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اأبناء قبيلة الغفران يطالبون جمل�س حقوق 
الإن�ضان بتوثيق انتهاكات النظام القطري �ضدهم

•• جنيف- وام:

الأ�صلية"  "ال�صعوب  م��ق��رر  القطرية  ال��غ��ف��ران  قبيلة  اأب��ن��اء  ط��ال��ب 
لت�صجيل  بالتحرك  املتحدة  ل���أمم  التابع  الن�����ص��ان  حقوق  ملجل�س 
الدويل  املجتمع  على  وعر�صها  �صدهم  القطري  النظام  انتهاكات 
ملحا�صبته دوليا.وقال ممثلو قبيلة الغفران يف ندوة "حقوق الن�صان 
حقوق  ملجل�س  ال�39  ال���دورة  هام�س  على  عقدت  التي  قطر"  يف 
الدولية  للمنظمات  يلجاأوا  مل  اأنهم  املتحدة  ل�مم  التابع  الإن�صان 
اإل بعد �صنوات من جتاهل النظام القطري لأزمتهم وكذلك تواطئ 
حقوقهم.واأكد  على  النظام  مع  الإن�صان  حلقوق  القطرية  اللجنة 
اأحد اأبناء قبيلة الغفران يف كلمته امام الندوة اأن حقوق ابناء قبيلته 
احلقوق  اب�صط  حتى  الن�صانية  غري  وال�صبل  ال�صكال  بكل  انتهكت 
ا�صقاط اجلن�صية عنهم ظلما  م��ن خ���ل  امل��واط��ن��ة  وه��ي  احل��ي��اة  يف 
الأممية  املنظمات  اىل  ال��ذه��اب  نخرت  مل  "نحن  وع��دوان��ا.واأ���ص��اف 
كل  القطري  النظام  اغلق  اأن  بعد  اإل  العاملية  احلقوقية  والهيئات 
اي�صال  على  وع��ازم��ون   .. مطالبنا  مع  يتجاوب  ومل  التظلم  اأب���واب 
�صوتنا اىل العامل ل�صرتداد ما �صلب من حقوقنا التي ي�صهد لنا بها 
كل �صريف موؤمن �صادق".فيما طالب اآخر اللجنة الوطنية حلقوق 
الإن�صان يف قطر بالتوقف عن غ�س الطرف عن انتهاكات النظام يف 
واأن توثق وتعلن كل هذه النتهاكات والتي هي  الغفران  حق قبيلة 
يف الأ�صا�س خمالفة لكل الأعراف واملواثيق الدولية..م�صريا اىل اأن 
القانون القطري ين�س على اأن �صكان قطر الأ�صليني ممن ا�صتوطنوا 
قطر منذ عام 1940 ل يحق لأحد اأن ينزع عنهم اجلن�صية وبرغم 
الأ�صلي  وطنهم  م��ن  ه��ج��روا  اأن��ه��م  اإل  عليهم  ينطبق  ال��ق��ان��ون  اأن 

وحرموا من التعليم وال�صحة وكافة اخلدمات .
وتاأتي م�صاركة اأبناء قبيلة الغفران يف ندوة حقوق الن�صان يف قطر 
لإلقاء ال�صوء على املاآ�صي التى يتعر�س لها اأبناء القبيلة من تنكيل 

وقمع على يد النظام القطري.

•• اأبوظبي-وام:

امل�صاعدات  ح��ج��م  اج���م���ايل  ب��ل��غ 
امل���ق���دم���ة م����ن دول������ة الم��������ارات 
اأبريل  من  الفرتة  خ���ل  لليمن 
 2018 �صبتمرب  اإىل   2015
 4,03 دره��م  مليار   14,79 "
مليار دولر" مت توجيهها لتلبية 
الأ���ص��ا���ص��ي��ة لأكرث  الح��ت��ي��اج��ات 
منهم  ميني  مليون   16.7 م��ن 
و3.4  ط���ف���ل  م���ل���ي���ون   10.1

مليون امراأة.
حيث بلغت امل�صاعدات الماراتية 
خ�ل العام 2018 مبلغ 1.02 
مليار دولر اأمريكي جزء منه مت 
مليون   465 مببلغ  تخ�صي�صه 
دولر لدعم خطة الأمم املتحدة 
اليمن  يف  الإن�صانية  ل��صتجابة 

للعام 2018.
و�صملت امل�صاعدات دعم الربامج 
العامة, وتوليد الطاقة واإمدادها 
والنقل والتخزين و ودعم املوازنة 
العامة واملجتمع املدين التطوير 
وال�صحة,  والقانوين,  الق�صائي 
والتنمية  وال���ب���ن���اء  وال��ت��ع��ل��ي��م, 
الجتماعية,  واخلدمات  املدنية, 

واملياه وال�صحة والعامة.
 6.323 م��ب��ل��غ  تخ�صي�س  ومت 
مليار درهم 1,722 مليار دولر 
امل�صاعدات  ه����ذه  م���ن  اأم���ري���ك���ي 

مليار   1,716 تخ�صي�س  ومت 
درهم 467 مليون دولر اأمريكي 
الطاقة  ت���ول���ي���د  ق���ط���اع  ل���دع���م 
واإم����داده����ا ح��ي��ث حت��م��ل��ت دولة 
الت�صغيلية  التكاليف  الإم�����ارات 
الكهربائية  ال���ط���اق���ة  ل��ت��ول��ي��د 
التيار  اإم�����داد  خ���دم���ات  وت���وف���ري 
و�صيانة  بناء  واإع��ادة  الكهربائي, 
وتوفري  ال����ك����ه����رب����اء,  حم����ط����ات 
الوقود ملحطات ومولدات الطاقة 
للتمكن من اإنتاج الطاقة ال�زمة 
واملدار�س  امل�صت�صفيات  لت�صغيل 
خمتلف  يف  ال����ع����ام����ة  وامل�����ب�����اين 

ل���دع���م ال����ربام����ج ال���ع���ام���ة حيث 
ق��دم��ت ح��ك��وم��ة دول���ة الإم�����ارات 
العامة  املوازنة  لدعم  م�صاعدات 
ال��ي��م��ن��ي��ة خ��ا���ص��ة ودف�����ع روات����ب 
م���وظ���ف���ي احل���ك���وم���ة م����ن اج���ل 
ا���ص��ت��م��رار ت��ق��دمي ك��اف��ة اجلهات 
تهم  ال��ت��ي  للخدمات  احلكومية 
ال�صكان  م����ن  ع��ري�����ص��ا  ق���ط���اع���ا 
ال�صحة  جم�������الت  يف  خ���ا����ص���ة 
وال���ت���ع���ل���ي���م والم���������ن ف���ي���م���ا مت 
بقيمة  �صلعية  م�صاعدات  تقدمي 
 1,034 دره���م  3,796مليار 

مليار دولر اأمريكي.

اليمن. و مت توجيه مبلغ  اأنحاء 
 230 دره�������م  م���ل���ي���ون   845
لدعم   , اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون 
�صاهمات  ح��ي��ث  ال�����ص��ح��ة  ق��ط��اع 
حدة  تخفيف  يف  امل�صاعدات  هذه 
ال�صحية  اخل��دم��ات  يف  النق�س 
الطبية,  وامل�صتلزمات  والأودي����ة 
ببناء  الإم����ارات  دول��ة  قامت  كما 
البنية  م���راف���ق  جت��ه��ي��ز  واإع�������ادة 
خمتلف  يف  ال�����ص��ح��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اإعادة  ه��ذا  و�صمل  اليمن.  اأنحاء 
بناء و�صيانة ع�صرات امل�صت�صفيات 
والعيادات يف خمتلف املحافظات 

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:53            
الظهر.......    12:16  
الع�رص........   03:42   
املغرب.....   06:21  
الع�صاء......   07:51

السبت   22   سبتمبر   2018  م  -  12 محرم  1440  العدد  12433    
Saturday   22   September   2018  -  Issue No   12433

زايد.. رجل ال�ضالم 
•• اأبوظبي-وام:

عرف املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" بحبه 
الفرقة واخل�فات وكان نهجه يف حل اخل�فات قائما  لل�ص�م ونبذه 
له مواقف م�صرفة  وكانت  والعقل  احل��وار  لغة  دائما على مبداأ حتكيم 
"رحمه اهلل" املثل  العربي وال��ع��امل. و���ص��رب  ال��وط��ن  ال��دم��اء يف  حلقن 
اأ�ص�س جمتمع دول��ة الإم����ارات على  وال��ق��دوة يف احل��اك��م الإن�����ص��ان فقد 
اأبنائه  نفو�س  يف  الن��ت��م��اء  قيم  ور���ص��خ  الجتماعية  وال��ع��دال��ة  امل�����ص��اواة 
ومنت اأوا�صر الوحدة بينهم فح�صد حبا وترابطا واإخ��صا يف البناء.. 
اأما على ال�صعيد اخلارجي فقد دعا لن�صر ال�ص�م يف كل مكان ومد يد 
ال�صداقة واعتمد على تقريب وجهات نظر الفرقاء باتباع احلوار الهادئ 
الإيجابي الذي يحقق م�صلحة ال�صعب اأول كما مد ج�صور التعاون مع 
دول العامل والتي حتقق امل�صلحة امل�صرتكة بالإ�صافة اإىل اأنه هب اأكرث 
من مرة لنجدة �صعب ملهوف بحاجة للم�صاعدة.                     )التفا�صيل 

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

تعزيزات ع�صكرية ملوا�صلةتطهري املناطق اليمنيةمن املتمردين احلوثيني 

الهيئة الدارية تقرر الت�صعيد

اأكرث من 4 مليارات دولر م�ضاعدات اإماراتية لليمن يف اأقل من 4 �ضنوات

ا�صتمرار قوافل اخلري الإماراتية لدعم ل�صعب اليمني ال�صقيق       

طريان التحالف ي�صتهدف امليلي�صيات �صمال �صنعاء

العمالقة ي�ضيطر على مع�ضكر الدفاع اجلوي باحلديدة
ي�صمل الوظيفة العمومية والقطاع العام:

تون�س: احتاد ال�ضغل يقرر ال�ضراب العام...!

الفروف: اأكرب تهديد ل�صيادة �صوريا ياأتي من �صرق الفرات

اغتيالت باجلملة يف اإدلب.. وخماوف من اقتتال و�ضيك

ا�ضرائيل ت�ضتعد لـ »اخلطر الأكرب« .. تعزيز مواقع النووي
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

تعمل اإ�صرائيل على تطوير وتعزيز مواقعها النووية, 
و�صط تهديدات اإيرانية مبهاجمتها, بح�صب ما نقلته 
للمدير  خطاب  عن  "هاآرت�س" ال�صرائيلية  �صحيفة 

العام لهيئة الطاقة الذرية الإ�صرائيلية.
زئيف  ق��ال  الإي��ران��ي��ة,  ال�صّرية  الن�صاطات  �صوء  ويف 
املتكررة  ال���ت���ه���دي���دات  جت���اه���ل  مي��ك��ن��ن��ا  "ل  ���ص��ن��ري: 
وال�����ص��ري��ح��ة لإي�����ران ووك�����وؤه����ا مب��ه��اج��م��ة املواقع 
من  تتطلب  التهديدات  ه��ذه  الإ�صرائيلية.  النووية 
من�صاآتها  حماية  وتوا�صل  اإج��راء,  تتخذ  اأن  اإ�صرائيل 
با�صتمرار  "نعمل  واأ���ص��اف  عنها".  وال��دف��اع  النووية, 
مع  يتما�صى  مب��ا  امل��راف��ق,  ه��ذه  وت��ق��وي��ة  تعزيز  على 

للطاقة  الدولية  للوكالة  التوجيهية  الأم��ان  مبادئ 
الذرية, من اأجل حتمل اأي هجوم".

وكانت "هاآرت�س" ذكرت, يف حزيران املا�صي, اأن هيئة 
عديدة  خ��ط��وات  تتخذ  الإ�صرائيلية  ال��ذري��ة  الطاقة 
حلماية املفاع�ت النووية يف دميونة ونحال �صوريك 
يف ���ص��وء ال��ت��ق��اري��ر امل��خ��اب��رات��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ح��دث عن 
�صاروخية  بهجمات  اإ�صرائيلية  مفاع�ت  ا�صتهداف 

من قبل اإيران وحزب اهلل.
وو�صف اأع�صاء الهيئة مثل هذا ال�صيناريو ب�"اخلطر 

الأكرب" الذي يهدد املفاع�ت.
وقد اأجرت هيئة الطاقة الذرية الإ�صرائيلية حماكاة 
هجوم �صاروخي على اأحد املفاع�ت, �صملت عمليات 
اإج�ء للموظفني واإجراءات ملنع ت�صرب املواد امل�صعة.

•• اليمن-وكاالت:

اأعلن اجلي�س اليمني اأم�س اجلمعة 
الدفاع  مع�صكر  ع��ل��ى  �صيطر  اأن����ه 

اجلوي, �صرقي احلديدة .
لألوية  الع����م���ي,  امل��ك��ت��ب  وق����ال 
ال��ع��م��ال��ق��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ي�����س ب���اأن 
وحدات منه �صيطرت على مع�صكر 
امل����زارع املحيطة  ال��دف��اع اجل���وي و 
�صرق   16 ك��ي��ل��و  م��ن��ط��ق��ة  يف  ب����ه 

احلديدة.
واأ�صاف باأن قوات اجلي�س واملقاومة 
اأّمنت مزارع النخيل مبديرية بيت 
�صد  خا�صتها  م��ع��ارك  بعد  الفقية 
ميلي�صيات احلوثي جنوب حمافظة 

احلديدة.
م��ق��ات���ت حت��ال��ف دعم  �صنت  ك��م��ا 
غارات  �صل�صلة  اليمن  يف  ال�صرعية 
ومنطقة  اجلبانة"  مع�صكر  "على 
�صمال  و"الكثيب"  "العرج" 

احلديدة.
اإىل ذلك, اأفاد مرا�صل العربية باأن 
عملياتها  ك��ث��ف��ت  ال��ت��ح��ال��ف  ق����وات 
ال�صمالية  املحافظات  يف  الع�صكرية 

اليمنية.
للعربية  ع�����ص��ك��ري  م�����ص��در  واأ����ص���ار 
ال�صواريخ  وراجمات  مقات�ت  باأن 

•• الفجر - تون�س - خا�س

يف خ��ط��وة ج��دي��دة ت��رتج��م حدة 
ب���ني احلكومة  ال���دائ���ر  ال�����ص��راع 
والحت�������������اد ال������ع������ام ال���ت���ون�������ص���ي 
الع�قة  ت��ده��ور  وم���دى  لل�صغل 
الإداري����ة  الهيئة  ق���ّررت  بينهما, 
لل�صغل,  التون�صي  العام  ل�حتاد 
الوظيفة  يف  ع���ام  اإ����ص���راب  ���ص��ّن 

العمومية والقطاع العام. 
ال���ع���ام ل�حتاد  الأم�����ني  واأع���ل���ن 
ت�صريح  يف  الطبوبي  الدين  ن��ور 
اأ�صغال  ان���ع���ق���اد  ع��ق��ب  اإع�����م����ي 
الهيئة اأّن يوم 24 اأكتوبر القادم 
���ص��ي��ك��ون م��وع��د الإ����ص���راب العام 
بالقطاع  وال��ّدواوي��ن  املن�صاآت  يف 
نوفمرب   22 ي����وم  واأّن  ال����ع����ام, 
2018 �صيكون موعد الإ�صراب 

العام بالوظيفة العمومية.

•• عوا�صم-وكاالت:

الرو�صي,  اخلارجية  وزي��ر  اأع��ل��ن 
ام�س اجلمعة  �صريغي لف��روف, 
ات��ف��ق��ت��ا على  وت��رك��ي��ا  اأن رو���ص��ي��ا 
ال�ص�ح  منزوعة  منطقة  ح��دود 
يف حم��اف��ظ��ة اإدل����ب, واأن����ه يتعني 
الن�صرة  ج��ب��ه��ة  م��ق��ات��ل��ي  ع���ل���ى 
الرحيل عن تلك املنطقة بحلول 

منت�صف اأكتوبر ت�صرين الأول.
موؤمتر  خ�����ل  لف������روف  وق�����ال 
مع  ���ص��اراي��ي��ف��و  يف  ع��ق��د  �صحفي 
البو�صنة  خارجية  وزي��ر  نظريه, 
والهر�صك, اإيغور ت�صرناداك: "اإن 
الت��ف��اق ال��رو���ص��ي ال��رتك��ي ب�صاأن 
اإدلب يهدف بالدرجة الأوىل اإىل 
الق�صاء على الإرهاب, وهو خطوة 
مرحلية من دون اأدنى �صك, لأن 
اإن�صاء  ع��ن  ي���دور فقط  احل��دي��ث 
لكنها  ال�ص�ح,  منزوعة  منطقة 
خطوة �صرورية لأن ذلك �صيتيح 

هياكل تتمتع بحكم ذاتي, م�صدداً 
و�صتظل  ك��ان��ت  مو�صكو  اأن  ع��ل��ى 
بوقف  املتحدة  ال��ولي��ات  تطالب 

هذه الأن�صطة.
وكان كان اجلميع يرتقب موجة 
قتال جديدة يف اإدلب, بني النظام 
ال�صوري والف�صائل امل�صلحة, لكن 
اأبعد  الرو�صي-الرتكي,  التفاهم 
هذه املعركة, لينفجر نوع اآخر من 
العنف يف املحافظة الواقعة �صمال 
معاقل  اآخ��ر  وتعد  �صوريا,  غربي 
الف�صائل. واأفاد املر�صد ال�صوري 
حلقوق الإن�صان, اجلمعة, بوقوع 
عمليات اغتيال يف ال�صاعات ال�   6
اإعدام  عملية  اإثر  الأخ��رية,   24
ه��ي��ئ��ة حترير  ن���ف���ذت���ه  ج���م���اع���ي 
�صابقا(  ال��ن�����ص��رة  ال�����ص��ام )ج��ب��ه��ة 
اأ�صخا�س,   5 بحق  املحافظة  يف 
ع�صرات  طالت  حملة  بعد  وذل��ك 
امل�����ص��ارك��ة يف  بتهمة  الأ���ص��خ��ا���س 

عمليات اغتيال.

م���ن���ع ال��ق�����ص��ف امل���ت���وا����ص���ل, من 
اإدلب  يف  التوتر  خف�س  منطقة 
ال�صوري  ال��ن��ظ��ام  ق�����وات  مل���واق���ع 

وقاعدة حميميم الرو�صية".
اإىل ذلك ك�صف اأن مو�صكو واأنقرة 
معايري  املا�صي  الأرب��ع��اء  ن�صقتا 
املنطقة  حل��دود  امل�صلحني  عبور 

منزوعة ال�ص�ح.

الحت�����اد  "اإن  ال���ط���ب���وب���ي  وق������ال 
فهي  ول��ذل��ك  م�����ص��وؤول��ة  منظمة 
اأب���ن���اء  اإىل ج���ان���ب  دائ����م����ا  ت���ق���ف 
���ص��ع��ب��ه��ا يف امل���ح���ن ال���ت���ي مي����ّرون 
الحت����اد  اأّن  اإىل  ُم�����ص��ريا  بها", 

اإنه  ق���ال  �صحفية  ن���دوة  �صيعقد 
بداية  مب��وع��ده��ا  الإع�����م  �صيتم 
مل��زي��د تو�صيح  ال���ق���ادم,  الأ���ص��ب��وع 
اتخاذ  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  الأ����ص���ب���اب 
ق���رار الإ����ص���راب.     )التفا�صيل 

كما اعترب الوزير الرو�صي اأن اأكرب 
ووحدتها  �صوريا  ل�صيادة  تهديد 
من  #الفرات,  ���ص��رق  م��ن  ي��اأت��ي 
ل�صيطرة  اخل���ا����ص���ع���ة  امل���ن���اط���ق 
الدميقراطية"  ���ص��وري��ا  "قوات 
التحالف  ق���ب���ل  م����ن  امل���دع���وم���ة 
وا�صنطن,  ت��ق��وده  ال���ذي  ال���دويل 
اأمريكا  اإ���ص��راف  حتت  ُتقام  حيث 

الإرهابية.
التحالف  م���ق���ات����ت  اأغ�������ارت  ك��م��ا 
ال�صرعية, اخلمي�س,  العربي لدعم 
مع�صكرات  يف  م���واق���ع  ع����دة  ع��ل��ى 
احلوثي  ميلي�صيا  عليها  ت�صيطر 
العا�صمة  ����ص���م���ال  الن����ق�����ب����ي����ة 

�صنعاء.
وا�صتهدفت الغارات مواقع امليلي�صيا 
مبنطقة  ال�������ص���ي���ان���ة  م��ع�����ص��ك��ر  يف 

احل�صبة.
���ص��م��اع دوي عدة  امل�����ص��ادر  واأك�����دت 
ان���ف���ج���ارات ع��ن��ي��ف��ة وم��ت��ت��ال��ي��ة من 
داخ������ل امل��ع�����ص��ك��ر ع���ق���ب ال����غ����ارات, 
بالتزامن مع و�صول عدد كبري من 

�صيارات الإ�صعاف اىل املع�صكر.
اأك������دت م�صادر  اأخ������رى  ج��ه��ة  م���ن 
ط���ريان  اأن  ال��ع��ا���ص��م��ة  ���ص��م��ال  يف 
لقيادات  اجتماعاً  ق�صف  التحالف 
اأحد  يف  احلوثيني  ميلي�صيات  م��ن 
امل���ن���ازل امل��ه��ج��ورة مب��ن��ط��ق��ة جدر, 
واأن الق�صف اأ�صفر عن م�صرع عدد 
من القيادات بينهم وزير الداخلية 
احلوثية  ل��ل��م��ي��ل��ي�����ص��ات  ال���ف���ع���ل���ي, 
يت�صنى  فيما مل  اخل��ي��واين,  الكرار 
ال��ت��اأك��د م��ن �صحة اخل���رب ب��ع��د اأن 
الق�صف  موقع  امليلي�صيا  حا�صرات 
هرعت  فيما  منه  الق���رتاب  منعت 

ل��ل��ت��ح��ال��ف دم����رت مواقع  ال��ت��اب��ع��ة 
ل���ل���ح���وث���ي���ني فى  ا�����ص����رتاي����ج����ي����ة 
م���دي���ري���ت���ي ع���ب�������س وامل�������ص���ت���ب���اأ يف 
حم��اف��ظ��ة ح��ج��ة وك��ذل��ك جتمعات 

لعنا�صرهم.
ويف �صنعاء, نفذ التحالف اخلمي�س 
الدفاع  وزارة  واأعلنت  غ��ارات.  عدة 
التحالف  م��ق��ات���ت  اأن  ال��ي��م��ن��ي��ة 
����ص���ن���ت ع������دة غ��������ارات ج����وي����ة على 
ميلي�صيات  عليه  ت�صيطر  مع�صكر 

احلوثي �صمال �صنعاء.
ون��ق��ل م��وق��ع ال�����وزارة ع��ن م�صادر 
ال�����غ�����ارات  اإن  ق���ول���ه���ا  ع�������ص���ك���ري���ة 
ا���ص��ت��ه��دف��ت م��واق��ع امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات يف 
ت�صيطر  الذي  ال�صيانة",  "مع�صكر 
منطقة  يف  امل���ي���ل���ي�������ص���ي���ات  ع���ل���ي���ه 
احل�صبة. اىل ذل��ك, لقي ع��دد من 
عنا�صر ميلي�صيا احلوثي النق�بية 
جراء  اجل��م��ع��ة,  ال��ي��وم  م�صرعهم, 
غارة جوية ا�صتهدفتهم يف مديرية 

البي�صاء,  حمافظة  �صرق  امل�جم 
و�صط الب�د. وذكر م�صدر ميداين 
مقات�ت  اأن  نت"  "�صبتمرب  ملوقع 
ال�صرعية,  لدعم  العربي  التحالف 
من  الأوىل  ال�صاعة  يف  ا�صتهدفت 
�صباح اليوم, طقماً تابعاً للميلي�صيا 
مبديرية  ال��ب��ي�����ص��اء,  م��ن��ط��ق��ة  يف 
امل�����ج����م. واأ�����ص����ف����رت ال����غ����ارة عن 
تدمري الطقم وم�صرع كل من كان 
امليلي�صيا  عنا�صر  م��ن  متنه  ع��ل��ى 
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جمموعة االحتاد للطريان تقدم التربعات للأطفال 

ال�ضوريني يف اليونان �ضمن مبادراتها لعام زايد

حمليات

عبا�ص يوجه حتذيراً اأخرياً 

للعامل يف االأمم املتحدة

عربي ودويل

االأوملبية االإماراتية تعتمد امل�ضاركة يف اأوملبياد ال�ضباب 

واجلمعيتني العموميتني الأنوك واملجل�ص االأوملبي االآ�ضيوي

الفجر الريا�ضي

�ضرطة اأبوظبي تطلع على جتارب خرباء 
اإيرلنديني مبهام الإ�ضعاف والإنقاذ 

•• اأبوظبي-وام:

والإنقاذ  الإ���ص��ع��اف  اإي��رل��ن��دي��ني مب��ه��ام  اأب��وظ��ب��ي على جت���ارب خ���رباء  �صرطة  اطلعت 
املروعة  الأح���داث  للتعامل مع  ال��ق��درات  رك��ز على تنمية  وذل��ك خ���ل لقاء تدريبي 
وال�صغوط. ح�صر اللقاء - الذي اأقيم يف فندق نوفوتيل اأبوظبي - نخبة من طواقم 
الإ�صعاف والتدخل ال�صريع والبحث والإنقاذ من �صرطة اأبوظبي وعدد من اخلرباء 
الإيرلنديني املخت�صني بالتح�صني والدعم النف�صي والتقييم.  واأكد العميد ثاين بطي 
ال�صام�صي مدير اإدارة التدريب اأهمية اللقاء التدريبي يف �صقل مهارات املنت�صبني يف 
العمل امليداين وبناء القدرات امل�صاهمة يف حماية طواقم الطوارئ من الآثار اجلانبية 
للحوادث املروعة. وقدم الربف�صور جوليان ليزيل والربف�صور ميلني جايلز والدكتور 
جيم�س هيو�صنت من جامعة األ�صرت باململكة املتحدة �صل�صلة حما�صرات علمية �صملت 
الآليات العلمية لنتقاء طواقم الطوارئ واأمناط ال�صخ�صية و�صغوط وحتديات فرق 
الدعم  واآليات  واأ�صرهم  املروعة  احل��وادث  �صحايا  اأفعال  وردود  امليدانيني  الطوارئ 

امليداين اأثناء احلوادث املروعة للناجني.

ــاق  ــن تــ�ــضــيــيــق اخل
ــى الـــبـــغـــدادي ــل ع

•• بغداد-اأ.ف.ب:

بداأ الهجوم على اآخر جيب حتت 
الإرهابي  داع�س  تنظيم  �صيطرة 
املنطقة  يف  �����ص����وري����ا,  �����ص����رق  يف 
ال�����ص��ح��راوي��ة ع��ن��د احل�����دود مع 
التنظيم  زع���ي���م  ل���ك���ن  ال�����ع�����راق, 
اأب��و بكر البغدادي, قد  الإره��اب��ي, 
ي��ن��ج��ح م���رة ج���دي���دة م���ن الفرار 

براأي خرباء.
العامل  يف  الأول  امل��ط��ل��وب  وجن���ا 
على مر ال�صنني من عدة �صربات 
ج��وي��ة واأ���ص��ي��ب م���رة ع��ل��ى الأقل 
بجروح, غري اأن اخلرباء يحذرون 
وقد  التخفي  ف��ن  يتقن  اأن���ه  م��ن 

يفلت هذه املرة اأي�صاً.
التنظيم  العراقي يف  قال اخلبري 
املتطرف, ه�صام الها�صمي, لوكالة 
يف  يختبئ  "اإنه  ب��ر���س:  ف��ران�����س 
الواقعة  امل��ن��ط��ق��ة  ال�����ص��ام,  ب���ادي���ة 
ب��ني ال��ع��راق و���ص��وري��ا, يتنقل بني 
ال���ب���ع���اج, ���ص��م��ال غ����رب ال���ع���راق, 

وهجني يف �صوريا".

اجلي�س  من  الع�ضرات  اعتقال 
كبار �ضباط  بينهم  الــركــي 

•• اأنقرة-وكاالت:

اأوقفت ال�صرطة الرتكية, اجلمعة, 
ب�ص�تهم  ل��صتباه  جنديا   85
غولن,  اهلل  فتح  الداعية  بجماعة 
الذي تتهمه اأنقرة بتدبري النق�ب 
الفا�صل يف يوليو 2016, يف اأحدث 
موجة من حملة "التطهري" التي 
العامني  يف  الآلف  ع�صرات  طالت 
بر�س"  "فران�س  ونقلت  املا�صيني. 
الرتكية  "الأنا�صول"  وك��ال��ة  ع��ن 
اأ�صدرت  اأن��ق��رة  نيابة  اأن  الر�صمية 
جنود   110 ت���وق���ي���ف  م�����ذك�����رات 

يخدمون يف �ص�ح اجلو.

بكني حتذر من عواقب العقوبات
رو�ضيا حتذر اأمريكا من اللعب بالنار

•• عوا�صم-وكاالت:

والتي  اجل��دي��دة  الأمريكية  بالعقوبات  اجلمعة,  ام�س  مو�صكو,  ن��ددت 
مما  وا�صنطن  حم��ذرة  رو�صية,  اأ�صلحة  ا�صرتت  �صينية  هيئة  ا�صتهدفت 
�صرح  الرو�صي  اخلارجية  وزي��ر  نائب  وق��ال  بالنار".  ب�"اللعب  و�صفته 
�صريغي ريابكوف يف بيان: "�صيكون من اجليد اأن يتذكروا وجود مبداأ 
م�صيفا  م�صوؤول",  غري  ب�صكل  يزعزعونه  وهم  العاملي  ال�صتقرار  مثل 
"من الغباء اللعب بالنار لأنه ميكن اأن ي�صبح خطرياً". وكانت وا�صنطن 
اأعلنت م�صاء اخلمي�س فر�س عقوبات على هيئة تابعة للجي�س ال�صيني 
ا�صرتت طائرات مقاتلة و�صواريخ اأر�س-جو من مو�صكو. وتلك هي املرة 
الأوىل التي ت�صتهدف فيها اإدارة الرئي�س دونالد ترامب بلدا غري رو�صيا 
بعقوبات مبوجب قانون مت و�صعه يف الأ�صا�س ملعاقبة مو�صكو على �صمها 

القرم اإ�صافة اإىل ن�صاطات اأخرى.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

حاكم عام بليز بذكرى ا�ضتقالل بالده
•• اأبوظبي- وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل 
فخامة ال�صري كولفيل ينغ حاكم عام بليز وذلك مبنا�صبة ذكرى ا�صتق�ل ب�ده.

الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو    كما بعث �صاحب 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة ال�صري كولفيل ينغ.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ضة مالطا بذكرى ا�ضتقالل بالدها 

 
•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل 
ذكرى  وذل��ك مبنا�صبة  مالطا  رئي�صة جمهورية  لويز كولريو  م��اري  الرئي�صة  اإىل فخامة  تهنئة 
ا�صتق�ل ب�دها. كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�صة 

ماري لويز كولريو.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س اأرمينيا بذكرى ا�ضتقالل بالده 

•• اأبوظبي -وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل 
ا�صتق�ل  ذكرى  وذلك مبنا�صبة   .. اأرمينيا  رئي�س جمهورية  �صركي�صيان  اأرم��ني  الرئي�س  فخامة 
ب���ده.     كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اأرمني 

�صركي�صيان.

اأكرث من 4 مليارات دولر م�ضاعدات اإماراتية لليمن يف اأقل من 4 �ضنوات
•• اأبوظبي-وام:

بلغ اجمايل حجم امل�صاعدات املقدمة من دولة المارات لليمن خ�ل الفرتة 
من اأبريل 2015 اإىل �صبتمرب 2018 » 14,79 مليار درهم 4,03 مليار 
16.7 مليون  دولر« مت توجيهها لتلبية الحتياجات الأ�صا�صية لأكرث من 

ميني منهم 10.1 مليون طفل و3.4 مليون امراأة.
مليار   1.02 مبلغ   2018 العام  خ���ل  الماراتية  امل�صاعدات  بلغت  حيث 
دولر اأمريكي جزء منه مت تخ�صي�صه مببلغ 465 مليون دولر لدعم خطة 

الأمم املتحدة ل��صتجابة الإن�صانية يف اليمن للعام 2018.
والنقل  واإمدادها  الطاقة  وتوليد  العامة,  الربامج  دعم  امل�صاعدات  و�صملت 
وال��ت��خ��زي��ن ودع����م امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة وامل��ج��ت��م��ع امل����دين ال��ت��ط��وي��ر الق�صائي 
واخلدمات  امل��دن��ي��ة,  والتنمية  وال��ب��ن��اء  وال��ت��ع��ل��ي��م,  وال�����ص��ح��ة,  وال��ق��ان��وين, 

الجتماعية, واملياه وال�صحة والعامة.
ومت تخ�صي�س مبلغ 6.323 مليار درهم 1,722 مليار دولر اأمريكي من 
الإمارات  دولة  حكومة  قدمت  حيث  العامة  الربامج  لدعم  امل�صاعدات  هذه 
م�����ص��اع��دات ل��دع��م امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة اليمنية خ��ا���ص��ة ودف���ع روات����ب موظفي 
احلكومة من اجل ا�صتمرار تقدمي كافة اجلهات احلكومية للخدمات التي 

تهم قطاعا عري�صا من ال�صكان خا�صة يف جمالت ال�صحة والتعليم والمن 
فيما مت تقدمي م�صاعدات �صلعية بقيمة 3,796مليار درهم 1,034 مليار 
دولر  مليون   467 دره��م  مليار   1,716 تخ�صي�س  ومت  اأم��ري��ك��ي.  دولر 
الإمارات  دولة  واإمدادها حيث حتملت  الطاقة  توليد  لدعم قطاع  اأمريكي 
اإمداد  خ��دم��ات  وت��وف��ري  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  الت�صغيلية  التكاليف 
الوقود  وتوفري  الكهرباء,  حمطات  و�صيانة  بناء  واإع��ادة  الكهربائي,  التيار 
لت�صغيل  ال���زم��ة  ال��ط��اق��ة  اإن��ت��اج  م��ن  للتمكن  ال��ط��اق��ة  وم��ول��دات  ملحطات 
امل�صت�صفيات واملدار�س واملباين العامة يف خمتلف اأنحاء اليمن. و مت توجيه 
مبلغ 845 مليون درهم 230 مليون دولر اأمريكي , لدعم قطاع ال�صحة 
حيث �صاهمت هذه امل�صاعدات يف تخفيف حدة النق�س يف اخلدمات ال�صحية 
والأودية وامل�صتلزمات الطبية, كما قامت دولة الإمارات ببناء واإعادة جتهيز 
مرافق البنية التحتية ال�صحية يف خمتلف اأنحاء اليمن. و�صمل هذا اإعادة 
اليمنية  املحافظات  والعيادات يف خمتلف  امل�صت�صفيات  بناء و�صيانة ع�صرات 
163 مليون دولر  599 مليون درهم  املحررة. وخ�ص�صت الم��ارات مبلغ 
والقانوين,  الق�صائي  التطوير  امل��دين  املجتمع  و  احلكومة  لدعم  اأمريكي 
دولر   157 دره��م  575 مليون  والتخزين مببلغ  النقل  كما دعمت قطاع 
 141 دره��م  مليون   517 مببلغ  الجتماعية  اخل��دم��ات  قطاع  و  اأمريكي, 

 40 دره��م  مليون   147 قيمته  مب��ا  التعليم  قطاع  وحظي  دولر.  مليون 
املدنية, فقد حظي مببلغ  والتنمية  البناء  اأما قطاع  اأمريكي,  دولر  مليون 
120 مليون درهم 33 مليون دولر اأمريكي, كذلك فقد مت تخ�صي�س مبلغ 
وال�صحة  املياه  قطاع  لدعم  اأمريكي  دولر  مليون   34 درهم  مليون   125

العامة, ل�صمان احل�صول على مياه ال�صرب املاأمونة.
مت  حيث  الإم��ارات��ي��ة  امل�صاعدات  م��ن  اي�صا  ن�صيبه  الت�����ص��الت  قطاع  ون��ال 
تخ�صي�صه مببلغ 20 مليون درهم 5 م�يني دولر اأمريكي يف حني توزعت 
5 م�يني درهم من امل�صاعدات على منا�صط وقطاعات متفرقة اأ�صهمت يف 
والتخفيف من معاناته  ال�صقيق  اليمني  لل�صعب  املعي�صية  الظروف  حت�صني 

جراء العتداءات الوح�صية التي متار�صها بحقه امليل�صيات احلوثية.
ويف �صياق مت�صل بلغت قيمة امل�صاعدات اخلارجية الإماراتية اإىل حمافظة 
احلديدة اليمنية منذ 20 يونيو ولغاية 20 �صبتمرب 2018 مبلغ 312 
اأكرث  تقدمي  امريكي حيث مت  دولر  84,9 مليون  يعادل  ما  دره��م  مليون 
45 منطقة يف احلديدة وا�صتفاد منها قرابة  األف �صلة غذائية يف   60 من 
500 األف �صخ�س. كما مت توفري املياه عرب العمل على تاأ�صي�س 23 حمطة 
م��ي��اه يف احل��دي��دة ب��الإ���ص��اف��ة خل��زان��ات امل��ي��اه و�صمل دع��م ق��ط��اع امل��ي��اه 28 
م�صروعا حيويا . كذلك تاأ�صي�س �صل�صلة من املخابز يف مت اط�ق منها اول 

ال�صحي مبحافظة  القطاع  املجاين. ويف دعم  لتوفري اخلبز  4 يف اخلوخة 
احلديدة مت تاأهيل م�صت�صفى اخلوخة وم�صت�صفى الدريهمي ودعم م�صت�صفى 
من  لعدد  الطبية  للخدمات  متنقلة  طبية  عيادات  توفري  مت  كما  التحيتا, 
املناطق يف حمافظة احلديدة. ومت تاأهيل موانئ ال�صيادين لتطبيع احلياة 
يف املناطق املحررة ومت اط�ق اول ميناء يف اخلوخة.. ويف القطاع التعليمي 
الغربي  ال�صاحل  يف  مدر�صة   14 دع��م  عرب  الدرا�صي  للمو�صم  التجهيز  مت 

مبواد الدرا�صة وتوفري الطاقة ال�صم�صية للمدار�س.
وموزع  ال�صحي يف اخلوخة  املركز  تاأهيل  اإع��ادة  ال�صحي مت  ال�صعيد  وعلى 
املركز  تاأهيل  واإع���ادة  اخلوخة  يف  والطفولة  الأم��وم��ة  مركز  تاأهيل  واإع���ادة 
وبناء  الدريهمي  يف  امليداين  امل�صت�صفى  وجتهري  وتاأهيل  حي�س  يف  ال�صحي 
باملعدات  وت��زوي��ده  امل�صت�صفى  �صيانة  واإع���ادة  امل��خ��اء  م�صت�صفى  يف  م�صتودع 

الطبية.
واإمدادها  الكهرباء  لتوليد  اخلوخة  حمطة  وت�صغيل  تاأهيل  اإع��ادة  مت  كما 
املحيطة  ال��ق��رى  ال��ك��ه��رب��اء يف  �صبكة  وت��اأه��ي��ل  �صنه و���ص��ي��ان��ة  مل���دة  ب��ال��وق��ود 
�صبكة  وتنظيم  تاأهيل  اإع��ادة  للخوخة..و  كهرباء  مولدات  وتوريد  باخلوخة 
الكهرباء واملولدات وخطوط الكهرباء يف املخاء وترميم تاأهيل �صكن عمال 

الكهرباء يف املخاء.

اأمل القبي�ضي والأمني العام للمجل�س الأعلى للمراأة 
يف البحرين يبحثان تعزيز العالقات الثنائية

الإمارات الطبية« تنظم املوؤمتر العاملي جلراحة 
ال�ضمنة الأربعاء املقبل بدبي 

•• �صان بطر�صربغ -وام:

الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�صة  القبي�صي  اأم��ل  الدكتورة  معايل  التقت 
ل��ل��م��راأة يف مملكة  الأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  الأن�����ص��اري  �صعادة هالة 
البحرين على هام�س اأعمال املنتدى الن�صائي الأورو اأ�صيوي الثاين املنعقد 

حاليا مبدينة �صان بطر�صبورغ يف رو�صيا.
مت خ�ل اللقاء مناق�صة اأوجه تعزيز التعاون بني ودولة الإم��ارات ومملكة 
الت�صريعات  تطوير  جم��ال  يف  وخا�صة  امل���راأة  ق�صايا  خمتلف  يف  البحرين 
تكافوؤ  م��ب��داأ  بتعزيز  الكفيلة  ال��ت��داب��ري  ات��خ��اذ  ل��ل��م��راأة  امل�صاندة  وال��ق��وان��ني 

الفر�س يف خمتلف املجالت.
و�صقيقتها  الإماراتية  امل��راأة  البناء على ما حتققه  اأهمية  التاأكيد على  ومت 
لق�ص�س  ال��رتوي��ج  و���ص��رورة  الأ�صعدة  كافة  على  جناحات  من  البحرينية 
النجاح تلك اإقليميا ودوليا, واإبراز مدى م�صاهمة املراأة يف م�صرية الزدهار 

الوطني يف كل من دولة الإمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين.
واأكدت معايل الدكتورة اأمل القبي�صي على ما تتميز به الع�قات امل�صرتكة 
يف خمتلف املجالت بني دولة المارات ومملكة البحرين ..منوهة ان هناك 

تن�صيق و تكامل بني املجل�س الوطني الحتادي وجمل�س النواب من التعاون 
الربملاين امل�صرتك يف املوؤمترات وامل�صاركات الإقليمية والدولية كافة, ودعم 
والأمن  امل�صتدامة  التنمية  يف  ال�صقيقني  البلدين  يف  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 

امل�صرتك. .
واأكدت معاليها علي اأهمية املنتدى الهادف اإىل توطيد وتطوير التعاون بني 
الثقة  وتعزيز جو  العاجلة  التحديات  اأجل معاجلة  الن�صائية من  القيادات 
واحلقوق  ل�إن�صانية  العاملية  القيم  على  قائم  ع��امل  يف  املتبادل  والتفاهم 
يتناول  الثاين  »الأوروا�صيوي  الن�صائي  املنتدى  اأن  ايل  والكرامة...م�صرية 
لعامل  امل�صتدامة  التنمية  اأج���ل  م��ن  امل����راأة  ه��ي  اأ�صا�صية  موا�صيع  خم�صة 
عاملي, واملراأة من اأجل التنمية القت�صادية املتوازنة واملراأة من اأجل التقدم 
اأجل  الجتماعي, وامل��راأة يف تطوير ا�صرتاتيجية �صحية عاملية, وامل��راأة من 
�صليمان,  �صليمان بن  �صعادة كل من عزا  املجل�س  امل�صتقبل. �صم وفد  طاقة 
حممد  ن�صال  والدكتورة  الب�صطي  را�صد  وعفراء  اجلا�صم,  �صليمان  وعلياء 
الطنيجي وناعمة عبداهلل ال�صرهان وعائ�صة را�صد ليتيم وعائ�صة �صامل بن 
الظاهري  �صبيب  اأحمد  و�صعادة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  اأع�صاء  �صمنوه 

اأمني عام املجل�س.

•• دبي-وام :

تنظم �صعبة الإمارات جلراحة ال�صمنة يف جمعية الإمارات الطبية الأربعاء 
ال�صرق  م�صتوى  على  م��رة  ولأول  ال�صمنة  جل��راح��ة  العاملي  امل��وؤمت��ر  املقبل 
الأو�صط مب�صاركة 2500 من الأطباء املخت�صني بجراحة ال�صمنة من 85 

دولة وذلك يف مركز دبي العاملي للموؤمترات واملعار�س.
اإن عدد  وقال الدكتور علي خما�س رئي�س �صعبة الإم��ارات جلراحة ال�صمنة 
قيا�صيا يف  رقما  �صجلت  للم�صاركة  تقدمت  التي  العلمية  والأبحاث  الأوراق 
قبول  1233 مت  اإىل  و�صل عددها  �صنويا حيث  يقام  ال��ذي  املوؤمتر  تاريخ 
يف املوؤمتر و75  املتحدثني  من  باملائة   25 اأن  اإىل  لفتا  منها..   1029
الإمارات  دول��ة  م��ن  ه��م  التدريبية  العمل  ور���س  على  امل�صرفني  م��ن  باملائة 
واملنطقة العربية لط�ع امل�صاركني على اآليات التعامل مع ال�صمنة جراحيا 
يف املنطقة التي يتم فيها اإجراء اأكرث من 50 األف عملية على م�صتوى دول 

اخلليج العربي �صنويا.
واأو�صح اأن جزءا من املعر�س امل�صاحب للموؤمتر �صيتم فيه تدريب الأطباء 
اجلدد يف هذا املجال على نظام املحاكاة الب�صرية باإ�صراف خرباء عامليني.. 
م�صريا اإىل اأن ال�صمنة تعد من اأكرب حتديات ال�صحة العامة حيث توقعت 

منظمة ال�صحة العاملية عام 2015 اأن ت�صل ن�صبتها بني الإناث 35 باملائة 
املنطقة. يف  باملائة  ولدى الذكور و40 

التي  الدولة  يف  ال�صمنة  جراحة  عمليات  ع��دد  اأن  خما�س  الدكتور  واأ���ص��اف 
يتم الإب�غ عنها ويتم اإجراوؤها داخل م�صت�صفيات الدولة ي�صل �صنويا اإىل 
اأحد  الدولة ف�  خ��ارج  والتي جترى  املبلغ عنها  غري  اأم��ا  عملية   6000

ميتلك تقديرات لها لأنها جترى يف �صرية.
ملر�صى  جيدة  جدا  نتائج  اأعطت  ال�صمنة  جراحة  اأن  خما�س  الدكتور  وق��ال 
ال�صكري من النوع الثاين »املعتمدين على الأدوية الفموية » لفتا اإىل اأنه 
من خ�ل متابعة املر�صى تبني اأن حوايل 80 باملائة منهم تخلوا عن اأدوية 

ال�صكري ومت �صفاوؤهم بالكامل و20 باملائة حت�صنت حالتهم.
واو�صح اأن عدد اأطباء جراحة ال�صمنة املواطنني يف الدولة حاليا �صبعة اأطباء 
الإمارات  �صعبة  يف  امل�صجلني  ال�صمنة  جراحة  لأطباء  الإجمايل  العدد  واأن 
جلراحة ال�صمنة يف جمعية الإمارات الطبية ي�صل اإىل 65 موؤكدا �صرورة 
دولة  يف  ال�صحية  اجل��ه��ات  م�صتوى  على  وال��ربوت��وك��ولت  املعايري  توحيد 
الفروقات  اأن  رغم  عام  ب�صكل  العربي  ودول اخلليج  ب�صكل خا�س  الإم��ارات 
اأنواع العمليات املطلوبة ومتى وكيف  والخت�فات قليلة جدا وتنح�صر يف 

وملن جترى العملية.

وكيل وزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل يح�ضر حفل �ضفارة نيبال

•• اأبوظبي-وام:

ح�صر �صعادة اأحمد �صاري املزروعي وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
م�صاء اأم�س الأول حفل ال�صتقبال الذى اأقامه �صعادة �صاغر برا�صاد بهويال 
القائم باأعمال �صفارة جمهورية نيبال لدى الدولة مبنا�صبة اليوم الوطني 

لب�ده.
كما ح�صر احلفل الذي اأقيم بفندق النرت كونتيننتال اأبوظبي �صعادة �صعيد 
والتعاون  اخلارجية  ب��وزارة  ال��زي��ارات  �صوؤون  اإدارة  مدير  القمزي  عبداهلل 
الدويل وعدد من اأع�صاء ال�صلك الدبلوما�صي العربي والجنبي املعتمدين 

لدى الدولة واأبناء اجلالية النيبالية املقيمة بالدولة.

قن�ضل عام الدولة يف �ضاو باولو 
يح�ضر فعالية حول القراءة

 
•• �صاو باولو-وام:

ح�صر �صعادة اإبراهيم العلوي القن�صل العام لدولة الإمارات يف �صاو باولو 
الربازيلية فعالية حول تن�صيط جمال القراءة ل�أطفال وال�صباب مب�صاركة 

العديد من امل�صوؤولني من القطاع التعليمي والثقايف بالولية.
والتقى قن�صل عام الدولة - على هام�س الفعالية - ال�صيدة الأوىل لولية 
�صاو باولو لو�صيا فران�صا واأهداها 40 كتاباً لنا�صرين عرب متت ترجمتهم 
واملوروث  بالثقافة  الربازيلية  املكتبات  اإث��راء  بهدف  الربتغالية  اللغة  اإىل 

الإماراتي.

�ضحة دبي« تنظم ملتقى لأ�ضدقاء مر�ضى الزهامير
•• دبي-وام:

ممثلة  بدبي  ال�صحة  هيئة  نظمت 
ال�صن ملتقى  ك��ب��ار  ���ص��ع��ادة  مب��رك��ز 
لأ�صدقاء مر�س الزهامير ومقدمي 
ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة ب���ه���دف رفع 
باأ�صباب  ال�صحي  والتثقيف  الوعي 
واأعرا�س طرق الوقاية من مر�س 

رك����ز ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ق��ب��ل الأه�����ايل 
امل��ر���ص��ي��ة وت���ق���دمي كافة  ل��ل��ح��ال��ة 
والنف�صي  امل��ع��ن��وي  ال��دع��م  اأ���ص��ك��ال 
ل��ه��ا م�����ص��ت��ع��ر���ص��ا جت����ارب الأه����ايل 
وم���ق���دم���ي ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة يف 
مع  والتكيف  املر�صى  مع  التعامل 
ال�صعوبات املتعددة التي تواجههم. 
املنظمة  اإح�����ص��ائ��ي��ات  اإىل  واأ����ص���ارت 

ال���ن���اج���ح���ة والط���������ع ع���ل���ى اآخ����ر 
امل�صتجدات العاملية املتعلقة بكيفية 
وتقدمي  امل���ر����ص���ى  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل 
اإن  وق��ال��ت  لهم.  ال���زم��ة  الرعاية 
لفتا  ح�صورا  �صهد  ال��ذي  امللتقى 
من الأه��ايل والأط��ب��اء واملمر�صني 
من خمتلف املوؤ�ص�صات ال�صحية يف 
الدولة ركز على العديد من املحاور 

الكفيلة  الإج����راءات  اتخاذ  يتم  مل 
ل��ل��ح��د م���ن ه����ذا امل����ر�����س.. لفتة 
اإىل  التي ترجع  املر�س  اأ�صباب  اإىل 
العامل الوراثي وعامل ال�صن حيث 
اأن اأغلبية املر�صى ي�صابون به بعد 
���ص��ن��ة وت�����زداد فر�صة   65 ال����  ���ص��ن 
الإ�صابة بن�صبة ال�صعف كل خم�صة 
 50 اإىل  ت��ال��ي��ة ح��ت��ى ت�صل  اأع����وام 

م�صاعفاته  وت����ف����ادي  ال���زه���امي���ر 
ال�صلبية وعوامل اخلطورة امل�صببة 
ل���ه وال���ط���رق امل��ث��ل��ى ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
�صلوى  ال��دك��ت��ورة  واأك���دت  املر�صى. 
ورئي�صة  ا���ص��ت�����ص��اري��ة  ال�������ص���وي���دي 
اأهمية  ال�����ص��ن  ���ص��ع��ادة ك��ب��ار  م��رك��ز 
امللتقى الذي ي�صكل فر�صة لأهايل 
املر�صى لتبادل اخلربات والتجارب 

العاملية للزهامير ومنظمة ال�صحة 
اأن عدد حالت  العاملية التي تظهر 
الإ�صابة بهذا املر�س على م�صتوى 
العامل بلغت 35.6 مليون مري�س 
املتوقع  وم���ن   2010 ع���ام  خ����ل 
اأن ي��رت��ف��ع ه���ذا ال��ع��دد خ����ل عام 
2030 اإىل 65.7 مليونا ثم اإىل 
ما   2050 ع��ام  يف  مليونا   115

يواجهها  التي  بالتحديات  املتعلقة 
الهايل ومر�صى الزهامير وكيفية 
م��ن��ع ال�����ص��ق��وط ل���دى ك��ب��ار ال�صن 
ودور الع�ج الطبيعي لدى مر�صى 
ال���زه���امي���ر والأ����ص���خ���ا����س الأك����رث 
كبار  لدى  والأرق  للمر�س  عر�صة 
ال�صن والرعاية التمري�صية ملر�صى 
امللتقى  اأن  وذك�������رت  ال����زه����امي����ر. 

باملائة عند �صن 85 �صنة.
ال��زه��امي��ر يعد  اأن م��ر���س  وق��ال��ت 
تكلفة  الأك��������رث  الأم������را�������س  م����ن 
تكلفة  ت�����ص��ل  ح��ي��ث  م��ك��اف��ح��ت��ه  يف 
ع�جه عامليا يف البلدان ال�صناعية 
دولر  م��ل��ي��ار   600 اإىل  امل��ت��ق��دم��ة 
باملائة من   1 ي��ع��ادل  م��ا  اأي  �صنويا 

الناجت الإجمايل العاملي.
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اأخبـار الإمـارات
خريية راأ�س اخليمة ت�ضاعد  206 اأ�ضرة مبليون درهم 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

قدمت موؤ�ص�صة راأ�س اخليمة ل�أعمال اخلريية يف راأ�س اخليمة يف غ�صون ال�صهر الأخري مبلغ مليون و28 األف 
درهما كم�صاعدات نقدية لعدد 209 اأ�صرة متعففة على م�صتوى الإمارة.

امل�صاعدات يندرج  اإن تقدمي هذه  راأ�س اخليمة ل�أعمال اخلريية  اأمني عام موؤ�ص�صة  املن�صوري  وقال حممد جكة 
�صمن م�صاعي واأهداف املوؤ�ص�صة ملد يد العون وامل�صاعدة للمحتاجني واملعوزين من خمتلف الفئات املجتمعية .

واأ�صاف اأن هذه امل�صاعدات املقدمة عبارة ت�صمنت مبالغ مالية مت فيها �صداد دفعات اإيجارات منازل و�صداد ر�صوم 
املنازل اجلديدة  اأ�صحاب  اأثاث ومكيفات لعدد من  اإىل الإ�صهام يف �صراء  ع�ج مر�صى ونفقات معي�صية بالإ�صافة 
احلا�صلني عليها �صمن برنامج ال�صيخ زايد لإ�صكان , م�صريا اإىل حر�س خريية راأ�س اخليمة على تقدمي امل�صاعدات 

مل�صتحقيها احلقيقيني من خ�ل امل�صتندات الر�صمية التي تثبت و�صع احلالة املادي ومدى احتياجها للم�صاعدة.
لأهدافها  حتقيقا  املحتاجني  م�صاعدة  يف  عملها  �صتوا�صل  اخلريية  ل�أعمال  اخليمة  راأ���س  موؤ�ص�صة  اأن  واأو���ص��ح 

الإن�صانية وتنفيذا لتوجيهات القيادة احلكيمة.

�ضفري الدولة لدى اأو�ضلو ي�ضيد 
باملعر�س الرويجي »زوروا الإمارات«

•• اأو�صلو-وام:

مملكة  ل��دى  ال��دول��ة  �صفري  الرميثي  �صعيد  مطر  خلفان  ع��ب��داهلل  �صعادة  اأك��د 
القت�صاد حتت  وزارة  تنظمه  الذي  املتنقل  الرتويجي  املعر�س  اأهمية  الرنويج 
�صعادة  واأ���ص��اد   .« اأو���ص��ل��و   « الرنويجية  العا�صمة  يف   « الإم����ارات  زوروا   « �صعار 
ال�صفري - خ�ل زيارته للمعر�س - باجلهود التي تبذلها وزارة القت�صاد ممثلة 
والهيئات  ال��دوائ��ر  مب�صاركة  للدولة  للرتويج  لل�صياحة  الوطني  الربنامج  يف 
ال�صياحية يف خمتلف اإمارات الدولة و�صركاء القطاع اخلا�س من ممثلي الفنادق 
و�صركات ال�صياحة. ولفت اإىل اأن الرتويج لل�صياحة بالأ�صواق ال�صكندنافية ب�صكل 
عام من �صاأنه تعزيز اأطر التعاون امل�صرتكة يف املجالت ال�صياحية والقت�صادية 

وال�صيا�صية وزيادة احلركة ال�صياحية الوافدة لدولة الإمارات.

بيئة راأ�س اخليمة تنظم حملة تنظيف القرم 
•• راأ�س اخليمة -وام:

نظمت هيئة حماية البيئة والتنمية براأ�س اخليمة ام�س حملة تنظيف »خور احلليلة« وذلك يف اإطار 
الطبية  اخليمة  راأ���س  منطقة  مع  بالتعاون  الهيئة  تنظمها  التي  ال�صواطئ  تنظيف  حم�ت  �صل�صلة 
ودائرة اخلدمات العامة. وتهدف احلملة - التي مت �صهدت ا�صتخراج 5 اأطنان و400 كيلو مب�صاركة 
وم�صاركة - اإىل ن�صر الوعي البيئي بني اأفراد املجتمع من خ�ل ت�صجيعهم على اتباع  م�صاركا   250

اأف�صل املمار�صات البيئية للحفاظ على النظم البيئية مبا فيها املناطق املحمية.
واأو�صح الدكتور �صيف الغي�س املدير العام للهيئة اأن احلملة تهدف اأي�صا اإىل زرع القيم وال�صلوكيات 
البيئية ال�صليمة عند امل�صاركني من خ�ل اإ�صراكهم يف فعاليات واأن�صطة الهيئة واملحافظة على نظافة 
البيئة. ونا�صد الغي�س ب�صرورة احلفاظ على النظافة عن طريق البتعاد عن املمار�صات وال�صلوكيات 

اخلاطئة وغري احل�صارية والتي تتمثل يف رمي املخلفات على ال�صواطئ واملناطق املحمية.

