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اجلزائريون يتظاهرون 
للمطالبة مبزيد من التنازالت

•• اجلزائر-وكاالت:

بعدما  ال��ت��وايل،  على  التا�سعة  للجمعة  بكثافة  اجل��زائ��ري��ون  تظاهر 
حركتهم  بداية  منذ  ال�سلطة  من  انتزعوها  التي  التنازالت  حفزتهم 
االحتجاجية. ومنذ 22  من فرباير، يتظاهر اجلزائريون باملاليني يف 
�سوارع مدن البالد، ومل تنجح ا�ستقالة الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة 
عن  التخلي  اإىل  بوتفليقة  احل���راك  ودف���ع  ال�����س��ارع.  غ�سب  اإخ��م��اد  يف 
تر�سحه لوالية خام�سة بعد حكم دام 22 عاما، ثم اإىل اإلغاء االنتخابات 
تنازال  ال�سلطات  وقدمت  اأبريل.   18 يف  مقررة  كانت  التي  الرئا�سية 
جديدا ملطالب ال�سارع، هذا االأ�سبوع، وغريت رئي�س املجل�س الد�ستوري 
الطيب بلعيز الذي كان اأحد »الباءات الثالثة« من املحيط املقرب لعبد 

العزيز بوتفليقة، الذين يطالب املحتجون با�ستقالته.
اأما ال�سخ�سيتان االأخريان من »الباءات الثالثة« فهما عبد القادر بن 

�سالح رئي�س الدولة االنتقايل ونور الدين بدوي، رئي�س الوزراء.
ب�سبب  الرئي�س  لعزل  اإجراءات  بدء  طلبات  بلعيز  جتاهل  ويف 2013 
باري�س  م�ست�سفيات  اأحد  يف  بوتفليقة  اأم�سى  عندما  ال�سحي«،  »املانع 
80 يوما ب�سبب اإ�سابته بجلطة يف الدماغ، وكان ب�سفته رئي�س املجل�س 

الد�ستوري الوحيد القادر على القيام بذلك.
تنازل جديد بعد كل  املحتجني يح�سلون على  اأن  بلعيز  ويوؤكد رحيل 
كافية  تكون  لن  ا�ستقالته  اأن  يبدو  لذلك  املظاهرات،  من  جمعة  ي��وم 
»نظام  �سخ�سيات  جميع  برحيل  يطالبون  الذين  املتظاهرين  لتهدئة 
الرئي�س  بعد  ما  مرحلة  تتوىل  انتقالية  موؤ�س�سات  وقيام  بوتفليقة«، 
ال�سابق. ويرف�س الغا�سبون يف ال�سارع تويل موؤ�س�سات و�سخ�سيات من 
انتخابات  تنظيم  وخ�سو�سا  االنتقالية،  املرحلة  اإدارة  بوتفليقة  عهد 

رئا�سية خالل 90 يوما ح�سب االإجراءات التي ين�س عليها الد�ستور.
ا�ستقالة  بعد  ال�سيا�سية  اللعبة  قلب  اإىل  ع��اد  ال���ذي  اجلي�س  وي��دع��م 
ملقربني  »اجتماعات م�سبوهة«  ال�سارع، حمذرا من  بوتفليقة، مطالب 

من الرئي�س ال�سابق.

حممد بن را�سد و�سعود القا�سمي 
ي�ساركان قبيلتي اخلاطري والغفلي اأفراحهما

•• راأ�س اخليمة-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سارك 
ال��وزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( و�ساحب ال�سمو  الدولة رئي�س جمل�س 
راأ�س  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ 

اخليمة قبيلتي اخلاطري و الغفلي اأفراحهما بزفاف اأجنالهما.

اأم  عهد  ويل  املعال  را�سد  بن  �سعود  بن  را�سد  ال�سيخ  �سمو  ح�سر  كما 
الت�سريفات  دائ��رة  ع��ام  مدير  �سليمان  �سعيد  خليفة  و�سعادة  القيوين 
وال�سيافة يف دبي حفل اال�ستقبال الذي اأقامه ال�سيد �سلطان عبداهلل 
ال�سيد  كرمية  اإىل  )اأح��م��د(  جنليه  زف��اف  مبنا�سبة  اخل��اط��ري  بال�سر 
خلفان �سلطان بن غليطة الغفلي و)عبداهلل( اإىل كرمية ال�سيد �سامل 

حممد بن ها�سول اخلاطري.                        )التفا�سيل �س2(

حملة اإعفاءات جديدة تطال م�سوؤولني حكوميني

احلراك ال�سوداين يعلن ت�سكيل »جمل�س �سيادي مدين« غدًا

ا���س��ت��ق��ال��ة ح��ك��وم��ة م��ايل 
ب��ع��د م��ذب��ح��ة »ال���ف���والين«

•• باماكو-وكاالت:

قدمت حكومة مايل بقيادة رئي�س 
ب��وب��اي مايغا  ���س��وم��ي��ل��و  ال������وزراء 
اأ�سابيع من  اأربعة  بعد  ا�ستقالتها 
مذبحة ُقتل فيها نحو 160 من 
الرعاة املنتمني لعرقية الفوالين 

على يد جماعة عرقية.
وقال مكتب الرئي�س اإبراهيم اأبو 
يقب  »الرئي�س  بيان  يف  كيتا  بكر 
ال�ستقالة رئي�س الوزراء واأع�ساء 
احلكومة«. وواجه رئي�س الوزراء 
امل�����س��ت��ق��ي��ل ان����ت����ق����ادات ك���ث���رية يف 
من  خ�سو�سا  املا�سية  االأ�سابيع 
نافذين  م�سلمني  دينيني  وجهاء 

طالبوا با�ستقالته.
االأ�سبوع  ط����وال  ك��ي��ت��ا  وا���س��ت��ق��ب��ل 
ال���ف���ائ���ت وج���ه���اء دي��ن��ي��ني وق����ادة 
املجتمع  عن  وممثلني  �سيا�سيني 
البالد  و���س��ع  يف  للبحث  امل����دين 
املراجعة  م�������س���ودة  وت�����س��ل��ي��م��ه��م 
جلنة  قدمتها  ال��ت��ي  الد�ستورية 

خرباء اإليه يف االأول من اأبريل.

باأ�سواتهم.
واأعرب عن تفاوؤله بحجم م�ساركة 
االقرتاع  عملية  يف  اجلالية  اأب��ن��اء 
الد�ستورية،  ال���ت���ع���دي���الت  ع���ل���ى 
مثلما  ك��ث��ي��ف��ة،  ت��ك��ون  اأن  م��ت��وق��ع��اً 
امل���ا����س���ي خالل  ال����ع����ام  ح�����دث يف 

االنتخابات الرئا�سية.
امل�سري  ال�سفري  قال  اإيطاليا  ويف 
ال�سفارة  اإن  ب����در  ه�����س��ام  ه���ن���اك 
اأبوابها  فتحت  روم���ا  يف  امل�سرية 
�سباح  اال�ستفتاء  يف  للم�ساركني 
اليوم، وهناك اإقبال من املواطنني 
املتواجدين يف اإيطاليا، موؤكداً على 
واللوج�ستية  االأمنية  الرتتيبات 

مع ال�سلطات االإيطالية.
ال�سعودية  يف  م�سر  �سفري  واأك����د 
نا�سر حمدي توافد عدد كبري من 
امل�سريني على ال�سفارة امل�سرية يف 
بجدة،  م�سر  وقن�سلية  ال��ري��ا���س 
م�سرياً اإىل اأن ال�سلطات ال�سعودية 
ق����دم����ت ك����اف����ة اأ�����س����ك����ال ال���دع���م 
عملية  لرتتيب  امل�سرية  لل�سفارة 

اال�ستفتاء.

•• عوا�صم-وكاالت:

اخل��������ارج  يف  امل�����������س�����ري�����ون  ب����������داأ 
التعديالت  ع���ل���ى  ب���اال����س���ت���ف���ت���اء 
الد�ستورية وذلك يف اأغلبية الدول 
التوقيت  ح�����س��ب  ال����ع����امل  ح�����ول 
توافد  حيث  دول���ة،  ك��ل  يف  املحلي 
�سفارات  م���ق���ار  ع��ل��ى  امل�����س��ري��ون 
ب���الده���م ل�����الإدالء ب��اأ���س��وات��ه��م يف 

اال�ستحقاق الوطني.
واأك����د ع���دد م��ن ���س��ف��راء م�����س��ر يف 
اخلارج اأن عملية اال�ستفتاء ت�سري 
اأك��م��ل وج��ه وه��ن��اك م�ساركة  على 
ج���ي���دة م���ن ج���ان���ب امل�����س��ري��ني يف 
اخل���������ارج م���ن���ذ ف���ت���ح ال����ل����ج����ان يف 
ال�ساعة التا�سعة �سباحاً بالتوقيت 

املحلي لكل دولة.
بدر  اأمل��ان��ي��ا  يف  م�سر  �سفري  وق���ال 
امل�سرية  ال�سفارة  اإن  العاطي  عبد 
ا���س��ت��ق��ب��ل��ت امل�����س��ري��ني م��ن��ذ فتح 
اجلمعة،  اأم�������س  ���س��ب��اح  ال���ل���ج���ان 
اال�ستفتاء  يف  باأ�سواتهم  ل���الإدالء 
الد�ستورية،  ال���ت���ع���دي���الت  ع��ل��ى 

•• اخلرطوم-وكاالت:

االحتجاجية  احل��رك��ة  ق���ادة  اأف���اد 
غداً  �سيعلنون  اأن��ه��م  ال�����س��ودان  يف 
»جمل�س  ت�����س��ك��ي��ل  ع�����ن  االأح���������د 
�سيادي مدين« يحل حمل املجل�س 
الع�سكري الذي يحكم البالد منذ 
الب�سري  عمر  بالرئي�س  االإط��اح��ة 

االأ�سبوع املا�سي.
ب���ي���ان ����س���ادر ع���ن »جتّمع  وق�����ال 
اجلمعة  ال�����س��ودان��ي��ني«  امل��ه��ن��ي��ني 
»االأ�سماء  االإع��الن عن  �سيتم  اأن��ه 
ال�سيادي  املجل�س  لتويل  املختارة 
باملهام  �سي�سطلع  ال����ذي  امل����دين 

ال�سيادية يف الدولة«.
الدبلوما�سيني  ال��ت��ج��ّم��ع  ودع�����ا 
الذي  ال�سحايف  امل��وؤمت��ر  حل�سور 
ال��ك�����س��ف ف��ي��ه ع���ن ت�سكيل  ���س��ي��ت��م 
امل���ج���ل�������س وال�������ذي ���س��ي��ع��ق��د عند 
19،00 )17،00 ت غ(  ال�ساعة 
العامة  القيادة  االأح��د خ��ارج مقر 
حيث  اخل���رط���وم  و���س��ط  للجي�س 
يعت�سم املتظاهرون منذ ال�ساد�س 

من ني�سان ابريل.
املتظاهرين  اآالف  واحت�سد  ه��ذا 
خارج مقر القيادة العامة للجي�س 
اأم�س اجلمعة لل�سغط  ال�سوداين 
االنتقايل  الع�سكري  املجل�س  على 

ع���ب���دال���ف���ت���اح ال������ربه������ان، اأم�������س 
باإعفاء عدد من  ق��رارات  اجلمعة، 

امل�سوؤولني من منا�سبهم.
اأ�سدرها  التي  ومبوجب القرارات 
امل��ج��ل�����س ال���ع�������س���ك���ري، مت اإع���ف���اء 
ال�����س��ف��ري ال��ع��ب��ي��د اأح����م����د م����روح 
م�����ن م���ن�������س���ب���ه ك����وك����ي����ل ل��������وزارة 
واملهند�س  واالت�����س��االت،  االإع���الم 
ح�سب ال��ن��ب��ي م��و���س��ي حم��م��د من 
م��ن�����س��ب��ه ك��وك��ي��ل ل�������وزارة امل�����وارد 
زين  والدكتور  والكهرباء،  املائية 
ال��ع��اب��دي��ن ع��ب��ا���س حم��م��د الفحل 
من من�سب االأمني العام للمجل�س 

القومي لالأدوية وال�سموم.
عبد  تكليف  مت  ذات���ه،  املنحى  ويف 
بت�سيري مهام وكيل  املاجد هارون 
يف  واالت�������س���االت  االإع������الم  وزارة 

ال�سودان.
ا�ستمرار  االأخ�������رية  وال�����ق�����رارات 
املجل�س  اإج��������������راءات  ل�����س��ل�����س��ل��ة 
يقود  ال��ذي  االنتقايل،  الع�سكري 
عمر  الرئي�س  ع��زل  بعد  ال�سودان 

الب�سري.
املجل�س  اأ����س���در  ���س��اب��ق،  وق���ت  ويف 
الع�سكري االنتقايل، قرارا باإعفاء 
وزير اخلارجية املكلف بدر الدين 
عبد اهلل حممد اأحمد من من�سب 

وكيل وزارة اخلارجية.

ترتيبات  ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
ال�سلطات  م�����ع  ج�������رت  اأم����ن����ي����ة 
اال�ستحقاق  انطالق  قبل  االأملانية 

الوطني.
اأنه  العاطي  عبد  ال�سفري  واأو�سح 
الناخبني مع  اأع��داد  زي��ادة  يتوقع 
االأحد،  يوم  وحتى  االأ�سبوع  نهاية 
ح��ي��ث ي��ع��ت��رب ال���ي���وم ي���وم ع��م��ل يف 

اأملانيا.

حكومة  اإىل  ال�����س��ل��ط��ة  ل��ت�����س��ل��ي��م 
مدنية، وفق ما اأفاد �سهود عيان.

املتظاهرين  ال��ن��ا���س��ط��ون  وح�����س��د 
عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي 
من  ال�سغط  ملوا�سلة  م�سعى  يف 
الع�سكري  املجل�س  ا�ستبدال  اأج��ل 
الركن  ال��ف��ري��ق  ي���رتاأ����س���ه  ال����ذي 

فيما قال �سفري م�سر لدى الكويت 
اإق���ب���ااًل كبرياً  اإن  ال��ق��وين،  ط���ارق 
امل�سرية،  اجلالية  اأب��ن��اء  قبل  م��ن 
على  اال�ستفتاء  يف  امل�ساركة  على 
التعديالت الد�ستورية، واأن بداية 
الت�سويت �سهدت توافد عدد كبري 
هناك  ح����ني  يف  ال���ن���اخ���ب���ني،  م����ن 
ال�سفارة،  م��ق��ر  خ����ارج  اأك����رب  ع���دد 
واالإدالء  للدخول  دوره  انتظار  يف 

ال����ربه����ان. وهتف  ال���ف���ت���اح  ع��ب��د 
املتظاهرون خالل الليل »ال�سلطة 

للمدنيني، ال�سلطة للمدنيني«.
الذي  الدين  ويل  املتظاهر  وق��ال 
���س��اح��ة االع��ت�����س��ام منذ  ب��ق��ي يف 
اأغ����ادر  “لن  ب��ال��ب�����س��ري  االإط���اح���ة 
ال�سلطة  ال��ربه��ان  ي�سّلم  اأن  قبل 

حلكومة مدنية«.
جتمعات  اإىل  ال��ن��ا���س��ط��ون  ودع����ا 
اجلمعة،  ����س���الة  ع��ق��ب  ح���ا����س���دة 
ك��م��ا ك���ان احل���ال يف اأي����ام اجلمعة 

ال�سابقة.
املجل�س  رئ���ي�������س  واأ������س�����در  ه�����ذا 
ال�سودان  يف  االنتقايل  الع�سكري 

االحتالل يهدم �سقتني مببنى لعائلة فل�سطينية
 •• اخلليل-اأ ف ب:

متهم  فل�سطيني  لعائلة  عائدتني  �سقتني  االإ�سرائيلية  القوات  هدمت 
بقتل اإ�سرائيلية يف �سباط فرباير، على ما اأعلن اجلي�س االإ�سرائيلي يف 
بيان. وقد طّوق جنود اإ�سرائيليون خالل الليل املبنى الذي ي�سم �سقتي 
عائلة عرفات اإرفاعية يف مدينة اخلليل بال�سفة الغربية املحتلة، بح�سب 

مرا�سل وكالة فران�س بر�س.
كانوا  وفل�سطينيني  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال���ق���وات  ب��ني  م��واج��ه��ات  وان��دل��ع��ت 

حا�سرين يف املوقع حلظة هدم ال�سقتني.
وكان عرث على جثة اأوري اآن�سباخر البالغة 19 عاما يف 7 �سباط فرباير 

يف جنوب القد�س قرب ال�سفة الغربية.
اآن�سباخر  اأوري  بقتله  اإرفاعية  عرفات  اأق��ر  العملية،  اإث��ر  توقيفه  وبعد 
ل�»دوافع قومية« مت�سلة بالنزاع االإ�سرائيلي - الفل�سطيني، على ما اأعلن 

حينها جهاز االأمن االإ�سرائيلي )�سني بيت(.
وقد اأثار قتل ال�سابة حالة تاأثر كبرية يف اإ�سرائيل.

وتهدم اإ�سرائيل با�ستمرار منازل الفل�سطينيني الذين حتّملهم م�سوؤولية 
هجمات �سدها.

مواقــيت ال�صالة
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االنتخابات الرئا�سية يف اأوكرانيا:

الكوميدي زيلين�سكي ال ُي�سحك الرو�س !
•• الفجر – خرية ال�صيباين

يف غ�سون يومني، �سيكون الأوكرانيا رئي�س جديد، اأو ذات الرئي�س، اإذا جنح اجلريح 
27 باملائة حالًيا، يف حتقيق  بيرتو بورو�سينكو، الذي متنحه ا�ستطالعات الراأي 
زيلين�سكي،  فولودميري  الكوميدي  املمثل  على خ�سمه،  للتغلب  رومنتادا معجزة، 
الذي يف حوزته اأكرث من 72 باملائة من نوايا الت�سويت. يف املقابل، ما لن يتغري 

قريًبا، هو العالقات بني كييف ومو�سكو، ال�سيئة منذ خم�س �سنوات.
دميرتي  الرو�سي  ال��وزراء  رئي�س  اأعلن  واحل�سور،  االهتمام  لتاأكيد  كان  لو  وكما 
و�ستتوقف  اأوكرانيا.  على  اأ�سد  ميدفيديف اخلمي�س، عن فر�س عقوبات جتارية 
ولن  وم�ستقاته،  والنفط  الفحم  منها  املنتجات،  من  �سل�سلة  ت�سدير  عن  رو�سيا 
ت�ستورد من اأوكرانيا اإنتاج ال�سيارات، وال�سناعات اخلفيفة، واملعادن املعاجلة، والتي 

بلغت قيمتها اأكرث من 220 مليون يورو عام 2018. 
)التفا�سيل �س13(

ميلي�سيا احلوثي ت�سرق قوت اجلوعى يف اإب
•• اليمن-وكاالت:

من  اليمن(  )و�سط  اإب  حمافظة  يف  واملحتاجني،  النازحني  من  ع��دد  �سكا 
قيام اأحد امل�سرفني من ميلي�سيات احلوثي مب�سادرة ح�س�سهم من املعونات 
االإن�سانية واالعتداء عليهم. وقال �سكان حمليون، اإن م�سرف احلوثيني يف 
النهاري«  اإب، وُيدعى »عبداهلل  اأحد بلدات مديرية مذيخرة، جنوب غرب 

احتجز بع�س امل�ساعدات االإغاثية و�سادر كميات كبرية منها.
واأفادوا يف ت�سريحات �سحفية باأن »النهاري يقوم باال�ستيالء على امل�ساعدات 
عن طريق ت�سجيل نف�سه واأوالده وزوجات اأوالده، مما يوؤدي اإىل ا�ستحواذه 
على اأكرب كمية من امل�ساعدات، وحرمان االآخرين الذين يعانون من فاقة 
اجلوع والفقر«. كما اأكد ال�سكان تعر�سهم لل�سرب وال�ستم من قبل امل�سرف 

احلوثي، وتعمده االإ�ساءة اإليهم وامتهان كرامتهم.
اخلا�سعة  اإب  حمافظة  يف  حوثية  ق��ي��ادات  قيام  حمليون  را���س��دون  ووث��ق 
وبيعها  االإن�سانية  املعونات  من  كبرية  كميات  وم�سادرة  بنهب  ل�سلطاتهم، 
لتجار حمليني ويف اأ�سواق �سوداء، وهي اجلرائم التي اأكدتها تقارير اأممية 

اآخرها تقرير برنامج الغذاء العاملي.

عمران خان يجري اأول تعديل وزاري يف حكومته
•• اإ�صالم اأباد -وام:

اأول تعديل وزاري على حكومته  اأجرى رئي�س وزراء باك�ستان عمران خان 
ت�سودري  التنفيذية فقد عني وزير االع��الم واالأذاع��ة  ال�سلطة  منذ توليه 
فردو�س  ال�سيدة  حمله  وحلت  والتكنولوجيا  للعلوم  وزي���را  ح�سني  ف���وؤاد 
عا�سق اأعوان التي �سغلت �سابقا نف�س املن�سب يف عهد حكومة حزب ال�سعب 
الدكتور  منه  بدال  وّع��ني  عمر  اأ�سد  املالية  وزي��ر  اإقالة  ومتت  الباك�ستاين. 
عبد احلفيظ �سيخ . وعني وزير الدولة لل�سوؤون الداخلية �سهريار اأفريدي 
وزيرا للواليات واملناطق احلدودية ووزير البرتول غالم �سروار خان الذي 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  بابر  ن��دمي  حمله  وح��ل  ال��ط��ريان  وزارة  ت�سلم 
اورينت باور و�سركة �سابا للطاقة. ومت تعيني العميد املتقاعد اعجاز اأحمد 
�ساه مدير عام املخابرات �سابقا وزيرا للداخلية واأعظم �سواتي وزير ال�سوؤون 

الربملانية والدكتور ظفر اهلل مريزا حمل وزير ال�سحة عامر كياين .

املتظاهرون ال�سودانيون يوا�سلون احتجاجهم مطالبني يحكومة مدنية )رويرتز(

حممد بن را�سد و�سعود القا�سمي خالل ح�سورهما اأفراح قبيلتي اخلاطري والغفلي   )وام(

رجل وامراأة من عائلة عرفات اإرفاعية يعاينون احدى ال�سقتني املدمرتني

ناخبون م�سريون يف اخلارج يرفعون �سور الرئي�س ال�سي�سي تاأييدا للتعديل

وا�سنطن ومو�سكو ترف�سان تاأييد قرار ملجل�س االأمن بالدعوة اإىل هدنة 

ترامب يبحث مع حفرت مكافحة االإرهاب يف ليبيا

م����اك����رون ي��ل��ت��ق��ي وف���د 
»ق�����س��د« وي���وؤك���د ال��دع��م 
داع�س مل��ح��ارب��ة  الفرن�سي 

•• باري�س-وكاالت:

الفرن�سي  ال���رئ���ي�������س  ا����س���ت���ق���ب���ل 
اإمي���ان���وي���ل م����اك����رون اأم�������س وف���دا 
الدميقراطية  ���س��وري��ا  ق����وات  م��ن 
تنظيم  ����س���وري���ا  يف  ت���ق���ات���ل  ال���ت���ي 
داع�������س االره����اب����ي، واأك�����د ل���ه دعم 
ب��اري�����س مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م، فيما 
حلفاءها  اأن  ال���ق���وى  ه���ذه  ت��ع��ت��رب 
واأو�سحت  عنها.  تخلوا  الغربيني 
الرئا�سة الفرن�سية اأن ماكرون اأكد 
�سوريا  ق��وات  ع��ن  املمثلني  ل��ه��وؤالء 
الدعم  »ا���س��ت��م��رار  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
داع�س  لفرن�سا يف مكافحة  الفعلي 
الذي ما زال ي�سكل تهديدا لالأمن 
اإدارة  يف  وخ�����س��و���س��ا  اجل���م���اع���ي، 
املقاتلني االإرهابيني الذين اأ�سروا، 

وعائالتهم«.
امل�سوؤولون  ي��ديل  اأن  املتوقع  وم��ن 
يف ال���ت���ح���ال���ف ال���ع���رب���ي ال����ك����ردي، 

بت�سريحات لل�سحفيني الحقا.
الرئي�س  اأ�����س����ار  ال���ل���ق���اء،  وخ�����الل 
�ستقدم  ب��اري�����س  اأن  اإىل  الفرن�سي 
دع����م����ا م���ال���ي���ا ل��ت��ل��ب��ي��ة احل����اج����ات 
االإن�سانية والدفع باجتاه اال�ستقرار 
لل�سكان  واالجتماعي  االقت�سادي 

املدنيني يف �سوريا«.

بدء اال�ستفتاء على تعديل الد�ستور امل�سري باخلارج

•• عوا�صم-وكاالت:

ات�ساال  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اأج���رى 
امل�سري خليفة  الليبي  الوطني  بقائد اجلي�س  هاتفيا 
ح��ف��رت، ت��ن��اول م��ك��اف��ح��ة االإره�����اب وت���اأم���ني م�سادر 

النفط يف ليبيا.
ونقلت وكالة رويرتز عن البيت االأبي�س اأن االت�سال 
اإقامة  اإىل �سبل  املا�سي تطرق  اأج��ري االثنني  ال��ذي 

نظام دميقراطي م�ستقل يف ليبيا.
وبح�سب ما نقلت الوكالة، فاإن ترامب اأكد على دور 
حفرت يف مكافحة االإرهاب وتاأمني م�سادر النفط يف 

ليبيا.
بعد  املكاملة  ه��ذه  ع��ن  االأبي�س  البيت  اإف�ساح  وي��اأت��ي 
يوم من رف�س الواليات املتحدة ورو�سيا تاأييد قرار 
ملجل�س االأمن التابع لالأمم املتحدة يدعو اإىل وقف 

اإطالق النار يف ليبيا يف الوقت احلايل.
وقال دبلوما�سيون اإن الواليات املتحدة ورو�سيا قالتا 
التابع  االأم����ن  ملجل�س  ق���رار  ت��اأي��ي��د  ميكنهما  ال  اإن���ه 
لالأمم املتحدة يدعو اإىل وقف اإطالق النار يف ليبيا 

يف الوقت احلايل.
واأ�سافوا اأن رو�سيا تعرت�س على القرار الذي اأعدته 
الوطني  باللوم على اجلي�س  يلقي  وال��ذي  بريطانيا 

الليبي يف الت�ساعد االأخري يف االأزمة يف ليبيا عندما 
�سابق  وق��ت  يف  طرابل�س  م�سارف  اإىل  القوات  زحفت 

هذا ال�سهر لقتال امليلي�سيات االإرهابية.
ومل تذكر الواليات املتحدة �سببا ملوقفها من م�سودة 
النفوذ  ال����دول �ساحبة  اأي�����س��ا  ت��دع��و  ال��ت��ي  ال���ق���رار، 
بالهدنة  االلتزام  �سمان  اإىل  الليبية  االأط��راف  على 
للم�ساعدات  م�����س��روط  غ��ري  و���س��ول  اإىل  ت��دع��و  كما 

االإن�سانية يف ليبيا.
املتحدة  االأمم  املتحدة لدى  الواليات  بعثة  وامتنعت 
عن التعليق. ومل ترد البعثة الرو�سية لدى املنظمة 

الدولية على طلب للتعقيب.
ويحتاج �سدور اأي قرار للمجل�س اإىل موافقة ت�سعة 
اأع�ساء دون ا�ستخدام اأي من الدول اخلم�س الدائمة 
وفرن�سا  وبريطانيا  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  الع�سوية- 

ورو�سيا وال�سني- حلق النق�س )الفيتو(.
ومل يت�سح حتى االآن ما اإذا كانت بريطانيا �ستوا�سل 

املفاو�سات ب�ساأن م�سودة القرار االأ�سبوع القادم.
يف  موقفيهما  ورو�سيا  املتحدة  ال��والي��ات  واأو���س��ح��ت 
االأمم  م��ب��ع��وث  ف��ي��ه  ق���دم  للمجل�س  م��غ��ل��ق  اج��ت��م��اع 
اإىل  فيه  دع��ا  بيانا  �سالمة  غ�سان  ليبيا  اإىل  املتحدة 
وقف اإطالق النار، وحذر من اأن االأ�سلحة تتدفق على 

البالد ومن اأنها تتجه اإىل و�سع اإن�ساين خطري.
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اأخبـار الإمـارات
توافد امل�سريني املقيمني يف االإمارات لالقرتاع على التعديالت الد�ستورية

•• اأبوظبي-وام:

اإىل جلان  االإم���ارات  املقيمني يف  امل�سريني  ب��داأ منذ �سباح ام�س توافد 
دبي  يف  العامة  والقن�سلية  باأبوظبي  امل�سرية  ال�سفارة  يف  الت�سويت 
النواب  اأق��ره��ا جمل�س  ال��ت��ي  ال��د���س��ت��وري��ة  ال��ت��ع��دي��الت  ل��الق��رتاع على 
اأيام  حمددة  لالنتخابات  الوطنية  الهيئة  اإليها  ودعت  موؤخرا  امل�سري 
اجل���اري موعدا  اأب��ري��ل  م��ن  19 و20 و21  واالأح���د  وال�سبت  اجلمعة 

القرتاع للم�سريني يف اخلارج .
وقال �سعادة �سريف البديوي �سفري جمهورية م�سر العربية لدى الدولة 
يف ت�سريحات �سحفية مع بدء عملية االقرتاع اإنه مت فتح اللجان ال�ساعة 
امل�سريني ممن لهم  املواطنني  ام�س اجلمعة ال�ستقبال  التا�سعة �سباح 

اإىل  الت�سويت مع توفري خيام خارجية مكيفة وت�سهيل و�سولهم  حق 
�سناديق االقرتاع وت�ستغرق الفرتة الزمنية لالقرتاع حوايل 5 دقائق 
ب�سوته  االإدالء  وحتى  ال�سفارة  اإىل  الت�سويت  حق  له  من  و�سول  منذ 
اأ�سل  اأو  القومى  الرقم  بطاقة  االنتخابية  للجنة  يقدم  اأن  بعد  وذل��ك 
جواز ال�سفر املميكن«. واأو�سح اأن عملية الت�سويت ت�ستمر حتى التا�سعة 
اأنه يحق الت�سويت لكل  اأيام االقرتاع املحددة م�سريا اإىل  م�ساء خالل 
مواطن م�سري متواجد بدولة االإمارات » مقيم اأو زائر » خالل فرتة 
ال�سفر  ج��واز  اأ�سل  اأو  القومي  الرقم  بطاقة  اأ�سل  - ويحمل  االق��رتاع 

�سريطة اأن يكون �ساريا من حيث ال�سالحية.
كافة  وت��وف��ري  االإم��ارات��ي��ة  ال�سلطات  ب��ت��ع��اون  امل�����س��ري  ال�سفري  واأ���س��اد 
باأبوظبي  الت�سويت  م��ق��رات  يف  االق���رتاع  عمليات  لت�سهيل  االإم��ك��ان��ات 

ودبي.
االقرتاع  اأي���ام  خ��الل  ت��وف��ران  والقن�سلية  ال�سفارة  اإن  البديوي  وق��ال 
التجنيدي  باملوقف  يتعلق  فيما  اجلالية  اأب��ن��اء  اأ�سماء  ت�سجيل  فر�سة 
قدوم  قريبا  املقرر  من  حيث  القومي  الرقم  بطاقة  ا�ستخراج  وكذلك 
جلنة  قدوم  مع  بالتزامن  التجنيدي  املوقف  الإنهاء  الع�سكرية  اللجنة 

االأحوال املدنية لتجديد وا�ستخراج بطاقة الرقم القومي.
�سيتم  اللجنتني  ق��دوم  موعد  حتديد  :«ع��ن��د  امل�سري  ال�سفري  تابع  و 
القدوم  مبوعد  البالغهم  اأ�سماءهم  قيدوا  الذين  بامل�سريني  االت�سال 
ال�سفارة تقدم  اأن  اإىل  املعاملة« الفتا  القن�سلية الإجناز  اأو  ال�سفارة  اإىل 
عددا كبريا من اخلدمات يف مقدمتها جتديد جوازات ال�سفر وت�سريح 

العمل والت�سديقات وا�ستخراج �سهادات امليالد والتوكيالت.

انطالق مهرجان الفجرية الرتاثي االأول
•• الفجرية - وام: 

انطلقت اأم�س االأول فعاليات الن�سخة االأوىل من مهرجان الفجرية الرتاثي 
الذي تنظمه هيئة الفجرية لل�سياحة واالآثار حتت �سعار » تراثنا ت�سامح » 

تزامنا مع اليوم العاملي للرتاث وي�ستمر حتى 24 اأبريل اجلاري .
الفجرية  هيئة  عام  مدير  ال�سماحي  �سعيد  �سعادة  املهرجان  افتتاح  ح�سر 
لل�سياحة واالآث��ار و�سعادة �سلطان مليح مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية 
املعرفة بالفجرية و�سعادة �سعيد املعمري مدير مركز الفجرية للمغامرات 
جمهور كبري من اأهايل االإمارة. وي�سهد املهرجان م�ساركة عدة جهات منها 
وزارة الثقافة وتنمية املجتمع والدفاع املدين ومركز فتيات مربح وجمعية 
الفجرية االجتماعية الثقافية و جمعية الفجرية اخلريية وهيئة الفجرية 

للثقافة واالإعالم.

حممد بن را�سد و�سعود القا�سمي ي�ساركان قبيلتي اخلاطري والغفلي اأفراحهما
•• راأ�س اخليمة-وام:

�سارك �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل(  )رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
�سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة قبيلتي 

اخلاطري و الغفلي اأفراحهما بزفاف اأجنالهما.
كما ح�سر �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل عهد اأم القيوين 
يف  وال�سيافة  الت�سريفات  دائ��رة  عام  مدير  �سليمان  �سعيد  خليفة  و�سعادة 
دبي حفل اال�ستقبال الذي اأقامه ال�سيد �سلطان عبداهلل بال�سر اخلاطري 
مبنا�سبة زفاف جنليه )اأحمد( اإىل كرمية ال�سيد خلفان �سلطان بن غليطة 

الغفلي و)عبداهلل( اإىل كرمية ال�سيد �سامل حممد بن ها�سول اخلاطري.
العري�سني  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ه��ن��اأ  وق��د 
بزواجهما امليمون متمنيا لهما �سموه حياة �سعيدة وموفقة مفعمة باملحبة 

والرفاء والبنني.
ح�سر احلفل الذي اأقيم يف قاعة البيت متوحد يف راأ�س اخليمة ع�سر اأم�س 

عدد من ال�سيوخ واأعيان واأبناء القبائل وجمع من اأقارب املعاري�س.

عبداهلل بن زايد يلتقي م�سوؤولني باالإدارة االأمريكية يف وا�سنطن

•• وا�صنطن-وام: 

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
ومعايل  االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  بومبيو  مايك  معايل  من  ك��اًل  ال��دويل 
جون بولنت م�ست�سار �سوؤون االأمن القومي يف البيت االأبي�س وذلك خالل 

زيارته الر�سمية اإىل العا�سمة االأمريكية “وا�سنطن”.
تناولت مباحثات �سموه مع امل�سوؤولني االأمريكيني اأوجه التعاون بني البلدين 
والتي تهدف لتحقيق االزدهار واإ�ساعة االأمن واال�ستقرار يف منطقة ال�سرق 

االأو�سط وخمتلف اأرجاء العامل من خالل روؤية م�سرتكة.
كما مت بحث العديد من امل�سائل ذات االهتمام امل�سرتك ومن بينها مكافحة 

التطرف وحل النزاع يف اليمن والعمل على تعزيز ا�ستقرار واأمن املنطقة.
االإم���ارات والواليات  اأن دول��ة  اآل نهيان  زاي��د  ال�سيخ عبداهلل بن  واأك��د �سمو 
املتحدة االأمريكية تربط بينهما عالقة �سداقة وحتالف متينة ..وقال �سموه 
امل�سرتكة  القيم  من  اأ�س�س  على  تقوم  بلدينا  بني  الرا�سخة  ال�سراكة  “ اإن 
املزيد من االندماج وال�سلم واالن�سجام  بناء م�ستقبل ي�سوده  والتطلع نحو 

بني جمتمعات املنطقة “.
واأ�ساف �سموه “ترحب دولة االإمارات بالتعاون امل�ستمر مع الواليات املتحدة 
االأمريكية يف اليمن ملجابهة احلوثيني املدعومني من اإيران وتنظيم القاعدة 
املواطنني  على  الهجمات  من  العديد  �سن  ال��ذي  العربية  اجلزيرة  �سبه  يف 
نهيان عن  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  واأع��رب  االأمريكية”.  وامل�سالح 

دعم دولة االإمارات ملبعوث االأمم املتحدة اإىل اليمن مارتن غريفيث ..م�سددا 
على احلاجة للتو�سل حلل �سيا�سي للنزاع يف اليمن.

“خطوة  باعتباره  احل��دي��دة  يف  ال��ق��وات  ن�سر  اإع���ادة  باتفاق  �سموه  ن��وه  كما 
االإن�سانية  امل�ساعدات  االإم��ارات ب�سمان و�سول  التزام دولة  بناءة” ..موؤكدا 

لليمنيني.
وبلغت امل�ساعدات االإن�سانية التي قدمتها دولة االإمارات لليمن خالل الفرتة 

من اأبريل 2015 اإىل دي�سمرب العام املا�سي 5.41 مليار دوالر اأمريكي.
على  االأمريكيني  امل�سوؤولني  نهيان  اآل  زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  واأطلع 
�سبيل  االإم���ارات يف  دول��ة  بها  تقوم  التي  االإج����راءات  ب�ساأن  امل�ستجدات  اآخ��ر 
باالإ�سافة  وتطبيقها  اإي��ران  على  املفرو�سة  االأمريكية  بالعقوبات  االلتزام 

اإىل املبادرات التي تقوم بها الدولة منفردة وباال�سرتاك مع اأطراف اأخرى 
الإيقاف التمويل عن اجلماعات االإرهابية.

ويف ما يخت�س بالعالقات التجارية بني البلدين ..اأ�سار �سمو ال�سيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان اإىل الفائ�س التجاري االأمريكي مع دولة االإمارات يف عام 
جتاري  فائ�س  اأكرب  رابع  ويعد  دوالر  مليار   14.54 بلغ  والذي   2018
للواليات املتحدة االأمريكية على م�ستوى العامل ..منوها �سموه باال�ستثمارات 
االإماراتية يف الواليات املتحدة التي تبلغ قيمتها مئات املليارات من الدوالرات 

والتي تتيح الكثري من فر�س العمل للمواطنني االأمريكيني.
الواليات  ل��دى  الدولة  �سفري  العتيبة  مانع  يو�سف  معايل  اللقاءين  ح�سر 

املتحدة االأمريكية.

اأبوظبي لالإعالم ت�سارك يف مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل
•• اأبوظبي- وام:

ممثلة  ل��الإع��الم  اأب��وظ��ب��ي  ت�سارك 
ب�سفة  »م����اج����د«  وجم���ل���ة  ب���ق���ن���اة 
فعاليات  يف  االإع���الم���ي  ال�����س��ري��ك 
مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل 
ب��ت��وج��ي��ه��ات �ساحب  ي���ق���ام  ال�����ذي 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
االأعلى حاكم ال�سارقة وحتت رعاية 
قرينته �سمو ال�سيخة جواهر بنت 
املجل�س  رئي�سة  القا�سمي  حممد 
االأ����س���رة بنتظيم  ل�����س��وؤون  االأع��ل��ى 
من هيئة ال�سارقة للكتاب وي�ستمر 

حتى 27 اأبريل اجلاري.
وت�����س��ع��ى ق���ن���اة وجم���ل���ة » م���اج���د » 
املعر�س  يف  امل�����س��ارك��ة  خ����الل  م���ن 
القراءة  ثقافة  وت��ع��زي��ز  ن�سر  اإىل 
والن�سء من خالل  االأطفال  لدى 
مو�سوعة معرفية تربوية ترفيهية 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  ج��ان��ب  اإىل 

م�ستوى  ع��ل��ى  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ي���ج���ري 
ت�ستهدف  والتي  واملنطقة  الدولة 
القراءة  على  لت�سجيعهم  الن�سء 
والتعلم وال�سعي نحو املعرفة ب�سكل 
يدعم عملية بناء �سخ�سيتهم على 
ال��ن��ح��و االأم���ث���ل مب���ا ي��ن�����س��ج��م مع 
يف  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م�ستهدفاتها 
واح���دة من  بو�سفها  االإط����ار  ه��ذا 
اأه����م ال�����س��رك��ات االإع���الم���ي���ة على 

امل�ستوى الوطني واملنطقة.
ال�سركال  م��رمي  اأك��دت  من جهتها 
رئي�سة قناة ماجد لالأطفال اأهمية 
ال�سارقة  م��ه��رج��ان  يف  امل�����س��ارك��ة 
اأهم  من  بو�سفه  للطفل  القرائي 
واملعرفية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
امل��وج��ه��ة ل��الأط��ف��ال وال��ي��اف��ع��ني يف 
دولة االإمارات واملنطقة، الفتتا اإىل 
اأن �سخ�سيات قناة وجملة »ماجد« 
املحببة لدى اجلميع �ستعمل على 
اإي�سال  بهدف  ال��زوار  التفاعل مع 
الر�سائل االإعالمية املرجوة ب�سكل 

وتتيح املن�سة لل�سغار اأي�سا فر�سة 
دخ����ول ع���امل » ال��ن��ق��ي��ب خ��ل��ف��ان » 
�سيكون  وال�����ذي  ب���االأل���غ���از  امل���ل���يء 
املا�سة  »ل���غ���ز  ف��ع��ال��ي��ة  يف  ح��ا���س��را 
ال�سائعة«، حيث ميكنهم اال�ستماع 
اأحد  يف  وم�ساعدته  اإر���س��ادات��ه  اإىل 
املحققني  ت�����س��غ��ل  ال���ت���ي  االأل�����غ�����از 
يف ع����امل اف���رتا����س���ي وذل�����ك حلل 
ال��ل��غ��ز يف ف���رتة زم��ن��ي��ة حم���ددة .. 
اختبار  فر�سة  ل��ل��زوار  �ستتاح  كما 
يف  والغنائية  ال�سوتية  ق��درات��ه��م 

امل��ح��ت��وى ال��ث��ق��ايف وامل���ع���ريف الذي 
ال�سخ�سيات  خ��الل  م��ن  ت��وف��ران��ه 
امل��ح��ب��ب��ة ع��ل��ى ق���ل���وب اأج����ي����ال من 
القراء واملتابعني بهدف م�ساعدتهم 
على فتح اآفاقهم واإطالق طاقاتهم 
ن��ح��و املعرفة  االإب��داع��ي��ة وال�����س��ع��ي 

من خالل عامل القراءة الوا�سع.
واأك������د ����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور ع��ل��ي بن 
اأبوظبي لالإعالم  متيم مدير عام 
دعم خمتلف  على  ال�سركة  حر�س 
التي  وامل���ه���رج���ان���ات  ال���ف���ع���ال���ي���ات 

الروابط  م���ن  ي��ع��زز  م��ب��ت��ك��ر ومب���ا 
التي �سكلتها هذه ال�سخ�سيات مع 
االأطفال وين�سجم مع م�ستهدفات 
ثقافة  وت��ع��زي��ز  ن�سر  يف  امل��ه��رج��ان 
القراءة لدى  القراءة وغر�س حب 

االأطفال واليافعني«.
املهرجان  يف  امل�����س��ارك��ة  وت��ت�����س��م��ن 
الفعاليات  م��ن  جم��م��وع��ة  تنظيم 
واملعرفية  الرتفيهية  واالأن�����س��ط��ة 
ع��ل��ى امل��ن�����س��ة اخل��ا���س��ة ب��ه��ا والتي 
زوار  م����ع  ال���ت���وا����س���ل  ت�����س��ت��ه��دف 
املهرجان من االأطفال والن�سء من 
الر�سوم  »مبادئ  عمل  ور���س  بينها 
املتحركة مع اأمونة« التي �سيتمكن 
تعلم  خ��الل��ه��ا  م���ن  امل��ن�����س��ة  زوار 
ال�سخ�سيات  ت�سميم  اأ���س��ا���س��ي��ات 
وت�سميم  ال���ق�������س�������س  وت����األ����ي����ف 
اخل��ل��ف��ي��ات امل��ن��ا���س��ب��ة وغ��ريه��ا من 
والر�سم  للتلوين  االأخ��رى  الور�س 
�سعبية  �ستلقى  التي  ال��وج��وه  على 

وا�سعة.

جانب  اإىل  »اأم���ن���ون���ة«  ا����س���ت���ودي���و 
�سخ�سيات  اأ����س���وات  اأداء  جت��رب��ة 
دور مقدمي  لعب  اأو  »ماجد«  قناة 
ال��ربام��ج يف ال��ق��ن��اة وال��ت��ي حتظى 

ب�سعبية وا�سعة.
وي�����س��ارك يف امل��ه��رج��ان ال���ذي يقام 
يف  املعرفة«  »ا�ستك�سف  �سعار  حتت 
من  اأك��رث  ال�سارقة،  اإك�سبو  مركز 
56 دولة عربية  198 �سيفا من 
فعالية   2546 يقدمون  واأجنبية 
م���ت���ن���وع���ة، ح���ي���ث ت�����س��ه��د ال������دورة 
واأن�سطة  ب��رام��ج  تقدمي  اجل��دي��دة 
العربية  باللغتني  �ساملة  تربوية 
�سل�سلة  ج��ان��ب  اإىل  واالإجن��ل��ي��زي��ة، 
وم�سرحيات  الأف���������الم  ع�����رو������س 
باأربع  االأوىل  للمرة  ت��ق��دم  عاملية 
واالإجنليزية  العربية  وه��ي  لغات 
جانب  اإىل  واالأردي��������ة،  وال��ه��ن��دي��ة 
 18 م���ن  ن��ا���س��را   167 م�����س��ارك��ة 
تت�سدرها  وع��امل��ي��ة،  ع��رب��ي��ة  دول����ة 

االإمارات ب� 62 دار ن�سر.

القطامي: القطاع ال�سحي 
اخلا�س ي�سهد تطورا �سريعا 

•• دبي-وام:

اأكد معايل حميد حممد القطامي املدير العام لهيئة ال�سحة بدبي اأن مناخ 
اال�ستثمار املميز الذي تت�سم به مدينة دبي هو الذي هياأ ال�سبل الحت�سان 
لنماء  املنا�سبة  البيئة  واأوج��د  ال�سحي  القطاع  يف  اال�ستثمارات  من  املزيد 
امل�ست�سفيات واملراكز الطبية العاملية ومتعددة اجلن�سيات التي راأت يف دبي 

وجهتها ال�سحيحة لتوفري جتربة �سحية مميزة وتو�سيع اأن�سطتها.
جاء ذلك خالل تفقد معاليه م�ست�سفى »ميديكلينيك بارك فيو« الذي يعد 
 Mediclinic International « واحداً من �سل�سلة عاملية ملجموعة
» التي اتخذت من مدينة دبي مقرا لها حيث كان يف ا�ستقبال معاليه لدى 
»ميديكلينك«  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  هاديل  ديفيد  امل�ست�سفى  زي��ارة 
ال�سرق االأو�سط والدكتور طارق فتحي الرئي�س التنفيذي للعمليات واأحمد 

علي املدير التنفيذي وباري بيدفورد مدير م�ست�سفى »بارك فيو«.
تطورا  ي�سهد  دب��ي  يف  اخلا�س  ال�سحي  القطاع  اإن  القطامي  معايل  وق��ال 
�سريعا �سواء يف جانب اأعداد املن�ساآت الطبية التي و�سلت اإىل 3248 من�ساأة 
مع بداية العام اجلاري اأو على م�ستوى اخلدمات الطبية النوعية ..مو�سحا 
اأن هذا التطور اأحدث طفرة حقيقية يف اخلدمات ال�سحية التناف�سية بني 
املن�ساآت احلكومية واخلا�سة وهو ما ت�ستهدفه الهيئة لتوفري باقات متنوعة 

وخيارات متعددة من اخلدمات الأفراد املجتمع وبالتحديد املر�سى.
واأ�ساف معاليه اأن الهيئة لن تدخر و�سعا يف توفري خدمات طبية تتنا�سب 
التي  الن�سطة  ال�سحية  ال�سياحة  حركة  وتواكب  املجتمع  �سرائح  وجميع 
ت�سهدها دبي خا�سة مع تطور املن�ساآت الطبية احلكومية ووجود م�ست�سفيات 

ومراكز �سحية عاملية امل�ستوى.
الذي  امل�ست�سفى  اأق�سام  من  ع��ددا  ال��زي��ارة  خ��الل  القطامي  معايل  وتفقد 
ي�سم 182 �سريرا من بينها ق�سم الطوارئ ..واطلع على اأحدث االأجهزة 
باأق�سام االأ�سعة والعناية املركزة والعناية املركزة لالأطفال اخلدج واأجنحة 

كبار ال�سخ�سيات.
امل�ست�سفيات  العاملية لرتخي�س  املعايري  خ��الل  وم��ن  دب��ي  اأن  معاليه  واأك��د 
ال�سحية  املن�ساآت  من  متميزة  لنوعية  اأ�س�ست  الطبية  والعيادات  واملراكز 
الع�سرية التي تتنا�سب ومظاهر وم�سمون الرفاهية الذي تت�سم به االإمارة 

وتواكب املتطلبات املتزايدة على اخلدمات الطبية عالية اجلودة.
ورافق معايل القطامي يف هذه الزيارة الدكتور مروان املال املدير التنفيذي 

لقطاع التنظيم ال�سحي يف الهيئة وعدد من امل�سوؤولني واملخت�سني.
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اأخبـار الإمـارات

االإمارات ت�سارك يف ملتقى مديري الدفاع املدين بال�سعودية
•• اأبوظبي -وام: 

���س��ارك��ت دول���ة االإم������ارات ك�سيف 
الدفاع  م��دي��ري  ملتقى  يف  �سرف 
برعاية  باملناطق،  ال��ث��اين  امل���دين 
االأم��ري فهد بن �سلطان  وح�سور 
اأمري  ���س��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
وال�����ذي نظمته  ت���ب���وك،  م��ن��ط��ق��ة 
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع املدين 
ال�سعودية  ال���ع���رب���ي���ة  ب��امل��م��ل��ك��ة 
ال��ع��م��ل يف  بيئة  »دور  ���س��ع��ار  حت��ت 
يف  امليدانية«،  التحديات  مواجهة 
احل�ساري  �سلطان  االأم��ري  مركز 

مبدينة تبوك.
م��ث��ل وف����د ال����دول����ة امل�������س���ارك يف 
امل��ل��ت��ق��ى ال����ل����واء ج���ا����س���م حممد 
املدين  الدفاع  عام  قائد  املرزوقي 
بوزارة الداخلية، والعقيد حممد 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ت���ك���اوي  ع���ب���داهلل 
بالقيادة  االإع���الم���ي���ة  ال�������س���وؤون 
من  وع��دد  امل��دين  للدفاع  العامة 

ال�سباط.
هدف امللتقى اإىل عر�س التجارب 

الطارئة واحلوادث على اختالف 
اأنواعها.

العامة  ال���ق���ي���ادة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
التدريب  ت����ويل  امل�����دين  ل��ل��دف��اع 
اأه��م��ي��ة كبرية  وت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات 
وال��ع��ام��ل��ني يف  بالعمل  ل��الرت��ق��اء 
ليتمكنوا  امل����دين،  ال���دف���اع  ج��ه��از 

بخدمات  ل��ل��و���س��ول  واالج���ت���ه���اد 
الدفاع املدين مل�ستويات متقدمة.

و�����س����ارك ال����ل����واء ج��ا���س��م حممد 
امل����رزوق����ي يف ال���ي���وم ال���ث���اين من 
فيها  ت��ن��اول  عمل  ب��ورق��ه  امللتقى 
ال��ت��دري��ب يف م��واق��ع ال��ع��م��ل على 
ميثله  وما  امل��دين،  الدفاع  اأعمال 

الدورات  لعقد  الالزمة  التدريب 
اخل��ا���س��ة ب��اأع��م��ال ال��دف��اع املدين 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني 
الدورات  عقد  يتم  كما  واخلا�س، 
لطالب  وامل��ح��ا���س��رات  التدريبية 
املدار�س وربات البيوت واجلاليات 
تقوم  ك��م��ا  ال����دول����ة،  ال��ق��ي��م��ة يف 

واملبادرات املنفذة يف الدفاع املدين 
ال�سعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  ب��امل��م��ل��ك��ة 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  ودولة 
ت��ب��ادل االأف��ك��ار واملعارف  وك��ذل��ك 
الدفاع  منت�سبي  ب���ني  وت��ب��ادل��ه��ا 
املدين وقياداته العليا، خللق بيئة 
املثابرة  روح  ت�����س��وده��ا  ت��ن��اف�����س��ي��ة 

والهام  احل��ي��وي  دوره���م  اأداء  م��ن 
يف حماية اأفراد جمتمع االإمارات، 
و����س���ون م��ك��ت�����س��ب��ات ال���وط���ن على 

الوجه االأف�سل واالأكمل.
واأو���س��ح قائد ع��ام ال��دف��اع املدين 
باإعداد  ت��ق��وم  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأن 
امل����ن����اه����ج وال�������ربام�������ج وو�����س����ائ����ل 

التدريب ب�سقيه النظري والعملي 
تنمية  يف  ك����ب����رية  اأه����م����ي����ة  م�����ن 
واجل�سدية  ال��ف��ك��ري��ة،  ال���ق���درات 
واك���ت�������س���اب امل�����ه�����ارات واخل������ربات 
املتدربني  ب���دوره���ا مت��ك��ن  وال��ت��ي 
وادراك  ب����وع����ي  ال���ت���ع���ام���ل  م�����ن 
احلاالت  جميع  م��ع  وم�����س��وؤول��ي��ة 

بتجهيز الن�سرات التوعوية والتي 
حول  تدريبية  معلومات  تت�سمن 
االإطفاء  معدات  ا�ستخدام  كيفية 
االأولية  واالإ���س��ع��اف��ات  ال��ي��دوي��ة، 
للتعامل  اخلفيفة  االنقاذ  واأدوات 
االأوىل  مع احل��وادث يف مراحلها 

لتقليل اخل�سائر الناجتة عنها.

املوارد الب�سرية والتوطني تعزز الوعي بقانون عمال اخلدمة امل�ساعدة
•• دبي -وام:

جمل�س  يف  موؤخرا  عمل  ور�ستي  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  نظمت 
تناولتا  ال�سارقة  ام���ارة  يف  الرحمانية  �ساحية  وجمل�س  وا���س��ط  �ساحية 
امل�ساعدة  اخل��دم��ة  عمال  ���س��اأن  يف   10 رق��م  االحت���ادي  بالقانون  التعريف 
االمارات  وجمعية  بال�سارقة  وال��ق��رى  ال�سواحي  جمال�س  م��ع  بالتعاون 
للمحاميني والقانونيني وذلك بح�سور عدد من اأ�سحاب العمل واملهتمني 

بالقانون.
يف  امل�ساعدة  للعمالة  واملتابعة  التوجيه  اإدارة  مدير  الزرعوين  عادل  وقال 
اإط��ار �سعي  ياأتي يف  الور�ستني  اإن تنظيم  الب�سرية والتوطني  امل��وارد  وزارة 
الوزارة نحو تعزيز التوعية مبواد قانون عمال اخلدمة امل�ساعدة والئحته 
التنفيذية التي تن�س على حقوق وواجبات اأ�سحاب العمل وعمال اخلدمة 

امل�ساعدة االأمر الذي ي�سمن وجود بيئة عمل م�ستقرة ومتوازنة.
واأ�سار اإىل انه مت خالل الور�ستني ا�ستعرا�س حزمة اخلدمات التي تقدمها 
“ تدبري” من حيث اختيار العامل امل�ساعد وفقا للباقات  مراكز اخلدمة 
االأربع التي توفرها املراكز واجناز كافة متطلبات اإقامة العمل ف�سال عن 
خدمات التوجيه واالإر�ساد وحل النزاعات بني طريف العالقة وغريها من 
اخلدمات التي ت�ستهدف حتقيق الراحة للمتعاملني وت�سهم يف رفع موؤ�سر 

�سعادتهم.
كما مت ا�ستعرا�س االجراءات التي تطبقها الوزارة تنفيذا لالئحة التنفيذية 

للقانون والتي األزمت مكاتب اال�ستقدام مبد فرتة �سمان العامل امل�ساعد 
ل�ساحب  منها  ج��زء  اأو  اال�ستقدام  تكاليف  كامل  رد  وبالتايل  عامني  مل��دة 

العمل وفقا للمدة الزمنية املتبقية من عقد العمل.
اأو توفري عامل اآخر  يذكر ان رد كامل تكاليف اال�ستقدام ل�ساحب العمل 
وفقا لرغبة االأخري يكون يف حال وقوع اأي من اأربع حاالت خالل اال�سهر 
ال�ستة االوىل من العقد و/هي فرتة التجربة/ حيث ت�سمل هذه احلاالت 
اأو تركه للعمل من دون  ف�سخ العقد من طرف العامل دون �سبب م�سروع 
على  قدرته  ع��دم  وكذلك  للعامل  ال�سحية  اللياقة  ع��دم  اأو  مقبول  �سبب 

القيام مبهام عمله بال�سكل املطلوب واملتفق عليه.
اأن رد جزء من مبالغ تكاليف اال�ستقدام يكون يف حال وقوع حالتني  كما 
- خالل فرتة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته 
عامني - وت�سمل قيام العامل بف�سخ العقد بعد فرتة التجربة بدون �سبب 
م�سروع اأو قيامه برتك العمل بعد فرتة التجربة بدون �سبب مقبول ويتم 
باال�سهر من اجمايل  العقد  املتبقية من  املبالغ وفقا للمدة  احت�ساب هذه 

تكلفة اال�ستقدام.
وا�ستعر�س اأحمد احلو�سني رئي�س ق�سم الرقابة يف اإدارة التوجيه واملتابعة 
التي  ال��ب��اق��ات  تفا�سيل  ال��ور���س��ت��ني  خ���الل  ال�����وزارة  يف  امل�����س��اع��دة  للعمالة 
توفرها مراكز اخلدمة “تدبري” ال�ستقدام وت�سغيل العمالة امل�ساعدة اإىل 
العمل  اال�ستقدام وحقوق �ساحب  املرتتبة على مكاتب  االلتزامات  جانب 

والتزامات العامل امل�ساعد وفق ما جاء يف القانون والئحة التنفيذية.

