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خالد بن حممد بن زايد يبحث التعاون اال�سرتاتيجي 
مع وزراء وم�سوؤولني على هام�س منتدى  »دافو�س«

•• دافو�س-وام:

املجل�س  ع�ضو  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  بن  خالد  ال�ضيخ  �ضمو  عقد 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي، على هام�س 
م�ضاركته يف اأعمال الن�ضخة اخلم�ضني من املنتدى القت�ضادي العاملي 
وزراء  م��ع  ثنائية  اج��ت��م��اع��ات  ال�ضوي�ضرية،  داف��و���س  مدينة  يف  امل��ق��ام 
وم�����ض��وؤول��ني، ب��ه��دف ب��ح��ث �ضبل ال��ت��ع��اون ال���ض��رات��ي��ج��ي يف جمالت 

القت�ضاد والذكاء ال�ضطناعي وبناء القدرات.
وال��ت��ق��ى ���ض��م��وه م��ع م��ع��ايل ث��ارم��ان ���ض��امن��وج��ارات��ن��ام، ال��وزي��ر املن�ضق 
يف  التعاون  تعزيز  �ضبل  لبحث  ال�ضنغافوري،  الجتماعية  لل�ضيا�ضات 
املجالت القت�ضادية ذات الهتمام امل�ضرك. واأ�ضاد �ضموه باأداء حكومة 
�ضنغافورة يف تطوير ال�ضيا�ضات التي توؤدي اإىل الزدهار القت�ضادي يف 
جميع القطاعات ما يجعلها منوذجا عامليا رائدا.    )التفا�ضيل �س3(

االإمارات تدعو املجتمع الدويل التخاذ خطوات �سرورية 
خلف�س الت�سعيد وتغيري م�سار االجتاهات ال�سلبية باملنطقة

•• نيويورك -وام:

دع���ت الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اإىل ات���خ���اذ ع���دد م���ن اخلطوات 
الجتاهات  م�ضار  تغيري  يف  ت�ضهم  اأن  �ضاأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال�����ض��روري��ة 
واإحالل  املنطقة  اأزم���ات  ح��ل  �ضبيل  يف  الت�ضعيد  وخف�س  ال�ضلبية 

ال�ضتقرار الإقليمي والدويل.
نائبة  اأم���رية احلفيتي،  ال�ضيدة  ب��ه  اأدل���ت  ال��ذي  البيان  ذل��ك يف  ج��اء 
املندوبة الدائمة والقائم باأعمال البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم 
جمل�س  عقدها  التي  �ضنوية  الربع  املفتوحة  املناق�ضة  اأم��ام  املتحدة 
الأمن الدويل على مدار اليومني الأخريين حول احلالة يف ال�ضرق 

الأو�ضط، مبا يف ذلك امل�ضاألة الفل�ضطينية. )التفا�ضيل �س2(
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مظاهرات حا�ضدة يف العا�ضمة العراقية   )رويرز(

قوات الأمن تطلق املياه باجتاه املتظاهرين يف بريوت  )رويرز(

التيار يطرح �ضروطه

حوثي  ق��ي��ادي  م�����س��رع 
ن��ه��م م������ع������ارك  يف 

•• اليمن-وكاالت

اليمن  يف  م�������ض���ادر  اأف��������ادت 
اأم�������������س، مب���ق���ت���ل ال����ق����ي����ادي 
اإ�ضماعيل  اأح���م���د  احل���وث���ي 
اجل��رم��وزي، يف معارك نهم، 

�ضرقي �ضنعاء.
التحالف  م��ق��ات��الت  و���ض��ّن��ت 
غارة   15 م��ن  اأك���ر  العربي 
القتال  ج��ب��ه��ات  ع��ل��ى  ج��وي��ة 
�ضرقي  ن�����ه�����م،  مب�����دي�����ري�����ة 

العا�ضمة �ضنعاء،.
وان����دل����ع����ت ا����ض���ت���ب���اك���ات بني 
اليمنية  اجل��ن��وب��ي��ة  ال���ق���وات 
امل�ضركة، وميلي�ضيا احلوثي 
الفاخر،  جبهة  يف  الإيرانية، 
ال�����ض��ال��ع جنوب  مب��ح��اف��ظ��ة 

البالد.
وقال م�ضدر ع�ضكري ميداين 
ملوقع نيوزمين الإخباري، اإن 
مواجهات عنيفة ن�ضبت م�ضاء 
بيت  م��ن��اط��ق  اخل��م��ي�����س، يف 
ال�ضرجي، وقرو�س الثوخب، 
حوثي  ق�ضف  م��ع  بالتزامن 

لبتار.
حاولت  امليلي�ضيا  اأن  واأ�ضاف 
ل�ضتعادة  ال��ت�����ض��ل��ل  ت��ن��ف��ي��ذ 
���ض��اب��ق��اً، يف  م��واق��ع خ�ضرتها  
م��ن��ط��ق��ت��ي ب��ت��ار واجل�����ب، اإل 
ت�ضدت  اجلنوبية  القوات  اأن 

لها، وكبدتها خ�ضائر. 

�صت�صّم الأحزاب الداعمة ل�صعّيد فقط:

تون�س: حكومة ت�ستثني احلزب الثاين يف الربملان!

اأكد موا�صلة دعمه لل�صراج وملي�صياته

اأردوغان يلّوح بورقة الفو�سى يف املتو�سط 
•• عوا�صم-وكاالت:

لّوح الرئي�س الركي رجب طيب اأردوغان، اأم�س اجلمعة، 
مبا و�ضفه بحالة من الفو�ضى �ضتوؤثر على حو�س البحر 
الأبي�س املتو�ضط باأكمله، يف حال مل يتم حتقيق التهدئة 

يف ليبيا.
يف  لقائه  هام�س  على  ت�ضريحات  يف  اأردوغ����ان  واأ���ض��اف 
تركيا  اأن  مريكل،  اأنغيال  الأملانية  امل�ضت�ضارة  اإ�ضطنبول 

�ضتوا�ضل دعمها حلكومة ال�ضراج.
وي���ج���ري اأردوغ�������ان م��ب��اح��ث��ات م���ع م��ريك��ل ت��رك��ز على 

م�ضتقبل اتفاق الهجرة بني تركيا والحتاد الأوروبي.
ووافق الحتاد الأوروبي يف عام 2016 على منح تركيا ما 
ي�ضل اإىل 6 مليارات يورو )6.6 مليار دولر( مل�ضاعدتها 
على اإيواء الالجئني ال�ضوريني وغري ذلك من احلوافز 

لإقناع احلكومة يف اأنقرة بوقف املهاجرين، لكن اأردوغان 
كثريا ما يتهم الحتاد الأوروبي بعدم الوفاء بجانبه من 
التفاق، وهدد يف املا�ضي ب�فتح البوابات اأمام املهاجرين 

للمغادرة اإىل اأوروبا.
وتاأتي زيارة امل�ضت�ضارة الأملانية لإ�ضطنبول بعد اأيام من 

ا�ضت�ضافة برلني اجتماعا ب�ضاأن ليبيا.
وتدعم اأنقرة حكومة ال�ضراج التي تعتمد على امليلي�ضيات، 
واأبرمت معها مذكرتي تفاهم بخ�ضو�س تر�ضيم احلدود 
اإقليمية  اإدان���ات  اأث��ار  ال��ذي  الأم��ر  الع�ضكري،  والتعاون 
ودولية، واأثار املخاوف من تدخل ع�ضكري تركي و�ضيك 

يزيد الأو�ضاع �ضوءا يف ليبيا.
وتقول تركيا اإن لديها م�ضت�ضارين يف ليبيا، لكن اجلي�س 
الوطني يوؤكد اأن هوؤلء �ضباط يديرون املعارك وي�ضرفون 

على املرتزقة ال�ضوريني الذين جلبهم اأردوغان للبالد.

•• بريوت-وكاالت

ينظمون  كانوا  حمتجون  تعر�س 
العا�ضمة  يف  اح��ت��ج��اج��ي��ة  وق��ف��ة 
اجلمعة،  ام�س  ب��ريوت،  اللبنانية 
والتهديد  ب��ال�����ض��رب  ل��الع��ت��داء 

على اأيدي اأفراد من حركة اأمل.
واع��ت��دى اأف����راد ح��رك��ة اأم���ل على 
ينظمون  كانوا  الذين  املحتجني، 
وق��ف��ة اح��ت��ج��اج��ي��ة اأم����ام جمل�س 
اجلنوب، وهو جمل�س اأقيم لإمناء 
مناطق اجلنوب، ويقع يف منطقة 

اجلناح يف بريوت.
اإىل  امل���ح���ت���ج���ني  وف�������ور و�����ض����ول 
اإط���ار جولة  جمل�س اجل��ن��وب، يف 
ي����ق����وم����ون ب���ه���ا ع���ل���ى ع������دد من 

•• الفجر – تون�س -خا�س

املكلف  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة  ك�����ض��ف 
فيما  انطلق  ان��ه  الفخاخ  اإليا�س 
����ض���ّم���اه ب���ن���اء احل������زام ال���رمل���اين 
حلكومته القادمة التي قال انها 
�ضت�ضم الحزاب الداعمة لرئي�س 
اجلمهورية قي�س �ضعّيد يف الدور 
الثاين من النتخابات الرئا�ضية، 
بناء على اأفكار الثورة التي تقدم 

بها �ضعيد، وفق تعبريه.
�ضّوت  م��ن  ان  الفخفاخ  واأو���ض��ح 
�ضّوت  ال��ث��اين  ال����دور  يف  ل�ضعّيد 
ل��ف��ائ��دة ال��ق��ي��م وال��ت��غ��ي��ري و�ضد 
انه �ضي�ضكل  الف�ضاد، م�ضددا على 
وبها  ك�����ف�����اءات  ت�������ض���م  ح���ك���وم���ة 
ت�ضبيب حقيقي وح�ضور للمراأة.

ك��م��ا اأك���د اأن���ه ل اأول���وي���ة حلزبي 
حتيا تون�س والتيار الدميقراطي 
من�ضب  لتويل  اق��رح��اه  اللذين 

ت�ضكيل  يف  احل����ك����وم����ة،  رئ���ي�������س 
حكومته. 

�ضيعمل  اأنه  على  الفخفاخ  و�ضدد 
على تو�ضيع دائرة الن�ضجام بني 
وال�ضلطة  الت�ضريعية  ال�ضلطة 

امللف  اأن  م����وؤك����دا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 
الق��ت�����ض��ادي ه���و اأه����م اأول���وي���ات 
يتطلب  ما  وهو  القادمة  املرحلة 
وا�ضتمرارا  ���ض��ي��ا���ض��ي��ا  ا���ض��ت��ق��رارا 
للحكومة.   )التفا�ضيل �س12(

والرنامج  وال��ن��ق��دي��ة  وامل���ال���ي���ة 
ثقة  لنيل  للحكومة  الإ���ض��الح��ي 
واملجتمع  ال�����ض��ارع  يف  امل��ح��ت��ج��ني 

الدويل.

م��وؤ���ض�����ض��ات ال����دول����ة ال���ت���ي حتوم 
والف�ضاد،  ال��ه��در  �ضبهات  حولها 
اأق���دم���ت اأف�����راد ح��رك��ة اأم����ل على 
�ضرب املحتجني بالع�ضي وتك�ضري 

احلافلة التي تقلهم.
ال�����ض��ح��ف��ي��ني الذين  ك��م��ا ه�����ددوا 
كانوا ي�ضورون ما يجري، وفق ما 
اأفادت مرا�ضلة �ضكاي نيوز عربية 

يف العا�ضمة اللبنانية بريوت.
ا�ضتدعى  ال���ذي  الع���ت���داء،  واأدت 
حلماية  اللبناين  اجلي�س  تدخل 
املحتجني واإخراجهم من املنطقة، 

اإىل اإ�ضابة 15 �ضخ�ضا بجروح.
اللجنة  تعقد  اآخ��ر،  �ضعيد  وعلى 
البيان  اإع�����داد  امل��ك��ل��ف��ة  ال����وزاري����ة 
ال������وزاري حل��ك��وم��ة ح�����ض��ان دياب 

ال�ضراي  يف  الأول  اج��ت��م��اع��ه��ا 
البيان  واإع��داد  ملناق�ضة  احلكومي 
املجل�س  ع���ل���ى  ����ض���ي���ط���رح  ال�������ذي 
النيابي خالل جل�ضة طرح الثقة.

جل�ضات  عقد  اإىل  اللجنة  وت�ضعى 
للبت  امل��ق��ب��ل��ة  الأي�����ام  يف  متتالية 
جزء  �ضيخ�ض�س  ال��ذي  البيان  يف 
القت�ضادية  ل��الأزم��ة  م��ن��ه  ك��ب��ري 

اخلارجية الكويتية ت�ستدعي ال�سفري االإيراين 
•• الكويت-وكاالت

الكويت،  ال�ضفري الإيراين لدى  اأم�س اجلمعة،  الكويتية،  ا�ضتدعت وزارة اخلارجية 
تتعلق  الإي��راين  الثوري  امل�ضوؤولني يف احلر�س  اأحد  اأطلقها  على خلفية ت�ضريحات 

مبقتل قائد فيلق القد�س قا�ضم �ضليماين يف بغداد مطلع يناير اجلاري.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، كونا: ا�ضتدعت وزارة اخلارجية ال�ضفري الإيراين لدى 
الكويت حممد اإيراين، حيث اجتمع مع نائب وزير اخلارجية خالد اجلار اهلل، وذلك 
على خلفية تكرار ت�ضريح قائد القوات اجلو ف�ضائية يف احلر�س الثوري يف اإيران، 
اأخ��رى يف  �ضاركت �ضمن قواعد  الكويت  ال�ضامل يف  اأن قاعدة علي  ذكر فيه  وال��ذي 

املنطقة يف العملية التي نفذت قرب مطار بغداد موؤخرا.
واأعرب اجلار اهلل عن ا�ضتياء وا�ضتغراب الكويت لتكرار مثل هذه الت�ضريحات، جمددا 
نفي دولة الكويت القاطع م�ضاركة اأي طائرة انطالقا من قاعدة علي ال�ضامل، م�ضريا 
اإىل ما �ضبق واأن نفته رئا�ضة الأرك��ان العامة للجي�س يف بيانها عن م�ضاركة اأي من 
القواعد الكويتية يف هذه العملية. وطلب اجلار اهلل من ال�ضفري الإيراين اأن ي�ضدر 
عن امل�ضوؤولني يف اإيران تو�ضيح حقيقة موقف الكويت امل�ضار اإليه، واأن ل يتم تكرار 

مثل هذه الت�ضريحات التي من �ضاأنها الإ�ضاءة للعالقات بني البلدين.
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جل�سة رئي�سية للإمارات يف دافو�ص 

مب�ساركة اأكرث من 50 م�سوؤوال حول العامل

حمليات

عبري مو�سى تقا�سي را�سد 

الغنو�سي ورئي�ص ديوانه

عربي ودويل

مدرب ليفربول يعلق 

على اإ�سابة ماين

الفجر الريا�سي

•• بغداد-وكاالت:

م�ضلحني  بهجوم  عيان  �ضهود  اأف��اد 
جماعي  ن��ق��ل  ح��اف��الت  ي�ضتقلون 
حيث  القا�ضم،  حممد  �ضريع  عند 
الر�ضا�س  اإط�����الق  ع��ل��ى  اأق���دم���وا 

احلي.
يذكر اأن طريق حممد القا�ضم �ضهد 
م���وؤخ���راً ا���ض��ت��ب��اك��ات وك���ر وف���ر بني 
املحتجني والعنا�ضر القوى الأمنية 
قنابل  اإط������الق  اإىل  ع���م���دت  ال���ت���ي 
والر�ضا�س  للدموع،  امل�ضيل  الغاز 
املطاطي من اأجل تفريق املحتجني 
الطريق  هذا  على  �ضيطروا  الذين 
العراقية  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف  احل���ي���وي 
ل��ف��رات متقطعة خالل  واأغ��ل��ق��وه 

الأيام املا�ضية.
موؤيدي  م��ن  الآلف  و���ض��ارك  ه���ذا 
مقتدى  العراقي  ال�ضيعي  الزعيم 
ت���ظ���اه���رة  اجل����م����ع����ة يف  ال���������ض����در 
للمطالبة بطرد القوات الأمريكية 
�ضارع  ي���ق���ف  ف��ي��م��ا  ال�����ع�����راق،  م����ن 
اجلهة  يف  املطلبيني  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 

الأخرى على اأهبة ال�ضتعداد.
ويف �ضاعات ال�ضباح الأوىل اجلمعة، 
جتمع الآلف من الرجال والن�ضاء 
والأط������ف������ال م����ن ك����ل الأع�����م�����ار يف 

ب��غ��داد، رغم  ح��ي اجل��ادري��ة ب�ضرق 
الطق�س البارد.

واأطلق بع�ضهم هتافات اأخرج اأخرج 
يا حمتل ونعم نعم لل�ضيادة.

الديني  امل����رج����ع  ح�����ذر  ���ض��ي��ا���ض��ي��ا، 
ال���ع���راق���ي ع���ل���ي ال�����ض��ي�����ض��ت��اين، يف 
خطبة اجلمعة، ال�ضلطات العراقية 
تنفيذ  يف  والت�ضويف  املماطلة  من 
الإ�����ض����الح����ات، ال���ت���ي ي��ط��ال��ب بها 

مطلع  منذ  العراقيون  املحتجون 
اأكتوبر املا�ضي.

التي  ال�ضي�ضتاين يف خطبته،  واأك��د 
األ���ق���اه���ا مم���ث���ل ع���ن���ه يف ك���رب���الء، 
الإ�ضالحات  تنفيذ  ���ض��رورة  ع��ل��ى 
احل��ق��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي ط��امل��ا ط��ال��ب بها 
ال��ع��راق��ي وق���دم يف �ضبيل  ال�����ض��ع��ب 

حتقيقها الكثري من الت�ضحيات.
وقال اإن املرجعية ترى اأن املماطلة 

والت�ضويف يف هذا الأمر لن يوؤدي 
اإل اإىل مزيد من معاناة املواطنني 
واإطالة اأمد عدم ال�ضتقرار الأمني 

وال�ضيا�ضي يف البلد.
ودع���������ا ال�������ض���ي�������ض���ت���اين الأح����������زاب 
الإ�ضراع  اإىل  البالد،  يف  ال�ضيا�ضية 
يف ت�ضكيل حكومة جديدة، وطالب 
املحتجني  ح��ق  ب��اح��رام  ال�ضلطات 

يف التعبري عن اأنف�ضهم.  

توؤكد  الدينية  املرجعية  اإن  وق��ال: 
م���وق���ف���ه���ا امل���ب���دئ���ي م����ن �����ض����رورة 
وا�ضتقالل  ال��ع��راق  �ضيادة  اح���رام 
اأر�ضا  ال�����ض��ي��ا���ض��ي ووح���دت���ه  ق����راره 
مي�س  ملا  القاطع  ورف�ضها  و�ضعبا، 
ه����ذه ال���ث���واب���ت ال��وط��ن��ي��ة م���ن اأي 

طرف كان وحتت اأي ذريعة.
املواطنني  ح���ق  م���ن  اأن����ه  واأ�����ض����اف 
اأنف�ضهم  ع��ن  التعبري  ال��ع��راق��ي��ني 
مبا  وامل��ط��ال��ب��ة  ال�ضلمية  ب��ال��ط��رق 
ال�ضيادة  ل�ضيانة  �ضروريا  يجدونه 
ال��وط��ن��ي��ة ب��ع��ي��دا ع���ن الإم������الءات 

اخلارجية.
حكومة  ت�ضكيل  �ضرورة  اإىل  واأ�ضار 
ت�ضكيلها  اأن  م��و���ض��ح��ا  ج����دي����دة، 
لها  املحددة  املدة  تاأخر طويال عن 
د�ضتوريا، فمن ال�ضروري اأن يتعاون 
لإنهاء  املعنية  الأط�����راف  خمتلف 
فاإنه خطوة مهمة يف  امللف...  هذا 

طريق حل الأزمة الراهنة.
اأف�������ادت م�������ض���ادر طبية  م���ي���دان���ي���ا، 
�ضاحة  ق��رب  ال��ط��ريان،  �ضاحة  م��ن 
ب��غ��داد، ب�ضقوط  ال��ت��ح��ري��ر، و���ض��ط 
خالل  حمتجني   7 واإ���ض��اب��ة  قتيل 
ي�ضتقلون  م�ضلحون  نفذه  اع��ت��داء 
اأم�س  فجر  جماعي،  نقل  ���ض��ي��ارات 

اجلمعة.

جرحى باعتداء اأفراد من حركة 
اأمل على حمتجني لبنانيني 

ال�صلطة الفل�صطينية: مل نتحدث مع الإدارة الأمريكية

وا�سنطن »تطبخ« �سفقة القرن مع نتنياهو وغانت�س
•• وا�صنطن-رام اهلل-وكاالت:

الإدارة  م��ع  تتحدث  مل  اإن��ه��ا  اجل��م��ع��ة،  اأم�����س  الفل�ضطينية  ال��رئ��ا���ض��ة  ق��ال��ت 
الأمريكية ل باإيجاز اأو باإ�ضهاب حول ي�ضمى �ضفقة القرن. 

بيان  اأبو ردينة يف  نبيل  الفل�ضطينية  الرئا�ضة  با�ضم  الر�ضمي  املتحدث  وقال 
وا�ضح  الفل�ضطيني  املوقف  اإن  الر�ضمية،  الفل�ضطينية  الأنباء  وكالة  اأوردت��ه 
وثابت، وهو رف�س قرارات وا�ضنطن املتعلقة بالقد�س وغريها من الق�ضايا، 

وبكل ما يتعلق ب�ضفقة القرن املرفو�ضة. 
دعوة  بن�س،  الأمريكي،  الرئي�س  نائب  فيه  اأعلن  ال��ذي  الوقت  يف  ذلك  ياأتي 
رئي�س الوزراء الإ�ضرائيلي بنيامني نتنياهو ومناف�ضه املحلي الرئي�ضي بيني 
غانت�س، اإىل وا�ضنطن يف الأ�ضبوع املقبل ملناق�ضة فر�س ال�ضالم، يف حني اأعلن 

اجلانب الفل�ضطينيي رف�س اأي حترك اأمريكي ينتهك القانون الدويل.
ووفقاً ملوقع i24news الإ�ضرائيلي، اأم�س اجلمعة، قالت قيادة امل�ضتوطنني 
الأردن  �ضم  �ضت�ضمل  القرن  �ضفقة  ف��اإن  تلقوها،  التي  للمعلومات  وفقاً  اإن��ه 
وح����وايل %30 م��ن اأرا����ض���ي ال�����ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة لإ���ض��رائ��ي��ل، واإق���ام���ة دولة 

فل�ضطينية منزوعة ال�ضالح، يف املناطق املتبقية. 
وح�����ض��ب امل�����ض��ت��وط��ن��ني، ف���اإن ح���وايل ن�ضف م��ن��اط��ق ���ض��ي ���ض��ت��ك��ون ج����زءاً من 
الدولة الفل�ضطينية، يف حني �ضتبقى 15 م�ضتوطنة على الأقل معزولة عن 

اإ�ضرائيل. 
وك�ضف �ضحايف اإ�ضرائيلي مقرب من اليمني احلاكم تفا�ضيل اخلطة، فقال، 
والقد�س،  الأردن،  غ��ور  على  الإ�ضرائيلية  ال�ضيادة  فر�س  على  �ضتن�س  اإنها 
ال�ضتجابة  مت  اأنه  م�ضيفاً  معزولة،  م�ضتوطنة   15 با�ضتثناء  وامل�ضتوطنات، 

لكامل الطلبات الأمنية الإ�ضرائيلية. 
اأما الفل�ضطينيون، فلن ي�ضيطروا على احلدود، و�ضتكون لهم ممثلية رمزية، 
اإ�ضرائيل،  جنوب  النقب  �ضحراء  يف  لالأرا�ضي  �ضغري  تبادل  هناك  و�ضيكون 

وا�ضتيعاب �ضئيل جداً من الالجئني مقابل اإلغاء تعوي�ضهم. 
واأفاد ال�ضحايف باأن الدولة الفل�ضطينية لن ُتقام اإل يف نهاية املفاو�ضات، 
ونزع  يهودية،  دول��ة  باإ�ضرائيل  الع���راف  ه��ي  ���ض��روط،   4 تلبية  وب�عد 
ال�ضالح يف غزة، ونزع �ضالح حركة حما�س، والعراف بالقد�س عا�ضمة 
لإ�ضرائيل  الأخ�ضر  ال�ضوء  �ضيمنح  ترامب  اأن  اإىل  م�ضرياً  لإ�ضرائيل، 

يعتزم البقاء وزيرا للخارجية فقط:
حركة خم�س جنوم: نهاية ع�سر دي مايو!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

يف  ال�ضاب  الكادر  بح�ضور  ا�ضتقالته  واأعلن  املنديل،  مايو  دي  لويجي  رمى 
حركة 5 جنوم الذي ظل على راأ�ضها منذ �ضبتمر 2017، وقادها للفوز 
الأ�ضوات.  من  باملائة  يف النتخابات الت�ضريعية مار�س 2018 بن�ضبة 33 
ولئن تخلى لويجي عن القيادة ال�ضيا�ضية للحركة، وكذلك عن دور من�ضق 

وزراء احلركة يف احلكومة، فاإنه يعتزم البقاء وزيرا للخارجية.
اأن يبقى ن�ضًطا جًدا داخل احلركة. »لقد حان الوقت لإعادة  ا  اأي�ضً ويريد 
التاأ�ضي�س، لأن اليوم تنتهي حقبة، وبداية من اليوم �ضيكون للحركة ممثلني 

يف جميع اأنحاء البالد بطريقة منظمة ومهيكلة«.   )التفا�ضيل �س10(

البنتاغون ي�ستعد الإعادة توزيع قواته على م�ستوى العامل
•• وا�صنطن-وكاالت

ق��ال وزي��ر ال��دف��اع الأم��ريك��ي، م��ارك اإ�ضر، 
توزيع  اإع���ادة  يف  ال��ب��دء  ب�ضدد  وا�ضنطن  اإن 
مرتقبة للقوات على م�ضتوى العامل، خالل 

العام اجلاري.
وت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة يف اإط���ار م�ضاع لإعادة 
على  )ال��ب��ن��ت��اغ��ون(  ال���دف���اع  وزارة  ت��رك��ي��ز 

التحديات التي متثلها ال�ضني ورو�ضيا.
واأو�ضح اإ�ضر اأنه ل يريد حتديد اإطار زمني 
"مراجعة  عليه  اأط��ل��ق  م��ا  ل�ضتكمال  ���ض��ارم 
باأن  ت��وق��ع��ات  و���ض��ط  الدفاعية"  لل�ضيا�ضات 

يوؤدي اإىل اإعادة توزيع القوات.
"اإن كنت �ضاأحدد  اإ�ضر لل�ضحفيني:  و�ضرح 

م��وع��دا ن��ه��ائ��ي��ا )ل��ل��م��راج��ع��ة( ف��اإن��ن��ي اأري���د 
اأف�ضل  و�ضع  يف  �ضنكون  اأننا  على  الت�ضديد 
املالية  ال�ضنة  ب��داي��ة  بحلول  ال�����ض��يء  بع�س 

املقبلة".
وك���ان وزي���ر ال��دف��اع الأم��ريك��ي يتحدث عن 
ال�ضنة املالية التي تبداأ يف الأول من اأكتوبر 
املقبل، وفق ما نقلت رويرز، واأ�ضاف "لهذا 

اأريد التحرك على نحو �ضريع".
الت�ضريحات خالل زيارة  اإ�ضر بهذه  واأدىل 
مليامي حيث بداأ مراجعة البعثات الع�ضكرية 
عاملي  تقييم  �ضمن  ال��الت��ي��ن��ي��ة،  اأم��ري��ك��ا  يف 
�ضامل لإعادة ن�ضر القوات، اآمال اأن يتيح له 
واإعادة  اآ�ضيا  اإىل  ال��ق��وات  من  املزيد  توجيه 

قوات اأخرى اإىل البالد.

رئي�سا املفو�سية واملجل�س 
االأوروبيني يوقعان بريك�ست 

•• بروك�صل-اأ ف ب

وّقعت رئي�ضة املفو�ضية الأوروبية اأور�ضول فون دير 
ليني ورئي�س املجل�س الأوروبي �ضارل مي�ضال اأم�س 

اتفاق خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي.
الن�ّس  ُي��ح��ال  الت��ف��اق،  على  ر�ضميا  التوقيع  وم��ع 
يناير  الثاين  كانون   29 الأوروب���ي يف  الرملان  اإىل 

للم�ضادقة عليه.
وم���ن امل��ق��رر اأن ي��واف��ق دب��ل��وم��ا���ض��ي��ون م��ن ال���دول 
خطيا  الت��ف��اق  على  الأوروب���ي  التكتل  يف  الأع�ضاء 
ال����ق����ادم، م���ا ي�����ض��م��ن خ���روج���ا منظما  اخل��م��ي�����س 
غ  23،00 ت  ال�����ض��اع��ة  م���ن الحت�����اد  ل��ري��ط��ان��ي��ا 

اجلمعة، منت�ضف الليل يف بروك�ضل.

انتهاء مباحثات �سد النه�سة بتقارب 
النقاط بع�س  يف  واخ��ت��اف��ات 

•• اخلرطوم-وكاالت

ق��دم وزي��ر ال��ري ال�����ض��وداين عر�ضا 
اإىل جمل�س ال�ضيادة يف البالد، ب�ضاأن 
�ضد النه�ضة، يف وقت اختتمت الفرق 
م�ضر  م��ن  لكل  والقانونية  الفنية 
يف  اجتماعاتها  وال�ضودان  واإثيوبيا 

اخلرطوم.
وزارة  م���ن  م��راق��ب��ني  ح�����ض��ور  ويف 
اخلزانة الأمريكية والبنك الدويل، 
اأنهت فرق العمل الفنية والقانونية 
وم�ضر  واإث�����ي�����وب�����ي�����ا  ل����ل���������ض����ودان 
بعد  اخل����رط����وم،  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا، يف 
تداول ملدة يومني للخروج مب�ضودة 

اتفاقية مللء وت�ضغيل ال�ضد.
ال�ضوداين  اجل���ان���ب  رئ��ي�����س  وق�����ال 
اإن  ح������م������د،  ������ض�����ال�����ح  امل������ف������او�������س 
الج���ت���م���اع���ات ����ض���ه���دت ت���ق���ارب���ا يف 
وجهات النظر، مع وجود تباينات يف 

بع�س املواقف الفنية والقانونية.

دي مايو امل�ضتقيل وبيبو غريللو املوؤ�ض�س
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اأخبـار الإمـارات
جمموعة ال�سني لاإعام تختار دبي وجهة عاملية لاحتفال بعيد الربيع ال�سيني

•• دبي-وام:

اأك��دت " جمموعة ال�ضني لالإعالم " اختيار دبي لتكون اإح��دى املدن 
العاملية خارج ال�ضني لالحتفال بعيد الربيع ال�ضيني.

جهات  عدة  مع  بالتعاون  عملت  اإنها  املنا�ضبة  بهذه  املجموعة  وقالت 
الربيع  وموؤ�ض�ضات حكومية و خا�ضة يف دبي على نقل مهرجان عيد 
ال�ضيني على الهواء مبا�ضرة على اأر�س دبي و الذي يعد اأكر مهرجان 
ا�ضتعرا�ضي تقليدي يقام مبنا�ضبة ا�ضتقبال ال�ضنة ال�ضينية اجلديدة 
العديد  �ضاعات تعر�س فيها   4 ال�ضني وي�ضتمر  بالربيع يف  واحتفال 
من الرق�ضات ال�ضينية والعرو�س احلية، بالإ�ضافة لعرو�س الدراما 

واملو�ضيقى.