زايـــد.. رجــل ال�ضـــالم
•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« بحبه  عرف املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
لل�ص�م ونبذه الفرقة واخل�فات وكان نهجه يف حل اخل�فات قائما دائما 
حلقن  م�صرفة  مواقف  له  وكانت  والعقل  احل��وار  لغة  حتكيم  مبداأ  على 

الدماء يف الوطن العربي والعامل.
اأ�ص�س جمتمع  و�صرب »رحمه اهلل« املثل والقدوة يف احلاكم الإن�صان فقد 
امل�صاواة والعدالة الجتماعية ور�صخ قيم النتماء يف  الإم��ارات على  دولة 
نفو�س اأبنائه ومنت اأوا�صر الوحدة بينهم فح�صد حبا وترابطا واإخ��صا 
يف البناء.. اأما على ال�صعيد اخلارجي فقد دعا لن�صر ال�ص�م يف كل مكان 
ومد يد ال�صداقة واعتمد على تقريب وجهات نظر الفرقاء باتباع احلوار 
الهادئ الإيجابي الذي يحقق م�صلحة ال�صعب اأول كما مد ج�صور التعاون 
مع دول العامل والتي حتقق امل�صلحة امل�صرتكة بالإ�صافة اإىل اأنه هب اأكرث 
اإ�صهاماته  نن�صى  ول  للم�صاعدة..  بحاجة  ملهوف  �صعب  لنجدة  مرة  من 
العامل  حول  كثرية  جامعات  يف  املنت�صرة  بالكرا�صي  والأكادميية  الثقافية 
اأك�صبه  ول جهوده امل�صنية يف جمال �صون البيئة وغري ذلك الكثري مما 

الحرتام والتقدير وجعله رمزا لل�ص�م واملحبة واحلكمة.
بالتحية لكل  العامل  يتوجه  حيث  لل�ص�م  العاملي  اليوم  �صبتمرب..   21
من �صاهم يف حفظ ال�ص�م وكل من اطفاأ �صرارة حرب ل يدفع ثمنها ال 
امل�صت�صعفون من ال�صعوب وكل من بذل جهدا لإع�ء قيم ال�ص�م بالعامل 

و�صاهم يف ف�س نزاع بالطرق ال�صلمية بعيدا عن احلروب.
ويف هذه املنا�صبة التحية تكون م�صتحقة وواجبة للموؤ�ص�س الراحل ال�صيخ 
زايد بن �صلطان اآل نهيان اأحد اأبرز رجالت ال�ص�م بالعامل نتيجة م�صرية 
عقود تكللت فيها اجلهود الماراتية بالنجاح وجعلت الدولة حمط انظار 

اجلميع وقبلة الباحثني عن احلوار وم�ذ املكتوين بنريان احلروب.
ويف مثل هذا اليوم تتذكر الب�صرية جمعاء اإجنازات الراحل التي ل تعد ول 
حت�صى ل �صيما يف جمال تعزيز اأ�ص�س ال�ص�م يف العامل وروؤيته الإن�صانية 

لتوطيد الع�قات الدولية.
هي  الق�صوى  الأول���وي���ة  اأن  اأدرك  ق��ائ��د  ق�صة  املنا�صبة  ه��ذه  لنا  وحت��ك��ي 
الوطن واأن املواطن هو الغاية واأن الهدف الأ�صمى اأن يتجاوز ابن الإمارات 

باإجنازاته و�صموخه حدود وطنه.
اأن  فا�صتطاع  الأمم  م�صاف  اإىل  مواطنيه  باأيدي  الراحل  املوؤ�ص�س  واأخ��ذ 
ال�صامية  والإن�صانية  ال�صمولية  والعربية  الإماراتية  املواطنة  بني  يجمع 
كما ا�صتطاع على مدى قرابة ن�صف قرن اأن ينتج ثقافة فريدة ر�صخها يف 
عقول �صعبه ومواطنيه باأن اخل��س يف ال�صلم ول حل اأف�صل منه يف هذا 
واحد بحيث  اآن  املتناق�صني يف  النهج ع�قات مع  بذلك  فاأ�ص�س  العامل.. 
ا�صتطاع اأن يقف على م�صافة واحدة من كليهما فتوا�صل مع الكل راف�صا 

اأن تتخندق الإمارات خلف حتزبات تولد هنا اأو حتالفات ا�ص�صت هناك.
وكان ال�ص�م دائما قيمة عليا لدى املوؤ�ص�س الراحل و�صكل حمور ال�صيا�صات 
ما ظل  وهو  ودوليا  واقليميا  املختلفة خليجيا  امل�صتويات  على  الماراتية 
لكافة  ال��داع��م  وموقفها  ال��دول��ة  �صيا�صة  عليه  وبرهنت  دوم��ا  عليه  يوؤكد 

يف  والتنمية  ال�ص�م  لق�صية  م���ذا  ا�صمه  و�صيبقى  وال��ن��زاع��ات  الزم���ات 
ال�صرق الو�صط التي كر�س لها حياته«.

الأمة  �صدع  راأب  ي��ب��ارى..  ل  ال��ذي  املحنك  ال�صيا�صي  زاي��د  ال�صيخ  وك��ان 
لكل  ال�صتثنائي  وال��رج��ل  ال��ع��رب  حكيم  ف�صار  اأ���ص��ق��اءه  وع�صد  العربية 

املواقف.
و�صكلت دائما الق�صايا العربية حمورا رئي�صا يف مبادئ ال�صيخ زايد »رحمه 
اآل  ت��زال الم��ارات بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زاي��د  اهلل« ول 
ذلك  ويرتبط  النهج  نف�س  على  ت�صري  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
املحور بامل�صروع الوطني لبناء الدولة الذي يرتكز على اأ�ص�س ومنطلقات 
ق��وم��ي��ة يف ب��ن��اء ال��دول��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��اأخ��ذ يف الع��ت��ب��ار ث��واب��ت وحدة 
وحدة  اإىل  تف�صي  ال��ت��ي  وال��ف��ك��ري��ة  والق��ت�����ص��ادي��ة  ال�صيا�صية  املنطلقات 

املنظومة املجتمعية �صمن امل�صروع القومي العربي ال�صامل.
وانط�قا من هذا الميان بوحدة امل�صري والهدف عمل ال�صيخ زايد بتفان 
مايو   25 يف  اأعلن  العربية حتى  اخلليج  دول  ق��ادة  اخوانه  واخ��س مع 
عام 1981 من مدينة ابوظبي عا�صمة دولة الم��ارات عن قيام جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية.
وطوال 22 عاما ظل ال�صيخ زايد يدعم ويبارك جمل�س التعاون الذي كان 
يوؤمن باأنه خطوة مهمة لدعم التاآزر والتعاون امل�صرتك بني دول اخلليج 
راف��دا ل�مة  �صعبها ف�ص� عن كونه  اأج��ل حتقيق طموحات  العربي من 
والتاآزر  الت�صالح  العرب اىل  يوما عن دعوة  با�صرها. ومل يرتدد  العربية 
�صاحب  ان  بقوله  امل�صرتك  العربي  العمل  و�صيانة  البني  ذات  وا���ص���ح 
البيت اأو ال�صفينة يحتاج اىل ال�صيانة ولبد من �صيانة اجل�صد العربي يف 
مواجهة التحديات وكم كانت �صعادة الفقيد الراحل غامرة حني تقرر يف 
عام 2000 عقد القمة العربية ب�صفة دورية قائ�: »اإن لقاء القادة العرب 

خري من تباعدهم وتفرقهم«.
ومنها  امل�صرفة  التاريخية  املواقف  من  العديد  اهلل«  »رحمه  زايد  ولل�صيخ 
ب��ا���ص��ت��خ��دام �ص�ح  1973 وب����ادر  اك��ت��وب��ر  دع���م م�صر و���ص��وري��ة يف ح���رب 
البرتول يف املعركة مبقولته ال�صهرية: » اإن البرتول العربي لي�س باأغلى 
من الدم العربي« .. ودعمه للبنان يف حمنته ابان احلرب الهلية اللبنانية 
وقوله: »ارفعوا ايديكم عن لبنان« وا�صتمراره يف تقدمي الدعم ل�قت�صاد 

اللبناين بعد احلرب.
ال��دول التي دعمت الكويت و�صاركت  كما كانت دول��ة الم��ارات يف مقدمة 
حفظ  ق��وات  ويف   1991 ع��ام  الكويت  حترير  ح��رب  يف  امل�صلحة  ال��ق��وات 
الدعم  عن  ف�ص�  وكو�صوفا  والهر�صك  والبو�صنة  ال�صومال  يف  ال�ص�م 
الفل�صطيني  لل�صعب  التحتية  والبنية  الفل�صطينية  للق�صية  املتوا�صل 
مل�صاعدته  ال�صابق  النظام  �صقوط  بعد  العراقي  ال�صعب  دعم  اىل  واملبادرة 

على ا�صرتداد عافيته واعادة بناء بلده.
زايد  ال�صيخ  مرتكزاتها  و�صع  التي  للدولة  اخلارجية  ال�صيا�صة  وا�صتندت 
اىل مبادئ ح�صن اجلوار والتفاهم وعن ذلك يقول رحمه اهلل : »احلقيقة 
من  ا�صا�س  على  قائمة  جرياننا  مع  ع�قاتنا  تكون  ان  دائما  ن�صعى  اننا 
يف  ن�صعى  ان  ميكن  ل  و  املتينة  القوية  الخوية  وال��رواب��ط  التام  التفاهم 

ما  وه��و  ال��دويل  ال�ص�م  ثوابت  عن  ودفاعها  لل�صعوب  امل�صروعة  احلقوق 
ميكن ا�صتخ��صه من خطابه »رحمه اهلل« وهو يحدد م�مح امل�صتقبل: 
وم�صمونه  احل��ق,  و�صنده  ال��ق��وة,  دعامته  م�صرق؛  غ��د  اإىل  نتطلع  »اإن��ن��ا 
التكاتف والتاآزر, واأ�صا�صه الأخوة والت�صامن والعدل, و�صعاره فعل اخلري 

وحتقيق ال�ص�م«.
ي�صتذكر يف هذا  اأدناها  اإىل  اأق�صاها  املعمورة من  ان كل من على  واله��م 
اليوم اأن ال�صيخ زايد اوجد توازنا �صيا�صيا حم�صوبا مبيزان ح�صا�س عك�س 
حنكة �صيا�صية فريدة خ�ل م�صرية مباركة امتدت ملا يزيد على ن�صف قرن 
اثبتت ايامها وجتاربها حر�صا حثيثا على ال�ص�م يف احلك املواقف التي 

مرت بها املنطقة طوال فرتة هي ال�صعب.
احداث ج�صام مرت على املنطقة اثبتت مواقف الإمارات ازائها الواحدة تلو 
الأخرى الميان ال�صامي بال�ص�م واعتبار احلوار اللغة الر�صمية والبديل 

الأوحد لإدارة الزمات واطفاء احلرائق وتربيد بوؤرها ال�صاخنة.
نف�صها  فر�صت  زاي��د  ال�صيخ  �صخ�صية  ان  لنا  يتاأكد  واقعية  عامة  وبنظرة 
على  ال�صديد  وحر�صه  لتاأثريه  والدولية  العربية  ال�صاحتني  على  بقوة 
ال�ص�م العاملي ودوره يف اقراره يف املنطقة.. وهو القائل: »اإننا ن�صعى اإىل 
ال�ص�م ونحرتم حق اجلوار, ونرعى ال�صديق, لكن حاجتنا اإىل جي�س قوي 
قادر على حماية الوطن تبقى قائمة وم�صتمرة, ونحن نبني اجلي�س ل عن 

رغبة يف غزو, واإمنا للدفاع عن اأنف�صنا«.
ويقدرون  العامل  ق��ادة  ب��ارزا يحرتمه جميع  قائدا  زاي��د  ال�صيخ  ك��ان  لقد 
يف  وال��رخ��اء  ال�صتقرار  دع��م  اأج��ل  م��ن  ال����دوؤوب  وعمله  اجلليلة  خدماته 
الإم��ارات ودول املنطقة وان جميع دول العامل تنظر اإىل جتربة الإمارات 

الوحدوية كنموذج م�صرف للوحدة يف املنطقة والعامل.
وعرب عن ذلك ممثلو املجموعات اجلغرافية اخلم�س يف المم املتحدة يف 
حفل التاأبني الذى اقيم لفقيد الوطن ال�صيخ زايد يف الرابع من نوفمرب 
عام 2004 حيث قال ممثل جمموعة دول اوروبا ال�صرقية: » ال�صيخ زايد 
رجل دولة بارز و�صيا�صي يتجه دوما نحو امل�صتقبل ولذلك ا�صتحق احرتام 

وتقدير �صعبه والعامل اجمع«.
واأ�صاف » اإننا ل ن�صتطيع اي�صا ان نقلل من قيمة الإجنازات التي حققها 
�صموه على �صعيد حتقيق ال�ص�م والمن يف املنطقة والعامل اأجمع حيث 
ارتبط بع�قات مبنية على الثقة والحرتام مع دول اجلوار الأمر الذي 
انعك�س بدوره على تقريب وجهات نظر دول املنطقة وجعل جامعة الدول 
وال�صتقرار  الم��ن  تعزيز  يف  امل��وؤث��رة  ال��دول��ي��ة  املنظمات  اح��دى  العربية 

الدويل«.
واأ�صاد قادة العامل بحكمة ال�صيخ زايد وعمله الدوؤوب من اأجل ال�ص�م ففي 
 11 يف  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  امل�صلمة  اجلالية  لأبناء  اقامها  افطار  ماأدبة 
نوفمرب 2004 قال الرئي�س المريكي ال�صبق جورج بو�س »اإننا نتذكر يف 
هذه الليلة املغفور له ال�صيخ زايد موؤ�ص�س دولة المارات الذى كان قائدا 

وحكيما و�صت�صارك الوليات املتحدة �صعب المارات يف تخليد ذكراه«.
رجل  ال��ع��امل  فقد  »ل��ق��د  ���ص��رياك  ج��اك  ال�صبق  الفرن�صي  الرئي�س  وق���ال 
�ص�م مل يكف يوما عن ن�صر التوافق واملنطق واحلوار يف منطقة مزقتها 

اأو جرياننا .. واذا كان هناك  يوم من الي��ام اىل ما ي�صيء اىل ا�صدقائنا 
اأي نزاع اأو �صوء تفاهم بيننا وبني جار لنا اأو �صديق اأو �صقيق فاأننا نتجه 
مع  ن�صل  ان  على  وال��ق��درة  ال�صرب  يلهمنا  ان  منه  ونطلب  اهلل  اىل  دائما 
ال�صديق اأو ال�صقيق واجلار اىل تفاهم يفيد الطرفني دون اللجوء اىل ما 

ي�صر مب�صالح البلدين اأو يقودهما اىل النزاع امل�صلح«.
اأ�صكال التع�صب والكراهية والإرهاب ورف�س ب�صدة  ونبذ املوؤ�ص�س الراحل 
 2003 م��ن دي�صمرب  الأول  وق��ال يف كلمته يف  ب��الإ���ص���م  الإره����اب  رب��ط 
ال�صرائع  اأن ل  ن��وؤك��د  اإن��ن��ا  وال��ث���ث��ني..«  ال��ث��اين  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�صبة 
ال�صماوية ول القانون الدويل ول �صرعية حقوق الإن�صان تعطي اأي مربر 
ين لتربير هذه الأعمال  ملمار�صة الإرهاب واأن اأية حماولة ل�صتخدام الدِّ
والقيم  وامل��ب��ادئ  الأ���ص�����س  ك��ل  ت��ن��ايف  لأن��ه��ا  اأ�صا�صها  م��ن  حم��اول��ة خاطئة 

والتعاليم الدينية والإن�صانية ».
واأ�صاف »اإننا نرف�س بكل �صدة الدعوة اإىل الكراهية والعنف ون�صر الفرقة 
الإم��ارات للمحافظة على  دول��ة  العامل و�صنوا�صل طريقنا يف  �صعوب  بني 
العامل  على  واملنفتح  وتراثه  بقيمه  املتم�صك  واملّوحد  املتجان�س  جمتمعنا 

واملتفاعل مع ثقافاته واإبداعاته«.
والغفران  املحبة  ِدي��ن  الإ�ص�م هو  دين  اأن  دائما  يوؤكد  زاي��د  ال�صيخ  وك��ان 
اأو غري  اأخ��اه م�صلما كان  اأن يقتل  امل�صلم ل يجوز  واأن  والت�صامح والراأفة 
م�صلم.. ووفق منهجه الثابت والعادل دعت دولة الإم��ارات يف كل املحافل 
اأجل �صمان �ص�مة  ال�صامل من  الدمار  اأ�صلحة  اإىل �صرورة نزع  الدولية 

وا�صتقرار الب�صرية.
وها هي قوافل الإماراتيني جتوب املعمورة للتعريف بهذه املدر�صة الفريدة 
ال��زم��ن.. فعززت ه��ذه النط�قات الوجود الإم��ارات��ي يف خمتلف  يف ه��ذا 
مرفوع  وهو  ويهرول  اخلطى  واث��ق  وهو  مي�صي  ف�صار  والبلدان  الأقاليم 
تعج  والتي  امل�صحونة  الأج���واء  ه��ذه  و�صط  �ص�م  كحمامة  ويحلق  الهامة 
اإنهم ت�مذة تتلمذوا علي يد موؤ�ص�س ومعلم فذ..  بالأزمات واحل��روب.. 

اإنه ال�صيخ زايد.. رمز ال�ص�م.

وفد ال�ضعبة الربملانية الإماراتية يقدم عدة مقرحات خالل فعاليات املنتدى الأورواآ�ضيوي الثاين للمراأة
•• �صان بطر�صربغ-وام:

الوطني الحت��ادي خ�ل  ال�صعبة الربملانية الماراتية للمجل�س  تقدم وفد 
مدينة  املنعقد  للمراأة  الثاين  الأورواآ���ص��ي��وي  املنتدى  فعاليات  يف  م�صاركته 
�صانت بطر�صربغ الرو�صية بعدة مقرتحات منها حث الربملانات على اإ�صدار 
تبني  ومراجعة  امل���راأة  متكني  تدعم  التي  واللوائح  والقوانني  الت�صريعات 
دول العامل ملقررات موؤمتر بكني الذي عقد عام 1995 ب�صاأن حقوق املراأة 
ومتكينها. و تقدمت �صعادة عزا �صليمان بن �صليمان ع�صوة املجل�س الوطني 
الحت����ادي خ���ل م�صاركتها يف ور���ص��ة »احل����وار ال��ربمل��اين: امل����راأة م��ن اأجل 
التي  الإماراتية  الربملانية  ال�صعبة  مبقرتحات  للعامل«  امل�صتدامة  التنمية 
تطالب ب�صرورة حث الربملانات على اإ�صدار الت�صريعات والقوانني واللوائح 
واإزالة  اجلن�صني,  بني  امل�صاواة  وحتقيق  اقت�صادياً  امل��راأة  متكني  تدعم  التي 

القيود املجتمعية املن�صو�صة يف القوانني التي حتول دون قدرة املراأة يف بع�س 
وتن�صيق بني  التعاون  اأهمية  املالية مع  للخدمات  الو�صول  العامل من  دول 
الربملانات واملنظمات الربملانية الدولية مثل الحتاد الربملاين الدويل ب�صاأن 
امل��راأة يف عمليات  املمار�صات اجليدة لإ�صراك  دليل للربملانيني يوثق  اإ�صدار 

التنمية امل�صتدامة وامل�صاواة بني اجلن�صني.
واأ�صارت اإىل اأن م�صاركة املراأة يف حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة يعد خياراً 
ا�صرتاتيجياً انتهجته دولة الإمارات يف م�صارها التنموي, حيث ت�صغل املراأة 
الإماراتية 66 باملائة من وظائف القطاع احلكومي, ومن تلك الن�صبة ت�صغل 
املراأة 30 باملائة من الوظائف القيادية العليا املرتبطة باتخاذ القرار. وي�صكل 
قطاع �صاحبات الأعمال %10 من اإجمايل القطاع اخلا�س الإماراتي, تقوم 

�صاحبات الأعمال باإدارة م�صاريع بقيمة تزيد على 40 مليار درهم.
كما �صاركت �صعادة ناعمة عبداهلل ال�صرهان ع�صوة املجل�س الوطني الحتادي 

يف جل�صة نقا�س بعنوان » املراأة يف الثقافة: التقاليد والبتكارات ».. وقالت يف 
مداخلة لها خ�ل جل�صة النقا�س اأن ال�صعبة الربملانية الإماراتية للمجل�س 
نظام  باإقامة  فيها  طالبت  املقرتحات  من  بعدد  تقدمت  الحت��ادي  الوطني 
للتعاون الدويل ي�صتهدف تطوير ال�صبكات ل�ط�ع على الثقافات املختلفة 
املناق�صات  امل���راأة يف  م�صاركة  ���ص��رورة �صمان  على  الرتكيز  م��ع  ال���دول,  ب��ني 
واتخاذ القرارات و�صرورة العمل على مكافحة الأمية يف الدول خا�صة لدى 
الن�صاء ب�صبب ارتفاع ن�صبة الأمية لديهن, واإدماج املفاهيم ال�صحيحة للرتاث 
الثقايف يف املناهج الدرا�صية وتعميمه على جميع املدار�س واملراكز التدريبة 
وتفعيل قرارات المم املتحدة اخلا�صة بدور املراأة يف املجال الثقايف و�صرورة 
اإدماج الن�صاء يف كل الفعاليات الثقافية والندوات والربامج �صواء دولية كانت 
اأو وطينة, وحتفيز الن�صاء على امل�صاركة الثقافية من خ�ل حم�ت التوعية 
واإن�صاء مراكز للتنمية الثقافية وتبني برامج تدريبية وور�س عمل ت�صتهدف 

القطاع الثقايف, خللق معاين ثقافية وممار�صات جديدة.
كما �صاركت �صعادة عفراء را�صد الب�صطي ع�صوة املجل�س الوطني الحتادي 
للتنمية  للتنمية  املتحدة  المم  ملنظمة  التابعة  الدولية  اخل��رباء  ن��دوة  يف 

القت�صادية بعنوان »منهج عاملي لتنمية ريادة الأعمال الن�صائية«.
واأكدت �صعادتها ان ال�صعبة الربملانية الإماراتية للمجل�س الوطني الحتادي 
تبني  مراجعة  اأهمية  على  فيها  �صددت  التي  املقرتحات  من  بعدد  تقدمت 
دول العامل ملقررات موؤمتر بكني الذي عقد عام 1995م ب�صاأن حقوق املراأة 
بدور  املعنية  الأخ��رى  والأجهزة  املتحدة  الأمم  هيئات  خ�ل  من  ومتكينها 
املراأة على ال�صعيد الدويل, واأن تتبنى املنظمات الدولية املعنية باملراأة خا�صة 
وندوات  دول��ي��ة  اجتماعات  عقد  اليوني�صيف  مثل  املتحدة  الأمم  منظمات 
ت�صارك فيه املجال�س الوطنية للمراأة وكذلك الهيئات احلكومية لبحث دور 

املراأة يف عملية التنمية و�صبل التغلب على التحديات التي تواجهها.

اأ�ضرية ال�ضارقة »�ضن�ضدر 
ال�ضالم للعامل

•• ال�صارقة-الفجر:

ل�صوؤون  الأع��ل��ى  للمجل�س  التابعة  الأ�صرية  التنمية  مراكز  اإدارة  نظمت  
التنمية  اإن  منطلق  م��ن  العاملي  ال�ص�م  ي��وم  فعاليات  بال�صارقة  الأ���ص��رة 
الأ�صرية هي جهة داعمة ل�أ�صرة  واملجتمع واأتت امل�صاركة  حتت عنوان » 
معا �صن�صدر فكرة ال�ص�م اإنط�قاً نحو العامل »كاأهم ال�صادرات الإن�صانية 
التي ت�صدرها الدولة للعامل و ح�صرت احلفل  �صعادة مو�صي بنت حممد 
اإن   : فيها  قالت  املنا�صبة  بهدة  كلمة  األقت  التي  الإدارة   رئي�س  ال�صام�صي 
ال�ص�م طابع يعك�س مدى رقي  ومنط احلياة يف املجتمعات املختلفة وهذا 
دول  جميع  م��ع  ووق��وف��ه��ا  بحبها  متيزت  التي  ودول��ت��ن��ا  جمتمعنا  مامييز 
الإل��ت��زام بكل  ال�صباقة يف  ال�ص�م والأم���ان فهي  تن�صر  اأن  اأج��ل  العامل من 
املعايري التي جتعل منها رمزاً يذكر يف املحافل الدولية لأدوارها الإن�صانية 
ليتعاي�س  تعمل  اإنها  توؤكد  التي  والأ�صعدة  املجالت  وم�صاهمتها يف جميع 

العامل جميعاً ب�ص�م . 
التوا�صل  وتعزيز  الأ���ص��ري  ال�ص�م  مفهوم  ن�صر  بهدف  امل�صاركة  اأت��ت  كما 
الداخلي بني املوظفني وال�صعي لتحقيق ال�صمعة املوؤ�ص�صية  وتر�صيخ مفهوم 
ال�ص�م كونه مرتكز اأ�صا�صي ومنهج يف الدولة و املنهاج الذي اأ�ص�صه املغفور 

له زايد بن �صلطان اآل نهيان .
وت�صمنت الفعالية اإط�ق عدد من احلمامات البي�صاء الدالة على ال�ص�م  
العامل«  اإىل  ال�ص�م  »لن�صدر  الفعالية  �صعار  حاملة  بي�صاء  اأزه��ار  وتوزيع 

على جميع املوظفني واملتعاملني يف هذا اليوم. 

ملتقى ال�ضارقة لل�ضرد يختتم دورته الـ 15 يف الرباط 
•• الرباط- وام:

العا�صمة  يف  ع�صرة  اخلام�صة  ال��دورة  اأعمال  لل�صرد  ال�صارقة  ملتقى  اختتم 
املغربية الرباط التي تاأتي تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
تنقل  ال�صارقة يف  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�صمي ع�صو  �صلطان بن حممد 
اأ�صمل  لفائدة  �صموه  لروؤية  الإم���ارات حتقيقاً  دول��ة  ال�صردي خ��ارج  احل��دث 
الثقافة  وزارة  بني  الثقايف  للتعاون  وتعزيزاً  العرب  والكتاب  ل�أدباء  واأع��م 
والت�صال املغربية ودائرة الثقافة حتت رعاية العاهل املغربي امللك حممد 
دول عربية  واأديبة من  اأديباً   60 م�صاركة  الرباط  دورة  و�صهدت  ال�صاد�س. 
وجماليات  حت��ولت  ناق�صت  عمل  واأوراق  نقدية  درا���ص��ات  ق��دم��وا  واأجنبية 

ال�صكل الروائي يف الرواية اجلديدة ا�صافة اىل ت�صجيل �صهادات لروائيني 
عرب ك�صفوا من خ�لها جتاربهم ال�صردية.

يف  الثقافة  دائ���رة  رئي�س  العوي�س  اهلل  عبد  ���ص��ع��ادة  امللتقى  اخ��ت��ت��ام  ح�صر 
الثقافة  دائ��رة  يف  الثقافية  ال�صوؤون  اإدارة  مدير  الق�صري  وحممد  ال�صارقة 
وامل�صاركني يف امللتقى من روائيني وم�صتعربني ونقاد واأكادمييني وباحثني 

يف ال�صاأن ال�صردي.
“الرواية  امللتقى يف جل�صته اخلتامية حمورين خمتلفني الأول يف  و بحث 
التفاعلية” مب�صاركة د. زهور كرام املغرب , ود. جمال ولد اخلليل موريتانيا 
د.  العربية” مب�صاركة  ال��رواي��ة  الثاين يف” الظواهر اجل��دي��دة يف  وامل��ح��ور 

�صياء الكعبي البحرين ود. عبد اهلل ولد �صامل موريتانيا.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ون تو جو للخدمات 

CN قد تقدموا الينا بطلب اللكرتونية رخ�صة رقم:1929507 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عفراء مبارك مفتاح �صامل املن�صوري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف فوزيه عمر حممد عمر با�صليب
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خ�ل  القت�صادية  التنمية 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22

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

 CN 1043146:لزينة ال�صيارات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

 CN 1047464:ل��صترياد والتجارة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

 CN 2357555:تريانقولو بيتزا رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22

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

 CN 1167340:خلدمات الطباعة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22

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

CN للديكور وال�صيانة العامة رخ�صة رقم:2039920 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد يحيى حممد علي الرميثي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حمد جا�صم حممود احمد احلو�صني

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

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

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/انتيجريتد �صريتيفيكي�صان�س 

اند تراينينغ�س فور قيوليتي هيلت اند �صيفتي ذ.م.م 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1143467 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة احمد جمعه علي غريب القائدي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف امينه �صامل عبداهلل

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

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

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22

اإعــــــــــالن
النجارة  ال�ص�����ادة/الريادة لعمال  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب واحلدادة امل�صلحة رخ�صة رقم:1079178 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صهيل عبيد �صامل هدفه العامري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف اكرم عايد املحمد
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد عبداهلل ماجد علي املراغي العبيديل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خ�ل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الرائد الدولية للتدريب والتطوير ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1160877 
تعديل لوحة الع�ن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/الرائد الدولية للتدريب والتطوير ذ.م.م
PIONEER INTERNATIONAL TRAINING & DEVELOPMENT LLC

اىل/الرائد الدولية لدارة ال�صركات اخلا�صة ذ.م.م
PIONEER INTERNATIONAL PRIVATE MANAGEMENT COMPANIES LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �صارع الظفرة بناية �صعيد عبيد املزروعي مكتب رقم 1201 اىل 
ابوظبي جزيرة ابوظبي غرب 35 35370 135370 �صركة انرت نا�صيونال كابيتال تريدجن ذ.م.م

تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات ادارة ال�صركات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة )7010009(
تعديل ن�صاط/حذف التدريب على برامج احلا�صب اليل )8549012(

تعديل ن�صاط/حذف التدريب على العمال والنظم الدارية )8549013(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خ�ل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صوبر جري لقطع غيار ال�صيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2334015 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صوجيت بهاندارا بوراييل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/خالد علي عبدالقاهر ال�صيباين من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ خالد علي عبدالقاهر ال�صيباين من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الع�ن/اجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*4

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/�صوبر جري لقطع غيار ال�صيارات

SUPER GEAR AUTO SPARE PARTS

اىل/�صوبر جري لقطع غيار ال�صيارات ذ.م.م
SUPER GEAR AUTO SPARE PARTS LLC

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

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

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جلوبال لينك خلدمات املطارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2404512 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد ابراهيم يو�صف ابراهيم اخلوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد نا�صر را�صد بن م�صفر القبي�صي

تعديل لوحة الع�ن/اجمايل من م�صاحة null*null 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/جلوبال لينك خلدمات املطارات

GLOBAL LINK AIRPORT SERVICES

اىل/جلوبال لينك خلدمات املطارات-�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

GLOBAL LINK AIRPORT SERVICES- SOLE PROPRIRTORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خ�ل 

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ور�صة بلوليت للخراطة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1138853 
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة �صامل را�صد حممد ال�صعدي املزروعي
تعديل وكيل خدمات/حذف جا�صم خليل حممد جا�صم احلو�صني

تعديل لوحة الع�ن/اجمايل من م�صاحة 4*1 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/ور�صة بلوليت للخراطة

BLUE LIGHT TURNERY WORKSHOP
اىل/حمل �صكيله لت�صيح كهرباء ال�صيارات

SHAKEELA AUTO ELECTRIC REPAIR SHOP
تعديل عنوان/من ابوظبي م�صفح ال�صناعية م 38 ق 96 حمل 3 املالك موؤ�ص�صة خليفة املريخي 
�صامل  حمد  ال�صيد   189296  189296  1 ور�صة   79 ق   5 م  امل�صفح  ابوظبي  اىل  العامة  لل�صيانة 

دعفو�س واخرين
تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�ص�ح مكيفات هواء ال�صيارات )4520021(

تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�ص�ح كهرباء ال�صيارات )4520005(
تعديل ن�صاط/حذف ور�صة خراطة )2592011.3

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

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

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22

رويال انريجي لال�ضت�ضارات البيئية- ذ.م.م
يعلن مكتب حار�س و�صركاه لتدقيق احل�صابات )فرع ابوظبي( 
املنعقدة  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب  انه 
بتاريخ 2018/09/18 املوثق لدى الكاتب العدل بحل وت�صفية  

)رويال انريجي لال�صت�صارات البيئية- ذ.م.م( 
مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لدية  من  فعلى 
امل�صفى املعني هاتف رقم 026452666 فاك�س 026454499 �س 
ب  48517 ابوظبي النادي ال�صياحي  بناية ال�صيد احمد �صيبة 
حا�صر خمي�س طابق ميزانني مكتب رقم 3 واح�صار امل�صتندات 
ن�صر  تاريخ  من  يوما   45 اأق�صاها  مدة  خ�ل  وذلك  الثبوتية 

هذا الإع�ن.

اإعــــــــالن ت�ضفيـــــة �ضركــــــــة 

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز اليت �صتايل لتجميل 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�صيدات ذ.م.م  رخ�صة رقم:2594266 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خمي�س علي �صرور برمان �صدراين %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة علي عبدالهادي %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف لو�س اجنلو�س لدارة امل�صت�صفيات ذ.م.م 

LOS ANGELES HOSPITAL MANAGEMENT LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف علي الهادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا الع�ن وال فان  القت�صادية خ�ل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22

اإلغاء اإعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 1156735 بال�صم التجاري جلف تكنولوجي 
تعديل  طلب  بالغاء  املباين  وهدم  العامة  للمقاولت 

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

الجراءات املذكورة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22

اإلغاء اإعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 1191635 بال�صم التجاري العمدة ل�ألعاب 
الرتفيهية بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع 

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

الجراءات املذكورة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22

اإعــــــــــالن
ل�حبار  جيت  ال�ص�����ادة/كلر  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1505899 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة فاطمة احمد زوجة احمد حممد حمدان ه�ل الكعبي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد حممد الكعبي حمدان
دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خ�ل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  الع�ن 

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

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة حممد جان �صاه لعمال النجارة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب واحلدادة امل�صلحة رخ�صة رقم:1140220 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبداهلل �صامل عبدالقادر عبداهلل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد جان �صاه ح�صني
تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل �صامل عبدالقادر عبداهلل املهري

تعديل لوحة الع�ن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/موؤ�ص�صة حممد جان �صاه لعمال النجارة واحلدادة امل�صلحة

MOHAMMED JAN SHA CARPENTRY & REINFORCED STEEL WORKS ESTABLISHMENT

اىل/عبداهلل �صامل املهري لعمال النجارة واحلدادة امل�صلحة
ABDULLA SALEM ALMAHRI CARPENTRY & REINFORCED STEEL WORKS

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

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

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

طلب لت�صجيل بيانات الع�مة التجارية :
 Nightingale Home Health Care نايتنجيل للرعاية ال�صحية املنزلية

املودعة بالرقم  :294257   بتاريخ :2018/6/24
باإ�صم:نايتنجيل للرعاية ال�صحية املنزلية ذ.م.م

وعنوانه :ابوظبي ابوظبي �صارع الدفاع �س 1-18 ق 68 مكتب 3 مبنى املالك ال�صيخ �صرور بن حممد ال نهيان 
pro@nightingalegroup.ae هاتف 025557551 فاك�س: 025557550 �صندوق الربيد: 129396 امييل

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44 مركز الرعاية الطبية مركز خدمات ال�صحة املنزلية.
والرمادي  والخ�صر  الحمر  ب��الل��وان  �صهم  يف  قلب  وحتتها  باجنحة  حم��اط  وج��ه  :ر�صم  الع�مة  و�صف 
وحتتها عبارة نايتنجيل للرعاية ال�صحية املنزلية بحروف عربية و Nightingale بحروف لتينية حتتها 

Home Health Care بحروف لتينية كما بال�صكل .
 night, ingale, الإ�صرتاطات :احلماية للع�مة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�صري عن الكلمات

العادي.    الو�صع  يف  حدة  على  كل   home health care
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم الع�مات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه, وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا الإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  22  �شبتمرب 2018 العدد 12433

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

طلب لت�صجيل بيانات الع�مة التجارية :
PETROLCOM OIL AND GAS SERVICES PC برتولكم 

املودعة بالرقم  :295634   بتاريخ :2018/7/18
باإ�صم:برتولكم خلدمات النفط والغاز

وعنوانه :ابوظبي- ابوظبي �صارع زايد الول بناية ال�صيخ حمدان بن زايد اىل نهيان هاتف: 0505778726 
noel@petrolcomuae.com صندوق الربيد: 3540 المييل�

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37 خدمات ال�صيانة والرتكيب او التجميع.
ب�صكل  لتينية  بحروف   PETROLCOM عبارة  وحتتها  خا�س  ب�صكل  برتولكم  :كلمة  الع�مة  و�صف 

وبجانبها خطني متداخلني باللون ال�صود والحمر .  OIL AND GAS SERVICES مميز ا�صفلها
الإ�صرتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم الع�مات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه, وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا الإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  22  �شبتمرب 2018 العدد 12433
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اأخبـار الإمـارات
تبثه �صرطة اأبوظبي اعتبارًا من اأكتوبر املقبل

»اأبوظبي اآمنة« فيلمًا ترويجيًا على منت طائرات الحتاد
•• اأبوظبي-الفجر:

تبداأ �صرطة اأبوظبي, اعتباراً من اأكتوبر املقبل ,بعر�س فيلم ترويجي 
للم�صافرين على منت طائرات »الحتاد للطريان ,بعنوان » اأبوظبي مدينة 
 اآمنة«, قبل دقائق من هبوط رح�ت القادمني مبطار اأبوظبي الدويل.

واأو�صح العقيد حممد علي املهريي, مدير اإدارة الإع�م الأمني ب�صرطة 
اأبوظبي اأن الفيلم الذي �صيتاح م�صاهدته جلميع امل�صافرين على �صا�صات 
طائرات »الحتاد للطريان« , يربز ما تتمتع به اأبوظبي كواحدة من اأكرث 

مدن العامل تقدًما وريادًة يف موؤ�صرات ال�صعور العام بالأمن والأمان 
هذا  يف  العاملية  للتقارير  وفًقا  والزائرين  واملقيمني  املواطنني  ل��دى 
املجال نظًرا لتدين م�صتويات اجلرمية وارتفاع ال�صعور بالأمان لدى 
 ال�صكان والزائرين اأثناء جتوالهم وتنق�تهم يف املدينة يف كل الأوقات.
اأبوظبي  ع��ن  واقعية  ���ص��ورة  تقدمي  اإىل  يهدف  الفيلم  اإن  واأ���ص��اف: 
العوا�صم  ت�صاهي  م�صتويات  وزائريها  ل�صكانها  توفر  اآمنة  كوجهة 
مثالية  مدينة  منها  جتعل  التي  اخلدمات  توفري  يف  الرائدة  العاملية 
امل�صتمر  ال��ت��ط��وي��ر  بف�صل  الآم���ن���ة  وال�����ص��ي��اح��ة  وال���ص��ت��ق��رار  ل��ل��ح��ي��اة 

ال�صياحية  ال�����ص��رط��ة  اأب���وظ���ب���ي يف جم����الت  ���ص��رط��ة  ت�����ص��ه��ده  ال����ذي 
ال�����ص��اع��ة يف  واملجتمعية وا���ص��ت��ح��داث��ه��ا دوري�����ات م��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى م���دار 
خم��ت��ل��ف امل���واق���ع احل�����ص��ري��ة وال�����ص��ح��راوي��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى الأرواح 
 وامل��م��ت��ل��ك��ات وت��وف��ري الأم����ن وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة يف ك��اف��ة م��واق��ع الإم�����ارة.

التي  ال������ودي������ة  ال����ع�����ق����ة  ي������ربز  ال����رتوي����ج����ي  ال���ف���ي���ل���م  اأن  وذك��������ر 
اب���وظ���ب���ي يف خم��ت��ل��ف م���واق���ع املدينة  ت�����ص��ود ت��ع��ام��ل ف����رق ���ص��رط��ة 
وح����ر�����س اأف������راده������ا ع���ل���ى ت���ق���دمي امل�������ص���اع���دة والإر��������ص�������ادات ل�����زوار 
الفيلم  وي��ت�����ص��م��ن  و���ص��ل�����س,  اآم����ن  ب�صكل  ب��اأوق��ات��ه��م  للتمتع  امل��دي��ن��ة 

الرقمية. م��ن�����ص��ات��ه��ا  وع���ن���اوي���ن  اأب���وظ���ب���ي  ���ص��رط��ة  ه���وات���ف   اأرق�������ام 
ن�صر  اأ�صاليبها يف  اأبوظبي, على تطوير  �صرطة  املهريي حر�س  واأك��د 
فيهم  مب��ا  املجتمع  ���ص��رائ��ح  ك��ل  اإىل  وال��و���ص��ول  املجتمعية  ر�صالتها 
الحتاد  �صركة  م��ع  الت��ف��اق  مت  اأن��ه  مو�صحاً  وال��زائ��ري��ن,  امل�صافرين 
للطريان على تنفيذ هذه املبادرة �صمن م�صاعي �صرطة ابوظبي اإىل 
اأب��وظ��ب��ي كوجهة  اإم���ارة  اإب���راز  اإىل  ال��رام��ي��ة  ترجمة ج��ه��ود احلكومة 
مبقوماتها  والتعريف  متميزة,  عاملية  وثقافية  وجت��اري��ة  ترفيهية 

ال�صياحية والرتاثية , والبيئة الآمنة الفريدة التي تتمتع بها.

جمموعة الحتاد للطريان تقدم التربعات لالأطفال ال�ضوريني يف اليونان �ضمن مبادراتها لعام زايد
•• اأبوظبي-الفجر:

 ق������ام������ت جم�����م�����وع�����ة الحت���������اد 
للطريان بتقدمي تربعات تهدف 
اإىل م�صاعدة 2,450 طفً� من 
اأط��ف��ال ال���ج��ئ��ني ال�����ص��وري��ني يف 
وكاري-تيبي  ريت�صونا  خميمات 
يومي  ال���ي���ون���ان  يف  وم���الك���ا����ص���ا 
نقل  ومت  ���ص��ب��ت��م��رب.  و15   13
اليونان على منت  اإىل  التربعات 
ط��ائ��رة ���ص��ح��ن م��ن ط����راز بوينغ 
زايد  ع����ام  ���ص��ع��ار  حت��م��ل   777
امل�صوؤولية  اإطار برنامج  وذلك يف 

الجتماعية التابع للمجموعة. 
ُقدمت  ال��ت��ي  ال���ت���ربع���ات,  ت�����ص��م 
اله�ل  ه��ي��ئ��ة  م����ع  ب���ال�������ص���راك���ة 
الأح���م���ر الإم�����ارات�����ي, اأك�����رث من 
م���در����ص���ي���ة  ح���ق���ي���ب���ة   2450
والتي  ق��رط��ا���ص��ي��ة  وم�����ص��ت��ل��زم��ات 
خ�������ص�������ص���ت ل������أط�����ف�����ال ال����ذي����ن 
ترتاوح اأعمارهم بني اأربع �صنوات 
بع�صهم  ي��ب��داأ  ح��ي��ث  ���ص��ن��ة,  و15 
هذا  الأوىل  ل���ل���م���رة  ال����درا�����ص����ة 
للطريان  ال��ع��ام. وقامت الحت��اد 
بجمع التربعات عرب �صل�صلة من 
فعاليات جمع التربعات والتطوع 
اأفاد  املنا�صبة,  اأبوظبي. وبهذه  يف 
خالد غيث املحريبي, رئي�س جلنة 

وج����م����ي����ع �����ص����رك����ائ����ن����ا ت����ق����دي����راً 
املبادرة  اإجن��اح هذه  جلهودهم يف 
اأع����رب عن  اأن  اأود  ك��م��ا  ال��ه��ام��ة, 
التعليم  م�صرية  ل��دع��م  ام��ت��ن��اين 

للفئات الأقل حظاً.«
لي�صفو�س  بلدية  اإ���ص��راف  وحت��ت 
جالينو�س  ال��ع��م��دة  م��ن  وب��دع��م 
 1500 �صبارو�س, ح�صل حوايل 
ت����ربع����ات يف خميم  ع���ل���ى  ط���ف���ل 
�صيافة  مركز  وه��و  كاري-تيبي, 
م���ف���ت���وح وال��������ذي ي���ف���ت���ح اأب����واب����ه 
وي�صم  ال�����ج����ئ����ني.  ل���ع���ائ����ت 

املتطوعني  امل���وظ���ف���ني  ح���ر����س 
العا�صمة  يف  الأو����ص���ع  وامل��ج��ت��م��ع 
اأبوظبي على امل�صاركة يف جهودنا 
على  التعليم  دع���م  اإىل  ال��رام��ي��ة 

م�صتوى العامل.«
وجتدر الإ�صارة اإىل افتتاح خميم 
حتت   2016 ع��ام  منذ  ريت�صونا 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  رع��اي��ة 
املتحدة وبدعم من هيئة اله�ل 
وال�صليب  الإم�����ارات�����ي  الأح���م���ر 
الأحمر اليوناين, وا�صتفاد حوايل 
توزيع  م��ن  ���ص��وري  طفل   500

والإغاثة  املدنية  احلماية  مركز 
الإن�صانية التابع ل�حتاد الأوروبي 
 European Union
 Civil Protection and
 ,Humanitarian Aid
من  ط�����ف�����ل   1400 ح�����������وايل 
اأفغان�صتان و�صوريا والعراق. ومت 
على  مدر�صية  م�صتلزمات  توزيع 

اأكرث من 250 طفل يف املخيم. 
وع�وة على امل�صتلزمات املدر�صية 
التي يحتاجها الأطفال ب�صدة, مّت 
4500 بطانية  اأكرث من  توزيع 

امل�صوؤولية الجتماعية يف الحتاد 
والذي تراأ�س الوفد خ�ل الزيارة 
الوطني  الناقل  »ب�صفتها  قائً�: 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة 
ويف اإطار مبادرات عام زايد وا�صعة 
املجموعة,  اأطلقته  الذي  النطاق 
فنحن نلتزم مب�صاعدة املحتاجني 
يف خمتلف ربوع املعمورة انط�قاً 
من اإرث الوالد املوؤ�ص�س املغفور له 
باإذن اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ث��راه وجّتلت 
خ�ل  من  الإن�صانية  القيم  هذه 

ومناطق  ط��ب��ي��اً  م���رك���زاً  امل��خ��ي��م 
واملو�صيقى  ل��ل��ت��ع��ل��م  خم�����ص�����ص��ة 
وال���ل���غ���ات وغ���ريه���ا ب���ه���دف منح 
ال����ج���ئ���ني امل����راف����ق واخل���دم���ات 
بهذه  ول���ح��ت��ف��ال  الأ���ص��ا���ص��ي��ة. 
حافل  ي��وم  تنظيم  مّت  التربعات, 
باملتعة واملرح ل�أطفال يف املخيم 
بالإ�صافة اإىل اإقامة مباراة لكرة 

القدم.
ل�إيواء,  مالكا�صا  مركز  وي�صّم 
كم   40 ح��������وايل  ي���ب���ع���د  ال��������ذي 
ع��ن اأث��ي��ن��ا وي��ع��ت��م��د ع��ل��ى متويل 

 159 املخيم  وي�����ص��ّم  ال��ت��ربع��ات 
مدار�س  وث�����ث  ���ص��ك��ن��ي��ة  وح����دة 
ومنطقة األعاب ل�أطفال وملعب 

كرة قدم وكرة طائرة.
حممد  �صعادة  اأف���اد  جانبه,  وم��ن 
م���ري ع���ب���داهلل ال��رئ��ي�����ص��ي, �صفري 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
ل����دى ال���ي���ون���ان ال�����ذي ���ص��اع��د يف 
خميم  يف  ال�����ت�����ربع�����ات  ت�����وزي�����ع 
اأ�صكر  اأن  »اأود  ق��ائ��ً�:  ريت�صونا, 
للطريان  الحت���������اد  جم���م���وع���ة 
وهيئة اله�ل الأحمر الإماراتي 

اإىل جانب م�ب�س ورواي��ات على 
خميمات  يف  وال�������ص���غ���ار  ال���ك���ب���ار 
ريت�صوا وكاري-تيبي ومالكا�صا. 

حديثه:  املحريبي  خالد  واختتم 
»ن���������ص����ع����ر ب���ف���خ���ر ك����ب����ري ج������راء 
الط�ب  م�����ص��اع��دة  يف  امل�����ص��ارك��ة 
على موا�صلة درا�صتهم, ويحدونا 
الزيارة  ه��ذه  ت�صهم  اأن  يف  الأم���ل 
باأهمية  ال��وع��ي  م�صتوى  رف��ع  يف 
اأن نتوجه  تعليم الأط��ف��ال. ون��ود 
بال�صكر اإىل كل من اأ�صهم يف دعم 
هذه التربعات مبا يف ذلك هيئة 
اله�ل الأحمر الإماراتي و�صفارة 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
التربعات  هذه  تنهل  اإذ  اليونان, 
زايد  لل�صيخ  اخل��ريي  الإرث  م��ن 

طيب اهلل ثراه.«
القادمة,  القليلة  الأ�صهر  وخ�ل 
الحتفاء  الحت���اد  توا�صل  �صوف 
من  �صل�صة  اإقامة  عرب  زاي��د  بعام 
ماراثون  ذل���ك  يف  مب��ا  امل���ب���ادرات 
فعالية  مي���ث���ل  ال������ذي  ال���ط���ي���ور, 
للبيئة  وم�����ص��ت��دام��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
اأك��ادمي��ي��ة الحتاد  وت��غ��ي��ري ا���ص��م 
للتدريب اإىل مبنى زايد واإط�ق 
ال�صغار«  »ال����ط����ّي����ارون  ب��رن��ام��ج 
لط�ب املدار�س يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة.

ال�ضرطة  تعزز ثقافة  اجلمهور �ضد 
جرائم البطاقة الئتمانية 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

والت�صال  ال�����ص��رك��اء  ف��ري��ق  ع���زز 
ال�صرطة  لإدارة  التابع  املجتمعي 
العامة  ب����ال����ق����ي����ادة  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
ل�صرطة راأ�س اخليمة وعي جمهور 
جرائم  م���واج���ه���ة  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
انط�قا   , الئ��ت��م��ان��ي��ة  ال��ب��ط��اق��ة 
من اجلهود املبذولة حلماية اأفراد 
الظواهر  خم��ت��ل��ف  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
وال�صلبية  اخلاطئة  وال�صلوكيات 
التي قد توؤثر على اأمن وا�صتقرار 
وق������وع  اإىل  وت������������وؤدي  امل���ج���ت���م���ع 

اجلرائم.
النقيب  ل���ق���اء  خ�����ل  ذل����ك  ج����اء 
الفريق  رئ��ي�����س  ب���وروغ���ة  ج��ا���ص��م 
واملتعاملني  ال��ع��م���ء  م���ن  ب���ع���دٍد 

ال�صامل  امل��دي��ن��ة  ���ص��رط��ة  مب��رك��ز 
ووج����ه اإل��ي��ه��م ال��ن�����ص��ح والإر����ص���اد 
�صرية  على  احل��ف��اظ  كيفية  ح��ول 
واآلية   , الئتمانية  البطاقات  رقم 
ال���ص��ت��خ��دام الآم�����ن ل��ل��ب��ط��اق��ة يف 
ا�صتخدامها  وع��ن   , البيع  وق��ع  ما 
وعزز   , العنكبوتية  ال�صبكة  ع��رب 
مبجموعة  معهم  ل��ق��اءه  ب��وروغ��ة 
لتعزيز  الوقائية  الإج����راءات  م��ن 
وتاأمني  الآم�����ن  امل��ج��ت��م��ع  م��ف��ه��وم 
ال�صخ�صية  وال�������ص����م���ة  الأم�������ن 
و�صرورة اإتباع التوجيهات ال�صادرة 
ل�صمان �ص�متهم وعدم وقوعهم 
ب��ال��ق�����ص��اي��ا واجل���رائ���م امل��خ��ت��ل��ف��ة , 
يقل  دور اجلمهور ل  ب��اأن  م��وؤك��داً 
ال�صرطة يف  اأهمية عن دور رج��ال 
امل�صوؤولية املجتمعية لن�صر الثقافة 

وحذرهم   , تعاونهم  عرب  الأمنية 
ال�صيك بدون  الوقوع بق�صايا  من 
مب�صاكل  توقعهم  ح��ي��ث   , ر���ص��ي��د 
واأ����ص���رار ك��ب��رية وت����رتك اآث�����اراً ل 

حتمد عقباها.
وت�������ص���م���ن ال����ل����ق����اء ت�����وزي�����ع ع���دد 
م����ن ال���ن�������ص���رات ال���ت���وع���وي���ة على 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  امل���ت���واج���دي���ن 
والإجن��ل��ي��زي��ة حت��م��ل ال��ع��دي��د من 
الواجب  والإر����ص���ادات  التوجيهات 
اإت���ب���اع���ه���ا ل�����ص��م��ان ���ص���م��ت��ه��م , 
مع  التوا�صل  طريقة  اأو���ص��ح  كما 
اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة يف ح�����ال وق����وع 
الرقم  التوا�صل على  م�صكلة عرب 
: 0507669229 ل�إب�غ عن 
اأي معلومات اأو ا�صتباه بوجود �صيء 

مريب بجهاز ال�صرف الآيل.

اإ�ضابة مواطن بحادث ت�ضادم بني مركبة و�ضاحنة مقطورة يف الظفرة 
•• الظفرة- الفجر:

مركبة   بني  ت�صادم  حادث  يف  متو�صطة  باإ�صابات  ع�صريني  مواطن  اأ�صيب 
يقودها »ذات دفع رباعي« و�صاحنة مقطورة »تنكر مياه« باجتاه مدينة زايد 

يف منطقة الظفرة.
واأفاد املقدم �صهيل �صياح املزروعي, نائب مدير اإدارة مرور منطقة الظفرة 
ابوظبي,  ب�صرطة  املركزية  العمليات  بقطاع  وال��دوري��ات  امل��رور  يف مديرية 
باأن التحقيقات الأولية  اأرجعت  اأ�صباب احلادث اإىل الن�صغال عن الطريق  

املوؤدي لإنحراف املركبة.
ودعا  املزروعي,  قائدي املركبات وم�صتخدمي الطريق  اإىل �صرورة اللتزام 
امل��روري��ة, وترك  ل��وق��وع  احل���وادث  امل��ق��ررة جتنباً  ال�صري وال�صرعات  بخط 
القيادة   اأث��ن��اء  الهاتف  ا�صتخدام  وع��دم  املركبات   بني  كافية  اأم��ان  م�صافة 
او  الر�صائل  ت�صفح  او  الهاتف  على  ب��ال��رد  ال�صائق  ان�صغال  اأن  مو�صحاً  
الوات�صاب او مواقع التوا�صل الجتماعي , ي�صتت انتباهه  وابعاد نظره عن 

الطريق مما يوؤدي اإىل وقوع احلوادث .
وكان مركز القيادة والتحكم يف منطقة الظفرة تلقى ب�غاً , يفيد بوقوع 
احلادث وقامت اجلهات املخت�صة يف مديرية �صرطة منطقة الظفرة بتاأمني 
امل�صاب  املرورية,وتخطيط احلادث ونقل  ان�صيابية احلركة  املوقع و�صمان 

اإىل م�صت�صفى مدينة زايد لتلقي الع�ج ال�زم.

