب اإىل اخل���ط على  م���ن اخل���ط 
ال��ط��اب��ع��ة احل��دي��ث��ة وق��ت��ه��ا، وق����ال اإن 
الباحث  امل��راح��ل يجب على  بني ه��ذه 
بع�س  يف  وال���ت���م���ح���ي�������س  ال���ت���دق���ي���ق 

احلقائق التي رمبا �صقطت.
 وج��اءت ورقة الأ�صتاذ �صعيد بن كراز 
اأبوظبي من  “وثائق  املهريي، بعنوان 
وحي مرا�صلت ال�صيخ زايد بن خليفة 
مبقدمات  اف��ت��ت��ح��ه��ا  ال���ت���ي  الأول”، 
وحمققيها  للمخطوطات  تعريفية 
والوثائق واأهميتها، واملهارات اللزمة 
الورقة  يف  املهريي  وت��ن��اول  للمحقق. 
من  امل��خ��ط��وط��ات  بتحقيق  اه��ت��م��ام��ه 
الذي  احل�صن،  ق�صر  يف  عمله  خ��لل 
مل��رك��ز ال��وث��ائ��ق والبحوث،  ك��ان م��ق��راً 

وجتربته يف حتقيق املخطوطات.
املخطوطات  عن  املهريي  حت��دث  كما 
ال��ت��ي ت��ت��ن��اول ت��اري��خ الإم������ارات، ومن 
بينها حتقيق “ر�صائل من ع�صر زايد 

املرحوم  بن خليفة”، كان قد حفظها 
الظاهري،  ه���لل  ب��ن  اأح��م��د  ال�����ص��ي��خ 
مم��ث��ل احل��اك��م يف ال��ع��ني اع��ت��ب��اراً من 
املرحوم  ع��ه��د  اإىل  الأول  زاي����د  ع��ه��د 
وقال  ���ص��ل��ط��ان،  ب��ن  �صخبوط  ال�صيخ 
الأول  زاي���د  م��ن  موجهة  ر�صائل  اإن��ه��ا 
واإىل  الظاهري،  ه��لل  بن  اأحمد  اإىل 
ال�صيخ خليفة بن زايد واإخوانه، وعدد 
اآخر من ال�صيوخ والأعيان يف املنطقة، 
وت���اأت���ي اأه��م��ي��ت��ه��ا م���ن ك��ون��ه��ا تعطي 
ال��ن��ا���س واملجتمع  اأح����وال  ���ص��ورة ع��ن 

قبل حوايل 100 عام تقريباً.
اأم����ا اجل��ل�����ص��ة الأخ������رية، ال��ت��ي اأداره����ا 
نادي  من  العامري  م�صلم  الإع��لم��ي 
ت����راث الإم��������ارات، ف��ت��ح��دث ف��ي��ه��ا كل 
والأ�صتاذة  بكيل،  خ��ال��د  الأ���ص��ت��اذ  م��ن 
زايد  مركز  مديرة  املن�صوري  فاطمة 
ل��ل��درا���ص��ات وال���ب���ح���وث. ح��ي��ث جاءت 
تاأ�صي�س  “تاريخ  ب��ع��ن��وان  بكيل  ورق���ة 
البلدية يف اإمارة اأبوظبي”، حيث جاء 
اأبوظبي مت  بلدية  اإن�صاء  اأن  ورقته  يف 
على خلفية اقرتاح املقيم الربيطاين 
ال�صيا�صي على ال�صيخ �صخبوط تكوين 
بلدية على اأ�ص�س حديثة اأ�صوة ببلدية 
ك��ان��ت مبهام  اأن��ه��ا  اإىل  دب����ي، م�����ص��رياً 
اإن�صائها. لكن بعد تويل  اأول  اإ�صرافية 
ال�صيخ زايد “طيب اهلل ثراه” مقاليد 
اعتمد على  اأبوظبي،  اإم��ارة  احلكم يف 
بعجلة  دف��ع  مم��ا  للبناء  ك���اأدة  البلدية 
الوثائق  اأ������ص�����ارت  ح���ي���ث  ال���ت���ط���وي���ر، 
عملية  اأن  اإىل  وق��ت��ه��ا،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ب��ه��ا احلكومة  ت��ق��وم  ال��ت��ط��وي��ر ظ��ل��ت 
مكاتب  اإىل  اللجوء  دون  من  بنف�صها 
التطوير. واأو�صح بكيل اأن ال�صيخ زايد 
قرر ال�صتعانة بخرباء عرب، فانتدب 
مديراً  ليكون  بانقا  ال�صني  ال�صوداين 

لبلدية اأبوظبي يف العام 1968.

زايد  ال�صيخ  اأن  اإىل  بكيل  اأ���ص��ار  ك��م��ا 
اإن�صاء  يف  امل���ال���ي���ة  امل�������وارد  ا���ص��ت��خ��دم 
امل�صاريع اخلدمية، ومنها �صق الطرق 
حيث  والكهرباء،  الإ���ص��ك��ان  وم�صاريع 
اأنفق يف عام 1966 مبلغ 27 مليون 
دي���ن���ار ب��ح��ري��ن��ي، وب��ال��رغ��م م���ن عدد 
امل�صاريع  اأن  اإل  وقتها  القليل  ال�صكان 
نعرف  “والآن  واأ�صاف:  كبرية،  كانت 
ال�صكاين”،  التو�صع  بعد  ذل��ك  قيمة 
م�����ص��ي��داً ب��ب��ل��دي��ة اأب���وظ���ب���ي واأن����ه����ا ل 
اليوم  ت��زال م�صتمرة يف عطائها حتى 
وميكننا اعتبارها من اأف�صل البلديات 

يف املنطقة.
املن�صوري  فاطمة  الأ�صتاذة  ورق��ة  اأم��ا 
لتاأ�صي�س  التاريخية  “املراحل  بعنوان 
اأبوظبي”،  اإم���ارة  امل��دين يف  ال��ط��ريان 
فافتتحتها بتو�صيح م�صارات اخلطوط 
املنطقة  وعلقة  الربيطانية  اجلوية 
الطريان  تاريخ  بدايات  بها، مو�صحة 
�صخبوط  ال�صيخ  عهد  يف  اأب��وظ��ب��ي  يف 
بن �صلطان، بدءاً من اتفاقية 1935 
وبريطانيا  اأب����وظ����ب����ي  اإم����������ارة  ب����ني 
ومنح  �صخبوط  ال�صيخ  عقدها  ال��ت��ي 
للطائرات  جوية  ت�صهيلت  مبوجبها 
احلربية الربيطانية يف اأبوظبي لثني 
املوافقة  عليها  ب��ن��اء  ومت  ع��ام��اً،  ع�صر 
الطائرات،  لهبوط  م��درج  اإن�صاء  على 
مقابل عدم ال�صماح بدخول اأي اأجنبي 
ال�صيخ  م��ن  م�صبق  اإذن  ب��دون  املدينة 

�صخبوط. 
ال�صيخ  بني  املفاو�صات  تناولت  كذلك 
بخ�صو�س  وب���ري���ط���ان���ي���ا  ����ص���خ���ب���وط 
تطوير املطار، حيث اأكدت اتفاقية عام 
1959، اأنه ل ميكن لل�صيخ �صخبوط 
طريان  ���ص��رك��ة  اأي  م��ع  ي��ت��ف��او���س  اأن 
باعتبارها  بريطانيا،  موافقة  ب���دون 
ه����ي اجل���ه���ة امل�������ص���وؤول���ة ع����ن ����ص���وؤون 

على  عرجت  كما  اخلارجية.  اأبوظبي 
م��ن التفاقيات اجل��وي��ة يف تلك  ع��دد 
الفرتة مع عدد من �صركات الطريان 

مثل طريان اخلليج و�صركة اأدما. 
كما تناولت الورقة تطور الطريان يف 
عهد ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، 
بدءاً من اتفاقية الطريان املدين مع 
تعترب  التي    ،1962 ع��ام  بريطانيا 
اأبوظبي اإىل  اأهل  اأ�صا�س  مبثابة حجر 
دخول عامل الطريان املدين احلديث. 
تكفل  الت���ف���اق���ي���ة  ت���ل���ك  وت�����ص��م��ن��ت 
ت�صغيل  بخطة  الربيطانية  احلكومة 
اأن  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي،  يف  دويل  م���ط���ار 
احلقوق  الربيطانية  احلكومة  متنح 
الطريان  ل��ه��ا  ل��ي��ت�����ص��ن��ى  ل���ل���ط���ائ���رات 
اإعفاء  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي،  ف��وق 
احل��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة وغ��ريه��ا من 
من  اأبوظبي  يف  امل��ط��ارات  م�صتخدمي 

دفع الر�صوم اجلمركية.
ت��اأ���ص��ي�����س دائ���رة  اأن  ال���ورق���ة  وج����اء يف 
الطريان املدين جاء يف اأول يناير عام 
ال�صيا�صة  تنفيذ  ومهمتها   ،1968
ال���ع���ام���ة ل���ل���ط���ريان امل������دين، واإج������راء 
مب�صروعات  اخل���ا����ص���ة  ال����درا�����ص����ات 
املطارات،  وتطوير  وتنمية  تخطيط 
املتعلقة  والأح���ك���ام  ال��ق��واع��د  وتنفيذ 
والتفاقيات  اجل���وي  ال��ن��ق��ل  ب��ح��ق��وق 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ال����ت����ي ت���ع���ق���د م����ع ال������دول 
املطارات  ت���زوي���د  وت���اأم���ني  الأخ������رى، 
ب��اخل��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة والإداري�������ة طبقا 

للمعدلت والنظم الدولية. 
وع�����رج�����ت ال������ورق������ة ع����ل����ى امل�����راح�����ل 
مطار  اإن�صاء  بها  مر  التي  التاريخية 
ال��ب��ط��ني ال����دويل ال���ذي ب����داأت اأعمال 
 1966 ع�����ام  م���اي���و  ف���ي���ه يف  ال���ب���ن���اء 
اأ�صبح  وخلل �صهر اأغ�صط�س 1967 
م���درج امل��ط��ار ج��اه��زا ل���ص��ت��ق��ب��ال اأول 
ال�صرق  ل��ط��ريان  تابعة  نفاثة  ط��ائ��رة 
اأ���ص��ب��ح امل��ط��ار ي�صتقبل  الأو����ص���ط، ث��م 
�صركات  لأرب����ع  ت��اب��ع��ة  ط���ائ���رات  ع�صر 
�صركة اخلطوط  بانتظام وهي،  تعمل 
اخلطوط  و�صركة  الكويتية،  اجلوية 
و�صركة  الأردن�����ي�����ة،  امل��ل��ك��ي��ة  اجل���وي���ة 
و����ص���رك���ة خطوط  ط������ريان اخل���ل���ي���ج، 
ال�صرق الأو�صط، حيث ظل يعمل حتى 
افتتاح مطار اأبوظبي يف عام 1982.

ح�صر ال���ن���دوة ���ص��ع��ادة ع��ل��ي ع��ب��د اهلل 
للدرا�صات  التنفيذي  املدير  الرميثي 
والإع�������لم يف ن����ادي ت����راث الإم������ارات 
وع�����دد م���ن امل��ه��ت��م��ني والإع���لم���ي���ني 
وطالبات جامعة زايد، وحظيت بعديد 
ال��رثة، ويف ختامها مت  من املداخلت 

تكرمي امل�صاركني.

•• ال�صارقة-الفجر:

يوثق متحف حمطة ال�صارقة اجلوية 
ل��ت��اري��خ ال��ط��ريان يف دول���ة الإم����ارات 
امل��ت��ح��دة، واخل��ل��ي��ج العربي  ال��ع��رب��ي��ة 
اإذ يروي املتحف الذي  ب�صورة عامة، 
اأول  ق�صة   ،2000 ال��ع��ام  يف  اف��ت��ت��ح 
الإم����ارات  اأر����س  ط��ي��ارة هبطت على 
م�صرية  ويتتبع  ال�����ص��ارق��ة،  اإم����ارة  يف 
التحولت التي قادها مطار ال�صارقة 
يف اأربعينات القرن املا�صي، واأثر ذلك 
والثقايف  الق��ت�����ص��ادي  ال���واق���ع  ع��ل��ى 

والجتماعي يف املنطقة.
اخلام�س  يف  امل��ح��ط��ة  ح��ك��اي��ة  ت���ب���داأ 
حيث   ،1932 ال���ع���ام  اأك���ت���وب���ر  م���ن 
الرتتيبات  ج��م��ي��ع  م���ن  الن��ت��ه��اء  مت 
اإىل  ط���ائ���رة  اأول  ل��و���ص��ول  اخل��ا���ص��ة 
ال�صاعة  مت����ام  يف  ال�������ص���ارق���ة  م���ط���ار 
ا�صتقبل  وب��ال��ف��ع��ل،  ع�����ص��راً،  ال��راب��ع��ة 
اأول  املحطة  ال��ط��ائ��رات ح��ول  م���درج 
ط��ائ��رة ق��ادم��ة م��ن م��ط��ار “جوادر” 
اإىل  متجهة  ح��ال��ي��اً(،  ب��اك�����ص��ت��ان  )يف 
التابعة  الطائرة  وحملت  بريطانيا. 
الإمرباطورية  اجل��وي��ة  ل��ل��خ��ط��وط 
اإ�صم “هانو”، وكان على متنها ركاب 

اأن  بعد  ال�صارقة  من  لتحلق  وب��ري��د، 
التجارية،  وامل�����وؤن  ب��ال��وق��ود  ت�����زّودت 
يف  اجل��وي  الطريان  تاريخ  وافتتحت 

الدولة. 

تاريخ
م��ن��ذ اف��ت��ت��اح��ه��ا وح��ت��ى ي��وم��ن��ا هذا، 
ا�صتطاعت “حمطة ال�صارقة اجلوية” 
اأن تلعب دوراً حمورياً يف لفت النتباه 
لإمارة ال�صارقة، والإم��ارات ككل قبل 
ق��ي��ام احت���اد دول���ة الإم�����ارات العربية 

امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث ���ص��اه��م��ت م���ن خلل 
ال�صرق  النافذة اجلوية يف ربط  هذه 
الثقافات  ع��ل��ى  وال���ت���ع���ّرف  ب��ال��غ��رب، 
واحل�����ص��ارات، ب��ل م���ّدت م��ن خللها 
ي��ع��ّد و���ص��ي��ل��ة ���ص��ري��ع��ة و�صهلة  ج�����ص��راً 
وفاعلة تنطلق من ال�صارقة اإىل دول 

املنطقة والعامل.
ال�����ص��ارق��ة يف حتقيق  و���ص��اه��م م��وق��ع 
عبور  خ���ط���وط  م��ل��ح��وظ يف  ت��غ��ي��ري 
ال���دويل، حيث مت توجيه  ال��ط��ائ��رات 
خ���ط ���ص��ري ال���رح���لت اجل���وي���ة نحو 

ق�����ررت اخلطوط  ع��ن��دم��ا  ال�����ص��ارق��ة 
“اإمربيال  الإم���رباط���وري���ة  اجل��وي��ة 
بلد  ع��رب  رحلتها  اإيرويز” اإي��ق��اف 
جنوبي  طريق  اإىل  وحتويلها  فار�س 
رئي�صي لها ميّر عرب منطقة اخلليج 
ال�صرق  يف  وج��ه��ات��ه��ا  لت�صل  ال��ع��رب��ي 
كنقطة  امل���ح���ط���ة  ل��ت��ن�����ص��م  الأدن���������ى، 
رئي�صية اإىل اخلط اجلديد اإىل جانب 

مطار القاهرة. 
ال�صارقة اجلوية”  “حمطة  ور�ّصخت 
للدولة  امل���م���ي���ز  اجل�����غ�����رايف  امل����وق����ع 

ب��اع��ت��ب��اره��ا ه��م��زة و���ص��ل ت��رب��ط كّلً 
واأ�صرتاليا  واآ�صيا  اأوروب���ا  ق���ارات  م��ن 
نافذة  املحطة  ظلت  حيث  ببع�صها، 
ح���ي���وي���ة ت���ف���ت���ح ق�����ن�����وات الت�������ص���ال 
احل�����ص��اري وال��ت��ج��اري وال��ث��ق��ايف مع 
ال���غ���رب، ك��م��ا ك��ان��ت ق���اع���دة انطلق 
خلل  احلربية  ال��ط��ائ��رات  لعمليات 
العام  حتى  الثانية،  العاملية  احل��رب 
اآخ���ر  ف��ي��ه  غ������ادرت  ال�����ذي   1971
الربيطانية  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال��ط��ائ��رات 
ثمان  عددها  وك��ان  ال�صارقة،  اأرا�صي 

طائرات من طراز “هنرتز«. 

مرافق املطار
اجلوية”  ال�صارقة  “حمطة  وتتميز 
املنطقة  م����ط����ارات  م���ن  غ���ريه���ا  ع���ن 
ا�صرتاحة  بوجود  الفرتة  تلك  خلل 
وكانت  ل���ي���ًل  ل��ل��م��ب��ي��ت  امل�������ص���اف���ري���ن 
جم���ه���زة ب�����ص��ب��ل ال����راح����ة والأم�������ان. 
الأر�صاد  مركز  املحطة  و�صمت  كما 
ومركز  الربقيات،  وحمطة  اجلوية، 
الوقود، وقوة دفاع  الربيد، وخزانات 
الطائرات  م���درج  ج��ان��ب  اإىل  امل��ط��ار، 
ال��ذي ك��ان يف ب��ادئ الأم���ر ع��ب��ارة عن 
لتهبط  ت�صويتها  متت  �صبخة  اأرا����س 

ال�صتينيات  ويف  ال���ط���ائ���رات،  ع��ل��ي��ه��ا 
املدرج  تعبيد  مت  املا�صي،  ال��ق��رن  م��ن 
لي�صبح اليوم ما يعرف ب�” �صارع امللك 
العزيز”. وكون املحطة جمهزة  عبد 
ب���و����ص���ائ���ل امل���ب���ي���ت وال�����راح�����ة، ميكن 

اعتباره اأول فندق يف الإمارات. 

دللت تاريخية
قفزة  الهانو  طيارة  ا�صتخدام  اعترب 
ن��وع��ي��ة يف ت���اري���خ ال���ط���ريان امل���دين. 
بحجمها  ال���ه���ان���و  ط����ائ����رة  مت���ي���زت 
طويلة  م�صافات  قطع  على  وقدرتها 
اخلطوط  رح���لت  تطلبته  م��ا  وه���و 
والهند  ب���ري���ط���ان���ي���ا  ب����ني  ال����دول����ي����ة 
اخلليج  مبنطقة  م����روراً  واأ���ص��رتال��ي��ا 
العربي. �صمل خط الطريان الدويل 

هذا نقاط توقف عدة للتزود بالوقود، 
يف  كرويدين  ه��ي  رئي�صية  وم��ط��ارات 
لندن، اأثينا، القاهرة، بغداد، الب�صرة، 
الهند  اإىل  و�صول  كرات�صي  ال�صارقة، 

واأ�صرتاليا. 

احتفاء بال�صينما 
ال�صارقة  حمطة  ملتحف  الزائر  يجد 
ب�������ص���ري���اً جمعت  ت���وث���ي���ق���اً  اجل����وي����ة 
ال�صارقة”  متاحف  “هيئة  اأر���ص��ي��ف��ه 
لي�صجل اأول ظهور لل�صينما يف الإمارة 
بالأبي�س والأ�صود، حيث ي�صتدل من 
“�صينما  ل���  املعرو�صة  ال�صور  خ��لل 
يف  �صينما  دار  اأول  ع��ل��ى  ال�صارقة” 
يف  تاأ�ص�صت  التي  اخلليجية  املنطقة 
ث��لث��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن امل��ا���ص��ي، ووثقت 

اخلليج  يف  ال�صينما  اإن�����ص��اء  ل��ب��داي��ة 
يد  ع��ل��ى  ازده���اره���ا  م��راح��ل  ويك�صف 
ال�����ص��لح اجل����وي ال��ربي��ط��اين خلل 
حيث  و1959،   1949 الأع�������وام 
مرّبع  �صور  عن  عبارة  ال�صينما  كانت 
تواجهها  احل��ج��م  متو�صطة  و�صا�صة 
واأماكن  بالعر�س  اخل��ا���ص��ة  ال��غ��رف��ة 
ج���ل���و����س، وك����ان����ت ت���ع���ر����س اأف����لم����اً 
معظمها  ويف  ���ص��ام��ت��ة،  ���ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة 

وثائقية ق�صرية وترفيهّية. 
“ال�صارقة:  الإداري  امل��ك��ت��ب  وي��ع��م��ل 
اجلهة  املت�صاحلة”،  الإم���ارات  بوابة 
تر�صيح مواقع يف  امل�صوؤولة عن ملف 
الإمارة لقائمة الرتاث العاملي التابعة 
ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم 

والثقافة “اليون�صكو«.

يف ندوة نظمها مركز زايد للدرا�صات والبحوث وجامعة زايد حول وثائق اأبوظبي التاريخية

الأر�شيف والوثائق الوطنية اأ�شا�س للنه�شة والتقدم والبناء 

يروي حكاية اأول طائرة حطت على اأر�ص الإمارات يف العام 1932

 حمطة ال�شارقة اجلوية.. �شاهد على بدايات تاريخ الطريان يف اخلليج 
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واأ�صرفه لبيتي«. ولفت التاجر الذي ي�صع نظارات طبية �صميكة النتباه اىل اإن 
“النا�س باتوا يبحثون عن مواد غذائية اأكرث من الأجهزة الكهربائية«.

اأثرت �صلبا على  اأيام التظاهرات  اإج��راءات م�صددة خلل  وفر�صت قوات الأمن 
التجارة  وزير  اأيار-مايو عن  ر�صمي يف  بيان  ونقل  للبلد.  القت�صادية  ال��دورة 
اإن “كربيات ال�صركات الأملانية والفرن�صية تعتزم الدخول  حممد العاين قوله 
يف ال�صوق العراقية وال�صتفادة من الفر�س املتوفرة يف جمالت البناء والإعمار 
لكن الأمور ل تو�صع مو�صع التنفيذ لأ�صباب كثرية اأبرزها الف�صاد. والطاقة”، 

ويطالب العراقيون مبعاجلة البطالة وحماربة الف�صاد للنهو�س ببلدهم التي 
تعد من اأغنى دول العامل بالذهب الأ�صود، لكنها حتتل املرتبة ال�12 يف لئحة 
اإ�صلحات  اأن عدم وج��ود  اإىل  العامل. وي�صري خ��رباء  الأك��رث ف�صاداً يف  البلدان 
جذرية يطالب بها العراقيون بعد اأربعة عقود من احلرب يف بلد يحتل املرتبة 

12 يف لئحة البلدان الأكرث ف�صاداً يف العامل، لي�س اإل تاأجيًل للم�صكلة.

اأف�صل  كانت  “الو�صاع  بر�س،  لوكالة فران�س  بغداد،  ذاته حمل جتاريا و�صط 
يف الأ�صهر املا�صية، لكن هناك فرقا كبريا خلل هذا ال�صهر ب�صبب التظاهرة 
التظاهرات  اأن تنجح  “اأمله يف  واأع��رب عن  التي رافقتها.  الأمنية”  والأو�صاع 
يف تغيري الأو�صاع لأن جميع احلكومات حرامية” )التعبري العامي لل�صرقة(، 
�صيئا  اأن  اأعتقد  ول  الأ���ص��واأ  نحو  العراق  “م�صتقبل  وا�صحة  بح�صرة  تابع  لكنه 

�صيتح�صن«.
وقال يو�صف ابراهيم، وهو خريج جامعي )27 عاما( تزوج وفتح متجراً لبيع 
“عندما �صعرت بتح�ّصن يف الأو�صاع بعد  املا�صي،  العام  الذكية خلل  الهواتف 
طرد داع�س، فتحت م�صروعي وتزوجت لأعي�س مثل كل النا�س. لكن الأحداث 

جعلتنا ن�صيع الطريق ول ندري اإذا كان زوجنا و�صغلنا خياراً �صحيحاً«.
بغداد،  اأجهزة كهربائية يف  لبيع  وق��ال ح�صني )54 عاما(، وهو �صاحب حمل 
به  اأعي�س  اأبيعه  ما  املا�صية...  الأ�صهر  خ��لل  اأف�صل  وك��ان  �صعيف،  “الو�صع 

اأم  وتقول  ق��راره��ا.  يف  النظر  تعيد  جعلتها  املتظاهرين،  من  معظمهم  �صخ�صا 
زينة تقول “الآن رجع اخلوف، تظاهرات وتهديدات وكلم عن تواجد اإيراين يف 
العراق وتهديدات اأمريكية لإيران«. وا�صتوؤنفت الحتجاجات اجلمعة للمطالبة 
با�صتقالة حكومة رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي ومعاجلة البطالة وحماربة 
الف�صاد. واأعلنت املفو�صية احلكومية حلقوق الإن�صان اأن متظاهرين اثنني قتل 
بعد اإ�صابتهما بقنابل م�صيلة للدموع يف الوجه. وت�صتخدم القوات الأمنية تلك 

القنابل لتفريق اآلف املحتجني عند مداخل املنطقة اخل�صراء يف و�صط بغداد.
وعا�س العراق خلل العقود املا�صية حروبا واأزمات متلحقة بينها عنف طائفي 
تنظيم  اجتياح  بعد  مدمرة  حربا  ثم  و2008،   2006 عامي  بني  ذروت��ه  بلغ 
داع�س لأرا�س وا�صعة يف �صمال العراق وغربه. وحت�صن الو�صع الأمني بو�صوح 

خلل العامني املا�صيني بعد دحر تنظيم داع�س نهاية عام 2017.
ويقول ال�صاب اأجمد، وهو طالب يدر�س الإع��لم )21 عاما( ويدير يف الوقت 

•• بغداد-اأ ف ب:

ت�صعر اأم زينة بالندم لوقوفها �صد قرار ابنها ح�صام بالهجرة بعيدا عن العراق 
داع�س  تنظيم  على  الق�صاء  بعد  ال��ب��لد  �صهدتها  ن�صبي  حت�صن  ف��رتة  خ��لل 
دوام��ة تظاهرات مطلبية مناه�صة للحكومة  الإره��اب��ي بعد دخوله جم��ددا يف 
تثري اخلوف من املجهول. وتقول اأم زينة التي جنحت باإلغاء �صفر ابنها ح�صام 
ال�صفر  من  “منعته  املتحدة،  الوليات  يف  �صقيقته  جانب  اىل  والعي�س  للهجرة 
ون�صينا  الأح�صن  نحو  تتجه  حياتنا  وب���داأت  احل��ال  وتغري  براحة  �صعرنا  لأننا 

اخلوف والنفجارات«.
واأ�صافت املراأة اخلم�صينية لوكالة فران�س بر�س “فرحنا وقررنا اأن يبقى ح�صام، 
ابني الوحيد، يف بغداد«. لكن التظاهرات التي �صهدتها العا�صمة ومدن جنوبية 
عدة بني الأول وال�صاد�س من ت�صرين الأول-اأكتوبر، واأ�صفرت عن مقتل 157 

بعد الق�شاء على تنظيم داع�س الإرهابي.. خيبة اأمل جديدة تزرع اخلوف بني العراقيني  

ال��ت��ايل، يحلل كري�س  احل����وار     يف 
معهد  يف  الأب��ح��اث  م��دي��ر  كورتي�س 
ي����وغ����وف ل����ص���ت���ط���لع���ات ال�������راي، 

حظوظه وفر�صه.
املحافظون  ــن  ــّك مت ــف  ــي *ك     
ــول عــلــى مــثــل هــذا  مـــن احلــ�ــص
يف  العمال  حــزب  على  التقدم 

ا�صتطالعات الراي؟
لبوري�س  املت�صدد  اخل��ط  م��ّك��ن   -     
ج��ون�����ص��ون ب�����ص��اأن ال��ربي��ك�����ص��ي��ت، من 
التي �صوتت  التيارات  جمع خمتلف 
ل�صالح اخلروج من الحتاد الأوروبي 
املقابل،  2016. يف  عام  ا�صتفتاء  يف 
ل�صالح  ���ص��وت  ال���ذي  املع�صكر  يظل 

البقاء خلل ال�صتفتاء، منق�صما.
     يف ا�صتطلعنا الأخ��ري، اأي��د 60 
باملئة من ناخبي اخلروج املحافظني، 
البقاء،  مع�صكر  ناخبو  يتوّزع  بينما 
ث��ل��ث حل���زب ال��ع��م��ال، وث��ل��ث حلزب 
الدميقراطيني الأحرار، وثلث موزع 

على الأحزاب الأخرى.

يربك  اأن  ميكن  الـــذي  ــا  *م     
تقّدم املحافظني هذا؟

   - اأن ينق�صم ت�صويت اخلروج، على 
�صبيل املثال ل�صالح حزب الربيك�صيت 
امل��ن��اه�����س لأوروب������ا نايجل  ب��زع��ام��ة 
البقاء  ت�صويت  يرتّكز  ان  اأو  ف��اراج، 
يف ح��زب واح��د ول يتوزع على اأكرث 

من حزب.

   *هل مازال حزب الربيك�صيت 
وال�صعبوي نايجل فاراج ي�صكالن 

تهديدًا للمحافظني؟
  - ل���ق���د ت���راج���ع���ا ب�����ص��ك��ل ك���ب���ري يف 
ال���������راأي م���ن���ذ تويل  ا����ص���ت���ط���لع���ات 
ب��وري�����س ج��ون�����ص��ون م��ن�����ص��ب رئي�س 
الوزراء. ومع ذلك، ل يزال التهديد 
ف���اراج يف  نايجل  ي��رتدد  ول��ن  قائماً، 
اجلديدة  الربيك�صيت  اتفاقية  نقد 
واإمكانية متديد املوعد النهائي قبل 
 31 الفعلي املخطط له يف  اخل��روج 

ال�صاري،  واح�����دة،  دورة  يف  اجل��ان��ب 
يوجه النتيجة.

جون�صون  بــوريــ�ــص  *يتمتع     
من  بكثري  اأعلى  �صعبية  بن�صبة 
جريميي كوربني, زعيم املعار�صة 

العمالية... ملاذا؟
بوري�س  درج���ة جتعل  اىل  لي�س   -    
كبرية.  ب�صعبية  يحظى  ج��ون�����ص��ون 

معظم  م����ع  ب���امل���ق���ارن���ة  ال�����واق�����ع،  يف 
لروؤ�صاء  ال�صتق�صائية  ال��درا���ص��ات 
الأوىل،  القليلة  الأ�صهر  يف  ال���وزراء 
ما.  ح��د  اإىل  متو�صط  ت�صنيفه  ف��اإن 
غ���ري ان����ه ي�����ص��ت��ف��ي��د م���ن ح��ق��ي��ق��ة اأن 
جريميي كوربني ل يحظى ب�صعبية 
ب�صكل  ي��ت��دح��رج  فت�صنيفه  ك��ب��رية. 
التي حققها يف  ال��زي��ادة  منذ  مطرد 
الن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة ل��ع��ام 2017. 

اأكتوبر اجلاري.

   *بع�ص ال�صتطالعات, تعطي 
نقطة,   15 بـ  تقدما  املحافظني 
يف  الفوز  �صمانة  هــذا  يعّد  هل 

النتخابات القادمة؟
   - ع���ادة، مبثل ه��ذا التقدم، يجب 
مريحة  اأغ��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى  حت�����ص��ل  اأن 
هناك  ل���ك���ن  ل��ل��ح��ك��م.  ال����ربمل����ان  يف 

الكثري من امل�صاومات حول اتفاقات 
وميكن  تكتيكي.  وت�صويت  انتخابية 
ل�صالح  الت�صويت  ال��ب��ق��اء  لأن�����ص��ار 
ح�صا�صيتهم  اإىل  الأق������رب  احل�����زب 
دائ�����رت�����ه�����م  يف  ف�����������وزه  وامل��������رج��������ح 
النتخابية. واإذا حدث ذلك، ف�صوف 
يواجه املحافظون �صعوبة يف جتميع 
اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال���ربمل���ان. ل  امل��ق��اع��د يف 
الأحادي  الت�صويت  مبداأ  اأن  نن�صى 

•• الفجر -تون�س
   و�صف النا�صط ال�صيا�صي واأحد 
بوجمعة  ت��ون�����س  ن����داء  م��وؤ���ص�����ص��ي 
تر�صيح  اجل��م��ع��ة،  اأم�����س  الرميلي 
را�صد  ال��ن��ه�����ص��ة  ح���رك���ة  رئ���ي�������س 
احلكومة  ل���رئ���ا����ص���ة  ال���غ���ن���و����ص���ي 
والعجائب،  ال���غ���رائ���ب  ب����اإح����دى 
موؤكدا اأن النه�صة �صجلت تراجعا 
يف مقاعدها النيابية من 2011 
انه  ق���ال   2019 ان��ت��خ��اب��ات  اىل 

يقدر ب� 42 باملئة.
تدوينة  ال��رم��ي��ل��ي يف  وت�����ص��اءل     
���ص��ف��ح��ت��ه مبوقع  ع���ل���ى  ن�����ص��ره��ا 
وباأية  منطلقات  “باأية  في�صبوك: 
وت�صورات  روؤى  وب��اأي��ة  مرجعيات 
واآليات  وب���رام���ج  اه�����داف  وب���اأي���ة 
الغنو�صي  �صي�صطلع  و���ص��ي��ا���ص��ات 
الفائدة  ل��ك��ن م��ا  امل��ه��م��ة؟،  ب��ت��ل��ك 
اآلت  م��ا  بعد  الت�صاوؤلت  ه��ذه  م��ن 

فبي�صي  اجل������و  ل����ك  خ����ل  “اذا 
ن�صيف  ان  ومي����ك����ن  وفرخي” 
عليك  م���ّن  م��ن  نعمة  “وا�صكري 
ب��ال��ت��ح��ط��ي��م وال��ت�����ص��ت��ي��ت ال����ذي 

ت�صتغلني نتائجه دون م�صقة«.
ان �صّرح رئي�س  �صبق  ان��ه  ي�صار     
النه�صة  ح��رك��ة  ����ص���ورى  جم��ل�����س 
رئي�س  اأّن  الهاروين،  الكرمي  عبد 
احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة ���ص��ي��ك��ون من 
غري  خ���ي���ار  ه�����ذا  واأّن  احل����رك����ة، 
“بعد  ان��ه  مبينا  للتفاو�س،  قابل 
�صت�صكل  وم���ط���ول  ع��م��ي��ق  ت��ف��ك��ري 
النه�صة  برئا�صة  احل��ك��وم��ة  ه��ذه 
النه�صة،  من  �صخ�صية  وبرئا�صة 
هذا اأمر ل يخ�صع للتفاو�س” مع 
التاأكيد على اأن رئي�س احلركة هو 

املر�صح الطبيعي لهذه اخلطة.
ولح�����ق�����ا اأك�������د رئ���ي�������س احل���رك���ة 
رئا�صة  توليه  ان  الغنو�صي  را���ص��د 

احلكومة امر وارد.

الأمور اىل ما اآلت اليه واأ�صبح كل 
�صيء جائزا؟«. 

�صفحته  يف  ال��رم��ي��ل��ي  وك���ت���ب     
التدوينة  في�صبوك  الر�صمية على 

التالية:
فبي�صي  اجل������و  ل�����ك  خ�����ل  ذا   «

وفرخي !
   النهيار املدوي للم�صار الندائي، 
بالرئا�صات  امل�����ص��ه��ود  ال��ف��وز  ب��ع��د 
والتقهقر  ال��ت��داع��ي  قبل  ال��ث��لث 
ت����رك ف���راغ���ا مهول  والن�����دث�����ار، 
م��ا فتح  وه���و  مل��ل��ئ��ه.  ال��ك��ل  ي�صعى 
النه�صة  اأم�������ام  ����ص���ي���ارة  ط���ري���ق���ا 
النتخابي  تراجعها  م��ن  بالرغم 
املواقع  م���ن  ب��امل��ئ��ة   42 ب��خ�����ص��ارة 
النزول  اأي  �صنوات   8 يف  النيابية 

كل �صنة ب 5 باملئة.
    وهكذا يعود الإ�صلم ال�صيا�صي 
الريادة  يف  الأح���ق���ي���ة  ع��ق��دة  اىل 
الوطنية بينما ل توجد اي �صرعية 

ن�صا  حيث  ذل��ك  لتربير  �صيا�صية 
مناه�صة  يف  التيار  ه��ذا  وت��رع��رع 
جت��رب��ة ال����ص���لح ال��ت��ون�����ص��ي كما 
متت عن طريق دولة ال�صتقلل.

م����ن غرائب  ي��ج��ع��ل  م����ا  وه�����و     
ت��ر���ص��ي��ح را�صد  وع��ج��ائ��ب الم����ور 
ال���غ���ن���و����ص���ي ل���ن���ف�������ص���ه ل���رئ���ا����ص���ة 
عملية  ي�������ص���ري  ل���ك���ي  احل����ك����وم����ة 
الوطني والدميقراطي  التحديث 
الفكرية  وحمتوياتها  مبكوناتها 
والج���ت���م���اع���ي���ة والق���ت�������ص���ادي���ة 

والثقافية!
مرجعيات  واي  منطلقات  ب��اي     
اهداف  واي  وت�صورات  روؤى  واي 
وب������رام������ج وال������ي������ات و����ص���ي���ا����ص���ات 
ما  لكن  املهمة؟  بتلك  �صي�صطلع 
بعد  الت�صاوؤلت  هذه  من  الفائدة 
م��ا اآل���ت الأم����ور اىل م��ا ال��ت اليه 

واأ�صبح كل �صيء جائزا؟
   وهكذا ت�صح مائة باملائة مقولة 

من قبل املحاكم املحلية يف هونغ 
كونغ.