وتقدم املراكز خدماتها من خالل اربع باقات ب�سقوف �سعرية حمددة لكل 
ا�ستقدام  خدمة  التقليدية  /الباقة  وه��ي  االوىل  الباقة  توفر  حيث  باقة 
خ��الل فرتة  العمل  ل��دى �ساحب  يقيم  ال��دول��ة  خ��ارج  م��ن  م�ساعد  عامل 
املوؤقتة  الباقة  وه��ي  الثانية  الباقة  توفر  بينما  عامني،  ومدتها  التعاقد 
لفرتة  اخلدمة” تدبري” للعمل  م��رك��ز  ع��ل��ى  امل�����س��ج��ل  امل�����س��اع��د  ال��ع��ام��ل 
كفالة  على  مقيم  م�ساعد  كعامل  العامل  بانتقال  فيها  ي�سمح  ال  تعاقدية 

�ساحب العمل.
وتوفر الباقة الثالثة وهي الباقة التجريبية العامل امل�ساعد امل�سجل على 
بانتقاله  بعدها  ي�سمح  ا�سهر  �ستة  مدتها  تعاقدية  لفرتة  للعمل  امل��رك��ز 
موافقة  ح��ال��ة  يف  العمل  �ساحب  مبلف  وم�سجل  مقيم  م�ساعد  كعامل 
العامل  املرنة  الباقة  وهي  الرابعة  الباقة  توفر  حني  يف  املعنية  االط��راف 
امل�ساعد امل�سجل على مركز اخلدمة “تدبري” للعمل بنظام ال�ساعة او اليوم 

او اال�سبوع او ال�سهر اإلخ.
وتناول احلو�سني اأهم املحاور التي تنظم العالقة بني اأطراف عالقة العمل 
مبا فيها التزامات مكاتب اال�ستقدام و�ساحب العمل والعامل وكذلك بنود 
عقود العمل من حيث جانب �ساعات العمل واالإجازات و�سروط انتهاء عقد 

العمل ومكافاأة نهاية اخلدمة.
حول  ن�سو�سا  تت�سمن  مادة  ويقع قانون عمال اخلدمة امل�ساعدة يف 41 
العمال  وت�سغيل  ا�ستقدام  ومكاتب  ال��ق��ان��ون  �سريان  ون��ط��اق  التعريفات 
ا�سافة اىل عقد العمل وتنظيم العمل واالجازات والتزامات �ساحب العمل 

العقد  وان��ت��ه��اء  اخل��دم��ة  نهاية  وم��ك��اف��اأة  وال��ع��ق��وب��ات  والتفتي�س  وال��ع��ام��ل 
وت�سوية املنازعات.

جمل�س  رئي�س  املطرو�سي  اأحمد  ح�سرهما  اللتني  الور�ستني  خ��الل  ومت 
املجال�س،  ف��ع��ال��ي��ات  ق�سم  رئ��ي�����س  الطنيجي  وع��م��ر  ال��رح��م��ان��ي��ة  ���س��اح��ي��ة 
امل�ساعدة  العمالة  “تدبري” اخلا�س با�ستقدام  ا�ستعرا�س التطبيق الذكي 

واالمتيازات التي يوفرها للمتعاملني.
“ تدبري” مل�ستخدميه االطالع على قائمة مراكز  ويتيح التطبيق الذكي 
اخلدمة “تدبري” من حيث ا�سم املركز وموقعه اجلغرايف وو�سائل االت�سال 
لدى  املتوافرة  امل�ساعدة  العمالة  والبحث عن  الر�سمية  العمل  واأوق��ات  به 
املراكز وفقا جلن�سياتهم واالطالع على �سريهم الذاتية ومهاراتهم املهنية 
وخرباتهم العملية ف�سال عن تقدمي طلبات للتعاقد مع العمالة امل�ساعدة 
وكذلك طلب اجراء املقابلة مع العامل امل�ساعد يف مقر مركز اخلدمة اىل 

جانب االطالع على عدد من مواد التوعية وغريهما من اخلدمات.
ويوفر التطبيق خ�سائ�س ومميزات عدة منها تلقي التنبيهات والرد على 
اال�ستف�سارات املتعلقة باالإجراءات واللوائح املعمول بها يف مراكز اخلدمة 

الكتابية. املحادثة  خالل  من  “تدبري” وذلك 
يذكر اأن مهن عمال اخلدمة امل�ساعدة ت�سمل: م�ستخدم، وبحار، وحار�س، 
وراعي، و�ساي�س ، وم�سمر، و�سقار،وعامل، ومدبرة منزل، وطباخ، ومربية 
اأطفال، ومزارع، وب�ستاين، ومدرب خا�س، وممر�س خا�س، ومدر�س خا�س، 

ومندوب خا�س، ومهند�س زراعي خا�س، ،و�سائق خا�س.

�سمن فعالية »املغرب يف اأبوظبي« من 18 اإىل 30 اإبريل 

نخبة من جنوم الطرب واملو�سيقى املغربية ت�سدح بالرتاث على كورني�س اأبوظبي

حفل فني مميز ا�ستعر�س باقة من اأجمل األوان الطرب املغربي امتزج فيها الكناوي واالأمازيغي واالأندل�سي وال�سحراوي وال�سعبي والع�سري

•• اأبوظبي-الفجر:

اأَْح���َي���ت ك��وك��ب��ة م��ن جن���وم الطرب 
وامل��و���س��ي��ق��ى امل��غ��رب��ي��ة م�����س��اء اأم�س 
االول، حفاًل فنياً غنائياً يف منطقة 
اأبوظبي  ك��ورن��ي�����س  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ر  َع 
�ساجد،  حم��م��د  م���ع���ايل  ب��ح�����س��ور 
ال�����س��ي��اح��ة وال��ن��ق��ل اجلوي  وزي�����ر 
واالقت�ساد  التقليدية  وال�سناعة 
واالآالف  امل���غ���رب،  يف  االج��ت��م��اع��ي 
والطرب  امل��و���س��ي��ق��ى  ع�����س��اق  م���ن 
امل��غ��رب��ي االأ���س��ي��ل، وذل���ك يف اإطار 
التي  اأبوظبي«  يف  »امل��غ��رب  فعالية 
االإماراتية  العا�سمة  ت�ست�سيفها 
اإب��ري��ل يف مركز   30 اإىل   18 م��ن 

اأبوظبي الوطني للمعار�س.
امل�ساركني  النجوم  قائمة  و�سمت 
املطربات  م����ن  ن��خ��ب��ة  احل���ف���ل  يف 
�سرف،  ���س��ع��ي��دة  وه����م  وامل���ط���رب���ني 
ال�����دوزي، وفرقة  وع��ب��د احل��ف��ي��ظ 
الرحيم  وع��ب��د  ال��ب��وع��زاوي،  اأوالد 
وملياء  الداودية،  وزينة  ال�سويري، 
ال�����زاي�����دي، وع���ب���د ال����ع����ايل اأن������ور، 
فاطمة  والراي�سة  دره��م،  وحممد 
ت��ي��ح��ي��ح��ي��ت، وب�����ات�����ول امل�������رواين، 
وامل��ع��ل��م ب��اق��ب��و، ق��ّدم��وا جمتمعني 
اأطياف  ���س��ت��ى  ب���اق���ًة م��ت��ن��وع��ة م���ن 
امل���و����س���ي���ق���ى وال������ط������رب امل���غ���رب���ي 
واالأندل�سي  واالأمازيغي  كالكناوي 
وال�سحراوي وال�سعبي والع�سري.
اأبوابه  فتحت  ال���ذي  احل��ف��ل،  ب���داأ 
اأم�����ام اجل��م��اه��ري، قرابة  ب��امل��ج��ان 
ال�ساعة التا�سعة م�ساًء مبقطوعتني 

للفرقة املو�سيقية، ومن ثم اْعَتلى 
ال�سويري،  ع��ب��دال��رح��ي��م  امل��ن�����س��ة 
وملياء الزايدي، واأدوا اأغاين حبيب 
وموال،  فيا�س،  م��اين  واأن��ا  القلب، 
اأنوار  ال��ع��ايل  اإل��ي��ه��م عبد  وان�����س��م 
يا  ع���ال����س  واأدوا  ك���ن���اوة،  وف���رق���ة 
للزين،  داك مت�سي  ا���س  و  غ��زايل، 
اجلمهور  وتفاعل  بعيد،  وخليني 
الذي  البوعزاوي  مع �سعود خالد 
مال  ب��ع��ن��وان  �سعبي  كوكتيل  ق��دم 
حبيبي، ومن ثم ا�ستمتع اجلمهور 
ونبيل  ال�����دره�����م،  حم���م���د  ب���������اأداء 
ب��اق��ب��و، وملياء  اخل���ال���دي، وامل��ع��ل��م 
اجلمهور  اأطربوا  الذمي  الزايدي، 

باأغنيتي، ناك�سا، وحمودة.
بحما�س  اجلمهور  �سفق  ثم  وم��ن 
التي  تيحيحيت  فاطمة  للراي�سة 
وقدموا  ب��اق��ب��و،  للمعلم  ان�سمت 
اأغنية موالي اإبراهيم، ومن بعدها 
الراي�سة  م����ع  اجل���م���ه���ور  ت���ف���اع���ل 
تيحيحيت عرب تقدميها ملجموعة 

من املنوعات االأمازيغية.
وقّدم بعدها عبد احلفيظ الدوزي 
التي  اأغانيه  اأجمل  من  جمموعة 
األ���ه���ب���ت االأج��������واء وت���ف���اع���ل معها 
اجل��م��ه��ور ب��ح��م��ا���س ���س��دي��د، ومن 
اأّدت زي��ن��ة ال���داودي���ة ب��اق��ة من  ث��م 
 ْ َفّناينيِ ال�سعبية مب�ساركة  االأغ��اين 

االإيقاع و�سط ت�سجيع اجلمهور.
�سرف  �سعيدة  ذل���ك  ب��ع��د  َم��ت  ت��ق��دَّ
لتبداأ فقرتها باأغنية هاهو ما جاو، 
ح�ساين  بكوكتيل  واأتبعته  وزبيدة 
غنت فيه م��اين، وث��م التحقت بها 

منطقة  يف  اإب����ري����ل   19 اجل��م��ع��ة 
اأبوظبي  ك��ورن��ي�����س  يف  ال��ب��ح��ر  َع 
مب�������س���ارك���ة ن���ف�������س ال���ك���وك���ب���ة من 
اأبوابه  احل��ف��ل  و�سيفتح  ال��ن��ج��وم، 

باملجان للجمهور.
فعالية  اأن�سطة  اأن  ذك���ره  اجل��دي��ر 
»املغرب يف اأبوظبي« ت�ستمر باأجواء 
لزوارها  ���س��ت��رتك  اأخ���وي���ة  ت��راث��ي��ة 
ذاكرتهم  و���س��ت��ن��ع�����س  ط��ي��ب��اً  اأث������راً 
وترثي خيالهم وخمزونهم املعريف، 
خا�سة واأن اأن�سطتها تتنوع ما بني 
والتاريخية،  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وجم��م��وع��ة م���ن ال��ت��ح��ف واالآث�����ار 
اإبريل   30 حتى  وذل��ك  القدمية، 
2019 يف مركز اأبوظبي الوطني 

للمعار�س.

»امل���غ���رب يف  ف��ع��ال��ي��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
اأب���وظ���ب���ي« ���س��ت��ن��ظ��م ن��ف�����س احلفل 
ث��ان��ي��ة م�����س��اء اليوم  ال��ف��ن��ي م����رة 

لها من وقع معنوي وتاريخي عند 
املغاربة لتختتم بذلك اأم�سية فنية 

طربية ناجحة.

وغنوا  ال���روائ���ع،  الإح���دى  جماعي 
ن����داء احل�سن،  اأغ��ن��ي��ة  جم��ت��م��ع��ني 
ال��ت��ي األ��ه��ب��ت ح��م��ا���س اجل��م��ه��ور ملا 

ال�سهرية.
لالأغنية  بتتويج  احل��ف��ل  وان��ت��ه��ى 
غناء  خالل  من  املغربية  الوطنية 

وقدمتا  وفرقتها،  امل���راوين  باتول 
طربية  ����س���ح���راوي���ة  ل���وح���ة  م���ع���اً 
»الكدرة«  برق�سة  توجتها  �ساحرة 
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اأخبـار الإمـارات
»وام« توقع اتفاقية تعاون مع وكالة 

االأنباء الفيتنامية 
•• هانوي-وام:

وقعت وكالة اأنباء االإمارات “وام” اتفاقية مع وكالة االأنباء الفيتنامية “ يف اإن اإيه “ لتعزيز 
التعاون بني اجلانبني يف جمال التبادل االإخباري واملحتوى االإعالمي .

“وام”  االإم���ارات  اأنباء  لوكالة  التنفيذي  املدير  الري�سي  ج��الل  حممد  �سعادة  االتفاقية  وق��ع 
وغوين داك لوي املدير العام لوكالة االأنباء الفيتنامية على هام�س اجتماع جمل�س اإدارة منظمة 

وكاالت اأنباء اآ�سيا واملحيط الهادئ “ اوانا “ ام�س يف العا�سمة الفيتنامية هانوي.
وتهدف االتفاقية اإىل تعزيز روابط التعاون املهني بني الوكالتني يف جمال التبادل االإخباري 

والرتكيز على تاأ�سي�س عالقات تعاون مثمرة بينهما مبا يخدم م�ساحلهما امل�سرتكة .

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي ت�سارك يف مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل

خالل ندوة ا�ست�سافها مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل

جنوم عرب: توجه االأطفال نحو الثقافة عمل جماعي يحتاج اإىل جهود الفنانني واملوؤ�س�سات الر�سمية

تقدمها مدر�سة دي�ستوديو يوميًا وطيلة اأيام املهرجان

طبول القارة ال�سمراء ت�سدح يف �سماء »ال�سارقة القرائي للطفل«

•• اأبوظبي-الفجر: 

من  ع�سر  احل��ادي��ة  ال����دورة  يف  – اأب��وظ��ب��ي  وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  ت�����س��ارك 
حتت  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  تنظمه  ال��ذي  للطفل،  القرائي  ال�سارقة  مهرجان 
�سعار »ا�ستك�سف املعرفة« يف مركز اإك�سبو ال�سارقة خالل الفرتة من 17 ولغاية 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وزار  اجل���اري.  اأب��ري��ل   27
بنت  بدور  وال�سيخة  ال�سارقة،  حاكم  لالحتاد  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 

�سلطان القا�سمي نائب رئي�س احتاد النا�سرين الدويل وموؤ�س�س ورئي�س جمعية 
– اأبوظبي. وي�ستعر�س  وال�سياحة  الثقافة  دائرة  االإماراتيني جناح  النا�سرين 
فئة  اإىل  املّوجهة  االإ����س���دارات  جميع  و«اإ����س���دارات«  للرتجمة  »كلمة«  م�سروع 
االأطفال والنا�سئة، مبا يقارب 350 كتاب. ويهدف م�سروع كلمة للرتجمة يف 
دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي، اإىل اإحياء حركة الرتجمة يف العامل العربي، 
واالإقليمي.   املحلي  امل�ستويني  على  العربية  باللغة  ال��ق��راءة  م��ع��دالت  وزي���ادة 
ويعترب مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل من الفعاليات الثقافية الهامة التي 

ت�ستهدف االأطفال واليافعني، وتلعب دوراً هاماً يف غر�س حب القراءة وتثقيف 
ويقام  النافعة.  واالآداب  بالعلوم  زواره  م��دارك  تو�سيع  يف  ي�سهم  حيث  ال���ذات، 
املهرجان ب�سكٍل �سنوي بتوجيهات من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س االأعلى لالحتاد حاكم ال�سارقة، ورعاية قرينته 
ل�سوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  القا�سمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو 

االأ�سرة يف اإمارة ال�سارقة.
وتاأتي م�ساركة دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي يف املهرجان لتعزز من دورها 

املعرفة  وجعل  االط���الع  وح��ب  ال��ق��راءة  على  املحلي  املجتمع  اأف���راد  ت�سجيع  يف 
الكتاب  قيمة  تعزيز  اإىل  باالإ�سافة  اليومية،  االأطفال  حياة  يف  اأ�سا�سياً  حم��وراً 
 – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  وت�سعى  وه��واي��ة.  �سغفاً  ال��ق��راءة  لت�سبح  امل��ع��ريف، 
اأبوظبي اإىل جعل القراءة عادة يومية يف حياة االأ�سخا�س ب�سكل عام، واالأطفال 
ب�سكل خا�س، حيث تقدم من خالل م�ساركتها خ�سومات ت�سل اإىل %50على 
جميع االإ�سدارات املعرو�سة للبيع يف جناحها. وجتدر االإ�سارة اإىل اأّن جناح دائرة 

الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي متواجد يف قاعة 6 رقم اجلناح 226-225.

•• ال�صارقة-الفجر:

والبحرينية  زه��رة،  اأب��و  الرحمن  عبد  القدير  امل�سري  الفنان  كّل من  اأك��د 
الفّن وتاأ�سي�س جيل  اأن توجيه االأطفال نحو تبني مفردات  هيفاء ح�سني، 
فيه  ت�سرتك  جماعي  عمل  اإىل  يحتاج  كبري  ب�سكل  الثقافة  م��ع  مرتبط 
الوقت  والفنانني، م�سريين يف  واملبدعني  املثقفني  مع  الر�سمية  املوؤ�س�سات 
االأعمال  بع�س  واأن  االأم�س،  ذات��ه طفل  هو  لي�س  اليوم  اأن طفل  اإىل  نف�سه 
ق��ادرة على �سقل خيال ومعارف وخربات  لتكون  االآن ال ترقى  تقّدم  التي 

االأجيال اجلديدة. 
قاعة  اأقيمت يف  بعنوان »عالمات م�سيئة«،  ن��دوة حوارية  ذلك خالل  جاء 
الفكر واأدارتها االإعالمية االإماراتية اإميان بن �سيبة �سمن فعاليات الدورة 
ال�11 من مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل التي ت�ستمر حتى 27 اأبريل 
اجلاري، يف مركز اأك�سبو ال�سارقة، تطرقت للحديث عن اأهمية تقدمي فّن 
للطفل يرقى مبعارفه وثقافته ويخاطب واقعه ويرثي جتربته احلياتية 

والعملية.
اأب���و زه���رة ال���ذي تتجاوز  اأك���د ال��ف��ن��ان ع��ب��د ال��رح��م��ن  ويف م�ستهل ح��دي��ث��ه 
من  متنوعة  �سل�سلة  خاللها  ق��ّدم  الزمن  من  ق��رن  ن�سف  الفنية  م�سريته 

اأن االإعالم  ذاك���رة اجل��ي��ل،  ال��ت��ي تر�ّسخت يف  ل��الأط��ف��ال  امل��وج��ه��ة  االأع��م��ال 
ميلك دوراً كبرياً يف تربية االأجيال واملمثل ميتلك قدرة كبرية على اإي�سال 
الر�سالة واملعلومة والفكرة والقيم لالأطفال، داعياً اإىل االهتمام ب�سكل كبري 
باالأعمال املوجهة لالأطفال واأن يقوم باأداء االأدوار فيها كبار املمثلني ملا لها 

من اأهمية وخطورة يف اآن معاً. 
اأعمايل التي قمت فيها لطاملا خاطبت الطفل  اأبو زه��رة: »يف جميع  وتابع 
اأدب الطفل  كما هو يف جمتمعه وثقافته ووعيه وه��ذا ما يجب على كتاب 
اأن يخاطبوا اجليل اجلديد مبجتمعه مبوازنة منطقية  له يف  ينتبهوا  اأن 
متطورة  تكنولوجية  خيارات  من  به  يحيط  ما  وبني  االأ�سا�سية  القيم  بني 
اأن يكون هناك موؤ�س�سات  الراهن، كما يجب  بها يف وقتنا  التي يغرق  مثل 
ُتعنى بالبحث عن املواهب الفنية والنهو�س بها واكت�سافها ليكون لها دور يف 

تقدمي اأعمال فنية ثرية يف امل�ستقبل«. 
واأ�ساف:« الفنون االإن�سانية كلها مرتبطة ببع�سها البع�س، اأنا تعلمت من 
املو�سيقى الكال�سيكية الكثري من اخليارات التي �سمحت يل بتطوير اأعمايل، 
ناهيك عن اأن الن�سو�س التي تكتب ب�سكل جيد ت�سهم يف تهيئة املناخ اأمام 
املمثل ليتقم�س ال�سخ�سية ب�سكل كبري، هذا عامل مهم واأدعو املبدعني يف 
جمال التاأليف واملو�سيقى الأن يعتنوا مبا يقدموه لالأطفال فهم ميتازون 

ب�سيء فريد يختلف عنا نحن الكبار باأنهم يعرفون ماذا يريدون«.
من جانبها اأ�سارت الفنانة البحرينية هيفاء ح�سني اإىل اأننا نعي�س حالة من 
قلة دعم االأعمال املوجهة لالأطفال، الفتة اإىل اأن االأجيال اجلديدة تعي�س 
التكنولوجية  املظاهر  و�سفت  حيث  ال�سابق  يف  االأطفال  عن  مغايراً  واقعاً 
اإبعادهم  والتقنية التي تنت�سر بكثافة هذه االأيام باأنها تلعب دوراً مهماً يف 
عن ال�سينما وامل�سرح والفن النبيل داعية اإىل م�ساعفة االنتاجات اخلا�سة 

بالطفل واأن تخاطب ما يريده ويفهمه.  
يقوده  وما  لالأطفال  املوجه  الفن  دعم  نلم�س  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  وتابعت:« 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س 
الطفل،  باأدب وفن  اإىل االهتمام  ال�سارقة، من حراك يهدف  االأعلى حاكم 
وما اأ�سدره �سموه من توجيهات بت�سمني مادة امل�سرح �سمن املنهج الدرا�سي 
وتثقيفهم  الفن  االأطفال على  تاأ�سي�س  �سموه على  دليل كبري على حر�س 
للطفل  القرائي  ال�سارقة  مهرجان  اأن  كما  وجمالياته،  معارفه  تبني  نحو 
يعّد واحدة من املن�سات املهمة يف الوطن العربي التي ُتعنى بتن�سئة االأجيال 
م�ستقباًل  ن�ست�سرف  يجعلنا  م��ا  وامل��ع��رف��ة  وال��ك��ت��اب  الكلمة  على  اجل��دي��دة 

م�سرقاً لالأجيال اجلديدة«. 
الفنية  االأعمال  العديد من  اأب��و زه��رة  الرحمن  امل�سري عبد  الفنان  وق��ّدم 

التي خّلدتها �سا�سة التلفزيون وال�سينما امل�سرية منها على �سعيد االأفالم: 
اأر�س اخلوف، النوم يف الع�سل، احلقيقة ا�سمها �سامل، عالء الدين )الّن�سخة 
من  اأق��وى  كليوباترا،  م�سرع  ال�سيطان،  امل�سرح:  ويف  وغ��ريه��ا،  العربّية(، 
الدين  »ع��الء  ك��ّل من جعفر يف فيلم  وق��ام بدبلجة �سوت  الزمن، هاملت، 
»هات�سو  دور  الفار«، قدم ب�سوته  دار  وع��ودة جعفر وبع�س حلقات م�سل�سل 
اإن��ت��اج ديزين  امللك  االأ���س��د  »�سكار«، يف فيلم  االأ���س��د  ب��ره��ان«، ودور  الفتى  يف 

.1994
وقدمت البحرينية هيفاء ح�سني العديد من االأعمال املتميزة على خ�سبة 
العام  منه م�سريتها يف  انطلقت  لالأطفال  منها عمل وطني موجه  امل�سرح 
2000، ثم اجتهت اإىل الدراما التليفزيونية اخلليجية قدمت من خاللها 
باقة متميزة من االأعمال منها اأ�سوار، ال�ساكنات يف قلوبنا، طا�س ما طا�س، 

دمعة عمر، عيال الذيب، وغريها. 
الفعاليات  اأه���م  م��ن  واح����داً  للطفل  ال��ق��رائ��ي  ال�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  ويعترب 
الثقافية واملعرفية املوجهة لالأطفال واليافعني يف دولة االإم��ارات العربية 
حدث  اإىل  للكتاب  معر�ساً  كونه  م��ن  دوره  جت��اوز  وق��د  واملنطقة،  املتحدة 
النافعة، مب�ساركة  بالعلوم واالآداب  الزوار  اإغناء معارف  متكامل، ي�سهم يف 

نخبة من املوؤ�س�سات واجلمعيات واملراكز املعنية باالأطفال. 

•• ال�صارقة-الفجر:

 11 ال���  دورت��ه  فعاليات  تقام  ال��ذي  للطفل،  القرائي  ال�سارقة  مهرجان  ينظم 
حالياً يف مركز اإك�سبو ال�سارقة، �سل�سلة من العرو�س التفاعلية للعزف االإيقاعي 

على الطبول االأفريقية، فعلى وقع هديرها العايل تتبدد الطاقة ال�سلبية من 
ممتعة  بطريقة  حولهم  من  ال��ذي  املحيط   مع  ليتوا�سلوا  امل�ساركني،  نفو�س 
واأك���رث حيوية ون�����س��اط��اً. وت��ق��ام ال��ع��رو���س ال��ت��ي ت�ستهدف االأط��ف��ال م��ن 9-3 
اأعوام على فرتتني �سباحية وم�سائية �سمن فعاليات الطفل يف ور�سة رقم 6، 

وحتظى  االأداء.  لفنون  دي�ستوديو  مدر�سة  فريق  من  اأع�ساء  العرو�س  ويقدم 
ال�سارقة  مهرجان  زوار  بني  كبري  بتفاعل  االإيقاعية  املو�سيقية  العرو�س  هذه 
القرائي للطفل، ففي اأجواء حما�سية مفعمة باالإيجابية ي�ساعد اأع�ساء فريق 
مدر�سة دي�ستوديو امل�ساركني يف عملية العزف على اإيقاعات الطبول االأفريقية، 

حيث يتم تخ�سي�س طبل لكل م�سارك يعزف من خالله بتناغم وان�سجام مع 
زوار  ي�ستمتع  ال�سمراء،  القارة  طبول  اإيقاعات  فوا�سل  ومع  االإي��ق��اع،  �سابطي 
املهرجان بامل�ساركة يف ر�سم لوحات مو�سيقية، تعك�س الرثاء الكبري الذي حتفل 

به االأدغال االأفريقية على �سعيد الثقافة والفنون االإبداعية.
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اأخبـار الإمـارات

•• منطقة الظفرة ، الفجر:

�سهد مهرجان الظفرة البحري، الذي 
يقام حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان 
نهيان، ممثل احلاكم يف  اآل  زاي��د  بن 
وبتنظيم من جلنة  الظفرة،  منطقة 
الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة 
مع  وبالتعاون  باأبوظبي،  والرتاثية 
ال�سراعية  للريا�سات  اأبوظبي  ن��ادي 
الفعاليات  م���ن  ال��ع��دي��د  وال���ي���خ���وت، 
ال�����س��ي��ق��ة وامل�����س��اب��ق��ات ال��ب��ح��ري��ة من 
الطبخ  وم�سابقة  ال��ك��اي��ات  م�سابقة 
الرتاثية  املجال�س  وخياطة  للرجال 
واالأطفال،  للن�ساء  االأزي���اء  وع��رو���س 
الرئي�سي  امل�سرح  فعاليات  جانب  اإىل 
وف���ق���رات م��ت��ن��وع��ة ق��دم��ت��ه��ا اجلهات 
امل�ساركة يف املهرجان. تتويج الفائزين 
يف  “الكاياك”  ب�����س��ب��اق  وال���ف���ائ���زات 
توجت  البحري«  الظفرة  “مهرجان 
“مهرجان  ل������  امل���ن���ظ���م���ة   ال���ل���ج���ن���ة 
يف  ال���ف���ائ���زي���ن  البحري”  ال���ظ���ف���رة 
الرجال  ل��ف��ئ��ت��ي  “الكاياك”  ���س��ب��اق 
�سرطة  نظمته  وال����ذي  وال�����س��ي��دات، 
اأبوظبي  ن��ادي  مع  بالتعاون  اأبوظبي 
واليخوت  ال�����س��راع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  وجل��ن��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���رتاث���ي���ة. و���س��ه��د حفل 
طّيار  ال��رك��ن  ال��ل��واء  م��ع��ايل  التتويج 
املجل�س  املزروعي، ع�سو  فار�س خلف 
اأب��وظ��ب��ي رئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة 
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة 
الثقافية والرتاثية باأبوظبي، و�سعادة 
�سلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان 
الظفرة،  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
املدير  املهريي،  عتيق  ماجد  وال�سيد 
للريا�سات  اأبوظبي  لنادي  التنفيذي 
عي�سى  وال�سيد  واليخوت،  ال�سراعية 
اللجنة،  رئي�س  نائب  املزروعي  �سيف 
وال�سيد عبيد خلفان املزروعي، مدير 
باللجنة،  وامل�ساريع  التخطيط  اإدارة 

وعدد من ال�سخ�سيات الكرمية.
الرجال  فئة  عن  االأول  باملركز  وف��از 
ويف  كوكيك”،  “اأوجني  ال�����س��رب��ي 
“حممد  امل���رك���ز ال���ث���اين االإم����ارات����ي 
را����س���د ال��ف��ار���س��ي، ف��ي��م��ا ح�����س��ل على 
االإم������ارات������ي يحيى  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز 

ف���ا����س���ل احل������م������ادي. اأم�������ا ع�����ن فئة 
من  االأول  امل���رك���ز  ف��ك��ان  ال�����س��ي��دات، 
���س��م�����س��ة جمال  ن�����س��ي��ب االإم���ارات���ي���ة 
اخلال�سي، ويف املركز الثاين املت�سابقة 
�سلطنة  م����ن  ���س��ي��ف  حم���م���د  رائ�������دة 
الثالث  ب��امل��رك��ز  ج���اءت  فيما  ُع���م���ان، 
العتيبة.  ���س��ال��ح  م���رمي  االإم���ارات���ي���ة 
املهريي،  عتيق  م��اج��د  ال�سيد  وق���ال 
اأبوظبي  ل���ن���ادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
واليخوت:  ال�����س��راع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
الفائزين والفائزات يف �سباق  “نهنئ 
الذي  “الكاياك”  جت��دي��ف  ق�����وارب 
�سم جميع اجلن�سيات، حيث اأظهروا 
ي�سري  مبا  ممتازة،  وق��درات  اإمكانات 
اإىل احت�سان دولة االإم��ارات العربية 
الذين  والبطالت  لالأبطال  املتحدة 

يتمتعون مب�ستويات اأداء عالية«.
خلفان  عبيد  ال�سيد  ق��ال  جهته،  من 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  امل����زروع����ي، 
وامل�ساريع باللجنة: “نفخر ب�سباقات 
البحري”  ال����ظ����ف����رة  “مهرجان 
الطابع  اإىل  ت�سري  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ال���ع���ايل ل��ل��ح��دث، وذل����ك م���ن خالل 
اأنحاء  خمتلف  من  لفرق  ا�ستقطابه 
الريا�سة  ت�����س��ج��ي��ع  ب���ه���دف  ال���ع���امل، 
وال���ري���ا����س���ي���ني، وال���ت���ع���ري���ف ب���رتاث 

االإمارات العريق«.
ال���رج���ال ي��ق��ب��ل��ون ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف 

م�سابقة طبخ “جمبو�س هامور«
تناف�س عدد من املواطنني االإماراتيون 

ال�سعبية  ت��ق��دمي االأك��ل��ة  ال��ي��وم ع��ل��ى 
�سم  هامور”،  “جمبو�س  امل�����س��ه��ورة 
ال��ط��ب��خ  للرجال  م�����س��اب��ق��ة  ف��ع��ال��ي��ة 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  تنظمه  التي 
وال���ربام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���رتاث���ي���ة يف 

البحري«. الظفرة  “مهرجان 
وتهدف امل�سابقة اإىل التعريف باملطبخ 
االإم���ارات���ي ال��رتاث��ي، واحل��ف��اظ على 
وتقاليد  االإماراتي،  ال�سعبي  امل��وروث 
ال���ط���ه���ي االإم�����ارات�����ي�����ة، وح��ف��ظ��ه��ا يف 
املقبلة.  ل��الأج��ي��ال  ال��ي��وم��ي��ة  احل��ي��اة 
االرتقاء  اإىل  املهرجان  ي�سعى  كذلك 
عاملياً  االإم��ارات وجعلها مركزاً  با�سم 
ال�سيافة، وت�سجيع زواره  يف خدمات 
من خمتلف اجلن�سيات على االهتمام 
به ودعم مكانته. واأع��د امل�ساركون يف 
الهامور”  “جمبو�س  طبق  امل�سابقة 
الهامور  ���س��م��ك  م���ن  ي��ت��ك��ون  ال�����ذي 
و�سل�سة  وال���ث���وم  وال��ب�����س��ل  امل��ق��ل��ي، 
ال���ط���م���اط���م وال����ك����زب����ره اخل�������س���راء 
عليه  ي�ساف  ثم  والفلفل،  والبهارات 
االأرز، ويقدم مع �سرائح ب�سل مقليه 
االأول  باملركز  وكزبرة مفرومة. وفاز 
حممد”،  ���س��اه��ني  “خالد  ال�����س��ي��د 
“اأحمد جا�سم  ال�سيد  الثاين  واملركز 
ال�سيد  ال���ث���ال���ث  وامل����رك����ز  حممد”، 
والذين  جا�سم”،  ح�����س��ن  “جا�سم 
اأعربوا عن �سعادتهم بامل�ساركة يف هذه 
امل�سابقة الرتاثية التي يتطلعون من 
خاللها اإىل توريث االأكالت ال�سعبية 

وذلك  الأبنائهم،  الرتاثية  واالأط��ب��اق 
اأه��م��ي��ة املائدة  ل��ك��ي ي��ت��ذك��روا دائ���م���اً 
االإم���ارات���ي���ة ال��ت��ي ت��ع��د اإح�����دى اأهم 
امل��را���س��م ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتاث��ي��ة التي 

جتمع العائلة يف مكان واحد.

الرتاثية”..  “املجال�س  خياطة 
بالفن  املطرز  االإماراتيات  اإبداع 

االأ�سيل
البحري”،  ال����ظ����ف����رة  »م����ه����رج����ان 
احل������دث ال����رتاث����ي ال������ذي حت�����ول يف 
كرنفال  اإىل  االأ���س��ب��وع  ن��ه��اي��ة  عطلة 
االإماراتيات  ال�����س��ي��دات  م��ن��ح  ع��امل��ي، 
ف��ر���س��ة ل��ع��ر���س م��ه��ارات��ه��ن يف �سنع 
اأمام اجلمهور  “املجال�س الرتاثية”، 
القما�س  اإعجابه بجمال  اأب��دى  الذي 
امل�����س��ت��خ��دم، ودق����ة ال��ت��ط��ري��ز واأل����وان 

خيوط “الزري” اجلميلة.
ال�سيدتان “اأم �سم�سة” و”اأم �سعود”، 
اأي��ام من  اأجن��زت��ا عملهما خ��الل 10 
املهرجان،  ل���زوار  لتقدما  امل��ه��رج��ان، 
املا�سي  ي���ح���اك���ي  ت����راث����ي����اً  جم���ل�������س���اً 
االإرث  ع���ن  وي���خ���ربه���م  واحل���ا����س���ر، 
�سهدتها  وتقاليد  ع��ادات  من  العريق 
املجال�س، واأمناط حياة فريدة عا�سها 

اأهل االإمارات منذ مئات ال�سنني. 
املهرجانات  اإدارة  جل���ن���ة  وع����م����دت 
من  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال���ربام���ج 
خالل “مهرجان الظفرة البحري”، 
اإىل اإبراز الرثوة الرتاثية االإماراتية، 

من خالل ت�سليط ال�سوء على احلرف 
التقليدية  وال�������س���ن���اع���ات  ال���ي���دوي���ة 
الفردية  امل���ه���ارات  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي 
وا�ستخدامه  فيها،  واإب��داع��ه  لل�سانع 
البيئة  يف  املتوافرة  االأولية  اخلامات 
الطبيعية املحلية اأو اخلامات االأولية 

امل�ستوردة.
ال��رتاث��ي لالأطفال  االأزي�����اء  »ع��ر���س 
والن�ساء” يجذب اهتمام زوار املهرجان 
الرتاثية  مبالب�سهم  االأط��ف��ال  ت��األ��ق 
الزاهية االألوان على امل�سرح الرئي�سي 
البحري”،  ال��ظ��ف��رة  “مهرجان  يف 
ال�سعبي  الثوب  الفتيات  ارت��دت  حيث 
وامل�سغوالت  املجوهرات  مع  القدمي، 

الذهبية القدمية واحلناء.
ال�����س��ي��دات ع��ر���س��اً وهن  فيما ق��دم��ت 
واأبهاها،  االأث������واب  اأج���م���ل  ي��رت��دي��ن 
والعباءات  ال��راأ���س(،  )غطاء  وال�سيل 
عر�س  �سمن  وال��رباق��ع،  وال�سراويل 
الن�سوة  ع�������س���رات  ح�������س���ره  خ����ا�����س 
القاعة  يف  ل��ل��م��ه��رج��ان،  ال�����زائ�����رات 
فعاليات  ���س��م��ن  ل��ذل��ك  امل��خ�����س�����س��ة 

“ال�سوق ال�سعبي«.

بهدف التعريف بخدماتها االإن�سانية 
واملجتمعية وال�سرطية 

»البحث واالإنقاذ” يف �سرطة اأبوظبي 
جمهور  ب�����ني  ال���ت���وع���ي���ة  ي���ن�������س���رون 

البحري« الظفرة  “مهرجان 
اأق�سى  توفري  على  حر�سها  اإط��ار  يف 

االأم��ن للمواطنني واملقيمني  درج��ات 
عالية  خ���دم���ات  وت���ق���دمي  وال��������زوار، 
يف  املتقدمة  املمار�سات  وف��ق  اجل���ودة 
جم����ال ال��ع��م��ل ال�����س��رط��ي واالأم���ن���ي، 
يف  واالإنقاذ”  “البحث  ف��ري��ق  ع��م��د 
العامة  وال�سالمة  ال��ط��وارئ  م��دي��رة 
التوعية  ن�سر  اإىل  الظفرة،  مبنطقة 
ب��ني جمهور  وال�سالمة  االأم���ن  ح��ول 

البحري«. الظفرة  “مهرجان 
ل��ل��ج��م��ه��ور كيفية  ال��ف��ري��ق  واأو�����س����ح 
ال����ت����ع����ام����ل م�����ع ح��������االت ال�����ط�����وارئ 
االإن�������س���ان���ي���ة واحل���������وادث امل����روري����ة، 
امل�ستخدمة  االأج��ه��زة  بع�س  وع��ر���س 
القلب  تخطيط  جهاز  مثل  ذل��ك،  يف 
����س���ي���ارات  يف  امل������وج������ود   )ECG(
االإ���س��ع��اف، وج��ه��از )ال��ف��ت��اح��ة( الذي 
ال�سيارات  ح��دي��د  ق�����س  يف  ي�ستخدم 
ال���ت���ي ت��ت��ع��ر���س حل������وادث م���روري���ة، 

بهدف اإخراج الركاب العالقني فيها.
وتعمل �سرطة اأبوظبي يف “مهرجان 
ت���اأم���ني  ع���ل���ى  البحري”  ال���ظ���ف���رة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وال�������س���وارع امل����وؤدي����ة اإىل 
موقع املهرجان. كما تتنوع االأن�سطة 
منها:  وت����رع����اه����ا،  ت���ق���دم���ه���ا  ال����ت����ي 
ال���رتاث���ي، وعر�س  ال�����س��ور  م��ع��ر���س 
امل���������وروث ال�������س���رط���ي م����ن ����س���ي���ارات 
املتنوعة،  املائية  وال�سباقات  عتيقة، 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
والرتفيهية، وتوزع الهدايا والن�سرات 

التوعوية على الكبار وال�سغار.

م�ساعفة جوائز امل�سرح الرئي�سي 
يف اآخر اأيام املهرجان

“مهرجان  ل�  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
م�ساعفة  ع���ن  البحري”،  ال��ظ��ف��رة 
اأيام  اآخ��ر  يف  الرئي�سي  امل�سرح  جوائز 
“�سركة  امل��ه��رج��ان، وذل��ك بدعم م��ن 
واأوالده”  خ�������وري  ر�����س����ول  حم���م���د 
�سيتم  ح��ي��ث  اأبوظبي”،  و”�سرطة 
ال�سحب على ع�سر جوائز قّيمة، منها 

�ساعات فاخرة ومميزة.
ويقام على امل�سرح الرئي�سي للمهرجان 
منها  املميزة،  الفعاليات  من  العديد 
فرقة  وا�ستعرا�سات  الليزر  ع��رو���س 
والكثري  ال�سعبية،  للفنون  اأب��وظ��ب��ي 
والعلمية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل�����س��اب��ق��ات  م��ن 
والتوعوية التي حتظى برعاية ودعم 

اجلهات امل�ساركة يف املهرجان.

والبحرية  الرتاثية  الفعاليات 
جتذب هواة الت�سوير

جذبت الفعاليات الرتاثية والبحرية، 
البحري”،  ال��ظ��ف��رة  “مهرجان  يف 
بعد�ساتهم  ليقتن�سوا  الت�سوير  هواة 
اإب���داع���ات ال����رتاث االإم����ارات����ي، حيث 
����س���اه���م���ت ال���ف���ع���ال���ي���ات امل���ت���ن���وع���ة يف 
حت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى ال��ت��ق��اط امل��زي��د من 
ت��خ��ل��ي��د حكايات  وب��ال��ت��ايل  ال�����س��ور، 
ال�����رتاث ال��ب��ح��ري االأ����س���ي���ل. ويرى 
حممود �سبحي، اأحد هواة الت�سوير 
وم����ن ���س��ك��ان م��دي��ن��ة زاي����د مبنطقة 

الظفرة  “مهرجان  اأن  ال���ظ���ف���رة، 
عد�سة  يحمل  مل��ن  ير�سم  البحري”، 
الت�سوير لوحات فنية مبتكرة، جتمع 
بني عراقة املا�سي واأ�سالة احلا�سر، 
ال�سحراوية  ال��ب��ي��ئ��ة  ب����ني  ومت������زج 
واأك����د حم��م��ود �سبحي،  وال��ب��ح��ري��ة. 
التقط �سور جميلة ومميزة من  اأنه 
واأن��ه مل ي�ستطع  قلب هذا املهرجان، 
اجللو�س والتاأمل فقط بجمال املكان، 
ب��ل اأخ���ذ ي���دور ب��ني اأروق���ت���ه ليلتقط 
اأن  اإىل  م�������س���رياً  �����س����ورة،  رك����ن  ل��ك��ل 
الرتاثية،  ال�سفن  م�ساهدته  حلظة 
البحر،  م�����وج  م����ع  ت���ت���ن���اغ���م  وك���ي���ف 
ا�ستدعته  ال��ري��ح،  اأ�سرعتها  وت��ع��ان��ق 
فعلت  وكذلك  اجل��م��ال،  ه��ذا  لتوثيق 
ال�سعبي  وال�سوق  ال�ساطئية  االألعاب 
ب��دك��اك��ي��ن��ه امل��ت��ن��وع��ة، وق��ري��ة الطفل 
الرثاثية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
امل���ث���رية ل��اله��ت��م��ام وال���ب���ه���ج���ة. اأم���ا 
اأبوظبي،  يف  مقيم  م��اك��رون،  �ستيفن 
ف���ق���د ج���ذب���ت���ه ال���������س����ور امل����ت����داول����ة 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 
تعبريه،  بح�سب  املهرجان،  لفعاليات 
روع����ة  م�����س��اه��دت��ي  “لدى  ق����ائ����اًل: 
مواقع  يف  املنت�سرة  اجلميلة  ال�سور 
من  وامللتقطة  االجتماعي  ال��وا���س��ل 
بحثاً  اأج����ري����ت  ال���ه���ات���ف،  ك����ام����ريات 
البحري”  الظفرة  “مهرجان  ح��ول 
و�ساطئ املرفاأ، و�سرعان ما حملت اآلة 
اإىل  وتوجهت  ال�سخ�سية،  الت�سوير 
باخلرائط  م�ستعيناً  املهرجان  موقع 
واأ�ساف  ا������س(.  ب���ي  )ج����ي  امل��الح��ي��ة 
للموقع،  وف��ور و�سوله  اأن��ه  م��اك��رون 
اأخذ يتجول يف جنباته، فياأخذ �سورة 
جانبها  اإىل  جت��ل�����س  م�����س��ن��ة،  الم�����راأة 
منها  يتعلمن  ف��ت��ي��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 
ال���ف���ن���ون ال���ت���ي ت�����س��ن��ع��ه��ا م���ن �سعف 
النخيل، اأو خيوط ال�سوف اأو االإبرة 
واخليط، ف�ساًل عن اللوحات الفنية 
يقدمه  وم��ا  النوخذة”،  “جمل�س  يف 
ال�����س��ي��د ج��م��ع��ة ال��رم��ي��ث��ي م���ن تراث 
البحر وحكاياته، والقوارب اخل�سبية 
ال��ت��ي ت��زي��ن ال��ب��ح��ر، م���وؤك���داً حر�سه 
على متابعة هذا املهرجان يف االأعوام 
القادمة، واأية فعالية تقام يف منطقة 

الظفرة ال�ساحرة بكل ما فيها.

»مهرجان الظفرة البحري«.. �سباقات بحرية و�سوق �سعبي وعرو�س اأزياء تراثية

•• دبي – الفجر:

يف  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ����س���ارك���ت 
التي  التوعوية  والفعاليات  االأن�سطة 
بالتعاون  “االأمني” ،  خدمة  نظمتها 
ال�سارقة،  ل�سرطة  العامة  القيادة  مع 

ال�������س���ح���راوي  ال�������س���رط���ة  يف م���ن���ت���زه 
زّوار  ب��ا���س��ت��ه��داف  ب��ال�����س��ارق��ة، وذل����ك 
 ، االأم��ور  واأولياء  االأطفال  املنتزه من 
من خالل مبادرة “ ال اأقبل “ والتي 
من  االأط�����ف�����ال  ت����دري����ب  اإىل  ت���ه���دف 
12 ع��ام��اً ع��ل��ى ع���دم قبول   - 8 ���س��ن 

االإ�ساءة ورف�سهم الأي ممار�سات غري 
���س��ل��ي��م��ة ق���د ت��ت��خ��ذ ب��ح��ق��ه��م م���ن قبل 
تدريبهم  اإىل  اإ�سافة  اآخرين،  اأط��راف 
يف  وال�سليم  ال�سحيح  الت�سرف  على 
اأن�سطة  مثل ه��ذه امل��واق��ف من خ��الل 
تفاعلية مبا�سرة مت تنفيذها مب�ساركة 

االأطفال. كما قامت الوزارة بالتعاون 
ال�سغرية”  “غرفتي  ح�����س��ان��ة  م���ع 
ال���ت���اب���ع���ة ل���غ���رف���ة ����س���ن���اع���ة وجت������ارة 
ال�����س��ارق��ة  ال��ت��ي ت��ول��ت ق���راءة ق�سة “ 
���س��م�����س ت���ق���ول ال “  ع��ل��ى االط���ف���ال، 
بعدم  االأط���ف���ال  ت��وع��ي��ة  اإىل  ال��ه��ادف��ة 

التحدث اإىل الغرباء اأو الذهاب معهم 
اأبداً، وكذلك اإخبار الكبار قبل الذهاب 
االأطفال  اأب����دى  وق���د  م��ك��ان.  اأي  اإىل 
واإدراكهم  جت��اوب��ه��م  االأم����ور  واأول���ي���اء 
بها  بادرت  التي  التوعوية  للتوجيهات 
الطفولة  حت�����س��ني  اإط����ار  يف  ال������وزارة 

وتاأمني ا�ستقرارها وتوازنها وتن�سئتها 
وال�سلبيات  االأخ�����ط�����اء  ع����ن  ب���ع���ي���داً 
وال��ت�����س��رف��ات غ��ري ال�����س��وي��ة.  واأك���دت 
احلماية  اإدارة  م��دي��ر  ح����ارب  اإمي�����ان 
املجتمع،  تنمية  ب����وزارة  االجتماعية 
التخ�س�سية  بكوادرها  الوزارة  حر�س 

واأولياء  االأط��ف��ال  اإىل  ال��و���س��ول  على 
ملبداأ  حت��ق��ي��ق��اً  ك���ان���وا،  حيثما  االأم�����ور 
بنود  �سمن  الوقائية  التدابري  اتخاذ 
حقوق  ل��ق��ان��ون  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة 
ي�سمن  ومب�����ا  “ودمية”،  ال���ط���ف���ل 
للطفولة  واملتوازنة  ال�سليمة  التن�سئة 

اأو  االإ�ساءة  يف  الوقوع  من  وحت�سينها 
االجنرار وراء الغرباء ورفقاء ال�سوء.

•• ال�صارقة-الفجر:

بلم�ساتهم االإبداعية املبتكرة وخيالهم اخل�سب، �سنع زوار 
املبتكرة التي  اأطباقهم  ال�سارقة القرائي للطفل،  مهرجان 
جاءت على �سكل جموهرات م�سنوعة من الفاكهة املختلفة،  
يف ور�سة بعنوان “جموهرات من الفاكهة”، ا�ست�سافها ركن 
الطهي �سمن فعاليات الدورة ال�11، التي ت�ستمر حتى 27 
خالل  االأطفال  وتعلم  ال�سارقة.  اك�سبو  يف  اجل��اري،  يناير 
�سناعة  بوتيك،  كالرني  جمموعة  قدمتها  التي  الور�سة، 
ط��وق م��ن ح��ب��ات ال��ف��راول��ة وال��ع��ن��ب واالأن��ان��ا���س واختاروا 

تن�سيق وتقطيع الفواكه باأ�سكال خمتلفة، فمنهم من قطعها 
جموهراتهم  بالنهاية  لي�سمموا  م��رب��ع،  اأو  دائ���ري  ب�سكل 
من  االنتهاء  بعد  لتناولها  ي�سارعون  كانوا  والتي  ال�سهية، 
التي  الور�سة  املهرجان من تنظيم هذه  ت�سميمها. وهدف 
الطهي،  ركن  فعاليات  �سمن  املهرجان،  اأي��ام  طيلة  ت�ستمر 
اإىل تعزيز منط حياة �سحي لدى االأطفال بطريقة حمببة 
وم�سوقة لديهم، وت�سجيعهم على تناول املزيد من اخل�سار 
مبا  اليومية،  وجباته  من  رئي�ساً  ج��زءاً  وجعلها  والفاكهة، 
يحتاجونها  التي  والفيتامينات  بالعنا�سر  اأج�سامهم  ميد 

على مدار اليوم. 