و�ضيتم بث احلفل - الذي �ضي�ضاهده اأكر من مليار �ضخ�س عر �ضبكة 
قنوات املجموعة الإعالمية ال�ضينية ومن�ضات التوا�ضل الجتماعي و 
بالتعاون مع "هال بال�ضني" على الهواء مبا�ضرة عر �ضا�ضات �ضخمة 
يف "�ضيتي ووك" " اجلمعة " اإ�ضافة اإىل اإقامة احتفالية �ضعبية لنقل 
هذه الحتفالت وم�ضاركتها مع اجلالية ال�ضينية وال�ضياح ال�ضينيني 

واملقيمني يف دبي .
�ضخ�ضيات  اإىل  اإ�ضافة  بالدولة  امل�ضوؤولني  وي�ضهد الحتفال عدد من 

من القن�ضلية العامة جلمهورية ال�ضني ال�ضعبية يف دبي.
ويف الإطار نف�ضه تتعاون جمموعة ال�ضني لالإعالم مع �ضركة "اإعمار" 
املنا�ضبة نف�ضها يحتفي بالتقاليد  لتقدمي عر�س �ضيني مميز �ضمن 
عيد  باأهم  الحتفال  العامل  مل�ضاركة  برج خليفة  �ضا�ضة  على  ال�ضينية 

�ضعبي يف ال�ضني عر اأكر �ضا�ضة يف العامل و اإر�ضال ر�ضائل التهنئة من 
دبي اإىل ال�ضعب ال�ضيني وذلك لتوطيد عالقة ال�ضداقة ال�ضتثنائية 

بني ال�ضعبني ال�ضديقني ال�ضيني والإماراتي.
واأرجعت جمموعة ال�ضني لالإعالم اختيار دبي وجهة عاملية لالحتفال 
بعيد الربيع ال�ضيني اإىل ثقتها باأن دبي مدينة عاملية ترحب باجلميع 
على اأر�ضها ومن الرائع م�ضاركة العامل احتفالت الربيع ال�ضيني من 
اأي�ضا  العامل  اأك��ر �ضا�ضة عر�س يف  ب��رج يف العامل و من خ��الل  اأعلى 
اأع��داد كبرية  لتواجد  اأي�ضا  و  العاملية  ال�ضياحية  الوجهات  اأف�ضل  ويف 
من املقيمني وال�ضياح ال�ضينيني على اأر�ضي دبي واملكانة العالية التي 

تتبواأها املدينة كوجهة �ضياحية مف�ضلة لل�ضعب ال�ضيني.
يف  ل��الإع��الم  ال�ضني  جمموعة  م��دي��رة  يل  م��و  قالت  املنا�ضبة  بهذه  و 

ال�ضرق الأو�ضط و التي تتخذ من دبي مقرا اإقليميا لها اإن الحتفالت 
بعيد الربيع ال�ضيني و راأ�س ال�ضنة ال�ضينية هذا العام �ضيكون احتفال 
عامليا مميزا �ضري�ضل البهجة و ال�ضرور و الفرح و الطاقة اليجابية 

اإىل العامل .
الرائع  ومن  ال�ضعبية،  ال�ضينية  بالتقاليد  العامل  ويعرف  و�ضيعر�س 
الذي يربطنا معه عالقة  و  العربي  العامل  اإىل  بوابتنا  اأن تكون دبي 
ن��ن��ق��ل ونت�ضارك  امل��ج��م��وع��ة  ب���دورن���ا يف  ت��اري��خ��ي��ة.. ون��ح��ن  ���ض��داق��ة 

الحتفالت والثقافات بني ال�ضعبني ال�ضديقني.
وعرت عن امتنانها و�ضكرها للقيادة الر�ضيدة التي رحبت بال�ضينيني 
اأر���س الإم��ارات واأتاحت الفر�ضة ملجموعة ال�ضني لالإعالم لأن  على 

تتخذ من دبي وجهة عاملية لالحتفال بعيد الربيع ال�ضيني.

•• باري�س-وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو  التقى 
باري�س معايل جون  ال���دويل يف  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 

اإيف لودريان وزير خارجية فرن�ضا.
املتميزة  الثنائية  العالقات  بحث  اللقاء  خالل  جرى 
بني البلدين ال�ضديقني و�ضبل تعزيزها وتطوير اأوجه 
التعليمية  منها  كافة  امل��ج��الت  يف  امل�ضرك  ال��ت��ع��اون 

والتكنولوجية والثقافية.
وامل�ضتجدات  ال���ت���ط���ورات  اجل��ان��ب��ان  ا���ض��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
الراهنة يف املنطقة اإ�ضافة اإىل الق�ضايا ذات الهتمام 
واإيران  ليبيا  الأو�ضاع يف  امل�ضرك خ�ضو�ضا تطورات 

وال�ضودان.
ن��ه��ي��ان على  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو  واأك����د 
البلدين  ب��ني  جتمع  ال��ت��ي  ال�ضراتيجية  ال��ع��الق��ات 
وتنمية  تطويرها  على  امل�ضتمر  واحلر�س  ال�ضديقني 

اأوجه التعاون امل�ضرك يف خمتلف املجالت.
واأ�ضار �ضموه اإىل اأن جامعة ال�ضوربون اأبوظبي ومتحف 
لل�ضراكة بني  اأبوظبي ميثالن منوذجا مميزا  اللوفر 
ال��ت��ي ل تقت�ضر وح�����ض��ب على  ال�����ض��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن 
اأي�ضاً  متتد  واإمن��ا  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  اجلوانب 

لت�ضمل اجلوانب الثقافية واملعرفية والعلمية.
املعرفيني  ال�����ض��رح��ني  ه���ذي���ن  اأن  ���ض��م��وه  واأ�����ض����اف 
والإن�ضاين  الفكري  للتالقي  رمزا  يعدان  والثقافيني 

وعنوانا للت�ضامح والتعاي�س.
م��ن ج��ان��ب��ه رح���ب م��ع��ايل ج���ون اإي����ف ل���ودري���ان وزير 
خارجية فرن�ضا بزيارة �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل 
البلدين  يجمع  ما  على  موؤكداً  املرافق  والوفد  نهيان 
من عالقات ا�ضراتيجية متميزة وتعاون م�ضرك يف 

املجالت كافة.
ح�ضر اللقاء �ضعادة علي عبداهلل الأحمد �ضفري الدولة 

لدى فرن�ضا.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية فرن�سا

االإمارات تدعو املجتمع الدويل التخاذ خطوات �سرورية خلف�س الت�سعيد وتغيري م�سار االجتاهات ال�سلبية باملنطقة

الأط��راف لك�ضر اجلمود احلايل يف 
العملية ال�ضيا�ضية يف ال�ضرق وحلث 
اإىل حلول  التو�ضل  على  الأط��راف 
فل�ضطني  يف  ���ض��واء  دائ��م��ة  �ضيا�ضية 
املنطقة  يف  الأخ�����رى  ال����دول  يف  اأو 
وذل��ك مبا  وليبيا،  واليمن  ك�ضوريا 
عليها  املتفق  املرجعيات  م��ع  يتفق 

واحلروب،  الفو�ضى  انت�ضار  ومنع 
مب����ا ي��ح��ق��ق ال����ض���ت���ق���رار والأم������ن 
ال�ضياق  هذا  يف  ودع��ت  الإقليميني، 
اإىل ���ض��رورة اح���رام ال���دول ملبادئ 
ال�ضوؤون  يف  التدخل  وع��دم  ال�ضيادة 

الداخلية للدول.
كما نوهت اإىل خطوات اأخرى ت�ضهم 

يف حل الأزمات، وهي الركيز على 
خ��ف�����س ال��ت�����ض��ع��ي��د وال��ت��ه��دئ��ة مع 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي كخيار  ال��ع��م��ل  ت��ف��ع��ي��ل 
اأ�ضا�ضي للتعامل مع اأي توترات قد 
حتدث يف نطاق النزاع الفل�ضطيني 
ككل،  املنطقة  يف  اأو  ال�ضرائيلي   -
متعدد  ال���ع���م���ل  ت���ع���زي���ز  واأي���������ض����ا 

•• نيويورك -وام:

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دع���ت 
اخل���ط���وات  م����ن  ع�����دد  ات����خ����اذ  اإىل 
ال�ضرورية التي من �ضاأنها اأن ت�ضهم 
يف تغيري م�ضار الجتاهات ال�ضلبية 
وخ��ف�����س ال��ت�����ض��ع��ي��د يف ���ض��ب��ي��ل حل 
ال�ضتقرار  واإح��الل  املنطقة  اأزم��ات 

الإقليمي والدويل.
ج����اء ذل����ك يف ال��ب��ي��ان ال����ذي اأدل����ت 
نائبة  احلفيتي،  اأم��رية  ال�ضيدة  به 
باأعمال  والقائم  الدائمة  املندوبة 
البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم 
املفتوحة  امل��ن��اق�����ض��ة  اأم�����ام  امل��ت��ح��دة 
جمل�س  عقدها  التي  �ضنوية  الربع 
الأم��ن ال��دويل على م��دار اليومني 
الأخريين حول "احلالة يف ال�ضرق 
امل�ضاألة  ذل�����ك  يف  مب����ا  الأو������ض�����ط، 

الفل�ضطينية".
ون����وه����ت ال�������ض���ي���دة احل��ف��ي��ت��ي اإىل 
لتحقيق هذه  وجود فر�ضة متاحة 
الأه����������داف، وذل������ك ع����ر الل����ت����زام 
وميثاق  ال����دويل  ال��ق��ان��ون  بتنفيذ 

لتعزيز  ال���ع���ام،  الأم�����ني  وم��ب��ع��وث��و 
والدبلوما�ضية  ال��و���ض��اط��ة  ج��ه��ود 
املنطقة  ن����زاع����ات  حل���ل  ال��وق��ائ��ي��ة 
ب��ال��ط��رق ال�����ض��ل��م��ي��ة، م���وؤك���دًة على 
�ضرورة اإ�ضراك املنظمات الإقليمية 
ومنظمة  العربية  ال���دول  كجامعة 
امل�ضاورات  يف  الإ���ض��الم��ي،  ال��ت��ع��اون 

ذات ال�ضلة بالق�ضايا الإقليمية.
املجتمع  ال�����ض��ي��اق  ه����ذا  يف  ودع�����ت 
اإىل تكثيف جهوده لتنفيذ  ال��دويل 
ح����ل ال���دول���ت���ني واإع��������الن ال���دول���ة 
حدود  على  امل�ضتقلة  الفل�ضطينية 
ال���راب���ع م���ن ي��ون��ي��و ل��ع��ام 1967 
ال�ضرقية، وفقاً  القد�س  وعا�ضمتها 
ال�ضلة،  ذات  ال���دول���ي���ة  ل���ل���ق���رارات 
وم��ب��ادئ م��دري��د، وم��ب��ادرة ال�ضالم 
الق�ضية  اأن  اإىل  م�ضرية  العربية، 
العرب  ق�ضية  �ضتظل  الفل�ضطينية 
امل���رك���زي���ة واأه�������م م�����ض��اغ��ل الأم�����ة 
الإ���ض��الم��ي��ة، وب��ال��ت��ايل ف���اإن اإع���ادة 
يتحقق  لن  املنطقة  اإىل  ال�ضتقرار 
ودائم  ع��ادل  اإىل حل  التو�ضل  دون 

و�ضامل لهذه الق�ضية.

جمل�س  وق�������رارات  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ال�ضدد عن  ه��ذا  الأم���ن، معربًة يف 
ا�ضتمرار  اإزاء  الإم����ارات  دول���ة  قلق 
امل����م����ار�����ض����ات الإ����ض���رائ���ي���ل���ي���ة غري 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  �ضد  ال�ضرعية 
بناء  موا�ضلتها  فيها  مبا  ال�ضقيق، 
امل�����ض��ت��وط��ن��ات ال���ت���ي ت���ق���و����س حل 
جنيف  اتفاقية  وتنتهك  الدولتني 
الرابعة لعام 1994 وقرارات الأمم 
القرار  خا�ضة  ال�ضلة  ذات  املتحدة 
2334، واعترت  رقم /2016/ 
الفل�ضطينية،  امل���م���ت���ل���ك���ات  ه�����دم 
وم�ضادرة الأرا�ضي، وانتهاك حرمة 
الأماكن املقد�ضة يف مدينة القد�س، 
وا���ض��ت��م��رار احل�����ض��ار اجل���ائ���ر على 
غزة مبثابة ممار�ضات غري قانونية 
من  وتفاقم  ال�ضالم،  جهود  تعرقل 

معاناة ال�ضعب الفل�ضطيني.
احلفيتي  ال���������ض����ي����دة  وت�����ن�����اول�����ت 
املنطقة،  ل��و���ض��ع  الأو����ض���ع  ال��ن��ط��اق 
تعزيز  اإىل  احل��اج��ة  ع��ل��ى  م�����ض��ددًة 
يعد  ال��ذي  ال���دويل  القانون  تنفيذ 
الأطراف  الثقة بني  لبناء  الأ�ضا�س 

لل�ضالم ويحقق التطلعات امل�ضروعة 
لل�ضعوب.

واأكدت على اأهمية اأن ي�ضعى املجتمع 
مالئمة  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق  اإىل  ال������دويل 
التي  ال������دول  يف  ال�������ض���الم  جل���ه���ود 
لأية  والت�ضدي  اأزم���ات  م��ن  تعاين 
م�ضاعفات  ل��ه��ا  �ضتكون  اإج�����راءات 
واقت�ضادية  وع�������ض���ك���ري���ة  اأم���ن���ي���ة 
الدول  هذه  على  ومتعددة  خطرية 
وامل��ن��ط��ق��ة ب��اأك��م��ل��ه��ا، م�����ض��ريًة اإىل 
ال���ذي عقد موؤخرا  ب��رل��ني  م��وؤمت��ر 
ح����ول ل��ي��ب��ي��ا مب�����ض��ارك��ة الإم�������ارات 
اجلهود  ح�ضد  على  مثاًل  باعتباره 
توجهات  لأي���ة  للت�ضدي  ال��دول��ي��ة 
�ضلبية من �ضاأنها اأن تفاقم الأزمات 
ب����دًل م���ن ح��ل��ه��ا، واأ�����ض����ادت يف هذا 
اخل�ضو�س بجهود جمهورية اأملانيا 
يف عقد املوؤمتر، معربًة عن اأملها يف 
اأن يوؤدي املوؤمتر اإىل عملية �ضيا�ضية 
تلتزم  وب��اأن  املتحدة  الأمم  برعاية 

كل الأطراف بتطبيق خمرجاته.
و����ض���ددت اأي�����ض��ا ع��ل��ى ال����دور الهام 
امل���ت���ح���دة  الأمم  ت���ل���ع���ب���ه  ال���������ذي 

ال�������ض���ي���دة احل���ف���ي���ت���ي اإىل  ول���ف���ت���ت 
تتمثل  واأخ����������رية،  راب����ع����ة  خ����ط����وة 
الإن�ضانية  امل�����ض��اع��دات  ت��ك��ث��ي��ف  يف 
النزاعات  م��ن  امل��ت�����ض��ررة  لل�ضعوب 
مع موا�ضلة العمل على دعم جهود 
مل�ضاعدة  الإع��م��ار  واإع����ادة  التنمية 
هذه ال�ضعوب على حتقيق الزدهار 

وتنفيذ اأهداف التنمية امل�ضتدامة.
اإىل  اخل�������ض���و����س  ه�����ذا  ودع������ت يف 
معاجلة  �����ض����رورة  ع��ل��ى  ال���رك���ي���ز 
والقت�ضادية  الإن�ضانية  الأو���ض��اع 
املتدهورة يف الأرا�ضي الفل�ضطينية 
ودع����م ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة فيها 
يعاين  ال��ذي  غ��زة  قطاع  يف  خا�ضة 
وتعهدت  �ضعبة،  اإن�ضانية  اأو���ض��اع��اً 
ب��اأن توا�ضل دول��ة الإم����ارات تعزيز 
والتنموية  الإن�ضانية  م�ضاعداتها 
الإم����ارات  ب���اأن  م��ذك��رة  لفل�ضطني، 
لالأونروا،  املانحني  اأك��ر  م��ن  تعد 
ال�����ض��ن��وات اخلم�س  وع��م��ل��ت خ���الل 
املا�ضية على تقدمي اأكر من 630 
لتمويل  اأم���ري���ك���ي  دولر  م��ل��ي��ون 

القطاعات املختلفة يف فل�ضطني.

االإمارات ت�ست�سيف اجتماعات جمال�س امل�ستقبل نوفمرب املقبل
•• دافو�س -وام: 

اأع���ل���ن���ت ح��ك��وم��ة الإم���������ارات عن 
املقبل  نوفمر  الدولة  ا�ضت�ضافة 
جمال�س  اج���ت���م���اع���ات  لأع�����م�����ال 
مل����دة خم�ضة  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����ض��ت��ق��ب��ل 
اأعوام مقبلة، وذلك �ضمن اأجندة 
املنتدى القت�ضادي العاملي الذي 
يعقد يف الفرة احلالية بدافو�س 

يف �ضوي�ضرا.
ج������اء الإع���������الن ب���ال���ت���زام���ن مع 
ت�����وق�����ي�����ع م������ع������ايل حم�����م�����د بن 

العاملي  الق��ت�����ض��ادي  املنتدى  م��ع 
امل�ضتقبل  جم��ال�����س  اج��ت��م��اع��ات 
مع  ت����زامناً  املق���بل  ن���وفمر  يف 
يف   2020 اك�����ض��ب��و  م��ع�����������������ر���س 
اأك��ر من  ت�ضت�ضيف  والتي  دب��ي، 
600 �ضخ�ضية عاملية، وعددا من 
واخل����راء  امل�ضتقبل  م�ضت�ضريف 
العامل،  دول  م��������������ن  وال��ع��ل��������������م��اء 
القطاعات  اأه��م  م�ضتقبل  لبحث 
التحديات  وا�ضت�ضراف  احليوية، 
ور�������ض������م خ������ارط������ة ال����ت����وج����ه����ات 

امل�ضتقبلية.

ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر �ضوؤون 
وامل�ضتقبل،  ال�������������������وزراء  جم��ل�����س 
�ضواب،  ك���الو����س  وال��روف��ي�����ض��ور 
ورئي�س  دافو�س  منتدى  موؤ�ض�س 
عن  مم��ث��ال  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  جمل�ضه 
على  العاملي  القت�ضادي  املنتدى 
ال�ضراكة ال�ضراتيجية بني دولة 
القت�ضادي  وامل��ن��ت��دى  الإم�����ارات 
ال���ع���امل���ي، ح���ي���ث ي��ع��ت��ر احل����دث 
والتعاون  ال�ضراكة  حم���اور  اأح���د 

امل�ضرك.
بالتعاون  الإم���ارات  دول��ة  وتنظم 

م��ن�����ض��ة عاملية  ال��ق��م��ة  و���ض��ت��م��ث��ل 
للم�ضاركني ملناق�ضة موا�ضيع عدة 
احلكومات  واأدوار  مالمح  ت�ضم 
والثورة  التكنولوجيا  مواكبة  يف 
وتعزيز  ال����راب����ع����ة،  ال�����ض��ن��اع��ي��ة 
وتنمية  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  امل����ه����ارات 
ا�ضتباقية  روئ  وو���ض��ع  ال���ك���وادر، 

لتحديات امل�ضتقبل.
وي��رك��ز احل���دث ال���ذي �ضيعقد يف 
م�ضتقبل  ع��ل��ى   2020 اك�����ض��ب��و 
وو�ضع  احل���ي���وي���ة،  ال���ق���ط���اع���ات 
جهود  ت��ع��ّزز  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة  روؤى 

اإىل  ال���ع���امل يف رح���ل���ة الن���ت���ق���ال 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل، وت��ب��ح��ث ال��ع��دي��د من 
التحديات  تت�ضمن  التي  املحاور 
واأف�ضل  وامل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  احل��ال��ي��ة 
احللول ملواجهتها، كما ت�ضت�ضرف 
التحولت املتوقعة، واأهم الفر�س 
وال�ضتفادة  ت�ضكيلها،  ميكن  التي 
منها يف ت�ضميم مبادرات امل�ضتقبل 
����ض���م���ن جم���������الت: الق���ت�������ض���اد، 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، وال����ت����ح����ولت 
التحتية،  والبنية  اجليو�ضيا�ضية، 

وال�ضحة واملجتمع وغريها.

انطاق موؤمتر اأبوظبي لطب العيون مب�ساركة 800 متخ�س�س و23 ور�سة ومعما و45 حما�سرا
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  موؤمتر  من  الرابعة  ال���دورة  فعاليات  الأول  اأم�س  ي��وم  انطلقت 
لطب العيون ADORE والذي تنظمه م�ضت�ضفيات اأبوظبي احلكومية 
اأيام  ثالثة  ملدة  وي�ضتمر  اأبوظبي  يف  وال�ضياحة  الثقافة  هيئة  من  بدعم 
يف اأبراج الحتاد باأبوظبي مب�ضاركة 800 متخ�ض�س فيما يت�ضمن 13 
ور�ضة و10 معامل جراحية يتم فيها تدريب الطباء بهدف رفع كفاءتهم 
ا�ضافة اىل 83 حما�ضرة يقدمها 45 حما�ضرا من ذوي اخلرة يف جمال 

اأمرا�س العيون.
واأكد الدكتور اأحمد حارب ال�ضعدي رئي�س موؤمتر اأبوظبي لطب العيون 
يف ت�ضريح لوكالة اأنباء المارات "وام" ان موؤمتر اأبوظبي لطب العيون 

هو موؤمتر تعليمي غري ربحي مت تا�ضي�ضه لدعم التعليم الطبي يف امارة 
م�ضريا  املنطقة  م�ضتوى  على  العلم  لن�ضر  م��ن��ارة  يعد  اأن��ه  كما  ابوظبي 
اأو جزئني يف التخ�ض�ضات الدقيقة  اىل ان املوؤمتر يبحث �ضنوياً يف جزء 
للعيون  امللك خالد  بالتعاون مع م�ضت�ضفى  العيون وذلك  اخلا�ضة بطب 
و�ضركة  العيون  ابوظبي لطب  برنامج  قبل  و من  التخ�ض�ضي  ال�ضعودي 
�ضحة وبدعم من هيئة اأبوظبي للثقافة وال�ضياحة ا�ضافة اىل جمموعة 
من اطباء العيون يف الم��ارات ومب�ضاعدة وجهود كبرية من قبل طالب 

الطب وخا�ضة طب العيون يف اأبوظبي .
فيديو  ان��ت��اج  يف  متثلت  ثقافية  ظ��اه��رة  ب��ط��رح  يتميز  امل��وؤمت��ر  ان  وذك���ر 
وتاليفه  كتابته  وه��و عبارة عن فلم متت  " روؤي��ان��ا ومرئانا  حتت عنوان 
اأطباء  اأنه اخت�س بفئة  من قبل جمموعة من اطباء العيون ا�ضافة اىل 

العيون يف مرحلة الدرا�ضات العليا يف املنطقة وذلك ل�ضرورة دعم برنامج 
داخل  العيون  لأطباء  املهني  الأداء  بتطوير  تعنى  التي  امل�ضتمر  التعليم 
العلم احلديث  اإليه  تو�ضل  ما  اأح��دث  على  واطالعهم  وخارجها  الدولة 
على م�ضتوى العامل يف هذا املجال والعمل على تنفيذه على اأر�س الواقع 
التخ�ض�س  مرحلة  يف  العيون  اأطباء  للتقاء  فر�س  وخلق  املوؤ�ض�ضات  يف 
الراجحي  اأب��راه��ي��م  ب��ن  العزيز  ال��دك��ت��ور عبد  ق��ال  . م��ن جهته  ب��ال��رواد 
ت�ضريح  للعيون يف  التخ�ض�ضي  امللك خالد  مل�ضت�ضفى  التنفيذي  الرئي�س 
لوكالة اأنباء المارات " وام" ان م�ضاركتهم احلالية تعد تتويجا للعالقات 
القوية والخوية بني البلدين وال�ضعبني ال�ضقيقني موؤكدا على ان فكرة 
املوؤمتر هي فكرة مبتكره تركز على الأطباء  اجلدد الذين يكونون يف بداية 
حياتهم املهنية وذلك  من ناحية الرامج والكور�ضات التي يتم تقدميها 

لهم يف املوؤمتر . وا�ضار اىل ان م�ضت�ضفى امللك خالد التخ�ض�ضي ي�ضارك 
جل�ضات   10 وينظم  عمل  ور���س   10 عقد  اإىل  بالإ�ضافة  طبيبا   26 ب 

جراحية تدريبية.
20 �ضركة متخ�ض�ضة يف  يت�ضمن املوؤمتر معار�س طبية مب�ضاركة نحو 
طب العيون والب�ضريات الطبية ومئات من الأطباء املتخ�ض�ضني وتركز 
الدوائية  وعالجاتها  والتهاباتها  ال�ضبكية  اأمرا�س  على  العام  هذا  دورة 
اأب���ح���اث ع��امل��ي��ة لتح�ضني وتطوير  واجل��راح��ي��ة وك���ل م��ا ه��و ج��دي��د م��ن 
ال�ضبكية  واأم��را���س  ال�ضكري  ال�ضبكية  اع��ت��الل  مثل  ال�ضبكية  ع��الج��ات 
اىل  ا�ضافة  ال�ضبكية  اأم��را���س  من  وغريها  ال�ضبكية  وانف�ضال  الوراثية 
ال�ضاد  ال�ضبكية  اأمرا�س  جمال  يف  اخل��رة  ذوي  من  املحا�ضرين  ع�ضرات 

واجللوكوما وكذا ور�س عمل عديدة متعلقة باأمرا�س وجراحات العني.
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اأخبـار الإمـارات
مديرية �سرطة العني تكرم ال�سركاء واملوظفني والفرق ال�سرطية

•• العني-الفجر: 

ك��رم��ت م��دي��ري��ة ���ض��رط��ة منطقة ال��ع��ني ب��ق��ط��اع  الأم���ن 
ال�ضراتيجيني  ال�����ض��رك��اء  اأب��وظ��ب��ي  �ضرطة  يف  اجل��ن��ائ��ي 

واملوظفني والفرق ال�ضرطية املتميزة مبنطقة العني
وعر العقيد مبارك�ضيف ال�ضبو�ضي مدير مديرية �ضرطة 
واملوؤ�ض�ضات  للهيئات  ت��ق��دي��ره  ب��ال��غ  ع��ن  ال��ع��ني  منطقة 
العني   الوطنية واجلهات احلكومية واخلا�ضة يف منطقة 
وب�ضط مظلة  ن�ضر  اأبوظبي يف  �ضرطة  �ضاهمت مع  والتي 

الأمن وال�ضتقرار  يف املجتمع.

ت��ق��دي��راً جلهود  ال��ت��ك��رمي يعد  اإن ه��ذا  ل��ه  وق���ال يف كلمة 
الوظيفي  الأداء   يف  امل��ت��م��ي��زي��ن  وامل��ن��ت�����ض��ب��ني  ال�����ض��رك��اء 
عمل  منهاج  التميز  اأن  اإىل  م�����ض��رياً  ال��ع��ط��اء،  وم��وا���ض��ل��ة 
و�ضلوك وظيفي  يكر�س �ضعار التناف�س من اأجل الأف�ضل 
خدمة  يف  لال�ضتمرار  ولزمالئهم  للمكرمني   ح��اف��زاً  و 

الوطن. 
ال�ضراتيجيني  ال�ضركاء  ممثلو  التكرمي  حفل  وح�ضر 
ال�ضباط   من  وع��دد  ال�ضرطة  ومراكز  الإدارات  ومديري 

واملنت�ضبني.
و�ضمل التكرمي  نيابة العني الكلية، وبلدية العني ،و دائرة 

، وجامعة  التنمية القت�ضادية  ، ودائ��رة  التعليم واملعرفة 
التنمية  موؤ�ض�ضة  ،و  الأح��م��ر  ال��ه��الل  وهيئة   ، الإم����ارات 
و�ضركة   ، ال�ضحية  للخدمات  اأبوظبي  و�ضركة   ، الأ�ضرية 
 ، الثقايف  الريا�ضي  العني  لال�ضتثمار،ونادي  القدم  ك��رة 

ومركز العني التجاري، ومركز اجليمي التجاري.
�ضاهم يف  ال���ذي  التطوعي  الإن��ق��اذ  ف��ري��ق  ت��ك��رمي  كما مت 
لتقلبات  نتيجة  ال��رو���ض��ة  ب��ح��رية  م��ن  �ضخ�ضا  اإنقاذ23 
املقام مبدينة  الأم��ط��ار يف منطقة  مياه  وغ��زارة  الطق�س 
املتميزة  التخ�ض�ضية  ال�ضرطية  الفرق  من  وع��دد  العني 

والعاملني املتميزين يف املديرية. 