اأه����ايل ه��ون��غ كونغ      مل ي��ق��ب��ل 
ا�صتقللية  ع��ل��ى  خ��وًف��ا  ب���الأم���ر، 
ج��زي��رت��ه��م يف حال  ال��ق�����ص��اء يف 
ت�صبح احلكومة ال�صينية حرة يف 
ويف  كونغ.  هونغ  مواطني  ت�صّلم 
مايو املا�صي وجهت ال�صلطات يف 
لم  مل�صاعي  قوية  �صربة  ت��اي��وان 
ت�صري قدما يف  اأنها لن  باإعلنها 
ت�صان حتى لو مت  ت�صليمها  طلب 
تقدمت  ال���ذي  الت�صريع  اع��ت��م��اد 

به.
تبديد  ي��ت��م  مل  “ما  وق���ال���ت:     
�صلمة  ت���ه���دد  ال���ت���ي  امل���خ���اط���ر 
ي�صافرون  ال����ذي����ن  امل����واط����ن����ني 
يعي�صون  اأو  ك���ون���غ  ه���ون���غ  اإىل 
الناجمة  امل��خ��اط��ر  ت��ل��ك  ه���ن���اك، 
املطلوبني  ت��رح��ي��ل  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ن 
على  نواف�����ق  ف��ل��ن  ال�����ص��ني،  اىل 
التفاقية التي تقرتحها �صلطات 

هونغ كونغ«.
    يف مواجهة املظاهرات ال�صخمة 
اأه��ايل هونغ كونغ،  بها  ق��ام  التي 
�صحب  اىل  احل���ك���وم���ة  ����ص���ارع���ت 
مل  ذل��ك  ان  ال  قانونها،  م�صروع 
ي��ك��ن ك��اف��ي��ا ل��وق��ف الأزم�����ة التي 
كانت تختمر. اأما بالن�صبة لت�صان 
تونغ ك��اي، فقد غ��ادر ال�صجن يف 
هونغ كونغ يف 23 اأكتوبر. ووافق 
على الذهاب اإىل تايوان ملحاكمته 

باغتيال بون هيو-وينغ.
اأن  ت��خ�����ص��ى  ت����اي����وان  ان  غ����ري     
ي��ت��م ت��وظ��ي��ف��ه��ا م���ن خ����لل هذه 
ال�صني  لعبة  تلعب  واأن  الق�صية، 
ت�صّلم  ع��ل��ى  واف��ق��ت  اإذا  ال��ق��اري��ة 
ملحاكمته...  كونغ  هونغ  مواطن 
ت���زال عائلة  يف غ�����ص��ون ذل���ك، ل 

بون هيو يف انتظار العدالة.
عن �صليت اف ار

•• الفجر – خرية ال�صيباين
     فرباير 2018، غادر حبيبان 
يف عز ال�صباب هونغ كونغ لق�صاء 
ع��ط��ل��ة ع��ي��د احل����ب يف ت���اي���وان. 
م��ن عودتهما،  ي���وم  ق��ب��ل  ول��ك��ن، 
قتل ت�صانغ تونغ كاي، 20 عاًما، 
 19 ه��ي��و-وي��ن��غ،  ب��ون  �صديقته، 

عاًما.
بينهما  خ������لف  ن�������ص���وب  ب���ع���د   
هيو  ب��������ون  خ�����لل�����ه  اع������رتف������ت 
بخيانته، �صرب ت�صانغ تونغ كاي 
ثم  وخنقها،  الأر����س  على  راأ�صها 
و���ص��ع ج��ث��ت��ه��ا يف ح��ق��ي��ب��ة وردي����ة 
كبرية كانا قد ا�صرتياها معا قبل 

يوم.
بالقرب  ت��خ��ل�����س م���ن اجل��ث��ة      
م����ن ن���ه���ر ت���ام�������ص���وي، امل����ع����روف 
ب��ت��ل��وث��ه واأ����ص���م���اك���ه ال���ت���ي متوت 

كريهة.  رائ��ح��ة  وت�صبب  ب���الآلف 
اأمتعة بون  كما تخل�س من بقية 
ببطاقتها  واح��ت��ف��ظ  ه��ي��و-وي��ن��غ، 
فون  واآي  وك����ام����ريا  امل�����ص��رف��ي��ة 

اخلا�س بها. 
   ا�صتعمل ال�صاب بطاقة ال�صحية 
امل�صرفية يف �صراء ملب�س بقيمة 
غادر  ث��م  اأمريكيا،  دولراً   647
تايوان عائداً اإىل هونغ كونغ قبل 

منت�صف الليل.
التاليني  ال����ي����وم����ني  وخ�������لل    
و�صحب  ال����ب����ط����اق����ة  ا����ص���ت���ع���م���ل 
اأمريكي  دولر   2500 ح����وايل 
بها  و�صدد  الآلية  ال�صرافات  من 

ديونه امل�صرفية.
الق�صاء يف هونغ كونغ  اأ���ص��در     
م���ذك���رة اع��ت��ق��ال ب��ح��ق ت�����ص��ان يف 
2018 وهو التاريخ  13 مار�س 
ال�صرطة  فيه  ع��رثت  ال���ذي  ذات���ه 

ال�صابة  ج���ث���ة  ع���ل���ى  ت����اي����وان  يف 
متف�صخة.

   اتهمته املحكمة يف هونغ كونغ 
بتبيي�س الأم��وال، عو�س ارتكاب 
جرمية قتل، فاجلرمية وقعت يف 
هناك  يحاكم  اأن  وي��ج��ب  ت��اي��وان 
كونغ.  ه��ون��غ  يف  ال��ق��ان��ون  ح�صب 
ومل ترد �صلطات هونغ كونغ على 
ثلثة طلبات تقدمت بها تايوان 
بعدم  متذرعة  املتهم،  لت�صليمها 
املطلوبني  لتبادل  اتفاقية  وج��ود 
عليه  وُح�����ك�����م  ال����ط����رف����ني  ب�����ني 

بال�صجن 29 �صهًرا. 
   قبل �صهرين من حلول الذكرى 
اقرتحت  ال�����ص��اب��ة،  ملقتل  الأوىل 
ح��اك��م��ة ه���ون���غ ك���ون���غ ك�����اري لم 
برتحيل  ل���ل�������ص���م���اح  ت�������ص���ري���ع���اً 
تايوان  م���ن  ك���ل  اإىل  امل��ط��ل��وب��ني 
وال�����ص��ني ب��ع��د درا����ص���ة ك���ل طلب 

يعطيها  التي  الرئي�صية  والأ���ص��ب��اب 
وال�صعف  ال������رتدد  ه���ي  ال���ن���اخ���ب���ون 
فيما  خ��ا���ص��ًة  ال��ي��ه،  ين�صبونه  ال���ذي 

يتعلق مبو�صوع الربيك�صيت.

حزب  نواب  بع�ص  يرتدد  *ل     
الــعــمــال يف الـــدعـــوة لإجــــراء 
امليالد...  عيد  قبل  انتخابات 

األي�ص هذا انتحارا انتخابيا؟
ب��ال�����ص��رورة. لئن مل تكن     - لي�س 
ال���ص��ت��ط��لع��ات واع����دة ج���ًدا حلزب 
ال���ع���م���ال، ف��ه��ي جم����رد ����ص���ورة انية 
اأن تتغري. قد  ال��ع��ام، وميكن  ل��ل��راأي 
ي��ج��د ب��وري�����س ج��ون�����ص��ون ن��ف�����ص��ه يف 
اإذا  النتخابية  احلملة  اأث��ن��اء  م���اأزق 
تفاو�س  ال��ت��ي  ال�صفقة  ف��ح�����س  مت 
املزيد  مواجهة  عليه  وي��ك��ون  عليها 
يف�صلون  الذين  النتقادات من  من 
م�����غ�����ادرة الحت�������اد الأوروب�����������ي دون 
ات��ف��اق. ع��لوة على ذل��ك، مل تعرف 
مثل  قبل  من  الربيطانية  ال�صيا�صة 
هذه احلرية وال�صك... اإن النت�صار 
لي�س  جون�صون  لبوري�س  النتخابي 

بالأمر الواقع.

رغم تقدمه يف ا�صتطالعات الراأي:

النت�شار النتخابي لبوري�س جون�شون لي�س اأمرا واقعا
مّكن خط بوري�ص املت�صدد من جمع خمتلف 
التيـارات التي �صوتت ل�صالــح الربيك�صــيت

ي�شتفيد رئي�س الوزراء من حقيقة اأن مناف�شه 
جريمي�ي كورب�ني ل يحظ�ى ب�ش��عبية كبي�رة

يظل املع�صكر الذي �صوت ل�صالح البقاء 
خالل ال�صتفتاء, منق�صما على ثالث جبهات 

بوري�س جون�صون... املعركة النتخابية لي�صت م�صمونةكوربني... �صعبيته املنهارة تعيق حزب العمال

بوجمعة الرميليكان ت�صانغ تونغ كاي يف التا�صعة ع�صرة من عمره عندما ارتكب اجلرمية

على  ــص  ــاو� ــف ــت ال ــد  ــع ب
ــفــقــة جــــديــــدة مع  �ــص
الحتاد الأوروبي والفوز 
ل�صاحله,  ت�صويت  باأول 
جون�صون  بوري�ص  يريد 
�صعبيته  من  ال�صتفادة 
اأغلبية  على  للح�صول 
جمل�ص  يف  حمــافــظــة 
ويتطلب  الـــعـــمـــوم.    
عامة  انتخابات  تنظيم 
دي�صمرب   12 يف  مبكرة 
موافقة  رغبته,  ح�صب 
وبالتايل  النواب,  ثلثي 

املعار�صة. 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

لئن مل يكن الت�شويت واعًدا جًدا حلزب العمال، فهو جمرد �شورة انّية للراأي العام ميكن اأن تتغري    

من موؤ�ص�صي نداء تون�ص ي�صخ�ص:

تر�شيح الغنو�شي لرئا�شة احلكومة اإحدى الغرائب والعجائب
من رحاب العدالة اإىل جحيم ال�صيا�صة

حقيبة وردية واغتيال وراء حريق هونغ كونغ...!
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عربي ودويل

احلكومات  وزراء  �صد  ب�صكوى  اللبنانيني  املحامني  من  ع��دد  تقدم 
اختل�س،  “جرائم  ارتكاب  بتهمة   ،1990 منذ  يف  لبنان   املتعاقبة 
وتبديد اأموال، واإهدار  املال  العام ملنافع �صخ�صية ومادية، وا�صتغلل 
اللبناين  باملواطن  ج�صيمة  اأ���ص��راراً  اأحل��ق  م��ا  وه��و  و�صلطة،  ن��ف��وذ، 
الأربعة،  �صجل  املحامون   لبنانية،  تقارير  ووف��ق  وامل��غ��رتب«.  املقيم، 
ا�صتدعاًء ُقدم اإىل رئي�س  جمل�س الق�صاء الأعلى،  لإطلق امللحقات 
اأم�س  الكويتية  “اجلريدة”  �صحيفة  نقلت  م��ا  ح�صب  الق�صائية، 
اجلمعة. ومن جانبها، قالت النائب العام ال�صتئنايف يف  جبل لبنان  
القا�صي  غادة عون ، التي ادعت على رئي�س  احلكومة  الأ�صبق  جنيب 
ميقاتي ، واتهمته بالإثراء غري امل�صروع، اإنها بداأت التحقيق قبل عام، 
و�صددت على اأنها متلك “ملفات اأخرى مثل ملف  الف�صاد  يف  الق�صاء  
“اإذا ال�صعب يريد ا�صتعادة الأموال املنهوبة  والإدارة«. وقالت عون: 
اإىل  اإ�صارة  يف  الأ�صا�صية”،  امل�صكلة  فهنا  احل�صانات،  رفع  اأوًل  يجب 

احل�صانة على الروؤ�صاء والوزراء والنواب. 

ا على الأق��ل يف العنف الذي اندلع هذا الأ�صبوع يف  16 �صخ�صً ُقتل 
ال��وزراء احلائز على  لرئي�س  خ��روج تظاهرات مناه�صة  اإثيوبيا مع 
ل��دى منظمة  باحث  اأف��اد  ما  وف��ق  اأحمد،  اأبيي  لل�صلم  نوبل  جائزة 
الآن،  “حتى  بر�س  لفران�س  تيكلي  في�صيها  وق��ال  ال��دول��ي��ة.  العفو 
اأك��رب مع  العدد  اأن يكون  ا لكن يتوقع  16 �صخ�صً تاأكدنا من مقتل 
العنف  اأن  واأك��د  بعد«.  �صحتها  من  نتاأكد  مل  جديدة  تقارير  ورود 
�صمل حوادث اإطلق نار من قبل قوات الأمن على املتظاهرين لكن 
ا�صتباكات عرقية ودينية.  اإىل  الأحداث بداأت تتحول ب�صكل متزايد 
لل�صرب(  ب�صبب )تعر�صهم  الأ�صخا�س حياتهم  بع�س  “خ�صر  وقال 

بالع�صي وال�صواطري بينما اأُحرقت بع�س املنازل.
مواجهة  يف  اخلفيفة  والأ�صلحة  الر�صا�س  حتى  النا�س  ا�صتخدم   

بع�صهم البع�س«.
التي حدثت خلل  الأخ��رية  التطورات  تفا�صيل  اأملك  “ل  واأ�صاف 
يف  العنف  واندلع  تخف«.  قد  اأنها  على  موؤ�صر  يوجد  ل  لكن  الليل 
اإثيبوبيا  اأوروميا يف  اأرج��اء منطقة  اأبابا ويف معظم  اأدي�س  العا�صمة 
بعدما اتهم نا�صط بارز قوات الأمن بالإعداد لعتداء �صده. والنا�صط 
جوار حممد هو حليف �صابق لأبيي وينتمي اإىل عرقية اأورومو ذاتها 
التي يتحدر منها رئي�س الوزراء والتي تعد الأكرب يف البلد. لكنه بات 
موؤخراً يعار�س بع�س �صيا�صات اأبيي. وت�صلط ال�صطرابات الأ�صواء 
على النق�صامات �صمن قاعدة موؤيدي اأورومو التي اأو�صلت اأبيي اإىل 
موقع  تقوي�س  النق�صامات  هذه  �صاأن  ومن  املا�صي.  العام  ال�صلطة 

رئي�س الوزراء قبيل النتخابات املرتقبة يف اأيار-مايو 2020.
 

�صبطت ال�صرطة الأملانية ع�صابة من عائلة لبنانية تتهمها بتهريب 
الب�صر، بعد مداهمة م�صاكن يف 4 وليات اأملانية.  وقال املدعي العام 
بيرت فريت�صن امل�صوؤول عن العملية يف مدينة ترير على احلدود مع 
هولندا، اإن “ال�صلطات قب�صت على رئي�س الع�صابة وهو لبناين يف ال� 
54 وع�صو اآخر من اأفراد الأ�صرة عمره 24 عاماً مبدينة بيتبورغ، 
هربووا  اأ�صخا�س   8 حول  اإجماًل  ال�صبهات  وتثور  اأيفل«.  نهر  على 
اأملانيا،  اإىل  لبنان  م��ن  ���ص��وري��ني  لج��ئ��ني  امل��ت��اح��ة  للمعلومات  وف��ق��اً 
وهولندا يف منت�صف 2018 بتاأ�صريات مزورة، واأ�صاف املدعي العام 
اأن هذه اخلطوة متثل �صربة قوية �صد جرائم تهريب الب�صر، مبيناً 
“هياكل املجموعة ُمزقت الآن ومتكنا من و�صع نهاية ملزيد من  اأن 

على ح�صب قوله.  تهريب الأ�صر”، 
واأحبطت  التحقيق،  قيد  ب�صر  تهريب  عملية   26 هناك  اأن  واأو�صح 
مع  بالتعاون  جناحها  دون  حالت  الأملانية  ال�صرطة  لأن  منها   10
وفت�صت  وطهران.  والقاهرة،  ومو�صكو،  ب��ريوت،  يف  ارتباط  �صلطات 
غرب  بفالت�س،  راي��ن��لن��د  ولي��ة  يف   16 منها  م��ق��راً   29 ال�صلطات 
ومقراً  برلني،  يف  واثنني  وي�صتفاليا،  الراين  �صمال  يف  و10  اأملانيا، 
احتادياً،  �صرطياً   360 اأكرث من  املداهمات  و�صارك يف  �صارلند،  يف 
وحوايل 30 �صرطياً من �صرطة الولية يف مدينة ترير، ومب�صاركة 

6 من املدعني العامني يف ترير.

عوا�صم

بريوت

اأدي�ص اأبابا

برلني

�شوريا وتركيا تتواجهان اأمام جمل�س الأمن 
 •• االأمم املتحدة-اأ ف ب:

اأمام  الأوىل  مواجهتهما  خ��لل  ح���اّدة  ت�صريحات  وتركيا  �صوريا  تبادلت 
جمل�س الأمن الدويل على خلفّية الهجوم الرُتكي على الأرا�صي ال�صورّية 

الذي بداأ يف 9 ت�صرين الأّول-اأكتوبر ومّت وقفه هذا الأ�صبوع.
ونّدد ال�صفري ال�صوري لدى الأمم املّتحدة ب�ّصار اجلعفري ب�صّدة ب�”العدوان” 
الرتكي على بلده، معترباً اأّن من “الغريب” اأن ت�صتخدم اأنقرة املاّدة 51 
من ميثاق الأمم املتحدة حول الدفاع ال�صرعي عن النف�س من اأجل تربير 
ال�صورّية”  لل�صيادة  الكامل  “الحرتام  اإىل  دع��ا  كما  الع�صكرّية.  عملّيتها 

و”�صحب جميع القّوات الأجنبّية غري ال�صرعّية” من �صوريا.
واأدين  “اأرف�س  ب��ال��ق��ول  اأوغ��ل��و  �صينرييل  ف��ري��دون  ال��رُتك��ي  ن��ظ��ريه  ورّد 
“واإظهارها”  بها  ُقمنا  التي  الإره���اب  مكافحة  لعملّية  حتريف  اأّي  ب�صّدة 
ب�”عملّية  يتعّلق  ك���ان  الأم����ر  اأّن  ع��ل��ى  و���ص��ّدد  ع�����دواين«.  ع��م��ل  اأّن��ه��ا  ع��ل��ى 
�صوريا  “�صمان �صلمة  كان هدفها خ�صو�صاً  الإرهاب”  ملكافحة  حمدودة 
الإقليمّية ووحدتها”، م�صرًيا اإىل اأّن العملّية “مل ت�صتهدف �صوى اإرهابّيني 
�صوريا  �صمال  يف  هجوماً  تركيا  و�صّنت  واآلّياتهم«.  واأ�صلحتهم  وخمابئهم 
تلك  و�صاهمت  اإره��اب��ّي��ني.  تعتربهم  ال��ذي��ن  الأك����راد  املقاتلني  م�صتهدفًة 
تنظيم  متطريف  �صد  احل��رب  يف  الأمريكية  القوات  مع  الكردية  الوحدات 
داع�س، وقد اأدت م�صاركاتها يف القتال اإىل ا�صتعادة مناطق وا�صعة يف �صمال 
الإن�صانّية بل عوائق  امل�صاعدات  اإىل و�صول  املّتحدة  الأمم  �صوريا. وتدعو 
اإىل �صمال �صوريا. واأّكد الدبلوما�صي الرتكي يف هذا ال�صياق اأّن تركيا ُت�صّهل 
امل�صاعدات الإن�صانّية عرب احلدود. واعترب ال�صفري الرتكي من جهة ثانية 
اأّن “احلّل الدائم الوحيد” للمتطرفني الأجانب وعائلتهم املحتجزين يف 
�صوريا هو اإعادتهم اإىل بلدانهم. وقال “حرمان النا�س من جن�صّياتهم لي�س 

الطريقة اجليدة ملحاربة الإرهاب«.
 

تعددت الأقوال يف انتظار الأفعال:

هكذا يحاول بوتني ن�شخ النجاح ال�شيني يف اإفريقيا...؟
الدول الأفريقية تخترب ال�صديق الرو�صي دون اأن تنخدع

اإىل اأي مدى القت�صاد يف حالة �صيئة؟

مع تزايد وطاأة الحتجاجات.. خيارات حمدودة للحكومة اللبنانية

•• الفجر – خرية ال�صيباين

    �صورة عائلية جميلة، ولكن القليل من العقود احلقيقية. مل تنتِه اأول 
قمة رو�صية -اأفريقية، نظمها الكرملني يف املوقع الأوملبي ملنتجع �صوت�صي 
ال�صاحلي الرو�صي، بعدد كبري من القرارات امللمو�ص������ة، اإل اأنها جنحت يف 
اأهملت  ق������ارة  ا�صرتاتيجية مو�ص��كو ل�ص�����تعادة علقة مميزة مع  تنظي�������م 

يف وقت ما.

م�صاعفة التجارة بحلول عام 2024
“على الأق����ل، مب�صاعفة”      وع���د ف��لدمي��ري ب��وت��ني ن��ظ��راءه الأف���ارق���ة 
 20“  .2024 ع��ام  بحلول  افريقيا  مع  الرو�صية  القت�صادية  التبادلت 
تاأ�صف رئي�س الكرملني، ممتنعا عن  مليار دولر �صنوًيا اليوم، قليل جدا”، 
اأو  مقارنة هذا الرقم باملبادلت الأفريقية مع ال�صني )اأكرث ع�صر مرات( 

حتى مع فرن�صا )اأكرث من ال�صعف(.
وت�صريبات  ر�صمية،  فيديو  ومقاطع  مناق�صات،  وور���س  رئا�صية،  خطب      
ال�صوفياتية  احلقبة  اإىل  تعود  رو�صيا  اإن  ذات��ه��ا:  الر�صالة  رددت  كوالي�س، 
عندما كانت مو�صكو، الداعمة حلركات التحرر من ال�صتعمار، على علقة 

قوية باإفريقيا.
امل�صاعدة  اإننا نريد  اأر�صنا،  الأوروب��ي��ني، هذه لي�صت  اأرا�صي  »ه��ذه لي�صت    
قال نائب وزير اخلارجية ميخائيل بوجدانوف، ل�صحيفة  والعمل معا”، 

ليزكو الفرن�صية. 
  ر�صالة �صفقت لها بحما�س الوفود الأفريقية الكثرية يف �صوت�صي، علما ان 
التي  هذا احلدث كان ن�صخة من “منتديات التعاون ال�صيني الأفريقي”، 
مكنت بكني، منذ عام 2000، من اأن ت�صبح �صريكا يف كل مكان يف القارة 

ال�صمراء.
تاأتوا  اأن  بد  ... ل  القدامى كما اجل��دد  اأ�صدقاوؤنا   ... »نرحب باجلميع     
زلنا  “ما  ت�صي�صيكيدي.  فيليك�س  الكونغويل  الرئي�س  اأك��د  لل�صتثمار”، 
اأن من عللها: الغطر�صة والف�صاد... ونحن  خمل�صني لفرن�صا التي نعرف 
نخترب رو�صيا دون اأن ننخدع... على الأقل معها، المور اأكرث و�صوًحا من 
الكامريونيني،  الدبلوما�صيني  اأحد  يبوح  الفرن�صي-الإفريقي”،  ال�صدمي 

املعجب بزعامة فلدميري بوتني يف ال�صرق الأو�صط.
بينما مل ينتقل رئي�س الكرملني،     يحتفي البع�س ب� “بوتني -اإفريقيا”، 
يف ع�صرين عاماً من ال�صلطة يف مو�صكو، اإل ثلث مرات فقط اىل اأفريقيا 

جنوب ال�صحراء، ودائما اىل جنوب اإفريقيا.

قوة عاملية
    يف امل��ق��اب��ل، لعبت ال��ت��وت��رات ب��ني رو���ص��ي��ا وال���غ���رب، م��ن��ذ ب��داي��ة الأزم���ة 
الأوكرانية، دوراً يف هذا التقارب. على امل�صتوى اجليو�صيا�صي، تريد مو�صكو 
عاملية.  قوة  الدبلوما�صية،  والعزلة  العقوبات  من  الرغم  على  اأنها،  اإظهار 
و”من الناحية القت�صادية، يتزايد اهتمام امل�صتثمرين الرو�س باإفريقيا: 
ي�صر تيمي  بعيداً عن العدائية التي يف اأوروبا، ي�صعرون هنا بالرتحيب”، 
بوبول، مدير الفرع النيجريي لبنك ريني�صان�س كابيتال الرو�صي... خا�صة 
اإليها  ُينظر  م��ا  غالًبا  رو���ص��ي��ا،  م��ن  ث���راًء  اأك��رث  بالتاأكيد  التي  ال�صني،  اأن 
بعني الريبة: لقد خلقت قرو�س بكني امل�صرفية تبعية اقت�صادية جديدة 

للأفارقة.
     ان “رو�صيا تقدم جرعة اوك�صيجني، منزوعة من الدرو�س الأوروبية حول 
امل�صت�صارين  واإر�صال  الأ�صلحة،  وبيع  الت�صريحات،  وراء  ما  لكن  احلوكمة. 
الأفعال  تزال  ل  للدولة،  الكبرية  القت�صادية  العقود  وبع�س  الع�صكريني، 
مفقودة”، ي�صر مراقب اأوروبي يف �صوت�صي. وُيذّكر باأّن اأكرث من 20 مليار 

دولر من التجارة القائمة بني رو�صيا واأفريقيا، تغطي طلبيات ع�صكرية.
قليلة  على وجه اخل�صو�س،  اخلا�صة،  الرو�صية،  ال�صركات  املنتدى،      يف 
التي  الدولرات”،  “مبليارات  امل�صاريع  اأن  اإل  الأج��واء،  ورغم دفء  ا.  اأي�صً

وعد بها فلدميري بوتني، يتاأخر جت�صيمها.                             عن ليزكو

•• بريوت -وكاالت

�صيا�صية  طبقة  على  اعرتا�صاً  لبنان،  مثيل  لها  ي�صبق  مل  احتجاجات  اجتاحت 
اإىل  لتنتقل ال�صطرابات  الدولة لتحقيق مكا�صب �صخ�صية،  متهمة بنهب موارد 

�صوارع اأمة تعاين بالفعل من اأزمة اقت�صادية عميقة.
على  املالية  ال�صغوط  ب�صبب  ال��وق��ت  ينفد  خم��رج،  ع��ن  ال�صا�صة  يبحث  ح��ني  ويف 
اأجل �صداد الفواتري و�صط �صح الدولر  املثقلة بالديون، والتي تكافح من  الدولة 

على نحو متزايد، فكيف ميكن اأن تنتهي الأزمة يف الأيام املقبلة؟
ما هي احللول املمكنة؟ .. يطالب املتظاهرون “باإ�صقاط النظام”، وهو �صعار ما 

ُي�صمى ب�”الربيع العربي” الذي اأ�صقط اأربعة زعماء يف 2011.
للمتظاهرين،  وا�صحة  ق��ي��ادة  توجد  ل  حيث  مفاو�صات،  اأي  ُيعّقد  م��ا  ثمة  لكن 
بالإ�صافة اإىل اأن �صيا�صة الطائفية يف لبنان لديها العديد من مراكز القوة. علوة 

على ذلك، تعود املناف�صات القدمية بني القادة اإىل الظهور.
الوزراء  رئي�س  ي��رتك  حكومي  تعديل  على  تتفق  اأن  الرئي�صية  ل��لأح��زاب  ميكن 
موؤهلني  ب��خ��رباء  ب��ارزي��ن  وزراء  يغري  لكنه  من�صبه،  يف  احل��ري��ري  �صعد  ال�صني 
ب�صكل اأف�صل لتنفيذ اإ�صلحات ت�صتد احلاجة اإليها. مثل هذا احلل وهو مطروح 
للنقا�س �صيحتاج اإىل دعم جميع الأحزاب الرئي�صية. يجب اأن تتفق احلكومة اأي�صاً 
وقد  امل�صلمة.  والطوائف  امل�صيحيني  بني  الطائفية  ال�صلطة  تقا�صم  ح�ص�س  مع 
اأيدي الأحزاب  اأن القرارات �صتبقى يف  ل ير�صي هذا املتظاهرين الذين يعرفون 
الآن،  ا�صتقالة احلريري من من�صبه غري مطروح على الطاولة  املهيمنة. وخيار 
اأعمق  اأزم��ة  اأن ذلك �صيغرق لبنان يف  الرئي�صة  الأح��زاب  لأن��ه ي�صعر مع عدد من 
اأعلن عنها  التي  الإ�صلحات  الئتلف على  �صركاوؤه يف  واف��ق  يف وقت دقيق وقد 
يوم الثنني. وقال وزير �صابق “امل�صكلة احلقيقية اأنك ل ميكنك اأن تاأتي برئي�س 
الذي  الوحيد  وه��و  الآن  باملظلة  اآخ��ر يهبط  �صني  لأن��ه ل يوجد  �صعد  وزراء غري 
يحظى بالدعم الدويل«. ول بد اأن ينتمي رئي�س الوزراء اإىل ال�صنة مبوجب نظام 
الإرهاق  اأن يحل  ال�صيا�صيني يف  بع�س  ياأمل  لبنان. رمبا  الطائفي يف  املحا�ص�صة 
تغيري  دون  بال�صتمرار  للحكومة  وي�صمح  ال�صغط  يخفف  مما  املتظاهرين  على 
حتى تتمكن من تنفيذ الإ�صلحات. وقال مهند احلاج علي من مركز كارنيجي 
الوزاري  التغيري  بع�س  ح��دوث  اح��ت��م��اًل  الأك���رث  “ال�صيناريو  الأو���ص��ط:  لل�صرق 

للتخل�س من بع�س ال�صخ�صيات التي ل حتظى ب�صعبية كبرية«.

واأو�صحت مقابلت اأجرتها رويرتز هذا ال�صهر مع ما يقرب من 20 من م�صوؤويل 
احلكومة وال�صا�صة وامل�صرفيني وامل�صتثمرين، اأن لبنان يواجه اإذا مل يح�صل على 
اأو حتى التخلف عن �صداد  دعم مايل من اخل��ارج احتمال تخفي�س قيمة العملة 
ديونه يف غ�صون اأ�صهر. ويف �صوء ذلك، مل تفتح البنوك اأبوابها منذ ما يزيد على 
لهجوم  تعر�صهم  من  وخوفاً  اأموالهم  �صحب  املودعون  يحاول  اأن  خ�صية  اأ�صبوع، 
الو�صع،  ه��ذا  يف  املالية  املوؤ�ص�صات  على  جزئياً  باللوم  يلقون  ال��ذي��ن  املتظاهرين 
اإن  ح�صبما ذكر م�صرفيون. وقال �صركي�س نعوم املعلق ب�صحيفة النهار اللبنانية، 
اأو �صحبها وهذا هو ال�صبب يف اأنها ل  النا�س �صتهرع اإىل البنوك لتحويل اأموالها 
جتروؤ على فتح اأبوابها. وت�صمنت الإجراءات التي اقرتحها احلريري هذا الأ�صبوع 
3.4 مليار دولر من  لت�صجيع الإ�صلح وا�صرت�صاء املتظاهرين م�صاهمة بقيمة 
البنك املركزي والبنوك التجارية. وحذرت وكالة موديز للت�صنيف الئتماين من 
تقوي�س الثقة اأكرث يف قدرة احلكومة على خدمة ديونها ب�صبب اخلطة التي جترب 

البنوك على قبول فائدة اأقل على ديونها.
عر�صت دول وموؤ�ص�صات اأجنبية يف العام املا�صي  هل �صتتدخل دول اأخرى؟ .. 
ترى  اأن  تريد  لكنها  مي�صرة،  قرو�س  �صورة  يف  دولر  مليار   11 نحو  لبنان  على 

الإ�صلحات اأوًل. ول يوجد اأي موؤ�صر على الإ�صراع بتقدمي امل�صاعدة.
“حمق يف  اللبناين  ال�صعب  اإن  الأمريكية  وقال م�صوؤول كبري يف وزارة اخلارجية 

الغ�صب” من حكومة رف�صت معاجلة الف�صاد امل�صت�صري.
ب�صاأن  خم��اوف  وثمة  ال�صيولة  يف  م�صاكل  لديهم  “فجاأة  قائًل:  امل�صوؤول  واأردف 
لبع�س  الأف���ق  الأع��م��ال ويف  ج���دول  ك��ان على  ���ص��يء  ه��ذا  العملة،  قيمة  تخفي�س 
اأن حت�صل احلكومة اللبنانية  “هذا و�صع ل ي�صتلزم بال�صرورة  الوقت«. واأ�صاف 

على حزمة اإنقاذ، يجب عليهم القيام بالإ�صلح«
ب�صكل  اللرية  قيمة  تخفي�س  مت  اإذا   .. ذلك؟  يتفاقم  اأن  ميكن  مدى  اأي  اإىل 
حاد ومل يتمكن النا�س من احل�صول على الأم��وال من البنوك، ف�صتعم الفو�صى 
بعد ذلك، على حد قول املعلق نعوم. وقد تكون اأعمال النهب التي وقعت الأ�صبوع 

املا�صي موؤ�صراً على ما هو اآت
وقال احلاج علي من مركز كارنيجي لل�صرق الأو�صط: “�صنواجه الفو�صى«.

ال�صرائية  القوة  اأن  يعني  فهذا  ال�صعود...  يف  ال��دولر  �صعر  ا�صتمر  “اإذا  واأ���ص��اف 
يف  الفو�صى  ا�صتغلل  كثريون  و�صيحاول  فقراً  اأ�صد  الفقراء  �صي�صبح  �صتتقل�س. 

حماولة ك�صب العي�س. قد يتحول الأمر اإىل اأعمال �صغب يف مرحلة ما«.

الظروف  الح��ت��ج��اج��ات  غ��ذت   .. �صيئة؟  حالة  يف  القت�صاد  مدى  اأي  اإىل 
احليوية  امل��ال  راأ���س  تدفقات  تباطوؤ  بفعل  بلة  الطني  وزاد  ال�صعبة.  القت�صادية 

لتمويل عجز مالية الدولة والواردات.
وي�صعر اللبنانيون العاديون بهذا. فبات من ال�صعب احل�صول على الدولر ب�صعر 
ال�صرف الر�صمي البالغ 1507.5 لرية. وقال تاجر عملة اإن الدولر و�صل اإىل 

1680 لرية اليوم اخلمي�س.
الأجنبية.  بالعملت  امل�صتحقة  الديون  ل�صداد  ال��دولر  احتياطيات  ا�صتخدام  ومت 
الديون  ل�صداد  البنك م�صتعد  اإن  ال�صهر،  املركزي هذا  لبنان  وقال حاكم م�صرف 
ب�صداد  وال��وف��اء  العملة  رب��ط  على  باحلفاظ  م���راراً  ال��دول��ة  وتعهدت  امل�صتقبلية. 
ت��اأم��ني احتياجات  �صيوا�صل  اإن��ه  لبنان  امل��ح��دد. وق��ال م�صرف  ال��وق��ت  ال��دي��ون يف 

العملة ال�صعبة للقطاعني العام واخلا�س ب�صعر �صرف ثابت.
قد  الأم���وال  اأن  اإىل  املا�صي،  الأ�صبوع  اأ���ص��ار  با�صيل،  ج��ربان  اخلارجية  وزي��ر  لكن 
تنفد من لبنان بحلول نهاية العام، واأو�صح اأنه حذر الزعماء الآخرين من هذا يف 
�صبتمرب “اأيلول«. وقال با�صيل: “قلت اأي�صاً اإن القليل الباقي من الر�صيد املايل 
قد ل يكفينا لفرتة اأطول من نهاية ال�صنة اإذا مل نعتمد ال�صيا�صات املطلوبة”، دون 

اأن يحدد ماهية ما يق�صده بالر�صيد املايل.