»طرق دبي« تطلع بلدية عجمان على جتربتها يف اإدارة ممتلكات الهيئة
•• دبي-الفجر:

واملوا�ص�ت  الطرق  هيئة  اطلعت 
وفداً من دائرة البلدية والتخطيط 
يف  ا�صرتاتيجيتها  ع��ل��ى  ب��ع��ج��م��ان 
للهيئة   امل��م��ل��وك��ة  امل��رك��ب��ات  اإدارة 
العاملني  ق��ب��ل  م��ن  وامل�����ص��ت��خ��دم��ة 
ب���ه���ا, وذل������ك يف اإط�������ار امل���ق���ارن���ات 
الهيئة  تنتهجها  ال��ت��ي  امل��ع��ي��اري��ة 
الر�صيدة  لتوجهات حكومتنا  وفقاً 
مع  اخل���ربات  ت��ب��ادل  على  بالعمل 
احلكومية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال���دوائ���ر 

الحتادية واملحلية.
اإدارة  م��دي��ر  ع��ل��ي,  اآل  نبيل  وق���ال 
اخلدمات الإداري��ة بقطاع خدمات 
يف  امل���وؤ����ص�������ص���ي  الإداري  ال����دع����م 
الوفد,  اط������ع  مت  اإن�����ه  ال��ه��ي��ئ��ة: 
م����ن خ������ل ع���ر����س م����رئ����ي, على 
الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل 
اخل���دم���ات  واإدارة  وامل����وا�����ص�����ت 

منهجية  اإىل  اإ����ص���اف���ة  الإداري��������ة, 
مركبات  اإدارة  كيفية  يف  الإدارة 
امل�������ص���ت���خ���دم���ة م����ن قبل  ال���ه���ي���ئ���ة 
امل��وظ��ف��ني, والإج������راءات الإداري����ة 
ل�صمان  بها,  اخلا�صة  والت�صغيلية 
اآل  واأك���د  لها.  الأم��ث��ل  ال�صتخدام 
علي, اأن هيئة الطرق واملوا�ص�ت 
اإدارية  خدمات  تقدمي  اإىل  ت�صعى 
كافة,  امل�����ص��ت��وي��ات  ع��ل��ى  م��ت��م��ي��زة 

ب���ه���دف اإ����ص���ع���اد امل���وظ���ف���ني ورف����ع 
م�����ص��ت��وى ر����ص���اه���م, ك��م��ا حتر�س 
باأهمية  امل���وظ���ف���ني  ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى 
احلفاظ على املمتلكات احلكومية, 
والقوانني  ب��ال��ق��واع��د  والل����ت����زام 

�ص�متهم  ل�������ص���م���ان  امل������روري������ة 
الطريق.  م�����ص��ت��خ��دم��ي  و���ص���م��ة 
اأ�صئلة  ال���ل���ق���اء  خ������ل  وط����رح����ت 
وا�صتف�صارات بني اجلانبني يف اإطار 
اللقاء مع  اأث��رت  املعيارية,  املقارنة 

بتجربة  اأ�صاد  ال��ذي  الزائر  الوفد 
هيئة الطرق واملوا�ص�ت يف كيفية 
م�صتوى  ورف���ع  موظفيها,  اإ���ص��ع��اد 
ر�صاهم, من خ�ل انتهاجها اآليات 

عمل ناجحة يف املجالت كافة.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  22  �شبتمرب 2018 العدد 12433

يعلن ق�صم الع�مات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل الع�مة التجارية:

املودعة حتت رقم : 279017   بتاريخ: 2017/08/30
با�ص��م:  ال�صركة العاملية لت�صويق م�صتلزمات النوم املحدودة

وعنوانه:  جدة, املنطقة ال�صناعية املرحلة الأوىل, �س.ب 5635, جدة 21432, اململكة العربية ال�صعودية
دواليب غري  اإك�ص�صوارات وتراكيب غري معدنية ل�أ�صرة,  املنتجات     / الب�صائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
معدنية ل�أ�صرة , فرا�س نوم ما عدا البيا�صات, اأ�صّرة, هياكل اأ�صّرة من اخل�صب, اأ�صّرة ل�أطفال, اأ�صّرة على 
�صكل �ص�ل, اأ�صّرة هزازة ل�أطفال, و�صائد, كنب, اأثاث, اأ�صرة م�صايف, اأ�صّرة مائية  لي�صت لغايات طبية, فر�صات, 
مرايا, خمدات, قواعد اأ�صرة مزودة بنواب�س )جزء من ال�صرير الذي يدعم الفرا�س(, األواح م�صتقيمة تو�صع 

خلف راأ�س ال�صرير, اأغطية الفر�صات.
الواق�عة بالفئة:20

 h"و "s" و�صف الع�مة:  الع�مة هي عبارة عن �صكل دائري باللون الأزرق بداخله احلرفني ال�تينيني
البع�س من ال�صفل كما ويوجد نقطة  ببع�صهما  ومت�ص�ن  مميزة  بطريقة  البي�س  باللون  مكتوبني   "
"sleep high" مكتوبة بالأحرف  "h". يوجد ا�صفل الدائرة عبارة  باللون الأبي�س على ميني احلرف 
ال�تينية تعلوها الرتجمة اللفظية باللغة العربية "�صليب هاي" والعبارتني مكتوبتني بطريقة مميزة كما 

هو مبني بال�صكل اأع�ه. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�صاد , اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل , وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  22  �شبتمرب 2018 العدد 12433

يعلن ق�صم الع�مات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل الع�مة التجارية:

املودعة حتت رقم : 279025  بتاريخ: 2017/08/30
با�ص��م:  ال�صركة العاملية لت�صويق م�صتلزمات النوم املحدودة

وعنوانه:  جدة, املنطقة ال�صناعية املرحلة الأوىل, �س.ب 5635, جدة 21432, اململكة العربية ال�صعودية
اأغطية ل�أ�صرة مزخرفة ت�صتخدم لتغطية الأ�صرة عندما  اأغطية ل�أ�صرة,  وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات 
ف, اأغطية من الورق ل�أ�صّرة, بيا�صات )اأغطية( ل�أ�صّرة, اأقم�صة  ل تكون قيد ال�صتخدام, اأغطية ل�أ�صّرة )�صرا�صف(, حُلُ
فرا�س, بطانيات ل�أ�صّرة, اأغطية )�صائبة( ل�أثاث, اأغطية للو�صائد, حُلف من زغب العيدر )اغطية من الزغب(, اأقم�صة من 
جلود احليوانات املقلدة, الأقم�صة, اأغطية من الب��صتيك ل�أثاث, اغطية ل�أثاث من الن�صيج, بيا�صات ل��صتعمال املنزيل, 
بطانات )اأن�صجة(, اغطية الفرا�س, اقم�صة من ن�صيج غري حمبوك, اغطية للمخدات, اكيا�س للمخدات, مواد ب��صتيكية 
الفرا�س,  لأغطية  اقم�صة  ن�صيجية,  م��واد  )اأغطية(,  للنوم  اأكيا�س  )قما�س(,  حرير  )ان�صجة(,  م���ءات  للقما�س(,  )بديلة 

منا�صف من الن�صيج, اقم�صة للتنجيد, حلافات دوفيه.
الواق�عة بالفئة:24

و�صف الع�مة:  الع�مة هي عبارة عن �صكل دائري باللون الأزرق بداخله احلرفني ال�تينيني "s" و"h " مكتوبني باللون 
 ."h" البي�س بطريقة مميزة ومت�ص�ن ببع�صهما البع�س من ال�صفل كما ويوجد نقطة باللون الأبي�س على ميني احلرف
يوجد ا�صفل الدائرة عبارة "sleep high" مكتوبة بالأحرف ال�تينية تعلوها الرتجمة اللفظية باللغة العربية "�صليب 

هاي" والعبارتني مكتوبتني بطريقة مميزة كما هو مبني بال�صكل اأع�ه. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�صاد , اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

, وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  22  �شبتمرب 2018 العدد 12433

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك : �س. انرت متل ذ.م.م

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للع�مة التجارية التالية:
املودعة بالرقم  :28467

باإ�صم:�س. انرت متل ذ.م.م
وعنوانه :ال�صناعية الول خلف �صارع الوحدة ملك �صلطان را�صد الظاهري 

�س.ب: 22285 المارات.
بتاريخ: 1999/6/19 وامل�صلجة حتت الرقم 21408 

�صورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 
احلماية يف 2018/10/4 وحتى تاريخ 2028/10/4.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  22  �شبتمرب 2018 العدد 12433

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2018/801 تنفيذ �شرعي
اىل املنفذ �صده/1- ابو القا�صم احمد علي ديامله جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  رزاق���ي  ح�صني  التنفيذ/مهناز  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  بتنفيذ  والزامك  اع���ه  املذكورة  التنفيذية 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  م�صلمني  نف�س  اح��وال  رق����م:2016/1807 
ال�صتحقاق  تاريخ  من  وامل�صاريف  للر�صوم  �صام�  دره��م   )1339198(
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2018/3039 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صدهما/1- بي �صي جيه للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- جاكوب باول باول 
ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  �صي جيه  بي  �صركة  ب�صفته مدير   - جاكوب 
عمري  وميثله:امل  �����س.ذ.م.م  الم���ارات  التنفيذ/اأرامك�س  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
بالت�صامن  والزامكم  اع�ه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صبيعي 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )138791.5( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والتكافل 
خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2018/2703 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صدهما/1- ديفيد مارك جاك�صون 2- روبريت وي�مي �صاندلري جمهول حمل القامة 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ذ.م.م  التجارية  ك��ورودك�����س  التنفيذ/�صركة  طالب  ان  مب��ا 
او  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )934505(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع���ه  امل��ذك��ورة 
خزينة املحكمة حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري - اول:بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية 
التام -  ال�صداد  ت��اري��خ:2017/8/29 وحتى  مبلغ مقداره )512042( درهم وفائدة 9% �صنويا من 
ثانيا:بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ مقداره )221332( درهم وفائدة 9% �صنويا من 
تاريخ:2017/8/29 وحتى متام ال�صداد - ثالثا:والزمت املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2018/420 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �صده/1- �صركة داماك �صتار العقارية ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد توفيق حممد نا�صر احلربلي وميثله:امل عمري 
رق���م:2017/427  اع���ه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صبيعي 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  ع��ق��اري  ا�صتئناف  رق�����م:63/2018  بال�صتئناف  وامل��ع��دل 
املنفذ به وقدره )533018( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2018/3019 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- �صفيق ا�صنارا بي�ى جمهول حمل القامة مبا ان 
�س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد  الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طالب 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صام�صي  العمران  عمران  عبداهلل 
املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13568( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2018/2925 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- ماري�صل امليدو مولت جمهول حمل القامة مبا ان 
�س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد  الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طالب 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صام�صي  العمران  عمران  عبداهلل 
 )45647.62( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع����ه  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2018/3002 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- حممد نواز بن حممد انور جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صام�صي  العمران  عمران  عبداهلل 
 )22843.37( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع����ه  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2018/3121 تنفيذ جتاري

جمهول  كونات  ب��وىل  ان��دى  كونريى  �صوريندران  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
�س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )34741.77(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/748  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ارت��ور ارو�صتاميان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/�صتونرتي لتاجري بيوت العط�ت ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
والر�صوم  دره����م   )166215( وق�����دره  مب��ب��ل��غ  ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�صاريف.وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق:2018/9/23 ال�صاعة:08:30 
�س بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بث�ثة اأيام على الأقل , علما بان الدعوى مت جتديدها من ال�صطب .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

اإعالن بيع ت�شليم املوجودات 
يف التنفيذ رقم 2018/4836 بالن�شر 

اإىل املنفذ �صده : نعمان منور قري�صي 
�صبق وان مت ح�صر املوجودات وتقدير قيمتها مبحظر اجلرد 
وقد   ,  )2018-4836( رقم  التنفيذ  مبلف  املرفق  والت�صليم 
قرر قا�صي التنفيذ الت�صريح بخ�صم قيمة املحجوزات من 
والت�صليم  اجلرد  مبح�صر  بال�صعر  املالية  املطالبة  اإجمايل 
ب�صداد  اإنكم مكلفون  التنفيذ.  لذلك نعلمكم  املرفق مبلف 
املبلغ املطالب به خ�ل ا�صبوع اأيام من تاريخ الن�صر ويف حال 
الت�صريح  يتم  �صوف  به  املطالب  املبلغ  �صداد  عن  امتناعكم 
لطالب التنفيذ بالت�صرف يف املحجوزات وفق ال�صعر الذي 

مت اعتماده من قبل قا�صي التنفيذ.
اإدارة تنفيذ الأحكام       

مركز ف�س املنازعات اليجارية

ف��ق��د امل��دع��و / ا���ص��ك��ر علي 
بنغ�دي�س     , احل�����ق  ن�����ور 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
يجده  م��ن   )763933(
بتليفون  الت�������ص���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0506511988

فقدان جواز �ضفر

�صيد حممد   / امل��دع��و  ف��ق��د 
ثقلني �صيد حممد ح�صنني, 
اجلن�صية  ب�����اك�����������ص�����ت�����ان   
رق������م  �������ص������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  م���ن   )156032(
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0503540134

فقدان جواز �ضفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ع�������ب�������داحل�������ل�������ي�������م حم����م����د 
بنغ�دي�س     , ع��ل��ي  ����ص���وك���ور 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
)B1221552( من يجده 
رقم   بتليفون  الت�صال  عليه 

0556590999

فقدان جواز �ضفر

فقد املدعو/ عبا�س خداداد, 
ب��اك�����ص��ت��ان اجل��ن�����ص��ي��ة ج���واز 
 )4179701( رقم  �صفره 
ي���ع���رث  مم���������ن  ي��������رج��������ى   -
بال�صفارة  ت�����ص��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
مركز  اق��رب  او  الباك�صتانية 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
ف���ق���د امل������دع������و/ ان��������ام ط�����ارق 
ب�����اك�����������ص�����ت�����ان   , �������ص������ل������ط������ان 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)BL7961582( - يرجى 
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة  الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
احمد  / فقري  امل��دع��و  فقد 
افغان�صتان     , ي���و����ص���ف���ى 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )23086720( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0547553751

فقدان جواز �ضفر

ف������ق������د امل�����������دع�����������و/ اب����ي����ب����و 
اثيوبيا   , دي��ن��ي��ك  ���ص��ي��واري��ج��ا 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)4502749( يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق�����رب  او  الث���ي���وب���ي���ة 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
ف�������ق�������د امل������������دع������������و/ ع����م����ري 
باك�صتان   , ���ص��ل��ط��ان  ط������ارق 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)7966401BF( - يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر

فقد املدعو/ حممد علي عبدالباقي فرح , ال�صودان 

 )P03102879( اجلن�صية جواز �صفره رقم

يرجى ممن يعرث عليه ت�صليمه بال�صفارة ال�صودانية 

او اقرب مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اأفريكا, منطقة حرة - ذ.م.م هي �صركة ذات م�صوؤولية  اآند  اإي�صت  ل بريل ميدل 
حمدودة يف املنطقة احلرة م�صجلة لدى �صلطة دبي للمجمعات الإبداعية مبوجب 
الرخ�صة رقم 92709 وعنوانها امل�صجل يف املقر 302, الطابق 3, املبنى 8, دبي, الإمارات 
العربية املتحدة )“ال�صركة”(, تعلن اأنه وفقا لقرار ال�صركة بتاريخ 10 مايو لعام 
2018؛ �صيتم حل ال�صركة اختياريا مبوجب الإجراء املن�صو�س عليه يف املادة 101 
 من اللوائح املنظمة لل�صركات اخلا�صة يف املجمعات الإبداعية بدبي ل�صنة 2016.  
اأي طرف معني لديه مطالبة �صد ال�صركة عليه بتقدميها يف غ�صون 45 يوما من 

تاريخ هذا الإ�صعار عن طريق الربيد امل�صجل اأو الت�صال ب��:
الزرعوين توريفا )امل�صفي(

�س.ب : 95426 , دبي, الإمارات العربية املتحدة
contact@azt.ae  : هاتف رقم: 2689901-04 , اإمييل

لن تقبل املطالبات التي تقدم بعد انق�صاء مدة 45 يوم.

اإ�شعار بالت�شفية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة  -الفجر:

لدائرة  التابع  الرحمانية  �صاحية  جمل�س  ناق�س 
���ص��وؤون ال�����ص��واح��ي وال��ق��رى بحكومة ال�����ص��ارق��ة يف 
“يل�صتنا”  م���ب���ادرة  ���ص��م��ن  ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي  جل�صته 
ب�صاأن  الأه���ايل  طرحها  التي  املقرتحات  من  ع��ددا 
ع����دد م���ن امل���و����ص���وع���ات الج��ت��م��اع��ي��ة وامل����ب����ادرات 
العامة.  للخدمات  الأهايل  واحتياجات   املجتمعية 
���ص��ع��ي جم��ل�����س �صاحية  اإط������ار  ال���ل���ق���اء يف  وي����اأت����ي 
املجتمع   اف���راد  ب��ني  التوا�صل  لتعزيز  الرحمانية 
الرئي�صية.  وم�������ص���وؤول���ي���ات���ه  م��ه��ام��ه  م���ن   ك���ج���زء 
الرحمانية  مبنطقة  اأقيمت  التي  اجلل�صة  ح�صر 
علي  من  كل  حكيم  بنت  خولة  م�صجد  بجوار   9
���ص��ي��ف اجل��ن��ي��د ن���ائ���ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س وع�����دد من 
والتي  املجتمعية  ال�����ص��رط��ة  مب�����ص��ارك��ة  الأع�����ص��اء 

معدن.  ب���ن  ����ص���امل  ع���ب���داهلل  اأول  امل�������زم   م��ث��ل��ه��ا 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ع��ل��ي �صيف اجل��ن��ي��د  ورح���ب 
والتي  يل�صتنا  م��ب��ادرة  اأهمية  اإىل  وا���ص��ار  ب��اله��ايل 
ت�صاف اإىل مبادرات دائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى 
يف ح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال���ل���ق���اءات ب���ني الأه����ايل 
ومتكينهم من اجللو�س مع بع�صهم البع�س ف�ص� 
الجتماعية  امل��و���ص��وع��ات  خم��ت��ل��ف  م��ن��اق�����ص��ة  ع���ن 
املختلفة . كما ا�صاد  بروؤية دولة الإمارات وقيادتها 
احلكيمة يف حتقيق الإجنازات يف جمال ال�صيا�صات 
وال�صرتاتيجيات  اخل��ط��ط  وو���ص��ع  الج��ت��م��اع��ي��ة 
 ال�زمة لبناء الأ�صرة وتوفري احلياة الكرمية لها.
بعدها ناق�س احل�صور العديد من املو�صوعات التي 
ت��ه��م اه���ايل ال��رح��م��ان��ي��ة و���ص��ب��ل ت��وط��ي��د الع�قات 
وتبادل  الواحد  احلي  اأ�صر  بني  الأ�صري  والرتابط 

اخلربات الجتماعية والثقافية فيما بينهم .

•• دبي –الفجر:

 ناق�س امل�صاركون يف موؤمتر ال�صرق 
الأو�صط للخ�صوبة الذي ت�صت�صيفه 
ملدة  وي�صتمر  اجل��م��ع��ه  ال��ي��وم  دب���ي 
املجموعة  تنظمه  وال����ذي  ي��وم��ني 
للخدمات  امل����ت����ح����دة  ال�������ص���رق���ي���ة 
م���راك���ز هيلث  ال��ط��ب��ي��ة مم��ث��ل��ة يف 
ب��س ل�إخ�صاب, مب�صاركة 250 
طبيب يف خمتلف تخ�ص�صات ع�ج 
الإخ�صاب وتاأخر الإجناب واأمرا�س 
ال��ن�����ص��اء وال���������ولدة, وال��ف��ن��ي��ني يف 
و28  الإخ�صاب,  مراكز  خمتربات 
خ����ب����رياً وم��ت��خ�����ص�����ص��اً م����ن داخ����ل 
الإمارات ومن خمتلف دول العامل, 
الجتاهات احلديثة يف جمال ع�ج 
العقم والخ�صاب واأحدث التقنيات 
العلمية العاملية لرفع ن�صب احلمل 
واأطفال  اآم��ن  حمل  اإىل  والو�صول 
اع��ت��م��اد جل�صات  اأ���ص��ح��اء. وق���د مت 
�صاعة   19.25 يعادل  مبا  املوؤمتر 

من التعليم الطبي امل�صتمر. 
ال�صرفاء  علي  حممد  ال�صيد  واأك��د 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  احل�����م�����ادي 
املتحدة  ال�����ص��رق��ي��ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
ابوظبي  يف  ال��ط��ب��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
الطبية  ال��ت��ط��ورات  ت�صارع  م��ع  ان��ه 
العاملية يف جمال الإخ�صاب وع�ج 
تقنيات  وظ���ه���ور  الإجن������اب  ت���اأخ���ر 
واأ�صاليب متطورة رفعت من ن�صب 
احل����م����ل, ارت��������اأت امل���ج���م���وع���ة عقد 
نخبة  خ�له  جمعت  دويل  موؤمتر 
من اخلرباء والأطباء املتخ�ص�صني 
يف هذا املجال يف الإمارات واملنطقة 
والعامل لتبادل اخلربات والط�ع 

وال�صتفادة  التقنيات  اأح���دث  على 
منها يف التعامل مع احلالت التي 
م�صيفاً  الإجن��اب  تاأخر  من  تعاين 
مع  تزامناً  اأي�صا  ي��اأت��ي  امل��وؤمت��ر  اأن 
افتتاح املجموعة ملركز هيلث ب��س 
والذي  دبي  يف  اجلديد  ل�إخ�صاب 
التي  التو�صعة  خطة  �صمن  ي��اأت��ي 

تنفذها املجموعة.  
وق��������ال ال�������ص���ي���د جم�����د اأب��������و زن���ط 
مراكز  ل�صبكة  التنفيذي  الرئي�س 
ه��ي��ل��ث ب��������س ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة اأن 
يناق�صها  التي  الهامة  املو�صوعات 
املوؤمتر �صينتج عنها تو�صيات هامة 
ل�أطباء  ط��ري��ق  خ��ري��ط��ة  ت�����ص��ك��ل 
ع����ج  امل���ت���خ�������ص�������ص���ني يف جم������ال 
ت��اأخ��ر احل��م��ل والإخ�������ص���اب, نظراً 
الذين  اخل��رباء  نخبة من  مل�صاركة 
جتاربهم  خ��صة  عن  �صيتحدثوا 
امل��ج��ال واأح���دث التو�صيات  يف ه��ذا 

العلمية املعتمدة عاملياً.  
ا�صماعيل  وائ����ل  ال��دك��ت��ور  ورح����ب 
ب��س  هيلث  مل��رك��ز  الطبي  امل��دي��ر 
ا�صت�صاري  دب�����ي  يف  ل����إخ�������ص���اب 
اأمرا�س الن�صاء والولدة والإخ�صاب 
يف  امل�صاركني  باحل�صور  كلمته  يف 
جل�صات  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  امل���وؤمت���ر 
املوؤمتر وعلى مدى يومني تناق�س 
ي��ت��ن��اوب يف  علمية  حم��ا���ص��رة   28
اإل��ق��ائ��ه��ا خ�����رباء وخم��ت�����ص��ني من 
داخ��ل وخ��ارج الإم���ارات, اإىل جانب 
ع��ق��د 3 ور����س ع��م��ل ع��ل��م��ي��ة, حول 
خمتربات  يف  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
على  والتدريبات  الأنابيب,  اأطفال 
الأجنة,  واإرج��اع  البوي�صات  �صحب 
وال���ط���ب ال��ن�����ص��ائ��ي ال��ت��ج��م��ي��ل��ي يف 

لع�ج  ال���ع���م���ر  م����راح����ل  خم��ت��ل��ف 
ت��اأث��ريات احل��م��ل وال����ولدة و�صل�س 
الور�س  ه��ذه  يف  وي�صتخدم  ال��ب��ول, 
اأقرب  �صور  تعطي  تدريبية  من��اذج 
ل���ل���واق���ع م����ا ت�������ص���اع���د يف ت���دري���ب 

الطباء عملياً. 
املدير  �صيد  ول��ي��د  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
الطبي ل�صل�صلة مراكز هيلث ب��س 
ل����إخ�������ص���اب ا���ص��ت�����ص��اري اأم���را����س 
الن�صاء والولدة والخ�صاب والذي 
الأوىل  اجل��ل�����ص��ة  اإدارة  يف  ����ص���ارك 
احلديثة  التقنيات  اأن  املوؤمتر  من 
الأخرية  ال�صنوات  يف  ظهرت  التي 
هيلث  مراكز  يف  بنجاح  وت�صتخدم 
ن�صب  من  رفعت  ل�إخ�صاب  ب��س 
وحتقيق  ال����ع�����ج  دورات  جن������اح 
احل��م��ل ع��ن��د م��ئ��ات احل����الت التي 

تنتظر احلمل منذ �صنوات. 
اجليو�صي  بهرية  الدكتورة  واأك��دت 
رئي�صة املوؤمتر وا�صت�صارية اأمرا�س 
ال��ن�����ص��اء وال������ولدة والإخ�������ص���اب يف 
يف  ل�إخ�صاب  ب��س  هيلث  مركز 
دبي يف حما�صرة األقتها على اأهمية 
احلالت  يف  ال��ت��وائ��م  ن�صب  تقليل 
الع�جية  ل��ل��دورات  تخ�صع  ال��ت��ي 
بحيث يتم اإرج��اع جنني واحد بعد 
حالت  ويف  ال��رح��م,  خ��ارج  التلقيح 
جنينني  اإرج����اع  مي��ك��ن  ا�صتثنائية 
ا�صارت  كما  للحالة,  وفقاً  اأك��رث  اأو 
اإىل ارتفاع  فى ن�صب جناح احلمل 
وولدة اأطفال اأ�صحاء مع ا�صتخدام 
ن��ظ��را للتطور  امل���ج���م���دة   الأج���ن���ة 
التجميد  ت��ق��ن��ي��ات  يف  احل���ا����ص���ل 
الدرا�صات  نتائج  بع�س  وفق  وذل��ك 

والأبحاث العاملية. 
وقالت اأن الإمارات اأ�صبحت مركزاً 
تاأخر  ع������ج  جم�����ال  يف  اإق��ل��ي��م��ي��ا 
مراكز  لوجود  والإخ�����ص��اب  احلمل 
متطورة ومتخ�ص�صة يف هذا املجال 
من  املر�صى  من  الكثري  ت�صتقطب 
اأهمية  اإىل  م�صرية  ال��دول��ة,  خ��ارج 
التزام هذه املراكز والأطباء باإعادة 
ج��ن��ني واح�����د ب��ع��د ال��ت��خ�����ص��ي��ب يف 
التوائم  ن�صب  من  واحل��د  املخترب, 
املخترب  يف  التخ�صيب  ح����الت  يف 
ل�صمان  العاملية  للتو�صيات  وف��ق��اً 

�ص�مة الأم احلامل والطفل. 
ن��ه��ل��ة كاظم  ال���دك���ت���ورة  وحت���دث���ت 
والولدة  الن�صاء  اأمرا�س  اأخ�صائية 
امل�صاعدة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  والخ�����ص��اب 
عن  ت����وام  م�صت�صفى  يف  ل����إجن���اب 

التعامل  يف  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
م���ع ح�����الت ت���اأخ���ر احل���م���ل, ودور 
زيادة  يف  املعزز  الفرتا�صي  الواقع 
لتمكني  الإخ�������ص���اب  ع�����ج  ج�����ودة 
ن��ت��ائ��ج ع��ال��ي��ة ب��ع��ي��داً ع��ن الأخطاء 
املحتملة, وذلك با�صتخدام نظارات 
متطورة جداً خ�ل عمليات �صحب 
النظارات  ه��ذه  وتتيح  البوي�صات, 
كاملة  ب���ي���ان���ات  ع���ر����س  ل��ل��ط��ب��ي��ب 
ي��ت��م ع�جها  ال���ت���ي  ال����زوج����ة  ع���ن 
الختبارات  نتائج  ومعرفة  وال��زوج 
ل��ه��م��ا والتي  امل��ر���ص��ي��ة  وال��ب��ي��ان��ات 
الطبيب  اأم��ام  النظارة  على  تظهر 
الرجوع  اإىل  احل��اج��ة  دون  امل��ع��ال��ج 
اإىل ال��ب��ي��ان��ات يف امل��ل��ف ال��ط��ب��ي يف 

الكمبيوتر. 
وق���ال���ت اأن�����ه ي���ج���ري ت��ط��وي��ر هذه 
توام  م�صت�صفى  بني  حالياً  التقنية 
املتخ�ص�صة  ال�������ص���رك���ات  واإح�������دى 
م���ت���ط���ورة  من��������اذج  اإىل  و�������ص������وًل 
الع�ج  مراحل  يف  الطباء  ت�صاعد 
�صامل  ال��دك��ت��ور  وحت���دث  املختلفة. 
ال�صواربي ا�صت�صاري اأمرا�س الن�صاء 
ورئي�س  الإجن�������اب  ت���اأخ���ر  وع������ج 
م��رك��ز ال��ك��ورن��ي�����س ل���إخ�����ص��اب يف 
اأبوظبي  يف  الكورني�س  م�صت�صفى 
عن الجت��اه��ات احلديثة يف تقييم 
ال�صيدات  عند  التبوي�س  خم���زون 
الربوتوكولت  ا���ص��ت��خ��دام  وح�����ص��ن 
الطبية الع�جية يف جمال تن�صيط 
املباي�س بغر�س اأطفال النابيب و 
اأنه  اإىل  احل��ق��ن امل��ج��ه��ري, م�����ص��رياً 
خمزون  ان��خ��ف��ا���س  الطبيعي  م��ن 
ال��ت��ب��وي�����س م���ع ت��ق��دم ال�����ص��ن عند 
ال�صيدات ولكن ن�صبة حدوث �صعف 

 30% ت�صكل  التبوي�س  خم���زون 
م��ن اإج���م���ايل ال�����ص��ي��دات امل����رتددات 
الوطن  يف  الخ�صاب  ع��ي��ادات  على 
لأ�صباب  اخلليج  ومنطقة  العربي 
مقارنة  عديدة,  واجتماعية  طبية 
كما  ع���امل���ي���اً,   12% –  5 ب��ن�����ص��ب��ة 
اإىل  ث���ان���ي���ة  ت���ط���رق يف حم���ا����ص���رة 
التي  احلديثة  الدوائية  التقنيات 
ت�����ص��ت��خ��دم يف ت��ث��ب��ي��ت الأج���ن���ة بعد 
زرع��ه��ا داخ��ل ال��رح��م خ���ل دورات 
التلقيح ال�صناعي واأطفال الأنابيب 
واأث���ن���اء ال������دورات ال��ع���ج��ي��ة التي 

ت�صتخدم فيها الأجنة املجمدة.   
وق���دم ج��وزي��ه م����ريازادت ا���ص��ت��اذ يف 
مركز اأبحاث يف اإ�صبانيا  حما�صرة 
هامة عن اختبارات جديدة جترى 
يف  اخلفية  الل��ت��ه��اب��ات  لت�صخي�س 
الوقت  يف  وع�جها  ال��رح��م  ج��دار 

املنا�صب لرفع ن�صب احلمل.   
مو�صوعات  امل����وؤمت����ر  ن��اق�����س  ك��م��ا 
اأن�صجة  جت��م��ي��د  ���ص��م��ل��ت,  ه���ام���ة 
خ�صوبة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  امل��ب��ي�����س 
امل�صتقبلية, وفح�س اجلينات  املراأة 
وحت�صني  وال����ك����روم����و�����ص����وم����ات, 
ال��ت��ق��ن��ي��ات امل����وج����ودة ل���زي���ادة عدد 
ال��ب��وي�����ص��ات ل���رف���ع ن�����ص��ب ح���دوث 
احل������م������ل, واأح��������������دث ال���ت���ق���ن���ي���ات 
امل�����ص��ت��خ��دم��ة يف جت��م��ي��د الأج���ن���ة 
احلديثة  والأ�صاليب  والبوي�صات, 
اإىل  ال�صليمة,  الأج���ن���ة  اخ��ت��ي��ار  يف 

ا�صتخدام  تقنيات  مناق�صة  ج��ان��ب 
الواحد  اليوم  وج��راح��ات  املناظري 
ك��اأ���ص��ال��ي��ب ع���ج��ي��ة ل��ل��ع��دي��د من 
ن�صب  ل���رف���ع  امل���ر����ص���ي���ة  احل�������الت 

حدوث حالت احلمل. 
���ص��ع��دون �صعدون  ال��دك��ت��ور  واأل��ق��ى 
دانة  م�صت�صفى  يف  الطبي  الرئي�س 
الإم����ارات حم��ا���ص��رة ع��ن جراحات 
املناظري للن�صاء , كما القى الدكتور 
معاجلة  اأ����ص���ت���اذ  ال���ع���ن���اين  ه�������ص���ام 
عن  حما�صرة  م�صر  يف  اخل�صوبة 
امل��ب��ي�����س, وقدمت  ن�����ص��ي��ج  جت��م��ي��د 
ال��دك��ت��ورة ف��اخ��رة ����ص���روزي زيدي 
الن�صاء والولدة يف  اأمرا�س  اأ�صتاذة 
لندن حما�صرة عن معاجلة بطانة 
اخل�صوبة,  ن�����ص��ب��ة  ل���رف���ع  ال���رح���م 
والقت الدكتورة رواء اجلنابي اأ�صتاذ 
اأمرا�س الن�صاء والولدة يف العراق 
حما�صرة عن تكي�س املباي�س نظراً 
لأن %30 من اأ�صباب تاأخر وعدم 
م�صكلة  اإىل  ت��ع��ود  احل��م��ل  ح����دوث 

تكي�س املباي�س .
مب�صاركة  طبي  معر�س  اأقيم  وق��د 
الطبية  ال���������ص����رك����ات  م������ن  ع�������دد 
يف  ابتكاراتها  اآخ��ر  لعر�س  العاملية 
وجراحات  ال��دوائ��ي  الع�ج  جم��ال 
املعدات  واأح�������دث  ال����واح����د  ال���ي���وم 
وينظم  وال��ع���ج��ي��ة  الت�صخي�صية 
لإدارة  ل���ي���ي����  ����ص���رك���ة  امل������وؤمت������ر 

الفعاليات.

•• ال�صارقة-الفجر:

املحا�صرة  ع���ن���وان  اجل���ام���ع���ي���ة«,  احل���ي���اة  م���ع   »التكيف 
اجلدد  ط�بها  القا�صمية  اجلامعة  بها  ا�صتهدفت  التي 
كلياتها وبراجمها ونظمتها  كافة  بالدرا�صة يف  امللتحقني 

عمادة �صوؤون الط�ب باجلامعة القا�صمية.
 قدم املحا�صرة با�صم عبد الغفار املر�صد النف�صي بجامعة 
اإىل  وه��دف��ت  ال��ط���ب  كلية  م�صرح  على  وذل���ك  ال�صارقة 
لهم  تي�صر  مبعلومات  واإم��داده��م  اجل��دد  الطلبة  ت��زوي��د 
الن���دم���اج يف احل��ي��اة اجل��ام��ع��ي��ة والن���خ���راط والحاطة 

بالثقافة الإماراتية وتقاليد دولة الإمارات العريقة.
التفاعلية  املحا�صرات  اإط��ار  يف  املحا�صرة  تنظيم  وج��رى 
الط�ب يف خمتلف  �صوؤون  عمادة  تقدمها  التي  الثقافية 
الأق�����ص��ام ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام الأك���ادمي���ي ال��ت��ي م��ن �صاأنها 
يف  اجلامعية  احل��ي��اة  م��ع  التكيف  على  ال��ط���ب  م�صاعدة 

اأهم مراحل احلياة.
وتركزت حماور املحا�صرة حول م�صاعر الغرتاب وكيفية 
التعامل معها, والتغلب على ا�صطراب النوم الناجتة عن 
و  ال��درا���ص��ة  ب��ني  ال��ت��وازن  واأه��م��ي��ة حتقيق  البيئة,  تغيري 
الرعاية الذاتية وال�صحية واحلياة الجتماعية, والتغلب 

على م�صاعر الوحدة والعزلة, و �صبل التكيف مع احلياة يف 
ال�صكن اجلامعي و والتعاي�س مع رفقاء ال�صكن, وت�صجيع 
ال��ط���ب ع��ل��ى ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ث��ق��اف��ات ال�����ص��ع��وب املختلفة 
لتحقيق التعاي�س املريح والآمن مع الزم�ء من خمتلف 
وبث  الط�ب  ت�صاوؤلت  املحا�صرة  ت�صمنت  كما  البلدان. 
الطماأنينة يف نفو�صهم والتاأكيد على اأن اجلامعة القا�صمية 
بكل  واملرحب  واملتفهم  الآم��ن  اجلديد  بيتهم  مبثابة  هي 
�صاغلهم  باجلامعة  العاملني  واأن  الثقافية,  الخت�فات 
بيئة مريحة جلميع الط�ب وتوفري  الأك��رب هو حتقيق 

اجلو املنا�صب للدرا�صة والتح�صيل.

» التكيف مع احلياة اجلامعية« حما�ضرة لطالب اجلدد باجلامعة القا�ضمية

موؤمتر ال�صرق االأو�صط للخ�صوبة يف دبي

مناق�ضة اأحدث الجتاهات يف عالج تاأخر احلمل والإخ�ضاب

•• راأ�س اخليمة – الفجر

 , ب��راأ���س اخل��ي��م��ة  ال�����ص��رط��ة  ت��دري��ب  �صهد معهد 
5 دورات تدريبية مبعهد تدريب  حف� لتخريج 
هي  م�����ص��ارك,  منت�صب   131 �صملت  ال�����ص��رط��ة, 
القرار,  وات���خ���اذ  الأم���ن���ي���ة  امل�����ص��ك���ت  ح���ل  دورة 
الوظيفي,  والو�صف  التنظيمية  الهياكل  ودورة 
وال�صحة  البيئة  ودورة  ال�ص�مة,  غوا�س  ودورة 
الفعال  الت�������ص���ال  م����ه����ارات  ودورة  ال�������ص����م���ة, 

والتعامل مع الآخرين. 
املعهد  مدير  البكر  حممد  نا�صر  الدكتور  وق��ال 

خ�����ل ح�����ص��وره احل���ف���ل: ت���اأت���ي ه����ذه ال�����دورات 
الحتياجات  حت���دي���د  م��ن��ه��ج��ي��ة  م���ن  ان���ط����ق���اً 
التدريبية التي تهدف اإىل تدريب وتطوير املوارد 
ك��وادر ب�صرية موؤهلة  الب�صرية, مبا يحقق وجود 
ومدربة قادرة على القيام مبهامها وم�صوؤولياتها 

على اأف�صل وجه.
واأ����ص���اد ال��ب��ك��ر, مب���دى ح��ر���س ال��ق��ي��ادة العامة 
تدريب  معهد  يف  متمثلة  اخليمة,  راأ���س  ل�صرطة 
ال�صرطة, على �صقل وتطوير مهارات منت�صبيها, 
اإطار  ال��دورات �صمن  املزيد من مثل هذه  بطرح 
ا�صرتاتيجية وزارة الداخلية الرامية اإىل تطوير 

املُثلى  واإبراز املوارد الب�صرية, لتحقيق ال�صتفادة 
التدريبية  ال�صرتاتيجيات  اأح��دث  بتطبيق  منها 
الإنتاجية  حتقق  اأن  �صاأنها  م��ن  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 
ال��ع��ال��ي��ة. ويف خ��ت��ام ال��ت��خ��ري��ج دع���ا م��دي��ر معهد 
ت��دري��ب ���ص��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة, اخل��ري��ج��ني اإىل 
مواقع  يف  م��ي��دان��ي��اً  ال����دورات  مكت�صبات  تطبيق 
التدريب  م��ن  امل��ث��ل��ي  ال��ف��ائ��دة  لتحقيق  عملهم, 
املهنية  اجل�����ودة  اإىل  ال���و����ص���ول  غ���اي���ة  وحت��ق��ي��ق 
متيز  اإىل  ال��و���ص��ول  لتحقيق  واملطلوبة  املطلقة 
وظيفي منقطع النظري, من خ�ل تطبيق اأحدث 

اأ�صاليب التدريب والتاأهيل والتطوير.

يكملون  اخليمة  راأ�س  ل�ضرطة  منت�ضبا   131
التدريب  مبعهد  دورات   5

جمل�س �ضاحية الرحمانية ينظم مبادرة يل�ضتنا ويناق�س عددا من املو�ضوعات الأ�ضرية والجتماعية  



السبت  22   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12433  
Saturday   22   September   2018  -  Issue No   1243308

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
الدعوى رقم 2018/221  مدين كلي  

اىل املدعي عليهم )ماريا ايك�صنيا كامبا �صرينا + ا�صغر خان عبدالقدمي + �صيد غامن 
علي �صيد حممود علي( حيث ان املدعي املتجر الوطني - ذ م م ( قد  اقام �صدكم الدعوى 
رقم )2018/221 مدين كلي( وحيث اأنه مت اإحالة الدعوى اىل اخلبري احل�صابي / علي 
املرزوقي / لذا يتوجب عليكم احل�صور لجتماع اخلربة احلا�صبية  �صلطان  عبداهلل 
يف الدعوى وذلك يف متام ال�صاعة العا�صرة والن�صف �صباحا يف يوم اخلمي�س املوافق  
2018/9/27 يف مقر مكتب اخلبري الكائن باإمارة دبي - بجوار مركز ابوهيل - بناية 
الفاميد )مقابل كنتاكي( , املدخل اخللفي , الطابق الثاين , مكتب رقم )201( )موؤ�ص�صة 
وعليه   - وفاك�س 04/2650645(   , قانونيون( هاتف 04/2650665  املحيط حما�صبون 
يرجى احل�صور يف املوعد املحدد وتقدمي كافة ما لديكم من م�صتندات ويف حالة عدم 

ح�صوركم �صيتم امل�صي يف اإجراءات اخلربة احل�صابية يف الدعوى.
اخلبرياحل�شابي / علي املرزوقي  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
 اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/1292  ا�شتئناف مدين                  
اىل امل�صتاأنف �صده  /1- ر�صا دروي�س  ال رحمة  جمهول حمل 
القامة مبا ان  امل�صتاأنف /  منى عبا�س عزيز اهلل ح�صني -  نعلنكم 
يف   2018/9/10 بتاريخ  املنعقدة   بجل�صتها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان 
الدعوى املذكورة اع�ه. اخطاركم بورود تقرير ال�صيد اخلبري 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  ال��دع��وى وق��د حت���ددت جل�صة  املنتدب يف 
 Ch2.E.23 بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2018/10/1

للتعقيب على التقرير. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف  الدعوى رقم )2018/337( مدين كلي ال�شارقة 

  اإعادة اإعالن اخل�شوم املدخلني بالئحة الإدخال  
اىل املدعى عليهم املدخلني / 1-حممد �صيف مبارك - اإماراتي اجلن�صية - ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته وك� عن 
:- 2-مبارك �صيف مبارك - اإماراتي اجلن�صية , 3-را�صد �صيف مبارك - اإماراتي اجلن�صية , 4-عبيد �صيف مبارك 

- اإماراتي اجلن�صية -  حيث ان املدعي / �صعيد عو�س �صيف الكتبي 
قد اقام باإدخالكم خ�صوما مدعي عليهم يف الدعوى املاثلة , يطالب فيها احلكم بالآتي :  

1- ب�صحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�صادر يف الأمر على عري�صة رقم )2018/247( م�صتعجل ال�صارقة 
2-الق�صاء ب�صحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ 2010/6/5م 

3- الزام املدعي عليهم باإمتام اجراءات  ت�صجيل ن�صيبهم يف قطعة الأر�س رقم )2383( وما عليها من بناء والكائنة 
يف اإمارة ال�صارقة -- منطقة مويلح لدى بلدية ال�صارقة - ق�صم الت�صجيل العقاري. 

لذلك يقت�صي ح�صوركم امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية الثانية( يف متام ال�صاعة الثامنة والن�صف من �صباح 
يوم 2018/9/25م وذلك ل�جابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات , ويف حال تخلفكم عن احل�صور او 

عدم ار�صال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظرالدعوى يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى          

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5894 (

املنذر :  عي�صى عبداهلل حممد بو حميد التميمي 
املنذر اليه : مطعم فيمو�س برياين - حاليا 

مطعم ميزان حيدر اأباد - �صابقا )جمهول حمل الإقامة( 
الغري مدفوعة  اليجارية  امل�صتحقات  ب�صداد  لن��ذاره  اليه  املنذر  اىل  الن��ذار  هذا  املنذر  ير�صل 
واملبالغ جراء الفرتة التي تلت انتهاء العقد املرت�صدة بذمة املنذر اليه يف خ�ل 30 يوم وهي 
تاريخ  ولغاية  الواقع يف 2018/4/11  الدفع  الإمتناع عن  / 52500/ درهم من  : مبلغ  كالتايل 
 , بذمتكم  املرتتب  الفعلي  التخلية  تاريخ  وحتى  ايجار  بدل  ي�صتحق من  ا�صافة   ,  2018/9/11
نتيجة ا�صغالكم )املح�ت 1 - 2 - 3( العائد ملالكها عي�صى عبداهلل بوحميد واملوؤجرة من قبله 
ل�صاحلكم , واإل �صن�صطر اآ�صفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية يف مواجهتكم لخ�ء ال�صقة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الر�صوم وامل�صاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5895 (

املنذر : ام بي ام العقارية - ذ م م 
املنذر اليه : روز جاردن لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م )جمهول حمل الإقامة( 

مو�صوع الن��ذار : حيث انكم م�صتاأجري ال�صقة 107 يف دبي - ور�صان الأوىل - احلي اليطايل 
 U23 ,, عبارة عن غرفة و�صاله , مبوجب عقد اليجار املوقع مع �صركة ام بي ام العقارية -
بناية وحيث اإنه ومبوجب حم�صر اثبات احلالة املوؤرخ يف 2018/7/19 تبني ان ال�صقة م�صغوله 
عدد 18 �صخ�س من اجلن�صية البنغالية يعملون لدى �صركات خمتلفة غري عائدة لكم ف�ص� من 
ذلك اإنه ي�صكل ارهاقا للعقار املاأجور وطغيانا على عقد اليجار وخمالفة لحكام القانون , لذا 
وبالوكالة عن املوكل )املوؤجر( نوجه اإليكم هذا النذار طالبني منكم ت�صحيح الو�صع القانوين 
بدلت  و���ص��داد  الخ���ء  بطلب  املخت�صة  اجلهات  ام��ام  الق�صائية  م�حقتكم  طائلة  حتت  لكم 

اليجار والتعوي�س. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

 اعـــــــالن       
املرجع : 2018/22 ك. ع. د 

علي  خليفة  ال�صيد/  عجمان   والت�صديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
الت�صديق علي حمرر يت�صمن : تنازل عن  الإم��ارات - طلب  الكعبي - اجلن�صية :  حممد م�صعود 
واملرخ�صة من  م(  م  ذ   - وال�صحية  الكهربائية  للتمديدات  الكناري  )ج��زر  التجاري  ال�صم  رخ�صة 
دائرة التنمية القت�صادية يف عجمان حتت رقم امللف )60785( وامل�صجل لدى غرفة وجتارة و�صناعة 
عجمان. اىل ال�صيد/ خلفان �صيف عبيد �صلطان املطرو�صي - اجلن�صية : الإمارات , وال�صيد/ حممد 
�صاهد عبدال�صبحان , اجلن�صية : بنغ�دي�س , وال�صيد/ حممد وحيد العامل �صودري فريد العامل , 
اجلن�صية : بنغ�دي�س , وال�صيد: نور عامل يو�صف �صردار , اجلن�صية : بنغ�دي�س. ليكن معلوما بان 
الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على  التوقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء 

ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا الع�ن.
الكاتب العدل   
مبكتب دار الق�شاء بعجمان

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/150 مدين كلي                                                
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  كامران  حممد  كامران  �صمريا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/6/27  يف الدعوى املذكورة اع�ه ل�صالح/ 
امريكان ليف ان�صورن�س كبومبانى )فرع دبي( بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره 708.510 درهم )�صبعمائة وثمانية الف وخم�صمائة وع�صرة درهم( عبارة عن اأ�صل 
الدين والتعوي�س املادي من جراء فعل املدعي عليها مع الفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا 
من تاريخ املطالبة الق�صائية عن اأ�صل الدين ومن �صريورة هذا الق�صاء نهاية عن مبلغ 
التعوي�س املادي املق�صى به وحتى متام ال�صداد ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات مع الزامها 
بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قاب� 
با�صم  الع���ن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ل��صتئناف خ�ل ث�ثني 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/668 مدين جزئي                                                
اىل املحكوم عليهم/1- جي يو اأك�صني للعقارات - موؤ�ص�صة فردية 2-ليلى ح�صني دروي�س 
بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهويل   - ليو  3-فوجيان   , ح�صني 
بالزام  وينغ  جيايونغ  ل�صالح/  اع���ه  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2018/6/28 بتاريخ  املنعقدة 
الف  وت�صعون  )مائة  دره��م   190000 مبلغ  للمدعي  بالت�صامن  ي��وؤدوا  ب��ان  عليهم  املدعي 
وحتى   2018/3/11 يف  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  عنه  الفائدة  مع  درهما( 
: يف  ثانيا  املحاماة.  اتعاب  بالر�صوم وخم�صمائة درهما ومقابل  الزامهم  التام مع  ال�صداد 
�صك� مع ت�صمني  الدعوى  برف�س  رقم )822/2018( مدين جزئي.  امل�صمومة  الدعوى 
ث�ثني  خ�ل  ل��صتئناف  قاب�  احل�صوري  مبثابة  حكما  وامل�صاريف.   بالر�صوم  املدعي 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا الع�ن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/4925 عمايل جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- احلرم لتجارة املعادن - �س ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2018/7/30 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اع�ه ل�صالح/ �صاجد علي �صلطان خان بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
5013.70 خم�صة الف وث�ثة ع�صر درهما و�صبعون فل�صا وتذكرة العودة اىل موطنه 
او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها 
من  ذلك  عدا  ما  ورف�صت  فيها  ن�صيبه  من  املدعي  واعفت  امل�صروفات  من  باملنا�صب 
طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قاب� ل��صتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا الع�ن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/264 مدين كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- وائل مروان بحريى جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�صالح/  اع���ه  املذكورة  الدعوى  يف    2018/7/30 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
عمار حممود عبدالقادر اأبو نامو�س اأول : بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )774.500( 
دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم الإماراتي والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة وحتى متام ال�صداد على ان ل تتجاوز ا�صل املبلغ املطالبة به والزمته بالر�صوم 
وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. , ثانيا : ب�صحة احلجز التحفظي 
على ح�صابات املدعي عليه.  حكما مبثابة احل�صوري قاب� ل��صتئناف خ�ل ث�ثني 
ال�صيخ  ال�صمو  با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع���ن �صدر  اليوم  يوما اعتبارا من 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/3373 عمايل جزئي 

اىل املدعي عليه/1- النجاح للتموين باملواد الغذائية - �س ذ م م ذ  جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي / حممد يعقوب اهلل و�صايا  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 
2018/6/5 يف الدعوى املذكورة اع�ه ل�صالح/حممد يعقوب اهلل و�صايا بحكمت املحكمة 
للمدعي  ت��وؤدي  بان  للمدعي عليها  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام   - - مبثابة احل�صوري 
مبلغا وقدره 49.000 درهما )ت�صعة واربعون الف درهم( وتذكرة عودة لوطنه على الدرجة 
امل�صروفات  من  وباملنا�صب  اآخ��ر  عمل  �صاحب  بخدمة  يلتحق  مل  ما  قيمتها  او  ال�صياحية 
واعفت املدعي من ن�صيبه منها ورف�صت ما عد  حكما مبثابة احل�صوري قاب� ل��صتئناف 
خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا الع�ن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/9016  عمايل جزئي             

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1- حم��م��د ج��م��ع��ه ���ص��امل ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة - ����س ذ م 
اأقام  م  جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان املدعي / �صابر خ��ان غفار خ��ان -  قد 
 22850( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
اخلمي�س  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   )MB180530018AE(ال�صكوى
املوافق 2018/10/11  ال�صاعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/6033  عمايل جزئي 
م   جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���س   - الفنية  للخدمات  الطريق  اف�صاح  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  اأن املدعي/�صنا اهلل حممد رف��ي��ق   قد  الق��ام��ة مبا 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )28880 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
  )MB182645406AE( ال�صكوى  رقم  املحاماة   واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق 2018/10/18  ال�صاعة 9.30 �صباحا  بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بث�ثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2949   تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �صده/1- نيوفي�س للتجارة - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
ل�صاحبها / طيب   - ل��ل��ت��ج��ارة  ���ص��ب��ورت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ل��ي��در  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اأق��ام عليك  - قد  اأم��ني غياث  ابراهيم وميثله / حممد حممد  حممد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)12929.85 درهم( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/635  ا�شتئناف جتاري   

امل�����ص��ت��اأن��ف ���ص��ده/ 1-حم��م��د نعيم معطي دروي�������س  جم��ه��ول حمل  اىل 
 / ي��ع��روف وميثله  ب��ن  /غ���امن حممد م�صبح  امل�صتاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا 
حممد حممد اأمني غياث - قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى 
لها جل�صه  وح��ددت   2018/3/25 بتاريخ  كلي  2017/2093 جت��اري   : رقم 
يوم الث�ثاء  املوافق 2018/10/23  ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

بناءا على اجتماع اجلمعية العمومية ل�صركة نور الأفق للب�صريات - ذ م م  - �صركة 
ذات م�صوؤولية حمدودة بحل وت�صفية ال�صركة )حتت الت�صفية( رقم رخ�صتها التجارية 
)CN-2111997( والتي تعترب مبثابة ال�صجل التجاري لها لذا اأعلن اأنا امل�صفي 
/ عو�س العبد علي العامري باأنى اقوم حاليا باإجراءات ت�صفية وحل ال�صركة املذكورة 
فعلى من له او عليه مطالبات او حقوق مراجعتنا خ�ل مهلة )45( يوما من تاريخ 
ن�صر هذا الإع�ن ومراجعتنا على عنوان مكتبنا ال�صرق الو�صط لتدقيق احل�صابات 
- الكائن مبدينة العني - منطقة و�صط املدينة - مقابل م�صجد ال�صيخة �ص�مة غربا 
- بناية بن فا�صل املزروعي - ميزان )1( - مكتب رقم )1( تلفون )03/7511565( فاك�س 

رقم )03/7518565( متحرك رقم )050/6183882(.  
امل�شفي / عو�س العبد علي العامري 
نور الأفق للب�شريات - ذ م م - �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة )حتت الت�شفية( 

اإعالن حل وت�شفية �شركة 

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
الدعوة اإىل ح�شور اإجتماع خربة حما�شبية 

يف الدعوى رقم  2018/1150 مدين جزئي  
ال�صادة  / عبدالرزاق خ�صري عبا�س  

ب�صفتكم املدعي عليه يف الدعوى رقم )2018/1150( مدين جزئي   
واملرفوعة من / عدى حممد م�صطفي العاين  

نود الفادة بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي البتدائية املوقرة- للقيام مبهمة اخلربة احل�صابية يف 
) الدعوى رقم 2018/1150 مدين جزئي ( واملرفوعة من / عدى حممد م�صطفي العاين ,  وبناء عليه 
فاننا نرغب يف الجتماع بكم يف مقر مكتبنا الكائن مبنطقة النهدة 2 )دبي( �صارع بغداد مقابل مدر�صة 
اللفية بجانب كليات التقنية العليا للطالبات - بناية مركز ب�تنيوم ل�عمال - الطابق الرابع- مكتب 
رقم )406( هاتف رقم 2344403-04 فاك�س رقم 2344330-04 يف يوم الحد  املوافق 2018/9/30م يف 
متام ال�صاعة  11.00 �صباحا وذلك ملناق�صة مو�صوع الدعوى املذكورة اع�ه لذا يرجى ا�صطحاب كافة 

امل�صتندات والوراق الثبوتية التي حتقق دفاعكم يف ح�صور موكلكم او من ينوب عنكم.
النظم للمحا�صبة والتدقيق 
اخلبري  احل�صابي / يو�صف حممد مو�صى طريح 

اجتمـــــاع خبــــرة

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
يف  الدعوى 2018/1100 جتاري كلي   

اخلبري املنتدب : يو�صف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك �صادرات ايران - فرع 

املدعي عليهم / �صركة كايت التجارية - �س ذ م م - واآخرون 
مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اأع�ه و املرفوعة من بنك �صادرات ايران )فرع( 
�صد املدعي عليهم  1- �صركة كايت التجارية - �س ذ م م , 2-بهاتيا بوبيندرا تول�صيدا�س 3-ديجى 
4 يو - )�س ذ م م(  4-بنكج بوبيندرا وهابي  5- كم كم للمجوهرات - �س ذ م م  -  وعليه   ندعوكم 
حل�صور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�صح 
ادناه وذلك يوم  اخلمي�س  املوافق  2018/9/27م  يف متام ال�صاعة 11.00 �صباحا , ويرجى منكم 

اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم ل�جتماع.  
   1B1 : دبي - مركز حمر عني , مدخل رقم 4 , الطابق الول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300
يو�صف اخلاجه / خبري ح�صابي وم�صريف        

اجتمـــــاع خبــــرة

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : بي اوه كيه لتجارة االثاث - �ش ذ م م   
ال�صكل    - �صعيد  ب��ور   - املهريي  ح��ارب  عبداهلل  �صعيد  ملك   609 رق��م  مكتب   : العنوان 
بال�صجل  القيد  رق��م    759075  : الرخ�صة  رق��م    , حم���دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين 
قد مت  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1230106  مبوجب   : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   , اأع���ه  املذكورة  ال�صركة  باإنح�ل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2018/6/28 بتاريخ   دبي  ق��رار حماكم 
�صكور  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني  اأي اعرتا�س  2018/6/28  وعلى من لديه 
را�صد  بن  موؤ�ص�صة حممد  914 ملك  رقم  : مكتب  العنوان  لتدقيق احل�صابات   بل�ش 
لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بو �صعيد  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 04-2973071    
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا الإع�ن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : �صكور بل�ش لتدقيق احل�صابات  
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - 
ديرة - بو �صعيد  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04 مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأع�ه لت�صفية  
بي اوه كيه لتجارة االثاث - �ش ذ م م   وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي 
بتاريخ  2018/6/28  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/6/28  
مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأع�ه, م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإع�ن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
مكتب اإدارة اخلرباء 

دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 
اإعالن بالن�شر للح�شور امام اخلبري العقاري  

دعوى رقم 2017/1431 تنفيذ مدين - حماكم راأ�س اخليمة 
املحكوم لها / جمعية الرحمة ل�أعمال اخلريية - بوكالة / مكتب �صات للمحاماة 
وال�صت�صارات القانونية - املحكوم عليه / احمد عبدالعزيز حممد رم�صان - يتعني 
احل�صور خ�ل �صاعات العمل الر�صمية اإىل مقر دائرة حماكم راأ�س اخليمة - مكتب 
العقاري     اخلبري  ملقابلة  اخليمة  راأ����س   - املحاكم  دائ���رة  يف  الكائن  اخل���رباء  اإدارة 
رقم  ال��دع��وى  يف  موقفكم  توؤيد  التي  والوثائق  امل�صتندات  كافة  واإح�صار  امل��ذك��ور 
2017/1431  تنفيذ مدين وذلك يوم الثنني املوافق 2018/10/1 يف متام ال�صاعة 

العا�صرة �صباحا )10.00( 
حماكم راأ�ش اخلمية  مكتب اإدارة اخلربة 
اخلبري العقاري / عمرو دنيا   

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف  الدعوى رقم 2018/172 جتاري جزئي 

اإعالن املدعي عليه بورود التقرير 
اىل املدعى عليه / 1- موؤ�ص�صة وايت ريبون - م م ح 

2- حممد ا�صماعيل علي عبدالرحيم الفهيم 
حيث ان املدعي : �صركة اخلليج للتمويل - �س م خ 

قد اقام عليك لدى هذه املحكمة  الدعوى املذكورة ويعلنك فيها :  
الرابعة(  التجارية  املدنية  امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية  لذلك يقت�صي ح�صورك 
القاعة رقم 140 يف متام ال�صاعة الثامنة ون�صف من �صباح يوم 2018/9/27 وذلك ل�إجابة 
على الدعوى وتقدمي ما لديكما من بيانات ويف حال تخلفكما عن احل�صور او عدم ار�صال 

وكيل عنكما يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابكما. 
مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2017/5663 ت ج 
املرفوعة من املدعي/ �صركة بو�صكو للتجارة - ذ م م 

عبداهلل  حممد   -2 م   م  ذ   - الملنيوم  ل�صناعة  1-هورايزن  عليه/  املدعي  اىل 
جمعة ال�صري - حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري : - بالزام املدعي عليهما بان 
يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 43.839 درهم , مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ قيد 
املق�صى  املبلغ  ا�صل  على  الفائدة  تزيد  ل  ان  على  التام  ال�صداد  الدعوى وحتى 
به , وبالر�صوم وامل�صاريف وث�ثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما قاب� 
وبفوات   , ل�ع�ن  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ث�ثني  خ�ل  ل��صتئناف 
هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�صار اليه و�صتتخذ بحقكم الجراءات 

القانونية لتنفيذه �صدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن للح�شور امام مدير ادارة الدعوى بالن�شر 

 يف الدعوى رقم  2018/2443 مدين جزئي  
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

اىل املدعي علي��هم 1- را�صنا لتجارة املواد الغذائية  2-حممد م�صطفى انتورو فالبيل 
حمي الدين كوتي - هندي اجلن�صية - اقامت املدعي����ة / بنك دبي الإ�ص�مي - �س م ع - 
الدعوى رقم  2018/2443 مدين جزئي  عجمان - املو�صوع : تثبيت المر على عري�صة 
عليهما  املدعي  مطالبة  مع  الثاين  عليه  للمدعي  ال�صفر  من  منع   )2018/2305( رقم 
وامل�صروفات  وال��ر���ص��وم  دره��م   205.336.00 وق���دره  مبلغ  ب�صداد  والتكافل  بالت�صامن 
ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�صور امام مدير ادارة الدعوى مبحكمة عجمان 
او  �صخ�صيا     8.30 ال�صاعة   2018/9/26 امل��واف��ق    الرب��ع��اء  ي��وم  البتدائية  الحت��ادي��ة 
بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اع�ه بو�صفك املدعي عليه.
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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جمعية الإمارات لرعاية املوهوبني تناق�س اآلية تنفيذ ا�ضراتيجيتها وبراجمها امل�ضتقبلية
•• دبي-وام:

امل��وه��وب��ني خ�ل  ل��رع��اي��ة  الإم������ارات  ن��اق�����ص��ت جمعية 
اج��ت��م��اع��ه��ا ب��رئ��ا���ص��ة م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���ص��اح��ي خلفان 
مت��ي��م ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����ص��رط��ة والأم�����ن ال���ع���ام يف دبي, 
وبراجمها  ا�صرتاتيجيتها  تنفيذ  اآلية  اجلمعية  رئي�س 

امل�صتقبلية.
فازوا  الذين  بالطلبة  بالهتمام  رئي�س اجلمعية  ووجه 
يف الدورات ال�صابقة لختبارات الذكاء ومتابعتهم ودعم 

قدراتهم الإبداعية واملراحل التعليمية التي قطعوها.
على  املدرجة  املوا�صيع  من  ع��ددا  الجتماع  وا�صتعر�س 

جدول الأعمال اأهمها تقرير حول املراحل التي قطعها 
اأطلقتها  التي  املبادرة  برنامج “املربمج املواطن” وهي 
ب��ن حممد  “جامعة ح��م��دان  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  اجل��م��ع��ي��ة 

الذكية” وترعاها تعاونية الحتاد.
تنفيذها  مت  التي  ال���دورات  على  املجتمعون  اطلع  كما 
الذين  والطالبات  الطلبة  وع��دد  املا�صي  ال��ع��ام  خ���ل 
امل��ق��ب��ل��ة للربنامج  ل��ل��خ��ط��ة  ف��ي��ه��ا وم���ق���رتح  ان��ت�����ص��ب��وا 
ومراحلها الزمنية واأهم التخ�ص�صات التي ت�صتمل عليها 
وتطلعاتها امل�صتقبلية وموعد الدورة املقبلة لختبارات 
جلائزة  العا�صرة  للدورة  اجلارية  وال�صتعدادات  الذكاء 

الإمارات للعلماء ال�صباب 2019م.

ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة جمعية  تنفيذ  اآل��ي��ة  الج��ت��م��اع  ون��اق�����س 
والربامج  اخلطط  واأه��م  املوهوبني,  لرعاية  الإم���ارات 
التي تت�صمنها ال�صرتاتيجية, والتي تواكب التطلعات 
ورعايتهم  املوهوبني  اكت�صاف  يف  للجمعية  امل�صتقبلية 

وتتوافق مع الأهداف العامة للدولة يف هذا املجال.
رئي�س  نائب  ال��ع��ور  من�صور  ال��دك��ت��ور  الج��ت��م��اع  ح�صر 
والدكتور  ال��ع��ام  ال�����ص��ر  اأم���ني  �صفر  وم��ن��رية  اجلمعية 
�صيف اجلابري والدكتور �صافع النيادي وفاطمة الدربي 
للجمعية  الإع���م��ي  امل�صت�صار  ال�صابوين  زي��د  وامل��ق��دم 
جلمعية  العلمية  امل�صت�صارة  ث��اب��ت  مناهل  وال��دك��ت��ورة 

الإمارات لرعاية املوهوبني.

عمل يف القوة 41 عامًا وتراأ�ش �صعبة الت�صوير 

القائد العام ل�ضرطة دبي يكرم م�ضتاق اأحمد اأمري تقديرًا لعطائه

�ضرطة دبي ت�ضل اإىل الرنويج خالل م�ضاركتها يف املعر�س ال�ضياحي املتنقل »زوروا الإمارات«

بحث �ضبل التعاون بني �ضرطة دبي وموا�ضالت الإمارات يف املجال املايل

•• دبي-الفجر:

كرم �صعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
دبي,  ل�صرطة  العام  القائد  امل��ري, 
م�صتاق  م��ت��ق��اع��د  اأول  ال���وك���ي���ل 
�صعبة  رئي�س  اأم��ري,  اأحمد حممد 
اإدارة  يف  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�صوير 
الإع���م الأمني يف الإدارة العامة 
لعطائه  تقديرا  املجتمع,  لإ�صعاد 
املخل�صة  وخدمته  ومتيزه  املثمر 
���ص��رط��ة دب���ي التي  وال��ط��وي��ل��ة يف 

امتدت لنحو 41 �صنة.

ل�صرطة دبي يف م�صرية عمله التي 
برفقة  و�صافر  41 عاماً  جت��اوزت 
وف���ود ال�����ص��رط��ة اإىل ال��ع��دي��د من 
م�صاركاتها  لتوثيق  ال��ع��امل  دول 
العاملية  واملهرجانات  املنا�صبات  يف 
اأ�صرتاليا  يف  ال�����ص��رط��ة  ك��اأومل��ب��ي��اد 
1988 وكندا 1990 والوليات 
اإىل   ,1992 الأمريكية  املتحدة 
العديد  تنظيم  من  متكنه  جانب 
من معار�س ال�صور اخلا�صة بينها 
الأمريكية  العا�صمة  يف  معر�س 

وا�صنطن.

حياة �صعيدة.
اأول  م����ن ج���ان���ب���ه, ع����رب ال���وك���ي���ل 
عن  اأم���ري,  حممد  اأح��م��د  م�صتاق 
العامة  للقيادة  وام��ت��ن��ان��ه  �صكره 
الفر�صة  اإتاحة  على  دبي  ل�صرطة 
من�صبيها  ���ص��م��ن  ي���ك���ون  لأن  ل���ه 
اأنه  اإىل  م�صرياً  عاماً,   41 خ���ل 
�صرطة  يف  ب��ال��ع��م��ل  ج����دا  ف���خ���ور 
الطويلة,  ال����ف����رتة  ل����ه����ذه  دب�����ي 
ال��ع��م��ل على  زم����ئ���ه يف  ����ص���اك���راً 
العون  وت���ق���دمي  امل��ع��ام��ل��ة  ح�����ص��ن 
ل���ه خ����ل ف���رتة ع��م��ل��ه. والتحق 

واأث��ن��ى ���ص��ع��ادة ال��ل��واء امل���ري على 
اأحمد  م�صتاق  اأول  الوكيل  جهود 
اأمري, وكفاءته يف اأداء املهام املوكلة 
الع�م  اإدارة  يف  عمله  اأثناء  اإليه 
يحتذى  مثال  ك��ان  حيث  الأم��ن��ي 
به يف الأخ�ق والتفاين يف العمل, 
يحذو  اأن  اجل��م��ي��ع  م���ن  م��ت��م��ن��ي��اً 

حذوه وال�صري على خطاه.
تقدير  �صهادة  امل��ري  اللواء  و�صلم 
وهدية عينية للوكيل اأول م�صتاق 
ل�صرطة  قدمه  مبا  عرفانا  اأحمد 
له  دبي خ�ل فرتة عمله متمنياً 

اأحمد حممد  م�صتاق  اأول  الوكيل 
دبي  ����ص���رط���ة  ب���ال���ع���م���ل يف  اأم������ري 
 1977 ع���ام  13اأكتوبر  ب��ت��اري��خ 
احلافلة  م�صريته  خ���ل  والتقط 
ال�صور  م����ن  ج������داً  ك���ب���ريا  ع������ددا 
ومراحل  القوة  تاريخ  وثقت  التي 
تطورها, اإىل جانب التقاط �صور 
على  التاريخية  الأح���داث  لبع�س 
م�صتوى دولة الإم��ارات حيث كان 
اأوائل املمتهنني ملهنة الت�صوير يف 
الدولة. ووجد الوكيل اأول م�صتاق 
اأحمد كل الدعم من القيادة العامة 

•• دبي- الفجر:

ال��ع��ام��ة ل�صرطة  ال��ق��ي��ادة  ���ص��ارك��ت 
ال�صرطة  ب����������اإدارة  مم���ث���ل���ة  دب�������ي, 
العامة  الإدارة  يف  ال�����ص��ي��اح��ي��ة 
يف  اجلنائية,  واملباحث  للتحريات 
الذي  املتنقل  ال�صياحي  امل��ع��ر���س 
حتت  الق���ت�������ص���اد  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه 
مملكة  يف  الإم����ارات«  »زوروا  �صعار 
الرنويج من   16 وحتى 22 من 

ال�صهر اجلاري.
ال�صياحي  املعر�س  جولة  وت�صمل 

الربنامج  مدير  احل��م��ادي,  �صالح 
وال�صيد  ل���ل�������ص���ي���اح���ة,  ال����وط����ن����ي 
اأح��م��د ج��ا���ص��م ال��ري�����س م��ن وزارة 
الق��ت�����ص��اد, وال�����ص��ي��د ي��و���ص��ف عبد 
رئي�س  اأول  �صكرتري  احليايي  اهلل 
ق�����ص��م ال�����ص��وؤون امل��ال��ي��ة والإداري������ة 
املواطنني,  وخ��دم��ات  والقن�صلية 
�صعادته عن خال�س �صكره  واأع��رب 
للخدمات احل�صارية التي تقدمها 
ال�صرطة  ت��وف��ره  وم��ا  دب��ي  �صرطة 
ت�صعد  خ���دم���ات  م���ن  ال�����ص��ي��اح��ي��ة 

ال�صياح.

والفعاليات  الأن�����ص��ط��ة  م���ن  ع���دد 
اإبراز مواطن اجلذب  اإىل  الرامية 
باملعامل  وال���ت���ع���ري���ف  ال�����ص��ي��اح��ي, 
يقدمها  التي  واملرافق  واخلدمات 
ال���ق���ط���اع ال�����ص��ي��اح��ي ال���وط���ن���ي يف 
اإم����������ارات ال�����دول�����ة, كما  خم��ت��ل��ف 
زوار  اإىل  دب����ي  ���ص��رط��ة  وف����د  ق����دم 
ال�صرطة  دور  �صرحا حول  املعر�س 
ال�صياحية واخلدمات التي تقدمها 
ل��ه��م م��ن��ذ حل��ظ��ة و���ص��ول��ه��م اإىل 
مغادرتهم  اإىل  وامل���ط���ارات  امل��ن��اف��ذ 

اأرا�صيها ب�ص�م.

اإ�صكندنافية,  التنقل يف ث�ث دول 
ومملكة  ال�������ص���وي���د  مم��ل��ك��ة  وه�����ي 
ال�����رنوي�����ج ومم���ل���ك���ة ال�����دمن�����ارك, 
والهيئات  ال�����دوائ�����ر  مب�������ص���ارك���ة 
ال�����ص��ي��اح��ي��ة يف خم��ت��ل��ف اإم�������ارات 
من  ع������دد  ج����ان����ب  اإىل  ال������دول������ة, 
املعنية  املحلية  احلكومية  اجلهات 
وجمموعة  ال�����ص��ي��اح��ي,  ب��ال��ق��ط��اع 
ال�صياحة  و�صركات  موؤ�ص�صات  من 
ومكاتب  وال����ف����ن����ادق  وال�����ط�����ريان 

ال�صفر والعط�ت يف الدولة.
تنفيذ  املتنقل  املعر�س  ويت�صمن 

وزار املعر�س �صعادة عبد اهلل خلفان 
الرميثي, �صفري دولة  مطر �صعيد 
الرنويج,  مم��ل��ك��ة  ل���دى  الإم������ارات 
اأول  امل���زم  �صرح من  اإىل  وا�صتمع 
اأحمد اهلي وامل�زم عبداهلل البناي 
حول اخلدمات التي يقدمها مركز 
SPS واخلدمات  الذكي  ال�صرطة 
ال�صياحية  ال�صرطة  تقدمها  التي 

لزوار و�صياح دبي.
ال�صفري  �صعادة  ت�صلم  اخل��ت��ام  ويف 
اأو���ص��ل��و درعا  ل��دول��ة الإم������ارات يف 
عبداهلل  ال�صيد  بح�صور  تذكارية 

•• دبي-الفجر:

ا�صتقبلت الإدارة العامة للمالية يف 
وف��داً من موا�ص�ت  دب��ي,  �صرطة 
الم���ارات, �صمن زي��ارة تهدف اإىل 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى  الط�����ع 
والأن����ظ����م����ة امل���ال���ي���ة واخل����دم����ات 
والتطبيقات املعمول بها يف �صرطة 
دبي يف جمال املوازنة الراأ�صمالية, 
والتكاليف  الت�صغيلية,  وامل���وازن���ة 
واحل�����������ص�����اب�����ات وال�����ص����ت����ث����م����ارات 
والودائع, اإ�صافة اإىل عقد املقارنات 
بني  احل�صابات  اإدارة  يف  املرجعية 

اجلانبني.
ورح�����ب ال�����ص��ي��د م���اج���د ع��ب��د اهلل 
امل���وازن���ة  اإدارة  م���دي���ر  ال��ع��ق��ي��ل��ي, 
ال�صيف,  ب���ال���وف���د  واحل�������ص���اب���ات, 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ح���ر����س  م����وؤك����داً 
ل�صرطة دبي على مد كافة ج�صور 
املوؤ�ص�صات  خمتلف  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل 
وال��دوائ��ر احلكومية داخ��ل وخارج 
الدولة بهدف نقل املعارف وتبادل 
اخل����ربات واأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات مع 

الهيكل  ���ص��م��ن  امل�����ص��ان��دة  ال��ع��ام��ة 
التنظيمي ل�صرطة دبي, وتتلخ�س 
روؤيتها يف اأن تكون متميزة يف اإدارة 
املالية  واخل����دم����ات  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
العاملية,  امل��وا���ص��ف��ات  لأع��ل��ى  وف��ق��ا 
امل��ال��ي��ة التي  وت���ق���دمي اخل���دم���ات 
وتتميز  وامل��رون��ة  بالكفاءة  تت�صف 
بال�صرعة والدقة با�صتخدام اأحدث 
و�صائل التقنية للح�صول على ر�صا 

املتعاملني وال�صركاء.
اأث��ن��ى ال��وف��د ال�صيف  م��ن ج��ان��ب��ه 
على جتربة �صرطة دبي املتميزة يف 
خمتلف املجالت الإدارية واملالية, 
اأن��ظ��ار العديد  ال��ت��ي ب��ات��ت حم��ط 
يف  العاملة  الأمنية  املوؤ�ص�صات  من 
واملوؤ�ص�صات  والهيئات  املجال  نف�س 
الكبري  بالتعاون  م�صيداً  الأخ��رى, 
الإدارة  يف  املخت�صون  اأب���داه  ال��ذي 
ال��ع��ام��ة للمالية ومب��ا زوده���م من 
تفاعل  م��ن  اأب���دوه  وم��ا  معلومات, 
م��ع اأه�����داف ال���زي���ارة, وال����رد على 
جميع ال�صتف�صارات املتعلقة باإدارة 

املوارد املالية.

العمل  تنعك�س وت�صب يف م�صلحة 
اإحدى  تعترب  اأن��ه��ا  كما  امل�����ص��رتك, 
تلك  تنتهجها  التي  ال��ق��ن��وات  اأه��م 
النظر  وج��ه��ات  لتقريب  ال���دوائ���ر 
لتحقيق  واح�����د  ك��ف��ري��ق  وال��ع��م��ل 
امل�����ص��ل��ح��ة ال���ع���ام���ة, م�������ص���رياً اىل 
دبي  يف  وال���ت���ع���اون  ال�������ص���راك���ة  ان 

ت��ل��ك اجل����ه����ات, وال����ص���ت���ف���ادة من 
وتعميم  املرجعية,  امل��ق��ارن��ات  عقد 
التجارب الناجحة مع تلك اجلهات 

بهدف امل�صلحة العامة.
واأ�صار العقيلي خ�ل الجتماع اىل  
اأهمية عقد مثل هذه الجتماعات 
التن�صيقية ملا لها من نتائج مثمرة 

اأ���ص��ب��ح��ا م��ث��ال ي��ح��ت��ذى ب���ه, لي�س 
الإقليمي  اأو  املحلي  ال�صعيد  على 
الدويل  ال�صعيد  على  بل  فح�صب, 
توجيهات  ب��ف�����ص��ل  وذل����ك  اأي�������ص���اً, 

قيادتنا الر�صيدة.
اأن الإدارة العامة  واأو�صح العقيلي 
الإدارات  اإح������دى  ه���ي  ل��ل��م��ال��ي��ة, 

اإدارة املرور ب�ضرطة راأ�س اخليمة تن�ضح ال�ضياح مروريًا
•• راأ�س اخليمة – الفجر

لتعزيز  املتوا�صلة  ج��ه��وده  �صمن 
الأم�����������ن وال���������ص�����م����ة امل������روري������ة 
وم�صتخدمي  ال�صائقني  وح��م��اي��ة 
املرورية  احل�����وادث  م���ن  ال��ط��ري��ق 
ال��ع��ام��ة ل�صرطة  ال��ق��ي��ادة  ن��ف��ذت   ,
املرور  ب���اإدارة  اخليمة ممثلة  راأ���س 
التوعية  –فرع  وال��������دوري��������ات 
والإع�م املروري– حملة توعوية 
اأم���اك���ن  ال�������ص���ّي���اح يف  ا����ص���ت���ه���دف���ت 
 , ب���الإم���ارة  ال�صياحية  ت��واج��ده��م 
والإر�صاد  ال��ن�����ص��ح  ت��ق��دمي  ب��ه��دف 
ب����اأه����م����ي����ة الل�������ت�������زام ب���ال���ق���واع���د 
والأنظمة املرورية الكفيلة بتعزيز 
�ص�متهم  ع��ل��ى  اأم��ن��ه��م وحت��اف��ظ 
وجت���ن���ب���ه���م ال���ت���ع���ر����س حل������وادث 
ل�صرتاتيجية  حتقيقاً   , م��روري��ة 
جعل  اإىل  الهادفة  الداخلية  وزارة 

الطرق اأكرث اأمناً واأماناً.
اأحمد  اأول  امل�صاعد  م��ن  ك��ً�  وق��ام 
اأول  وامل�����ص��اع��د  ك��ن��در  عبداحلميد 
ح��م��د ال��ك��ت��ب��ي ب���ت���وزي���ع ع����دد من 
مرتادي  على  التوعوية  الن�صرات 
اجلن�صيات  من  ال�صياحية  املناطق 
موؤكدين   , امل��خ��ت��ل��ف��ة  الأج���ن���ب���ي���ة 
اخليمة  راأ���������س  ����ص���رط���ة  ح����ر�����س 
ب�صكل م�صتمر ودوؤوب على حماية 
املخاطر  من  الطريق  م�صتخدمي 
وامل�صاة  ال�����ص��ائ��ق��ني  وخ�������ص���و����ص���اً 
و�صمان �ص�متهم واحلد من وقوع 

التوعية  لهم  ووج��ه��وا   , احل���وادث 
ال�صري  بقوانني  باللتزام  ال�زمة 
ت��ع��ري�����س حياتهم  وع����دم  وامل�����رور 
يرافقونهم  الذين  اأبنائهم  وحياة 

باملركبة والآخرين للخطر.
ودعا الفريق اجلمهور وم�صتخدمي 
عنا�صر  مع  التعاون  اإىل  الطريق 
اأه����داف����ه����م  ن�������ص���ر  ال���������ص����رط����ة يف 
ور���ص��ال��ت��ه��م واح������رتام ال���ق���ان���ون , 
م�صتخدمي  �ص�مة  اأن  م��وؤك��دي��ن 
م�صرتكة  م�������ص���وؤول���ي���ة  ال���ط���ري���ق 
ال�صخ�س  م��ن  وت��ب��داأ  ب��ني اجلميع 
, كما قاما لفريق  ال�صائق«  »نف�صه 
بتوزيع الهدايا على الأطفال الني 

تواجدوا مع ذويهم.

باعتماد جمل�ش اإدارتها وقرار من مديرها العام
تعيني عبداهلل الكندي رئي�ضًا تنفيذيًا للعمليات يف موا�ضالت الإمارات 

•• دبي –  الفجر:

موا�ص�ت  اإدارة  جم��ل�����س  اع��ت��م��د 
الإم��ارات برئا�صة معايل ح�صني بن 
اإب��راه��ي��م احل���م���ادي وزي���ر الرتبية 
اإدارة  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س  وال��ت��ع��ل��ي��م 
امل��وؤ���ص�����ص��ة, ت��ع��ي��ني ع���ب���داهلل حممد 
للعمليات,  تنفيذياً  رئي�صاً  الكندي 
ملوا�ص�ت  الوظيفي  الهيكل  �صمن 

الإمارات.
الإدارة,  جمل�س  لع��ت��م��اد  واإحل���اق���اً 
عبداهلل  حممد  �صعادة  اأ���ص��در  فقد 
موا�ص�ت  ع�����ام  م���دي���ر  اجل����رم����ن 
الإم���ارات, ق��راراً بذلك اب��ت��داًءا من 

الأول من اأغ�صط�س لعام 2018.
ووفقاً للقرار, فاإن الرئي�س التنفيذي 
من  ع���دد  تنفيذ  ي��ت��وىل  للعمليات 
اأداء  م�صتوى  حت�صني  اأهمها  امل��ه��ام 
اإتخاذ  ودع���م  واخل��دم��ات  العمليات 
وحتديد  الإ�صرتاتيجية,  ال��ق��رارات 
وتنفيذ  ال��ت��ط��وي��ري��ة  الإح��ت��ي��اج��ات 
ال���ع����ق���ة  ذات  ال���ت���غ���ي���ري  خ����ط����ط 
ال���ع���م���ل���ي���ات مب����ا يحقق  ب��ت��ح�����ص��ني 
اإىل جانب تنمية  املتعاملني,  �صعادة 

وفق  املتاحة  ال�صتثمارية  الفر�س 
متطلبات اأ�صحاب امل�صلحة, و�صمان 
لتقدمي  ال��ع��م��ل  اإج������راءات  �ص��صة 
للمتعاملني  اخل�����دم�����ات  اأف�������ص���ل 
وال��داخ��ل��ي��ني, وتوفري  اخل��ارج��ي��ني 
البنية التحتية ال�زمة ملواكبة منو 

الأعمال والتوجهات املوؤ�ص�صية.
اإىل فريق عمل  الكندي  ان�صم  وقد 
 2001 يف  الإم��������ارات  م���وا����ص����ت 
رئي�س  من�صب  حينها  �صغل  ح��ي��ث 
ق�����ص��م ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ف��ن��ي��ة, وم���ن ثم 
توىل من�صب مدير فرع املوا�ص�ت 
 ,2004 ع��ام  ال�صارقة  يف  املدر�صية 

مديراً  اأ����ص���ب���ح   2012 ع����ام  ويف 
تنفيذياً لدائرة تطوير الأعمال.

وخ����������ل م�������ص���ريت���ه ال���ع���م���ل���ي���ة يف 
م����وا�����ص�����ت الإم��������������ارات, اأ�����ص����رف 
على  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س 
من  الهامة,  امل�صاريع   م��ن  العديد 
احلاف�ت  موا�صفات  تطوير  بينها 
تكييف  وم�������������ص������روع  امل�����در������ص�����ي�����ة 
تطوير  دائ��رة  وتاأ�صي�س  احل��اف���ت, 
املكلف  الفريق  تراأ�س  كما  الأعمال, 
ال�صرتاتيجية  اخل���ط���ة  ب�����اإع�����داد 
-2013 ل����أع���وام  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
2016, ومتابعة تنفيذ امل�صروعات 
وكذلك  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة,  وال��ف��ر���س 
من  ال��دول��ة  خ��ارج  التو�صع  م�صروع 
ال�صعودية  ال�صركة  تاأ�صي�س  خ���ل 
الإماراتية للنقل املتكامل »�صيتكو«, 
بالإ�صافة اإىل تروؤ�صه الفريق املكلف 
ال�صرتاتيجية  اخل���ط���ة  ب�����اإع�����داد 
العديد  وغريها   ,2022-2018
م���ن امل�����ص��اري��ع ال���ص��ت��ث��م��اري��ة التي 
املوؤ�ص�صة  م��وق��ع  تعزيز  يف  �صاهمت 
الريادي يف قطاع النقل واملوا�ص�ت 

حملياً واإقليمياً.

»النزاهة اجلمركية« يف ور�ضة جمارك راأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اخ��ت��ت��م��ت دائ����رة ج��م��ارك راأ�����س اخل��ي��م��ة ي���وم اخلمي�س 
املا�صي ور�صة حول النزاهة اجلمركية ملوظفي العمليات 

اجلمركية.
ق���دم ال����دورة ال��ت��ي ا���ص��ت��م��رت ي��وم��ني  ���ص��ارك فيها 20 
موظفا من خمتلف املراكز اجلمركية يو�صف اأبو رومي  

اأخ�صائي التدريب بالدائرة.

النزاهة  م��ف��ه��وم  ال���ور����ص���ة ح����ول  م�����واد  وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
اجلمركية, واأهمية النزاهة للعمل اجلمركي, بالإ�صافة 
تنمية  ودائ����رة  اجلمركية  للنزاهة  اأرو���ص��ا  اإع����ن  اإىل 

النزاهة للعمل اجلمركي.
وياأتي تنظيم الور�صة التخ�ص�صية �صعيا من الدائرة اإىل 
امل�صتجدات  ملواكبة  الب�صرية  وقدراتها  مواردها  تطوير 
املتعلقة بالعمل اجلمركي وكل ما من �صاأنه اأن ي�صهم يف 

بناء قدرات املوظفني و�صقلها. 
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ماكرون يرّفع رتبة 20 حركيا جزائريا 
•• باري�س-اأ ف ب:

مقاتلون  هم  حركيني  تكرمي  م��اك��رون  اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  ق��رر 
جزائريون �صابقني حاربوا يف �صفوف اجلي�س الفرن�صي خ�ل حرب حترير 
يف  ُن�صر  م��ر���ص��وم  مب��وج��ب  م��اك��رون  ورّف���ع   .)1962-1954( اجل��زائ��ر 
لهم  جمعية  وموؤ�ص�صة  �صابقني  حركيني  �صتة  اجلمعة,  الر�صمية  اجلريدة 
الدولة  متنحها  تكرمي  رتبة  اأعلى  فار�س,  برتبة  ال�صرف  ج��وق  درج��ة  اىل 
الوطني  ال�صتحقاق  درج��ة  اىل  اأ�صخا�س  اأرب��ع  ترفيع  مت  كما  الفرن�صية. 
رتبة فار�س وغالبيتهم ممثلني جلمعيات  اآخرين اىل  برتبة �صابط و15 
للحركيني  الوطني  اليوم  اأي��ام على  ب�صعة  التكرمي قبل  وياأتي  اأو هيئات. 
امل�صادف يف 25 اأيلول �صبتمرب اجلاري. وكانت فرن�صا ا�صتقبلت بعد حرب 
اجلزائر نحو 60 الف جزائري مت جتنيدهم يف �صفوف اجلي�س الفرن�صي 
بعد توقيع اتفاق �ص�م مع اجلزائر. اإل اأنها تخلت عن 55 اىل 75 األفا 
انتقام دامية من قبل قوميني  املوؤرخني تعر�صوا لعمليات  اآخرين بح�صب 
دع��ت يف  م��اك��رون  �صّكلها  وك��ان��ت جمموعة عمل  ك��ان��وا يعتربونهم خ��ون��ة. 
 40 بقيمة  والت�صامن”  للتعوي�س  “�صندوق  ت�صكيل  اىل  يوليو  مت��وز 
مليون يورو لهوؤلء املقاتلني ال�صابقني وابنائهم. لكن هذا املبلغ اأدنى بكثري 
اأيلول  دعا ممثلون عن احلركيني يف مطلع  فقد  من مطالب اجلمعيات. 
�صبتمرب ماكرون اىل تعوي�س عن ال�صرار التي تعر�صوا لها يف نهاية حرب 
اجلزائر وذكروه بالدعم الذي قدموه له يف العام 2017 مهددين برفع 

دعوى �صد احلكومة الفرن�صية بتهمة ارتكاب جرائم �صد الإن�صانية.
رغبتها  للحركيني  الوطني  الت�����ص��ال  جلنة  ج���ددت  اأي���ام,  بب�صعة  بعدها 
ورفع  النهاية”  “حتى  امل�����ص��ي  يف 
ق�صيتها اأمام املحاكم الدولية ما مل 
حت�صل على رّد مر�ٍس من احلكومة 

الفرن�صية.
مبادرة  بعيد  ال��ت��ك��رمي  ق���رار  وي��اأت��ي 
ترتدي رمزية عالية ملاكرون عندما 
�صبتمرب  اأي����ل����ول  اأوا�����ص����ط  يف  ت���ق���دم 
اودان  موري�س  اأرملة  من  بالعتذار 
حتت  م��ات  ال��ذي  ال�صيوعي  النا�صط 
التعذيب وكان �صحية “النظام الذي 
اجلزائر”  يف  اآن���ذاك  فرن�صا  اأُق��ام��ت��ه 

على حد تعبري الرئي�س.

فر�ضة اردوغان للكتابة يف ال�ضحافة الغربية..ال�ضحافيون امل�ضجونون حول العامل.. ثلثهم يف تركيا

لإدراك  ول���رمب���ا  واأوروب�������ا.  اخل��ل��ي��ج 
الرئي�س ال�صوري ب�صار الأ�صد لكيفية 
ال�صرتاتيجي  مب��وق��ع��ه  ب��ل��ده  ت��اأث��ر 
الذي اأدى لزعزعة ا�صتقراره قدمياً, 
عر�صاً   ,2009 عام  يف  رف�س,  فقد 
ل��ن��ق��ل الغاز  ق��ط��ري��اً لإن�������ص���اء خ���ط 
ال�صورية, ووافق على  الأرا�صي  عرب 
الإيرانية  النفط  حقول  ي�صل  خط 
مرة,  ولأول  اأ���ص�����س,  م��ا  ب��امل��ت��و���ص��ط, 
حبل �صر فولذي ي�صله بحلفائه يف 

طهران.
ويرى الكاتب اأن الأ�صباب التي دفعت 
الوليات املتحدة لأن تكون م�صتعدة 
التي  ذات��ه��ا  ه��ي  ���ص��وري��ا,  للتدخل يف 
وي�صعى  ال�����رو������س.  ال����ي����وم  حت�����رك 
الرئي�س الرو�صي, ف�دميري بوتني, 
لوقف تراجع نفوذ ب�ده عن طريق 
التحكم يف م�صارات الطاقة املتدفقة 
م���ن رو���ص��ي��ا يف ج��م��ي��ع الجت���اه���ات, 
ال�������ص���رق الأو������ص�����ط وم��ن��ط��ق��ة بحر 
قزوين. و�صتوؤدي �صيطرته على املمر 
احتكار  يف  فر�صه  لتح�صني  ال�صوري 

العرو�س الأوروبية لحقاً.
وب��ع��د جن��اح��ه يف حماية الأ���ص��د من 
ق���رارات جمل�س  ال��غ��رب ع��رب  انتقام 
بوتني,  ���ص��ي��ط��ل��ب  ال�������دويل,  الأم������ن 
ب���دون ���ص��ك, ثمن ذل��ك ال��دع��م عرب 
ات��ف��اق��ي��ات جت���اري���ة ط��وي��ل��ة الأج����ل, 
اإن�����ص��اء ق���واع���د بحرية  ف�����ص��ً� ع���ن 

وجوية يف �صوريا. 
ب��اأن ع�صر  ويف ختام كتابه, يرى بار 
اأمريكا يف ال�صرق الأو�صط يف انتهى, 

وبداأ ع�صر رو�صيا بالفعل. 

الأمريكي  ل��ل��ت��دخ��ل  ب���داي���ة  م��ث��ل��ت 
ن�صيها  ل��ك��ن  الأو�����ص����ط,  ال�����ص��رق  يف 
ال�صيا�صة  �صناع  فيهم  اجلميع, مبن 
الأم��ري��ك��ي��ة. ورغ����م ذل����ك, م��ا زالت 
ا�صرتاتيجية  اأه��م��ي��ة  مت��ث��ل  ���ص��وري��ا 
ل��ب��ع�����س ال�����دول, ول��ي�����س م���ن بينهم 

الوليات املتحدة. 
جيو�صيا�صية  ح��ق��ائ��ق  ب��ق��ي��ت  ول��ك��ن 
تناف�س  منطقة  �صوريا  من  جعل  ما 
دويل يف الأربعينيات واخلم�صينيات. 
ف�صوريا تقع على املمر الطبيعي بني 

ال�صورية بزعم اأنهم يرغبون بزيارة 
حقيقة  ويف  ���ص��ل��ي��ب��ي��ة.  ق�����ع  ع����دة 
�صوريني  على  التعرف  اأرادوا  الأم��ر, 
يف م��واق��ع ن��ف��وذ م��ن ال��ذي��ن تعلموا 
على  اأمريكية,  وجامعات  معاهد  يف 
اأمل احل�صول م�صاعدتهم يف حتقيق 
الرجال  مهمة  كللت  وق��د  غايتهم. 
�صوريا,  واأ���ص��ب��ح��ت  ب��ن��ج��اح,  ال��ث���ث 
1947 حت��ك��م من  ب��ح��ل��ول خ��ري��ف 
اأديب  ث��م  وم��ن  الزعيم  ح�صني  قبل 
لأمريكا.  ال�صديقني  ال�صي�صكلي, 

ومن يومها اأ�صبح موقع �صوريا مهم 
بالن�صبة  ك��ان  كما  املتحدة  للوليات 

لل�صليبيني قبل 800 عام. 
ويلفت بار ملوقع �صوريا ال�صرتاتيجي 
الهام, ف�صً� عن ثرواتها, ما اأعطاها 
اأهمية كربى. فقد �صعى ال�صليبيون 
القرنني  يف  �صوريا  على  ل��صتي�ء 
ال���ث���اين وال���ث���ال���ث ع�����ص��ر لأن���ه���ا تقع 
اأوروبا  ب��ني  ال��ت��ج��اري  الطريق  على 
والقد�س. وبنف�س القدر مثل موقعها 
الث�ثة  ل�أمريكيني  ك��ربى  اأهمية 

على  تقع  لأنها  �صبتمرب1947,  يف 
ط��ري��ق خ��ط اأن��اب��ي��ب ت��اب���ي��ن الذي 
النفط  مهد لنقل كميات هائلة من 
ال�صعودي اإىل اأوروبا عرب ميناء على 
ذلك  اأه��م��ي��ة  ك��ان��ت  وت��ل��ك  املتو�صط. 
اآي  ال�صي  �صعى رج�  ال��ذي  امل�صروع 
اأي لتاأمنيه لي�س بهدف الق�صاء على 
بل  وح�صب,  بديلة  بريطانية  خطة 
عرب تدخلهما بدرجة ل م�صبوقة, يف 

ال�صيا�صات املحلية يف املنطقة.
وح�صب الكاتب, رغم اأن تلك املرحلة 

••وا�صنطن-وكاالت:

اإ�صطنبول  �صعبي كبري يف  اأم���ام جتمع  رج��ل  وق��ف  ال��زم��ن,  م��ن  منذ عقدين 
واألقى بع�س الأبيات ال�صعرية. بعد فرتة ق�صرية األقي القب�س عليه ثم اأر�ِصل 
حكومة  نف�صه  الرجل  يراأ�س  اليوم,  الدينية.  الكراهية  لإثارته  ال�صجن  اإىل 
ا�صتهلت  ال�صعراء والكّتاب وال�صحافيني على نطاق وا�صع جداً. هكذا  ت�صجن 
ال�صحافية جوانا هونغ مقالها يف جملة “نيوزويك” الأمريكية م�صرية اإىل 
اأّن تركيا يف عهد رجب طيب اأردوغان اأ�صبحت اأكرب �صّجان لل�صحافيني الذين 
يقبع من بينهم 150 �صخ�صاً داخل ال�صجون الرتكية منذ حماولة النق�ب 
الرتكي  ل���إع���م  احل��ري��ة  حملة  من�صقة  ه��ون��غ,  وذك���رت   .2016 يوليو  يف 
التي تديرها منظمات مثل العفو الدولية ومرا�صلون ب� حدود وغريها, اأّن 
كتبوها  مقالت  ب�صبب  ال�صحافيني  اإىل  ُوجهت  ب��الإره��اب  مرتبطة  اتهامات 

عنها.  ع��ربوا  اآراء  ب�صبب  اأو  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على  ن�صروها  اأو 
اإغ����ق اأكرث  األ��ت��ان بال�صجن م��دى احل��ي��اة. مت  اأح��م��د  وُح��ك��م على ك��رث مثل 
القطاع  يف  وموظف  �صحايف   2500 خ�صر  فيما  اإع�مية  و�صيلة   180 من 
الإع�مي عملهم. لهذا ال�صبب, ومن دون مفاجاأة, و�صع املوؤ�صر العاملي حلرية 
180 حيث تو�صطت  اأ�صل  157 من  املرتبة  ال�صنة تركيا يف  ال�صحافة هذه 
رواندا وكازاخ�صتان. يقبع ثلث جميع ال�صحافيني امل�صجونني حول العامل يف 
الرتكية يف  ال�صوؤون  املا�صي, كتبت مقررة  الأ�صبوع  الرتكية. خ�ل  ال�صجون 
الربملان الأوروب��ي كاتي بريي اأّن �صحيفة حرييت ُو�صعت حتت اإدارة جديدة 
وقد ا�صتقال عدد من �صحافييها اأو مت ال�صتغناء عنهم اأو �صجنهم. وو�صفت 
“ال�صربة الأخ��رية ملا تبقى من حرية ال�صحافة يف تركيا”,  باأّنه  هذا الأم��ر 
لكن  اأردوغ�����ان.  م��ع  متحالفون  متطرفون  ق��وم��ي��ون  عليها  ا���ص��ت��وىل  بعدما 
املا�صي,  الث�ثاء  ا�صتهدافهم فقط. يوم  الأت��راك من يتم  ال�صحافيون  لي�س 

ب�صبب  اأنقرة  يف  زيرنغا�صت  ماك�س  النم�صوي  والطالب  ال�صحايف  توقيف  مت 
دني�س  فيلت”  “دي  �صحايف  واأم�صى  اإرهابية.  منظمة  اإىل  بالنتماء  اتهامه 
وُحكم  الربوباغندا  بن�صر  اتهامه  بعد  تركي  �صجن  �صنة يف  اأك��رث من  يو�صيل 
اأي� البريق بال�صجن لأكرث  “وول �صرتيت جورنال”  على مرا�صلة �صحيفة 
الرغم  �صيا�صية ل�إرهابيني. على  �صنتني لتهامها بالنخراط يف دعاية  من 
تركيا  ال�صحافيون يف  يواجهه  ملا  الإع�مية  التغطية  ت��زال  ذل��ك, ل  من كل 
ال�صحافيني  الزم�ء  مع  ال��دويل  الت�صامن  كان  كما  الدنيا  حدودها  �صمن 
ال�صهل  من  العاجلة,  الأخبار  عليها  ت�صيطر  بيئة  يف  البناء.  بطيء  تركيا  يف 
معرفة ملاذا تواجه التغطية الإع�مية للقمع الذي يتعر�س له ال�صحافيون 
الرتكي  القمع  تغطية  العاملي يف  الإع���م  ف�صل  لكن  كبرية.  معاناة  الأت���راك 
قابلته اإرادة لتقدمي من�صة غري نقدية للرجل الذي هند�س عملية الت�صييق 
على ال�صحافيني. يف الذكرى ال�صنوية الأوىل على حماولة النق�ب, اأعطيت 

اأّن  ادع��ى  حيث  “الغارديان”  راأي يف  لكتابة مقال  اأردوغ��ان  للرئي�س  م�صاحة 
اأف�صحت �صحيفة  املا�صي,  وال�صهر  الدميوقراطية”.  “تدافع عن قيم  تركيا 
“ال�صر ل يزال يرتب�س”  اأّن  جماًل لأردوغ��ان كي يكتب  “نيويورك تاميز” 
“وول �صرتيت جورنال«.  حني  العامل, وكذلك فعلت �صحيفة  اأنحاء هذا  يف 
الت�صامن  ويظهروا  اأن يقفوا معاً  اأوقاتاً مظلمة, عليهم  ال�صحافيون  يواجه 
اأّنهم ل يعملون منعزلني عن  اإدراك  مع زم�ئهم امل�صجونني. من املهم لهم 
جمتمع  اأج��ل  م��ن  حيوية  احل��رة  ال�صحافة  ب���اأّن  وال��ت��ذك��ري  البع�س  بع�صهم 
مكتبة  اإىل  ذه��ب  �صجيناً  اأّن  عن  تركيا  يف  تناقلها  يتم  طرفة  هنالك  �صحي. 
هذا  لدينا  لي�س  “اآ�صف  املكتبة:  م��وّظ��ف  ل��ه  فقال  ك��ت��اب,  ع��ن  بحثاً  ال�صجن 
بالرغم من اأّن هذا املزاح قد يكون ماأ�صوياً, واقع  الكتاب. لكن لدينا موؤلفه”.  
اأّن الأتراك ل يزالون قادرين على تبادل النكات هو تذكري باأّنه اإذا كان ميكن 

�صجن ال�صحافيني فاإّنه ل ميكن فعل ذلك مع الأفكار.

حرب اأفغان�ضتان حت�ضد اأعداد كبرية من ال�ضحافيني   

ال���ع���ام ل�حتاد  واأع���ل���ن الأم�����ني    
ال��ط��ب��وب��ي يف ت�صريح  ال��دي��ن  ن���ور 
اإع�مي عقب انعقاد اأ�صغال الهيئة 
�صيكون  القادم  اأكتوبر   24 يوم  اأّن 
املن�صاآت  يف  العام  الإ���ص��راب  موعد 
وال����ّدواوي����ن ب��ال��ق��ط��اع ال��ع��ام, واأّن 
�صيكون   2018 نوفمرب   22 يوم 
بالوظيفة  ال��ع��ام  الإ���ص��راب  موعد 

العمومية.

تو�صيح االأ�صباب
“اإن الحت����اد  ال��ط��ب��وب��ي  وق�����ال     
م��ن��ظ��م��ة م�����ص��وؤول��ة ول���ذل���ك فهي 
اأبناء �صعبها  تقف دائما اإىل جانب 
يف املحن التي ميّرون بها”, ُم�صريا 
ن����دوة  ���ص��ي��ع��ق��د  الحت�������اد  اأّن  اإىل 

من  ت��ع��اين  تون�س  ان  اىل  ي�صار     
ازم���ة اق��ت�����ص��ادي��ة خ��ان��ق��ة, ويحذر 
خرباء القت�صاد من مزيد تدهور 
بالب�د,  الق���ت�������ص���ادي  ال���و����ص���ع 
م���ع و����ص���ول ن�����ص��ب��ة ال��ت�����ص��خ��م اإىل 
ف�ص�  م�صبوقة,  غ��ري  م�صتويات 
ع��ن خ�����ص��ارة ال��ع��م��ل��ة امل��ح��ل��ي��ة 31 
ب�صنة  م��ق��ارن��ة  قيمتها  م��ن  ب��امل��ائ��ة 

.»2017
   ويرى حمللون “اأن ياأخذ الحتاد 
باإ�صراب  ويلوح  امل��وق��ف,  ه��ذا  مثل 
ال�صعبة,  ال���ظ���روف  ه���ذه  يف  ع���ام 
ط����رح ميزانية  م���ن  اأ���ص��ه��ر  وق��ب��ل 
تعقيد  يف  ���ص��ي��زي��د  اأم����ر   ,2019
النفجار  ن��ح��و  وال��دف��ع  الو����ص���اع 

الجتماعي والقت�صادي«.

ا�صتفحال  ال����ب����ي����ان  و�����ص����ّج����ل     
واحلكومية,  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  الأزم�����ة 
الأ�صعدة  ع��ل��ى  الأزم�������ة  وت���ف���اق���م 
وجدد  والقت�صادية,  الجتماعية 
امل��ط��ال��ب��ة ب���الإ����ص���راع ب��ح��ّل الأزم����ة 
الناجت  النهيار  ووق��ف  ال�صيا�صية 
وتغيري  ال�صيا�صية  التجاذبات  عن 
احلكومة والتفّرغ لإنقاذ الو�صعني 

القت�صادي والجتماعي.

الطبوبي  نورالدين  العام  الأم��ني 
ي�صتهدف  الحت����اد  ق���ي���ادات  و���ص��ّد 
و�صرب  ال��ب���د  يف  املناخات  توتري 
اأّن  ال��دور الوطني ل���حت��اد, واك��د 
تثنَي  اأّن  التهديدات ل ميكن  هذه 
الوطني  دوره  ل��ع��ب  ع���ن  الحت�����اد 
اإرباك  ت�صتطيع  ول��ن  والتاريخي, 
ا�صتي�ب  اأو  زعزعتها  ول  املنّظمة 

ا�صتق�ليتها اأو احتوائها.   

الإع����م  �صيتم  اإن���ه  ق���ال  �صحفية 
القادم,  الأ���ص��ب��وع  ب��داي��ة  مبوعدها 
اأدت  التي  الأ���ص��ب��اب  تو�صيح  ملزيد 

اإىل اتخاذ قرار الإ�صراب.
الإداري�����ة  “الهيئة  اأن  واأو����ص���ح     
ل�����حت����اد ات����خ����ذت ه������ذا ال����ق����رار 
ال�صيا�صي  ال��و���ص��ع  تقييمها  ب��ع��د 
وت�����داع�����ي�����ات�����ه ع����ل����ى الأو��������ص�������اع 
الق��ت�����ص��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة مما 

وتنظيم  ج��ه��وي��ة  اإداري�������ة  ه��ي��ئ��ات 
اجلهات  يف  ل�������إط������ارات  ن��������دوات 
ب��امل��وؤ���ص�����ص��ات لط�ع  واج��ت��م��اع��ات 
على  ال�صغيلة  املنظمة  م��ن��ظ��وري 
الو�صع ال��ذي اآل��ت اإل��ي��ه ال��ب���د يف 

املجالني القت�صادي وال�صيا�صي.
الطبوبي,  ال���دي���ن  ن����ور  ون�����دد     
معتربا  العام,  القطاع  ب�ا�صتهداف 
املوؤ�ص�صات  يف  التفويت  م�صاألة  اأّن 

الدولة  موؤ�ص�صات  تعّطل  ت�صّبب يف 
بالإ�صافة اإىل الرتفاع امل�صط وغري 
ما  يف  �صيما  ول  ل�أ�صعار  امل�صبوق 
الأ�صا�صية دون رقابة  باملواد  يتعّلق 
التوزيع  مل�صالك  ال��دول��ة  قبل  م��ن 
والت�صدي  امل���ه���رب���ني  اإي����ق����اف  اأو 
ل�قت�صاد املوازي, ف�ص� عن عدم 

حتقيق العدالة اجلبائية«.
   واأفاد باأنه متت الدعوة اإىل عقد 

ال���ه���دف م��ن��ه��ا تغطية  ال��ع��م��وم��ي��ة 
الأمر  وهو  العمومية  املالية  عجز 
ب�صكل  الحت�������اد  ي��رف�����ص��ه  ال������ذي 

قاطع.

تغيري احلكومة
الهيئة  اخلتامي  البيان  واعترب     
الإدارية الوطنية الذي ن�صر اأم�س 
امل���وّج���ه �صّد  ال��ت��ه��دي��د  اجل��م��ع��ة, 

ي�صمل الوظيفة العمومية والقطاع العام:

تون�س: احتاد ال�ضغل يقرر الإ�ضراب العام...!

 •• كابول-اأ ف ب:

بعد حلظات على اإنهائه ر�صالته املبا�صرة حول الهجوم النتحاري 
�صاميم  الأفغاين  ال�صحايف  لقي  املا�صي  ال�صهر  كابول  يف  الأخ��ري 
فارامرز م�صرعه يف انفجار �صيارة مفخخة على بعد اأمتار قليلة 
اأحمدي. ويحاول زم�وؤهما  رامز  امل�صور  اأي�صا بحياة  اأودى  عنه 
ل��دى الع�ن  ن��ي��وز الخ��ب��اري��ة حب�س دم��وع��ه��م  ت��ول��و  يف حمطة 
ب�����ص��اأن عمل  ي��ط��رح ج��دل  م��ا  ال��ه��واء,  ع��ن وفاتهما مبا�صرة على 
فارامرز  ومبقتل  كتلك.  خطرية  اأو�صاع  يف  الأفغان  ال�صحافيني 
واأحمدي يف اخلام�س من اأيلول �صبتمرب يرتفع عدد ال�صحافيني 
اإىل  العام  اأفغان�صتان هذا  واأف��راد طواقم الع���م الذين قتلوا يف 

ع��ل��ى عمل  الأك����رث خ��ط��ورة  ال��دول��ة  ه���ذه  م��ا يجعل  14 �صخ�صا 
عدد  اأك���رب  وه���ذا   - �صحافيون  القتلى  م��ن  و13  ال�صحافيني. 
لل�صحافيني القتلى يف اأفغان�صتان يف عام واحد منذ اندلع احلرب. 
بالع�قات  امل��ع��روف  املجتمع  ه��ذا  �صمن  اخل�صائر  ه��ذه  وت�صكل 
خطر  يواجهون  الذين  لل�صحافيني  فادحة  اأف��راده,  بني  الوثيقة 
وق����وع م��اأ���ص��اة ك��ل��م��ا ت��وج��ه��وا اإىل ال��ع��م��ل. وق����ال ح��م��ي��د حيدري 
ال�صحايف لدى وان.ت��ي.يف “عندما نغادر منازلنا ل نعرف اإن كنا 
ويعر�س هذا ال�صحايف على رف فوق مكتبه �صور  �صنعود اأحياء”. 
�صحافيني ق�صوا اأثناء عملهم. وكان حيدري قد توجه اإىل موقع 
النفجار الذي اأودى بحياة فارامرز واأحمدي لكنه عاد اإىل مكتبه 
قبل دقائق على وقوع النفجار الثاين. وقال لطف اهلل جنفيزاده 

مدير تولو, اأكرب �صبكة تلفزيونية خا�صة يف افغان�صتان “الو�صع 
يرهقنا اأ�صا�صا«. واأو�صح باأنه مع ا�صتمرار تردي الو�صع الأمني يف 
باأن  واأ�صاف  با�صتمرار.  والقلق موجودان  فاإن اخلوف  افغان�صتان 
الولية  اإىل  يتعداه  بل  النفجار  يتعلق فقط مبوقع  “ل  اخلطر 
اأو التواجد يف املكتب- جميعها تواجه خماطر  و�صول اإىل املكتب 
 60 وقتل  ال�صفر«.  اإىل  جميعا  تقلي�صها  اأحيانا  ال�صعب  وم��ن 
اأفغان�صتان منذ الغزو  من ال�صحافيني واأفراد طواقم الع�م يف 
بنظام  ل�إطاحة  ادى  ال��ذي   2011 يف  املتحدة  ال��ولي��ات  بقيادة 
امل�صتقلة مبعدل ث�ث كل  طالبان و�صمح بظهور و�صائل الع���م 
منظمة  تقول  فيما  ح��دود,  ب�  �صحافيون  منظمة  بح�صب  ع��ام, 

“ناي” الأفغانية حلماية ال�صحافيني اأن العدد ي�صل اإىل 95.

•• وا�صنطن-وكاالت:

بولي�صي”  “فورين  م��وق��ع  ا���ص��ت��ع��اد 
ل���������وردات  كتاب”  م������ن  م����ق����ط����ع����اً 
الوليات  ب��ني  امل��ع��رك��ة  ال�����ص��ح��راء: 
على  للهيمنة  وب��ري��ط��ان��ي��ا  امل��ت��ح��دة 
جيم�س  مل��وؤل��ف��ه  الأو�صط”  ال�����ص��رق 
الكبري  اأمريكا  باهتمام  مذكراً  ب��ار, 
مبوقع �صوريا اجلغرايف, منذ �صبعني 

عاماً.
ويف كتابه ي�صتعر�س بار ما جرى عند 
ال�صتخبارات  وكالة  تاأ�صي�س  بدايات 
�صبتمرب  يف  اإي(  اآي  )���ص��ي  امل��رك��زي��ة 
اث���ن���ان من  ���ص��اف��ر  ع��ن��دم��ا   ,1947
دم�صق,  اإىل  ب����ريوت  م���ن  ���ص��ب��اط��ه��ا 
�صوريا.  اإىل  لتوه  و�صل  زميل  للقاء 
اآر�صي  ا���ص��م��ي  ال�����ص��اب��ط��ان  وح���م���ل 
ومن  عم  اأبناء  وكانا  روزفلت,  وكيم 
والع�صرين  ال�صاد�س  الرئي�س  اأحفاد 
ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة, وق��د ب���داآ العمل 
يف عامل ال�صتخبارات. وبعدما اأنهى 
اآر�صي مدة عمله كملحق ع�صكري يف 
اآي  اإي��ران, اأ�صبح رئي�س حمطة �صي 
اأي يف ب��ريوت. واأم��ا كيم ال��ذي خدم 
ال�صرتاتيجية  اخل��دم��ات  مكتب  يف 
فقد  الثانية,  العاملية  احل��رب  خ�ل 
ت��ظ��اه��ر ب���اأن���ه ي��ع��م��ل ���ص��ح��ف��ي��اً لدى 
جملة هاربر. وقد �صافرا اإىل دم�صق 
وا�صمه  لحقا,ً  �صي�صتهر  رجل  للقاء 

ميل�س كوب�ند.
اآر�صي  التقى  اإن  م��ا  اإن���ه  ب��ار  وي��ق��ول 
وك���ي���م روزف����ل����ت ب���ك���وب����ن���د, حتى 
الأر�صي  عرب  جولة  الث�ثة  ا�صتهل 

الهيئة الدارية تقرر الت�صعيد

الطبوبي ا�صرار على تغيري احلكومة

تغيري احلكومة والتفّرغ الإنقاذ 
الو�صعني االقت�صادي واالجتماعي

تاأكيد للتهديدات �صد االأمني العام 
الحتاد ال�صغل نورالدين الطبوبي

تراجع الهيمنة االأمريكية والربيطانية

حرب �ضوريا تد�ضن الع�ضر الرو�ضي يف املنطقَة!

جديدة  خطوة  يف    
ترتجم حدة ال�صراع 
الدائر بني احلكومة 
ـــعـــام  ـــــــــاد ال واالحت
لل�صغل  ــي  ــص ــ� ــون ــت ال
ومدى تدهور العالقة 
بينهما، قّررت الهيئة 
لالحتاد  االإداريــــــة 
ــي  ــص ــ� ــون ــت ــــعــــام ال ال
اإ�صراب  �صّن  لل�صغل، 
الــوظــيــفــة  يف  عــــام 
والقطاع  العمومية 

العام. 

•• الفجر - تون�س - خا�س

كندا ت�ضّنف اجلرائم �ضد الروهينغا باأنها »اإبادة«
•• اوتاوا-وكاالت:

�صّوت جمل�س النواب الكندي بالإجماع, على تبني م�صروع قانون ي�صّنف اجلرائم التي ارتكبت يف بورما بحق اأقلية الروهينغا 
امل�صلمة, باأنها اإبادة. و�صادق القرار, الذي اأقره النواب يف جمل�س العموم على تقرير ملحققي الأمم املتحدة ي�صلط ال�صوء على 
“هذه  باأن  اأخرى«. واأقر النواب  اإثنية  “اجلرائم �صد الإن�صانية التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية بحق الروهينغا واأقليات 
داعيني جمل�س الأمن الدويل اإىل اإحالة امل�صاألة اأمام املحكمة اجلنائية الدولية. كما يدعو  اجلرائم بحق الروهينغا هي اإبادة”, 
القرار جمل�س الأمن اإىل التحقيق مع كبار امل�صوؤولني يف هيكلية القيادة الع�صكرية يف بورما وم�حقتهم بتهمة ارتكاب “جرمية 
اإبادة«. واأعلنت وزيرة اخلارجية الكندية, كري�صتيا فري�ند, من وا�صنطن بعد تبني القرار “اأريد الإ�صارة اإىل اأي حد اجلرائم 
اأجل الروهينغا. وم�صروع  العدالة من  “نبذل جهودا دولية لإحقاق  �صد الروهينغا هي ماأ�صاوية ومرّوعة«. وتابعت فري�ند 
القانون الذي مت تبنيه اليوم مرحلة مهمة يف هذا الجتاه«. ونزح اأكرث من 700 األف من الروهينغا عام 2017 ب�صبب اأعمال 

العنف التي قام بها اجلي�س البورمي وميلي�صيات بوذية, حيث جلوؤوا اإىل بنغ�د�س املجاورة ل�إقامة يف خميمات ع�صوائية.
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اأجني�  امل�صت�صارة  اإن  ام�س  الأمل��ان��ي��ة  احلكومة  با�صم  متحدث  ق��ال 
مريكل �صتناق�س ق�صايا �صائكة تت�صمن الو�صع يف �صوريا مع الرئي�س 

الرتكي رجب طيب اأردوغان خ�ل زيارته لأملانيا الأ�صبوع املقبل.
اأ�صبوعيا لقوة املهام الإن�صانية ب�صاأن  واأبلغت رو�صيا وتركيا اجتماعا 
�صوريا التابعة ل�أمم املتحدة يف جنيف اأم�س الول اخلمي�س اإنهما ل 
تزالن تعم�ن على تفا�صيل خطتهما لتفادي �صن هجوم كبري على 

حمافظة اإدلب ال�صورية لكنهما ت�صعران بالتفاوؤل.
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر, ق��ال��ت ت��رك��ي��ا اإن اخل���ط���وات ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ لإخ����راج 

“املعار�صة املعتدلة” من حمافظة اإدلب ال�صورية غري مقبولة.
طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س  با�صم  املتحدث  كالني  اإبراهيم  واأدىل 
اأردوغان بهذه الت�صريحات خ�ل موؤمتر �صحفي. واتفقت تركيا مع 

رو�صيا على اإقامة منطقة منزوعة ال�ص�ح يف اإدلب ومراقبتها.
تركيا  اإن  ك��ال��ني  اإب��راه��ي��م  ال��رتك��ي��ة  الرئا�صة  با�صم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
والوليات املتحدة اأو�صكتا على اإكمال العمل على دوريات م�صرتكة يف 
منطقة منبج ب�صمال �صوريا واإن هذه الدوريات والتدريبات امل�صرتكة 
تتوقع من  تركيا  اإن  كالني  قال  قريبا. ويف موؤمتر �صحفي,  �صتبداأ 

املجتمع الدويل اأن ي�صاهم يف العملية ال�صيا�صية يف �صوريا.

ع�صكريني   110 باحتجاز  اأم��ر  اإن��ه  اأن��ق��رة  ق��ال مكتب كبري مدعي 
يف  املقيم  الدين  برجل  �صلتهم  يف  ل��صتباه  ام�س  اجل��و  �ص�ح  من 
اإنه العقل املدبر  الوليات املتحدة فتح اهلل كولن الذي تقول تركيا 

ملحاولة النق�ب يف 2016.
وقال املكتب اإن من بني من �صدرت الأوامر باحتجازهم يف العملية 
التي �صملت العا�صمة و15 اإقليما اآخر, ث�ثة برتبة كولونيل واثنني 

برتبة لفتنانت كولونيل و�صتة برتبة ميجر وث�ثة برتبة كابنت. 
واأ�صاف اأن جميعهم يف اخلدمة.

وتنفذ ال�صلطات حم�ت اعتقال من اآن لآخر ت�صتهدف اأن�صار كولن 
وقتل   2016 مت��وز  يوليو  يف  وقعت  التي  الن��ق���ب  حم��اول��ة  منذ 

خ�لها 250 �صخ�صا. وينفي كولن �صلوعه يف املحاولة.
وانتقد حلفاء تركيا الغربيون احلملة التي جرت معظم عملياتها يف 
اأعلنت بعد فرتة ق�صرية من حماولة النق�ب  اإطار حالة طوارئ 

وظلت �صارية حتى يوليو متوز 2018.
ويواجه اأردوغان اتهامات من منتقديه با�صتخدام حماولة النق�ب 
�صرورية  الإج������راءات  اإن  ت��رك��ي��ا  وت��ق��ول  امل��ع��ار���ص��ة.  ل�صحق  ذري��ع��ة 

للت�صدي لتهديدات حتيق باأمنها القومي.

 
نقلت وكالة اجلمهورية الإيرانية ل�أنباء )اإرنا( عن املتحدث با�صم 
اإن ط��ه��ران مل تطلب  ام�����س  ق��ول��ه  قا�صمي  ب��ه��رام  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 

اجتماعا مع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.
الأمريكية يف  املبعوثة  اأجنبية نقلت عن  اأنباء  اأن وكالة  اإرنا  وذكرت 
الأمم املتحدة نيكي هيلي قولها اإن اإيران طلبت عقد مثل هذا اللقاء 

خ�ل اجتماعات اجلمعية العامة التي تبداأ الأ�صبوع املقبل.
ومل حتدد اإرنا وكالة الأنباء الأجنبية املق�صودة.

وذكرت و�صائل اإع�م اإيرانية اأن الرئي�س ح�صن روحاين �صيلقي كلمة 
اأمام اجتماعات اجلمعية العامة.

وقال قا�صمي “اجلمهورية الإ�ص�مية الإيرانية مل تتقدم بتاتا باأي 
طلب للقاء ال�صيد ترامب«.