توقيع اتفاقية بني االإمارات واملنتدى االقت�سادي العاملي لتطوير ودعم املهارات امل�ستقبلية ملليار �سخ�س حول العامل

املوقعة اإىل اإيجاد احللول املنا�ضبة 
وال�ضتثمار يف راأ�س املال الب�ضري، 
وال����ذي مي��ث��ل ل��ن��ا اأول���وي���ة وطنية 

رئي�ضية يف دولة الإمارات.
اليوم  الإم���ارات   : معاليه  واأ�ضاف 
وم���وؤث���ر يف اجلهود  ف��اع��ل  ع�����ض��و 
املهارات  ف��ج��وة  لتقلي�س  العاملية 
اأوائل الدول الداعمة  وتعتر من 
من  ون�ضعى  تقلي�ضها،  مل�ضرعات 
خالل ال�ضراكة مع املنتدى لتعزيز 
متطلبات  م���ع  مت��ا���ض��ي��اً  امل����ه����ارات 

التي  العاملي  القت�ضادي  واملنتدى 
ُت��رج��م��ت م���ن خ���الل ات��ف��اق��ي��ة مت 
لإطالق  ال��ط��رف��ني  ب��ني  توقيعها 
مهارات  ف��ج��وة  "تقلي�س  م��ب��ادرة 
الإم��������ارات  دول������ة  يف  امل�ضتقبل" 
منتدى  فعاليات  خ��الل  واملنطقة 
القت�ضاد العاملي يف مدينة داليان 
حيث  امل��ا���ض��ي،  يوليو  يف  بال�ضني 
اإيجاد  اإىل  الرائدة  املبادرة  تهدف 
املتغريات  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  اآل����ي����ات 
نتيجة  ال��ع��م��ل  ���ض��وق  ال��ع��امل��ي��ة يف 

املت�ضارعة  التكنولوجية  التحولت 
وال�����ث�����ورة ال�����ض��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة، 
املهارات  ن��ق�����س  ف��ج��وة  وت��ق��ل��ي�����س 
�ضوق  اح���ت���ي���اج���ات  م����ع  مت���ا����ض���ي���اً 

العمل.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د بن 
عبداهلل بالهول الفال�ضي : ي�ضرنا 
الإع��الن عن دعم اجلهود العاملية 
ل���ت���وف���ري ون�������ض���ر ال��ت��ع��ل��ي��م ودع����م 
املنا�ضبة  البيئة  وت��وف��ري  امل��ه��ارات 
لهم، ون�ضعى من خالل التفاقية 

•• دافو�س-وام:

اأع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ة دول�����ة الإم������ارات 
ع�����ن دع������م اخل����ط����ة وال����رن����ام����ج 
القت�ضادي  املنتدى  اأطلقه  ال��ذي 
والهادف  دافو�س  يف  املقام  العاملي 
اإن�ضان  مليار  وت��زوي��د  تطوير  اإىل 
جديدة  مب����ه����ارات  ال���ع���امل  ح����ول 
العمل  ل�������ض���وق  م����الءم����ة  واأك�������ر 
بحلول  وظ��ائ��ف  ل�ضغل  وتاأهيلهم 

عام 2030.
و����ض���ه���د ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ���ال���د بن 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ع�ضو 
اأبوظبي  التنفيذي لإمارة  املجل�س 
التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب  رئي�س 
اآل  �ضعيد  بن  اأحمد  ال�ضيخ  و�ضمو 
للطريان  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طريان  ملجموعة  الأعلى  الرئي�س 
الإم�����������ارات، وم����ع����ايل حم���م���د بن 
ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي، وزي���ر �ضوؤون 
اإىل  وامل�ضتقبل،  ال�����وزراء  جمل�س 
جانب اأ�ضحاب املعايل وامل�ضوؤولني 
التوقيع  امل�ضارك  الدولة  وفد  من 
يف  م�ضركة  ت��ع��اون  اتفاقية  على 
هذا ال�ضدد بني الإمارات واملنتدى 
اأجندة  �ضمن  العاملي  القت�ضادي 

بني الإم��ارات ومنتدى دافو�س يف 
برنامج " م�ضرعات تقلي�س فجوة 

املهارات".
وي��ع��ت��ر امل�����ض��روع امل�����ض��رك نوعي 
وي�ضتهدف التغيري الإيجابي وعلى 
م�����ض��ت��وى ع��امل��ي يف جم����الت خلق 
التعليم  واأن��ظ��م��ة  ال��ع��م��ل،  ف��ر���س 
وتبني الأف��ك��ار الأك���ر اب��ت��ك��اراً يف 
املهارات  وتعزيز  تطوير  جم��الت 
اأخرى،  جهة  ومن  اأثرها،  وقيا�س 
ف�����ض��ي��ك��ون امل�������ض���روع وم����ن خالل 
للتعاون  مفتوحا  ف�ضاء  من�ضته 
واحلكومات  ل��ل�����ض��رك��ات  بالن�ضبة 
وامل���ن���ظ���م���ات ال���دول���ي���ة وم������زودي 
خدمات التعليم والتدريب وحلول 
واملجتمعات  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 

املدنية.
اأن دولة الإم��ارات �ضبق واأن  ُيذكر 
وقعت - يف يوليو املا�ضي - اتفاقية 
القت�ضادي  امل��ن��ت��دى  م��ع  ���ض��راك��ة 
"تقلي�س  مبادرة  لإط��الق  العاملي 
يف  امل�ضتقبل"  م�����ه�����ارات  ف����ج����وة 
دول����ة الإم������ارات وامل��ن��ط��ق��ة ب�ضكل 
يف  م�ضاركتها  خ���الل  وذل���ك  ع���ام، 
العاملي  القت�ضاد  منتدى  اأع��م��ال 
ال�������ذي ع���ق���د يف م���دي���ن���ة دال����ي����ان 

املنتدى، حيث تعتر دولة الإمارات 
اأوائل الدول الداعمة للهدف  من 
ال���ض��رات��ي��ج��ي امل��ع��ل��ن ع��ن��ه اإىل 
ج��ان��ب ع���دد م��ن ال����دول الأخ����رى 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  مثل 
وال������دمن������ارك وع�������دد م����ن كرى 

ال�ضركات واملنظمات العاملية .
وقد وقع معايل الدكتور اأحمد بن 
الفال�ضي  بالهول  حميد  ع��ب��داهلل 
وزير دولة ل�ضوؤون التعليم العايل 
التفاقية  امل��ت��ق��دم��ة  وامل�����ه�����ارات 
ل���ت�������ض���ب���ح مب���وج���ب���ه���ا الإم�����������ارات 
والذي  الرنامج  فاعاًل يف  ع�ضوا 
القادمة،  الع�ضرة  لالأعوام  �ضيمتد 
وتعليم  توفري مهارات  وي�ضتهدف 
العامل  حول  �ضخ�س  ملليار  اأف�ضل 
لالأجيال  احل��ي��اة  ج���ودة  وتعزيز   ،
ال���ق���ادم���ة، وه����و م���ا ي��ت��م��ا���ض��ى مع 
القت�ضادي  امل��ن��ت��دى  دورة  ���ض��ع��ار 
 2020 داف��و���س  احلالية،  العاملي 
اأجل عامل متما�ضك  " �ضركاء من 

وم�ضتدام".
اأوائل  الم���ارات من  دول��ة  وتعتر 
ال�����دول ال���داع���م���ة ل��ه��ذه امل���ب���ادرة، 
ال�ضراكة  ا�ضتكمال  اإط��ار  يف  وتاأتي 
ال�ضراتيجية بني دولة الإمارات 

ال������ث������ورة ال�������ض���ن���اع���ي���ة ال����راب����ع����ة 
احلديثة  التكنولوجية  والتقنيات 
وهدفنا  ال�����ق�����ادم،  ال���ع���ق���د  خ�����الل 
مت��ك��ني امل�����ض��ت��ق��ب��ل امل��ه��ن��ي ملاليني 

الب�ضر.
و�ضرح الروفي�ضور �ضواب كالو�س، 
القت�ضادي  امل���ن���ت���دى  م���وؤ����ض�������س 
التنفيذي  ورئي�س جمل�ضه  العاملي 
خللق  و�ضيلة  اأف�����ض��ل  اإن   : ق��ائ��ال 
جمتمع اأكر متا�ضكاً واأكر دجماً 
للجميع،  عمل  فر�س  توفري  ه��ي 
داف���و����س نعمل مع  ون��ح��ن ه��ن��ا يف 
���ض��رك��ائ��ن��ا لإن�����ض��اء م��ن�����ض��ة عاملية 
�ضخ�س  ملليار  توفر  اأن  �ضاأنها  من 
يف  اإليها  يحتاجون  التي  امل��ه��ارات 
الرابعة،  ال�ضناعية  ال��ث��ورة  ع�ضر 
مهم  املطلوب  التحول  ه��ذا  ولأن 
اأق���ل م��ا يتوجب علينا  وم��ل��ح ف���اإن 
اأ�ضرع  ب�����ض��ك��ل  ال��ت��ح��رك  ف��ع��ل��ه ه���و 

لتجديد وتطوير املهارات.
اأن  ك��الو���س  الروفي�ضور  واأو���ض��ح 
اجلديد  الق��ت�����ض��اد  "مركز  دع���وة 
دافو�س  ملنتدى  التابع  واملجتمع" 
موؤ�ض�ضا  �ضريكاً  لتكون  ل��الإم��ارات 
بناء على  الرنامج ج��اءت  يف هذا 
امل�ضرك  ال��ت��ع��اون  جن���اح جت��رب��ة 

اأك�����ر من  يف ال�������ض���ني، ب��ح�����ض��ور 
املبادرة  تهدف  دول��ة، حيث   100
ل��ل��ت��ع��ام��ل مع  اآل���ي���ات  اإي���ج���اد  اإىل 
العمل  �ضوق  يف  العاملية  املتغريات 
التكنولوجية  ال��ت��ح��ولت  نتيجة 
ال�ضناعية  وال����ث����ورة  امل��ت�����ض��ارع��ة 
نق�س  ف��ج��وة  وتقلي�س  ال��راب��ع��ة، 
احتياجات  م��ع  مت��ا���ض��ي��اً  امل���ه���ارات 
���ض��وق ال��ع��م��ل. ويف ن��ف�����س الإط����ار 
وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن ���ض��اح��ب ال�ضمو 
اآل مكتوم  ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه اهلل"،  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
اأط��ل��ق��ت دول���ة الإم������ارات يف العام 
الإمارات  "ا�ضراتيجية   2019
املتقدمة" والتي تهدف  للمهارات 
اإىل توظيف التكنولوجيا املتقدمة 
امل�ضتقبلية  ال��ت��ح��دي��ات  ل��ت��ح��وي��ل 
وو�ضع  واإجن�����������ازات،  ف���ر����س  اإىل 
املهارات  حت����دد  ا���ض��ت��ب��اق��ي��ة  روؤي�����ة 
امل�ضتمر  وال��ت��ط��وي��ر  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
اأحد  ال���ض��راجت��ي��ة  وت��ع��د  عليها، 
مكانة  لتعزيز  ال��داع��م��ة  الأدوات 
وتعزيز  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف  ال���دول���ة 
ملبادرة  الداعمة  العاملية  �ضراكاتها 

املنتدى القت�ضادي العاملية.

درب ال�سامة  يف كلية زايد الثاين الع�سكرية وكلية ال�سرطة
•• اأبوظبي-الفجر: 

ن�����ظ�����م�����ت �������ض������رط������ة اأب������وظ������ب������ي 
حما�ضرتني  يف كلية زايد الثاين 
�ضمن  ال�ضرطة  وكلية  الع�ضكرية 
لتعزيز    " ال�ضالمة  "درب  حملة 
امل��روري��ة  لدى  والثقافة  التوعية 
الكلية  وم���ر����ض���ح���ي  م��ن��ت�����ض��ب��ي��ه��ا 
وح���ث���ه���م ع���ل���ى ال����ق����ي����ادة الآم���ن���ة 
بهذا  ال�ضرطة  بجهود  وتعريفهم 
اجل���ان���ب ب��ح�����ض��ور ال��ع��م��ي��د ركن 

عامرحممد النيادي قائد الكلية
العميد  املحا�ضرتني  يف  وحت���دث 
الظاهري  بنراك  عبداهلل  �ضامل 
ن����ائ����ب م����دي����ر م����دي����ري����ة امل������رور 
العمليات  ب���ق���ط���اع  وال������دوري������ات 
املركزية ب�ضرطة اأبوظبي مو�ضحاً 
اأن حملة "درب ال�ضالمة " ت�ضتمر 
ثمان  وتت�ضمن  ال��ع��ام  م��دار  على 
ت��وع��وي��ة لأف����راد املجتمع  حم���اور 
فيديوهات  ع���ر����س  خ�����الل  م����ن 
توعوية وم�ضاهد حقيقة يرتكبها 

بع�س ال�ضائقني 
وتطرق اإىل جهود �ضرطة اأبوظبي 
يف  تعزيز وحماية املجتمع من كل 
املرورية  الثقافة  وتنمية  املخاطر 

قف  اإ���ض��ارة  ت�ضغيل  عند  بالتوقف 
وجعلها  امل��در���ض��ي��ة،  ب���احل���اف���الت 
بهدف  م���ل���زم���اً  و����ض���ل���وك���اً  ث��ق��اف��ة 
و�ضالمة  ح����ي����اة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 
والنازلني  ال�����ض��اع��دي��ن  ال��ط��الب 
من احلافالت املدر�ضية، مو�ضحاً 
على  ك���ب���رية  غ����رام����ة  ه���ن���اك  اأن 
امل���خ���ال���ف���ني، ت���رت���ف���ع م����ع م���دى 
ي���ت���ع���ر����س لها  ال����ت����ي  اخل�����ط�����ورة 

التالميذ.
ك��م��ا ن��ب��ه اإىل خ���ط���ورة احل����وادث 
الإ�ضارة  جتاوز  نتيجة  وج�ضامتها 
احلمراء، مبيناً اأن وجود الإ�ضارات 
ال�����ض��وئ��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ق��اط��ع��ات يف 
حركة  تنظيم  اإىل  يهدف  الطرق 
ال�ضري وان�ضيابية احلركة املرورية
جهودها  تكثف  احلملة  اإن  وق���ال 
مبخاطر  ال�������ض���ائ���ق���ني  ل���ت���وع���ي���ة 
وخطورة  وال�����ض��ج��ي��ج،  ال���ت���زوي���د 
الن�����ض��غ��ال ب��غ��ري ال���ط���ري���ق، مثل 
ال���ه���وات���ف مم���ا يهدد  ا����ض���ت���خ���دام 
ومرافقيه  ال�����ض��ائ��ق��ني  ����ض���الم���ة 
مثمناً   ، ال��ط��ري��ق.  وم�ضتخدمي 
املدنية  امل��روري��ة و  ال��دوري��ات  دور 
ردع  يف  امل��������������روري  وال���������ض����ب����ط 

املخالفني    

ومتابعة القيادة ال�ضرطية يف رفع 
الأرواح  على  احل��ف��اظ  م�ضتويات 

وزيادة ال�ضعور بالأمن والأمان
ت�ضلط  احل����م����ل����ة  اأن  واأو��������ض�������ح 
ال�ضلبية  ال�ضلوكيات  على  ال�ضوء 
ال�ضائقني،  بع�س  يرتكبها  ال��ت��ي 
وتو�ضيح خطورة تلك ال�ضلوكيات 
ع��ل��ى ال�����ض��الم��ة امل���روري���ة، وتعمل 
على تر�ضيخ احرام قانون ال�ضري 

واملرور
الأولوية  منح  ���ض��رورة  اإىل  ون���وه 
واإف�ضاح الطريق ملركبات الإ�ضعاف 

جلعل طرقنا اأكر اأمناً من خالل 
وال�ضرطية  امل���دن���ي���ة  ال�����دوري�����ات 
الطرق  مل��راق��ب��ة  ذك��ي��ة  مبنظومة 
املخالفني  ال�������ض���ائ���ق���ني  ل�����ض��ب��ط 
وبرامج مكثفه لتعزيز ال�ضلوكيات 

الإيجابية.
اأبوظبي  ���ض��رط��ة  اه���ت���م���ام  واأك������د 
وتنمية  م�����ض��ت��وى  ورف����ع  ب��ت��ع��زي��ز 
من   ، لل�ضائقني  امل��روري��ة  الثقافة 
برامج وحمالت جمتمعية  خالل 
تنفيذاً  اجل��م��ه��ور،  م���ع  م��ب��ا���ض��رة 
الر�ضيدة  ال����ق����ي����ادة  ل���ت���وج���ه���ات 

والدفاع املدين وال�ضرطة واملواكب 
تاأخري  اأو  عرقلة  وع��دم  الر�ضمية 
حتركها على الطريق،حيث تكمن 
خ��ط��ورة ع��دم الإف�����ض��اح يف تاأخري 
للحوادث  ال�ضتجابة  �ضرعة  زمن 
ل����ت����ق����دمي خ������دم������ات الإ�����ض����ع����اف 
احلرائق،  وم��ع��اجل��ة  للم�ضابني 
م�ضاعفات  اإىل  ت�����وؤدي  ق���د  ال��ت��ي 
الإ�����ض����اب����ات وت���ف���اق���م احل�������وادث، 
بالوقت  ال��و���ض��ول  ع���دم  ح���ال  يف 

واملعاجلة ال�ضريعة
ودعا اإىل �ضرورة التزام ال�ضائقني 

بحث �صبل التعاون ال�صرتاتيجي يف جمالت القت�صاد والذكاء ال�صطناعي وبناء القدرات

خالد بن حممد بن زايد يبحث التعاون اال�سرتاتيجي مع وزراء وم�سوؤولني على هام�س منتدى  »دافو�س«
•• دافو�س-وام:

اآل نهيان، ع�ضو املجل�س التنفيذي  عقد �ضمو ال�ضيخ خالد بن حممد بن زايد 
لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي، على هام�س م�ضاركته يف اأعمال 
دافو�س  مدينة  يف  امل��ق��ام  العاملي  القت�ضادي  املنتدى  م��ن  اخلم�ضني  الن�ضخة 
ال�ضوي�ضرية، اجتماعات ثنائية مع وزراء وم�ضوؤولني، بهدف بحث �ضبل التعاون 

ال�ضراتيجي يف جمالت القت�ضاد والذكاء ال�ضطناعي وبناء القدرات.

لل�ضيا�ضات  املن�ضق  ال��وزي��ر  �ضامنوجاراتنام،  ث��ارم��ان  معايل  مع  �ضموه  والتقى 
القت�ضادية  املجالت  التعاون يف  تعزيز  �ضبل  لبحث  ال�ضنغافوري،  الجتماعية 

ذات الهتمام امل�ضرك.
اإىل  ت���وؤدي  التي  ال�ضيا�ضات  تطوير  يف  �ضنغافورة  حكومة  ب���اأداء  �ضموه  واأ���ض��اد 

الزدهار القت�ضادي يف جميع القطاعات ما يجعلها منوذجا عامليا رائدا.
خمتلف  يف  الإم���ارات  دول��ة  مع  الوطيدة  العالقات  ال�ضنغافوري  الوزير  وثمن 
املجالت، موؤكدا اأهمية امل�ضي قدما يف تعزيز تلك العالقات والنهو�س بالتبادل 

التجاري وال�ضتثماري بني البلدين.
من جانب اآخر، بحث �ضمو ال�ضيخ خالد بن حممد بن زايد خالل لقائه الدكتور 
كاي فو يل، الرئي�س التنفيذي ل�)�ضينوفي�ضن فين�ضرز(، م�ضتجدات ا�ضتخدامات 
القت�ضادية،  والتنمية  التكنولوجي  التحول  يف  ودوره  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء 
ب��امل��ه��ارات الالزمة  ال��ق��ادم وت��زوي��ده  اأه��م��ي��ة �ضقل ق���درات اجل��ي��ل  ف�ضال ع��ن 
ملتطلبات امل�ضتقبل، عر دمج التكنولوجيا يف املنظومة التعليمية، الأمر الذي 
التي  الإم��ارات،  دولة  امل�ضتقبل يف  ا�ضت�ضراف  اأ�ضا�ضيا من حماور  ي�ضكل حمورا 

اأ�ض�ضت جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�ضطناعي يف اأبوظبي، اأول جامعة على 
م�ضتوى العامل للدرا�ضات العليا املتخ�ض�ضة ببحوث الذكاء ال�ضطناعي.

والتقى �ضمو ال�ضيخ خالد بن حممد بن زايد مع كيفن �ضنيدر، الرئي�س العاملي 
ملجموعة ماكينزي لال�ضت�ضارات، لبحث التطورات التكنولوجية التي باتت تقود 
على  كذلك  وتعمل  واحل��ك��وم��ات،  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  على  الدائمة  التغيريات 
وتنمية  دعم  دورا مهما يف  وت��وؤدي  القادمة،  الفر�س لالأجيال  املزيد من  خلق 

املواهب.

اأكادميية �سرطة دبي تطلق مبادرة لتاأهيل اأ�سحاب الهمم ل�سوق العمل
•• دبي-وام:

باكورة مبادراتها املجتمعية  اأكادميية �ضرطة دبي  اأطلقت 
مل�ضتقبل  "باأيديهم  ���ض��ع��ار  حت��ت   2020 ل��ع��ام  ال���رائ���دة 
الهمم  اأ�ضحاب  من   25 وتاأهيل  دع��م  اأف�ضل" ت�ضتهدف 
ل�ضوق العمل، بالتعاون مع جمل�س اأ�ضحاب الهمم ب�ضرطة 

دبي وهيئة املعرفة والتنمية الب�ضرية بدبي.
واأكد العميد الدكتور غيث غامن ال�ضويدي، مدير الأكادميية 
احلر�س على تعزيز التعاون امل�ضرك مع خمتلف الدوائر 
والهيئات احلكومية واخلا�ضة، لتحقيق روؤية حكومة دبي، 
للجميع  مكان  جمتمعي،،،   2020 لعام  وا�ضراتيجيتها 
وتفعيل  الهمم،  لأ���ض��ح��اب  بالكامل  �ضديقة  دب��ي  لتكون 
حماور ا�ضراتيجية اأ�ضحاب الهمم ب�ضرطة دبي 2016-

ل�ضرطة  ال�ضراتيجية  اله��داف  عن  املنبثقة   ،2021
اأن  ال�ضويدي،  العميد  واأو�ضح  اإدم��اج.  دبي، خا�ضة حمور 
هذه املبادرة التي تبنتها الأكادميية تعد الأوىل من نوعها 
املتحدة من خالل  العربية  الإم���ارات  دول��ة  م�ضتوى  على 

من  والتقنية  والب�ضرية  امل��ادي��ة  اإمكاناتها  كافة  ت�ضخري 
للعمل  ال�ضرورية  امل��ه��ارات  الهمم  اأ�ضحاب  اإك�ضاب  اأج��ل 
الذاتية عند  �ضريتهم  ق��وة  م��ن  تعزز  يف وظ��ائ��ف حم��ددة 
البحث عن وظائف يف �ضوق العمل، م�ضريا اإىل اأن املرحلة 
الأوىل ت�ضم خمتلف الإعاقات و�ضيتم الركيز على الفئة 
الذهنية، ليكونوا عنا�ضر فاعلة ومنتجة ت�ضهم يف م�ضرية 
املعرفة  لهيئة  بال�ضكر  ال�ضويدي  وتقدم  والتنمية.  البناء 
ت�ضافر  اإىل  داعيا  امل��ب��ادرة،  دع��م  على  الب�ضرية  والتنمية 
اجلهود بني جميع القطاعات احلكومية واخلا�ضة وتبني 
التوظيف  املبادرات للم�ضاهمة يف توفري فر�س  مثل هذه 
اأمثالهم من غري تلك  اأ�ضوة مع  الهمم  الدامج لأ�ضحاب 
دون  امل�ضاواة  ق��دم  على  ليكونوا  املجتمع  اأف��راد  من  الفئة 
متييز، وذلك مراعاة لتكافوؤ الفر�س و�ضمان م�ضاركتهم 
ذلك  يرافق  اأن  دون  احلياة  جم��الت  خمتلف  يف  الكاملة 
اأي �ضكل من اأ�ضكال الإق�ضاء اأو ال�ضتبعاد اأو التمييز، كون 
اأ�ضحاب  متكني  �ضور  من  �ضورة  يعد  ال��دام��ج  التوظيف 

الهمم ودجمهم يف املجتمع.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اورينت لالجهزة واملعدات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الطبية ذ.م.م رخ�ضة رقم:1740295 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة خالد عبدالرحمن عبدالكرمي %16
تعديل ن�ضب ال�ضركاء

مهدي عبدالطيف عبدالكرمي من 49% اىل %17
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة �ضعد حممد حجازي ا�ضحق زيتون %16
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  العقارية  ال�ض�����ادة/الوفاق  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1973404 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ADCB SECURITIES LLC ا�ضافة ابوظبي التجاري لالوراق املالية ذ.م.م
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �ضعيد �ضامل الرا�ضدي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي حممد يو�ضف اخلواجه
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

اإعــــــــــالن
بيت احلبق  ال�ض�����ادة/كافترييا  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الدم�ضقي رخ�ضة رقم:1019270 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حممد احمد عبداهلل �ضامل الريكي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حمد احمد عبداهلل �ضامل الريكي
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة مطعم )5610001(

تعديل ن�ضاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم 

CN 2174142:برجر �ضكوير رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/عو�س  بان  التنمية القت�ضادية  دائ���رة  تعلن 

عبداهلل للهواتف املتحركة
 رخ�ضة رقم:CN 1055152 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حلويات 

CN 1035346:برجواز رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
رقم:CN 1092891  بال�ضم التجاري �ضالون مارلني 
لل�ضيدات بالغاء طلب تعديل الرخ�ضة واعادة الو�ضع 

كما كان عليه �ضابقاً.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
رقم:CN 1171689 بال�ضم التجاري هونان للمقاولت 
واعادة  الرخ�ضة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  العامة 

الو�ضع كما كان عليه �ضابقاً.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

اإعــــــــــالن
اند  فري�س  ال�ض�����ادة/كافترييا  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب اك�ضر�س رخ�ضة رقم:17726988 
تعديل ا�ضم جتاري من/كافترييا فري�س اند اك�ضر�س  

FRESH & EXPRESS CAFETERIA

اىل/مطعم فري�س اك�ضري�س
FRESH EXPRESS RESTAURANT

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة مطعم )5610001(
تعديل ن�ضاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا )5610003(

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/البديل ل�ضيانة الطرق

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1195180 
تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ضاحة null*null اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/البديل ل�ضيانة الطرق  
AL BADEEL ROAD MAINTENANCE

اىل/البديل ل�ضيانة الطرق - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
AL BADEEL ROAD MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان  القت�ضادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جمموعة املالكي التجارية 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رقم:1147677 
تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ضاحة 005*002 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/جمموعة املالكي التجارية  
AL MALKI TRADING GROUP

اىل/جمموعة املالكي التجارية- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
AL MALKI TRADING GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل  العامري  �ضامل  احمد  �ضعيد  بناية  املرور-  �ضارع  ابوظبي-  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
ابوظبي امل�ضفح م 26 366188 366188 ال�ضيد �ضلطان ارحمة حممد برحمه �ضلطان واخرين

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ا�ضالة البناء للمقاولت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2896733 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/زايد عبداهلل �ضاملني العويني الكثريي من مالك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ زايد عبداهلل �ضاملني العويني الكثريي من 100% اىل %25
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد عبداهلل �ضاملني العويني الكثريي %25

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة خالد عبداهلل �ضاملني العويني الكثريي %25
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة علي عبداهلل �ضاملني العويني الكثريي %25

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/ا�ضالة البناء للمقاولت العامة
ASALT ALBENA GENERAL CONTRACTING

اىل/ا�ضالة البناء للمقاولت العامة ذ.م.م
ASALT ALBENA GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

اإعــــــــــالن
الزينة  وال�ضماك  للطيور  املارد  ال�ض�����ادة/حمل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�ضة رقم:2483388 
تعديل ا�ضم جتاري من/حمل املارد للطيور وال�ضماك الزينة ذ.م.م  

AL MARID BIRDS & FISHE DECOR SHOP LLC

اىل/املارد لتجارة العالف ذ.م.م
AL MARID FODDER TRADING LLC

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة بيع العالف- بالتجزئة )4721025(
تعديل ن�ضاط/حذف بيع ال�ضماك واحليوانات البحرية للزينة- بالتجزئة )4773303(

تعديل ن�ضاط/حذف بيع اغذية احليوانات والطيور- بالتجزئة )4773305(
تعديل ن�ضاط/حذف بيع طيور الزينة- بالتجزئة )4773304(

تعديل ن�ضاط/حذف بيع احليوانات الليفة- بالتجزئة )4773313(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

مطعم وكافترييا �سفن ف�س- ذ م م
العادية،امل�ضدق لدى  العمومية غري  اجتماع اجلمعية  مبوجب قرار 
الكاتب العدل بتاريخ 2020/01/16 يعلن  مكتب/ ايه اي ام لتدقيق 

احل�ضابات عن حل وت�ضفية �ضركة:
مطعم وكافترييا �صفن ف�ش - ذ م م

ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية-ابوظبي
CN-2215136 بالرقم

امل�ضفى  مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى 
�س.ب   026331339 فاك�س   026331335 رقم  هاتف  املعني 
)الثامن(  الطابق  اداك�س  برج  الرمي-  جزيرة  ابوظبي-   112191

مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�ضتندات  واإح�ضار   )805( رقم  مكتب 
اأق�ضاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإع��������ان ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافترييا داي اند نايت

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2799625 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة غالم روب�ضي موز مدار�ضاجان موزمدار %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/احمد حممد يو�ضف عبدالرحمن ال�ضعدي من مالك اىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ احمد حممد يو�ضف عبدالرحمن ال�ضعدي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/كافترييا داي اند نايت  
DAY AND NIGHT CAFETERIA

اىل/مطعم وكافترييا داي اند نايت ذ.م.م
DAY AND NIGHT CAFETERIA AND RESTAURANT LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضوبر �ضتار خلدمات التو�ضيل

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2543113 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حممد احمد �ضلطان احمد الظاهري من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�ضب ال�ضركاء

حممد احمد �ضلطان احمد الظاهري من 100% اىل %0
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد �ضليم اقبال حممد اقبال %100

تعديل ا�ضم جتاري من/�ضوبر �ضتار خلدمات التو�ضيل  
SUPER STAR DELIVERY SERVICES

اىل/�ضوبر �ضتار اك�ضري�س خلدمات التو�ضيل
SUPER STAR EXPRESS DELIVERY SERVICES

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

اإعــــــــــالن
التعاون  ال�ض�����ادة/معر�س  بان  التنمية القت�ضادية  دائ���رة  تعلن 

CN لل�ضيارات رخ�ضة رقم:1004738 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة رمي جابر م�ضفر �ضعيد الحبابي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف جابر م�ضفر �ضعيد علي الحبابي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كويف مت�ضوع 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1114928 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة رمي جابر م�ضفر �ضعيد الحبابي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضعيده علي داهم الحبابي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة مبارك الق�ضيلي 

 CN لل�ضيانة واملقاولت العامة رخ�ضة رقم:1045457 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�ضم جتاري:
من/موؤ�ض�ضة مبارك الق�ضيلي لل�ضيانة واملقاولت العامة  

 MUBARAK AL QUSAILY MAINTENANCE & GENERAL
CONTRACTING ETABLISHMENT

اىل/ائرن باور للمقاولت العامة
IRON POWER GENERAL CONTRACTING

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

يعلن ق�ضم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�ضجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 322404  بتاريخ: 2019/12/16 
با�ض��م:  ويبفليت �ضوليو�ضنز بي.يف.

وعنوانه: دي روجركادي 154، ان ال – 1011 ايه �ضي ام�ضردام، هولندا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

بيانات  اإدارة  و  التجارية  املركبات  اأ�ضاطيل  اإدارة  وحتديداً  الأعمال  اإدارة  خدمات  املحو�ضبة،  البيانات  اإدارة 
اخلدمات  و  العمليات  اإدارة  بخدمات  املتعلقة  لالأعمال  ال�ضت�ضارة  خدمات  العاملة،  القوى  و  املركبات  اداء 

اللوج�ضتيات و حلول التوزيع  و �ضيانة املركبات وتكاليف القيادة املثلى. 
الواق�عة بالفئة:35

رقم الطلب ال�ضابق:  018120032  تاريخ الطلب ال�ضابق: 05/09/2019 البلد: الحتاد الوروبي
اأ�ضكال باللون الأحمر بحيث اثنان منها على �ضكل قطرتني  و�ضف العالمة:العالمة هي عبارة عن ثالثة 
مت�ضلتني من الو�ضط ومائلتني باجتاه الي�ضار ب�ضكل متوازي. اأما ال�ضكل الثالث فهو عبارة عن �ضكل قطرة 

مقلوبة اأعلى ميني ال�ضكل كما هو مو�ضح يف �ضورة العالمة.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  25  يناير  2020 العدد 12840 
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اأخبـار الإمـارات

•• دافو�س-وام:

القت�ضادي  امل��ن��ت��دى  اأج���ن���دة  ���ض��م��ن 
الدكتور  العاملي �ضارك كل من معايل 
بالهول  ح��م��ي��د  اهلل  ع��ب��د  ب���ن  اأح���م���د 
التعليم  ل�ضوؤون  دول��ة  وزي��ر  الفال�ضي 
و�ضعادة  امل��ت��ق��دم��ة،  وامل���ه���ارات  ال��ع��ايل 
رئ���ي�������س جمل�س  ن����ائ����ب  امل�������ري  م���ن���ى 
ب��ني اجلن�ضني، يف  ل��ل��ت��وازن  الإم����ارات 
�ضمن  النقا�ضية  اجلل�ضات  م��ن  ع��دد 
ل��ل��م��ن��ت��دى، والتي  امل��ج��ت��م��ع��ي  امل���ح���ور 
املهارات  ب��ن��اء  اإع���ادة  كيفية  ت�ضتهدف 
وتطويرها لدى مليار �ضخ�س خالل 
�ضم  حيث  ال��ق��ادم��ة  الع�ضر  ال�ضنوات 
امل����ح����ور ع������ددا م����ن اجل���ل�������ض���ات منها 
التعليم،  م�����ض��ت��ق��ب��ل   “ ح����ول  ج��ل�����ض��ة 
التنفيذ”،  ت��ن��ت��ظ��ر  ج���دي���دة  اأج����ن����دة 
الثورة  الأو���ض��ط يف  “ ال�ضرق  وجل�ضة 
حول  وجل�ضة   ، الرابعة”  ال�ضناعية 
 ”4.0 الن�ضخة  التعليم..  تعريف   “
من�ضة   “ بعنوان  جل�ضة  جانب  اإىل   ،
اجلديد  القت�ضاد  م�ضتقبل  لت�ضكيل 

وا�ضراتيجية املجتمع«.
وع�����ر������س م����ع����ايل ال����دك����ت����ور اأح���م���د 
ال��ف��ال���ض��ي جت���رب���ة حكومة  ب���ال���ه���ول 
مهارات  ت��ن��م��ي��ة  يف  الإم���������ارات  دول�����ة 
ال����ط����الب واخل����ري����ج����ني، م����ن خالل 
وتوفري  الوطنية  التدريب  منظومة 
ال��دول��ة يف  ال��الزم��ة، وخ��ط��ة  الأدوات 
تعزيز الوعي اخلا�س بتقنيات الثورة 
الفر�س  وطبيعة  الرابعة،  ال�ضناعية 
وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت��ف��ر���ض��ه��ا على 

امل�ضتوى املحلي والعاملي.