احلدود الرتكية.  و�صتبداأ قوات رو�صية وتركية دوريات حرا�صة يف تلك املنطقة، 
ما يوفر لها �صيطرة م�صرتكة. ولكن يف الوقت الذي يكرث فيه التنويه برباعة 

الديبلوما�صية الرو�صية، فاإن هزمية اأمريكا هناك �صت�صكل �صداعاً لرو�صيا. 
وت�صري كاتبة املقال لتحول يف الأح��داث مل يتوقعه  اأ�صباب دعم الأ�صد ..  
للرئي�س  دع��م��اً  ع�صكرية  عملية  رو���ص��ي��ا  اأط��ل��ق��ت  عندما   ،2015 يف  ك��ث��ريون 
ال�صوري ب�صار الأ�صد يف مواجهة عدد من القوى، جمموعات مدعومة اأمريكياً، 
منها وحدات حماية ال�صعب الكردية، وقوى مدعومة تركياً، وداع�س، والقاعدة، 
واآخرين. وتقول الكاتبة اإن رو�صيا دعمت الأ�صد لعدة اأ�صباب، فقد كان �صديقاً 
ملو�صكو، مثل والده من قبل. وخ�صي الكرملني من انت�صار الفو�صى اإذا �صقط، 
عار�صت  لطاملا  جيوا�صرتاتيجي،  منطلق  وم��ن  ال��ف��راغ.   داع�����س  مي��لأ  اأن  اأو 
رو�صيا تدخلت و”تغيري نظام” بدعم اأمريكي، ومل تكن لت�صمح بتكرار ذلك 
التغيري.  كما �صعت رو�صيا لك�صب نفوذ يف ال�صرق الأو�صط، وتثبيت اأنها �صريك 

•• لندن-وكاالت:
اأوروب����ا واآ���ص��ي��ا الو�صطى ل��دى جمموعة  اأول��ي��ك��ر، م��دي��رة برنامج  اأول��غ��ا  ت��رى 
بوتني  فلدميري  الرو�صي  الرئي�س  �صفقة  اأن  غروب،  كرايزي�س  اإنرتنا�صونال 
القرار،  ل�صناعة  ذكية  ل�صرتاتيجية  من��وذج  اأح���دث  ه��ي  تركيا،  م��ع  الأخ���رية 
اأول��ي��ك��ر، يف �صحيفة  ل��ل��راأي عر�صته  م��ق��ال  ق��ري��ب��اً. ووف���ق  �صتخترب ح��دوده��ا 
باأن رو�صيا ل  الربيطانية، توحي الأح��داث الأخ��رية يف �صوريا  “ذا غارديان” 
تتوىل  اأنها  يبدو  بل  الأو�صط،  ال�صرق  للقرار يف  �صانعًة  وا�صنطن  مكان  تاأخذ 
اأح��دث دليل على ذلك قبل يومني، عندما  اأك��رث فعالية.  وج��اء  مهاماً  اأي�صاً 
عقد فلدميري بوتني اجتماعاً مع نظريه الرتكي، رجب طيب اأردوغان. وبعد 
اإىل  الرجلن  تو�صل  اأمريكية،  بو�صاطة  متت  �صوريا  �صمال  يف  هدنة  انق�صاء 
الكردية، عن منطقة فا�صلة قريبة من  ال�صعب  �صفقة لإبعاد وحدات حماية 

موثوق. وفيما كانت م�صاركتها مناق�صة للجهود الأمريكية، رمبا اعتقدت اأنه 
حاملا تثبت نف�صها قوًة ُيح�صب لها ح�صاب، ت�صتطيع تاأ�صي�س دورها للتو�صل اإىل 
ترتيب ما، مع اأمريكا حول م�صتقبل �صوريا، واحلرب �صد داع�س. وتبعاً لذلك، 
قد ت�صتطيع تعزيز مكانتها قوًة عظمى، وت�صاعد يف اإعادة توطيد العلقة بني 

البلدين. 
منع  �صوريا،  يف  حا�صم  تاأثري  الع�صكري  رو�صيا  لتدخل  وك��ان  حا�صم..  تاأثري 
انهيار حكم الأ�صد. ولكن ثبت اأن التعاون مع الأمريكيني �صعب. ورغم ذلك، 
اأدى  فقد  ديناميكية خمتلفة.  النفوذ، ظهرت  تقا�صم  وا�صنطن  رف�صت  وفيما 
ا�صطراب التدخل الأمريكي وتقل�صه، اإىل جانب براعة الديبلوما�صية الرو�صية، 

اإىل و�صع رو�صيا يف موقف ل حت�صد عليه يف �صوريا، ويف كامل املنطقة. 
وظهر كل ذلك يف الأ�صبوعني املا�صيني، بعد اإعلن ترامب ان�صحاب الوليات 
مع  امل��رة  ه��ذه  ت��راف��ق  ال��ذي  �صهراً،   18 يف  الثالثة  للمرة  �صوريا  م��ن  املتحدة 

اإىل منطقة يف �صمال �صرق �صوريا ت�صيطر عليها  اأخ�صر لرتكيا لتتقدم  �صوء 
الكردية  ال�صعب  حماية  وح��دات  فيها  تلعب  التي  الدميقراطية،  �صوريا  ق��وات 
دوراً رائداَ.  ومن جانبها، تو�صطت رو�صيا يف ترتيب تكتيكي بني ق�صد والأ�صد، 
ودعمت قوات الأ�صد يف تقدمها نحو احلدود، وحافظت على م�صافة بينها وبني 

القوات الرتكية، وتو�صلت اإىل اتفاق مع اأنقرة. 
املحافظة على علقات طيبة مع  اأن  اإىل  الكاتبة  وتلفت    .. نهج براغماتي 
جميع الفرقاء كان دوماً ركيزة ا�صرتاتيجية مو�صكو يف ال�صرق الأو�صط، على 
اأ�صدقاء وخ�صوم، واتبعت  املنطقة بني  الوليات املتحدة التي ق�صمت تاريخياً 

رو�صيا نهجاً براغماتياً. 
وعملت رو�صيا اأي�صاً على التعاون مع اأي بلد لها م�صالح فيه. وعندما اختلفت 
مع طرف ما، تقبلت فكرة اأن كل جانب �صيبذل ما يف و�صعه للح�صول على ما 

يريده، على اأن يوا�صل التن�صيق يف ق�صايا اأخرى. 

هل ت�شتطيع رو�شيا موا�شلة لعبتها الذكية يف املنطقة؟

بوتني... قوة عاملية

القمة الفريقية الرو�صية... امل جديد

جنحت القمة يف تنظيم ا�شرتاتيجية مو�شكو 
ل�شتعادة عالقة مميزة مع قارة اأُهملت يف وقت ما

مل ينتقل رئي�ص الكرملني, يف ع�صرين عامًا من ال�صلطة, 
اإل ثالث مــرات فقــط اإىل اأفريقيــا جنــوب ال�صحــراء
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املرجع : 1215
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ خالد �صيف ابراهيم املعيني ، اإماراتي اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 1٠٠%  اىل ال�صيد/ عبداهلل �صيف عبدالرحمن 
حممد املازمي ، اإماراتي اجلن�صية يف )�صالة املنطقة للياقة البدنية( مبوجب رخ�صة رقم 
)573٠35( ورقم ال�صجل )8692( يتنازل �صاحب الرخ�صة لخر.  وعملبن�س املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2٠13 يف �صان الكاتب العدل. فقد 
اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1223
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عبدالعزيز علي عبداهلل علي - الإمارات  اجلن�صية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 1٠٠%  وذلك اىل ال�صيد/ را�صد لليلكات بوناكانتاكات 
باإمارة  تاأ�ص�صت  الدليل(  )بقالة  با�صم  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  الهند   - �صادويل  بورايل  بوتيا 
للرخ�صة  القانوين  ال�صكل  تغيري   : اأخرى  تغيريات   )19114( رقم  رخ�صة  ال�صارقة مبوجب 

حيث كان )موؤ�ص�صة فردية( لي�صبح )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2٠13 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1221
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/�صريل فرينانديز ، هندي اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرتخي�س املهنية : الواجهة خلدمات 
بينتو  جوزيف  مارى  لل�صيد/  وذلك   764389 مهنية  ترخي�س  املباين  تنظيف 
مت  حيث   : اخرى  تعديلت   - اجلن�صية  هندي   ، اروكي�صامي  جكوب  جكوب 
تنازل �صاحب الرخ�صة.  وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�صنة  2٠13 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا 
العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 

من تاريخ هذا العلن.
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 123٠
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ مها فوازي طويه ، اردنية اجلن�صية ترغب يف البيع والتنازل 
، مبوجب رخ�صة رقم  العرو�س لتجارة ف�صاتني  الفراح  البالغة )1٠٠%( يف  عن كامل احل�ص�س 
)727٠41( وذلك اىل كل من ال�صيد/ خليفة مراد حممد عبدالرحمن البلو�صي ، اإماراتي اجلن�صية 
وال�صيد/ و�صام حممد �صعيد ال�صوحه ، اردين اجلن�صية وال�صيد/ مهند نبيل بديع خف�س ، اردين 
اجلن�صية - تعديلت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة لخرين وتغيري ال�صكل القانوين من وكيل 
خدمات اىل ذ م م.  وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  
2٠13 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1217
يف  يرغب  اجلن�صية  بنغلدي�س   - مياه  �صونا  اخلري  ابو  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 1٠٠%  وذلك اىل ال�صيد/ حممد عبدامللك حممد 
مبور علي - بنغلدي�س اجلن�صية ، يف الرخ�صة با�صم )بقالة ابو اخلري �صونا( تاأ�ص�صت باإمارة 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )573263( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة. - 
تعديلت اخرى :- مت تغيري ال�صم التجاري من )بقالة ابو اخلري �صونا( اىل )بقالة حممد 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة   عبدامللك(  وعملبن�س 
2٠13 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1226
اجلن�صية  الهند   - احمد  اقبال  بن  احمد  ا�صتياق  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف / ا�صتياق احمد للخياطة والتطريز ، رقم 
ترخي�س 757457 ريا�س احمد رايف احمد �صيخ ، الهند اجلن�صية - تعديلت اأخرى : مت 
تغيري ال�صم التجاري من ا�صتياق احمد للخياطة والتطريز اىل / ريا�س احمد رايف 
للخياطة والتطريز.  وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�صنة  2٠13 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  �صوف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1228
الإمارات   - علي  ال  علي  �صالح  حممد  ح�صن  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البتكار  )دار  1٠٠%  يف  البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�صية 
لتجارة ال�صاعات( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )735٠٠٠( وذلك 
اىل ال�صيد/ حممد ريا�س �صوروتي كونهاميدهاجي - الهند اجلن�صية - تغيري ال�صكل 

القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اىل )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2٠13 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  

على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن.
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1219
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/كرولني �صوبي ماك�صيمون - الهند اجلن�صية 
ركن  )�صالون  يف    %1٠٠ البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
 )755886( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  للحلقة(  الفلح 
وذلك اىل ال�صيد/ غري�س �صنتهاما غوبي - الهند اجلن�صية.  وعملبن�س املادة 
�صان  ل�صنة  2٠13 يف   )4( رقم  القانون الحتادي  احكام   )14( فقرة )5( من 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  

على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن.
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 43٠
هندية    ، نوفيل  راثناكار  �صوان�س  مي�صال  ال�صيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
املهنية  الرتخي�س  يف  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  اجلن�صية 
لل�صيدة/  وذلك   519581 مهنية  ترخي�س  لل�صيدات  ريت�صموند  �صالون   :
رامي�صوارى كي�صور �صيتي كومار - هندية اجلن�صية  تعديلت اخرى : حيث مت 
تنازل �صاحب الرخ�صة.  وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�صنة  2٠13 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا 
العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 

من تاريخ هذا العلن.
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
يف الق�صية رقم 2017/3872 جتاري جزئي ال�صارقة  

املدعية / �صركة بو�صكو للتجارة - ذ م م  - املدعي عليهم / الفن الراقي للخدمات الفنية - �س ذ م م 
احمد اإ�صماعيل عبداحلميد عايد وخليفة جمعة بلل جمعة 

اخل�صمان املدخلن / ال�صيد حممد اإبراهيم حممد رم�صان   حممد كمال حممد علي رم�صان 
عطفا على احلكم التمهيدي ال�صادر من حمكمة ال�صارقة الإحتادية الإبتدائية املوقرة ال�صادر بتاريخ 
2٠19/9/26 والذي ق�صى باإدخال اخل�صمان املدخلن ، ونظرا لعدم ا�صتطاعة اخلربة الو�صول للخ�صمان 
تقرر  فقد   ، رم�صان(  علي  حممد  كمال  وحممد  رم�صان  حممد  ابراهيم  حممد  )ال�صيد  املدخلن 
اإعلنهما حل�صور جل�صة اخلربة احل�صابية يف الدعوى املذكورة اأعله يف مقر اخلربة الكائن يف مدينة 
اأبوظبي �صارع الكرتا قرب بناية احلمرا بلزا وخلف معر�س الهوندا لل�صيارات - موجود يف نف�س البناية 
حمل نا�صا للكهربائيات - الطابق ال�صابع ع�صر مكتب رقم 17٠1 )مكتب القمة( وذلك يوم الثلثاء املوافق 
2٠19/11/5 يف متام ال�صاعة الثالثة ظهرا وذلك لعقد اجتماع اخلربة ، وقد كلفت اخلربة املدعية باإعلن 

اخل�صمان املدخلن بالن�صر حل�صور اإجتماع اخلربة يف املكان واملوعد املحددين اأعله. 
اخلبري احل�صابي / ع�صام ح�صني احلامد

  0503314644

اإعالن حل�صور
 جل�صة اخلربة احل�صابية 

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
 يف الدعوى 2019/3267 جتاري جزئي  

رقم  الدعوى  يف  ح�صابيا  خبريا  بندبنا  دبي  حماكم  حكم  �صدر  انه  حيث 
برفع  �صانتو�س  كونرادو   / املدعي  قام  حيث  جزئي(  جتاري   2٠19/3267(
اندري   / عليه  املدعي  ب�صفتكم  فيها  واخت�صمكم  الذكر  �صالفة  الدعوى 
هيرني عبدون وعليه فاإننا ندعوكم لعقد اجتماع خربة مبقر مكتبنا الكائن 
يف القرهود بناية اركاد امام حمطة مرتو جيجيكو مكتب رقم 2٠6 وذلك 
يوم 2٠19/1٠/3٠ ال�صاعة 11 �صباحا  وذلك لتقدمي دفاعكم ودفوعكم يف 

الدعوى املاثلة ول�صتلم ما لديكم من م�صتندات ومن ن�صختني.  
اخلبري احل�صابي

اإبراهيم عبدامللك حممد  - قيد رقم )1( 
زميل املجمع العربي للمحا�صبني القانونيني

ع�صو جمعية املحا�صبني ومدققي احل�صابات  

اإعالن بالن�صر
حل�صور اجتماع اخلربة 

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
يف  الدعوى 2019/939 جتاري كلي - دبي 

املدعي / بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة(
بوكالة املحامي / حمده مكي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية  

املعلن اليه / املدعي عليهم /
الأول / اي ا�س اي تي ايه ئي منطقة حرة - ذ م م ، الثاين / ماهي�س فايديا نا�صان ايبكيال  

الثالث / اأي ا�س اأي تي ايه ئي - الريا�س - فرع ، الرابع / اي ا�س اأي تي دبليو ال ال - البحرين - فرع   
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعله فقد حددنا يوم الإثنني  
املوافق 2٠19/11/4 يف متام ال�صاعة العا�صرة والن�صف �صباحا لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك مبقر 
مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�صارد - دبي - القرهود ، �صارع املطار ، مبنى الفجر للأعمال ، الطابق الأول، 
مكتب رقم 12٠    لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع املذكور مع اإح�صار كافة 
وملتابعة تطورات  ا�صتف�صارات  اية  ب�صاأن  باأول  اول  ، وعليكم مراجعة اخلبري  بالدعوى  املتعلقة  امل�صتندات 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�صتلم امل�صتندات والتعقيب عليها.
اخلبري/ �صعيد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم  القيد بوزارة العدل 449 

دعوة حل�صور 
الجتماع الأول للخربة   

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
 اعالن بالن�صر 

اىل املدعى عليهم / 1- مطعم ال�صامي 2- عبدالقادر نظمي البو�صي 
املدنية  الواحد  اليوم  دائرة   2٠19/4٠5٠ رقم  م  م  ذ  �س   - فري�س  فارم   / املدعي  بان  نعلمكم 
والتجارية الثانية  قد رفع الدعوى املذكورة اعله يطالب فيها : الزام املدعي عليهم بدفع 
للفوائد  بالإ�صافة   ، والت�صامم  الت�صامن  �صبيل  للمدعي على  مبلغ وقدره )83.733 درهم( 
وامل�صاريف  بالر�صوم  الزامه   ، التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 

واتعاب املحاماة. و�صمول احلكم بالنفذا املعجل مطلقا بل كفالة. 
لذا يقت�صي ح�صورك اأمام مكتب اإدار الدعوى مكتب رقم )11( مبحكمة ال�صارقة الإحتادية   
البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�صتندات ، وذلك يوم الإثنني املوافق 2٠19/11/4 ، ال�صاعة 8.3٠ �صباحا  وذلك للنظر يف 
الدعوى املذكور امل�صار اليها اأعله - بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ 

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

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
  ال�صماء 

تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعوة/�صم�صه حارب 
خلفان الريامي ، تقدمت بطلب تعديل م�صمى القبيلة من 
التعديل  بعد  ا�صمها  ليكون   ، )ال��ف��لح��ي(  اىل  )ال��ري��ام��ي( 
يف  م�صلحة  له  من  وان  الفلحي.  خلفان  ح��ارب  �صم�صه   /
تاريخ  من  يوما  ع�صر  خم�صة  خ��لل  يتقدم  ان  الع��رتا���س 

العلن امام ق�صم ال�صهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
 قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية 

 ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم 2018/169 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: م�صرف الإمارات الإ�صلمي - �س م ع

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 الطابق الثالث - هاتف رقم / 3834587 04 موبايل 
رقم 0504239566 مكاين رقم 3135291835 

املنفذ �صده : احمد حممد احمد دعب�س  عنوانه : اإمارة دبي - منطقة احلبية اخلام�صة - م�صروع مزن - بنايات رمرام - 
مبنى الرمث AlRamth 45( 45( الطابق رقم )3( �صقة رقم )302( - على قطعة الر�س رقم )43( 

اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثلث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2019/11/6 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�صاريف خلل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : �صقة �صكنية - املنطقة : 
احلبية اخلام�صة - رقم الر���س : 43 - ا�صم املبنى : الرمث 45 - رقم املبنى : 49 - رقم العقار : 302 - امل�صاحة : 

عطاء لعلى  ويباع  درهم   )928.192( ب�����  املقدرة   - مربع  مرت   107079
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7710(
املنذرة / �صركة مدينة العمال الكويتية العقارية - فرع دبي 

املنذر اليه / اقيورا للخدمات الفنية - �س ذ م م 
فاإن  بدبي  العدل  كاتب  ل��دى  وامل�صجل  ع��ديل  ان��دار   2٠19/1/185689 رق��م  الإن���ذار  مبوجب 
املنذرة تنذر املنذر اليها ب�صداد مبلغ 36.4٠٠ درهم قيمة �صيكي اليجار رقمي ٠٠٠426 املوؤرخ 
يف 2٠18/11/1 وامل�صحوب على بنك را�س اخليمة ، وال�صيك رقم ٠٠٠427 املوؤرخ يف 2٠19/1/1 
وامل�صحوب على بنك راأ�س اخليمة وذلك خلل ثلثون يوما من تاريخ الن�صر مع ت�صليمه العني 
املوؤجرة للمنذرة خالية من ال�صخا�س وال�صواغل واح�صار براءة ذمة من هيئة املياه والكهرباء 
واإل �صي�صطر املنذر اأ�صفا لتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحفظية والق�صائية لخلء 
املنذر اليها من العني مع حتميلها جميع الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ 

كافة حقوق املنذرة الأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7708(

املنذر : هناء ناجي العبد اهلل ، اجلن�صية فل�صطني 
املنذر اليه : ال�صو�صن للنقل العام - �س ذ م م 

املو�صوع / اإنذار عديل بالن�صر 
نخطركم باأنه اإذا مل ت�صلموا الثاث اىل وجهته يف لبنان او تدفعوا قيمته م�صافا 
اليها اجرة ال�صحن مبلغ وقدره 75. 71.361 درهما )واحد و�صبعون الفا وثلثمائة 
ن�صر  تاريخ  ايام من  �صبعة  فل�صا( يف خلل  و�صبعون  درهما وخم�صة  و�صتون  واحد 
حينها   ، مواجهتكم  يف  القانونية  الإج����راءات  حتريك  اىل  �صن�صطر  الإن���ذار  ه��ذا 
واتعاب  وم�صاريفها  املحكمة  ر�صوم  امل�صتحق  املبلغ  ا�صل  اىل  ا�صافة  �صتتحملون 

املحاماة مع الفائدة القانونية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7704(
املنذر : ريليبيل للنقل بال�صاحنات الثقيلة واخلفيفة �س ذ م م 

بوكالة املحاميان / جمال ال�صنقيطي ومنى املل 
املنذر اليه : غرناطة الوروبية للن�صاءات الهند�صية -�س ذ م م   جمهول حمل الإقامة 

املو�صوع / انذار ب�صداد مبلغ 11٠643.75 مائة وع�صرة الفا و�صتمائة وثلثة واربعون درهم 
وخم�صة و�صبعون فل�صا 

- حيث انه قد انذر املنذر املنذر اليها ب�صدد مبلغ )11٠643.76 درهم( وذلك نتيجة عدد )31( 
فاتورة م�صتلمة من قبل املنذر اليها  - وحيث انكم مل توفوا بقيمة هذه الفواتري  حتى تاريخه 
اليه لتكليفه  املنذر لتوجيه ه��ذا الإن���ذار للمنذر  او م��ربر قانوين - مما دع��ى  ب��دون وج��ه حق 
ا�صتلم هذا  اي��ام من تاريخ  بالوفاء باملبلغ املذكور وق��دره 11٠643.76 دره��م يف خ��لل  خم�صة 

الإنذار واإل �صنكون م�صطرين لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �صدكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7706(

املنذر : مدينة دبي امللحية - �س ذ م م  
املنذر اليه : �صول�س مودو للخدمات البحرية - �س ذ م م  )جمهول حمل 
الإقامة( - ينذر املنذر املنذر اليه ب�صداد قيمة اليجار املرت�صد يف ذمتها 
للمنذرة خلل 3٠ يوم من تاريخ ن�صر هذا الإنذار ويف حالة عدم ال�صداد 
خايل  اليجار  عقد  حمل  العني  باخلء  اليها  املنذرة  تنذر  املنذرة  ف��اإن 
الت�صليم  تاريخ  اليجار حتى  قيمة  ب�صداد  والزامها  ال�صواغل  كافة  من 
الفعلي للعني مع ت�صليمها كافة املخال�صات عن كافة املرافق مع حتملها 

امل�صروفات والر�صوم ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7705(

املنذر : مدينة دبي امللحية - �س ذ م م  
املنذر اليه : ارتيك مارين �صريفي�صز )جمهول حمل الإقامة( 

مبوجب  عليها  امل�صتحق  الي��ج��ار  ب��دل  �صداد  ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ثلثني  ومتهلها   2٠16/11/8 امل���وؤرخ  الي��ج��ار  عقد 
الإن��ذار واإل �صوف ت�صطر اىل اجلوء اىل مركز ف�س املنازعات بني املوؤجرين 
خالية  للمنذرة  وت�صليمها  للعني  ب��الإخ��لء  للمطالبة  ب��دب��ي  وامل�صتاأجرين 
كافة  حتملها  مع  املرافق  كافة  عن  املخال�صات  وت�صليمها  ال�صواغل  كافة  من 
الور�صة حمل اليجار  امل�صروفات والر�صوم واتعاب املحاماة حتى متام ت�صليم 

)مع حفظ حقوق املنذرة ايا ما كانت(.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7709(

املنذر : امل�صاريع الأملانية اخلليجية املحدودة 
املنذر اليه : قطار امل�صتقبل للمقاولت الفنية - ذ م م - فرع دبي - رخ�صة جتارية رقم 72٠738 

املنذرة  انذار عديل وامل�صجل لدى كاتب العدل بدبي فاإن  الإن��ذار رقم 2٠19/177754  مبوجب 
ومبوجب هذا الإنذار تنبه على املنذر اليها ب�صداد املبالغ املرت�صدة بذمتها والواردة ب�صدر هذا 
الإنذار بقيمة اإجمالية وقدرها 192.٠93.٠4 درهم اإماراتي )مائة واثنان وت�صعون الف وثلثة 
وت�صعة درهم واربعة فل�س( وذلك خلل خم�صة ايام من تاريخ ايام من تاريخ الإعلن بالن�صر 
بهذا الإنذار واإل �صن�صطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللزمة للزامكم ب�صداد املبلغ 
املذكور والفائدة القانونية امل�صتحقة عليه ، ف�صل عن احلجز على كافة اموالكم املنقولة والغري 
الأ�صرار  كافة  عن  التعوي�س  م�صوؤولية  حتميلكم  اىل  بالإ�صافة  العلني  باملزاد  وبيعها  املنقولة 

املادية والأدبية التي حلقت باملنذرة والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
الدعوى رقم: 2144 / 2019م –مدين، جزئي، جتارى 

حمكمة اأبوظبي البتدائية املدنية التجارية
اإىل املدعى عليها: ال�صيد/ غامن �صامل معي�صد �صامل املن�صوري، )جمهول حمل الإقامة(. 

مبا اأن املدعى : بن�ك م�صر ب�وكالة: مكتب االكتبي وخليفة بن هويدن للمحاماة والإ�صت�صارات القانونية  
فاأنتم  اأبوظبي،   � جتاري   � – جزئي  مدين  2144-2019م،  رقم:  الق�صائية  الدعوى  عليكم  اأقام  قد 
املحكمة جلل��صة اخلربة  املكلف من عدالة  امل�صريف  اأمام اخلبري  القانوين باحل�صور  اأو وكيلكم  مكلفون 
دار   « اخلبري  مبكتب  ظهرا،  الثانية  ال�صاعة  2019م،  اأكتوبرب  من   31 املوافق:  اخلمي�س  يوم  الأويل 
البيان للح�صابات وال�صت�صارات« دبي، ديرة، �صارع الإحتاد، بجوار حمطة القيادة لقطار دبي، بناية ال�صيخ 
 ،  04  2511318   ،02  6666782 فاك�س   02-  4476555 هاتف   ،05 مكتب   ، املكتوم  را�صد 
م�صطحبني معكم ن�صخة عن ك�افة امل�صتندات املوؤيدة ل�دف�وع�كم، وما ترونه منا�صبا لتي�صري اأعمال اخلربة 
ومتكني اخلبري من اأداء مهمته، وبيان وجه احلق يف الدعوى، ويف حال ع�دم احل�صور �ص��يتم الإجراء يف 

غ��يابكم وتتحملون كامل امل�ص���ئولية.
اخلبري امل�صريف الدكتور/ حممد الفقي
هاتف: 6521992 050

اإعــالن ح�صور اجتمـاع الـخـربة

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/280  تنفيذ عقاري   
مو�صوع الق�صية:تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2٠15/261 عقاري كلي 

واملعدل بال�صتئنافني رقم 2٠16/417 - 2٠17/444 ا�صتئناف عقاري واملميز برقم 
2٠19/14/2٠19/6 طعن عقاري، ب�صداد املبلغ املننفذ به وقدره )475556.6( درهم �صامل 

للر�صوم وامل�صاريف.
حممد  خلود  وميثلها  العقارية  للو�صاطة  اوب�صنز  التنفيذ:موؤ�ص�صة  الإعلن:طالب  طالب 
الوحي�صي  اح��م��د  ع��ب��داهلل  ���ص��ده:1- حممد  اعلنه:املنفذ  املطلوب  امل��ه��ريي   ث��اين  ع��اب��د 
اخلا�صة  اموالكم  على  بانه مت احلجز  نعلنكم  الع��لن:  القامة  مو�صوع  جمهول حمل 
وهي عبارة عن العقار الكائنة مبنطقة الرب�صاء جنوب الرابعة - برقم ار�س 182٠ - وفاءا 

للمبلغ املطالب به يف ملف اعله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4649   تنفيذ جتاري  
القامة مبا  �صلبي جمهول حمل  ���ص��ده/1- ماهر  املنفذ  اىل 
اأقام عليك  ا�صحاق ق�صار جيان - قد  التنفيذ/رايف  ان طالب 
املبلغ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���له  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املنفذ به وقدره )51785( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه 
املذكور خلل 15 يوما  بالقرار  بحقك يف حالة عدم اللتزام 

من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

مبا�صرة  غ���ري  اأو  م��ب��ا���ص��رة  امل��ع��ن��ي��ني 
موؤلف  يو�صح  العمل”،  هذا  لإج��راء 
مينجيل”  ج��وزي��ف  “اختفاء  ك��ت��اب 

)دار غرا�صيه(.

فرن�صا: عندما جعل
 ميرتان قرب بيتان ُيزهر

   يف فرن�صا، اعترب اإميانويل ماكرون 
 ،2018 ن���وف���م���رب  يف  “�صرعيا” 
العظمى  احل�����رب  “حرا�س  ت���ك���رمي 
الن�صر”  اإىل  اجل��ي�����س  ق����ادوا  ال��ذي��ن 
ومن  الأوىل،  العاملية  احل��رب  خ��لل 
ي�صبح  اأن  قبل  بيتان،  فيليب  بينهم 
مع  املتعاونة  في�صي  حلكومة  رئي�ًصا 

النازية، من 1940 اإىل 1944.
ك���ان  و1992،   1986 وب������ني     
الرئي�س ال�صرتاكي ال�صابق فران�صوا 
باقة زهور  بو�صع  اأم��ر  ق��د  م��ي��رتان، 
املار�صال  ق��رب  على  نوفمرب   11 ك��ل 
وكذلك  ف��ي��ن��دي،  ي���و، يف  دي  اإي����ل  يف 
حرا�س  م��ن  اأخ���رى  قبور  �صبعة  على 
الوقت،  ذل���ك  يف  ال��ع��ظ��م��ى.  احل����رب 
للجدل  مثرًيا  ميرتان  فران�صوا  كان 
ال�صيا�صيني  خ�����ص��وم��ه  م���ن  ���ا،  اأي�������صً
ال�صرتاكي...  احل���زب  م��ن  وك��ذل��ك 
�صبيل  على  كان،  �صرتاو�س  دومينيك 

املثال، انتقد هذا الختيار.
عن لك�صربي�ص

فاإن  البايي�س،  وبالن�صبة ل�صحيفة     
“تغلق  ف��ران��ك��و  ج��ث��م��ان  ن��ق��ل  عملية 
كيف  اآخًرا”:  وتفتح  طويًل،  تاريًخا 
دي  “فايل  فيه  ت�صبح  ب�صكل  نعمل 
لرعب  م��ت��ح��ًف��ا  كايدو�س”  ل���و����س 
ديكتاتورية فرانكو، كما هو احلال يف 

بلدان اأخرى«.
“غري �صاملة” على  ن��ظ��رة ع��ام��ة      
البلدان التي يثري فيها م�صري رفات 

الدكتاتوريني ال�صابقني جدًل:

اإيطاليا: بريدابيو, م�صقط راأ�ص 
مو�صوليني وم�صروع متحف مثري 

للجدل
ن�صمة   6500 �صكانها  بلدية عدد     
جتذب  رومانيا،  اإميليا  اقليم  يف  تقع 
يحّنون  مم��ن  ك��ب��ريا  ع���ددا  بريدابيو 
ال�صابق  الإي���ط���ايل  ال��دي��ك��ت��ات��ور  اإىل 
-1883( م���و����ص���ول���ي���ن���ي  ب��ي��ن��ي��ت��و 

1945(، ال��ذي ل ي��زال ح��ا���ص��ًرا يف 
الذاكرة اجلماعية.

املدينة  ه����ذه  يف  ان����ه  اىل  ون�����ص��ري     
الدوت�صي  ُول��د  ال�صغرية،  الإيطالية 
وُدفن. وبريدابيو هي موطن ملوقعني 
مولد  �صهد  ال��ذي  البيت  �صياحيني: 
وال���ق���ب���و ح��ي��ث دفنت  م��و���ص��ول��ي��ن��ي، 
كل  الأخ��ري  ه��ذا  وي�صتقطب  عائلته. 
األف  و100  األ����ف   50 ب��ني  م��ا  ع���ام 

�صخ�س. 
   ويريد جورجيو فرا�صينيتي، عمدة 
اإن�صاء  البلدية،  هذه  الو�صط(  )ي�صار 
ال�صابق  املقّر  يف  للفا�صية  “متحف” 
لهذا  فبالن�صبة  مو�صوليني.  حل��زب 
اأوردته  م��ا  ح�صب  املنتخب،  امل�����ص��وؤول 
“العدو   ،2016 عام  بري�س  فران�س 
هو  حم��ارب��ت��ه  يجب  ال���ذي  احلقيقي 
اجلهل واب��ت��ذال ال��ت��اري��خ«.     تك�صف 
الن���ق�������ص���ام���ات ح�����ول امل���������ص����روع، اأن 
اإيطاليا.  املو�صوع ل يزال ح�صا�ًصا يف 
اأو  ال���ت���اري���خ  م���راوغ���ة  اإن  “عموما، 
للغاية،  �صيئة  ف��ك��رة  قمعه  اأو  دف��ن��ه 
اإِي�صاِحّيا  م��ت��ح��ف��ا  اأف�����ص��ل  زل���ت  م���ا 
الفراغ”،  بدل  للجميع،  وبيداغوجيا 
اأوليفييه غ��وي��ز.     ان اجلدل  يوؤكد 
عام  بعد.  ينته  مل  مو�صوليني  ح��ول 
الديكتاتور  اأ���ص��رة  افتتحت   ،2005
اإىل  جثته  نقل  ينبغي  ه��ل  النقا�س: 

روما، اإىل مكان اأكرث هدوًء؟
   مت القب�س على بينيتو مو�صوليني 
قبل  م��ن  بيتات�صي  ك���لرا  وع�صيقته 
كومو.  بحرية  �صاطئ  على  مقاومني 
مت اإعدامهما يف 28 اأبريل 1945. 
ميلنو  اإىل  اجل���ث���ت���ان  ُن���ق���ل���ت  ث����م 
عامة.  �صاحة  و�صنقهما يف  لعر�صهما 
وك��م��ا ذّك����رت ل��وم��ون��د، اإدراك������ا منها 
فاإن  امل�����ص��م��وم،  الإرث  ه����ذا  مل��خ��اط��ر 

اأدولف  راأ���س  اأم��ام م�صقط  النم�صا  يف 
براوناو  يف   )1945-1889( هتلر 
النم�صاوية،  ال����دول����ة  ل��ك��ن  اإن.  اآم 
 ،1972 امل�صتاأجرة للمبنى منذ عام 
اإج���راء  بعد  ال��ب��ي��ت،  مالكة  اأ�صبحت 

طويل لنتزاع امللكية.
    يف م��وق��ع م��رك��ز ال��ت��وث��ي��ق، املوقع 
للحزب  ن����ورم����ربغ  مل���وؤمت���ر  ال�����ص��اب��ق 
ال��ن��ازي -ال���ذي افتتح يف ال��راب��ع من 
جتّمع  -ان���ع���ق���د   2001 ن���وف���م���رب 
فرباير.  نهاية  يف  امل��ت��ط��رف  لليمني 
لليهود  املركزي  املجل�س  رئي�س  وعرّب 
اأمل���ان���ي���ا، ج���وزي���ف ���ص��و���ص��رت، عن  يف 
النازيني  جت���ّم���ع  وو����ص���ف  ���ص��خ��ط��ه، 
يحتمل”،  ل  “ا�صتفزاز  ب��اأن��ه  اجل��دد 
هذه  مثل  “مبنع  ال�صرطة  مطالبا 
لأنها  امل�صتقبل”،  يف  ال��ت��ج��م��ع��ات 
“لي�صت اأول حادثة من هذا النوع يف 

نورمربغ«.
ال�صتغال  بعملية  ق��ام��ت  »اأمل��ان��ي��ا     
نهاية  يف  ذل����ك  ومت  ال����ذاك����رة،  ع��ل��ى 
اأوليفييه  ُي��ذّك��������������ر  ال�ص���بعينات”، 

غويز. 
الذاكرة  عمل  عامة:  قاعدة  “هناك 
ي���ب���داأ ب��ع��د ع���دة ع���ق���ود، ح��ت��ى ل تتم 
زع���زع���ة ا���ص��ت��ق��رار ه��ي��اك��ل ال���دول���ة. 
العمومية  ال�صلطات  تنتظر  ل��ذل��ك 
النا�س  من  العظمى  الغالبية  تقاعد 

على  العمل  يتم  “مل  اأك��ت��وب��ر.  ث���ورة 
م�صلحة  لأن  رو����ص���ي���ا،  يف  ال����ذاك����رة 
ت��ت��م��ث��ل يف وجود  ب��وت��ني  ف���لدمي���ري 
دولة قوية، ول جمال لإ�صعاف فكرة 
يقول  للغاية”،  ق���وي  ح��اك��م  وج����ود 

اأوليفييه غويز.
1961، مت �صحب  اأكتوبر   31    يف 
-1878( ���ص��ت��ال��ني  ج���وزي���ف  ج��ث��ة 
تامة،  ���ص��ري��ة  ويف  ل���ي���ل،   )1953
بجانب  ي�صرتيح  حيث  ال�صريح  من 
لينني، وذلك ب�صبب “�صوء ا�صتغلله 
خليفته  ذك��ره  م��ا  ح�صب  لل�صلطة”، 
نقل  ث����م مت  خ���روت�������ص���وف.  ن��ي��ك��ي��ت��ا 
توا�صعا  اأك��رث  اإىل قرب  �صتالني  بقايا 
بالقرب من الكرملني. ومكان الدفن 
ك��ث��ريي��ن يحّنون  م�����زار لأن���ا����س  ه���و 
ال��ت��ي مل  ال��ب��ل��دان  “يف  امل��ا���ص��ي.  اإىل 
ت��ق��م ب��ال���ص��ت��غ��ال ع��ل��ى ال���ذاك���رة، فاإن 
يلحظ  الأقوى”،  ه��ي  الإغ������راءات 

اأوليفييه غويز.