ت��رام��ب من  ان�صحب  اأن  بعد  ووا���ص��ن��ط��ن  ب��ني ط��ه��ران  ال��ت��وت��ر  وزاد 
التفاق النووي مع اإيران يف مايو اأيار واأعاد فر�س العقوبات عليها 

ال�صهر املا�صي.

عوا�صم

برلني

جنيف

انقره

ا�ضراتيجية اأمريكية �ضر�ضة لالأمن 
الإلكروين ت�ضتهدف ال�ضني ورو�ضيا

•• وا�صنطن-وكاالت:

التي  ال�صيربانية  احل��رب  �صرا�صة يف  اأك��رث  اتخاذ موقف  املتحدة  ال��ولي��ات  ق��ررت 
قال  م��ا  بح�صب  اآخ��ري��ن,  ومناف�صني  ورو�صيا  ال�صني  م��ع  خ�صو�صاً  فيها  تتواجه 
الأمريكي  الرئي�س  بولتون م�صت�صار  واأكد جون  الأبي�س.  البيت  م�صوؤول كبري يف 
دونالد ترامب ل�أمن القومي, اأن “اأول ا�صرتاتيجية اإلكرتونية مف�صلية بالكامل 
اأعقاب  ذلك يف  وياأتي  التنفيذ.  الآن حّيز  دخلت  املا�صية  ال�15”  ال�صنوات  خ�ل 

قرار ترامب اإلغاء قواعد حددها �صلفه باراك اأوباما للعمليات ال�صيربانية.
وقال بولتون “اأيدينا مل تعد مكّبلة كما كانت اأيام اإدارة اأوباما«. واأ�صاف انه يجب 
“على اأّي دولة تقوم بن�صاط �صيرباين �صد الوليات املتحدة, اأن تتوّقع اأننا �صرنّد 

بطريقة هجومية ودفاعية«.
الف�صاء  يف  بال�صرورة  يتّم  ل��ن  ال�صيربانية  الهجمات  على  ال��رد  اأن  على  و���ص��دد 
ال�صيرباين. واأ�صار بولتون اإىل ال�صني واإيران وكوريا ال�صمالية ورو�صيا على اأنها 
يوم  يتعر�صون كل  “الأمريكيني وحلفاءنا  اإن  قائً�  للتهديدات,  رئي�صية  م�صادر 

للهجوم يف الف�صاء ال�صيرباين«.
لبولتون, فاإّن التدخ�ت العدائية ت�صتهدف كل �صيء, من البنية التحتية  ووفقاً 
الأمريكية اإىل البريوقراطية احلكومية, ف�ص� عن ال�صركات والنتخابات. ومن 
النتخابات  قبل  الدميوقراطي  احل��زب  حوا�صيب  قر�صنة  التدخ�ت,  تلك  بني 
الرئا�صية الأمريكية عام 2016 وهي عملية ُن�صبت اإىل عم�ء رو�س. من جهته, 
قال البنتاغون اإن جهود الوليات املتحدة على اجلانب الدفاعي �صت�صمل “تقوية 
�صتيفن  الأم��ريك��ي  اخل��زان��ة  وزي��ر  واأ���ص��ار  ال�صيرباين.  الأم��ن  وحت�صني  ال�صبكة” 
منوت�صني اإىل اأن ال��وزارة “ا�صتخدمت �صلطاتها من اأجل فر�س كلفة على رو�صيا 
وكوريا ال�صمالية واإيران وغريها ب�صبب جمموعة وا�صعة من ال�صلوكيات«. بدورها 
�صددت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كري�صتني نيل�صن على اأنها �صتدفع باجتاه 
البيئة  الكمبيوتر, بهدف مواكبة  الإلكرتونية وجرائم  املراقبة  “حتديث قوانني 

ال�صريعة التطّور«.
وتقنيات  رقيمة  اأدوات  ت�صتخدم  للحدود  العابرة  الإجرامية  اإن اجلماعات  وقالت 

معّقدة ب�صكل متزايد.
اأما وزارة اخلارجية الأمريكية فرّكزت على زيادة اجلهود لبناء اأمن اإلكرتوين يف 

الدول احلليفة ب�صبب الطبيعة املتداخلة للف�صاء ال�صيرباين.

جي�ش االحتالل: خنق ال�صلطة الفل�صطينية ماليًا ي�صر باإ�صرائيل

عبا�س يوجه حتذيرًا اأخريًا للعامل يف الأمم املتحدة

مو�صكو تدر�ش توفري اأنظمة دفاع جوية اأكرث دقة

هل انتهت حرية العمليات الإ�ضرائيلية يف �ضماء �ضوريا؟
اإ�س  “بان�صري  الأ���ص��د  لنظام  مو�صكو 
اأ�صقط  ال���ذي  امل����دى,  الق�صري   ”1-
ط��ائ��رات دون ط��ي��ار و���ص��واري��خ فوق 

�صوريا.
القوات  قائد  ق��ال  املا�صي,  اأبريل  ويف 
امل�صلحة الرو�صية الكولونيل �صريغي 
ون�صف  العام  “خ�ل  اإنه  رود�صكوي, 
العام املا�صي, ا�صتعادت رو�صيا بالكامل 
نظام الدفاع اجلوي ال�صوري, وت�صتمر 

يف تطويره ب�صكل اأكرب«.
ال�صحيفة,  ح�����ص��ب  ال���وق���ت,  ذل���ك  يف 
ك���ان���ت م��و���ص��ك��و ت��ت��ع��اي�����س م���ع فكرة 
ت��وف��ري ن��ظ��ام ال��دف��اع اجل���وي الأكرث 
ل�صوريا,   S-300 م��ن ط��راز  ت��ط��وراً 
وه��ي ف��ك��رة األ��غ��اه��ا ب��وت��ني فيما بعد, 
يف مايو, بعد نقا�س مع رئي�س الوزراء 

الإ�صرائيلي بنيامني نتانياهو.
ل���ك���ن, ت���رج���ح ال�����ص��ح��ي��ف��ة, اأن�����ه “مع 
وج���ود ن��ظ��ام غ��ري دق��ي��ق م�����ص��وؤول عن 
الع�صكرية,  طائراتهم  اإحدى  اإ�صقاط 
ق���د ُت���ط���رح ال��ف��ك��رة م����رة اأخ�����رى مع 

دم�صق«.
توا�صل  اأن  ج��داً  املحتمل  من  وبينما 
التي  الأه����������داف  ����ص���رب  اإ����ص���رائ���ي���ل 
على  يحتمل”  ل  “خطراً  تعتربها 
اأن  عليها  �صيتعني  اليهودية,  ال��دول��ة 
وجهه  ال���ذي  التحذير  دائ��م��اً  تتذكر 
�صريغي  ال����رو�����ص����ي  ال�����دف�����اع  وزي�������ر 
اأفيغدور  الإ�صرائيلي  لنظريه  �صويغو 
ن�صمت  “لن  ق��ال:  عندما  ليربمان, 
على هذه الأع��م��ال, و�صرند يف الوقت 

املنا�صب«.

م�صوؤولة من قبل اجلي�س الإ�صرائيلي, 
رو�صياً. هذا ل يتفق  15 جندياً  قتل 
الرو�صية  ال�صراكة  روح  مع  ح��ال  ب��اأي 
يف  ال��رد  بحق  نحتفظ  الإ�صرائيلية. 

الوقت املنا�صب«.
ولفتت ال�صحيفة اإىل اعرتاف رو�صيا, 
الذي جاء متاأخراً نوعاً ما, بعد ظهر 
اأُ�صقطت  ط��ائ��رت��ه��ا  ب�����اأن  ال���ث����ث���اء, 
ب�����ص��اروخ رو����ص���ي ال�����ص��ن��ع اأط���ل���ق من 

.S-200 بطارية دفاع �صورية
الرو�صي  ال��رئ��ي�����س  اأع���ف���ى  وب���ع���ده���ا 
ف�����دمي����ري ب���وت���ني اإ�����ص����رائ����ي����ل, من 
امل�صوؤولية عن احلادثة, وقال اإنها كانت 
املاأ�صاوية”,  ال��ظ��روف  م��ن  “�صل�صلة 
خطوات  �صتتخذ  “رو�صيا  اأن  م�صيفاً 
ومن�صاآتها  ق��وات��ه��ا  ل��ت��اأم��ني  اإ���ص��اف��ي��ة 

الع�صكرية يف �صوريا«.
اخل�����ط�����وات  ت������������رتاوح  اأن  ومي�����ك�����ن 
“جريو�صاليم  ح�����ص��ب  الإ����ص���اف���ي���ة, 
“اآلية  ت��ق��ي��ي��م  اإع������ادة  ب���ني  بو�صت”, 
اأفراد  وتكليف  الإلغاء”  اأو  التفكيك 
اأنظمة  ب����اإدارة  ال��رو���ص��ي  اجلي�س  م��ن 
اإىل  و�صوًل  ال�صورية,  اجلوي  الدفاع 
ت��وف��ري اأن��ظ��م��ة دف����اع ج��وي��ة جديدة 

اأكرث دقة.
ال�صورية,  اجلوية  الدفاعات  وتعترب 
اأن��ظ��م��ة احلقبة  م��ن  ك��ب��ري,  اإىل ح��د 
 ,  SA-2s اأنظمة  بينها  ال�صوفيتية, 
, ف�صً� عن   SA-6s , و   SA-5s
ال�صواريخ الأر�صية التكتيكية الأكرث 
و   SA-17s اأن��ظ��م��ة  م��ث��ل  ت���ط���وراً 
SA-22.  وكان اأحدث نظام قدمته 

“اآلية  ت�صتخدمان  ورو�صيا  اإ�صرائيل 
نزاع  اأي  لتجنب  ���ص��وري��ا,  يف  اإلغاء” 
غري مرغوب فيه بينهما.  ومع ذلك, 
ك��ان لإ���ص��رائ��ي��ل اإىل ح��د ك��ب��ري, قرار 
�صوريا,  ���ص��م��اء  يف  احل����ر  ب��ال��ت�����ص��رف 
“ت�صكل  وتنفذ فيها �صربات لأهداف 
ال�صحيفة  وت�����ص��ري  ل���ه���ا«.  ت���ه���دي���داً 
الأهلية  احل���رب  م���دار  ع��ل��ى  اأن���ه  اإىل 
اإ���ص��رائ��ي��ل علناً  اع���رتف���ت  ال�����ص��وري��ة, 
ق��واف��ل ميلي�صيا  م��ن  امل��ئ��ات  ب�����ص��رب 
ح��زب اهلل واأه���داف اأخ��رى يف �صوريا, 

يف  قافلة   200 م��ن  “اأكرث  حت��دي��داً 
وحده”,  ال��ع��ام  ون�صف  املا�صي  ال��ع��ام 
ال�صربات  م����ن  م���ئ���ات  ج���ان���ب  اإىل 
امل�صوؤولية  تعلن  مل  ال��ت��ي  الأخ�����رى, 

عنها �صراحًة. 
ب���ي���ان ����ص���ادر ع���ن اجلي�س  واع������رتف 
الطائرة  اإ���ص��ق��اط  ,ب��ع��د  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 
ا�صتهدف  اأن�����ه  الإث����ن����ني,  ال���رو����ص���ي���ة, 
من  “كان  ���ص��وري��ة  ع�صكرية  م��ن�����ص��اأة 
لت�صنيع  اأن���ظ���م���ة  ت���ه���رب  اأن  امل���ق���رر 
اأ�صلحة دقيقة وقاتلة نيابًة عن اإيران, 

اإىل حزب اهلل يف لبنان«. يف ال�صاعات 
م�صوؤولون  انتقد  احل��ادث��ة,  تلت  التي 
يف مو�صكو ت�صرف اإ�صرائيل, وا�صفني 
و”الأعمال  “ال�صتفزاز”  ب�  ما حدث 
بتنفيذ  اإ�صرائيل  متهمني  عدائية”, 
ال�ذقية  يف  اأه������داف  ع��ل��ى  ه��ج��م��ات 
قاعدة  رو�صيا  اأقامت  حيث  ال�صورية, 

حميميم اجلوية الع�صكرية.
الدفاع  وزارة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
الرو�صية اإيغور كونا�صنكوف, الإثنني, 
“نتيجة لأع��م��ال غري  بعد احل��ادث��ة: 

مو�ضكو تتهم وا�ضنطن بتهديد »ال�ضتقرار العاملي«  

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�صرح تلفزيون الحت�ل الإ�صرائيلي 
ع��رب م��وق��ع��ه الإل���ك���رتوين ن��ق��ً� عن 
باملطلع  و���ص��ف��ه  فل�صطيني  م�����ص��در 
الفل�صطينية  ال�����ص��ل��ط��ة  “رئي�س  اأن 
حم��م��ود ع��ب��ا���س ���ص��ي��وج��ه م���ا ُو�صف 
خطابه  ع��رب  للعامل,  اأخ��ري  بتحذير 
مفاده  امل���ت���ح���دة,  الأمم  يف  امل��رت��ق��ب 
اإن��ق��اذ حل الدولتني واإم��ا حتّمل  اإم��ا 

نتيجة تدمري هذا احلل«. 
حممود  الرئي�س  اأن  امل�صدر  واأ�صاف 
ع���ب���ا����س ����ص���ي���ه���دد ب���ات���خ���اذ ق�������رارات 
املركزي  املجل�س  اج��ت��م��اع  يف  �صعبة 
الفل�صطيني, دون اأن يحدد طبيعة اأو 

ماهية هذه القرارات.
وب���ح�������ص���ب م������ا ت����وق����ع����ه ت���ل���ف���زي���ون 
الحت�ل فاإن هذه القرارات تت�صمن 
واإلغاء  باإ�صرائيل  الع����رتاف  تعليق 
التفاقات معها, ومن ثم اإع�ن دولة 

فل�صطينية حتت الحت�ل.
الفل�صطيني,  اخلارجية  وزي��ر  رح��ب 
ريا�س املالكي, اليوم اجلمعة, بتوجه 
فل�صطني,  بدولة  ل�عرتاف  اإ�صبانيا 
وقال املالكي يف بيان �صحايف, “نحن 
���ص��ع��داء ب��ت��وج��ه ا���ص��ب��ان��ي��ا اجل��دي��د يف 

بحث العرتاف بدولة فل�صطني«.
�صدرت  التي  “الت�صريحات  واأ�صاف 
جوزيف  ا�صبانيا  خارجية  وزي���ر  ع��ن 
مباركة  ت�صريحات  ه��ي  اإمن���ا  ب��وري��ل 
لقرب  التفاوؤل  اإىل  وتدعو  وم�صجعة 
القرار”,  ه���ذا  م��ث��ل  ا���ص��ب��ان��ي��ا  ات��خ��اذ 
لإ�صبانيا  ال��ت��وج��ه  “هذا  اأن  م���وؤك���داً 
ملدريد  زيارتنا  ثمار  م��ن  ثمرة  ي��اأت��ي 

قبل اأ�صبوعني«.
الإ�صبانية  العا�صمة  زار  اأن��ه  واأو���ص��ح 
مدريد مطلع ال�صهر اجلاري, والتقى 
ن��ظ��ريه الأ���ص��ب��اين, حيث ط��رح عليه 
فكرة العرتاف بدولة فل�صطني, اإما 
الأوروبي  جماعة �صمن دول الحتاد 

البحرية  الحتجاجات  ا�صتمرت  اإذا 
التي تعتربها “ا�صتفزازات فا�صحة” 
من جانب حركة حما�س التي ت�صيطر 

على القطاع الفل�صطيني.
وقال من�صق اأعمال حكومة الحت�ل 
الإ�صرائيلي يف الأرا�صي الفل�صطينية, 
ت�صتغلكم,  “حما�س  رك��ون:  اأبو  كميل 
يف  الإره��اب��ي��ة  الأن�صطة  ا�صتمرت  اإذا 
ف�����ص��وف نقل�س  ال��ب��ح��ري��ة,  امل��ن��ط��ق��ة 

منطقة ال�صيد«.
اأب���و رك���ون م��ب��ا���ص��رة باللغة  وحت���دث 
ليحثهم  القطاع  �صكان  اإىل  العربية 
الحتجاجات  يف  امل�صاركة  ع��دم  على 
ال�صيد  ب���ق���وارب  تنظيمها  مت  ال��ت��ي 
الكربى,  ال���ع���ودة  م�����ص��رية  اإط������ار  يف 
الإ�صرائيلية  ال�صلطات  اأن  من  وحذر 
 3 اإىل  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ن��ط��ق��ة  �صتقل�س 
يف  تو�صعتها  مت  بعدما  بحرية  اأميال 

اأغ�صط�س املا�صي اإىل ت�صعة اأميال.
�صيادي  ت�صتغل  “حما�س  اأن  واأ�صاف 
اأج���ل لقمة  ال��ذي��ن يعملون م��ن  غ��زة 
يف  امل�صاركة  على  وجت��ربه��م  العي�س, 
ا���ص��ت��ف��زازات وا���ص��ط��راب��ات جت���ري يف 

املنطقة البحرية«.
الحت�ل  اأن  اإىل  الإ�����ص����ارة  وجت����در 
ال�صيد  منطقة  قل�صت  الإ�صرائيلي 
3 فقط  اإىل  ب��ح��ري��ة  اأم���ي���ال   6 م���ن 
ك��م��ا منعت عبور  امل��ا���ص��ي,  ي��ول��ي��و  يف 
على  لل�صغط  ك���اإج���راءات  الب�صائع, 
الطائرات  اإط������ق  ل���وق���ف  ال��ق��ط��اع 
الورقية احلارقة وال�صطرابات على 
احلدود, وهي الإجراءات التي رفعتها 
من  ف��رتة  بعد  امل��ا���ص��ي  اأغ�صط�س  يف 

الهدوء.

هو  “الهدف  اأن  م��و���ص��ح��اً  وغ��ريه��ا, 
حت��ق��ي��ق م��زي��د م��ن ه���ذه الإجن�����ازات 
تراكمية  ع��م��ل��ي��ة  يف  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 
�صعبنا  م�����ص��ال��ح  حت���ق���ق  م�����ص��ت��م��رة, 
حماية  وت�صكل  عنها  وت��داف��ع  العليا 
و�صموده  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي  ل��ل��م��واط��ن 
الأ���ص��ا���ص��ي��ة, خا�صة يف ظل  وح��ق��وق��ه 
امل��ع��ت��م��ة التي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  الأج�������واء 
فر�صها  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  حت���اول 

علينا عرب اإجراءاتها العقابية«.
وخ��ت��م ب��ي��ان اخل��ارج��ي��ة ب��ال��ق��ول: ما 
اجل���ه���ود ال���ت���ي ب��ذل��ن��اه��ا م���ع مملكة 
خ�ل  م��ن  حديثا  اأو  �صابقا  اإ�صبانيا 
ولقائنا  خ�����ص��ي�����ص��ا,  مل���دري���د  زي��ارت��ن��ا 
لهذه  ا�صتمرارا  اإل  وطاقمه  بالوزير 
التي  الهادئة,  الدبلوما�صية  اجلهود 
اأن  يجب  وان��ه��ا  با�صتمرارها  نعدكم 

تتكلل بالنجاح عاج� اأم اآج�.

املعنية بهذا العرتاف, اأو فراداً ودون 
احلاجة لنتظار املزيد من الوقت.

“خ�صنا  الفل�صطيني:  الوزير  وتابع 
التزام  خلفية  ح���ول  م��ع��م��ق��اً  ن��ق��ا���ص��اً 
فل�صطني,  بدولة  بالعرتاف  اإ�صبانيا 
والتي جاءت على ل�صان رئي�س الوزراء 
املعار�صة  يف  ك���ان  ع��ن��دم��ا  �صان�صي�س 
اأو م��ن خ����ل م��وق��ف ح��زب��ه كحزب 
ت��اأي��ي��ده ل�عرتاف  اأع��ل��ن  ا���ص��رتاك��ي 
اأنه  م�صيفاً  للحكم”,  و�صل  ح��ال  يف 
من  “بوريل”  �صيتوا�صل مع نظريه 

اأجل ت�صريع هذه الإجراء.
الدبلوما�صية  اأن  ت��اأك��ي��ده  ج���دد  ك��م��ا 
بتعليمات  يقودها  التي  الفل�صطينية 
عبا�س  حممود  الرئي�س  من  وا�صحة 
الدبلوما�صية  م���ب���داأ  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
اأو  �صجيج  اأي  اأح����داث  دون  ال��ه��ادئ��ة 
�صخ�صية  م���زاي���دات  اأو  ف����ارغ  ادع�����اء 

الإ�صباين,  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وك�����ص��ف 
الأرب�����ع�����اء امل���ا����ص���ي, ع���ن ن��ي��ة ب����ده 
الع��رتاف بدولة فل�صطني, واأن هذا 
احلكومة  طاولة  على  مطروح  امللف 

حلني اتخاذ قرار اأوروبي بالإجماع.
�صُتمهل  م��دري��د  اأن  ب��وري��ل,  واأو���ص��ح 
معقولة  ف��رتة  الأوروب��ي��ني  �صركاءها 
املو�صوع,  ح��ول  ت��واف��ق  اإىل  للتو�صل 
م���وؤك���داً اأن����ه ���ص��ي��رتك ل��ك��ل دول����ة اأن 
اإذا  ت��راه منا�صباً  ال��ذي  ال��ق��رار  تتخذ 

تعذر التو�صل اإىل التوافق. 
اأرك��ان اجلي�س  اىل ذل��ك, حذر رئي�س 
الإ�صرائيلي, جادي اإيزنكوت, جمل�س 
“الكابينت”  امل�صغر  الأمني  ال��وزراء 
هناك  اأن  م���ن  الأ����ص���ب���وع  ب���داي���ة  يف 
ا�صطرابات  باندلع  معقول  احتمال 
قرار  اأن  م�صيفاً  الغربية,  ال�صفة  يف 
ال�صلطة  خ���ن���ق  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 

بنتائج  ي���اأت���ي  م��ال��ي��اً  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
عك�صية بالن�صبة لإ�صرائيل وميكن اأن 

ي�صبب ا�صطرابات يف املنطقة.
الإجراءات  على  اآيزنكوت,  واعرت�س 
ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ي��ت��م ات��خ��اذه��ا والتي 
ال�صلطة  اإنها �صوف تدفع رئي�س  قال 
اإىل  ع��ب��ا���س,  حم��م��ود  الفل�صطينية, 
متعنتاً  زعيماً  تخلق  ورمب��ا  ال��زاوي��ة, 
اإ�صرائيل  م��ع  التعاون  راغ��ب يف  غ��ري 
بح�صب  الأم����ن����ي����ة,  امل�������ص���ائ���ل  ح�����ول 
اح�����رون�����وت  “يديعوت  ����ص���ح���ي���ف���ة 
اليوم اجلمعة.  كما عرب  “ال�صادرة, 
حماولت  لف�صل  اأ�صفه  عن  اآيزنكوت 
الفل�صطينية  ال�صلطة  بني  امل�صاحلة 
اإىل  واأ���ص��ار  غ���زة,  وح��رك��ة حما�س يف 
يف  امل��ت��ق��دم  الفل�صطيني,  ال��زع��ي��م  اأن 
ال�صن , الذي يعاين من �صوء احلالة 
على  ال�صيطرة  يفقد  ق��د  ال�صحية, 
ال�صطرابات  ا�صتمرار  م��ع  املنطقة 
نقطة  اإىل  الغ�صب  وو���ص��ول  غ��زة  يف 

الغليان يف ال�صفة الغربية. 
وح�����������ذر رئ�����ي�����������س ج����ي���������س ال������دف������اع 
اأنه يف حالة حدوث  الإ�صرائيلي, من 
ت�صعيد عنيف, �صي�صطر اجلي�س اإىل 

زيادة عدد القوات على الأر�س. 
امل��ت��ح��دة قد  ال���ولي���ات  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
ق��ط��ع��ت ال��ت��م��وي��ل ع���ن وك���ال���ة غوث 
الفل�صطينيني,  ال���ج��ئ��ني  وت�صغيل 
عملها  من������وذج  اإن  ق���ائ���ل���ة  اأون����������روا, 
معيبة  “عملية  املالية  وممار�صاتها 

ب�صكل ل ميكن اإ�ص�حه«.
وتقول اأونروا اإنها تقدم خدمات لنحو 
5 م�يني لجئ فل�صطيني معظمهم 
اأحفاد من هربوا من فل�صطني خ�ل 
لقيام  اأدت  ال��ت��ي   1948 ع���ام  ح���رب 

دولة اإ�صرائيل.
متويل  املتحدة  الوليات  اأوقفت  كما 

م�صت�صفيات فل�صطينية يف القد�س.
ميدانياً, هدد الحت�ل الإ�صرائيلي, 
بتقلي�س منطقة ال�صيد يف قطاع غزة 

ت�صتهدف  التي  الأوىل  امل��رة  وه��ي  اأر���س-ج��و من مو�صكو. 
فيها اإدارة الرئي�س دونالد ترامب بلدا غري رو�صيا بعقوبات 
الأ�صا�س ملعاقبة مو�صكو على  مبوجب قانون مت و�صعه يف 

�صمها القرم اإ�صافة اإىل ن�صاطات اأخرى.
33 م�صوؤوًل  اأ�صماء  اأدرج��ت وا�صنطن يف الوقت نف�صه  كما 
وكياناً ع�صكرياً وا�صتخباراتياً رو�صياً على قائمتها ال�صوداء 

التابعة لذلك القانون.
“متعة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ت��وج��د يف  ان���ه  ري��اب��ك��وف  وراأى 
وطنية يف اتخاذ اج��راءات مناه�صة لرو�صيا” معتربا انها 

جولة العقوبات ال�صتني �صد رو�صيا منذ 2011.
“كل جولة عقوبات جديدة تظهر الغياب الكامل  واأ�صاف 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

ن��ائ��ب ل��وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ص��ي ام�����س بالعقوبات  ن���دد 
�صينية  هيئة  بحق  خ�صو�صا  املتحدة  للوليات  اجل��دي��دة 
ا�صرتت اأ�صلحة رو�صية معتربا اأنها تهدد ال�صتقرار العاملي 
ريابكوف  �صريغي  و�صرح  بالنار.  باللعب  وا�صنطن  واتهم 
اأن يتذكروا وجود مبداأ مثل  “�صيكون من اجليد  بيان  يف 
م�صوؤول”,  غري  ب�صكل  يزعزعونه  وه��م  العاملي  ال�صتقرار 
ي�صبح  اأن  ميكن  لأن��ه  بالنار  اللعب  الغباء  “من  م�صيفا 
خطرياً«. وكانت وا�صنطن اأعلنت فر�س عقوبات على هيئة 
ا�صرتت طائرات مقاتلة و�صواريخ  ال�صيني  للجي�س  تابعة 

ال�صوداء  ال��ل��وائ��ح  ان  اأع��دائ��ن��ا.  قبل  م��ن  امل��رج��وة  للنتائج 
المريكية تت�صاعف, اأنه اأمر غريب«.

اإم�ء �صروط على  اأحد من  “لن يتمكن  اأكد انه  اأن  وبعد 
اىل  وا���ص��ن��ط��ن  يف  ال��ع��ق��وب��ات  اآل���ة  “م�صغلي  دع���ا  رو�صيا” 
الرو�صي  التاريخ  �صطحي على  ب�صكل  الق��ل  الط���ع على 

بهدف وقف التحرك بدون جدوى«.
“ال�ئحة  على  اأُدرج���ت  التي  اجلديدة  ال�صخ�صيات  وب��ني 
جهاز  م���دي���ر  ك����وروب����وف  اي���غ���ور  الم���ريك���ي���ة  ال�صوداء” 
ال�صتخبارات الع�صكرية الرو�صية, واملنظمة �صبه الع�صكرية 
اأعمال  رجل  وهو  بريغوجني  يفغيني  وممولها  “فاغرن” 

مقرب من الرئي�س ف�دميري بوتني.

وزير اإ�ضرائيلي يوجه 
انتقادات حادة اإىل ليربمان 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

راأى وزير الإ�صكان احلايل, ونائب رئي�س هيئة الأرك��ان الإ�صرائيلي الأ�صبق, 
ال��ل��واء ي���واأف غ��الن��ت, اأن���ه الأن�����ص��ب ملن�صب وزي���ر ال��دف��اع يف اإ���ص��رائ��ي��ل بدًل 
اأفيغدور ليربمان.  وق��ال غالنت يف ح��وار ن�صرته  من وزي��ر الدفاع احل��ايل 
�صواء  ال��ت��ط��ورات  م��ن  الكثري  “هناك  اأن  اأح��رون��وت  يديعوت  �صحيفة  ام�س 
تفر�س  والتي  واإ�صرائيل  باملنطقة  حت�صل  التي  الع�صكرية  اأو  ال�صرتاتيجية 
�صرورة تعيني وزير قوي للدفاع, وهو الوزير الذي يجب اأن يكون لديه خربة 
تتخذها  التي  ال�صيا�صية  املواقف  دق��ة  اإىل  غالنت  واأ���ص��ار  كافية«.   ع�صكرية 
يتطلب  ال��ذي  الأم��ر  املتحدة,  الوليات  راأ�صها  وعلى  العامل  دول  من  الكثري 

�صرورة تغيري وزير الدفاع احلايل. 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

“جريو�صاليم  ���ص��ح��ي��ف��ة  ت�����ص��اءل��ت 
بو�صت” الإ�صرائيلية, عن نهاية حرية 
الإ�صرائيلية  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
املطلقة يف �صماء �صوريا, والتي لطاملا 
�صربات  لتنفيذ  اإ�صرائيل,  ا�صتغلتها 
�صد اأهداف تعتربها “تهديداً للدولة 
بعد  ال�صحيفة,  وق��ال��ت  ال��ي��ه��ودي��ة«. 
حادثة اإ�صقاط طائرة ع�صكرية رو�صية 
اإ�صرائيلية  جوية  غ��ارة  يف  �صوريا,  يف 
على اأهداف اإيرانية, الإثنني املا�صي, 
العمليات  ح���ري���ة  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن 
“يف  اأ�صبحت  الإ�صرائيلية  للطائرات 
خطر«. وو�صعت احلادثة, اإ�صرائيل, يف 
موقف �صعب مع مو�صكو, بعد مقتل 
اأ�صقطت  عندما  رو�صياً  ع�صكرياً   15
الدفاعات اجلوية ال�صورية عن طريق 
اأثناء  رو�صية  ع�صكرية  طائرة  اخلطاأ 

رّدها على غارة اإ�صرائيلية.
ال�صراع  يف  تدخلت  رو�صيا  اأن  ُي��ذك��ر 
حليفاً   2015 �صبتمرب  يف  ال�����ص��وري 
ل����أ����ص���د, وجت����د ن��ف�����ص��ه��ا ج������زءاً من 
ال���ت���ح���ال���ف ب����ني دم�������ص���ق وط����ه����ران, 
“حزب  مليلي�صيات  الر�صمي  ال��راع��ي 

اهلل” اللبنانية.
و�صددت رو�صيا, التي تنظر اإىل اإيران 
باعتبارها لعباً رئي�صياً يف حل الأزمة 
اأهمية  يف �صوريا, مراراً وتكراراً, على 
مزقته  ال����ذي  ال��ب��ل��د  يف  ط��ه��ران  دور 

احلرب منذ اأكرث من 7 �صنوات.
اإن  بو�صت”,  “جريو�صاليم  وت��ق��ول 

اإ�ضرائيل ت�ضتعد لـ »اخلطر الأكرب«.. وتعزز مواقعها النووية •• القد�س املحتلة-وكاالت:

ت��ط��وي��ر وتعزيز  ع��ل��ى  اإ����ص���رائ���ي���ل  ت��ع��م��ل 
مواقعها النووية, و�صط تهديدات اإيرانية 

مبهاجمتها, بح�صب ما نقلته �صحيفة “هاآرت�س” عن خطاب للمدير العام لهيئة 
زئيف  ق��ال  الإي��ران��ي��ة,  ال�صرية  الن�صاطات  �صوء  ويف  الإ�صرائيلية.  الذرية  الطاقة 
ووك�وؤها  لإي����ران  وال�صريحة  امل��ت��ك��ررة  ال��ت��ه��دي��دات  جت��اه��ل  ميكننا  “ل  �صنري: 
من  تتطلب  الفاح�صة  التهديدات  ه��ذه  الإ�صرائيلية.  ال��ن��ووي��ة  امل��واق��ع  مبهاجمة 

اإ�صرائيل اأن تتخذ اإجراء, وتوا�صل حماية من�صاآتها النووية, والدفاع عنها«.
واأ�صاف “نعمل با�صتمرار على تعزيز وتقوية هذه املرافق, مبا يتما�صى مع مبادئ 

الأمان التوجيهية للوكالة الدولية للطاقة الذرية, من اأجل حتمل اأي هجوم«.
الإ�صرائيلية  الذرية  الطاقة  هيئة  اأن  املا�صي,  يونيو  يف  ذك��رت,  “هاآرت�س”  وكانت 
تتخذ خ��ط��وات ع��دي��دة حل��م��اي��ة امل��ف��اع���ت ال��ن��ووي��ة يف دمي��ون��ة ون��ح��ال �صوريك 

اإ�صرائيلية  مفاع�ت  ا�صتهداف  ع��ن  تتحدث  التي  املخابراتية  التقارير  �صوء  يف 
هذا  مثل  الهيئة  اأع�صاء  وو�صف  اهلل.  وح��زب  اإي��ران  قبل  من  �صاروخية  بهجمات 
الطاقة  هيئة  اأج��رت  وق��د  املفاع�ت.  يهدد  ال��ذي  الأكرب”  ب�”اخلطر  ال�صيناريو 
�صملت عمليات  املفاع�ت,  اأحد  على  الإ�صرائيلية حماكاة هجوم �صاروخي  الذرية 
اإج�ء للموظفني واإجراءات ملنع ت�صرب املواد امل�صعة. ويف غ�صون ذلك, ذكرت و�صائل 
اإع�م ر�صمية يوم اخلمي�س اأن اإيران طلبت من الأمم املتحدة التنديد بالتهديدات 
الإ�صرائيلية ومراقبة الربنامج النووي الإ�صرائيلي. ونقلت وكالة اأنباء فار�س عن 
�صفري اإيران لدى الأمم املتحدة غ�م علي خو�صرو قوله يف ر�صائل اإىل الأمني العام 
للمنظمة الدولية وجمل�س الأمن “يجب األ يغ�س اأع�صاء الأمم املتحدة الطرف 
عن هذه التهديدات ويجب اأن يتخذوا اإجراءات �صارمة للتخل�س من كل الأ�صلحة 

الأمم  الإ�صرائيلية«. وطلب من  النووية 
املتحدة اإرغام اإ�صرائيل على الن�صمام اإىل 
واإخ�صاع  النووي  النت�صار  معاهدة حظر 
الوكالة  ل���رق���اب���ة  ال����ن����ووي  ب���رن���اجم���ه���ا 
الدولية للطاقة الذرية. كان رئي�س الوزراء الإ�صرائيلي بنيامني نتانياهو قد حذر 
اأن  اأغ�صط�س من  اأواخ��ر  خ�ل زي��ارة قام بها اإىل مفاعل نووي حتيطه ال�صرية يف 
اإ�صرائيل لديها الو�صائل التي متكنها من تدمري اأعدائها, يف اإ�صارة مبطنة على ما 
اأو تنفي امت�ك قنبلة  اإ�صرائيل  النووية املفرت�صة. ول توؤكد  اإىل تر�صانتها  يبدو 
نووية, يف اإطار �صيا�صة غمو�س متبعة منذ عقود تقول اإنها تكبح بها جماح جريانها 
املعادين لها بينما تتجنب ال�صتفزازات العلنية التي ميكن اأن ت�صعل �صباقات ت�صلح 
املتحدة  الوليات  باأن حتذو حذو  العاملية  القوى  اإقناع  اإ�صرائيل  اإقليمية. وحتاول 
القدرات  2015 وحدمن  اإي��ران يف  اأبرمته مع  الذي  النووي  وتخرج من التفاق 

النووية لدى اجلمهورية الإ�ص�مية مقابل تخفيف العقوبات.
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اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية  2018/1327 تنفيذ عجمان 
اإىل املحكوم عليه /  �صركة ليو للمقاولت العامة والهند�صية - ذ م م   

اأ�صدرت  قد  البتدائية  بان حمكمة عجمان الحتادية  لديك  ليكن معلوما 
بحقك حكما يف الدعوى رقم )2016/2354 جتاري كلي(- يق�صى باإلزامك 
بدفع مبلغ وقدره ) 306.352 ( درهم �صام� الر�صوم وامل�صاريف ,  وحيث ان 
املحكوم له/ يعقوب ت�صبنا , ماثيوي ت�صيوي ت�صرييان , فاداكادا ثو�صا كو�صاكو 
, قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�صجل التنفيذ حتت رقم  218/1327 , لذا 
اأنت مكلف ب�صداد املبلغ املحكوم به خ�ل )15( يوما من تاريخ ن�صر الخطار 
ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك الجراءات القانونية 

املنا�صبة لتنفيذ احلكم ح�صب ال�صول. 
قلم التنفيذ - حمكمة عجمان البتدائية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
 اعـــــــالن       

املرجع : 2018/17 ك ع �س 
�صلطان  ال�صيد/  عجمان   والت�صديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم 
تنازل   : الت�صديق علي حمرر يت�صمن  الإم��ارات - طلب   : الكعبي - اجلن�صية  عبيد ه�ل 
عن رخ�صة جتارية يف ال�صم التجاري )البهجة لتجارة الهدايا( املرخ�صة من دائرة التنمية 
القت�صادية يف عجمان حتت رقم امللف : 4648 وامل�صجل لدى غرفة جتارة و�صناعة عجمان 
برقم )38108( اىل ال�صيد/ را�صد مرزوق �صقر العبد البدواوي - اجلن�صية : الإمارات - ليكن 
على  بالت�صديق  �صيقوم  / م�صفوت   �صند  بعجمان مبركز  العام  العدل  الكاتب  بان  معلوما 

توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا الع�ن.
الكاتب العدل العام    
مركز �شند - م�شفوت

اميان جمعه عبيد املطرو�شي

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

  ال�شماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعو/ علي حممد علي 
اخلنبويل ال�صحي - تقدم بطلب تعديل املقطع الأول ل�صم ابنه 
من )زيد( اإىل )زايد( , ليكون ا�صمه بعد التعديل / زايد علي 
حممد اخلنبويل ال�صحي. وان من له م�صلحة يف العرتا�س 
اأمام  الع���ن  تاريخ  من  يوما  ع�صر  خم�صة  خ���ل  يتقدم  ان 

ق�صم ال�صهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1/5900

املنذر : الزاجل للعقارات - �س ذ م م  وميثله / حممد �صفيق ابو ال�صعود , مبوجب وكالة رقم املحرر 
املحرر  رق��م  م�صدقة.  وك��ال��ة  مبوجب  ت�صويل  ادري�����ص��ي  رج��اء   / وميثله   )2014/1/164695(
 P20 رقم  بناية  الفرن�صي  - احلى  �صيتي  انرتنا�صيونال   , دبي   : عنوانه   )2018/1/164166(
حمل رقم 14 , ت : 0555564669 - 042958825 , املنذر اليه : كازاكور الكرتومكانيكال 
260 على قطعة  وغ��رف��ة  رق��م )460(  غ��رف  ال��ث��اين  دب��ي ل��صتثمار  ع��ن��وان��ه : جممع   - م  م  ذ   -
ار�س رقم )680-597( -  ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة الخ�ء التام للعقار )غرفة رقم 460 - 
وغرفة رقم 260 جممع دبي ل��صتثمار الثاين( و�صداد قيمة اليجار امل�صتحقة , بال�صافة اىل فاتورة 
الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�صاها �صهر من تاريخ ن�صر هذا النذار وال �صي�صطر املنذر لتخاذ 
الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة اليجارية وم�صاريف الكهرباء 
واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�صلطات املخت�صة واجلهات الق�صائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر 

اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل  بالن�شر

رقم 2018/5893 
املنذر / �صركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية - فرع دبي 

املنذر اليها / �صركة دي�صنت الهند�صية للمقاولت املعدنية - ذ م م  
اإماراتي   - القحطاين  ف���ح حمود ج��ره  زاي��د   / ملالكها   - - موؤ�ص�صة فردية  دب��ي  ف��رع 
اجلن�صية - مبوجب النذار رقم )2018/1/183594( اإنذار عديل وامل�صجل لدى كاتب 
العدل بدبي ينذر وينبه املنذر املنذر اليها ب�صرورة اخ�ء العني املوؤجرة اليها وت�صليمها 
املياه  الذمة من هيئة  ب��راءة  اح�صار  وال�صواغل مع  الأ�صخا�س  املنذرة خالية من  اىل 
والكهرباء وذلك خ�ل ث�ثون يوما من تاريخ اإع�ن النذار وال �صي�صطر املنذر ا�صفا 
اىل اتخاذ الجراءات القانونية والق�صائية لخ�ء املنذر اليها من املاأجور مع الزامها 
حقوق  كافة  حفظ  مع  التام  الخ���ء  تاريخ  حتى  وامل�صاريف  والر�صوم  اليجار  ببدل 

املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                       اىل املدعي عليه/ حممد بن فار�س ل�أعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2018/9/25 , ال�صاعة : 10.00

من  لديكم  م��ا  تقدميا  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�صور  املحكمة  وكلفتكم 
اىل  بال�صافة  الق��ل  على  اي��ام  بث�ثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

الر�صوم وامل�صاريف ويف حالة تخلفكم �صوف ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري. 
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
       9729/2018/13
       9728/2018/13
       9730/2018/13

م
1
2
3

ا�صم املدعي
فريد �صوقي عبدالفتاح ابو �صيد 
حممد اأحمد احمد ال�صعيدي 

حممد عادل حممد عبد النبي  

مبلغ املطالبة
7500 درهم + تذكرة العودة
8200 درهم + تذكرة العودة
7500 درهم + تذكرة العودة
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1421
اإماراتي   - النقبي  احمد  مبارك  حممد  خالد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ 
احمد جمعه �صعيد حممد امل�صرخ - اإماراتي اجلن�صية يف الرخ�صة با�صم ) اليا�صمني 
رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  امل�صتندات(  وت�صوير  لطباعة 
رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعم�بن�س    .)216832(
)4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا الع�ن للعلم وانه 
�صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا الع�ن 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1429
 - �صودري  المني  نور  �صودري  احليدر  نور  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  بنغايل 
ل�عمال  )الفالوجا  با�صم  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  بنغايل   - �صهيداهلل  �صيبون  ال�صيد/ 
 -  )217156( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  وال�صباغ(  ال�صحية 

تغيريات اخرى : تغيري وكيل خدمات - تنازل �صاحب الرخ�صة لخر 
وعم�بن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا الع�ن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1423
اجلن�صية  فلبينية   - لورينتي  كوميندادور  ارلني   / ال�صيدة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ فلورينك�صيو 
فاليجو لورينتي - فلبيني اجلن�صية يف الرخ�صة با�صم )اللتزام خلدمات تنظيف املباين( 

والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )754195( 
تغيريات اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة لخر 

وعم�بن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا الع�ن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1422

اجلن�صية  اإماراتي   - اجل�صمي  حممد  احمد  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ عبدالرحمن 
 ) ال�ص�ل  )بقالة  امل�صماة  الرخ�صة  يف   , اجلن�صية  اإماراتي   - الكمايل  عبداهلل  حممد 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )37434( رقم  رخ�صة  مبوجب  عجمان  باإمارة  تاأ�ص�صت 

القت�صادية بعجمان. 
وعم�بن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا الع�ن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1430
اإماراتي اجلن�صية  ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ علي را�صد عبداهلل بن حم�صه العليلي - 
اك�صوين -  ال�صيد/ �صوي  البالغة 100%  وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  يرغب يف 
�صيني اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة )روعة ال�صم�س لتجارة معدات الور�س وقطع غيارها( رخ�صة 
ال�صكل  تغيري  مت   -  )728888( رقم  جتارية  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  جتارية 

القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 
وعم�بن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الت�صديق  على الجراء  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا الع�ن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  الع�ن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1428
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عبداجلابر عبدال�ه عبداجلابر عبدالفتاح - م�صري  
ال�صيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�صية 
التك�صية  با�صم )دبو�س ملقاولت  الرخ�صة  اإماراتي اجلن�صية يف   - ابراهيم  حممد جا�صم 
 : اخرى  تغريات   )502975( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والر�صيات( 

تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ص�صة فردية 
وعم�بن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا الع�ن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
 تبليغ ح�شور اإجتماع خربة ح�شابية 

اإىل امل�صتاأنف �صدهما : ال�صادة / مونت�صورى الدولية للتدريب , راندا بريجيت اأمني حممد احل�صن 
ب�صفتها ال�صخ�صة وب�صفتها �صاحب ومال ال�صم التجاري مونت�صورى الدولية للتدريب يف الدعوى 
رقم 2016/1185 ا�صتئناف مدين دبي  , نعلمكم باأنه قد مت ندبنا خبريا ح�صابيا يف الدعوى املذكورة 
املقامة �صدكما من قبل امل�صتاأنفة اأ�صليا / �صركة تطوير جممع دبي ل�إ�صتثمار )ذ م م( , وعليه ندعوكم 
ب�صفتكم طرفا يف الق�صية امل�صار اليها اأع�ه للح�صور اىل مقر اخلربة اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - 
مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري - بجوار برج امنيات وان - برج بري�صم - الطابق ال�صاد�س - مكتب 
607 وذلك يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا يوم الثنني املوافق  2018/10/1 , وذلك ل�إجابة على 
ا�صتف�صارات اخلبري ب�صاأن الدعوى , وتقدمي ما لديكم من م�صتندات , ويف حال تخلفكم عن احل�صور 
وعدم اإر�صال من ميثلكم يف الوقت املحدد �صلفا , فاإننا �صنبا�صر اجراءات اخلربة وتقدمي تقريرنا لعدالة 

املركز املوقرة من واقع امل�صتندات املتاحة لدينا.  
اخلبري احل�شابي 
حممد عبدالرحمن املرزوقي 
 0568363343

اإجتمـــــاع خبـــــرة

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2949  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بليزر دبارمتنت ا�صتور - فرع من )تك�صا�س لند للتجارة 
العامة �س.ذ.م.م( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�صادمانيان انرتنا�صونال 
لتجارة الحذية �س.ذ.م.م )فرع( قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
وامل�����ص��اري��ف. وال��ر���ص��وم  دره���م   )25815( وق����دره  عليها مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام 

�س  ال�����ص��اع��ة:08:30    2018/10/8 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بث�ثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2831  جتاري جزئي
����س.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  النور  ال��وردة   -1  / املدعي عليه  اىل 
قد  ����س.ذ.م.م  الثقيلة  بال�صاحنات  للنقل  لي��ن  املدعي/�صوات  ان  مبا  القامة 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
)30000( درهم والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���س   8.30 ال�صاعة   2018/10/11
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بث�ثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2948  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كورتينا للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
)فرع(  ����س.ذ.م.م  الح��ذي��ة  لتجارة  انرتنا�صونال  /�صادمانيان  املدعي  ان  مبا 
ب��ال��زام امل��دع��ي عليها مببلغ  اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة  ق��د 
الث�ثاء  يوم  جل�صة  لها  وامل�صاريف.وحددت  والر�صوم  درهم   )42160( وق��دره 
فاأنت  لذا    ch1.C.14:بالقاعة �س  ال�صاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/10/16 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1046  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-كلود جاك ابرى جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ل�صالح/�صرتوكرز  اع���ه  املذكورة  الدعوى  يف    2018/8/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها 
ال�صرق الو�صط لبيع الدراجات النارية ذ.م.م - فرع دبي الزام املدعي عليه بان يوؤدي 
تاريخ:2018/3/21  �صنويا من  وفائدة %9  درهم  املدعية مبلغ مقداره )106500(  اىل 
وحتى متام ال�صداد والزمته بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قاب� ل��صتئناف 
با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع���ن �صدر  اليوم  اعتبارا من  خ�ل ث�ثني يوما 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/3139  جتاري جزئي
ان  الق��ام��ة مبا  ف��اروق حممد علي جمهول حمل  املدعي عليه / 1- حممد  اىل 
الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة( قد  املدعي/بنك 
املطالبة بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )142.339.00( درهم ل�صالح البنك 
املدعي والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �صنويا من تاريخ املطالبة 
الق�صائيه وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2018/9/26 
ال�صاعة 8.30 �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 

بث�ثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2420  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- علي الفار�صي ملقاولت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/احلجر الرملي لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املطوع  حممد  ح�صن 
عليها مببلغ وقدره )14470( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
املعجل ب�  بالنفاذ  و�صمول احلكم  التام  ال�صداد  ال�صتحقاق وحتى  تاريخ  9% من 
�س   8.30 ال�صاعة   2018/10/2 امل��واف��ق  الث�ثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  كفالة. 
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 بث�ثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2744  جتاري جزئي
ع��ب��دال��ه��ادي ب�صفتها  ران��ي��ه حممد  �����س.ذ.م.م 2-  بك�س  ك��وك��و   -1 / امل��دع��ي عليه  اىل 
الكفيلة ال�صخ�صية للمدعي عليها الوىل )كوكوبك�س �س.ذ.م( جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/م�صرف اله�ل �س.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره 
امل��ح��ام��اة و���ص��م��ول احل��ك��م بالنفاذ  )27319.78( دره���م وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب 
ال�صاعة 8.30  املوافق 2018/9/26  املعجل ب� كفالة. وح��ددت لها جل�صة يوم الربعاء 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بث�ثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2964  جتاري جزئي

العاملية  دل��ت��ا   -2 �����س.ذ.م.م  ال��ع��ق��اري  للتطوير  جلوبل  1-تنميات   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
فرع   - ذ.م.م  انرتنا�صيونال  /بيكو  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ل��ل��ع��ق��ارات 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  بوج�صيم  �صعيد  حممد  وميثله:خالد  م.د.م.����س 
درهم   )176.910( وق��دره  مببلغ  والت�صامن  بالت�صامم  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9% م��ن ت��اري��خ ال���ص��ت��ح��ق��اق وحتى 
ال�صاعة:08:30 �س  امل��واف��ق:2018/10/8  الثنني  يوم  لها جل�صة  التام.وحددت  ال�صداد 
بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2741  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-را�صد ح�صني �صادق ح�صني جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�صيد حممد فراز احمد �صيد حممد قمر الهدى قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )47.500( درهم والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق يف:2017/9/13 
امل����واف����ق:2018/9/27  ي��وم اخلمي�س  لها جل�صة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�����ص��داد  وح��ت��ى 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة:ch1.C.12  لذا  ال�صاعة:08:30 �س 
للمحكمة  او م�صتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�صة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2469  جتاري جزئي
القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للنقليات  / 1-جي�صت لي��ن  عليه  املدعي  اىل 
�����س.ذ.م.م  وال��رف��ع  التحميل  والت  م��ع��دات  ل��ت��اج��ري  ليفت  /�صيف�صت  امل��دع��ي  ان 
وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
والتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )92.036( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.وحددت لها 
  ch1.C.14:جل�صة يوم الربعاء املوافق:2018/9/26 ال�صاعة:08:30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3001  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ف��ان��اراج��ا ت��ريت��اك��اراي م��وت��اي��ان ت��ريت��اك��اراي جم��ه��ول حمل 
احمد  حممد  وميثله:يو�صف  م��ورايل  ماناكال  /ارونكومار  املدعي  ان  مبا  القامة 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلمادي  يو�صف 
�صنويا   %12 بواقع  الفائدة  مع  دره��م   )120.000( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان 
من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف:2018/3/18 وحتى ال�صداد التام مع الزام املدعي 
الثنني  يوم  جل�صة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليه 
مكلف  فاأنت  لذا    ch1.C.13:بالقاعة �س  ال�صاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/10/1 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

•• الفجر - �صارة دانيال  
ترجمة خرية ال�صيباين

الراديكايل  الي�صار  اإع���ن رمز     
الأمل���������������اين وم����ل����ه����م����ت����ه, ������ص�����ارا 
�صبتمرب, عن  اأوائ��ل  فاغنكني�صت, 
اثار  تاأ�صي�س حركتها “انه�صوا”, 
موجة من اجلدل مل تهدا. فمن 
“عقيدة  ملراجعة  دعوتها  خ���ل 
حلزبها,  املفتوحة”  احل��������دود 
من  حم��ّرم��ا  ا�صقطت  لينك,  دي 
امل��ح��رم��ات, وه����ّزت ال��ي�����ص��ار الذي 
املو�صوع  اخل��و���س يف  م��ن  يتهرب 
يعطيها  التي  التعليمات  يف  حتى 
الي�صار  ان,  ه���ا  ول��ك��ن  ل����ك����وادره. 
يعتقد  يحت�صر,  وه��و  الأوروب����ي, 
يعد  مل  اأن���ه  �صفوفه  يف  البع�س 
ميكنه التغا�صي عن هذه املناق�صة 
وترك هذا املو�صوع الهام لليمني 

املتطرف.
امل����واط����ن����ون  ا�����ص����ت����وىل  ل����ق����د     
اإىل حد كبري, على  الأوروب��ي��ون, 
الوطنية  النتخابية  حمطاتهم 
اإىل عدد من  الأخ��رية, وحّولوها 
ال�صتفتاءات حول الهجرة, ويتفق 
املراقبون على اأنهم �صيعيدون ذات 
القارة  م�صتوى  على  ال�صيناريو 
الأوروب����ي����ة مايو  الن��ت��خ��اب��ات  يف 

..2019

ا�صتعادة اأ�صوات
 الطبقة ال�صعبية

ناخبيهم,  ف�����رار  م���واج���ه���ة  يف     
ال�صعب  ب���خ���ي���ان���ة  وم����ّت����ه����م����ون 
ب��� ح���دود يف خدمة  با�صم ع��امل 
الليربالية املتوح�صة املدمرة بدل 
تنق�صم  الدولية,  ال�صرتاكية  من 
والتيارات  ال��ي�����ص��اري��ة  الأح�������زاب 
داخلها, حول ال�صرتاتيجية التي 
اأ�صوات  ل�صتعادة  اعتمادها  يجب 

ناخبي الفئات ال�صعبية.
“باد”  ب�����  ب��ع�����ص��ه��م  ق�����ام  ل���ق���د     
احلالة  ح�����ص��ب  “غود”,  اأو  ه���م 
غ��ودي�����ص��ب��ريغ, وه����ذا ي��ع��ن��ي, كما 
باد  م����وؤمت����ر  اإع���������ادة  اأمل����ان����ي����ا,  يف 
غ��ودي�����ص��ب��ريغ ال�����ذي ���ص��ّج��ل عام 
مع  ال��ق��ط��ي��ع��ة  ر���ص��م��ي��ا   1959
املارك�صية والن�صمام اإىل اقت�صاد 
ال���������ص����وق ل���ل���ح���زب ال�����ص����رتاك����ي 

الدميقراطي الأملاين.
   ال���ف���ك���رة, ه���ي ع����دم ال���ب���ق���اء يف 
وا�صتعادة  الأب�����د,  اإىل  امل��ع��ار���ص��ة 
“لي�صوا  ال��ذي��ن  الناخبني  ه���وؤلء 
�صارا  تقول  عن�صريني”,  جميعا 
يتقا�صمها  ف��ك��رة,  فاغنكني�صت. 
م����ع����ه����ا ج������رمي������ي ك�������ورب�������ني يف 
ج���ان لوك  اي�����ص��ا  اأو  ب��ري��ط��ان��ي��ا, 
ميلين�صون يف فرن�صا, الذي يقول 
انه يريد اأن يخاطب “الغا�صبني 
منتقدا  الفا�صيني”,  ول���ي�������س 
ال���ذي يطحن  الكبري  امل���ال  راأ����س 

تقلي�س  اج��������ل  م��ن  ال��ت��ف��او���س 
املهاجري��������ن,  ا�صتقبال  حج���������م 
ال����ذي ج��ع��ل م��ن��ه راي���ت���ه. ل��ك��ن يف 
اأزم�����ة ك���ب���رية, ويف ك���ل فرتة  ك���ل 
الي�صار  اخ����رتق����ت  م�������ص���ط���رب���ة, 
ن�حظها  ان��ق�����ص��ام��ات  ال��ف��رن�����ص��ي 

اليوم يف الي�صار الأوروبي. 
ال��ت��ي ل  ن��ذّك��ر هنا ال بتلك     ل 
طرد  ال��ي��وم:  نقا�صات  ت�صل  ت���زال 
ب���ل���وم ل������ص��رتاك��ي��ني اجل�����دد يف 
ال���ف���رع  م�����ن   1933 ن���وف���م���رب 
العمالية,  ل���أمم��ي��ة  ال��ف��رن�����ص��ي 
النهاية  يف  ���ص��ي��ت��ع��اون��ون  ال���ذي���ن 
طرد  مت  وهكذا  في�صي.  نظام  مع 
الفرن�صي  ال����ص���رتاك���ي  اأن�������ص���ار 
اعتقدوا  وال��ذي��ن  دي��ات,  مار�صيل 
الممية,  ح��دود  بّينت  احل��رب  اأن 
مثل ادريان ماركيت, الذي كتب: 
 ,1914 ع���ام  اأغ�����ص��ط�����س   2 “يف 
انهار مفهوم الطبقة قبل مفهوم 

الأمة..
الطبقة  م���ف���ه���وم  ي���ع���ن���ي  م�������اذا   
ه�����ذا ال������ذي ي��خ��ت��ف��ي يف اأوق������ات 
مثل  ال��ذي��ن,  اأو   ,“ الرتاجيديا؟ 
هرني دي مان يف كتابه “ما وراء 
اأن الراأ�صمالية  ظنوا  املارك�صية”, 
تقود الأع��راف وارب��اب العمل اإىل 
بالطبقة  تدفع  حني  يف  الأممية, 

العاملة اإىل القومية.
اليوم  نلوم  اأن     هل ميكننا حقا 
الذي  امل���وؤذي  ال�صياق  يف  الي�صار, 
ن���ع���رف���ه, ن��ل��وم��ه ع��ل��ى ال��ن��ظ��ر يف 
ال�صعبية  ال���ط���ب���ق���ات  خم�������اوف 
اتخاذ  م���ع حم���اول���ة  و���ص��ج��ره��ا, 
للتذكري  ال����زم���ة  الح��ت��ي��اط��ات 
للقيم  املوؤ�ص�س  الإن�صاين  بالبعد 

الأوروبية؟ 
لن ما يحدث هو ف�صل الليربالية 
اإدارة  على  �صيا�صيا  العاجزة  ذاتها 
ح��رك��ة ال��ه��ج��رة ال��ت��ي ت����روج لها 

اقت�صاديا..
العام  ال���������راأي  حت�����ول  ���ر  وت���ف�������صّ  
�صدها, اأكرث بالتاأكيد من الأزمة 
تفاقم  من  حتى  اأو  القت�صادية, 

التفاوت الجتماعي.
يكتب   ,“ اأوروب������ا  “م�صري  يف     
البلغاري  ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذ 
اإحجام  “اإن  ك��را���ص��ت��ي��ف:  اإي���ف���ان 
باأن  الع���رتاف  على  الليرباليني 
يكون  اأن  ميكن  الهجرة  م��وج��ات 
ل��ه��ا ت��اأث��ري ���ص��ل��ب��ي, ك���ان �صبب رد 
بالعدائية  امل��ط��ب��وع  ه���ذا  ال��ف��ع��ل 
يهز  ال����ذي  ال�صتبل�صمنت,  ���ص��د 
احل���ي���اة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ل��ل��ع��دي��د من 

الدميقراطيات اليوم ».
اأوروب����������ا  ب����ق����اء  اأج��������ل      وم�������ن 
على  ي����ج����ب  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ة, 
دون  وي���ع���ي,  ي�����درك  اأن  ال��ي�����ص��ار 
ا�صرتاتيجية  ف�����ص��ل  م���دى  ���ص��ك, 
الزدراء الطبقي للناخبني الذين 

ي�صت�صلمون ل�صفارات ال�صعبوية.