بالتعاون مع خدمة »االأمني« و�سرطة ال�سارقة 

وزارة تنمية املجتمع ت�سارك يف فعاليات توعية الطفولة مبنتزه ال�سرطة ال�سحراوي بال�سارقة
اإميان حارب: الوزارة حري�سة على دعم اجلهود التوعوية مب�ساركة تخ�س�سية هادفة

ور�سة تفاعلية ينظمها ركن الطهي لالأطفال
جموهرات من الفاكهة يف »ال�سارقة القرائي للطفل بدورته ال�11«
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العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
التجارية  واالت�ساالت  للعالقات  ال�س�����ادة/الوطنية  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1069898 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سربل جورج غامن من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سربل جورج غامن من 49% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف حممد ثعلوب �سامل حمد الدرعي

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

تعديل ا�سم جتاري من/ الوطنية للعالقات واالت�ساالت التجارية ذ.م.م
NATIONAL COMMERCIAL RELATIONS & COMMUNICATIONS LLC

اىل/الوطنية للعالقات واالت�ساالت التجارية-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
NATIONAL COMMERCIAL RELATIONS & COMMUNICATIONS-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ما�سرت للحلول الذكية

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1178718 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سامل عمر �سامل علي �سميدع من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سامل عمر �سامل علي �سميدع من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ ا�سافة منذر خمائيل طيار %49

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

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ ما�سرت للحلول الذكية

MASTER SMART SOLUTIONS
اىل/ما�سرت للحلول الذكية ذ.م.م

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

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مبارك �سعيد خلياطة املالب�س 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الن�سائية والتطريز  رخ�سة رقم:1020599 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمده حممد را�سد الرميثي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف مبارك �سعيد جنيب الربيكي
تعديل ا�سم جتاري من/ مبارك �سعيد خلياطة املالب�س الن�سائية والتطريز

MUBARAK SAEED LADIES DRESS TAILORING & EMBROIDERY

اىل/ال�سليله خلياطة املالب�س الن�سائية والتطريز
AL SALILA LADIES DRESS TAILORING & EMBROIDERY

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

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كر�ستال �سوفت تكنولوجي 

CN حللول احلا�سب االيل ذ.م.م رخ�سة رقم:2037181 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد عبداهلل مبارك عبداهلل اخلمريي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حممد �سادق البلو�سي

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

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
يونيفورم  ال�س�����ادة/م�سرت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لتجارة املالب�س الر�سميه ذ.م.م رخ�سة رقم:1194954 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
فادي �سليم ا�سماعيل من 49% اىل %20

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نادر �سليم ا�سماعيل %29

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

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ثروات لال�ست�سارات ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1998975 
تعديل ن�سب ال�سركاء/ثروات الع�سر لال�ست�سارات املالية واالدارية من 10% اىل %31.75

تعديل ن�سب ال�سركاء/احمد �سلطان هزمي ال�سويدي من 15% اىل %5.92
تعديل ن�سب ال�سركاء/حممد عبداهلل �سعيد ن�سر القا�سي من 5% اىل %9.86

تعديل ن�سب ال�سركاء/عبداهلل عبدالهادي غريب عبدالهادي االحبابي من 10% اىل %7.89
تعديل ن�سب ال�سركاء/خليفة عبيد حممد م�سبح الغفلي من 5% اىل %3.94

تعديل ن�سب ال�سركاء/عبداهلل علي را�سد قرونه الهاملي من 10% اىل %5.92
تعديل ن�سب ال�سركاء/�سيف حممد عبيد نعمان الكعبي من 25% اىل %5.92

تعديل ن�سب ال�سركاء/حممد معيوف احمد حممد الكتبي من 5% اىل %9.86
تعديل ن�سب ال�سركاء/�سعيد نخريه عي�سه �سهيل العفاري من 5% اىل %9.47

تعديل ن�سب ال�سركاء/حممد هالل �سعيد بن هالل الظاهري من 5% اىل %9.47
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف هايل حممد عبداملجيد احلربي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 1267500

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

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/707 للهواتف

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1046780 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عو�س احمد �سالح بن �سميدع %100
تعديل وكيل خدمات

حذف عو�س احمد �سالح بن �سميدع
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
اخليول  ال�س�����ادة/عامل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للهواتف  رخ�سة رقم:1080815 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عو�س احمد �سالح بن �سميدع %100
تعديل وكيل خدمات

حذف عو�س احمد �سالح بن �سميدع
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
للهواتف  ال�س�����ادة/الفخامة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1073966 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عو�س احمد �سالح بن �سميدع %100
تعديل وكيل خدمات

حذف عو�س احمد �سالح بن �سميدع
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االثري لتجارة الهواتف 

CN قد تقدموا الينا بطلب املتحركة رخ�سة رقم:1051559 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عو�س احمد �سالح بن �سميدع %100
تعديل وكيل خدمات

حذف عو�س احمد �سالح بن �سميدع
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
لال�ست�سارات  ال�س�����ادة/مورغان  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الهند�سية ذ.م.م رخ�سة رقم:1078291 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سمريه حممود معتوق %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامي مورغان %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خلفان مبارك �سيف �سعيد القمزي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامي مورغان

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سي�ستك 

اوديوفيجوال خلدمات �سبكات تقنية املعلومات
 رخ�سة رقم:CN 2101376 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جي �سي 
ا�س جرمن العمال اخلر�سانة �س.ذ.م.م- فرع ابوظبي

 رخ�سة رقم:CN 1173985 تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

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

اال�سايل للمقاوالت وال�سيانة العامة
 رخ�سة رقم:CN 1302794 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

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

بينونة للخ�سروات والفواكه
 رخ�سة رقم:CN 1032306 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/نفود للو�ساطة التجارية 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:2139156 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد ا�سماعيل يو�سف يعقوب املن�سوري %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:1187715 
تعديل ن�سب ال�سركاء

عبدالكرمي احمد طالل عدره من 49% اىل %33
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ايلي كمال �سميا املقلب با�سباهيه %16 
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�ساحر لتلميع ال�سيارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2350344 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ابراهيم جمعه ابراهيم جمعه ال�سباغ %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي حميد بن ديول الدرمكي

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة بردى- �سركة 

CN ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:1841122 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد عبداهلل ح�سن حممد احلو�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مرمي �سامل وليد ا�سماعيل

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

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ماك الين الدارة العقارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1532211 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد ابراهيم حممد غنيم %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل يو�سف احمد را�سد احلو�سني %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد ابراهيم حممد غنيم

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل حممد عبداهلل احلو�سني

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

القرائي  ال�سارقة  مهرجان  خ�س�س 
دورته  فعاليات  ت��ق��ام  ال���ذي  للطفل، 
حتى  ال�سارقة  اإك�سبو  مبركز   11 ال� 
من�سة  اجل������اري،  اأب���ري���ل  م���ن   27
ثقافية تعليمية متميزة حتت عنوان 
بهدف   ،»STEAM “خمترب 
اأذه����ان  ت��ق��ري��ب امل�����واد ال��ع��ل��م��ي��ة اإىل 
تفاعلي  باأ�سلوب  وتقدميها  االأطفال 

جاذب.
 STEAM خم���ت���رب  وي���ت�������س���م���ن 
والهند�سة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
وال���ف���ن وال���ري���ا����س���ي���ات، ال�����ذي جاء 
�سل�سلة  اأويل،  م��ت��ح��ف  ب���ال���ت���ع���اون 

والتفاعلية  العملية  ال��ع��رو���س  م��ن 
الطاولة  ي�����س��م��ل  ح���ي���ث  ال����رائ����ع����ة، 
احلواف  عند  تتحرك  التي  ال����دوارة 
اخلارجية ب�سرعة تفوق حركتها عند 
املركز يف خطوة تقدم تف�سرياً حلركة 

دوران االأر�س حول نف�سها.
وتعمل الطاولة وفق ما يعرف بدوار 
يعتمد  ال���ذي  ك��وري��ول��ي�����س  ت��اأث��ري  اأو 
يو�سع  ال���ذي  اجل�سم  اأن  م��ب��داأ  على 
بالتحرك  ي��ب��داأ  متحرك  �سطح  على 
يف اجتاه الدوران بحيث تبدو حركته 

منحنية اأو قو�سية.
وعدد  الرمال  طاولة  املخترب  ويقدم 
م���ن االأق����را�����س ال���ت���ي حت��م��ل مناذج 
ل���ر����س���وم���ات خم��ت��ل��ف��ة، ح��ي��ث ميكن 

ل���الأط���ف���ال وال�������زوار خ���و����س جتربة 
ف��ن��ي��ة م��ذه��ل��ة، م���ن خ����الل توظيف 
االأ�سكال  �سناعة  يف  االأق��را���س  تلك 
الرمل، فيما تقدم متاهة  با�ستخدام 
اأر�سية �سممت بطريقة ذكية فر�سة 
وحتفيز  للتفكري  لالأطفال  حقيقية 
ت�ساعدهم  بحلول  للتفكري  اأذهانهم 
وي�ست�سيف مهرجان  املتاهة.  يف حل 
هذا  يف  احل��ال��ي��ة  بن�سخته  ال�����س��ارق��ة 
دولة   56 م��ن  ���س��ي��ف��اً،   198 ال��ع��ام 
ع��رب��ي��ة واأج��ن��ب��ي��ة ي��ق��دم��ون 2546 
فعالية متنوعة، كما ينظم الأول مرة 
يف تاريخه، معر�سني جديدين وهما 
“ال�سفر عرب طريق احلرير”، الذي 
ا�ستحدث ليكون مبثابة البوابة التي 

تطل بالزوار وجمهور املهرجان على 
واحد من اأكرث الطرق التجارية �سهرة 
عرب التاريخ املعروف بطريق احلرير، 
الذي امتد من اأقا�سي ال�سني مروراً 
منطقتي  واإم�����رباط�����وري�����ات  مب�����دن 
االأو�سط،  وال�����س��رق  ال��و���س��ط��ى  اآ���س��ي��ا 
فعالية   176 امل��ع��ر���س  ي��ق��دم  ح��ي��ث 
مهرجان  وي��ع��ت��رب  ث���ري���ة.  م��ت��ن��وع��ة 
واح��داً من  القرائي للطفل  ال�سارقة 

واملعرفية  الثقافية  الفعاليات  اأه���م 
املوجهة لالأطفال واليافعني يف دولة 
واملنطقة،  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
معر�ساً  كونه  م��ن  دوره  جت��اوز  وق��د 
ي�سهم  م��ت��ك��ام��ل،  ح���دث  اإىل  ل��ل��ك��ت��اب 
بالعلوم  ال�������زوار  م���ع���ارف  اإغ����ن����اء  يف 
واالآداب النافعة، مب�ساركة نخبة من 
املوؤ�س�سات واجلمعيات واملراكز املعنية 

باالأطفال. 

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سارقة  م���ه���رج���ان  ���س��غ��ار  مت���ّك���ن 
القرائي للطفل من ابتكار اأفالمهم 
ثانية  ت��ت��ج��اوز  ال  ال���ت���ي  ال��ق�����س��رية 
الواحدة باإبداع و�سغف، وذلك خالل 
واأفالم”،  “مقاطع  ع��م��ل  ور����س���ة 
من  ال�11  ال��������دورة  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا 
يف  فعالياته  ت�ستمر  ال���ذي  احل���دث 
م��رك��ز اإك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة ح��ت��ى 27 

اأبريل اجلاري. 
وت��ف��اع��ل االأط���ف���ال يف ال��ور���س��ة التي 
االإيطايل  ال�سينمائي  الفنان  قّدمها 

املتخ�س�س  جيوانوال”،  “فيت�سينزو 
املتحركة  االأف������������الم  ����س���ن���اع���ة  يف 
قّدموا  والكارتونية، حيث  الق�سرية 
�سخ�سياتهم  ر���س��م  يف  اإب���داع���ات���ه���م 
و�سخ�سيات  ح��ي��وان��ات  م��ن  املحببة 
خارقة ونباتات وغريها على �سريط 
عر�سه  خم�س�س  بال�ستيكي  فيلم 
يف  و�سعه  ذلك  بعد  ليتم  ملم،   35
جهاز خا�س كما و�سفه املدرب ويتم 
فائقة  ب�سرعة  ال�سخ�سيات  حتريك 
لتاأخذ الكامريا ت�سجيالت عن هذه 
مقطع  ل�سناعة  وتوؤلفها  احل��رك��ات 
���س��غ��ري ال ي��ت��ع��دى ث��ان��ي��ة واح�����دة.  

واأ���س��ار االإي��ط��ايل ج��ي��وان��وال اإىل اأن 
ال��ت��ف��اع��ل ال���ذي الق��ت��ه ال��ور���س��ة من 
حبهم  مدى  ويعك�س  كبري  االأطفال 
ال�سينمائية  االأف��الم  خا�سة  للفنون 
من  ك���ث���ري  وقال:”  ال���ك���ارت���ون���ي���ة، 
اأفالمهم  بده�سة  يتابعون  االأطفال 
قلة  ل��ك��ن  ال�سينمائية  ال��ك��ارت��ون��ي��ة 
�سناعتها،  ت��ت��م  ك��ي��ف  ي��ع��رف  م��ن��ه��م 
واأن�������ا ل�����س��ت ب�������س���دد ���س��ن��اع��ة فيلم 
االأطفال  بتعريف  معني  ب��ل  ك��ام��ل، 
الب�سيطة  احل���رك���ات  ���س��ن��اع��ة  ع��ل��ى 
اأب�سط  م���ن  واخل��ف��ي��ف��ة  وال�����س��ري��ع��ة 
“هذه  وت��اب��ع:  واالأدوات«.   االأ���س��ي��اء 

الذي  املهرجان  الثانية يف  م�ساركتي 
لالأطفال  م��ه��م��ة  م��ن�����س��ة  اأع����ت����ربه 
ال����س���ت���ك�������س���اف اجل�����م�����ال واالب���������داع 
واملعرفية  العلمية  ال��ور���س  واختبار 
يتعرف  اأن  وبالطبع  يقدمها،  التي 
اجليل اجلديد على معارف ال�سينما 
تطوير  يف  ي�سهم  �سناعتها  وط���رق 
خرباتهم الفنية وير�سدهم اإىل اأول 
امل�ستقبل  يجعلهم يف  ال��ذي  الطريق 
التي  اخل��ا���س��ة  اأف��الم��ه��م  ي�سنعون 
بال�سكل  وخيالهم  ق�ساياهم  تعالج 
الذي يريدون ويطمحون له«.  ي�سار 
اإىل اأن الدورة احلالية من املهرجان 

ت���ق���دمي برامج  ال���ع���ام  ه����ذا  ت�����س��ه��د 
باللغتني  �ساملة  ت��رب��وي��ة  واأن�����س��ط��ة 
جانب  اإىل  واالجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
وم�سرحيات  الأف��الم  عرو�س  �سل�سلة 
عاملية تقّدم للمرة االأوىل باأربع لغات 
وهي العربية واالإجنليزية والهندية، 
 167 واالأردي��ة، اإىل جانب م�ساركة 
18 دولة عربية وعاملية،  نا�سراً من 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  تت�سدرها 
62 دار ن�سر، تليها لبنان  ب�  املتحدة 
دار   12 ب���  وم�سر  ن�سر،  دار   25 ب��� 
ال�سارقة  م��ه��رج��ان  وي��ع��ت��رب  ن�����س��ر. 
ال���ق���رائ���ي ل��ل��ط��ف��ل واح������داً م���ن اأهم 

واملعرفية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
املوجهة لالأطفال واليافعني يف دولة 
واملنطقة،  املتحدة  العربية  االإم��ارات 

كونه معر�ساً  دوره من  وق��د جت��اوز 
ي�سهم  م��ت��ك��ام��ل،  ح���دث  اإىل  للكتاب 
بالعلوم  ال������زوار  م���ع���ارف  اإغ���ن���اء  يف 

نخبة  مب�����س��ارك��ة  ال��ن��اف��ع��ة،  واالآداب 
واملراكز  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  من 

املعنية باالأطفال. 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

كرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن 
�سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى 
منت�سبا   15 اخل��ي��م��ة  راأ������س  ح��اك��م 
العامة  ال���ق���ي���ادة  وف���ري���ق ع��م��ل م���ن 
الفائزين  راأ�س اخليمة من  ل�سرطة 
الثالثة ع�سرة من جائزة  ال��دورة  يف 
ال�سيخ  برنامج  يف  احلكومي  التميز 

�سقر للتميز احلكومي.
ال�����ذي مت خالل  ال���ت���ك���رمي  و���س��م��ل 
ا���س��ت�����س��اف��ت��ه خ�سبة  ال�����ذي  احل���ف���ل 
م�سرح وزارة الثقافة وتنمية املجتمع 
ب��ح�����س��ور ال�����س��ي��خ اأح���م���د ب���ن �سقر 
راأ�س  مناطق  هيئة  رئي�س  القا�سمي 
اخليمة االقت�سادية “ راكز “ وعدد 
م���ن ال�����س��ي��وخ و����س���ع���ادة ال���ل���واء علي 
ق��ائ��د ع���ام �سرطة  ع��ب��د اهلل ع��ل��وان 

راأ������س اخل��ي��م��ة ال����ذي ت�����س��ل��م جائزة 
فوز �سرطة راأ�س اخليمة �سمن فئة 
امل�����س��روع اخل��دم��ي امل�����س��رتك املتميز 
بال�سراكة   “ ح��م��اي��ت��ك  م�����س��روع   “
والنيابة  االلكرتونية  احلكومة  مع 

للموارد  العامة  االإدارة  ف��وز  العامة 
ب�سعادة  ممثلة  امل�ساندة  واخل��دم��ات 
ال��ط��ري مدير  اأح��م��د  العميد ج��م��ال 
اخل���دم���ات  اإدارة  ب��ف��ئ��ت��ي  االإدارة  
امل���������س����ان����دة امل����ت����م����ي����زة  وال�����وح�����دة 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  املبتكرة  التنظيمية 
التميز  فائقي  املوظفني  فئة  تكرمي 
التي ت�سمنت كال من �سعادة العميد 
����س���ي���ف مدير  ب�����ن  ط��������ارق حم���م���د 
ركن  والعقيد  ال��ع��ام،  القائد  مكتب 

املهام  اإدارة  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي  يو�سف 
حممد  الدكتور  والعقيد   ، اخلا�سة 
اإدارة  االأح��م��د م��دي��ر  ال��رح��م��ن  عبد 
واالت�ساالت  االلكرتونية  اخلدمات 
 ، ال�سميلي  علي  حممد  والنقيب   ،

وامل�ساعد   ، احلارثي  اأحمد  والنقيب 
اأول بدر ال�سرهان ، واملدين مهند�س 
م����رمي ال��ع��و���س��ي ، وامل������دين م���روة 

حممد عبد الكرمي .
وف�����از ال��ع��ق��ي��د دك���ت���ور حم��م��د عبد 

املدير  ب��ج��ائ��زة  االأح���م���د  ال��رح��م��ن 
ح�سد  ف���ي���م���ا   ، امل���ت���م���ي���ز  امل���������س����رف 
اأح��م��د حم��م��د احل��ارث��ي يف  النقيب 
تكرمي  مت  كما  املتميز  االإداري  فئة 
جائزة  ال��ع��وب��د  ح�سن  علي  ال��رق��ي��ب 

امل���وظ���ف امل��ب��ت��ك��ر. وت���وا����س���ل متيز 
القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة 
يف ح�سد اجلوائز بتكرمي فريق عمل 
الكورني�س  مهرجان  تنظيم  وجلنة 
التكرمي  ف���ئ���ة  ���س��م��ن  االب����ت����ك����اري 
بالنيابة  اجل���ائ���زة  وت�����س��ل��م  اخل��ا���س 
اهلل  عبد  يو�سف  الرائد  الفريق  عن 

الطنيجي رئي�س الفريق .
 و�سدد �سعادة اللواء علي عبد اهلل بن 
علوان النعيمي على اأن هذا االجناز 
يعترب حافزا جلميع كوادر ومنت�سبي 
قدما  للم�سي  اخليمة  راأ���س  �سرطة 
واالبتكار  والتفوق  التميز  طريق  يف 
مبا يتما�سى مع اخلطط واالأهداف 
الداخلية  ل������وزارة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وروؤي��ة حكومتنا الر�سيدة يف تقدمي 
اأف�سل اخلدمات للجمهور والو�سول 

الأعلى م�ستويات االأمن واالأمان .

بح�سور �سعود بن �سقر 

�سرطة راأ�س اخليمة تفوز بجوائز التميز احلكومي 
بن علوان : االإجناز م�سوؤولية جديدة وفر�سة للتناف�سية ال�سريفة

اأطفال »ال�سارقة القرائي للطفل« ي�سنعون اأفالمهم الق�سرية يف ثانية واحدة 

�سمن فعاليات خمترب STEAM التفاعلي

�سابر �سحر الفيزياء ومتعة العلوم الريا�سية يف »ال�سارقة القرائي للطفل « /حممد  املدعو  فقد 
باك�ستاين      ، اح��م��د  ظ��ه��ور 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)5023901be( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0544520054

فقدان جواز �سفر

ف�����ق�����د امل��������دع��������و /ف�������اي�������از 
، باك�ستاين     جيناكال كاراتا 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  م��ن   )k0057568(
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0525952277

فقدان جواز �سفر

ف����ق����د امل������دع������و /دي�����الن�����ى 
ب����ري����اجن����ي����ك����ا م���ي���ن���ي���ب���ورا 
اي���دي���ري���ن���و االك������اداج������ى ، 
اجلن�سية  ������س�����ريالن�����ك�����ا    
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  م��ن   )n7677772(
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0502471756

فقدان جواز �سفر

/طيبه  امل������دع������وة  ف����ق����دت 
�سراج ابديل هاى ، اثيوبية    
�سفرها  ج���واز   - اجلن�سية 
 )EP4189988( رق�������م 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
او  �سرطة  اق��رب مركز  اىل 

ال�سفارة االثيوبية

فقدان جواز �سفر

/ايزبليتا  امل���دع���وة  ف��ق��دت 
فلبينية      ، ت��ي��ن��ا  دي��ون��ي�����س 
�سفرها  ج���واز   - اجلن�سية 
 )EC6942264( رق������م 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
او  �سرطة  اق��رب مركز  اىل 

ال�سفارة الفلبينية

فقدان جواز �سفر

Date 20/ 04/ 2019  Issue No : 12610

Advertisement to appear before Ajman Federal First 

Instance Court   for Case No.: 2963/ 2018  (Partial)

By Publishing "advertisement of receiving the report"

According to the request  of  Ajman Federal First Instance Court

To the: Defendant:

 MOHAMMAD OMRAN ISMAT ALLAH  

This is to inform you that the Plaintiff: SPEED TRANS CORPORATION             

Has filed Case no:(29632018/) Partial - Ajman 

Subject: Oblige the defendant to pay an amount of (AED10,380) with 

fees,expenses and attorney fees.

Therefore, you are requested to appear before Ajman Federal First Instance 

Courton 21/ 04 / 2019 at 8:30 AM in person or by an attorney in order to 

consider the case in your capacity  as a defendant.

 Released by: Farooq Jumaa

Ajman Federal First Instance Court // Signed & Stamped//

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

AJMAN  COURT  
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العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

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

بيوتي لتجارة م�ستح�سرات التجميل
 رخ�سة رقم:CN 2515061 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوهان الفجر لتجارة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العدد املعدنية رخ�سة رقم:1855862 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي عبداهلل �سعيد �سامل الكتبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/هبوب ال�سمال للهواتف 

CN قد تقدموا الينا بطلب املتحركة رخ�سة رقم:1122935 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سيف حمد �سليمان العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز كوارتر مايل 

CN خلدمة ال�سيارات رخ�سة رقم:1178599 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نون عبداهلل فرح عبداهلل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حميد الع�سري خلفان حارب ال�سام�سي 

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

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوهان للنقليات العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1501185 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي عبداهلل �سعيد �سامل الكتبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف متعب �سعيد علي ال�سام�سي 

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

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

 CN 2469970:كابر �سكور لل�سيدات رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

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

 CN 1788525:ماركت االندوني�سي رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

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

جنم الكثبان ملقاوالت التكييف والتربيد
رخ�سة رقم:CN 2133264 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

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

CN 2344428:خلدمات االنرتنت رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

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

 CN 1108319:للمقاوالت العامة رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كومايل لل�سيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1914305 
تعديل ا�سم جتاري من/ كومايل لل�سيانة العامة

KOMAIL GENERAL MAINTENANCE

اىل/كومايل لت�سليح االجهزة الكهربائية
KOMAIL ELECTRICAL APPLIANCES REPAIRS WORK SHOP

ال�سلطاين  حمد  �سامل  حمد  �سليم  ال�سيد  ال�سناعية  العني  العني  عنوان/من  تعديل 
الدرعي واخرون اىل العني املنطقة ال�سناعية ال�سفره 274564 274564 ال�سيد حممد 

را�سد حممد �سامل احلايطة واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح املربدات والغ�ساالت وال�سخانات )9522001(

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جوهر االبداع خلدمات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سيافة رخ�سة رقم:2206803 
تعديل ا�سم جتاري من/ جوهر االبداع خلدمات ال�سيافة

JAWHARE ALAIBDAE HOSPITALITY SERVICES

اىل/جوهر الزراعية
JAWHARE AL ZERAIA

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع البذور والتقاوى- بالتجزئة )4773306(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات ال�سيافة )5621003(

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

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

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 
 CN 1169902:مالقط للنقليات العامة رخ�سة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية
والبحرية  الربية  للموا�سالت  الهيئة االحتادية  تعلن 
)قطاع النقل البحري( بان/�شركة ال�شارقة للبيئة ذ.م.م- 
ال�سفينة  ت�سجيل  بطلب  تقدم  قد   1 ابوظبي  فرع  بيئه- 

املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.
                اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني- مركز ابوظبي 

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�شالت

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة            رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
                    بيئة 1     --                 --

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20 
العامة عجمان عن قطع عالقة  املوا�سالت  موؤ�س�سة  تعلن 
اجلن�سية  �سوداين  عبدالرازق  اأمين عبداهلل ح�سن  املدعو/ 

رقم  �سفر  جواز  ويحمل 
)02489474( ويعمل لدينا 
بوظفية من�سق ت�سويق حيث اأنه 
اعتباراً  معه  العالقة  قطع  مت 
من تاريخ 2019/4/1 ولي�س 
له اأي �سفه �سخ�سية باملوؤ�س�سة 
االإدارية  النواحي  املذكورة من 
واملالية والفنية كما نحذر من 

التعامل معه با�سم املوؤ�س�سة نهائياً حتى ال يقع حتت امل�سائلة 
القانونية وهذا للعلم.

            املدير العام
موؤ�س�سة املوا�سالت العامة  

اإع���الن عن قطع ع��القة موظ��ف

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   20  اإبريل  2019 العدد 12610 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   20  اإبريل  2019 العدد 12610 

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : اي بال�س للنظارات الطبية �س.ذ.م.م 
ال��ع��ن��وان: حم��ل رق��م 14 ملك حممد م��ري ها�سم خ��وري وحم��ي ال��دي��ن ب��ن هندي- 
الكرامة ال�سكل القانوين: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة: 587536  رقم القيد 
بال�سجل التجاري: 1001174 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه 
، وذلك  اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  قد مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/3/7  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2019/3/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة العنوان :مكتب رقم 204 ملك عبداهلل ال�سعايل ديرة 
هور العنز هاتف : 042389721  فاك�س : 042389722 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة
هاتف  العنز  ه��ور  دي���رة  ال�سعايل  ع��ب��داهلل  ملك   204 رق��م  :مكتب  ال��ع��ن��وان   
التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   042389722  : ف��اك�����س    042389721  :
اي  لت�سفية   اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�سادية 
بال�س للنظارات الطبية �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
وعلى   2019/3/7 بتاريخ   دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    2019/3/7
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
بريت  برينز  التجاري  باال�سم   CN رقم:1136649 
م�سعود ان�سورن�س ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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•• دبي-الفجر:

اأك�����د ال��ع��ق��ي��د ع���ب���داهلل ح�����س��ن مطر 
الدويل  حماية  مركز  مدير  اخلياط 
ملكافحة  ال���ع���ام���ة  ل���������الإدارة  ال���ت���اب���ع 
اأن طالب  دب����ي،  ب�����س��رط��ة  امل���خ���درات 
ُن����َع����ول عليهم  م����ن  ه����م  اجل���ام���ع���ات 
الوقائية  امل��ع��رف��ة  نقل  يف  مل�ساعدتنا 
باأنواعها  امل����خ����درات  اأ�����س����رار  ح����ول 
وزمالئهم،  اأق��ران��ه��م  اإىل  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
مع  امل�ستمرة  “ ل��ق��اءات��ن��ا  اأن  م��وؤك��داً 
اجلامعات  طالب  من  متفرقة  ُنخب 
بقدرتهم  ثقتنا  على  دالل��ة  اإال  ماهو 
على اإي�سال ر�سالتنا التوعوية مبدى 
اخلطورة التي ي�سببها التعاطي على 

ال�سخ�س واأ�سرته وجمتمعه«.
جاء ذلك خالل لقاء العقيد اخلياط 
ميثلون  وط��ال��ب��ه  ط��ال��ب   100 م���ع 
�سمن  بالدولة  وكليات  جامعات   10
الربامج  ق�سم  نظمها  حوارية  جل�سة 
املجتمعية التابع ملركز حماية الدويل 
اجلامعات  ط����الب  روؤي������ة   ( ب��ع��ن��وان 
العقلية  وامل��وؤث��رات  امل��خ��درات  مل�سكلة 

واآليات مواجهتها املجتمعية (.
امل����الزم  احل����واري����ة  اجل��ل�����س��ة  واأدار   
اأح���م���د ����س���امل ال��ك��ع��ب��ي رئ��ي�����س ق�سم 
حماية  مركز  يف  املجتمعية  ال��ربام��ج 
ال��دويل، بح�سور امل��الزم خوله جابر 
اإ�ست�سارات  ق�سم  رئ��ي�����س  ال��ع��ب��ي��ديل، 
باملركز،  الالحقة  والرعاية  االإدم���ان 
يو�سف  ل��ب��ن��ى  امل��ب��ت��ع��ث��ة  وال���ط���ال���ب���ة 
�سرطة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال���ع���و����س���ي 
والكليات،  اجل���ام���ع���ات  ل��ط��ل��ب��ة  دب����ي 
واالإع���الم���ي���ة ح���م���ده احل���م���ادي من 
العامة  اإدارة االإعالم االأمني باالإدارة 

الإ�سعاد املجتمع ب�سرطة دبي.
وت��ن��اق�����س��ت اجل��ل�����س��ة جم��م��وع��ة من 
واالأ�سباب  امل�����س��ك��الت  ح���ول  امل���ح���اور 
يف  ال�سبب  اأن��ه��ا  ال�سباب  يعتقد  التي 
امل���خ���درات واالإدم������ان عليها،  ت��ع��اط��ي 
مواجهة  يف  اجلامعات  ط��الب  واأدوار 
امل����خ����درات وت���اأث���ريات���ه���ا ال�����س��ل��ب��ي��ة يف 
الفعالة  املتوقعة  واالأدوار  املجتمع، 
االأدوار  تطوير  وكيفية  قبلهم،  م��ن 
ال��ط��الب��ي��ة واآل���ي���ة االإ���س��ت��ف��ادة منها، 
واأف�سل الو�سائل التي ميكن اأن تفيد 
املخدرات،  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف  امل��ج��ت��م��ع 
للمناهج  ال���ط���الب  وت��ق��ي��ي��م  وروؤي������ة 
يف  ب����دور  ت��ق��وم  ك��ان��ت  اإن  التعليمية 

التوعية من اأ�سرار املخدرات.
القائمني  اإىل  اخلياط  العقيد  واأ�سار 
على االأجهزة االأمنية ين�سروا الثقافة 
�سرائح  ل��ك��اف��ة  وال��وق��ائ��ي��ة  االأم��ن��ي��ة 
تظافر  اأهمية  على  م��وؤك��داً  املجتمع، 
الطالب  جهود  ومنها  اجل��ه��ود  كافة 
املعرفية  الرقعة  تتو�سع  الأن  اأنف�سهم 
ل��ل��وق��اي��ة م��ن ال�سموم  ع��ل��ى اجل��م��ي��ع 

العامة  االإدارة  اأن  م��ب��ي��ن��اً  امل���خ���درة، 
���س��رط��ة دبي  امل����خ����درات يف  مل��ك��اف��ح��ة 
وامللتقيات  وال��ور���س  اللقاءات  نظمت 
والدورات واملحا�سرات من اأجل ن�سر 
التعاطي  ع��واق��ب  وت��و���س��ي��ح  امل��ع��رف��ة 
وعلى  املتعاطي  على  ال�سلبي  واأث����ره 
ب���ه. واأ����س���ار العقيد  امل��ح��ي��ط��ة  ب��ي��ئ��ت��ه 
العامة  ال���ق���ي���ادة  اأن  اإىل  اخل����ي����اط 
الن�سخة  اإط��الق  ب�سدد  دب��ي  ل�سرطة 
ال����دويل  ح��م��اي��ة  م��ل��ت��ق��ى  م���ن   14
 29-28 وال��ذي �سيقام بالفرتة من 
اآب��ري��ل اجل����اري حت��ت ���س��ع��ار ) نتعلم 
اجل��وه��رة مبركز  بقاعة   ) لنحمي   ..
امل�����وؤمت�����رات مب��دي��ن��ة ج���م���ريا، حيث 
ال�سباب  العام على  القاء هذا  �سريكز 
تاأثريهم وتفاعلهم باملجتمع،  ومدى 
وكيفية االإ���س��ت��ف��ادة م��ن ق��درات��ه��م يف 
م�سار  م��ن  وتوعيتهم  اأق��ران��ه��م  ح��ث 
املخدرات باأنواعها املختلفة. وبدورها 
اأ�سارت الطالبة لبنى العو�سي اإىل اأن 
الطالب بهذا املرحلة العمرية يتملكه 
الف�سول وحب التجربة، ولهذا يجب 

كاأ�سدقاء حقيقيني  اأدوارن��ا  نفعل  اأن 
جتربة  ع��ن  باالبتعاد  اأق��ران��ن��ا  بن�سح 
املواد املخدرة والتي ال حُتَمد ُعقباها. 
اال�ستمرار  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ���س��ارت  كما 
الثقافة  لن�سر  مماثلة  ور���س  عقد  يف 
وال��وق��اي��ة م��ن امل��خ��درات م��وؤك��دة باأن 
تقل  ال  اأدوار  عليه  بجامعته  الطالب 
اأهمية عن رجال االأمن باملجتمع، فهو 
اأن  وعليه  ال�سغري  مبجتمعه  ُم��وؤث��ر 
يكون فعاال باإدارته ملجتمعه الداخلي، 
واأن يرتك ب�سمة اإيجابية مبحيطه. 
اأن  على  اجلل�سة  يف  امل�ساركون  اأت��ف��ق 
هناك ق�سور باملنهاج التعليمي ب�سقيه 
املعلومات  يف   ) واجلامعي  املدر�سي   (
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��وق��اي��ة م���ن امل����خ����درات، 
للمعلومة  يفتقد  ال��ط��ال��ب  اأن  حيث 
ال�سحيحة يف النتيجة التي قد  يقع 
بها ال�سخ�س جراء تعاطيه للعقاقري 
الف�سول  واء  ي��ن��ق��اد  ح��ي��ث  امل���خ���درة، 
اإحيانا، اأو اإحلاح �سديق ال�سوء اأحيان 
�سريعا  توقعه  والتي  للتعاطي  اأخرى 

يف فخ االإدمان. 

�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح البلو�سي 
•• العني-وام:

�سالة  االأول يف  اأم�س  نهيان  اآل  بن طحنون  �سعيد  الدكتور  ال�سيخ  ح�سر معايل 
عبيد  �سعيد  امل��رح��وم  عائلة  اأقامته  ال��ذي  االإ�ستقبال  حفل  العني  مبدينة  زاخ��ر 
اإىل كرمية بدر عبداهلل  البلو�سي مبنا�سبة زفاف جنلها حممد  العا�سي  خمي�س 
علي البلو�سي. كما ح�سر معاليه اأم�س االول بفندق العني روتانا يرافقه ال�سيخ 
اأقامه حميد علي  اآل نهيان حفل االإ�ستقبال الذي  حممد بن �سعيد بن طحنون 
البلو�سي مبنا�سبة زفاف جنله حممد اإىل كرمية نا�سر �سابر البلو�سي .وح�سر 
الرتاث  م��ن  متنوعة  وف��ق��رات  ب��ع��رو���س  العيالة  ف��رق  م�ساركة  و���س��ط  احلفلني 
ال�سعبي.. الدكتور اأحمد اآل �سودين رئي�س املنظمة العربية االإفريقية لالإ�ستثمار 

والتطوير العقاري التجاري وعدد من وجهاء القبائل وامل�سوؤولني.

•• دبي-الفجر:

بن  �سعيد  ال�سالل  الدكتور  ال��ل��واء  �سعادة  ا�ستقبل 
ل�سوؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  م�ساعد  ال��ف��ال���س��ي،  ه��وي��دي 
اأحمد حممد رفيع، مدير  العميد  االإدارة، بح�سور 
من�سور  والعقيد  االإداري���ة،  لل�سوؤون  العامة  االإدارة 
لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��ق��رق��اوي، 
االإداري�����ة، وامل��ق��دم دك��ت��ور حممد اجل��ن��اح��ي، مدير 
اإدارة خدمات ال�سفر و�سوؤون العالج، �سعادة عبداهلل 
ل��ل��دول��ة يف ميونخ  ال�سحي  امل��ل��ح��ق  ن��ا���س��ر،  اأح��م��د 
باأملانيا، والدكتورة �سهيلة ح�سني قايد، مدير مكتب 
�سحة دبي بلندن، وذلك بهدف تعزيز التوا�سل مع 
اجل��ه��ات اخل��ارج��ي��ة املعنية ب��ال��ع��الج، ومت��ا���س��ي��اً مع 
�سيا�سة القيادة الرامية ملتابعة �سري اإجراءات اإر�سال 
املر�سى من منت�سبي ال�سرطة للعالج خارج الدولة.

اإن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة  وق���ال ال��ل��واء ال�����س��الل 
احلاالت  ملتابعة  م�ستمر  ب�سكل  اجل��ه��ود  تبذل  دب��ي 
خارج  ال��ع��الج  يتلقون  ال��ذي��ن  ملوظفيها  ال�سحية 

الدولة، واأن ت�سهيل االإجراءات وتب�سيطها ومعرفة 
ال��ع��الج كاملة، ه��ي م��ن االأول��وي��ات التي يتم  خطة 
متابعتها وحتديثها ب�سكل م�ستمر، وكذلك التوا�سل 
اإيفاد  مع املحلق ال�سحي للدولة يف املدن التي يتم 
تقدمي  يف  التكامل  م��ن  ن��وع  ي�سكل  اإل��ي��ه��ا  امل��ر���س��ى 
نتائج  لها  وت��ك��ون  املوظفني،  ت�سعد  وخ��دم��ة  رع��اي��ة 
ناجحة، منوهاً اأن هذا اللقاء ياأتي �سمن هذا النهج 
امل�ستمر الذي حتر�س عليه �سرطة دبي جتاه املورد 
العامة  اأن االإدارة  ال�سالل،  اللواء  واأَ�ساف  الب�سري، 
ل�سوؤون االإدارية، تتابع احلاالت ال�سحية للموظفني 
امل��ر���س��ل��ني ل��ل��ع��الج يف اخل����ارج ع��رب ب��رن��ام��ج حديث 
يو�سح �سري الطلب منذ موافقة اللجنة الطبية ويف 

مرحلة العالج وحتى االنتهاء من العالج.
واأكد العميد رفيع اأن الفرتة االأخرية �سهدت عملية 
باجلانب  املعنية  امللحقيات  والتن�سيق بني  التوا�سل 
ال�سحي و�سرطة دبي، تطور اإيجابي وتن�سيق كبري، 
التي ت�سعها  االأه��داف  �ساعد يف تعزيز وحتقيق  ما 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة، م��ث��ل ال��ت��ح��دي��د ال��دق��ي��ق للمكان 

االأف�����س��ل ل��ل��ع��الج. ون����وه اأن ه���ذا ال��ت��وا���س��ل �سوف 
االأماكن  قائمة  وحتديث  تطوير  اأج��ل  من  ي�ستمر، 

التي تقدم رعاية �سحية عالية امل�ستوى.
وناق�س احل�سور العديد من املحاور املتعلقة بعملية 
خالل  م��ن  التح�سني  وف��ر���س  امل�����س��رتك،  التن�سيق 
طرح مناذج واأمثلة حلاالت �سحية مت التعامل معها 
والعالج  واالإ�سابات  امل�ستع�سية،  واالأمرا�س  �سابقاً، 
ال��ط��ب��ي��ع��ي، وا���س��ت��ق��ط��اب االأط���ب���اء ال���زائ���ري���ن عند 
التي ت�ستدعي  احلاجة ووفقاً الإح�سائيات احلاالت 
اأملانيا  يف  به  املعمول  ال�سحي  النظام  وكذلك  ذل��ك، 

وبريطانيا واتالف االإجراءات.
ال�سالل �سعيد  اللواء الدكتور  اللقاء، قام  ويف ختام 
ب���ن ه���وي���دي ال��ف��ال���س��ي، ب���اإه���داء ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
درعاً  قايد،  ح�سني  �سهيلة  والدكتورة  نا�سر،  اأحمد 
ت��ذك��اري��ة، ت��ع��ب��رياً ع��ن ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��ه��م، ملا 
يبذلونه من جهود مع اإدارة خدمات ال�سفر و�سوؤون 
العالج، ومع املر�سلني للعالج يف اخلارج من موظفي 

�سرطة دبي. 

•• هانوي-وام:

اآ�سيا  اأن��ب��اء  وك����االت  منظمة  اإدارة  جمل�س  ع��ق��د 
واملحيط الهادئ )اوانا( اجتماعه الرابع واالأربعني 

مب�ساركة  هانوي  الفيتنامية  العا�سمة  يف  ام�س 
�سعادة  برئا�سة  االإم�����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  م��ن  وف��د 
لوكالة  التنفيذي  امل��دي��ر  الري�سي  ج��الل  حممد 
اأنباء االمارات . وركز االجتماع الذي ا�ست�سافته 

اإيه( على ثالثة  اإن  وكالة االأنباء الفيتنامية )يف 
حماور رئي�سية هي: ا�سرتاتيجيات وكاالت االأنباء 
الو�سائل  ا�ستخدام  يف  للمتغريات  اال�ستجابة  يف 
والت�سدي  الفيديو،  املعلوماتية خا�سة يف جمال 

امل�����س��داق��ي��ة وكيفية  ال��ك��اذب��ة وحت����ري  ل��الأخ��ب��ار 
ا�ستعادة الثقة يف االإعالم التقليدي.

ناق�س االجتماع الذي عقد حتت �سعار “من اأجل 
�سحافة احرتافية ومبتكرة”..خمتلف االأن�سطة 

التوجيهات  اإع����داد  مثل  املنظمة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
اخلا�سة بعمل وحترير االأخبار ومعار�س ال�سور 
وتعزيز تاأثري املعلومات وتعزيز الدور الذي تلعبه 
منظمة  اأن  ي��ذك��ر  وال��ع��امل.  املنطقة  يف  املنظمة 

عام  تاأ�س�ست  الهادي  واملحيط  اآ�سيا  اأنباء  وك��االت 
1961 يف بانكوك مببادرة من منظمة اليون�سكو 
و ت�سم يف ع�سويتها 44 وكالة وطنية وعاملية من 

دولة.  35

•• اأبوظبي - وام: 

مناف�سات  اأبوظبي  كورني�س  على  اأم�س  انطلقت 
الدورة ال� 22 من �سباق “تريي فوك�س” اخلريي 
ال�سيخ  اأق��ي��م حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل  ال���ذي  ال�سنوي 
�ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل  ح��م��دان  ب��ن  �سلطان 

ال�سمو رئي�س الدولة .
ال�سباق - الذي �سهد م�ساركة جمتمعية  ويهدف 
كبرية وجهات حكومية وموؤ�س�سات خا�سة وياأتي 
روح  تعزيز  اإىل   - “ الت�سامح  “ ع��ام  م��ع  تزامنا 
على  وت�سجيعهم  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ب��ني  ال��ت��ك��اف��ل 
التربع لدعم م�ساريع اأبحاث اأمرا�س ال�سرطان .

يف  الداعمني  عالقات  مدير  فوك�س  فريد  وق��ال 
للجميع  يتيح  ال�سباق  اإن  فوك�س  ت��ريي  موؤ�س�سة 
ال�سرطان  م��ر���س  واج���ه  اإن�����س��ان  لتكرمي  فر�سة 
و�سنع فارق يف حياة الكثريين، م�سيدا باحلما�س 
باإلهام من  املجتمع لفعل اخلري  الكبري من قبل 

تريي واإرثه امل�ستمر«.

وث��م��ن ف��وك�����س ال��دع��م امل��ق��دم يف دول���ة االإم����ارات 
وال��ذي يعد دليال على قوة ر�سالة تريي فوك�س، 
مقدما ال�سكر لكل من �سارك وتطوع وتربع هذا 

العام.
جدير بالذكر اأن �سباق “تريي فوك�س” يكرم اإرث 
ب�سبب  �ساقيه  اإح��دى  فقد  ال��ذي  الكندي  ال�ساب 

كان  وفيما  ع��ام��ا،   18 �سن  يف  ال�سرطان  م��ر���س 
يتلقى العالج، �سدمت العداء الذي قطع البالد 
جريا معاناة مر�سى ال�سرطان االآخرين، ودفعته 
خمتلف  يف  خ���ريي  ���س��ب��اق  تنظيم  ع��رب  ليتحرك 
اأنحاء كندا حتت عنوان “ ماراثون االأم��ل “ عام 

.  1980

وبعد اأن جرى من ال�ساحل ال�سرقي اإىل ال�ساحل 
ال�سرطان،  الأب��ح��اث  ال��ت��ربع��ات  ليجمع  ال��غ��رب��ي 
حتول هذا الفعل البطويل اإىل بداية اإرث ا�ستمر 
 22 ب�سن  ت��ريي فوك�س  ل��وق��ت ط��وي��ل بعد وف���اة 
الداعمني  اآالف  يتابع  احل��ني  ذل��ك  وم��ن��ذ  ع��ام��ا، 

حول العامل احلفاظ على اأحالمه.

متابعة املر�سى املر�سلني للعالج يف اخلارج

اللواء ال�سالل ي�ستقبل وفد امللحق ال�سحي للدولة يف اأملانيا وبريطانيا

بح�سور 100 طالب ميثلون 10 جامعات
مركز حماية يف �سرطة دبي يبحث �سبل الوقاية من املخدرات مع الطلبة اجلامعيني 

انطالق �سباق » تريي فوك�س« اخلريي باأبوظبي

»وام« ت�سارك يف اجتماعات منظمة وكاالت اأنباء اآ�سيا واملحيط الهادي بفيتنام
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بالي�ستي”،  �ساروخ  على  التجربة مل حت�سل  اأن  هو  �ساأقوله  ما  لكن 
واأ�سار البنتاغون اإىل اأن هذه التجربة الكورية ال�سمالية مل توؤثر على 

عمليات اجلي�س االأمريكي يف املنطقة.
وياأتي االإع��الن الكوري ال�سمايل يف وقت تزداد ال�سكوك ب�ساأن م�سار 

نزع اأ�سلحة بيونغ يانغ النووية.
يونيو-حزيران  يف  �سنغافورة  قمة  يف  جتلت  ال��ت��ي  احلما�سة  فبعد 
الكوري  والزعيم  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأنهى   ،2018
ال�سمايل كيم جونغ اأون لقاءهما يف فرباير-�سباط املا�سي يف هانوي 
على خالف، اإذ اأن كيم كان يطالب برفع للعقوبات بدرجة اأكرب مما 
النووي  الت�سلح  لوقف  بعملية  البدء  مقابل  يف  االأمريكيون  يتقبله 

اعتربتها وا�سنطن خجولة للغاية.

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأكد البنتاغون اأن كوريا ال�سمالية اأجرت يف ال�ساعات املا�سية جتربة 
تناولت  ق��د  التجربة  ه��ذه  ت��ك��ون  اأن  نفى  لكنه  ع�سكري  ���س��الح  على 

�ساروخاً بالي�ستياً.
وقال وزير الدفاع االأمريكي بالوكالة باتريك �ساناهان “لقد ح�سلت 
الكوري  الزعيم  اأن  �سمالية  كورية  اإع��الم  و�سائل  واأعلنت  جتربة”، 
ال�سمايل كيم جونغ اأون اأ�سرف على جتربة �سالح تكتيكي موجه مع 

راأ�س حربي قوي، من دون حتديد طبيعة ال�سالح.
االألبانية  الدفاع  وزي��رة  مع  لقاء  قبل  لل�سحافيني  �ساناهان  واأ�ساف 
اأولتا جات�سكا “ال اأريد اخلو�س يف تفا�سيل معلوماتنا اال�ستخبارية، 

العملية فيما ي�ستمر  وتاأتي  الذين تتعر�س حياتهم للخطر يف ليبيا”. 
الوطني  الوفاق  وق��وات حكومة  امل�سري حفرت  ق��وات  العنيف بني  القتال 

املعرتف بها دوليا.
نحو  وا�سابة  االق��ل  على  �سخ�س   200 مقتل  اىل  القتال  جت��دد  واأدى 

900 كما اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية اخلمي�س.
وبح�سب املنظمة الدولية للهجرة فان اكرث من 25 األف �سخ�س نزحوا.

وكان هناك ع�سرات الن�ساء واالطفال بني الذين مت اجالوؤهم على منت 
طائرة تابعة ملفو�سية الالجئني والتي و�سلت اىل النيجر فجر اجلمعة. 
وكانوا حمتجزين يف مراكز قرب حدود اجلبهة. وكانت املفو�سية اأعلنت 
�سابقا اأنها نقلت عددا كبريا منهم من مركزي اأبو �سليم وعني زارة اإىل 

نقطة لتجميع الالجئني يف و�سط العا�سمة.

•• جنيف-اأ ف ب:

اأعلنت االأمم املتحدة اأم�س اأنها نقلت 163 الجئا من ليبيا التي ت�سهد 
األف  ي��زال هناك ثالثة  اأن��ه ال  اإىل  املجاورة م�سرية  النيجر  اإىل  معارك، 

الجىء عالقني يف مراكز احتجاز قريبة من مواقع القتال.
اأول عملية اإجالء لالجئني ومهاجرين من ليبيا منذ بدء  وت�سكل تلك 
القتال يف طرابل�س بني اأ�سبوعني مع اإطالق امل�سري خليفة حفرت هجومه 
االأمم  ل��دى  الالجئني  مفو�سية  اأعلنت  كما  طرابل�س،  العا�سمة  نحو 

املتحدة.
وقال املفو�س ال�سامي لالجئني فيليبو غراندي يف بيان “نظرا للو�سع 
يف ليبيا، ت�سكل عمليات االإجالء االإن�سانية خال�سا لالجئني املحتجزين 

وا�سنطن تنفي اإجراء بيونغ يانغ جتربة بال�ستيةاالأمم املتحدة تبداأ اإجالء الجئني من ليبيا  

للحكومة  وب���دي���ال  ل��ل��ع��دال��ة  رم����زا 
اأنها  اإليها على  ُينظر  التي  احلالية 
وق��ا���س��ي��ة وال حترتم  ع���ادل���ة  غ���ري 
اأ�سطورية  ����س���ورة  اإن���ه���ا  ل��ل�����س��ع��ب.. 
بحتة ل�ستالني، بعيدة كل البعد عن 

الواقع التاريخي«.
عن �سليت

امل��در���س��ي��ة، ت��ق��دمي ���س��ت��ال��ني كبطل 
دموي.  ط��اغ��ي��ة  م��ن  ب���داًل  معا�سر 
من  العديد  اأن  اال�ستطالع  واأظهر 
ال�سباب  م��ن  وال��ع��دي��د  ال�سن،  ك��ب��ار 
جعل  اإىل  مي��ي��ل��ون   ،25 ���س��ن  دون 
ال�سوفياتي و�ستالني مثالًيا  املا�سي 
ب��ط��ري��ق��ة غ���ري ع��ق��الن��ي��ة. يف عام 

2017، احتل �ستالني املركز االأول 
يف ا�ستطالع ل� “اأبرز ال�سخ�سيات” 
فالدميري  على  متقدماً  العامل،  يف 
األك�سندر بو�سكني،  بوتني، وال�ساعر 

مت�ساويني يف املركز الثاين.
ليونتي  االج����ت����م����اع  ع�����امل  وي������رى 
يعترب  اأ�سبح  “�ستالني  ان  بيزوف، 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
معهد  ي��ق��ي�����س   ،2001 ع����ام  م��ن��ذ 
�سعبية  ال��راأي  ال�ستطالعات  ليفادا 
جوزيف �ستالني يف رو�سيا، ويف عام 
2019 كان معدل القبول بالزعيم 

ال�سوفياتي ال�سابق هو االأعلى.

فقد اأظهر ا�ستطالع حديث للراأي، 
اأن 70 باملائة من الرو�س يعتقدون 
اأن �ستالني كان له تاأثري اإيجابي على 
رو�سيا؛ وي�سعر 19 باملائة فقط باأّن 
ا�ستطالع  ومت  �سلبيا.  ك��ان  ت��اأث��ريه 
�سخ�س،   1600 ح��������وايل  راي 
فا�سل   3 من  اأق��ل  اخلطاأ  وهام�س 

4 باملائة. وبلغت ن�سبة امل�ستجوبني 
�ستالني  جرائم  اأن  اع��ت��ربوا  الذين 
اأو  “بالكامل”  اإم�������ا   - م�������ربرة 
اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر   - ما”  “بطريقة 
باملائة،   46 بلغت  امل��ح��رز،  ال��ت��ق��دم 
 .2017 عام  باملائة   36 ب�  مقارنة 
وط��ي��ل��ة واح����د وث��الث��ني ع��اًم��ا من 

اإىل   1922 م���ن  ���س��ت��ال��ني،  ح��ك��م 
1953، ت�سبب القمع واملجاعات يف 

حوايل ع�سرين مليون �سحية.

اإعادة االعتبار
 للما�سي ال�سوفياتي

كارينا  ليفادا،  من  املحللة  وتو�سح 

قائًدا  ُي��ع��ت��رب  “�ستالني  اأن  ب��ي��ب��ي��ا، 
يف  االجتماعية”،  ال��ع��دال��ة  ي��ك��ف��ل 
م�ستوى  فيه  تتدهور  حا�سر  �سياق 
املعي�سة. منذ مطلع �سنوات االلفني، 
رّوج الرئي�س فالدميري بوتني لفكرة 
ف��خ��ورة مبا�سيها  رو���س��ي��ا  ت��ك��ون  اأن 
التاريخ  كتب  يف  ويتم  ال�سوفياتي. 

واالأرمن والرتكمان وغريهم، ولكن 
الدميقراطية  �سوريا  ق��وات  �سيطرة 
لن ت�ستمر من دون الدعم اخلارجي 
ب�سبب تهديدات تركيا ونظام االأ�سد 
ب���ال���غ���زو ح�����ال ان�������س���ح���اب ال����والي����ات 
امل����ت����ح����دة.  وي�������س���ي���ف ال���ب���اح���ث اأن 
ا�ستخدام  ح��اول��ت  املتحدة  ال��والي��ات 
الإعادة  ال��ع��راق  يف  الع�سكرية  ال��ق��وة 
يكن  مل  ���س��يء  اإىل  املجتمع  ت�سكيل 
عليه من االأ�سا�س. وكان من االأجدر 
بها تفعيل التغيري االجتماعي وخلق 
وا���س��ع ويف  نطاق  وح��دة وطنية على 
فرتة زمنية ق�سرية من اأجل اجناح 
�سوريا  ال��و���س��ع يف  ول��ك��ن  ج��ه��وده��ا. 
يختلف ب�سكل ملحوظ، الأن الواليات 
“قوات  حملياً  كياناً  تدعم  املتحدة 
قدرته  اأثبت  الدميقراطية”  �سوريا 
واحلكم  اال����س���ت���ق���رار  ت���وف���ري  ع���ل���ى 
املتحدة  الواليات  له  وتوفر  الذاتي، 
الالزمة  واخل���ربة  الع�سكرية  ال��ق��وة 

لنجاحه. 
“قوات  ق����ائ����اًل:  ال���ب���اح���ث  وي��خ��ت��ت��م 
وحلفاوؤها  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ���س��وري��ا 
امل���دن���ي���ون ه���م احل�����س��ن ���س��د ع���ودة 
الواليات  االإرهابي، ال  داع�س  تنظيم 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ت��ق��دم ل��ه��م ي��د العون 
االأ�سا�سي  االخ���ت���الف  وه����ذا  ف��ق��ط. 
اأذه�����ان اخل����رباء و�سناع  غ��ائ��ب ع��ن 
كانوا  ال��ذي��ن  االأمريكيني  ال�سيا�سة 
العراق  غ��زو  ب�ساأن  للغاية  خمطئني 
لدرجة  ال���ع���رب���ي���ة،  واالح���ت���ج���اج���ات 
اإليهم مرة  اال�ستماع  ع��دم  اأن��ه يجب 
ترامب  الرئي�س  يفعل  كما  اأخ����رى، 
ال�����ذي ي��ت��ج��اه��ل ن�����س��ائ��ح��ه��م، فمن 
العار اأن يكونوا على �سواب يف بقائنا 
اإىل  ق��د يدفعنا  ذل��ك  ���س��وري��ا الأن  يف 

املغادرة قبل االآوان«.  