اأملانيا والنم�صا:
 اأماكن احلج النازي

    جرت مواكب حج للنازيني اجلدد 

اأخفت املكان  ال�صلطات الإيطالية قد 
عام  الدوت�صي حتى  فيه  دفنت  ال��ذي 

.1957

رومانيا: ت�صاوت�صي�صكو,
 ونقد احلياد

انتفا�صة  بعد  ال�صلطة  م��ن  ُط���ردا     
دموية، واألقي القب�س على الديكتاتور 
ت�صاوت�صي�صكو  ن��ي��ك��ولي  ال���روم���اين 
“1918-1989” وزوجته اإيلنا، 
ومتت حماكمتهما على وجه ال�صرعة، 
 1989 دي�����ص��م��رب   25 يف  واأُع����دم����ا 
من  وخ��وف��اً  ب��وخ��ار���ص��ت.  ثكنة يف  يف 
الزوجان ليًل  تدني�س قربهما، دفن 

بعد اإعدامهما.
   عام 2012، طلب ابنهما فالنتني 
ا���ص��ت��خ��راج اجل��ث��ت��ني، ل��ل��ت��اأك��د م��ن اأن 
املقربة  ف��ع��ل يف  دف���ن���ا  ق���د  وال����دي����ه 
الع�صكرية يف غين�صيا، بوخار�صت، كما 
اختبارات  واأك���دت  فيغارو.  ل��و  ذك��رت 
الزوجني  ه���وي���ة  ال���ن���ووي  احل��م�����س 
قرب  يف  دفنهما  ومت  ت�صاوت�صي�صكو، 
دي�صمرب  م����ن  ال����ث����ام����ن  يف  ج����دي����د 
داخل  الآن  اجلثتان  وترقد   .2012

نف�س القرب.    زاد احلنني لل�صيوعية 
يف روم��ان��ي��ا يف ال�����ص��ن��وات الأخ�����رية. 
من  العديد  جتّمع   ،2018 ويناير 
ت�صاوت�صي�صكو  بزعيمهم  امل��ع��ج��ب��ني 
اأم��������ام ق�����ربه ب����ال����رخ����ام الأح�����م�����ر يف 

الذكرى املئوية مليلده.
ال�صابق  الق����ام����ة  م��ق��ر  ا���ص��ت��ق��ب��ل     
الربيع،  الروماين، ق�صر  للديكتاتور 
دون   ،2017 ع����ام  زائ�����ر  األ�����ف   36
نظرة نقدية لتلك الفرتة من التاريخ 
الروماين. وكما تذّكر لو فيغارو، فاإن 
ال�صلطات الرومانية التي ت�صرف على 
“امل�صاألة  اأن  تو�صح  ال���زي���ارات،  ه��ذه 
لي�صت �صيطنة ت�صاوت�صي�صكو الإن�صان 
اأو  حججا  له  جند  اأن  اأو  الزعيم،  اأو 

اأعذارا ملا حدث«.
فاإن  “احلياد”،  ه���ذا  ول�����ص��م��ان      
ال�صباب،  من  هم  املعينني  املر�صدين 
ويتم اختيارهم من جيل ل يعرف اإل 
اأو ل يعرفه على  القليل عن النظام، 
الإط���لق. وق��د مت انتقاد ه��ذا النهج 
من قبل املثقفني الرومانيني، قائلني 
اإنها فر�صة �صائعة لرومانيا لتواجه 

تاريخها مبا�صرة.

رو�صيا: نقا�ص حول
 اإخراج ج�صد لينني

   م����ا ي����ق����ارب م���ئ���ة ع�����ام ب���ع���د وف����اة 
 ،1924 اإيلني لينني عام  فلدميري 
للزعيم  امل��ح��ن��ط��ة  اجل���ث���ة  ت������زال  ل 
ال�صيوعي ال�صابق )1924-1870( 
يحت�صنها  م���و����ص���ك���و  يف  م�����وج�����ودة 
اأمام  احل��م��راء،  ال�صاحة  يف  �صريحه 

الكرملني، املفتوح للجمهور.
بانتظام  ال���ط���اول���ة  ع���ل���ى  وي����ع����ود     
ال��ن��ق��ا���س ال��دائ��ر ح���ول اخ����راج ج�صد 
ل��ي��ن��ني م���ن ال�����ص��ري��ح ل��دف��ن��ه. لكن 
الرو�صية  ال�صلطات  ظلت  الآن،  اىل 
ح��ري�����ص��ة ع���ل���ى ع�����دم ات����خ����اذ ق�����رار. 
بوري�س  ال�صابق  الرئي�س  ي��ج��روؤ  مل 
يلت�صني على اتخاذ قرار خلل فرتة 
وليته، بني 1991 و1999، خوًفا 

من رد فعل احلزب ال�صيوعي.
   خليفته، فلدميري بوتني، يراهن 
اأي�����ص��ا ع��ل��ى ال���وق���ت. وح�����ص��ب م�صح 
اأجراه مركز ليفادا امل�صتقل يف مار�س 
من  فقط  ب��امل��ائ��ة   31 ف���اإن   ،2017
زعيم  رف���ات  دف��ن  يعار�صون  ال��رو���س 

ا�صتطالع: 31 باملئة فقط من الرو�ص 
يعار�صون دفن رفات زعيم ثورة اأكتوبر

ل يزال �شبح فران�شي�شكو 
فرانكو يطارد اإ�شبانيا املعا�شرة

نّظم النازيون اجلدد مواكب حج يف 
النم�صا اأمام م�صقط راأ�ص اأدولف هتلر

 زاد احلنني لل�صيوعية يف رومانيا يف ال�صنوات الأخرية, وا�صتعاد قرب ت�صاوت�صي�صكو الزياراتاجلدل حول مو�صوليني مل ينته بعد, ومراوغة التاريخ اأو دفنه اأو قمعه فكرة �صيئة للغاية  

اإ�صبانيا واإيطاليا ورومانيا ورو�صيا ...

هذه الرفات املزعجة واملحرجة للطغاة ال�شابقني...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

    مت اإخراج رفات فران�صي�صكو فرانكو, اخلمي�ص, من 
�صريحه ال�صخم بالقرب من مدريد.

 وقد حكم الديكتاتور اإ�صبانيا من عام 1939 حتى 
وفاته عام 1975, بعد اأن قاد انقالبا ع�صكريا �صد 

ونّفذ   ,1936 عام  املنتخبة  اجلمهورية  احلكومة 
حملة قمع دموية بعد فوزه.

املحنطة  رفــاتــه  يحتوي  الـــذي  الــتــابــوت  ــرج  خ    
�صخرة  يف  املنحوتة  ال�صخمة  الكاتدرائية  مــن 
الذين  )وادي  كايدو�ص”  لو�ص  دي  “فايل  �صريح 
حيث  مينغوروبيو,  مقربة  اإىل  نقله  قبل  �صقطوا(, 

ترقد زوجته, يف �صمال العا�صمة الإ�صبانية. ومنذ 
للحج  مكاًنا  املوقع  اأ�صبح   ,1975 عام  فرانكو  وفاة 
وال�صلوات املهيبة, وجتمعات الذين ي�صكنهم احلنني 

اإىل املا�صي.
للتاريخ  املــحــوريــة  النقطة  فــرانــكــو  يـــزال  »ل     
الإ�صباين يف القرن الع�صرين, ول يزال �صبح فرانكو 

يقول الكاتب وال�صحايف  يطارد اإ�صبانيا املعا�صرة”, 
اأوليفييه غويز لـ لك�صربي�ص. “كل �صيء يدور حول 
�صيء  يوجد  ل  لأنه  الإرث,  وهذا  الأهلية  احلرب 
ي�صيف الكاتب,  اأ�صواأ من احلرب الأهلية لبلد ما”, 
وهو عمل  الذي اأ�صرف على “قرن الديكتاتوريني”, 

جماعي �صدر عن دار بريين اأغ�صط�ص املا�صي.

هنا ولد هتلر

�صريح لينني يف ال�صاحة احلمراء

يف ذكرى ميلد ت�صاوت�ص�صكو املائة

قرب املاري�صال بيتان

�صريح فايل دي لو�س كايدو�س

مو�صوليني وم�صروع متحف

فرن�شا: اأعاد ال�شرتاكي فران�شوا ميرتان الزهور اإىل قرب بيتان 
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املال والأعمال

ال�شعودية حتتل �شدارة موردي النفط لل�شني
•• بكني-رويرتز:

كاأكرب  مبركزها  احتفظت  ال�صعودية  اأن  ام�س  جمركية  بيانات  اأظهرت 
مورد للنفط اخلام اإىل ال�صني يف �صبتمرب اأيلول بدعم من طلب امل�صايف 
اإي��ران وفنزويل  ال���واردات من  وا�صلت فيه  ال��ذي  الوقت  اجلديدة ويف 

النخفا�س ب�صبب عقوبات اأمريكية.
ومن املرجح اأن يكون للهجوم الإرهابي بطائرات م�صرية و�صواريخ على 
اأيلول،  �صبتمرب  الرابع ع�صر من  اململكة يف  النفط يف  من�صاأتني ملعاجلة 
والذي اأدى لتوقف ن�صف اإنتاج البلد من النفط، تاأثري على الت�صليمات 

يف اأكتوبر ت�صرين الأول.
ويف ذروة ال�صطراب، طلبت اأرامكو ال�صعودية من العملء تبديل درجات 
اأيلول  �صبتمرب  من  الثاين  الن�صف  يف  لهم  للتحميل  املخ�ص�صة  اخل��ام 
واأوائل اأكتوبر ت�صرين الأول واأرجاأت ت�صليمات للخام واملنتجات النفطية 

يف  للجمارك  العامة  الإدارة  م��ن  بيانات  وك�صفت  اأي���ام.  لعدة  للعملء 
ال�صني اأن �صحنات النفط ال�صعودي بلغت 7.17 مليون طن يف �صبتمرب 
 7.79 عن  الرقم  ذل��ك  ويقل  يوميا.  برميل  مليون   1.74 اأو  اأي��ل��ول، 
مليون طن يف اأغ�صط�س اآب وميثل تقريبا مثلي امل�صتوى البالغ 3.784 

مليون طن يف �صبتمرب اأيلول 2018.
وبلغت الواردات يف اأول ت�صعة اأ�صهر من العام 59.7 مليون طن بارتفاع 

55.4 باملئة مقارنة مع نف�س الفرتة قبل عام.
تفر�صها  ال��ت��ي  ال�صارم�����ة  العقوب����ات  وا���ص��ل��ت  اأخ����رى،  ناحي����ة  م��ن 
الوليات املتح�������دة على اإي������ران والتوترات يف ال�ص������رق الأو�ص��ط تقلي�س 

الواردات.
وبلغت واردات ال�صني من النفط اخلام الإيراين 538 األفا و878 طنا 
ال�صهر املا�صي بح�صب ما ك�صفته البيانات مقارنة مع 787 األفا و657 
2.13 مليون طن قبل عام.  يقل كثريا عن  اآب، مبا  اأغ�صط�س  طنا يف 

األفا   588 اإىل  انكم�صت  فنزويل  من  ال�صحنات  اأن  البيانات  واأظ��ه��رت 
و698 طنا ال�صهر املا�صي، انخفا�صا من 1.45 مليون طن يف اأغ�صط�س 

اآب و808 اآلف و593 طنا يف �صبتمرب اأيلول من العام املا�صي.
وتنطوي ت�صليمات �صبتمرب على �صحنة واحدة جرى حتميلها يف اأواخر 

يوليو متوز وفقا لتقدير رفينيتيف.
من  حت��ذي��را  تلقوا  ال�صيني  النفط  م�صرتي  اأن  ذك���رت  روي���رتز  ك��ان��ت 
�صراء اخلام الفنزويلي يف اجتماع حكومي ُعقد يف اأوائل �صبتمرب اأيلول 
تقريبا. وتخلت موؤ�ص�صة البرتول الوطنية ال�صينية عن حتميل النفط 
الفنزويلي لل�صهر الثاين على التوايل يف �صبتمرب اأيلول مع �صعى املوؤ�ص�صة 

احلكومية العملقة لتجنب انتهاك العقوبات الأمريكية.
وبلغت ال��واردات من رو�صيا، ثاين اأكرب مورد لل�صني يف �صبتمرب اأيلول، 
6.31 مليون طن مقابل 6.02 مليون طن يف اأغ�صط�س اآب، ومقارنة 

مع 6.81 مليون طن يف �صبتمرب اأيلول 2018.
 

نيكي يرتفع لذروة عام والأ�شهم املرتبطة بالرقائق تقفز  كوريا اجلنوبية توقف ت�شغيل
 9 طائرات بوينج 737 اإن.جي  

•• �صول-رويرتز:

قالت وزارة النقل يف كوريا اجلنوبية اأم�س اإنه مت وقف ت�صغيل ت�صع طائرات 
هياكلها  يف  �صقوق  ر�صد  بعد  البلد  يف  اإن.ج���ي   737 بوينج  ال��ط��راز  من 
اإدارة  اأ�صدرته  اأم��ر  بعد  الطائرات  ت�صغيل  وقف  ياأتي  اإ�صلحات.  تتطلب 
الطريان الحتادي الأمريكية هذا ال�صهر ل�صركات الطريان بفح�س الطرز 
الأقدم من الطائرات 737 اإن.جي بعد ر�صد �صقوق يف بع�س منها. وقالت 
بوينج يف 11 اأكتوبر ت�صرين الأول اإن عمليات فح�س �صملت 810 طائرات 
38 منها لإ���ص��لح��ات. وق��ال��ت كوريا  ال��ع��امل ك�صفت ع��ن حاجة  اأن��ح��اء  يف 

اجلنوبية اإنها ر�صدت ت�صع طائرات بها �صقوق بني 42 قامت بفح�صها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

– اأبوظبي  وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  رئي�س  املبارك  خليفة  حممد  معايل  افتتح 
اأبوظبي   - وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  وكيل  غبا�س،  �صعيد  �صيف  �صعادة  بح�صور 
فعاليات  اأ�صخم  اأح��د  ل��لأل��ع��اب،  الأو���ص��ط  ال�صرق  معر�س  م��ن  الثالثة  الن�صخة 
الألعاب الإلكرتونية والتكنولوجيا يف املنطقة والذي يقام خلل الفرتة من 24 

ولغاية 26 اأكتوبر يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
ماركت�س  اإنفورما  �صركة  ُتنظمه  ال��ذي  للألعاب  الأو���ص��ط  ال�صرق  معر�س  ُيتيح 
ويحظى بدعم دائرة الثقافة ال�صياحة - اأبوظبي، للجمهور فر�صة التعرف على 
العاملية للألعاب واأحدث تقنيات وتكنولوجيا  الر�صمية  التجارية  اأبرز العلمات 
الألعاب امل�صتقبلية، اإىل جانب اختبار اأحدث الألعاب التي مل ت�صدر بعد يف منطقة 
ال�صرق الأو�صط عن قرب، بالإ�صافة اإىل مراجعة الب�صائع احل�صرية واملناف�صة يف 

الدورات الريا�صات الر�صمية وم�صابقة الكو�صبلي الفريدة من نوعها.
الألعاب  “اأ�صبوع  فعاليات  اأه��م  من  للألعاب  الأو���ص��ط  ال�صرق  معر�س  ُيعد  كما 
والتكنولوجيا اأبوظبي” الذي انطلق يوم 12 اأكتوبر وي�صتمر لغاية 26 اأكتوبر 
ي�صّلط  كما  واملقيمني،  للزوار  فريدة ومميزة  ُتقدم جتربة  رائ��دة  من�صة  وُي�صكل 

ال�صوء على �صناعة الألعاب والتكنولوجيا التي تتنامى ب�صكل �صريع.
دائرة  يف  والت�صويق  ال�صياحة  لقطاع  التنفيذي  املدير  ال�صيبة  ح�صن  علي  وق��ال 
الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي: “ميثل معر�س ال�صرق الأو�صط للألعاب اأحد اأهم 
الفعاليات والربامج التي حتر�س دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي على دعمها، 
الألعاب  لقطاع  رائ��دة  كوجهة  الإم���ارة  مكانة  بتعزيز  ال��دائ��رة  التزام  يعك�س  مبا 
الإلكرتونية والتكنولوجيا يف املنطقة«. واأ�صاف ال�صيبة: “يعد هذا الأ�صبوع من�صة 
مثلى للتعرف على م�صتقبل قطاع الألعاب الإلكرتونية والتكنولوجيا، اإىل جانب 
التعرف على اجليل القادم من هذه الألعاب التي مل ت�صدر بعد يف منطقة ال�صرق 
بالفعاليات  وال�صتمتاع  امل�صاركة  اإىل  وال���زوار  املقيمني  جميع  وندعو  الأو���ص��ط. 
والرتحيب  اأبوظبي،  والتكنولوجيا  الأل��ع��اب  اأ�صبوع  يف  ال�صتثنائية  والأن�صطة 
بالتجزئة  البيع  وجت��ار  واملطورين  الأل��ع��اب  نا�صري  من  والعار�صني  بامل�صاركني 
وم�صاهري الألعاب من حمرتفني والهواة الذين قدموا اإىل العا�صمة من جميع 
اأرجاء العامل«. وبدورها، قالت �صوزي باليت نائب رئي�س ق�صم املُ�صتهلك يف اإنفورما 
ماركت�س: “نحن متحم�صون لعودة معر�س ال�صرق الأو�صط للألعاب للعام الثالث 
اأبوظبي، كما  الألعاب والتكنولوجيا  اأ�صبوع  التوايل حيث �صيكون جزءاً من  على 
خلل  الإلكرتونية  الريا�صة  جم��ال  يف  واخل���رباء  املحرتفني  ل�صتقبال  نتطلع 
الإلكرتونية  الريا�صات  �صوق  يف  الجت��اه��ات  اأح��دث  لكت�صاف   Xlive موؤمتر 

وا�صتثمار فر�س النمو يف اأ�صواق ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا«.
اأكرث من  اأبوظبي  والتكنولوجيا  الألعاب  اأ�صبوع  ي�صتقبل  اأن  “ نتوقع  واأ�صافت: 
للألعاب  الفعاليات  اأ�صخم  كاأحد  يتما�صى مع مركزه  وذلك مبا  زائر   18000

الإلكرتونية والتكنولوجيا يف املنطقة«.

�صمن فعاليات اأ�صبوع الألعاب والتكنولوجيا اأبوظبي 

رئي�س دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي يفتتح معر�س ال�شرق الأو�شط لالألعاب

ب�صاأن تباطوؤ الطلب. ويف  املخاوف  الليل، مما قل�س  اأثناء  بالكامل  للعام 
طوكيو، ارتفع �صهم طوكيو اإلكرتون و�صهم �صكرين هولدجنز 2.6 باملئة 
�صركة  اأعلنت  اأن  بعد  حتى  باملئة   11.6 دي�صكو  �صهم  وقفز  منهما.  لكل 
اإنتاج معدات ت�صنيع الرقائق عن اأرباح �صعيفة للفرتة بني اأبريل ني�صان 

و�صبتمرب اأيلول.
اأعلى من املتوقع واآم��ال باحتمال   وجاء ال�صعود بف�صل توزيعات نقدية 
وا�صلت  اأخ���رى،  ناحية  م��ن  ال��ق��ادم.  ال��ع��ام  الطلبيات  ال��رتاج��ع يف  توقف 
اإي�صاي الأداء املتميز الذي �صجلته على مدى اليومني الفائتني، لريتفع 
�صهمها 8.2 باملئة بعد اأن بلغت احلد الأق�صى اليومي على مدى الأربعاء 
واخلمي�س، يف الوقت الذي اتفقت فيه �صركة �صناعة الأدوية اليابانية مع 
موافقة  على  للح�صول  خطط  اإحياء  على  بيوجني  الأمريكية  �صريكتها 

اأمريكية لعقار لعلج األزهامير.

•• طوكيو-رويرتز:

ال��ذي طغت  الوقت  يف  اأم�س  عام  لذروته يف  الياباين  نيكي  املوؤ�صر  ارتفع 
تكنولوجيا يف اخلارج على  ل�صركات  الإيجابية  الأعمال  نتائج  فيه بع�س 
و�صعد  املكا�صب.  بالرقائق  املرتبطة  الأ�صهم  ق��ادت  فيما  النمو،  خم��اوف 
22799.81 نقطة، وهو  0.2 باملئة ليغلق عند  املوؤ�صر نيكي القيا�صي 
ويف  املا�صي.  العام  من  الأول  ت�صرين  اأكتوبر  منذ  اإغ��لق  م�صتوى  اأعلى 

الأ�صبوع، �صعد املوؤ�صر 1.4 باملئة متقدما للأ�صبوع الثالث على التوايل.
نقطة   1648.44 اإىل  باملئة   0.3 نطاقا  الأو�صع  توبك�س  املوؤ�صر  ورب��ح 

وهو اأعلى م�صتوى اإغلق منذ ع�صرة اأ�صهر ون�صف ال�صهر.
اإي���رادات  جت���اوزت  اأن  بعد  امل��و���ص��لت  باأ�صباه  املرتبطة  الأ���ص��ه��م  وت��األ��ق��ت 
للإيرادات  توقعاتها  ال�صركة  ورفعت  �صرتيت  وول  توقعات  اإنتل  واأرب���اح 

اأفكار طموحة تدعم م�صاركته يف بطولة العامل للروبوتات والذكاء ال�صطناعي »فري�صت جلوبال« 

الفريق البحريني: ناأمل تطوير روبوتات لبناء حيد بحري حتت مياه اخلليج العربي

اأكرث من 25 األف زائر 
ح�شروا احتفالت ديوايل 

•• دبي-وام:

الأ�صواء  ملهرجان  احتفالية  اأك��رب   - م��ول  �صيتي  ف�صتيفال  دب��ي  ا�صت�صاف 
ديوايل يف دبي اأم�س الأول بح�صور اأكرث من 25 األف زائر والذين كانوا اأول 
امل�صاهدين لعر�س تخّيل اجلديد حتت عنوان “حديقة هاتي” الذي ي�صتمر 
لغاية 29 نوفمرب. وقد ك�صف �صعادة �صري فيبول القن�صل العام جلمهورية 
الهند يف دبي مب�صاركة املمثلة ال�صهرية نيل اأو�صا ال�صتار عن هذه الحتفالية 
التي تعترب نقطة النطلق ملهرجان الأ�صواء الهندي ال�صهري. و�صهد حفل 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي للمهرجانات  اأحمد اخلاجة املدير  الإطلق ح�صور 
والتجزئة بدائرة ال�صياحة والت�صويق التجاري بدبي وتيموثي اإرن�صت مدير 

جمموعة الفطيم العقارية اإىل جانب عدد من امل�صوؤولني .

معنويات امل�شتهلكني الأملان 
لأدنى م�شتوى يف 3 �شنوات 

 •• برلني-رويرتز:

لأدنى  انخف�صت  الأمل���ان  امل�صتهلكني  معنويات  اأن  اجلمعة  اأم�����س  م�صح  اأظ��ه��ر 
الوقت  الثاين، يف  اق��رتاب �صهر نوفمرب ت�صرين  م�صتوى يف ثلث �صنوات مع 
الذي ت�صبب فيه فقد الوظائف يف قطاعي ال�صيارات واخلدمات املالية يف تزايد 
اأوروبي. وانخف�س موؤ�صر معنويات  اآفاق اأكرب اقت�صاد  ت�صاوؤم املت�صوقني ب�صاأن 
امل�صتهلكني، الذي ين�صره معهد جي.اإف.كيه ومقره نورمربج وي�صتند اإىل م�صح 
الثاين،  ت�صرين  الق��رتاب من نوفمرب  9.6 مع  اإىل  اأمل��اين،  األفي  ي�صمل نحو 
وهي اأدنى قراءة منذ نوفمرب ت�صرين الثاين 2016. وتقل القراءة عن التوقع 
اأكتوبر  ق��راءة  اأجرته روي��رتز. وجرى تعديل  للراأي  ا�صتطلع  9.8 يف  البالغ 
و�صاهمت  ت�صرين الأول باخلف�س اإىل 9.8 من القراءة ال�صابقة البالغة 9.9. 
ال�صراعات التجارية واحتمال خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي دون اتفاق 
يف ركود بقطاع �صركات الت�صنيع الأملانية املعتمدة على الت�صدير، وبداأ التباطوؤ 
يف المتداد اإىل قطاع اخلدمات. ومن املتوقع اأن ينزلق اأكرب اقت�صاد يف اأوروبا، 
النمو،  اأج��ل  احلكومة من  واإنفاق  ال�صتهلك  على  الأ�صا�س  يعتمد يف  وال��ذي 
فرعيا  موؤ�صرا  اإن  ج��ي.اإف.ك��ي��ه  وق��ال  العام.  من  الثالث  الربع  يف  الركود  اإىل 
يقي�س التوقعات القت�صادية تراجع لأدنى م�صتوياته منذ دي�صمرب كانون الأول 
2012، اإذ يخ�صى امل�صتهلكون اأن يلحق التباطوؤ العاملي ال�صرر بال�صادرات واأن 

يوؤدي اإىل مزيد من امل�صاعب يف مواجهة �صركات الت�صنيع.

•• دبي-وام:

والروبوتات  ال�صطناعي  بالذكاء 
ميكننا بناء حيد بحري ا�صطناعي 
العربي  اخل��ل��ي��ج  يف  ال��ب��ح��ر  حت���ت 
ال�صمكية  الرثوة  لتجديد خمزون 
وحماية الأنواع الطبيعية واحلياة 

البحرية يف مياهه.
هذه كانت اإحدى الأفكار الإبداعية 
امللهمة لأع�صاء الفريق البحريني 
 1500 ج����ان����ب  اإىل  امل���������ص����ارك 
م��ت��ن��اف�����س م����ن اأك������رث م����ن 190 
للروبوتات  العامل  بطولة  دولة يف 
“فري�صت  ال���ص��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 
دبي من  ت�صت�صيفها  التي  جلوبال 

24 وحتى 27 اأكتوبر 2019.
ي�����ص��م ال���ف���ري���ق ال��ب��ح��ري��ن��ي كًل 
الكوهجي،  قا�صم  اأج���ور،  وئ��ام  من 
املطاوعة،  ����ص���لح  ه�����اين،  دان���ي���ة 
را����ص���د ع����ب����داهلل، وامل����درب����ة زينب 
الوفد  ورئ���ي�������س  ال���رح���م���ن،  ع���ب���د 
اأع�صاوؤه  ويتميز  ج��ن��اح��ي،  خ��ال��د 
جمال  يف  املتنوعة  بتخ�ص�صاتهم 
الكمبيوتر  وع�����ل�����وم  ال�����ربجم�����ة 
اللقب  على  للتناف�س  والروبوتات 
العاملي لبطولة الروبوتات والذكاء 
جلوبال”  “فري�صت  ال�صطناعي 

بدبي.
حتّول املت�صابقة وئام ترى اأن مثل 
هذه امل�صابقات حتقق حتوًل جذرياً 
يف ���ص��خ�����ص��ي��ة ال�������ص���ب���اب، وحت���دث 
املجتمعات  يف  اإي��ج��اب��ي��ة  ت��غ��ي��ريات 

امل�صرّية  ال����روب����وت����ات  ا����ص���ت���خ���دام 
حتدياً  ت�����ص��ك��ل  ال���ت���ي  امل���ن���اط���ق  يف 
ل��لإن�����ص��ان ع��ل��ى م�����ص��ت��وى وع����ورة 
الظروف  وت���ط���رف  ال��ت�����ص��اري�����س 
النخفا�س  اأو  والرت��ف��اع  اجل��وي��ة 
ال���������ص����دي����د ل�������درج�������ات احل���������رارة 

وال�صغط اجلوي.
اأفكار  ط��رح  يتم  ال�صياق  ه��ذا  ويف 
الروبوتات  ل���ص��ت��خ��دام  م��ب��ت��ك��رة 
جديدة  م��واط��ن  ب��ن��اء  عمليات  يف 
التي  تلك  ب��دل  البحرية  للأحياء 
ارتفاع درجة ح��رارة مياه  يدمرها 
املحيطات اأو زيادة من�صوب التلوث 
فيها، خا�صة يف املناطق التي يكون 
ومادياً  ب�صرياً  مكلفاً  العمل  فيها 

كما يف املياه العميقة.
ومي������ك������ن ا������ص�����ت�����خ�����دام ال������ذك������اء 
ال����ص���ط���ن���اع���ي ل���و����ص���ع اأف�������ص���ل 
ال�������ص���ي���ن���اري���وه���ات والق�����رتاح�����ات 
لإن�صاء  املف�صلة  امل��واق��ع  وتر�صيح 
�صواء من  حيد بحري ا�صطناعي، 
حيث طبيعة الت�صاري�س، اأو درجة 
التيارات  ح��رك��ة  اأو  امل��ي��اه،  ح����رارة 
ال��ب��ح��ري��ة، مل��ا ف��ي��ه ت��ع��زي��ز �صروط 

ازدهار الأحياء البحرية يف املياه.
اأي�صاً  ل����ل����روب����وت����ات  مي���ك���ن  ك���م���ا 
املقرتنة  ال�صعبة  العمليات  تنفيذ 
للآبار  والآم��ن  امل�صتدام  بالإغلق 
القدمية  ال���ب���ح���ري���ة  ال���ن���ف���ط���ي���ة 
تلوث  ب���اأي  ت�صببها  ع���دم  و���ص��م��ان 
الأحياء  �صلمة  على  يوؤثر  للمياه 

البحرية.

ال�صباب والريا�صة.
احتفال مملكة  اإن  اجلناحي  وق��ال 
الذهب  بعام  ال�صنة  البحرين هذه 
بالذهب  للفوز  للفريق  حافز  ه��و 
يف ب��ط��ول��ة ال���روب���وت���ات وال���ذك���اء 
املحافل  خمتلف  ويف  ال�صطناعي 
والعاملية،  وال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
العاملية  بالفرق  الحتكاك  وجمرد 
امل�����ص��ارك��ة م��ن ك��ل ال��ب��لد وتبادل 
واكت�صاب  وامل������ه������ارات  اخل��������ربات 
بتحقيق  ك��ف��ي��ل  ال���ث���ق���ة  ال�������ص���ب���اب 

الفائدة من امل�صاركة.

الروبوتات للبناء حتت البحر
وي�����ص��ه��د ال���ع���امل ال���ي���وم ت��ن��وع��اً يف 

�صاعة  كل  جديدة  جتربة  يخو�س 
م��ن��ذ و���ص��ول��ه اإىل دول���ة الإم����ارات 

للم�صاركة.

�صرف وواجب 
الفريق  م�����ص��رف  ج��ن��اح��ي  خ���ال���د 
العامل  بطولة  يف  امل�صاركة  اإن  قال 
ال�صطناعي  وال��ذك��اء  للروبوتات 
اأن  �����ص����رف وواج���������ب خ�������ص���و����ص���اً 
تكت�صب  ال����روب����وت����ات  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
اأك����رب وت��ن��ت�����ص��ر ع��ل��ى نطاق  زخ���م���اً 
مزيداً  وتلقى  البحرين  يف  اأو���ص��ع 
امل�صتويات  اأعلى  من الهتمام على 
خ��ا���ص��ة م���ن ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ نا�صر 
�صوؤون  ووزارة  خليفة  اآل  حمد  بن 

للأحياء  ج��دي��دة  م��وائ��ل  لإي���ج���اد 
ال��ب��ح��ري��ة والأ����ص���م���اك، لف��ت��اً اإىل 
البحريني  ال��ف��ري��ق  م�����ص��ارك��ة  اأن 
البحريني  ال�صباب  اأن  لتوؤكد  اأت��ت 
املناف�صة عاملياً يف جمال  قادر على 

الروبوتات والذكاء ال�صطناعي.

حتدي الذات
التاأهل  اإن  فتقول  هاين  دانية  اأم��ا 
علموا  اأن  ب���ع���د  م���ف���اج���ئ���اً  ك������ان 
كل  ومت  الأ���ص��ب��وع  ه��ذا  باختيارهم 
امل�صاركة  اأن  ب�صرعة، معتربة  �صيء 
التي  ال��ت��ح��دي  ق���درة  فيهم  ت��زي��د 
ال�����ذات ث���م ت�صبح  ب��ت��ح��دي  ت���ب���داأ 
الفريق  اأن  م��وؤك��دة  بالفوز،  �صغفاً 

الإن�صانية من خلل تغيري ثقافة 
والبتكار  الإب������داع  ن��ح��و  الأف������راد 
والتغّلب على العقبات والتحديات 
ومتنح  ف����ر�����س،  اإىل  وحت���وي���ل���ه���ا 
يحتاجونها  التي  امل��ه��ارات  الطلبة 
للم�صاركة يف بناء امل�صتقبل، وتعزز 
م����ه����ارات ال���ت���وا����ص���ل، وت���رف���ع من 

م�صتوى الوعي الثقايف.
اأم�����ا ق��ا���ص��م ال��ك��وه��ج��ي ف���ق���ال اإن 
الذكاء  لتطبيقات  ه��و  امل�صتقبل 
عامًة،  والتكنولوجيا  ال�صطناعي 
مع  ح��ت��ى  م�صتحيل  ل  اأن  م���وؤك���داً 
اأف����ك����ار ط��م��وح��ة م��ث��ل ب���ن���اء حيد 
�صواحل  مقابل  ا�صطناعي  بحري 
العربي  اخل���ل���ي���ج  ويف  ال���ب���ح���ري���ن 
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املال والأعمال

وريث �شام�شونغ اأمام املحكمة جمددًا
واأعادت املحكمة العليا يف �صيوؤول ق�صيته اإىل حمكمة 
ابتدائية ملراجعتها، وراأت املحكمة اأن �صام�صونغ دفعت 
ر�صاوى اأكرث بكثري من تلك التي نظرت فيها حمكمة 
ج���دي���داً حمتمًل  وي���واج���ه يل، ح��ك��م��اً  ال���ص��ت��ئ��ن��اف، 

بال�صجن مبوجب الإجراءات احلالية.
اأطاحت  التي  بالف�صيحة  يل،  الدع���اء  ممثلو  ورب��ط 
كون  ب��اك  ال�ص�ابقة،  اجلنوبية  الكوري�����ة  بالرئي�ص�����ة 
ب��ال��ت��ورط يف دف���ع ر���ص��اوى للرئي�صة  ه��ي��ه، وات��ه��م��وه 
ال�����ص��اب��ق��ة و���ص��دي��ق��ت��ه��ا امل��ق��رب��ة ت�����ص��وي ���ص��ون �صيل، 
فرعيتني  �صركتني  ل��دم��ج  احل��ك��وم��ي  ال��دع��م  مقابل 

ل�صام�صونغ.

•• �صيوؤول-وكاالت:

العملقة،  اإلكرتونيك�س  �صام�صونغ  �صركة  وريث  عاد 
يل جاي يونغ، اإىل املحكمة العليا يف �صيوؤول ملراجعة 
الإعلم  و�صائل  ح�صب   ،2017 يف  بالف�صاد  اإدان��ت��ه 

الكورية اجلنوبية.
الهواتف  ����ص���رك���ة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  يل،  ����ص���د  و�����ص����در 
اأع���وام، يف   5 بال�صجن  والإل��ك��رتون��ي��ات، حكم  الذكية 
احلكم  ُخ��ف��ف  احل��ك��م  لكن   ،2017 اأغ�����ص��ط�����س)اآب( 
يف ال���ص��ت��ئ��ن��اف اإىل ع��ام��ني ون�����ص��ف ال��ع��ام م��ع وقف 

التنفيذ.

�شناديق الأ�شهم الأوروبية تتلقى اأكرب تدفقات �شافية منذ فرباير 2018 
 •• لندن-رويرتز:

الأ�صهم  �صناديق  اإن  اأم�����س  لين�س  م��ريي��ل  اأم��ري��ك��ا  اأوف  بنك  ق��ال 
 2018 الأوروبية ا�صتقطبت اأكرب تدفقات لها منذ فرباير �صباط 
اأقل توقعا  يف الأ�صبوع الفائت يف الوقت الذي بات فيه امل�صتثمرون 
اإي.بي. بيانات  اإىل  ا�صتنادا  البنك  وقال  العاملي.  القت�صاد  لرتاجع 
تدفقات  دخ��ول  �صجلت  التي  الأوروب��ي��ة،  الأ�صهم  �صناديق  اإن  اإف.اآر 
دولر  مليون   300 اإج��م��ال  جذبت  اأ�صبوعا،   16 يف  الأوىل  للمرة 
اأ�صبوع حتى يوم الأربعاء. وعامليا، �صهدت �صناديق الأ�صهم نزوح  يف 
الفائت، بينما �صجلت  الأ�صبوع  3.8 مليار دولر يف  تدفقات بقيمة 
دولر.  م��ل��ي��ار   10.8 بقيمة  ت��دف��ق��ات  دخ���ول  ال�����ص��ن��دات  ���ص��ن��ادي��ق 
واأ�صافت �صناديق ال�صلع الأولية 300 مليون دولر لت�صجل دخول 

والدب”  “الثور  البنك  موؤ�صر  وقفز  اخلام�س.  للأ�صبوع  تدفقات 
الذي يقي�س معنويات ال�صوق اإىل 2.6 من 1.9 يف الأ�صبوع ال�صابق، 
اأ�صابيع ق�صاها يف منطقة ت�صري اإىل املراهنة ب�صدة على  بعد �صبعة 
اإىل مراهنة كبرية  املوؤ�صر بني �صفر، مبا ي�صري  الهبوط. وي��رتاوح 
اإىل  ي�صري  م�صتوى  وه���و  ع�����ص��رة  اإىل  و”ال�صراء”،  ال��ه��ب��وط  ع��ل��ى 
اإنه  اأمريكا  اأوف  بنك  وقال  و”البيع«.  ال�صعود  مراهنة كبرية على 
متفائل ب�صاأن الآفاق، ويتوقع اأن تتفوق القطاعات املرتبطة بالدورة 
والنحا�س  وال��ن��ف��ط  ال��ع��ائ��د  املرتفعة  ال�����ص��ن��دات  مثل  الق��ت�����ص��ادي��ة، 
وموؤ�صرات الأ�صهم الكورية اجلنوبية والأملانية وال�صناعات والبنوك 
مثل  ال��دف��اع��ي��ة  وت��ل��ك  بالتقلب  تت�صم  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات  اأداء  ع��ل��ى 
الأمريكي  وال���دولر  بال�صتثمار  اجلدير  الت�صنيف  ذات  ال�صندات 

واملرافق و�صناديق ال�صتثمار العقاري.