ال�ضبل  اأف�ضل  اأي�ضا  اجلل�ضة  وناق�ضت 
اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  التعليمية 
ينتقل اإليها العامل، بعيداً عن الطرق 
التقليدية، وحددت اجلل�ضة بع�ضا من 
الذي   ،0.4 التعليم  م�ضتقبل  مالمح 
اأكر  منظومة  �ضناعة  ع��ل��ى  يعتمد 
الثورة  تقنيات  على  اع��ت��م��اداً  اب��ت��ك��اراً 
ال�����ض��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة، وت��ط��وي��ر نظم 

التعليم عامليا.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د بالهول 

املنتدى  اج��ت��م��اع��ات  اإن   : ال��ف��ال���ض��ي 
ال��ع��امل��ي ف��ر���ض��ة مهمة  الق���ت�������ض���ادي 
ل�ضتعرا�س الروؤى واخلرات العاملية 
الرائدة  جتربتنا  نقل  لنا  تتيح  التي 
دمج  واآليات  العايل  التعليم  يف جمال 
املهارات املتقدمة يف املجتمع والتعرف 
خمتلف  يف  املجال  ه��ذا  م�ضتقبل  على 
بالتعاون  العمل  العامل، ومن ثم  دول 
م��ع خم��ت��ل��ف الأط������راف ع��ل��ى تطوير 
الكوادر  ل��ت��اأه��ي��ل  وامل��ن��ه��ج��ي��ات  ال�ضبل 

وتوفر  الأ�ضعدة،  كافة  على  الب�ضرية 
العديد  ال��راب��ع��ة  ال�����ض��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة 
�ضوف  ال���ت���ي  واحل���ل���ول  الأدوات  م���ن 
ت�ضاهم يف تطوير املنظومة التعليمية 
يوؤثر  ما  منها  كبرية،  ب�ضورة  العاملية 
التعليم  بيئة  اأو  امل��ع��ل��م،  تطوير  على 
الأدوات  اأو  اأو ج��ام��ع��ات،  م��دار���س  م��ن 
التخ�ض�ضات  ح��ت��ى  اأو  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
الأمر  الطلبة،  يدر�ضها  التي  املختلفة 
الثورة  لتلك  ا�ضت�ضراف  يتطلب  الذي 

فر�س  يعزز  مما  اجلديدة،  التعليمية 
ال���ن���ج���اح وي���وف���ر ال���ع���ق���ول وامل����ه����ارات 

الالزمة لبيئة العمل امل�ضتقبلية.
: جن��ح��ت حكومة  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ض����اف 
دول����ة الإم�������ارات يف ا���ض��ت��ح��داث نظم 
اخلريجني  و  الطلبة  مهارات  لتنمية 
اأف��راد املجتمع، من خالل عدد  وكافة 
م���ن امل����ب����ادرات امل��ب��ت��ك��رة امل��ب��ن��ي��ة على 
روؤي������ة وا���ض��ح��ة ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل وت����درك 
بالإ�ضافة  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  حت��دي��ات 

بتقنيات  اخل���ا����س  ال���وع���ي  رف����ع  اإىل 
وطبيعة  ال��راب��ع��ة  ال�ضناعية  ال��ث��ورة 
ال��ت��ي تفر�ضها  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ف��ر���س 
ونحن  والعاملي،  املحلي  امل�ضتوى  على 
خالل  م��ن  املنظومة  تلك  وف��ق  نعمل 
واخلريجني  ال��ط��ل��ب��ة،  اإىل  ال��و���ض��ول 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  وامل��وظ��ف��ني 
املجتمعية  ال��ف��ئ��ات  وك��اف��ة  واخل���ا����س 
والعمل مع �ضركائنا على �ضد الفجوات 
من خالل توفري التعليم املنا�ضب مع 

تر�ضيخ مبداأ التعلم مدى احلياة نهجاً 
تتوارثه الأجيال.

و�ضاركت �ضعادة منى غامن املّري، نائب 
بني  للتوازن  الإم���ارات  جمل�س  رئي�س 
املجتمعي  امل��ح��ور  و�ضمن  اجلن�ضني، 
م�ضتقبل  ح����ول  ن��ق��ا���ض��ي��ة  ج��ل�����ض��ة  يف 
ناق�ضت  حيث  اجلن�ضني،  بني  ال��ت��وازن 
احلكومات  دع��م  اأهمية  احل�ضور  م��ع 
والقت�ضادية  التكنولوجية  للتغريات 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت�����ض��م��ن امل�������ض���اواة بني 

العمل،  وفر�س  التعليم  يف  اجلن�ضني 
النمو  ل�����ض��م��ان  ال����ه����ام  الأم�������ر  وه�����و 
والتما�ضك  ال���ع���امل���ي  الق����ت���������ض����ادي 
ي�ضتغرق  اأن  املتوقع  الجتماعي، فمن 
للو�ضول  ق���رن���ني  م���ن  اأك�����ر  ال���ع���امل 
القوى  يف  اجلن�ضني  بني  التكافوؤ  اإىل 
احلالية،  التغيري  وت���رية  يف  العاملة 

وفقا للمنتدى القت�ضادي العاملي.
واأك����دت ���ض��ع��ادة م��ن��ى غ���امن امل���ري اأنه 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  وب��ف�����ض��ل 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة،  رئي�س 
ا�ضتطاعت  اهلل،  رع�����اه  دب�����ي،  ح���اك���م 
ح��ك��وم��ة دول���ة الإم�����ارات ت��وف��ري بيئة 
اأحد  بني  تفرق  ل  للجن�ضني  متوازنة 
دولة  جت��رب��ة  بعر�س  و�ضعدنا  منهم، 
ال�ضوء  املنتدى وت�ضليط  الإم��ارات يف 
موؤ�ضر  ال�����ذي حت��ق��ق  الجن������از  ع��ل��ى 
تقرير  �ضمن  اجلن�ضني  ب��ني  ال��ت��وازن 

منظمة المم املتحدة.
بني  ال������ت������وازن  م���ف���ه���وم  اإن  وق�����ال�����ت 
اجل��ن�����ض��ني، ه���و ج����زء ل ي���ت���ج���زاأ من 
رئي�س  وم���رت���ك���ز  الإم����������ارات،  ث��ق��اف��ة 
قيادتنا  واه����ت����م����ام����ات  ل���ت���وج���ه���ات 
ال��ر���ض��ي��دة م��ن��ذ ت��اأ���ض��ي�����س ال��دول��ة عام 
تقّدم  اليوم من  ن�ضهده  وما   ،1971
واإجنازاتها  امل�����راأة  مل�����ض��ارك��ة  م��ل��ح��وظ 
نتاج  ه��و  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف  �ضمن 
ل��ه��ذا ال��ن��ه��ج احل��ك��ي��م، وت��ع��زي��زاً لهذه 
فيما  ع��ق��ود،  منذ  ب���داأت  التي  امل�ضرية 
ن�ضعى جلعل الإم��ارات منوذجاً عاملياً، 
التوازن بني اجلن�ضني،  يحتذى به يف 

ومرجعاً لت�ضريعاته يف املنطقة.

جمل�س �سباب العني ينظم جل�سة علومنا : عن رد اجلميل بقلعة املويجعي
•• العني-وام:

رد اجلميل  .. عن  بعنوان علومنا  الأول جل�ضة  اأم�س  لل�ضباب م�ضاء  العني  نظم جمل�س 
وذلك يف قلعة املويجعي مبدينة العني.

و ا�ضت�ضاف �ضباب جمل�س العني يف هذه اجلل�ضة ال�ضيخ حممد بن خليفة بن حممد بن 
امل�ضاركة  اأهمية  الذي حتدث عن  التطوعية  رئي�س جمعية واجب  نائب  نهيان  اآل  خالد 
الفاعلة يف خمتلف الأحداث و الأن�ضطة التطوعية التي ت�ضهم يف اإك�ضاب ال�ضباب مهارات 
الآباء  عن  ورثناها  التي  النبيلة  القيم  تعزيز  و  غر�س  و  حياتهم  يف  جديدة  معارف  و 

املوؤ�ض�ضني يف نفو�ضهم خدمة ملجتمعنا.
بعد ذلك حتدث احل�ضور عن اأهمية و كيفية رد اجلميل للوطن و قيادته الر�ضيدة التي 
مل تاأل جهدا يف �ضبيل توفري كل اأ�ضباب الأمن و الرفاهية وال�ضعادة لأبنائها املواطنني 

حتى اأ�ضبحوا من اأ�ضعد �ضعوب العامل.
و اأكد احل�ضور اأن اأف�ضل ال�ضبل لرد اجلميل للوطن وقيادته احلكيمة املثابرة يف التح�ضيل 
العلمي و ال�ضتفادة من فر�س التعليم التي تتوفر يف جميع م�ضتويات التعليم و الإ�ضرار 
املجالت.. جميع  يف  العاملية  املوؤ�ضرات  الم��ارات  ت�ضدر  يف  امل�ضاهمة  بهدف  التميز  على 

يف  والتفاين  الوطن  حب  تعزيز  يف  ي�ضهم  الوطنية  بالهوية  الإل��ت��زام  اأن  على  م�ضددين 
خدمته والفتخار بالنتماء له.

و تطرق احل�ضور اإىل “ عام ال�ضتعداد للخم�ضني “ و دور ال�ضباب يف امل�ضاهمة يف دفع 
عجلة التنمية وحتقيق طموحات وتطلعات القيادة مل�ضتقبل اأف�ضل لدولة الإمارات.

وا�ضتمع احل�ضور يف هذه اجلل�ضة اإىل جتارب �ضخ�ضية لعدد من ال�ضباب خالل م�ضاركتهم 
ع��زز يف نفو�ضهم حب  ال��ذي  الرنامج  ه��ذا  ال�ضتفادة من  م��دى  و  الوطنية  يف اخلدمة 

الوطن والت�ضحية يف �ضبيل �ضون كرامته واحلفاظ على مكت�ضباته و الولء لقيادته.

•• دافو�س-وام:

اأيام يف املنتدى القت�ضادي العاملي   3 �ضاركت حكومة دولة الإم��ارات على مدار 
حكوميني  وم�����ض��وؤول��ني  ق���ادة  م��ن   2000 م��ن  اأك���ر  �ضم  ال���ذي  “دافو�س”، 

وموؤثرين اجتماعيني، ميثلون حوايل 100 دولة حول العامل.
البيئة،  يف  رئي�ضية  حم���اور  �ضبعة  احلالية  دورت���ه  يف  املنتدى  اأج��ن��دة  وت��ن��اول��ت 
وال�ضناعة،  واملجتمع،  الرابعة،  ال�ضناعية  وال��ث��ورة  والتكنولوجيا  والقت�ضاد، 
الإم��ارات من  دول��ة  امل�ضاركة احلكومية من  كانت  وال�ضيا�ضات احلكومية، حيث 
بني اأبرز امل�ضاركات بح�ضور �ضمو ال�ضيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�ضو 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي، و�ضمو ال�ضيخ 
اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة  اأحمد بن �ضعيد 

طريان الإمارات، اإىل جانب 12 وزيرا وم�ضوؤول حكوميا.
القت�ضادي  املنتدى  يف  رئي�ضية  حوارية  جل�ضة  الإم���ارات  دول��ة  حكومة  وعقدت 
حت���دث فيها ع���دد م��ن اأع�����ض��اء وف���د ال���دول���ة، وت��ن��اول��ت ال���ض��ت��ع��داد للم�ضتقبل 
اهلل حميد  عبد  بن  اأحمد  الدكتور  كل من معايل  فيها  �ضارك  وقد  واحلوكمة، 
بالهول الفال�ضي وزير دولة ل�ضوؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة، ومعايل 
الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة، و�ضعادة عبد اهلل 
بن طوق، اأمني عام جمل�س الوزراء، و�ضعادة منى غامن املري نائب رئي�س جمل�س 

دبي لالإعالم نائب رئي�س جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�ضني، و�ضعادة خلفان 
بالهول الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل.

للم�ضتقبل،  ال���ض��ت��ع��داد  الإم����ارات يف  ع��ر���س جت��رب��ة حكومة  اجلل�ضة  وت��ن��اول��ت 
ملئوية  التخطيط  لأهم مالمح  املجالت، وعر�ضا  اآفاقه يف خمتلف  وا�ضت�ضراف 
الإمارات 2071، التي تت�ضمن العديد من الأهداف والروؤى، بهدف الو�ضول 
اأف�ضل دولة يف العامل واأكرها تقدماً، بحلول الذكرى  اأن تكون  اإىل  بالإمارات 

املئوية لقيام دولة الإمارات العربية املتحدة.
�ضنة  اخلم�ضني  خ��الل  امل�ضتقبلية  وخططها  ال��دول��ة  توجه  ال��وف��د  وا�ضتعر�س 
والتعليمية  ال�ضحية  للقطاعات  م�ضتقبلية  من���اذج  ب��ن��اء  ت�ضم  وال��ت��ي  املقبلة، 
احلالية  احلكومية  ال�ضيا�ضات  وم��واءم��ة  والبيئية  والتنموية  والج��ت��م��اع��ي��ة 
بالإ�ضافة لبناء قدرات وطنية يف جمال ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل وعقد �ضراكات دولية 

لتطوير خمتلف القطاعات يف الدولة.
و�ضاركت دولة الإمارات جتربتها الرائدة يف ا�ضت�ضراف و�ضناعة امل�ضتقبل وذلك 
�ضمن اأجندة املنتدى القت�ضادي العاملي، انطالقاً من روؤية قيادتها احلكيمة يف 
اأن تكون الإمارات خمتراً عاملياً ومنوذجاً رائداً يف توظيف التكنولوجيا لإيجاد 
جميع  يف  الإن�ضان  بحياة  ارتباطاً  الأك��ر  امل�ضتقبلية  التحديات  ملختلف  حلول 
اأنحاء العامل، وقد عر وفد الدولة امل�ضارك يف املنتدى القت�ضادي العاملي عن 

اهتمام الإمارات يف �ضنع فر�س من التحديات العاملية.

واأكد معايل خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�ضوؤون التنفيذية : اأننا نطمح 
من خالل اجتماعات املنتدى القت�ضادي العاملي الذي ُت�ضارك فيه حكومة دولة 
الإمارات يف تعزيز اجلهود العاملية لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه 
العديد من  الرابعة قد توفر  ال�ضناعية  املايل وامل�ضريف عاملي، فالثورة  القطاع 
املايل وامل�ضريف، لكنها يف  القطاعني  العمل داخل  ُت�ضهل  التي  الأدوات اجلديدة 
املثل  �ضبيل  على  منها  القطاعات،  تلك  تواجه  حتديات  تخلق  قد  الوقت  نف�س 
املعلومات  �ضرية  اأو احلفاظ على  الرقمية،  بالعمالت  التداول  الأم��ان يف  درجة 

وحركة تنقل روؤو�س الأموال عاملًيا.
وقال معايل حممد خليفة املبارك رئي�س دائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي اأن 
اآل  ال�ضيخ خليفة بن زايد  ال�ضمو  حكومة الدولة ت�ضعى بتوجيهات من �ضاحب 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، ومن 
املقدمة  ويف  النفطي  غري  القت�ضادي  التنوع  دع��م  اإىل   2071 املئوية  خ��الل 
املهمة  الروافد  اأهم  اأحد  ال�ضياحة  ي�ضكل قطاع  ال�ضياحة، والذي  الثقافة  قطاع 
للدخل الوطني، حيث بلغت امل�ضاهمة الإجمالية لقطاع ال�ضياحة يف الناجت املحلي 
الإجمايل لدولة الإمارات نحو %11.1 مبا يعادل 164.7 مليار درهم خالل 
فقد احتلت   ..2018 عام  العاملية  التناف�ضية  تقارير  ملوؤ�ضرات  ووفقاً   ،2018
الإمارات املركز الأول عاملياً يف موؤ�ضر اأولوية قطاع ال�ضياحة وال�ضفر لدى حكومة 

الدولة، وموؤ�ضر ا�ضتدامة التنمية يف قطاع ال�ضياحة وال�ضفر.
واأك����د م��ع��ايل حم��م��د ع��ل��ي حم��م��د ال�����ض��رف��اء احل���م���ادي رئ��ي�����س دائ����رة التنمية 
القت�ضادية - اأبوظبي اأن العامل يتجه اإىل ال�ضتفادة من اأدوات الثورة ال�ضناعية 
على  الع��ت��م��اد  وبخا�ضة  احل��ي��اة،  وج���ودة  القت�ضادي  النمو  تعزيز  يف  ال��راب��ع��ة 
القت�ضاد الدائري، الذي من املتوقع اأن ينمو حجمه لأكر من تريليون دولر 
�ضنويا بحلول العام 2025. وقال معاليه : الإمارات كانت �ضاحبة ال�ضبق الأول 
اإطالق  عن  املا�ضي  العام  نهاية  يف  الإم���ارات  دول��ة  حكومة  اأعلنت  عندما  عامليا 
ال�ضراتيجية  ال�ضراكة  360? مبوجب  الدائري  القت�ضاد  “ ت�ضريع  مبادرة 
مع املنتدى القت�ضادي العاملي لت�ضخري اإمكانات البتكار التكنولوجي والتقنيات 
الذكية لت�ضريع القت�ضاد الدائري، وهو ما �ضوف ي�ضاهم يف اإيجاد بيئة موؤهلة 
وبنية حتتية م�ضتدامة لدعم منو القطاعات احليوية القت�ضادية والجتماعية 
والبيئية مبا يخدم الإن�ضانية. وقالت �ضعادة مرمي عيد املهريي مدير عام املكتب 
الإعالمي حلكومة اأبوظبي : ن�ضارك يف اجتماعات املنتدى القت�ضادي العاملي، 
ومن خالل طرح مو�ضوع تنمية املهارات لأكر من مليار �ضخ�س حول العامل، 
تطوير  يف  القت�ضادي  واملنتدى  الإم���ارات  دول��ة  حلكومة  كبري  دور  اإىل  نتطلع 
مهارات العاملني يف جمال الإعالم، وتدريبهم على الأدوات اجلديدة التي �ضوف 
توفرها الثورة ال�ضناعية الرابعة، وكيف ميكن اأن حُتدث تغريا كبريا للمنظومة 

الإعالمية داخل تلك املوؤ�ض�ضات.

• اأحمد بالهول : اجتماعات املنتدى القت�صادي العاملي فر�صة ل�صتعرا�ش الروؤى واخلربات العاملية التي  
تتيح لنا نقل جتربتنا الرائدة يف جمال التعليم العايل واآليات دمج املهارات املتقدمة يف املجتمع

• منى املري : مفهوم التوازن بني اجلن�صني، هو جزء ل يتجزاأ من ثقافة الإمارات ومرتكز رئي�ش 
لتوجهات واهتمامات قيادتنا الر�صيدة منذ تاأ�صي�ش الدولة

جل�صة رئي�صية لالإمارات يف دافو�ش مب�صاركة اأكرث من 50 م�صوؤول حول العامل

االإمارات ت�ستعر�س الريادة العاملية يف اال�ستعداد للم�ستقبل واحلوكمة

•• دبي-الفجر:

احتفلت الإدارة العامة للذكاء ال�ضطناعي يف �ضرطة دبي، مبوظفيها املتميزين 
ممن ح�ضلوا على املراكز الثالث الأوىل يف جمالت العمل املخت�ضة بالإدارة، 
وذلك يف اإطار التوجه ال�ضراتيجي ل�ضرطة دبي يف اإ�ضعاد املجتمعني الداخلي 
م��زي��د من  بيئة عمل ج��اذب��ة وحم��ف��زة للموظفني نحو  وت��وف��ري  واخل��ارج��ي، 

الإنتاجية.
ح�ضر احلفل، العميد اأحمد حممد رفيع، مدير الإدارة العامة لل�ضوؤون الإدارة، 
ال�ضطناعي،  للذكاء  العامة  الإدارة  مدير  ال��رزوق��ي،  نا�ضر  خالد  والعميد 

ونائباه، العقيد عدنان علي حممد، ل�ضوؤون العمليات الذكية، والعقيد املهند�س 
الإدارات  م��دي��ري  م��ن  وع��دد  الذكية،  التطبيقات  ل�ضوؤون  غليطة  ب��ن  ح�ضني 

الفرعية وال�ضباط وموظفي الإدارة العامة للذكاء ال�ضطناعي.
وقال العميد خالد نا�ضر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء ال�ضطناعي، 
اإجنازاتهم  على  ككل  العامة  الإدارة  موظفي  بتكرمي  فقط  يكتفوا  مل  اإن��ه��م 
ممن  للمتميزين  خا�ضا  تكرميا  كذلك  خ�ض�ضوا  واإمن��ا  ال�ضنوية،  واأعمالهم 
�ضكلت اأعمالهم واإبداعاتهم ومقرحاتهم نقلة نوعية كلٌّ يف جماله، و�ضاهموا 
اخلا�س  التكرمي  هذا  واأن  العمل،  ومنظومة  اخلدمات  مب�ضتوى  الرتقاء  يف 
من �ضاأنه تعزيز التناف�ضية وتر�ضيخ ثقافة التميز بني ال�ضباط والأفراد، لي�س 

فقط يف �ضرطة دبي واإمنا يف حياتهم ب�ضورة عامة.
القيادة  حر�س  من  انطالقاً  ياأتي  التكرمي  اأن  ال��رزوق��ي  خالد  العميد  واأك��د 
بهدف  وت�ضجيعهم  املوظفني  بني  التميز  ثقافة  ن�ضر  يف  دب��ي  ل�ضرطة  العامة 
الرتقاء مبنظومة العمل ال�ضرطي وحت�ضني جودة خمرجات العمل، لفتا اإىل 
واليقظة  التاأهب  دائماً حتديات جديدة، وهو ما يتطلب  ي�ضتدعي  النجاح  اأن 
والتفاعل  مواكبتها  على  والقدرة  واملتغريات  بامل�ضتجدات  والوعي  الدائمني 
لنهج  الداعمة  امل��ب��ادرات  من  ع��ددا  اطلقوا  اأنهم  اإىل  م�ضريا  معها،  الإيجابي 
ب��دورات وبرامج تدريبية كل يف تخ�ض�ضه، حيث  اإحلاقهم  ال�ضعادة ومن ذلك 
مت تدريب عدد 128 موظفا خالل العام 2019 دون تكرار من اأ�ضل 225 

موظفا.
واأكد العميد الرزوقي اأن جميع اأن�ضطة �ضرطة دبي متثل دعما ومتكينا للعن�ضر 
وعلى  دبي،  ل�ضرطة  العامة  للقيادة  املوؤ�ض�ضية  الكفاءة  رفع  ت�ضتهدف  الب�ضري 
دائم  ب�ضكل  املوؤ�ض�ضية  الكفاءة  هذه  رفع  على  يحر�ضوا  اأن  جمتمعني  اجلميع 
يوم، ويف  بعد  يوما  ترتفع  الأمنية  والواجبات  التحديات  واأن  ومطرد، خا�ضة 
النهاية اأهنئ كافة املتميزين على ما حققوه من اإجناز، وندعوهم اإىل موا�ضلة 

العطاء وعدم التوقف، مع متنياتنا للجميع بدوام التوفيق وال�ضداد.
ويف ختام احلفل، كّرم العميد الرزوقي يرافقه نائباه املوظفني املتميزين ممن 

اأحرزوا املراكز الثالث الأوىل يف املجالت التخ�ض�ضية لالإدارة العامة.

الإمارات ت�صتعر�ش جتربة املنظومة التعليمية ودمج املهارات املتقدمة يف املجتمع والتوازن بني اجلن�صني

جل�سات املحور املجتمعي يف دافو�س تناق�س اإعادة بناء املهارات وتطويرها لدى مليار �سخ�س خال ال�سنوات الع�سر القادمة

�سرطة دبي حتتفي باملوظفني املتميزين يف »الذكاء اال�سطناعي«
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يعلن ق�ضم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�ضجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم :322422  بتاريخ:2019/12/16
با�ض��م:  ويبفليت �ضوليو�ضنز بي.يف.

وعنوانه: دي روجركادي 154، ان ال – 1011 ايه �ضي ام�ضردام، هولندا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

وحتديداً  املعلومات  وخ��دم��ات  املالحة  خدمات  توفري  املركبات،  ور�ضد  موقع  وحتديد  تتبع  اامل��وا���ض��الت، 
املعلومات املتعلقة بحركة املرور وحالة الطرق وزحمة املرور، توفري املعلومات املتعلقة بال�ضفر، ال�ضت�ضارات 
الإن��ذارات من  امل��رور وا�ضتقبال  واأعمال الطرق وحتديداً  مراقبة حركة  امل��رور والرحالت  املتعلقة بحركة 
املركبات، جميع  ر�ضد  و  املواقع  التتبع وحتديد  الأ�ضاطيل يف جمال  واإدارة  اللوج�ضتية  املركبات، اخلدمات 

اخلدمات املذكورة اأعاله مقدمة اأي�ضاً عر �ضبكة ات�ضالت اأو هاتف حممول اأو نظام املالحة  الال�ضلكي.
الواق�عة بالفئة:39

رقم الطلب ال�ضابق:  018120032  تاريخ الطلب ال�ضابق: 05/09/2019 البلد: الحتاد الوروبي
و�ضف العالمة: العالمة هي عبارة عن ثالثة اأ�ضكال باللون الأحمر بحيث اثنان منها على �ضكل قطرتني 
مت�ضلتني من الو�ضط ومائلتني باجتاه الي�ضار ب�ضكل متوازي. اأما ال�ضكل الثالث فهو عبارة عن �ضكل قطرة 

مقلوبة اأعلى ميني ال�ضكل كما هو مو�ضح يف �ضورة العالمة.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  25  يناير  2020 العدد 12840 

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده 
فى الدعوى رقم  2018/457 تنفيذ عقاري   

  طالب التنفيذ: العامل - �س ذ م م عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - منطقة ال�ضفوح 
الأوىل العقارية اإن اأيه - مركز مبيعات - نخيل - هاتف رقم 043903333 رقم مكاين 4022184881 

املنفذ �ضده : مدينة دبي للحياة الع�ضرية - �س ذ م م - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �ضارع املطينة - مقابل 
فندق �ضرياتون ديرة الطابق الثالث - مكتب رقم 310 - �س ب 81834 دبي - هاتف رقم 0566032993 - رقم مكاين 
3162896317 - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/1/29 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكروين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن 
الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يرره من م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 

املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س - املنطقة : وادي ال�ضفا 7 - رقم الر�س : 1079 - امل�ضاحة : 1616.39 مر مربع - التقييم : 3.131.758.00 درهم    
نوع العقار : ار�س - املنطقة : وادي ال�ضفا 7 - رقم الر�س : 1087 - امل�ضاحة : 1649.31 مر مربع - التقييم : 3.195.541.00 درهم 
نوع العقار : ار�س - املنطقة : وادي ال�ضفا 7 - رقم الر�س : 1085 - امل�ضاحة : 1550.34 مر مربع - التقييم : 3.003.786.00 درهم 
نوع العقار : ار�س - املنطقة : وادي ال�ضفا 7 - رقم الر�س : 1080 - امل�ضاحة : 2045.31 مر مربع - التقييم : 3.962.792.00 درهم 
نوع العقار : ار�س - املنطقة : وادي ال�ضفا 7 - رقم الر�س : 1084 - امل�ضاحة : 1686.60 مر مربع - التقييم : 3.267.790.00 درهم 
نوع العقار : ار�س - املنطقة : وادي ال�ضفا 7 - رقم الر�س : 1086 - امل�ضاحة : 1616.43 مر مربع - التقييم : 3.131.836.00 درهم 
نوع العقار : ار�س - املنطقة : وادي ال�ضفا 7 - رقم الر�س : 1083 - امل�ضاحة : 1618.17 مر مربع - التقييم : 3.135.207.00 درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/502(
  املنذر : امل�ضاريع الأملانية اخلليجية املحدودة

املنذر اليها : �ضركة ت�ضامرز للهند�ضة )ذات م�ضوؤولية حمدودة(
رخ�ضة رقم )226246( �ضادرة عن اقت�ضادية دبي . 

كاتب  ل��دى  وامل�ضجل  ع��ديل  اإن����ذار   2019/262265 رق��م  الإن����ذار  مب��وج��ب 
العدل بدبي  فاإنه ومبوجب هذا الإنذار تنبه املنذرة على املنذر اليها ب�ضداد 
املبالغ املر�ضد بذمتها والواردة ب�ضدر هذا الإنذار بقيمة اجمالية وقدرها 
12.320 درهم اإماراتي )اثني ع�ضرة الف وثالثمائة وع�ضرون درهم( وذلك 
خالل خم�ضة ايام من الإعالن بالن�ضر بهذا الإنذار واإل �ضن�ضطر اىل اتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية الالزمة للزامكم  ب�ضداد املبلغ املذكور والفائدة 
املنقولة  اموالكم  كافة  على  ، ف�ضال عن احلجز  عليه  امل�ضتحقة  القانونية 
م�ضوؤولية  حتميلكم  اىل  بالإ�ضافة  العلني  ب��امل��زاد  وبيعها  املنقولة  والغري 
التعوي�س عن كافة الأ�ضرار املادية والأدبية التي حلقت باملنذرة والر�ضوم 

وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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رقم )2020/501(
ا  املنذر : امل�ضاريع الأملانية اخلليجية املحدودة

املنذر اليها : بلو�ضتيل لل�ضناعة )�س ذ م م( - رخ�ضة �ضناعية رقم )569088( 
ال�����ض��ادرة ع��ن دائ����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الإق��ت�����ض��ادي��ة ب��دب��ي - مب��وج��ب الإن������ذار رقم 
2020/8277 اإنذار عديل وامل�ضجل لدى كاتب العدل بدبي فاإن املنذرة ومبوجب 
هذا الإنذار تنبه على املنذر اليها. فاإنه ومبوجب هذا الإنذار تنبه املنذرة على 
املنذر اليها ب�ضداد املبالغ املر�ضدة بذمتها والواردة ب�ضدر هذا الإنذار بقيمة 
اجمالية وقدرها 26.130 درهم اإماراتي )�ضتة وع�ضرون الف ومائة وثالثون 
دره��م اإم��ارات��ي( وذل��ك خ��الل خم�ضة اي��ام م��ن ت��اري��خ الإع���الن بالن�ضر بهذا 
الإنذار واإل �ضن�ضطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة للزامكم  
، ف�ضال عن احلجز  عليه  امل�ضتحقة  القانونية  والفائدة  املذكور  املبلغ  ب�ضداد 
على كافة اموالكم املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني بالإ�ضافة اىل 
حتميلكم م�ضوؤولية التعوي�س عن كافة الأ�ضرار املادية والأدبية التي حلقت 

باملنذرة والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 130/2020/16 جتاري جزئي 
مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ وقدره )942.817.95( درهم والفوائد القانونية البالغة 

12% اعتبارا من تاريخ ال�ضداد وحتى التح�ضيل ت�ضمني املدعي عليه �ضائر الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة

طالب الإعالن / 1-موؤ�ض�ضة ايرلينك انرنا�ضيونال اأ.ع.م -  �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  اأ�ضعد �ضليم يعقوب -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ وقدره )942.817.95( 
درهم والفوائد القانونية البالغة 12% اعتبارا من تاريخ ال�ضداد وحتى التح�ضيل ت�ضمني املدعي عليه �ضائر 
 8.30 ال�ضاعة    2020/2/4 املوافق   الثالثاء   يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ضاريف  الر�ضوم 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3740/2019/16 جتاري جزئي  
مو�ضوع الدعوى : �ضم ملف النزاع رقم 235/2019 نزاع تعيني خرة جتاري مللف الدعوى الراهنة حال 
ت�ضجيلها والزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ مقداره )905.000( درهم بال�ضافة اىل الفائدة 

القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد والزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة 

طالب الإعالن :  ربيع احمد ربيع حممد �ضريف العو�ضي  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- رافايال كارنفايل -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/12/24 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�ضالح/ربيع احمد ربيع حممد �ضريف العو�ضي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )905.000( 
الق�ضائية احلا�ضل يف  املطالبة  تاريخ  اعتبارا من  �ضنويا  ب�ضيطة قدرها  %9  قانونية  فائدة  اليه  درهم م�ضافا 
2019/9/22 وحتى متام ال�ضداد والزمت املدعي عليها امل�ضروفات ومبلغ خم�ضمائه درهم مقابل اتعاب املحاماة ، 
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر 

با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 463/2019/26 عقاري كلي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بف�ضخ اتفاقية التاأجري املرمة بني املدعية واملدعي عليها والزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )12.148.281.08( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة 
طالب الإعالن / 1-�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  �ضت�ضون انف�ضتمنتز ليمتد -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ اتفاقية التاأجري املرمة بني املدعية 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )12.148.281.08( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  وال��زام  عليها  واملدعي 
  2020/1/28 املوافق   الثالثاء   يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  املحاماة 
ال�ضاعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العقارية  

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 754/2019/26 عقاري كلي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها الوىل )�ضركة �ضالح احمد عبيد بن طوق املري وحريز احمد بن طوق )�ضركة ت�ضامنية( 

ال�ضم التجاري:بن طوق لليخوت - �ضابقا - وحاليا - بن طوق لليخوت - ملالكها �ضالح بن طوق املري �ضركة ال�ضخ�س الواحد �س.ذ.م.م 
بالت�ضامن مع املدعي عليهما الثاين والثالث ب�ضفتهما ال�ضريكني املت�ضامنني بان يوؤدوا للمدعية اجمايل املبالغ املر�ضدة يف ذمتهم مبلغ 
وقدره )1.005.898.16( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق لهذه املبالغ وحتى ال�ضداد التام مع الزام املدعي 

عليهم الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن / 1-�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار - ذات م�ضوؤولية حمدودة -  �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  �ضركة �ضالح احمد عبيد بن طوق املري  وحريز احمد بن طوق )�ضركة ت�ضامنية( ال�ضم التجاري:بن طوق لليخوت - 
�ضابقا - وحاليا - بن طوق لليخوت - ملالكها �ضالح بن طوق املري �ضركة ال�ضخ�س الواحد �س.ذ.م.م 2- �ضالح احمد عبيد بن طوق املري - ب�ضفته 

�ضريك مت�ضامن 3- حريز احمد عبيد بن طوق - ب�ضفته �ضريك مت�ضامن -  �ضفتهم بالق�ضية : مدعي عليهم   -  جمهويل حمل القامة 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها الوىل )�ضركة �ضالح احمد عبيد بن طوق املري وحريز 
احمد بن طوق )�ضركة ت�ضامنية( ال�ضم التجاري:بن طوق لليخوت - �ضابقا - وحاليا - بن طوق لليخوت - ملالكها �ضالح بن طوق املري �ضركة 
املبالغ  ال�ضريكني املت�ضامنني بان يوؤدوا للمدعية اجمايل  ���س.ذ.م.م بالت�ضامن مع املدعي عليهما الثاين والثالث ب�ضفتهما  ال�ضخ�س الواحد 
املر�ضدة يف ذمتهم مبلغ وقدره )1.005.898.16( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق لهذه املبالغ وحتى ال�ضداد 
التام مع الزام املدعي عليهم الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2020/2/11  ال�ضاعة 11.00 
�س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة ايام على القل.