ب�سار  ال�������س���وري  ال��رئ��ي�����س  ب����اإزاح����ة 
يتوافر  ومل  ال�����س��ل��ط��ة،  م���ن  االأ����س���د 
امل���ع���ار����س���ة خطة  ل������دى ج����م����اع����ات 
واختلطت  ال��ب��الد،  حلكم  متما�سكة 
والدميقراطية  احل���ري���ة  م��ف��اه��ي��م 
بالفو�سى؛ الأنهم �سعوا الإ�سقاط كل 
ج��وان��ب ال����دول ال�����س��وري��ة م��ع نظام 
حتت  الواقعة  املناطق  وباتت  االأ�سد، 
املطاف  نهاية  يف  املعار�سة  �سيطرة 
املتطرفة،  للجماعات  اآمنة  م��الذات 
ال�سيما يف ظل غياب اجلهاز االأمني 
ال��ف��ع��ال ال���ذي ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى االأمن 
واال�ستقرار، وهو اأمر �ساق يف �سوريا 

كما هو احلال يف العراق. 
ويلفت الباحث اإىل اأن الفو�سى التي 
عام  للعراق  االأمريكي  الغزو  اأعقبت 
العراقيني  م��ع��ظ��م  ج��ع��ل��ت   2003
املتحدة  ال�����والي�����ات  اإىل  ي���ن���ظ���رون 
بالدهم  يف  اح��ت��الل  ق��وة  باعتبارها 
وحماية  ال��ن��ف��ط  ���س��رق��ة  ت�����س��ت��ه��دف 
ال��و���س��ع خمتلف  اأن  ب��ي��د  اإ���س��رائ��ي��ل، 
بالن�سبة للوجود االأمريكي يف �سمال 
املحليون  ال�سكان  يعترب  اإذ  ���س��وري��ا؛ 
اأن الواليات املتحدة  يف هذه املنطقة 
واحلماية  لال�ستقرار  ال�سامن  هي 
�سد العدوان من قبل تركيا اأو نظام 

االأ�سد. 
وع����ل����ى ال���ن���ق���ي�������س م�����ن امل���ع���ار����س���ة 
االأمريكني  امل�����س��وؤول��ني  اأو  ال�����س��وري��ة 
 ،2003 بعد  بالعراق  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
تدرك قوات �سوريا الدميقراطية اأن 
احلرية تقوم على اال�ستقرار، ولذلك 
املوافقة  على  للح�سول  بجد  ت�سعى 
ال�سيا�سي  م�����س��روع��ه��ا  ع��ل��ى  امل��ح��ل��ي��ة 
الأن  وبخا�سة  امل�ستقلة”،  “االإدارة 
���س��م��ال ���س��وري��ا ي��ق��ط��ن��ه خ��ل��ي��ط من 
واالأكراد  العرب  والديانات:  االأعراق 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ان���ت���ق���د ال���ب���اح���ث ����س���ام ����س���وي���ن���ي، يف 
اإنرت�ست”  “نا�سونال  مبجلة  مقال 
االأمريكية املوؤيدين واملعار�سني، على 
الع�سكرية  ال��ق��وات  لبقاء  ���س��واء،  حد 
اأنهم  معترباً  �سوريا؛  يف  االأمريكية 
�سوريا  يف  االأو����س���اع  اأن  ي���درك���ون  ال 
الغزو  قبل  ال��ع��راق  عن  تختلف  االآن 

االأمريكي يف 2003. 
ج����دوى  اأن  اإىل  ال���ب���اح���ث  وُي�������س���ري 
ال���وج���ود االأم��ري��ك��ي يف ���س��وري��ا اأث���ار 
ال��ك��ث��ري م��ن اجل����دل خ���الل االأ�سهر 
الرئي�س  اإعالن  املا�سية منذ  القليلة 
ترامب عن �سحب  دونالد  االأمريكي 
ال���ق���وات االأم��ري��ك��ي��ة م���ن ���س��وري��ا يف 
دي�سمرب-كانون االأول املا�سي، ولكن 
يف وق��ت الح��ق مت االإع���الن ع��ن بقاء 
�سمال  يف  اأم���ري���ك���ي  ج���ن���دي   400
تزال  ال  التفا�سيل  اأن  بيد  ���س��وري��ا، 

غري وا�سحة. 
ويلفت الباحث اإىل اأن اإعالن ترامب 
مفاجاأة  مبثابة  ك��ان  االن�سحاب  ع��ن 
����س���ادم���ة ل��ل��ب��ن��ت��اغ��ون وال���ك���ث���ري من 
امل�سوؤولني يف االإدارة االأمريكية، كما 
اأثار انتقادات من موؤيديه ومعار�سيه 
على حد �سواء، بينما كان االن�سحاب 
ت��رح��ي��ب م��ن ق��ب��ل البع�س.  م��و���س��ع 
وي����رى امل���وؤي���دون ل��ق��رار ت��رام��ب اأن 
ال��ع��دي��د م��ن امل��داف��ع��ني ع��ن الوجود 
االأ�سخا�س  هم  �سوريا  يف  االأمريكي 
اأن��ف�����س��ه��م ال���ذي���ن ق������ادوا ال���والي���ات 
ال��ع��راق، وقد  اإىل احل��رب يف  املتحدة 
كانوا خمطئني اآنذاك، ولذلك يرجح 

اأنهم خمطئون االآن اأي�ساً.
ال���ت���ن���ب���وؤات  اأن  ال���ب���اح���ث  وي���و����س���ح 
اأمريكي  غ����زو  ح����ول  وال��ت��ح��ل��ي��الت 

 2002 خ������الل  ل����ل����ع����راق  و����س���ي���ك 
و2003 كانت خاطئة ب�سكل مذهل 
ح���ول م��ا ���س��ي��ح��دث؛ وب��خ��ا���س��ة الأنه 
اأ�سلحة للدمار  العراق  مل يكن لدى 
ال�����س��ام��ل ك��م��ا زع���م وزي���ر اخلارجية 
االأم��ري��ك��ي كولن ب��اول اأم���ام جمل�س 
ف��رباي��ر -�سباط  ال����دويل يف  االأم����ن 
فاإن  ذل���ك،  ع��ل��ى  وع����الوة    .2003
الذين  اأنف�سهم  العديد من اخلرباء 
االأمريكي  ال���غ���زو  يف  ���س��ب��ب��اً  ك���ان���وا 
للعراق، دافعوا فيما بعد عن املوقف 
االأنظمة  ���س��د  ال��ع��دائ��ي  االأم��ري��ك��ي 
 ،2011 يف  الديكتاتورية  العربية 
من  وا�سعة  اأ���س��وات  اإليهم  وان�سمت 
ال��ي�����س��ار وال��ي��م��ني ال��ذي��ن ���س��ع��روا اأن 
اأخ���رياً يف  التغيري ق��د ج���اءت  حلظة 
االحتجاجات  م���ع  ال��ع��رب��ي  ال���ع���امل 
وبنغازي  وال��ق��اه��رة  حلب  ���س��وارع  يف 

واأماكن اأخرى. 
ول��ك��ن االح��ت��ج��اج��ات ال��ع��رب��ي��ة التي 
2011 تختلف اختالفاً  اندلعت يف 
 ،2003 يف  العراق  غزو  عن  جذرياً 
الواليات  ك��ان��ت  اإذ  ال��ب��اح��ث،  بح�سب 
ُت�����س��ق��ط دك��ت��ات��وري��ة �سدام  امل��ت��ح��دة 
اأح�������ادي، بينما  ح�����س��ني م���ن ج���ان���ب 
كانت ال�سعوب نف�سها يف 2011 هي 
اأنظمتها  ديكتاتورية  تعار�س  ال��ت��ي 
اخلطابات  رغ����م  ول���ك���ن  احل���اك���م���ة. 
املليئة بالدميقراطية وال�سالم خالل 
االح��ت��ج��اج��ات ال��ع��رب��ي��ة وح��ت��ى من 
الغزو  قبل  العراقيني  املنفيني  قبل 
اخلطابات  ه���ذه  اأن  اإال  االأم���ري���ك���ي، 
تكن  ومل  الواقع،  مطابقة  يف  ف�سلت 
حركة  اأو  �سيا�سية  خ��ط��ة  اأي  ه��ن��اك 
ل��الل��ت��ف��اف ح��ول��ه��ا، ول��الأ���س��ف فاإن 
الوحدة يف اأماكن مثل ليبيا و�سوريا 
يف 2011 جاءت من ف�سائل �سلبية 

التنظيم  وط������رد  ����س���وري���ا  ب�������س���م���ال 
االإره���اب���ي م��ن م��ع��اق��ل��ه ال�����س��اب��ق��ة يف 
اأماكن مثل الرقة ومنبج حتى �سقوط 
التي كانت باقية حتت  اآخ��ر اجليوب 
الثالث والع�سرين  �سيطرة داع�س يف 

من مار�س”اآذار” املا�سي.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن دع����م ال���والي���ات 
امل�سلحة  املعار�سة  جلماعات  املتحدة 
فاإنها مل تلتزم  اأوباما،  خالل رئا�سة 

الباحث  وي��رى  فيها.   مرغوب  غري 
ت���رام���ب حم���ق يف عدم  ال��رئ��ي�����س  اأن 
و�سانعي  اخل������رباء  اإىل  االن�������س���ات 
الواليات  ق����ادوا  ال��ذي��ن  ال�����س��ي��ا���س��ات 
املتحدة اإىل احلرب يف العراق، ويبدو 
اأنهم يدفعون اأمريكا اأي�ساً اإىل حرب 
بتاأييدهم  اإي��ران  على  �سرورية  غري 
ال��ب��ق��اء االأم��ري��ك��ي يف ���س��وري��ا؛ حيث 
ال��در���س مما  اأب����داً  يتعلموا  اإن��ه��م مل 

حدث يف العراق، ومل يقّر �سوى عدد 
قليل منهم امل�سوؤولية االأمريكية عن 
اخل��ط��اأ ال��ف��ادح يف غ���زو ال��ع��راق عام 

 .2003
ويقول الباحث: “من �سوء احلظ اأن 
النقا�س العام حول الوجود االأمريكي 
عليه  ي�سيطر  االأو����س���ط  ال�����س��رق  يف 
اأولئك الذين يريدون كل �سيء اأو ال 
�سيء، اأي اأن تكون القوات االأمريكية 

يف كل بلد باملنطقة طوال الوقت، اأو 
الفوري  االن�سحاب  يف  يرغبون  م��ن 
من كل مكان. ويتجاهل ذلك حقيقة 
اأم��ري��ك��ي يختلف عن  ت��دخ��ل  ك��ل  اأن 
�سوريا  �سمال  الو�سع يف  واأن  االآخ��ر، 
يختلف اختالفاً جذرياً عن العراق«. 
ويلفت املقال اإىل اأن الواليات املتحدة 
�سوريا  ق��وات  حليفتها  على  اعتمدت 
داع�س  ه���زمي���ة  يف  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 

يرون اأن تاأثريه كان اإيجابيا على رو�سيا:

ثالثة اأرباع الرو�س ميّجدون جوزيف �ستالني ...!
احتل �ستالني عام 2017 املركز االأول يف ا�ستطالع الأبرز ال�سخ�سيات يف العامل، متقدمًا على بوتني

�ستالني ا�سطورة حية يف وجدان الرو�ساإحياء ذكرى مرور 66 عاما على وفاة �ستالني يف مو�سكو

يعترب معدل القبول بالزعيم 
ال�سوفياتي ال�سابق عام 2019 هو االأعلى

ُينظر ل�ستالني كزعيم يكفل العدالة االجتماعية، 
يف �سياق حا�سر يتدهور فيه م�ستوى املعي�سة

طيلة حكم �ستالني، ت�سبب القمع 
واملجاعات يف حوايل ع�سرين مليون �سحية

هزمية داع�س.. الدميقراطية والفو�سى

جملة اأمريكية: �سوريا 2019 لي�ست العراق 2003

بعد �سفعة البلديات يف املدن الكربى

�سكوك بنوايا اأردوغان وحتذير من »انتكا�سة«
•• وا�صنطن-وكاالت:

النتيجة  ج��اءت  البالد،  يف  اال�ستقطاب  وتعزيز  باحلكم  التفرد  من  �سنوات  بعد 
يطراأ  ق��د  م��ا  تغيري  اإىل  لت�سري  ال��رتك��ي��ة  املحلية  لالنتخابات  الر�سمية  غ��ري 
الرئي�س  �سيقبل  فهل  القانون،  و�سيادة  الدميقراطية  اإليها  ويعيد  الدولة،  على 
بو�ست”  “وا�سنطن  �سحيفة  تطرح  االنتخابات؟  بنتيجة  اأردوغ���ان  طيب  رجب 
االأمريكية هذا ال�سوؤال، عرب مقال حتليلي الأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية والعالقات 
الدولية يف جامعة كوت�س باإ�سطنبول مراد �سومر، وذلك بعدما اأظهرت النتائج 
غري الر�سمية لالنتخابات املحلية التي جرت يف تركيا يف 31 مار�س املا�سي، فوز 
املتحالف مع حزب اخلري  الو�سط،  ي�سار  املعار�س من  ال�سعب اجلمهوري  حزب 
اليميني، باملدن العمالقة يف البالد، مبا يف ذلك اأنقرة واإ�سطنبول. يقول �سومر 
اإن التفوق االنتخابي للمعار�سة يقدم للرئي�س اأردوغان وحزبه العدالة والتنمية 
فر�سة اأخرى لو�سع تركيا على م�سار خمتلف واأف�سل من خالل تقا�سم ال�سلطة 

اجلمهوري عن اإ�سطنبول اأكرم اإمام اأوغلو، طالب اأردوغان وحزبه باإعادة العملية 
الطلب  هذا  على  “املوفقة  اأن  واأك��د  املدينة«.  يف  جديد  من  برمتها  االنتخابات 
�سيكون مبثابة انتكا�سة للعملية االنتخابية، وتهديد باإنهاء اأحد املعامل االأخرية 

للدميقراطية يف تركيا حتت حكم اأردوغان«.

ا�ستفتاء على اأردوغان
وحزب  الأردوغ���ان  كبريا  تهديدا  ت�سكل  اإ�سطنبول  نتائج  اأن  �سومر  م��راد  وي��رى 

امل�سار من خالل  اأردوغ��ان وحزبه هذا  “اإذا اختار  بدال من احتكارها. واأ�ساف: 
احرتام قرار الناخبني، واالعرتاف بالواقع ال�سيا�سي اجلديد، واحرتام التقاليد 
يف  اال�ستقطاب  اإزال���ة  عملية  يف  يبداأ  اأن  ميكن  ه��ذا  ف��اإن  لرتكيا،  الدميقراطية 
املجتمع، وا�ستعادة الدميقراطية و�سيادة القانون، واإ�سالحهما«. لكنه عاد ليقول 
اأردوغ����ان وح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية على النتائج،  اإن��ه ب��دال م��ن ذل��ك، اع��رت���س 
خا�سة يف اإ�سطنبول، وطالبا باإعادة فرز االأ�سوات بناء على �سكاوى “ملتب�سة«. 
وتابع: “بعدما اأظهرت اإعادة فرز االأ�سوات ا�ستمرار تقدم مر�سح حزب ال�سعب 

القومية  احلركة  حزب  مع  الر�سمي  غري  حتالفهما  اأن  رغم  والتنمية،  العدالة 
متكن من الفوز باأغلبية االأ�سوات يف جميع اأنحاء البالد.

واأرجع اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية هذا التهديد اإىل عدة اأ�سباب، 
حكومته،  على  ا�ستفتاء  اإىل  االنتخابات  حتويل  م��ن  اأردوغ����ان  ب��ه  ق��ام  م��ا  منها 
النهاية  ب��داي��ة  �ستكون  اإ�سطنبول  خ�سارة  اأن  ع��ن  ال�سابق  يف  حت��دث  ال��ذي  وه��و 
حلكومته. »لقد كانت اإ�سطنبول مبثابة املعقل االآمن حلزب العدالة والتنمية. مت 
تد�سني م�سروعات و�سراكات مبليارات الدوالرات لتمويل احلمالت االنتخابية، 
للحكومة،  املوالية  االإع���الم  وو�سائل  الفقراء،  ال�ستمالة  اخلريية  واجلمعيات 
حملة  املعار�سة  اأدارت  املقابل،  ويف  الدينية«.  واالأوق���اف  احلكومية  واملنظمات 
اإيجابية دميقراطية بال ا�ستقطاب، وكان لهذا تاأثري �سلبي على اأردوغان الذي 
�سومر.  اال�ستقطابية، بح�سب ما يقول  ال�سيا�سات  اعتمد منذ زمن طويل على 
اأي جماعات  اأردوغ��ان مبعاقبة وتهمي�س  اأن يقوم  املحتمل  “من  وم�سى يقول: 

داخل حزب العدالة والتنمية �سُيلقى عليها اللوم يف خ�سارة اإ�سطنبول«.
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اأ�سدرت حمكمة اجلنايات اخلا�سة يف باري�س حكم اال�ستئناف بحق 
عبد القادر املراح بال�سجن 30 عاما ودانته، خالفا ملحكمة البداية، 
بتهمة “التواطوؤ” مع �سقيقه حممد املراح يف قتل �سبعة اأ�سخا�س يف 

اآذار-مار�س 2012.
دموع  اأعقبته  ت��الوة احلكم  ل��دى  قاعة اجلل�سة  �ساد �سمت يف  وق��د 
اأه�����ايل ال�����س��ح��اي��ا. وع��ل��ق اإري�����ك دوب�����ون م��وري��ت��ي حم��ام��ي املتهم 
الرئي�سي “كيف ميكن احلكم بال�سجن ثالثني عاما ل�سخ�س متهم 
بالتواطوؤ حتى يف اأكرث االرتكابات فظاعة؟ هذا احلكم فاجاأ جميع 
احلكم  يف  الطعن  ع��زم��ه  اإىل  م�سريا  الق�سائيني”،  االأخ�سائيني 
اأمام حمكمة التمييز. وي�سّكل هذا القرار الذي اتخذ بعد مداوالت 
ا�ستمرت اثنتي ع�سرة �ساعة، ن�سرا لفريق االدعاء الذي مل يح�سل 
االتهام  انتزع  لكنه  احلياة  م��دى  بال�سجن  حكم  اإ���س��دار  طلبه  على 
ب�”التواطوؤ” مع اجلرائم التي ارتكبها املتطرف املتحدر من مدينة 
اال�ستئناف  مرحلة  يف  الرئي�سي  الرهان  كان  وقد  الفرن�سية.  تولوز 
هذه يكمن يف حتديد الدور املحدد الذي اأداه عبد القادر املراح قبل 
جرائم القتل التي نفذها �سقيقه منفردا بني 11 و19 اآذار-مار�س 
عن  م�سوؤوال  ك��ان  امل��راح  القادر  عبد  اأن  املحكمة  واعتربت   .2012
نفذها  التي  االغتياالت  يف  �سقيقه  ا�ستخدمها  نارية  دراج��ة  �سرقة 

وهو كان “�سريكا” له يف اجلرائم.
 

يف  بالر�سا�س  ام���راأة  مقتل  اأم�����س  ال�سمالية  اإي��رل��ن��دا  �سرطة  اأعلنت 
االأمر  تعد  اأنها  مو�سحة  لندنديري،  مدينة  يف  النار  الإط��الق  تبادل 
ال�سمالية مارك  اإيرلندا  �سرطة  قائد  وقال م�ساعد  اإرهابيا«.  “حادثا 
امراأة  اأن  لالأ�سف  اوؤك��د  اأن  “ميكنني  تويرت  تغريدة على  هاملتون يف 
29 عاما قتلت بعد تبادل الإطالق النار يف كريغان”  تبلغ من العمر 
اأحد اأحياء لندنديري. واأكد عدد من ال�سحافيني اأن القتيلة هي لريا 
ماكي، واأنها �سحافية. وذكرت وكالة “جانكلو اند ني�سبيت” االأدبية اأن 
ماكي مولودة يف بلفا�ست وكتبت الكثري عن النزاع يف اإيرلندا ال�سمالية 
وعواقبه. وقد و�سعت على ح�سابها على تويرت م�ساء اخلمي�س �سورة 
يبدو اأنها الأعمال العنف يف لندنديري. وكتبت “اأمر موؤ�سف«. وقالت 
تغريدة  يف  اأون��ي��ل  ليونا  تلغراف”  “بلفا�ست  �سحيفة  يف  ال�سحافية 
“كنت اأقف اإىل جانب هذه ال�سيدة عندما �سقطت بالقرب من �سيارة 
قامت  ال�سرطة  لكن  اإ�سعاف  ب�سيارة  “ات�سلت  واأ�سافت  الندروفر”. 
و�سرح  ت��وف��ي��ت«.  حيث  م�ست�سفى  اىل  �سياراتها  م��ن  ب��واح��دة  بنقلها 
اإرهابي  اأن���ه  على  احل���ادث  ه��ذا  م��ع  “نتعامل  ال�سرطة  ق��ائ��د  م�ساعد 
احلزب  زعيمة  فو�سرت  اأرل���ني  ودان���ت  اجل��رمي��ة«.  يف  حتقيقا  وفتحنا 
“عمل  اأن��ه��ا  معتربة  احل��ادث��ة  ب�سرعة  ال�سمالية  الإي��رل��ن��دا  ال��وح��دوي 
جنوين” و”اأنباء مقلقة«. وكتبت يف تغريدة اأن “الذين حملوا ال�سالح 
يف  يف �سوارع يف ال�سبعينات والثمانينات والت�سعينات كانوا خمطئني”، 
اإ�سارة اإىل فرتة “اال�سطرابات”، اأي اأعمال العنف التي مزقت املقاطعة 
)الكاثوليك(  القوميني  اجلمهوريني  بني  عقود  لثالثة  الربيطانية 

والوحدويني اأن�سار اإعادة توحيد اإيرلندا “الربوت�ستانت«.

اإىل حت��م��ل الدول  امل��ت��ح��دة  امل�����س��ت��وى يف االأمم  دع���ا م�����س��وؤول رف��ي��ع 
م�سوؤولياتها جتاه مواطنيها املكد�سني يف خميمات يف �سوريا بينهم 
اآالف االأبناء االأجانب من مقاتلي تنظيم داع�س. وقال من�سق االأمم 
املتحدة االإقليمي لل�سوؤون ال�سورية بانو�س مومتزي�س، خالل موؤمتر 
�سحايف يف جنيف، “ثمة يف الدرجة االأوىل م�سوؤولية على الدول جتاه 
“يوني�سف”،  للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة  وبح�سب  مواطنيها«. 
يعي�س حواىل 3 اآالف طفل من 43 بلداً يف خميم الهول يف �سمال 
�سرق �سوريا منذ احلملة االأخرية التي اأطلقها حتالف عربي كردي 
�سد تنظيم داع�س يف دي�سمرب -كانون االأول. وازداد عدد �سكان هذا 
املخيم اخلا�سع الإدارة كردية من 10 اآالف اإىل اأكرث من 75 األفاً، 
وفق مومتزي�س. واأ�سار اإىل اأن الظروف يف داخل املخيم وعلى الطرق 
�سخ�ساً   260 ق�سى  املتحدة،  االأمم  وبح�سب  للغاية.  �سيئة  كانت 
االنتقال  حماولتهم  ل��دى  اخلام�سة  �سن  دون  طفاًل   211 بينهم 
اإىل املخيم اأو عند و�سولهم اإليه بني 4 دي�سمرب -كانون االأول و17 
يف  واأطفالهن  داع�س  تنظيم  مقاتلي  ن�ساء  وت�سكن  -ني�سان.  اأبريل 

منطقة منف�سلة داخل املخيم.

عوا�صم

باري�س

لندن

وا�شنطن

داع�س يتبنى هجمات دامية يف بنيجرييا 
•• القاهرة-رويرتز:

قال تنظيم داع�س االإرهابي يف �سحيفة اأ�سبوعية اإنه �سجل مقتل واإ�سابة 69 
املت�سددين يف  اأفريقية مكلفة مبحاربة  وق��وات  النيجريي  اأف��راد اجلي�س  من 
اأفريقيا”  غرب  “والية  جماعة  ونفذت  املا�سي.  االأ�سبوع  مدى  على  هجمات 
التي ان�سقت عن جماعة بوكو حرام التي تتمركز يف نيجرييا يف عام 2016، 
�سل�سلة هجمات يف ال�سهور القليلة املا�سية. وقال التنظيم يف �سحيفة “النباأ” 
التابعة له اإن جنوده قتلوا عددا من اأفراد التحالف االأفريقي يف هجمات على 
نيجرييا  �سرق  ب�سمال  بورنو  والي��ة  يف  وبلدة  ع�سكري  وموقع  ع�سكرية  ثكنة 
االأفريقي  للتحالف  دبابة  اأن مقاتليه فجروا  واأ�ساف  ت�ساد.  ومنطقة بحرية 
ال�سبت قرب بلدة تومري يف النيجر وقتلوا كل اجلنود الذين كانوا على  يوم 
متنها، دون اأن يحدد عددا. ومل يت�سن الو�سول اإىل متحدث ع�سكري نيجريي 
للتعليق. وت�سن جماعة بوكو حرام متردا منذ نحو ع�سر �سنوات يف �سمال �سرق 
نيجرييا اأودى بحياة نحو 30 األف �سخ�س واأجرب نحو مليونني على الفرار 
اأول هجوم له يف جمهورية  االإرهابي، عن  التنظيم  واأعلن  من منازلهم. كما 
وذلك بعد مقتل  الكوجنو الدميقراطية واأعلنها “والية و�سط اإفريقية” “، 

جنديني من الكوجنو ومدين يف تبادل الإطالق النار.
وقال م�سدر يف مهمة حفظ ال�سالم التابعة لالأمم املتحدة وقيادي باملجتمع 
الثالثاء يف  يوم  ا�ستباكات وقعت  لقوا حتفهم يف  الثالثة  اإن  املدين لرويرتز 
بلدة بوفاتا. وتعاين البلدة واملنطقة املحيطة بها من عنف امليلي�سيات ووباء 
اإع��الن داع�س  ب�سكل م�ستقل من  التحقق  الوقت نف�سه. ومل يت�سن  اإيبوال يف 
باالأمم  امل�سدر  وق��ال  للتنظيم.  التابعة  لالأنباء  اأع��م��اق  وكالة  يف  ن�سر  ال��ذي 
املتحدة والقيادي يف املجتمع املدين ديفيد موازي اإن �سهودا يف موقع الهجوم 
تكون  املتحالفة، رمبا  الدميقراطية  القوات  ت�سمى  على جماعة  باللوم  األقوا 

لها �سالت بداع�س.

الوكالة االأمريكية للتنمية ت�سرح موظفيها بال�سفة وغزة

فل�سطني: اأمريكا نفذت جزءًا كبريًا من »�سفقة القرن«

بعد تهمي�سهم.. معظم عرب اإ�سرائيل يقاطعون االنتخابات
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

مواطنيها  اإ����س���رائ���ي���ل  ه��م�����س��ت  “كيف  ع���ن���وان  حت���ت 
لفت جو�سوا ميتنيك، مرا�سل موقع فورين  العرب؟”، 
بولي�سي من تل اأبيب، اإىل ال�سعور باخليبة ال�سائد بني 
عن  ميتنعون  معظمهم  جعل  ما  االإ�سرائيليني،  العرب 

امل�ساركة يف االنتخابات االأخرية. 
وبعدما تبني �سعف اإقبال العرب االإ�سرائيليني، يتحدث 
اإبريل   9 يف  الت�سويت  ي��وم  م�ساء  ج��رى  عما  ميتنيك 
املاآذن  م��ن  ال��دع��وات  خرجت  عندما  اجل���اري،  -ني�سان 
بيوتكم،  من  “اخرجوا  للعرب:  تقول  �سوت  ومكربات 

وقوموا بواجبكم. االأحزاب العربية يف خطر«.
ل��ك��ن وف��ق��اً الأري����ك رودن��ي��ت�����س��ك��ي، ال��ب��اح��ث ل���دى معهد 
الدميوقراطية االإ�سرائيلية ويف جامعة تل اأبيب، تبني 
امل�ساركة  عند فرز االأ�سوات االنخفا�س احلاد يف ن�سبة 
ت��اري��خ��ي من  اإىل م�ستوى  ال��ع��رب االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني،  ب��ني 
االنتخابات  يف   49.1% اإىل   2015 يف   %  63.5
االأخرية، كما تراجعت ن�سبة امل�ساركة االإجمالية مبعدل 

خم�س نقاط لت�سل اإىل 68% فقط. 
ا�ستعداد نتانياهو لت�سكيل  وح�سب كاتب املقال، يف ظل 
ي��ه��ودي��ة دينية  اأح�����زاب  م��ن  ائ��ت��الف��ي��ة �سيقة  ح��ك��وم��ة 
يف  ال��ع��رب��ي  التمثيل  ت��اآك��ل  متطرفة،  قومية  وميينية 

الربملان االإ�سرائيلي. 
ويف الوقت نف�سه، يواجه املواطنني العرب اأزمة ثقة يف 

نوابهم وتزايد التهمي�س يف ال�سيا�سات االإ�سرائيلية. 
التلفزيون  يف  عربية  �سحافية  اآهاري�س،  لو�س  وقالت 

اإىل ذلك، قالت الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية، يف 
بيان لها اإنها “ت�ستعد لت�سريح معظم العاملني التابعني 
تعتزم  ال  ولكنها  غ��زة،  وق��ط��اع  الغربية  ال�سفة  يف  لها 
االإذاعة  واأف��ادت  بالكامل«.  املنطقتني  يف  ن�ساطها  وقف 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ام��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، اخل��م��ي�����س، ن��ق��اًل عن 
املحليني،  املوظفني  عدد  تقلي�س  يتم  �سوف  اأنه  البيان 
االإ�سرائيليني،  وال��ع��رب  الفل�سطينيني  من  ومعظمهم 
وبع�س االإ�سرائيليني اليهود، من حوايل 100 موظف 
وتاأتي هذه اخلطوة بعد اأن األغت اإدارة ترامب  اإىل 14. 
م�ساعدات للفل�سطينيني مبئات املاليني من الدوالرات. 
 2018 الثاين  -ك��ان��ون  يناير  يف  ترامب  اإدارة  وب���داأت 

•• رام اهلل-وكاالت:

قالت وزارة اخلارجية الفل�سطينية، اإن االإدارة االأمريكية 
ت�سرتي  اأن  االأم����وال ميكن  اأن  اع��ت��ق��دت  م��ا  اإذا  واه��م��ة 
موافقة الفل�سطينيني على بيع وطنهم اأو ال�سمت على 

ت�سفية حقوقهم.
اأن  �سحايف  بيان  يف  الفل�سطينية  اخلارجية  واأو�سحت 
“�سفقة  خطة  بتنفيذ  فعاًل  ب���داأت  االأمريكية  االإدارة 
االإعالن  دون  م��راح��ل  وعلى  تدريجي  ب�سكل  القرن” 
كو�سنري  حت��دث  كما  ذل��ك  بعد  ويتبقى  عنها،  امل�سبق 
وغرينبالت ما ي�سمى “ال�سق االقت�سادي” من اخلطة 
“االآمال”،  من  الكثري  ترامب  فريق  عليه  يعلق  ال��ذي 
لذا اأبقوه اإىل ما بعد �سهر رم�سان ك�”عيدية” ل�سعبنا، 
واهمني باأن االأموال ميكن اأن ت�سرتي موافقتنا، وفقاً ملا 

ذكرته وكالة املعلومات الفل�سطينية “وفا« .
مبزيد  االإدالء  على  يت�سابق  ترامب  “فريق  اإن  وقالت، 
م��ن ال��ت�����س��ري��ح��ات وامل���واق���ف ب�����س��اأن م��ا ُت�����س��م��ى �سفقة 
كما  امل��ن��ت��ظ��ر  للم�سهد  ُم�����س��وق  �سجيج  خل��ل��ق  ال���ق���رن، 
يدعون، كان اآخرهم كو�سنري معلناً ان�سغاله يف حت�سري 
الفل�سطيني من خالل عر�س  لل�سعب  العيد”  “هدايا 
تلك ال�سفقة بعد �سهر رم�سان املبارك، يف درد�سة علنية 
املواعيد  تذكرنا  م��ا  اإذا  االأخ����رية،  بتقديرنا  ت��ك��ون  ل��ن 
املت�ساربة التي مت االإعالن عنها اأمريكياً لطرح �سفقة 
“فريق ترامب ن�سق ه��ذه اخلطة  اأن  واأك���دت،  ال��ق��رن«. 
املزعومة بتفا�سيلها مع اجلانب االإ�سرائيلي، وحتديداً 
وا�سنطن  اإىل  امل��ت��ك��ررة  زي���ارات���ه  ن��ت��ان��ي��اه��و خ���الل  م��ع 
اأن�����س��ت باهتمام  ال��ل��ق��اءات م��ع��ه، ف��ال��ف��ري��ق  وع�����س��رات 
ن��ت��ان��ي��اه��و، واأخ����ذ بها  ال���س��رتاط��ات والءات وحت��ف��ظ��ات 
موافقة  �سمان  على  منه  حر�ساً  للخطة  �سياغاته  يف 
مع  تتعار�س  واأال  عليها،  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء  رئي�س 
اأن ال�سفقة ُعدلت  ال��وزارة،  واأك��دت  ال�سيا�سية.  مواقفه 

مراراً وتكراراً لتنال قبول نتانياهو، وهو ما يف�سر حالة 
الطماأنينة التي اأعلن عنها باالأم�س ال�سفري االإ�سرائيلي 
اخلارجية  و���س��ددت  ال��ق��رن.  �سفقة  اإزاء  وا���س��ن��ط��ن  يف 
الغالبية  ن��ف��ذت  ت��رام��ب  اإدارة  اأن  ع��ل��ى  الفل�سطينية، 
اإال  العظمى من ال�سق ال�سيا�سي للخطة، ومل يبق منه 
عا�سمة  القد�س  ب��اأن  ترمب  اإع���الن  واع��ت��ربت  القليل، 
لدولة االحتالل اجلزء االأبرز يف هذه ال�سفقة، كما اأن 
اآخر  القد�س جزء  اإىل  اأبيب  اأمريكا من تل  �سفارة  نقل 
منها، اإ�سافة اإىل قرار اإغالق مكتب منظمة التحرير يف 
املالية ملوازنة  امل�ساهمات  وا�سنطن، واالإعالن عن قطع 
واإطالق حملة حتري�س ت�ستهدف الوكالة  “االأونروا”، 
تلك  م��ن  ج����زءاً  ت�سكل  جميعها  اإدائ���ه���ا،  وم�����س��داق��ي��ة 
اأن ا�سرائيل لها احلق باال�ستيطان  ال�سفقة، واالإع��الن 
مكوناتها،  اأح��د  اأي�ساً  هو  املحتلة  باالأر�س  مكان  اأي  يف 
اأن�����س��ئ��ت يف  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  و���س��م القن�سلية االأم��ري��ك��ي��ة 
هو  القد�س  يف  اأمريكا  �سفارة  اإىل   1844 عام  القد�س 
ال�سلطة  حم��ا���س��رة  اأن  كما  ال�سفقة،  م��ن  ج��زء  اأي�����س��اً 
املقدمة  املالية  امل�����س��اع��دات  ووق���ف  مالياً  الفل�سطينية 
م�ست�سفيات  دع��م  فيها  مب��ا  التنموية،  وللم�ساريع  لها 
بال�سيادة  واالع�������رتاف  ال�����س��ف��ق��ة،  م���ن  ج����زء  ال��ق��د���س 
االإ�سرائيلية على اجلوالن هو جزء من ال�سفقة اأي�ساً، 
اأال نن�سى ت�سريح فريدمان حول بقاء التواجد  ويجب 
املطلق  االأم��ن  اإ�سرائيل يف  ال�سفة وحق  االإ�سرائيلي يف 
فيها اأنه جزء من ال�سفقة«. و�سددت اخلارجية على اأن 
واالأمن،  وامل�ستوطنات  والالجئني  القد�س  ملف  اإنهاء 
االأمريكي ترامب  الرئي�س  االإعالن من جانب  �سيتبعه 
ب���االع���رتاف ب�����س��ي��ادة اإ���س��رائ��ي��ل ع��ل��ى اأج����زاء ك��ب��رية من 
ال�سفة الغربية املحتلة وما ت�سمى بالكتل اال�ستيطانية 
ال�سخمة. ووفقاً للمعطيات ال�سيا�سية فاإن اإدارة ترمب 
�ست�ستكمل تنفيذ ال�سق ال�سيا�سي من ال�سفقة من خالل 
فل�سطيني منف�سل يف قطاع غزة.  كيان  اإقامة  ت�سجيع 

نتانياهو يف 2015، ور�سالته لتحفيز املوؤيدين لليمني 
�سناديق  ع��ل��ى  ي��ت��دف��ق��ون  “العرب  ب��ع��ب��ارة  للت�سويت 
اأول  امل�����س��رتك��ة،  ال��ق��ائ��م��ة  حت��ال��ف  ح�سل  االنتخاب”، 
اندماج من نوعه بني اأحزاب عربية ذات اإيديولوجيات 
متباينة، على ثالث اأكرب ح�سة يف الربملان االإ�سرائيلي. 

االإ�سرائيلي “بداأ ال�سا�سة العرب البحث عن الذات. مل 
النظام  يف  الثقة  حجب  على  ال��ع��رب  الناخبون  ي�سوت 
االإ�سرائيلي االنتخابي وح�سب، بل اختاروا حجب الثقة 
عن ممثليهم” اأي�ساً.  تلك حالة اأبعد ما تكون عن بهجة 
اأع���وام. فرغم فوز  اأرب��ع��ة  قبل  اإ�سرائيل  ع��رب  بها  �سعر 

اإىل الفل�سطينيني،  مراجعة جلميع امل�ساعدات املوجهة 
“�ستعيد  اإنها  قالت  العام  نف�س  من  -مت��وز  يوليو  ويف 
دول  اإىل   2017 امل��ال��ي��ة  ال�سنة  اأم����وال  جميع  توجيه 
اأخرى”، وتوا�سل اإدارة ترامب االحتفاظ باأموال ال�سنة 

املالية 2018 يف انتظار نتائج املراجعة.
واعتربت التخفي�سات حماولة لل�سغط على امل�سوؤولني 
الفل�سطينيني ال�ستئناف حمادثات ال�سالم مع اإ�سرائيل، 
االإع��الن عن  االأبي�س قبل  البيت  التوا�سل مع  واإع��ادة 
خطته املوعودة لل�سالم يف ال�سرق االأو�سط، والتي تعرف 
م�سبقاً  الفل�سطينيون  ورف�س  القرن«.  “�سفقة  با�سم 

هذه ال�سفقة.

وجعلت تلك النتيجة العرب ي�سعرون اأنهم قوة �سيا�سية 
قادرة على اأن تكون العباً يف ال�سيا�سات الربملانية. 

اأح��زاب يهيمن  اأع�ساء الربملان من  وهكذا تراجع عدد 
اإىل  والي��ت��ه  املنتهية  ال��ربمل��ان  يف   13 م��ن  ع��رب  عليها 
10، موزعني بني حزب حدا�س تال، وحزب البلد رام. 
و���س��ي��رتاج��ع ع���دد ال��ن��واب ال��ع��رب م��ن جميع االأح����زاب 
املقتطع  ال��وف��د  و�سيجل�س  ن��ائ��ب��اً.    12 اإىل   17 م��ن 
جانب  اإىل  املعار�سة،  �سفوف  يف  العرب  امل�سرعني  من 
اأحزاب �سهيونية ي�سارية، منيت اأي�ساً بخ�سائر موؤملة يف 
االنتخابات. وخالل االنتخابات، مل يتوا�سل حزب اأزرق 
ميني  على  ورك��ز  ع��رب،  ناخبني  م��ع  الو�سطي  واأبي�س 
الو�سط االإ�سرائيلي.  وح�سب كاتب املقال، لطاملا كانت 
ال��ع��رب، ممثل ح��زب ح��دا���س تل،  اأح���زاب يهيمن عليها 
اإ�سرائيلياً وحيداً، دخيلة على  يهودياً  نائباً  الذي ي�سم 
ال�سيا�سات االإ�سرائيلية، ومل يدع اأي منها للم�ساركة يف 

حكومة ائتالفية. 
اأحزاب  االأم��د بني  تعاون ق�سرية  وكانت هناك مرحلة 
عربية وحكومة رئي�س الوزراء اإ�سحاق رابني يف بدايات 
الت�سعينات، عندما وقعت احلكومة االإ�سرائيلية اتفاقيات 
الفل�سطينيني.  ورغم ذلك، يرغب عدد من  �سالم مع 
نفوذاً  متار�س  اأحزابهم،  روؤي��ة  يف  االإ�سرائيليني  العرب 
�سيا�سياً.  ولذا قال مو�سى اأ�سدي، مدير تنفيذي ل�سركة 
دعاية “تعترب تلك النتائج مبثابة زلزال �سيا�سي. انهار 
�سكلنا  عندما  اأع����وام  اأرب��ع��ة  قبل  حققناه  اإجن���از  ف��ج��اأة 
مبلغه،  ال��ع��رب  ال��ن��واب  غ��رور  وبلغ  امل�سرتكة.  القائمة 

وعجزوا عن حماية القائمة امل�سرتكة«.

وعّدت  الدولتني.  حلل  �سربة  باأنه  وا�سع  نطاق  على  ليفني  ان�سحاب 
“اإيكونومي�ست” الربيطانية يف تقرير اأن ليفني، التي كانت يف ال�سابق 
ليفني  وتعترب  فل�سطينية.  دول��ة  تاأ�سي�س  اأي��دت  نتانياهو،  حا�سية  من 
يعني  ال  االنف�سال  لكن  الفل�سطينيني،  ع��ن  لالنف�سال  قوية  م��وؤي��دة 
املوؤيد  لدولة فل�سطينية م�ستقلة ذات �سيادة.  ومع غيابها، فاإن  تاأييداً 
البارز القوي للف�سل يف حملة االنتخابات كان غاباي، الذي ح�سل على 
بالق�سايا االقت�سادية واالجتماعية،  برنامج احلزب  واأثقل  6 مقاعد. 
لكنه تعامل اأي�ساً مع احلاجة اإىل مبادرة �سيا�سية جتاه الفل�سطينيني. 

اأولوية حزب العمل هي الدفع نحو االنف�سال  وعلى غرار ليفني، فاإن 
عن الفل�سطينيني واحلفاظ على الغالبية اليهودية الإ�سرائيل، اأو على 
“الطابع الوطني” للدولة.  واأ�سار وايت اإىل اأن الئحة اأزرق اأبي�س توؤيد 
�سيا�سة االنف�سال، وتدعم دولة فل�سطينية م�ستقلة فوق االأرا�سي التي 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

بعد حملة انتخابية مثرية لالنق�سام، متكن رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي 
اأزرق  قائمة  مثلته  ال��ذي  التحدي  على  التغلب  من  نتانياهو  بنيامني 
عليها  �سيطر  انتخابات  يف  البيد،  ويائري  غانت�س  بني  بزعامة  اأبي�س 

م�سري نتانياهو، يف ظل جتاهل كلي تقريباً للفل�سطينيني. 
بولي�سي”  “فورين  جملة  يف  واي���ت  ب��ن  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال�سحايف  وك��ت��ب 
االأمريكية اأن اأحد الذين اأعطوا االأولوية للق�سية الفل�سطينية مل يكن 
بزعامة  احلركة،  “هاتنوعا”  كان ذلك حزب  باالنتخابات.   له عالقة 
ت�سيبي ليفني. وبعد اإعالن زعيم حزب العمل اآيف غاباي تفكيك حتالف 
العمل، اختارت ليفني االن�سحاب  اأن�ساأته مع  الذي  ال�سهيوين  املع�سكر 
اأظ��ه��رت��ه اال���س��ت��ط��الع��ات.  وُو�سف  اأداء م��ري��ع  م��ن االن��ت��خ��اب��ات عقب 

بعيد  من  العمل  حزب  برنامج  تطرق  وبينما  حالياً.   اإ�سرائيل  حتتلها 
اقرتح  اإذ  التفا�سيل.  تكمن يف  ال�سياطني  فاإن  فل�سطينية،  دولة  لفكرة 
الكتل  اإ�سرائيل  ت�سم  واأن  ال�سالح،  منزوعة  ال��دول��ة  تكون  اأن  احل��زب 
هذه  وحجم  عدد  يحدد  ومل  املحتلة.  الغربية  ال�سفة  يف  اال�ستيطانية 
با�ستكمال طريق جدار  احلزب  منف�سل من  التزام  هناك  وكان  الكتل، 
الف�سل يف ال�سفة الغربية، والقد�س عا�سمة اإ�سرائيل، مع تعهد ب�ستفتاء 
على نقل �ساحية العي�ساوية وخميم �سعفاط من بلدية املدينة. وتخدم 
هذه اخلطوات غر�ساً مزدوجاً، نقل الفل�سطينيني الذين ي�سكلون االآن 
الفكرة  متدٍن،  بتلميح  ويدفع،  املدينة،  من  القد�س،  �سكان  من   40%
نحو االنف�سال.  وقال اإن قائمة اأزرق اأبي�س حددت تفا�سيل اأقل، لكنها 
يف خطوطها العري�سة، مت�سابهة مع حزب العمل، ودعت اإىل “احتفاظ 
ال�سفة  يف  اال�ستيطانية  والكتل  االأردن،  غور  على  بال�سيطرة  اإ�سرائيل 

الغربية«.  وقال البيد اأمام ح�سد من الناخبني اإن فكرة االنف�سال عن 
االأرا�سي  على  االإ�سرائيلي  للجي�س  العمل  حرية  ت�سمل  الفل�سطينيني 
رئي�س  ورف�س  اإ�سرائيل.  اأي��دي  يف  االأردن  غور  اإبقاء  مع  الفل�سطينية، 
اأزرق  الئ��ح��ة  يف  الع�سو  ي��ع��ال��ون  مو�سى  ال�سابق  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  االأرك����ان 
ال�سيا�سي  االنف�سال  فكرة  واأي��د  فل�سطينية،  دولة  قيام  �سراحة  اأبي�س 
موؤيدي  التمييز بني  ويعترب  ذلك.  اقت�سادية عو�س  مبادرات  وتقدمي 
اأ�سا�ساًي، الأنه بالن�سبة اإىل  االنف�سال ومعار�سي قيام دولة فل�سطينية 
الفل�سطينية  ال�سيادة  اإىل  يتطرق  ال  االإنف�سال  فاإن  ك��رثاً،  اإ�سرائيليني 
حكم  عن  اإ�سرائيل  م�سوؤولية  تقليل  منه  الهدف  بل  امل�سري.  تقرير  اأو 
الذي  الدميوغرايف  بالتهديد  يو�سف  ما  مع  والتعامل  الفل�سطينيني، 
اإ�سرائيل، يف الوقت الذي يحتفظ فيه بكامل االأرا�سي  ي�سكلونه داخل 

املحتلة قبل 1948، و�سمان غالبية من ال�سكان اليهود.

الدعوات االإ�سرائيلية لالنف�سال ال تعني حل الدولتني 

امل�سماري: ت�سدينا بحزم لهجوم امليلي�سيات على قاعدة متنهنت
•• عوا�صم-وكاالت:

اأك���د امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م اجل��ي�����س الليبي 
“قوات  اأن  امل�����س��م��اري،  اأح��م��د  ال���ل���واء 
اجلي�س الليبي ت�سدت بحزم و�سجاعة 
ل��ه��ج��وم امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات امل���رت���زق���ة على 
امل�سماري،  وق����ال  مت��ن��ه��ن��ت«.  ق���اع���دة 
خالل موؤمتر �سحفي له يف بنغازي اأن 
اأموال  يدفع  الوفاق  حكومة  “رئي�س 
الليبي”  اجل��ي�����س  مل��ه��اج��م��ة  مل��رت��زق��ة 
بح�سب ما ذكرت “�سحيفة املتو�سط” 

الليبية.
اجلي�س  “قوات  اإن  امل�����س��م��اري،  وق���ال 
ل��ل��ق��اع��دة يف و�سط  ���س��ع��ارات  ر����س���دت 
اجلي�س  مل���ح���ارب���ة  ت���دع���و  ط���راب���ل�������س 
“ ق���وات الوفاق  ال��ل��ي��ب��ي«. واأ����س���اف: 
نفذت غارة على منطقة اجلفرة لكنها 

مل ت�سفر عن اأي خ�سائر«.
و����س���دد امل�����س��م��اري ع��ل��ى ت���ق���دم ق���وات 
طرابل�س  معركة  يف  توا�سل  اجلي�س 
امليلي�سيات  ق��ب��ل  م��ن  حم����اوالت  رغ���م 
لل�سيطرة على العزيزية و�سط معارك 

عنيفة.
اإن  دب���ل���وم���ا����س���ي���ون  ق�����ال  ذل������ك،  اإىل 
اإنه  قالتا  ورو���س��ي��ا  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
االأمن  تاأييد قرار ملجل�س  ال ميكنهما 
ال���ت���اب���ع ل�����الأمم امل���ت���ح���دة ي���دع���و اإىل 

واأو�سحت  ال���ق���ادم.  االأ���س��ب��وع  ال���ق���رار 
موقفيهما  ورو�سيا  املتحدة  ال��والي��ات 
فيه  ق��دم  للمجل�س  مغلق  اج��ت��م��اع  يف 
ليبيا  اإىل  امل���ت���ح���دة  االأمم  م��ب��ع��وث 
غ�سان �سالمة بيانا دعا فيه اإىل وقف 
االأ�سلحة  اأن  النار، وح��ذر من  اإط��الق 
تتجه  اأن��ه��ا  وم��ن  ال��ب��الد  على  تتدفق 
ويتناق�س  خطري.  اإن�ساين  و�سع  اإىل 
امتناع الواليات املتحدة عن دعم قرار 
االأم��ن مع معار�سة وا�سنطن  جمل�س 
ل��ه��ج��وم حفرت،  ال�����س��اب��ق  ال��ع��ل��ن��ي��ة يف 
ال���ذي ب���داأ اأث��ن��اء زي����ارة االأم����ني العام 
جوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم 

لطرابل�س.

اإط��الق النار يف ليبيا يف الوقت  وق��ف 
تعرت�س  رو�سيا  اأن  واأ�سافوا  احل��ايل. 
اأع��دت��ه بريطانيا  ال���ذي  ال��ق��رار  ع��ل��ى 
القائد  ع��ل��ى  ب���ال���ل���وم  ي��ل��ق��ي  وال������ذي 
قوات  ق��ائ��د  حفرت  خليفة  الع�سكري 
�سرق ليبيا “اجلي�س الوطني الليبي” 
يف الت�ساعد االأخ��ري يف العنف عندما 
زحفت قواته اإىل م�سارف طرابل�س يف 

وقت �سابق هذا ال�سهر.
�سببا  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  ت��ذك��ر  ومل 
مل��وق��ف��ه��ا م���ن م�����س��ودة ال����ق����رار، التي 
النفوذ  �ساحبة  ال����دول  اأي�����س��ا  ت��دع��و 
�سمان  اإىل  املتحاربة  االأط����راف  على 
االل�����ت�����زام ب���ال���ه���دن���ة ك���م���ا ت���دع���و اإىل 

االإن�سانية  امل�ساعدات  بو�سول  ال�سماح 
ب�سكل غري م�سروط يف ليبيا.