ة با�ش����ر لقت�شادية عجمان انطالق من�شّ

ني�شان تدر�س بيع م�شانع �شياراتها يف اأوروبا

الذهب يبلغ اأعلى م�شتوى يف اأ�شبوعني 

النفط ينخف�س منهيا ارتفاعا ا�شتمر 3 اأيام  
مالية  خمالفات  ارتكاب  بتهمة  اليابان  يف  عليه  قب�س 
يف  تذكر  اأرب��اح��اً  ال�صركة  حتقق  ومل  املا�صي،  ال��ع��ام  يف 
الن�صف الأول من العام اجلاري،  ما يزيد ال�صغط على 
اأو�صيدا  ماكوتو  لل�صركة  اجلديد  التنفيذي  الرئي�س 
الذي �صيخو�س معارك عدة ل�صتعادة ا�صتقرار ال�صركة 

وترميم العلقة املتوترة مع حليفتها الفرن�صية رينو.
يف  متلك  ل  ال�صركة  اإن  ني�صان  با�صم  متحدثة  وقالت 

الوقت الراهن اأي خطة لبيع م�صنعيها يف اأوروبا.
وكانت ني�صان اأعلنت يف يوليو)متوز( املا�صي، اعتزامها 
�صطب حوايل 12.5 األف وظيفة عرب العامل للرتكيز 
والأمريكية  ال�صينية  وال�صوقني  اليابانية  ال�صوق  على 

باعتبارها اأهم اأ�صواقها.
الأوروبية  ال�صيارات  �صوق  من  ني�صان  ح�صة  وتراجعت 
ظل  يف   2.5% اإىل  املا�صي  �صبتمرب)اأيلول(  نهاية  يف 
التي  املتزايدة  ال�صغوط  تراجع مبيعاتها، على خلفية 
تتعر�س لها �صركات �صناعة ال�صيارات يف اأوروبا ب�صبب 
التطبيق  حيز  دخلت  التي  ال�صارمة  البيئية  املعايري 
 ،2018 �صبتمرب)اأيلول(  منذ  الأوروب����ي  الحت���اد  يف 

خلف�س ن�صب التلوث.

امل�صاعي  اأوبك وحلفائها املزيد من  اإزاء بذل  وتفاوؤل 
لدعم الأ�صعار.

لكن املخاوف ب�صاأن �صعف النمو العاملي تظل املحرك 
الأ�صا�صي للأ�صعار.

وقال جيفري هايل كبري حمللي ال�صوق لدى اأواندا 
الطلب،  انخفا�س  �صي�صهد  العاملي  الن�صاط  “تباطوؤ 
لذا فاحلقيقة اأن ارتفاعات النفط �صتكون حمدودة... 
لن ي�صتغرق الأمر الكثري ل�صحب الب�صاط من حتت 

قدم النفط«.
وتوقع خرباء اقت�صاديون يف ا�صتطلع للراأي اأجرته 
رويرتز اأن يظل من املرجح اأكرث حدوث تراجع اأكرب 
تعاف  ح��دوث  م��ع  مقارنة  العاملي  القت�صاد  من��و  يف 
ال��ذي تنفذ فيه عدة بنوك  الوقت  متزامن، حتى يف 

مركزية جولت من التي�صري النقدي.
خرباء  لآراء  ل���روي���رتز  اآخ���ر  ا���ص��ت��ط��لع  خل�س  ك��م��ا 
التجارية  الأخ��رية يف احلرب  الهدنة  اأن  اقت�صاديني 
حتول  نقطة  لي�صت  وال�صني  املتحدة  ال��ولي��ات  بني 
انزلق  خطر  خف�س  يف  دورا  تلعب  ومل  اقت�صادية 

الوليات املتحدة اإىل الركود يف العامني املقبلني.

 •• وا�صنطن-وكاالت:

قالت م�صادر مطلعة اإن �صركة ني�صان موتور اليابانية 
ل�صناعة ال�صيارات، تدر�س م�صتقبل م�صنعيها يف اأوروبا، 
الأوروب��ي��ة، وحتول  ال�صوق  مبيعاتها يف  تراجع  يف ظل 

�صناعة ال�صيارات العاملية نحو ال�صيارات الكهربائية.
ونقلت وكالة بلومربغ للأنباء عن امل�صادر اأن “ني�صان 
بيع  وق��ف  نيتها  املا�صي  م���ار����س)اأذار(  يف  اأعلنت  ال��ت��ي 
�صياراتها الفارهة اإنفينتي يف غرب اأوروبا، تدر�س حالياً 
يف  مل�صنعيها  حمتملني  م�صرتين  م��ن  اأول��ي��ة  ع��رو���ص��اً 
اأحدهما  ال�صركة  تبيع  اأن  وميكن  واإ�صبانيا،  بريطانيا، 
ال�صوق  م���ن  ح�����ص��ت��ه��ا  ان��ك��م��ا���س  ظ���ل  يف  ك���له���م���ا،  اأو 

الأوروبية«.
واأ�صافت امل�صادر اأنه “رغم اأنه ل قرارات نهائية حول 
اإىل  بيعهما  امل��ح��ت��م��ل  م��ن  اأن����ه  اإل  امل�����ص��ن��ع��ني،  م�����ص��ري 

�صركات �صيارات �صينية«.
اإىل  ني�صان  ف��ي��ه  ت�صعى  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  ذل���ك  وي��اأت��ي 
رحيل  م��ن��ذ  اأرب��اح��ه��ا  ت��راج��ع  ظ��ل  يف  نفقاتها  خف�س 
الذي  غ�صن  كارلو�س  ال�صابق  اإدارت��ه��ا  جمل�س  رئي�س 

•• طوكيو-رويرتز:

بع�س  ع��ن  لتتخلى  ام�����س،  النفط  اأ���ص��ع��ار  انخف�صت 
اأيام،  ثلثة  امتد  ارتفاع  من  حققتها  التي  املكا�صب 
اأنع�صت فيه توقعات مت�صائمة للنمو  يف الوقت الذي 

القت�صادي املخاوف ب�صاأن اآفاق الطلب على الوقود.
وبحلول ال�صاعة 0642 بتوقيت جرينت�س، انخف�س 
اإىل  باملئة   0.3 ي��ع��ادل  م��ا  اأي  �صنتا   18 ب��رن��ت  خ��ام 
61.49 دولر للربميل. وبعد اأن ارتفع خام القيا�س 
العاملي نحو واحد باملئة اأم�س الول، فاإنه يتجه �صوب 
ثلثة  ع��ن  ت��زي��د  بن�صبة  اأ���ص��ب��وع��ي  مك�صب  حت��ق��ي��ق 

باملئة.
 21 الأمريكي  الو�صيط  تك�صا�س  غرب  خام  وتراجع 
للربميل.  دولر   56.02 اإىل  باملئة   0.4 اأو  �صنتا 
وارتفع اخلام القيا�صي 0.5 باملئة يف اجلل�صة ال�صابقة 
اأربعة باملئة  ويتجه �صوب حتقيق مكا�صب باأكرث من 

يف الأ�صبوع.
وت��ل��ق��ى الرت����ف����اع الأ����ص���ب���وع���ي ال���ق���وي ال���دع���م من 
الأمريكية  النفط  خم��زون��ات  يف  مفاجئ  انخفا�س 

ال�شني �شمن اأف�شل 10 اقت�شادات 
يف ت�شهيل ممار�شة الأعمال

•• بكني-وام:

حت�صني  يف  العامل  يف  اقت�صادات  ع�صر  اأف�صل  قائمة  اإىل  ال�صني  ان�صمت 
اإ�صلح  اأجندة  بف�صل  التوايل  الثاين على  للعام  الأعمال  �صهولة ممار�صة 
عن  ال�����ص��ادرة   2020 الأع��م��ال  اأن�صطة  مم��ار���ص��ة  درا���ص��ة  قوية..بح�صب 
اأعمال قيا�صية  اإ�صلحات  ال�صني ثمانية  اأجرت  الدويل.  البنك  جمموعة 
على   31 املرتبة  واحتلت   ،2019 م��اي��و   1 حتى   12 ال���  الأ���ص��ه��ر  خ��لل 
م�صتوى العامل من حيث �صهولة القيام بت�صنيفات الأعمال بر�صيد 77.9 
من اأ�صل 100، بعد اأن كانت حتتل املرتبة 46 يف العام املا�صي، و 78 يف 
وقال مارتن رايزر، املدير الفرعي للبنك الدويل يف ال�صني:  عام 2017. 
“لقد بذلت ال�صني جهوًدا كبرية لتح�صني مناخ الأعمال املحلية لل�صركات 
ال�صغرية واملتو�صطة احلجم، مع احلفاظ على وترية الإ�صلحات الن�صطة”. 
“لقد مت اإحراز تقدم كبري يف عدد من موؤ�صرات ممار�صة اأن�صطة الأعمال 
�صيوعاً  الأك��رث  الإ�صلحات  البناء.” ت�صمنت  ت�صاريح  ،وخا�صة يف جمال 
اإلكرتونية  من�صات  تطوير  و  وال�صجلت،  الئتمان  مكاتب  وظيفة  تعزيز 
ت�صاهم يف المتثال للمتطلبات التنظيمية، بالإ�صافة اإىل حت�صني موثوقية 
امل�صتثمرين  حماية  وتعزيز  معينة،  �صرائب  وخف�س  الكهربائية،  الطاقة 
اللوج�صتية  العمليات  امللكيات، و تنفيذ  الأقلية، وتب�صيط عمليات ت�صجيل 

يف التجارة الدولية ب�صكل تلقائي.

الهند ت�شجل اأ�شوا معدل للتلوث للمرة الثانية 
 •• نيودلهي-رويرتز:

اأ�صواأ معدلت للتلوث منذ بداية العام  �صهدت العا�صمة الهندية نيودلهي 
الهواء  ج��ودة  موؤ�صر  �صجل  حيث  الأول  ت�صرين  اأكتوبر  يف  الثانية  للمرة 
م�صتوى �صديد ال�صوء مما ي�صري اإىل اأن جودة الهواء قد ت�صهد املزيد من 

التدهور بعد عيد ديوايل الهندو�صي.
ووفقا لبيانات ال�صفارة الأمريكية لم�س موؤ�صر جودة الهواء، الذي يقي�س 
تركيز اجل�صيمات ال�صامة يف اجلو، يف نيودلهي اأم�س اجلمعة 388 وهو ما 

يتجاوز بكثري امل�صتوى الآمن عند 60.
عن  قطرها  يقل  التي  الدقيقة  ال�صامة  اجل�صيمات  تركيز  املوؤ�صر  ويقي�س 
اأمرا�س  يف  يت�صبب  ق��د  مم��ا  الرئتني  اإىل  ت�صل  اأن  وميكن  ميكرون   2.5

مميتة منها ال�صرطان واأمرا�س القلب.
وقد يكتنف نيودلهي واملدن املجاورة �صباب كثيف �صام اإذا ف�صلت ال�صلطات 
يف ال�صيطرة على الألعاب النارية امل�صتخدمة يف عيد ديوايل )عيد الأنوار( 

الذي يوافق يوم الأحد.
وعادة ما تتدهور جودة الهواء يف نيودلهي قبيل هذا العيد.

و�صمحت املحكمة العليا با�صتخدام األعاب نارية اآمنة و�صديقة للبيئة فقط 
املتنزهات بهدف تقليل  اأق�صى ويف مناطق حمددة مثل  ملدة �صاعتني بحد 

ال�صرر على ال�صحة.
لكن ال�صلطات ف�صلت يف فر�س هذا املر�صوم وا�صتمر اإ�صعال الألعاب النارية 
حتى وقت متاأخر من الليل ونتيجة لذلك ارتفع تركيز اجل�صيمات الدقيقة 
ال�صامة يف بع�س اأنحاء املدينة اإىل 689 يف اليوم التايل مما ينذر بحالة 

طوارئ.
ولتجنب تكرار ما حدث يف العام املا�صي وحماولة اإثناء املواطنني عن اإ�صعال 
ع�صرات الآلف من الألعاب النارية تقدم �صلطات العا�صمة الهندية لل�صكان 

عرو�صا باأ�صواء الليزر للحتفال بعيد ديوايل يف مطلع الأ�صبوع.

ي����وم اخلمي�س  اأ����ص���ب���وع ح��ت��ى  مل����دة 
اأك��ت��وب��ر، وذل��ك يومياً  امل��واف��ق 31 
من ال�صاعة 2 ظهراً وحتى ال�صاعة 
“با�صر  خ��دم��ة  وتتمّتع  م�����ص��اًء.   8
بعدة  دقيقة”   15 خلل  اأعمالك 
مميزات، فهي �صريعة و�صهلة واآمنة، 
، وبدون عقد موقع لل�صنة الأوىل، 
اخلدمة  على  احل�صول  وبالإمكان 
الإلكرتونية  ب��ا���ص��ر  م��ن�����ص��ة  ع���رب 
https ://serv ices . (
g o v e r n m e n t . a e /
مكان،  اأي  م����ن   )business
ر�صمية،  وث����ائ����ق  ت���ق���دمي  وب�������دون 
اخلدمة،  مل���راك���ز  زي������ارات  وب�����دون 

•• االإمارات-الفجر:

فعاليات  ال�����ص��ب��ت  ال���ي���وم  َت��ْن��ط��ل��ق 
لدائرة  ال��ت��اب��ع��ة  با�ص�������ر  ��ة  م��ن�����صّ
عجمان  يف  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
الرئي�صي  ال�����ف�����رع  يف  وامل����ق����ام����ة 
التعاونية  عجمان  اأ�صواق  جلمعية 
املبا�صر  الرميلة بهدف اللتقاء  يف 
الأعمال  وجم��ت��م��ع  اجل��م��ه��ور  م���ع 
وتعريفهم بخدمة “با�صر اأعمالك 
والت�صجيل  دقيقة”،   15 خ���لل 
الفوري يف الهوية الرقمية املوّحدة 
املّتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
»UAE Pass«، وت�صتمر املن�صة 

كما  اإ�صافية،  ر�صوم  حتّمل  وب��دون 
تتوّفر باللغة العربية والجنليزية، 
وُتقّدم الدائرة حالياً عرب اخلدمة 
844 ن�����ص��اط اق��ت�����ص��ادي ال��ت��ي ل 
تتطلب موافقات خارجية، ويح�صل 
على  اخلدمة  اجن��از  بعد  امل�صتثمر 
باقة من امل�صتندات ملزاولة الن�صاط 
ورقم  القت�صادية  الرخ�صة  منها 
وال�صناعة  التجارة  غرفة  ع�صوية 
ورقم املن�صاأة من الهيئة الحتادية 
وزارة  وم����ن  واجل��ن�����ص��ي��ة  ل��ل��ه��وي��ة 
وعقد  والتوطني  الب�صرية  امل���وارد 
ت��اأ���ص��ي�����س م�����ص��ّدق اإل��ك��رتون��ي��اً و3 

ت�صاريح عمل. 

تراجع اأ�شهم اأوروبا بفعل اإيه.بي اإنبيف
  •• عوا�صم-رويرتز:

تراجعت الأ�صهم الأوروبية ام�س، يف الوقت الذي تفوق فيه اأثر التوترات املتعلقة 
بنمو  اإنبيف  بو�س  ان��ه��اوزر  وتوقعات  الأوروب���ي  الحت��اد  عن  بريطانيا  بانف�صال 
الفاخرة.  ال�صلع  �صناعة  ل�صركات  قوية  مبيعات  على  ال�صنوية  للأرباح  متوا�صع 
يتمكن  لن  باأنه  الأول  اأم�س  الأوىل  للمرة  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  واع��رتف 
من الوفاء مبوعد نهائي يف 31 اأكتوبر ت�صرين الأول خلروج بلده من الحتاد 
الأوروبي ودعا لإجراء انتخابات عامة، والتي ُتعترب الو�صيلة الوحيدة لك�صر حالة 
اجلمود بينه وبني الربملان. وتراجع املوؤ�صر �صتوك�س 600 الأوروبي 0.1 باملئة 
املوؤ�صرات قليل،  انخفا�س معظم  بتوقيت جرينت�س مع   0715 ال�صاعة  بحلول 
لكن املوؤ�صر كاك 40 الفرن�صي تفوق يف الأداء على �صائر املوؤ�صرات املناظرة و�صعد 
اإذ تعر�س ل�صغوط بفعل  0.3 باملئة. وقاد قطاع الأغذية وامل�صروبات اخل�صائر، 
يف  �صركة  اأك��رب  اأعلنت  اأن  بعد  باملئة،  ت�صعة  اإنبيف  بو�س  ان��ه��اوزر  �صهم  انخفا�س 
العامل ل�صناعة اجلعة عن اأرباح ف�صلية اأقل من التوقعات وتوقعت منوا متوا�صعا 

للأرباح يف 2019.

دولر   1500 م�����ص��ت��وى  الأ����ص���ف���ر  امل���ع���دن  وجت�����اوز 
�صنوات يف  �صت  م��ن  اأك��رث  يف  الأوىل  للمرة  ل��لأوق��ي��ة 

ال�صابع من اأغ�صط�س اآب.
الراأ�صمالية  لل�صلع  اجل��دي��دة  الطلبيات  وانخف�صت 
من  ب��اأك��رث  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  املُ�صنعة  الأ�صا�صية 
ال�صحنات، يف  اأيلول كما تراجعت  �صبتمرب  املتوقع يف 
دللة على اأن ا�صتثمارات ال�صركات ل تزال �صعيفة يف 
ظل تداعيات احلرب التجارية بني الوليات املتحدة 

وال�صني بح�صب ما اأظهرته بيانات يوم اخلمي�س.
اأ���ص��ع��ار ال��ف��ائ��دة مرتني  وخف�س امل��رك��زي الأم��ري��ك��ي 
اآخرا حمتمل  امل�صتثمرون خف�صا  ويتوقع  العام  هذا 
الق��ت�����ص��اد �صعوبات  ف��ي��ه  ي���واج���ه  ال����ذي  ال���وق���ت  يف 
وتباطوؤ  التجارية  احلرب  من  معاك�صة  عوامل  جراء 

القت�صاد العاملي.
اأوق���ات  اأم��ان��ا خ���لل  اأك���رث  وُي��ع��ت��رب ال��ذه��ب ا�صتثمار 

ال�صبابية ال�صيا�صية واملالية.
ومن ناحية اأخرى، ا�صتقر البلديوم عند 1778.39 
على  م�صتوياته  اأع��ل��ى  ب��ل��غ  اأن  ب��ع��د  ل��لأوق��ي��ة،  دولر 

الإطلق عند 1785.50 دولر.

•• عوا�صم-رويرتز:

ام�س،  اأ���ص��ب��وع��ني  لأع��ل��ى م�صتوى يف  ال��ذه��ب  ارت��ف��ع 

للأوقية  دولر   1500 م�����ص��ت��وى  ف���وق  ل��ي��ت��م��ا���ص��ك 
اأث���ارت  ال���ذي  ال��وق��ت  امل��ه��م، يف  )الأون�����ص��ة( النف�صي 
املتحدة  الوليات  من  �صعيفة  اقت�صادية  بيانات  فيه 
جانب  من  الفائدة  اأ�صعار  يف  اآخ��ر  بخف�س  التوقعات 
املركزي  )ال���ب���ن���ك  الحت�������ادي  الح��ت��ي��اط��ي  جم��ل�����س 

الأمريكي(، بينما بلغ البلديوم ذروة جديدة.
و�صجل الذهب يف املعاملت الفورية اأعلى م�صتوياته 
عند  الأول  ت�����ص��ري��ن  اأك����ت����وب����ر  م����ن  ال���ع���ا����ص���ر  م���ن���ذ 
1506.76 دولر يف وقت �صابق من اجلل�صة، وارتفع 
بحلول  للأوقية  دولر   1505.40 اإىل  باملئة   0.1

ال�صاعة 0805 بتوقيت جرينت�س. 
وربح املعدن الأ�صفر 1.1 باملئة هذا الأ�صبوع متجها 
�صوب ت�صجيل اأف�صل اأداء اأ�صبوعي يف خم�صة اأ�صابيع.

و�صعد الذهب يف العقود الأمريكية الآجلة 0.2 باملئة 
اإىل 1508.20 دولر للأوقية.

باركليز حذر حيال م�شتهدفات الأرباح  
•• لندن-رويرتز:

قال باركليز الربيطاين اإن تدهورا يف التوقعات القت�صادية العاملية يعني اأنه رميا يكون من ال�صعب حتقيق م�صتهدفاته 
يعاين  ال��ذي  ال�صتثماري  لبنكه  العام  الثالث من  الربع  املتوقع يف  اأف�صل من  نتائج  اإع��لن  بالرغم من  وذل��ك  ل��لأرب��اح، 
�صغوطا. وقال البنك اإنه ما�س على م�صار حتقيق م�صتهدفه لعائد على حقوق امللكية ن�صبته ت�صعة باملئة لعام 2019، لكن 

املناخ القت�صادي يعني اأن حتقيق م�صتهدفه عند ع�صرة باملئة العام املقبل �صيكون اأ�صعب.
وقال الرئي�س التنفيذي جي�س �صتايل “نقر باأن التوقعات للعام املقبل دون �صك اأكرث حتديا مما بدت عليه قبل عام، ل�صيما 
بالنظر اإىل ال�صبابية حول القت�صاد الربيطاين وبيئة اأ�صعار الفائدة«. واأعلن باركليز ربحا قبل ال�صرائب 1.8 مليار جنيه 
ا�صرتليني )2.31 مليار دولر( للف�صل بني يوليو متوز و�صبتمرب اأيلول، وهو ما فاق توقعات حمللني عند 1.5 مليار 
ا�صرتليني بالرغم من اأن هذه الأرقام ت�صتثني خم�ص�صات �صبق الإعلن عنها ب�صاأن بيع خاطئ لوثائق تاأمني. وارتفعت 

اأ�صهم باركليز حوايل ثلثة باملئة يف التعاملت املبكرة اإىل اأعلى م�صتوياتها منذ نوفمرب ت�صرين الثاين 2018.

اليورو قرب اأدنى م�شتوى يف اأ�شبوع مقابل الدولر 
 •• لندن-رويرتز:

ا�صتقر اليورو اأم�س بعد اأن انخف�س لأدنى م�صتوى يف اأ�صبوع مقابل الدولر الأمريكي يف اجلل�صة ال�صابقة بفعل ترك 
البنك املركزي الأوروبي الباب مفتوحا اأمام تي�صري ال�صيا�صة النقدية، لكنه اأبقى على اأ�صعار الفائدة دون تغيري.

و�صتتحول الأنظار اإىل اجتماع جمل�س الحتياطي الحتادي )البنك املركزي الأمريكي( املقرر الأ�صبوع القادم والذي ينتهي 
30 اأكتوبر ت�صرين الأول واجتماع البنك املركزي الياباين الذي ينتهي 31 اأكتوبر ت�صرين الأول. ومن املتوقع اأن يخف�س 
املركزي الأمريكي اأ�صعار الفائدة للمرة الثالثة على التوايل هذا العام، لكن اأ�صواق النقد و�صعت يف احل�صبان اإىل حد كبري 
خف�صا مبقدار 25 نقطة اأ�صا�س بالفعل وفقا لبيانات رفينيتيف. وا�صتقر اليورو يف اأحدث تعاملت عند 1.1109 دولر، 
لكنه بالقرب من اأدنى م�صتوى يف اأ�صبوع عند 1.1094 دولر الذي بلغه اأم�س اخلمي�س. وا�صتقر موؤ�صر الدولر، الذي 
يتتبع اأداء العملة الأمريكية مقابل �صلة من �صت عملت رئي�صية، اأي�صا عند 97.66. وكانت الكرونة ال�صويدية اأي�صا يف 

منطقة حمايدة، ليجري تداولها يف اأحدث تعاملت عند 10.72 مقابل اليورو. 

غلق ميناءي الإ�شكندرية 
والدخيلة ب�شبب �شوء اجلو

 •• االإ�صكندرية-رويرتز:

الإ�صكندرية  ميناء  هيئة  ق��ررت 
مب�صر غلق ميناءي الإ�صكندرية 
نظرا  اجلمعة،  ام�����س  والدخيلة 

ل�صوء الأحوال اجلوية.
املتحدث  ال��غ��ن�����������������دور  ر���ص��ا  ع����زا 
ب��ا���ص��م ه��ي��ئ��ة امل��ي��ن��اء ال���ق���رار اإىل 
و�صرعة  الأم�����������������واج  “ارتف�����اع 
ت�صمح  ل  م���ع���دلت  اإىل  ال���ري���اح 
ونزول  و�صعود  اللن�صات  بحركة 
املر�صد من وعلى ال�صفينة ب�صكل 

اآمن«.
ال�صحن  ع��م��ل��ي��ات  اأن  واأو�����ص����ح 
وال��ت��ف��ري��غ ب��ال�����ص��ف��ن ال���ت���ي على 
دخ���ول  وح��رك��������������ة  الأر���ص��ف�����������ة 
وال�صاحنات  ال��ب�����ص��ائ��ع  وخ�����روج 
من امليناء واإلي���ه م�ص��تمرة ب�صكل 

طبيعي.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت  26  اأكتوبر  2019 العدد 12766 
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وزارة القت�صاد
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املنذر  : بنك دبي الإ�صلمي �س.م.ع
املنذر اإليها :  الروابي ملياه ال�صرب النقية �س ذ م م  

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )191،780.00( درهم نتيجة الإخلل ب�صداد 
واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع  خ��لل  وذل��ك  ال�صيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�صيارات املموله ل�صاحلكم وبيعها باملزاد ومنها 
– ال�صيارة رقم )I/ 93848 /خ�صو�صي/ دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي   1   -: التاليه  ال�صيارات 
/  I/ 34184( رق��م ال�صيارة   -2   ، ابي�س  ل��ون   _ 2014 ب�صندوق( موديل  اب  بيك  كانرت_ 
خ�صو�صي/ دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت_ بيك اب ب�صندوق( موديل 2014 _ لون ابي�س 
اب  بيك  ك��ان��رت_  )ميت�صوبي�صي  ن��وع  م��ن  دب��ي(  /خ�صو�صي/   I/16175( رق��م  ال�صيارة    -3  ،
ب�صندوق( موديل 2014 _ لون ابي�س  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
اإنذار عديل بالن�صر 
) رقم ) 2019/7734 

املنذر  : بنك دبي الإ�صلمي �س.م.ع
املنذر اإليها :  تو�صكانا لتجميل ال�صاحات واحلوا�س �س ذ م م

ب�صداد  الإخ��لل  نتيجة  دره��م   )49،880.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�صيارات وذلك خلل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر 
املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�صيارات املموله ل�صاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�صيارات 
اتريج _  نوع )ميت�صوبي�صي  دب��ي( من  – ال�صيارة رقم )Q/ 50115 /خ�صو�صي/   1  -: التاليه 
�صالون( موديل 2014 _ لون ابي�س ، 2- ال�صيارة رقم )Q/ 48276 /خ�صو�صي/ دبي( من نوع 
 Q/ 50116( موديل 2015 _ لون ابي�س  ، 3-  ال�صيارة رقم ) ميت�صوبي�صي ال 200_ بيك اب(
/خ�صو�صي/ دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي اتريج _ �صالون( موديل 2014 _ لون ابي�س واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،  

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
اإنذار عديل بالن�صر 
) رقم )2019/7736 

املنذر :  بنك دبي الإ�صلمي �س.م.ع
املنذر اإليها : جموهرات جي بي  �س ذ م م

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )108،941.00( درهم نتيجة 
الإخلل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خلل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
 MERCEDES( من نوع ) دبي /E/ ال�صيارة رقم )67867 / خ�صو�صي
واملمولة  ا���ص��ود(_   ( ل��ون   _  )2016( م��ودي��ل   ) �صالون   _  CLA250

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/7741 (

املنذر :  �صركه احليل اأوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها : املنادر ملقاولت الطرق �س ذ م م.

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )228،919.00( درهم نتيجة 
الإخلل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خلل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
ال�صيارة رقم )42735/ خ�صو�صي /D/ دبي ( من نوع )فوجلي �صوبر 1800  
– فرا�صة ا�صفلت( موديل )2011( _ لون ) اخ�صر(_ واملمولة ل�صاحلكم من 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/7735 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صلمي �س.م.ع
املنذر اإليها : جموهرات جي بي  �س ذ م م

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )560،277.00( درهم نتيجة 
الإخلل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خلل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
 MERCEDES( من نوع ) دبي /G/ ال�صيارة رقم )22239 / خ�صو�صي
_ ا�صتي�صن ( موديل )2019( _ لون ) ا�صود(_ واملمولة ل�صاحلكم   G63

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
اإنذار عديل بالن�صر 
) رقم ) 2019/7730 

املنذر  : بنك دبي الإ�صلمي �س.م.ع
املنذر اإليها :  الروابي ملياه ال�صرب النقية �س ذ م م  

اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )316،204.00( درهم نتيجة الإخلل ب�صداد  املنذر  املنذر  ينذر 
واإل  الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�صبوع  خ��لل  وذل��ك  ال�صيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�����ص��اط 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�صيارات املموله ل�صاحلكم وبيعها باملزاد ومنها 

ال�صيارات التاليه :-
بيك  كانرت _  ميت�صوبي�صي  ن��وع)  ( من  دب��ي  /خ�صو�صي/    N/  64845( رق��م  ال�صيارة   –  1
اب( موديل 2016 _ لون ابي�س  ، 2- ال�صيارة رقم )N/ 74832  /خ�صو�صي/ دبي ( من نوع 
/  H/ 78055( موديل 2016 _ لون ابي�س ، 3-  ال�صيارة رقم )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب(
خ�صو�صي/ دبي ( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب ( موديل 2016 _ لون ابي�س  - واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،  

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )7738 /2019 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صلمي �س.م.ع
املنذر اإليها : كرياتيف اوتلوك م د م �س

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )35،772.00( درهم نتيجة 
الإخلل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خلل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
ياري�س _  ال�صيارة رقم )16289 / خ�صو�صي /T/ دبي ( من نوع ) تويوتا 
قبل  ل�صاحلكم من  واملمولة  ابي�س(_   ( لون  هات�صباك( موديل )2017( _ 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/7740 (

املنذر  : بنك دبي الإ�صلمي �س.م.ع
املنذر اإليها :  اي ا�س اي �صي ملقاولت البناء �س ذ م م

الإخلل  نتيجة  دره��م   )105،161.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�صيارات وذلك خلل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر 
املموله ل�صاحلكم وبيعها  ال�صيارات  التنفيذية على كل  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل 
من  دب��ي(  /خ�صو�صي/   N/27456( رقم  – ال�صيارة   1-: التاليه  ال�صيارات  ومنها  باملزاد 
ال�صيارة   -2   ، برتقايل   لون  ا�صتي�صن( موديل2018 _   _ NISSAN KICKS(نوع
NISSAN SUNNY _ �صالون(   ( نوع  دب��ي( من  رقم )N/ 30598 /خ�صو�صي/ 
كافة حقوق  م��ع حفظ  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�صاحلكم  واملمولة   - ابي�س   ل��ون   _ 2018 م��ودي��ل 

املنذر من اأي نوع كانت،،،   

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/7737 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صلمي �س.م.ع
املنذر اإليها : جموهرات جي بي  �س ذ م م

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )189،191.00( درهم نتيجة 
الإخلل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خلل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
 PORSCHE( ن��وع دب��ي( من   /G/ رق��م )87777 / خ�صو�صي ال�صيارة 
)2018( _ لون ) ازرق(_ واملمولة ل�صاحلكم من  موديل  كوبيه(   _  911

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
اعالن حكم بالن�صر

                        يف  الدعوى رقم 2018/3955  جتاري جزئي
كالو  حممد  ال�صلم  نظر   -2 ذ.م.م  املعدنية  ملقاولت  مل  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  مل جمهول حمل 
�س.ذ.م.م  للحديد  ا�س  ا�س  ل�صالح/دي  اع��له  املذكورة  الدعوى  يف    2٠19/3/14
وفوائده  دره��م   )333255( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  الوىل  عليها  املدعي  بالزام 
بواقع 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والزمتها امل�صروفات 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة 
لن�صر  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما 
هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/3517  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صومان�صا للمعر�س �س.ذ.م.م 2- �صاجد علي اغا جمهول حمل 
���س.ذ.م.م وميثله:احمد علي حممد  ادفريتايزينج  املدعي/ايكون  ان  القامة مبا 
من�صور الزيودي قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره��م   )135917( وق���دره  مببلغ 
اخلمي�س  ي��وم  لها جل�صة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�����ص��داد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12
املوافق:2٠19/1٠/31 ال�صاعة:٠8:3٠ �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2019/2269 اإ�صتئناف جتاري      
2-كانو  منري  حممد  ميتا  علي  �صفيان  حممد  1-ح��اف��ظ  ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
تيك للتجارة - �س ذ م م  3-ملحمة عدنان ل�صاحبها عدنان حممد �صفيان علي 
- جمهويل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / تران�س الإمارات لتجارة املوا�صي ذ م 
م وهو ال�صم احلايل - �صركة الإم��ارات لتجارة املوا�صي واللحوم ومنتجاتها ذ م 
 2٠18/1178 رقم  بالدعوى  ال�صادر  القرار/احلكم  ا�صتاأنف  قد  ال�صابق   ال�صم  م 
جتاري جزئي وحددت لها جل�صه يوم الثلثاء املوافق 2٠19/11/5 ال�صاعة 1٠.٠٠ 
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2019/2361 ا�صتئناف جتاري      

جمهول  ح�صرمي  اح��م��د  ب��ن  علي  حممد   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
ع��ب��داهلل حممد  /غ��ي��ث مطر ح�صن  امل�صتاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
القرار/احلكم  ا�صتاأنف  قد   - عبداهلل  خمي�س  عبداهلل  ب��در   / وميثله 
ال�صادر بالدعوى رقم  2٠19/2879 جتاري جزئي  وحددت لها جل�صه 
رقم  بالقاعة  �صباحا   1٠.٠٠ ال�صاعة   2٠19/11/4 املوافق  الإثنني  يوم 
ch2.d.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2018/2216 تنفيذ مدين  
ان  ���ص��ده/1- جهاد حممد  جمهول حمل القامة مبا  املنفذ  اىل 
 / وميثله  م  م  ذ  ���س   - ال�����ص��ي��ارات  لتاأجري  التنفيذ/الغزال  ط��ال��ب 
اأق��ام عليك الدعوى  اآل علي - قد  الناخي  عبداهلل خمي�س غريب 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)3٠1٠4( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4343   تنفيذ جتاري  
نا�صر  بن  عبداهلل  بن  2-علي  للعقارات  فل�س  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
بن عبداهلل  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صعل بن 
عمار بن عبدالواحد اخل�صريي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وق��دره )88٠528.6(  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��له  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4185   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صدهم/1- �صرينوج - م د م �س 2-في�صال �صريا�س دو�صي 3-�صريا�س 
كريتيلل دو�صي 4-�صميت �صوبها�س بهاي بورامنالبهاي كوتاري 5-�صرينوج 
اآند كومباين برايفت ليمتد - جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
اإك�صبورت اآند اإمبورت بنك اوف انديا - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
درهم   )52715796( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��له  املذكورة 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل  بالت�صامن 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/3756   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ���ص��ده��م��ا/1-ج��ول��دن ري��ل��ي��ف ري�����ص��ور���ص��ي�����س )����س ذ م م( 
2-راجي�س كمي�صاند ديواين - جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
م�صطفى  ن��وال   / وميثله  العوي�س  حممد  عبداهلل  التنفيذ/ع�صام 
حممد �صالح املرباطي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
درهم  وق��دره )45378167.69(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله 
بالت�صامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/5234   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- ح�صني موغال حممد اأيوب جمهول حمل القامة 
ال�صقور  حممد  بن  �صامل  بن  ح�صني  بن  التنفيذ/عارف  طالب  ان  مبا 
الب�صتكي - قد  ابراهيم عبداهلل عبدالواحد كمال بور  وميثله / امريه 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )74878( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/3166 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- جنلء احمد عبداهلل حممد املهريي - جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي الإ�صلمي )�صركة 
م�صاهمة عامة(  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19542.47( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
اعالن حكم بالن�صر

                        يف  الدعوى رقم 2018/1184  جتاري كلي   
اىل املحكوم عليه/1- ال�صرح للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2٠19/2/18  يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�صالح/باحل�صا للم�صاريع �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا 
القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق  وقدره )968.125.99( درهم والفائدة 
اتعاب املحاماة.  التام والف درهم مقابل  ال�صداد  احلا�صل يف 2٠17/1٠/23 وحتى 
حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/2033  عمايل جزئي
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ال�صيدات  لتجميل  �صو  1-مركز   / املدخل  اخل�صم  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  ا�صعدي  خلفان  ح�صن  �صهيل  وميثله:خديجة  غلب  /يا�صمينا  املدعي 
درهم  دره��م(   197156( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
وتذكرة عودة مببلغ )3٠٠٠( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
لها  وح��ددت   mb181618793ae/2019:ال�صكوى رق��م  املطالبة  تاريخ  من 
جل�صة يوم الثلثاء املوافق 2٠19/11/5 ال�صاعة ٠8.3٠ �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/10809  عمايل جزئي

املدعي / ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  1-�صبيكون   / املدعي عليه  اىل 
اأقام  بالكور وميثله:يو�صف حممد احمد يو�صف احلمادي قد  جاجاجيفان �صيتي 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )188.836 درهم( 
وتذكرة عودة مببلغ )3٠٠٠( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد وحددت لها جل�صة يوم 
اخلمي�س املوافق 2٠19/1٠/31 ال�صاعة ٠8.3٠ �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/302  عمايل كلي

اىل املدعي عليه / 1-�صرتاتادريل اأويلفيلد �صريفي�صز م.د.م.�س اخل�صم املدخل/2�صركة 
�صرتاتا اويلفيلد �صريفي�صز ليمتد 3- �صرتاتادريل للتجارة العامة ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /فليب كيث بري�صال قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
والفائدة  دره��م   )1.٠98.288.4( وق��دره��ا  عماليه  م�صتحقات  ب�صداد  مطالبة  دع��وى 
امل��دع��ي عليها  وال���زام  ال��ت��ام  ال�����ص��داد  املطالبة وح��ت��ى  ت��اري��خ  ب��واق��ع 9% م��ن  القانونية 
املوافق  الثلثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم 
2٠19/1٠/29 ال�صاعة 1٠.3٠ �س بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12766 بتاريخ 2019/10/26   