دعوة ملراجعة »عقيدة احلدود املفتوحة«:

اجلدل حول الهجرة: هزمية فكرية للي�ضار...؟

الحزاب ال�صعبوية تكت�صح اوروبا جان لوك ميلين�صون يريد اأن يخاطب الغا�صبني ولي�س الفا�صيني

الهجرة ق�صية تفجر الي�صار وتق�صم اوروبا

�صارا فاغنكني�صت تدعو الي�صار اىل ان ينه�س من �صباته جرميي كوربني مع املراجعة

 تنق�ضم الأحزاب الي�ضارية حول ال�ضراتيجية التي يجب اعتمادها ل�ضتعادة اأ�ضوات ناخبي الفئات ال�ضعبية
�ضتتحول النتخابات الأوروبية مايو 2019 اىل ا�ضتفتاء حول الهجرة على م�ضتوى القارة العجوز

ــــا يــحــدث  م
ــل  ــص ــ� هـــــو ف
الليرباليــــة 
ذاتـــــــــهـــــــــا 
الـــعـــاجـــزة 
على  �صيا�صيا 
اإدارة حركة 
ــــرة ــــج ــــه ال

بع�ش  يعتقد 
الي�صــار اأنـــه 
مل يعد ممكنا 
ترك مو�صوع 
ــــرة  ــــج ــــه ال
احلـــارق اىل 
ـــــــني  الـــيـــمــــ
املــــتــــطــــرف

من اأجل بقاء اأوروبا 
الدميقراطية

الي�صار  نتفهم حتفظ  بالطبع,     
ع����ل����ى ت����ب����ن����ي م���������ص����ار حم���ف���وف 
اإع���������ادة  ي���ت���م���ث���ل يف  ب����امل����خ����اط����ر 

هذا  اأن  وي�صيف:  الإجنليزية”. 
الإجنلي��������ز  ال��ع��م��ال  ب��ني  ال��ع��داء 
ال�ص�������ر  ه���و  والأيرلنديني”, 
الطبقة  حتافظ  بف�صل���������ه  الذي 

الراأ�صمالية على �صلطتها«.

الكامل  ال�صتيعاب  ث��م  ال��ه��ج��رة, 
ل��ل��واف��دي��ن اجل������دد.    ف��ه��ل هذه 
العمال  “ن�صع  ان  ف��ك��ر  ه��زمي��ة 
الفرن�صيني يف مواجهة الأجانب, 
ب���دل ا���ص��ت��ه��داف اع�����راف وارب����اب 

حقا”,  فرن�صيني  م��ارق��ني  ع��م��ل 
حوار  يف  هامون  بينوا  يقول  كما 

اىل “لونوفال اوب�صرفاتور”؟
   قد يجيب ناخبون من الي�صار, 
ل  ه��ذا  ان  بتاريخه,  معرفة  على 

ينفي الآخر. فهكذا اأ�صار مارك�س 
اإىل اأن اإيرلندا, من خ�ل اإر�صالها 
اإجن���ل���رتا,  اإىل  ���ص��ك��ان��ه��ا  ف��ائ�����س 
“تخّف�س الأجور, وُتدهور الو�صع 
العاملة  للطبقة  وامل���اّدي  املعنوي 

املهاجرين متكئا على  بروليتاريا 
الوطنية.    من جهتها,  ال�صيادة 
اأجنزت ال�صرتاكية الدميقراطية 
ثورتها  وال��دمن��ارك��ي��ة  ال�صويدية 
اأوًل لحتواء  ال��دع��وة  م��ن خ���ل 

•• باري�س-اأ ف ب:

اآخ����ر ج��ي��ب حت��ت ���ص��ي��ط��رة تنظيم داع�س  ب����داأ ال��ه��ج��وم ع��ل��ى 
الإرهابي يف �صرق �صوريا, يف املنطقة ال�صحراوية عند احلدود 
ينجح  قد  البغدادي  بكر  اأب��و  التنظيم  زعيم  لكن  العراق,  مع 
مرة جديدة من الفرار براأي خرباء. وجنا املطلوب الأول يف 
واأ�صيب مرة  ال�صنني من عدة �صربات جوية  العامل على مر 
على الأقل بجروح, غري اأن اخلرباء يحذرون من اأنه يتقن فن 
العراقي يف  اأي�صا. قال اخلبري  امل��رة  التخفي وقد يفلت هذه 
“اإنه  بر�س  لوكالة فران�س  الها�صمي  املتطرف ه�صام  التنظيم 
و�صوريا,  العراق  الواقعة بني  املنطقة  ال�صام,  بادية  يختبئ يف 
�صوريا«.  يف  وهجني  العراق(  غرب  )�صمال  البعاج  بني  يتنقل 

وب��ا���ص��رت ق���وات ���ص��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة ب��دع��م م��ن التحالف 
املرحلة  �صبتمرب  اأي���ل���ول   10 يف  وا���ص��ن��ط��ن  ب��ق��ي��ادة  ال�����دويل 
الأخرية من الهجوم على تنظيم داع�س, وهي ت�صتهدف بلدة 
كوباين يف  رزد�صت  الكردي  القيادي  وق��ال  وحميطها.  هجني 
بر�س  فران�س  ل�صحافيي  ال�صو�صة  بلدة  ق��رب  الهجوم  موقع 
واأمرائه  ق��ي��ادات��ه  ك��ل  داع�����س.  مل��رت��زق��ة  الأخ����ري  امل��ع��ق��ل  “اإنه 
الأجانب من خارج �صوريا جمتمعون يف بلدات ال�صو�صة وهجني 
الربنامج  يف  الباحث  لكن  هنا«.  عليهم  و�صنق�صي  وال�صعفة 
ح�صن  الأم��ريك��ي��ة  وا�صنطن  ج��ورج  جامعة  يف  التطرف  ح��ول 
ح�صن يوؤكد اأن ر�صد موقع البغدادي قد ل يكون اأمرا �صه�. 
ويو�صح هذا اخلبري يف احلركات املتطرفة يف املنطقة لوكالة 
وتنظيمه  ه��و  ج��ي��دا.  يختبئ  كيف  تعلم  “اإنه  ب��ر���س  فران�س 

اأبو عمر  كلفت زعيمهم  التي  الأخطاء  العرب من  ا�صتخل�صوا 
البغدادي وقائدهم الع�صكري اأبو حمزة املهاجر حياتهما عام 
2010 وهذا يعني اأن عددا �صئي� من الأ�صخا�س املوثوقني 
فقط يعرف اأين هو«. واأو�صح لواء يف جهاز املخابرات العراقية 
ك�صف  ع��دم  طالبا  بر�س  فران�س  لوكالة  مايو  اأي���ار  مطلع  يف 
احلدود  على  منطقة  يف  موجود  البغدادي  بكر  اأب��و  اأن  ا�صمه 
برفقة  مبوكب   ولي�س  “باخلفاء  ويتنقل  ال�صورية  العراقية 
اأربعة اإىل خم�صة اأ�صخا�س بينهم ابنه و�صهره«. ولفت ح�صن 
ح�صن اإىل اأن هذه املناطقة تبدو حمدودة على اخلارطة لكنها 
“على الأر�س مناطق �صا�صعة من اجلبال وال�صحاري والأنهر 

والقرى يف العراق و�صوريا, توؤمن خمابئ كثرية«.
وتابع اأنه بالدعم القوي من قدرات التحالف الدويل التقنية 

“بات العراقيون وال�صوريون ميلكون املوارد لر�صده, وقد يتم 
وقد  رج��ال��ه«.  اأو  نف�صه  هو  يرتكبه  ج��راء خطاأ  عليه  القب�س 
يكون هذا اخلطاأ �صبيها بذلك الذي كاد يودي به يف 3 ت�صرين 
“غارديان”  ك�صفت �صحيفة  ما  على   2016 نوفمرب  الثاين 
ال��صلكي  على  ثانية   45 تكلم  يناير, حني  الثاين  كانون  يف 
املو�صل,  ل�صتعادة  العراقية  القوات  هجوم  خ���ل  رجاله  مع 
فتم ر�صده على الفور. وقال م�صوؤول كردي كبري ا�صتمع اإىل 
على  منه  اجل��ه��از  بانتزاع  حرا�صه  “قام  ال��صلكي  الت�صال 

الفور, اأدركوا ما ارتكبه«.
واإن متكن البغدادي من الإف���ت من الطوق هذه املرة, فقد 
ين�صم اإىل خ�يا �صرية للتنظيم يف منطقة اأخرى من العراق 

اأو من �صوريا.

ت�ضديد الطوق على البغدادي عند تخوم العراق و�ضوريا 

ارتفاع �ضعبية الرئي�س الكوري اجلنوبي  •• �صيول-اأ ف ب:

الكوري  الرئي�س  �صعبية  اأن  ام�����س  نتيجته  ن�صرت  ل��ل��راأي  ا�صتط�ع  اأف���اد 
ات�صم  ال��ذي  الأ�صبوع  هذا  كبريا  ارتفاعا  �صجلت  ج��اي-اإي��ن  مون  اجلنوبي 

بتغطية اإع�مية كثيفة لزيارته اىل بيونغ يانغ.
الراأي  ا�صتط�عات  يف  تراجعا  �صهدت  الي�صار  و�صط  زعيم  �صعبية  وكانت 

ب�صبب ارتفاع معدلت البطالة واأ�صعار العقارات.
من  عينة  على  كوريا”  “غالوب  موؤ�ص�صة  اأع��دت��ه  ل��ل��راأي  ا�صتط�عا  لكن 
الكوريني  م��ن   61% ان  اأف���اد  واخلمي�س,  الث�ثاء  ب��ني  �صخ�س   1001
عن   11% بزيادة  اي  الرئي�س,  حتركات  على  يوافقون  باتوا  اجلنوبيني 

اأخرى,  اأ�صابيع. من جهة  ت��راوح مكانها منذ  التي  وا�صنطن  املناق�صات مع 
الع�صكرية  ال��ت��وت��رات  خف�س  ي�صتهدف  ات��ف��اق��ا  واجل���ن���وب  ال�����ص��م��ال  وق���ع 
للتعاون وتقدمي تر�صيح م�صرتك اىل  الثنائية. وقررا تعميق م�صاريعهما 

منظمة الألعاب الأوملبية يف 2032.
ويعترب بع�س اخلرباء الذين �صاألتهم وكالة فران�س بر�س اآراءهم ان كوريا 

ال�صمالية مل تقدم اإل تنازلت حمدودة جدا خ�ل هذه القمة.
وم���ع ذل���ك ي��ب��دو اأن ال��ك��وري��ني اجل��ن��وب��ي��ني ن��ظ��روا ب��اإي��ج��اب��ي��ة ك��ب��رية اىل 
%71,6 من  ان  اأع��دت��ه ريلميرت  ل��ل��راأي  ا�صتط�ع  الأم���ر. وج��اء يف  ه��ذا 
فيما  القمة,  هذه  نتيجة  على  يوافقون  اآراءه���م,  �صئلوا  الذين  ال�صخا�س 

يبدي %22,1 اراء �صلبية حيالها.

الربعاء  اون  كيم جونغ  ال�صمايل  الكوري  الزعيم  وافق  املنا�صبة,  ويف هذه 
على اإغ�ق موقع جتارب حمركات ال�صواريخ وقاعدة اط�ق تون�صانغ-ري 
اأبدت  التي  املتحدة  الوليات  بالإع�ن  ورحبت  دوليني.  خ��رباء  يف ح�صور 
لكوريا  النووي  ال�ص�ح  نزع  اىل  الرامية  املناق�صات  ل�صتئناف  ا�صتعدادها 
يف  ال��ن��ووي  جممعها  اإغ����ق  اىل  اأي�����ص��ا  ي��ان��غ  بيونغ  وت��ط��رق��ت  ال�صمالية. 

يونغبيون اذا ما اتخذت وا�صنطن “تدابري م�ئمة«.
لإط�ق  يبدو  م��ا  على  كافيا  ك��ان  الت�صريح  ه��ذا  لكن  كبري,  �صرط  وه��ذا 

ال�صبوع املا�صي. وميكن تف�صري هذا الرتفاع على اأنه نتيجة للقمة الثالثة 
بني الكوريتني التي عقدت يف بيونغ يانغ, كما اأو�صحت غالوب كوريا.

3,1 نقاط مئوية, اأن  واأو�صح ال�صتط�ع الذي يناهز هام�س اخلطاأ فيه 
تراجعت  قد  الرئي�س,  حتركات  على  يوافقون  ل  الذين  الأ�صخا�س  ن�صبة 

ت�صع نقاط اىل 30%.
وت�صهد �صبه اجلزيرة الكورية منذ بداية ال�صنة انفراجا ملحوظا ر�صخته 

هذا ال�صبوع زيارة مون اىل بيونغ يانغ.
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الدولر يتجه اإىل اأكرب انخفا�س اأ�ضبوعي يف 7 اأ�ضهر 
اأدنى م�صتوياته يف نحو  93.82, وهو  اإىل  0.1 باملئة 
منذ  اأ�صبوعي  انخفا�س  اأك��رب  اإىل  واجت��ه  اأ�صهر  ث�ثة 

اأوائل فرباير �صباط.
اإىل  امل��ئ��ة  0.2 يف  امل��وح��دة  الأوروب���ي���ة  العملة  وق��ف��زت 
نحو  اإىل  الأ���ص��ب��وع  ه��ذا  مكا�صبها  لت�صل  دولر   1.18

1.5 باملئة.
اأعلى م�صتوى يف ث�ثة  اإىل  الأ���ص��رتايل  ال��دولر  وقفز 

اأ�صابيع عند 0.7297 دولر اأمريكي.
وكان اجلنيه الإ�صرتليني اخلا�صر الوحيد اأمام الدولر, 
اأمريكي  1.3217 دولر  اإىل  0.4 باملئة  حيث تراجع 

بفعل خماوف النف�صال الربيطاين.

دولة ت�ضارك يف   24
اجتماع منتجي النفط 

•• اجلزائر-وكاالت:

ك�صف تقرير اإخباري, اأن 24 دولة منها ال�صعودية ورو�صيا 
الوزارية  للجنة  ال��ع��ا���ص��ر  الج��ت��م��اع  يف  م�صاركتها  اأك����دت 
و�صركائها  “اأوبك”  للنفط  امل�����ص��درة  ل��ل��دول  امل�����ص��رتك��ة 
�صبتمرب  و24   23 يومي  اجلزائر  يف  املقرر  خارجها,  من 

احلايل.
م�صدر  عن  “النهار”,  اخلا�صة  الإخ��ب��اري��ة  القناة  ونقلت 
ر�صمي مل ت�صميه قوله, اإن “24 دولة اأكدت م�صاركتها يف 
اجتماع اجلزائر, واأن 10 وزراء للطاقة �صي�صاركون ر�صمياً 

يف الجتماع«.

•• لندن-رويرتز:

انخف�س الدولر ام�س مقابل معظم العم�ت املناف�صة 
قوة  زي���ادة  ع��ززت  حيث  الربيطانية,  العملة  با�صتثناء 
�صوق الأ�صهم وارتفاع العائد على ال�صندات الإقبال على 

�صراء الأ�صول التي تنطوي على خماطر اأكرب.
ومع انح�صار خماوف احلرب التجارية واتخاذ البنوك 
اإج����راءات  ت��رك��ي��ا  ب��ق��ي��ادة  النا�صئة  ال�����ص��وق  امل��رك��زي��ة يف 
لتحقيق ا�صتقرار عم�تها, دفع امل�صتثمرون اليورو اإىل 
م�صتوى 1.18 دولر للمرة الأوىل يف اأكرث من ث�ثة 
الدولر  املبكرة, انخف�س موؤ�صر  التعام�ت  اأ�صهر. ويف 

ال�صخ�صية والعائلية كما هي يف ن�س القانون احلايل املعمول به, والإبقاء 
على ال�صريبة املفرو�صة على القطاع ال�صناعي اأي�صا كما هي يف القانون 
احلايل, ال�صاري املفعول, وعلى التو�صية برفع ال�صريبة املفرو�صة على 
وفق  به  معمول  هو  53% كما  من  قطاع البنوك لت�صبح 73% بدًل 
هو  كما  الجتماعي  التكافل  �صريبة  الغاء  وج��وب  مع  احل��ايل  القانون 
مقرتح بواقع 1% عن الأ�صخا�س الطبيعيني وبقائها على �صايف اأرباح 

ال�صركات لكن ب�صرط بيان اأوجه وغايات �صرفها.
وقد مت ت�صكيل جلنة من امل�صاركني ل�صياغة املقرتحات والتو�صيات التي 
تقدم بها امل�صاركون حول م�صودة القانون املعّدل لقانون �صريبة الدّخل 
واىل  احلكومة  اىل  امللتقى  رئا�صة  خ���ل  م��ن  ترفع  بها  قائمة  واإع����داد 

جمل�س المة.

••عمان – الفجر:

عقد ملتقى ط�ل اأبو غزالة املعريف جل�صة حوارية ملناق�صة م�صودة م�صروع 
القانون املعّدل لقانون �صريبة الدخل ل�صنة 8102 يوم الث�ثاء املا�صي 
تراأ�صها �صعادة الدكتور ط�ل اأبوغزاله مب�صاركة ما يزيد عن ث�ثمائة 
مواطن, ب�صفتهم ال�صخ�صية, من خمتلف مكونات املجتمع الأردين من 
القت�صادية  القطاعات  جميع  ميثلون  اململكة  وم��دن  وق��رى  حمافظات 
والجتماعية واحلزبية والنقابية والكادميية وال�صبابية وال�صيا�صية من 

كافة اأطياف املجتمع الأردين. 
�صعادته  عن  بامل�صاركني معرباً  غزالة  اأب��و  الدكتور ط�ل  �صعادة  ورّح��ب 
بهدف  اأن�صئ  وال���ذي  امل��ع��ريف  غ��زال��ة  اأب��و  ط���ل  ملتقى  با�صت�صافتهم يف 

توفري م�صاحة للقاء وللتعبري عن الراأي و�صماع اآراء املواطنني يف خمتلف 
وتقدمي  والدرا�صة  للبحث  فكري��������ة  كمن�ص�����ة  وامل��واط��ن  الوطن  ق�صيا 

املقرتحات. 
حول  املواطنني  اآراء  ل�صماع  اللقاء  لهذا  دع��ا  امللتقى  ان  اأبوغزاله  واأك��د 
 ,8102 ل�صنة  الدخل  �صريبة  لقانون  املعّدل  القانون  م�صروع  م�صودة 
امل�صوؤولني  اح��رتام  وعلى  راأي  كل  اح��رتام  امل�صاركني على  �صاكرا حر�س 
املواطن  ب��ني  الإي���ج���اري  ال��ت��وا���ص��ل  اأن  اإىل  ال��دول��ة م�صريا  وم��وؤ���ص�����ص��ات 
برفع  �صيقوم  امللتقى  اأن  اإ�ص�ح ومو�صحاً  لأي  الطريق  ه��و  وامل�����ص��وؤول 
التو�صيات واملقرتحات التي �صيتقدم بها امل�صاركون اىل احلكومة الأردنية 

وجمل�س المة. 
وقد توافق امل�صاركون يف هذا اللقاء الودي الوطني الهادف واحل�صاري 

اإقرار م�صروع قانون ال�صريبة واإعادة  على الطلب من احلكومة تاأجيل 
النظر باملنظومة ال�صريبية واأن تقوم احلكومة بدرا�صة النظام ال�صريبي 
والر�صوم  وال��دخ��ل  املبيعات  ���ص��رائ��ب  �صام�  تطبيقه  واإج�����راءات  ككل 
وغريها بحيث تكون مبنية على درا�صات علمية ومهنية وفنية من خرباء 
يف  والأهلية  القت�صادية  واملوؤ�ص�صات  القطاعات  كافة  من  متخ�ص�صون 
 )sredlohekats( الع�قة  ذات  اجلهات  م�صتديرة  ح��وار  ط��اولت 
و�صول اىل حتقيق الأه��داف املرجوة من القانون. كما اأنهم اأ�صاروا اىل 
اأهمية الإ�ص�ح القت�صادي ال�صامل وحتفيز القت�صاد كطريق ملزيد من 

الإنتاجية و�صول اىل وعاء �صريبي يحقق دخ� �صريبيا اأكرب.
على  وتوافقوا  امل�صاركون  عنها  عرّب  التي  الرئي�صية  النقاط  جملة  ومن 
الإعفاءات  على  الإب��ق��اء  ه��و  الع��ت��ب��ار  بعني  اخ��ذه��ا  و���ص��رورة  اأهميتها 

ملتقى اأبو غزالة ي�ضت�ضيف جل�ضة حوارية تو�ضي بتاأجيل اإقرار م�ضروع قانون ال�ضريبة يف الأردن

منو القطاع اخلا�س الأملاين يتباطاأ يف �ضبتمرب 
يف�صل بني النمو والنكما�س. واأظهر امل�صح اأن منو قطاع 
اأكرث  يف  م�صتوياته  اأدنى  اإىل  تباطاأ  التحويلية  ال�صناعات 
بالقطاع  الفرعي اخلا�س  املوؤ�صر  من عامني, حيث هبط 
اإىل 53.7 من 55.9. وكان حمللون يتوقعون انخفا�صا 
اجلديدة  الت�صدير  طلبيات  وهبطت   .  55.7 عند  اأق��ل 
املهم يف   50 التحويلية دون م�صتوى  ال�صناعات  يف قطاع 
وخف�س   ,2015 مت��وز  يوليو  منذ  الأوىل  للمرة  امل�صح 

مديرو م�صرتيات توقعاتهم ل�إنتاج يف امل�صتقبل.
وارتفع  متوقع.  غري  ب�صكل  اخل��دم��ات  قطاع  ن�صاط  وزاد 
من   56.5 اإىل  بالقطاع  اخلا�س  الفرعي  ماركت  موؤ�صر 
55.0 يف ال�صهر ال�صابق. وهذا اأف�صل بكثري من توقعات 

حمللني بقراءة م�صتقرة.

•• برلني-رويرتز:

اأظهر م�صح ام�س تباطوؤ منو القطاع اخلا�س الأملاين باأكرث 
اأيلول مع زي��ادة مفاجئة يف  من املتوقع قلي� يف �صبتمرب 
ن�صاط قطاع اخلدمات مل تكن كافية لتبديد اأثر الهبوط 
احلاد يف قطاع ال�صناعات التحويلية. وهبط موؤ�صر ماركت 
 55.3 اإىل  الأول��ي��ة  قراءته  يف  امل�صرتيات  ملديري  املجمع 
قطاعي  امل��وؤ���ص��ر  وير�صد  ال�صابق.  ال�صهر  يف   55.6 م��ن 
�صوياً  ميث�ن  اللذين  التحويلية  وال�صناعات  اخل��دم��ات 
اأكرث من ثلثي القت�صاد. ويقل هذا عن متو�صط توقعات 
يف ا�صتط�ع لآراء خرباء القت�صاد اأجرته رويرتز بتباطوؤ 
اإىل 55.4, لكن القراءة ما زالت فوق م�صتوى 50 الذي 

 »SAP« »الطاير يلتقي وفدًا من �ضركة »اإ�س. اإيه. بي

موؤ�ض�س »علي بابا« يراجع 
عن تاأمني مليون وظيفة يف اأمريكا

اتفاق �ضخم مب�ضر لإدارة »اأكرب« حمطات كهرباء يف العامل

اإجمايل الوظائف يف الوليات املتحدة.
يف  ووا�صنطن  بكني  ب��ني  التجارية  احل��رب  وت�صاعدت 

الأ�صهر الأخرية. 
�صلع  على  جمركية  ر�صوماً  املتحدة  الوليات  وفر�صت 
من  دولر  مليار  ب�50  �صينية 

الواردات ال�صنوية.
م�صادة  ب��اإج��راءات  بكني  وردت 
بالقيمة  اأم��ري��ك��ي��ة  ���ص��ل��ع  ع��ل��ى 

نف�صها.
واأع���ل���ن ت��رام��ب لح��ق��اً فر�س 
ر�صوم جديدة على 200 مليار 
تطبق  ان  على  اإ�صافية,  دولر 
�صبتمرب,   24 م����ن  اع����ت����ب����ارا 
نف�صه  اليوم  يف  ال�صني  و�صرتد 
دولر  60مليار  ع��ل��ى  ب��ر���ص��وم 

من الواردات الأمريكية.
“التجارة  م�����ا:  ج�����اك  وع���ل���ق 
ميكن  ل  ������ص������ح�����اً,  ل���ي�������ص���ت 
ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا خل���و����س ح���رب, 
حمركاً  تكون  اأن  التجارة  على 

من اأجل ال�ص�م«.
واأعلن امللياردير ال�صيني قبل ب�صعة اأيام اأنه �صيتخلى 
عن من�صبه على راأ�س “علي بابا” يف �صبتمرب 2019, 
على اأن يخلفه يف من�صبه رئي�س جمل�س الإدارة احلايل 

دانيال زانغ.

وتقع املحطات يف   .2015 العامل حني بداأ ت�صييدها يف  يف 
العا�صمة الإدارية اجلديدة �صرقي القاهرة, ومنطقة الربل�س 
من  اجلنوب  اإىل  �صويف  بني  ومدينة  النيل,  دلتا  �صمال  يف 
القاهرة, وتولد كل منها 4.8 غيغاوات من الكهرباء. ونقلت 
جابر  م�صر  لكهرباء  القاب�صة  ال�صركة  رئي�س  عن  الوكالة 
و�صيانة  ت�صغيل  تت�صمن  الأع��م��ال  “حدود  ق��ول��ه:  د�صوقي 
و�صيانة  ت�صغيل  فريق  خ���ل  م��ن  ال��ث���ث  املحطات  واإدارة 
بال�صركة القاب�صة لكهرباء م�صر, الذي �صيتم التعاقد معه 

من قبل �صركة �صيمنز«.
الربنامج  ���ص��م��ن  ت��دري��ب��ه  “مت  ال��ف��ري��ق  اإن  د���ص��وق��ي  وق����ال 
لنقل  اأجانب  مواقع  مديري  اإدارة  وحتت  باأملانيا,  التدريبي 

خرباتهم اإىل طاقم عمل ال�صركة«.

•• وا�صنطن-وكاالت:

تخلى موؤ�ص�س جمموعة “علي بابا” العم�قة للتجارة 
الإلكرتونية, جاك ما, عن وعده بتاأمني مليون وظيفة 

ب�صبب  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  يف 
مقابلًة  وفق  التجارية,  احل��رب 
مع الإع�م الر�صمي ال�صيني .

وكان اأغنى رجل يف ال�صني اأعلن 
 2017 يناير  يف  ه��ذا  التزامه 
دونالد  بح�صور  ن��ي��وي��ورك,  يف 

ترامب بعد انتخابه رئي�صاً.
ل��وك��ال��ة انباء  وق�����ال ج����اك م���ا 
الر�صمية:  اجل���دي���دة  ال�����ص��ني 
اإىل  ي�صتند  ك���ان  ال��وع��د  “هذا 
ودي  تعاون  م�صبقني:  �صرطني 
املتحدة,  بني ال�صني والوليات 
عق�نية  ث����ن����ائ����ي����ة  وجت�����������ارة 

ومو�صوعية«.
واأ�صاف: “الو�صع الراهن يهدد 
امل�صبقني,  ال�����ص��رط��ني  ه���ذي���ن 

لن  لكننا  م�صتحيً�,  الل���ت���زام  ب��ه��ذا  ال���وف���اء  وي��ج��ع��ل 
نوقف جهودنا, �صنوا�صلها لتطوير الع�قات التجارية 

ال�صينية المريكية ب�صكل �صحي«.
اأطلقه رجل الأعمال حمل �صكوك,  ال��ذي  الوعد  وك��ان 
%1 من  ن��ح��و  ذك���ره ي�صكل  ال���ذي  ال��رق��م  اأن  خ��ا���ص��ًة 

•• القاهرة-وكاالت:

“�صيمنز  مع  دولر  مليون   352 قيمته  وقعت م�صر, عقدا 
3 حمطات للكهرباء,  و�صيمنز تكنولوجي, لإدارة  اإيه جي” 
ُو�صفت باأنها الأكرب يف العامل, وذلك ل�صد فجوة يف حاجات 
الرئي�س  افتتح  امل��ا���ص��ي,  يوليو  ويف  ال��ك��ه��رب��اء.  م��ن  ال��ب���د 
امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي حمطات الكهرباء التي �صيدتها 
اإنهاء  بهدف  ي��ورو,  مليارات   6 اإجمالية  بتكلفة  “�صيمنز” 
اإىل  وا�صطرت م�صانع  للكهرباء,  املتكررة  النقطاعات  اأزمة 
ال�صرق  اأنباء  الإغ���ق لأ�صهر يف ذلك احل��ني. وقالت وكالة 
الأو�صط الر�صمية, اإن ال�صركتني �صتقومان بت�صغيل و�صيانة 
باأنها الأكرب  واإدارة حمطات الكهرباء الث�ث, التي و�صفت 

وتبادل  التعاون  تعزيز  �صبل  بحث 
اأف�������ص���ل امل���م���ار����ص���ات وال���ت���ج���ارب 
العاملية يف جمالت مراكز البيانات 
وخدمات  ال�����ص��ح��اب��ي��ة  وال�����ص��ب��ك��ات 

ال�صت�صافة ونظم املعلومات.
من جهته, اأطلع وفد �صركة “اإ�س. 
اإيه. بي” �صعادة الطاير على  اآخر 
اخلدمات واحللول التي تقدمها يف 
جمال التحول الرقمي واحلو�صبة 
عن  الوفد  اأع��رب  وقد  ال�صحابية. 
الهيئة  لإجن���ازات  الكبري  تقديره 
بامل�صاركة  اهتمامه  الرائدة مبدياً 

مب�صروعاتها. 

•• دبي-الفجر:

ا���ص��ت��ق��ب��ل ����ص���ع���ادة ���ص��ع��ي��د حممد 
الرئي�س  املنتدب  الع�صو  الطاير, 
ومياه,  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي 
اإي���ه. بي«  وف���داً م��ن �صركة »اإ�����س. 
)PAS( العاملية الرائدة يف �صوق 
ال��ع��امل��ي, �صم روبرت  ال��ربجم��ي��ات 
الإدارة  جم��ل�����س  ع�����ص��و  اإن�����ص��ل��ني, 
ال�صحابية  احل���و����ص���ب���ة  ورئ���ي�������س 
عبود,  وج����رج����ي  ال����ع����امل,  ح�����ول 
ملنطقة  ل��ل��رئ��ي�����س  الأول  ال��ن��ائ��ب 
وحممد  الأو���ص��ط,  ال�صرق  جنوب 

 وق�����د اأط���ل���ق���ت ال���ه���ي���ئ���ة ذراع���ه���ا 
ال��رق��م��ي��ة )دي����وا ال��رق��م��ي��ة( التي 
�صتطبق من خ�لها منوذجاً رائداً 
ي�صتند  اخل��دم��ات��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات 
الطاقة  الب��ت��ك��ار يف جم���الت  اإىل 
الطاقة  وت����خ����زي����ن  امل�����ت�����ج�����ددة, 
واخلدمات  ال�صطناعّي  وال��ذك��اء 

الرقمية.
وج���رى خ����ل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �صبل 
م��ن خ�ل  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  تو�صيع 
وامل�صاريع  وال����ربام����ج  امل����ب����ادرات 
والفر�س ال�صتثمارية املتاحة لدى 
املحادثات  �صملت  ح��ي��ث  ال��ه��ي��ئ��ة, 

الوزراء, حاكم دبي – رعاه اهلل, يف 
دف��ع م�صرية ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف 
املتحدة,  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
وتعزيز مكانة دبي كمن�صة رقمية 
من�صة  تاأ�صي�س  ج��اء  حيث  عاملية, 
البيانات للحلول املتكاملة )مورو( 
من  كجزء  الهيئة,  م��ن  واململوكة 
ت��ن��ف��ذه��ا �صمن  ال���ت���ي  امل�������ص���اري���ع 
خدمات  لتطوير   X01 م��ب��ادرة 
ح��ك��وم��ة دب����ي ل��ت��ط��ب��ق ال���ي���وم ما 
�صتطبقه مدن العامل الأخرى بعد 
التقنيات  من خ�ل  �صنوات,   01

الإح�لية املبتكرة.

���ص��ام��ي, امل��دي��ر الإق��ل��ي��م��ي لقطاع 
اخلدماتية.  واملوؤ�ص�صات  الطاقة 
اللقاء  ح�صر  الهيئة,  جانب  ومن 
املهند�س مروان بن حيدر, النائب 
التنفيذي للرئي�س لقطاع البتكار 

وامل�صتقبل.
ويف بداية اللقاء رحب �صعادة �صعيد 
حممد الطاير  بالوفد م�صتعر�صاً 
هيئة  وم�صاريع  وم��ب��ادرات  برامج 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ال��ت��ي تهدف 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  روؤي������ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم, 
نائب رئي�س الدولة, رئي�س جمل�س 

تريليون دولر..   107
�ضايف ثروات الأ�ضر الأمريكية

•• وا�صنطن-وكاالت:

قال جمل�س الحتياطي الحتادي )البنك املركزي الأمريكي( يف تقرير اإن 
الأ�صر يف الوليات املتحدة اأ�صافت حوايل 2.2 تريليون دولر اإىل ثروتها 

يف الربع الثاين من هذا العام.
واأ�صاف التقرير اأن اإجمايل ثروة الأ�صر الأمريكية بلغ 106.9 تريليون 

دولر يف نهاية يونيو حزيران.
وتعك�س هذه الأرقام قوة اقت�صاد هبط فيه معدل البطالة اإىل 3.9 باملئة 

و�صعود اأ�صعار الأ�صهم الأمريكية اإىل م�صتويات قيا�صية.
ارتفع  الأ�صر  اقرتا�س  ف��اإن  الحت��ادي,  الحتياطي  جمل�س  لتقرير  ووفقا 
مبعدل �صنوي بلغ 2.9 باملئة يف الفرتة من اأبريل ني�صان اإىل نهاية يونيو 

حزيران انخفا�صا من معدل منو بلغ 3.2 باملئة يف الربع الأول من العام.
زادت  ال�صركات  اأ�صهم  م��ن  الأ���ص��ر  ح��ي��ازات  قيمة  اإن  امل��رك��زي  البنك  وق��ال 
800 مليار دولر على مدار الربع الثاين, يف حني ارتفعت قيمة  مبقدار 

العقارات مبقدار 600 مليار دولر.
اأن يرفع جمل�س الحتياطي الحتادي تكاليف القرتا�س يف  ومن املتوقع 
ختام اجتماع جلنته لل�صيا�صة النقدية يوم الأربعاء القادم لت�صل اإىل نطاق 
حيث  من  نوعها  من  الثالثة  الزيادة  تلك  و�صتكون  باملئة.  و2.25   2 بني 

الن�صبة املئوية يف اأ�صعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

كندا جتري مفاو�ضات بناءة
 مع وا�ضنطن حول »نافتا«

•• مونرتيال- اأ ف ب:

اأكدت وزيرة اخلارجية الكندية كري�صتيا فري�ند اإجراء حمادثات بناءة مع 
الوليات املتحدة لتحديث اتفاق التبادل احلر لأمريكا ال�صمالية “نافتا”, 
غري اأنها مل تتحدث عن اإح��راز تقّدم يف ما يتعلق بامل�صائل اخل�فية بني 

البلدين.
اإنها مل تعد ت�صتخدم كلمة  ورداً على �صوؤال وجهه اأحد ال�صحافيني قائً� 
املفاو�صات  اإل��ي��ه��ا  و�صلت  ال��ت��ي  احل��ال��ة  لو�صف  ال��وق��ت  بع�س  منذ  م  ت��ق��دُّ
التجارية بني وا�صنطن واأوتاوا, قالت فري�ند اإنها تختار كلماتها بعناية, 
نوا�صل جميعاً  بناءة  املحادثة كانت  ناق�صنا نقاطاً مهمة,  “اليوم  واأ�صافت 
م�صددة على اأن هدف كندا هو دائماً, كما كان منذ البداية,  العمل بجد”, 

التو�صل اإىل اتفاق جيد لكندا.
وكانت فري�ند و�صلت م�صاء الث�ثاء املا�صي اإىل وا�صنطن لعقد مزيد من 
الجتماعات مع املمثل الأمريكي للتجارة روبرت ليتهايزر, واأعلن رئي�س 
الوزراء الكندي جا�صنت ترودو الأربعاء املا�صي اأن مزيداً من العمل ل يزال 
اأر�صية  اىل  والكنديون  الأمريكيون  املفاو�صون  يتو�صل  اأن  قبل  �صرورياً 

تفاهم حول تعديل نافتا.
دائماً جماًل  ب��اأن هناك  “نحن على ثقة  ت��رودو قبل اجتماع حلزبه  وق��ال 

للتفاهم لكن الأمر �صيتطلب مزيداً من العمل«.

بلحيف النعيمي يلتقي 
وزير التجارة الإيرلندي

•• دبلن-وام:

ال���دك���ت���ور عبداهلل  م���ع���ايل  ال��ت��ق��ى 
وزير  النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن 
رئي�س  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
والبحرية  ال���ربي���ة  ل��ل��م��وا���ص���ت 
وال���وف���د امل���راف���ق ل���ه ع��ل��ى هام�س 
معايل  ايرلندا  جلمهورية  زيارته 
ب���ات ب��ري��ن وزي���ر ال��دول��ة للتجارة 
وال���ت���وظ���ي���ف والأع������م������ال و����ص���وق 
الحتاد الأوروبي الرقمية املوحدة 
الوزارة  مقر  يف  البيانات  وحماية 

بالعا�صمة اليرلندية دبلن. 
ح�صر اللقاء �صعادة �صلطان حممد 
لدى  ال��دول��ة  �صفري  العلي  م��اج��د 
اأمين  وال�صيد  اي��رل��ن��دا  جمهورية 
ب�صفارة  التجاري  امللحق  ال�صكاوي 
اململكة  م���ن  وم��ب��ع��وث��ني  اي���رل���ن���دا 
الكويت  دولة  و  ال�صعودية  العربية 
عمان  و�صلطنة  البحرين  و مملكة 

و جمهورية م�صر.
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عربي ودويل

دائرة الثقافة وال�ضياحة _ اأبوظبي ت�ضت�ضيف املوؤمتر ال�ضنوي لحتاد وكالء ال�ضفر الهندية امل�ضدرة لل�ضياح خالل �ضبتمرب اجلاري
اأع�صاء  م�صاعدة  �صاأنها  من  التي  واملعرفة  اخل��ربات 
ف�صاء  يف  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س  ا�صتك�صاف  ع��ل��ى  الحت����اد 
قطاع ال�صياحة الدائم التطور ومناق�صة تاأثري العامل 
ال��رق��م��ي ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ني. وي��اأت��ي اخ��ت��ي��ار العا�صمة 
الإماراتية ل�صت�صافة هذا احلدث الكبري, تاأكيداً على 
املكانة العاملية التي حتظى بها  اأبوظبي كوجهة رائدة 

ل�صياحة الرتفيه والأعمال. 
الثقافة  دائرة  �صعيد غبا�س, وكيل  �صيف  �صعادة  وقال 
العا�صمة  ا�صت�صافة  “تعد  اأب��وظ��ب��ي:   – وال�صياحة 
اأب��وظ��ب��ي ل��ه��ذا احل����دث ال��ع��امل��ي ���ص��ه��ادة ع��ل��ى مكانة 

•• اأبوظبي-الفجر:

 اأع��ل��ن��ت دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي عن 
املوؤمتر  ال21 م���ن  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه��ا 
ال�صنوي لحتاد وك�ء ال�صفر يف الهند خ�ل الفرتة 
الإمارات. ق�صر  فندق  72 �صبتمرب, يف  من 52 اإىل 

�صعار  تقام فعالياته حتت  ال��ذي  امل��وؤمت��ر,  ه��ذا  يجمع 
اإعادة   – اجل��دي��د  ال��ط��رح   – التحول   – “البتكار 
تعريف ال�صفر العاملي بدون الإنرتنت”, �صناع القرار 
لتبادل  العامل  حول  ومن  الهندية  ال�صياحة  �صوق  يف 

الإمارة كوجهة عاملية رائدة وبخا�صة يف قطاع املوؤمترات 
يف  الإم����ارات  دول���ة  ت�صتمر  وفيما  ال��دول��ي��ة.  وامللتقيات 
م�صريتها بالرتكيز على التحول نحو القت�صاد املعريف, 
تربز اأهمية قطاع ال�صياحة كاأحد القطاعات الرائدة التي 
الهند  امل�صتقبلية. وتعترب  تر�صد روؤيتنا وا�صرتاتيجيتنا 
لل�صياحة  امل�صدرة  الرئي�صية  الدولية  الأ�صواق  اأهم  من 
ال�صنوات  خ�ل  قوياً  �صعوداً  �صهدت  وقد  اأبوظبي,  اإىل 
الرتحيب  ي�صعدنا  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  املا�صية.  القليلة 
بجميع الوفود واخلرباء امل�صاركني يف املوؤمتر, وندعوهم 
ل�صكت�صاف كل ما تقدمه لهم الإمارة وال�صتمتاع بطيب 

الإقامة يف اأبوظبي طوال فرتة املوؤمتر”.
وت��ن��ظ��م دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي, جولة 
كافة  يف  امل��وؤمت��ر  يف  امل�صاركة  للوفود  ميدانية  �صياحية 
اأرجاء مدينة اأبوظبي, ومنطقتي العني والظفرة, حيث 
ا�صتك�صاف  بفر�صة  امل�صاركني  م��ن   084 نحو  يحظى 
قدرات ومقومات ومعامل اأبوظبي ال�صياحية والرتفيهية, 
ومن بينها متحف اللوفر اأبوظبي, ومتحف ال�صيخ زايد, 
وواح���ة ال��ع��ني, وع���امل وارن���ر ب���راذرز اأب��وظ��ب��ي, وجامع 
ووجهات  املعامل  اأب��رز  الكبري, وغريها من  زاي��د  ال�صيخ 

اجلذب ال�صياحي يف الإمارة. 

غرفة جتارة راأ�س اخليمة تنظم ملتقى البعثات الدبلوما�ضية لدول اأمريكا الالتينية

رو�ضيا: وا�ضنطن ت�ضتخدم العقوبات لتكبيل املناف�ضة القت�ضادية

دبي للم�صتقبل ت�صت�صيف موؤمتر اإميتيك مينا للتقنيات النا�صئة يف 23 �صبتمرب  

متحدثون عامليون ي�ضتعر�ضون اأحدث التقنيات يف الذكاء ال�ضطناعي والطاقة والبتكار يف دبي

دبي ت�ضت�ضيف موؤمتر »اإميتيك مينا« للتقنيات النا�ضئة 
العلمية  امل��ع��رف��ة  ت��ع��زي��ز  اأج����ل  م���ن  دب���ي  ت�صت�صيفها 
وا�صتقطاب اأحدث البتكارات املتطورة وتوفري الفر�صة 
لل�صباب ل��صتفادة من فر�صة التوا�صل والتفاعل مع 
التقنيات  العاملية لتعزيز مهاراتهم يف جمال  اخلربات 
النا�صئة م�صريا اإىل اأن موؤمتر “اإميتيك مينا” �صي�صكل 
فر�صة لتبادل الروؤى والتعرف اإىل الأفكار والتوجهات 
ال�صراكات  ت��ع��زي��ز  يف  و���ص��ي�����ص��ه��م  ال���ع���امل  يف  ال�����ص��ائ��دة 
يف  النا�صئة  التقنيات  توظيف  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��دول��ي��ة 

�صناعة امل�صتقبل.
من جهته اأو�صح الدكتور اأن�س طويلة املدير التنفيذي 
النا�صر  ميديا  هيكل  �صركة  يف  مينا  اإمي��ت��ي��ك  مل��وؤمت��ر 
العربية  ريفيو  تكنولوجي  تي  اآي  اإم  ملن�صة  الإقليمي 
لأحدث  معا�صر  ت�صّور  تقدمي  اإىل  يهدف  امل��وؤمت��ر  اأن 
يف  الأث���ر  عظيم  لها  �صيكون  ال��ت��ي  النا�صئة  التقنيات 
م�صتقبل جمتمعاتنا وعاملنا ف�صً� عن تعريف احل�صور 

باآخر التطورات العاملية يف هذه التقنيات.
ال��ك�����ص��ف ع���ن قائمة  و���ص��ي��ت��م خ�����ل امل����وؤمت����ر اأي�������ص���اً 
اأ�صحاب  اإب��راز  اإىل  التي تهدف   ”35 “مبتكرون دون 

البتكارات ممن ل تتجاوز اأعمارهم ال� 35 عاما .

•• دبي-وام:

فعاليات  اجل�����اري  ���ص��ب��ت��م��رب   23 يف  دب����ي  ت�����ص��ت�����ص��ي��ف 
للمرة  النا�صئة  للتقنيات   “ مينا  “اإميتيك  م��وؤمت��ر 
الأوىل باملنطقة والذي تنظمه موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل 

وموؤ�ص�صة هيكل ميديا.
ي���وم���ني- م�صاركة  ي�����ص��ت��م��ر  امل���وؤمت���ر -ال�����ذي  وي�����ص��ه��د 
جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن ك���ب���ار ال��ب��اح��ث��ني واخل�����رباء 
التقنيني يف خمتلف جمالت التقنيات النا�صئة لت�صليط 
قطاعات  يف  العلم  اإل��ي��ه  تو�صل  م��ا  اأب���رز  على  ال�����ص��وء 
الذكاء ال�صطناعي وحتّول الطاقة واحلكومات الذكية 

ومنظومة البتكار.
رئي�صية  موا�صيع  ث���ث��ة  على  امل��وؤمت��ر  حم���اور  وت��رك��ز 
وحكومات  ال�صطناعي  وال��ذك��اء  املعلومات  اأم���ن  ه��ي 
تت�صمن  الأهمية  يف  غاية  موا�صيع  وتتناول  امل�صتقبل 
التقنيات امل�صتقبلية لتوليد وتخزين الطاقة وت�صميم 

واإدارة املدن الذكية وتطبيقات تقنيات النانو.
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  بلهول  جمعة  خلفان  واأك��د 
التي  ال��دول��ي��ة  الأح����داث  اأه��م��ي��ة ه��ذه  دب��ي للم�صتقبل 

•• راأ�س اخليمة-وام:

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ع�صو  القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
نظمت غرفة جتارة و�صناعة راأ�س 
اخليمة بالتعاون مع هيئة مناطق 
“راكز”  راأ�س اخليمة القت�صادية 
ملتقى البعثات الدبلوما�صية لدول 

اأمريكا ال�تينية لدى الدولة.
ح�����ص��ر ح��ف��ل اف���ت���ت���اح امل��ل��ت��ق��ى يف 
راأ�س   - اأ�صتوريا  “والدورف  فندق 
�صقر  بن  اأحمد  ال�صيخ  اخليمة” 
اجلمارك  دائ���رة  رئي�س  القا�صمي 
مناطق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
راأ��������س اخل���ي���م���ة الق���ت�������ص���ادي���ة “ 
علي  حم���م���د  و�����ص����ع����ادة  راكز” 
جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي  م�صبح 
راأ�س  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
اإدارة  واأع�������ص���اء جم��ل�����س  اخل��ي��م��ة 
و����ص���ع���ادة حم��م��د ح�صن  ال���غ���رف���ة 
ال�����ص��ب��ب م���دي���ر ع����ام غ���رف���ة راأ�����س 
عدد  جانب  اىل  بالوكالة  اخليمة 

من امل�صوؤولني.
م�صبح  حم���م���د  ����ص���ع���ادة  ورح������ب 
اأم���ري���ك���ا  دول  ب����وف����د  ال���ن���ع���ي���م���ي 
ال���دول���ة م�صيدا  ل���دى  ال���ت��ي��ن��ي��ة 
ب��ال��ع���ق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني دول���ة 
�صتى  يف  وب����ل����دان����ه����م  الم�����������ارات 
امل���ج���الت.. وا���ص��ت��ع��ر���س اإجن����ازات 
ال���دول���ة ب��وج��ه ع���ام واإم������ارة راأ����س 
اخل�صو�س  وج����ه  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة 

م�صتقب�  اخليمة  راأ����س  تكون  اأن 
التجارية  ل�أعمال  حيوية  بوابة 
وال����ص���ت���ث���م���اري���ة ن���ح���و الأ�����ص����واق 

الإقليمية والدولية.
وا�����ص����ت����ع����ر�����س ال���ن���ع���ي���م���ي اأب�������رز 
عملية  ت���ق���ود  ال���ت���ي  ال���ق���ط���اع���ات 
ال��ت��ن��م��ي��ة يف الإم������ارة م�����ص��ريا اإىل 
تتمتع  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  اإم�������ارة  اأن 
متميزة  ا���ص��ت��ث��م��اري��ة  بخ�صائ�س 
واخليارات  الفر�س  تنوع  يعزز  ما 
من  امل�صتثمرين  اأم���ام  امل��ط��روح��ة 

خمتلف الدول.

اأكرث  ه��ن��اك  اأن  وق����ال  احل��ي��وي��ة. 
ما  م����ن����ه����ا  �����ص����رك����ة   250 م������ن 
م�صجلة  �صركة   100 م��ن  ي��ق��رب 
اأن  ب��امل��ن��ط��ق��ة احل����رة م�����ص��ريا اىل 
ال�صعي  م��ن��ه  ال��ه��دف  امللتقى  ه���ذا 
النوعية  ال����ص���ت���ث���م���ارات  جل�����ذب 
ان�����ص��ج��ام��ا م����ع روؤي�������ة الإم��������ارات 
للتعاون  ق���ن���وات  وف���ت���ح   2021
العاملة  ال�صركات  كافة  بني  فيما 
ال�صتثمارية  وال�صركات  ب��الأم��ارة 
بدول  ال��ن�����ص��اط  ذات  يف  ال��ك��ب��رية 
اأم���ري���ك���ا ال���ت��ي��ن��ي��ة ح��ر���ص��ا على 

الدول. واأ�صار اىل اأن راأ�س اخليمة 
ل��صتثمار  ج���اذب���ا  م������ذا  ب���ات���ت 
وتكنولوجية  حتتية  ببنى  وتتمتع 
م���ت���ط���ورة وق���ط���اع���ات ن��ق��ل جوي 
على  لوج�صتية  وخدمات  وبحري 
تعزيز  يف  ت�صاهم  م�صتوى  اأع��ل��ى 
وال�صتثمارية  التجارية  الأن�صطة 
والعاملي  الإقليمي  امل�صتويني  على 
ت���وف���ره م���ن خيارات  ف�����ص��� ع��م��ا 
داخل  �صواء  للم�صتثمرين  وا�صعة 
املناطق احلرة  اإط��ار  اأو يف  الدولة 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ي�����ص��م��ل  مب���ا 

وفر�س  مقومات  ع��ن  نبذة  وق��دم 
ال���ص��ت��ث��م��ار يف الإم������ارة. واأك����د اأن 
اإمارة راأ�س اخليمة يف ظل القيادة 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  احلكيمة 
ع�صو  القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  ومتابعة 
�صعود بن �صقر القا�صمي ويل عهد 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ب��ات��ت مت��ث��ل اليوم 
مركزا عامليا ل�أعمال وال�صتثمار 
م���زاي���ا وحوافز  م���ن  ت���وف���ره  مب���ا 
خمتلف  م��ن  للم�صتثمرين  رائ���دة 

ومتبلر وغوغل وغريها.
اإمي���ت���ي���ك مينا  م����وؤمت����ر  وي��ن��ع��ق��د 
وكهرباء  م��ي��اه  هيئة  م��ن  ب��رع��اي��ة 
واملوا�ص�ت  ال��ط��رق  وهيئة  دب���ي, 

وبلدية دبي.
املوؤمتر  �صركاء  قائمة  ت�صم  كما   
ويودا�صيتي,  وب��ار���ص��ون��ز  اإي���ن���وك 

واألغوريثما.
وبالإ�صافة اإىل هذا املوؤمتر تتعاون 
و�صركة  للم�صتقبل  دب��ي  موؤ�ص�صة 
الن�صخة  لإ�����ص����دار  م��ي��دي��ا  ه��ي��ك��ل 
تي  اآي  “اإم  جم��ل��ة  م���ن  ال��ع��رب��ي��ة 
معهد  م���ن  ريفيو”  ت��ك��ن��ول��وج��ي 
يف  للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�س 
اأعرق  م��ن  تعترب  وال��ت��ي  بو�صطن 
الإ�����ص����دارات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة اإذ 
العام  اإىل  اإ���ص��داره��ا  ت��اري��خ  ي��ع��ود 

..,1899
العربية  الن�صخة  اإ���ص��دار  و�صيتم   
فيما  ����ص���ن���وي���ة,  ن�������ص���ف  ب���������ص����ورة 
العلمية  املقالت  اآلف  ن�صر  �صيتم 
الإلكرتوين  املوقع  على  والتقنية 
ل��ت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء ع���ل���ى اأح�����دث 
والتقنيات  ال��ع��امل��ي��ة  الب���ت���ك���ارات 
النا�صئة بهدف ن�صر هذا النوع من 
املعارف بني خمتلف فئات املجتمع 

العربي ل�صيما ال�صباب.

•• دبي-الفجر:

“اإميتيك  م����وؤمت����ر  ي�����ص��ت�����ص��ي��ف   
الذي  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  للتقنيات  مينا” 
للم�صتقبل  دب��ي  موؤ�ص�صة  تنظمه 
وم��وؤ���ص�����ص��ة ه��ي��ك��ل م��ي��دي��ا خ�ل 
احلايل  �صبتمرب   24-23 ي��وم��ي 
دب��ي, جمموعة متنوعة  يف مدينة 
م����ن ك���ب���ار ال���ب���اح���ث���ني واخل������رباء 
ال��ت��ق��ن��ي��ني يف خم���ت���ل���ف جم����الت 
التقنيات النا�صئة لت�صليط ال�صوء 
ع��ل��ى اأب����رز م��ا ت��و���ص��ل اإل��ي��ه العلم 
ال�صطناعي  ال��ذك��اء  ق��ط��اع��ات  يف 
وحتّول الطاقة واحلكومات الذكية 

ومنظومة البتكار.
املوؤمتر على ث�ثة  وترّكز حم��اور 
م���وا����ص���ي���ع رئ���ي�������ص���ي���ة ه������ي: اأم����ن 
ال�صطناعي  وال���ذك���اء  امل��ع��ل��وم��ات 
وتتناول  امل�����ص��ت��ق��ب��ل,  وح���ك���وم���ات 
موا�صيع غاية يف الأهمية تت�صمن 
لتوليد  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���ت���ق���ن���ي���ات 
واإدارة  وت�صميم  الطاقة  وتخزين 
تقنيات  وتطبيقات  ال��ذك��ي��ة  امل���دن 

النانو.
واأكد خلفان جمعة بلهول الرئي�س 
للم�صتقبل  دبي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 
الدولية  الأح�������داث  ه����ذه  اأه��م��ي��ة 
اأجل  م���ن  دب���ي  ت�صت�صيفها  ال��ت��ي 
العلمية وا�صتقطاب  املعرفة  تعزيز 
اأحدث البتكارات املتطورة وتوفري 
من  ل��صتفادة  لل�صباب  الفر�صة 
ف��ر���ص��ة ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ف��اع��ل مع 
اخلربات العاملية لتعزيز مهاراتهم 

امل���ن���ط���ق���ة. وي����ه����دف ه�����ذا احل����دث 
التطورات  اأه��م  عر�س  اإىل  العاملي 
التقنيات  والخ��رتاع��ات يف جم��ال 
ويجمع  ال����ع����امل,  ح����ول  ال��ن��ا���ص��ئ��ة 
الأعمال  ورواد  ال�����ص��رك��ات  روؤ���ص��اء 
�صبل  مل��ن��اق�����ص��ة  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ال����ص���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا وت��وظ��ي��ف��ه��ا يف 
واإتاحة  للتحديات  ح��ل��ول  اإي��ج��اد 
اأ�صحاب  م��ع  ل��ل��ت��وا���ص��ل  ال��ف��ر���ص��ة 
اخل��������ربات وال����ع����ل����وم يف جم����الت 

التكنولوجيا.

تكرمي املبتكرين ال�صباب
عن  الك�صف  املوؤمتر  خ�ل  و�صيتم 
�صن  دون  ال�صباب  املبتكرين  قائمة 
ال�صيخ  ���ص��م��و  اأع��ل��ن  ال��ت��ي   35 ال���� 
ح�����م�����دان ب�����ن حم���م���د ب�����ن را����ص���د 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
باب  فتح  ع��ن  التنفيذي,  املجل�س 

الرت�صح فيها..
اأ����ص���ح���اب  اإب�����������راز  اإىل  وت�����ه�����دف 
البتكارات ممن ل تتجاوز اأعمارهم 
يف  لإ�صهاماتهم  تقديراً  عاماً   35
اأ�صلوب احلياة  اإيجاد حلول غرّيت 
وق��ط��اع الأع��م��ال يف ع��دة جمالت 
الطبية  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  م���ن���ه���ا 
واحل��و���ص��ب��ة والت�������ص���الت وري����ادة 
والو�صائط  وال���ط���اق���ة  الأع����م����ال 

والإنرتنت.
وقد �صملت القائمة ال�صنوية خ�ل 
ال��������دورات ال�����ص��اب��ق��ة ال���ع���دي���د من 
بينهم  العاملية  الأ���ص��م��اء  اأ���ص��ح��اب 
�صركات في�صبوك وتويرت  موؤ�ص�صو 

يف جمال التقنيات النا�صئة.
مينا”  “اإميتيك  موؤمتر  اإن  وق��ال 
ال����روؤى  ل��ت��ب��ادل  ف��ر���ص��ة  �صي�صكل 
والتوجهات  الأفكار  اإىل  والتعرف 
يف  و�صي�صهم  ال��ع��امل,  يف  ال�����ص��ائ��دة 
الهادفة  الدولية  ال�صراكات  تعزيز 
يف  النا�صئة  التقنيات  توظيف  اإىل 

�صناعة امل�صتقبل.