املتحدة لدى  الواليات  بعثة  وامتنعت 
ترد  ومل  التعليق.  عن  املتحدة  االأمم 
البعثة الرو�سية لدى املنظمة الدولية 

على طلب للتعقيب.
للمجل�س  ق����رار  اأي  ����س���دور  وي��ح��ت��اج 
دون  اأع���������س����اء  ت�����س��ع��ة  م���واف���ق���ة  اإىل 
اخلم�س  ال������دول  م���ن  اأي  ا����س���ت���خ���دام 
املتحدة  الواليات  الع�سوية-  الدائمة 
وبريطانيا وفرن�سا ورو�سيا وال�سني- 
يت�سح  ومل  “الفيتو”.  النق�س  حلق 
بريطانيا  ك���ان���ت  اإذا  م���ا  االآن  ح��ت��ى 
م�سودة  ب�����س��اأن  امل��ف��او���س��ات  �ستوا�سل 

تعليق حمادثات طالبان واحلكومة االأفغانية 
•• عوا�صم-وكاالت:

اأظهرت موؤ�سرات اأم�س اأن حمادثات ال�سالم احلا�سمة بني طالبان واحلكومة 
اأعربت فيه وا�سنطن عن خيبة  الذي  الوقت  االأفغانية قد مت تعليقها، يف 

اأملها وح�ست الطرفني على العودة اىل طاولة املفاو�سات.
فان  املعنية،  االأط���راف  ع��ن  ر�سمية  بيانات  ���س��دور  ع��دم  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
رئي�س املنظمة التي ت�ست�سيف املحادثات يف الدوحة اأعلن خروج االأمور عن 

م�سارها ب�سبب خالف حول حجم وطريقة ت�سكيل الوفود امل�ساركة.
“هذا  ال��ن��زاع والعمل االإن�����س��اين  ب��رك��ات م��ن مركز درا���س��ات  وق��ال �سلطان 
اأن ي�سارك يف  اأكرث حول من يجب  املوؤ�سف �سروري لبناء اجماع  التاأجيل 

املوؤمتر«.
ب250  قائمة  عن  الثالثاء  غني  اأ�سرف  االأفغاين  الرئي�س  ادارة  واأعلنت 
اأفغان�ستان، وبينهم �سخ�سيات حكومية،  �سخ�سا ميثلون كل القطاعات يف 

للم�ساركة يف ما ي�سمى احلوار االفغاين الداخلي الذي يبداأ ال�سبت .
ل��ك��ن ط��ال��ب��ان ���س��خ��رت م��ن ه���ذه ال��ق��ائ��م��ة ال��ط��وي��ل��ة وو�سفتها ب��اأن��ه��ا غري 

وقالت ان ال “خطط لديها” للقاء هذا الكم من االأ�سخا�س. “طبيعية”، 
وكانت طالبان التي تعترب غني وحكومته مطية اأمريكية قد اأ�سّرت اي�سا 

على عدم قبولها التفاو�س مع كابول مبا�سرة يف املوؤمتر.
اأمله  “خيبة  اأفغان�ستان زملاي خليل زاد عن  واأعرب املبعوث االمريكي اىل 

لتاأخري احلوار االأفغاين الداخلي«.
وكتب على تويرت “نحن على ات�سال مع كل الفرقاء، و�سجعنا اجلميع على 

ان يبقوا ملتزمني باحلوار«.
اىل  االأم���ور  واإع����ادة  الفر�سة  انتهاز  على  االأط����راف  ك��ل  “اأح�س  واأ���س��اف 

م�سارها باالتفاق على قائمة بامل�ساركني متثل كل االأفغان«.
طالبان  مع  منف�سلة  ثنائية  �سالم  مفاو�سات  املتحدة  ال��والي��ات  وجت��رى 

كجزء من اجلهد الذي تبذله منذ �سهور للتو�سل اىل اتفاق �سالم.
وت��اأت��ي ه��ذه ال��ت��ط��ورات م��ع ان���دالع اأع��م��ال عنف ج��دي��دة يف جميع اأنحاء 

ر طالبان ل�سن ما ي�سمى بهجوم الربيع. اأفغان�ستان، مع حت�سّ
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العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/9 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1-�سركة االحتاد للبناء واال�ستثمار ذ.م.م جمهول حمل 
غيار  لقطع  عبدالواحد  عبداهلل  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  االقامة 
اأقام  الن�سار قد  ���س.ذ.م.م وميثله:فتوح يو�سف حممد ح�سني  ال�سيارات 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه  به وقدره )141865( درهم اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/539 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1-كيلي للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
وميثلها/اوميد  احلافالت  لتاأجري  اليا�س  التنفيذ/موؤ�س�سة  طالب  ان 
اأقام  قد  اأ�سعدي  خلفان  ح�سن  �سهيل  وميثله:خديجة  ا�سغر  خ��ان  علي 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )262384.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/910 تنفيذ جتاري
بوتياتو  �ساجي  ���س.ذ.م.م 2-  للتجاره  املنفذ �سده/1-جنمه حب�سان  اىل 
�سوداكر ادا�س بي كي جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/موارد 
اأقام  قد  املهري  احلر�سي  احمد  �سامل  وميثله:عي�سى  ����س.م.خ  للتمويل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )846962.33( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/1058 تنفيذ جتاري

���������س.ذ.م.م جمهول  ل��ل��دي��ك��ور  ال�����س��ع��ار  امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1-ا����س���ام���ة  اىل 
اإ.ع.م  انرتنا�سيونال  التنفيذ/ابرلينك  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد  وديع مطر  وميثله:مارون 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )112651( درهم اىل طالب 
االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/796 تنفيذ جتاري

ان  االق��ام��ة مبا  �سيفو حمود جمهول حمل  ���س��ده/1-ع��ادل  املنفذ  اىل 
�����س.ذ.م.م  لوجي�ستيك�س  ان��د  �سيبينج  اوري��ن��ت  التنفيذ/�ساجا  ط��ال��ب 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد  وديع مطر  وميثله:مارون 
دره��م اىل  وق��دره )494368.31(  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/365 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1-�سركة اخلليج البحرية لل�سيانة واخلدمات املالحية دبي 
التنفيذ/�سبيد  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  دب��ي  جيمو�س   - ذ.م.م 
بن هويدن  �سعيد عبداهلل  ���س.ذ.م.م وميثله:خليفة عبداهلل  للتجارة  بال�ست 
الكتبي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )149303( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/1204 تنفيذ جتاري

�����س.ذ.م.م جمهول حمل  الطبي  االي��ط��ايل  ���س��ده/1-امل��رك��ز  املنفذ  اىل 
الطبيه  للخدمات  ال��دول��ي��ه  التنفيذ/اأبوظبي  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
ذ.م.م - فرع دبي وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)16128183.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/3511 تنفيذ مدين
حمايون   -2 النعيمي  عبدالرحمن  احمد  مبارك  �سامل  ملالكها  للنقليات  �سده/1-الوزير  املنفذ  اىل 
للتاأمني  الوطنية  الفجرية  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  حبيب  الرحمن 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  مطر  وديع  وميثله:مارون 
ح�سوريا  املحكمة  حكمت  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )637333( وق��دره  به  املنفذ 
الثاين  عليه  وامل��دع��ي  االوىل  عليها  للمدعي  احل�سوري  ومبثابة  الثالثة  عليها  للمدعي  بالن�سبة 
وللمدعي عليها الرابعة اوال:بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �سفة بالن�سبة للمدعي عليها 
الثالثه - ثانيا:رف�س الدعوى بالن�سبة للمدعي عليها الرابعة - ثالثا:الزام املدعي عليهما االوىل 
والثاين بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ )473.025( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا 
من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد والزمتهما بالر�سوم وامل�ساريف والف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/1072 تنفيذ جتاري
فا�سانثا  �سارل�س   -2 ���س.ذ.م.م  ميديا  فوك�س  �سده/1-كا�سل  املنفذ  اىل 
ك��وم��ار ث��ريوج��ان��ام جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  �سيلفاراج بانديان كي بي ام بانديان قد 
درهم  وق��دره )336115(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل  بالت�سامن 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/4684 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1-�سركة اخلليج البحرية لل�سيانة واخلدمات املالحية دبي 
ذ.م.م جيمو�س دبي حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/النور�س اك�سربي�س 
للنقل العام ���س.ذ.م.م وميثله:فتيحة حممد برجو قوراري نعلنكم بانه مت 
حجز  رق����م:2018/78  التحفظي  احلجز  يف  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز 
حتويل  وتقرر  دره��م   )199319.50( املطالبه  للمبلغ  وف��اء  جت��اري  حتفظي 
احلجز التحفظي رقم:2018/78 حجز حتفظي جتاري اىل حجز تنفيذي يف 
امللف رقم:2018/4684 تنفيذ جتاري مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على 

قرار �سعادة قا�سي التنفيذ بتاريخ:2019/4/1.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

                يف  الدعوى 2019/6  عمايل خدمة م�شاعدة جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-حم���م���ود اح��م��د ي��ح��ى زك��ري��ا ال��ي��ح��ي��ى جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ن��وره��ا���س��ان��اه درام����اوى خم��ت��ار ق��د اأقام 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  عليك 
)22156( درهم وتذكرة عوده مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2019/4/24 ال�ساعة 09.30 �س 
بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2019/2720  عمايل جزئي 

اىل املدعي عليه/1- دلتا لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
علي فتحي عبدلفتاح عبدالقوي قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
الف�سل  وقبل  املحكمة مبثابة احل�سوري  التايل حكمت  التمهيدي  بتاريخ: احلكم  حكمت 
�سهادة  فيها  االثبات مبا  بكافة طرق  املدعي  ليثبت  للتحقيق  الدعوى  باحالة  املو�سوع  يف 
ال�سهود انه قام ب�سداد ر�سوم اال�ستقدام للمدعي عليها من ماله اخلا�س وعلى املدعي عليها 
النفي بذات الطرق وحددت لذلك جل�سة 2019/5/5 ل�سماع �سهود الطرفني يف متام ال�ساعة 
التحقيق بذات اجلل�سة وارجاأت  ان ينتهي  القا�سي )220( على  العا�سرة �سباحا يف مكتب 
وكلفت  للمدعي  اع��الن  مبثابة  احلكم  بهذا  النطق  املحكمة  واع��ت��ربت  امل�ساريف  يف  البت 
املدعي باعالن املدعي عليها عن طريق الن�سر مبنطوق احلكم ، وحددت لها املحكمة جل�سة 

يوم االحد املوافق:2019/5/5 ال�ساعة:10:00 �سباحا يف مكتب القا�سي 220. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/1289  تنفيذ عمايل 
�سركة  والتجارة  وال�سياحة  والبناء  للعقارات  ان  ات�س  اي  �سده/1-  املنفذ  اىل 
حم��دودة   جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عبد البا�سط 
قد  ن�سيب   ب��ن  عبدالرحمن  ن�سيب  وميثله:عبدالرحمن  ر���س��وان  �سليمان 
املبلغ املنفذ به  اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
وقدره )13771( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ 
)1159( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1168  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سيا العمال النجارة �س.ذ.م.م 2- دميا�سكو لالعمال 
كافية  /كوباكابانا  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية 
وميثله:فتوح يو�سف حممد ح�سني الن�سار قد اأقام عليك الدعوى مو�سوعها 
والر�سوم   %12 ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م   )56.901( مببلغ  مطالبة 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم املوافق:�س ب  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/3456  جتاري جزئي 

�س.ذ.م  الداخلي  الت�سميم  تنفيذ  الع��م��ال  اوت  فيت  اب  بيلد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/4/11  
وميثلها  ذ.م.م  االث���اث  ل�سناعة  امل�سرق  ل�سالح/�سركة  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
مديرها/عمران حممد �سليم ابو عيده بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)72019( درهم وفوائده بواقع 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد 
والزمتها امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1241  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة جيني الكهروميكانيكية ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /�ساحل العرب للنقل اخلا�س للركاب باحلافالت وميثله:خديجة �سهيل 
ح�سن خلفان ا�سعدي قد اأقام عليك الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  وق��دره )20400(  مببلغ 
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثالثاء 
املوافق:2019/4/23 ال�ساعة:8:30 �سباحا بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/4551  جتاري جزئي 

حمل  جم��ه��ول  �����س.ذ.م.م  وال��ف��واك��ه  اخل�سار  لتجارة  التقوى  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/3/26  يف الدعوى 
بان  عليها  املدعي  بالزام  ���س.ذ.م.م  والتخلي�س  لل�سحن  ل�سالح/الرتا  اعاله  املذكورة 
اليه فائدة قانونية ب�سيطة  توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )65.057.50( درهم م�سافا 
قدرها 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2018/12/8 وحتى 
اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  بامل�ساريف  عليها  املدعي  والزمت  ال�سداد  متام 
املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/4570  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- مقهى وحلويات ماء ورد �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/2/24  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ايه جي ايه ايه دي كيه كومبونيكاي�سن نتوورك م.د.م.�س بالزام املدعي عليها 
فل�سا(  وخم�سني  دره��م  وت�سعني  و�سبعة  ال��ف  و�ستني  )�ستة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2018/10/17 
 . املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف  بامل�سروفات ومببلغ  والزمتها  ال�سداد  وحتى متام 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/2342  جتاري جزئي 
كو�ساتو   -2 �����س.ذ.م.م  البناء  م��واد  لتجارة  �ستار  كري�ستال  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
راجي�س اباتو فينو جوباالن مينو 3- ناجنارات �سبري جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2019/2/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
بان  االوىل  عليها  املدعي  بالزام  ذ.م.م  للتجارة  ال�سبع  البحار  ل�سالح/�سركة  اعاله 
توؤدي للمدعية مبلغ )70607.12( درهم وفوائده بواقع 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ 
املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
بن  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  االع��الن  هذا  لن�سر  التايل 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1315  جتاري جزئي
بولو�س  ايدا�سريي  �سايجو  جيورج   -2 ذ.م.م  كركم  1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
والفواكه  للخ�سار  غ��الم��ي  علي  /�سركة  امل��دع��ي  ان  االق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
ذ.م.م وميثله:�ساره �ساه بيك حممد البلو�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم   )180218.85( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق:2019/4/28 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة �س  ال�����س��اع��ة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/358  عقاري كلي
اىل اخل�سم املدخل / 1-�سركة بريدج واي بروبرتيز ليمتد - جزر العذراء الربيطانية 
وب�سفتها  ال�سخ�سية  ب�سفتها   - ت��وراين  /ريكا  املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
�سريك ومدير �سركة بريدج واي بروبرتيز ليمتد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
ال�سركة  مدير  ب�سفته  عليه  املدعي  ابرمه  ال��ذي  بالبيع  الت�سرف  ببطالن  املطالبة 
بريدج واي بروبرتيز ليمتد م ع �سركة ام ار تي جروب هولدينجز ليمتد املتعلق ببيع 
قطعة االر�س والتاأ�سري بذلك لدى موؤ�س�سة التنظيم العقاري وكافة اجلهات والر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها 
لذا    ch1.B.8:بالقاعة ال�ساعة:11:00 �س  امل��واف��ق:2019/5/12  يوم االحد  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/245  عقاري كلي

)ف���رع( جمهول  ات�����س  ب��ي  ام  ج��ي  انف�ست  كابيتال  1-ال��رتن��ات��ي��ف   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  العو�سي قد  احمد  ابراهيم  املدعي /جابر  ان  االقامة مبا  حمل 
والدفعات  احلجز  مقدم  مبلغ  ورد  العقود  وف�سخ  البيع  بابطال  املطالبة  ومو�سوعها 
 )1.980.000( وق���دره  مببلغ  والتعوي�س  دره���م   )945.301( وق���دره  مبلغ  ب��اج��م��ايل 
التام  ال�سداد  اب���رام االت��ف��اق وحتى  ت��اري��خ  ب��واق��ع 12% م��ن  القانونية  دره��م وال��ف��وائ��د 
املوافق:2019/4/23  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  واالتعاب.وحددت  وامل�ساريف  والر�سوم 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.B.8:بالقاعة �س  ال�ساعة:11:00 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/464  جتاري كلي

اأف�سل  بن  �سردار  بن  في�سل   -2 ����س.ذ.م.م  العقارية  للو�ساطة  1-�سون   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول  ذ.م.م  العقارية  للو�ساطة  ل�سركة/�سون  امل�سئول  امل��دي��ر  وب�سفته  ب�سخ�سه  خ��ان 
حمل االقامة مبا ان املدعي /حممد �سهل حممد �سهل ال�سهل وميثله:حممد احمد �سعيد 
ال�سعدي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى �سحة احلجز التحفظي رقم:140/2019 
باداء  عليها  املدعي  بالزام  وثبوت احلق  بتاريخ:2019/2/28  ال�سادر  حجز حتفظي جتاري 
اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��وائ��د  دره���م   )581.673( وق���دره  مبلغ 
االربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  الفعلي.وحددت  ال�سداد  مت��ام  وحتى   2017/12/25 فيي  احلا�سل 
باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا    ch1.B.8:بالقاعة ال�ساعة:09:30 �س  امل��واف��ق:2019/4/24 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
اعالن بالن�شر

رقم 2019/2951 
املنذر/عبدالهادي احمد بالل برجنكجي
املنذر اليه:حممد وقار ر�سا ر�سا حممد

املو�سوع:
ال�سيك  قيمة  دره��م   )46.000( مبلغ  �سداد  و�سرعة  ب�سرورة  اليه  املنذر/املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته وامل�ستحق للمنذر وذلك خالل مدة اأق�ساها )5( ايام من تاريخ الن�سر 
امر  ا�ست�سدار  القانونية حقوقه وطلب  االج��راءات  كافة  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واال 
كافة  اليه  املنذر  وال�سرر مع حتميل  العطل  املنا�سب عن  بالتعوي�س  واملطالبة  االداء 

الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

مو�سكو ميكن اأن تاأمل يف اأن يكون 
�سعيًفا”،  رئ��ي�����ًس��ا  “زيلين�سكي 
ب���ورو����س���ن���ك���و  اأ�����س����ب����ح  ح�����ني  يف 
رج���ل ���س��دام وم��واج��ه��ة، راف�سا 

للتنازالت واحللول الو�سط.
اخلط  على  يتوّقف  �سيء  ك��ل  ان 
ال����ذي ���س��ي��ت��ب��ّن��اه زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي، اإذا 
باإدامة  ال��ت��زم  “اإذا  ان��ت��خ��اب��ه.  مت 
اخلط املت�سدد ل�سلفه، من خالل 
امل���ط���ال���ب���ة ب���ال���ق���رم، ودون���ب���ا����س، 
�سيكون  ال��رّد  فاإن  وبالتعوي�سات، 
يف غ��اي��ة ال��ق�����س��وة واحل�����ّدة. على 
عملية  ���س��ت��ت�����س��ارع  امل���ث���ال،  �سبيل 
الرو�سية  ال�سفر  ج���وازات  ت��وزي��ع 
االنف�سالية  املناطق  �سكان  على 
تو�سح  ك����م����ا  دونبا�س”،  يف 

�ستانوفايا.
فتح  اخ����ت����ار  وان  ح���ت���ى  ول����ك����ن، 
ثوب  يف  وظ��ه��ر  ب��ي�����س��اء،  �سفحة 
رو�سيا،  م���ع  ل��ل��ت��ف��او���س  امل��ن��ف��ت��ح 
فلن يتمكن اأبًدا من اتباع �سيا�سة 

ت�ستجيب مل�سالح الكرملني.
عن ليبريا�سيون

اإنتاج  اأوكرانيا  من  ت�ستورد  ولن   
اخلفيفة،  وال�سناعات  ال�سيارات، 
وامل���ع���ادن امل��ع��اجل��ة، وال��ت��ي بلغت 
مليون   220 م��ن  اأك���رث  قيمتها 

يورو عام 2018. 
الذي  النفط  اإىل حجم  وبالنظر 
اأوكرانيا، فاإن  اإىل  ت�سّدره رو�سيا 
املقام  يف  رم���زي���ة  احل���رك���ة  ه����ذه 
االأول. عام 2018، وفقا لالأرقام 
اجلمركية للتجارة اخلارجية، مت 
النفط  606.7 طن من  ت�سليم 
 355 مببلغ  وم�ستقاته،  اخل���ام 
األ���ف ي���ورو، م��ن قبل رو���س��ي��ا اإىل 
 ،2016 ع�����ام  ويف  اأوك�����ران�����ي�����ا. 
ا�ستوردت كييف �سبع مرات اأكرث، 
 1.5 مقابل  طن   4،403.5 اأو 

مليون يورو.
ه����ذه  اإن  م���ي���دف���ي���دي���ف  وق��������ال 
“اأعمال  على  رّد  ه��ي  االإج����راءات 
يف 10 اأبريل،  كييف العدائية”. 
م������ددت احل���ك���وم���ة االأوك����ران����ي����ة 
قائمة املنتجات الرو�سية املحظور 
يف  مبا  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل  ا�ستريادها 

ذل���ك احل���اوي���ات ال��زج��اج��ي��ة )7 
 ،)2018 ع�����ام  ي������ورو  م���الي���ني 
الغيار  ال��ف��ورم��ول، وقطع  وم���ادة 
ل�سناعة القطارات ... ويف نهاية 
عام 2018، مددت اأوكرانيا بعام 
العقوبات املفرو�سة عام 2016: 
منتجات االألبان وال�ساي والقهوة 
وال�����ك�����ح�����ول وال�������ب�������رية وامل���������واد 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع ال���زراع���ي 
ومعدات ال�سكك احلديدية، اإلخ.

الفعل  ردت  ق���د  رو���س��ي��ا  وك���ان���ت   
بتو�سيع  ق���ام���ت  ح���ي���ث  ح��ي��ن��ه��ا، 

ل��ت��ج��اوز ال�����س��رخ ال��ت��ق��ل��ي��دي بني 
ال�سرق والغرب. 

“العالقة  �ستانوفايا:  وت�سيف 
اأحد  ال  مت�ساربة”.  بزيلين�سكي 
ي��ف��ه��م م���ا ي�����دور يف خ���ل���ده، وما 
اأي  واإىل  ا�ستقالليته،  درج��ة  هي 
ويتناغم  يتفق  اأن  ميكنه  م���دى 
مع النخب االأوك��ران��ي��ة، وم��ا هي 
كان  اإذا  وم��ا  ل��دون��ب��ا���س،  خططه 

مرتهنا كليا للو�سع الداخلي«.
ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  ويعتقد 
األيك�سي ماكاركني من جانبه، اأن 

بنف�س  رو���س��ي��ا  حتتفظ  م��ت��زاي��د، 
من  ال���ع���دي���د  ك����ان  اإذا  امل����وق����ف. 
ي��ف�����س��ل��ون��ه على  االأوك����ران����ي����ني 
ال��رئ��ي�����س ال�������س���اب���ق، الأن�����ه ميثل 
التغيري، والأنه ال ميكن ان يكون 
اأ�����س����واأ م���ن ب��ورو���س��ي��ن��ك��و، ال���ذي 
الكرملني  اأ�سبح ال يطاق، يخرّي 
االن��ت��ظ��ار ل��ك��ي ي���رى، خ��ا���س��ة اأن 
عامل  يف  اجل����دي����د  ال���ك���وم���ي���دي، 
ال�����س��ي��ا���س��ة، مل ي��ك�����س��ف اأب�����داً عن 
الرتكيز  م����ع  وا�����س����ح،  ب���رن���ام���ج 
االأوكرانيني،  جميع  توحيد  على 

ق����ائ����م����ة امل����ن����ت����ج����ات امل����ح����ظ����ورة 
البرية   - اأوكرانيا  من  امل�ستوردة 
والنبيذ وال�سوكوالتة وزيت عباد 
 - وال��ك��رت��ون  واحل�����س��ى  ال�سم�س 
اأ�سيفت اإىل احلظر ال�ساري منذ 
اخلنزير  حل��م  على   2016 ع��ام 
واخل�سروات والفواكه ومنتجات 

االألبان... 
برتو  احل���ايل  الرئي�س  ان  ورغ���م 
حول  حملته  ب��ن��ى  ب��ورو���س��ي��ن��ك��و، 
اأن  اإال  بوتني”،  اأو  “اأنا  ���س��ع��ار 
الكرملني ظل هادًئا، مع احلر�س 

مبا  ر�سمًيا  الت�سريح  ع��دم  على 
ي��ت��ع��ل��ق ب��االن��ت��خ��اب��ات، ح��ت��ى وان 
مكاملات  تلقي  علنا  بوتني  رف�س 
االأوك���راين منذ عدة  من نظريه 
اأ�سهر، “من اجل عدم امل�ساركة يف 
اإياه  متهماً  االنتخابية”،  حملته 
ثم  االأزم�����ات  بنف�سه  يخلق  ب��اأن��ه 
يوجه ا�سابع االتهام اإىل رو�سيا. 

فولودميري  �سعبية  تزايد  ورغ��م 
زيلين�سكي، ظلت مو�سكو مقتنعة 
بورو�سنكو  ب����اأن  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتة 
ثمن.  ب���اأي  بالرئا�سة  �سيحتفظ 

لل�سيناريو  ت�ستعد  رو�سيا  “كانت 
�سيذهب  بورو�سينكو  ب��اأن  القائل 
ل��ل��ف��وز، مما  االق������رتاع  ب���رت  اإىل 
ي�سمح له بعدم االعرتاف بنتائج 
التزوير،  ب��ذري��ع��ة  االن��ت��خ��اب��ات، 
ال��ع��الق��ات ب�سكل  وق��ط��ع ج��م��ي��ع 
العلوم  اأ���س��ت��اذة  حت��ل��ل  جذري”، 
�ستانوفايا،  ت��ات��ي��ان��ا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
م���ن امل��وؤ���س�����س��ة اال���س��ت�����س��اري��ة ار. 

بوليتيك.
فوز  م���واج���ه���ة  يف  »�سعيفة”. 
زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي امل�����وؤك�����د ع���ل���ى نحو 

دام ومواجهة تاأمل مو�سكو يف اأن يكون زيلين�سكي رئي�ًسا �سعيًفا، يف حني اأ�سبح بورو�سنكو رجل �سِ

ميدفيديف.. عقوبات ا�سد �سد اوكرانيا

حرب ام �سلم بعد االنتخابات

ملن �ستكون الغلبة؟

بيرتو�سنكو: املطلوب معجزة

زيلين�سكي.. اي موقف من رو�سيا

االنتخابات الرئا�سية يف اأوكرانيا:

الكوميدي زيلين�سكي ال ُي�سحك الرو�س ...!
قد يتغريرّ الرئي�س.. ولكن �ستبقى العالقات بني كييف ومو�سكو على حالها

رغم اأن برتو بورو�سينكو، بنى حملته حول 
�سعار »اأنا اأو بوتني«، اإال اأن الكرملني ظل هادًئا

اإذا التزم زيلين�سكي باإدامة اخلط املت�سدد ل�سلفه
 فاإن رّد رو�س�يا �سيكون يف غاي��ة الق�س��وة واحلّدة

وكما لو كان لتاأكيد االهتمام واحل�سور، اأعلن 
رئي�س الوزراء الرو�سي دميرتي ميدفيديف 
اأ�سد  جتارية  عقوبات  فر�س  عن  اخلمي�س، 
على اأوكرانيا. و�ستتوقف رو�سيا عن ت�سدير 
والنفط  الفحم  منها  املنتجات،  من  �سل�سلة 

وم�ستقاته..

املمثل  خــ�ــســمــه،  عــلــى  للتغلب  مــعــجــزة، 
الذي  زيلين�سكي،  فــولــودميــري  الكوميدي 
نوايا  من  باملائة   72 من  ــر  اأك حوزته  يف 
الت�سويت. يف املقابل، ما لن يتغري قريًبا، هو 
منذ  ال�سيئة  ومو�سكو،  كييف  بني  العالقات 

خم�س �سنوات.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

رئي�س  الأوكرانيا  �سيكون  يومني،  غ�سون  يف 
اجلريح  جنح  اإذا  الرئي�س،  ذات  اأو  جديد، 
بيرتو بورو�سينكو، الذي متنحه ا�ستطالعات 
الراأي 27 باملائة حالًيا، يف حتقيق رومنتادا 

اأزمة ثانية حمتملة قد تلوح يف االأفق

اأوروبا رمبا ت�ستخدم »اإن�ستك�س« لتفادي العقوبات على رو�سيا 
•• عوا�صم-وكاالت:

زويغ  ماثيو  الدميوقراطيات”  ع��ن  ال��دف��اع  “موؤ�س�سة  يف  ال��ب��اح��ث  ت�����س��اءل 
يف  اأن�ساأتها  التي  اخلا�سة  التجارة  قناة  اأوروب��ي��ة  دول  ا�ستخدام  احتمال  عن 
اإىل  واأ�سار  املفرو�سة على رو�سيا.  العقوبات  اإيران لتفادي  املا�سي مع  ال�ستاء 
الثاين  يناير-كانون  يف  القناة  ه��ذه  اأطلقت  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�سا،  بريطانيا،  اأن 
املا�سي، لت�سهيل التعامالت التجارية االأوروبية مع اإيران بطريقة ال تعر�سها 
للعقوبات االأمريكية. مل ت�ستخدم هذه القناة كثرياً خوفاً من العقوبات ومن 
خماطر اأخرى قد تطال عمل �سركاتها. ورغم ذلك، هنالك احتمال متزايد 
اآخر  ال�ستخدام االحتاد االأوروب��ي خط التجارة هذا، اأو اأن يطور خطاً �سبيهاً 

لاللتفاف على العقوبات املفرو�سة على رو�سيا. 
�سكلت اأداة دعم التبادالت التجارية اإن�ستك�س والهادفة اإىل الرتويج للتجارة مع 
اإيران الرد االأوروبي على ان�سحاب وا�سنطن من االتفاق النووي االإيراين يف 
2015. وت�ستخدم االأداة نظام مقاي�سة لتاأمني حوافز مالية الإيران ل�سمان 
االإبالغ  مثل  ب��ارزة  عقبات  تواجه  اإن�ستك�س  لكن  ال��ن��ووي.  االت��ف��اق  يف  بقائها 

اإذا كانت مدرجة يف  اإي��ران،  اأي �سركة مع  التي جتريها  للتعامالت  االإلزامي 
اأي  اأو  اإن�ستك�س  نظام  االأوروب���ي  االحت��اد  ا�ستخدام  اإن  االأمريكية.   البور�سة 
اآلية م�سابهة قد يتم اليوم اأي�ساً للتحايل على العقوبات االأمريكية الثنائية 

والثانوية على رو�سيا. 
ومن املحتمل اأن تكون نقطة اخلالف م�سروع نورد �سرتمي 2، م�سروع اأنابيب 
امل�سرعني  من  والعديد  ترامب  اإدارة  النتقاد  يتعر�س  ال��ذي  الطبيعي  الغاز 
اإىل  مبا�سرًة  الطبيعي  الرو�سي  الغاز  امل�سروع  ه��ذا  و�سيو�سل  االأمريكيني. 
االأوروب���ي  واالحت���اد  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  ورغ���م  البلطيق.  بحر  ع��رب  اأمل��ان��ي��ا 
واملرتبطة  رو�سيا  على  املفرو�سة  العقوبات  معظم  ح��ول  حتركاتهما  ن�سقا 

ب�سيا�ساتها يف اأوكرانيا، اأنتجت العقوبات االأمريكية على مو�سكو وفقاً لقانون 
وجهات  يف  اختالفاً  “كات�سا”  العقوبات  خ��الل  م��ن  اأمريكا  اأع���داء  مكافحة 
النظر، واملقاربات حول املو�سوع.  وعزز كات�سا ب�سكل درامي هند�سة العقوبات 
االأمريكية خمواًل فر�س عقوبات ثانوية على اأي �سخ�س يقيم عالقات عمل 
اأوروبية منفتحة على رو�سيا، يف  مع كيان معاَقب. وي�سع هذا االأمر �سركات 
مرمى تلك العقوبات.  يف اأبريل -ني�سان 2018، �ُسلط ال�سوء جمدداً على 
االحتكاك بني الطرفني حول العقوبات على رو�سيا، عند عاقبت اإدارة ترامب 
قطب االأعمال الرو�سي اأوليغ ديريبا�سكا و�سركاته. �سملت العقوبات جمموعة 
اأن بال�س، �سركة الطاقة البارزة، اإ�سافة اإىل جمموعة رو�سال املتحدة التي تعد 

ثاين اأكرب �سركة األومينيوم يف العامل.  مل تت�سبب هذه اخلطوة يف زيادة كلفة 
م�سانع معاجلة االألومينيوم واالألومينا، يف االحتاد االأوروبي وح�سب، بل واجه 
حوايل 75 األف عامل البطالة على امتداد اأوروب��ا. ويف نهاية املطاف، رفعت 
الواليات املتحدة العقوبات عن جمموعة اأن بال�س ورو�سال يف دي�سمرب -كانون 
االأول 2018. وو�سع االتفاق ال�سركتني حتت ملكيات خمتلفة وتفادى �سرراً 
جدياً ل�سناعة االألومينيوم االأوروبية. اإن عقوبات حمتملة وفقاً لقانون كات�سا 

ناجمة عن م�سروع نورد �سرتمي 2 تعني اأن اأزمة ثانية قد تلوح يف االأفق. 
واأوحت تقارير اإخبارية باأن بع�س الكيانات يف االحتاد االأوروب��ي �سبق لها اأن 
االأمريكية  العقوبات  لتفادي  اإن�ستك�س  تو�سيع  احتمال  باالعتبار  تاأخذ  ب��داأت 
تو�سيح  ب�سرورة  االأمريكية  االإدارة  زويغ  ذلك، طالب  بناًء على  رو�سيا.  �سد 
اأو  كيان معاقب  اأي  ي�سمل  التبادل  اأو  املقاي�سة  اأ�سكال  �سكل من  اأي  اأن  علني 
فعل معاقب عليه من خالل اإن�ستك�س، �سينتج رد فعل اأمريكياً.  عو�س ذلك، 
ثمة حاجة اإىل �سمان م�سادر بديلة للغاز الطبيعي لتاليف احلاجة االأوروبية 
رو�سيا من  اأي حرمان  املن�سود،  التاأثري  اإىل  و�سيوؤدي ذلك  الرو�سية.  للطاقة 

اال�ستفادة، و�سمان موا�سلة حلفاء اأمريكا احل�سول على ما يحتاجون اإليه.

وا�سنطن ت�سيد بخطوات املجل�س الع�سكري يف ال�سودان   •• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأ�سادت الواليات املتحدة اخلمي�س باالأوامر التي اأ�سدرها الرئي�س اجلديد 
الفتاح  عبد  ال��رك��ن  ال��ف��ري��ق  ال�����س��ودان  يف  االن��ت��ق��ايل  الع�سكري  للمجل�س 
الربهان باالإفراج عن املعتقلني ال�سيا�سيني وانهاء حظر التجول، كما اأعلنت 

عن اإيفاد مبعوث اىل اخلرطوم لت�سجيع االنتقال اإىل الدميوقراطية.
وقال م�سوؤول اأمريكي اإن ماكيال جيم�س، نائبة وزير اخلارجية االأمريكية 

ل�سوؤون �سرق اإفريقيا، �ستتوجه اإىل اخلرطوم هذا اال�سبوع.
اأن  اورت��اغ��و���س  م��ورغ��ان  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�سم  املتحدثة  و���س��ّرح��ت  ه��ذا 
اإال  لالأحداث”،  تقييمنا  على  بناء  �سيا�ساتها  “�ستحدد  املتحدة  الواليات 

االأم��ريك��ي على  ال��ه��دف  اإن  اأم��ريك��ي مل يك�سف ع��ن هويته  وق��ال م�سوؤول 
القيام  اىل  و”العودة  ال�ساحة”،  ع��ن  اجلي�س  “ابعاد  ه��و  الق�سري  امل��دى 

مب�سوؤولياتهم االأمنية فقط ال غري«.
“وعلى املدى الطويل التاأكد من قيام اي جمموعة م�سوؤولة عن  وا�ساف 
حكومة  اىل  ت���وؤدي  انتقالية  تنفيذية  اآل��ي��ة  بتح�سري  االنتقالية  العملية 

دميوقراطية حقيقية تعك�س اإرادة ال�سعب ال�سوداين«.
ان  اىل  لفت  لكنه  اخل��رط��وم،  يف  جيم�س  �ستلتقي  من  امل�سوؤول  يحدد  ومل 

الواليات املتحدة “تتعاطى مع اجلميع«.
واأكد انه “ال �سيء اف�سل من اأن تكون متواجدا على االأر�س وان تتحدث 

اىل اجلميع وترى باأم عينك ما الذي يجري؟«.

للتحرك  الوقت  ح��ان  وا�سحة:  ال�سوداين  ال�سعب  “اإرادة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
باجتاه حكومة انتقالية جامعة وحترم حقوق االإن�سان وحكم القانون«.

واطاح اجلي�س ال�سوداين االأ�سبوع املا�سي بالرئي�س عمر الب�سري بعد حكم 
ا�ستمر ثالثة عقود.

واأمر الفريق عبد الفتاح الربهان، وهو ثاين قائد ع�سكري يتوىل رئا�سة 
املجل�س الع�سكري الذي يحكم البالد، باإطالق �سراح ال�سجناء الذين اأمرت 

حماكم الطوارىء ب�سجنهم، وتعهد اأي�سا با�ستئ�سال نظام الب�سري.

اأنها اأ�سافت اأن املحادثات اخلا�سة برفع ال�سودان عن قائمة الدول الراعية 
لالإرهاب �ستبقى متوقفة.

“نحن م�سرورون لقرار االإفراج عن ال�سجناء ال�سيا�سيني واإلغاء  واأ�سافت 
حظر التجول يف اخلرطوم«.

واأكدت اأن الواليات املتحدة تريد من املجل�س الع�سكري وغريه من وحدات 
التزامها بحماية  النزاع وموا�سلة  النف�س وجتنب  “اإظهار �سبط  اجلي�س 

ال�سعب ال�سوداين«.
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املال والأعمال
بعد اإجنازات مهمة خالل 13 عاما 

ا�ستقالة رئي�س جمل�س اإدارة جلفار ونائبه

ون��ه��ل امل��زي��د م��ن امل��ع��رف��ة واخل����ربة«. 
الهند،  رح���ل���ة  يف  جت���رب���ت���ه���ا  وح������ول 
���س��اح��ب��ة م�سروع  رق���ي���ة خ�����ان،  ق���ال���ت 
بالتدريب  ي��ع��ن��ى  ال�����ذي  “ابت�سم” 
  )life coaching(احلياة ع��ل��ى 
فيها  تعلمت  م��ذه��ل��ة  رح��ل��ة  »ك��ان��ت   :
ال����ت����ي تدعم  امل�����ه�����ارات  ال���ك���ث���ري م����ن 
رائدات  اإح���دى  اأ�سبح  لكي  م�سروعي 
�ساعدتني  حيث  االجتماعية،  امل�ساريع 
يف اأن اأج��د االإج��اب��ات على العديد من 
ت��راودين ح��ول ما  التي كانت  االأ�سئلة 
اأطور  اأن  وكيف ميكنني  به  القيام  اأود 
م�سروعي وامل�سي به قدماً اإىل االأمام، 
التي  امل��ك��ث��ف��ة  وف��ت��ح��ت يل اجل��ل�����س��ات 
امل��خ��ت�����س��ني يف كلية  ق��دم��ه��ا اخل�����رباء 
الهند،  االجتماعية يف  االأع��م��ال  ري��ادة 
ال  انطباعاً  ل��دَي  وتركت  وا�سعة  اآفاقاً 

ميكن حموه من ذاكرتي«. 
امل�����س��ارك��ات �سابنا  ك��م��ا ���س��م��ت ق��ائ��م��ة 
“ري�سا�س”  م�سروع  �ساحبة  ���س��ارون، 
ال�����رام�����ي ل����الرت����ق����اء ب���احل���رف���ي���ني يف 
جميع اأنحاء العامل من خالل ربطهم 
بالفر�س يف �سناعة االأزياء، ووداد عبد 
باي  “اأيادي  م�سروع  �ساحبة  الهادي، 
 »Ayadi By Widad« وداد« 
االإع���اق���ة، وزهرة  ل��دم��ج ذوي  ال��ه��ادف 
االإبداعي  امل�����س��روع  �ساحبة  ال��ل��وات��ي، 
اىل  ي��ه��دف  ال����ذي  “فر�سة”  ك��اف��ي��ه 
امل�ساريع  واأ���س��ح��اب  ل��ل��ط��الب  ت��ق��دمي 
والتوا�سل  لالت�سال  من�سة  املبتدئة 

وتبادل اخلربات والروؤى.
ي�سار اإىل اأن اأكادميية بادري للمعرفة 
التعليمية  ال������ذراع  ال����ق����درات،  وب���ن���اء 
ت�سعى  ب��امل��راأة،  لالرتقاء  مناء  ملوؤ�س�سة 
باملعرفة  وال�سيدات  الفتيات  رف��د  اإىل 
وب��ن��اء ق��درات��ه��ن وت��ع��زي��ز واإب�����راز روح 
املجتمعية  وال���ري���ادة  االأع���م���ال  ري����ادة 
ل��دي��ه��ن، وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��ن حملياً 
وعاملياً، باالإ�سافة اإىل تعزيز م�ساركتهن 

الفعالة يف القطاع االقت�سادي.

•• ال�صارقة-الفجر:

�ساركت 17 �سيدة من رائدات االأعمال 
خالل  بالدولة  واملقيمات  االإماراتيات 
اأب����ري����ل اجل�����اري،   5-1 ال���ف���رتة م���ن 
بهدف  ال��ه��ن��د،  اإىل  تعليمية  رح��ل��ة  يف 
الهندية  ال����ت����ج����ارب  ع���ل���ى  االط�������الع 
ال�����رائ�����دة يف جم�����ال ري�������ادة االأع����م����ال 
االجتماعية واكت�ساب املعرفة واملهارات 
الإطالق  ال���الزم���ة  العملية  واخل����ربة 
تاأثري  ذات  م��ب��ت��ك��رة  م�����س��اري��ع  واإدارة 
يخدم  م�ستدام  واقت�سادي  اجتماعي 

املجتمع االإماراتي.
الفعاليات  الرحلة �سمن  وجاءت هذه 
واالأن�سطة التدريبية امل�ساحبة للدورة 
لريادة  “بادري  ب��رن��ام��ج  م��ن  الثانية 
اأطلقته  الذي  االجتماعية”،  االأعمال 
وبناء  ل��ل��م��ع��رف��ة  “بادري  اأك���ادمي���ي���ة 
ملوؤ�س�سة  التعليمية  ال��ذراع  القدرات”، 
لالرتقاء باملراأة، خالل العام  “مناء” 

املا�سي.
وي���اأت���ي ه���ذا ال���ربن���ام���ج، ال����ذي ينظم 
االأعمال  ري����ادة  “كلية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اإطار  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  االجتماعية” 
اأكادميية  بني  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة 
اأول  ت��ع��ُد  وال��ت��ي  وال��ك��ل��ي��ة،  “بادري” 
املنطقة  يف  ل��ل��ك��ل��ي��ة  ���ع  وت���و����سُّ ���س��راك��ة 
من  االأكادميية  ت�سعى  حيث  العربية، 
خ���الل ه���ذا ال��ربن��ام��ج اإىل ب��ن��اء جيل 
ج��دي��د م��ن رائ����دات االأع���م���ال وتنمية 
خرباتهّن لي�سبحن �ساحبات م�ساريع 

اجتماعية رائدة يف الدولة.
امل�ساركات  االأع��م��ال  رائ���دات  وخ�سعت 
الربنامج  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة  ال��������دورة  يف 
واالختبارات  امل��ق��اب��الت  م��ن  ل�سل�سلة 
للم�ساركة  اختيارهن  قبل  التقييمية 
انطلق  ال��ذي  التدريبي،  الربنامج  يف 
على  تنفيذه  ويتم  امل��ا���س��ي،  م��ار���س  يف 
مدار 10 اأ�سهر، ويركز الربنامج على 
ت��زوي��د امل�����س��ارك��ات ب��امل��ع��رف��ة واخلربة 

اأن�سطة يف كل من االإمارات 
ومدينتي لندن وليفربول

 خالل الفرتة املقبلة
امل�ساركات  االأعمال  رائ��دات  و�ستخ�سع 
يف الدورة الثانية من برنامج “بادري 
خالل  االجتماعية”  االأع��م��ال  لريادة 
الفرتة املقبلة وحتى دي�سمرب 2019 
التعليمية  االأن�����س��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
�ستتوزع  ال���ت���ي  امل��ك��ث��ف��ة  وال��ت��دري��ب��ي��ة 
على ك��ل م��ن دول���ة االإم����ارات العربية 
املتحدة، ومدينتي لندن وليفربول يف 
كيفية  على  للتعرف  امل��ت��ح��دة،  اململكة 
ال���ري���ادي���ة، وهيكلة  امل�����س��اري��ع  ت��ط��وي��ر 
وطرق  وعملياتها  الداخلية  اأنظمتها 
التغيري  عمليات  اإىل  اإ�سافة  متويلها، 
االأداء  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����س��ول  ال���داخ���ل���ي���ة 
قيادة  ومهارات  والت�سهيالت  املطلوب، 
الفنية  امل��ه��ارات  من  وغريها  الفريق، 
واالإدارية والتنظيمية التي من �ساأنها 
اأن ت�ساعدهَن علي تاأ�سي�س م�سروعات 

اجتماعية ناجحة  يف دولة االإمارات.

اعمال رائدات   17
 م�ساركات يف الرحلة

����س���م���ت ق����ائ����م����ة رائ�����������دات االأع�����م�����ال 
امل�ساركات يف رحلة الهند عبري حممد، 
التي ت�سعى لتطوير م�سروع يهدف اإىل 
بني  واع��ي��ة  معي�سية  ح��ي��اة  ا�ستحداث 
الفال�سي،  وعفراء  اجلامعات،  ط��الب 
وه���ي  “فكرة”  م���������س����روع  ����س���اح���ب���ة 
تطوير  ع��ل��ى  ت��رك��ز  �سبابية  م��وؤ���س�����س��ة 
االإعالم،  جمال  يف  االإبداعية  املهارات 
وعائ�سة خان، �ساحبة م�سروع “جهاز 
الطعام،  لتوزيع  جهاز  “ وهو  الطعام 
ي��ت��ي��ح ل��ل��ن��ا���س ف��ر���س��ة احل�����س��ول على 

وجبة �ساخنة.
كما ت�سم قائمة امل�ساركات ب�ساير يتيم، 
الذي  يونيك”،  “بي  م�سروع  �ساحبة 
يقدم فر�س عمل لالأ�سخا�س من ذوي 
للهدايا  متجر  عرب  اخلا�سة  القدرات 

على االإنرتنت، وكارال بيغريف وترييزا 
“�سكيلز  اأ�س�ستا م�سروع  اللتان  ت�سوي، 
م�سروع  وه���و   ،»SKILLS3«  »3
اإبداعي لت�سميم وتقدمي برامج لنقل 
املنزلية. ومن بني  املهارات يف احلرف 
ال�سويدي،  اإمي�����ان  اأي�����س��اً  امل�����س��ارك��ات 
الذي  “اإي.اإم.اإ�س”  م�سروع  �ساحبة 
لتمكني  تدريبية  برامج  للن�ساء  يقدم 
لديها،  القيادة  امل��راأة وتطوير مهارات 
م�سروع  ���س��اح��ب��ة  ال��ع��ت��ي��ق��ي،  وه���ن���د 
اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي  “اإي-مترييلز”، 
وم�ساركة  ا�ستئجار  من  النا�س  متكني 
الثمن  ب��اه��ظ��ه  اأو  ال��ث��ق��ي��ل��ة  امل����ع����دات 
احلا�سوب،  طابعات  اأو  الغ�ساالت  مثل 
م�سروع  �ساحبة  اجل��اب��ري،  وخديجة 
اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  االألعاب”  “�سانع 

دفع عجلة التغيري يف املجتمع.
املال،  لطيفه  اأي�ساً  الرحلة  و�سارك يف 
التي ترغب يف تاأ�سي�س مركز اأكادميي 
اأعمارهم  ت�����رتاوح  ال���ذي���ن  ل��ل��ي��اف��ع��ني 
التوجيه  لتقدمي  عاماً   18-13 من 
اأج���ل م�ساعدتهم  م��ن  ل��ه��م  واالإر����س���اد 
ناجحة  ح���ي���ات���ي���ة  م���������س����رية  ل����ر�����س����م 
�ساحبة  ال��ن��ه��دي،  وم��ن��ي  الن��ف�����س��ه��م، 
من�سة  وهو  “اإيديوفي�سني”،  م�سروع 
اليد،  م��ت��ن��اول  يف  ب��اأ���س��ع��ار  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
���س��اح��ب��ة م�سروع  االأم������ريي،  ون��ع��ي��م��ه 
باملهرجانات  امل��ع��ن��ي  املها”  “عيون 

الثقافية والرتاثية.
الثانية  ال����دورة  يف  م�ساركتها  وح���ول 
االأعمال  ل��ري��ادة  “بادري  برنامج  م��ن 
ال�سعدي،  ن��وال  قالت  االجتماعية”، 
لالأزياء”  “بوتيك  م�����س��روع  �ساحبة 
اليومية  امل���الب�������س  يف  امل��ت��خ�����س�����س 
من  االإم�������ارات  اإىل  “اأعود  ل��ل��ن�����س��اء: 
اخلربات  م��ن  ك��ن��ز  معيتي  ويف  ال��ه��ن��د 
يف  اأ�سهمت  التي  والن�سائح  وامل��ع��ارف 
اإثراء جتربتي وم�ساعدتي على تطوير 
واأتطلع  بناء،  ب�سكل  اأفكاري  و�سياغة 
لال�ستفادة  املتحدة  اململكة  زي��ارة  اإىل 

اخلرباء  من  املهنية  وامل�سورة  العملية 
و�ساحبات  واأ�����س����ح����اب  امل��خ��ت�����س��ني 
اأثبتت  ال���ت���ي  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����س��اري��ع 
امل��ج��ت��م��ع، وحققت  جن���اح���اً يف خ��دم��ة 
مالية  وم����وارد  ربحية  ال��وق��ت  ذات  يف 

م�ستدامة. 

الرحلة التعليمية يف الهند 
و����س���ارك���ت رائ��������دات االأع�����م�����ال خالل 
من  ع�������دٍد  يف  ال���ه���ن���د  اإىل  رح���ل���ت���ه���ن 
العملية،  ال����ت����دري����ب����ي����ة  اجل����ل���������س����ات 
واحل�������وارات امل��ف��ت��وح��ة م���ع خ����رباء يف 
االجتماعية،  االأع���م���ال  ري����ادة  جم���ال 
للح�سول  ناجحة،  م�ساريع  واأ�سحاب 
املهنية  وامل�����س��ورة  الفنية  اخل��ربة  على 
تاأثري  ذات  م�ساريع  ب��اإط��الق  املتعلقة 
جم��ت��م��ع��ي اإي���ج���اب���ي م�����س��ت��دام حتقق 
ال��رب��ح��ي��ة وال��ن��ج��اح م��ع��اً، ك��م��ا التقني 
ناجحة  اجتماعية  م�ساريع  باأ�سحاب 
املعرفة  م��ن��ه��م  واك���ت�������س���ن  ب���ال���ه���ن���د، 
االأعمال  ري�����ادة  يف  امل��ه��ن��ي��ة  وامل�������س���ورة 
االجتماعية، وتبادلن االأفكار والروؤى 
حول امل�ساريع التي يرغن يف اإطالقها 
اإىل  ي�سعني  التي  القائمة  امل�ساريع  اأو 

تطويرها.
ومن جانبه قال �سالبه ميتال، الرئي�س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ك��ل��ي��ة ري�������ادة االأع����م����ال 
“ن�سعد بوجود  االجتماعية يف الهند: 
يطمحن  ب��ي��ن��ن��ا،  م��ل��ه��م��ة  ���س��ي��دة   17
ال��ع��امل م��ن خالل  الإح����داث تغيري يف 
ق���درت���ه���َن، وع���ازم���ات امل�سي  ت�����س��خ��ري 
قدماً يف تنفيذ خططهن بجدية، نحن 
الن�ساء  ال��ن��خ��ب��ة م��ن  ب��ه��ذه  ف���خ���ورون 
من  الكثري  ميتلكن  اللواتي  امللهمات 
التجارب واخلربات يف �ستى املجاالت«.
بخال�س  “اأتقدم  م��ي��ت��ال:  واأ�����س����اف 
ال�سكر واأطيب التمنيات لهذه النخبة 
واأوؤكد  االأع��م��ال،  رائ���دات  من  املتميزة 
االجتماعية  االأع��م��ال  ري���ادة  كلية  اأن 
لهذا  �سريك  بكونها  فخورة  الهند  يف 

ال�سليم  واالإع����داد  التح�سري  وكيفية 
الإطالق م�ساريعهَن الفردية ومهارات 
بطريقة  املجتمع  على  تاأثريها  قيا�س 
امل�ساركات  تعرفت  كما  دقيقة،  علمية 
على اأ�ساليب تطوير امل�ساريع الريادية 

االجتماعية يف الهند.
ب���ع���ن���وان  م��ت��خ�����س�����س��ة  ج���ل�������س���ة  ويف 
رائد  قدمها  االأ�سباب”،  “ا�ستك�ساف 
املعروف  الهندي  االأعمال االجتماعية 
���س��ون��ي��ل غ���ان���ي�������س، ت���ع���رف���ت رائ������دات 
االأع���م���ال امل�����س��ارك��ات يف ال��رح��ل��ة على 
ك��ي��ف��ي��ة حت���دي���د االأه��������داف م���ن وراء 
اإن�ساء م�ساريعهن االجتماعية، وكيفية 
الناجحة  الريادية  ق�س�سهن  اإي�سال 
ل���الآخ���ري���ن، ب���ه���دف ب���ن���اء ث��ق��ت��ه��َن يف 
اأفكارهن التجارية لي�سبحن �ساحبات 

م�ساريع اجتماعية.

ما هو برنامج “بادري لريادة 
االأعمال االجتماعية”؟

رائدات  متكني  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف 
االأع���م���ال االإم���ارات���ي���ات وامل��ق��ي��م��ات يف 
 20 العمر  من  يبلغن  الالتي  الدولة 
تزويدهن  خ����الل  م���ن  ف���اأك���رث  ع���ام���اً 
الإدارة  ال���الزم���ة  وامل����ه����ارات  ب��امل��ع��رف��ة 
وحت��وي��ل م�����س��اري��ع��ه��ن ال��ت��ج��اري��ة اإىل 
م�����س��اري��ع اج��ت��م��اع��ي��ة ذات رب��ح��ي��ة من 
خالل توفري الفر�سة لهًن لالنخراط 
مكثفة،  وجل�سات  تدريبية  دورات  يف 
واكت�ساب  امل��ع��رف��ة  ت���ب���ادل  ل��ه��ًن  ت��ت��ي��ح 
من  املهنية  وامل�سورة  العملية  اخل��ربة 
اخل�����رباء امل��خ��ت�����س��ني يف جم���ال ري���ادة 

االأعمال االجتماعية.
على  يركز  ال��ذي  الربنامج،  ويت�سمن 
تقدمي التدريب العملي واخلربة الفنية 
االأعمال  ل���رائ���دات  امل��ه��ن��ي��ة  وامل�����س��ورة 
للمملكة  ميدانية  زي���ارات  امل�ساركات، 
املتحدة والهند، يتم تنظيمها بالتعاون 
االجتماعية  االأع��م��ال  ري���ادة  كلية  م��ع 
ال���ه���ن���د، حيث  يف  وف���رع���ه���ا  ل���ن���دن  يف 

ال��ربن��ام��ج، ك��م��ا اأه��ن��ئ م��وؤ���س�����س��ة مناء 
اختيارها  ح�سن  على  امل���راأة  ل��الرت��ق��اء 
ال�سيدات  املتميزة من  املجموعة  لهذه 

امللهمات«.

زيارة مقهى “�سريو�س”
 يف”اأغرا” وموؤ�س�سة
  “غووين” يف دلهي

وت�����س��م��ن��ت ال���رح���ل���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اإىل 
“�سريو�س”  مقهى  اإىل  زي���ارة  الهند 
والية  يف  ال��واق��ع��ة  “اأغرا”  مدينة  يف 
والذي يدير اأعماله  “اأوتار برادي�س”، 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ن�����س��اء ال��ن��اج��ي��ات من 
وتعرفت  احل������ارق،  االأ����س���ي���د  ه��ج��م��ات 
يدعم  ال��ت��ي  الكيفية  ع��ل��ى  امل�����س��ارك��ات 
املراأة،  حقوق  ال�سعبي  املقهى  ه��ذا  بها 
اللواتي  امللهمات  بالن�ساء  التقني  كما 
امل�سروع  ه�����ذا  اإدارة  ع���ل���ى  ي�����س��رف��ن 

االجتماعي.
اإىل  االأع��م��ال  رائ����دات  توجهت  بعدها 
اإحدى  مدينة دلهي لزيارة “غووين”، 
اأك���رث امل��وؤ���س�����س��ات االج��ت��م��اع��ي��ة �سهرة 
اأن�سو  بال�سيد  التقني  حيث  الهند،  يف 
ريادي  اأف�سل  بجائزة  الفائز  غوبتا، 
2012 من  ل��ع��ام  اج��ت��م��اع��ي  اأع���م���ال 
االجتماعية،  للريادة  “�سواب  موؤ�س�سة 
والذي روى للم�ساركات ق�سة تاأ�سي�سه 
ل���ه���ذا امل�������س���روع االج���ت���م���اع���ي، ال����ذي 
ي�ستخدم املواد غري امل�ستغلة والفائ�سة 
عن احلاجة يف التنمية الريفية يف 23 

والية يف الهند.
املكثفة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات  وخ����الل 
ال��ت��ي قدمها  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة  واجل��ل�����س��ات 
اأ�سهر رواد االأعمال يف �سبه  نخبة من 
القارة الهندية واخلرباء املتخ�س�سني 
االجتماعية  االأع���م���ال  ري����ادة  كلية  يف 
كيفية  على  امل�ساركات  تعرفت  بالهند، 
من  االجتماعية  امل�سروعات  تاأ�سي�س 
لالأعمال  ب��ن��م��وذج  اال���س��ت��ع��ان��ة  خ���الل 
الناجحة،  ال���ت���ج���اري���ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 

امل�ساريع  ب��اأ���س��ح��اب  امل�����س��ارك��ات  تلتقي 
عن  ويتطلعن  الناجحة  االجتماعية 
ال��رائ��دة يف هاتني  التجارب  كثب على 
الربنامج  ي�����س��ت��م��ل  ك��م��ا  ال���دول���ت���ني، 
للبناء  نقا�سية  وجل�سات  ن���دوات  على 
الرحالت  خ��الل  اكت�سابه  مت  م��ا  على 
التعليمية. ويتميز الربنامج  امليدانية 
نظام  ع��ل��ى  ي��رك��ز  ب�سكل  م�سمم  ب��اأن��ه 
امل�ساكل«  حل���ل  ال��ت��ع��ل��م  “جمموعات 
 )action learning sets(
وه���ي ط��ري��ق��ة ت��ع��ل��م م��ن��ظ��م��ة ملعاجلة 
العمل  على  وتعتمد  املعقدة،  الق�سايا 
والتحديات  امل�سكالت  حلل  اجلماعي 
التي تواجههم اأثناء العمل من خالل 

االجتماعات الدورية.  

بداية م�سجعة 
وملهمة للم�ساركات

ويف ه���ذا ال�����س��دد ق��ال��ت رمي ب��ن كرم، 
باملراأة:  لالرتقاء  مناء  موؤ�س�سة  مدير 
الثانية  ل����ل����دورة  ت��ن��ظ��ي��م��ن��ا  “ياأتي 
ل���ري���ادة االأعمال  ب����ادري  ب��رن��ام��ج  م��ن 
الذي  الكبري  النجاح  بعد  االجتماعية 
ن�سعى  حيث  االأوىل،  دورت���ه  يف  حققه 
�سيدة   17 ل��ت��م��ك��ني  ال������دورة  ه����ذه  يف 
وطموحاتهن  اأح��الم��ه��ن  حت��وي��ل  م��ن 
بعد  ذات  م�����س��اري��ع جت���اري���ة  ب���اإط���الق 
من  ملمو�سة  حقيقة  اإىل  اج��ت��م��اع��ي 
بني  ال��دم��ج  ع��ل��ى  م�ساعدتهن  خ���الل 
ربحية  ع����وائ����د  ب��ت��ح��ق��ي��ق  رغ���ب���ت���ه���ن 
اجتماعي  تغيري  ب���اإح���داث  و���س��غ��ف��ه��ًن 

اإيجابي م�ستدام«.
الرحلة  “اأن  ك������رم:  ب����ن  واأ�����س����اف����ت 
مبثابة  ك��ان��ت  ال��ه��ن��د  اإىل  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ب���داي���ة م�����س��ج��ع��ة وم��ل��ه��م��ة ل���رائ���دات 
االأعمال امل�ساركات الالتي �سيعدن اإىل 
املعارف  من  الكثري  ومعهن  االإم���ارات 
والتجارب واخلربات التي �ست�ساعدهن 
الريادية  امل�ساريع  واإط��الق  تاأ�سي�س  يف 

ببعديها االجتماعي واالقت�سادي«.

�سمن برنامج »بادري لريادة االأعمال االجتماعية«

رائدة اأعمال اإماراتية ومقيمة يطلعن على التجارب الهندية الرائدة يف جمال ريادة االأعمال   17

وعزز وجودها  يف اأ�سواق  اأكرث من 40 بلدا حول العامل ومكنها 
م��ن ب��ل��وغ اأه��داف��ه��ا ال�سحية واالإن�����س��ان��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  .  ويف 
ال�سنوات االأخرية اأطلقت ال�سركة العديد من املنتجات الدوائية 
التي �سكلت حلوال عالجية لكثري من االأمرا�س و�سارت امل�سّنع 
  .2018 االأّول لالأدوية يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة عام 
البدائل  اإنتاج  من  متكنت  عندما  العامل  انتباه  جلفار  واأث���ارت  
احليوية  التكنولوجيا  يف   متخ�س�سا  ق�سما  واأن�ساأت  احليوية  
االأن�سولني غري  بلورات  اإنتاج  ما مكن من   التجهيزات  باأحدث 
امل�سبوق يف منطقة ال�سرق االأو�سط  . وقبل مغادرة ال�سيخ في�سل 
بن �سقر  رئا�سة جمل�س ادارة �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي  �سقر  ب��ن  في�سل  ال�سيخ  تقدم   
�سركة اخلليج لل�سناعة الدوائية “جلفار” وجنله ال�سيخ عبداهلل 
نائب رئي�س املجل�س من من�سبليهما قبل يوم واحد من انعقاد 
اجلمعية العمومية اخلمي�س املا�سي . و تعد جلفار اإحدى اأكرب 
�سركات االأدوية يف ال�سرق االأو�سط واإفريقيا، وقد �سغل �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ في�سل بن �سقر القا�سمي من�سب رئي�س جمل�س 
اإدارتها  على مدار ال�13 عاماً املا�سية، اهتم خاللها بالتطوير 
اال�سرتاتيجي وقاد جلفار نحو طموحات م�ساهميها اال�ستثمارية 

مت اطالق م�ساريع �سناعية مهمة يف كّل من اإثيوبيا وبنغالدي�س 
ال�سيخ  ال�سعودية. بينما �سغل جنله  اململكة العربية  وموؤخراً يف 
اجتماع  وخ��الل   . �سنتني  مل��دة  الرئي�س  نائب  من�سب  اهلل  عبد 
اخليمة  راأ����س  يف  ال�سركة  مبقر  اخلمي�س   العمومية  اجلمعية 
اخلمي�س املا�سي متت عملية  انتخاب بالتزكية خلم�سة اأع�ساء 
جدد ملجل�س االإدارة هم : ال�سيخ �سقر بن حميد القا�سمي الذي 
وخالد  الزعابي  اهلل  عبد  العزيز  وعبد  الرئي�س  من�سب  ت��وىل 
وعادل  رازي  حممد  علي  يو�سف  و  عبداهلل  اآل  يو�سف  عبداهلل 
اأحمد دوالين . وي�ساف اىل ذلك ع�سوين من املجل�س القدمي 

هما: د. علي الزواوي وجمال �سامل .