       مذكرة اعالن متنازع �صده بالن�صر
                يف  الدعوى 2019/97  نزاع تعيني خربة مدين

���س.ذ.م.م جمهول  ان�صورن�س بروكرز  املتنازع �صده / 1-ليفيبلو�س  اىل 
اأقام  قد  ����س.م.ع   للتاأمني  �صركة عمان   / املتنازع  ان  القامة مبا  حمل 
الزام  مع  متخ�ص�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليه  املدعي 
يوم الربعاء املوافق 2٠19/1٠/3٠   ال�صاعة 8.3٠ �س مبكتب امل�صلح  لذا 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك  فاأنت مكلف باحل�صور 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل 
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

الت�صويات    الودية 
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الفجر الريا�ضي

•• العني-الفجر

اختتمت اأم�س اجلمعة يف قرية بوذيب 
العاملية للقدرة مبدينة اخلتم، �صباقات 
القدرة  ل���رك���وب  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  ب���وذي���ب 
نظمتها  ال���ت���ي   ،2019 وال��ت��ح��م��ل 
الإمارات  تراث  لنادي  التابعة  القرية 
الفرو�صية  مو�صم  فعاليات  افتتاح  يف 
�صمو  ورع��اي��ة  بتوجيهات  ينظم  ال��ذي 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���ص��ل��ط��ان  ال�����ص��ي��خ 
الدولة،  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ممثل 
رئي�س نادي تراث الإمارات، وبالتعاون 
والتن�صيق مع احتاد الإمارات العربية 
عدد  مب�صاركة  وال�����ص��ب��اق،  للفرو�صية 
واخلا�صة،  ال��ع��ام��ة  الإ���ص��ط��ب��لت  م��ن 

واأندية الفرو�صية يف الدولة.
ال�����ص��ب��اق يف قرية  و���ص��ه��دت م�����ص��ارات 
ي���وم���ني ثلثة  ب����وذي����ب ع���ل���ى م�����دى 
���ص��ب��اق��ات ت��اأه��ي��ل��ي��ة حم��ل��ي��ة ودول���ي���ة، 
وفار�صة  فار�س   400 نحو  مب�صاركة 
ب��خ��ي��ول��ه��م ت���اأه���ل اأك�����رث م���ن 75% 
م��ن��ه��م رغ�����م ظ������روف ارت����ف����اع درج����ة 
ال�صباقات  وج�����رت  اأم���������س،  احل�������رارة 

ل�صباقات  ب���وذي���ب  ب���روت���وك���ول  وف����ق 
ال���ق���درة وال��ت��ح��م��ل ال����ذي ي��ه��دف اإىل 
احلفاظ على �صلمة الفار�س واخليل 

والتناف�س وفق اأخلق الفر�صان.
اأم�س  ال�����ص��اد���ص��ة ���ص��ب��اح��اً  وان��ط��ل��ق يف 
“جنمة  دويل  ك��ل��م   80.87 ���ص��ب��اق 

فر�صان   107 مب�����ص��ارك��ة   واحدة” 
وفار�صات تاأهل حوايل 80 منهم، ويف 
ال�صابعة اإل ربعاً كانت انطلقة �صباق 
80.47 كلم تاأهيلي حملي مب�صاركة 
منهم  ت���اأه���ل  وف���ار����ص���ة،  ف��ار���ص��اً   84
جولة  ان��ط��ل��ق��ت  ف��ي��م��ا   ،65 ح�����وايل 

للفرو�صية  ب��وذي��ب  اأك��ادمي��ي��ة  ط���لب 
10 كلم يف التا�صعة والن�صف �صباحاً، 
الطلب  اإك�صاب  اإىل  اجلولة  وتهدف 
للتعامل  ال��لزم��ة  اخل��ربة  امل�صاركني 
ال���ق���درة وف��ق��اً لقوانني  ���ص��ب��اق��ات  م��ع 
الفح�س  وك����ان  ب���وذي���ب،  ب���روت���وك���ول 

الثامنة  يف  مت  ل��ل��ج��ول��ة  ال��ب��ي��ط��ري 
وال��ن�����ص��ف ���ص��ب��اح��اً. وك����ان ي���وم اأم�س 
�صباق  ان��ط��لق  �صهد  اخلمي�س  الأول 
الذي  حملي  تاأهيلي  كلم   40.28
مب�صاركة  ظهراً  والن�صف  الواحدة  يف 
منهم  ت��اأه��ل  وف��ار���ص��ة  ف��ار���ص��اً   176

141، كما جرت �صباح اأم�س اإجراءات 
الفح�س البيطري لل�صباقات الثلثة. 
ح�صر ال�صباقات �صعادة الدكتور عبيد 
علي را�صد املن�صوري مدير عام ديوان 
الدولة،  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ممثل 
نائب �صمو مدير عام مركز �صلطان بن 

الرميثي  عبداهلل  علي  و�صعادة  زاي��د، 
والإعلم  للدرا�صات  التنفيذي  املدير 
يف نادي تراث الإمارات، وحممد مهري 
املزروعي مدير اإدارة قرية وا�صطبلت 
من  وع��دد  للفرو�صية،  العاملية  بوذيب 
الأق�صام  وروؤ����ص���اء  الإدارات  م��دي��ري 

ك��ب��ري م��ن اجل��م��ه��ور وال�صياح  وج��م��ع 
القدرة  ب�صباقات  واملهتمني  الأج��ان��ب 
القرية  ال��ذي��ن ج��ذب��ت��ه��م  وال��ت��ح��م��ل، 
الرتاثية امل�صغرة املقامة على هام�س 
مفردات  ب��ع�����س  وت�����ص��م  ال�����ص��ب��اق��ات 

الرتاث الإماراتي العريق.
اللجنة  وج���ه���ت  ال�����ص��ب��اق  خ���ت���ام  ويف 
والتقدير  ال�����ص��ك��ر  ل��ل�����ص��ب��اق  امل��ن��ظ��م��ة 
ل�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ب���ن زاي����د اآل 
لريا�صة  ال��لحم��دود  لدعمه  نهيان 
اأ�صهم  رك����وب ال���ق���درة وال��ت��ح��م��ل مم��ا 
يف الرت��ق��اء ب��ه��ذه ال��ري��ا���ص��ة، وه��و ما 
امل�صاركة،  م�صتوى  يف  اإي��ج��اب��اً  انعك�س 
بوذيب  ب��روت��وك��ول  اأن  ع��ل��ى  و���ص��ددت 
ي��ح��ق��ق جن��اح��ات ع��ام��اً ب��ع��د ع���ام واأن 
الإق���ب���ال ع��ل��ى ه���ذا امل��و���ص��م ك��ب��ري من 
خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق ال����دول����ة. ك��م��ا عرب 
امل������لك وامل�����درب�����ون وال���ف���ر����ص���ان عن 
�صكرهم وامتنانهم ل�صموه  واهتمامه 
برتوكول  اأن  م��وؤك��دي��ن  ب��امل�����ص��ارك��ني 
ريا�صة  مل�صتقبل  ق��وي��ة  دف��ع��ة  ب��وذي��ب 
اخليل  ب�صحة  باهتمامه  الفرو�صية 

والفر�صان.

•• ال�صارقة-الفجر

لل�صتثمار  ال�����ص��ارق��ة  �صركة  اأع��ل��ن��ت 
هيئة   « م��ع  تعاقدها  ع��ن  »ا�صتثمار« 
« لرتعى  ال�����دويل  ال�����ص��ارق��ة  م��ط��ار 
ر���ص��م��ي��اً ف��ري��ق رج���ال ال�����ص��ارق��ة لكرة 
-2019 ال��ري��ا���ص��ي  للمو�صم  ال��ي��د 

.2020
بح�صور  الرعاية  حفل  تد�صني  ومت 
امل����دف����ع، رئي�س  ����ص���امل  ����ص���ع���ادة ع��ل��ي 
ه���ي���ئ���ة م����ط����ار ال�������ص���ارق���ة ال�������دويل، 
القا�صمي،  �صعود  بن  في�صل  وال�صيخ 
اجل���روان،  واإب��راه��ي��م  الهيئة،  م��دي��ر 
ال�صارقة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع�صو 
ال�صارقة  ���ص��رك��ة  رئ��ي�����س  ال��ري��ا���ص��ي، 
عبيد احل�صان،  لل�صتثمار، وحممد 
ال�صارقة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع�صو 
الأل���ع���اب  اإدارة  رئ��ي�����س  ال���ري���ا����ص���ي، 
اجل���م���اع���ي���ة، ولع����ب����ي ف���ري���ق ن����ادي 
ال��ي��د، يف �صالة كبار  ل��ك��رة  ال�����ص��ارق��ة 

الزوار باملطار اأثناء توجه الفريق اإىل 
مبملكة  اخل��ارج��ي  الإع����داد  مع�صكر 

البحرين ال�صقيقة.
وتعليقا على توقيع عقد الرعاية قال 
�صعادة علي �صامل املدفع، رئي�س هيئة 

مطار ال�صارقة الدويل : 
» ننظر اإىل �صراكتنا مع نادي ال�صارقة 
كرة  جمهور  م��ع  للتوا�صل  كفر�صة 
اأنها  ك��م��ا  ال��ي��د يف دول����ة الإم��������ارات، 
�صتتيح لنا لعب دور اأكرب حملياً من 
من  ال��ي��د  ك��رة  ع�صاق  تقريب  خ��لل 
النادي من  املف�صلة ومتكني  لعبتهم 
الفوز باملزيد من البطولت واملراكز 
املحلية  امل���ن���اف�������ص���ات  يف  امل���ت���ق���دم���ة، 

والإقليمية «
اللواء  ����ص���ع���ادة  اأع������رب  ج��ه��ت��ه  وم����ن 
ال�صام�صي،  احل�����ص��ان  ع��ب��ي��د  ����ص���امل 
ال�صارقة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الريا�صي، عن �صكره وتقديره لهيئة 
علي  �صعادة  برئا�صة  ال�صارقة  مطار 

ال�صيخ في�صل  املدفع، ول�صعادة  �صامل 
الهيئة،  م��دي��ر  القا�صمي،  �صعود  ب��ن 
ع��ل��ى م���ب���ادرة ال��ه��ي��ئ��ة ب��رع��اي��ة فريق 

رجال كرة اليد.
كما اأثنى ال�صام�صي على جهود �صركة 
ال�صارقة لل�صتثمار برئا�صة اإبراهيم 
بال�صركة،  العمل  ف��ري��ق  و  اجل����روان 
ل�����دوره�����م ال�����ب�����ارز يف ت����وف����ري رع����اة 
مم��ي��زي��ن جل��م��ي��ع ف���رق ال���ن���ادي مما 
العمل  الإيجابي يف تر�صيخ  الأث��ر  له 
الأداء  م�����ص��ت��وى  وت��ط��وي��ر  امل��وؤ���ص�����ص��ي 
على جميع عنا�صر املنظومة يف نادي 

ال�صارقة الريا�صي. 
�صركة  اأن  اجل��روان  اإبراهيم  واأو�صح 
دائما  ت�صعى  ل��ل���ص��ت��ث��م��ار  ال�����ص��ارق��ة 
جل���ل���ب ع���ق���ود رع����اي����ة جل��م��ي��ع فرق 
الأول يف كرة  للفريق  ولي�س  النادي، 
يف  للم�صاهمة  وذل����ك  ف��ق��ط،  ال��ق��دم 

تلبية احتياجات الألعاب املختلفة.
وتقدم اجل��روان بال�صكر اإىل جمل�س 

اإدارة نادي ال�صارقة الريا�صي برئا�صة 
�صعادة اللواء �صامل ال�صام�صي، ونائبه 
�صعادة حممد بن هندي، على دعمهم 
بكافة  للرتقاء  احلثيثة  ومتابعتهم 

الإدارات والألعاب بنادي ال�صارقة.
�صعادة  اإىل  بال�صكر  ك��ذل��ك  وت��وج��ه 
علي �صامل املدفع، رئي�س هيئة مطار 
ال����دويل، ول�����ص��ع��ادة ال�صيخ  ال�����ص��ارق��ة 
مدير  ال��ق��ا���ص��م��ي،  ���ص��ع��ود  ب��ن  في�صل 
الرعاية  ه��ذه  اأن  اإىل  لف��ت��اً  الهيئة، 
ل���ل���ط���رف���ني مطار  ا����ص���ت���ف���ادة  ف��ي��ه��ا 

ال�صارقة و نادي ال�صارقة.
واأ�صار اإىل اأن �صركة ال�صارقة جنحت 
يف ا�صتقطاب رعاة للألعاب الفردية، 
لل�صتثمار  نوعية  نقلة  تعترب  وه��ي 
ال�صركات  اق��ن��اع  ل�صعوبة  الريا�صي 
برعاية مثل هذه الريا�صات البعيدة 
ع����ن الأ�������ص������واء، ح���ي���ث ن���ه���دف اإىل 
لتحقيق  ال��ري��ا���ص��ي��ة  امل���واه���ب  دع����م 

الإجنازات على كافة الأ�صعدة. 

ويذكر اأن بعثة فريق رجال ال�صارقة 
ل��ك��رة ال��ي��د غ����ادرت ع�����ص��ر اخلمي�س 
البحرينية  ال��ع��ا���ص��م��ة  اإىل  امل��ا���ص��ي، 
امل���ن���ام���ة، خل��و���س م��ع�����ص��ك��ر اإع�����دادي 
 31 اإىل  من24  ال����ف����رتة  خ������لل 
للم�صاركة  جتهيزاً  اجل���اري،  اأكتوبر 
يف البطولة الآ�صيوية ال�22 للأندية 
اأب��ط��ال ال����دوري ل��ك��رة ال��ي��د، واملقرر 
بكوريا  �صوك  �صام  مدينة  يف  اإقامتها 
اإىل  ال��ف��رتة من7  اجل��ن��وب��ي��ة،خ��لل 
عبيد  حم��م��د  وع���رب  ن��وف��م��رب.   17

نادي  اإدارة  جمل�س  ع�صو  احل�صان، 
اإدارة  رئ��ي�����س  ال��ري��ا���ص��ي،  ال�����ص��ارق��ة 
الأل����ع����اب اجل���م���اع���ي���ة، ع���ن ث��ق��ت��ه يف 
ف��ري��ق رج���ال ك��رة ال��ي��د ويف الجهزة 
وتقدم  وال��ط��ب��ي��ة،  والإداري�����ة  الفنية 
ال�صارقة  م��ط��ار  ه��ي��ئ��ة  اإىل  بال�صكر 
ال�������ص���ارق���ة  ����ص���رك���ة  واإىل  ال���������دويل 
دعم  على  حر�صهم  على  لل�صتثمار 
�صياق  ويف  ال�����ص��رق��اوي��ة.  ال���ي���د  ك����رة 
م��ت�����ص��ل، ق����ال ن���اج���ي رب��ي��ع��ة، ع�صو 
اإدارة الألعاب اجلماعية، م�صرف كرة 

املعنوية  ال���روح   «  : ال�صرقاوية  اليد 
لبعثة رجال كرة اليد عالية، ون�صعى 
ا�صتفادة من مع�صكر  اأف�صل  لتحقيق 
ال��ب��ح��ري��ن، ح��ي��ث ن��ع��ول ع��ل��ى التزام 
وتركيز اللعبني للو�صول اإىل اأف�صل 
جاهزية قبل الآ�صيوية. « ومن جهته 
اأكد �صفيان حيواين املدير الفني ليد 
الثانية  الن�صخة  ه��ي  ه��ذه   «  : امل��ل��ك 
ال�صارقة يف البطولة  اأقود فيها  التي 
امليدالية  ح��ق��ق��ن��ا  ح��ي��ث  الآ���ص��ي��وي��ة، 
ال�صابقة،  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ال���ربون���زي���ة 

الآ�صيوي  ب��ال��ل��ق��ب  ال��ف��وز  يل  و���ص��ب��ق 
م���ع ن����ادي م�����ص��ر ال�����ص��ع��ودي، ولكن 
ل��ك��ل ب��ط��ول��ة ظ��روف��ه��ا اخل��ا���ص��ة، ل 
اأحب اأن ا�صبق الأحداث، �صنعمل بكل 
طاقاتنا خلل فرتة الإعداد لتجهيز 
�صنخو�س  وف��ن��ي��اً،  ب��دن��ي��اً  ال��لع��ب��ني 
ت��دري��ب��ات ���ص��ب��اح��ي��ة وم�����ص��ائ��ي��ة على 
للعب  بالإ�صافة  املع�صكر،  اأي��ام  م��دار 
ودية متدرجة مع اأندية  مباريات   3
ال�صباب  فريق  مثل  كبرية  بحرينية 

والنجمة وباربار. «

يف مو�صم الفرو�صية بقرية بوذيب العاملية لركوب القدرة والتحمل

اأكرث من 400 فار�س وفار�شة يف ثالثة �شباقات تاأهيلية

ال�شارقة لال�شتثمار تعلن » هيئة مطار ال�شارقة الدويل « راعيًا ر�شميًا 
لرجال اليد والفريق يع�شكر يف البحرين ا�شتعدادًا ل�  » اآ�شيوية اليد «

دابل”  “تريبل  م��زدوج��ة  ثلثية  اأنتيتوكومنبو  ياني�س  اليوناين  النجم  حقق 
منحت ميلووكي باك�س الفوز على �صيفه هيو�صنت روكت�س وجنميه جيم�س هاردن 
للمحرتفني،  المريكي  ال�صلة  ك��رة  دوري  يف   ،111-117 و�صتربوك  ورا�صل 
فيما �صحق لو�س اجنلي�س كليربز املتجدد غولدن �صتايت ووريرز القوي 141-

ثلثة لعبني متوجني بجائزة اأف�صل لعب يف  اآخر  �صمت  معركة  ويف   .122
مزدوجة  اول ثلثية  الذي حقق  لياني�س  الف�صلية  كانت  الدوري “اأم يف بي”، 

هذا املو�صم، بت�صجيله 30 نقطة، 13 متابعة و11 متريرة حا�صمة.
ال�صوط  يف  نقطة   20 ياني�س  �صجل  هيو�صنت،  �صنرت” يف  “تويوتا  ملعب  على 

الثاين لي�صاعد باك�س يف قلب تاأخره ب�16 نقطة يف الربع الثالث.
ثلثية  ي�صجل   1966 ع��ام  روبرت�صون  اأو�صكار  منذ  لعب  اول  ياني�س  واأ�صبح 

مزدوجة تت�صمن 30 نقطة اأو اأكرث يف املباراة الفتتاحية.
لكنه اعترب ان العمل اجلماعي ادى اىل هذه العودة “بقينا �صويا. حتى لو واجهنا 

اأف�صل كرة �صلة لدينا يف الربعني الول والثاين، جنحنا  حمنة ومل نكن نقدم 
بالتعوي�س وكنا مركزين. كنا قادرين على تدوير الكرة والتنفيذ«.

“قدم فريقي لعبا جيدا من دوين” م�صريا اىل خروجه بالخطاء ال�صتة  تابع 
قبل 5،18 دقيقة على نهاية الوقت عندما كان فريقه يتقدم ب�صت نقاط.

�صجل روكت�س النقاط اخلم�س التالية، عندما ا�صاف و�صتربوك اربع نقاط بينها 
الذي جلب و�صتربوك،  101-100. لكن روكت�س  الفارق اىل  ثلثية ليقل�س 
 ،2018 يف  لع��ب  اأف�صل  ه���اردن،  جانب  اىل  ليلعب   ،2017 يف  لع��ب  اف�صل 
12-2 و�صول اىل  مل يتمكن من انتزاع التقدم. وتفوق روكت�س مطلع املباراة 

ا�صرتاحة ال�صوطني 50-66.
حا�صمة،  مت��ري��رات  و7  متابعة  و16  نقطة   24 م��ع  امل��ب��اراة  و�صتربوك  وان��ه��ى 
فيما ا�صاف هاردن 19 نقطة و7 متابعات و14 متريرة حا�صمة بينها 14 من 
فيما اكتفى بت�صديدتني من ا�صل 13  احلرة،  الرميات  خط  عند  حماولة   14

يف اللعب املفتوح. واىل نقاط ياني�س الثلثني لدى الفائز، �صجل �صتة لعبني 
لباك�س 10 نقاط اأو اأكرث ابرزهم وي�صلي ماثيوز مع 14 نقطة.

وفيما اظهر باك�س قدرته على تكرار جناحه يف املو�صم املا�صي وحتقيق اأكرث من 
60 فوزا يف الدور املنتظم، كان غولدن �صتايت ووريرز، بطل 2015 و2017 
و2018، ي�صقط يف مباراة �صعبة جدا اأمام لو�س اجنلي�س كليربز ال�صاعد بقوة 
122-141. ويف اأول مباراة له على ملعبه اجلديد “ت�صاي�س ارينا” الذي كلف 
دولر، مل ينجح ووريرز الذي رحل عنه النجم كيفن دورانت وغاب  مليار   1،4
عن �صفوفه كلي توم�صون ل�صابة كبرية يف ركبته �صتبعده حتى البلي اوف، 
املا�صي كواهي لينارد الذي  املو�صم  املنت�صي من و�صول جنم  يف جم��اراة كليربز 
30 نقطة يف املباراة  قاد تورونتو رابتورز لول لقب يف تاريخه. وبعد ت�صجيله 
ليربون  وعملقه  ليكرز  اجنلي�س  لو�س  على  اي�صا  فيها  ف��از  التي  الفتتاحية 
جيم�س، �صجل لينارد 21 نقطة و9 متريرات حا�صمة يف 21 دقيقة فقط، لكن 

البديل لو وليامز كان اف�صل م�صجل لكليربز مع 22 نقطة، فيما اأ�صاف باتريك 
باتر�صون 6 رميات ثلثية. قال وليامز البالغ 32 عاما عن ال�صورة اجلديدة 
لفريقه الذي يحقق بداية قوية “يجب ان نتابع عملية البناء«. وجنح كليربز 
 62،5% بن�صبة  ال�صابة،  ب�صبب  ج��ورج  ب��ول  اجلديد  جنمه  عنه  يغيب  ال��ذي 
من ت�صديداته بينها %54،5 من خارج القو�س. يف املقابل، بلغت ن�صبة ووريرز 
23 نقطة وا�صاف املوزع الخر  %39،4 و�صجل له جنمه املوزع �صتيفن كوري 
دانديلو را�صل 20 نقطة و8 متريرات حا�صمة. وافتتح املوزع تراي يونغ مو�صمه 
الثاين يف الدوري بت�صجيل 38 نقطة وقيادة اتلنتا هوك�س اىل الفوز على ار�س 
ديرتويت بي�صتونز 117-100. قال يونغ )21 عاما( انه كان “مرتاحا اأكرث” 

من مو�صمه الول، وهذا المر تبني بت�صديدته البعيدة املدى يف الربع الثاين.
مو�صمه  يخو�س  لع��ب  اول  ع��ام��ا(   42( ك��ارت��ر  فن�س  زميله  ا�صبح  املقابل،  يف 

الثاين والع�صرين يف الدوري عندما نزل بديل يف الربع الول.

»تريبل دابل« لياني�س وكليربز ي�شحق غولدن �شتايت 
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املت�صدر  ي���وف���ن���ت���و����س  ي����وا�����ص����ل 
�صراعهما  ان��رتم��ي��لن  وو���ص��ي��ف��ه 
الختبار  يف  جناحهما  بعد  املحلي 
احلايل  الأ���ص��ب��وع  منت�صف  ال��ق��اري 
التا�صعة من بطولة  املرحلة  خلل 

ايطاليا.
ويت�صدر يوفنتو�س الرتتيب بفارق 
نقطة واحدة عن انرتميلن علما 
باأن الأول تغلب على الثاين يف عقر 
2-1 يف لقاء قمة بني  دار الأخ��ري 

الفريقني ال�صهر املا�صي.
مباريات   7 يف  ي��وف��ن��ت��و���س  وف�����از 
مع  ك�����ان�����ت  واح����������دة  يف  وت������ع������ادل 
كما  الثالثة  املرحلة  يف  فيورنتينا 
مل يخ�صر اي مباراة هذا املو�صم يف 

خمتلف امل�صابقات.
ب��ق��ي��ادة مدربه  ي��وف��ن��ت��و���س  وي��ح��ل 
�صيفا  ���ص��اري  ماوريت�صيو  اجل��دي��د 
ي�صت�صيف  ح���ني  يف  ل��ي��ت�����ص��ي،  ع��ل��ى 
ان��رتم��ي��لن ب��ق��ي��ادة م���درب جديد 

اآخر هو انطونيو كونتي بارما.
على  �صعبا  ف��وزا  يوفنتو�س  وحقق 
الرو�صي  م��و���ص��ك��و  ل���وك���وم���وت���ي���ف 

رائ����ع����ة  ث����ن����ائ����ي����ة  ب���ف�������ص���ل   1-2
ديبال  ب��اول��و  الرجنتيني  ملهاجمه 
حني  يف  اوروب������ا،  اب���ط���ال  دوري  يف 
بورو�صيا  ع��ل��ى  ان��رتم��ي��لن  ت��غ��ل��ب 
دورمتوند الملاين بهدفني نظيفني 

يف البطولة القارية اأي�صا.
وعلق كونتي على نتيجة فريقه �صد 
دورمتوند بقوله “ا�صتعدنا توازننا 
على ال�صعيد القاري، لكن لل�صف 
طويل  النتيجة  بهذه  ن�صتمتع  لن 
لننا �صنخو�س مواجهة �صعبة �صد 
رائعة  �صل�صلة  يحقق  ال���ذي  ب��ارم��ا 
اىل  نخلد  ان  دون  من  النتائج  من 

الراحة ال لثلثة ايام«.
مهاجمه  جهود  انرتميلن  وخ�صر 
الذي  �صان�صيز  اليك�صي�س  الت�صيلي 
تعر�س ل�صابة يف كاحله و�صيغيب 
العام  ن���ه���اي���ة  ح���ت���ى  امل����لع����ب  ع����ن 
احلايل، لكن الفريق ي�صم لعبني 
عدة ي�صتطيعون �صد الثغرة ابرزهم 
امل����ه����اج����م الرج���ن���ت���ي���ن���ي لوت�������ارو 
العملق  وال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  م��ارت��ي��ن��ي��ز 

روميلو لوكاكو.

و�صيحاول اتالنتا الثالث ومفاجاة 
ت�����ص��م��ي��د جراحه  امل��ا���ص��ي  امل��و���ص��م 
الفادحة  خ�����ص��ارت��ه  ب��ع��د  ال���ق���اري���ة 
النكليزي  �صيتي  مان�ص�صرت  ام���ام 
اودينيزي  ي�صتقبل  عندما   ،5-1

املتوا�صع.

وميلك اتالنتا اقوى خط هجوم يف 
الدوري املحلي مع 21 هدفا بينها 
الكولومبي  ملهاجمه  اه���داف  �صتة 

دوفان زاباتا.
الرابع  امل��رك��ز  �صاحب  ن��اب��ويل  ام��ا 
اتالنتا  ع��ن  واح����دة  نقطة  ب��ف��ارق 

احد  �صبال  �صد  الفوز  اىل  فيحتاج 
�صغطه  على  ليحافظ  الذيل  ف��رق 

على فرق ال�صدارة.
املهاجم  ال��ف��ري��ق اجل��ن��وب��ي  وي��ق��ود 
مريتنز  دري�����س  ال���دويل  البلجيكي 
الذي �صجل 116 هدفا يف �صفوف 

فريقه اي اكرث بهدف من ا�صطورة 
ال���ن���ادي دي��ي��غ��و م����ارادون����ا ل��ك��ن��ه ل 
اللعاب  ���ص��ان��ع  ع��ن  يتخلف  ي���زال 
ال�صلوفاكي ماريك هام�صيك اف�صل 

هداف يف تاريخ النادي.
ويخو�س جنوى اول مباراة ر�صمية 
م���درب���ه اجل���دي���د ثياغو  ب���ا����ص���راف 
موتا علما بان الخري بداأ م�صريته 
وقال   2008 ع��ام  املدينة  ه��ذه  يف 
 ،2008 “عام  ال�������ص���دد  ه�����ذا  يف 
تغري و�صعي بعد انتقايل اىل نادي 
ج��ن��وى، والن اري��د ال���ص��راف على 
امل��ج��م��وع��ة وحتقيق  ه����ذه  ت���دري���ب 

النجاح معها«.
ال�صابق  ال����دويل  م��وت��ا  مي��ل��ك  ومل 
اي خ��ربة يف جم��ال التدريب حيث 
هذا  يف  ال�صابقة  مهامه  اقت�صرت 
�صان  باري�س  فريق  بتدريب  املجال 
 19 حت��ت  العمرية  للفئة  ج��رم��ان 

عاما.
واحدة  م��رة  �صوى  جنوى  يفز  ومل 
املو�صم  مطلع  منذ  م��ب��اري��ات   8 يف 

احلايل.

•• اأبوظبي-الفجر

بن  ه��زاع  ال�صيخ  �صمو  رعاية  حتت 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�س املجل�س 
تختتم  اأبوظبي،  لإم��ارة  التنفيذي 
م�صاء اليوم ال�صبت ب�صالة “مبادلة 
يف  الريا�صية  زاي��د  اأرينا” مبدينة 
الت�صامح  “عام  ب��ط��ول��ة  اأب��وظ��ب��ي 
لعام  للجودو”  �����ص����لم  ج����ران����د 
2019، والتي ا�صتمرت ملده ثلثة 
اأيام يف ن�صختها احلادية ع�صرة على 
ال��ت��وايل ب��اإ���ص��راف الحت���اد الدويل 
�صهدت  )IJF(،والتي  ل���ل���ج���ودو 
من  ولع��ب��ة  لع��ب��ا   552 م�صاركة 
8 دول عربية  95 دولة من بينها 
م�صر،الأردن،  اجل��زائ��ر،  يف  تتمثل 
تون�س  ال�صعودية،  املغرب،  الكويت، 
البطولة  م�صت�صيف  والإم�����ارات   ،
عوا�صم   5 يف  تقام  التي  ال�صنوية 
،بجانب  اأبوظبي  تت�صدرها  عاملية 
باري�س الفرن�صية ومو�صكو الرو�صية 
عا�صمة  بجانب  اليابانية  وطوكيو 
ب��اك��و، وت�صارك  م��دي��ن��ة  اأذرب��ي��ج��ان 
 20 ب��ع��دد  البطولة  اآ���ص��ي��ا يف  ق���ارة 

دولة واأفريقيا بعدد 17 دولة.
ال��ث��ال��ث��ة اخلتامية  وت��اأت��ي اجل��ول��ة 
�صهدتها  ال��ت��ي  ل���لإث���ارة  م��وا���ص��ل��ة 
يف  ت�صب  التي  البطولة  ت�صفيات 
يف  للم�صاركة  ال���ص��ت��ع��دادات  ن��ط��اق 
اأوملبياد طوكيو 2020 مما ي�صعل 
نقاط  لتح�صني  املتبقية  امل��ب��اري��ات 
للت�صنيف  امل��ت�����ص��دري��ن  ال��لع��ب��ني 
العام للجودو ، وت�صمل جولة اليوم 
اليوم  تنطلق �صباح  التي  اخلتامي 
يف دورها التمهيدي اإقامة مباريات 
وال�صيدات  للرجال  الثقيل  ال���وزن 
مناف�صات  ن���ه���ائ���ي���ات  يف  امل��ت��م��ث��ل 
100 كغم  90 كغم ،وحت��ت  حت��ت 
ي�صهد  وال�����ذي  ك��غ��م   100 وف����وق 
ح�صن  علي  ال�صاعد  لعبنا  ظهور 
ي�صارك  الذي  الدرمكي )19�صنة( 
اجلائزة  ب���ط���ولت  يف  م����رة  لأول 
،وال�������ذي يعده  ل���ل���ج���ودو  ال���ك���ربى 
بن  حممد  برئا�صة  اجل���ودو  احت���اد 
ث��ع��ل��وب ال���درع���ي  ك��م�����ص��روع لعب 
اأع��دت قبل  اأوملبي من خلل خطة 
مو�صمني ا�صتثمارا لقدرات اللعب 
ال�����ص��اع��د ال���ذي ح��ق��ق ال��ع��دي��د من 
الألقاب املحلية والإقليمية و�صول 
م�صتوى  امل��ن�����ص��ود..وع��ل��ي  ل��ل��ه��دف 

مناف�صات  تقام  ال�صيدات  مباريات 
كغم   78 ،وف������وق  ك��غ��م   78 حت���ت 
والتي تتو�صل حتى الفرتة امل�صائية 
م�صكا للبطولة التي حظيت باإ�صادة 
الحت�������اد ال�������دويل ل���ل���ج���ودو وهي 
تاريخ  يف  القيا�صي  ال��رق��م  ت�صجل 
تاريخ  للجودو يف  ال���دويل  الحت���اد 

امل�صاركة .
الفتتاحية  الأوىل  اجلولة  وكانت 
ميداليات   5 ت���وزي���ع  ���ص��ه��دت  ق���د 
ذه��ب��ي��ة ل���ع���دد 5 م��ن��ت��خ��ب��ات ،وق���د 
ايطاليا  منتخب  ال�����ص��دارة  اعتلى 
وف�صية  ذهبية  ميداليتني  بر�صيد 
ايطاليا  ب���ط���ل  مت���ك���ن  اأن  ب���ع���د 
ال�������ص���اب م���ان���وي���ل ل����وم����ب����اردو من 
اإح����راز امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة يف وزن 
لعب  ح�صاب  على  كغم   66 حت��ت 
الذي  �صفاروف  اأذربيجان  منتخب 
الثالث  املركزين  ويف  الف�صية  ن��ال 
وال����راب����ع ال����ربون����زي ال����ك����وري اآن 
بينما   .. بلنكو  والكولومبي  باأول 
ملنتخب  الف�صية  امليدالية  حققت 
امليدالية  �صاحبة  املت�صدر  ايطاليا 
اأوديت  اللعبة  الأوملبية  الف�صية 
اأم���ام  خ�����ص��ارت��ه��ا  نتيجة  ج��ي��ف��ري��دا 
بطلة كو�صوفو  ماجليندا كيلمندي 
اأك����دت  وال���ت���ي   52 حت���ت  وزن  يف 
بطولت  يف  ت��ه��زم  ل  باأنها  جم���ددا 
اأبو ظبي للعام الثاين على التوايل 
لتحلق باليطالية الهزمية جمددا 
ن��ه��ائ��ي بطولة  خ�����ص��رت يف  اأن  ب��ع��د 
الوزن  نف�س  يف   2018 زاي���د  ع��ام 
 ، كو�صوفو  بطلة  مناف�صاتها  اأم���ام 
بعد اأن �صهدت مباراتهما اخلتامية 

لتختتم  والندية  الإث��ارة  فنون  كل 
له  يلجاأ  ال���ذي  الذهبي  بال�صكور 

لفك ارتباط التعادل.
وج���اءت يف امل��رك��ز ال��ث��اين م��ع ختام 
الفتتاحية  اجل����ول����ة  م����ب����اري����ات 
ميدالية  ذهبية   بر�صيد  اأوكرانيا 
كغم   48 حت����ت  وزن  يف  واح��������دة 
الأوكراين  اجل��ودو  اأحرزتها جنمه 
داري����ا ب��ي��ل��ودي��د ال��ت��ي اأب��دع��ت وهي 
بطلة  لتحرز  امل�صتويات  اأروع  تقدم 
يف  الثالث  لقبها  امل��زدوج��ة  ال��ع��امل 
اأكرب  الكربى يف  الأرب��ع  البطولت 
عدد من مباريات البطولت الأربع 
ح�صاب  على  فوزها  ،وج��اء  الكربى 
التي  �صتانغر)�صلوفينا(  م��ارو���ص��ا 
دورة  يف  الربونزية  امليدالية  نالت 
املركزين  الأوروب����ي����ة،ويف  الأل���ع���اب 
ال���ث���ال���ث وال�����راب�����ع ل��ن��ف�����س ال�����وزن 
الأملانية امل�صنفة 19 كاثرينا مينز 

والربتغالية كو�صتا كاترينا.
الرتتيب  يف  ال���ث���ال���ث  امل���رك���ز  ويف 
كو�صوفو  ح��ل��ت  “املوؤقت”  ال���ع���ام 
ب��ذه��ب��ي��ة جن��م��ت��ه ال��ت��ي ل ت��ه��زم يف 
اأبوظبي اللعبة العتيدة ماجليندا 
ويف   ،52 حت��ت  وزن  يف  كيلمندي 
جمهورية  جن�����د   ال����راب����ع  امل����رك����ز 
كوريا الدميقراطية ال�صعبية التي 
بح�صول  ظبي  اأب��و  يف  فجرها  ب��زغ 
اإي����ه احلائزة  ك��ي��م ج���ني  ال��لع��ب��ة 
ع���ل���ى ج�����ائ�����زة ه�����وه�����وت ال���ك���ربى 
بفوزها  املو�صم  لهذا   IJF ببطولة 
عامليا   16 امل�����ص��ن��ف��ة  ع��ل��ى  ال���رائ���ع 
فازت  اأن  �صارة ليوين )فرن�صا(بعد 
م�صابقاتها اخلم�س  باأربع من  كيم 

على  للحفاظ  الذهبية  بالقا�صية 
اجلولة  % يف   100 قيا�صي  رق��م 
فوزها  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ع��ام  ه���ذا 
ب��ب��ط��ول��ة ق��اري��ة يف اأب���ري���ل ب��ع��د اأن 
فازت على اللعبة على الفرن�صية 
�صيكون  وال��ت��ي  بالتثبيت  �صي�صيك 

لها �صاأن يف البطولت القادمة .
اخلام�س  املركز  كازاخ�صتان  وحلت 
يف الرتتيب بر�صيد ميدالية ذهبية 
واح�������دة ك���ان���ت م����ن ن�����ص��ي��ب بطل 
كريجيبايف  جو�صمان  كازاخ�صتان 
بفوزه على الفرن�صي واليدي خيار 
والرابع  الثالث  املركز  ويف  الف�صي 
ابولديز  ياجو  الرو�صي  الربونزي 

والأوزبكي ديروبيك يوروبزوف.