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العقارية  

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 4143/2019/16 جتاري جزئي
مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليهما بالت�ضامن مببلغ وقدره )190.000( درهم قيمة ال�ضيكني مو�ضوع 
الدعوى ، والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام مع الزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف 
والتعاب.  ثانيا : الزام املدعي عليه الثاين بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 50.000 درهم )خم�ضون الف درهم( 
قيمة خمالفة طلب منحه اأجل ملدة �ضهر.   طالب الإعالن /1- ابي�ضيك مهيندير بابا - �ضفته بالق�ضية : 
مدعي املطلوب اإعالنهما : 1- �ضور�س وان انفوتيك �ضوليو�ضنز - �س ذ م م  2-ياغنا�ضري فيبورى - �ضفته 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها  بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول حمل القامة. مو�ضوع الإع��الن : قد 
الزام املدعي عليهما بالت�ضامن مببلغ وقدره )190.000( درهم قيمة ال�ضيكني مو�ضوع الدعوى ، والفوائد 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام مع الزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب.  ثانيا : 
الزام املدعي عليه الثاين بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 50.000 درهم )خم�ضون الف درهم( قيمة خمالفة 
بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �س  املوافق 2020/2/4  الثالثاء  اأجل ملدة �ضهر. وح��ددت لها جل�ضة يوم  طلب منحه 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 14038/2019/13 عمايل جزئي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها )12400( درهم وتذكرة عوده مببلغ )2000( 

 mb992422132ae:درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى
طالب الإعالن / 1-عبداملنعم احمد ربيع ابراهيم  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  �ضليم عاطف لالعمال الفنية �س.ذ.م.م -   �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها )12400( 
 .mb992422132ae:درهم وتذكرة عوده مببلغ )2000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى
وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  2020/2/2  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 12533/2019/13 عمايل جزئي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها )8500( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم 

 MB199278655AE:ال�ضكوى
طالب الإعالن / 1-نعمان احمد عمر حيات  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  احمد عبدالرزاق لالعمال الفنية �س.ذ.م.م -   �ضفته بالق�ضية : مدعي 
عليه   -  جمهول حمل القامة 

املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�ضوع 
لها  وح��ددت   .MB199278655AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )8500(
جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2020/2/10  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
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اأخبـار الإمـارات

••  راأ�س اخليمة- الفجر 

راأ�������س اخليمة  ب��ل��دي��ة  وق���ع���ت دائ������رة 
م����ذك����رة ت���ف���اه���م  م����ع غ���رف���ة جت����ارة 
و�ضناعة راأ�س اخليمة حيث وقع منذر 
ال��زع��اب��ي م��دي��ر عام  ب��ن �ضكر  حممد 
حممد  و  اخليمة  راأ����س  بلدية  دائ���رة 
ح�ضن ال�ضبب  ب�ضفته مدير عام غرفة 
جتارة و�ضناعة راأ�س اخليمة بالوكالة 
مذكرة التفاهم بح�ضور وفد م�ضرك 

�ضم املعنني من اجلهتني.
التعاون  زي��ادة  اإىل  التفاقية  وتهدف 
الكفاءة وتعزيز  لزيادة  الطرفني  بني 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وت��ن��ف��ي��ذ  وت��ط��وي��ر 
راأ�س اخليمة  املكانية لإمارة  للبيانات 
وتبادل اخلرات واملعلومات والبيانات 

واملوارد املتاحة بني الطرفني.
واأ�ضار منذر حممد بن �ضكر الزعابي 
دعم  يف  ت�����ض��اه��م  ال�������ض���راك���ة  اأن  اإىل 
امل�ضرك  ال���ت���ع���اون  ���ض��ب��ل  وت���ط���وي���ر 
و�ضيكون لها الأثر الإيجابي يف حتقيق 
اجلهتني  اإليها  ي�ضبو  التي  اله��داف 
لتحقيق امل�ضلحة العامة، وان الدائرة 
والأنظمة  القوانني  ن�ضر  اإىل  ت�ضعى 
اأف��راد املجتمع  التي تفيد  والتعليمات 
هذا  ال���دائ���رة  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  وت�ضهيل 
عدا مّد ج�ضور التوا�ضل مع املتعامل 
وال�����ض��ري��ك ال���ض��رات��ي��ج��ي  ال���ذي هو 

هدف رئي�س يف توجهاتنا و عملنا.
ح�ضن  حم����م����د  اأك���������د  ج����ان����ب����ه  م������ن 
ال�������ض���ب���ب، م����دي����ر ع�����ام غ����رف����ة راأ������س 
تعد  التفاقية  اأن  بالوكالة،  اخليمة 
بني  العالقة  لتعزيز  عظيمة  م��ب��ادرة 

الطرفني لتحقيق املزيد من الفائدة 
لقت�ضاد راأ�س اخليمة، كما ت�ضاهم يف 
من  امل�ضرك،  احلكومي  العمل  دع��م 
للو�ضول نحو  تبادل اخل��رات  خالل 
هذا  اأهمية  على  م��وؤك��دا  اأف�ضل،  اأداء 

التعاون يف دعم جمتمع املال والأعمال 
من  ك���ل  اأن  اإىل  م�����ض��ريا  ب�����الإم�����ارة، 
وثيق  ب�ضكل  معا  �ضيعمالن  الكيانني 
لتقدمي كافة الدعم جلميع الأطراف 
املذكرة  توقيع  اأن  اإىل  لف��ت��اً  املعنية، 

ي���ن���درج ���ض��م��ن م�����ض��اع��ي غ��رف��ة راأ����س 
و�ضراكاتها  تعاونها  لتعزيز  اخليمة 
م����ع ك���اف���ة اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة مبا 
امل�ضهد  على  اإيجابية  ب�ضورة  ينعك�س 

القت�ضادي لالإمارة.

•• راأ�س اخليمة –الفجر 

للتنمية  الإم���ارات  جمعية  نظمت 
الرحمة  وج��م��ع��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال���ل���ق���اء   ، ل����الأع����م����ال اخل�����ريي�����ة 
ال���������ض����ن����وي  يف ف����ن����دق ول�������دورف 
الدكتور  ال��ل��ق��اء  ���ض��ت��وري��ا وح�����ض��ر 
حممد عبداللطيف ال�ضحي رئي�س 
الم�����ارات  ج��م��ع��ي��ة  ادارة  جم��ل�����س 
واع�ضاء  الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
جمعية  وموظفي  الدارة  جمل�س 
الجتماعية  للتنمية  الم������ارات 
لالعمال  ال����رح����م����ة  وم����وظ����ف����ي 

اخلريية.
العام  ب��اإجن��ازات  اجلمعية  حتتفل 
امل��ا���ض��ي ح��ي��ث ك����ان ع����ام 2019 
ح������اف������اًل ب�����ال�����ت�����ط�����ورات امل���ه���م���ة 
الكبرية  والإجن����ازات  والتحديات 
�ضعت  و  املن�ضود،  النجاح  لتحقيق 
حتقيق  على  جهد  بكل  اجلمعية 
ال�ضرح  لتكون  ور�ضالتها  روؤي��ت��ه��ا 

مقراً  وت��ك��ون  ال��رائ��د  الجتماعي 
يف  امل�ضتدامة  املجتمعية  للتنمية 
كما  متكامل.  وثقايف  وطني  اإط��ار 
�ضعت لتمكني املوهوبني ودعم رواد 
ف�ي  والإ���ض��ه��ام  الجتماعي  العمل 
حتقيق ال�ضتقرار الأ�ضري حتقيقاً 
لروؤية القيادة الر�ضيدة يف الرتقاء 
باملجتمع الإماراتي وتعزيز م�ضرية 

التنمية الجتماعية.

لالعمال  ال���رح���م���ة  ت�����ض��ع��ى  ك���م���ا 
اخلريية  للتميز يف العمل اخلريي 
التكافل  ف��ي��ه ،وحت��ق��ي��ق  وال���ري���ادة 
املجتمع   اأف�����راد  ب���ني  الج��ت��م��اع��ي 
م�ضروعات  تبني  اإىل  تهدف  التي 
بدعم  للجميع  ال�ضاملة  التنمية 
م���ن الأف�������راد وامل��وؤ���ض�����ض��ات و �ضد 
لالأ�ضر  احل��ي��ات��ي��ة  الح���ت���ي���اج���ات 
ال��ف��ق��رية امل��ح��ت��اج��ة، واإف�����ض��اء روح 
ال��ت��ك��اف��ل وال��ت��وا���ض��ل ب���ني اأف����راد 
وامل�ضاركة  وم��وؤ���ض�����ض��ات��ه،  املجتمع 
ب��اأع��م��ال اخل��ري ، وت��ق��دمي الدعم 

للم�ضاريع التي تفيد املجتمع.
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأ�ضاد 
الجتماعية  للتنمية  الإم�������ارات 
اللطيف  عبد  حممد  الدكتور   –
ال�����ض��ح��ي ج��ه��ود ف��ري��ق ال��ع��م��ل  و 
ال��ت��ح��دي ايل ن�ضعه  ب�����اأن   اأ����ض���ار 
لالأعمال  والرحمة  اجلمعية  اأمام 
للخم�ضني  ن�ضتعد  كيف  اخل��ريي��ة 
ب�ضورة  ج���دي���دة  ب��ح��ل��ه  ال���ق���ادم���ة 

خمتلفه والتجديد الدائم وو�ضع 
الوطنية  ال��ق��ي��م  وت��ع��زي��ز  الأ���ض�����س 
الوطنية  وال���ث���واب���ت  وال��ث��ق��اف��ي��ة  
ت�ضت�ضرف  ط����م����وح����ة  ب�������روؤي�������ة 
التميز  ث��ق��اف��ة  وت��ر���ض��خ  امل�ضتقبل 
اأن  ال����دول����ة يف  م�������ض���رية  مل��ت��اب��ع��ة 
ال���ع���امل يف  ت���ك���ون مب��ق��دم��ة دول 
الأ�ضعدة  خمتلف  على  التناف�ضية 
وحت��ق��ي��ق ق��ف��زات ن��وع��ي��ة يف �ضتى 
املجالت، وذلك من خالل ت�ضميم 
القادمة لالأجيال  اخلم�ضني عاماً 
اجل���دي���دة، ع��ر ت��ط��وي��ر اخلطط 
القادم  ليكون  والتفكري  وامل�ضاريع 
وا�ضتدامة  الإم��ارات  لأبناء  اأف�ضل 
ال���ت���ن���م���ي���ة ل����الأج����ي����ال ال���ق���ادم���ة. 
ال��ل��ق��اء ع��ر���س فيديو  ومت خ���الل 
اإجنازات جمعية الإمارات للتنمية 
و   2019 ل����ع����ام  الج���ت���م���اع���ي���ة 
فيديو اإجنازات الرحمة لالعمال 
ك��م��ا مت   2019 ل���ع���ام  اخل���ريي���ة 

تكرمي املبدعني من اجلمعيتني.

اإجنازات متميزة لاإمارات للتنمية 
والرحمة لاأعمال اخلريية

تنفيذا للبيانات املكانية  

» بلدية« و » غرفة« راأ�س اخليمة 
توقعان اتفاقية تعاون 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�ضهدت - �ضباح اأم�س - مناطق متفرقة من اإمارة راأ�س اخليمة �ضقوط 
اأمطار تراوحت بني الغزيرة واملتو�ضطة مع ا�ضتمرار ال�ضحب الداكنة  التي 
تنذر بهطول املزيد من الأمطار . و�ضهد هطول الأمطار بع�س املناطق 
واملعريي�س  وجلفار  والنخيل  جي�س  وجبل  وغليلة  و�ضعم  اجل��ري  مثل 
بل  ذل��ك  قبل  ح��دث  كما  وال�ضعاب  الأودي���ة  ت�ضفر عن جريان  لكنها مل 
ال�ضوارع  وعلى جانبي  الواطئة  املناطق  راك��دة يف   مياه  �ضكلت جتمعات 
خا�ضة يف  مناطق مثل :النخيل والق�ضيدات واملعمورة  . وجاء هطول 
دائرة  انتهاء  قبل  احلركة  ن�ضطة  هوائية  بتيارات  امل�ضحوبة  الأم��ط��ار 
املنت�ضرة  الأم��ط��ار  املياه  جتمعات  لتجفيف  حثيثة  جهود  من  اخلدمات 

كرك راكدة يف مناطق  ال�ضري�ضة وجلفار  والرم�س والنخيل واملعريي�س 
والدقداقة واخلران  .  و�ضهدت الطرق بع�س حوادث ال�ضطدام  �ضرطة 
�ضقوط  ب�ضبب  املبتلة  ال��ط��رق  على  املركبات  ق��ي��ادة  خطاأ  اخليمة  راأ����س 
الأمطار وهو ال�ضيء الذي حذرت درجت �ضرطة املرور  على التحذير منه 
مرارا عالوة على تنبيه ال�ضكان من خماطر التوجه اىل اجلبال وخا�ضة 
ال�ضخور  و�ضقوط  الأودي���ة  الأم��ط��ار  وجريان  جبل جي�س عند هطول 
القيادة  اأثناء  واحل��ذر  التاأين  اإىل  ال�ضائقني  دعت  كما   ، الطق�س  وتغري 
خالل �ضقوط الأمطار، والبتعاد عن الأودي��ة حر�ضا على �ضالمتهم. . 
ال�ضيادين من اخل��روج يف  الدفاع املدين  ادارة  واأي�ضا من جهتها حتذر 
طراداتهم ملمار�ضة ال�ضيد البحري يف مثل هذه الظروف املناخية غري 

امل�ضتقرة واأخذ احليطة واحلذر جتنبا للكوارث  املحتملة . 

•• اأبوظبي –الفجر:

فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�س  مبارك  بنت 
ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ض���ري���ة رئ��ي�����ض��ة الحت����اد 
الن�ضائي العام “اأم الإمارات”، يختتم 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
الأوىل  امل���رح���ل���ة  وامل���ه���ن���ي،  ال��ت��ق��ن��ي 
م��ن ال�����دورة ال��ت��ا���ض��ع��ة م��ن مهرجان 
 ،  2020 وال��ل��ي��اق��ة  ل��ل�����ض��ح��ة  امل����رح 
ال�ضبت  ال��ي��وم  م�ضاء  م��ن  الثامنة  يف 
، وه���ي امل��رح��ل��ة ال��ت��ي ا���ض��ت��م��رت ملدة 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأي����ام يف   4
كبرياً  اإقبال  ت�ضهد  حيث  للمعار�س 
الذين  وامل���ق���ي���م���ني  امل���واط���ن���ني  م����ن 
ي��ت��ف��اع��ل��ون م���ع  اخل��دم��ات ال�ضحية 
والرفيهية  ال��ري��ا���ض��ي��ة  والأن�����ض��ط��ة 
حكومية  موؤ�ض�ضة   53 تقدمها  التي 
الفعاليات  تتوا�ضل  فيما   ، وخا�ضة 
مبختلف  اأخ��رى  مراحل  خم�س  على 
فراير   20 ح��ت��ى  ال���دول���ة  اإم������ارات 
بالتعاون مع نخبة من  وذل��ك  املقبل 
ال�ضركاء ال�ضراتيجيني منهم وزارة 
وك��ل��ي��ة فاطمة  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رب��ي��ة 
اأبوظبي  وجمل�س  ال�ضحية،  للعلوم 
ا�ضتاد  و  خليفة،  وجامعة  الريا�ضي، 

هزاع بن زايد يف العني.

ال�ضام�ضي  �ضعيد  �ضعادة مبارك  وقال 
اأب���و ظبي للتعليم  م��دي��ر ع��ام م��رك��ز 
اأن املرحلة  والتدريب التقني واملهني 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن امل��ه��رج��ان ت��ق��ام يومي 
اأب��و ظبي  30-31 يناير اجل��اري يف 
“اأبو  ي�ضعى  حيث  وعجمان،  والعني 
خمتلف  ل�ضتحداث  التقني”  ظبي 
لو�ضع  الالزمة  والرامج  الأ�ضاليب 

على  مبكرا  املجتمع  واأب��ن��اء  الطلبة 
ال�ضحية  امل�����ض��ارات  واأف�����ض��ل  اأح����دث 
ين�ضجم  مبا  املتخ�ض�ضة،  واحلياتية 
الر�ضيدة،  ال���ق���ي���ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع 
الكوادر  ل�ضناعة  احل��ك��وم��ة  وج��ه��ود 
الوطنية القادرة على تلبية متطلبات 
2030 وا�ضراتيجية  اأبوظبي  روؤية 

الدولة 2021.

اإن  ال�ضام�ضي:  م��ب��ارك  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
تقام  امل��ه��رج��ان  م��ن  التا�ضعة  ال���دورة 
اإماراتي  ملجتمع  م��ع��اً  �ضعار”  حت��ت 
باملفاهيم  ل����الرت����ق����اء  م�ضتدام” 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة جت����اه ق�����ض��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ة و 
وتوؤثر  املجتمع  تفيد  التي  املمار�ضات 
واإي���ج���اب���ا، ح��ي��ث يتعاون  ���ض��ل��ب��ا  ف��ي��ه 
“اأبوظبي التقني” يف ذلك مع نخبة 

احلكومية  امل���وؤ����ض�������ض���ات  م���ن  ك���ب���رية 
امل�ضهود  اخل������رات  ذات  واخل���ا����ض���ة 
املتعلقة  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف  ل��ه��ا 
والريا�ضة  ال�ضحة  وك��ذل��ك  بالبيئة 
�ضعادته   ع����ن  م���ع���رب���اً  وال����رف����ي����ه، 
املهرجان  يحققها  التي  بالنجاحات 
���ض��ن��وات مب��ا يحقق  ع��ل��ى م���دى ت�ضع 
هامة  وط��ن��ي��ة  ا�ضراتيجية  اأه����داف 

منها �ضناعة اأجيال وطنية تقبل على 
امل�ضارات التعليمية الطبية املتخ�ض�ضة 
للعلوم  فاطمة  كلية  تطرحها  ال��ت��ي 
وغريها  خليفة  وج��ام��ع��ة  ال�ضحية، 
والثانوية  اجلامعية،  املوؤ�ض�ضات  من 
البارزة  الريا�ضية  املوؤ�ض�ضات  بجانب 
الريا�ضي،  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  وم��ن��ه��ا 
واإ�ضتاد ه��زاع بن زاي��د يف العني، وهو 

الأمر الذي ي�ضاهم يف متكني ال�ضباب 
اأف���راد العائلة من  والأط��ف��ال وك��اف��ة 
والريا�ضية  ال�����ض��ح��ي��ة  ال�����ض��ل��وك��ي��ات 
التي ت�ضاهم يف تكوين اأجيال وطنية 
ذات معايري عالية اجلودة قادرة على 
ال�ضناعية  النه�ضة  متطلبات  تلبية 
حا�ضرها  يف  الم���ارات  تعي�ضها  التي 
وم�ضتقبلها القريب والبعيد وخا�ضة 

خالل مرحلة ما بعد النفط.
وق����ال ع��ل��ي حم��م��د امل���رزوق���ي رئي�س 
“اأبوظبي  يف  الإم�����������ارات  م�����ه�����ارات 
من  الأوىل  امل���رح���ل���ة  اأن  التقني” 
ت�ضهد  املهرجان  التا�ضعة من  ال��دورة 
واأبناء  ال��ع��ائ��الت  ك��ب��ريا م��ن  اإق���ب���ال 
امل��ج��ت��م��ع ب�����ض��ك��ل ع������ام، وه�����و الأم�����ر 
املتوقع ا�ضتمراره اليوم ال�ضبت اأي�ضا، 
اخلدمات  م���ن  اجل��م��ي��ع  ل��ي�����ض��ت��ف��ي��د 
الريا�ضية  والأن�������ض���ط���ة  ال�����ض��ح��ي��ة، 
ت�ضميمها  مت  ال���ت���ي  وال���رف���ي���ه���ي���ة 
من  املجتمع  اأبناء  كافة  مع  لتتوافق 
الأ�ضر  داع��ي��ا  وامل��ق��ي��م��ني،  امل��واط��ن��ني 
وامل�ضاركة  احل�����ض��ور  م��وا���ض��ل��ة  اىل 
ل��ال���ض��ت��ف��ادة م���ن خمتلف  ب��ف��ع��ال��ي��ة 
“اأبوظبي  يقدمها  ال��ت��ي  الفعاليات 
خمتاره  ن��خ��ب��ة  مب�����ض��ارك��ة  التقني” 
والريا�ضية  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  من 
والقادرة  املتخ�ض�ضة  وال��رف��ي��ه��ي��ة 
وكافة  ال�ضباب  ق���درات  تطوير  على 

اأفراد املجتمع.

املجتمع لأبناء  والرتفيهية  ال�صحية  اخلدمات  تقدم  موؤ�ص�صة   53

»اأبوظبي التقني« يختتم املرحلة االأوىل من مهرجان »ال�سحة واللياقة« يف »مركز املعار�س« باأبوظبي اليوم ال�سبت

•• اأبوظبي-الفجر: 

2020” ام�س بباقة متنوعة من  “عي�ضوا ب�ضحة  انطلقت فعاليات مهرجان 
اإ�ضراف  التي تقام حتت  العمل  النقا�ضية وور�س  الرامج والأن�ضطة واجلل�ضات 

كوكبة من اأبرز خراء ال�ضحة والعافية من �ضتى اأنحاء العامل.
ويدعو املهرجان الذي يقام يف منارة ال�ضعديات كافة اأفراد املجتمع للم�ضاركة يف 
تعزيز  اإىل  املهرجان  يهدف  كما  يناير.  فعاليات اليوم الثاين يوم ال�ضبت 25 
ت��الئ��م جميع  اأن�ضطة  ت��وف��ري  م��ن خ��الل  املجتمع  اأف���راد  و���ض��ع��ادة جميع  �ضحة 

الفئات العمرية، دون اأي ر�ضوم.
وت�ضّمن برنامج اليوم الأول العديد من الفعاليات املميزة مثل جل�ضات العالج 

واأوىل  فقط.  بال�ضيدات  خا�ضة  �ضفوف  بينها  من  واليوغا،  والتاأمل  بال�ضوت 
مثل  موا�ضيع  تناولت عدة  التي  النقا�ضية  باجلل�ضات  خا�ضاً  اهتماماً  املهرجان 
الطب الوظيفي والتغذية وكيفية العناية بال�ضحة النف�ضية مع حوارات بناءة 
حول اأهمية اإ�ضراك اأ�ضحاب الهمم يف املجتمع وتعزيز ال�ضعادة يف بيئات العمل 

و�ضالمة الأطفال وغريها الكثري.
 ”2020 “عي�ضوا ب�ضحة  و�ضيت�ضنى للم�ضاركني يف اليوم الثاين من مهرجان 
البدنية وتاي  اللياقة  اليوغا ومتارين  فر�ضة ال�ضتمتاع بجل�ضات جمانية من 
ت�ضي وال�ضفوف املخ�ض�ضة لالأمهات اجلدد وور�س العمل التفاعلية، بالإ�ضافة 
اإىل جمموعة متنوعة من اجلل�ضات النقا�ضية التي تخت�س بعدة موا�ضيع مثل 
الأهل والبدانة، واللياقة بعد �ضن ال� 50، والطهاة الإماراتيني وغريها الكثري.

مهرجان عي�سوا ب�سحة 2020 ينطلق يف منارة ال�سعديات

اأمطار تهطل على راأ�س اخليمة �سباحا

• مبارك ال�صام�صي: املرحلة الثانية من املهرجان يف اأبوظبي والعني وعجمان يومي 30-31 يناير اجلاري 
• املهرجان يحقق اأهداف ا�صرتاتيجية ل�صناعة اأجيال تقبل على امل�صارات الطبية املتخ�ص�صة



السبت   25   يناير   2020  م  -   العـدد  12840  
Saturday   25   January   2020  -  Issue No   1284008

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 1414 ل�شنة 2018
اىل املحكوم عليه / �ضو�ضن عبدالقادر حميد فاخر 

ا�ضدرت بحقكم  الإبتدائية قد  ال�ضارقة الحتادية  بان حمكمة  ليكن معلوما لديكم 
حكما  بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )1049990( درهم ، بالإ�ضافة للفائدة القانونية 

بواقع 5% من تاريخ 2017/4/4 وحتى ال�ضداد التام. 
ل�ضالح املحكوم له/ البنك العربي املتحد - �س م م.  وحيث ان املحكوم له قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم و�ضجل برقم امل�ضار اليه اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار 
خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�ضر. ويف حال تخلفك عن احل�ضور يف امليعاد 

والتاريخ املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر النظر الق�ضية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 88
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/كري�ضنا برا�ضاد باجنادي - نيبال اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�ضته البالغة 95%  وذلك اىل ال�ضيد/ �ضومن موجومدار كمال موجومدار - بنغالدي�س 
اجلن�ضية وكذلك ال�ضيد: حممد اكرام احلق كال مياه - بنغالدي�س اجلن�ضية يرغب يف البيع عن 
كامل ح�ضته البالغة 5% وذلك اىل ال�ضيد/ مدهب �ضاندرا موجومدار جريوجنون موجومدار - 
بنغالدي�س اجلن�ضية وذلك يف الرخ�ضة )مغ�ضلة الجواء( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب 
رخ�ضة رقم )624786( ال�ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة. - تعديالت اخرى : ل 
يوجد. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
حممد  الدين  �ضالح  ال�ضيد/  ميثلها  م  م  ذ  �س  العقاري  لال�ضتثمار  النابودة  �ضركة   : املخطرة 
الرقم  حتت  دبي  حماكم  من  �ضادرة  خا�ضة  وكالة  مبوجب  اجلن�ضية  �ضوداين   ، عبداهلل  احمد 

121323/1/2019 بتاريخ 19 مار�س 2019 وهاتفه املتحرك رقم 0563987005 
املخطر اليهم : م�ضتاجري بناية الرفاعة ، منطقة ال�ضوق الكبري ، على الر�س رقم  375 - 312 
ملك ال�ضادة / ال�ضركة العقارية القاب�ضة �س ذ م م  - املوؤجر �ضركة النابودة لالإ�ضتثمار العقاري ذ م م 

املو�ضوع / اخطار باكتمال اعمال البناء يف مبنى الرفاعة على الر�س رقم 375 - 312
بهذا تخطركم �ضركة النابودة لال�ضتثمار العقاري �س ذ م م ، ان العقار اململوك لل�ضركة العقارية 
القاب�ضة �س ذ م م ، والكائن مبنطقة الرفاعة على العنوان املذكور اأعاله ، قد اكتملت فيه اعمال البناء 
وا�ضبح بامكانكم العودة ل�ضغله مرة اخرى اذا كان لديكم الرغبة ، وذلك ب�ضفتكم اآخر امل�ضتاأجرين 

للمبنى قبل الهدم 
ين�ضر هذا الخطار طبقا لن�س املادة 29 من القانون رقم 33 ل�ضنة 2008 املعدل لبع�س احكام 
القانون رقم 26 ل�ضنة 2007 ب�ضاأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�ضتاأجري العقارات يف اإمارة 

دبي، التي تق�ضي بحق الولوية لخر م�ضتاأجر يف  

اإخطار عديل 
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يف الدعوى رقم 2019/5460 جتاري جزئي ال�شارقة  

املقامة من املدعي : �ضركة �ضدايد للنقل العام - ذ م م 
�ضد املدعي عليه : فجر ال�ضرق لالإن�ضاءات - ذ م م 

تعيننا من قبل  انه مت   ، املري  اليازية خليفة   / نعلن نحن اخلبري احل�ضابي 
حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلرة احل�ضابية الواردة بحكم املحكمة يف 
الدعوى املذكورة اأعاله - وعليه نعلن املدعي عليه )فجر ال�ضرق لالإن�ضاءات ذ م 
م( حل�ضور اجتماع اخلرة الأول املقرر له جل�ضة يوم الأحد املوافق 2020/2/2 
يف متام ال�ضاعة 4.30 وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف دبي - ديرة - بور�ضعيد بناية 

و�ضل بزن�س �ضنرال مكتب رقم 702 بجوار �ضركة املالحة العربية. 
هاتف : 2997711 4 971  ، فاك�س : 2997793 4 971 

اإعالن اإجتمــاع خبـرة
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 اإعالن املتنازع �شده حل�شور اجتماع اخلربة

يف النزاع رقم 2019/514 نزاع تعيني خربة جتاري 
ال�ضادة / بيكون لالإن�ضاءات �س ذ م م - فرع دبي - ب�ضفتكم متنازع �ضده يف النزاع رقم 2019/514 نزاع 
تعيني خرة جتاري - دبي املرفوعة من الروكي لالعمال الفنية �س ذ م م - وحيث مت ندبنا خبريا 
يف الدعوىاعاله ، وعليه ندعوكم حل�ضور اإجتماع اخلرة املقرر له تاريخ 2020/2/9 ال�ضاعة 1.00 
ظهرا مبقر اخلبري والكائن بدبي - هور العنز �ضرق - �ضارع اأبوهيل بناية عبدالرزاق الزرعوين - 
والبناية بها بنك الفجرية الوطني - مكتب 210 على ان يتم موافاتنا بامل�ضتندات والبيانات للدعوى 
وان تكون داخل حافظة م�ضتندات مفهر�ضة ومرتبة وباللغة العربية او برجمة للعربية يف حال كانت 
بلغة اخرى ، وبن�ضخ بعدد اأطراف الدعوى ، ويف حال عدم ح�ضوركم او مندوبكم املفو�س �ضت�ضتمر 
اخلرة يف اإجراءات اخلرة حتى اإيداع التقرير لدى املحكمة املوقرة ح�ضب الأ�ضول ، وللتوا�ضل 