ال�سركات اليابانية ال تعتزم اخلروج من بريطانيا     % نيكي يحقق مكا�سب لالأ�سبوع الثالث ونينتندو يرتفع 14 
•• طوكيو-رويرتز:

التي  اليابانية  ال�سركات  اأن  روي��رتز  اأج��رت��ه  ا�ستطالع  اأظهر 
خلروج  تخطط  ال  اإن��ه��ا  ت��ق��ول  بربيطانيا  ع��الق��ات  تربطها 
و���س��ي��ك م���ن ال���ب���الد يف ال���وق���ت ال����ذي ت�����س��ع��ى ف��ي��ه احلكومة 
من  ان�سحابها  �سروط  على  التفاق  التو�سل  اإىل  الربيطانية 

االحتاد االأوروبي.
“االنتظار  نهج  �ستتبنى  اإن��ه��ا  ال�سركات  م��ن  ال��ع��دي��د  وق��ال��ت 

والرتقب” جتاه خروج بريطانيا من التكتل.
اخلروج  اأث��ر  ب�ساأن  خم��اوف  علنا  اليابانية  احلكومة  واأب���دت 
اأك��رب وجهة  من االحت��اد االأوروب��ي على اململكة املتحدة، ثاين 

لال�ستثمار الياباين بعد الواليات املتحدة.
عليها  �سيتعني  اليابانية  ال�����س��رك��ات  اأن  م��ن  طوكيو  وح���ذرت 
الناجمة عن  التجارية  ت�سببت احلواجز  اإذا  مغادرة بريطانيا 

غري  االأع��م��ال  ممار�سة  ت�سبح  اأن  يف  ال��ربي��ط��اين  االن�سحاب 
م��رب��ح��ة. وي��ث��ري ق���رار بريطانيا مب��غ��ادرة االحت���اد االأوروب����ي 
اأن ال�����س��رك��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة رمب���ا تنقل  امل���خ���اوف يف ل��ن��دن م���ن 
عملياتها اإىل مكان اآخر اإذا توقفت التجارة املُعفاة من الر�سوم 

اجلمركية مع بقية التكتل االأوروبي.
التي تربطها عالقات عمل مع  ال�سركات  باملئة من   89 لكن 
بريطانيا تقول اإنها لن جتري تغيريا على عملياتها وتدر�س 

ثالثة باملئة من ال�سركات فعليا تو�سعة اأن�سطتها يف البالد.
واأظهر امل�سح الذي اأُجري يف الفرتة من الثالث وحتى اخلام�س 
ال�سركات  م��ن  باملئة  ثمانية  نحو  اأن  ني�سان  اأب��ري��ل  م��ن  ع�سر 
ال  ل��ك��ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف  ال��ت��ج��اري��ة  العمليات  خلف�س  تخطط 

تخطط اأي من ال�سركات التي �سملها امل�سح ملغادرة البالد.
اإنها  ال�����س��رك��ات  م��ن  الكثري  ق��ال��ت  مكتوبة،  تعليقات  يف  لكن 
�سرتاقب تطورات االن�سحاب الربيطاين “يف الوقت احلايل”، 

•• طوكيو-رويرتز:

اأم�س اجلمعة يف الوقت  اأغلق املوؤ�سر نيكي الياباين مرتفعا 
املرتبطة  االأ���س��ه��م  ���س��راء  على  امل�ستثمرون  فيه  اأق��ب��ل  ال��ذي 
اأن فازت  بالدورة االقت�سادية، بينما قفز �سهم نينتندو بعد 
تنتجها  ال��ت��ي  �سويت�س  اأج��ه��زة  بيع  على  مبوافقة  تين�سنت 

نينتندو لالألعاب يف ال�سني.
وارت���ف���ع امل��وؤ���س��ر ن��ي��ك��ي ال��ق��ي��ا���س��ي 0.5 ب��امل��ئ��ة ل��ي��غ��ل��ق عند 
باملئة   1.5 املوؤ�سر  زاد  االأ�سبوع،  ويف  نقطة.   22200.56

ليحقق مكا�سب لالأ�سبوع الثالث على الرتتيب.
ال�سينية  تين�سنت  ف���ازت  اأن  بعد  نينتندو  اأ���س��ه��م  وارت��ف��ع��ت 
مبوافقة مهمة على البدء يف بيع اأجهزة �سويت�س التي تنتجها 
العامل.  ل��الأل��ع��اب يف  ���س��وق  اأك���رب  وه���ي  ال�����س��ني  نينتندو يف 
مرتفعة  الفيديو  الأل��ع��اب  املنتجة  ال�سركة  اأ�سهم  واأغ��ل��ق��ت 

14 باملئة. وتلقى االإقبال على املخاطرة الدعم من مكا�سب 
مدفوعة  كانت  املا�سية،  الليلة  االأمريكية  االأ�سواق  حققتها 
ال�سناعية  االأ�سهم  ارتفعت  بينما  قوية،  اقت�سادية  ببيانات 
التجارة  حمادثات  اإن  ال�سينية  التجارة  وزارة  قالت  اأن  بعد 

بني الواليات املتحدة وال�سني اأحرزت تقدما جديدا.
البحري  وال��ن��ق��ل  االآالت  ���س��ن��اع��ة  ���س��رك��ات  اأ���س��ه��م  وح��ق��ق��ت 
اأث��ر �سعف يف  اأداء يفوق ال�����س��وق، مم��ا ب��دد  واالإل��ك��رتون��ي��ات 
احلديدية  ال�سكك  ت�سغيل  �سركات  مثل  الدفاعية  االأ�سهم 

و�سركات املرافق.
�سهم  واأ���س��اف  باملئة   2.3 اإل��ك��رتون  طوكيو  �سهم  وارت��ف��ع 
فانوك 1.4 باملئة وزاد �سهم اأوكوما 2.3 باملئة وتقدم �سهم 
�سكك حديد  �سهم  وانخف�س  باملئة.   1.2 كاي�سن  كاوا�ساكي 
���س��رق ال��ي��اب��ان 1.1 ب��امل��ئ��ة ون���زل �سهم ط��وك��ي��و ل��ل��غ��از 1.7 

باملئة.

اأن االن�سحاب  اإذا تبني  ال��ب��الد  ت��غ��ادر  ق��د  اأن��ه��ا  اإىل  مم��ا ي�سري 
يلحق ال�سرر بن�ساطها.

نيكي  �سهريا  جتريه  وال��ذي  لل�سركات،  روي��رتز  م�سح  و�سمل 
ومتو�سطة  ك��ب��رية  �سركة   478 روي����رتز،  ل�سالح  ري�سري�س 
ب�سرط  االأ�سئلة  الرد على  ي�سارك مديروها يف  والتي  احلجم 
االأ�سئلة  على  �سركة   240 نحو  واأجابت  اأ�سمائهم.  ن�سر  عدم 

اخلا�سة باالن�سحاب الربيطاين.
لديها عالقات  اإن  �سركة   61 قالت  ال�سركات،  تلك  ومن بني 
ع��م��ل م��ع امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، وق��ام��ت ب��ال��رد ع��ل��ى اأ���س��ئ��ل��ة اأكرث 

تف�سيال ب�ساأن االن�سحاب الربيطاين.
يف  اليابانية  التجارية  اال�ستثمارات  بلغت   ،2016 وبنهاية 
13.4 تريليون ين )92 مليار جنيه ا�سرتليني(.  بريطانيا 
االأجنبية  اال�ستثمارات  اإجمايل  من  باملئة  ت�سعة  هذا  وي�سكل 

املبا�سرة لليابان.
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املال والأعمال

ال�سماح لوافدين بالعمل مبوقع فوكو�سيما يف اليابان
زلزال واأمواج مد بحري )ت�سونامي( �سمال �سرق اليابان يف عام 2011 واأحلق 
اأ�سرارا بالغة باملحطة. وك�سف حتقيق لرويرتز يف عام 2013 انت�سارا وا�سعا 
اأجورهم  اإن  قالوا  عماال  ذل��ك  وي�سمل  فوكو�سيما  يف  العمال  �سد  النتهاكات 

ُخف�ست بينما حتدث اآخرون عن ندرة ا�ستق�ساء اأو�ساع العمل.
وقالت تيبكو اآنذاك اإنها تتخذ خطوات للحد من االنتهاكات بحق العمال.

بداأ  قانون  مبوجب  االأج��ان��ب  العمال  من  املزيد  اأم��ام  اأبوابها  اليابان  وفتحت 
�سريانه يف ال�سهر اجلاري بعدما ظلت راف�سة للهجرة لوقت طويل.

اأعوام  345 األف عامل دخول اليابان على مدى خم�سة  ويتيح القانون لنحو 
للعمل يف 14 قطاعا، منها البناء والتمري�س، تواجه نق�سا حادا يف العمالة. 
وميكن لفئة ت�سنف على اأنها “عمالة ذات مهارات خا�سة” البقاء يف البالد ملدة 

ت�سل اإىل خم�سة اأعوام لكن بدون ا�سطحاب اأ�سرهم.

•• طوكيو-رويرتز:

تعتزم  ال�سركة  اإن  اأم�س  )تيبكو(  طوكيو  كهرباء  �سركة  با�سم  متحدثة  قالت 
ال�سماح لعمال وافدين بالقدوم اإىل اليابان يف اإطار برنامج جديد للتاأ�سريات 
للعمل يف تنظيف حمطة فوكو�سيما للطاقة النووية املتوقفة عن العمل �سمايل 
طوكيو. وذكرت املتحدثة اأن ال�سركة اأجرت حمادثات مع العديد من ال�سركات 
املتعاقدة العاملة يف املوقع للتاأكد من اأن اأي اأجنبي �سيعمل مبوجب الرتتيبات 
اجلديدة ي�ستوعب ب�سكل كامل اإجراءات ال�سالمة من االإ�سعاع وميلك مهارات 

اللغة ال�سرورية. وقالت اإن نحو اأربعة اآالف عامل يعملون يف املوقع يوميا.
املحتمل  اال���س��ت��غ��الل  ب�سبب  طوكيو  ك��ه��رب��اء  �سركة  امل��ت��ح��دة  االأمم  وان��ت��ق��دت 
للعاملني يف حمطة فوكو�سيما النووية التي خرجت من اخلدمة بعدما دمر 

حكومة لبنان تدعو البنوك خلف�س العجز 
•• بريوت-رويرتز:

اأن  اإن البنوك ينبغي  قال وزير املال اللبناين على ح�سن خليل 
تقوم بدور يف خف�س العجز يف موازنة الدولة لتكملة اإجراءات 

اإ�سالح تخطط لها احلكومة لكبح االنفاق العام.
خلف�س  حكومية  خطط  اإىل  خليل  ملح  تلفزيونية  مقابلة  ويف 
فاتورة اأجور القطاع العام، قائال اإنه يجب و�سع �سقف لالأجور 
احلاالت  اآالف  يف  تتجاوز  التي  والعالوات  االجتماعية  واملزايا 

راتب رئي�س اجلمهورية.
ويف مواجهة واحد من اأكرب اأعباء الدين العام يف العامل و�سنوات 
ت��ع��ه��دت احل��ك��وم��ة اللبنانية  ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي،  م��ن ���س��ع��ف 
باإ�سالحات تاأخرت طويال من اأجل و�سع املالية العامة للدولة 

يوم  احلريري  �سعد  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال  م�ستدام.  م�سار  على 
تقر احلكومة موازنة  اإذا مل  كارثة  �سيواجه  لبنان  اإن  االأربعاء 

قد تكون االأكرث تق�سفا يف تاريخ البالد.
وردا على �سوؤال ب�ساأن دور البنوك، قال خليل اإن القطاع امل�سريف 
اللبناين “عليه اأي�سا م�سوؤولية... اأن ي�ساهم يف اإطار تخفي�س 
عجز موازنتنا. هذه امل�ساهمة من �ساأنها اأن تتكامل مع اإجراءات 

اإ�سالحية �ستقوم بها الدولة«.
كان وزير املال قد قال لرويرتز يوم االأربعاء اإن م�سروع موازنة 
من  باملئة  ت�سعة  ع��ن  يقل  ع��ج��زا  يتوقع   2019 للعام  لبنان 
 2018 يف  باملئة   11.2 مع  مقارنة  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت 
ا�ستثنائية  “اإجراءات  ت�سمل  االإنفاق  يف  وا�سعة  تخفي�سات  مع 

تق�سفية«.

افتتحت معر�س وملتقى »اأزيان« بدورته االأوىل

جواهر القا�سمي: الذوق تربية، واجلمال ثقافة، وال�سحة م�سوؤولية، هذا ما ن�ساأت عليه اأجيال من الن�ساء يف االإمارات

امل�ستوى املحلي فقط بل الدويل اأي�سا . من جانبه قال خليل �سقر بن غريب مدير 
175 مبادرة جمتمعية  اأن الدائرة نفذت  املوؤ�س�سي يف جمارك دبي  اإدارة االت�سال 
وتطوعية يف العام 2018 و30 مبادرة خالل الربع االأول من عام 2019 تن�سجم 
يف جمملها مع االأهداف الرئي�سية مع العمل املجتمعي ..الفتا اإىل اأن جمارك دبي 
اأطلقت اأكرث من 600 مبادرة جمتمعية خالل ال�سنوات الثالث االأخرية وحققت 
ن�سبة �سعادة للمجتمع بلغت 90 باملئة. واأ�ساف اأن الفوز بهذه اجلائزة جاء نظري 
امل�سوؤولية املجتمعية  املوؤ�س�سية يف  الريادة  املتميزة يف جمال  اإ�سهامات جمارك دبي 
التعليمية  و  ال�سحية  و  البيئية  امل��ج��االت  مناحي  جميع  يف  االإي��ج��اب��ي  وت��اأث��ريه��ا 
العمل  ب�ساأن  تخت�س  التي  املبتكرة  واملبادرات  امل�ساريع  اإىل  باالإ�سافة  التطوعية  و 
من  الهمم  اأ�سحاب  اإىل  اإ�سافة  واجلامعات  املدار�س  طلبة  ا�ستفاد  حيث  املجتمعي 
مبادرات رئي�سة نفّذتها الدائرة يف الفرتة االأخرية. جدير بالذكر اأن قمة وجوائز 
امل�سوؤولية املوؤ�س�سية املجتمعية تنظم �سنويا لت�سجيع مبادرات امل�سوؤولية املجتمعية 

على م�ستوى العامل وت�سرف عليها جمموعة بيناكل الدولية ب�سنغافورة.

•• دبي-وام:

املوؤ�س�سية  امل�سوؤولية  يف  الريادة  بفئة  البالتينية”  “اجلائزة  دبي  جمارك  ح�سدت 
لعام   11 ال�  املجتمعية  املوؤ�س�سية  امل�سوؤولية  وجوائز  قمة  خالل  وذل��ك  املجتمعية 
امل�سوؤولية  يف  جديد  “ع�سر  �سعار  حتت  ماليزيا  يف  م��وؤخ��را  اأقيمت  التي   2019
املجتمعية« . وتفوقت جمارك دبي على 100 من املر�سحني للجائزة الكربى بعد 
اإقليمية وعاملية تناف�ست للح�سول على هذه اجلائزة  400 �سركة  اأن تقدمت لها 

العاملية التي خ�سعت لقييم من قبل هيئة حتكيم م�ستقلة وحمايدة.
واأعرب �سعادة اأحمد حمبوب م�سبح مدير جمارك دبي عن �سعادته بهذا الفوز الذي 
حققته جمارك دبي التي بادرت باأن تكون يف طليعة الدوائر اجلمركية حني واكبت 
التطوير املت�ساعد لقطاعات امل�سوؤولية االجتماعية واال�ستدامة يف املنطقة العربية 
والدولية، وجنحت يف اإحداث تغيري يف منظور املوؤ�س�سات االإقليمية ملفهوم امل�سوؤولية 
على  لي�س  املجتمعية  والقيم  التالحم  لتحقيق  اأ�سا�س  ركيزة  ها  بعدِّ االجتماعية 

خالل موؤمتر »املراأة االإماراتية ... ريادة عاملية على نهج زايد« 
جمعية االإمارات للملكية الفكرية تكرم هيئة

 كهرباء ومياه دبي ب�سفتها الراعي الرئي�س للموؤمتر

للزوار االطالع على اأحدث االبتكارات 
يف كل قطاع، والتعرف عن كثب على 
وح�سور  واخل�����رباء،  املخت�سني  اآراء 
بكل  املتخ�س�سة  النقا�سية  اجلل�سات 
حم��������ور.  وي���ن���ظ���م م����رك����ز اجل����واه����ر 
معر�س   ، وامل�����وؤمت�����رات  ل��ل��م��ن��ا���س��ب��ات 
وملتقى “اأزيان” برعاية ا�سرتاتيجية 
 ،Special Moments م���ن 
 L>Occitane ورعاية داعمة من
en Provence، ورعاية جتميلية 
ه���او����س، ورعاية  ب��ي��وت��ي  م���ن روي�����ال 
 Dynamic Sound من  فنية 
مركز  وي���ت���م���ّي���ز   .and Light
اجل����واه����ر ل��ل��م��ن��ا���س��ب��ات وامل����وؤمت����رات 
وحلوله  اجل���ودة  العالية  بتجهيزاته 
امل��ت��ك��ام��ل��ة ال���س��ت�����س��اف��ة ج��م��ي��ع اأن����واع 
الفعاليات، وتلبية متطلبات قطاعات 
واملعار�س،  وامل��وؤمت��رات،  االجتماعات، 
وح����ف����الت ال�����زف�����اف، واالح����ت����ف����االت 
ال�����ع�����ام�����ة، وي�����ق�����دم اأرق����������ى خ����دم����ات 
متخ�س�س  فريق  باإ�سراف  ال�سيافة، 
من اخلرباء الذين يتمّيزون بالرغبة 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  ع���ل���ى  واحل����ر�����س 

العمالء.

الدكتورة  و�سعادة  الطاير،  جمموعة 
رئ���ي�������س هيئة  ال���ه���ا����س���م���ي،  حم���دث���ة 

ال�سارقة للتعليم اخلا�س. 

عر�س االأزياء واملجوهرات
جواهر  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و  وح�������س���رت 
االأزي�����اء احل�سري  ال��ق��ا���س��م��ي ع��ر���س 
ال���ذي قدمته  امل��ع��ر���س  اف��ت��ت��اح��ي��ة  يف 
امل���وق���ع   »Ounass  - “اأنا�س 
االأناقة  ملنتجات  االأول  االإل���ك���رتوين 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الفاخرة 
اأزي���اء  اأح����دث  “اأزيان”  من�سة  ع��رب 
�سهر رم�سان املبارك وت�سكيلة مو�سم 
ربيع - �سيف 2019، باالإ�سافة اإىل 
من  جمموعة  اأح���دث  على  اط��الع��ه��ا 
بو�سرون،  م��ن  ال��ف��اخ��رة  امل��ج��وه��رات 
الدار الفرن�سية العريقة التي تاأ�س�ست 
“اأزيان”  وي�ست�سيف    .1800 ع��ام 
ن��خ��ب��ة م���ن اخل���ب���ريات ال��ع��رب��ي��ات يف 
وال�سحة،  واالأزي������اء  اجل��م��ال  جم���ال 
وي���رك���ز ع��ل��ى م����دار اأرب���ع���ة اأي�����ام على 
ثالثة حماور خمتلفة وهي اجلمال، 
ُيخ�س�س  حيث  وال�سحة،  واالأزي�����اء، 
ليت�سنى  حم���ور،  لكل  م�ستقاًل  ي��وم��اً 

•• ال�صارقة- الفجر

حاكم  ال�سمو  ���س��اح��ب  ق��ري��ن��ة  اأك����دت 
بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة، 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
االأع����ل����ى ل�������س���وؤون االأ�����س����رة يف اإم�����ارة 
من  اال�ستفادة  �سرورة  على  ال�سارقة، 
احلديثة،  والتقنيات  واملعارف  العلوم 
واختيار املوثوق منها من اأجل تعزيز 
ا�ستدامة  اأك��رث  وممار�سات  �سلوكيات 
ع��ل��ى �سحة  ل��ل��ح��ف��اظ  وم�������س���وؤول���ي���ة 
واالرتقاء  وامل��ج��ت��م��ع  واالأ����س���رة  امل����راأة 
اأف�سل  م�ستويات  اإىل  ال��ع��ام  ب��ال��ذوق 
وف��رادة هويته  االإن�سان  تعك�س جوهر 

وخ�سو�سيته الثقافية. 
جاء ذلك خالل افتتاح �سمو ال�سيخة 
ملعر�س  القا�سمي  بنت حممد  جواهر 
ال�سنوي  احل���دث  “اأزيان”  وملتقى 
ال�سارقة،  اإم����ارة  يف  ن��وع��ه  م��ن  االأول 
وامل��ت��خ�����س�����س ب���اجل���م���ال، واالأزي��������اء، 
وال�������س���ح���ة ال�������ذي ان���ط���ل���ق ب����دورت����ه 
للمنا�سبات  اجلواهر  االأوىل يف مركز 
اخلمي�س  االأول  اأم�������س  وامل����وؤمت����رات 

وي�ستمر حتى 21 اأبريل اجلاري.

ل��ل��م��راأة يف  “نريد  ���س��م��وه��ا:  وق���ال���ت 
جمتمعنا اأن تكون قدوة يف كل جماالت 
املنزل،  الأط��ف��ال��ه��ا يف  ق����دوة  احل���ي���اة، 
وقدوة  العمل،  يف  لزميالتها  وق���دوة 
للجيل اجلديد من الفتيات. ومن هذا 
املنطلق نهتم يف اإمارة ال�سارقة بثقافة 
املراأة يف خمتلف امليادين، فكل �سلوك 
وم��وق��ف م��ن��ه��ا ي��وؤث��ر ع��ل��ى حميطها 

العائلي واالجتماعي واملهني.
“اإن اجلمال ظاهرة  �سموها:  واأك��دت 
الطبيعة  ن��راه يف  م��ا  ك��ل  وراء  اأ�سيلة 
الكثري  لكن  االإن�����س��ان،  ينتجه  م��ا  ويف 
م���ن ال��ع��وام��ل وامل����وؤث����رات ت�����س��اه��م يف 
ت�سكيل الوعي اجلمايل، من هنا تربز 
اأهمية التن�سئة والرتبية ال�سحيحة يف 
بناء وعي جمايل لدى اجليل اجلديد 
نبيلة.«   وغ��اي��ات  �سليمة  اأ���س�����س  ع��ل��ى 
ودعت �سمو ال�سيخة جواهر القا�سمي 
فر�س  ا�ستك�ساف  اإىل  اجلديد  اجليل 
بال�سحة  ال��ع��ن��اي��ة  ق��ط��اع��ات  ت��ط��وي��ر 
�سحيحة  م��ن��ط��ل��ق��ات  م���ن  واجل���م���ال 
والبيئية  ال��ق��ي��م��ي��ة  امل��ع��اي��ري  ت���راع���ي 
واالجتماعية، و�سددت على اأن فل�سفة 
التاريخ  م���ر  ع��ل��ى  اق���رتن���ت  اجل���م���ال 

و�سعادة  ال�������س���ارق���ة،  ����س���ي���دات  ن������ادي 
النقبي،  بن ع�سكر  ال���رزاق  ن��دى عبد 
لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  عام  مدير 
حممد  بنت  مو�سي  وال�سيخة  امل���راأة، 
ال�سام�سي، رئي�س اإدارة مراكز التنمية 
االأ���س��ري��ة ب��ال�����س��ارق��ة، و���س��ع��ادة اإميان 
طارق الطاير، مدير ق�سم الت�سويق يف 

وخ�سو�سيتها.«  هويتها  �سمات  تفقد 
وجتولت �سموها بني اأجنحة املعر�س 
واط���ل���ع���ت ع���ل���ى االأف�����ك�����ار اجل����دي����دة 
حمليون  ع���ار����س���ون  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
اجلولة  يف  �سموها  وراف���ق  وع��امل��ي��ون، 
املدير  املحمود،  �سعادة حنان  كل من: 
للمنا�سبات  اجلواهر  ملركز  التنفيذي 

وقالت:  واالأخ��الق،  املعرفة  بنظريات 
ثقافة،  واجل����م����ال  ت���رب���ي���ة،  “الذوق 
وال�����س��ح��ة م�����س��وؤول��ي��ة، ه���ذا م��ا ن�ساأت 
االإمارات  يف  الن�ساء  من  اأج��ي��ال  عليه 
اأن  دون  ال��ع�����س��ر  وواك���ب���ت  ف��ت��ط��ورت 
االأ�سيلة،  ثقافتها  ج��ذر  عن  تنف�سل 
اأن  دون  اأخ���رى  ثقافات  م��ع  وتفاعلت 

وامل������وؤمت������رات، وال�����س��ي��خ��ة ه��ن��د بنت 
رئ���ي�������س جمل�س  ال���ق���ا����س���م���ي،  م���اج���د 
وال�سيخة  ال�����س��ارق��ة،  اأع��م��ال  ���س��ي��دات 
القا�سمي،  ع����ب����داهلل  ب���ن���ت  ج����واه����ر 
االإعالمي  للفن  ف��ن  موؤ�س�سة  م��دي��ر 
و�سعادة  بال�ساقة،  والنا�سئة  لالأطفال 
خ��ول��ة ج��ا���س��م ال�����س��رك��ال م��دي��ر عام 

ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�ساحب  اهلل،  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان، ويل ع��ه��د 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ودع���م 
الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك، 
ملوؤ�س�سة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س  ال���ع���ام، 
املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية،  التنمية 
)اأم  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى 
املوؤمتر  يف  ����س���ارك  االإم�����������ارات(«. 

يف  القيادية  ال�سخ�سيات  من  عدد 
واخلا�س  احلكوم�ي  القطاع����ني 
م�����ن داخ��������ل دول�����������������������ة االإم����������ارات 

وخارجها..
ال�������س���وء على  ت�����س��ل��ي��ط   ح��ي��ث مت 
اأهم االإجنازات التي حققتها املراأة 
امللكية  م��ن��ظ��ور  م���ن  االإم����ارات����ي����ة 
االجتماعية  امل��ج��االت  يف  الفكرية 
انطالقاً  واالقت�سادية  والثقافية 
من روؤى املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه ودعمه للمراأة االإماراتية 
الفر�س  ت���وف���ري  ع���ل���ى  وح���ر����س���ه 
الو�سول  م��ن  لتمكينها  واالأدوات 
التي  املرموقة  العاملية  املكانة  اإىل 
باتت تتبواأها، وحتقيقها الإجنازات 
العمل  جم���االت  �ستى  يف  متميزة 
املوؤمتر  ا�ستعر�س  ك��م��ا  ال��وط��ن��ي. 
م�ساهمة املراأة االإماراتية يف تعزيز 
وجتربتها  ال���وط���ن���ي  االق���ت�������س���اد 
الناجحة ك�سريك فاعل يف تطوير 
التنمية  وحت��ق��ي��ق  ال��ع��م��ل  ����س���وق 

امل�ستدامة. 

•• دبي-الفجر:

امل����راأة  “موؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن   
االإم��ارات��ي��ة ... ري����ادة ع��امل��ي��ة على 
جمعية  نظمته  ال��ذي  زايد”  نهج 
حتت  الفكرية  للملكية  االإم����ارات 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  رعاية 
الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك، 
ملوؤ�س�سة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س  ال���ع���ام، 
املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية،  التنمية 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  االأع�����ل�����ى 
هيئة  ت��ك��رمي  مت  االإم�������ارات(،  )اأم 
كهرباء ومياه دبي ب�سفتها الراعي 
الرئي�س للدورة الثانية من املوؤمتر 
بالتعاون  اجلمعية  نظمته  ال���ذي 
واالحت������اد  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  م����ع 
الن�سائي العام. وقال �سعادة �سعيد 
املنتدب  ال��ع�����س��و  ال��ط��اي��ر،  حم��م��د 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
هيئة  رع��اي��ة  “تاأتي  دب���ي:  وم��ي��اه 
“املراأة  ملوؤمتر  دب��ي  ومياه  كهرباء 
االإم��ارات��ي��ة ... ري����ادة ع��امل��ي��ة على 
جمعية  نظمته  ال��ذي  زايد”  نهج 

االإمارات للملكية الفكرية يف اإطار 
حكومية  ك��م��وؤ���س�����س��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  دور 
م�سوؤولة جمتمعياً وا�سرتاتيجيتها 
ل����ت����ق����دمي ال������دع������م ل���الأن�������س���ط���ة 
تر�سيخ  ت�سهم يف  التي  والفعاليات 
املكانة املتقدمة التي حققتها املراأة 
يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
ونهج متكني املراأة يف الدولة الذي 
ر���س��خ دع��ائ��م��ه ال���وال���د امل��غ��ف��ور له 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه..
للمراأة  ق���وي���اً  داع���م���اً  ك����ان  ح��ي��ث   
وم�����س��ج��ع��اً ل��ه��ا ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف 
خمتلف املجاالت التنموية، واليوم 
ت�سارك املراأة االإماراتية بكل كفاءة 
واق���ت���دار يف ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات يف 
الدولة يف ظل الدعم غري املحدود 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  ت���وف���ره  ال����ذي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ل�����س��ي��دي 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�سيدي  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة، 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 

خدمات مبحطة واحدة خالل 11 دقيقة  8

غرفة راأ�س اخليمة حت�سد 5 جوائز للتميز احلكومي 
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

ح�سدت غرفة راأ�س اخليمة م�ساء 
اأم�س االأول  5 جوائز ، من اإجمايل 
اجلوائز الفائزة يف حفل التكرمي 
المارة  احلكومي  التميز  بجائزة 
الثالثة  دورت��ه��ا  يف  اخليمة  راأ����س 
فازت  ، حيث   2019 للعام  ع�سر 
املتميزة  امل���ب���ادرة  ف��ئ��ة  ال��غ��رف��ة يف 
يف حت�������س���ني ج�������ودة اخل�����دم�����ات، 
امل�سروع اخلدمي احلكومي  وفئة 
التطوير  وم���ك���ت���ب  امل���������س����رتك، 
املوؤ�س�سي املتميز، واملوظف املتميز 
يف اإ���س��ع��اد امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ن خالل 
واملوظف  امل���ي���دان���ي���ة،  ال�����زي�����ارات 
من  املتعاملني  اإ���س��ع��اد  يف  املتميز 

خالل املكاملات الهاتفية.

اأف�سل املمار�سات :
م�����ن ج���ان���ب���ه ه����ن����اأ حم���م���د علي 
جمل�س  رئي�س  النعيمي،  م�سبح 
اخليمة  راأ�����������س  غ�����رف�����ة  اإدارة 
موظفي الغرفة على هذا االإجناز 
و���س��ك��ره��م ع��ل��ى ال��ع��ط��اء واجلهد 
كان   ، م�سى  ع���ام  طيلة  امل���ب���ذول 
على  ال��غ��رف��ة  ح�سلت  اأن  ن��ت��اج��ه 
اأكرب عدد من اجلوائز ، حلر�سها 

فعملت  اأع��ي��ن��ه��ا،  ن�سب  امل��ت��ع��ام��ل 
الواحدة”  “املحطة  مبادرة  على 
والتي  اخل��دم��ات  ج��ودة  لتح�سني 
ح���������س����دت ال����غ����رف����ة ج���ائ���زت���ه���ا، 
ح��ي��ث ج�����اءت ف��ك��رت��ه��ا م���ن ق�سم 
����س���ه���ادات امل��ن�����س��اأ وال��ت�����س��دي��ق يف 
من  ال��ت��ج��اري��ة،  اخل���دم���ات  اإدارة 
م��ن��ط��ل��ق احل���ر����س ع��ل��ى حتقيق 
الوقت  وتقليل  املتعاملني  �سعادة 
امل�ستغرق يف االنتظار ووقت اإجناز 
امل��ع��ام��ل��ة، وت��ب�����س��ي��ط االإج������راءات 
خدمات   8 امل��ب��ادرة  �سملت  حيث 
يف  تتم  اأ�سبحت  الغرفة  تقدمها 
االكتفاء  خ���الل  م��ن  دق��ي��ق��ة   11
مب��رح��ل��ة واح����دة ف��ق��ط، مم��ا زاد 
 89 اإىل  لي�سل  املتعاملني  ر���س��ا 
اهتمت  كما  املا�سي،  العام  يف   %
الغرفة بتدريب وتاأهيل املوظفني 
����س���اه���م يف ح�����س��ول��ه��م على  مب����ا 
اإ�سعاد  يف  املتميز  امل��وظ��ف  ج��وائ��ز 
الزيارات  خ���الل  م��ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
امل���ي���دان���ي���ة، وامل���وظ���ف امل��ت��م��ي��ز يف 
اإ�����س����ع����اد امل���ت���ع���ام���ل���ني م����ن خالل 
اإىل  باالإ�سافة  الهاتفية،  املكاملات 
املوؤ�س�سي  التطوير  مكتب  جائزة 
التي فازت بها اإدارة اال�سرتاتيجية 

وامل�ستقبل بالغرفة.

ان  النعيمي  واأ����س���اف   . االأع���م���ال 
التجارة  غرفة  بني  فيما  التعاون 
االقت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ودائ��������رة 
“با�سر  مل���ب���ادرت���ه���م   ، وامل���ح���اك���م 
ال��وق��ت واجلهد،  ي��وف��ر  اأع��م��ال��ك 
رفع  يف  امل�ساهمة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
ت�سنيف الدولة يف تقارير �سهولة 
االأع���م���ال ال��دول��ي��ة، ح��ي��ث تهدف 
اط����الق  اإىل  “با�سر”  م����ب����ادرة 
لتاأ�سي�س  اإلكرتونية  ذكية  خدمة 
دقيقة   15 غ�����س��ون  يف  االأع���م���ال 
من خالل تفعيل خدمات اجلهات 
يف  اآم��ن  اإل��ك��رتوين  ب�سكل  املعنية 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
تبادل  م���ن  ب���اال����س���ت���ف���ادة  وذل�����ك 
املعنية  اجل���ه���ات  ب���ني  ال���ب���ي���ان���ات 
على امل�ستويني االحتادي واملحلي 
و  احلديثة  التقنيات  وبا�ستخدام 
يف  ي�ساهم  مبا  الذكية،  احلكومة 
تكامل خدمات املوؤ�س�سات يف قطاع 
متكاملة  باقات  وتقدمي  االأعمال 

للم�ستثمر.

املحطة الواحدة:
ال�سبب،  ح�������س���ن  حم���م���د  وق�������ال 
م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة راأ�����س اخليمة 
و�سعت  ال��غ��رف��ة  اأن   ، ب��ال��وك��ال��ة 

املمار�سات  اأف�����س��ل  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
ل��رت���س��ي��خ االب���ت���ك���ار واالإب��������داع يف 
م���ن���ظ���وم���ة ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي ، 
تنفيذاً  لتوجيهات �ساحب ال�سمو 
القا�سمي،  �سعود بن �سقر  ال�سيخ 
ع�سو املجل�س االأعلى، حاكم راأ�س 
اخليمة ،  وحتقيق اأف�سل معايري 
اجلودة يف اخلدمات التي تقدمها 
على  النعيمي  واأك���د   . لعمالئها 
لتحقيق  ال�����دوؤوب  ال��غ��رف��ة  �سعي 
اخلدمات  اأرق���ى  وت��ق��دمي  التميز 
االإم�����������ارات  ل������روؤي������ة  ، حت���ق���ي���ق���اً 
مب�ساعفة  والتوقعات  امل�ستقبلية 
تزامنا  التجارية  ال�سركات  ع��دد 
مع اإك�سبو 2020، باالإ�سافة اإىل 
امل�سدقة  التجارية  العقود  زي��ادة 
مت�سي  ال���غ���رف���ة  ان  م�����س��ي��ف��اً   ،
التنموية  روؤاه����ا  لتحقيق  ق��دم��ا 
خلدمة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وخ��ط��ط��ه��ا 
قطاع االعمال ، وتر�سيخ مكانتها 
م�سرياً   ، ت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا  وت���ع���زي���ز 
كل  م���ع  امل��ث��م��ر  ال���ت���ع���اون  ان  اىل 
االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  
ب��االإم��ارة الجناح  املحاكم  ودائ���رة 
خالل  اأع��م��ال��ك  “با�سر  م���ب���ادرة 
املبادرات  اإح����دى  دقيقة”،   15
ممار�سة  ل��ت�����س��ه��ي��ل  امل�������س���رتك���ة 
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العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/1460  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- �سركة مور باور للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2019/1/15 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ك��ورب  تكنيكا  ل�سالح/تو�سني  اع��اله 
الفائدة  م��ع  ام��ارات��ي  دره��م   )5.018.350( مبلغ  ت��ع��ادل  ي��اب��اين  ي��ن   )151.384.538(
القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2018/7/4 وحتى 
وامل�سروفات  بالر�سوم  والزمتها  بكفالة  املعجل  بالنفاذ  احلكم  وب�سمول  التام  ال�سداد 
قابال لال�ستئناف  . حكما مبثابة احل�سوري  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف  ومبلغ 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/2329  جتاري كلي 
االقامة  حمل  جمهول  ���س.ذ.م.م  للتجارة  انرتنا�سيونال  برتوق�سم  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2019/2/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  ال�سركة  بالزام  م.م.ح  �سي  �سي  ل�سالح/بيه  اع��اله 
اتفاقية بواقع 12% �سهريا ت�ستحق عن كل  وق��دره )�ستة مليون دره��م( ف�سال عن فائدة 
ثلث من املبلغ املطالب به اعتبارا من تواريخ 2012/2/20 و 2012/3/15 و 2012/5/6 على 
التوايل وحتى تاريخ رفع الدعوى 2018/10/28 - ثانيا:وبالزامها اي�سا بان توؤد للمدعية 
وفائدة تاخريية بواقع 5% �سنويا تبداأ من تاريخ:2018/10/29 وحتى متام ال�سداد والزمتها 
قابال  احل�����س��وري  . حكما مبثابة  امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  مقابل  دره���م  ال��ف  ومبلغ  امل�����س��روف��ات 
با�سم  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/1304  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- م�ست�سفى اليف الين �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2018/12/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
بان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  ����س.ذ.م.م  �سبالي  ميدكال  ايتك�س  ل�سالح/فارما  اع��اله 
ت�سدد اىل املدعية مبلغ )912891.45( درهم وفائدة 9% من تاريخ 2018/6/18 وحتى 
التحفظي رقم 2018/221 حجز حتفظي جتاري  اج��راءات احلجز  ال�سداد وب�سحة 
والزمتها بر�سوم وامل�ساريف الدعوى ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما 
التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  مبثابة احل�سوري 
لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/273  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-جا�سم حممد بالل �سعيد جمهول حمل االقامة مبا ان 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ���س.م.ع  ال��دويل  التجاري  /البنك  املدعي 
والر�سوم  دره���م   )2006081.51( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  9% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
ال�ساعة:09:30 �س  امل���واف���ق:2019/4/28  ي��وم االح��د  ال��ت��ام.وح��ددت لها جل�سة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.15:بالقاعة
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2744  جتاري كلي

لتنظيم  اي�ست   54  -2 �����س.ذ.م.م  لال�ستثمارات  1-اي�����س��ت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
امل��ع��ار���س ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /رف��ي��ع��ة عبداهلل 
اأقام عليك الدعوى  حممد �سعيد املال وميثله:حممود ح�سني علي احمد قد 
ومو�سوعها املطالبة بحل وت�سفية ال�سركة والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
ال�ساعة:09:30  امل��واف��ق:2019/5/1  االربعاء  يوم  جل�سة  لها  املحاماة.وحددت 
اأو من ميثلك قانونيا  �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/7  جتاري كلي

بي  ا�س  ����س.ذ.م.م 2- مطعم جينزا  للمطاعم  اي�ست   54-1 / املدعي عليه  اىل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /رفيعة عبداهلل حممد �سعيد 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احمد  علي  ح�سني  وميثله:حممود  املال 
والر�سوم  ������س.ذ.م.م   - ب��ي  ا���س  جينزا  مطعم  �سركة  وت�سفية  بحل  املطالبة 
وامل�����س��اري��ف واالت���ع���اب.وح���ددت لها جل�سة ي��وم االرب��ع��اء امل����واف����ق:2019/5/1 
اأو من  ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/75  جتاري كلي

ا�سو�سيت�س انرتنا�سيونال ليمتد 2- مطعم  املدعي عليه / 1-ا�سرتاتيجك  اىل 
اي�ست  امل��دع��ي /54  ان  االق��ام��ة مب��ا  �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل  بوليفارد  كت�ساب 
بحل  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �����س.ذ.م.م  لال�ستثمارات 
يوم  جل�سة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  وت�سفية 
لذا    ch2.E.22:بالقاعة �س  ال�ساعة:09:30  امل���واف���ق:2019/5/8  االرب��ع��اء 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/361  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-مركز تربيد العامل - ب�سفتها كفيل و�سامن للمديونية 2- �سركة ال�سويدي للخدمات 
كفيل  ب�سفتها   - ذ.م.م  للراديرتات  جريكور  �سركة   -3 للمديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفتها   - ذ.م.م  الفنية 
و�سامن للمديونية  4- ر�سا كري�سنان با�سكران فاندوترا - ب�سفته كفيل و�سامن للمديونية 5- فندافاتارا 
كوجنو بانيكار �ساتيا - ب�سفته كفيل و�سامن للمديونية  6- �سانتو�س كومار كوفايل - ب�سفته كفيل و�سامن 
للمديونية  7- فريد عثمان احمد ب�سفته �سريك يف مركز تربيد العامل اعمال مدنية 8- علي ح�سن حممد 
يو�سف اجلابر اجلابري ب�سفته �سريك يف مركز تربيد العامل اعمال مدنية جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /بنك برودا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم 
مببلغ وقدره )25461031.85( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ قيد الدعوى 
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق:2019/4/28 
ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر

رقم 2947/2019 
املنذرة/من�سنع مياه االمارات �س.ذ.م.م

املنذر اليها:�سركة بروجكت�س لينك للمقاوالت ذ.م.م
نخطركم ومبوجب هذا االنذار بطلب املنذره منكم ب�سرورة الوفاء بالتزامكم باملبادرة فورا اىل 
ت�سديد املبالغ امل�ستحقه عليكم مبوجب ا�سرتاركم ب�سائع مبوجب اتفاقيات خطية وثابتة مبلغ 
وقدره )71.957.02( درهم واملي�ستحقة للجهة املنذرة وذلك خالل 7 ايام عمل من تاريخ اعالنكم 
واجلزائية(  )املدنية  بحقكم  القانونية  االج��راءات  كافة  اتخاذ  اىل  �سن�سطر  واال  االن��ذار  بهذا 
لتح�سيل املبلغ امل�ستحق واملذكور ا�سافة للفوائد القانونية 12% من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ اىل 
حني ال�سداد التام ا�سافة للمطالبة بالتعوي�س عن كل عطل و�سرر حلق باجلهة املنذرة نتيجة 
تاخركم يف �سداد امل�ستحقات وتعوي�سها عن كل ما فاتها من ربح وما حلقها من خ�سائر ا�سافة 

لتحملكم كافة امل�ساريف والنفقات القانونية )اتعاب املحاماة( حتى تاريخ ال�سداد التام.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2949/2019 

املنذرة/ارابيان �سنرت �س.ذ.م.م
املنذر اليها:مركز �سمايل كري الطبي

فورا  باملبادرة  بالتزامكم  الوفاء  ب�سرورة  منكم  املنذره  بطلب  االن��ذار  هذا  ومبوجب  نخطركم 
واملتعلق   )012050430002480( رقم  االيجار  عقد  مبوجب  عليكم  امل�ستحقه  املبالغ  ت�سديد  اىل 
درهم   )116.397.30( وق��دره  مبلغ  العربي  املركز  مول  يف  االر���س  الطابق   1540 رقم  بالوحدة 
ب��ت��اري��خ:2019/3/6 مبلغ وقدره  امل�ستحق  االي��ج��اري  للق�سط  االج��رة  �سداد  ع��دم  وذل��ك نظري 
تكييف  ر���س��وم  م��ن  دره���م   )16.745.30( وق���دره  مبلغ  االج���رة  مللحقات  ا���س��اف��ة   )99.653.00(
و�سريبة وانذار احلريق وغرامة ارجتاع ال�سيك ويف حال ف�سلكم يف �سداد بدالت االيجار املذكورة 
املبالغ مع كل ما  مع ال�سريبة فاننا �سن�سطر ا�سفني اىل اللجوء اىل الق�ساء ملطالبتكم بهذه 
ي�ستجد من م�ستحقات ايجارية حلني ال�سداد ا�سافة للعطل وال�سرر و�سائر النفقات والر�سوم 

وامل�ساريف الق�سائية واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2948/2019 

املنذرة/نا�سر لوتاه للعقارات �س.ذ.م.م
املنذر اليها:م�سعل دروي�س �سالح املطوع احلارثي

فورا  باملبادرة  بالتزامكم  الوفاء  ب�سرورة  منكم  املنذره  بطلب  االن��ذار  هذا  ومبوجب  نخطركم 
علي  �سيف  بناية   F17 رقم  للمكتب  االيجار  عقد  مبوجب  عليكم  امل�ستحقه  املبالغ  ت�سديد  اىل 
وق��دره )76.000.00( درهم وذلك نظري عدم  بوفرو�سه - قطعه رقم )261-117( مبلغ  جمعه 
�سداد االجرة ملدة عامني م��ن:2017/1/20 وحتى 2019/1/20 ويف حال ف�سلكم يف �سداد بدالت 
الق�ساء ملطالبتكم بهذه  اللجوء اىل  ا�سفني اىل  �سن�سطر  ال�سريبة فاننا  املذكورة مع  االيجار 
املبالغ ا�سافة لطلب اخالء الوحدة املوؤجره املذكورة عاليه وت�سليمها للمنذرة خالية من كافة 
للعطل  ا�سافة  ال�سداد  حلني  ايجارية  م�ستحقات  من  ي�ستجد  ما  كل  مع  وال�ساغلني  ال�سواغل 

وال�سرر و�سائر النفقات والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر

رقم 2019/2920 
املنذر/فدى خالد عيط

املنذر اليه:بوينت 2 بوينت خلدمات االعمال
املو�سوع:

 )30.000( وق��دره  بذمته  املتوجب  املبلغ  ب�سداد  املنذر/املنذراليه  ينذر 
اال�ستثمار  بنك  على   )000069( رق��م  ال�سيك  قيمة  دره��م  ال��ف  ثالثون 
من تاريخ الن�سر ويف حال تخلفكم عن ال�سداد �سوف يتخذ املنذر كافة 

االجراءات القانونية للمحافظة عن حقوقه القانونية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   
 التنفيذ رقم 2018/74 اعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا( 

اىل املحكوم عليه/يو�سف حممد �سامل الكتبي
ل�سالح املحكوم له/خليفة حميد متيم الكتبي

�سيجري  احلال  اقت�سى  ان  التالية  االيام  ويف  م�ساء  ال�ساعة:6:00  املوافق:2019/4/24  االربعاء  يوم  يف  انه 
للمزادات وعلى موقعها  االمارات  البيع )�سركة  بها  انيط  التي  ادناه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سح  العقار  بيع 
االلكرتوين )HTTP//WWW.EMIRATESAUCTION.AE( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 
من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره 
من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل الع�سر ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع 
من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سو املزاد ب�سرط ان ال يقل الزيادة عن ع�سر الثمن 

على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات
او�ساف العقار:نوع العقار ار�س مبنية - املنطقة مليحة/ال�سناعية )حاليا مليحة - خ�سرية 2 - �سناعي - رقم 
االر�س 5669 ملك امل�ساحة:925.2 مرت مربع - حاليا 9.959 مرت مربع - القيمة التقديرية:600.000 درهم(.  

 القا�شي/د.حممد �شامل ال�شنحاين
رئي�ص حمكمة الذيد االحتادية االبتدائية  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة الذيد االحتادية االبتدائية         
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ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 2609 ل�شنة 2018    
اىل املحكوم عليه / ايراد اجنم ظهري اجنم  

حكما   بحقكم  ا�سدرت  قد  االإبتدائية  االحتادية  ال�سارقة  حمكمة  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )34561( درهم باال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5% من 

تاريخ 2017/11/1 حتى ال�سداد التام
ل�سالح املحكوم له/ بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع 

لذا  اع��اله،  اليه  امل�سار  برقم  و�سجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال تخلفك 

عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
 رئي�ص مكتب اإدارة التنفيذ 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
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ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 3555 ل�شنة 2018    

اىل املحكوم عليه / علي �سعيد م�سبح �سعيد بن حليط الكتبي  
حكما   بحقكم  ا�سدرت  قد  االإبتدائية  االحتادية  ال�سارقة  حمكمة  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )213208( درهم باال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 7% من 

تاريخ 2016/12/1 حتى ال�سداد التام
ل�سالح املحكوم له/ البنك التجاري الدويل �س.م.ع 

لذا  اع��اله،  اليه  امل�سار  برقم  و�سجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال تخلفك 

عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
 رئي�ص مكتب اإدارة التنفيذ 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   

اعالن للح�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية بالن�شر 
 يف الدعوى رقم 2018/2963 جزئي 

اعالن بورود التقرير
بناء على طلب حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

اىل املدعي عليه/حممد عمران ع�سمت اهلل
اقام املدعي/موؤ�س�سة �سبيد تران�س

الدعوى برقم/2018/2963 جزئي - عجمان
ومو�سوعها املطالبة مببلغ )10380( درهم والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة

فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة:8:30 من يوم 21 �سهر 4 ل�سنة 2019 وذلك يف النظر يف 

الدعوى بو�سفك مدعي عليه
 مكتب ادارة الدعوى

االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  دار الق�شاء - عجمان
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/2944  

املحرر  رق��م  وك��ال��ة  مبوجب  ال�سعود  اب��و  �سفيق  وميثلها/حممد  �����س.ذ.م.م  للعقارات  امل��ن��ذر/ال��زاج��ل 
املحرر  رق��م  م�سدقة  وك��ال��ة  مب��وج��ب  كو�ستى  ت�سويل  ادري�����س��ي  ومي��ث��ل��ه:رج��اء   )2014/1/164695(
 14 رقم  حمل   P20 بنايه  الفرن�سي  احلي  �سيتي  انرتنا�سيونال   - عنوانه:دبي   -  )2018/1/146166(

ور�سان االوىل - ت:0555564669
املنذر اليه:اوف�سيت لالن�ساءات �س.ذ.م.م

عنوانه:�سكن عمال 15 غرفة - رقم االر�س:0310-599 منطقة جبل علي ال�سناعية االول
وينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة االخالء للعقار )�سكن عمال - 15 غرفة( و�سداد قيمة االيجار امل�ستحقة 
باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا االنذار واال 
القيمة  ك��ام��ل  ب�����س��داد  املطالبة  يف  حقه  حتفظ  ال��ت��ى  القانونية  االج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر 
االيجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجووؤ اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية 

حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12610 بتاريخ 2019/4/20   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/2326  

املنذر/�سركة دبي لال�ستثمار العقاري �س.ذ.م.م ب�سفتها املوؤجره
املنذر اليها:ان ار اي ماجنمنت لال�ست�سارات )جمهول حمل االقامة(

تتوجه املنذرة بهذا االنذار اىل املنذر اليها النذارها باالآتي:
املزنة  املكتب رقم 208 ببناية  با�ستئجار  امل��وؤرخ يف:2017/5/15 قمتم  انه ومبوجب عقد االيجار  حيث 
من  للفرتة  وذل���ك  رق������م:452-232  االر����س  قطعة  على  وامل��ق��ام��ة  ب��دب��ي  الق�سي�س  مبنطقة  الكائنة 
2017/5/15 وحتى 2018/5/14 وذلك مقابل ايجار �سنوي وقدره )66.221( درهم وما زلتم ت�سغلونه 
حتى تاريخه رغم انتهاء عقد االيجار وحيث ان عقد االيجار امل�سار اليه اعاله انتهى بتاريخ:2018/5/14 
ومت اخطاركم عدة مرات بدفع القيمة االيجارية املرت�سدة يف ذمتكم وباقي املبالغ االخرى امل�ستحقة 
ولكنكم مل ت�ستجيبو بالرغم من املطالبات وامل�ساعي الودية املتكررة من جانب ال�سركة املنذرة وعليه 
فان ال�سركة املنذرة تطالبكم ب�سداد كافة املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم خالل فرتة اق�ساها 30 يوما من 
تاريخ ن�سر هذا االنذار ويعترب هذا مبثابة انذار نهائي ل�سداد املبالغ املرت�سدة ويرتب اثارة القانونية 
القيمة  و���س��داد  ب��االخ��الء  واملطالبة  القانونية  االج���راءات  اتخاذ  امل��ن��ذرة  لل�سركة  ويحق  تاريخه  من 

االيجارية حتى متام االخالء بعد انق�ساء املهلة املمنوحة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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يف الدعوى رقم:2018/4846 جتاري جزئي

املدعي عليهم:حممد ح�سني جوهر فرحان احلمادي - ليلى ابايفا - روما لتاجري ال�سيارات 
�سامل  بن  املدعيان/1- هيزع بن علي  ان هناك عوى مرفوعة �سدكم من قبل  ����س.ذ.م.م مبا 
ال�سريف 2- في�سل بن عبيد بن عبداهلل اللحياين امام حماكم دبي وانه مت تكليفنا كخبريا 
ح�سابيا مبوجب احلكم ال�سادر بالدعوى اعاله فاننا ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة وذلك 
انرتا  ع�سر �سباحا مبقر مكتبنا  احلادية  ال�ساعة  امل��واف��ق:2019/4/23 يف متام  الثالثاء  يوم 
 -  4 دبي - حمي�سنة   - املتحدة  العربية  التايل:االمارات  بالعنوان  وذلك  املالية  لال�ست�سارات 
�سارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب 303 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة 
ال�سيارات - وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي هاتف:042206899 
- 042206244 - فاك�س:042206877، يرجى االطالع واحل�سور باملوعد املحدد اعاله واح�سار 

كافة ما لديكم من م�ستندات مع الرتجمة القانونية اىل العربية
اخلبري املحا�سبي وامل�سريف
د.علي را�سد الكيتوب

اإعالن بالن�شر
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  اعالن بالن�شر

املرجع :547
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/حممد طفيل غالم نبى -باك�ستاين اجلن�سية يرغب يف البيع 
بنغالدي�س   - ابوطاهر  احمد  نزير  ال�سيد  اىل  وذلك  البالغة %100  كامل ح�سته  والتنازل عن 
اجلن�سية وال�سيد ح�سني انو مياه - بنغالدي�س اجلن�سية يف الرخ�سة حالق طربية للرجال - 

فرع 1 تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:603892
اال�سم  اىل   )1 فرع   - للرجال  طربية  )حالق  من  التجاري  اال�سم  تغيري  اخرى:مت  تعديالت 

اجلديد )�سالون املدار للرجال(
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات 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 :545
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/احمد را�سد �سامل �سعيد ال�سام�سي - االمارات اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/عامر �سعيد جمعه العبودي 
الطنيجي االمارات اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماه/دار الفجر لل�سياحة تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة 

مبوجب رخ�سة رقم:759263 ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات 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 :550

اجلن�سية  اماراتي   - ال�سويدي  �ساحوه  جمعه  �سامل  ال�سيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% وذلك اىل ال�سيد/نواز احمد عبدالغفور 
- باك�ستاين اجلن�سية )مطعم ال�سماء البي�ساء( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 

رقم:747792
تغيريات اخرى:تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 

امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن.
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 :548

اجلن�سية  اماراتي   - القا�سمي  نا�سر  ماجد  �سلطان  حممد  بان/ال�سيخ  للجميع  معلوما  ليكن 
علي  احمد  ال�سيد/خالد  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
نوفل - اردين اجلن�سية يف الرخ�سه با�سم )املعهد الربيطاين للتدريب( والتي تاأ�س�ست بامارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:530014
تعديالت اخرى:

مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية لي�سبح موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع 

االجراءات 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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اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
عن طريق �شركة االإمارات للمزادات 

 عن طريق الن�شر  - يف الق�شية التنفيذية رقم  2018/890 راأ�ص اخليمة  
تعلن حممكة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع العقار ملكية اثبات رقم 
1985/9693 جتارية يف منطقة خزام رقم الق�سيمة )402050176( والقيمة التقديرية 
للعقار )226306( درهم والعائدة ملكيتها للمحكوم لورثة املرحوم/�سهاب ابراهيم �سامل 
ب��ت��اري��خ:2019/4/24 عن طريق �سركة االم��ارات للمزادات وذل��ك يف متام  الكيت العلي 

ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا علما بان قيمة التاأمني 20% تدفع نقدا. 
فعلى من يرغب باال�سرتاك او االعرتا�س او االطالع الدخول على املوقع االإلكرتوين 
دائرة  مراجعة  او   www.emiratesauction.ae للمزادات  االإم��ارات  ل�سركة 

التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�ص ق�شم التنفيذ

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم
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الفجر الريا�ضي

تركي  نادي برياميدز  احتفل مالك 
اآل ال�سيخ، بفوزه على االأهلي للمرة 
الثانية هذا املو�سم بطريقة مبتكرة، 
م�ستخدما اأبيات من ال�سعر بالعامية 

امل�سرية.
وجدد برياميدز فوزه على م�سيفه 
يف  هزمه  اأن  بعد  -1�سفر،  االأه��ل��ي 
اللقب  حامل  ليمنع   ،1-2 الذهاب 
ال������دوري  ق���م���ة  اإىل  ال���و����س���ول  م����ن 
ا�ستعادها  ال���ت���ي  امل���م���ت���از  امل�������س���ري 
االإ�سماعيلي  على  ب��ف��وزه  ال��زم��ال��ك 

بهدفني نظيفني.
جمل�س  ورئي�س  ال�سيخ،  اآل  وا�ستغل 
يف  ل��ل��رتف��ي��ه  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة 
العربي  االحت���اد  ورئي�س  ال�سعودية 
يف  ال�سعرية  موهبته  ال��ق��دم،  ل��ك��رة 
بفوز  احتفاال  املقاطع  بع�س  كتابة 
ف��ري��ق��ه خ���الل امل���ب���اراة امل��وؤج��ل��ة من 

املرحلة 25 من امل�سابقة.
�سفحته  ع���ل���ى  ال�����س��ي��خ  اآل  وك���ت���ب 
املباراة:  عقب  “في�سبوك”،  مبوقع 
وال  ي�ستحمل..  معانا  يلعب  “اللي 
كينو  وبنبعت   .. بناأجل  وال  بنخاف 
ي�سجل..  اللقاء”  ه���دف  “�ساحب 
كاملني” و”عايز  ك��ان��وا  ل��و  اأوم����ال 
االأ�سد  ع  اب��ع��د  اأت��رج��م��ل��ك..  ت��ف��ه��م 
اأح�����س��ن��ل��ك. خ�����س ب��ج��م��ه��ورك ياال. 
اإىل  اإ���س��ارة  يف  املات�سني”،  ف  علمنا 

فوزين متتاليني على االأهلي.
“قالك  االأه��ل��ي:  ق��ا���س��دا  كتب  كما 
ب���رك���ب وم���اب���ن���زل�������س. ن���زل���ن���اه على 
ك��ف��وف ال��راح��ة. كينو ي��ا ج��اح��د ما 
ب���رتح���م�������س. ك���ن���ت جت���ي���ب اجل����ول 

براحة.. وعجبي«.
االأبيات  بع�س  ال�سيخ  اآل  وخ�س�س 
عبد  يف  متغزال  باأعينهم،  لالعبني 

ال�سابق  االأه��ل��ي  الع��ب  ال�سعيد  اهلل 
ي��اب��و عبد  “حقك ج��ال��ك  ب��ال��ق��ول: 
ات��ن��ني. واهو  امل��رة ك�سبت  ب��دل  اهلل. 
ط������ول م����ان����ت ����س���اي���ب���ه���ا ع���ل���ى اهلل. 