متحدثون عامليون
وت���������ص����م����ل ق����ائ����م����ة امل���ت���ح���دث���ني 
ال��ر���ص��م��ي��ني يف امل����وؤمت����ر ك����ً� من 
ماينل  ك��ري�����ص��ت��وف  ال��ربوف��ي�����ص��ور 
مل��ع��ه��د ها�صو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
بوت�صدام  جلامعة  ال��ت��اب��ع  ب���ت��رن 
بي  اإت�س  برنامج  ومدير  اأملانيا  يف 
التفكري  لأب���ح���اث  ���ص��ت��ان��ف��ورد  اآي 
فيونا  والربوفي�صورة  الت�صميمي؛ 
اآي تي  اإم  م����وراي م��دي��رة م��ب��ادرة 

ل�بتكار.
من  ع���دداً  امل��وؤمت��ر  ي�صت�صيف  كما 
امل��ت��ح��دث��ني ال��دول��ي��ني م��ن معهد 
“اإم  للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�س 
�صمنهم  م���ن  ال���ع���ري���ق  تي”  اآي 
برو�صيت  ف��ي��ك��ي��ل��ه  ال��ربوف��ي�����ص��ور 
تقنيات  يف  ال������������دويل  اخل�����ب�����ري 
الذي  الطاقة  وحفظ  البطاريات 
التطورات  اآخ�����ر  ع���ن  ���ص��ي��ت��ح��دث 
واأهميتها  ال��ب��ط��اري��ات  تقنيات  يف 
امل�صتقبلية  التطبيقات  اإت��اح��ة  يف 

املبتكرة؛ 
وج�������ص���ت���ني ف�����ري م����دي����ر ال����ذك����اء 
الأمنية  للتطبيقات  ال�صطناعي 

ن�صعى  ونحن  امل�صتقبل.  يف  حياتنا 
من�صة  مينا”  “اإميتيك  اإىل جعل 
اخلربات  وت��ب��ادل  ل�بتكار  عاملية 
يف  التقنية  رواد  ب��ني  وامل��ع��ل��وم��ات 
خربائها  واأب����رز  العربية  املنطقة 

حول العامل«.

للمرة االأوىل 
يف دبي واملنطقة

العاملي  امل��وؤمت��ر  دب���ي  وت�صت�صيف 
�����ص����ن����وي����اً يف ع����دة  ي�����ق�����ام  ال���������ذي 
والأعمال  للتقنية  عاملية  عوا�صم 
الإط�������ق يف  ع��ل��ى  الأوىل  ل��ل��م��رة 

ت�صّور معا�صر الأحدث 
التقنيات النا�صئة 

طويلة,  اأن�س  الدكتور  وا�صتعر�س 
اإميتيك  مل��وؤمت��ر  التنفيذي  امل��دي��ر 
ميديا,  ه���ي���ك���ل  ����ص���رك���ة  يف  م���ي���ن���ا 
تي  اآي  اإم  ملن�صة  الإقليمي  النا�صر 
اأبرز  ال��ع��رب��ي��ة,  ريفيو  تكنولوجي 
“يهدف  امل���وؤمت���ر, وق����ال:  حم����اور 
اإىل تقدمي ت�صّور معا�صر  املوؤمتر 
لأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ن��ا���ص��ئ��ة التي 
����ص���ي���ك���ون ل���ه���ا ع���ظ���ي���م الأث���������ر يف 
وعاملنا,  جم��ت��م��ع��ات��ن��ا  م�����ص��ت��ق��ب��ل 
احل�صور  ت���ع���ري���ف  ع�����ن  ف�������ص���ً� 

ال����ذي  ت���ري�������س  دارك  ����ص���رك���ة  يف 
الذكاء  ا���ص��ت��ث��م��ار  ع���ن  ���ص��ي��ت��ح��دث 
املعلومات  حماية  يف  ال�صطناعي 
و�صييم  ال���رق���م���ي���ة؛  والأن����ظ����م����ة 
يف  املعلومات  م��دراء  كبري  �صيكوت 
�صيتحدث  ال��ذي  اإ�صتونيا  حكومة 
التحّول  ا�صرتاتيجيات  عن  اأي�صاً 
والفر�س  احل��ك��وم��ات  يف  ال��رق��م��ي 
النا�صئة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  حتملها  ال��ت��ي 
لتطوير  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ك���ال���ذك���اء 
وم�������ص���اع���دة  احل����ك����وم����ي  الأداء 
م����دن  اإدارة  ع����ل����ى  احل�����ك�����وم�����ات 

وجمتمعات امل�صتقبل.

هذه  يف  العاملية  ال��ت��ط��ورات  ب��اآخ��ر 
التقنيات. وي�صت�صيف املوؤمتر لهذا 
الغر�س نخبًة من اأ�صهر الباحثني 
اجلامعات  اأه�����م  م���ن  وال��ت��ق��ن��ي��ني 

ومراكز البحث الدولية«.
املوؤمتر  ه����ذا  “ي�صّكل  واأ�����ص����اف: 
وخربات  املميز  العلمي  بربناجمه 
للمرة  �صتفتح  ن���اف���ذة  م��ت��ح��دث��ي��ه 
للتعريف  واملنطقة  دبي  يف  الأوىل 
باأحدث تطورات التقنيات النا�صئة 
هذه  �صتحمله  وم���ا  ال��ع��امل  ح���ول 
وحتديات  ف���ر����س  م���ن  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
�صتحدث حتولت جذرية يف اأ�صلوب 

�ضفري الدولة لدى املك�ضيك يلتقي م�ضوؤوًل يف الغرف ال�ضناعية لأمريكا الالتينية
•• املك�صيك-وام:

املنهايل  ح��امت  اأحمد  �صعادة  عقد 
���ص��ف��ري ال����دول����ة ل����دى ال���ولي���ات 
مبقر  اجتماعا  املك�صيكية  املتحدة 
اأرنولفو  ����ص���ع���ادة  م���ع  ال�������ص���ف���ارة 
رئي�س  ن��ائ��ب  مات�صوكا  فالديفيا 
ال�صناعية  ال��غ��رف  ك��ون��ف��درال��ي��ة 
لأم����ري����ك����ا ال����ت���ي���ن���ي���ة. ت���ن���اول 

ال�صركات  ا�صتقطاب  �ُصبل  اللقاء 
ال�صوق  يف  ل��صتثمار  املك�صيكية 
اأجندة  خ�����ل  م���ن  الإم����ارات����ي����ة 
ت����ع����اون ت�����ص��م��ل ج���م���ي���ع ال���غ���رف 
هذه  اإىل  تنتمي  التي  ال�صناعية 
املعلومات  لتبادل  الكونفدرالية 
والدرا�صات املتعلقة ببيئة التعاون 
والعوامل  امل��ت��اح��ة,  وال���ص��ت��ث��م��ار 
املتوّفرة للم�صي قدما يف م�صاريع 

ا�صتثمارية وتنظيم بعثات جتارية 
م����ن رج�������ال الع�����م�����ال وال����غ����رف 
وغريها  الدولتني  من  التجارية 
م��ن اجل��وان��ب ذات ال�����ص��ل��ة.  ومت 
اأه���م���ي���ة حتديد  ع���ل���ى  ال���ت���اأك���ي���د 
اأجندة ثنائية تت�صمن �صل�صلة من 
اللقاءات التي من �صاأنها اأن ُت�صهم 
تناولها  ال��ت��ي  الف���ك���ار  تنفيذ  يف 

اللقاء.

الأ�صلحة,  لت�صدير  الرو�صية  اإك�صبورت  رو�صوبورون  �صركة  من 
التي كانت الوليات املتحدة فر�صت عليها عقوبات على خلفية 
�صم رو�صيا لإقليم �صبه جزيرة القرم الأوكرانية املجاورة يف عام 
ي�صار اإىل اأن رو�صيا هي ثاين اأكرب م�صدر ل�أ�صلحة يف   .2014
العامل, بعد الوليات املتحدة, وُنقل عن مانتوروف قوله: “كلما 
ا�صتياء  زاد  اأقوى, كلما  ال�صينية والرو�صية  ال�صناعات  اأ�صبحت 
زم�ئنا الغربيني, وخا�صة الوليات املتحدة«. وقال نائب وزير 
تذكري  “يجب  بيان:  يف  ريابكوف  �صريغي  الرو�صي  اخلارجية 
الوليات املتحدة مبفهوم ال�صتقرار العاملي الذي خالفوه برعونة 
من خ�ل ت�صعيد التوتر يف الع�قات الرو�صية - الأمريكية«. 
وذكرت وزارة اخلارجية الأمريكية اأن اإ�صافة هوؤلء الأ�صخا�س 
اإىل القائمة ال�صوداء ي�صتهدف جعل رو�صيا تدفع ثمن تدخلها يف 
العملية النتخابية يف الوليات املتحدة و�صلوكها غري املقبول يف 

�صرق اأوكرانيا, وغري ذلك من الأن�صطة اخلبيثة.

•• مو�صكو-وكاالت:

مو�صكو,  �صد  الأمريكية  العقوبات  من  جديدة  حزمة  على  رداً 
قال وزير التجارة الرو�صي ديني�س مانتوروف, ام�س اجلمعة, اإن 
“الوليات املتحدة ت�صتخدم عقوبات �صد رو�صيا وال�صني لتكبيل 
اأ�صماء  اأ�صافت  املتحدة  الوليات  وكانت  القت�صادية«.  املناف�صة 
الرو�صي,  الع�صكري  القطاع  يف  وعاملني  خمابرات  �صابط   33
ال�صوداء  القائمة  اإىل  وم��دي��ره��ا  �صينية  هيئة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
مدينة  يف  لل�صحفيني  مانتوروف,  وقال   . الأمريكية  للعقوبات 
اإىل  الرئي�صي  ال�صبب  “يرجع  ال�صني  غ��رب  بجنوب  كومنينغ 
بح�صب  اأننا ننتج كميات كبرية من املنتجات املناف�صة”,  حقيقة 
وكالة اأنباء تا�س الرو�صية, ومت فر�س العقوبات �صد اإدارة تطوير 
املقاتلة  ال��ط��ائ��رات  ���ص��راء  ب�صبب  ال�صينية  الع�صكرية  امل��ع��دات 
امل�صرتيات  تلك  وك��ان��ت  ال�����ص��واري��خ.  اأنظمة  وم��ع��دات  الرو�صية 
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العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2018/3289 تنفيذ جتاري
����س.ذ.م.م جمهول حمل  �صوبر ماركت  بينوى  واو  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
وميثله:حممد  ���س.م.ع  للمرطبات  التنفيذ/دبي  طالب  ان  مبا  القامة 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صويدي  �صلطان  عي�صى 
اىل  دره��م   )38619.38( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع���ه 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2018/3224 تنفيذ جتاري
القامة مبا  براي�س جمهول حمل  انتونى  �صتيفن  املنفذ �صده/1-  اىل 
المارات   - )م(  ���س.م.ب  الو�صط(  )ال�صرق  التنفيذ/اميك�س  طالب  ان 
الدعوى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د  ال�����ص��وي��دي  ���ص��ل��ط��ان  ومي��ث��ل��ه:حم��م��د عي�صى 
التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )211818( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2018/3048 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- يو �صي ار للتجارة العامة ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
وميثله:را�صد  ���س.ذ.م.م  للتجارة  التنفيذ/الفوز  طالب  ان  مبا  القامة 
�صلطان را�صد �صلطان الكيتوب النعيمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1466705( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

اعالن قرار بالتنفيذ 
   يف الدعوى رقم 2014/1441 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- طارق حممد ال�صيد ح�صني جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ه�صام حممد عفيفي عبد الكرمي 
اخطاركم  بتاريخ:2018/9/20  البتدائية  دبي  حمكمة  قررت 
رق���م:1797/2018  التنفيذ  باحلجز يف ملف  التاأ�صري  بانه مت 
يف  وذل��ك  به  ما  وحتويل  املاثل  التنفيذ  ملف  ل�صالح  جت��اري 

حدود املبلغ املنفذ به وقدره )24105965.84( درهم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2014/416 تنفيذ عقاري
للعقارات  ديفلوبر  ذا   -2 ذ.م.م  بروبرتيز  ام  كيه  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
في�صل عبدالعزيز  التنفيذ/غازي  ان طالب  القامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل 
ب�صداد  اخطاركم  ب��ت��اري��خ:2018/9/16  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت  الزاحم 
وال  التبليغ  تاريخ  �صهر من  خ���ل  دره��م   )2156561( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
 -  tamani artsoffice مببنى  التجاري  اخلليج  مبنطقة  العقار  بيع 
ال�صقة رقم:1558-1557 - الر�س رقم:86 - العائدة لكم بطريق املزايدة وفقا 

ملقت�صيات ن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
       اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/285  عمايل كلي

القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للتجارة  كاليبور  اك�س  1-ابيتك   / عليه  املدعي  اىل 
اندريو مون وميثله:عبداهلل �صالح عبدالرحمن احلمداين قد  مبا ان املدعي /كارل 
 1.467.000( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   5000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م( 
امل��ط��ال��ب��ة وح��ت��ى ال�����ص��داد ال��ت��ام وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة  رقم 
املوافق  اخلمي�س  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB183005835AE:ال�صكوى
اأو  فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة:ch2.E.22 لذا  ال�صاعة 10.30 �س   2018/10/4
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/9148  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الرواحل الوىل ملقاولت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى  مبا ان املدعي /رم�صان حممد حماده عبداملعطي امل�صري قد 
عودة  وت��ذك��رة  دره��م(   41553( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
 MB185197158AE:مببلغ )200( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى
�س   08.30 ال�����ص��اع��ة   2018/10/2 امل����واف����ق  ال���ث����ث���اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بث�ثة اأيام على 

الأقل , ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1056  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- دن��داري للتجارة ���س.م.ح جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�صتاأنف / �صركة ال�صمغ العربي املحدودة وميثله:خليفة عبداهلل 
�صعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  قد ا�صتاأنف / احلكم ال�صادر بالدعوى 
ب��ت��اري��خ:2018/5/13 وح��ددت لها جل�صه  رقم 217/2478  جت��اري جزئي 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2018/9/24 املوافق  الثنني   ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1495  ا�شتئناف جتاري    
جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  تك  مارينا   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����ص��ت��اأن��ف / ان��رتن��ا���ص��ي��ون��ال م��اري��ن & انريجي 
م.د.م.�س وميثله:روكز جورج حبيقه  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر 
بالدعوى رقم 2018/576 جتاري جزئي بتاريخ:2018/7/2  وحددت لها 
جل�صه يوم الثنني  املوافق 2018/10/22 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/270  ا�شتئناف مدين    

قري�صي  �صليم  حم��م��د  قري�صي  ظ��ف��ر  حم��م��د   -1 ���ص��ده/  امل�����ص��ت��اأن��ف  اىل 
الينا غريخوفا وميثله:احمد  امل�صتاأنف /  ان  جمهول حمل القامة مبا 
عبداهلل حممد ملك انوهي  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى 

رقم 2017/2624 مدين جزئي بتاريخ:2018/3/5     
وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2018/10/1 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/854  ا�شتئناف مدين    

جمهول  �صاهني  عبداهلل  عبداللطيف  �صاند   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����ص��ت��اأن��ف / م��ث��ن��ى ج��ع��ف��ر م��ن�����ص��ور اجلر�صه 
ا�صتاأنف/ احلكم  وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي  قد 
بالدعوى رقم 2018/142 مدين كلي وحددت لها جل�صه يوم  ال�صادر 
رقم  بالقاعة  10.00 �صباحا   ال�صاعة  املوافق 2018/10/18  اخلمي�س  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch1.C.11

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2069  ا�شتئناف عمايل    
اىل امل�����ص��ت��اأن��ف ����ص���ده/ 1- ج��ام��ع��ة اجل���زي���رة ��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
امل�����ص��ت��اأن��ف / ع��ب��دامل��ن�����ص��ف ع��ب��دال��ف��ت��اح حم��م��د ادري�س  الق���ام���ة مب��ا ان 
وميثله:عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز  قد ا�صتاأنف/ احلكم ال�صادر 

بالدعوى رقم 2018/70 عمايل كلي     
وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2018/10/1 ال�صاعة 11.00 �صباحا  
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/252  عمايل كلي 
حمل  جمهول  دب��ي  ف��رع   - ذ.م.م  للمقاولت  ك��وم��ودور  عليه/1-�صركة  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/7/19  يف الدعوى 
املذكورة اع�ه ل�صالح/ط�ل مزيد جربوع بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
او  عينا  ال�صياحية  الدرجة  على  اىل موطنه  ع��ودة  وبتذكرة  دره��م   )556694( مبلغ 
قيمتها وقت تنفيذ احلكم نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي 
عليها باملنا�صب من الر�صوم وامل�صروفات . حكما مبثابة احل�صوري قاب� ل��صتئناف 
خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا الع�ن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/6050  عمايل جزئي 

�س.ذ.م.م  الر�صيات  وتركيب  النجارة  عليه/1-الق�صا�س لعمال  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول 
2018/9/2  يف الدعوى املذكورة اع�ه ل�صالح/ر�صا عبدالفتاح معتوق عماره 
العودة  بان توؤدي للمدعي مبلغ )10613( درهم وبتذكرة  املدعي عليها  بالزام 
وباملنا�صب من  اخر  عمال  �صاحب  بخدمة  يلتحق  ما مل  نقدا  او  عينا  لوطنه 
خ�ل  ل��صتئناف  ق��اب���  احل�����ص��وري  مبثابة  حكما   . وامل�����ص��روف��ات  ال��ر���ص��وم 
ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا الع�ن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/3551  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ذ.م.م  اخلليج  بنيت  توما�س  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
وميثله:احمد  ديفيد  �صيلفاراج  التنفيذ/ديفيد  طالب  ان  مبا  القامة 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق����ام  عليك  ق��د  امل���ازم���ي   ع��ب��داهلل  ح�صن حم��م��د 
وق��دره )84957( درهم  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع���ه  امل��ذك��ورة 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )5545( درهم 
ر�صوم خلزينة املحكمة 1- بالزام املدعي عليهما بالت�صامن.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا الع�ن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/96  ا�شتئناف تنفيذ عقاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صعيد فهيم 2- مارتينا فران�صي�س فهيم  جمهويل 
اآ�صل   را�صتي  تقي  حممد  ر�صا  حممد   / امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
عقارية    ا�صكالت   2018/44 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف/  قد 
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 2018/9/26 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/993  جتاري كلي 
حمل  جمهول  الطرابي�صي  ع��ادل  حممد   -2 ����س.م.ح  ب��وي  عليه/1-نيو  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/7/18  يف الدعوى 
املذكورة اع�ه ل�صالح/بنك ابوظبي الوطني التجاري )فرع( اول:بالزام املدعي عليها 
وتثبيت  ثانيا:ب�صحة   - دره��م   )35500000( مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  والثاين  الوىل 
لل�صركة  التجارية  الرخ�صة  على  امل��وق��ع  جت��اري  رق�����م:629/2017  التحفظي  احلجز 
املدعي عليها الوىل - ثالثا:الزام املدعي عليهما بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قاب� ل��صتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا الع�ن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/504  عقاري كلي 

اىل املدعي عليه/1-�صركة �صوبها فينت�صرز ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ال�صويدي  الر�صة  خلفان  عبيد  وميثله:حممد  كا�صماين  نظام 
ل�صالح/ اع���ه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/1/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
نظام كا�صماين بانف�صاخ اتفاقية ا�صتمارة احلجز )العقد املبدئي( على الوحدة العقارية 
درهم   )838.080( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  وب��ال��زام  ال��دع��وى  مو�صوع 
الق�صائية احلا�صل يف:2017/9/20  املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة 
اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  وامل�صاريف  بالر�صوم  الزامها  وكذلك  التام  ال�صداد  وحتى 
املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قاب� ل��صتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا الع�ن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/505  مدين جزئي 
حمل  جمهول  ماكو  ويبري  روث  اليك�صندرا  عليه/1-كري�صتيان  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/5/13  يف 
وال�صت�صارات  للمحاماة  ال�صام�صي  ل�صالح/حمدان  اع���ه  امل��ذك��ورة  الدعوى 
القانونية بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )20.000( درهم 
مع فوائد قانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائيه وحتى متام ال�صداد 
املحاماة  اتعاب  بامل�صاريف ومبلغ خم�صون درهم مقابل  املدعي عليها  والزمت 
اعتبارا من  يوما  . حكما مبثابة احل�صوري قاب� ل��صتئناف خ�ل ث�ثني 
اليوم التايل لن�صر هذا الع�ن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1332  جتاري كلي
الق��ام��ة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  ح��رة  ريالتي منطقه  ا���س  ار   -1 / املدعي عليه  اىل 
العامة �س.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن  الوطنية للمقاولت  ال�صعفار  املدعي/�صركة  ان 
ح�صن حممد املطوع قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )4220236.83( وق��دره  مببلغ 
القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الثنني 
املوافق 2018/10/8 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 
اجلل�صة بث�ثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/387  مدين كلي
اند�صرتيز  تيكنو  �صرياغ   -2 ����س.ذ.م.م  للمقاولت  1-ج���راغ   / عليه  املدعي  اىل 
�س.م.ح فرع دبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /بي�صيرتا �صاهو مو�صريام 
�صاهو وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
�صبيل  على  دره��م   )1.000.000( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
التعوي�س املدين والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
متام ال�صداد والزامهما بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة 
  ch1.C.15:بالقاعة �س  ال�صاعة:09:30  امل���واف���ق:2018/10/3  الربعاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2769  مدين جزئي

�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  الت�صويقية  ل����دارة  امل��دع��ي عليه / 1-ارم��ل��ي��ن��ك  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ام���رية احمد ع��ب��داهلل احمد ق��د 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )11000( درهم للمدعية 
ال�صتحقاق  تاريخ  به من  املحكوم  املبلغ  بواقع 9% لجمايل  القانونية  والفائدة 
وح��ت��ى ال�����ص��داد ال��ت��ام وال��زام��ه��ا ب��ال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف.وح��ددت لها جل�صة يوم 
لذا    ch2.D.19:بالقاعة �س  ال�صاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/10/2  الث�ثاء 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2018/2740 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- رامي�س �صوؤي�صتا جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�صانكار �صري�صتا قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )43648.5( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع�ه  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12433 بتاريخ 2018/9/22   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/675  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- كاجا يا�صني لتجارة قطع غيار ال�صيارات �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / جلف وورلدوايد بيريجنز م.م.ح 
وميثلها مديرها/جوبا مني�س فورا  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر 

بالدعوى رقم 2017/783 جتاري كلي بتاريخ:2017/4/3     
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2018/9/30 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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الفجر الريا�ضي

ال�صبت  اليوم  دب��ي  الدنيا(  )دان��ة  �صواطئ  ت�صهد 
ت���ظ���اه���رة ب��ح��ري��ة ري��ا���ص��ي��ة ت���راث���ي���ة ك���ب���رية مع 
انط�ق �صباق دبي للقوارب ال�صراعية املحلية 43 
-2018 الأوىل من بطولة دبي  قدما -اجلولة 

ال���دويل  دب���ي  ن����ادي  ينطهما  وال���ت���ي   2019-
ال��ب��ح��ري��ة ���ص��م��ن روزن���ام���ة �صباقات  ل��ل��ري��ا���ص��ات 

املو�صم البحري اجلديد.
وكان النادي قد د�صن ويف الأ�صبوع املا�صي فعاليات 
امل��و���ص��م ال��ري��ا���ص��ي ال��ب��ح��ري اجل��دي��د 2018-
2019 باإقامة �صباق اجلولة الأوىل من بطولة 
دبي للقوارب ال�صراعية املحلية 22 قدما وينظم 
اليوم احلدث الثاين يف املو�صم ولكن يف فئة اآخري 
�صتخو�س  والتي  قدما   43 املحلية  القوارب  هي 
ب��ط��ول��ة دبي  اأوىل ج�����ولت  ال���ي���وم  م���ن  اع���ت���ب���ارا 
تقام  ت�صتمل على حمطتني اخرتني حيث  والتي 
ال�صبت  يومي  الثانية  ثم اجلولة  الثانية  اجلولة 
اليوم  �صباق  وينطلق  امل��ق��ب��ل.  اأك��ت��وب��ر  و20   6
يف مت���ام ال�����ص��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ظ��ه��را م��ن ع��م��ق مياه 
املعلم  قبالة  النهاية  خط  باجتاه  العربي  اخلليج 

احل�����ص��اري ال��ك��ب��ري ف��ن��دق ب���رج ال��ع��رب ح��ي��ث من 
املنتظر اأن تبحر جميع القوارب مل�صافة تزيد عن 
12 مي� بحريا يف ظروف واأجواء مثالية ت�صاعد 

كثريا النواخذة والبحارة امل�صاركني.
الدويل  دب���ي  ن���ادي  يف  املنظمة  اللجنة  واأك��م��ل��ت 
لنط�قة  التجهيزات  كافة  البحرية  للريا�صات 
من  النجاح  �صركاء  مع  بالتن�صيق  اليوم  ال�صباق 
ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال��وط��ن��ي��ة ويف 
وجهاز  دب���ي  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  مقدمتها 
حماية املن�صات احليوية وال�صواحل )قيادة ال�صرب 
امل���دين يف دبي  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  ال��راب��ع( والإدارة 
نخيل  وجمموعة  امل�حية  دب��ي  مدينة  و�صلطة 
البحرية وموؤ�ص�صة دبي خلدمات الإ�صعاف وقناتي 

دبي وياأ�س الريا�صيتني.
ودعت اللجنة املنظمة ل�صباق اليوم كل النواخذة 
التام  الل��ت��زام  ���ص��رورة  اإىل  امل�صاركني  وال��ب��ح��ارة 
يف  ب��امل�����ص��ارك��ة  اخل��ا���ص��ة  وال�����ص��روط  بالتعليمات 
عليها  الط����ع  اأو  ا�صت�مها  مت  وال��ت��ي  احل���دث 
وكذلك  الت�صجيل  عند  اللكرتوين  الرابط  عرب 

اأع��ل��ن م�صبقا حيث مت  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج ال��زم��ن��ي 
اليوم  ظهر  م��ن  ع�صرة  الثانية  ال�صاعة  حت��دي��د 
عايل  التجمع  نقطة  اإىل  للو�صول  موعد  ك��اأخ��ر 
امل�صاركني  اإب���غ جميع  جزيرة نخلة جمريا ومت 
ب���الإح���داث���ي���ات اخل��ا���ص��ة ن���ق���اط ال�����ص��ب��اق وخط 
النهاية. اأعلنت اللجنة املنظمة اأن مرا�صم التتويج 
وا�صتكمال اإجراءات الفح�س الفني �صتتم مبا�صرة 
املنظمة  اللجنة  ن��وه��ت  ك��م��ا  ال�����ص��ب��اق  ن��ه��اي��ة  ب��ع��د 
م�صافة  الب��ت��ع��اد  ب�����ص��رورة  امل�صاركني  جميع  اإىل 
التطويرية  الأعمال  عن  مرت  كيلو  بن�صف  تزيد 

اجلارية حالية حول جزيرة نخلة جمريا.
85

اإزعاج  85 قاربا يتقدمها  اليوم  �صباق  ي�صارك يف 
2 ون�صوان 3 والقفاي 4 واعمار 5 وامل�صخ�س 9 
 17 16 وع��زام  15 والزير  10 و�صمردل  ورمي 
و�صباح   21 وط��وف��ان   19 ودهي�س   18 وجرنني 
 33 وب���راق   31 وال�����ص��اح��ل   30 وال��ع��دي��د   24
36 و�صراب  35 والن�صر  34 وعاتي  و�صرجاوي 

.44 والذيب   43 ومرعب   39 وتواق   37

 53 واملطلعي   46 الفار�س  القوارب  ت�صارك  كما 
 60 57 ومهاجر  56 ول��زاز  55 ورج��ام  والترب 
واأب����و الأب��ي�����س 61 وال��ع��ن��ي��د 68 وال��زع��ي��م 69 
ونزاع 70 والعز 71 وهياف 72 ومق�ص�س 73 
وال�صرب 80 و�صردال 83 وعنيد 86 والعا�صفة 
 96 وال�صقي   89 والحت��اد   88 واخلياي   87
وغازي 103 والبتار 108 ولفان 109 والبارج 

.115 اخلري  و�صلطان   114
وي��ن��اف�����س يف ���ص��ب��اق ال��ي��وم اأي�����ص��ا ال���ق���وارب عقاب 
والطف   131 والقفال   127 والو�صف   123
وتهديد   136 وه����داد   135 وم��زاح��م   133
وداح�س   151 ومهذب   156 وامل�صرف   146
املا�صي(  املو�صم  دبي  بطولة  لقب  )حامل   153
وبن   170 وزل����زال   165 وامل   154 وط��وا���س 
197 و�صداع  187 ورع��د  العلوي   180 غ��ازي 

.202 وطوا�س   199
وجتمع مناف�صات اجلولة الأوىل من بطولة دبي 
206 وخطاف  ال���ف���اروق  ال���ق���وارب  اأي�����ص��ا  ال��ي��وم 
وج�صا�س   213 زايد  وبو   212 واملي�صم   211

واحل�صن   221 وور���ص��ان   220 وم��ع��زز   216
وبرق   229 وب�����ص��ر   225 حلي�س  وب���ن   222
ولهوب   236 وال�صنمار   234 وال��ق��وز   230
 245 243 وال�صئ  242 وزائر  240 واليارح 

وحميدان 250 والو�صمي 257.
�صباقات 43 قدما

اجلولة الأوىل: ال�صبت 22 �صبتمرب
اجلولة الثانية: ال�صبت 6 اأكتوبر

اجلولة الثالثة: 20 اأكتوبر 
43

تعد �صباقات القوارب ال�صراعية املحلية 43 قدما 
ه��ي الأق�����دم والأع�����رق ب��ني ك��ل ال��ف��ئ��ات اخلا�صة 
ب�صباقات القوارب الرتاثية املحلية على الإط�ق 
وقد نظم اأول �صباق يف �صواطئ دبي عام 1988 

وحتديدا يوم التا�صع والع�صرين من �صهر يناير.
حمم�   14 م�صاركة  وقتها  ال�صباق  �صهد  وق��د 
القارب  ن�صيب  م��ن  ال�صباق  ه��ذا  يف  اللقب  وك��ان 
البحرية  ال�����ص��ب��اق��ات  ت���اري���خ  وي���ذك���ر   15 امل��ل�����س 
اأن  ال��ط��وي��ل��ة  للم�صافات  ال��ق��ف��ال  ���ص��ب��اق  وخ��ا���ص��ة 

عام  وال��ث��ان��ي��ة   1991 ع���ام  الأوىل  الن�صختني 
�صباق  اأقيم  بينما  الفئة  لهذه  خ�ص�صتا   1992
 43 الفئتني  جمع  الثالثة  الن�صخة  يف  م�صرتك 
�صباق  يف  بعد  فيما  ا�صتمرت  وال��ت��ي  ق��دم��ا  و60 

القفال لتحملها الأمواج ب�صكل اقوى.
للريا�صات  ال��دويل  دبي  نادي  اأن  بالذكر  اجلدير 
 30 م��رور  بذكري  املو�صم  ه��ذا  يحتفل  البحرية 
عاما على تاأ�صي�صه والذي �صادف �صهر مايو عام 

.1988
153

للقوارب  دب�����ي  ب���ط���ول���ة  مل��ن��اف�����ص��ات  ب���ط����  ت�����وج 
املا�صي  املو�صم  يف  ق��دم��ا   43 املحلية  ال�صراعية 
 153 داح�����س  ال��ق��ارب  ط��اق��م   2018-2017
املرزوقي  حممد  اهلل  عبد  عمر  النوخذة  بقيادة 
بقيادة   21 القارب طوفان  11 نقطة ثم  وجمع 
ثانيا  امل��رزوق��ي  احمد  اإ�صماعيل  احمد  النوخذة 
بقيادة   56 رج���ام  ف��ال��ق��ارب  نقطة   20 بر�صيد 
ثالثا  القبي�صي  ع��ت��ي��ق  ط��ار���س  اح��م��د  ال��ن��وخ��ذة 

بر�صيد 31 نقطة.

اأعلنت اإدارة دبي جولف عن فتح باب الت�صجيل يف دورات 
ت��ط��وي��ر ال��ي��اف��ع��ني والأب���ط���ال ال�����ص��غ��ار, وال��ت��ي تنظمها 
اأكادميية »بيرت كوين« لتعليم اجلولف يف الفرتة املمتدة 
وذلك   ,2018 نوفمرب   10 ولغاية  �صبتمرب   16 ب��ني 
�صمن »نادي الإمارات للجولف« و«نادي خور دبي للجولف 
واليخوت«. وتقدم اأكادميية »بيرت كوين« برنامج الأبطال 
 6 4 اإىل  اأعمارهم من  ال�صغار ل�أطفال الذين ترتاوح 
�صنوات لتعريفهم بريا�صة اجلولف, فيما يتوجه برنامج 
اأعمارهم  ت���رتاوح  مم��ن  ال�صباب  اإىل  اليافعني  تطوير 
من 7 اإىل 17 �صنة, حيث يتم تق�صيم الربناجمني اإىل 

م�صتويات حمددة تتنا�صب مع اإمكانيات الط�ب.
هذا ول يتجاوز العدد الأق�صى من الط�ب يف كل �صف 
متخ�ص�س,  م��درب  عليهم  ي�صرف  حيث  ط���ب,  ال�صتة 
ال��دورات التدريبية �صوف يق�صي الأطفال  وطوال فرتة 

موؤهل  م���درب  اإ���ص��راف  حت��ت  اأ�صبوعياً  دقيقة   50 م��دة 
يتعلمون فيها جميع جوانب اللعبة, حيث تتوفر م�صارب 

جولف عادية اأو خفيفة الوزن للتدريب.
وللمرة  دب���ي  كوين” يف  “بيرت  اأك��ادمي��ي��ة  وت��ن��ظ��م  ك��م��ا 
حتت  اليافعني”  “بطولة  فعالية  ال��ع��ام  ه��ذا  يف  الأوىل 
الدفع  ح��ل��ول  م����زود  الإمارات”  “اأوما  ���ص��رك��ة  رع���اي���ة 
املتطورة, وتتيح هذه الفعالية للم�صاركني فر�صة اختبار 
بطولة  ملعب  على  حفر   9 ي�صم  م�صمار  يف  مهاراتهم 
“الإمارات  “فالدو” يف نادي  خور دبي للجولف وملعب 
اأوق��اٍت رائعة مفعمة  للجولف”, مما ي�صمن لهم ق�صاء 
“بطولة  يف  الأكادميية  ت�صتقبل  كما  واملتعة,  باملناف�صة 
ال�صغار” جميع ع�صاق اجلولف من الأطفال واليافعني 
يف  م�صوقة  جت��رب��ة  لختبار  يتطلعون  مم��ن  واملبتدئني 

م�عب اجلولف “بار 3” الأ�صغر.

تظاهرة ريا�صية تراثية يف �صواطئ )دانة الدنيا(

اأولــى جــول ت القـــوارب ال�ضــراعيــة 43 قــدمـــا يف دبـــي اليـــوم
ال�صباق واألقاب  االأوىل  املراكز  على  تتناف�ش  حممال   85

الكوريتان تفكران بر�ضيح م�ضرك ل�ضت�ضافة دورة 
الألعاب الأوملبية ال�ضيفية

ملف  ل��ت��ق��دمي  واجل��ن��وب��ي��ة  ال�صمالية  ال��ك��وري��ت��ان  تخطط 
عام  ال�صيفية  الوملبية  اللعاب  دورة  ل�صت�صافة  م�صرتك 
2032. وجاء هذا الإع�ن عرب الرئي�س الكوري اجلنوبي 
الكوري  الزعيم  مع  جمعته  التي  القمة  يف  جاي-اإين  مون 
القمة  وك��ان��ت  امل��ا���ص��ي.  الرب��ع��اء  اأون  ج��ون��غ  كيم  ال�صمايل 
ملحوظا  ت��ق��ارب��ا  ي�صهد  ال���ذي  ال��ع��ام  ه���ذا  بينهما  ال��ث��ال��ث��ة 

للع�قات بني الكوريتني اللتني ما تزالن يف حالة حرب.
وقال الرئي�س الكوري اجلنوبي يف بيان: اتفقنا على التعاون 

ال�صيفية  الأوملبية  الألعاب  ل�صت�صافة  م�صرتك  تر�صيح  يف 
تفا�صيل  اأي  ال��ط��رف��ان  ي��ق��دم  مل  ح��ني  ويف   .2032 ع���ام 
جونغ  دو  اجلنوبي  ال��ك��وري  الريا�صي  وزي��ر  ك��ان  اإ�صافية, 
وبيونغ  �صيول  ب��ني  م�صرتك  ملف  فكرة  ع��ن  حت��دث  ه��وان 
يانغ ل�صت�صافة اللعاب الوملبية ال�صيفية من اأجل ال�ص�م 

يف املنطقة.
الوملبية  اللعاب  دورة  ا�صت�صافت  اجلنوبية  كوريا  وكانت 
والتي  املا�صي  فرباير  يف  ت�صانغ  بيونغ  مدينة  يف  ال�صتوية 

�صهدت دخول م�صرتكا لوفدي الكوريتني اإىل حفل الفتتاح 
وم�صاركة موحدة يف بع�س الريا�صات ل �صيما الهوكي على 
طوكيو  اليابانية  العا�صمة  وت�صت�صيف  لل�صيدات.  اجلليد 
والعا�صمة   ,2020 يف  ال�صيفية  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  دورة 
 .2022 ال�صينية بكني دورة الألعاب الأوملبية ال�صتوية يف 
كما �صارك وفد الكوريتني معا يف حفل افتتاح دورة الألعاب 
املا�صي,  ال�صهر  اندوني�صيا  يف  ع�����ص��رة  ال��ث��ام��ن��ة  الآ���ص��ي��وي��ة 

و�صاركا معا يف منتخبات موحدة يف ث�ث ريا�صات.

دبــي جولــف تفتــح بــاب الت�ضجيــل يف دورات  اأكادمييــة 
»بيتـر كويـن« للجولــف لالأطفــال واليافعــني   

الحتاد ال�ضعودي يلغي مباراة 
ال�ضوبر مع الأهلي امل�ضري

اإقامة املباراة بني اله�ل والأهلي �صمن  اعتذر الحتاد ال�صعودي لكرة القدم عن 
تاأجيل  امل�صري  الفريق  طلب  بعد  نهائية  ب�صورة  امل�صري”  ال�صعودي  “ال�صوبر 
ب��اإق��ام��ة مباراتني  �صيكتفي  اأن���ه  م��وؤك��دا  واأف��ري��ق��ي��ة,  ل��ه حملية وع��رب��ي��ة  م��ب��اري��ات 
للزمالك مع اله�ل والحتاد. وورد العتذار ال�صعودي يف بيان ر�صمي �صدر فجر 
اأم�س وجاء فيه “يود الحتاد ال�صعودي لكرة القدم اأن يعرب عن اأ�صفه الكبري ملا ورد 
يف بيان النادي الأهلي امل�صري حول مباراة ال�صوبر التي جتمع بني بطلي الدوري يف 
البلدين ال�صقيقني: م�صر وال�صعودية«. واأ�صاف “يوؤكد الحتاد ال�صعودي اأن بيانه 
الذي �صدر م�صاء اأم�س مل يكن لي�صدر لول اأنه تلقى التزاما وا�صحا و�صريحا من 
ال�صباب والريا�صة  ري��دة وبرعاية معايل وزي��ر  اأب��و  امل�صري ورئي�صه هاين  الحت��اد 
امل�صري اأ�صرف �صبحي, مبوعد حمدد هو ال�صاد�س من اأكتوبر يف مدينة الريا�س«.

ب��ي��ان الحت��ادي��ن امل�صري  ال��ن��ادي الأه��ل��ي بعد  ال�����ص��ادر م��ن  البيان  اأن  “اإل  وت��اب��ع 
اإقرار  التي مت  املنا�صبة اخلالدة  اأهمية  اأم��را موؤ�صفا كونه مل يراع  وال�صعودي يعد 
ا�صم  كونها حتمل  املباراة  الذي حتمله هذه  امل�صمى  اأو  تزامنا معها,  املباراة  موعد 
الرئي�س  فخامة  واأخ��ي��ه  العزيز  عبد  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم 
امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي وما متثله مثل هذه املباراة من اأهمية ملزيد من اأوا�صر 
ال�صعودي  الحت��اد  فاإن  “وعليه  واأو�صح  ال�صقيقني«.  ال�صعبني  واملحبة بني  الأخ��وة 
يعتذر ب�صورة نهائية عن اإقامة مباراة الأهلي واله�ل, و�صيكتفي مبا مت الإع�ن 
امل�صري بني الحتاد والزمالك يف  ال�صعودي  ال�صوبر  اإقامة مباراتي  �صابقا يف  عنه 
هذا  مراعاة  و�صتتم  متثله,  ما  على  حر�صا  ج��دة  يف  والزمالك  واله�ل  القاهرة, 
وال�صعودي ح��ددا اخلمي�س  امل�صري  وك��ان الحت��ادان  القادمة«.  الأع��وام  املوقف يف 
بطلي  بني  ال�صعودي  امل�صري  ل�ل�صوبر  موعدا  اأكتوبر  الأول  ت�صرين  من  ال�صاد�س 
الدوريني الأهلي واله�ل, بعد اأ�صابيع من التباين حول املباراة التي اأبدى الأهلي 
“انط�قا  اأنه  ل�حتادين  امل�صرتك  البيان  يف  وجاء  خلو�صها.  م�صروطا  ا�صتعدادا 
واله�ل  امل�صري  الأهلي  الكبريان  الناديان  بها  يتمتع  التي  ال�صعبية اجلارفة  من 
وال�صعودي  امل�صري  الحت����ادان  اتفق  فقد  ال�صقيقني,  البلدين  ك���  يف  ال�صعودي 
 6 يوم  ال�صعودي  امل�صري  ال�صوبر  مباراة  اإقامة  على  الكبريين  الناديني  مب�صاركة 
اأكتوبر املقبل بالريا�س على كاأ�س فخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي بني فريقي 
الأهلي واله�ل باعتبارهما بطلي الدوري يف البلدين«. ال اأن الأهلي اأ�صدر م�صاء 
اخلمي�س بيانا اأعرب فيه عن “ترحيبه باإقامة املباراة”, لكنه حدد �صل�صلة �صروط 
الأندية  بطولة  اإط��ار  له يف  مباريات مقررة  تعديل مواعيد  ت�صمل  فيها,  مل�صاركته 
الدور  اأبطال افريقيا يف حال بلوغه  اإ�صافة اىل دوري  امل�صري,  العربية وال��دوري 
بعد  ال��ق��دم,  لكرة  امل�صري  الحت���اد  رد  انتظار  يف  “نحن  واأ���ص��اف  النهائي.  ن�صف 
التن�صيق مع الحتاد العربي والحتاد الفريقي لكرة القدم, والتفاق مع الحتاد 
يف  وردا  اأخ��ذا  املباراتان  ولق��ت  امل��ب��اراة«.  اإقامة  وترتيبات  تفا�صيل  على  ال�صعودي 
الأ�صابيع املا�صية, اذ اأعلن بداية يف متوز يوليو املا�صي عن اإلغائهما, ليحدد موعد 
جديد لهما يف ت�صرين الثاين نوفمرب املقبل. ويف 27 اآب اأغ�صط�س, اأعلن الحتاد 
ال�صعودي اأن املباراتني �صتقامان بني الفريقني ال�صعوديني وفريق الزمالك امل�صري 

ح�صرا.
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يبدو اأن نادي ريال مدريد بات يف طريقه نحو التحول اإىل فريق يدور يف فلك 
لكرة  الأول  الإ�صباين  للمنتخب  ال�صابق  الفني  املدير  لوبيتيغي,  جولني  مدربه 
القدم, الذي اأ�صبح له ب�صمات وا�صحة على الفريق جتعل منه مدرباً خمتلفاً عن 

�صابقيه, زين الدين زيدان اأو كارلو اأن�صيلوتي.
واأثارت مباراة النادي “امللكي” اأمام روما, يف بطولة دوري اأبطال اأوروبا, مزيجاً 
من م�صاعر احلما�س والإثارة يف نفو�س جماهريه, ومل يكن هذا ب�صبب النتيجة 

الكبرية وح�صب )3-0( بل ب�صبب الروح اجلديدة التي ظهر بها الفريق اأي�صاً.
وقدم ريال مدريد اأم�س املباراة الأف�صل له هذا املو�صم حتى الآن, واأظهر خ�لها 
لوبيتيغي ما يتطلع اإليه مع فريقه اجلديد, فهو يرغب يف اأن يكون ريال مدريد 
�صاحب اليد العليا يف الأداء وال�صتحواذ وممار�صة ال�صغط يف املناطق الأمامية, 
واللتزام باللعب اجلماعي والت�صديد بكرثة على املرمى وحترك ال�عبني ب�صكل 

م�صتمر يف جميع امل�صاحات.
و�صجل ريال مدريد اأرقاماً قيا�صياً اأمام الفريق الإيطايل الذي و�صل اإىل املربع 
30 مرة  املدريدي  النادي  �صدد  اإذ  املا�صي,  العام  الأوروبية يف  الذهبي للبطولة 
على املرمى, من بينها 11 ت�صديدة بني القائمني, وبلغت ن�صبة ا�صتحواذه على 

الكرة %59, كما نفذ 639 متريرة �صحيحة, وهو �صعف عدد التمريرات التي 
نفذها مناف�صه. »يا له من عر�س”, كان هذا هو العنوان الذي اختارته �صحيفة 
اأداء ريال مدريد يف مباراة اأم�س, فيما قالت  “ماركا” الإ�صبانية للتعبري عن قوة 

على طريقة ريال مدريد«. “ال�صتحواذ  “اأ�س”: 
اإذ  ال��ك��ث��ريون,  يتداوله  واأ�صبح  ال��ك��روي  الو�صط  يف  ينت�صر  امل�صطلح  ه��ذا  وب���داأ 
واأن  املا�صي  يف  بر�صلونة  يلعب  ك��ان  كما  حاليا  يلعب  مدريد  ري��ال  اأن  يعتقدون 

بر�صلونة يلعب مثل ريال مدريد قدمياً.
واملنطق  امل�صداقية  من  نوعاً  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  من  الأوىل  اجلولة  ومنحت 
اإ�س  الت�صور, ففي الوقت الذي فاز فيه بر�صلونة برباعية نظيفة على بي  لهذا 
يف اآيندهوفن الهولندي بدون اأن يقدم اأداء كبرياً, بل اعتمد فقط على ما قدمه 
ريال  ق��دم  “هاتريك”,  ث�ثية  �صجل  ال��ذي  مي�صي  ليونيل  الأرجنتيني  جنمه 

مدريد عر�صاً كروياً ممتعاً, تناقل خ�له لعبوه الكرة ب�صكل مذهل.
ولكن هذه النظرة قد جتد من ينتقدها من جماهري النادي الكاتالوين, اإذ اأنهم 
باأ�صلوبه اجلديد,  راأوا فريقهم يكت�صح فرق الدوري الإ�صباين يف املو�صم املا�صي 
اأنه الفريق الوحيد يف ن�صخة العام اجلاري الذي حقق الع�مة الكاملة يف  كما 

جميع مبارياته حتى الآن, يف الوقت الذي فقد فيه ريال مدريد نقطتني.
اأن  وعا�صت جماهري ريال مدريد يف املوا�صم الأخرية حقبة تاريخية رائعة, بعد 

فاز فريقها باأربعة األقاب يف اأخر خم�س ن�صخ من دوري اأبطال اأوروبا.
اأ�صلوب لعب ع�صوائي لي�س له منط  وحقق ريال مدريد هذا الإجن��از من خ�ل 
حمدد, هذا بالإ�صافة اإىل الروح القتالية ل�عبني وال�صعور باأهمية الدفاع عن 

الفريق والتاألق الفردي لنجومه الكبار, وخا�صة كري�صتيانو رونالدو.
اأن قرر النادي امللكي عدم  اأن رحل رونالدو اإىل يوفنتو�س الإيطايل وبعد  وبعد 

جميع  على  املهام  توزيع  لوبيتيغي  يحاول  الفريق,  لتدعيم  قوية  �صفقات  عقد 
بالفريق بدون وجود  امل�صي قدماً  م�صوؤولية  املوجودين ليحملوا معاً  ال�عبني 
لعب يتفوق على اجلميع, رغم وجود لعبني مثل توين كرو�س وا�صكو وماركو 

اأ�صين�صيو وغاريث بيل الذين يتمتعون مب�صتوى فني ا�صتثنائي.
ولكن يف النهاية تظل النتائج هي ال�صيء الأهم, كما اأن هذا التوقيت املبكر من 
ب�صكل �صادق عن جدوى خطط لوبيتيغي اجلديدة مع ريال  املو�صم لن يك�صف 

مدريد, فالوقت وحده كفيل بالقيام بهذه املهمة.
تقدير,  اأق�صى  اأي��ام على  �صبعة  للغاية,  وق��ت �صيق  خ���ل  ري��ال مدريد  ويواجه 
حتديات �صخمة يف الدوري الإ�صباين, اإذ يلتقي مع اإ�صبانيول واإ�صبيلية واأتلتيكو 
الأ�صلوب  جناعة  مدى  عن  كبري  ب�صكل  كا�صفة  اللقاءات  هذه  و�صتكون  مدريد, 

اجلديد للمدرب الإ�صباين.
ويحل ريال مدريد �صيفاً على بر�صلونة يف كامب نو يف 28 اأكتوبر املقبل.

اأن جماهري ريال مدريد يروق لها  اأي �صك هو  اإليه  ولكن الأمر الذي ل يرقى 
اأن ترى فريقها يف ثوب بر�صلونة القدمي مع هذا ال�صتحواذ املمتع على  كثرياً 

الكرة, وكان ت�صفيقهم املتوا�صل يف مباراة اأم�س دليً� دامغاً على هذا الت�صور.

لوبيتيغي ي�ضع ريال مدريد يف ثوب بر�ضلونة القدمي

الإماراتية  الأوملبية  للجنة  التنفيذي  قرراملكتب 
املوافقة امل�صاركة يف فعاليات دورة الألعاب الأوملبية 
العا�صمة  ت�صت�صيفها  ال��ت��ي  ل��ل�����ص��ب��اب  ال��ث��ال��ث��ة 
من  الفرتة  خ���ل  اآيري�س  بوين�س  الأرجنتينية 
فيها  �صي�صارك  والتي  املقبل  اأكتوبر   18 اإىل   6
3998 ريا�صي من 206 دول يتناف�صون يف 32 

ريا�صة.
اللجنة  التنفيذي على م�صاركة  املكتب  وافق  كما 
الأوملبية يف فعاليات اجتماعي اجلمعية العمومية 
لحت�����اد ال���ل���ج���ان الأومل���ب���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة )اأن������وك( 
بالعا�صمة اليابانية طوكيو خ�ل الفرتة ) 28 
– 29( من نوفمرب املقبل, واجلمعية العمومية 
ال38 للمجل�س الأوملبي الآ�صيوي ببانكوك خ�ل 

�صهر مار�س من العام القادم.
ج����اء ذل����ك ب��اإج��ت��م��اع امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي للجنة 
بدبي  اللجنة  مبقر  الأومل��ب��ي��ة  للفرتة  الأومل��ب��ي��ة 
وال�����ذي ت��راأ���ص��ه ح��م��ي��د ال��ق��ط��ام��ي ن��ائ��ب رئي�س 
اللجنة الأوملبية بح�صور كَل من حممد املحمود 
النائب الثاين, والعميد ط�ل ال�صنقيطي المني 

العام بالوكالة واأع�صاء املكتب.
العام  الم���ني  ت�صمية  املكتب التنفيذي  واعتمد 
التنفيذي  للمكتب  رئ��ي�����ص��اً  ال�صنقيطي  ط����ل 

للن�صخة ال�صابعة ل�أوملبياد املدر�صي.
املوافقة  الإجتماع  خ�ل  التنفيذي  املكتب  وق��رر 
العاملية  الأل��ع��اب  دورة  يف  امل�صاركة  على  املبدئية 
ال�صاطئية الأوىل ب�صان دييغو بالوليات املتحدة 

اأكتوبر   )14 –  10( الفرتة  خ���ل  الأمريكية 
اللجنة  تكليف  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  ال���ق���ادم  ال��ع��ام  م��ن 
ب��احل��دث مع  امل��درج��ة  ب��درا���ص��ة الأل���ع���اب  الفنية 
اعداد ت�صور كامل عن اإمكانية م�صاركة ريا�صيينا 

وفقاً لنتائجهم يف ال�صتحقاقات املختلفة.
التنفيذي  املكتب  ا�صتعر�س  اأخ���رى,  ناحية  م��ن 
التقرير املبدئي لدورة الألعاب الآ�صيوية الثامنة 
مبدينتي  اندوني�صيا  ا�صت�صافتها  ال��ت��ي  ع�����ص��رة 
املا�صي  اأغ�صط�س  خ���ل   ) باملبانغ   – )ج��اك��رت��ا 
والتي ح�صدت فيها المارات 14 ميدالية ملونة 
ب��رون��زي��ات يف  و5  و6 ف�صيات  ذهبيات   3 ب��واق��ع 
املائية  والدراجات  اجلوجيت�صو  هي  ريا�صات   4

وكرة القدم واجلودو والرماية.

ال�صارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ط��رح 
فكرة  النف�س  الدفاع عن  لريا�صات 
تنفيذ عدد من ريا�صات الدفاع عن 
تدريبية  ح�ص�س  واإق��ام��ة  النف�س 
يف ع���دد م��ن ح��دائ��ق ال�����ص��ارق��ة من 
يف  الإدارة  جم��ل�����س  روؤي�����ة  م��ن��ط��ل��ق 
ممار�صيها  وزي������ادة  الأل���ع���اب  ن�����ص��ر 
اأ�صلوب  الريا�صة  جعل  ع��ن  ف�ص� 
والأجيال  والأط��ف��ال  لل�صباب  حياة 
الفكرة  ت��ل��ك  ول��ت��ح��ق��ي��ق  امل��ق��ب��ل��ة. 
اأم�س  ظهر  الإدارة  جمل�س  اجتمع 
مع  ال�����ص��ارق��ة  ب��ل��دي��ة  مب��ق��ر  الأول 
ث��اب��ت ���ص��امل ال��ط��ري��ف��ي م��دي��ر عام 
ال�����ص��ارق��ة يف ح�����ص��ور على  ب��ل��دي��ة 
عبيد احلمودي مدير اإدارة التفاعل 
ت�صافر  يف  وت���ن���اق�������س  املوؤ�ص�صي  
الفكرة  ودرا���ص��ة  امل�صرتكة  اجل��ه��ود 
تنفيذها  يف  النظر  وجهات  وتبادل 
احلدائق  يف  املقبلة  ال��ف��رتة  خ���ل 

والفتيان  ال�صباب  ليمار�س  العامة 
والنا�صئة الألعاب من منازلهم ويف 

ح�صور اأ�صرهم واأولياء اأمور هم.
تراأ�س وفد الدفاع عن النف�س احمد 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ع��وي�����س  وح�صور 
احمد �صعيد اجلروان  نائب رئي�س 
ال�صويدي  وط���ارق  الإدارة  جمل�س 
التايكواندو   لريا�صة  العام  امل�صرف 
واجل��ودو  وحممد بورحيمه رئي�س 

جلنة الت�صويق وال�صتثمار.
اأحمد  اأ����ص���ار  الج��ت��م��اع  ب��داي��ة  ويف 
باأهمية  ال��ع��وي�����س  ع��ب��دال��رح��م��ن 
تقدمه  فيما  ال�����ص��ارق��ة  ب��ل��دي��ة  دور 
اإمارة  مناطق  ملختلف  خدمات  من 
يف  معها  التعاون  واأهمية  ال�صارقة 
امل�����ص��رتك��ة والتي  ت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ط 
ت�صتهدف املجتمع ل�صيما يف جمال 
ن�صر الريا�صة والطموح اإىل ن�صرها 
العوي�س  ولفت  املجتمع  اأو���ص��اط  يف 

النف�س  ع��ن  ال���دف���اع  ري��ا���ص��ات  اإىل 
اإقامة  ومدى القبال عليها وفكرة 

ح�ص�س تدريبية يف حدائق مدينة 
ال�صارقة.

ا لجتماع  خ����ل  ال��ع��وي�����س  ول��ف��ت 
الإدارة  جم��ل�����س  اأع�����ص��اء  ب��ح�����ص��ور 

���ص��ب��ل ن�صر  ب��ح��ث  وم�����ص��ارك��ت��ه��م يف 
النف�س  عن  الدفاع  ريا�صات  ثقافة 

باحلدائق العامة. 
واأك����د اح��م��د ال��ع��وي�����س ع��ل��ى اأهمية 
كافة  اإىل  ال���و����ص���ول  يف  امل�������ص���روع 
لتوفري  م�صتقب�  ال�صكنية  املناطق 
الأمور  اأولياء  على  واجلهد  الوقت 
وع�����دم ا���ص��ت��ق��ط��اع وق����ت ك��ب��ري من 
لدرو�صهم  اأبنائنا  ا�صتذكار  اأوق���ات 
الريا�صة  ج��ع��ل  ال��وق��ت  ن��ف�����س  ويف 
اأ�صلوب حياه لهم ولأولياء امورهم 

اي�صاً.
بدوره اأبدى ثابت الطريفي  تفهمه 
وحما�صته للم�صروع املقرتح من قبل 
نادي ال�صارقة لريا�صات الدفاع عن 
يطمح  امل�صروع  ان  وخا�صة  النف�س 
للبحث عن مواهب ريا�صية باملناطق 
ال�صكنية للمواطنني وتوفري الوقت 
واجل��ه��د على اول��ي��اء الأم���ور وحث 
الربامج  يف  النخراط  على  الن�صئ 
التدريبية لنادي ال�صارقة لريا�صات 

الدفاع عن النف�س.
البلدية ومن  اأن  الطريفي  واأو�صح 
ع��م��ل��ه��ا كجهة  م����رت����ك����زات  خ������ل 
ل��ه��ا م�����ص��وؤول��ي��ة اج��ت��م��اع��ي��ة تطمح 
النادي  م��ع  ج��ه��وده��ا  ت�����ص��اف��ر  اإىل 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ت��ل��ك ال��ف��ك��رة مل���ا ل��ه��ا من 
عوائد اإيجابية على املجتمع وزيادة 
الدفاع  لريا�صات  الأب��ن��اء  ممار�صة 
ريا�صيني  ل��ي��ك��ون��وا  ال��ن��ف�����س  ع���ن 
ف�ص�  اأ�صرهم  من  قربهم  بجانب 
اخل�صراء  امل�صاحات  ا�صتغ�ل  ع��ن 
تلك  يف  الريا�صة  ممار�صة  ومواقع 

احلدائق.
ويف نهاية اللقاء جرى تبادل الدروع 
التذكارية والتاأكيد على و�صع خطة 
بهدف  امل���ق���رتح  لتنفيذ  م�����ص��رتك��ة 
للقيام  متكاملة  خطة  وف��ق  العمل 
به يف خمتلف املناطق ويف احلدائق 

العامة.