الوفود توؤدي �صالة اجلمعة يف 
جامع ال�صيخ زايد

والإ�صلمية  العربية  ال��وف��ود  اأدت 
الت�صامح  “عام  بطولة  يف  امل�صاركة 
مع   ، للجودو”  �����ص����لم  ج����ران����د 
ج��م��وع امل�����ص��ل��ني ���ص��لة اجل��م��ع��ة ، 
الكبري  زايد  ال�صيخ  اأم�س يف جامع 
الوفود  ���ص��ج��ل��ت  اأب���وظ���ب���ي،وق���د  يف 
ال�صديقة زيارة لل�صرح الإ�صلمي 
الكبري  امل�����ص��ج��د  ،ل���ي���وؤك���د  ال��ك��ب��ري 
ج�صور  اأه���م  ك��اأح��د  مكانته  الأن��ي��ق 
التقارب احل�صاري وقنوات احلوار 
منابر  واأب�������رز  وال���ث���ق���ايف  ال���دي���ن���ي 
والثقافات  الأدي����ان  ب��ني  الت�صامح 
ع���ل���ى اخ���ت���لف���ه���ا، ان�������ص���ج���ام���ا مع 
روؤي����ة امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ص��ي��خ زاي���د بن 
اهلل  “طيب  ن���ه���ي���ان  اآل  ���ص��ل��ط��ان 
اخلري  مفاهيم  تعزيز  يف  ثراه” 

وال��ت�����ص��ام��ح واح�����رتام الآخ�����ر، اإىل 
ثقافية  كوجهة  دوره  تعزيز  جانب 
ح�صارية، وحتفة معمارية فريدة، 
املعمارية  الت�صاميم  فيها  تتناغم 
احل�صارة  ع�������ص���ور  خم��ت��ل��ف  م����ن 
الوفود  �صجلت  وق��د  الإ���ص��لم��ي��ة.. 
اإعجابها  وال�����ص��دي��ق��ة  ال�����ص��ق��ي��ق��ة 
اجلميل  الإ������ص�����لم�����ي  ب���ال�������ص���رح 
ح�صارية  م����ن����ارة  مي���ث���ل  وال��������ذي 
دول  خمتلف  من  ال���زوار  يق�صدها 
العامل،ليوؤكد مكانته كنواة للحركة 
تتمحور  التي  والفكرية  الثقافية 
والوطنية  الثقافية  القيمة  ح��ول 
ال��ت��ي ميثلها اجل��ام��ع وال��ت��ي تعرب 
ر�صخها  التي  والقيم  املفاهيم  عن 
�صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور 
من  الكثري  يف  واملتاأ�صلة  نهيان  اآل 

القيم النبيلة.

اأمل بو�صالخ«
بن  حممد  برئا�صة  اجل���ودو  احت���اد 

ثعلوب اأحدث طفرة عاملية
ع��������ربت اأم����������ل ح���������ص����ن ب����و�����ص����لخ 
الآ�صيوي  الحت�����اد  خ��زي��ن��ة  اأم��ي��ن��ة 
ل���ل���ج���ودو ع�����ص��و احت�����اد الإم�������ارات 
مبقعدها  احتفظت  ،وال��ت��ي  �صابقا 
رابعة  ل������دورة  ب��ال��ت��زك��ي��ة  ب���ف���وزه���ا 
الأ�صيوي  ال��ت��وايل يف الحت���اد  على 
بامل�صتوى  ���ص��ع��ادت��ه��ا  ع����ن  ع�����ربت 
ت�صهده  ال����ذي  امل��ب��ه��ر  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
للجائزة  ���ص��لم  ال��غ��ران��د  ب��ط��ولت 
ت�صت�صيفها  التي  للجودو  الكربى 
اأب���و ظبي  الإم�����ارات  دول���ة  عا�صمة 
ك��ربى ظلت  عاملية  م��دن   5 �صمن 
حت���ت�������ص���ن ث������اين اأك��������رب ب���ط���ولت 
الحتاد الدويل للجودو ..  واأكدت 
حممد  بجهود  وفخرها  اع��ت��زازه��ا 
ب��ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي رئ��ي�����س احتاد 
امل�����ص��ارع��ة واجل�����ودو ال���ذي اأحدث 
 ، اللعبة  جم���ال  يف  نقلة  اأو  ط��ف��رة 
مما �صاهم يف جعل مدينة اأبوظبي 
،لتاأتي  العامل  يف  للجودو  عا�صمة 
بطولة الت�صامح لعام 2019 ،كما 
خ��ط��ط ل��ه��ا ل��ت��غ��ر���س ال��ك��ث��ري من 
الريا�صية  وال����روح  ال��ري��ا���ص��ة  قيم 
ال�������ص���م���ح���ة. ب����ني ال���ري���ا����ص���ي���ني يف 
موؤ�ص�صة  بو�صلخ  ..واأ�صادت  العامل 
 231 مب�صاركة  الن�صائي  اجل���ودو 
لعبا من خمتلف قارات العامل يف 
البطولة يف ن�صختها احلادية ع�صرة 

، ومتنت اأن ت�صهد بطولت اجلودو 
ال��ق��ادم��ة ت��واج��د لع��ب��ات الإم���ارات 

للجودو ب�صكل اأكرب .
 

الدرمكي واإيفان يلعبان اليوم 
خ�����ص��ارة احل��و���ص��ن��ي ل��ف��ارق اخلربة 

وفيكتور ب�صبب احلمى  

ال�صاعد  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  لع����ب  خ�����ص��ر 
احلو�صني)20�صنة(  خ���ل���ي���ف���ة 
مبارياته  اأوىل   356 رقم  امل�صنف 
لبطولة  ال���ت���م���ه���ي���دي  ال��������دور  يف 
للجودو  ���ص��لم  اجل��ران��د  الت�صامح 
التي ا�صتاأنفت مبارياتها يف جولتها 
اأمام  اأم�س بخ�صارته  الثانية �صباح 
و�صكار  ب��رت��ل�����ص��ون  ا���ص��ت��ون��ي��ا  ب��ط��ل 
كغم   73 حت��ت  وزن  يف  )25�صنة( 
،بعد اأن ا�صتدرجه اللعب املحرتف 
اأثناء  الأخ����ط����اء  لرت���ك���اب  و���ص��ك��ار 
اأدي خلروجه  امل��ث��ري ، مم��ا  ال��ن��زال 
وقد  ال�صفراء)مكرر(،  بالبطاقة 
ال��ب��ط��ول��ة بدون  ل��ع��ب احل��و���ص��ن��ي 

مع�صكر �صابق لظروفه الدرا�صية.
 ويف املباراة الثانية �صمن ت�صفيات 
فيكتور  لعبنا  خ�صر  ال���وزن  نف�س 
امل�����ص��ن��ف رق����م 30 ل��ن��ف�����س ال����وزن 
اأم���ام  بطل ب��ريو الون�صو  م��ب��ارات��ه 
وامل�����ص��ن��ف رقم  ���ص��ن��ة(  وان����غ )26 
فيكتور  اللعب  تاأثر  وق��د   ،  28
اليومني  يف  داهمته  التي  باحلمى 
درجة  لرت��ف��اع  اأدى  مم��ا  املا�صيني 
درجة   38.5 بلغت  ال��ت��ي  ح��رارت��ه 
ليحافظ  اللعب  على  اأ�صر  اأن  ،اإل 
لوملبياد  امل����وؤه����ل  ت�����ص��ن��ي��ف��ه  ع��ل��ى 

طوكيو 2020 .
للجودو  منتخبنا  م�صاركة  تكتمل 
ال��ي��وم يف خ��ت��ام م��ن��اف�����ص��ات بطولة 
الت�صامح اليوم يف وزن حتت 100 
يلتقي  ح��ي��ن��م��ا  ك��غ��م   100 وف����وق 
من  ال��ف��ائ��ز  م��ع  ���ص��ن��ة(  ايفان)31 
والكوري  ماريت  الفرن�صي  م��ب��اراة 
الثاين  ال��دور  �صو جي يف  اجلنوبي 
ت��ط��ل��ع��ا ل��ل��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ،واأك����د 
طبيب منتخبنا باأن يعمل لتخفي�س 
درج���ة ح����رارة اي��ف��ان ح��ال��ي��ا والتي 
ليلحق   ، درج����ة   37 م��ن  اق��رتب��ت 
جولة  وت�صهد   .. ال��ي��وم  بامل�صاركة 
ال�صاعد  للعب  ظهور  اأول  اليوم 
�صنة(   19( ال��درم��ك��ي  ح�صن  علي 
اجلراند  مناف�صات  يخو�س  ال��ذي 

مباراته  �صتكون  م��رة  لأول  ���ص��لم 
يلتقي  حينما  التمهيدي  ال��دور  يف 
كغم   100 ف��وق  وزن  مناف�صات  يف 
اأمام بطل منغوليا ودخو ت�صتنجول 
بذهبية بطولة  الفائز  �صنة(   20(
وامل�صنف  امل��ا���ص��ي  ي��ول��ي��و  يف  اآ���ص��ي��ا 
،ور�صيد  البطولة  تلك  يف  ال�صابع 
ال����درم����ك����ي م����ن اخل��������ربات ف����وزه 
يف  لل�صغار  اآ���ص��ي��ا  ب��ط��ول��ة  بذهبية 
واملركز   ،  2017 يف  ك��وجن  ه��وجن 
اآ�صيا  ل��ب��ط��ول��ة  ال���ربون���زي  ال��ث��ال��ث 

. للنا�صئني   2019

 نتائج اجلودو العربي
يف بطولة الت�صامح

الت�صامح  بطولة  مناف�صات  �صهدت 
للجودو قبل ختامها اليوم ت�صاقط 
نتائج املنتخبات العربية يف خمتلف 
مناف�صات  ���ص��ه��دت  ف��ق��د  الأوزان 
فايزة  اجلزائرية  خ�صارة  ال�صيدات 
كغم   52 حت����ت  وزن  يف  ح�������ص���ني 
وخ�صرت   ، منجبات  املنغولية  اأم��ام 
اليطالية  اأم��ام  ارو  �صمية  املغربية 
ودي���ت���ا ج��ي��ف��ري��دا يف ن��ف�����س ال����وزن 
..وع���ل���ي م�����ص��ت��وى ال���رج���ال خ�صر 
ال���ك���وي���ت���ي ع���م���ر ال���ظ���ف���ريي اأم�����ام 
ع�صام  ،وامل��غ��رب��ي  ج���ور  البلجيكي 
م�صيرني  الي����ط����ايل  اأم������ام  ب��ا���ص��و 
،وخ�صر  ك���غ���م   60 حت����ت  وزن  يف 
الأردين بكر عزالدين يف وزن حتت 
كر�صتجان  ال���ص��ت��وين  اأم����ام   81
وال��ك��وي��ت��ي ع��ب��داهلل ال��ك��اظ��م اأم���ام 
حتت  وزن  ويف  دج���ال���و  ال��ف��رن�����ص��ي 

خليفة  خ�������ص���ارة  ب���ع���د  ك���غ���م   73
املغربي  خ�صر  وفيكتور  احلو�صني 
اح��م��د م��زات��ي اأم���ام لع��ب موناكو 
بري كردك ،والأردين اليا�س يون�س 
غوانغ  كيم  ال�صمايل  الكوري  اأم��ام 
،وال�����ص��ع��ودي ع��ب��داهلل ال��ب��لل من 
الهندي ناليت�س.. وخرج ال�صعودي 
حمد �صلمان يف وزن 73 بعدما يف 
الدور التمهيدي الهندي الك�صندر 
الكندي مريغا لدين  اأم��ام  ليخرج 
يف  امل�صري  اجل���ودو  ممثل  ،وتغيب 
اأمام  الدين  البطولة حممد حمي 

البلغاري �صوكا .
هزمية  كغم   66 حتت  وزن  و�صهد 
الرو�صي  اأم���ام  با�صو  عماد  املغربي 
بوليف وخ�صر ال�صعودي عبد العزيز 
ملباردو  الي���ط���ايل  اأم�����ام  ال��ب��ي�����ص��ي 
الكو�صتاريكي  على  ت��ف��وق  اأن  بعد 

�صان�صيز يف الدور التمهيدي .

غر�ص �صجرة 
الت�صامح اليوم يقوم �صعادة حممد 
اللجنة  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  بن 
الت�صامح  لبطولة  املنظمة  العليا 
للجودو  اأب���وظ���ب���ي  ����ص���لم  ج���ران���د 
الكربى لعام 2019 اليوم ال�صبت 
مقر  اأم���ام  ال��غ��اف«  »�صجرة  بغر�س 
الريا�صي مبدينة  اأبوظبي  جمل�س 
تزامنا  اأبوظبي  يف  الريا�صية  زايد 
م����ع اح���ت���ف���الت الحت�������اد ال�����دويل 
العاملي  اجل��������ودو  ب���ي���وم  ل���ل���ج���ودو 
)WJD( ، ال��ذي ي��ق��ام  ي��وم 28 

اأكتوبر من كل عام  حول العامل .

برعاية هزاع بن زايد«

ختام بطولة الت�شامح جراند �شالم اأبوظبي للجودو اليوم 

هل موهبة دياز يوفنتو�س وانرتميالن يوا�شالن �شراعهما املحلي
دفنت يف مدريد؟

ل يختلف اأي ع�صاق لكرة القدم اجلميلة، على موهبة لعب ريال مدريد، 
الإ�صباين ال�صاب اإبراهيم دياز، ولكن تلك الإمكانيات الكبرية التي يتمتع 
بها اللعب دفنت منذ انتقاله اإىل “امللكي”، واأ�صبح لعباً مهم�صاً عند 
مدربه الفرن�صي زين الدين زيدان، بل يفكر النادي الآن بالتخل�س منه 

بطريقة غريبة.
الثلث  اأبرزها اجل��راأة واحل��دة يف  دياز ميلك خ�صلت �صخ�صية مميزة، 
والرك�س  بالكرة  التحكم  مبوهبة  يتمتع  اأن��ه  كما  امللعب،  م��ن  الأخ���ري 
ليونيل  الأرجنتيني  بر�صلونة،  لنجم  م�صابهة  للغاية،  �صريعة  بطريقة 

مي�صي.
ولكن بعد اأقل من عام على ان�صمامه للنادي املدريدي، �صريحل اللعب 
الإجنليزية  ال�صحف  م��ن  العديد  ت��اأك��ي��دات  بح�صب  الإدارة،  م��ن  ب��اأم��ر 

والإ�صبانية الكربى، رغم اأن عقده مازال �صارياً ملدة 5 اأعوام مقبلة.
وعانى دياز من اإ�صابة يف اأوتار الركبة، كاأي لعب يف العامل، ولكن منذ 
تعافيه مل ي�صتطع اللعب اإقناع زيدان بتواجده يف الت�صكيلة الأ�صا�صية، 
ريال  اأم��ام  واح��دة فقط كبديل  م��ب��اراة  اإل يف  ف��رتات،  امل�صاركة على  اأو 
اإث��ره �صدارة  0-1، وفقد على  ال��ذي خ�صره فريقه  اللقاء  مايوركا، يف 

“الليغا«.
و�صارك دياز يف 12 مباراة فقط بقمي�س الريال منذ عودته اإىل اإ�صبانيا، 

و�صجل هدفاً واحداً، و�صنع 2.
ويبقى ال�صوؤال املحري.. ملاذا ل ي�صرب زيدان على اللعب ومينحه فر�صة 

لإثبات نف�صه، يف ظل تراجع م�صتوى عدد كبري من جنوم الفريق؟. 
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الفجر الريا�ضي

يونايتد  م��ان�����ص�����ص��رت  ن������ادي  ���ص��م��د 
النكليزي جراحه املحلية بفوز قاري 
بارتيزان  العنيد  خ�صمه  اأر���س  على 
-1�صفر  بنتيجة  ال�����ص��رب��ي  ب��ل��غ��راد 
مناف�صات  من  الثالثة  اجلولة  �صمن 
مل�صابقة  ع�����ص��رة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
ال��دوري الأوروب��ي “يوروبا ليغ”، يف 
ح��ني ق��ل��ب م��واط��ن��ه اأر���ص��ن��ال تخلفه 
غيماراي�س  ف��ي��ت��وري��ا  اأم�����ام  م���رت���ني 

الربتغايل ليخرج فائزا 2-3.
اإىل مهاجمه  بالفوز  يونايتد  ويدين 
العائد من الإ�صابة الفرن�صي اأنتوين 
النقاط  ه����دف  ���ص��اح��ب  م���ار����ص���ي���ال 
ال��ث��لث م��ن رك��ل��ة ج���زاء يف الدقيقة 

.43
وب��ع��د اأن ب���داأ م�����ص��واره ال��ق��اري بفوز 
الكازاخ�صتاين  ا���ص��ت��ان��ا  ع��ل��ى  ���ص��ع��ب 
حتقيق  عن  يونايتد  عجز  -1�صفر، 
ال�صت  م��ب��اري��ات��ه  م���ن  اأي  يف  ال���ف���وز 
با�صتثناء  امل�صابقات  التالية يف جميع 
الرتجيح  ب��رك��لت  ح�صمها  واح����دة 
)الثالثة  الثانية  الدرجة  فريق  على 
م�صابقة  ال��دور  يف  روت�صدايل  فعليا( 
الإنكليزية  الأن����دي����ة  راب���ط���ة  ك���اأ����س 

املحرتفة.
خارج  ل��ي��ون��اي��ت��د  الول  ه���و  وال���ف���وز 
 6 منذ  امل�صابقات  خمتلف  يف  ملعبه 
اذار-مار�س املا�صي عندما حقق فوزا 
ت��اري��خ��ي��ا ع��ل��ى ب��اري�����س ���ص��ان جرمان 
الفرن�صي 3-1 على ملعب بارك دي 

بران�س يف دوري ابطال اوروبا.
ومل ي���رت���ق م�����ص��ت��وى رج�����ال امل����درب 
�صول�صكاير  غ��ون��ار  اأويل  ال���رنوج���ي 
اإىل ق��در الآم���ال امل��ع��ق��ودة على بطل 
ع�صر  الرابع  املركز  يحتل  اذ  انكلرتا 
يف الدوري املحلي بر�صيد 10 نقاط 

بعد ت�صع مراحل.

وقال �صول�صكاير “نحن يف الو�صعية 
بارتيزان  ن�صت�صيف  ن��ري��ده��ا،  ال��ت��ي 
يف  جن��ح��ن��ا  واذا  امل��ق��ب��ل��ة  امل����ب����اراة  يف 
بطاقة  ح���ج���زن���ا  ق����د  ن���ك���ون  ال����ف����وز 
التاأهل قبل مرحلتني من نهاية دور 

املجموعات«.
هي  اأخ��رى  اإيجابية  “نقطة  واأ�صاف 
حم��اف��ظ��ت��ن��ا ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة ���ص��ب��اك��ن��ا يف 
هذه  يف  الآن  حتى  الثلث  مبارياتنا 

امل�صابقة«.
يف �صربيا، كان جي�صي لينغارد قريبا 
ليونايتد  ال�صبق  ه��دف  ت�صجيل  م��ن 
منطقة  خ���ارج  م��ن  ت�صديدته  ول��ك��ن 
الي�صر  بالقائم  ا�صطدمت  اجل���زاء 

.)37(
ورد ب��ارت��ي��زان ب��ك��رة ���ص��اروخ��ي��ة من 
امل���ه���اج���م ال���ن���ي���ج���ريي ال�������ص���اب عمر 
الي�صر  ال���ق���ائ���م  ل��ه��ا  وق����ف  ���ص��دي��ق 

ليونايتد )40(.
واحت�صب احلكم ركلة جزاء بعد خطاأ 
براندون  ال��ن��ادي  اكادميية  اب��ن  على 

ول��ي��ام�����س، ت��رج��م��ه��ا م��ار���ص��ي��ال اىل 
هدف ال�صبق )43(.

الثاين  ال�صوط  الر����س  �صاحب  ب��داأ 
�صاغطا فح�صل على فر�صة ت�صجيل 
الغيني  راوغ  ب��ع��دم��ا  ال��ت��ع��ادل  ه���دف 
“احلمر”  فريق  دفاع  �صوما  �صيدوبا 
احلار�س  ل��ه��ا  ت�����ص��دى  ك����رة  و����ص���دد 
الرجنتيني �صريخيو رومريو )52(، 
الواجهة  اىل  الخ���ري  ي��ع��ود  ان  ق��ب��ل 
جم���ددا ب�����ص��دة اأخ����رى ل��راأ���ص��ي��ة من 

الياباين تاكوما ا�صانو )83(.
احلمر”  “ال�صياطني  ف��ري��ق  واأحل���ق 
بلغراد  ب��ب��ارت��ي��زان  الوىل  اخل�����ص��ارة 
11 مباراة قارية قبل  على ار�صه يف 
مباراة اخلمي�س، حيث فاز يف ثماين 

وتعادل يف ثلث.
املجموعة  �صمن  ث��ان��ي��ة  م���ب���اراة  ويف 
الهولندي  الكمار  زد  اي  اأك��رم  ذاتها، 
الكازاخ�صتاين  اأ�صتانا  �صيفه  وف���ادة 
بفوزه عليه ب�صدا�صية نظيفة، �صجلها 
من  و83   39( ك��ومب��ي��ن��ريز  ت��ي��ون 

ركلتي جزاء(، ومايرون بوادو )43( 
والياباين   )77( �صتنغ�س  وك��ال��ف��ن 
وا�صامة   )85( �صوغاوارا  يوكيناري 

اإدري�صي )90(.
�صبع  وعزز يونايتد �صدارته بر�صيد 
نقاط اأمام اي زدالكمار )5(، وجتمد 
اأرب���ع نقاط يف  ب��ارت��ي��زان عند  ر�صيد 
املركز الثالث، فيما يحتل اأ�صتانا قاع 

الرتتيب بدون اأي نقطة.
�صمال  يف  الإم������������ارات  م���ل���ع���ب  ع���ل���ى 
ل���ن���دن، ق����اد ال���ع���اج���ي ن��ي��ك��ول بيبي 
على  مثري  ف��وز  اىل  ار���ص��ن��ال  فريقه 
 2-3 الربتغايل  غيماراي�س  فيتوريا 
ال�صاد�صة  املجموعة  مناف�صات  �صمن 
الع�صر  الدقائق  يف  هدفني  بت�صجيله 
الخرية بعد دخوله احتياطيا يف ربع 

ال�صاعة الخري.
للنكليزي  بهدف  ال�صيوف  وت��ق��دم 
ماركو�س ادواردز )8(، لكن الربازيلي 
غابريال مارتينيلي ادرك التعادل من 
فيتوريا  ان  بيد   .)32( راأ���ص��ي��ة  ك��رة 

تقدم جمددا بوا�صطة بروتو دوارتي 
بعد هجمة مرتدة �صريعة )36(.

معظم  خم��ي��ب��ا  اداء  ار����ص���ن���ال  وق�����دم 
فرتات املباراة لكن بيبي املنتقل اليه 
املا�صي  ال�صيف  الفرن�صي  ليل  م��ن 
م��ق��اب��ل 80 م��ل��ي��ون ي�����ورو جن���ح يف 
عندما  الهزمية  م��ن  فريقه  انت�صال 
حرة  رك���ل���ة  م���ن  ال���ت���ع���ادل  ل���ه  ادرك 
نهاية  قبل  بي�صراه  �صددها  مبا�صرة 
مينحه  ان  قبل  دقائق،  بع�صر  املباراة 
يف  مماثل  ب�صيناريو  الثلث  النقاط 

الوقت بدل ال�صائع.
والفوز هو الثالث تواليا لر�صنال يف 
خطوة  بالتايل  فخطا  امل�صابقة  ه��ذه 

هائلة لبلوغ الدور التايل.
ويف املجموعة ذاتها، تغلب اينرتاخت 
�صتاندارد  على  المل���اين  ف��ران��ك��ف��ورت 

لياج البلجيكي 1-2.
ا�صبيلية  حقق  الأوىل،  املجموعة  ويف 
ال��ف��ائ��ز ب��ل��ق��ب ه���ذه امل�����ص��اب��ق��ة خم�س 
دوديلجت  على  �صريحا  ف��وزا  م��رات 
ب��ث��لث��ي��ة نظيفة  ل��وك�����ص��م��ب��ورغ  م���ن 
���ص��ج��ل��ه��ا ف���ران���ك���و ف��ا���ص�����ص��ك��ي��ز )48 

و75( ومنري احلدادي )78(.
قلب  اخل����ام���������ص����ة،  امل���ج���م���وع���ة  ويف 
بهدف  تخلفه  ال�صكتلندي  �صلتيك 
فوز  اىل  الي����ط����ايل  لت�����ص��ي��و  اأم�������ام 
 )67( كري�صتي  راي��ن  �صجل   .1-2
بعد   )89( ج��ول��ي��ان  وك��ري�����ص��ت��وف��ر 
مانويل  ب��وا���ص��ط��ة  لت�صيو  ت��ق��دم  ان 
املجموعة  ويف   .)40( لت���������زاري 
الربتغايل  ب���ورت���و  ف����رط  ال�����ص��اب��ع��ة 
بتقدمه بهدف للكولومبي لويز دياز 
�صيفه  جنح  بعدما   ،36 الدقيقة  يف 
غل�صكو رينجرز ال�صكتلندي بفر�س 
مواطن  بف�صل  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��ع��ادل 

دياز، األفريدو موريلو�س )44(.

ثنائية بيبي تنقذ اأر�صنال 

يونايتد ي�شمد جراحه املحلية بفوز قاري 

�صفوف  اىل  مبابي  كيليان  املهاجم  ع��ودة  �صكلت 
ب��اري�����س ���ص��ان ج���رم���ان ب��ع��د ���ص��ف��ائ��ه م���ن اإ�صابة 
دفعة  املا�صي  اآب-اغ�صط�س  اأواخ���ر  منذ  اأب��ع��دت��ه 
الذي  الفرن�صية  العا�صمة  لفريق  هائلة  معنوية 
ي�صت�صيف غرميه التقليدي مر�صيليا، يف واجهة 
م��ب��اري��ات امل��رح��ل��ة احل���ادي���ة ع�����ص��رة م���ن بطولة 

فرن�صا لكرة القدم غداً الأحد.
منتخب  �صفوف  يف  ال��ع��امل  بطل  مبابي  و���ص��رب 
فرن�صا عام 2018 بقوة لدى م�صاركته احتياطيا 
ب��روج حيث جنح يف  يف م��ب��اراة فريقه �صد كلوب 
يف  فقط  دقيقة   22 م��دى  على  ثلثية  ت�صجيل 
وكالة  اإح�صائية  وبح�صب  اأوروب����ا.  اأب��ط��ال  دوري 

لعب  اآخ����ر  ف���ان  “اوبتا” 

�صارك احتياطيا و�صجل 3 اهداف يف دوري ابطال 
ل�صالح  ي��ورن��ت��ي  ال���ص��ب��اين خو�صيبا  ك��ان  اوروب����ا 

فياريال عام 2008.
وقال مبابي عن تلك املباراة “كنت اريد امل�صاركة 
فيها ا�صا�صيا، لكن املدرب اتخذ قراره ويتعني علي 

احرتام ذلك«.
وا�صاف “كنت اريد امل�صاركة وجعل مهمة املدرب 

�صعبة يف عدم اختياري ا�صا�صيا«.
ا�صا�صيا  ا���ص��راك مبابي  ب��ان ع��دم  ت��وخ��ل  واع��ت��رب 
باكملها  م��ب��اراة  خ��و���س  م��ن  ك��ان حلماية جنمه 
ب��ع��د ع��ودت��ه م��ن ال���ص��اب��ة وق���ال يف ه���ذا ال�صدد 
يعود  لكنه  ذلك،  يعلم  وهو  ا�صراكه  دائما  “اريد 
بعني  الم��ر  ه��ذا  اخ��ذ  علينا  ويتعني  ا�صابة  م��ن 

العتبار«.
ول �صك بان مبابي �صي�صارك ا�صا�صيا يف مواجهة 
مر�صيليا بعد ان ا�صتعان به مدربه الملاين توما�س 
املباريات الخ��رية بعد  توخل لدقائق معدودة يف 
اثره  بتمزق ع�صلي غاب على  ا�صابة  عودته من 

حوايل �صتة ا�صابيع عن امللعب.
باملهاجم  ثقته  ت��وخ��ل  ي��وا���ص��ل  ان  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
ع���ل���ى ح�صاب  اي�����ك�����اردي  م��������اورو  الرج���ن���ت���ي���ن���ي 
الورغوياين ادين�صون كافاين بعد ان �صجل 
الثلث  الول يف مبارياته فريقه 
امل�صابقات  خمتلف  يف  الخ��رية 
على ان يكمل مواطنه انخل 
دي ماريا املتاألق بدوره 
الهجومية ل  اجلبهة 
�صيما يف غياب النجم 
نيمار  ال�����ربازي�����ل�����ي 
امللعب  ع���ن  امل��ب��ت��ع��د 
منت�صف  ح���ت���ى 
ال�������������ص������ه������ر 

املقبل.

جهودا  يبذل  “انه  بقوله  بايكاردي  توخل  وا�صاد 
عالية  فنيات  ميلك  بالن�صباط،  يتميز  ك��ب��رية، 

ويتمتع بذكاء كبري من الناحية التكتيكية«.
وي��ب��ح��ث م��ر���ص��ي��ل��ي��ا ال����ذي ي��ح��ت��ل امل���رك���ز الرابع 
بوا�س  فيا�س  ان��دري  الربتغايل  مدربه  با�صراف 
8 نقاط ع��ن �صان ج��رم��ان، اىل  ب��ف��ارق  ويتخلف 
تفوق  ان  منذ  غ��رمي��ه  على  ل��ه  ف��وز  اول  حتقيق 
يف  ف��ي��ل��ودروم  ملعب  على  نظيفة  بثلثية  عليه 
يخ�صر  ومل   .2011 ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�صرين 
امام مر�صيليا  التاريخ  العا�صمة منذ ذلك  فريق 
وتعادل يف   16 ففاز يف  بينهما،  19 مواجهة  يف 

ثلث منها.
واعترب فيا�س بوا�س بان فريقه يخو�س مواجهة 
اىل  ينتمي  جرمان  �صان  “باري�س  بقوله  �صعبة 
التي  راأي��ي، نظرا لل�صتثمارات  كوكب اخر. هذا 
قاموا بها يف ال�صنوات املا�صية فان +لو كل�صيك+ 

بات �صيئا من املا�صي«.
وا�صاف “هذا ل يعني باننا لن نحاول فعل �صيء 
من  فريقا  ن��واج��ه  لكننا  بالفوز  نحلم  نحن  م��ا، 

كوكب اخر«.
دمييرتي  جن��م��ه  مر�صيليا  ���ص��ف��وف  اىل  وي��ع��ود 

باييت بعد ا�صابة ابعدته �صهرا عن امللعب.
ومر�صيليا  جرمان  �صان  بني  املواجهة  كانت  واذا 
غري متكافئة يف الأعوام الخرية نظرا لل�صيطرة 
�صبه املطلقة للول على البطولت املحلية، فان 

املواجهات بني الفريقني غالبا ما تكون نارية.
فرتة  منذ  ل��ه  ف��وز  اول  حتقيق  ليون  و�صيحاول 
8 مباريات له  طويلة بعد ف�صله يف ذلك يف اخر 
للمرة  ل��ه  يح�صل  م��ا  وه��و  امل�صابقات  خمتلف  يف 
ي�صتقبل  وذل��ك عندما   ،1987 عام  الوىل منذ 

متز.
ممفي�س  الهولندي  مهاجميه  على  ليون  ويعول 
ديباي ومو�صى دميبيلي للعودة بالفريق اىل �صكة 
النت�صارات حيث �صجل الول 4 اهداف والثاين 
14 �صجلها فريقهما الذي  6 اهداف من ا�صل 

يحتل املركز ال�صاد�س ع�صر يف الرتتيب.
رودي  امل���درب  بخدمات  ل��ي��ون  وا�صتعان 
�صيلفينيو  للربازيلي  خلفا  غار�صيا 
التعادل  ف��خ  يف  �صقط  ال��ف��ري��ق  ل��ك��ن 
على ار���ص��ه م��ع دي��ج��ون حمليا قبل 
الربتغايل  بنفيكا  ام���ام  يخ�صر  ان 

اوروبا. ابطال  دوري  يف   2-1

مبابي العائد بقوة يقود �شان جرمان �شد مر�شيليا  

يف ظل عدم ر�صا اإدارة وم�صجعي نادي برو�صيا دورمتوند 
الأملاين، عن اأداء املدير الفني احلايل للفريق، لو�صيان 
ف��اف��ر، ك���رثت الأق���اوي���ل ع��ل��ى ����ص���رروة ال���ص��ت��غ��ن��اء عن 
يونايتد  ملان�ص�صرت  ال�صابق  بالقائد  وا�صتبداله  امل��درب، 

الإجنليزي، الربتغايل جوزيه مورينيو. 
املجموعات  دور  يف  اإن���رت  اأم���ام  القا�صي  ال�صقوط  بعد 
النقاد  العديد م��ن  0-2، يجد  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  ب���دوري 
لقيادة  الأن�����ص��ب  ال��رج��ل  م��وري��ن��ي��و  اأن  والإع���لم���ي���ني، 
التدريببية،  حلنكته  نظراً  احلالية،  الفرتة  يف  الفريق 
الفريق ت�صري  التي �صتجعل منظومة  وقوة �صخ�صيته، 
الفريق،  م�صتوى  يتح�صن  وب��ال��ت��ايل  اح����رتايف،  ب�صكل 

ويحقق نتائج مميزة كما يف ال�صابق.
الفريق  مع  بالتاأكيد  وان” �صيبدع  “ال�صبي�صل  اأن  كما 

النجوم  لكتيبة من  الأمل��اين، بحكم امتلك دورمتوند 
ب�صكل  موهبتهم  توظيف  اإىل  بحاجة  الذين  املبدعني 
الناحية  م��ن  امل��ل��ع��ب، ودع��م��ه��م  اأر���ص��ي��ة  داخ���ل  �صحيح 

النف�صية.
مورينيو،  مع  التعاقد  اأرادت  ما  اإذا  النادي  اإدارة  وعلى 
الإ�صراع بح�صم ال�صفقة، حتى ي�صتطيع املدرب التاأقلم 
مع اللعبني �صريعاً، لأن املناف�صات املحلية والأوروبية 
فر�صة  ه��ن��اك  وب��ال��ت��ايل  الأوىل،  مراحلها  يف  م��ازال��ت 

للفريق لل�صعود ملن�صات التتويج.
اإذا خ�صر  ف���اف���ر م���ع دورمت����ون����د  ن��ه��اي��ة  ت���ك���ون  ورمب�����ا 
ع��ل��ى ملعب فيلتين�س  ���ص��ال��ك��ه،  اأم����ام  امل��رت��ق��ب  ل��ق��اء  يف 
9 من  اإط��ار مناف�صات اجلولة  املقبل، يف  ال�صبت  اأرينا، 

“البوند�صليغا«.

مورينيو الرجل الأن�شب 
لإنقاذ دورمتوند

تزداد ال�صغوطات على كاهل مدرب بايرن ميونيخ الكرواتي نيكو كوفات�س 
و�صط الإ�صابات التي طالت اأكرث من لعب اأ�صا�صي يف �صفوف فريقه ل �صيما 
التا�صعة  املرحلة  يف  برلني  اونيون  يلقي  عندما  وذل��ك  الدفاعي  اخلط  يف 
يف  الثالث  املركز  البافاري  الفريق  ويحتل  ال�صبت.  اليوم  املانيا  بطولة  من 
البوند�صليغا بفارق نقطة واحدة عن بورو�صيا مون�صنغلدباخ املت�صدر وذلك 
بعد خ�صارته املفاجئة على ملعبه امام هوفنهامي 1-2 قبل ثلثة ا�صابيع ثم 

�صقوطه يف فخ التعادل مع اوغ�صبورغ 2-2 يف املرحلة الخرية.
ويحتل اونيون برلني ال�صاعد هذا املو�صم اىل م�صاف اندية النخبة املركز 
الرابع ع�صر لكنه جنح يف احلاق الهزمية بفريقني من املقدمة وهما بورو�صيا 
دورمتوند وفرايبورغ. وتلقى بايرن ميونيخ �صربة اوىل با�صابة قلب دفاعه 
امللعب  بالتايل عن  و�صيغيب  ال�صليبي  الرباط  زوليه يف  نيكل�س  ال��دويل 
حتى نهاية املو�صم، ثم ا�صيب قلب الدفاع الخر الفرن�صي لوكا�س هرنانديز 
با�صابة يف اربطة الكاحل وخ�صع لعملية جراحية �صتبعده حتى نهاية العام 
�صيما  ل  �صفوفه  يف  ال�صاربة  الهجومية  القوة  من  الرغم  وعلى  احل��ايل. 
 13 18 هدفا يف  ليفاندوف�صكي �صاحب  روب��رت  البولندي  الهداف  بوجود 

مباراة يف خمتلف امل�صابقات هذا املو�صم، فان الفريق يعاين كثريا من الناحية 
الدفاعية حيث منيت �صباكه بهدفني يف كل من مبارياته اخلم�س الخرية.