املهند�س / ح�ضن اإبراهيم القر�س فاك�س )ابوظبي( : 02/6328942 - هاتف : 050/5412815 ،
elkershhassan@gmail.com  : بريد الكروين

املهند�س / ح�شن ابراهيم القر�س  - اخلبري بالدعوى
فاك�س )اأبوظبي( : 02/6328942  - هاتف : 050/5412815 
 elkershhassan@gmail.com : بريد الكرتوين

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
اإعالن بالن�شر 

يف الق�شية رقم 682 ل�شنة 2017 عمايل كلي - ابوظبي
املدعي : نبيه مارون بوكالة : ال�ضام�ضي وم�ضاركوه حمامون وم�ضت�ضارون قانونيون  �ضد : املدعي عليها 
الأوىل : بوز الن هاميلتون اإنك - اأبوظبي واملدعي عليها الثانية : بوز الني هاميلتون اإنك  بوكالة : 
احمد رم�ضان  وحليمه املرزوقي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية  �ضد املدعي عليها الثالثة : بوز الن 
هاميلتون القاب�ضة بوكالة : �ضارة للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية ، اخل�ضم املدخل الأول : فيدليتى 
انف�ضتمنت�س )اعالن بالن�ضر( اخل�ضم املدخل الثاين : مورغان �ضتانلي انف�ضتمنت بوكالة : التميمي 

للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية  اخل�ضم املدخل الأول : فيدليتى انف�ضتمنت�س. 
اخل�ضم املدخل الأول يف الدعوى مدعو للح�ضور �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ملكتب اخلبري ، يوم 
الثالثاء املوافق 2020/1/28 يف متام ال�ضاعة الرابعة ع�ضرا وذلك مبقر اخلبري الكائن يف : دبي  - ديرة 
- �ضارع ال مكتوم - بناية ام ام تاورز - بجوار فندق الإمارات كونكورد  - الطابق الثالث - 304 ، 303  

م�ضطحبني معكم كافة امل�ضتندات التي ترغبون يف تقدميها اىل جلنة اخلراء.
عن جلنة اخلرباء - خبري ح�شابي
غادة لطفي علي �شلبي - رقم القيد 441 

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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يف الدعوى رقم 3254/ 2019 جتاري جزئي

املدعى : ريكي�س هان�س باله 
اإىل املدعي عليهما : 1( جوينت فور�س للخدمات الفنية - ذ م م  2( زي�ضان اكرم حممد 
الفنية - ذ م م  2(  اك��رم - واخل�ضوم املدخلة : 1( �ضركة حممد رفيق ن�ضري لالعمال 
حممد رفيق ن�ضري 3( امداد ح�ضني حممد عارف - يف الدعوى رقم 2019/3254 جتاري 
جزئي - دبي لقد تقرر عقده جل�ضة   اخلرة امل�ضرفية يف الدعوى اعاله يوم الثالثاء 
املوافق 2020/1/28 ال�ضاعة 11.00 �ضباحا وذلك مبكتبنا الكائن ببناية الحتاد )بناية 
الثالث -  �ضرياميك �ضيتي - ال�ضياد لدوات ال�ضيد( خلف �ضيتي �ضنر ديرة - الطابق 
لذا يرجى منكم  ، هاتف رقم 04/2588900 وفاك�س رقم 04/2581055  مكتب رقم 301 
احل�ضور او من ميثلكم يف املوعد املذكور اأعاله مع اح�ضار كافة دفوعكم وم�ضتنداتكم 

وما ترونه منا�ضبا لتي�ضري اعمال اخلرة يف الدعوى
اخلبري املحا�صبي/امل�صريف 
عبداهلل فايز ال�صام�صي 

دعوة اجتماع
اخلربة املحا�شبية الأول  
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 اعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / ح�ضان فواز التيناوي - �ضوري اجلن�ضية 
نعلمكم بان املدعيان / 1- امين اح�ضان احلنرجي  2- حممد جمال احلنرجي رقم 
الزام   : فيها  يطالبون  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفعا  قد  الثانية   الكلية   2019/6334
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعني مبلغ / 1533701 درهم منا�ضفة والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�ضداد - الزام املدعي عليه بالر�ضوم 
رقم  الدعوى  اإدارة  مكتب  ح�ضورك  يقت�ضي  لذا  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف 
بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  البتدائية  الحتادية  ال�ضارقة  مبحكمة  الثانية  الكلية  دائرة   4
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات ، وذلك 
املوافق 2020/2/5 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�ضار اليها 
اأعاله - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم اتخاذ الجراءات القانونية 

بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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رقم الرخ�شة : 90033

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعالن وحل وت�شفية 

ال�ضم التجاري : حممد ذاكر ل�ضيانة املباين - ذ م م   
املباين  ل�ضيانة  ذاك���ر  حممد   : ه��ي  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال�ضركة  ب��ان  للجميع  نعلن 
ام��ارة عجمان مبوجب قانون  ذ م م - �ضركة ذات م�ضوؤولية حم��دودة تا�ض�ضت يف 
ال�ضركات الحتادي  رقم  )8( ل�ضنة )1984( وتعديالته مرخ�ضة يف دائرة التنمية 
القت�ضادية و�ضجلته  بالتنمية القت�ضادية  حتت رقم )90033( وقد قرر ال�ضركاء 

حلها وت�ضفيتها وتعيني ال�ضيد.
 م�ضفى  قانوين لل�ضركة فعلى كل من له اي حق او اعرا�س التقدم به للم�ضفي 
امل��ذك��ورة اع��اله خ��الل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�ضر الع��الن وعلى  القانوين 

العنوان التايل :  امارة   ،  هاتف :      �س.ب :  

دائرة التنمية القت�شادية    
حكومة عجمان
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اإعالن بالن�شر

AJ20191219B98380
املخطر : حممد خلفان را�ضد بن عامر الذخري - اجلن�ضية : الإمارات 

املخطر اليه : عبدالفتاح حممد �ضالح عبدالفتاح - اجلن�ضة : م�ضر  
اإخطار عديل بالوفاء ب�صداد قيمة ال�صيك  

حرر املخطر اليه اىل املخطر �ضيك م�ضحوب على بنك ابوظبي التجاري - فرع الرقة - دبي 
تقدمي  ول��دى  دره��م   )15.000( وق��دره  مببلغ   2019/8/1 بتاريخ   )000042( بالرقم  ال�ضيك 
ال�ضيك للبنك اعيد بدون �ضرف وانه رغم امهال املخطر اليه ب�ضداد قيمة ال�ضيك ال انه مل 
امل��ادة )143( من قانون الإج��راءات فان املخطر يكلف  ، لذلك : وطبقا لحكام  يحرك �ضاكنا 
املخطر اليه بالوفاء و�ضداد هذا املبلغ كامل للمخطر خالل خم�ضة ايام من تاريخه حتت طائلة 
اتخاذ الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها اقامة الدعوى الق�ضائية للمطالبة 

باملبلغ والفوائد القانونية مع حتمله كافة ر�ضوم التقا�ضي واتعاب املحاماة.   
الكاتب العدل العام عجمان    

       الإمارات العربية املتحدة 
وزارة ا لعدل

 ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/527(
املنذر : �ضروميك الإمارات لال�ضا�ضات - �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة 

املنذر اليه : �ضركة تايجر العاملية للمقاولت العامة - ذ م م - )جمهول حمل الإقامة( 
ا�ضتنادا لحكام القانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�ضداد م�ضتحقات موكلنا لديكم حيث انه 
تر�ضد بذمتكم مبلغ وقدره =/ 3.915.607 درهم ل�ضالح موكلنا عن فواتريكم امل�ضتحقة ملوكلنا   
اإل انكم  املتكررة وقد مت توجيه اكر من مطالبة ل�ضركتكم  ومل تلتزموا بال�ضداد رغم وعودكم 

طلبتم تاأجيل ال�ضداد. 
وحر�ضا منا على العالقات الودية طلب موكلنا ان ننذركم ب�ضداد املبالغ املر�ضدة بذمتكم وقدرها 
=/ 3.915.607 درهم خالل خم�ضة ايام من تاريخ الن�ضر ما مل فان موكلنا واحلق بجانبه �ضيقوم 
باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم الر�ضوم وامل�ضاريف والتعوي�ضات 

املقررة عن تاأخركم يف ال�ضداد. مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اإعالن بالن�شر

رقم )2020/5000(
املنذر : الزاجل للعقارات - �س ذ م م 

املنذر اليه : رينكو �ضتار لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م 
اليجارية  امل�ضتحقات  �ضداد  ب�ضرعة  عليها  وينبه  اليها  املنذر  ينذر  املنذر  فان 
امل��ر���ض��دة يف ذم��ت��ه��ا مب��وج��ب ال�����ض��ي��ك��ات ال�����ض��اب��ق ب��ي��ان��ه��ا وال��ت��ي ت��ق��در مببلغ 
، وذلك خالل خم�ضة  اإماراتيا  درهما  الف  وق��دره )20.000( ع�ضرون  اإجمايل 
املنذرة لتخاذ كافة  ، واإل �ضي�ضطر  الإن��ذار  ايام حتت�ضب من تاريخ ن�ضر هذا 
الإجراءات القانونية والق�ضائية جتاه املنذر اليه للمطالبة بكافة احلقوق التي 
يخوله القانون للموؤجر ، مع طلب كافة التعوي�ضات املنا�ضب وما يالزم ذلك 

من فوائد قانونية وم�ضروفات ور�ضوم اإدارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/524(
املنذر : نورلن بيك�ضينوف 

املنذر اإليهم : 1- تنامى بروبريتيز -  م م ح  2- بلقي�س ريزيدن�س - م م ح
3- ايفا هوتيلز ان ري�ضورت - م م ح  4- ذكري�ضنت ريزيدن�س - م م ح 

 2011/3/31 امل��وؤرخ يف  وملحقها   2007/9/19 املوؤرخة يف  البيع  اتفاقية  بف�ضخ  اليهم  املنذر  املنذر  ينذر   -  : املو�ضوع   
رقم  ال�����ض��ق��ة  ���ض��راء  بخ�ضو�س  ال��ي��ه��م  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ب��ني  امل��رم��ة   2017/11/14 يف  امل�����وؤرخ  ملحقها  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
)CBR3605( الكائنة يف مبنى بلقي�س ريزيدن�س الطابق ال�ضاد�س ، نوع دي 1 ، يف اإمارة دبي ، الإم��ارات العربية 
املتحدة ، ورد املبالغ امل�ضددة من قبل املنذر اىل املنذر اليهم لقاء ثمن ال�ضقة املذكورة انفا والتي باإجمايل وقدره - / 
6.700.020 درهم )�ضتة ماليني و�ضبعمائة الف وع�ضرون درهم( اىل جانب الفائدة القانونية ال�ضنوية بواقع 12% من 
تاريخ الت�ضليم احلا�ضل يف الربع الأول من عام 2018 وحتى ال�ضداد التام ، مع ت�ضمني املنذر اليهم العطل وال�ضرر 
والر�ضوم وامل�ضاريف ، وذلك يف موعد اق�ضاه ثالثون يوما من تاريخ ا�ضتالمكم لهذا الن�ضر ، واإل �ضوف ن�ضطر اآ�ضفني 
لتخاذ كافة الإجراءات القانونية جتاهكم لتح�ضيل حقوق موكلنا ، مع احلفاظ على كافة حقوق املنذر الأخرى جتاه 

املنذر اليهما ، وحتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف القانونية والق�ضائية التي قد يتكبدها موكلنا فيما بعد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
اإعالن بالن�شر

رقم )2020/528(
املنذرة : هيبورث. بي. ام . اأي. )�س.ذ.م.م(

املنذر اليه : �ضعيد عبدالفتاح حممد يو�ضف - م�ضري اجلن�ضية 
ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته مدير املخطر اليها الأوىل واملوقع على ال�ضيكات جئنا 
مبوجب هذا الكتاب ننذركم بوجوب �ضداد املبلغ املتبقي واملر�ضد بذمتكم وهو 
)310.983.59( درهم اإماراتي ثالثمائة وع�ضرة الف وت�ضعمائة وثالثة وثمانون 
درهم وت�ضعة وخم�ضون فل�ضا للمخطرة ، وذلك خالل مدة اق�ضاها خم�ضة ايام من 
تاريخ الن�ضر ، واإل �ضوف ن�ضطر اآ�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم وعلى 

م�ضوؤوليتكم ونفقتكم ، حمتفظني بكافة احلقوق لية جهة كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 2577/2019/305 اإ�شتئناف جتاري  
مو�ضوع الإ�ضتئناف: اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2147/2019 جتاري جزئي 

والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب   
ريا�س    : وميثله  م�ضتاأنف   : بالق�ضية  �ضفته   - نيليات  م��وي��دو  عبيد   : الإع����الن  ط��ال��ب 
ايدا�ضريى   -1  : اإعالنهما  املطلوب  وكيل   : بالق�ضية  �ضفته    - الكبان  حممود  عبداملجيد 
كاندى كونحمد كوجنابدول - ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته مدير لل�ضركة ايه. ون للمعدات 
الطبية )�س ذ م م(  2-ن�ضيد تاتان كانديبل بوكر حاجي كارلت ميتال - �ضفتهما بالق�ضية 
: م�ضتاأنف �ضدهما. جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم 
ال�ضادر بالدعوى رقم 2019/2147 جتاري جزئي بتاريخ 2019/10/24 وحددت لها جل�ضه يوم 
الحد املوافق 2020/2/2  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�ضي 

ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6557/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2017/1170 جتاري جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )217704 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضيلفر كا�ضتل لالإن�ضاءات - �س ذ م م - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ  
 : اإعالنه  املطلوب  وكيل   : بالق�ضية  �ضفته   - الزعابي  �ضالح  مفتاح  علي  احمد   : وميثله 
1- موؤ�ض�ضة طريق الثقة لتجارة مواد البناء وميثلها / علي بن حممد بن علي القالف - 
عماين اجلن�ضية - ب�ضفته مالك املوؤ�ض�ضة - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل 
اع��اله والزامك  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  الإق��ام��ة. مو�ضوع 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )217704( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6719/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/504 جتاري جزئي ، 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )271942.5 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب   : بالق�ضية  �ضفته   - اجلهني  �ضليمان  بن  جبارة  بن  �ضامي   : الإع���الن  طالب 
التنفيذ  وميثله :  فهد عبداهلل قمر حممد - �ضفته بالق�ضية : وكيل املطلوب اإعالنه 
: 1- جا�ضم ح�ضني جوهر فرحان خمي�س - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  الإقامة. مو�ضوع  حمل 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )271942.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7031/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/2013 جتاري جزئي ، 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )63370 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : مرمي عمرية لت�ضميم الزياء - ملالكتها / مرمي عبداهلل ح�ضني علي 
العمرية - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ  وميثله :  را�ضد عبداهلل علي بن عرب - 
�ضفته بالق�ضية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- مرمي خليفة �ضعيد بن قري�س الفال�ضي 
- �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة. مو�ضوع الإعالن : قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )63370( 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات  التنفيذ  درهم اىل طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 90
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ جوزيف دني�س دني�س - هندي اجلن�ضية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  يف ب�ضمة القرائن للمقاولت الفنية - مبوجب 
�ضاليل قا�ضم بوثان فالبيل -  �ضاتيانكاندى  اليا�س  ال�ضيد/  رخ�ضة رقم )740357( اىل 
هندي اجلن�ضية  تعديالت اخرى : تنازل �ضاحب الرخ�ضة اىل اخر. وعمالبن�س املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل 
. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه 
بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 92

املطرو�ضي  دخني  بن  عبدالرحمن  حممد  احمد  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
وذلك    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية  الإمارات   -
)حملة  يف  اجلن�ضية  الإمارات   - املطرو�ضي  دخني  بن  حممد  احمد  حممد  ال�ضيد/  اىل 

العا�ضمة للحج والعمرة( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )539050(
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 94

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ ياد با�ضا خاي�ضتا با�ضا - باك�ضتان  اجلن�ضية يرغب يف 
افتخار  احمد  افطاب  ال�ضيد  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
ح�ضني - باك�ضتان اجلن�ضية وذلك يف الرخ�ضة )مطعم فخر الباك�ضتان( والتي تاأ�ض�ضت 
من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   )532422( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر 
هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   

اعـالن تغيري ا�شـم
حمكمة  اىل  بطلب  حممد(  احمد  )امينة  املواطنة  تقدمت 
من  ا�ضمها  بتغيري  التوثيقات  ق�ضم  البتدائية  اأبوظبي 
)امينة( اىل)اآمنه( وتقرر خماطبتكم لالإفادة عما اإذا كانت 
عليها �ضوابق او قيود جزائية اأو مطلوبة لية جهة متنع من 

تغيري ا�ضمها. 
فاطمة حممد جازم - كاتب عدل

القا�شي/ حممد فا�شل ولد حممد �شامل - قا�شي التوثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 13807/2019/13 عمايل جزئي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها )5400( درهم وتذكرة عوده مببلغ )2000( 

 MB992217880AE:درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى
طالب الإعالن / 1-ا�ضيف خان مو�ضى خان  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  �ضركة القدرة لنظمة احلماية وال�ضالمه ذ.م.م - فرع دبي -   �ضفته بالق�ضية 
: مدعي عليه   -  جمهول حمل القامة 

مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها )5400( درهم 
 .MB992217880AE:وتذكرة عوده مببلغ )2000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى
وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  2020/2/2  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 12534/2019/13 عمايل جزئي 

مو�ضوع الدعوى : املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها )8500( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم 
 MB199276754AE:ال�ضكوى

طالب الإعالن / 1-حمزه امانت امانت علي  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  احمد عبدالرزاق لالعمال الفنية �س.ذ.م.م -   �ضفته بالق�ضية : مدعي 

عليه   -  جمهول حمل القامة 
املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�ضوع 
لها  وح��ددت   .MB199276754AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )8500(
جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2020/2/10  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
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•• لندن-وام:

العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  ا���ض��ت��ع��ر���ض��ت 
الرابع”خالل  ل�”اجليل  خ��ط��ت��ه��ا 
للتعليم  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  يف  امل�ضاركة 
لتكنولوجيا  امل�������ض���اح���ب  وامل���ع���ر����س 
امل���ق���ام ح��ال��ي��ا يف   BETT ال��ت��ع��ل��ي��م 
من  اأك��ر  عن  بح�ضور ممثلني  لندن 
األ����ف م�ضارك  م��ن  واأك����ر  دول����ة   90
على  التعليم  وزراء  م��ن  ك��ب��ري  وع���دد 

م�ضتوى العامل.
املنتدى  يف  ال���ك���ل���ي���ات  وف�����د  ت�����راأ������س 
الدكتور  ���ض��ع��ادة  غ����دا  ي��خ��ت��ت��م  ال����ذي 
جممع  مدير  ال�ضام�ضي  عبداللطيف 
�ضارك  ح��ي��ث  ال��ع��ل��ي��ا،  التقنية  ك��ل��ي��ات 
فعالياته  �ضمن  وحما�ضرة  جل�ضة  يف 
“اجليل الرابع:  حتدث خاللها حول 
م���ا ب��ع��د ال��ت��وظ��ي��ف ب��ح�����ض��ور معايل 
وزير  احل���م���ادي  اب��راه��ي��م  ب��ن  ح�ضني 
ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ح��ي��ث ط���رح روؤية 
وتوجهات القيادة احلكيمة يف الدولة 
التعليم  م��وؤ���ض�����ض��ات  لتمكني  و�ضعيها 
ال���ع���ايل م���ن ت��خ��ري��ج ك���ف���اءات ق����ادرة 

امل�ضتقبل،  حتديات  مع  التعامل  على 
“اجليل  ���ض��خ�����ض��ي��ة  ب���ن���اء  وم����راح����ل 

الرابع«.
ال�ضام�ضي  ال�����دك�����ت�����ور  ع�����ر������س  و 
لكليات  الرابع”  خطة”اجليل 
ملواجهة  والتي جاءت   ، العليا  التقنية 
فر�ضتها  التي  امل�ضتقبلية  التحديات 
وتاأثريها  الرابعة  ال�ضناعية  ال��ث��ورة 
الوظيفية  ال�����ض��وق  يف  امل��ت��غ��ريات  على 

الب�ضرية  ال���ك���وادر  اإع����داد  تطلب  مم��ا 
اأن  اىل  م�ضرياً  للم�ضتقبل،  ومتكينها 
على  ت��ق��وم  الرابع”  “اجليل  خ��ط��ة 
�ضخ�ضية  تكوين  بهدف  رك��ائ��ز  ث��الث 
الرابع”والتي  “اجليل  خ���ري���ج���ي 
مراحل  ث��الث  على  على  ب��ن��اوؤه��ا  يتم 
 “ ال��رق��م��ي��ة  “ال�ضخ�ضية  ت��ت�����ض��م��ن 
والحرافية  املهنية  “ال�ضخ�ضية  و 
الأعمال”  ري������ادة  “�ضخ�ضية  و   “

، وذل������ك ب���ال���رك���ي���ز ع���ل���ى امل����ه����ارات، 
املهارات  ميتلكون  مل��ن  امل�ضتقبل  لأن 
لفتا  ال�ضهادات..  من  اأك��ر  واملوهبة 
لبناء  التاأ�ضي�س  يف  الكليات  جناح  اىل 
خالل  م���ن  ال���راب���ع  اجل��ي��ل  �ضخ�ضية 
بال�ضهادات  الدرا�ضية  براجمها  رب��ط 
الطلبة  لتمكني  العاملية  الح��راف��ي��ة 
م����ن ال���ت���خ���رج ب�������ض���ه���ادات اأك���ادمي���ي���ة 
من  متخ�ض�ضة  اح��راف��ي��ة  واأخ�����رى 

اجل���ه���ة ال���ع���امل���ي���ة امل���ان���ح���ة ل���ه���ا ،مبا 
يف  ل��ل��م�����ض��ت��ج��دات  م��واك��ب��ت��ه��م  ي�ضمن 
امل��ه��ارات، وق��د مًكن ذل��ك الطلبة من 
احرافية  ����ض���ه���ادات  ع��ل��ى  احل�����ض��ول 
م�ضتوى  على  خا�ضة  ال��درا���ض��ة  اأث��ن��اء 
البلوك  م���ث���ل  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ت�ضني والذكاء ال�ضطناعي و انرنت 
الأ�ضياء والبيانات ال�ضخمة، للو�ضول 

ملخرجات احرافية رقمية.

واأ�ضاف الدكتور ال�ضام�ضي اأن الكليات 
اأعمال  رواد  تخريج  على  اأي�ضا  تركز 
م����ن خ�����الل ت���اأ����ض���ي�������س م���ن���اط���ق حرة 
اب��داع��ي��ة مت��ث��ل حا�ضنات  اق��ت�����ض��ادي��ة 
ورعايتها  لتطويرها  الطلبة  لأف��ك��ار 
ذو  اأو منتج  حلني حتولها اىل خدمة 
الأفكار  ت�ضجيع  مع  اقت�ضادية،  قيمة 
التكنولوجيا  على  القائمة  وامل�ضاريع 
بالإمكان  وال��ت��ي  واملتقدمة  احلديثة 

املناف�ضة بها عاملياً.
وحتدث الدكتور ال�ضام�ضي عن الروؤية 
تعتمد على  والتي  للتعليم  امل�ضتقبلية 
التكنولوجي  التطور  م��ن  ال�ضتفادة 
وبناء  اإع�����داد  عملية  ل�����ض��ال��ح  ال��ه��ائ��ل 
القدرات الب�ضرية ، ومن خالل حتليل 
طالب  ل��ك��ل  ال�ضخمة”  “البيانات 
وا�ضتثمار تقنيات الذكاء ال�ضطناعي، 
درا�ضي  منهاج  اإع���داد  م��ن  مب��ا ميكننا 

ف�������ردي م���ن���ا����ض���ب ل���ك���ل ط����ال����ب وف���ق 
التي  ب��ه  اخل��ا���ض��ة  الرقمية  ال��ب��ي��ان��ات 
وهواياته  وقدراته  ميوله  عن  تك�ضف 
وب��ال��ت��ايل ميكنه م��ن احل�����ض��ول على 
����ض���ه���ادة ع��ل��م��ي��ة خ��ا���ض��ة ت���ت���واف���ق مع 
قدراته وتلبي احتياجات �ضوق العمل.

وت���ط���رق ل��ر���ض��م م���الم���ح ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
تعليمي  من�����وذج  وت�������ض���ور  امل�����ض��ت��ق��ب��ل 
ي��ت��ج��اوز ح���دود امل��ك��ان وال���زم���ان فيما 
اأوبر”  غ����رار  ع��ل��ى  “التعليم  اأ���ض��م��اه 
التعليم  ت��ق��دمي  م��ن  �ضيمكن  وال����ذي 
يف  ي����رغ����ب  م�����ن  ل���ك���ل  “كخدمة” 
مبكان  ارتباطه  دون  عليها  احل�ضول 
اأو زمان ، حيث �ضيتيح هذا النوع من 
الأ�ضاتذة  اأف�����ض��ل  ا�ضتقطاب  التعليم 
التعلم  الطلبة ويتيح م�ضادر  واأف�ضل 
اأي  م��ن  ال��درا���ض��ة  وام��ك��ان��ي��ة  للجميع 
العامل وحتقيق اجناز بوقت  مكان يف 
اختفاء  ت��وق��ع  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة  قيا�ضي 
وحتول  اجلامعي”  “احلرم  م��ف��ه��وم 
للتكنولوجيا  مل�������ض���ادر  اجل����ام����ع����ات 
وم���������ض����اح����ات ل���ل���ت���ط���ب���ي���ق ال����داع����م����ة 

للدار�ضني.

•• ال�صارقة-الفجر:

ت�ضارك وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع 
بالتعاون مع وزارة الربية والتعليم 
 ،2020 ال��دويل  التعليم  يف معر�س 
مبركز اإك�ضبو ال�ضارقة خالل الفرة 
من 22 اإىل 24 يناير اجلاري، وذلك 
و�ضعياً  ال��ت��م��ري�����س  مل��ه��ن��ة  ل��ل��روي��ج 
امل��ه��ن��ة م��ن خ���الل ت�ضجيع  ل��ت��وط��ني 
مبهنة  لاللتحاق  والطالبات  الطلبة 
للم�ضاهمة  وال���ق���ب���ال���ة،  ال��ت��م��ري�����س 
رع���اي���ة �ضحية  ت���ق���دمي  يف  ال��ف��اع��ل��ة 

متميزة للمر�ضى. 
وتقدم وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع 
خ����الل م�����ض��ارك��ت��ه��ا ب��امل��ع��ر���س ع����دداً 

تخ�ض�ضات  يف  ال��درا���ض��ي��ة  امل��ن��ح  م��ن 
جامعات  م��ن  ع��دد  �ضمن  التمري�س 
الدولة، حيث تتكفل الوزارة بالر�ضوم 
وال�ضكن،  وامل���وا����ض���الت  ال���درا����ض���ي���ة 
مالية  ح��واف��ز  تقدمي  اإىل  بال�ضافة 
اأعداد  زي��ادة  بهدف  للطلبة،  �ضهرية 
املوؤهلة  املواطنة  التمري�ضية  الكوادر 
�ضحية  رع��اي��ة  تقدمي  يف  للم�ضاهمة 

متميزة للمجتمع.
تعزيز التوطني يف الوظائف الطبية 

البلو�ضي  �ضمية  ال��دك��ت��ورة  واأ����ض���ارت 
ال����وزارة  يف  ال��ت��م��ري�����س  اإدارة  م��دي��ر 
حتظى  ال��ت��م��ري�����س  م��ه��ن��ة  اأن  اإىل 
ع���اٍل م��ن اله��ت��م��ام والأولوية  ب��ق��در 
وميثل  ال���������وزارة،  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة  يف 

بال�ضارقة  ال���دويل  التعليم  معر�س 
لدعم  م���ن���ا����ض���ب���ة  وط���ن���ي���ة  م���ن�������ض���ة 
ج��ه��ود ال����وزارة ال��ه��ادف��ة ل��رف��ع ن�ضبة 
اإىل  والو�ضول  بالتمري�س  املواطنني 
واملجتمعية،  املهنية  امل�ضتويات  اأعلى 
ال�ضحية  امل����وا�����ض����ف����ات  وم����واك����ب����ة 
ال��ع��امل��ي��ة وامل���م���ار����ض���ات امل��ب��ن��ي��ة على 
اأن  اإىل  الأدل�����ة وال���راه���ني، م��ن��وه��ة 
املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  خطة 
التمري�س  م��ه��ن��ة  ج��اذب��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
ت�����ض��م��ل ث��الث��ة حم����اور رئ��ي�����ض��ة، هي 
بينما  والإع��الم،  والتوعية  التحفيز، 
التعليم  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث  امل���ح���ور  ي��رك��ز 
مهنة  التمري�س  ل��ي��غ��دو  وال��ت��دري��ب 

جاذبة للكوادر املواطنة. 

الرتويج للفر�ش الوظيفية
ولفتت الدكتورة �ضمية اإىل اأن م�ضاركة 
ال����وزارة يف امل��ع��ر���س ت��اأت��ي ت��واف��ق��اً مع 
تطلعاتها الطموحة للرويج للفر�س 
الوظيفية املتاحة لزيادة ن�ضبة الكوادر 
التمري�ضية  التخ�ض�ضات  يف  املواطنة 
والطبية والفنية والإدارية، من خالل 
تخ�ض�ضات  يف  الدرا�ضية  املنح  عر�س 
تدريبية  دورات  وت��ق��دمي  التمري�س 
بهدف جذب وت�ضجيع ال�ضباب املواطن 
التمري�س  ���ض��ل��ك  يف  الل��ت��ح��اق  ع��ل��ى 
واإعداد خريج متميز وفعال قادر على 

املناف�ضة يف �ضوق العمل.
واأكدت د �ضمية على اأهمية امل�ضاركة يف 
املعر�س جلذب اأمهر الكفاءات املواطنة 

التوظيف  ف��ر���س  اإت���اح���ة  م���ن خ���الل 
امل���ن���ا����ض���ب���ة، يف ظ����ل م�����ض��ع��ى ال�������وزارة 
لتقدمي العديد من احلوافز والرامج 
للملتحقني  ال��ع��م��ل��ي��ة  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
دعم  مقدمتها  ويف  ال��وظ��ائ��ف،  ب��ه��ذه 
خالل  من  التمري�س  جاذبية  مبادرة 
مهنة  ع��ن  النمطية  ال�����ض��ورة  تغيري 
الإحتياجات  وحت���دي���د  ال��ت��م��ري�����س، 
الركيز  ب��ه��دف  ل���ل���وزارة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
ع��ل��ى ال��ت��خ�����ض�����ض��ات امل��ط��ل��وب��ة، وهي 
التمري�س  ق����ط����اع  ح�����ول  ت���ت���م���ح���ور 
والعناية املركزة، ومتري�س الطوارئ، 
امل��رك��زة بحديثي  ال��ع��ن��اي��ة  ومت��ري�����س 

الولدة، وغريها.
ال�ضحة  وزارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 

ووق������اي������ة امل���ج���ت���م���ع مم���ث���ل���ة ب��������ادارة 
وزارة  مع  بالتعاون  نظمت  التمري�س 
ال��رب��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م، ع�����دداً م���ن ور�س 
العمل لطلبة وطالبات املدار�س �ضمن 
ب��رن��ام��ج الإر����ض���اد الك���ادمي���ي واملهني 
كادر  اىل  وان�ضم  م  “َعزِّ ع��ن��وان  حت��ت 

اإطالع  “ بهدف  التمري�س الإماراتي 
ع��ل��ى مهنة  امل���دار����س  طلبة وط��ال��ب��ات 
الكوادر  ب���دور  وتعريفهم  التمري�س 
ال�ضحي  القطاع  �ضمن  التمري�ضية 
بالإ�ضافة  ال��درا���ض��ي��ة،  امل��ن��ح  وب��رن��ام��ج 
التمري�س  ع��امل  يف  رحلة  تقدمي  اإىل 

 VR م��ن خ��الل ال��واق��ع الف��را���ض��ي
التعلم  جل��ع��ل   ،3D الأب���ع���اد  ث��الث��ي 
وتغيري  وت���ف���اع���ل���ي���ة  ج���اذب���ي���ة  اأك������ر 
ال�ضورة النمطية عن مهنة التمري�س 
ب�����ض��ك��ل ع����ام و����ض���رح مم���ي���زات واآف�����اق 

التطور املهني. 