بحثت يف نتائج ريا�صييها يف االألعاب االآ�صيوية

الأوملبية الإماراتية تعتمد امل�ضاركة يف اأوملبياد ال�ضباب 
واجلمعيتني العموميتني لأنوك واملجل�س الأوملبي الآ�ضيوي

نادي ال�ضارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س وبلدية ال�ضارقة يبحثان ن�ضر ريا�ضات الدفاع عن النف�س يف احلدائق العامة

باخ ي�ضيد بدور املراأة يف 
الريا�ضة الإيرانية

�ضالح يف �ضورة وتعليق بعد احلادثة املثرية للجدل
اخلمي�س,  الأول  ام�س  ليفربول,  تدريبات  اإىل  �ص�ح  حممد  امل�صري  النجم  ع��اد 
التي  احل��ادث��ة  على  اأي��ام  بعد  لوفرين  دي��ان  الفريق  يف  لزميله  وفقا  “�صعيدا” 
رمى فيها �ص�ح زجاجة ماء بغ�صب على دكة البدلء مما اأثار تكهنات حول �صعوره 
بال�صتياء والغ�صب. ورمى �ص�ح, زجاجة مياه على الأر�س خ�ل لقاء الريدز مع 
املجموعات ببطولة دوري  اأوىل مباريات دور  اإط��ار  �صان جرمان, يف  باري�س  �صيفه 

اأبطال اأوروبا, الث�ثاء مما اأثار كثريا من اجلدل.
وقذف اأف�صل لعب يف الدوري الإجنليزي زجاجة املاء فور ت�صجيل زميله روبرتو 
فريمينو, هدف الفوز القاتل يف مرمى ال�صيوف يف الثواين الأخرية, يف وقت كان  

رفاقه ومدربه يقفزون فرحا بالنت�صار الثمني. 
3-2 ب��ع��د م��ب��اراة م��ث��رية كان  اأ���ص��ح��اب الأر�����س ع��ل��ى م�صيفهم ال��ب��اري�����ص��ي  وف���از 
ليفربول مت�صدرا خ�لها بهدفني قبل اأن يعود �صان جرمان يف الدقائق الأخرية, 
اإل اأن فريمينو كانت له الكلمة الأخرية يف الوقت القاتل ليت�صدر ليفربول, بطل 
2005, املجموعة الثالثة منفردا. وكان �ص�ح ت�صبب ب�صكل كبري يف دخول مرمى 
ا�صتبداله بال�عب  اأن يتم  التعادل لل�صيوف بعدما فقد الكرة, قبل  فريقه هدف 

ال�صوي�صري �صريدان �صاكريي.
واأثار ت�صرف �ص�ح جدل كبريا بعد املباراة, ومل يعلق النجم امل�صري ول النادي 
ب�صاأن احلادثة. لكن زميل �ص�ح يف الفريق, ديان لوفرين قرر اأن ينفي كل التكهنات 

ب�صاأن غ�صب �ص�ح وحالته من خ�ل �صورة ن�صرها عرب ح�صابه يف اإن�صتاغرام.
ون�صر لوفرين �صورة له مع �ص�ح �صاحكا وكتب عليها تعليقا يقول : “ اإنه �صعيد, 

وهو الآن اأعلى مب�صتوى واحد.«

اأ�صاد رئي�س اللجنة الوملبية الدولية الأملاين توما�س 
باخ مب�صاركة املراأة اليرانية يف الريا�صة وبدورها يف 
النتائج التي حققتها اإيران يف دورة الألعاب ال�صيوية 
الخ����رية, واأع����رب ع��ن ارت��ي��اح��ه مل�����ص��ارك��ة ال�����ص��ب��اب يف 

الن�صاطات الريا�صية.
يف  ال��دول��ي��ة  الومل��ب��ي��ة  اللجنة  مقر  يف  ب��اخ  وا�صتقبل 
اليرانية  الومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�س  ب�صوي�صرا  ل���وزان 
ر�صا �صاحلي اأمريي ح�صب ما اأ�صارت و�صائل الع�م 

الإيرانية.
اتخاذ  على  �صي�صاعد  الج��ت��م��اع  اأن  اأي�����ص��ا  ب��اخ  واأك���د 
قرارات اأف�صل ب�صاأن الق�صايا امل�صرتكة بني املنظمتني 

الدولية واليرانية وتطوير التفاهم امل�صرتك.

الريا�صية  احلركة  م�صتقبل  يف  اأمله  عن  باخ  واأع��رب 
يف اإيران متوجها اإىل �صاحلي بالقول: كان للريا�صة 
الخرية.  الع���وام  يف  جمتمعكم  على  اإيجابي  ت��اأث��ري 
اجليل  ل��دى  واحلما�س  للثقافة  ال��رتوي��ج  هو  هدفنا 

ال�صاب يف جمتمعكم.
ال�صباب وال��ري��ا���ص��ة, فان  ���ص��وؤون  وت��اب��ع: بدعم وزي��ر 
املراأة الريا�صية ميكنها امل�صاركة يف امل�صابقات الدولية. 
النجاح  يف  حم��وري��ا  دورا  لعبت  الريا�صية  امل����راأة  اإن 
الل��ع��اب ال�صيوية يف  ال��ذي حتقق يف دورة  الي���راين 

اندوني�صيا.
وح��ل��ت اإي����ران يف امل��رك��ز ال�����ص��اد���س يف اجل����دول العام 

ذهبية. للميداليات جامعة 62 ميدالية منها 20 
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الفجر الريا�ضي

تفاعل ال�عب الأملاين يف �صفوف فريق يوفنتو�س الإيطايل, اإمري ت�صان, مع واقعة 
طرد زميله, النجم الربتغايل كري�صتيانو رونالدو, الأربعاء يف مناف�صات دوري اأبطال 

اأوروبا.
فريقه  م��ب��اراة  م��ن   29 الدقيقة  يف  مبا�صرة  ح��م��راء  بطاقة  على  رون��ال��دو  وح�صل 
يوفنتو�س مع م�صيفه فالن�صيا الإ�صباين, بعد احتكاك مع مدافع الأخري الكولومبي 
جاي�صون مورييو, وغادر جنم ريال مدريد الإ�صباين ال�صابق اأر�س ملعب “مي�صتايا” 

وهو يبكي.
ونقلت �صحيفة “اآ�س” الإ�صبانية عن ت�صان قوله “هل هذه اللقطة ت�صتحق البطاقة 
احلمراء؟.. �صمعت اأن الطرد كان ب�صبب �صد ال�صعر!! نحن ل�صنا ن�صاء.. نحن نلعب 

كرة القدم«. واأ�صاف “اإذا كنت �صتمنح البطاقة احلمراء من اأجل هذه اللقطة, فاإن 
الطرد �صيكون ممكنا يف كل احلالت الأخرى.. حالة رونالدو ل ت�صتحق الطرد بن�صبة 

يف املئة«.  100
وتلقى رونالدو احلا�صل 5 مرات على جائزة الكرة الذهبية, اإع�ن الطرد مبزيد من 

حركات الغ�صب وعدم الفهم ملا ح�صل.
هدفا  وتعد هذه البطاقة احلمراء الأوىل للهداف التاريخي لدوري الأبطال )120 

بح�صب املوقع الإلكرتوين ل�حتاد القاري( يف امل�صابقة, وال�11 يف م�صريته.
له  التابعة  الن�صباط  اأن جلنة  “يويفا”,  القدم  لكرة  الأوروب��ي  واأعلن الحت��اد  هذا 

حددت اخلمي�س املقبل للبت يف موقف كري�صتيانو رونالدو.

زميل رونالدو عن حادثة الطرد: نحن ل�ضنا ن�ضاء

�صيتي ي�صعى لت�صحيح االأو�صاع 

ليفربول لدخول التاريخ يف لقاء �ضاوثمبتون 
تعود الأندية النكليزية اىل امل�عب املحلية نهاية ال�صبوع احلايل يف املرحلة ال�صاد�صة من 
الدوري املمتاز لكرة القدم, باأهداف متباينة بعد النتائج املختلفة التي حققتها يف امل�صابقات 

القارية.
وي�صت�صيف ليفربول اليوم ال�صبت �صاوثمبتون وعينه على كتابة �صفحة جديدة يف تاريخه 
اأر�س م�صيفه برايتون,  الكبري على  ال�صغط  الكروي, و�صيحاول توتنهام اخلروج من حتت 

�صيتي  مان�ص�صرت  اأو���ص��اع  ت�صحيح  غ��واردي��ول  جو�صيب  الإ�صباين  مهمة  �صتكون  فيما 
1-2 يف  الفرن�صي  ليون  اأم��ام  اأر�صه  على  املتوقعة  الهزمية غري  بعد  اللقب  حامل 

بداية م�صواره يف دوري اأبطال اأوروبا.
وتخطيه   ,2-3 الفرن�صي  جرمان  �صان  باري�س  �صيفه  على  الثمني  ف��وزه  بعد 

اأول واأهم العقبات يف امل�صابقة الوروبية الأوىل التي حل و�صيفا للبطل فيها 
ك��ل��وب اىل  ي��ورغ��ن  الأمل���اين  امل���درب  بقيادة  ي��ه��دف ليفربول  امل��ا���ص��ي,  املو�صم 

متابعة انت�صاراته املحلية على ملعبه انفيلد وحتقيق فوزه ال�صاد�س تواليا 
الن�صمام اىل  التاريخ من خ�ل  �صاوثمبتون, ودخ��ول  على ح�صاب 

ث�ثة اأندية حققت هذا الأجناز حتى الآن: نيوكا�صل 1994, 
عامي  )م���رت���ان  وت�صل�صي   2016 �صيتي  مانت�ص�صرت 

و2009(.  2005
جديد,  ف����وز  حت��ق��ي��ق  ل��ي��ف��رب��ول  ا���ص��ت��ط��اع  واذا 

 1991-1990 منذ  الأوىل  امل��رة  ف�صتكون 
التي يحقق فيها �صبعة انت�صارات متتالية 

يف جميع امل�صابقات يف بداية املو�صم.
باحراز  واأن�����ص��اره  ليفربول  ويحلم 

 29 منذ  م��رة  لأول  املحلي  اللقب 
جيدة  عنا�صر  ميلك  وه��و  ع��ام��ا, 
الت�صكيلة  يف  ال���ص��ت��ق��رار  حققت 
ب��ع��د �صم  الأ���ص��ا���ص��ي��ة, ل ���ص��ي��م��ا 
األي�صون  ال����ربازي����ل����ي  احل����ار�����س 

بيكر.
اإ�صابة  م����ن  ل���ي���ف���رب���ول  وي����ع����اين 

لوفرين  ديان  الكرواتي  املدافع 
الذي �صاهم يف حلول منتخب 

ب�ده و�صيفا لبطل العامل 
ال���ف���رن�������ص���ي ال������ذي ف�����از يف 

النهائي 2-4.
وك���ان امل��ه��اج��م ال��ربازي��ل��ي روبرتو 

فيها  ف��از  التي  امل��ب��اراة  يف  عينه  يف  اأ�صيب  فريمينو 
لكن  ال�صابقة,  املرحلة  يف   1-2 توتنهام  على  ليفربول 

ال��ث��ال��ث يف مرمى  ال��ه��دف  ت�صجيل  م��ن  ذل��ك مل مينعه 
���ص��ان ج��رم��ان يف وق��ت ق��ات��ل بعد ن��زول��ه ب��دي��� لدانيال 

�صتاريدج.
اأن  �صيما  ل  نظريا,  املتناول  يف  كلوب  رج��ال  مهمة  وت��ب��دو 
مقابل  يف  واح���دا  ف��وزا  اإل  يحقق  مل  �صاوثمبتون  ال�صيف 

تعادلني وخ�صارتني.
بوكيتينو  ماوري�صيو  الرجنتيني  توتنهام,  م��درب  ينتقل 

اىل برايتون ال�صبت وهو حتت �صغط كبري بعد اأن بداأ 
اأوروب��ا باخل�صارة  اأبطال  الثالث يف دوري  مو�صمه 

على اأر�س انرت مي�ن اليطايل 1-2, �صبقها 
م�صيفه  اأم��ام  حمليا  ذاتها  بالنتيجة  هزميتان 

واتفورد ثم �صيفه ليفربول.
املتتالية  ال��ث���ث  ال��ه��زائ��م  اأق��ل��ق��ت  وب��ال��ت��اأك��ي��د, 
بوكيتينو الطامح اىل حتقيق اجناز مع توتنهام 
بعد ان قاده اىل املركز الثالث يف املو�صم املا�صي.

املو�صم  هذا  ورائعة  مثالية  توتنهام  بداية  وكانت 
واهمها  اآخ��ره��ا  متتالية  ان��ت�����ص��ارات  ث���ث��ة  ب��ع��د 

تعر�صه  قبل  -3�صفر  داره  عقر  يف  املا�صي  املو�صم  بطل  و�صيف  يونايتد  مان�ص�صرت  على 
لث�ث هزائم. و�صرح بوكيتينو ع�صية املباراة مع برايتون القابع على حافة منطقة اخلطر 
“املجموعة )ال�عبون( هي قلقة بالتاأكيد من امكانية حتقيق الفوز, لأنه من  )5 نقاط(, 
الطبيعي عندما ل تفوز تكون الجواء خمتلفة والقدرة خمتلفة اأي�صا, وهذا المر يحدث«.

وا�صتدرك قائ� “احيانا, يكون جيدا اأن ت�صعر باأمل اخل�صارة لي�س مرة واحدة وامنا مرتان 
وث�ث. بعد الفوز على مان�ص�صرت يونايتد, كانت الآفاق خمتلفة متاما. الآن, بعد ث�ث 

هزائم, يبدو كل �صيء خمتلفا اأي�صا«.
 6( كاين  ه��اري   2018 م��ون��دي��ال  ه��داف  على  خا�س  ب�صكل  يوكيتينو  وي��ع��ول 
اأهداف(, الذي مل يظهر بامل�صتوى املتوقع ومل يقدم املطلوب يف املباريات اخلم�س 

ال�صابقة لفريقه حيث مل ي�صتطع ت�صجيل اأي هدف.
ويرف�س بوكيتينو ان يعزو ما يحدث اىل قلة ن�صاط النادي يف فرتة النتقالت 
اأن نلقي بال�ئمة على  ال�صهل  “الآن, من  ال�صيفية, وقال يف هذا اخل�صو�س 
اأمور كثرية. هذا اأ�صهل طريق للتمل�س من امل�صوؤولية. اأنا ل اأريد التهرب من 

امل�صوؤولية«.
واأ�صاف “اإننا بحاجة لأن نكون اأقوياء لأن املباريات التي خ�صرناها, 
الأهداف  اإ���ص��ارة اىل  اأم��ر موؤمل”, يف  اأه��داف��ا, وه��ذا  تلقينا فيها 

ال�صتة التي دخلت �صباك الفريق يف املباريات الث�ث الخرية.
تابع غوارديول الذي قاد مان�ص�صرت �صيتي اىل اللقب املحلي 
ليون من  اأم��ام  بقلق خ�صارة فريقه  الثاين معه,  يف مو�صمه 
الوروبي  الحت���اد  عليه  فر�صها  لعقوبة  تنفيذا  امل��درج��ات 
املا�صي عندما خ�صر امام  املو�صم  بعد طرده يف ربع نهائي 

مواطنه ليفربول.
املا�صي,  املو�صم  100 نقطة يف  �صيتي  اأن جمع  وبعد 
ا�صبح الفوز بدوري اأبطال اوروبا للمرة الوىل يف 
غوارديول,  اىل  بالن�صبة  اأولوية  النادي,  تاريخ 
اأر�صه امام  لكن اخل�صارة غري املتوقعة وعلى 
الفريق الفرن�صي قد جتعل الإ�صباين يعيد 
الراهن  ال��وق��ت  يف  همه  وب��ات  ح�صاباته, 

اإعادة املياه اإىل جماريها .
ويحتل �صيتي الذي مل يتعر�س لأي 
الثالث  امل��رك��ز  ب��ع��د,  حمليا  خ�صارة 
بر�صيد 13 نقطة بفارق نقطتني عن 
والعودة  وليفربول,  ت�صل�صي  املت�صدرين 
اأقرب  تبدو  ال�صبت  كارديف  من  جديدة  نقاط  بث�ث 
اىل الواقع مع عودة الأرجنتيني �صريخيو اغويرو والأملاين لوروا 
�صد  املباراة  يف  احتياطيني  كانا  ان  بعد  الأ�صا�صية  الت�صكيلة  اىل  �صانيه 

ليون.
خ�ل  من  ال�صدارة  يف  اآخ��ر  ا�صبوعا  ل��صتمرار  كبرية  فر�صة  ت�صل�صي  وميلك 
الفوز الأحد على م�صيفه وجاره و�صت هام يونايتد الذي ح�صل يف املرحلة ال�صابقة 
ايفرتون  م�صيفه  على  بتغلبه  الأخ���ري  امل��رك��ز  ع��ن  وتخلى  نقاط  ث���ث  اأول  على 

.1-3
وي�صت�صيف مان�ص�صرت يونايتد الثامن )9 نقاط( ولفرهامبتون التا�صع )8 نقاط( 
يف مباراة مهمة بالن�صبة اىل مهاجم الأول, البلجيكي روميلو لوكاكو, الذي يتناف�س 
منذ الآن مع مواطنه اإدين هازار قائد ت�صل�صي على جائزة احلذاء الذهبي لهداف 
ام��ام لوكاكو ومهاجم  اأه��داف(  الهدافني )خم�صة  ال��دوري. ويت�صدر ه��ازار ترتيب 
تراجع  م��ن  البلجيكيان  وي�صتفد  منهما(,  لكل  )اأرب��ع��ة  م���وراي  غلني  برايتون 

م�صتوى مهاجم ليفربول امل�صري حممد �ص�ح هداف املو�صم املا�صي 
بر�صيد 32 هدفا )مقابل 16 فقط للوكاكو(.

ويلعب ال�صبت اأي�صا فولهام مع واتفورد الرابع ومفاجاأة 
ن��ق��ط��ة, وك��ري�����ص��ت��ال بال�س   12 ال��ب��ط��ول��ة احل��ال��ي��ة 

ولي�صرت  ب��ورمن��وث,  م��ع  وب��رين��ل��ي  نيوكا�صل,  م��ع 
الأحد  املرحلة  وتختتم  هادر�صفيلد,  مع  �صيتي 

9 نقاط مع  ال�صابع  اأر�صنال  بلقاء ثان يجمع 

بداية  الإنكليزي  واأر���ص��ن��ال  الإ���ص��ب��اين  ا�صبيلية  حقق 
قوية مل�صريتهما يف م�صابقة الدوري الأوروبي “يوروبا 
اجلولة  يف  عري�صا  ف���وزا  كليهما  حتقيق  م��ع  ليغ”, 
الإنكليزي  لت�صل�صي  ف��وزي��ن  ���ص��ه��دت  وال��ت��ي  الأوىل 

ومي�ن الإيطايل.
املو�صم  و���ص��ي��ف  الفرن�صي  مر�صيليا  ك���ان  امل��ق��اب��ل,  يف 
املا�صي اأمام اأتلتيكو مدريد الإ�صباين )�صفر3-(, اأبرز 
اخلا�صرين يف هذه اجلولة, ب�صقوطه على اأر�صه اأمام 

اإينرتاخت فرانكفورت الأملاين.
5-1, واأر�صنال  واكت�صح ا�صبيلية �صيفه �صتاندار لياج 
�صيفه فور�صك� بولتافا 4-2, بينما فاز ت�صل�صي على 
اليوناين -1�صفر, ومي�ن  �صالونيكي  م�صيفه باوك 
�صفر1-,  اللوك�صمبورغي  دودي�����جن  م�صيفه  على 
فرانكفورت  اإي��ن��رتاخ��ت  اأم����ام  مر�صيليا  خ�صر  بينما 

الأملاين 2-1.
وقدم ا�صبيلية نتيجة مغايرة لأدائه املتعرث يف الدوري 
مراحل,  اأرب��ع  يف  نقاط  ب��اأرب��ع  يكتفي  حيث  الإ�صباين 
بفوز  العا�صرة  القارية  املجموعة  مناف�صات  وا�صتهل 
على  الأح���د  �صيفا  حلوله  ي�صبق  ل��ي��اج  �صتاندار  على 

ليفانتي يف الليغا.
و�صجل الأرجنتيني ايفر بانيغا هدف ال�صبق ل�صبيلية, 
ب��ط��ل امل�����ص��اب��ق��ة خ��م�����س م����رات م��ن��ه��ا ث�����ث متتالية 
)2014 و2015 و2016(, من ركلة حرة قبل اأن 
يعادل املايل مو�صى ديينيبو لل�صيوف اثر ركلة ركنية.

ال��ت��ق��دم جمددا  فا�صكيز  ف��ران��ك��و  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  واأع����اد 
الإ�صباين  ال���دويل  م��ن  متقنة  مت��ري��رة  اث��ر  لإ�صبيلية 

ال�صابق خي�صو�س نافا�س.
الفوز  تاأكيد  نحو  اأ�صبيلية  اجته  الثاين,  ال�صوط  ويف 
عندما �صجل له الفرن�صي و�صام بن يدر الهدف الثالث 
م��ن م��ت��اب��ع��ة ل��ك��رة ع��ر���ص��ي��ة و���ص��ل��ت��ه م��ن الربازيلي 
الثاين  ه���دف���ه  ي�����ص��ي��ف  اأن  ق��ب��ل  اآران�������ا,  غ��ي��ل��ي��ريم��ي 
املهرجان  بانيغا  واختتم  لفريقه.  والرابع  ال�صخ�صي 

من ركلة جزاء.
ع�صرة,  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ويف 

مت�صدر  ت�صل�صي  حقق 
النكليزي  ال��������دوري 
امل�����م�����ت�����از ب���ال���ع����م���ة 
نقطة   15( الكاملة 
من خم�س مباريات(, 
النف�س  ب�����ص��ق  ف������وزا 

على م�صيفه باوك 
ب����������ه����������دف 

مبكر 

الربازيلي  اىل  باركلي  رو���س  من  متقنة  متريرة  اث��ر 
اإيداعها  يف  الأخ���ري  ي���رتدد  مل  املنطقة  داخ���ل  ويليان 

ال�صباك.
اأراحه  ال��ذي  ه��ازار  اي��دن  البلجيكي  قائده  غياب  ويف 
�صجله  “هاتريك”  بعد  �صاري  ماوريت�صيو  الإي��ط��ايل 
الأ�صبوع املا�صي يف مرمى كارديف 4-1, حقق ت�صل�صي 
بعد  اجل��دي��د  امل���درب  ب��اإ���ص��راف  تواليا  ال�صاد�س  ال��ف��وز 
اأمام مان�ص�صرت �صيتي  خ�صارته يف مباراة درع املجتمع 

مطلع اآب اغ�صط�س �صفر2-.
وخ���ف��ا جل���اره ال��ل��ن��دين, ح��ق��ق اأر���ص��ن��ال ف���وزا كبريا 
4-2, وذلك بقيادة مدربه  على فور�صك� الأوك��راين 
اجلديد الإ�صباين اأوناي اإميري الذي قاد ا�صبيلية اىل 
ث�ثة األقاب متتالية يف امل�صابقة القارية بني العامني 
ل� “املدفعجية”  الت�صجيل  وافتتح  و2016.   2014
بنجاح  اأنهى  الذي  اأوباميانغ  اميرييك  بيار  الغابوين 
هجمة مرتدة �صريعة قادها النيجريي األيك�س اأيوبي.

من  النتيجة  ويلبيك  داين  ع��زز  ال��ث��اين,  ال�صوط  ويف 
متابعة راأ�صية لعر�صية الأرميني هرنيك خميتاريان. 
واأ�صاف اأوباميانغ الثالث بت�صديدة من خارج املنطقة 
بعد متريرة حا�صمة من خميتاريان, والأملاين م�صعود 
ان ي�صجل فور�صك� هدفني عرب  ال��راب��ع, قبل  اأوزي��ل 

ف�دميري ت�صي�صناكوف وفيات�صي�ص�ف �صاربار.
اينرتاخت فرانكفورت  اأ�صقط  وعلى ملعب فيلودروم, 
حامل لقب كاأ�س اأملانيا, وبع�صرة لعبني, مر�صيليا على 

ملعبه ال�صعب “�صتاد فيلودروم«.
ي�صتطع  الت�صجيل يف وقت مبكر, مل  افتتاحه  وبرغم 
ا�صتغ�ل  يف  وف�صل  تقدمه,  على  احل��ف��اظ  مر�صيليا 

النق�س العددي يف �صفوف �صيفه لحقا.
اأوك��ام��ب��و���س الت�صجيل  ل��وك��ا���س  واف��ت��ت��ح الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
ا�صتغل  بعدما  فقط  دقائق  ث�ث  م��رور  بعد  ملر�صيليا 
تابعها  توفان  فلوريان  الفرن�صي  الدويل  عر�صية من 
اليمنى.  ال��زاوي��ة  اأ�صفل  يف  �صعبة  زاوي���ة  م��ن  بي�صراه 
بعد  التعادل  فرانكفورت  اأدرك  ال��ث��اين,  ال�صوط  ويف 
ركنية نفذها الهولندي جوناثن دي غوزمان وتابعها 

الإ�صباين لوكا�س تورو براأ�صه يف ال�صباك.
وعلى رغم خ�صارته جهود مدافعه فيليم�س بال�صفراء 
الثانية, متكن اإينرتاخت من ت�صجيل هدف الفوز قبل 
يوفيت�س,  لوكا  ال�صربي  عرب  بدقيقة  امل��ب��اراة  نهاية 
الإيطايل  لت�صيو  م��ع  الثامنة  املجموعة  وت�����ص��در 
الذي تغلب على �صيفه اأبولون ليما�صول القرب�صي 
األ���ربت���و وت�صريو  ب��ه��دف��ني ل���إ���ص��ب��اين ل��وي�����س 
اإميوبيلي مقابل هدف ل�أرجنتيني اإميليو 

زي�يا.
مدافعه  جهود  مر�صيليا  وفقد 
ال��ف��رن�����ص��ي ال������دويل ع���ادل 
رامي الذي خرج متاأملا 
م�����ن اإ������ص�����اب�����ة ب����دت 
الع�صلة  يف  اأن���ه���ا 
اخللفية للفخذ 

الأمين.
واأق��������ي��������م��������ت 
امل��������������ب��������������اراة 
خ��ل��ف اأب�����واب 
م��������و���������ص��������دة 
عقوبة  ب�����ص��ب��ب 
ع��������ل��������ى ال����������ن����������ادي 
خلفية  ع��ل��ى  ال��ف��رن�����ص��ي 
املباراة  يف  م�صجعيه  ت�صرف 
النهائية للمو�صم املا�صي, والتي 

اأقيمت يف مدينة ليون.
تخلفه  الأمل���اين  ليفركوزن  باير  وح��ول 
لودوغوريت�س  اأم�������ام  ن��ظ��ي��ف��ني  ب���ه���دف���ني 
�صقط  ح���ني  يف   ,2-3 ف����وز  اىل  ال���ب���ل���غ���اري 
م���واط���ن���ه لي���ب���زي���غ يف درب�����ي ���ص��رك��ة ري����د بول 
�صالزبورغ  �صيفه  اأم����ام  ال��روح��ي��ة  ل��ل��م�����ص��روب��ات 

النم�صوي 3-2.
للمرة  امل�صارك  اللوك�صمبورغي  دودي���جن  واأح��رج 
الإيطايل  مي�ن  �صيفه  ق��اري��ة,  م�صابقة  يف  الأوىل 
ابطال  دوري  يف  �صجل  اأف�صل  ث��اين  �صاحب  العريق 
اوروبا ب�صبعة األقاب بعد ريال مدريد الإ�صباين , وخ�صر 
 59 الدقيقة  حتى  مي�ن  وانتظر  �صفر1-.  اأم��ام��ه 
لت�صجيل هدف الفوز الوحيد عرب املهاجم الأرجنتيني 
�صامويل  الإ���ص��ب��اين  م��ن  ك��رة  اث��ر  هيغواين  غونزالو 
كا�صتييخو. وجنح رينجرز ال�صكتلندي يف اأول مباراة 
قارية بقيادة املدرب الإنكليزي �صتيفن جريارد النجم 
ال�صابق لنادي ليفربول, يف خطف التعادل من فياريال 
ال�صباين على اأر�صه 2-2, بينما فاز مواطنه �صلتيك 

ب�صعوبة على روزبنورغ الرنوجي -1�صفر.
باكا  الكولومبي كارلو�س  وتقدم فياريال مرتني عرب 
ي��ع��ادل ري��ن��ج��رز مرتني  اأن  , قبل  وج����ريارد م��وري��ن��و 
ال�صمايل كايل  اأرفيلد والإيرلندي  اأي�صا عرب �صكوت 
لفريتي. وخ�فا ملواطنه ب�صيكتا�س الذي تغلب على 
�صارب�صبورغ الرنوجي 3-1, �صقط فرنبغ�صة الرتكي 

على اأر�س م�صيفه دينامو زغرب الكرواتي 4-1.

مر�صيليا ي�صقط على اأر�صه اأمام اإينرتاخت 

بداية قوية ل�ضبيلية واأر�ضنال يف يوروبا ليغ  

مان�ض�ضر �ضيتي ميدد عقد هدافه اأغويرو 
ال���دوري  ل��ق��ب  ���ص��ي��ت��ي, ح��ام��ل  ن���ادي مان�ص�صرت  م���دد 
التاريخي  ه���داف���ه  ع��ق��د  ال���ق���دم,  ل��ك��رة  الإن��ك��ل��ي��زي 

اإ�صافية  ل�صنة  اأغويرو  �صريخيو  الأرجنتيني 
.

اأغويرو )30 عاما( الذي حطم  ووقع 
املو�صم املا�صي عدد الأه��داف امل�صجلة 
م����ع م��ان�����ص�����ص��رت ���ص��ي��ت��ي, ع���ل���ى عقد 
�صيبقيه يف ملعب الحت��اد حتى نهاية 

مو�صم 2021.
وق�����������ال اأغ���������وي���������رو ال�������ذي 

اأه�����داف   204 ���ص��ج��ل 
يف  ل�”�صيتيزينز” 

ب���ي���ان ل��ل��ن��ادي اأن���ا 
�صعيد لهذا العام 

الإ�صايف.
وت�������������اب�������������ع 

تي  فكر “

هنا  اأتواجد  �صنوات.  الأ�صا�صية كانت اأن اأبقى هنا 10 
انتهاء  مع  �صنوات  ع�صر  و�صت�صبح  �صنوات,  �صبع  منذ 

مدة العقد«.
ال�صبب الرئي�س لتوقيعي.  واأ�صاف كان هذا 
ب�صكل  معي  تعاملوا  لأنهم  ج��دا  �صعيد  اأن��ا 

جيد جدا منذ اليوم الأول لقدومي.
ال��ن��ادي الإ�صباين  ال��ري��ا���ص��ي يف  امل��دي��ر  وق���ال 
احتفظ  اأغ��وي��رو  اإن  بيغريي�صتاين  ت�صيكي 
مبكانته كاأحد اأكرث ال�عبني املحوريني 
لتمديد  ���ص��ع��اء  “نحن  ال���ن���ادي  يف 
مان�ص�صرت  يف  وب��ق��ائ��ه  اأغ���وي���رو 
�صيتي. كان هاما جدا للنادي 
 2011 يف  ق���دوم���ه  م��ن��ذ 
وي��ب��ق��ى يف ط��ل��ي��ع��ة ما 
ن����ري����د حت���ق���ي���ق���ه يف 

ال�صنوات املقبلة«.
“نحن  وت������اب������ع 
حم������ظ������وظ������ون 
على  ل��ل��ح�����ص��ول 
اأح��������������د اأب�����������رز 
امل�����ه�����اج�����م�����ني 
ال�������ع�������امل  يف 
ل���������������ص�������ن�������وات 

طويلة«.

جون�ضون: ليربون ي�ضتطيع 
ا�ضتعادة اأجماد ليكرز 

الأ�صطوري  ال�عب  ليكرز,  اأجنل�س  لو�س  ن��ادي  رئي�س  اأم��ل 
ال�صابق ماجيك جون�صون, يف قدرة جنمه اجلديد ليربون جيم�س 

على ا�صتعادة جمد الفريق الغائب عن الأدوار الإق�صائية “ب�ي اأوف” 
يف الدوري الأمريكي ملحرتيف كرة ال�صلة منذ عام 2013.

املو�صم اجلديد  اإنط�ق  وقال جون�صون يف موؤمتر �صحايف قبل نحو �صهر على 
يعرف ما يريد وكيف �صيبلغ اأهدافه, اأ�صجعه على اأن  ذكي جدا,  �صخ�س  “ليربون 

اإىل  اإعادتنا  اأي�صا على  “اأ�صجعه  التاريخ«. وتابع  الريا�صي الأكرث جناحا يف  يكون 
اأتوق لبداية املو�صم ول ميكنني النتظار حتى يبداأ هذا الفريق  الأر�س املوعودة. 
باللعب معا وبناء �صيء ما«. واأ�صر جون�صون الذي اأم�صى كامل م�صريته مع ليكرز 
وو�صل اإىل من�صبه يف عام 2017 “اأعرف اأن الأمر �صيكون معقدا يف البداية, لأن 
والتون,  للوك  �صابقا  قلنا  بع�صهم.  يعرفون  ول  �صويا  يلعبوا  مل  كثريين  لعبني 
مدرب الفريق: ل تقلق اإذا بداأ املو�صم ب�صكل �صيء, راأينا ذلك عندما ذهب ليربون 
2014, �صرنى �صعوبات, لكن يف  اإىل كليف�ند  2010 وعندما عاد  اإىل ميامي 

النهاية �صنح�صل على فريق جميل«. واأحرز جيم�س )33 عاما( حتى الآن لقب 
اآخ��ر ن�صختني يف  8 م��رات, لكنه خ�صر  النهائي  ث���ث م��رات وخا�س  ال���دوري 

2017 و2018 اأمام غولدن �صتايت ووريرز. واأمل جون�صون, بطل الدوري 
ليربون  يكون  اأن  يف  املا�صي,  القرن  ثمانينيات  يف  ليكرز  مع  م��رات  خم�س 

“قدوة لفريقنا ال�صاب, كي يعرف كيف ي�صيطر على الأمور داخل وخارج 
امللعب«. واأعرب جون�صون عن اإعجابه ب�امللك جيم�س بعد م�صاهدته مع 
زم�ئه اجلدد يف التمارين: “هو مميز, خو�س التمارين معه كل يوم 
ي�صتبق  يلعب,  م�صاهدته  ال��رائ��ع  م��ن  لعبينا  م�صتوى  م��ن  �صريفع 
روؤية  اأي�صا  ال��رائ��ع  م��ن  اأرب���ع خ��ط��وات,  اأو  ث���ث  �صيح�صل قبل  م��ا 
اخلربة  من  مزيجا  ليكرز  وجمع  اإليه«.  ي�صتمعون  وهم  ال�عبني 
ماكغي,  جافايل  مثل  نافرة  �صخ�صية  ذات  لعبني  ف�صم  وال�صباب, 

راجون روندو ولن�س �صتيفن�صون الذي عانى معه جيم�س يف بع�س 
بحاجة  كنا  اأب���دا,  قلقني  “ل�صنا  جون�صون  وختم  املا�صية.  امل�صاحنات 

لفريق ميلك �صخ�صية ولعبني مناف�صني للغاية«.



فريو�س يقتل رئي�س دولة
اأعلنت و�صائل الإع�م الر�صمية الفيتنامية وفاة الرئي�س تران داي 
ال�صابق وزير الأمن الداخلي ثم �صار  كواجن ام�س والذي كان يف 

اأحد اأبرز قادة الدولة ال�صيوعية.
ي�صهد معار�صة متزايدة  ك��واجن يف وقت  اإن �صعود  ويقول خ��رباء 
عرب مواقع التوا�صل الجتماعي وحتديات ل�صلطة احلزب احلاكم 
تو�صح القيود التي تواجه احلريات ال�صيا�صية رغم انفتاح متزايد 

على التغيري الجتماعي واإ�ص�حات اقت�صادية �صاملة.
وقال التلفزيون الفيتنامي اإن كواجن )61 عاما( تويف يف م�صت�صفى 
ع�صكري يف هانوي نتيجة "مر�س خطري رغم اجلهود التي بذلها 

اأطباء واأ�صاتذة حمليون وعامليون".
وقالت �صحيفة فيتنام نيوز الر�صمية اإن كواجن اأقام حفل ا�صتقبال 
لرئي�س املحكمة العليا ال�صينية يوم الأربعاء. وقال وزير ال�صحة 
ال�صابق وين كووك ترو الذي ي�صرف حاليا على الرعاية ال�صحية 
لرويرتز  وق��ال  �صهور.  منذ  مري�س  ك��واجن  اإن  امل�صوؤولني  لكبار 
"ظهرت عليه اأعرا�س املر�س يف يونيو حزيران من العام املا�صي 
ونقل للع�ج يف اليابان �صت مرات منذ ذلك الوقت". واأ�صاف اأنه 

اأ�صيب بفريو�س خبيث ل يوجد ع�ج فعال منه اإىل الآن.

تلوث الهواء يزيد احتمال الإ�ضابة باخلرف
ك�صفت درا�صة حديثة مثرية للقلق, اأن الذين يعي�صون يف املناطق 
اأكرث عر�صة من غريهم  التي يرتفع فيها م�صتوى تلوث الهواء, 
يف  كوليج  كينغز  جامعة  م��ن  باحثون  وحلل  ب��اخل��رف.  ل�إ�صابة 
التنك�صية  الع�صبية  والأم��را���س  الهواء  تلوث  بني  الع�قة  لندن, 
األف �صخ�س من   130 اأكرث من  اأخ��رى, بتحليل بيانات  من جهة 
2004, من  يف  50 و79 عاماً  اأعمارهم بني  ت��رتاوح  �صكان لندن, 
اإىل الرموز الربيدية للمناطق التي  امل�صابني باخلرف. وا�صتناداً 
تعر�صهم  ن�صبة  الباحثون,  ق��در  الدرا�صة,  يف  امل�صاركون  يقطنها 
ال�صنوي للهواء امللوث, مبا يف ذلك غاز ثاين اأوك�صيد النيرتوجني, 

واجل�صيمات الدقيقة بي اإم2.5, والأوزون, اأو3.
حتى  �صنوات,   7 مدى  على  املر�صى  حالة  الباحثون  تابع  وبعدها 
 2.181 اإ�صابة  النتائج,  واأظهرت  باخلرف.  اإ�صابتهم  اأو  موتهم, 

�صخ�صاً منهم باملر�س يف الفرتة املذكورة.
بغاز  تلوثاً  الأك��رث  املناطق  يف  يعي�صون  الذين  اأن  النتائج,  وبينت 
بن�صبة  باخلرف  ل�إ�صابة  معر�صون  النيرتوجني,  اأوك�صيد  ثاين 

%, ح�صب �صحيفة مريور الربيطانية. تزيد عن 40 

بقايا ح�ضرات يف �ضناعات غذائية 
قالت جمموعة فودووت�س الفرن�صية حلماية امل�صتهلكني اإنها عرثت 
املنتجات  ع�صرات  يف  عنها  الف�صاح  يتم  ل  حيوانية  مكونات  على 
الغذائية وامل�صروبات املباعة يف فرن�صا من بينها بقايا ح�صرات يف 

م�صروبات غازية وجي�تني بقري يف علب اللنب )الزبادي(.
امل�صتهلكون مب��زي��د من  ف��ي��ه  ي��ط��ال��ب  ال��درا���ص��ة يف وق���ت  وجت���يء 
ال�صفافية ب�صاأن مكونات طعامهم ومع ارتفاع عدد النباتيني ومن 
ل ي�صتخدمون اأي منتجات حيوانية يف فرن�صا. وقالت فودووت�س 
يف  تختبئ  املخلوقات  اأن���واع  "جميع  اخلمي�س  اأم�س  ن�صر  بيان  يف 
"الغ�س  اأ�صماه  ما  البيان  واأدان  نعلم".  اأن  دون  و�صرابنا  طعامنا 
�صركات  "تعرف  ال��ب��ي��ان  واأ���ص��اف  ال��غ��ذائ��ي��ة.  مل�صقات" امل���واد  يف 
اأو  اإ�صافات  اأو  ال�صناعات الغذائية جيدا عندما ت�صتخدم مكونات 
مواد م�صتقة من احليوانات. ومن حقنا اأي�صا اأن نعرف لتكون لنا 

حرية الختيار بني ما نريد اأن نتناوله وما ل نريد".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأحافري حمرّية تقود لأقدم املخلوقات 
قال علماء اإنهم تاأكدوا من اأن اأحافري حمرية عمرها يزيد على 500 مليون عام تعود اإىل اأثر حيوان, والتي من 

�صاأنها اأن تك�صف عن اأحد اأقدم املخلوقات يف الكون.
اأ�صكال بي�صاوية ذات خطوط داخلية, وتبدو اإىل حد ما مثل ب�صمة  الأحافري مطبوعة يف �صخر وهي عبارة عن 

ورقة �صجر مليئة بالأوردة.
و�صفت الأحافري لأول مرة عام 1947, وقد وجدت يف اأ�صرتاليا ورو�صيا.

جتادل العلماء ب�صاأن نوع الكائن الذي ترك هذه الب�صمة.  يف الوقت احلا�صر, يعتقد معظم اخلرباء اأنه حيوان.
كيميائية  مميزة  خا�صية  الباحثون  وجد  وقد  "�صاين�س",  العلمية  املجلة  الفكرة يف  دليل جديد على هذه  ظهر 

للحيوانات.
لي�س من الوا�صح متى عا�س هذا املخلوق, ولكن بع�س حفرياته عمرها 558 مليون �صنة.
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مهرجان اجلونة يطلق دورته الثانية 
بعد جناحه امللفت يف الدورة الأوىل اأقام مهرجان اجلونة ال�صينمائي حف� 
اأم�س الأول  مبهرا بح�صور ع�صرات النجوم يف افتتاح دورته الثانية م�صاء 

باملنتجع ال�صياحي املطل على البحر الأحمر ب�صرق م�صر.
ح�صر احلفل نحو 450 من الفنانني و�صناع ال�صينما وال�صخ�صيات العامة 
منهم التون�صية درة واللبنانية نور وال�صوري جمال �صليمان والأردنية �صبا 
علوي  وليلى  اإم��ام  وع��ادل  ولبلبة  �صاهني  واإلهام  ي�صرا  اإىل  اإ�صافة  مبارك 

ومنى زكي ونادية اجلندي ونيللي كرمي واآ�صر يا�صني من م�صر.
وكان من بني احل�صور اأي�صا وزراء ال�صياحة والثقافة والت�صامن الجتماعي 

وعدد من رجال الأعمال امل�صريني والعرب.
انطلق احلفل الذي اأذيع على الهواء مبا�صرة على التلفزيون باأغنية م�صورة 
الباجوري  ه��ادي  واإخ���راج  حبيب  تامر  تاأليف  من  جونة(  )العامل  بعنوان 

�صارك يف تاأديتها العديد من املمثلني.
اإىل  الفتتاح  املهرجان تقدمي حفل  اأ�صند  الكربى  املهرجانات  وعلى غرار 
اإع�مية �صهرية هي اللبنانية ريا اأبي نادر التي اأ�صفت الكثري من البهجة 
على ج��و احل��ف��ل م��ن خ���ل حم���اورة ك��ب��ار ال��ن��ج��وم واإ����ص���راك احل�����ص��ور يف 
املارينا يف اجلونة  اأقيم مب�صرح  الذي  املهرجان يف الفتتاح  احل��دث. وكرم 
بجائزة  بو�صو�صة  درة  التون�صية  واملنتجة  ال�صيد  عبد  داود  امل�صري  املخرج 

الإجناز الإبداعي عن جممل اأعمالهما.
كما ا�صتحدث املهرجان يف دورته الثانية جائزة خا�صة با�صم الفنان الراحل 
عمر ال�صريف وكان اأول من يح�صل عليها املمثل الربيطاين ك�يف اأوين.

الإن�صانية(  اأج��ل  م��ن  )�صينما  �صعار  حت��ت  انط�قه  منذ  املهرجان  وي��ق��ام 
حروب  من  ال��دول  بع�س  تعي�صها  التي  ال�صتثنائية  الأو���ص��اع  مع  ت�صامنا 
و�صراعات م�صلحة. وقال رجل الأعمال جنيب �صاوير�س موؤ�ص�س املهرجان 
فكرة  يف  فكرنا  املهرجان,  ه��ذا  اإق��ام��ة  يف  فكرنا  "عندما  الفتتاح  كلمة  يف 
اأرى  اأنني  الأ�صا�صي  وال�صبب  الإن�صانية,  اأج��ل  من  ال�صينما  وه��ي  رئي�صية 

العامل كله يعاين من انعدام الإن�صانية".

اأرماين تتاألق يف اأ�ضبوع ميالنو للمو�ضة
حلقت دار اأزياء اإمبوريو اأرماين عاليا مبجموعتها اجلديدة لربيع و�صيف 
مطار  م��درج  على  الف�صفا�صة  اخلفيفة  امل�ب�س  عر�صت  اأن  بعد   2019
ليناتي يف مدينة مي�نو واأنهت الليلة بحفل لنجم البوب الربيطاين روبي 
وليامز. وتعني على اآلف ال�صيوف اأن يخ�صعوا لإجراءات الأمن يف املطار 
قبل اأن ي�صحبهم املوظفون اإىل مم�صى اأ�صود براق بني على مدرج ل�إق�ع 

يف اأحد اأهم العرو�س �صمن اأ�صبوع مي�نو للمو�صة.
واأثناء العر�س كانت الطائرات تهبط يف اخللفية بل وتوقف بع�صها قرب 

املم�صى املوؤقت املخ�ص�س لعر�س الأزياء.

مزاد يف�ضل يف بيع 
�ضرة هان �ضولو 

قال منظمو مزاد اإن �صرتة ارتداها 
كان  عندما  فورد  هاري�صون  املمثل 
ي������وؤدي ���ص��خ�����ص��ي��ة ه����ان ���ص��ول��و يف 
من  ت�صرب  "الإمرباطورية  فيلم 
"حرب  �صل�صلة  اأف�م  جديد" اأحد 
يف  تبع  مل  وورز(  )�صتار  النجوم" 
الأف�م  لتذكارات  املخ�ص�س  املزاد 
الأول  اأم�س  لندن  يف  اأقيم  وال��ذي 

اخلمي�س.
اللونني  بني  جتمع  التي  وال�صرتة 
قطعة  ه����ي  وال������رم������ادي  الأزرق 
التي  ال���وح���ي���دة  امل���ه���م���ة  الأزي���������اء 
ت��ع��ر���س يف م�����زاد ع��ل��ن��ي م���ن بني 
الأ�صلية  الأف���م  تذكارات ث�ثية 

يف �صل�صلة �صتار وورز.
وكانت القيمة املقدرة لل�صرتة قبل 
العر�س ما بني 500 األف ومليون 
األف   660 )ب��ني  ا�صرتليني  جنيه 

دولر و1.33 مليون دولر(.
 450 اإىل  ال��ع��رو���س و���ص��ل��ت  ل��ك��ن 
األفا قبل اأن تتوقف. وقالت متاجر 
امل���زاد يف  التي نظمت  �صتور  ب��روب 
ت�صل  مل  �صولو  ه��ان  "�صرتة  بيان 
تلقينا  ل���ك���ن  الأدن��������ى  احل�����د  اإىل 
ملا  ال�صتف�صارات  من  عددا  بالفعل 

بعد املزاد".
وح�����ص��ل ج��ام��ع��و امل��ق��ت��ن��ي��ات على 
ف����ر�����ص����ة ل���������ص����راء ق����ط����ع دي����ك����ور 
وم���ب�����س م��ن اأف�����م اأخ����رى مثل 
اإن���دي���ان���ا ج��ون��ز وف��ور���ص��ت جامب 
2 )ب��اك تو ذا  وال��ع��ودة للم�صتقبل 

فيوت�صر 2(.

درايك يخ�ضر اأمواله 
من اأجل هذا الأمر

الفنان  ان  اج��ن��ب��ي��ة  اع�����م  و���ص��ائ��ل  ك�����ص��ف��ت 
العاملي دراي��ك, خ�صر  مبلغ 200 الف دولر 

اثر لعبه املي�صر.
وكان قد احيا درايك حفً� غنائيا �صخما يف 
منطقة اأت�نتيك �صيتي الأمريكية, ومن ثّم 

توّجه اإىل الكازينو للقيام بهذا الأمر.
اجلدير ذكره ان درايك كان قد اطلق موؤخرا 
كبريا  رواج����ا  لق���ت  ال��ت��ي   "kiki" اغ��ن��ي��ة 
يف جميع ان��ح��اء ال��ع��امل, وك��ان��ت ق��د ك�صفت 
م���وؤخ���را عن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  م���ريور  �صحيفة 
والنجمة   دراي��ك  بني  فنياً  تعاوناً  هناك  اأن 
ي��ت��ك��ت��م��ان على  اأن��ه��م��ا  اإىل  م����ادون����ا , لف���ت���ة 
تفا�صيل امل�صروع. وقالت ال�صحيفة اإن فكرة 
بداأ طرحها بعد قيام مادونا  الغنائي  الديو 
خ�����ل مهرجان  دراي�������ك,  ح��ف��ل  ب��ح�����ص��ور 

Wirless املو�صيقي.

في�ضبوك تتخلى عن دعم 
احلمالت ال�ضيا�ضية 

اإنها لن تر�صل بعد الآن موظفني  قالت �صركة في�صبوك 
قبيل  ال��دع��م  لعر�س  ال�صيا�صية  احل��م���ت  مكاتب  اإىل 
الأمريكي  الرئي�س  حملة  م��ع  فعلت  مثلما  النتخابات 

دونالد ترامب يف انتخابات 2016.
ول��ف��رتة ط��وي��ل��ة ق��دم��ت ال�����ص��رك��ة وغ��ريه��ا م��ن �صركات 
التابعة  جوجل  مثل  الن��رتن��ت  على  الإع�نية  الدعاية 
الع�قات  لتدعيم  خم�ص�صة  م�صاعدة  وتويرت  لألفابت 

مع كبار املعلنني مثل احلم�ت الرئا�صية.
الدعاية  م�صوؤول  بار�صكيل  براد  و�صف  املا�صي  العام  ويف 
"امل�صاركة"   2016 يف  الن���رتن���ت  ع��ل��ى  ت��رام��ب  حل��م��ل��ة 

الفعلية من في�صبوك باأنها كانت حا�صمة لفوز املر�صح.
اإنها عر�صت م�صاعدة مماثلة لهي�ري  وتقول في�صبوك 
ك��ل��ي��ن��ت��ون م��ر���ص��ح��ة ال��رئ��ا���ص��ة الأم���ري���ك���ي���ة ع���ن احلزب 
الدميقراطي يف النتخابات ال�صابقة لكنها مل تقبل �صوى 

مب�صتوى خمتلف مقارنة برتامب.
ومل ترد جوجل وتويرت على الفور على طلبات للتعليق 

عما اإذا كانا �صي�صحبا دعمهما.
وتقول في�صبوك اإنها قد تعر�س م�صاعدة على املر�صحني 
الأكرث اعتدال يف العامل من خ�ل الرتكيز على تقدمي 
ال��دع��م ع��رب ب��واب��ة ع��ل��ى الن���رتن���ت ب���دل م��ن امل�صاعدة 
اأن����ه ���ص��ي��ظ��ل ب��و���ص��ع املنظمات  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة.  واأ����ص���اف���ت 
ال�صيا�صية الت�صال باملوظفني لتلقي التدريبات الأ�صا�صية 
ب�صاأن ا�صتخدام في�صبوك اأو للم�صاعدة ب�صاأن املوافقة على 

ن�صر الإع�نات.

غرق عبارة تقل 200 راكب
قتل 86 �صخ�صا على الأقل يف غرق عبارة بجنوب بحرية 
فيكتوريا ام�س الأول اخلمي�س يف ح�صيلة جديدة اأعلنت 
مع ا�صتئناف عمليات الإنقاذ امل�صنية �صباح اجلمعة بحثا 

عن مفقودين بعد توقفها لي�.
ويحتمل ان تكون العبارة "ام يف نرييري" تقل عددا من 
راكب   200 اىل  ي�صل  م��ا  اأي  م��ن طاقتها  اأك��رب  ال��رك��اب 
حني غرقت قرب ميناء جزيرة اأوكارا بعد ظهر اخلمي�س 

بح�صب ما اأوردت و�صائل الع�م الر�صمية.
وقال �صهود للتلفزيون الر�صمي ان نحو 200 راكب كانوا 

على منت العبارة القادرة على نقل مئة راكب فقط.
وقال حاكم منطقة موانزا جون مونغي� يف ات�صال مع 

وكالة فران�س بر�س انه لي�س بو�صعه تاأكيد هذه العدد.
واأو�صح اجلمعة للتلفزيون الر�صمي "تي بي �صي", "منذ 
مت  قتي�   44 اىل  ت�صاف  جثة   42 انت�صال  مت  ال�صباح 
الجمايل  ال��ع��دد  ي�صل  وب��ال��ت��ايل  اخلمي�س,  اإح�����ص��اوؤه��م 

للقتلى اىل 86 �صخ�صا".
اإنقاذهم  اإذا مت  40 ناجيا, لكنه مل يو�صح ما  واأ�صار اىل 
بعد  غرقت  ال��ع��ب��ارة  وك��ان��ت  اجلمعة.  ام�س  اأو  اخلمي�س 
ظهر اخلمي�س على بعد ع�صرات المتار فقط من وجهتها 
النهائية, جزيرة اأوكارا يف جنوب اأكرب بحريات افريقيا, 
يف  وامليكانيكية  الكهربائية  اخلدمات  وكالة  اأعلنت  كما 

تنزانيا, امل�صوؤولة عن خدمات العبارات. عار�صة تعر�ش ف�صتانا لدار اأزياء MSGM خالل عرو�ش االأزياء الن�صائية لربيع  و�صيف 2019 يف ميالنو  )اأ ف ب(

»تي�س« ير�ضد 
كوكبني جديدين 

قال م�صوؤولون اإن تل�صكوبا مداريا 
لر�صد الكواكب و�صرب اأغوار عوامل 
وراء نظامنا ال�صم�صي اكت�صف هذا 
الأ����ص���ب���وع ك��وك��ب��ني ب��ع��ي��دي��ن بعد 
خ��م�����ص��ة اأ���ص��ه��ر م���ن اإط����ق���ه من 
بولية  ك���ان���اف���ريال  ك��ي��ب  ق���اع���دة 

فلوريدا الأمريكية.
و������ص�����ن�����ع ال�����ق�����م�����ر ال���������ص����ن����اع����ي 
ال�صتق�صائي العابر للحدود تي�س 
والف�صاء  الطريان  لإدارة  والتابع 
الكت�صاف  هذا  )نا�صا(  الأمريكية 
الكوكبني  ع��ل��ى  ب��ال��ع��ث��ور  امل��ب��ك��ر 
و"هوت-اإيرث"  "�صوبر-اإيرث" 
ل  م�صافة  على  �صم�صية  اأنظمة  يف 
اأول  يف  �صوئية  �صنة   49 ع��ن  تقل 
اكت�صاف له منذ اأن اأطلق يف اأبريل 

ني�صان.
والقمر تي�س يف مهمة ملدة عامني 
دولر  م��ل��ي��ون   337 بلغت  بتكلفة 
لتو�صيع قائمة الكواكب اخلارجية 
املعروفة لدى علماء الفلك والتي 

تدور حول جنوم بعيدة.
مدير  نائبة  �صيجر  ���ص��ارة  وق��ال��ت 
اإن���ه يف الوقت  ب��ال��ربن��ام��ج  ال��ع��ل��وم 
ت��ع��د ف��ي��ه ح����رارة الكوكبني  ال���ذي 
ي�صمح  ل  مب����ا  ل��ل��غ��اي��ة  م��رت��ف��ع��ة 
باحلياة عليهما اإل اأنها تتوقع املزيد 

واملزيد من تلك الكت�صافات.
قائلة  روي�������رتز  ���ص��ي��ج��ر  واأب���ل���غ���ت 
لروؤية  الن��ت��ظ��ار  ع��ل��ي��ن��ا  "يتعني 
�صيكت�صفها  التي  الأخ��رى  الأ�صياء 
تي�س". واأ�صافت "نعلم اأن الكواكب 
هناك متناثرة يف ال�صماء يف انتظار 

اأن ُتكَت�صف".

درا�ضة تك�ضف التاأثري املدمر لو�ضائل التوا�ضل على الفتيات
ق��ب��ل 10 ���ص��ن��وات ت��ق��ري��ب��ا, ع��ن��دم��ا مل ت��ك��ن معظم 
و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي ق���د ظ��ه��رت بعد, 
درا�صة  بح�صب  كثريا",  "اأف�صل  الفتيات  حال  كان 

بريطانية حديثة.
منظمة  اأج�����رت�����ه�����ا  ال�����ت�����ي  ال������درا�������ص������ة  وق������ال������ت 
الأب���ح���اث  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة   "Girlguiding"
املتعلقة بالفتيات, اإن 30 باملئة من الإناث اللواتي 
ترتاوح اأعمارهن من 17 اإىل 21 عاما, قالوا اإنهن 
ب�11 باملئة فقط من نف�س الفئة  تعي�صات, مقارنة 

عام 2009.
الفتيات, فكانت  التعا�صة يف نظر  اأ�صباب  اأك��رث  اأم��ا 
و�صائل التوا�صل الجتماعي بن�صبة 59 باملئة, بعد 
ال�صبب الأهم وهو اخل�صوع ل�متحانات الدرا�صية 
عر�صتها  ال��ت��ي  النتائج  ح�صب  ب��امل��ئ��ة,   69 بن�صبة 

�صحيفة "تلغراف" الربيطانية.
وق��ب��ل و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل, ك���ان اح��ت��م��ال انخراط 

الفتيات اجتماعيا مع اأ�صدقائهن اأكرث بكثري.
وح�صب الدرا�صة, فاإن ن�صبة الفتيات )من 11 اإىل 
ال��ب��ي��وت تراجعت  ت���ت���زاورن يف  ال���ت��ي  16 ع��ام��ا( 
 21 اإىل   69 م��ن  املا�صية  الع�صر  ال�صنوات  خ���ل 

باملئة.
ويف الفرتة ذاتها, ر�صدت الدرا�صة زيادة بن�صبة 11 
مع  يتوا�صلن  اإن��ه��ن  قلن  ال���ت��ي  البنات  يف  باملئة 

الأ�صدقاء عرب الإنرتنت.
اأماندا   "Girlguiding" منظمة  رئي�صة  وقالت 
م��ي��دل��ر: ال��ر���ص��ال��ة ل مي��ك��ن اأن ت��ك��ون اأو���ص��ح من 
ب�������ص���اأن خطورة  ال�������ص���غ���ريات  ال��ف��ت��ي��ات وال���ن�������ص���اء 
ال�صلبي  والتاأثري  يوميا  يواجهنها  التي  الق�صايا 

على حياتهن.
لي�س  تعا�صة  اأك���رث  الآن  الفتيات  ك��ون  واأ���ص��اف��ت: 
م�صاكل  يواجهن  منهن  والكثري  اجل��ي��د,  بال�صيء 

ب�صاأن �صحتهن النف�صية خ�ل الأعوام املا�صية.

اأول ظهور لأريانا غراندي 
بعد وفاة �ضديقها

ظهرت النجمة العاملية  اأريانا غراندي  خ�ل ا�صتمتاعها بوقتها مع عدد من 
اأ�صدقائها حتت املطر يف مدينة نيويورك الوليات املتحدة الأمريكية, ويعد 
هذا الظهور الأول للنجمة البالغة من العمر 25 عاما بعد الإع�ن عن موت 

�صديقها ال�صابق النجم ماك ميللر.
وك����ان ب�صحبة اأري���ان���ا غ���ران���دي اث��ن��ني م��ن ا���ص��دق��ائ��ه��ا امل��ق��رب��ني وه��م��ا دوغ 

ميدلربوك واأليك�صا لوريا.
خطيبها  يذكر اأن اأريانا غراندي من املقرر اأن حت�صر حفل "Emmys" مع 
ي��دور يف حياتها  بعد كل ما  نيويورك  البقاء يف  ق��ررت  لكنها  دافيد�صون  بيت 

من م�صاعر حزينة .