وجهها  التي  والن��ت��ق��ادات  الخ��رية  الون��ة  للفريق يف  املتذبذب  الداء  وازاء 
الفريق بعد  النادي كارل هاينت�س رومينيغه للعبي  التنفيذي يف  الرئي�س 
الثلثاء  اوروب���ا  ابطال  دوري  يف  اليوناين  اوملبياكو�س  على  الباهت  الفوز 

املا�صي، تر�صح ال�صحف املحلية امكانية اقالة كوفات�س من من�صبه.
وقال رومينيغه “ل اعتقد بان العر�س الذي قدمناه �صيجلب لنا النجاحات 
اذا ما قمنا بتغيري م�صار المور. مرة جديدة منيت �صباكنا بهدفني. نلعب 

با�صتهتار كبري وهذا المر �صيقود اىل م�صاكل عند نقطة معينة«.
مماثل  �صاحلميديت�س  ح�صن  البو�صني  الريا�صي  املدير  ح��ال  ل�صان  وك��ان 
“ميكن ان ت�صاب مب�س من اجلنون عندما ت�صاهد مباراة مثل هذه  بقوله 

)�صد اوملبياكو�س(. يجب ان نقوم بتح�صني الداء من جميع النواحي«.
رالف  احلايل  ليبزيغ  مدرب  النت�صار،  “بيلد” الوا�صعة  �صحيفة  ور�صحت 
املخيبة  ال��ع��رو���س  ا���ص��ت��م��رار  ح��ال  يف  كوفات�س  م��ن  ب��دل  للحلول  رانغنيك 

للمال لبايرن ميونيخ يف الفرتة املقبلة.
ميونيخ  بايرن  اعتبار  في�صر  اور���س  برلني  اونيون  م��درب  رف�س  املقابل،  يف 
لكن  ارتكاب الخطاء  املناف�س على  الفريق  اجبار  “�صنحاول  بقوله  مهزوزا 

اذا �صهلنا المور عليه فانه �صيعاقبنا ب�صدة«.
من  مهاجم  ه��و  احل���ال،  “بطبيعة  لليفاندوف�صكي  الت�صدي  كيفية  وع��ن 
الطراز العاملي ويتعني علينا ان نكون جاهزين ملواجهته. المر يتطلب جهدا 
جماعيا«. وللمقارنة فقط بني الفريقني، فان قيمة كامل افراد فريق اونيون 
برلني تقدر ب�36 مليون يورو )40 مليون دولر( مقابل 882 مليون يورو 

لقيمة لعبي بايرن ميونيخ. وما ينطبق على كوفات�س من �صغوطات يجوز 
على مدرب بورو�صيا دورمتوند ال�صوي�صري لو�صيان فافر الذي يواجه فريقه 
املركز  دورمت��ون��د  ويحتل  ال�صناعية.  ال���رور  مدينة  درب���ي  يف  �صالكه  ج���اره 
الرابع بفارق نقطة اي�صا عن مون�صنغلدباخ املت�صدر. لكن بع�س التقارير 
ا�صم  ت�صري اىل ان الم��ور ل ت�صري ب�صكل طبيعي يف غ��رف امللب�س. وت��ردد 
يف  دورمت��ون��د  تدريب  ت��ويل  امكانية  يف  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  امل��درب 
اليام الخرية علما بان الخري مل ي�صرف على تدريب اي فريق منذ اقالته 
املا�صي. ويعول  الول/دي�صمرب  كانون  النكليزي يف  يونايتد  من مان�ص�صرت 
روي�����س واجلناح  الكا�صري وم��ارك��و  ب��اك��و  ال���ص��ب��اين  ه��داف��ه  دورمت��ون��د على 
البلجيكي  و�صطه  لع��ب  خ��ربة  اىل  بالإ�صافة  �صان�صو  ج��اي��دون  النكليزي 
بورو�صيا  ي�صتقبل  املقابل،  الدفاع مات�س هوميل�س. يف  فيت�صل وقطب  اك�صل 
مون�صغلدباخ مفاجاأة املو�صم واملت�صدر اينرتاخت فرانكفورت وهو يدرك بان 
اي تعرث �صيكلفه التنازل عن ال�صدارة علما بان نقطتني فقط تف�صلن بينه 
وبني باير ليفركوزن التا�صع و�صط �صراع عنيف على املراكز الأوىل يف الق�صم 

الأول من الدوري هذا املو�صم.

بايرن ميونيخ املدجج بالإ�شابات يواجه اأونيون برلني 

اأعرب الفرن�صي اأر�صني فينغر املدرب ال�صطوري 
العودة  يف  رغبته  عن  النكليزي  اأر�صنال  لنادي 
�صحاب  مع  والنزاع جم��ددا  التدريب  عامل  اىل 

معطفه الطويل الذي ا�صتهر به.
وق����د و����ص���ع ف��ي��ن��غ��ر، ال�����ذي ب��ل��غ ع���ام���ه ال�70 
مل�صريته  ح��دا  املا�صي  املو�صم  نهاية  ال��ث��لث��اء، 
عاما   22 دام���ت  ال��ت��ي  ار���ص��ن��ال  م��ع  التدريبية 
حقق خللها لقب الدوري املحلي ثلث مرات 

وكاأ�س انكلرتا يف �صبع منا�صبات.
ب��را���س خلل  ف��رن�����س  ل��وك��ال��ة  الفرن�صي  واأك����د 
اأن غيابه عن  اليابانية طوكيو  للعا�صمة  زيارة 
ال�صاحة الكروية مل يخفت �صغفه للعبة، وك�صف 
اأنه تلقى “عرو�صا من خمتلف اأنحاء العامل” 

بعد مغادرته ملعب المارات.
وقال فينغر “لقد رف�صت حتى الن العودة لأنه 
كانت لدينا حالت مر�س يف العائلة )...( وقد 

اأتت العرو�س يف توقيت غري منا�صب«.
هذا وارتبط ا�صم فينغر الذي اأ�صرف على نادي 
الن�صمام اىل  الياباين غرامبو�س قبل  ناغويا 
ال�صراف  بتويل   ،1996 ع��ام  “املدفعجية” 

على املنتخب الوطني يف البلد الآ�صيوي.
واردا  الطرح  هذا  كان  اذا  عما  �صوؤال  على  وردا 
كل  ت�صور  “ميكنني  فينغر  ق��ال  امل�صتقبل،  يف 
اأ�صتبعد  ال��ي��اب��ان. ل  ال��ع��م��ل يف  اأح��ب��ب��ت  ���ص��يء، 
يف  املتواجد  الفرن�صي  ويخطط  اح��ت��م��ال«.  اأي 
بناء  اأج��ل  من  خطط  ب�صاأن  كم�صت�صار  طوكيو 
عامل  اىل  ل��ل��ع��ودة  العا�صمة،  يف  ج��دي��د  ملعب 
لكنه  املقبل،  ال��ع��ام  م��ن  باكر  وق��ت  التدريب يف 

يوؤكد على عدم وجود اأي وجهة حمددة بعد.
ل��ل��ت��دري��ب ولتلك  ا���ص��ت��اق  اأن���ه  واع����رتف فينغر 
�صيتي  ���ص��ت��وك  وامل����اط����رة يف  ال����ب����اردة  ال��ل��ي��ايل 
لأنني  ال��ل��ي��ايل(  )ت��ل��ك  اأحبها  “كنت  وب��ول��ت��ون 
حيث  فرن�صا(  �صرق  )�صمال  منطقة  م��ن  ق��ادم 
اأ�صتاق  نعم  اي�����ص��ا،  الرب��ع��اء  اأي���ام  ك��ان��ت متطر 

لذلك«.
ومل�صاركة  النا�س  مع  للحتكاك  “ت�صتاق  وتابع 
 )...( والهزائم  والنت�صارات  معهم  عواطفك 
ال�صغط لأنني  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  اأع����رف  اأن���ا رج���ل 

فعلت ذلك طيلة حياتي«.

ومل ي��ن��ف م����درب م��ون��اك��و ال�����ص��اب��ق اأن����ه رف�س 
املدرب  ب���اأداء  م�صيدا  الوطني  املنتخب  تدريب 
احل�����ايل دي��دي��ي��ه دي�����ص��ان ال�����ذي ق����اد منتخب 
2018 يف  ال���ع���امل  ك���اأ����س  ل��ق��ب  ال���دي���وك اىل 

رو�صيا.
واأردف فينغر “لقد رف�صت هذا العر�س مرات 
بالن�صبة  الن��دي��ة.  يف  العمل  ل  اأف�صّ  )...( ع��دة 
جزئي،  ب���دوام  عمل  ه��و  املنتخب  ت��دري��ب  يل، 

اأنا معتاد على  العام.  ع�صر مباريات خلل 
اأحبذ الفكرة كثريا«. ل  لذا  مباراة   60
واأكد فينغر الذي ارتبط بتدريب ليون 
�صعيدا  ك���ان  اأن����ه  الخ�����رية  الآون������ة  يف 
اأف���راد عائلته منذ  ال��راح��ة م��ع  بفرتة 

رحيله عن النادي اللندين.
وقال “لقد ا�صتمتعت بوقتي وبحريتي 
 35 امل����رة الوىل م��ن��ذ  ق��ل��ي��ل. ك��ان��ت 

ول  ال�صباح  يف  بها  اأ�صتيقظ  التي  عاما 
يتحتم علي الذهاب لأي مكان«.

هذا وانتقد فينغر تدخل العلم الكثيف 
يف كرة القدم احلديثة واملالكني الذين 

جعلوا املهنة حمفوفة باملخاطر.
ال��ذي قاد موناكو اىل  امل��درب  واأردف 

ل��ق��ب ال�������دوري امل��ح��ل��ي ع����ام 1988 
املراقبة  اأف���ت���ق���ده���ا.  ل  اأم������ور  “هناك 

وال�صتنتاجات املحددة بعد كل مباراة باتت 
ا�صواأ من قبل«.

ال��ق��دم يف  ك���رة  ت��غ��ري م�صهد  “لقد  وت��اب��ع 
امل��ال��ك��ون تغريوا،  الخ���رية،  ال�20  الع���وام 

ب����ات ال���ص��ت��ث��م��ار اك����رب والرق��������ام اك�����رب. يف 
نهاية املطاف، ل ميكنك اأن تغري امل��درب كل 

اأ�صبوع«.
هذا  ليفربول  ر�صح  ال��ذي  فينغر  وك�صف  ه��ذا 
املو�صم لو�صع حد لفرتة اجلفاف التي دامت 
30 ع��ام��ا ع��ن لقب ال����دوري الن��ك��ل��ي��زي، عن 
الطويل  معطفه  �صحاب  م��ع  ال��دائ��م  ���ص��راع��ه 
وحلظة  للكامريات  حمطاً  �صكل  لطاملا  ال��ذي 
مدى  على  م��ب��اراة  كل  يف  امل�صجعون  ينتظرها 

اأكرث من عقدين من الزمن.
وقال فينغر �صاحكا “معطفي كان طويل جدا 

واأرت��دي��ه ع���ادة ح��ني اأك���ون متجمدا م��ن الربد 
اأ���ص��ل، ل���ذا ت��ك��ون اأح��ي��ان��ا ي���داي ب��اردت��ني جدا 
ورمب���ا لأن���ك ل تركز 
ع��ل��ى ال�����ص��ح��اب بل 
على املباراة، ولكن 
رمب�����ا اأن������ا اأخ�����رق 

قليل اأي�صا«.

فينغر يتطلع للعودة اإىل عامل التدريب 



مل تفارقها احلازوقة منذ 12 عامًا
ك�صفت �صيدة بريطانية من اأن احلازوقة لزمتها منذ حملها قبل 
2008.  وخ�صعت ليزا جريفز )31 عاماً(  12 عاماً يف عام  نحو 
املخت�صني  م��ن  العديد  وراج��ع��ت  املغناطي�صي،  ال��رن��ني  لفحو�س 
اأن ما يحدث معها قد يكون ناجتاً  الأطباء  واأخربها  بالأع�صاب، 
عن اآثار النوبة القلبية التي عانت منها اأثناء احلمل. ويف الوقت 
من  بحرية،  الأط��ب��اء  اأ�صيب  جيدة،  ب�صحة  طفلتها  ول��دت  ال��ذي 
احلازوقة التي مل تفارقها منذ ذلك الوقت، و�صبه البع�س �صوت 
هذه احلازوقة ب�صوت �صياح الديك، مما �صكل مفاجاأة لزملئها 
يف العمل. وعلى الرغم من اأن زوجها ماثيو )35 عاماً( وابنتيها 
�صويف )7 اأعوام( واإمييلي )11 عاماً( تعودا على حازوقتها، اإل اأنها 
ل�صرحها  تواجه �صعوبات مع هذه احلالة، حيث ت�صطر  ت��زال  ل 

لكل من ي�صمعها للمرة الأوىل.
وتعاين ليزا من نوبات الفواق اأكرث من 100 مرة يف اليوم، لكنها 
العديد من  ب��دًل م��ن جتريب  التعاي�س م��ع ه��ذه احل��ال��ة،  ق��ررت 
الأدوية. وتعترب حالة ليزا "نادرة جًدا"، لكنها تقول اإن النقبا�س 
ال��لاإرادي حلجابها احلاجز، يحدث الآن يف الغالب عندما تكون 
مرتاحة وم�صرتخية. ُيذكر اأن اأطول فرتة عانى منها �صخ�س يف 
بريطانيا من الفواق و�صلت اإىل 68 عاماً، وفقاً ملا نقلت �صحيفة 

اله�صمي. اجلهاز  لأمرا�س  الربيطانية  اجلمعية  "مريور"عن 

ت�شبح جنمة ريا�شية بعد عمليتي زرع للكلية والكبد
ريا�صية  جنمة  اإىل  اأع�صاء  زرع  لعمليتي  خ�صعت  ام���راأة  حتولت 
دورة  يف  مهماً  ف���وزاً  حتقيقها  بعد  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  م��ع��روف��ة 

الألعاب الوطنية للم�صتفيدين من زراعة اأع�صاء. 
كلوي  بف�صل  ووكينغهام  من  ويل�صون  هيلني  اأ�صيبت   2005 ففي 
فا�صتعادت  بكلية،  الأ���ص��غ��ر  �صقيقها  لها  ت��ربع   2007 ويف  ح���اد، 
عافيتها ب�صكل كامل.  ولكن بعد �صنوات اأ�صيبت بت�صخم يف الكبد، 
واأخربها الأطباء بحاجتها لزراعة كبد. وخ�صعت لعملية زراعة يف 
ابنها  بكبد  اأن تربعت عائلة  بعد   ،2013 الأول"  دي�صمرب"كانون 
هيلني  ق��ررت  مر�صها،  قبل  بالريا�صة  �صغوفة  اأنها  ومب��ا  امل��ي��ت.  
امل�صابقات،  من  العديد  يف  و�صاركت  الريا�صية،  م�صريتها  متابعة 
جنمها  و�صطع  اأع�����ص��اء،  زراع���ة  م��ن  مل�صتفيدين  م�صابقة  اآخ��ره��ا 
ورمي  ال��ط��وي��ل،  والقفز  ال��رم��اي��ة،  يف  مبهرة  بنتائج  البطولة  يف 
�صاركت  اأن  "منذ  اإجنازها:  بعد  والرمح.  وقالت هيلني  القر�س، 
يف الألعاب لأول مرة، اأثبت قدرتي على املناف�صة، وبالفعل متكنت 

لحقاً من احل�صول على ميداليات كثرية يف عدة األعاب"
حالتها  رغ��م  الريا�صة  يف  ال�صتمرار  على  عزمها  هيلني  واأك���دت 

ال�صحية، وفق ما نقل موقع "ميرتو" الإلكرتوين.

كيف �شيبدو اأول فندق يف الف�شاء؟
ك�صفت  الف�صاء،  يف  فندق  اأول  لفتتاح  اأمريكية  �صركة  تخطط 
خططها  كاليفورنيا،  يف  فاوندي�صن" النا�صئة  اأواي  "غيت  �صركة 

لفتتاح فندقها الف�صائي للزوار بحلول 2027 
واأطلقت ال�صركة على م�صروعها ت�صمية "حمطة ف�صاء فون براون 
الدوارة"، و�صت�صبه املحطة حلقة دّوارة حتاكي اجلاذبية املنخف�صة.  
و�صيكون الفندق على طراز �صفينة �صياحية حتّلق يف مدار اأر�صي 

منخف�س، ما يعني جتول ال�صيوف فيه  كما على الأر�س.
 100 املقرتح كبرياً مبا يكفي ل�صتيعاب حوايل  الفندق  و�صيكون 
�صيف، و�صي�صم مطاعم و�صالت ريا�صية واأماكن لإقامة احلفلت 

املو�صيقية، والندوات وعرو�س الأفلم.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الرز اأم اخلبز.. اأيهما اأف�شل ل�شحة الإن�شان؟
يتبادر اإىل اأذهان من يبحثون عن حياة �صحية اأف�صل، اختيار الرز اأم اخلبز يف وجبات الطعام، اإل اأن باحثني اأكدوا 

اأن اختيار اأحدهما يعتمد على اأهدافك الغذائية.
فالأ�صخا�س  والكربوهيدرات،  احلرارية  ال�صعرات  يف  اأقل  اخلبز  لكن  واملعادن،  الفيتامينات  من  املزيد  يوفر  الرز 
الذين ي�صتهلكون اخلبز يزنون اأقل ويكون لديهم م�صتوى ال�صكري يف الدم وم�صتويات الكولي�صرتول مقارنة مبن 

ي�صتهلكون الرز.
والرز يعترب من اأهم احلبوب التي يحتاجها ج�صم الإن�صان ومن مميزاته اأنه يقدم يف جميع الف�صول وتكاد ل تخلو 
الرز  ، وينتمي  الرز  150 �صنفا من  الكبار وال�صغار واملر�صى والأ�صحاء، وهناك حوايل  مائدة منه، كما يتناوله 

لف�صيلة الن�صويات.
ويحتوي كوب من الأرز املطبوخ على 160 �صعرة حرارية، ويحتوي على ماء وبروتني ومواد دهنية ون�صوية واأملح 
معدنية، وخا�صة البوتا�صيوم وال�صوديوم والكال�صيوم واملنغنيز واحلديد والف�صفور والكربيت واليود، ويحتوي الرز 

.)E(و )B(و )A( غري املق�صور اإ�صافة اإىل هذه املكونات على فيتامينات
اأما بالن�صبة للخبز ونبات القمح فهو من اأقدم ما عرفه الإن�صان، ويعود تاريخه ومعرفته للع�صر احلجري.  

250-280 �صعرة حرارية،  100 غرام خبز حتتوي على  الغذائية للخبز والقمح عالية، وب�صكل عام فاإن  والقيمة 
كما اأنه ل فرق كبري بني اخلبز الأ�صمر والأبي�س يف ال�صعرات احلرارية. فالعامل الأ�صا�صي الذي يحدد ال�صعرات 

احلرارية يف اخلبز هو كمية الطحني، الذي يحتويه بغ�س النظر عن نوعه.
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نفوق اخلروف كري�س.. �شاحب اأغزر �شوف بالعامل 
الأ�صرتايل  اخل��روف  نفوق  عن  احليوانات،  بع�صرات  تهتم  جمعية  اأعلنت 
�صوفه  ب�صبب  القيا�صية  للأرقام  غيني�س  مو�صوعة  دخل  الذي  "كري�س"، 

الوافر.
 وكتبت جمعية "ليتل اأوك �صاكنت�صري" عرب �صفحتها على موقع في�صبوك: 
"انفطر قلبنا خل�صارة هذه الروح الهادئة احلكيمة الودية". وقال موؤ�ص�صة 
لأ�صباب  نفق  كري�س  اإن  تاميز"  "كانبريا  ل�صحيفة  ل��وك  كايت  اجلمعية 

طبيعية. 
واأ�صافت: "كان �صعيدا جدا وب�صحة جيدة حتى فرتة ق�صرية"، مو�صحة 
اأن كري�س كان "ظريفا جدا، وكان احليوان املف�صل لدى الزوار". وت�صدر 
غارقا حتت  اكت�صافه  بعد  ال�صحف  عناوين  الأ�صرتايل  املريينو�س  خروف 
ومتت  اأي�����ص��ا.  حياته  يهدد  �صوفه  وك��ان  ك��ان��ب��ريا.  حميط  يف  �صوفه  وزن 
اأزال  اأ�صرتاليا يف جز �صوف اخلرفان لق�س �صوفه، وقد  ال�صتعانة ببطل 

41.1 كيلوغراما منه، وهو وزن قيا�صي.
وقد قدم هذا ال�صوف اإىل متحف كانبريا الوطني، ونقل كري�س للإقامة يف 
مزرعة يف مقاطعة نيو�صاوث ويلز املجاورة. وكان كري�س يبلغ حواىل ع�صر 

�صنوات، بينما متو�صط اأعمار اخلراف هي 10 اإىل 12 �صنة.

تبغ �شنو�س.. وا�شنطن ت�شمح ببديل لل�شيجارة 
لتبغ  بالرتويج  �صويدية  ل�صركة  �صمحت  اأنها  الأمريكية  ال�صلطات  اأعلنت 
لتبغ  اإج��راء غري م�صبوق  ال�صيجارة يف  من  �صررا  اأق��ل  كبديل  "�صنو�س" 

امل�صغ هذا الذي ل يزال حمظورا يف الحتاد الأوروبي با�صتثناء ال�صويد.
وال�صنو�س كي�س �صغري يو�صع يف الفم عند م�صتوى اللثة وي�صمح ببيعه يف 
الوليات املتحدة منذ 2015، لكن مل يكن يحق ل�صركة "�صويدي�س مات�س" 
حتى الآن القول اإن منتجاتها التي تباع حتت ا�صم "جرنال" اأقل خطرا من 

تدخني ال�صيجارة.
اإل اأن الوكالة الفيدرالية الأمريكية للأغذية والأدوي��ة، التي تنظم �صوق 
ال�صركة  التي قدمتها  والدرا�صات  امللف  در�صت  بعدما  اأي�صا، خل�صت  التبغ 
ال�صانعة اإىل اأن ال�صنو�س ي�صكل خطرا اأقل للإ�صابة ب�صرطان الفم اأو الرئة 

والأمرا�س القلبية الوعائية واأمرا�س اأخرى مرتبطة بال�صيجارة.
وهي املرة الأوىل التي ت�صمح الوكالة الأمريكية ملنتج تبغ بالرتويج لنف�صه 
على اأنه يخف�س املخاطر، مبوجب قانون �صادر عام 2009. وتنوي الوكالة 
منع ال�صجائر الإلكرتونية املنكهة ما مل يثبت امل�صنعون اأنها اأقل اأذية من 
ال�صجائر العادية لي�س فقط على م�صتوى الفرد، بل على م�صتوى املجتمع 

اأي�صا اأي اأنها ل جتذب �صباب واأ�صخا�صا ل يدخنون يف الأ�صا�س.

�شيلينا غوميز تطلق 
 LOOK AT كليب

 HER NOW
العاملية  �صيلينا  النجمة  طرحت 
اأغنيتها  ك��ل��ي��ب  ف��ي��دي��و  غوميز  
 Look At Her " اجل����دي����دة 
قناتها  ع��ل��ى  وذل�����ك   ،  " Now

الر�صمية على يوتيوب.
 Look At" اأغنية  وا�صتطاعت 
جناحا  حتقق  ان   "Her Now
عالية،  م�����ص��اه��دة  ن�صب  و  ك��ب��ريا 
مليني   5 ال�����  ت��خ��ط��ت  ان���ه���ا  اإذ 
���ص��اع��ة من   24 ب��ع��د  م�������ص���اه���دة، 

طرحها.
غوميز  �صيلينا  ان  ذك��ره  اجلدير 
اغنيتها  كانت قد اطلقت موؤخرا 
 ،Lose you to love me
وهي الأغنية الأوىل من األبومها 
اجلديد الذي حت�صر له بعد اأربع 
األبومها  بعد  الغياب  من  �صنوات 

الأخري Revival عام 2015.

اإلقاء القب�س على 
هرني توما�س

املمثل  الأم���ريك���ي���ة  ال�����ص��رط��ة  اع��ت��ق��ل��ت 
لعب  وال���ذي  توما�س ،  الأم��ريك��ي  هرني 
 ET The" دور البطولة طفًل يف فيلم

.198 Extra-Terrestrial" عام 
م�صدر  ع��ن  نقًل   TMZ موقع  وك�صف 
���ص��رط��ي، اأن اأح���د ال�����ص��ه��ود ق��د اأب��ل��غ عن 
تقاطع  مب��ن��ت�����ص��ف  ت��ت��ح��رك  ل  ����ص���ي���ارة 
�صيارة  ا�صتدعاء  مت  الفور  وعلى  �صكني، 
احل���ادث���ة، يف ولية  م��ك��ان  اإىل  ال��ن��ج��دة 

اأوريغون م�صاء الثنني املا�صي.
املوجود  بال�صخ�س  ال�����ص��ب��اط  وات�����ص��ل 
وكان  ال��ق��ي��ادة،  عجلة  خلف  ال�����ص��ي��ارة  يف 
الطلع  وب��ع��د  اإي��ق��اظ��ه،  ال�صباط  على 
على هويته التي اأكدت اأنه توما�س، ومت 
مقاطعة  ���ص��رط��ة  م��ق��ر  اإىل  ا���ص��ط��ح��اب��ه 
تاأثري  حت��ت  ال��ق��ي��ادة  بتهمة  وا���ص��ن��ط��ن، 

الكحول.

ولدت يف حجم دمية باربي      
ُكتبت النجاة لطفلة ُولدت قبل الأوان، مل يتجاوز وزنها 
ن�صف كيلو غرام وحجمها اأ�صغر من دمية باربي �صغرية.  
اأي ما  470 غراماً،  نحو  وكانت كايل بيندر تزن تقريباً 
يعادل وزن لوح �صابون �صغري، وكان حجمها اأ�صغر من 

كف اليد، عندما ولدت بعد 25 اأ�صبوعاً من احلمل.
ول�صاآلة حجمها، كان �ص�صهل اأن يلتف خامت والدها حول 
باربي،  دمية  من  اأق�صر  وكانت  كبري،  �صوار  مثل  ذراعها 

وبلغ طولها ما يزيد قليًل عن 10 بو�صات.
ل��ك��ن ك���ايل، واح����دة م��ن اأ���ص��غ��ر الأط���ف���ال ال��ذي��ن ولدوا 
اأخرب  اأن  بعد  التوقعات،  حت��دت  الأمريكية،  اأري��زون��ا  يف 
الأطباء  واأخ�صع  تنجو.  ل  ق��د  باأنها  وال��دي��ه��ا،  الأط��ب��اء 
بعد  الأوان،  قبل  لتوليدها  لعملية قي�صرية  والدة كايل 
اأن اكت�صفوا نق�صاً يف ال�صوائل حول الطفلة، ب�صبب حالة 
ال��غ��ائ��ب، لإع���ط���اء اجلنني  الن��ب�����ص��اط��ي  ال��ت��دف��ق  ت�صمى 
ولدتها  وبعد  احل��ي��اة.  قيد  على  للبقاء  �صئيلة  فر�صًة 
جراحية،  لعمليات  كايل  خ�صعت  مايو"اأيار" املا�صي،  يف 
عيب  لت�صحيح  امل��ع��ق��دة،  القلب  على   ج��راح��ة  فيها  مب��ا 
خم�صة  وبعد  ال�صالكة.  ال�صريانية  القناة  ي�صمى  �صائع 
فينيك�س  يف  امل�صت�صفى  من  ك��ايل  خرجت  تقريباً،  اأ�صهر 
يوم الثنني، وارتفع وزنها اإىل 3.5 كيلوغرامات، وبداأت 
العناية  الإق���ام���ة يف ق�صم  م��ن  اأ���ص��ب��وع��اً   21 ب��ع��د  ت��ت��ع��ايف 
ح�صب  بامل�صت�صفى،  ال����ولدة  ح��دي��ث��ي  ل��لأط��ف��ال  امل��رك��زة 

�صحيفة مريور الربيطانية.

حتّول اأ�شفل الدرج اإىل م�شرح لبنتها
املوجودة  امل�صاحة  اأدام�صون  كارين  ال�صكتلندية  حولت 
ابنتها  للعب  مذهل  م�صرح  اإىل  منزلها  يف  ال��درج  اأ�صفل 

هويل البالغة من العمر 3 اأعوام �صنوات. 
وع��م��ل��ت م��دي��رة ال��رع��اي��ة امل��ن��زل��ي��ة ع��ل��ى جت��م��ي��ع املنزل 
اأق��ل من يوم  ال��درج، مب�صاعدة زوجها يف  اأ�صفل  ال�صغري 
واحد، وبكلفة ل تزيد عن 100 جنيه ا�صرتليني )140 

دولراً(، مبواد ا�صرتتها من على مواقع الإنرتنت.
الأحد  ي��وم  ظهر  بعد  بامل�صروع  "اأقمت  ك��اري��ن:  وق��ال��ت 
املا�صي مع �صريكي كيفان، لقد كانت ال�صاعة الثالثة بعد 
من  متاأخر  وقت  يف  العمل  وانتهى  بداأنا،  عندما  الظهر 

الليل مع التاأكد من اأنه جاهز يف �صباح اليوم التايل".
اأ�صافا ورق اجل��دران، ومربع  اإم،  اآند  وبف�صل متاجر بي 
من  للباب  وجر�س  والأج��ه��زة،  الأدوات  وبع�س  النافذة، 

اأمازون، ح�صب �صحيفة مريور الربيطانية.
باللعب يف منزلها  اإن طفلتها ت�صتمتع كثرياً  وتقول الأم 
ال�صغري، رغم غياب م�صاحة للطعام، ب�صبب �صيق املكان.

للبيع.. حتفة فنية لأحد تالميذ دا فين�شي
تعر�س للبيع يف مزاد يف منت�صف نوفمرب املقبل، حتفة فنية 
برناردينو  الإيطايل  للر�صام  ع�صر  اخلام�س  للقرن  تعود 
لويني، الذي عمل لفرتة مع ليوناردو دا فين�صي، وين�صب 
اإليه بع�س اخلرباء لوحة "�صالفاتور موندي" ال�صهرية. 
واإقامة  فين�صي  دا  لوفاة  ال�500  بالذكرى  الحتفال  ومع 
معر�س كبري له يف متحف اللوفر اعتبارا من اخلمي�س، 
ت��ع��ر���س ه���ذه ال��ل��وح��ة، ال��ت��ي مت��ث��ل ال�����ص��ي��دة ال���ع���ذراء مع 
الطفل ي�صوع والقدي�س جاورجو�س وملك من�صد، للبيع 

ب�صعر يقدر بني 1.8 مليون ومليوين يورو.
امراأة ترق�ص على الدرج يف برونك�ص بنيويورك, الذي ا�صتهر برق�صات �صينمائية حيث توافد اإليه ال�صياح من جميع 

اأنحاء العامل منذ اأن راأوا خواكني فينيك�ص يرق�ص على هذا الدرج يف فيلم جوكر.اأ.ف.ب 

عالج القلق والتوتر 
بالزيوت العطرية

العلجية  ال����زي����وت  ُت�����ص��ت��خ��ل�����س 
العطرية،  ال��ن��ب��ات��ات  اأج������زاء  م���ن 
ليبادر  احل���وا����س  بتحفيز  وت��ق��وم 
امل�صاكل  ب��ع�����س  ب��اإ���ص��لح  اجل�����ص��م 
ال�صطرابات  م��ن  العديد  وع��لج 
حد  على  والنفعالية  اجل�صمانية 
ال�صطرابات  ه����ذه  م���ن  �����ص����واء. 
القلق والتوتر، وقد اأظهرت درا�صة 
اأو  اأن خليطاً من زيوت: اللفندر 
الروماين،  وال��ب��اب��وجن  اخل��زام��ى، 
وزهر الربتقال مبعدل 6:2:0.5 
ويزيد  ال��ق��ل��ق،  ي��خ��ف��ف  اأن  مي��ك��ن 
ا�صتقرار  ع��ل��ى  وي�����ص��اع��د  ال����ن����وم، 
الذين  املر�صى  ل��دى  ال���دم  �صغط 
يف  �صريان  فتح  لعملية  يخ�صعون 

القلب.
ال����لف����ن����در على  وي�������ص���اع���د زي�����ت 
تخفيف الكتئاب، وال�صداع، ويزيد 

الإح�صا�س ب�صفاء الذهن.
بينما يخّفف زيت الريحان ال�صداع 
ويعّزز  وال��ق��ل��ق.  بالتوتر  امل��رت��ب��ط 
الإح�صا�س  ال�����ص��ن��دل  خ�����ص��ب  زي���ت 
ب��ال�����ص��لم ال���داخ���ل���ي، وي���ه���دئ من 

القلق.
وت�صل الزيوت العطرية الأ�صا�صية 
اأ���ص��ك��ال، منها:  ب��ع��دة  اإىل اجل�����ص��م 
ن�����ص��ره��ا يف اجل���و ع���رب ال��ب��خ��اخ اأو 
اأكيا�س  يف  اأوب��و���ص��ع��ه��ا  م��ع��ط��رات، 
او  امللب�س.  خزانة  داخ��ل  معطرة 
اأو  ال��ب��خ��ار،  م��ع  ال��زي��ت  ا�صتن�صاق 
اأو  املو�صعي،  التدليك  طريق  عن 

باإ�صافة الزيت ملاء ال�صتحمام.

اأمرا�س جديدة.. �شببها التكنولوجيا 
الأمرا�س  ب��داأت جمموعة من  املا�صيني  العقدين  يف 
اجل�صدية والنف�صية التي ترتبط بال�صتخدام اخلطاأ 
من  اب��ت��داء  وا���ص��ح،  ب�صكل  ب��ال��ظ��ه��ور  للتكنولوجيا، 
وانتهاء  الهاتف  ا�صتخدام  عن  الناجمة  الرقبة  اآلم 
من  جمموعة  يلي  فيما  بالنف�س.   للثقة  بالفتقار 
الأمرا�س اجلديدة الناجمة عن التكنولوجيا، بح�صب 

ما اأورت �صحيفة مريور اأونلين الربيطانية: 
فاإن  ال�����ص��ح��ة،  خ����رباء  ب��ح�����ص��ب  ال��رق��ب��ة:  اآلم   -  1  
التهاب  اإىل  ي����وؤدي  ق��د  للهاتف  امل��ط��ول  ال���ص��ت��خ��دام 
با�صم  تعرف  اأ�صبحت  حالة  وه��ي  الرقبة،  ع�صلت 
"مر�س الرقبة الن�صية". ووجد باحثون اأ�صرتاليون 
من  اإ�صافية  كتل  بت�صكل  يت�صبب  ال�صلوك  ه��ذا  ب��اأن 
اإىل حدوث  العظام عند قاعدة اجلمجمة مما يوؤدي 

التهابات واآلم يف العنق. 
ت�صنيف  م�����وؤخ�����راً  مت  الأل�����ع�����اب:  ا����ص���ط���راب   -  2  
الفيديو  األعاب  ممار�صة  عن  الناجمة  ال�صطرابات 
على اأنها م�صكلة �صحية عقلية. وت�صمل اأعرا�س هذا 
املر�س قلة النوم واإهمال احلياة الجتماعية، وتوؤثر 
% من عدد الأ�صخا�س الذين  على ما ي�صل اإىل 10 

ال�صحة  اأن�صاأت منظمة  الألعاب. وقد  ميار�صون هذه 
الأ�صخا�س  ل��ع��لج  متخ�ص�صاً  م��رك��زاً  الربيطانية 
املدمنني على الألعاب ممن ترتاوح اأعمارهم بني 13 

و25 عاماً. 
3 - الإدمان على الهاتف: يف العام املا�صي، مت ت�صمية 
الإدمان على الهاتف كمر�س عقلي يف موؤمتر �صحي 
 % بجامعة كامربدج. وبح�صب الإح�صائيات فاإن 53 
اإن  والهلع  بالقلق  الهواتف ي�صابون  من م�صتخدمي 
جملة  يف  درا���ص��ة  ووج���دت  هواتفهم.  ي�صتخدموا  مل 
علم النف�س الجتماعي وال�صريري باأن تق�صري وقت 
اأن يقلل  الهاتف لع�صر دقائق يومياً ميكن  ا�صتخدام 

هذه الأعرا�س مع مرور الوقت. 
ا�صتخدام هاتفك ب�صكل  ي��وؤدي  الإب��ه��ام: قد  اآلم   - 4
ا�صتطلع  وج���د  ح��ي��ث  الإب���ه���ام،  يف  اآلم  اإىل  م��ف��رط 
الذكية  الهواتف  م�صتخدمي  من   %  43 ب��اأن  للراأي 
الأ�صابع واملع�صم  الإبهام والت�صنج يف  اآلم  عانوا من 
وال�صاعد. اإ�صافة اإىل اأن ذلك قد يوؤدي اإىل متلزمة 
اأو  الأع�صاب،  �صغط  عن  تنجم  التي  الر�صغي  النفق 

التهاب الأوتار. 

اآمرب هريد تطلب خ�شوع 
جوين ديب لفح�س املخدرات 
الأم��ريك��ي   املمثل  وطليقها  هريد   العاملية  اآمرب  املمثلة  بني  الأزم���ة  تتوا�صل 

جوين ديب ، والتي كانت و�صلت حلّد الدعاوى بينهما.
وجديدها، اأمر املحكمة لديب باخل�صوع لتحليل تعاطي املخدرات وفًقا للطلب 

الذي تقدم به حمامي هريد.
يحاولون  اأنهم  اإىل  التحليل م�صرياً  لهذا  ديب اخل�صوع  رف�س  ناحيته،  ومن 

ت�صويه �صورته واإرباك الو�صع العام للخروج من املاأزق باأي طريقة.
كما طالب حمامي اأمرب هريد، باحل�صول على وثائق تثبت قيام جوين ديب 
موكلته  تعر�س  لإثبات  بال�صرب،  به  ارتبطن  اللواتي  الن�صاء  على  بالعتداء 
لل�صرب وال�صحل بعد اإنكار جوين ديب هذه التهامات مطالبا بتعوي�س مادي 

50 مليون دولر اأمريكي.