بتعقدهم ف املات�سني«.
دي  ���س��ه��رت��ن��ا  “الليلة  ك���ت���ب:  ك��م��ا 
���س��ب��اح��ي. وم���اح���د����س ه��ي��ن��ام واأن����ا 

حبايب.  يا  مكملة  احلفلة  �ساحي. 
واملك�سب داميا مفتاحي«.

املركز  اإىل  برياميدز  �سعد  وبالفوز 
بفارق  ن��ق��ط��ة   60 ب��ر���س��ي��د  ال��ث��اين 
املت�سدر،  ال��زم��ال��ك  ع���ن  االأه������داف 
فيما تراجع االأهلي اإىل املركز الثالث 

بفارق نقطتني عن الفريقني.

ك���ل م���ن االأه����ل����ي وغرميه  ومي���ل���ك 
الزمالك مباراتني موؤجلتني ب�سبب 
م�ساركتهما يف امل�سابقات االأفريقية، 
االأبطال  دوري  ودع  االأول  ب��اأن  علما 
النهائي،  رب���ع  م��ن  ال��وف��ا���س  خ���ايل 
نهائي  اإىل ن�سف  الثاين  تاأهل  فيما 

كاأ�س االحتاد.

اأكد نادي ليفربول اأنه �سي�سري على خطا غرميه مان�س�سرت يونايتد، بزيادة 
دوري  نهائي  ن�سف  يف  ي�ست�سيفه  عندما  بر�سلونة،  جماهري  تذاكر  اأ�سعار 

اأبطال اأوروبا، من اأجل دعم اأ�سعار تذاكر جماهريه يف نو كامب.
رفع يونايتد اأ�سعار التذاكر يف ذهاب دور ربع النهائي �سد الفريق االإ�سباين، 

وو�سل �سعر التذكرة اإىل 102 جنيه اإ�سرتليني، “132.50 دوالر«.
و�ستح�سل جماهري ليفربول على 4620 يف مباراة الذهاب يف اإ�سبانيا، يف 

اأول مايو -اأيار مبقابل 119 يورو “133.70 دوالر” للتذكرة الواحدة.
ويف رده على ذلك، رفع النادي القادم من منطقة مر�سي�سايد اأ�سعار تذاكر 

للتاأكد من  االإي��رادات  ذات��ه، و�سي�ستخدم فارق  املبلغ  اإىل  جماهري بر�سلونة 
جماهريه لن تدفع اأكرث من 88 يورو للتذكرة يف الذهاب.

واأكد ليفربول يف بيان: “�سعر تذكرة جماهري الفريق ال�سيف �ستكون مقابل 
يورو، وهو املبلغ الذي حدده بر�سلونة ملبارياته يف اأدوار خروج املغلوب   119
�سعر تذكرة  رف��ع  النادي  ق��رر  املو�سم، نتيجة لذلك  ه��ذا  االأب��ط��ال  يف دوري 

جماهري الفريق ال�سيف اإىل 119 يورو يف مباراة االإياب يف اأنفيلد«.
وتابع: “فارق االإيرادات من رفع �سعر التذاكر �سيتم ا�ستخدامه لدعم �سعر 

تذكرة جماهري ليفربول وتقلي�سها 31 يورو، لت�سل اإىل 88 يورو«.

•• دبي-الفجر

مت�سابقة   200 من  اأك��رث  �ساركت 
يف �سباق “حتدي املرموم للدراجات 
�سباق  اأول  لل�سيدات”،  ال��ه��وائ��ي��ة 
دراجات هوائية خم�س�س لل�سيدات 
“فيت  �سركة  نظمته  ال��ذي  فقط، 
جروب” بالتعاون مع جمل�س دبي 
فعالياته  وا�ست�سافت  ال��ري��ا���س��ي 
ال�سحراوية،  امل����رم����وم  حم��م��ي��ة 
موؤ�س�سة  ب��رن��ام��ج  ال�سباق  وي��دع��م 

اجلليلة لالأطفال “فرح«.
باملراكز  ال���ف���ائ���زات  ب��ت��ت��وي��ج  وق����ام 
الفئات  جميع  يف  ال��ث��الث  االأوىل 
ك���اًل م���ن: مل��ي��اء ع��ب��دال��ع��زي��ز خان 
جمل�س  اإدارة  جم���ل�������س  ع�������س���و 
رئ����ي���������س جلنة  ال����ري����ا�����س����ي  دب�������ي 
امل��������راأة وال���ري���ا����س���ة ب��امل��ج��ل�����س، و 
جمل�س  ع�������س���و  اجل�������س���م���ي  ن�������ورة 
للدراجات  االإم�����ارات  احت���اد  اإدارة 
الن�سائية  اللجنة  رئي�سة  الهوائية 
والت�سويق، وفوزية فريدون مدير 
ق�سم تطوير ريا�سة املراأة مبجل�س 
دب����ي ال���ري���ا����س���ي، وغ������ازي امل���دين 
الريا�سية  ال�سياحة  ق�سم  م��دي��ر 

باملجل�س.
وفاز فريق “موؤ�س�سة دبي خلدمات 
�سباق  يف  االأول  االإ�سعاف” باملركز 
اإنهاء  بعد  كيلومرًتا،   20 ال��ف��رق 
ال�سباق يف  ال��ف��ري��ق  اأع�����س��اء  ك��ام��ل 

زمن قدره 50:19.6 دقيقة، تاله 
فريق “هيئة الطرق واملوا�سالت” 
يف املركز الثاين بعد اإنهائه ال�سباق 
51:17.5 دقيقة،  ق��دره  يف زمن 
وجاء فريق “غيت فيت �سيك” يف 
املركز الثالث بعد اإنهائه ال�سباق يف 

زمن 56:35.2 دقيقة.
فئة  ك���ي���ل���وم���رًتا   50 ����س���ب���اق  ويف 
الفرق فاز فريق “ذا �سايكل هاب” 
ع�سوات  اإن��ه��اء  بعد  االأول  باملركز 
ال���ف���ري���ق ال�����س��ب��اق يف زم����ن ق���دره 
يف  ت����اله  ����س���اع���ة،   1:34:14.9
املركز الثاين فريق “�سوبر ليديز” 
بعد اإنهائهن ال�سباق يف زمن قدره 

1:49:29.1 �ساعة، وجاء فريق 
املركز  يف  دب���ي  ���س��رط��ة  “�سيدات 
ال��ث��ال��ث ب��ع��د اإن��ه��ائ��ه��ن ال�����س��ب��اق يف 

زمن قدره 1:57:22.4 �ساعة.
فئة  ك���ي���ل���وم���رًتا   20 ����س���ب���اق  ويف 
ف�����ازت خلود  امل��ف��ت��وح��ة،  ال����ف����ردي 
بعد  االأول  ب���امل���رك���ز  ال����ظ����اه����ري 
اإن���ه���ائ���ه���ا ال�����س��ب��اق يف زم����ن ق���دره 
37:20.5 دقيقة، تلتها يف املركز 
اأنهت  التي  اأف��ن��ان ع��ب��داهلل  ال��ث��اين 
 41:15.4 ال�سباق يف زمن قدره 
من  ال�سحي  �سمة  وج���اءت  دقيقة، 
هيئة الطرق واملوا�سالت يف املركز 
الثالث بعد اإنهائها ال�سابق يف زمن 

دقيقة.  42:01.5
فردي  ك��ي��ل��وم��رًتا   50 ���س��ب��اق  ويف 
فازت  ���س��ن��ة   19  -  16 ع��م��ر  م���ن 
�سماح خالد من �سرطة دبي باملركز 
ال�سباق يف زمن  اإنهائها  االأول بعد 
تلتها  �ساعة،   1:28:55.0 قدره 
الثاين  امل��رك��ز  ب��ام��ريي يف  ط��رف��ة 
قدره  زمن  ال�سباق يف  اإنهائها  بعد 
وج����اءت  ���س��اع��ة،   1:34:13.8
الثالث  امل��رك��ز  ب��ريج��ري��ن��و يف  اأن��ي��ا 
قدره  زمن  ال�سباق يف  اإنهائها  بعد 

�ساعة.  1:45:06.9
فردي  ك��ي��ل��وم��رًتا   50 ���س��ب��اق  ويف 
ف����ازت  ���س��ن��ة   39-20 ع���م���ر  م����ن 

بعد  االأول  باملركز  ال�سايغ  �سفية 
اإن���ه���ائ���ه���ا ال�����س��ب��اق يف زم����ن ق���دره 
تلتها  ����س���اع���ة،   1:28:55.4
ل��وري��ن م��والرك��ي يف امل��رك��ز الثاين 
قدره  زمن  ال�سباق يف  اإنهائها  بعد 
وج����اءت  ���س��اع��ة،   1:28:55.8
الثالث  امل��رك��ز  يف  احل��ل��واين  لبنى 
قدره  زمن  ال�سباق يف  اإنهائها  بعد 

�ساعة.  1:28:58.7
فردي  ك��ي��ل��وم��رًتا   50 ���س��ب��اق  ويف 
را�سيل  ف��ازت  �سنة   49  -  40 فئة 
بعد  االأول  ب���امل���رك���ز  وود  ج���ري���ن 
اإن���ه���ائ���ه���ا ال�����س��ب��اق يف زم����ن ق���دره 
ريزا  تلتها  �ساعة،   1:34:14.6
بعد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  كون�سيب�سن 
اإن���ه���ائ���ه���ا ال�����س��ب��اق يف زم����ن ق���دره 
وج����اءت  ���س��اع��ة،   1:34:14.9
الثالث  امل���رك���ز  يف  ج��ري��ن  ت��ان�����س��ي 
قدره  زمن  ال�سباق يف  اإنهائها  بعد 

�ساعة.  1:34:15.8
الفردي  كيلومرًتا   50 �سباق  ويف 
دي���ان  ف�����ازت  ���س��ن��ة   99-50 ف��ئ��ة 
بعد  االأول  باملركز  جاك�سون  بريت 
اإن���ه���ائ���ه���ا ال�����س��ب��اق يف زم����ن ق���دره 
تلتها  ����س���اع���ة،   1:58:46.3
الثاين  امل��رك��ز  ب��ري��ت��ي يف  ج��اك��ل��ني 
قدره  زمن  يف  ال�سابق  اإنهائها  بعد 
وحلت  ����س���اع���ة،   1:58:57.8
الثالث  امل���رك���ز  يف  دي��ف��ي�����س  ف��ي��ون��ا 
قدره  زمن  ال�سباق يف  اإنهائها  بعد 

�ساعة.  2:00:29.6
فئة  ك��ي��ل��وم��رتات   10 ���س��ب��اق  ويف 
فردي 5 – 12 �سنة، فازت اأربيال 
فانكورت باملركز االأول بعد اإنهائها 
 19:13.5 ال�سباق يف زمن قدره 
دقيقة، تلتها عفراء املاجر يف املركز 
الثاين بعد اإنهائها ال�سباق يف زمن 
وجاءت  دقيقة،   27:34.6 ق��دره 
الثالث  املركز  يف  زميان�سكا  زوزان��ا 
قدره  زمن  ال�سباق يف  اإنهائها  بعد 

دقيقة.  33:57.5
وتناف�ست امل�ساركات يف التحدي على 
م�سمار القدرة للدراجات الهوائية 
 50 اإىل  ت�����س��ل  مل�����س��اف��ة  ب��امل��رم��وم 
كيلومرًتا، ويدعم احلدث برنامج 
موؤ�س�سة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي  “فرح” 
يعطي  وال���ذي  ل��الأط��ف��ال  اجلليلة 
يعانون  ال��ذي��ن  ل��الأط��ف��ال  االأم����ل 
واالأمرا�س  ال�سرطان  مر�س  م��ن 
ل��ل�����س��ف��اء، و���س��ي��ت��م التربع  امل��زم��ن��ة 

ال�����س��ب��اق وال��رع��اي��ة املقدمة  ب��ري��ع 
للحدث اإىل هذا الربنامج.

حتدي  �سباق  يف  امل�ساركة  واأتيحت 
الهوائية  ل����ل����دراج����ات  امل�����رم�����وم 
ل���ل�������س���ي���دات جل��م��ي��ع ال���ن�������س���اء من 
اجلن�سيات  وجل��م��ي��ع  امل���واط���ن���ات 
االأعمار  امل��ق��ي��م��ات، وخم��ت��ل��ف  م��ن 
13 عام، ومن كافة القدرات  فوق 
فردي  ب�سكل  وامل��ه��اري��ة،  ال��ب��دن��ي��ة 
 8 م����ن  م����ك����ون  ف����ري����ق  اأو ����س���م���ن 
مت�سابقات، ومت تق�سيم الفردي اإىل 
خم�س فئات ح�سب االأعمار، فئة من 
ع��ام، و 16 – 19،   15 اإىل   13
و  عام،   49 اإىل   40  ،39 –  20
50 فما فوق، كما اأتيحت امل�ساركة 
يف ال��ف��رق �سمن ث��الث ف��ئ��ات، فئة 
وفئة  ع���ام(،   19 –  13( ال�سباب 
ال��ب��ال��غ��ات، وال��ف��ئ��ة امل��ف��ت��وح��ة، ومت 
الثالثة  باملراكز  الفائزات  تكرمي 
ت�سلمت  ك��م��ا  ف��ئ��ة،  ك���ل  يف  االأوىل 

اأنهني  ال��الت��ي  املت�سابقات  جميع 
ال�سباق ميدالية امل�ساركة.

الريا�سي  دب��ي  جمل�س  وي��ح��ر���س 
الفعاليات  تنظيم  يف  التنوع  على 
احتياجات  ي��ل��ب��ي  مب���ا  ال�����س��ن��وي��ة 
خمتلف  م��ن  املجتمع  فئات  جميع 
املجل�س  ي����ويل  ك��م��ا  اجل��ن�����س��ي��ات، 
��ا ب��ري��ا���س��ة امل����راأة  اه��ت��م��اًم��ا خ��ا���سً
حيث خ�س�س لها ن�سيب مميز من 
الفعاليات اجلديدة واملتنوعة التي 

ينظمها على مدار العام.
الريا�سي  دب���ي  جمل�س  ن��ظ��م  ك��م��ا 
الريا�سية  الفعاليات  من  العديد 
املتنوعة يف منطقة حممية املرموم 
ال�����س��ح��راوي��ة ال��ت��ي ت��ت��ن��ا���س��ب مع 
واملنا�سبة  الرائعة  املنطقة  طبيعة 
ا  وخ�سو�سً ال���ري���ا����س���ات  جل��م��ي��ع 
حيث  الهوائية  ال��دراج��ات  ريا�سة 
ملمار�سة  متكاماًل  م�سماًرا  ت�سم 

هذه الريا�سة باأمان.

•• اأبو ظبي-الفجر

اأبوظبي العاملية ملحرتيف  تبداأ بطولة 
اجل���وج���ي���ت�������س���و ع����ق����دا ج�����دي�����دا من 
االإجن�����ازات وال��ن��ج��اح��ات م��ع انطالق 
رعاية  حت��ت  ال��ي��وم   11 ال����  ن�سختها 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
اأب��ري��ل اجل��اري يف   26 وت�ستمر حتى 

اأرينا” باأبوظبي. “مبادلة 
ومت���ث���ل ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة ام���ت���دادا 
للنجاحات التي حققتها الن�سخ الع�سر 
املحلي  ال�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  ال�����س��اب��ق��ة 
وال������دويل وحت���ظ���ى مب�����س��ارك��ة نخبة 
من اأبطال اللعبة القادمني من اأكرث 
مناف�سات  خل��و���س  دول����ة   100 م��ن 
املالية  ب��ج��وائ��زه��ا  وال��ظ��ف��ر  البطولة 
التي تفوق 600 األف دوالر اأمريكي.

العاملية  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  وت��ن��ط��ل��ق 
اليوم   2019 اجلوجيت�سو  ملحرتيف 
زاي���د  مب��دي��ن��ة  اأرينا”  “مبادلة  يف 
اجلوجيت�سو  مهرجان  مع  الريا�سية 
لل�سغار  مم��ي��زة  من�سة  ي��ت��ي��ح  ال����ذي 
وح����ام����ل����ي احل����������زام االأب�����ي�����������س من 
اأ�سحاب  ف��ئ��ة  ال��ك��ب��ار واالأب���ط���ال م��ن 
وتطوير  اإث��ب��ات  م��ن  متكنهم  ال��ه��م��م 

مهاراتهم.
املوافق  املقبل  االأح���د  ي��وم  و�ستنطلق 

مناف�سات بطولة  اجلاري  اأبريل   21
تبداأ  ف��ي��م��ا  االإن��������اث  م����ع  ال��ن��ا���س��ئ��ني 
مناف�سات الذكور يف 22 اأبريل بينما 
تقام بطولة اال�ستاذة من حاملي جميع 
يف  االأبي�س  با�ستثناء  االأح��زم��ة  فئات 

باللقب. للظفر  اأبريل   23
 26 اإىل   24 م���ن  ال���ف���رتة  وخ�����الل 
اأب�����ري�����ل اجل��������اري ي��ت��ن��اف�����س اأب����ط����ال 
ري���ا����س���ي���ة  امل����ح����رتف����ني يف  ال�����ع�����امل 
االأرف���ع  باللقب  ل��ل��ف��وز  اجلوجيت�سو 
ملحرتيف  العاملية  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  يف 

اجلوجيت�سو.
امل��رزوق��ي مدير  وق��ال حممد ح�سني 
لوكالة  ت�����س��ري��ح��ات  يف   - ال��ب��ط��ول��ة 
اأنباء االإم��ارات “وام” - اإن “اأبوظبي 
تعد  اجلوجيت�سو”  مل��ح��رتيف  العاملية 
العاملية  اجلوجيت�سو  ب��ط��والت  اأك���رب 
الالعبني  م����ن  ن��خ��ب��ة  جت���م���ع  ال���ت���ي 
دول����ة   100 ن���ح���و  م����ن  امل���ح���رتف���ني 
الغايل  ب��ال��ل��ق��ب  ل��ل��ظ��ف��ر  ل��ل��ت��ن��اف�����س 
..م�سرياً اإىل اأن الن�سخة احلالية من 
البطولة تواكب احتفاء الدولة ب�”عام 
قيم  جت�سيد  على  وتعمل  الت�سامح” 
االإمارات  دول��ة  يف  الرا�سخة  الت�سامح 
وال���ت���ي ت��رت��ب��ط ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر بقيم 
ري���ا����س���ة اجل��وج��ي��ت�����س��و امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
واالن�سباط  والوالء  العمل اجلماعي 

واالحرتام والت�سامح.
واأ�سار اإىل اأن البطولة ت�سهد م�ساركة 

دول للمرة االأوىل مثل اململكة العربية 
يوؤكد  م��ا  وه���و  ال�سقيقة  ال�����س��ع��ودي��ة 
واالإقبال  البطولة  ه��ذه  اأهمية  على 
الكبري الذي ت�سهده من خمتلف دول 

العامل.
اإقباال  �سهدت  البطولة  اأن  اإىل  ولفت 
الت�سجيل  ع���ل���ى  ال���ن���ظ���ري  م��ن��ق��ط��ع 
امل�ستهدف  ال���ع���دد  جت�����اوز  مت  ح��ي��ث 
م����ن ال���الع���ب���ني وه����ن����اك اأع���������داد مت 
وتاأمل  االن��ت��ظ��ار  ق��وائ��م  على  و�سعها 
يف  امل�ساركة  فر�سة  على  احل�سول  يف 
حال حدوث اأي م�ستجدات طارئة الأي 

العب م�سجل.
واأو����س���ح اأن ع���دد امل�����س��ارك��ني م��ن فئة 
االأ���س��ود حقق  ال��ك��ب��ار حاملي احل���زام 
مقارنة  ب��امل��ائ��ة    12 ب��ن�����س��ب��ة  زي�����ادة 
عدد  ارت��ف��ع  بينما  امل�ستهدف  بالعدد 
االأزرق  احل��زام  حاملي  من  امل�ساركني 
تخطى  ك��م��ا  ب��امل��ئ��ة    13.3 ب��ن�����س��ب��ة 
يف  ال��ذك��ور  الالعبني  ت�سجيل  م��ع��دل 
فئة النا�سئني ن�سبة 28  باملئة مقارنة 
لالإناث  بلغت  فيما  امل�ستهدف  بالعدد 
االإقبال  ه���ذا  اأن  م���وؤك���داً  ب��امل��ئ��ة    30
البطولة  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ري 
ب�سكل  اللعبة  �سعبية  ت��ن��ام��ي  يعك�س 

كبري مبختلف اأنحاء العامل.
اإط��الق بطولة  وبعد م��رور عقد على 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو 
االإمارات  2009 ي�سم احتاد  عام  يف 

اأك����رث  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و يف ع�����س��وي��ت��ه 
جوجيت�سو  الع�����ب   35000 م����ن 
م���ن خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات االأح����زم����ة منهم 
من  ع�������س���و   11000 ي�����ق�����ارب  م�����ا 
اأب���ن���اء ال���دول���ة ي�����س��ارك��ون يف خمتلف 
ال����ب����ط����والت امل���ح���ل���ي���ة واالإق���ل���ي���م���ي���ة 
والدولية ويحملون ر�سالة فخر با�سم 
االإمارات ويبذلون جهودهم املخل�سة 
املحافل  خم��ت��ل��ف  يف  راي��ت��ه��ا  الإع�����الء 

الريا�سية.
وت����ع����د اأب�����وظ�����ب�����ي م����وط����ن ري���ا����س���ة 
اجل��وج��ي��ت�����س��و يف ال����ع����امل ح���ي���ث مل 
الريا�سة  هذه  دعم  عن  يوما  تتوقف 
التي تتمتع بدعم وا�سع على خمتلف 
اأبوظبي  ب��ط��ول��ة  وت���ع���د  امل�����س��ت��وي��ات 
م�سك  اجلوجيت�سو  ملحرتيف  العاملية 
اخلتام يف مو�سم بطوالت اجلوجيت�سو 
ال����ت����ي ي���ن���ظ���م���ه���ا احت��������اد االإم�����������ارات 

للجوجيت�سو.
العاملية  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  وت����واك����ب 
ن�سختها  يف  اجل��وج��ي��ت�����س��و  مل���ح���رتيف 
ال��� 11 اح��ت��ف��ال دول���ة االإم����ارات بعام 
الت�سامح حيث تفتح اأبوظبي ذراعيها 
مرحبة باأبطال الريا�سة من خمتلف 
للعامل  ر�سالة  لرت�سل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
املحبة  عنوانها  االإم���ارات  دول��ة  با�سم 
واالحرتام وت�ستخدم يف ر�سالتها لغة 
الريا�سة العاملية امل�سرتكة بني جميع 

�سعوب العامل.

بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي 

اأكرث من 200 مت�سابقة يف حتدي املرموم 
للدراجات الهوائية الن�سائية

»اأبوظبي العاملية للجوجيت�سو« .. عقد من االإجنازات يف »دار الت�سامح«

»ال�سارقة للتعليم« يطلق الدوري الريا�سي للمدار�س
•• ال�صارقة-الفجر

اأعلن جمل�س ال�سارقة للتعليم اإطالق الن�سخة االأوىل من الدوري 
الريا�سي للمدار�س حتت �سعار “باأخالقي وقيمي اأرتقي “ الذي 
بالتعاون مع هيئة  ابريل اجلاري  30 من  ت�ستمر فعالياته حتى 
وم�ساركة  الريا�سي  ال�سارقة  وجمل�س  اخلا�س  للتعليم  ال�سارقة 

اأكرث من 40 مدر�سة حكومية وخا�سة .
ال�سلوكيات  وغ��ر���س  امل��واه��ب  ع��ن  الك�سف  اإىل  البطولة  وت��ه��دف 

االإيجابية ل�سناعة القادة وحتقيق االإجنازات.
ال�سارقة  ن���ادي  م��وؤمت��ر �سحفي يف  ع��ن احل���دث يف  االإع����الن  ومت 
رئي�س  الكعبي  �سعيد م�سبح  الدكتور  بح�سور  لل�سطرجن  الثقايف 

جمل�س ال�سارقة للتعليم وعلي احلو�سني مدير عام هيئة ال�سارقة 
للتعليم اخلا�س وحممد املال اأمني عام جمل�س ال�سارقة للتعليم 
وعي�سى هالل احلزامي االأمني العام ملجل�س ال�سارقة الريا�سي و 

عدد من ممثلي من و�سائل االعالم .
 “ يعترب  امل��دار���س  دوري  اأن  الكعبي  م�سبح  �سعيد  الدكتور  واأك��د 
خطوة رائدة” و �سباقة الكت�ساف املواهب الريا�سية من املدار�س 
والتي دائما ما يتم اكت�سافها وهي على مقاعد الدرا�سة ..و لفت 

اىل اأن الريا�سة و الرتبية وجهان لعملة واحدة .
التي  املدر�سي  ال���دوري  ب��اأه��داف  احلو�سني  علي  اأ���س��اد  جهته  م��ن 
املواهب  ا�ستك�ساف  اىل  ت�سعى  كونها   “ “ا�سرتاتيجية  اعتربها 
الريا�سية يف املدار�س و�سقلها ورعايتها ل�سنع جيل مميز يرتجم 

روؤية الوطن يف التميز الريا�سي .
و وجه عي�سى هالل احلزامي �سكره للقائمني على بطولة دوري 
املدار�س والتي تاأتي يف اإطار اهتمام املجل�س مبثل هذه الفعاليات 
ريا�سياً  م�ستواهم  لرفع  وال�سعي  والن�سء  بال�سباب  و  الريا�سية 
املدار�س  دوري  اإن  امل��ال  اأح��م��د  حممد  وق���ال   . مواهبهم  وتنمية 
حدث ريا�سي يعزز العديد من القيم يف نفو�س اأبنائنا كاالإخال�س 
وال�سدق والتعاون واالإيثار، اإىل جانب الت�سامح الذي يعترب قيمة 
راقية تعمل دولة االإمارات على تر�سيخها يف هذا العام. من جانبه 
اأكد جمال بوزجنال مدير اإدارة االإعالم يف غرفة جتارة و�سناعة 
ال�سارقة اجلهة الراعية للحدث اأن الفعالية الريا�سية ت�ستهدف 

بناء االإن�سان ال�سوي الذي �سيوا�سل م�سرية بناء الوطن.

تركي اآل ال�سيخ يحتفل بالفوز على االأهلي

ليفربول يزيد اأ�سعار تذاكر ملحمة بر�سلونة 

•• دبي- الفجر:

يف  املجتمع  الإ�سعاد  العامة  ب���االإدارة  الريا�سية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  اجل��الف،  خلفان  العقيد  ا�ستعر�س 
�سرطة دبي، حت�سريات فرق �سرطة دبي بفئتيه الرجال وال�سيدات للم�ساركة يف فعاليات دورة ند ال�سبا 
تعد احلدث  ال��دورة  ان  اجل��الف  العقيد  وق��ال  الريا�سي.  دبي  ينظمها جمل�س  التي  )نا�س(  الرم�سانية 
االأ�سخم من نوعه على �سعيد تنوع االألعاب الريا�سية واأ�سبحت منوذجاً يف النجاح على امل�ستوى التناف�سي 
من ناحية ا�ستقطاب اأف�سل الريا�سيني الهواة واملحرتفني خمتلف اجلن�سيات، م�سرياً اإىل اأنها �ستنطلق يف 
�سهر رم�سان املبارك بعدد من االألعاب الريا�سية )الدراجات – كرة ال�سلة – �سابق الطريق – بادل تن�س 
�ساالت – حتدي نا�س الليلي – الكريكيت(، حيث حققت �سرطة دبي يف االأعوام  القدم  – كرة  – املبارزة 

ال�سابقة مراكز متقدمة يف البطوالت التي �ساركت فيها.

اجلالف ي�ستعر�س حت�سريات فرق 
�سرطة دبي امل�ساركة يف )نا�س(
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•• دبي –الفجر:

ت���وج ف��ري��ق احل��م��ري��ة ب��ل��ق��ب ك��اأ���س ال�����س��ب��اب ل��ل��م��و���س��م الريا�سي 
  ) 1 –  2 2018-2019 ، بعد فوزه على فريق حتا بنتيجة ) 

يف املباراة النهائية التي جرت اأم�س مبلعب احلمرية.
الدقيقة )  اأحمد حممد يف  الالعب يحيى  اأح��رز هديف احلمرية 
، والالعب ثاين بخيت �سعد يف الدقيقة ) 68 ( فيما اأحرز   )  46

هدف حتا الالعب اأحمد �سعيد البدواوي يف الدقيقة )48(.
الكرة نائب  اإدارة احتاد  املهبوبي ع�سو جمل�س  اأحمد  وقام �سعادة 

رئي�س جلنة امل�سابقات بعد نهاية املباراة بت�سليم الكاأ�س وامليداليات 
بح�سور  وال��الع��ب��ني  واالإداري  الفني  اجل��ه��از  الأع�����س��اء  الذهبية 

م�سوؤويل وجماهري النادي .
اأدار املباراة طاقم حتكيم مكون من �سعود كزيه ) �ساحة ( مروان 
اأحمد   ) ث���اٍن  م�ساعد   ( واح���د  علي  اأول(  )م�ساعد  اأم���ني  حممد 

فرحان ) حكماً رابعاً ( واإبراهيم ال�سويهي مقيماً للحكام .
ُيذكر اأن فريق احلمرية لعب 14 مباراة خالل م�سابقة الكاأ�س ، 
حيث حقق الفوز  يف 11 مباراة وتعادل يف 3 مباريات  ومل يتعر�س 

للخ�سارة خالل امل�سابقة .

تتويج فريق احلمرية بطاًل لكاأ�س ال�سباب 

•• دبي –الفجر:

ت��وج فريق �سباب االأه��ل��ي دب��ي بدرع   

 13 االأ���س��ب��ال حت��ت  ال����دوري لفئتي 
الريا�سي  ل��ل��م��و���س��م   ) اأ   ( ع����ام����اً 
فوزه  بعد  وذلك   ،  2019-2018
على فريق ال�سارقة بنتيجة ) 8 – 2 

( يف املباراة النهائية التي جرت م�ساء 
اخلمي�س على امللعب الفرعي رقم 3 

بنادي �سباب االأهلي دبي بالنهدة .
���س��ع��ادة خليفة اجل��رم��ن ع�سو  وق���ام 

رئي�س  ال���ك���رة  احت�����اد  اإدارة  جم��ل�����س 
امل�سابقة  بت�سليم درع  امل�سابقات  جلنة 
الذهبية الأع�ساء اجلهاز  وامليداليات 
�سباب  ن��ادي  والعبو  واالإداري  الفني 

م�سوؤويل  ب���ح�������س���ور  دب�����ي  االأه�����ل�����ي 
الناديني .

ك��م��ا ُت����وج ف��ري��ق ���س��ب��اب االأه���ل���ي دبي 
بعد   ) ب   ( ال�سباب  فئة  دوري  ب��درع 

 )  0  - 7 الو�سل )  ف��وزه على فريق 
يف املباراة النهائية التي اأقيمت اأم�س 
بنادي  ع��ل��ى امل��ل��ع��ب ال��ف��رع��ي رق���م 4 

�سباب االأهلي دبي بالنهدة .

خليل  ُت�����وج  خ���ورف���ك���ان  م��دي��ن��ة  ويف 
باحتاد  امل�سابقات  جلنة  ع�سو  غ��امن 
الكرة اأع�ساء اجلهاز الفني واالإداري 
دوري  ب��درع  خورفكان  فريق  والعبو 

االأ�سبال حتت 13 عاماً ) ج ( للمو�سم 
الريا�سي 2018-2019 ، بعد فوز 
خورفكان على العروبة ) 2 – 1 ( يف 
امللعب  يف  اأم�����س  اأقيمت  التي  امل��ب��اراة 

تتويج �سباب االأهلي وخورفكان ببطولة الدوري لفئة االأ�سبال حتت 13 عامًا ) اأ ، ب ، ج (

ب��رع��اي��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
حمد ال�سرقي، ويل عهد الفجرية، 
دقيقة من  و45  الثالثة  تفتتح يف 
ال�سبت ب�سالة جممع  اليوم  ع�سر 
بالفجرية  الريا�سي  زاي��د  ال�سيخ 
واملحيط  اأ���س��ي��ا  ب��ط��ول��ة  مناف�سات 
التي  اجل����������ودو  ل����ك����ب����ار  ال������ه������ادي 
ت�ستمر  والتي  الفجرية  حتت�سنها 
احلايل  اأبريل   23 يوم  حتى   18
بينها  م���ن  دول�����ة   39 ،مب�����س��ارك��ة 
الدول  قائمة  و�سمت   ، دولة   11
امل�ساركة ح�سب الت�سجيل يف موقع 
من  كل  للجودو  االأ�سيوي  االحت��اد 
البحرين  ،ا���س��رتال��ي��ا،  اأفغان�ستان 
،ال�سني  ،ال�������س���ني  ب��ن��غ��الدي�����س   ،
اجلنوبية،  ،كوريا  تايبيه  الوطنية 
فيجي، غ��وام، هوجن كوجن، الهند، 
االأردن  ال��ي��اب��ان،  ال���ع���راق،  اإي�����ران، 
غريق�ستان   ، الكويت  ،كازاخ�ستان، 
نيبال،   ، منغوليا  م��ك��او،   ، لبنان   ،
فل�سطني  ب��اك�����س��ت��ان،   ، ن��ي��وزي��ل��ن��دا 
ال�سعودية  ق����ط����ر،   ، ال���ف���ل���ب���ني   ،
ال�سمالية،  ك����وري����ا  ����س���ن���غ���اف���ورة، 
طاجاك�ستان،  ���س��وري��ا،  ���س��ريالن��ك��ا، 
تايالند، تركمان�ستان، اأوزبك�ستان، 
ف��ي��ت��ن��ام ،ال��ي��م��ن ودول�����ة االإم�����ارات 
تنظم  ال����ت����ي  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 

البطولة يف �سيافة الفجرية.

ت�������س���ب���ق م����را�����س����م االف����ت����ت����اح ب���دء 
اعتبارا  التمهيدي  ال��دور  مباريات 
�سباحا  ال���ع���ا����س���رة  ال�������س���اع���ة  م����ن 
ب�������س���ال���ة جم����م����ع ال�������س���ي���خ زاي�����د 
الريا�سي بالفجرية التي حتت�سن 
كافة مباريات البطولة التي ت�سهد 
اإقامة 7 مناف�سات للرجال ومثلها 
االنطالقة  وت�����اأت�����ي  ل���ل�������س���ي���دات، 
ت�سمل  ال��ت��ي  ال�سيدات  مبناف�سات 
 52 كغم، وحت��ت   48 اأوزان حت��ت 
وتت�سمن  ك��غ��م،   57 ك��غ��م، وحت���ت 
الدور  مباريات  بع�س  الفرتة  تلك 
حتت  الأوزان  ل��ل��رج��ال  التمهيدي 
حيث  كغم،   66 وحت��ت  كغم   60
حت��ت�����س��ن ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة ك��وك��ب��ة من 
ال�����س��ب��اب.. وت��ب��داأ م��ب��اري��ات الدور 
امل��ن��اف�����س��ات التي  ل��ت��ل��ك  ال��ن��ه��ائ��ي 
اأق��ي��م��ت يف ال��ف��رتة ال�����س��ب��اح��ي��ة يف 
ال�سابعة والن�سف من م�ساء اليوم، 
الفائزين  ت��ت��وي��ج  ي��ع��ق��ب��ه��ا  وال���ت���ي 
الليلة  ت�����س��ت��اأن��ف  ك��م��ا  االأوائ���������ل.. 
ملناف�سات  النهائي  ال��دور  مباريات 

63 كغم  ل��ف��ئ��ات حت���ت  ال�����س��ي��دات 
كغم   81 حت��ت  ووزن   ،70،  73،
املباريات على م�ستوى  وتقام كافة 

اجلن�سني بطريقة خروج املغلوب.
العديد  منتخبنا  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م 
يعدها  التي  ال�سابة  العنا�سر  من 
احت���اد امل�����س��ارع��ة واجل����ودو ملرحلة 
ق���ادم���ة اأك����رث ط��م��وح��ا م���ن خالل 
الدولية  التناف�سية  اجلرعات  تلك 
والثقة  االح��ت��ك��اك  تك�سبهم  ال��ت��ي 
القائمة  ���س��م��ت  وق�����د  ب��ال��ن��ف�����س، 
النهائية ملنتخبنا الوطني امل�ساركة 
البطولة  تلك  خ��الل  البطولة،  يف 
احمد  وه����م  والع���ب���ه  الع���ب���ني   7
النقبي وم�سبح ال�سام�سي وخليفة 
الدرمكي،  ح�سن  وعلي  احلو�سني 
النيادي  م��ي��ث��اء حم��م��د  وال��الع��ب��ة 
التي ت�سارك يف وزن حتت 57 كغم، 
وت�سم الدوليني امل�سنفني فيكتور 
الفني  ال���ط���اق���م  ب��ج��ان��ب  واي����ف����ان 
واجلهاز  ونايوا  ف�سيلي  من  املكون 

االإداري.

حممد بن ثعلوب ي�سيد برعاية 
ويل عهد الفجرية«

اأ���س��اد حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب الدرعي 
رئ��ي�����س احت���اد امل�����س��ارع��ة واجل���ودو 
حممد  ال�سيخ  �سمو  ودع��م  بجهود 
بن حمد بن حممد ال�سرقي، ويل 
ال�سباب  ل��ق��ط��اع  ال���ف���ج���رية،  ع��ه��د 
�ساهم  مم��ا  بالفجرية  وال��ري��ا���س��ة 
يف م���ي���الد ال��ع��دي��د م���ن االأب���ط���ال 
الريا�سية  امل�����س��اب��ق��ات  خمتلف  يف 
واأ�ساف  الفردية..  االألعاب  خا�سة 
للجمعية  ����س���م���وه  رع�����اي�����ة  ب��������اأن 
اآ�سيا واملحيط  العمومية ولبطولة 
مع  تتزامن  التي  للجودو  ال��ه��ادي 
عام الت�سامح ، والتي تنطلق اليوم 
بالفجرية  الريا�سي  زاي��د  مبجمع 
 11 بينها  مب�ساركة 39 دولة من 
دولة عربية ت�سكل اإ�سافة حقيقية 
�سخرت  اأن  بعد  اال�سيوي،  للجودو 
النجاح  متطلبات  ك��اف��ة  ال��ف��ج��رية 
ل��ل��ب��ط��ول��ة و����س���ي���وف االم���������ارات، 

فا�ستحقت التهنئة وال�سكر.
امل�سارعة  احت�������اد  رئ���ي�������س  وه����ن����اأ 
واجل��ودو عبيد زاي��د العنزي نائب 
برئا�سة  ال�����دويل،  االحت����اد  رئ��ي�����س 
االحت����اد االآ���س��ي��وي ل��ل��ج��ودو بثقة 
اآ�سيا  جل���ودو  العمومية  اجلمعية 
ل���ل���م���رة ال����راب����ع����ة ع���ل���ى ال����ت����وايل، 
كذلك مر�سحة الريا�سة الن�سائية 
االإماراتية اأمل ح�سن بو�سالخ التي 
احتفظت مبن�سبها كاأمينة خلزينة 
الرابعة  للمرة  اال���س��ي��وي،  االحت���اد 
�سباب  لنجاحات  موا�سلة  ك��ذل��ك 
االم�������ارات يف خم��ت��ل��ف االحت�����ادات 
واختتم  وال���دول���ي���ة..  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
م�سيدا  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ج��ه��ود 
الزيودي  ح��م��دان  اح��م��د  ب��رئ��ا���س��ة 
متمنيا   ، امل�ساهمة  اجلهات  وكافه 
منتخب  ل�������س���ب���اب  ال���ت���وف���ي���ق  ك����ل 
االمارات يف البطولة وكافه الفرق 
للجميع  متمنيا  امل�ساركة،  العربية 

طيب االإقامة يف بلد الت�سامح.

البحرين  ممــلــكــة  ــمــام  ــ�ــس ان
لع�سوية اجلودو االآ�سيوي

العنزي  زاي���د  عبيد  ال��ك��وي��ت��ي  ث��م��ن 
ال��دويل رئي�س  نائب رئي�س االحت��اد 
للجودو يف ختام  اال���س��ي��وي  االحت���اد 
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  اج���ت���م���اع���ات 
ال���ت���ي عقدت  اال����س���ي���وي  ل����الحت����اد 
اأم�س االأول بفندق نوفتيل الفجرية 
برعاية واهتمام �سمو ال�سيخ حممد 
ويل  ال�سرقي،  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن 
الجتماعات  لبطولة  الفجرية  عهد 
وبطولة  للجودو  اال�سيوي  االحت��اد 
ل��ل��رج��ال وال�����س��ي��دات للجودو  اآ���س��ي��ا 
فوزه  عقب  وذل���ك   ،  2019 ل��ع��ام 
ب��ال��ت��زك��ي��ة ب��رئ��ا���س��ة االحت����اد ل���دورة 
ق������ادم������ة، ك����ح����ال مم���ث���ل���ة اجل������ودو 
الن�سائية  وال���ري���ا����س���ة  االم����ارات����ي 
اأم������ل ح�سن  ال�������س���ي���دة  االإم����ارات����ي����ة 
ال��ه��ن��دي كومار  ب��ج��ان��ب  ب��و���س��الخ، 
موكي�سي اأمني ال�سر العام. واأ�ساف 
العمومية  اجلمعية  – ب��اأن  العنزي 
واف�����ق�����ت ع���ل���ى ان�������س���م���ام االحت������اد 

�سوء  ع���ل���ى  ل���ل���ج���ودو  ال���ب���ح���ري���ن���ي 
ر���س��ال��ة االحت�����اد ال��ب��ح��ري��ن��ي احمد 
عبد العزيز اخلياط رئي�س االحتاد، 
امل�ساركة  قاعدة  تت�سع  اأن  اأم��ل  على 
�سدارة  على  للمحافظة  اال�سيوية 
اجل����ودو ال��ع��امل��ي، م��ع ال��ت��اأك��ي��د على 
ومنتخبات  بفرق  االهتمام  موا�سلة 
ال����ت����ي متثل  ال���ع���م���ري���ة  ال����ق����اع����دة 
اال�ستمرار والتوا�سل.. وذكر – باأن 
اال�سيوي  االحتاد  م�سابقات  برنامج 
يف 2019-2020 �ست�سهد الكثري 
املختلفة،  ل��ل��ف��ئ��ات  ال��ب��ط��والت  م���ن 
تايالند  با�ست�سافة  ت��ق��ررت  ال��ت��ي 
لبطولة النا�سئني، واخري يف هوجن 
كما  وماكاو،  تايبيه،  وال�سني  كوجن 
الكاتا للنا�سئني  اإقامة بطولة  تقرر 
يف ت��اي��الن��د.. وي��در���س االحت���اد عرب 
جلانه املختلفة اإمكانية ا�سناد بطولة 
تقدمت  التي  ملنغوليا  القادمة  ا�سيا 
باملكتب  واخ��ت��ت��م  ر����س���م���ي..  ب��ط��ل��ب 
�سم  اال���س��ي��وي  ل��الحت��اد  التنفيذي 
العرميي  ال�سعودي خالد  لع�سويته 

والياباين كو�سوكاوا، واملنغويل هون. 
ك��م��ا مت اع��ت��م��اد روؤ����س���اء االحت����ادات 
العراقي  بتويل  الفرعية  اال�سيوية 
اأ�سيا،  غ��رب  رئا�سة  املو�سوي  �سمري 
ال��دي��ن جنوب  وال��ت��اي��الن��دي ح�سب 
كاوبيف  والكازاخ�ستاين  ا�سيا،  �سرق 
بجاوا  �سنج  والهندي  ا�سيا،  لو�سط 
لو  تابيبه  ال�سني  ومن  اأ�سيا  جنوب 

واي �سن للمنطقة ال�سرقية.

�سمن  البلو�سي  اأحمد  حكمنا 
حكام النخبة 

باالحتاد  احل���ك���ام  جل��ن��ة  اع���ت���م���دت 
م���ن حكام  14 حم��ك��م��ا  اال����س���ي���وي 
ال����ذي����ن   2019 ل����ع����ام  ال���ن���خ���ب���ة 
ي�ساركون يف اإدارة البطولة احلالية 
بالفجرية ومن بينهم حكمنا احمد 
امل�سنف  بجانب  البلو�سي  �سليمان 
زاجن  ال�����س��ي��ن��ي  ال��ق��ائ��م��ة  يف  االأول 
وال��ي��اب��اين اي��ك��وك��و، وال��ك��وري يانغ، 
عادل  والقطري  توربات،  واملنغويل 
برتياكو،  واالوزب�����ك�����ي  امل�����رزوق�����ي، 
واالإيراين  ���س��ام��ريوف،  والطاجكي 
حممدجري ف��اراه��زاد، وم��ن هوجن 
كومار  وال���ن���ي���ب���ايل  ب����وك����ي،  ك�����وجن 

والتايالندي بيتيما.
 

وزن حتت 73 يف  العبا   35
ت�سهد مناف�سات وزن حتت 73 كغم 
االأوزان  كاأكرث  العبا   35 م�ساركة 
بالفجرية،  ا�سيا  م�ساركة يف بطولة 
وي�سارك 31 العبا يف مناف�سات وزن 
حتتة60  وزن  اأم��ا  كغم،   81 حت��ت 
اغلبهم  الع���ب���ا   30 ف��ي�����س��م  ك���غ���م 
اأما  ف��ي��م��ا..  ال�����س��اع��د،  ال�سباب  م��ن 
مناف�سات ال�سيدات فت�سهد م�ساركة 
حتت  وزن  مناف�سات  يف  العبه   19
بينهم العبه منتخب  57 كغم من 

االمارات ميثاء النيادي.

برعاية حممد بن حمد ال�سرقي

افتتاح بطولة اآ�سيا واملحيط الهادي لكبار اجلودو بالفجرية اليوم
عربية دولة   11 بينهم  من  دولة   39 من  والعبة  العبا   286

مناف�سات  يف  الهمم”  “اأ�سحاب  ي���������س����ارك 
اأبوظبي  بطولة  فعاليات  �سمن  الباراجوجيت�سو 
اليوم  تنطلق  ال��ت��ي  اجلوجي�ستو  مل��ح��رتيف  العاملية 
حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�سلحة وت�ستمر حتى 26 اأبريل اجلاري.
وقال �سعادة حممد �سامل الظاهري نائب رئي�س احتاد 

العاملية  اأبوظبي  بطولة  اإن  للجوجيت�سو  االإم���ارات 
ملحرتيف اجلوجيت�سو مناف�سة تطلق العنان الأحالم 
املناف�سة  م�ستويات  جميع  على  الريا�سيني  خمتلف 
للجوجيت�سو  االإم�����ارات  احت���اد  يف  للغاية  وي�سرفنا 
الباراجوجيت�سو  لريا�سيي  تكفل  من�سة  نوفر  اأن 

حتقيق اأحالمهم وطموحاتهم.
واأ�ساف “نتطلع قدما لتنظيم ن�سخة ناجحة اأخرى 

من البطولة التي دخلت عقدها الثاين بينما ن�ستمر 
امل�ستويني  على  الريا�سة  ه��ذه  لتطوير  ال�سعي  يف 

املحلي والعاملي«.
على  الهمم  الأ�سحاب  العني  ن��ادي  ريا�سيو  و�سيقف 
ملواجهة  اأرينا”  “مبادلة  �سالة  يف  ال��ن��زال  ب�ساط 
العامل  اأنحاء  خمتلف  من  امل�ساركني  اللعبة  اأبطال 
وت�سليط ال�سوء على قدرتهم على التحدي واإثبات 

وفنونها  بقيمها  الريا�سة  لهذه  وتبنيهم  مهاراتهم 
املتنوعة.

العني  نادي  لدى  الفني  املدير  بوليلة  �سفيان  وقال 
للجوجيت�سو  االإم����ارات  احت���اد  اإن  الهمم  الأ���س��ح��اب 
العمل على تعزيز  رائعة من خالل  لنا فر�سة  قدم 
ح�سور اأ�سحاب الهمم على ب�ساط املناف�سة وبالتايل 
ب�سهولة  الهمم  اأ���س��ح��اب  مل�ساركة  الفر�سة  اإت��اح��ة 

كبرية باملقارنة مع اأي ريا�سة اأخرى، م�سريا اإىل اأنه 
مت تعريف الالعبني على هذه الريا�سة التي نالت 
االآن  اال�ستعداد  ويتم  اهتمامهم  واأث���ارت  اإعجابهم 

خلو�س غمار هذه البطولة احلما�سية.
اأن فوز العبيه بالبطولة لن يكون من خالل  واأكد 
ح�����س��د امل��ي��دال��ي��ات ف��ح�����س��ب ب���ل م���ن خ���الل �سمان 
و�سولهم اإىل ب�ساط املناف�سات العاملية لهذه الريا�سة 

واإظهار لياقتهم وقدراتهم البدنية العالية.
اأنحاء  جميع  من  الباراجوجيت�سو  اأبطال  و�سين�سم 
حما�سية  مناف�سة  يف  العني  ن��ادي  لريا�سيي  العامل 
حل�سد االأل��ق��اب واجل��وائ��ز خ��الل ال��ي��وم االأول من 
للجوجيت�سو  االإم����ارات  احت��اد  ويحر�س  البطولة. 
تر�سيخ  يف  ودوره��ا  اجلوجيت�سو  بقيم  التوعية  على 

قيم الت�سامح ودمج جميع �سرائح املجتمع.