•• دبي-الفجر:

باأعلى  اللتزام  يف  جلهودهم  تقديراً   
معايري اجلودة واملطابقة للموا�ضفات، 
الطاير،  ���ض��ع��ي��د حم��م��د  م��ع��ايل  ك����ّرم 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب  الع�ضو 
35 من  دب���ي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
“املوردين  ف��ئ��ات  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  م�����وردي 
و”املوردين  ال�ضراتيجيني” 
الرئي�ضيني” و”املوردين الأ�ضا�ضيني” 
حممد  موؤ�ض�ضة  اأع�ضاء  و”املوردين 
ال�ضغرية  امل�ضاريع  لتنمية  را���ض��د  ب��ن 

واملتو�ضطة«.
التكرمي،  ح���ف���ل  خ�����الل  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
“اأ�ضهمت  ال����ط����اي����ر:  م����ع����ايل  ق������ال 
العمليات  مت��ي��ز  يف  امل����وردي����ن  ج��ه��ود 
دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  الت�ضغيلية 
اأف�ضل  م���ن  واح������دة  اأ���ض��ب��ح��ت  ال���ت���ي 

امل���وؤ����ض�������ض���ات اخل���دم���ات���ي���ة واأك����ره����ا 
العامل،  م�ضتوى  على  ومت��ي��زاً  ك��ف��اءة 
املهمة،  الإجن���ازات  من  العديد  حتقق 

الإم���ارات  دول��ة  احتفاظ  اأب��رزه��ا  لعل 
العربية املتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء 
يف  ع��امل��ي��اً  الأول  باملرتبة  دب���ي،  وم��ي��اه 

احل�ضول على الكهرباء، للعام الثالث 
ع��ل��ى ال���ت���وايل، وف���ق ت��ق��ري��ر ممار�ضة 
البنك  عن  ال�ضادر   2020 الأع��م��ال 
الدويل والذي يقي�س �ضهولة ممار�ضة 
اقت�ضاداً   190 يف  الأع���م���ال  اأن�����ض��ط��ة 
الطاير:  وتابع معايل  ال��ع��امل«.  ح��ول 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيدي  “يقول 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
“الو�ضايا  يف  اهلل،  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
كتابه  يف  �ضموه  ن�ضرها  الع�ضر” التي 
خم�ضني  يف  ق�����ض��ة   50 “ق�ضتي: 
يف  حياة  اأ�ضلوب  “التناف�ضية  عاماً”: 
احلكومات، من غريها تراجع الهمم، 
العزائم”.  وتفر  احلما�ضة  وتنطفئ 
ويف ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب�����ي، ويف 
رائدة  كموؤ�ض�ضة  الهيئة  روؤي����ة  اإط����ار 
نحر�س  وم��ب��ت��ك��رة،  م�ضتدامة  ع��امل��ي��اً 

�ضركائنا  ب��ني  التناف�ضية  تعزيز  على 
م����ن امل�����وردي�����ن وف�����ق اأع����ل����ى درج�����ات 
النزاهة وال�ضفافية، اإمياناً منا باأهمية 
التميز  الناجحة يف حتقيق  ال�ضراكات 
وال��ت��ط��وي��ر امل�����ض��ت��م��ر ل���الأع���م���ال، مبا 
كنموذج  دب��ي  مكانة  تر�ضيخ  يف  ي�ضهم 
والبناء  امل��ث��م��ر  ال��ت��ع��اون  يف  ي��ح��ت��ذى 
واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  ب��ني 
مل���ا ف��ي��ه م�����ض��ل��ح��ة ج��م��ي��ع الأط������راف 
وت��ع��زي��ز ���ض��ع��ادة ال��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع، يف 
التعاون  ت�����ض��ج��ع  حم���ف���زة  ب��ي��ئ��ة  ظ���ل 
التزامنا  اإط��ار  ويف  امل�ضرك.  والعمل 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  وتوجيهات  ب��روؤي��ة 
و”املبادئ  اخلم�ضني”  “وثيقة  يف 
الرابع  و”وثيقة  لدبي”،  ال��ث��م��ان��ي��ة 
من يناير 2020” وال�ضراتيجيات 
واخلطط احلكومية ذات ال�ضلة، نعمل 
على متكني بيئة الأعمال وتعزيز دور 

التي  وال�ضغرية  املتو�ضطة  ال�ضركات 
للتنمية  الرئي�ضة  املحركات  اأح��د  تعد 
اإىل  ال�ضتماع  على  ونحر�س  دب��ي،  يف 
املوردين  م��ن  ���ض��رك��ائ��ن��ا  واأف���ك���ار  اآراء 
وت����ع����ري����ف����ه����م مب�������ب�������ادرات وب�����رام�����ج 
على  وم�ضاعدتهم  الهيئة  وم�ضروعات 
وفق  ومنتجاتهم  خدماتهم  تطوير 

اأعلى امل�ضتويات العاملية«.
الذين  امل��وردي��ن  الطاير  معايل  ودع��ا 
مت تكرميهم ملوا�ضلة التميز واللتزام 
امل��ع��اي��ري وامل��وا���ض��ف��ات لتعزيز  ب��اأع��ل��ى 

تناف�ضية  يف  وامل�����ض��اه��م��ة  تناف�ضيتهم 
الهيئة واإمارة دبي، ملا فيه خري ورفعة 
دولة الإمارات و�ضمان م�ضتقبل اأكر 

اإ�ضراًقا لأجيالنا القادمة.
اإبراهيم  ي���و����ض���ف  ال���دك���ت���ور  واأ������ض�����ار 
للرئي�س  التنفيذي  النائب  الأك���رف، 
لقطاع دعم الأعمال واملوارد الب�ضرية 
اأن  اإىل  دب���ي،  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  يف هيئة 
التوا�ضل  تعزيز  على  حتر�س  الهيئة 
وتكرمي  امل���وردي���ن،  م��ن  �ضركائها  م��ع 
للتزامهم  ت��ق��دي��راً  منهم  املتميزين 

وت�ضمل  الهيئة  يف  املعتمدة  باملعايري 
مطابقة املوا�ضفات، واللتزام بالوقت 

املحدد وكميات التوريد. 
 وق������د اأع��������رب امل�����������وردون ال����ذي����ن مت 
تكرميهم عن تقديرهم لهيئة كهرباء 
الطيبة،  ال��ل��ف��ت��ة  ل���ه���ذه  دب����ي  وم���ي���اه 
على  حت���ر����س  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  م���وؤك���دي���ن 
اآرائهم  اإىل  للتعرف  معهم  التوا�ضل 
وم��الح��ظ��ات��ه��م، وت���وف���ر ال��ع��دي��د من 
اأعلى  وف��ق  التوريد  ل�ضركات  الفر�س 

معايري النزاهة وال�ضفافية. 

•• ال�صارقة-وام:

باملركز  وا�ضتمع  اق���راأ  مكتبة  ك��رم��ت 
العربية لدول اخلليج  للغة  الربوي 
والفائزات  املتميزات  املكتبة  ع�ضوات 
ثقافية”  “ب�ضمات  م�����ض��اب��ق��ت��ي  يف 
اإطار  يف  وذل���ك  وحكايا”  و”عناوين 
تقوية  اإىل  الرامية  املكتبة  م��ب��ادرات 
وت��ع��زي��ز ال�����ض��ل��ة ب���ني ال���ق���راءة وبني 
اأ���ض��رة واعية،  اأف���راد الأ���ض��رة، وجعلها 
تطور  م�������ض���رية  يف  وت���رت���ق���ي  ت����ق����راأ 
املجتمع، من خالل خلق جو حمبب 
اأف���راد ال���ض��رة والقراءة  وج���اذب ب��ني 
ال��ه��ادف��ة ب��اأن��واع��ه��ا، م��ن خ��الل اإدراج 
ومن�ضجمة  متميزة  ق��رائ��ي��ة  اأن�ضطة 
مع اأ�ضلوب حياتهم اليومي املزدحم .

احل���ف���ل اخلتامي  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
املكتبة   2019 وف��ع��ال��ي��ات  لأن�ضطة 
لدول  العربية  للغة  الربوي  باملركز 
اجلامعية  املدينة  يف  مب��ق��ره  اخلليج 
�ضم�ضة  ال�ضيخة  بح�ضور  بال�ضارقة 
بنت ح�ضر بن مانع اآل مكتوم الع�ضو 
الدكتور  اقراأ و�ضعادة  الفخري ملكتبة 
عي�ضى احلمادي املدير املركز الربوي 
للغة العربية لدول اخلليج بال�ضارقة 
املازمي  ���ض��اه��ني  ال���دك���ت���ور  و����ض���ع���ادة 
بال�ضارقة  ال�ضت�ضاري  املجل�س  ع�ضو 
وامل�����ض��ت�����ض��ار ال��دك��ت��ور ح��ب��ي��ب ب���ولد، 
بنت  املبدعة  ال�ضاعرة  م��ن  مب�ضاركة 
وال�ضاعر  امل���ر،  ح��م��دة  ال�ضاعرة  زاي���د 
وع�ضوات  احل����ارث����ي  ���ض��ي��ف  امل���ت���األ���ق 
م��ك��ت��ب��ة اق����را وا���ض��ت��م��ت��ع، وج��م��ع من 

احل�ضور.
فقد كرمت ال�ضيخة �ضم�ضة بنت ح�ضر 
بو�ضنني  وداد  والأ���ض��ت��اذة   ، مكتوم  اآل 
ع�ضوات   ، الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����ض��ة 
املكتبة املتميزات وهن ، الأ�ضتاذة ح�ضة 
املهريي  �ضيخه  وال���ض��ت��اذة  اجل��اف��ل��ة 
وال�ضتاذة  جويلي  ���ض��وزان  وال�ضتاذة 
م��ه��رة احل��م��ريي وال���ض��ت��اذة جيهان 
الكوهجي  وداد  وال��دك��ت��ورة  حم��م��ود 
وال�ضتاذة  الطاهر  اأمينة  وال���ض��ت��اذة 
ندى فرني ، اللواتي �ضاركن يف اإعداد 
املبادرات املفيدة والهادفة التي تن�ضر 

الثقافة واملعرفة وتعزز القراءة .
م�ضابقة  يف  ال��ف��ائ��زات  تكرمي  مت  كما 
ب�ضمات ثقافية واحلائزات على املركز 
الأول وهن فريق ا�ضحاب الهمم املكون 

من الأ�ضتاذة فداء الكندي وال�ضتاذة 
بثينة عبداهلل وال�ضتاذة كوثر �ضري 
وال�ضتاذة منى خليفة والدكتورة ر�ضا 
ع���ب���داهلل وامل���ت���ط���وع حم��م��د ق���ب���اين ، 
الثاين  باملركز  الفائز  الأ�ضرة  وفريق 
واملكون من الدكتورة فاطمة الدربي 
وال�ضتاذة  عي�ضى  فاطمة  والدكتورة 
اأحمد  رغ��دة  وال���ض��ت��اذة  قا�ضم  زينب 
وتكرمي   ، ف��ا���ض��ل  جميلة  وال���ض��ت��اذة 
املركز  على  احلا�ضل  الت�ضامح  فريق 
الأ���ض��ت��اذة جمانة  وامل��ك��ون من  الثالث 
يو�ضف  ���ض��ل��م��ى  وال������ض�����ت�����اذة  ال���ب���ن���ا 
ك��م��ا مت   . ب�����ض��رى �ضمحة  وال���ض��ت��اذة 
عناوين  م�ضابقة  يف  الفائزات  تكرمي 
اميان  القا�ضة  الطالبة  وهن  وحكايا 
القا�ضة  وال��ط��ال��ب��ة  ال�����ض��ب��اغ  حم��م��د 

اآية حممد ال�ضباغ والطالبة القا�ضة 
ندى داوود ال�ضلودي . وتهدف املكتبة 
القراءة  وث��ق��اف��ة  امل��ع��رف��ة  ن�����ض��ر  اإىل 
الطاقات  واإب�����راز  ع��ام��ة،  املجتمع  يف 
املنت�ضبات  ال��ع�����ض��وات  ل���دى  ال��ك��ام��ن��ة 
الثقافية  بالرموز  والتعريف  للنادي، 
ب����الدن����ا،  وال���ع���ل���م���ي���ة وال���ف���ك���ري���ة يف 
الجتماعية  ب��ال��ق�����ض��اي��ا  واله���ت���م���ام 
والربوية املعا�ضرة وطرحها للحوار 
وامل��ن��اق�����ض��ة وت��ق��ري��ب وج��ه��ات النظر 
م��ن خ��الل احل���وار ال��ه��ادف، وتوجيه 
الع�ضوات اإىل العمل التطوعي، وذلك 
لتطوير املجتمع من خالل الفعاليات 
التي تري بها املكتبة، واإ�ضدار جملة 

ثقافية اأ�ضرية توعوية.
وق�����د ح��ق��ق��ت امل�����ب�����ادرة ال���ك���ث���ري من 

لن�ضر  الهادفة  املجتمعية  الفعاليات 
ال���ق���راءة وال��ث��ق��اف��ة والط�����الع، حيث 
و�ضل عدد املنت�ضبني اإىل 200ع�ضوة 
اجلن�ضيات  خمتلف  م��ن  ال��ن��ادي  اإىل 
ك��ت��اب��ا يف   254 ال���ع���رب���ي���ة، وق�������راءة 
 ، اعجبني  ك��ت��اب  و  زاي���د  ب��ن��ات  جل�ضة 
67 كاتبا وكاتبة ملناق�ضة  وا�ضت�ضافة 

ا���ض��دارات��ه��م الأدب���ي���ة ، وت��ن��ف��ي��ذ 52 
والطالبات  للطالب  قرائية  م��ب��ادرة 
ور�����س   15 وت���ن���ف���ي���ذ  امل������دار�������س،  يف 
وا�ضت�ضاف  ال��ه��م��م،  لأ���ض��ح��اب  ع��م��ل 
اأم�ضية  لأحياء  و�ضاعرة  �ضاعرا   14
ملناق�ضة  ندوات،   10 واإقامة  �ضعرية، 
القانونية  والآراء  ال�ضت�ضارات  واأخ��ذ 

م��ن امل��ح��ام��ني وامل��ح��ام��ي��ات يف املجال 
الأ�ضري، وامتت 38 دورة يف التنمية 
الب�ضرية وتطوير الذات، واإقامة 13 
الطبي،  اجل���ان���ب  يف  ل��ل��ث��ق��ي��ف  ور����ض���ا 
 18 و  الت�ضكيلي،  الفن  يف  ور���س  و7 
فعاليات لكبار ال�ضن والأيتام، وتنظيم 
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ت�صارك يف معر�ش التعليم الدويل 2020 

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تقدم منحًا درا�سية وفر�سًا وظيفية يف جمال التمري�س

تقديرًا للتزامهم باأعلى املعايري واملوا�صفات

هيئة كهرباء ومياه دبي تكرم 35 من املوردين واأع�ساء موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة

»مكتبة اقراأ وا�ستمع« بال�سارقة تكرم الفائزات يف م�سابقتي »ب�سمات ثقافية« و »عناوين وحكايا«

كليات التقنية ت�ستعر�س خطة اجليل الرابع يف املنتدى العاملي للتعليم بلندن

•• املنامة -وام:

الحتادين  رئي�س  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضلطان  ب��ن  ���ض��امل  ال�ضيخ  املهند�س  زار 
الثاين  النائب  خليفة  اآل  را�ضد  بن  عي�ضى  ال�ضيخ  للمبارزة  والعربي  الإم��ارات��ي 
الأوملبية  للجنة  الفخري  الرئي�س  والريا�ضة  لل�ضباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س 
البحرينية الذي تعر�س لوعكة �ضحية اأدخل على اإثرها امل�ضت�ضفي الع�ضكري يف 
مملكة البحرين ال�ضقيقة. وتبادل ال�ضيخ �ضامل بن �ضلطان القا�ضمي مع ال�ضيخ 
عي�ضى بن را�ضد اآل خليفة - خالل الزيارة بح�ضور ال�ضيخ �ضلمان بن عي�ضى بن 
را�ضد اآل خليفة والعميد الركن على بن حممد اآل خليفة رئي�س احتاد الطائرة 
البحريني- الأحاديث الأخوية حول ما يربط اأبناء دول جمل�س التعاون اخلليجي 
اأن  �ضائال اهلل عز وجل  ال�ضحي و�ضري عالجه  من و�ضائج واطماأن على و�ضعه 
مين عليه بال�ضحة و ال�ضفاء العاجل. من جهته قدم ال�ضيخ عي�ضى بن را�ضد اآل 

خليفة �ضكره و تقديره لل�ضيخ �ضامل بن �ضلطان القا�ضمي على هذه الزيارة.

�سامل بن �سلطان القا�سمي يزور عي�سى بن را�سد اآل خليفة يف امل�ست�سفى الع�سكري بالبحرين خليفة بن طحنون يح�سر اأفراح 
الكعبي والدهماين يف الفجرية

•• الفجرية -وام:

مدير  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ح�ضر 
ويل  دي���وان  يف  ال�ضهداء  اأ���ض��ر  ���ض��وؤون  مكتب  تنفيذي 
اأم�����س يف  اأق��ي��م  ال��ذي  اأب��وظ��ب��ي حفل ال�ضتقبال  عهد 
اإمارة الفجرية مبنا�ضبة زفاف عيد �ضامل علي الكعبي 
ال��ك��ع��ب��ي اإىل كرمية  ���ض��امل  ال�����ض��ه��ي��د ي��و���ض��ف  ���ض��ق��ي��ق 
خليفة  ال�ضيخ  وهناأ  الدهماين.  فار�س  عبيد  حممد 
بن طحنون اآل نهيان العري�س وذويه متمنيا له حياة 
ملوؤها ال�ضعادة والرفاء داعيا املوىل عز وجل اأن يرزقه 

الذرية ال�ضاحلة.
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•• وا�صنطن-وكاالت

اأطلقه  ال�������ذي  ال���و����ض���ف  ي���ك���ن  مل 
الأم��ري��ك��ي��ة على  ال�ضحف  ع��دد م��ن 
احلكومة اللبنانية اجلديدة برئا�ضة 
ح�ضان دياب، اأي “حكومة حزب اهلل 
التناغم مع  اإط��ار  اإل يف  وحلفاوؤه”، 
اللبنانية”  “الغرفة  يف  ي����دور  م���ا 
التي  بوا�ضنطن،  اخل��ارج��ي��ة  ب���وزارة 
اأ�ضل  وح��ل��ف��ائ��ه  اهلل  ح���زب  ت���رى يف 
امل�ضكلة اللبنانية و�ضالت و�ضلها مع 
اإىل  �ضوريا  من  الإقليمية،  الأزم���ات 

العراق واليمن واإيران.
“وول  �ضحيفة  ك�ضفت  جهتها،  م��ن 
لدى  ن��ي��ة  ع���ن  جورنال”  ���ض��ري��ت 
ا�ضتمرار  لدرا�ضة  الأمريكية  الإدارة 
دع��م ه��ذه احل��ك��وم��ة ال��ت��ي و�ضفتها 
حزب  عليها  يهيمن  “حكومة  باأنها 
اأن م�ضوؤويل  موؤكدة  اهلل وحلفاوؤه”، 
بقطع  ج��دي��اً  يفكرون  ت��رام��ب  اإدارة 

امل�ضاعدات عن احلكومة اجلديدة.
وفيما يبدو اأن وا�ضنطن قررت عدم 
حادة،  م��واق��ف  ب��اإع��الن  ال�ضتعجال 
ج��اء م��وق��ف وزي���ر اخل��ارج��ي��ة مايك 
بومبيو ليكون الأبرز يف هذا الإطار، 
الوليات  ك��ان��ت  اإذا  عما  �ضئل  حيث 
املتحدة �ضتعمل مع حكومة ي�ضيطر 
اأعرف  “ل  وق���ال:  اهلل،  ح��زب  عليها 

اجلواب على ذلك حتى الآن«. 
اللبنانية  الأزم��������ة  رب�����ط  ب��وم��ب��ي��و 
ب���ال���ع���راق���ي���ة، ف���ي���م���ا ي���ع���ت���ر رب���ط���اً 
املنطقة  اأزم����ات  ح��ل  م��ع  للم�ضارين 
نظرَت  “اإذا  ق��ال:  حيث  ع��ام،  ب�ضكل 
اإىل الح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي جت���ري يف 
ب�����ريوت،  ب������ريوت ويف م�����دن خ������ارج 
ميكنك اأن ترى، متاماً كما يف بغداد 
- اذه����ب و���ض��اه��د الح��ت��ج��اج��ات يف 
اإنها لي�ضت احتجاجات �ضد  بغداد - 
اأم��ري��ك��ا، ه���ذه اح��ت��ج��اج��ات تطالب 
الحتجاجات يف  واحلرية.  بال�ضيادة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

معهد  يف  امل���م���ي���ز  ال���ب���اح���ث  ت���ط���رق 
كوغلني،  ك��ون  الأمريكي  غيت�ضتون 
ال���رك���ي رجب  ال��رئ��ي�����س  ق����رار  اإىل 
طيب اأردوغ��ان بالتدخل ع�ضكرياً يف 
احتمال  يعزز  ل  اأن��ه  معتراً  ليبيا، 
وح�ضب،  اأخطر  مرحلة  يف  ال��دخ��ول 
ب���ل ي���ن���ذر ب���اإع���ط���اء دف����ع ك��ب��ري اإىل 
ت�ضعى  التي  الإ�ضالموية  امليلي�ضيات 
وتاأ�ضي�س  البالد  على  ال�ضيطرة  اإىل 

حكم باأ�ضلوب اإخواين يف طرابل�س.
ب���رر اأردوغ������ان اإر����ض���ال ق���وات تركية 
اإىل ليبيا، بالرغبة يف تاأمني الدعم 

لرئي�س احلكومة فايز ال�ضراج. 
ل�ضغط  ال�����ض��راج  حكومة  وتتعر�س 
خليفة  امل�ضري  لهجوم  نتيجة  هائل 
ح��ف��ر ال����ذي ���ض��ي��ط��ر ع��ل��ى مناطق 

كفى.  اهلل  حل��زب  تقول  اليوم  لبنان 
فا�ضدة  غ���ري  ح��ك��وم��ة  ن���ري���د  ن��ح��ن 

تعك�س اإرادة �ضعب لبنان«.
امل�ضاعدات  تكون  اأن  بومبيو  واقرح 
الدولية متوقفة على قدرة احلكومة 
الإ�ضالحات  ���ض��ن  ع��ل��ى  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

الالزمة لإنعا�س القت�ضاد.
جورنال”  ���ض��ري��ت  “وول  وذك�����رت 
ك��ي��ف ع��ل��ق��ت ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة يف 
 200 العام املا�ضي موؤقًتا اأكر من 
ع�ضكرية  كم�ضاعدات  دولر  مليون 

واقت�ضادية للبنان.
كما اأ���ض��ارت م�����ض��ادر اخل��ارج��ي��ة اإىل 
بقيادة  احل��ال��ي��ة  ب���ريوت  حكومة  اأن 
الرئي�س مي�ضال عون وحزب اهلل لن 
تقدم يف امللفات العالقة ما كان ميكن 
اأن تقدمه يف احلكومة ال�ضابقة حتت 
من  لوجود  بالإ�ضافة  دويل،  �ضغط 

وا���ض��ع��ة م��ن ال���ب���الد، وي���ح���اول الآن 
الليبية.  العا�ضمة  على  ال�ضيطرة 
وجتلت قوة موقع حفر يف الأ�ضبوع 
اجل�����اري ب��ع��د ���ض��ي��ط��رة ق���وات���ه على 
م��ن�����ض��اآت اإن���ت���اج ال��ن��ف��ط احل��ي��وي��ة يف 
���ض��واح��ي ط��راب��ل�����س. ودف���ع���ت هذه 
ليبيا  اأن  تاأكيد  اإىل  ال�ضراج  اخلطوة 
تواجه تداعيات وخيمة اإذا مل ُيرفع 

احل�ضار. 
اإليها  ال��ت��ي دع��ت  ب��رل��ني  وب��ع��د قمة 
مريكل  اأجن��ي��ال  الأمل��ان��ي��ة  امل�ضت�ضارة 
لإع����الن وق���ف لإط����الق ال���ن���ار، قال 
اإذا  “�ضيكون الو�ضع كارثياً  ال�ضراج: 

بقي على هذا املنوال«.
من  اأي  يوافق  اأن  دون  اللقاء  انتهى 
الأط����راف على وق��ف لإط���الق النار 
م���ع م��واف��ق��ة ف���ات���رة م���ن الأط�����راف 
الدولية  ال���دع���وات  ع��ل��ى  امل��ت��ح��ارب��ة 

يح�ضبون كحلفاء للغرب يف احلكومة 
مثل وليد جنبالط و�ضعد احلريري 
اإىل  امل�ضادر  ولفتت  جعجع.  و�ضمري 
تعمل  وا�ضنطن  كانت  رئي�ضي  ملف 
على ح��ل��ه، وه��و اخل���الف احلدودي 
واإ�ضرائيل،  ل��ب��ن��ان  ب���ني  ال���ب���ح���ري 
التنقيب  ب��دء  اإىل  حله  ي���وؤدي  حيث 
عن النفط وانتاج الغاز الذي ميكن 

ت�ضديره ب�ضرعة اإىل اأوروبا.
اإن ح��ك��وم��ة بريوت  امل�����ض��ادر  وق��ال��ت 
���ض��ع��د احلريري  ب��رئ��ا���ض��ة  ال�����ض��اب��ق��ة 
تفا�ضيل  على  ال��ت��واف��ق  ت�ضتطع  مل 
اإ�ضرائيل ميكن لبنان من  اتفاق مع 
اخلروج من اأزمته ويجعله �ضريعاً يف 
واتهمت  البرولية.  ال��دول  م�ضاف 
بعد  الت����ف����اق  ب��ت��خ��ري��ب  اهلل  ح����زب 

املوافقة املبدئية من بريوت.
يف  ح��ك��وم��ة  اأي  اإن  ق���ال���ت  امل�������ض���ادر 

اأي  ملنع  الأ�ضلحة  لفر�س حظر على 
وارتفع  ال���ن���زاع.  يف  اإ���ض��ايف  ت�ضعيد 
اإعالنه  ب��ع��د  ال���دع���م حل��ف��ر  ح��ج��م 
الع�ضكرية  حملته  اأه����داف  اأح���د  اأن 
بني  ال�ضقوط  م��ن  ال��دول��ة  منع  ه��و 
الإ�ضالموية،  امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات  اأي������دي 
ال��ت��ي حت��ال��ف��ت م��ع ح��ك��وم��ة الوفاق 

الوطني.
ويرتبط الكثري من هذه املجموعات 
احل����زب  اأي  امل�����ض��ل��م��ني  ب������الإخ������وان 
ال�ضلطة  ا�ضتلم  ال���ذي  الإ���ض��الم��وي 
فرًة ق�ضرية ولكن كارثية، يف م�ضر 
املجاورة. ومن الأحزاب الإ�ضالموية 
ال���داع���م���ة حل��ك��وم��ة ال����وف����اق، حزب 
بلحاج  الكرمي  عبد  برئا�ضة  الوطن 
الذي تراأ�س �ضابقاً جمل�س طرابل�س 

الع�ضكري. 
اأم����ري اجلماعة  اأي�����ض��اً  ب��ل��ح��اج  ك���ان 

بالعقوبات  ت��ل��ت��زم  اأن  ي��ج��ب  ب���ريوت 
وخ�ضو�ضاً  والأم��ري��ك��ي��ة،  ال��دول��ي��ة 
تبيي�س  عمليات  منع  م�ضتوى  على 
الأموال وجتارة املخدرات، بالإ�ضافة 
اللبنانية  امل�����ض��ارف  دف���ع  وق���ف  اإىل 
تابعة  اأرب��اح��ه��ا جلمعيات  م��ن  ج���زءاً 
ا�ضتكمال  اإىل  بالإ�ضافة  اهلل،  حلزب 
يف  اخلا�ضة  باملحكمة  لبنان  ال��ت��زام 
ق�ضية رفيق احلريري ورفاقه املتهم 
بها حزب اهلل. التظاهرات يف بريوت 
م�ضتمرة، تزداد وتريتها اأو تنخف�س 
م��ن وق��ت لآخ���ر، ولكنها ل��ن تتوقف 
فالنهيار كبري ولن يتوقف ب�ضهولة 
امللف  ولكن يبقى  “كب�ضة زر”،  ب�  اأو 
الأب����رز ه��و خ���روج ح��ال��ة ك��ب��رية من 
داخل حزب اهلل واملجتمع املحيط به 
اأزمات  على  وم�ضتقبله  لبنان  تقدم 

طهران وحلفائها يف املنطقة. 

باتت  ال���ت���ي  امل���ق���ات���ل���ة  الإ����ض���الم���ي���ة 
منحلة، والتي �ضاركت اأي�ضاً يف حملة 
الإطاحة بالديكتاتور الليبي ال�ضابق 
م��ع��م��ر ال�����ق�����ذايف. وارت����ب����ط����ت تلك 
اجل��م��اع��ة ب��ال��ه��ج��وم الإره���اب���ي �ضد 
 2017 م���اي���و)اأي���ار(  يف  مان�ض�ضر 
يف  �ضخ�ضاً   23 �ضقط  خ��ل��ف  ال���ذي 
اأريانا  الأم��ري��ك��ي��ة  ل��ل��م��غ��ن��ي��ة  ح��ف��ل 

غراندي.
ع���ل���ى لئحة  اأي�������ض���اً  ب���ل���ح���اج  وذك������ر 
التي  الإره����اب����ي����ني  الإ����ض���الم���وي���ني 
و�ضعتها ال�ضعودية يف بداية اخلالف 

الديبلوما�ضي مع قطر يف 2017.
كوغلني،  ح�ضب  اليوم،  القلق  يكمن 
م���ن اح���ت���م���ال ا���ض��ت��غ��الل اأردوغ�������ان 
لإخفاق الو�ضطاء الدوليني يف اإنهاء 
حلكومة  دع��م��ه  لتكثيف  ال�������ض���راع، 
الوفاق الوطني. وبذلك، يعزز موقع 
الإ�ضالموية  امليلي�ضيات  من  العديد 

التي تدعمها. 
متحم�ضاً  داع����م����اً  اأردوغ�����������ان  ك�����ان 
ل��الإخ��وان امل�ضلمني  الإره��اب��ي حني 
ا�ضتلموا ال�ضلطة يف القاهرة، وهناك 
اأوروبا،  يف  خا�ضًة  متزايدة  خم��اوف 
م��ن و���ض��ع ال��رئ��ي�����س ال��رك��ي ن�ضب 
عينيه تاأ�ضي�س نظام م�ضابه يف ليبيا.
املفاجئ  غ��ري  م��ن  اأن  ك��وغ��ل��ني  اأك����د 
داعمتني  اأب�������رز  وق���ط���ر  ت���رك���ي���ا  اأن 
اأ�ضا�ضاً  وه���م���ا  ال�����وف�����اق،  حل���ك���وم���ة 
داعمتان ملتزمتان لتنظيم الإخوان 
الإرهابي. والدولة الأخرى الوحيدة 
التي تدعم حكومة الوفاق علناً هي 
ل��ك��ن ذل����ك ف��ق��ط ب�ضبب  اإي���ط���ال���ي���ا، 
ليبيا  البارزة يف  النفطية  م�ضاحلها 
ت�ضيطر  التي  املناطق  يف  وامل��وج��ودة 

عليها حكومة الوفاق. 
فرن�ضا  ت����دع����م  ال���ن���ق���ي�������س،  وع����ل����ى 
الإ�ضالموية  املجموعات  حفرملنع 
يف طرابل�س من التخطيط لهجمات 

اإرهابية �ضد الأرا�ضي الفرن�ضية.