اأبطال الباراجوجيت�سو يتطلعون للم�ساركة يف بطولة اأبوظبي العاملية اليوم
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الفجر الريا�ضي

ال�������دور ن�سف  ف�����رق  اك���ت���م���ل ع���ق���د 
االأوروبي  ال��دوري  مل�سابقة  النهائي 
ليغ”  “يوروبا  ال�����ق�����دم  ك������رة  يف 
وت�سل�سي  اأر�سنال  بتاأهل  اخلمي�س، 
االإن��ك��ل��ي��زي��ني ع��ل��ى ح�����س��اب نابويل 
ملواجهة  الت�سيكي،  ب���راغ  و���س��الف��ي��ا 
واينرتاخت  االإ����س���ب���اين  ف��ال��ن�����س��ي��ا 
على  املتاأهلني  االأمل���اين  فرانكفورت 
ح�ساب فياريال وبنفيكا الربتغايل. 
النهائي،  رب�����ع  ال�������دور  اإي�������اب  ويف 
نابويل  م�سيفه  ع��ل��ى  اأر���س��ن��ال  ف���از 
“-3�سفر  -1�سفر  االإي�����ط�����ايل 
واالإياب”،  ال������ذه������اب  مب����ج����م����وع 
براغ  �سالفيا  �سيفه  على  وت�سل�سي 
املباراتني”،  مبجموع   3-5“  3-4
مهما  ف��وزا  فرانكفورت  حقق  بينما 
ليقلب  -2�سفر  بنفيكا  �سيفه  على 
فالن�سيا  وج��دد   ،4-2 ذهابا  تاأخره 
االإ�سباين فوزه على �سيفه ومواطنه 
مبجموع   1-5( -2�سفر  فياريال 
�سان  واالإي���اب(. على ملعب  الذهاب 
املدرب  بقيادة  اأر�سنال  متكن  باولو، 
االإ���س��ب��اين اأون���اي اإمي���ري م��ن و�سع 
ن���اب���ويل بقيادة  مل��و���س��م  ع��م��ل��ي��ا  ح���د 
اأن�سيلوتي،  ك��ارل��و  املخ�سرم  امل���درب 
القارية  امل�����س��اب��ق��ة  م���ن  ب��اإق�����س��ائ��ه 
وج��ع��ل��ه ي��ك��ت��ف��ي ب��امل��رك��ز ال���ث���اين يف 
ت��رت��ي��ب ال������دوري االإي����ط����ايل خلف 
ثامن  لقب  على  املو�سك  يوفنتو�س 
فخور  “اأنا  اإمي����ري  وق����ال  ت��وال��ي��ا. 
اأتوا  ال��ذي��ن  وامل�سجعني  بالالعبني 
 ”...“ ب�سكل جيد جدا  بداأنا  معنا. 
ا�ستحقينا  امل���ب���ارات���ني  م����دى  ع��ل��ى 

الفوز”، م�سيفا ردا على �سوؤال عن 
فالن�سيا  ال�سابق  فريقه  مواجهته 
جيد ج��دا«. من جهته،  فريق  “هم 
املواجهة  “خ�سرنا  اأن�سيلوتي  ق��ال 
الذهاب. يف ظل  الهدفني يف  بتلقي 
بهدفني”،  “التاأخر  ال��ظ��روف  ه��ذه 
اإلينا  بالن�سبة  املقبول  م��ن  يكن  مل 
�سجلوا  وبعدما  اأه��داف��ا،  نتلقى  اأن 
الهدف االأول فقدنا ثقتنا«. وح�سم 
ال�سوط  ب��ه��دف يف  ت��ف��وق��ه  اأر���س��ن��ال 
الفرن�سي  امل���ه���اج���م  ���س��ج��ل��ه  االأول 
رائعة  بت�سديدة  الك��ازي��ت  األك�سندر 
الدور  ليبلغ  من ركلة حرة “36”، 
ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي مل�����س��اب��ق��ة ال����دوري 
تواليا،  ال��ث��اين  للمو�سم  االأوروب�����ي 
بعدما خ��رج يف امل��و���س��م امل��ا���س��ي من 

مدريد  اأتلتيكو  اأم���ام  امل��رح��ل��ة  ه��ذه 
باللقب. لكن  ت��وج  ال��ذي  االإ���س��ب��اين 
احتفال اأر�سنال ببلوغ ن�سف النهائي 
ليغ  ي��وروب��ا  يف  الثانية  م�ساركته  يف 
دوري  يف  متتاليا  مو�سما   19 بعد 
لها  تعر�س  اإ�سابة  االأبطال، عكرته 
بدا  رام�����س��ي  اآرون  ال��وي��ل��زي  الع��ب��ه 
ال��ع�����س��ل��ة اخل��ل��ف��ي��ة للفخذ  اأن��ه��ا يف 
االأي�����س��ر، وا���س��ط��رت��ه ل��ل��خ��روج من 
�ساعة  ن�سف  نحو  بعد  امللعب  اأر���س 
م���ن ب���داي���ة امل����ب����اراة، وت����رك مكانه 
ويف  خميتاريان.  هرنيك  لالأرميني 
 28“ رام�سي  االإ�سابة  اأبعدت  حال 
�سيكون  املو�سم،  نهاية  حتى  عاما” 
قد خا�س اخلمي�س مباراته االأخرية 
مع اأر�سنال، اذ انه �سين�سم يف املو�سم 

املقبل اىل �سفوف يوفنتو�س حامل 
ل��ق��ب ال�����دوري االإي����ط����ايل. وج���اءت 
وحمدودة  االإيقاع  متو�سطة  املباراة 
وانتظر  امل��ح��اوالت اخل��ط��رة.  جلهة 
17 ليح�سل  الدقيقة  نابويل حتى 
وذل���ك  خ���ط���رة،  ف��ر���س��ة  اأول  ع��ل��ى 
بداأها  �سريعة  م��رت��دة  هجمة  ب��ع��د 
مدافعه ال�سنغايل كاليدو كوليبايل 
ب��ع��د رك��ل��ة رك��ن��ي��ة الأر���س��ن��ال، فحول 
ال��ك��رة اىل االإ���س��ب��اين ف��اب��ي��ان رويز 
امللعب قبل  ال��ذي تقدم يف منت�سف 
على  كوليبايل  اىل  ال��ك��رة  يعيد  اأن 
اجلهة الي�سرى، ومنه اىل االإ�سباين 
خو�سيه كايخون املنفرد متاما. لكن 
االأخ����ري ���س��دد ك���رة اأر���س��ي��ة ت�سدى 
الت�سيكي  اأر�سنال  حار�س  بنجاح  لها 

امل��خ�����س��رم ب��رت ت�����س��ي��ك. وب��ع��د �سبع 
الت�سلل،  األغى احلكم بداعي  دقائق، 
البولندي  ع����رب  ل���ن���اب���ويل  ه����دف����ا 
اأر�سنال  وانتظر  ميليك.  اأركاديو�س 
الفر�سة  لي�سنع  �ساعة  ن�سف  نحو 
بت�سديدة  وذل����ك  االأوىل،  اجل��دي��ة 
ق��وي��ة م��ن ه��داف��ه ال��غ��اب��وين ب��ي��ار-
م�سريها  انتهى  اأوباميانغ  اإميريك 
بني يدي احلار�س االإيطايل األيك�س 
م��ريي��ت. ل��ك��ن ال���ن���ادي ال��ل��ن��دين مل 
عندما  وذل��ك  الت�سجيل،  يف  يتاأخر 
انربى الكازيت لركلة حرة من خارج 
على  ذكية  بطريقة  نفذها  املنطقة، 
ي�سار مرييت الذي مل يحرك �ساكنا 
ال�16  ال��ه��دف  “ 36«. وه��و  للكرة 
يف  الفرن�سي  للمهاجم  املو�سم  ه��ذا 
ال�سوط  ويف  امل�����س��اب��ق��ات.  خم��ت��ل��ف 
اأر�سنال االأقرب لتعزيز  الثاين، كان 
النتيجة مبحاولة خطرة الأوباميانغ 
امل��ن��ف��رد مت��ام��ا يف م��واج��ه��ة مرييت 
لكن  خميتاريان،  م��ن  عر�سية  بعد 
حار�س نابويل ت�سدى برباعة لكرة 
و�سغط   .»48“ قريبة  م�سافة  من 
نابويل ب�سكل اأكرب يف الوقت املتبقي 
خطورته  م���ن  ي���زي���د  اأن  دون  م���ن 
ت�سرع  ظ��ل  يف  ال�سيما  امل��رم��ى،  على 
ومن  ت�سيك.  م��رم��ى  اأم����ام  الع��ب��ي��ه 
اأبرز املحاوالت ت�سديدة من م�سافة 
اإين�سينيي  لورنت�سو  للقائد  قريبة 
اأتت �سهلة بني يدي ت�سيك “60”، 
وكانت فر�سته االأخرية نحو املرمى 
اللبناين  باالأملاين  ي�ستبدل  اأن  قبل 

االأ�سل اأمني يون�س.

بعد ثالثة اأيام من مواجهاتهما التاريخية يف اإياب دور ربع 
اأوروبا، والتي �ستظل خالدة  النهائي لبطولة دوري اأبطال 
يف تاريخ امل�سابقة االأهم واالأق��وى على م�ستوى االأندية يف 
“القارة العجوز”، يتجدد املوعد مرة اأخرى بني مان�س�سرت 

�سيتي وتوتنهام هوت�سبري.
مع  جديد  موعد  على  امل�ستديرة  ال�ساحرة  حمبو  �سيكون 
االإثارة واملتعة، حينما يلتقي الفريقان جمدداً اليوم ال�سبت 
ال��دوري االإجنليزي  35 لبطولة  يف قمة مباريات اجلولة 
على ملعب االحتاد، الذي ا�ست�ساف لقاء الفريقني بدوري 

االأبطال.

النقاط  حل�سد  خمتلفة  دواف����ع  ال��ف��ري��ق��ني  ك��ال  ومي��ت��ل��ك 
بلقب  ل��ل��ت��ت��وي��ج  �سيتي  مان�س�سرت  ي��ق��ات��ل  ح��ي��ث  ال���ث���الث، 
�سمن  ال��ت��واج��د  توتنهام  ي��ح��اول  فيما  املحلية،  امل�سابقة 
لدوري  املوؤهلة  البطولة،  ترتيب  االأوىل يف  االأربعة  املراكز 

االأبطال يف املو�سم املقبل.
ويحتل مان�س�سرت �سيتي املركز الثاين يف ترتيب البطولة، 
الذي يحل  املت�سدر ليفربول،  بفارق نقطتني عن  متاأخراً 
�سيفاً على كارديف �سيتي بعد غد االأحد، لكن فريق املدرب 

االإ�سباين بيب غوارديوال مازال ميتلك مباراة موؤجلة.
ويبدو توتنهام بعيداً عن �سراع اللقب، حيث يحتل املركز 

الثالث يف الرتتيب، لكنه يتفوق بفارق ثالث نقاط فقط 
على مان�س�سرت يونايتد، �ساحب املركز 6.

ومن املفرت�س اأن تبدو مهمة ليفربول، الذي �سعد اأي�ساً 
من  ن�سبياً  اأ�سهل  االأبطال،  دوري  يف  النهائي  ن�سف  للدور 
ال�سيتي، عندما يخرج ملالقاة م�سيفه كارديف �سيتي، الذي 

ي�سارع من اأجل البقاء، غداً االأحد.
بعدما  مرتفعة،  مبعنويات  امل��ب��اراة  يخو�س  ك��اردي��ف  لكن 
اأن��ع�����س اآم���ال���ه يف ال��ب��ق��اء، ع��ق��ب ف����وزه ال��ث��م��ني 2-0 على 
بفارق  يبتعد  بات  املا�سي، حيث  الثالثاء  برايتون  م�سيفه 

نقطتني فقط عن مراكز االأمان.

ال�سيتي ي�سطدم بتوتنهام.. وليفربول يخ�سى كارديف 

تبدو نهاية الدوري االإ�سباين لكرة القدم �سعبة 
ب��ث��ب��ات ن��ح��و االحتفاظ  ب��ر���س��ل��ون��ة  رغ���م م�����س��ي 
باللقب واعتالء من�سة التتويج للمرة الثامنة يف 
اآخر 11 عاما اإذ ال تف�سله �سوى ت�سع نقاط عن 

م���ط���ارده وو���س��ي��ف��ه اأت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د ق��ب��ل �ست 
مراحل.

وي�ست�سيف بر�سلونة “74 نقطة” ال�سبت ريال 
الثالثة  املرحلة  يف   ”41“ العا�سر  �سو�سييداد 
ذاته  اليوم  والثالثني، ويحل اأتلتيكو “65” يف 

�سيفا على اإيبار الثالث ع�سر “40«.
ويتناف�س قطبا العا�سمة على املركز الثاين حيث 
يتقدم اأتلتيكو بفارق اأربع نقاط على جاره امللكي 
ال�سابع  ب��ل��ب��او  اأت��ل��ت��ي��ك  االأح����د  ي�ست�سيف  ال���ذي 
املرحلة  هذه  يف  االأ�سعب  هي  مباراة  “46” يف 
الدين  الفرن�سي زين  امل��درب  بالن�سبة اىل رجال 

زيدان.
وت��ت�����س��ارع ث��الث��ة ف���رق ع��ل��ى ال��ب��ط��اق��ة الرابعة 
االأخ���رية امل��وؤه��ل��ة اإىل دوري اأب��ط��ال اأوروب����ا، هي 
“52 نقطة” وخيتايف اخلام�س  اأ�سبيلية الرابع 

.»49“ ال�ساد�س  “51” وفالن�سيا 
وباإمكان كل من اتلتيك بلباو، ديبورتيفو اأالفي�س 
التا�سع  بيتي�س  وري����ال  نقطة”،   45“ ال��ث��ام��ن 
الدوري  يف  امل�ساركة  ببطاقة  يحلم  اأن   ”43“

االأوروبي “يوروبا ليغ” املو�سم املقبل.
ويف ا�سفل الرتتيب، تت�سابق �سبعة فرق للهروب 
بينها  تف�سل  ال  منها  خم�سة  الهبوط،  �سبح  من 

�سوى ثالث نقاط.
دوري  نهائي  ن�سف  بلغ  ال��ذي  بر�سلونة  يجد 
�سيواجه ليفربول  اأوروب��ا حيث  اأبطال 
مواطنه  تخطى  اأن  ب��ع��د  االإن��ك��ل��ي��زي 
النهائي،  رب��ع  يف  يونايتد  مان�س�سرت 
لكن  حم��ل��ي��ا،  ت��رق��ب  ح��ال��ة  يف  نف�سه 
اللقب يف وقت متاأخر  باإمكانه احراز 
من ال�سهر احل��ايل يف حال ف��وزه تباعا 
ثم  ال�سبت،  �سو�سييداد  ري��ال  �سيفه  على 
ليفانتي  واأخ��ريا  الثالثاء  اأالفي�س  م�سيفه 
يف كامب نو يف 27 ني�سان-اإبريل، دون النظر 

اىل نتائج الفرق االأخرى.
املحلي  هدفه  الكاتالوين  العمالق  يحقق  وقد 
قبل هذا املوعد مع تعرث مطارده اأتلتيكو الذي 
مهمة  مباراة  تنتظره  ثم  اإيبار  ال�سبت  يواجه 
و�سعبة جدا مع �سيفه فالن�سيا االأربعاء املقبل 

يف املرحلة الرابعة والثالثني.
اإرن�ستو  امل��������درب  ي����ري����ح  اأن  امل����رج����ح  وم������ن 
�سيما  ال  االأ�سا�سيني  بع�س جنومه  فالفريدي 
واملهاجم  مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني  القائد 
االأوروغوياين لوي�س �سواريز حت�سبا ملواجهتي 
واأي�سا  املقبل،  اأي��ار-م��اي��و  و7   1 يف  ليفربول 
لنهائي كاأ�س اإ�سبانيا �سد فالن�سيا 25 ال�سهر 

املقبل يف �سعيه اىل الثالثية.
اأنهاء  اأتلتيكو  �سيحاول  العا�سمة،  ويف 
املو�سم يف املركز الثاين للمرة الثانية 
تواليا اأمام جاره ريال مدريد، وهذا 

االأمر بحد ذاته ال يعو�س اخلروج املبكر من ثمن 
يوفنتو�س  ي��د  على  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي 
على  لرب�سلونة  اخل��ج��ول  حتديه  وال  االإي��ط��ايل 

لقب الدوري املحلي.
الثاين ي�سكل يف كل االأح��وال جناحا  لكن املركز 
دي��ي��غ��و �سيميوين  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ل��ل��م��درب  الف��ت��ا 
وفريقه الذي ي�ستمر يف حتقيق ما هو اأكرب من 

وزنه على ال�ساحتني املحلية والقارية.
النقاط  ف���ارق  ق�سم  ي�سكل  ال  النقي�س،  وع��ل��ى 
اىل  بالن�سبة  كبريا  ارتياحا  اأتلتيكو  م��ع  االأرب���ع 
املدرب العائد زيدان يف نهاية مو�سم بائ�س خرج 
منه خايل الوفا�س بعد اأن قاده اىل ثالثة القاب 

متتالية يف دوري اأبطال اأوروبا.
وت����رك زي����دان ال��ف��ري��ق امل��ل��ك��ي يف ن��ه��اي��ة املو�سم 
اإ�سبانيا  منتخب  م��درب  الدفة  فا�ستلم  املا�سي، 
ال�سابق جولن لوبيتيغي الذي مل ينجح فا�ستبدل 
باإبن النادي، االأرجنتيني �سانتياغو �سوالري، ومل 
يفلح بدوره فاحتا الباب اأمام عودة الفرن�سي لكن 

يف وقت متاأخر جدا.
املقبل  للمو�سم  زي���دان  خ��ي��ارات  معرفة  ويبقى 
ومن �سريحل من العنا�سر احلاليني، وقد يكون 
ال���ذي لعب  ب��اي��ل  ال��وي��ل��زي غ��اري��ث  يف طليعتهم 
بديال يف الدقائق الت�سع االأخرية عن املباراة �سد 

ليغاني�س االثنني “1-1«.
بعد اأن كان يف ال�سدارة ومناف�سا قويا على اللقب 
يف ت�����س��ري��ن ال��ث��اين-ن��وف��م��رب، ت��راج��ع��ت اأح���الم 
ا�سبيلية تدريجيا واأ�سبحت ال�سكوك كبرية حول 
قدرته على اإنهاء املو�سم يف املركز الرابع االأخري 

املوؤهل اىل دوري االأبطال.
ب��داي��ة تخطي  االأن��دل�����س��ي  ال��ف��ري��ق  ويتعني على 
عقبة م�سيفه ومناف�سه خيتايف االأحد، وموا�سلة 
اآخرها  ان��ت�����س��ارات  ث��الث��ة  جن��اح��ات��ه حيث حقق 
ريال  ج��اره  املناف�سني  اأح��د  املا�سي على  االأ�سبوع 
بيتي�س، وتعادل بعد ان حتول خواكني كابارو�س 

من مدير ريا�سي اىل مدرب للفريق.
يف املقابل، يت�سدر خيتايف كوكبة الفرق املتناف�سة 
ع��ل��ى ب��ط��اق��ة يف ي���وروب���ا ل��ي��غ، و���س��ي��ح��اول ب�ستى 

ال�سبل كتابة هذا ال�سفحة النا�سعة يف تاريخه.
نهائي  ن�����س��ف  اىل  امل��ت��اأه��ل  فالن�سيا  ي��األ��و  ول���ن 
مواطنه  ح�ساب  على  الثانية  االأوروبية  امل�سابقة 
املناف�سة،  يف  البقاء  اأج��ل  من  جهد  اأي  فياريال، 
واأول الغيث �سيكون يف فوزه االأحد على م�سيفه 

ريال بيتي�س.
م��ن مناطق  ال��ه��روب  ال�����س��راع على  ب��اب  ويبقى 
اخل���ط���ر م��ف��ت��وح��ا ع��ل��ى م�����س��راع��ي��ه ب���ني �سبعة 
فياريال  نقطة”،   34“ جريونا  هي  اأي�سا  ف��رق 
فيغو  ���س��ل��ت��ا  منهما”،  ل��ك��ل   33“ ول��ي��ف��ان��ت��ي 
“32”، بلد الوليد “31”، رايو فايكانو “27” 

وهوي�سكا “25«.

لكرة  االإيطايل  ال��دوري  مت�سدر  يوفنتو�س،  يبحث 
القدم، دفن بوؤ�سه القاري بخروجه املخيب من الدور 
ربع النهائي مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا، من خالل 
اليوم  ي�ست�سيف  عندما  ثامن  حملي  لقب  �سمان 
ال�سبت فيورنتينا يف املرحلة الثالثة والثالثني. وكان 
النف�س  ميني  األيغري  ما�سيميليانو  امل���درب  فريق 
بتحقيق اجناز اأوروب��ي طال انتظاره 23 عاما بعد 
بعد  ال�سيما   ،1996 ع��ام  الثانية  للمرة  تتويجه 
هداف  رون��ال��دو  كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  �سم 
امل�����س��اب��ق��ة ب��� 126 ه��دف��ا م��ن ري���ال م��دري��د مطلع 
لكنه خيب  ي��ورو،  100 مليون  نحو  املو�سم مقابل 
االآمال مرة جديدة بخروجه من الدور ربع النهائي 
على ح�ساب اأياك�س اأم�سرتدام الهولندي الذي تغلب 
عليه يف عقر داره يف تورينو 2-1 اإيابا بعدما تعادال 
“ال�سيدة  اأم�سرتدام. ويحتاج فريق  يف  ذهابا   1-1
العجوز” اإىل نقطة وحيدة الأحراز اللقب ال� 35 يف 
تاريخه، وكان اأخفق يف انتزاعها يف املرحلة ال�سابقة 
بخ�سارته اأمام م�سيفه �سبال “1-2«. وكان باإمكان 
خالل  من  ال�سابق  القيا�سي  الرقم  ك�سر  يوفنتو�س 
البطولة،  نهاية  من  مراحل   6 قبل  اللقب  اإح���راز 
لكنه يف ح���ال ح�����س��ول��ه ع��ل��ى نقطة ع��ل��ى االأق����ل يف 
اىل  �سين�سم  “البنف�سجي”،  ال��ف��ري��ق  م��ع  ال��ل��ق��اء 
االإجن���از هي جاره  ه��ذا  �سابقا  اأن��دي��ة حققت  ثالثة 
واأنرت   ”1956“ فيورنتينا   ،”1948“ تورينو 
تورينو  مدينة  عمالق  وميلك   .»2007“ ميالن 
ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي يف ع���دد االأل���ق���اب امل��ح��ل��ي��ة، وهو 
ميالن  �سي  اإف  ميالنو  مدينة  قطبي  على  يتقدم 
18 لقبا  واإنرت اللذين ياأتيان يف املركز الثاين مع 
خم�س  الفائز  رون��ال��دو  على  و�سيتعني  منهما.  لكل 
م����رات ب��ج��ائ��زة ال��ك��رة ال��ذه��ب��ي��ة الأف�����س��ل الع���ب يف 
املحلي”  ال��دوري  “يف  العامل، االكتفاء بلقب وحيد 
يف مو�سمه االأول مع يوفنتو�س بعد اأن بخر اأياك�س 
اآماله بلقب �ساد�س يف امل�سابقة االآوروبي االأهم حيث 
فاز فيها الأول مرة مع مان�س�سرت يونايتد االنكليزي 
عام 2008، واأربع مرات مع ريال مدريد االإ�سباين، 
االأخرية.  الثالثة  املوا�سم  يف  متتالية  منها  ث��الث 
ومل يكن النجم الربتغايل البالغ 34 عاما مرتاحا 
على  ال�سمت  وال��ت��زم  اأياك�س،  يد  على  اخل��روج  بعد 
يف  ثالثيته  تكن  ومل  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
مرمى اأتلتيكو مدريد وحتويل اخل�سارة �سفر2- يف 
ذهاب ثمن النهائي اىل بطاقة تاأهل، ثم راأ�سيته يف 
�ساد�س.  بلقب  لتحقيق حلمه  كافية  اأياك�س،  مرمى 
و�سرحت والدته دولوري�س اأفريو بعد اخلروج غري 
اأنه ال ي�سنع املعجزات. لقد كان  “قال يل  املتوقع: 
حزينا، وكان يرغب ببلوغ النهائي، لكن هذا االأمر 
ل�سالح  الكفة  ومتيل  املقبل«.  املو�سم  يف  �سيتحقق 
اأر�سهم  على  ال��ف��وز  حققوا  ال��ذي��ن  األ��ي��غ��ري  رج���ال 

املدرب  لكن  فيورنتينا،  مع  مواجهات  �سبع  اآخ��ر  يف 
القدمي-اجلديد لالأخري فينت�سنزو مونتيال يبحث 
عن تثبيت قدميه بعد تعادل �سلبي مع �سيفه اأتاالنتا 
يف اأول مباراة قاده فيها خلفا ل�ستيفانو بيويل. ومل 
الثماين  مبارياته  يف  ال��ف��وزو  طعم  فيورنتينا  ي��ذق 
االأخرية ما اأدى اإىل تراجعه للمركز العا�سر بفارق 
13 نقطة عن اآخر املتاأهلني اىل الدوري االأوروبي 

اللقاء  ع�سية  مونتيال  و�سرح  ليغ«.  “يوروبا 
�سر�سا  يوفنتو�س  اأق��اب��ل  ان  “اأتوقع 

االأبطال،  دوري  م��ن  خ��روج��ه  ب��ع��د 
الكبرية  ال����ف����رق  ك����ل  غ������رار  ع���ل���ى 
ال��ت��ي اع��ت��ادت ع��ل��ى ط��ي ال�سفحة 
جديد«.  م��ن  ب�سرعة  واالن���ط���الق 
من  اأي�سا  نحن  “�سنبداأ  واأ���س��اف 

اأننا  معرفتنا  مع  وج��ل  اأي  دون 
املقبل  اخل��م��ي�����س  ���س��ن��خ��و���س 

م����ب����اراة م��ه��م��ة ل��ل��غ��اي��ة يف 
اإيطاليا  كاأ�س  نهائي  ن�سف 
جانبه،  من  اأتاالنتا«.  �سد 
ي�سعى نابويل اإىل م�ساحلة 

جماهريه وتعزيز حظوظه يف 
اإنهاء املو�سم يف الو�سافة بعد 
امل��ذل من ربع نهائي  خروجه 
ال�����دوري االأوروب������ي ع��ل��ى يد 
بنتيجتي  االإنكليزي  اأر�سنال 

واالإياب”�سفر3-”،  الذهاب 
اتاالنتا  ي�����س��ت�����س��ي��ف  ع��ن��دم��ا 
امل���رح���ل���ة.  االث����ن����ني يف خ����ت����ام 
و��������س�������رح م������������درب ن�����اب�����ويل 
اأن�سيلوتي  ك���ارل���و  امل��خ�����س��رم 

قليال  “عانينا  امل���ب���اراة  ع�����س��ي��ة 
احلايل،  املو�سم  من  الثاين  الن�سف  يف 

ل��ك��ن��ن��ا ن��ري��د اإن����ه����اءه ب�����س��ك��ل ج��ي��د. نريد 
باأ�سرع  البطل  و�سيف  مركز  على  احل�سول 

 84“( يوفنتو�س  حجز  اأن  وبعد  مي��ك��ن«.  م��ا 
نقطة” وبن�سبة كبرية نابويل “67” البطاقتني 
ي�ستد  االأب���ط���ال،  دوري  امل��وؤه��ل��ت��ني اىل  االأول��ي��ني 
وطي�س التناف�س على البطاقتني االأخريتني بني 

خم�سة فرق هي اإنرت ميالن الثالث “60”، ميالن 
اتاالنتا   ،”54“ اخل��ام�����س  روم���ا   ،”55“ ال���راب���ع 
وتورينو   ”52“ ال�سابع  الت�سيو   ،”53“ ال�ساد�س 
�سمبدوريا  اأق����ل  نقطة”،وبن�سبة   50“ ال��ث��ام��ن 
ال��ت��ا���س��ع “48 ن��ق��ط��ة«. وي��ع��ت��رب ل��ق��اء اإن���رت ميالن 
مدرب  وي���رى  امل��رح��ل��ة،  قمة  ال�سبت  روم���ا  و�سيفه 
االأخ���ري ك��الودي��و ران��ي��ريي ال��ذي اأ���س��رف على انرت 
اأ�سهر يف مو�سم  ميالن لفرتة وجيزة مل تتعد �ستة 
2011-2012، يف الفوز على امل�سيف “انطالقة 

الذي  راينيريي  وق��ال  العا�سمة.  حقيقية” لفريق 
ال����دوري  يف  ت��اري��خ��ي  ل��ق��ب  اىل  �سيتي  لي�سرت  ق���اد 
 ،2016-2015 م��و���س��م  يف  امل��م��ت��از  االأن��ك��ل��ي��زي 
مياتزا”  “جوزيبي  �سريو  �سان  يف  الفوز  “حتقيق 
بارما  ملالقاة  وي�سافر ميالن  هائال«.  اأم��را  �سيكون 
الرابع ع�سر، فيما يتطلع الت�سيو اىل جتديد الفوز 
اىل  هبوطه  تاأكد  ال��ذي  فريونا  كييفو  �سيفه  على 
تقام  التي  املرحلة  هذه  يف  ويلعب  الثانية.  الدرجة 
واالأخ���رية  ال�سبت،  الع�سر  مبارياتها  م��ن  ت�سع 
االث��ن��ني، ب��ول��ون��ي��ا م��ع ���س��م��ب��دوري��ا، ج��ن��وى مع 
تورينو، كالياري مع فروزينوين، اإمبويل مع 

�سبال واودينيزي مع �سا�سوولو.

ي�ست�سيف فيورنتينا يف املرحلة الثالثة والثالثنينهاية مو�سم �سعبة لرب�سلونة نحو االحتفاظ باللقب 

يوفنتو�س يبحث عن دفن بوؤ�سه االأوروبي بلقب حملي

فرانكفورت يحقق العودة 

اأر�سنال وت�سل�سي اإىل ن�سف نهائي يوروبا ليغ

اأوروبا  اأب��ط��ال  دوري  يف  اأم�����س��رتدام  اأياك�س  اآم��ال  تعززت 
ع��ن��دم��ا ق����رر االحت�����اد ال��ه��ول��ن��دي ل��ك��رة ال���ق���دم تاأجيل 
ال����ذي ي�����س��ب��ق مواجهة  ال�����دوري يف االأ����س���ب���وع  م��ب��اري��ات 

توتنهام هوت�سبري يف ذهاب الدور قبل النهائي.
اأياك�س �سد دي جراف�ساب  يلعب  اأن  املفرت�س  وكان من 
يومني  قبل  ني�سان   - اأب��ري��ل   28 ي��وم  بالهبوط  امل��ه��دد 
من رحلته اإىل لندن لكن االحتاد الهولندي قرر تغيري 
م��واع��ي��د م��ب��اري��ات اجل��ول��ة ق��ب��ل االأخ�����رية يف ال����دوري. 

وبذلك �سيمتد املو�سم حتى 15 مايو- اآيار.
ويت�سدر اأياك�س البطولة بفارق االأهداف عن اأيندهوفن 

ولدى كل منهما 74 نقطة من 30 مباراة.
وحتدد لوائح االحتاد الهولندي بح�سول كل فريق على 
امل��ب��اري��ات واأن تقام جميع  ب��ني  راح��ة يومني على االأق���ل 

مواجهات اجلولتني االأخريتني يف التوقيت ذاته.
وقال اإيريك جوده املدير الفني لالحتاد الهولندي ملوقع 

�سيناريوهات  “ناق�سنا  االإن��رتن��ت  يف  الر�سمي  االحت���اد 
خمتلفة. هذا القرار مت مناق�سته بني جميع االأندية لكن 
وجمال�س  ال�سرطة  مع  مناق�سته  بالتاأكيد  عليهم  يجب 

البلدية.
»االأمر اجليد هو ال�سبب وراء هذه ال�سرورة. اأياك�س يف 
يكون  لن  اأياك�س  االأب��ط��ال.  ب��دوري  النهائي  قبل  ال��دور 

امل�ستفيد الوحيد بل كرة القدم الهولندية كلها«.
وي�ست�سيف توتنهام مناف�سه و�ست هام يونايتد يف الدوري 
االإجنليزي املمتاز يوم 27 اأبريل بينما �سيح�سل اأياك�س 

على اأ�سبوع راحة.
وميلك اأياك�س جدوال مزدحما يف حماولته الإنهاء �سيامه 
عن االألقاب ملدة خم�س �سنوات باإمكانية ح�سد الثالثية.

يف  هولندا  كاأ�س  نهائي  يف  تيلبورج  فيليم  �سد  و�سيلعب 
ا�ست�سافة  من  اأي��ام  ثالثة  قبل  اآي��ار  مايو  من  اخلام�س 

توتنهام يف مباراة االإياب با�ستاد اأم�سرتدام اأرينا.

اأياك�س يح�سل على دفعة يف دوري االأبطال 



يخاطر بحياته الأجل �سيجارة و�سيلفي 
ت�سلق رجل يف الثامنة والع�سرين من عمره جرفا �سخريا مرتفعا 
اأن ي�ستقر على حافته ويدخن �سيجارة ويلتقط بع�س �سور  قبل 

ال�سيلفي، وفق ما ذكرت �سحيفة "�سن" الربيطانية.
ديراال"،  "باب  با�سم  امل��ع��روف  ال�سخري  اجل���رف  ارت��ف��اع  ويبلغ 
ويت�سم باخلطورة بالنظر اإىل تكوينه وطبيعته، حوايل 100 قدم، 

اأي اأكرث من 30 مرتا.
ومي��ث��ل ب���اب دي�����رادال ج�����س��را طبيعيا م��ن احل��ج��ر اجل����ريي على 
لولوورث  بالقرب  اجل��ورا���س��ي،  الع�سر  اإىل  يعود  ال��ذي  ال�ساحل، 

مبنطقة دور�ست، يف اإجنلرتا.
على  يتنقل  وه���و  ه��وي��ت��ه،  ع��ن  يك�سف  مل  ال���ذي  ال��رج��ل،  وت�سلق 
"اأف�سل موقع  نحو خطر على �سخور اجلرف بحثا عما يعتقده 

اللتقاط �سور �سيلفي".
ال��ذي دفعهم  االأم��ر  ال�سواحل،  الرجل حفيظة خفر  �سلوك  واأث��ار 
باعتباره  اجل��رف  اإىل  التوجه  بعدم  للزائرين  حتذير  توجيه  اإىل 

منطقة "مهددة باالنهيار".
اأنه  وا�سحا  "بدا  �سنوزويل:  دان  ال�سواحل  امل�سوؤول يف خفر  وقال 
يرتدي حذاء  كان  الدائمني، فقد  الت�سلق  ريا�سة  ه��واة  لي�س من 

ريا�سيا عاديا وبنطاال من اجلينز".
ال�سيلفي  �سور  يلتقط  وه��و  روؤي��ت��ه  باإمكاين  ك��ان  "لقد  واأ���س��اف: 
للقلق،  م��ث��ريا  ك���ان  االأم�����ر  اأن  اإىل  م�����س��ريا  �سيجارة"،  وي���دخ���ن 
و"لو  املنطقة،  العائالت يف  الكثري من  هناك  كان  واأن��ه  خ�سو�سا 

زلت قدمه للقي حتفه بالتاأكيد".
با�ستمرار  ت��ت��اآك��ل  بريطانيا  يف  ال�سخرية  اجل���روف  اأن  واأو���س��ح 
وتت�ساقط بع�س ال�سخور منها بني احلني واالآخر، وهي خمتلفة 

االأحجام بني ال�سغرية اأو تلك التي بحجم �سيارة عادية.

حتذير علمي �سارم: ال تخرج قطك من البيت
"�سارما"، من ترك القطط  وجهت درا�سة علمية حديثا حتذيرا 
الناقلة  اأهم االأ�سباب  املنازل، باعتبارها من  املنزلية تتجول خارج 

وامل�سببة لالأمرا�س الأ�سحابها.
اأن منح القطط حرية اخلروج واللعب  اإذا كنتم تعتقدون  لذلك، 
التفكري يف ذلك،  تعيدوا  اأن  املنزل مفيد ل�سحتها، فينبغي  خارج 
الربيطانية  ميل"  "ديلي  �سحيفة  �سلطت  التي  للدرا�سة  طبقا 

ال�سوء عليها.
اأالباما  والي��ة  يف  اأوب���ورن  جامعة  اأجرتها  التي  الدرا�سة  واأ���س��ارت 
اأخرى  علمية  درا���س��ة   21 من  دالئ��ل  عن  البحث  بعد  االأمريكية، 
لتحديد خطر التقاط القطط للعدوى خارج املنازل، اإىل اأن هذه 

الفر�س كبرية.
خارج  بحرية  تتنقل  التي  املنزلية  القطط  اأن  ال��درا���س��ة  وك�سفت 
املنازل عر�سة اأكرث بثالث اأ�سعاف لالإ�سابة بالعدوى واالأمرا�س، 

من تلك التي تبقى يف املنازل.
ومن بني االأمرا�س والعدوى التي تلتقطها القطط عندما تتجول 
خارج املنزل، بكترييا التوك�سوبالزما اأو "املقو�سة الغوندية"، التي 
االكتئاب  مثل  ب��اأم��را���س  وارت��ب��ط��ت  الب�سر  اإىل  تنتقل  اأن  ميكن 

والف�سام عند الب�سر.
كذلك ميكن للقط اأن ت�ساب بالديدان االأ�سطوانية، التي ميكن اأن 
تنتقل لالأطفال وت�سبب احلمى واآالم املعدة واالإم�ساك، يف حاالت 
تكون عر�سة  امل��ن��زل  م��ن  القطط عندما تخرج  اأن  ووج��د  ن���ادرة. 
اللتقاط العدوى اأكرث بن�سبة 2.77 مرة من تلك التي تبقى داخل 

املنزل، ب�سرف النظر عن عدد مرات خروجها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

دم �سائل بجثة عمرها 42 األف �سنة
األف عام يف الرتبة ال�سقيعية   42 اكت�سف علماء دما �سائال داخل جثة مهر حفظت ملدة  ن��ادرة،  يف ظاهرة علمية 

ال�سيبريية، وفقما ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وذكر امل�سدر اأن العلماء يعتقدون اأن هذه اأقدم دماء جرى العثور عليها على االإطالق يف العامل، مما يعزز االآمال 

ب�ساأن ا�ستن�ساخ اأنواع اخليول القدمية التي تعود اإىل ما قبل التاريخ.
وتابع اأن االكت�ساف مت بوا�سطة فريق دويل من العلماء، الذين ياأملون م�ستقبال يف اإجناح جتربة ا�ستن�ساخ املاموث 

من خالل املادة الوراثية املجمدة يف الرتبة ال�سقيعية.
وقالت "ديلي ميل"، اإن العلماء اأبدوا ثقتهم يف جناح العملية، وذلك با�ستخراج اخلاليا من املهر القدمي وا�ستن�ساخها، 

بهدف تخليق حيوان جديد.
وذكر الدكتور غريغوريف، رئي�س متحف املاموث يف مدينة ياكوت�سك الرو�سية، اأن ت�سريح اجلثة يظهر اأن "االأع�ساء 

الداخلية حمفوظة ب�سكل جيد".
واأ�ساف اأن احل�سان ال�سغري، الذي يعود اإىل ع�سور ما قبل التاريخ، تويف غرقا، حني كان عمره اأقل من اأ�سبوعني.
واأردف قائال: "مت اأخذ عينات من دمه ال�سائل من االأوعية الدموية يف القلب بعد 42 األف �سنة من نفوق احليوان. 

وجدنا اأن اأن�سجة الع�سالت حافظت على لونها االأحمر الطبيعي".
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مي�سي ورونالدو يت�سببان ب�سرقة اأ�سلحة
الكينية  ال�سرطة  م��ن  عنا�سر  ان�سغال  الل�سو�س  م��ن  جمموعة  ا�ستغل 
مب�ساهدة مباراتي كرة قدم، الثالثاء املا�سي، و�سرقوا كمية من االأ�سلحة 

والذخرية من املخفر، ح�سبما ذكرت تقارير �سحفية.
وق�سد الل�سو�س مركز �سرطة غري خا�سع للحرا�سة، بعدما ذهب �سباطه 
مع  االإ�سباين  بر�سلونة  مباراتي  ي�ساهدوا  حتى  حم��اذ  جت��اري  مركز  اإىل 
مان�س�سرت يونايتد االإجنليزي، ويوفنتو�س االإيطايل �سد اأياك�س اأم�سرتدام 
ليونيل  النجمني  ملتابعة  اأوروب����ا،  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  رب��ع  يف  الهولندي، 

مي�سي وكري�ستيانو رونالدو.
ومتكن الل�سو�س من �سرقة بنادق وطلقات ذخرية من ق�سم �سرطة مبنطقة 
ناندي، غربي كينيا، وحني عاد ال�سباط من املوعد الكروي اكت�سفوا هول 
ما وقع. وقالت ال�سرطة الكينية، يف بيان، اأن كافة العنا�سر غادروا اأماكنهم 
وذهبوا مل�ساهدة املباراة، وملا عادوا وجدوا اأن باب غرفة ال�سالح قد مت ك�سره.   
ومل تو�سح ال�سرطة ما اإذا كانت �ستتخذ اإجراءات تاأديبية بحق عنا�سرها 
تاركني وراءه��م قطع  اإىل مباراة كروية  الذين تركوا مكاتبهم وان�سرفوا 
اإلقاء القب�س على  �سالح. واأعلنت ال�سرطة فتح حتقيق يف احلادث بهدف 

الل�سو�س وا�سرتجاع قطع ال�سالح امل�سروقة.

ملاذا تقل�س وجه االإن�سان؟ 
خا�س،  ب�سكل  وتقل�س  ع��ام،  ب�سكل  تغري  االإن�سان  وج��ه  اأن  علماء  اكت�سف 
نتيجة عدة عوامل اأهمها التغري الوا�سح والكبري يف النظام الغذائي الذي 

يعتمده الب�سر حاليا.
فقد خل�س فريق من العلماء اإىل اأن التقل�س يف وجه االإن�سان �سببه تناول 
املزيد من االأغذية "امل�سنعة" اأو املطهية، ح�سبما ذكرت �سحيفة "مريور" 
الربيطانية. ووفقا لل�سحيفة، قام فريق من علماء االآثار بتعقب ومتابعة 

عملية تطور وجه االإن�سان، الذي اأ�سبح اأنحف، على مدى 100 األف عام.
دورية  ون�سرت يف  االآث��ار  اأجراها فريق علماء  التي  الدرا�سة  لنتائج  ووفقا 
نياندرتال  اإن�سان  ف��اإن  املتخ�س�سة،  العلمية  والتطور"  الطبيعية  "البيئة 
والقردة العليا كانت تتمتع بجبهة عري�سة وحواجب ناتئة وبارزة ووجوه 

عري�سة واأ�سنان كبرية.
ترتاجع  وجبهته  ويتقل�س  ينحف  وج��ه��ه  ب���داأ  املعا�سر،  االإن�����س��ان  يف  لكن 
واأ�سنانه اأ�سبحت اأ�سغر، وحدث ذلك عندما بداأ ياأكل الطعام املطبوخ، مما 

يعني اأنه بحاجة اإىل اأ�سنان وفكوك اأقل قوة لتناول طعامه.
وكان الفريق، املوؤلف من علماء من جامعتي يورك وهال، تعقبوا التغيريات 
يف تطور وجه االإن�سان منذ االإن�سان االأول الذي ن�ساأ يف اأفريقيا، و�سوال اإىل 
االإن�سان احلايل. وقال اأ�ستاذ الت�سريح يف جامعة يورك وع�سو فريق البحث 
وموؤلف الدرا�سة بول اأوهيغينز: "الوجبات املعا�سرة الناعمة ال�سناعية قد 

تعني اأن وجه االإن�سان ي�ستمر يف التقل�س والنحافة من حيث احلجم".

خدمة بث مو�سيقى 
جمانية من اأمازون

ُت��خ��ط��ط اأم�����ازون الإط����الق خدمة 
م��و���س��ي��ق��ى جم��ان��ي��ة مدعومة  ب��ث 
�سبوتيفاي،  باالإعالنات على غرار 
وجتري ال�سركة حمادثات الإطالق 
اخلدمة من خالل مكربات "اإيكو" 
ال�سوتي  مب�����س��اع��ده��ا  امل���دع���وم���ة 
اأن  للخدمة  وميكن  "األيك�سا".  
االأ�سبوع  م��ن  مبكر  وق���ت  يف  ت��ت��اح 
املقبل، ما يجعلها مناف�ساً مبا�سراً 
وفق  م��ي��وزك،  واأب����ل  ل�سبوتيفاي، 
العربية لالأخبار  البوابة  نقلت  ما 
التقنية . وللح�سول على ترخي�س 
عر�ست  امل���ج���ان���ي���ة،  ل��ل��م��و���س��ي��ق��ى 
مبدئي  ب�����س��ك��ل  ال����دف����ع  اأم���������ازون 
كل  مقابل  الت�سجيالت  ل�سركات 
االإعالنات  ع��ن  النظر  بغ�س  ب��ث، 
اأم����������ازون. ومتلك  ت��ب��ي��ع��ه��ا  ال���ت���ي 
مو�سيقيتني  خ��دم��ت��ني  اأم��������ازون 
ت����وؤدي اخلدمة  خم��ت��ل��ف��ت��ني، وق���د 
امل�ستخدمني،  اإرب����اك  اإىل  الثالثة 
ميوزيك  اأم��ازون  ال�سركة  تقدم  اإذ 
ميزة  وه��ي   ،Amazon Music
 Amazon خل����دم����ة  اإ����س���اف���ي���ة 
Prime، لكنها تت�سابه مع اخلدمة 
اجلديدة من حيث توفريها قائمة 

حمدودة من االأغاين.
ك�����م�����ا ت����ب����ي����ع اأم�����������������ازون اأي�����������س�����اً 
خ�����دم�����ة م���و����س���ي���ق���ى ب����ا�����س����رتاك 
 Amazon Music ����س���ه���ري 
دوالرات   10 تكلف   Unlimited
مو�سيقية  م��ك��ت��ب��ة  م����ع  ����س���ه���ري���ا، 
خدمة  اأع�����س��اء  لكن  بكثري،  اأك���رب 
يدفعون   Amazon Prime
وهناك  ف��ق��ط،  �سهرياً  دوالرات   8
للذين  �سهرياً  دوالرات   4 ب�  خيار 
�سوت  مكرب  عرب  فقط  ي�ستمعون 

.Echo واحد من اأجهزة

االإفراج عن مغني الراب بالك
قالت �سرطة والية نيويورك اإنها اأفرجت عن 
مغني الراب كوداك بالك بعد اعتقاله بتهمة 
اأثناء عبوره احلدود  واأ�سلحة  حيازة خمدرات 
ب��ني ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وك��ن��دا ق���رب �سالالت 

نياجرا.
وذكرت �سرطة نيويورك يف بيان اأن اأفرادا من 
اأوقفوا  االأمريكية  واحل���دود  اجل��م��ارك  اإدارة 
ل��وي�����س��ت��ون- ج�����س��ر  عاما" ع��ل��ى   21" ب����الك 
الواليات  اإىل  اأثناء عودته  الدويل  كوين�ستون 

املتحدة قادما من كندا.
وا���س��م ب���الك احلقيقي ب��ي��ل ك��اب��ري وه���و من 

�سكان مدينة مريامار بوالية فلوريدا.
وقالت ال�سرطة اإنها األقت القب�س على بالك، 
ال���ذي ك���ان ي��ق��ود ���س��ي��ارة م��ن ط���راز كاديالك 
يف  يتبعونه  ك��ان��وا  اآخ��ري��ن  وث��الث��ة  اإ�سكيليد، 

�سيارة بور�س بتهمة حيازة خمدرات واأ�سلحة.
"�سي. اإع��الم بينها �سبكة  وذك��رت عدة و�سائل 
اإن.اإن" اأن بالك اأفرج عنه من �سجن مقاطعة 

نياجرا بكفالة قدرها 20 األف دوالر.

يتربع براتبه الزهيد لالأطفال الفقراء 
مت تكرمي عامل نظافة �سيني يبلغ من العمر 58 عاماً، 
بعد اأن تربع باأكرث من 180 األف يوان "27000 دوالر" 
لع�سرات االأطفال الفقراء خالل الثالثني عاماً املا�سية، 
 2000 على الرغم من ح�سوله على راتب �سهري قدره 
ت�ساو  النظافة  عامل  يعي�س  فقط.  "300 دوالر"  يوان 
�سيانغ  مبدينة  متوا�سع  منزل  يف  ال�سغرية  اأ�سرته  مع 
�سمال �سرق ال�سني، وينتهج اأ�سلوب حياة مقت�سد للغاية، 
املطبوخة  ال�سعريية  تناول  على  واأ�سرته  هو  اعتاد  حيث 
اأن���ه مل ي��ق��م ب�����س��راء مالب�س  ع��ل��ى ال�����دوام، اإ���س��اف��ة اإىل 
ج��دي��دة منذ ح��وايل 30 ع��ام��اً. وعلى ال��رغ��م م��ن دخله 
وظروفه  �سهرياً،  ي��وان   2000 يتجاوز  ال  ال��ذي  املحدود 
يف  والعي�س  منزله  لبيع  دفعته  التي  القا�سية  املعي�سية 
منزل م�ستاأجر يف قرية جبلية، اإال اأن ت�ساو كّر�س العقود 

الثالثة االأخرية من حياته مل�ساعدة االأطفال الفقراء. 
للغاية،  ك��ان �سغرياً  ت��ويف عندما  ق��د  ت�ساور  وال��د  وك��ان 
على  يعتمد  ك��ان  ل��ذا  عقلية،  م�ساكل  من  والدته  وعانت 
م�ساعدات االآخرين معظم فرتة طفولته، وكان هذا دافعاً 

بالن�سبة له لي�ساعد االأطفال الفقراء.
مثل  اأك���ون  اأن  "اعتدت  جتربته  على  معلقاً  ت�ساو  وق��ال 
ه����وؤالء االأط���ف���ال ال��ف��ق��راء، مل ي��ك��ن ل���دي م��ا يكفي من 
اأن  اأري��د  لذا  املح�سنني،  واعتمدت على م�ساعدة  الطعام، 

اأ�ساعدهم على تغيري م�سريهم".
وعلى الرغم من اأنه مل يطلب اأي �سيء مقابل املال الذي 
االأطفال  م��ن  الكثري  اأن  اإال  ال�سنني،  م��ر  على  ب��ه  ت��ربع 
الذين �ساعدهم وقفوا اإىل جانبه عندما دخل امل�ست�سفى 

اإثر اإ�سابته بان�سداد معوي خطري اأثناء �سفر زوجته. 

كلب �سبح 220 كيلومرتا قبل اإنقاذه
اأنقذ عمال من�سة نفط يف خليج تايالند، كلبا متكن من 
ال�ساحل،  كيلومرتا من   220 تزيد عن  مل�سافة  ال�سباحة 
بايالو،  فيتي�ساك  وق���ال  ال��ي��اب�����س��ة.  اإىل  ���س��امل��ا  واأع������ادوه 
يف  �سفحته  ع��رب  التابعة،  النفط  من�سة  يف  ع��ام��ل  وه��و 
كان  بينما  اجلمعة،  الكلب،  ر�سد  مت  اإن��ه  "في�سبوك"، 
اإنقاذ  م��ن  املن�سة  ط��اق��م  ومت��ك��ن  املن�سة.  ب��اجت��اه  ي�سبح 

الكلب بوا�سطة حبل عقدوه على رقبته قبل رفعه.
واأ�ساف بايالو اأن الطاقم توقع اأن يكون الكلب �سقط من 

�سفينة �سيد، واأطلق عليه ا�سم "بون رود" اأو "الناجي".
ومت نقل الكلب، قبل يومني، اإىل ميناء جنوبي تايالند، 
اأنه يف حالة جيدة بعدما مت ت�سليمه اإىل منظمة  واأعلن 

تعمل يف جمال حماية احليوانات.

ا�ستغاثة على الوحل تنقذ زوجني 
ع���رثت ف���رق االإن���ق���اذ يف اأ���س��رتال��ي��ا ع��ل��ى زوج���ني �سابني 
على  ا�ستغاثة  عبارة  كتبا  اأن  بعد  ال�سبل،  بهما  تقطعت 
نولج  وكولن  جون�سون  �سانتيل  الزوجان  و�سل  الوحل.  
وُفقدا  اأ���س��رتال��ي��ا،  �سمال  معزولة  منطقة  يف  طريقهما 
مدة 26 �ساعة، و�سط خماوف عليهما من هجوم متا�سيح 

مفرت�سة  يف املياه املاحلة القريبة.
وب��ع��د ال��ي��اأ���س م��ن حم��اول��ة اإخ����راج ال�����س��ي��ارة ال��ع��ال��ق��ة يف 
اإ�سعال حرائق �سغرية، وكتبا  اإىل  الوحل، عمد الزوجان 
عبارة ا�ستغاثة �سخمة على االأر�س املوحلة، على اأمل اأن 

يتمكن املنقذون من العثور عليهما.
ْت اإىل ن�سطاء  املمثلة الربيطانية اإميا طوم�سون تتحدث اإىل و�سائل االإعالم من اأعلى القارب الوردي بعدما ان�سمرّ

التغري املناخي الذين يحتلون مفرتق الطرق يف اأوك�سفورد خالل اليوم اخلام�س من االحتجاج البيئي. ا ف ب

معجون اأ�سنان يقتل 
طفلة

�سنوات،   7 ع��م��ره��ا  طفلة  ت��وف��ي��ت 
قاتلة  ت��ع��ر���س��ه��ا حل�����س��ا���س��ي��ة  ب��ع��د 
اأ�سنان،  م��ع��ج��ون  ا���س��ت��خ��دام  ج���راء 
والية  �سهدتها  م��روع��ة  واق��ع��ة  يف 

كاليفورنيا االأمريكية.
نيوز"  "فوك�س  ���س��ب��ك��ة  وح�������س���ب 
االأم��������ريك��������ي��������ة، ف������������اإن م����ون����ي����ك 
اأحدث  اأن  تنتبه  مل  األ��ت��ام��ريان��و، 
معجون اأ�سنان ا�ستخدمته الطفلة 
ديني�س �سالدات كان يحتوي مكونا 
م���ن م��ن��ت��ج��ات االأل����ب����ان، ع��ل��م��ا اأن 
من  ح�سا�سية  تعاين  كانت  ابنتها 

هذه املنتجات.
ت�سعر  ب����اأن����ه����ا  االأم  واع������رتف������ت 
الأنها  اب��ن��ت��ه��ا  ح���ق  ب��ال��ت��ق�����س��ري يف 
معجون  م��ك��ون��ات  م��ن  تتحقق  مل 
االأ�����س����ن����ان اجل����دي����د، وذل������ك بعد 
قراءة  ع��ل��ى  حر�سها  م��ن  ���س��ن��وات 
امل��ل�����س��ق��ات وت���اأك���د خ��ل��وه��ا م��ن اأي 

مكونات تتعلق باالألبان.
"على عك�س  األتامريانو:  واأ�سافت 
اأنني  اأ�سعر  اجلميع،  يل  يقوله  ما 

اأهملتها".
وكانت ديني�س تعالج لدى اأخ�سائي 
احل�سا�سية  ح����االت  ت�سخي�س  يف 
واعتادت  االأول،  عامها  بلغت  منذ 
اأي  مل�سقات  ق���راءة  على  اأ�سرتها 
منتجات للتاأكد من اأنها اآمنة لها.

ديني�س  ت��ق��ف  ك���ان���ت  ب��ي��ن��م��ا  ل��ك��ن 
ال���ك���ربى،  ���س��ق��ي��ق��ت��ه��ا  ج���ان���ب  اإىل 
اجلديد  باملعجون  اأ�سنانها  تفر�س 
"املاأ�ساة"، بح�سب ما ت�سف  وقعت 

نيوز". "فوك�س 

هرمون احلب يثبت جناحه يف غر�س طبي جديد
املعروفة  للمادة  االأذه��ان  بعيد عن  ا�ستخدام  يف 
حديثة  درا���س��ة  ك�سفت  احلب"،  "هرمون  با�سم 
اإدمان الكحوليات عن  عن عالج جديد ملكافحة 

طريق تعاطي هذا الهرمون.
االأوك�سايتو�سني  ه��رم��ون  الباحثون  وا�ستخدم 
املعروف با�سم "هرمون احلب"، الذي يعتقد اأن 
له اأهمية خا�سة يف عمليات الوالدة وعالقة االأم 
بني  احلميمية  العالقة  اإىل  باالإ�سافة  بطفلها، 

الرجل واملراأة.
وقال الباحثون بعد التجارب التي اأجريت على 
تناول  على  تعويدها  مت  ق��وار���س  اإن  ال��ف��ئ��ران، 
حقنها  عند  منه  اأق��ل  كميات  تعاطت  ال��ك��ح��ول، 
بهذا الهرمون، من تلك التي مل حتقن، ح�سب 
�سحيفة  عليها  ال�����س��وء  �سلطت  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج 

"ديلي ميل" الربيطانية.
املتعددة، �سار االأطباء موؤخرا  ونظرا لتاأثرياته 
من  للعديد  ك��ع��الج  ال��ه��رم��ون  ب��ه��ذا  ين�سحون 
االأمرا�س، مثل ا�سطراب االأكل والقلق واإدمان 

املخدرات.

دورية  ن�سرت يف  التي  احلديثة،  الدرا�سة  اأن  اإال 
هذا  اأن  وجدت  بيولوجي" املتخ�س�سة،  "بلو�س 
على  املدمنة  الفئران  ا�ستهالك  يقلل  الهرمون 

الكحول.
وي��ع��ود ذل���ك اإىل ت��اأث��ري االأوك�����س��اي��ت��و���س��ني على 
اأن  يعتقد  حيث  ال��دم��اغ،  "غابا" يف  م�ستقبالت 
الكحول يعمل على اإفراز تاأثرياته امل�سكرة وغري 

ال�سمية.
وميكن اأن توؤدي نتائج هذه الدرا�سة اإىل تطوير 
الكحوليات  ا���س��ت��ه��الك  رائ���د ال���س��ط��راب  ع���الج 
من  البحث  فريق  يقوله  ملا  وفقا  االإن�سان،  عند 
مرييالند  والي����ة  يف  لل�سحة  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ه��د 

االأمريكية.
وكانت اأبحاث �سابقة اأظهرت اأن ن�سبة حمددة من 
ا�ستهالك  من  تقلل  اأن  ميكنها  االأوك�سايتو�سني 

املخدرات اأو تخفف من االعتياد عليها.
وبناء على التجربة االأخرية على الفئران، فقد 
االأوك�سايتو�سني  م��ن  حقنة  ال��ب��اح��ث��ون  اأع��ط��ى 

لفئران مدمنة على الكحول واأخرى عادية.

بيون�سيه ملكة فرعونية 
اجلديد  ف��ي��ل��م��ه��ا  اإع������الن  يف  ال��ع��امل��ي��ة  بيون�سيه   امل��غ��ن��ي��ة  ت���األ���ق���ت 
االأداء  جت��ارب  تفا�سيل  فيه  حتكي  وال��ذي   "HomeComing"
Coachella 2018 كما و�سالت  �سبقت حفل  التي  والتح�سريات 

الرق�س التي اأّدتها على امل�سرح، العام املا�سي.
وظهرت بيون�سيه يف اإعالن الفيلم ت�سع على راأ�سها تاجاً ذّكرنا كثرياً 
مبلوك الفراعنة من حيث ال�سكل واملوديل والذي �سممه لها امل�سّمم 

اللبناين العاملي  نيكوال جربان .
بيون�سيه اأطلقت هذا الفيلم على موقع نتفلك�س للربامج التلفزيونية 
واالأفالم، حيث كان هناك اإقبال كبري من جميع ع�ّساقها وحمّبيها 

مل�ساهدته.