خ�سرت حركة 5 جنوم 31 برملانيا، وهذا نزيف غري م�سبوق يف تاريخ الربملان

•• الفجر -تون�س
اأعلنت عبري مو�ضي رئي�ضة احلزب 
اجلمعة،  اأم�����س  احل��ر،  الد�ضتوري 
انها “اودعت اليوم �ضكاية جزائية 
باملحكمة  اجلمهورية  وكالة  ل��دى 
را�ضد  ���ض��د  ب��ت��ون�����س  الب���ت���دائ���ي���ة 
اخلريجي الغنو�ضي رئي�س الرملان 
ديوانه  رئ��ي�����س  خ�����ض��ر  واحل��ب��ي��ب 
خملوف  ال��دي��ن  �ضيف  وال��ن��ائ��ب��ني 
ورا���ض��د اخل��ي��اري وك���ل م��ن �ضباح 
ب���وع���زي وم�����راد احل�����وات ولطفي 
عنه  �ضيك�ضف  م��ن  وك���ل  امل���اج���ري 

البحث«.
واك�����������دت م����و�����ض����ي خ��������الل ن������دوة 
لت�ضليط  اأم�����س  عقدتها  �ضحفية 

ال�ضواء على واقعة العتداء التي 
ا�ضتهدفتها ونواب حزبها مبجل�س 
 16 اخلمي�س  ي���وم  ال�ضعب  ن���واب 
ملا  “خالفا  ان����ه  اجل�������اري،  ي��ن��اي��ر 
تلك  يف  حت��ق��ي��ق  ف���ت���ح  ح�����ول  راج 
يفيد  �ضيء  اي  يبلغها  مل  الواقعة 
“متت  ان��ه  على  م�����ض��ددة  بذلك”، 
ما  ك��ل  وت��دوي��ن  معاينة وحت��ري��ر 
ح�ضل م��ن اح���داث م��ن قبل عدل 
ت��ن��ف��ي��ذ وك���ذل���ك ك���ل م���ا ح�����ض��ل يف 
ما  ك���ل  ان  م�����رزة  الكوالي�س”، 
العتداء والطراف  يثبت ح�ضول 
مدعم  وامل��ت��واط��ئ��ة  ف��ي��ه  ال�ضالعة 
من  وغ��ريه��ا  و���ض��ور  بت�ضجيالت 

املوؤيدات.
املا�ضية  ال�ضنة  يف  انه  اىل  وا�ضارت 

تعر�س اأن�ضار حزبها اىل العتداء 
ال�ضكاية  ان  واىل  بوزيد  �ضيدي  يف 
واىل  ال��رف��وف،  يف  الن  اىل  ظلت 
حتى  اأن��ف�����ض��ه��م  ي��ك��ل��ف��وا  مل  “انهم 
اىل  امل���رور  قبل  املت�ضررين  �ضماع 
ما  ان  مو�ضي  واعترت  املتهمني«. 
يوؤ�ضر  ك��ب��ريا  خ��ط��را  ميثل  ح�ضل 
العنف  م���رب���ع  اىل  ال����ع����ودة  ع���ل���ى 
العنف  ان  وا���ض��اف��ت  وم��اأ���ض�����ض��ت��ة. 
موؤ�ض�ضاتي  بغطاء  يحظى  “اأ�ضبح 
انه  باعتبار  فيه  لب�س  ل  و�ضيا�ضي 
مل ي��ت��م يف ال�����ض��ارع ب���ل حت���ت قبة 
وا�ضح  “التواطوؤ  وان  الرملان”، 
ورئي�س  املجل�س  رئ��ا���ض��ة  ق��ب��ل  م��ن 
لفتة  ت��ع��ب��ريه��ا،  ح�ضب  ديوانه” 
كانوا  ال����ذي����ن  امل���ع���ت���دي���ن  ان  اىل 

يحملون �ضارات دخول ظلوا لفرة 
يعدون  وه��م  جميئها  قبل  طويلة 
انظار  امام  عليها  لالعتداء  العدة 

من �ضمتهم نواب الخوان.
م��ن ج��ه��ة اخ���رى ت��وج��ه��ت مو�ضي 
اليا�س  امل��ك��ل��ف  احل��ك��وم��ة  لرئي�س 
اوىل  ان  مفادها  بر�ضالة  الفخفاخ 
م�ضاوراته لت�ضكيل احلكومة كانت 
م���ع دع�����اة ع��ن��ف ب���اخ���رى اىل من 
و�ضفتهم ب� �جماعة حقوق الن�ضان 
تنديدهم  معيبة فيها عليهم عدم 

بالعنف الذي ا�ضتهدفها وحزبها.
���ض��ي��ن��ظ��م يوم  واع��ل��ن��ت ان ح��زب��ه��ا 
وقفة  ج���ان���ف���ي   25 ال�����ض��ب��ت  غ����د 
احتجاجية حتت عنوان “ل للعنف 

ال�ضيا�ضي” ب�ضاحة باردو.

•• الفجر – خرية ال�صيباين
املنديل،  م��اي��و  دي  ل��وي��ج��ي  رم���ى 
الكادر  بح�ضور  ا�ضتقالته  واأع��ل��ن 
ال�ضاب يف حركة 5 جنوم الذي ظل 
 ،2017 على راأ�ضها منذ �ضبتمر 
النتخابات  يف  ل���ل���ف���وز  وق�����اده�����ا 
 2018 م�����ار������س  ال���ت�������ض���ري���ع���ي���ة 
الأ�ضوات.  من  باملائة   33 بن�ضبة 
القيادة  ع��ن  لويجي  تخلى  ول��ئ��ن 
عن  وك��ذل��ك  للحركة،  ال�ضيا�ضية 
يف  احل����رك����ة  وزراء  م��ن�����ض��ق  دور 
احلكومة، فاإنه يعتزم البقاء وزيرا 

للخارجية.
جًدا  ن�ضًطا  يبقى  اأن  ا  اأي�ضً ويريد 
الوقت  “لقد حان  احلركة.  داخ��ل 
لإعادة التاأ�ضي�س، لأن اليوم تنتهي 
�ضيكون  ال��ي��وم  م��ن  وب��داي��ة  حقبة، 
اأنحاء  جميع  يف  ممثلني  للحركة 
البالد بطريقة منظمة ومهيكلة«.
وا�ضاف، “لقد كنت اأعمل على هذا 

امل�ضروع طيلة عام، واليوم اأ�ضتطيع 
اأن اأقول اإنني قد اأنهيت مهمتي... 
ل���ي���ب���داأ ال���ي���وم ط���ري���ق امل����وؤمت����رات 
وهي  للحركة،  اجلماعية  والقيادة 
حلظة  اإن���ه���ا  ت��اري��خ��ن��ا.  يف  الأوىل 
مهمة للغاية حيث تر�ضم حركة 5 
جنوم فكرة جديدة عن البلد على 
مدى العقود القادمة، و�ضنج�ضدها 
ل  ان��ه  يعني  وه���ذا  مًعا”.  جميًعا 
باأي  ال�ضيا�ضة  ع��ن  التخلى  ي��ن��وي 
حال من الأحوال. ومع ذلك، ورغم 
التفاته للم�ضتقبل، مل ي�ضتطع دي 
مايو ان يواري ال�ضعوبات ال�ضابقة 
هذه  م��ث��ل  اإدارة  “اإن  واحل��ال��ي��ة: 
م�ضاألة  امل��ت��ج��ان�����ض��ة  غ��ري  احل��رك��ة 
معّقدة، لأن هناك دائًما انق�ضامات 
وي�ضيف،  م�ضتائني”.  واأ�ضخا�س 
“اأ�ضواأ  خ�����ض��وم��ه:  اإىل  م�����ض��ريا 
الذين داخ��ل احلركة  اأع��داءن��ا هم 
وامن��ا من  اأجلها،  يعملون من  ول 

اأجل الظهور والروز«.

فاجاأ هذا القرار حلفاءه، قبل اأيام 
الإقليمية  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن  قليلة 
-رومانيا.  اإميلي  يف  يناير   26 يف 
�ضهام  تتهاطل  اأ���ض��ه��ر،  ع��دة  وم��ن��ذ 
ال��ن��ق��د ع��ل��ي��ه. دخ���ل ع��ل��ى م�ض�س 
الدميقراطيني،  م���ع  حت���ال���ف  يف 
م��اي��و م��ط��ل��ًق��ا لعبة  ي��ل��ع��ب دي  مل 
التحالف على الي�ضار، حماوًل بكل 
الو�ضائل لعب دور “اإبرة التوازن”، 
ك���ل عملية  ث��ق��ل��ه يف  ب��ك��ل  م��ل��ق��ي��ا 
التنفيذي.  اجل��ه��از  داخ���ل  حتكيم 
عمل  بتقوي�س  انتهى  موقف  وهو 
احلكومة، واإغ�ضاب برملانيي حركة 
الأ�ضا�س  يف  كانوا  الذين  جن��وم   5
منا�ضرين لتحالف يبقى بالن�ضبة 
لتفادي  ال���وح���ي���د  ال�����ض��ب��ي��ل  ل���ه���م 

النتخابات املبكرة.

حوكمة جماعية اأكرث
التحالف  كما ينتقد هوؤلء رف�ضه 
مع الدميقراطيني ملواجهة ماتيو 

اإميليا  ان���ت���خ���اب���ات  يف  ���ض��ال��ف��ي��ن��ي 
الي�ضار،  ق�ّضم  ق��رار،  وهو  رومانيا. 
زعيم  م���ب���ا����ض���رة  م���ن���ه  وا����ض���ت���ف���اد 
الرابطة، الذي بات ياأمل يف الفوز 
عليها  ي�ضيطر  التي  املنطقة  بهذه 

الي�ضار منذ 50 عاًما.
امل�ضتائني  الأع�ضاء  ع��دد  انفك  ما 
يزداد يف حركة 5 جنوم، كما تروي 
ل  �ضحيفة  من  كوزوكريا  اأناليزا 
ا�ضطروا  ال��ذي��ن  “بني  ريببليكا. 
م��غ��ادرة احل��ك��وم��ة م��ع تغيري  اإىل 
التحالف من الرابطة اإىل احلزب 
الدميقراطي، والذين مل يح�ضلوا 
ول يف  احلكومة  ���ض��يء، ل يف  على 
���ض��ع��روا بتخلي  ال��ل��ج��ن��ة، وال���ذي���ن 
والذين  ع��ن��ه��م،  احل���رك���ة  رئ��ي�����س 
ي��ل��وم��ون��ه ع��ل��ى ا����ض���ت���ح���واذه على 
الذين  واأخ����رًيا  ال�ضلطات،  جميع 
 2300 دف�����ع  ي���رف�������ض���ون  ب����ات����وا 
ل��ل��ح��رك��ة، مل يعد  ���ض��ه��رًي��ا  ي�����ورو 
برملانيو 5 جنوم يدعمون زعيمهم 

ال�ضيا�ضي«. 
خ�ضرت   ،2018 م���ار����س  وم���ن���ذ 
برملانيا   31 جن������وم   5 ح����رك����ة 
اأخرى،  برملانية  كتل  اإىل  ان�ضموا 

وهذا “نزيف غري م�ضبوق يف تاريخ 
كوتيديانو،  فاتو  تقول  الرملان”، 

ال�ضحيفة الأقرب للحركة،
و�ضّي  �ضيتوىل  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 

امل��وؤق��ت��ة، اإىل ح��ني تعيني  ال��ق��ي��ادة 
زع���ي���م ���ض��ي��ا���ض��ي ج���دي���د، رمب����ا يف 
الفرة  يف  �ضيعقد  ال���ذي  امل��وؤمت��ر 
يرّجح  م��ار���س،   15 اإىل   13 م��ن 

اأن تتبنى احلركة حوكمة جماعية 
داخل  ن��ه��اي��ة حقبة  اإن��ه��ا  اأك�����ر... 
احلركة، حقبة ال�ضلطة ال�ضخ�ضية 

للزعيم ال�ضيا�ضي.

بعد العتداء عليها ونواب حزبها يف الربملان:

عبري مو�سي تقا�سي را�سد الغنو�سي ورئي�س ديوانه

يعتزم البقاء وزيرا للخارجية فقط:

حركة خم�س جنوم: نهاية ع�سر دي مايو...!
نهاية حقبة داخل احلركة، حقبة ال�صلطة ال�صخ�صية للزعيم ال�صيا�صي

دي مايو امل�ضتقيل وبيبو غريللو املوؤ�ض�س

عبري مو�ضي تلجا للق�ضاء

لبنان كما تراه وا�سنطن: »حكومة حزب اهلل وحلفاوؤه« ملزيد من االنهيار اأردوغان يف ليبيا...خطة الإن�ساء نظام اإخواين اإرهابي

اإىل  اللجوء  اإىل  الأزم��ة هذه دفعت قطر  اأن  الأمريكي  املوقع  وذك��ر 
تركيا، التي قدمت دعما وا�ضحا ووقفت اإىل جانبها«.

“الإخوة يف ال�ضالح:  واأبرز تقرير جديد، ن�ضره املوقع، حتت عنوان 
“الإخوان”  اأي��دي��ول��وج��ي��ة  اأن  الركي-القطري”،  امل��ح��ور  توحيد 
ازداد قوة ومتانة بعد �ضعود  “هي قلب هذا املحور، الذي  الإرهابي 

رجب طيب اأردوغان اإىل احلكم.
وتابع “وفرت تركيا وقطر مالذات اآمنة ملعتنقي هذه الأيديولوجية 
ل��ل��ع��ق��وب��ات الأمريكية  ان��ت��ه��اك��ا ���ض��ارخ��ا  ي�����ض��ك��ل  وق���ي���ادات���ه���ا، مم���ا 

والأممية«.
القطرية الركية تنمو وتتو�ضع  ال�ضراكة  اأن  التقرير كيف  ويك�ضف 
ال���ت���ع���اون يف جم����ال الدفاع  ل��ت�����ض��م��ل جم�����الت ع�����دة، مب���ا يف ذل����ك 
اأن  والعالقات الع�ضكرية والإع��الم والطاقة. كما �ضلط ال�ضوء على 

للقلق  “مثرية  لال�ضتقرار   واملزعزعة  املدمرة  وقطر  تركيا  اأجندة 
املتحدة،  للوليات  حليفتان  “الدولتان  قائال  لوا�ضنطن”،  بالن�ضبة 
على الأقل ظاهريا.. كما اأنهما ت�ضت�ضيفان قواعد ع�ضكرية اأمريكية 
مهمة، لكنهما اأ�ضبحتا اإخوة يف ال�ضالح ويف م�ضاريعهما امل�ضجعة على 

الأيديولوجيات الإرهابية«.
ا�ضتجابة  “تطوير  وا�ضنطن  على  التقرير  يقرح  ذل��ك،  وملواجهة 
و�ضركاءها  الأط��ل�����ض��ي  ع���ر  ح��ل��ف��اءه��ا  ت�����ض��م��ل  اجل���وان���ب  م��ت��ع��ددة 

الإقليميني لإجبار اأنقرة والدوحة على كبح �ضلوكهما اخلبيث«.
واأردف قائال “ت�ضمل اخليارات قيادة وا�ضنطن حوارا رفيع امل�ضتوى 
يف امل�ضتقبل مع قطر حول اخلطوات امللمو�ضة والقابلة للتحقق التي 
�ضيتم اتخاذها ب�ضاأن وقف متويل الإرهاب، اإ�ضافة اإىل ال�ضتمرار يف 

معاقبة الأفراد والكيانات الداعمة لالإرهاب والتمويل«.

•• وا�صنطن-وكاالت:

وقطر  تركيا  الأم��ريك��ي  اإنر�ضت”  “نا�ضونال  ملوقع  تقرير  و�ضف 
لتعزيز  امل�ضروع  غ��ري  التمويل  يف  ي�ضاركان  اللذين  ب�”الأخوين”، 
وا�ضنطن  على  �ضيحتم  الذي  الأمر  وهو  الإرهابية،  الأيديولوجيات 
ا�ضتجابة “متعددة اجلوانب” لإجبار الدوحة واأنقرة على احلد من 
�ضلوكهما “اخلبيث« واأو�ضح امل�ضدر اأن املحور القطري الركي بات 
يتناف�س بقوة على نفوذه يف جميع اأنحاء ال�ضرق الأو�ضط، من العراق 

اإىل ليبيا، مما يعقد الو�ضع يف املنطقة “امل�ضطربة فعال«.
واأ�ضاف “بدا التحالف القطري الركي وا�ضحا ب�ضكل بارز، يف اأعقاب 
الدوحة  ال��دول عالقاتها مع  القطرية وقطع عدد من  الأزم��ة  بدء 
ب�ضبب دعمها الإرهاب وتعاونها مع اإيران لزعزعة ا�ضتقرار املنطقة«.  

هجوم اإلكرتوين ي�ستهدف مواقع تقرير يدعو وا�سنطن اإىل مواجهة املحور الرتكي القطري االإرهابي
حكومية »مهمة« يف اليونان

•• اأثينا-وكاالت

قالت احلكومة اليونانية اأم�س اجلمعة، اإن املواقع الر�ضمية الإلكرونية لرئي�س الوزراء 
ال��وزارات املهمة، قد عطلت لفرة وجيزة،  وال�ضرطة الوطنية وجهاز الإطفاء وعدد من 
اأن هجوم  بيت�ضا�س،  �ضتيليو�س  با�ضم احلكومة  املتحدث  واأو�ضح  اإلكروين.  ب�ضبب هجوم 
اإلكرونية معينة«.  اإىل عطل يف مواقع  “اأدى  امل��وزع(،  )منع اخلدمة  اإ�س”  اأو  دي  “دي 
واأ�ضاف بيت�ضا�س اأنه مت تطبيق “اإجراءات م�ضادة” بنجاح، دون اأن يك�ضف عن مزيد من 
الوزراء،  لرئي�س  الإلكروين  املوقع  ومع  بر�س«.  “الأ�ضو�ضيتد  ذكرت  ح�ضبما  التفا�ضيل، 
والداخلية  العام  الأم��ن  وزارات  مواقع  اأي�ضا،  اخلمي�س  م�ضاء  امل�ضتهدفة  املواقع  ت�ضمنت 

واخلارجية واملالحة التجارية، ف�ضال عن مواقع ال�ضرطة اليونانية وجهاز الإطفاء.
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عربي ودويل

عودته  رحلة  اأثناء  ب�ضدة  ماكرون  اإميانويل  الفرن�ضي  الرئي�س  ن��ّدد 
اأ�ضبحت  فرن�ضا  اأن  تّدعي  التي  ال�ضيا�ضية  باخلطابات  اإ�ضرائيل  من 

دكتاتورية وتعطي مّرراً للعنف ال�ضيا�ضي والجتماعي.
وقال ل�ضحافيني على منت الطائرة التي اأعادته اإىل فرن�ضا، “اليوم 
واأن هناك �ضكاًل  اأننا مل نعد دميوقراطية  ت�ضود يف جمتمعنا فكرة 

من الدكتاتورية قائماً” مندداً مبثل هذه “اخلطابات ال�ضيا�ضية«.
تقرر  ع�����ض��رية  اأو  ���ض��خ�����س  اأو  ن��ظ��ام  ه���ي  “الدكتاتورية  واأ����ض���اف 
القوانني. الدكتاتورية هي نظام ل يتغرّي يف ظّله القادة اأبداً. جّربوا 
الدكتاتورية و�ضرون ما اإذا كانت فرن�ضا كذلك! الدكتاتورية تّرر 
يف  هناك  لكن  منها.  للخروج  العنف  ت��ّرر  الدكتاتورية  الكراهية. 
الدميوقراطية مبداأً اأ�ضا�ضياً هو احرام الآخر ومنع العنف وحماربة 

الكراهية«.
هذا  ح���ول  ال��ي��وم  ي�ضكتون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  “كل  اأن  م��اك��رون  وراأى 
اإ�ضعاف  يف  وغ��داً،  اليوم  متورطون،  هم  دميوقراطيتنا  يف  املو�ضوع 

دميوقراطيتنا وجمهوريتنا«.
“اأولئك  اأن  الفرن�ضي  الرئي�س  اعتر  العنف،  ب�ضاأن  �ضوؤال  على  ورداً 
الذين يحملون هذا العنف، اأولئك الذين ب�ضخرية اأحياناً، ي�ضّجعون 
)عليه(، اأولئك الذين ُي�ضكتون كل لوم �ضروري، ين�ضون اأمراً ب�ضيطاً 

جداً: نحن دميوقراطية«.

اح��ت��ف��ل ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي ن��ي��ك��ول���س م����ادورو خ���الل م�����ض��رية يف 
كاراكا�س، ب�”ف�ضل املغامرة النقالبّية” التي قام بها خوان غوايدو، 

وذلك بعد عام من اإعالن الأخري نف�ضه رئي�ًضا بالوكالة لفنزويال.
واأمام مئات من اأن�ضاره الذين كانوا ُي�ضاركون يف “تظاهرة مناه�ضة 
ق�ضر  �ضرفة  على  م��ن  ال���ض��راك��ّي  الرئي�س  ق��ال  لالمريالّية”، 
مريافلوري�س الرئا�ضي متوّجًها بكالمه اإىل زعيم املعار�ضة غوايدو 
“خائن  اأّن غوايدو  واعتر مادورو  “اللعنة. َمن الذي انتخَبك؟”. 
الثاين-يناير  كانون  منذ  �ضيا�ضّية  اأزم��ة  فنزويال  وت�ضهد  لوطنه«. 
ب غوايدو نف�ضه رئي�ًضا بالوكالة، يف حتدٍّ مبا�ضر  املا�ضي عندما ن�ضّ

ل�ضلطات مادورو.
لندن  اإىل  وت��وج��ه  ال�ضفر  م��ن  ع��ام��ا( منعا  غ��واي��دو )36  وحت���دى 
اأوروبية  ال��وزراء بوري�س جون�ضون �ضمن جولة  ملحادثات مع رئي�س 

ت�ضمل م�ضاركة يف املنتدى القت�ضادي العاملي يف دافو�س ب�ضوي�ضرا.
اخلارجية  وزي���ر  وال��ت��ق��ى  بكولومبيا،  ب��وغ��وت��ا  اإىل  ت��وج��ه  والث��ن��ني 
الأمريكي مايك بومبيو الذي وعده مبزيد من الدعم الأمريكي يف 

جهوده لطاحة مادورو.
ورغم الدعم الدويل اإل اأن تلك اجلهود تعرت فيما ل يزال مادورو 

يحظى بدعم القوات امل�ضلحة وحلفائه ال�ضني ورو�ضيا وكوبا.

ت�ضليم  لرف�ضها  املتحدة  ال��ولي��ات  اأم�����س  ب�ضدة  بريطانيا  انتقدت   
زوجة دبلوما�ضي اأمريكي متورطة يف حادث �ضيارة اأودى بحياة �ضاب 

بريطاين.
ب�ضبب  �ضاكول�س  اآن  ت�ضليم  الريطانيون  الدع���اء  ممثلو  وط��ل��ب 
احلادث املروري الذي وقع يف اأغ�ضط�س- اآب املا�ضي واأ�ضفر عن مقتل 
ال�ضاب الريطاين هاري دن )19 عاما( الذي كان ي�ضتقل دراجته 

النارية.
لكن وزارة اخلارجية الأمريكية قالت اإن �ضاكول�س “لديها ح�ضانة 
من املالحقة اجلنائية” م�ضرية اإىل اأن ت�ضليمها �ضيمثل واقعة غري 
م�ضبوقة. وجاء يف بيان الوزارة “اإذا كانت الوليات املتحدة �ضتوافق 
املتحدة ف�ضوف يجعل هذا  اململكة  الذي قدمته  الت�ضليم  على طلب 
اللجوء للح�ضانة الدبلوما�ضية باطال من الناحية العملية و�ضيمثل 
الريطاين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وا���ض��ت��دع��ى  ل��ل��غ��اي��ة«.  ���ض��اب��ق��ة مقلقة 

دومينيك راب ال�ضفري الأمريكي يف لندن للتعبري عن ا�ضتياء بلده.
اأنه  ون��رى  العدالة،  ي�ضل حلد احلرمان من  ه��ذا  اأن  “ن�ضعر  وق��ال 
�ضتت�ضرف  بريطانيا  كانت  بريطانيا،  اإىل  �ضاكول�س  اآن  عودة  يجب 
اإن كان الأمر يتعلق بدبلوما�ضي بريطاين يعمل  على نحو خمتلف 

يف الوليات املتحدة«.

عوا�صم

باري�ص

كراكا�ص

وا�سنطن

م�سوؤول اأمريكي: اآالف الدواع�س 
نا�سطون يف �سوريا والعراق

•• وا�صنطن-وكاالت

داع�س، جيم�س جيفري،  الأمريكي لتحالف مكافحة تنظيم  املبعوث  حذر 
جيفري  وق��ال  والعراق.  �ضوريا  يف  قدراته  الإرهابي  التنظيم  ا�ضتعادة  من 
يف مقر اخلارجية الأمريكية اإن يف البلدين ما بني 14 األف اإىل 18 األف 
مقاتل م�ضتعدون للقتال. واأ�ضاف جيفري، اأن “�ضمال �ضرق �ضوريا يعتر 
يف الواقع حتت ال�ضيطرة، لكن املت�ضددين ين�ضطون جنوبي نهر الفرات، اأين 
يجب اأن تكون احلكومة ال�ضورية م�ضيطرة على املنطقة«. واأو�ضح جيفري، 
اأن هناك دلئل على اأن مقاتلي التنظيم يعيدون ت�ضكيل اأنف�ضهم يف العراق 
اأي�ضاً، خا�ضة يف حمافظتي ديال وكركوك، قائاًل: “نحن قلقون من عدد 

املقاتلني وكيفية تن�ضيق مواقفهم فيما بينهم«.
وقال جيفري، اإن “عمليات حتالف مكافحة التنظيم الذي تقوده الوليات 
املتحدة توقفت اإىل حد كبري يف الوقت الراهن يف العراق، اأين تن�ضب اجلهود 
على حماية اجلنود العاملني هناك«. واأ�ضار اإىل اأن القوات العراقية ل تزال 
 24 ال���  ال�ضاعات  يف  مهمة  عمليات   6 واأج���رت  املنطقة،  يف  بعمليات  تنفذ 
املا�ضية، م�ضيفاً “بطبيعة احلال هناك حوار بني رجالنا يف التحالف وبني 
القوات العراقية ونتبادل املعلومات على م�ضتويات خمتلفة«. وكان اجلرنال 
الأمريكي األيك�ضا�س غرنكويت�س نائب مدير عملية “العزم ال�ضلب” �ضد 
طائرات  ا�ضتخدام  ع��اود  التحالف  اأن  وا�ضنطن  يف  الأربعاء  �ضرح  التنظيم 
ال�ضتطالع والطائرات املقاتلة يف العراق، اإل اأنه اأو�ضح اأن تدريب القوات 

العراقية توقف اإىل حد كبري.

رغم اإ�صقاط الوليات املتحدة خرافة القوة الإيرانية 

تقارير: �سواريخ اإيران قد جترب »البنتاغون« على قرار ع�سكري 

خماوف من ولدة اأفغان�صتان جديدة

كيف ميكن منع انزالق ليبيا نحو الفو�سى؟ 
•• وا�صنطن-وكاالت

يف معر�س اإ�ضارته ملوقع ليبيا احليوي لليبيا لأمن اأمريكا 
و���ض��الم��ت��ه��ا، ي��ل��ف��ت اأح��م��د ����ض���راي، ن��ا���ض��ر م��غ��رب��ي وع�ضو 
الدرا�ضات  مركز  ل��دى  دويل  وم�ضت�ضار  الأطل�ضي  جمل�س 
ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة ال���دول���ي���ة، اإىل ���ض��ع��ف اه��ت��م��ام الإع����الم 
اأن  م�ضتدركاً  الأفريقية،  الدولة  بهذه  الأمريكي  وال�ضعب 
هذا املوقف قد يتبدل فجاأة، بعد مبادرات جديدة طرحتها 

اإدارة الرئي�س دونالد ترامب. 
الفو�ضى  نحو  ليبيا  ان��زلق  تداعيات  من  الكاتب  ويحذر 
عالياً،  �ضتحلق  التي  الغذائية  وامل��واد  النفط،  اأ�ضعار  على 
ف�ضاًل عن تقوي�س فر�س عمل جديدة وتباطوؤ القت�ضاد 
الأم���ري���ك���ي.  ومت���ل���ك ل��ي��ب��ي��ا، ال��ع�����ض��و ق����دمي يف منظمة 
والأكر  ال��ع��امل،  يف  للنفط  احتياطي  اأك���ر  اأوب��ك،ع��ا���ض��ر 
حا�ضمة  للنفط  ليبيا  اإنتاج  موا�ضلة  وتعتر  اأفريقيا.  يف 

ل�ضتمرار �ضادرات النفط العاملية، وا�ضتقرار الأ�ضعار. 

اأفغان�صتان جديدة
ويرى كاتب املقال اأن الفو�ضى الليبية قد تولد “اأفغان�ضتان 
ومالذاً اآمناً ملتطرفني للتخطيط لهجمات �ضد  جديدة”، 

اأمريكا. 
ويف الواقع، نفذ راديكاليون يتبنون عقيدة اأ�ضامة بن لدن، 
ديبلوما�ضيني  �ضد  هجوم  بينها  ليبيا،  يف  ك��رى  هجمات 
�ضاحات  ليبيا  ���ض��ح��ارى  وت�����ض��ك��ل  ب��ن��غ��ازي.  يف  اأم��ري��ك��ي��ني 
تدريب لإرهابيني، فيما تعتر م�ضاجدها منتدى لواعظني 

مت�ضددين. 
اإذ  ثالثاً.  هماً  ليبيا متثل  ف��اإن  ل��الأوروب��ي��ني،  بالن�ضبة  اأم��ا 
 ،2013 منذ  اأهلية،  ح��رب  اأ�ضعفتها  التي  البالد  وف��رت 
ممراً لت�ضلل حوايل 700 األف اأفريقي وعربي اإىل اأوروبا. 
وي�����ض��غ��ل ه����وؤلء امل��ه��اج��ري��ن ال��ي��ائ�����ض��ني م�����ض��ايف، وم�ضاكن 
الجتماعية.  الرعاية  ومكاتب  امل��ح��دود،  الدخل  اأ�ضحاب 

ويحمل بع�ضهم خمدرات، اأو اأ�ضلحة. 

اهتمام عر�صي
اأولت   ،  2012 ب��ن��غ��ازي يف  ذل����ك، وم��ن��ذ ه��ج��م��ات  ورغ����م 

املدعومة  احلكومة  �ضيطرة  خ��ارج  البالد  ثلث  ي��زال  ل 
اأزم���ات حملية  اإي���ران منغم�ضة يف  وتعتر  اإي����ران.  م��ن 
واإقليمية، وليزال الكثري من املكا�ضب التي حققتها يف 

ال�ضنوات الأخرية �ضعيفاً. 
اأن الذعر الذي تال مقتل �ضليماين  ولفت الباحث اإىل 
وم�ضوؤولون  منتقدون  وح��ذر  اأ�ضا�ضياً.  �ضياقاً  جتاهل 
اإيران والوليات املتحدة، ل  �ضابقون من مواجهة، بني 

تريدها طهران. 
وعندما انتفت املواجهة اعتروا اأن ذلك جمرد �ضدفة. 
وافر�س اأحد ال�ضحافيني اأن احلرب اأمكن جتنبها لأن 
اأكر”  للنف�س  “�ضبطاً  اإي��ران مار�ضوا  الدين يف  رجال 

من الوليات املتحدة. 
ولكن ح�ضن راأى اأنه مل يكن ما يرر الذعر من احلرب اإذ 

•• وا�صنطن-وكاالت

اأف����ادت ت��ق��اري��ر اأم��ريك��ي��ة ب���اأن وزارة ال��دف��اع ق��د تن�ضر 
منظومة الدفاع اجلوي “باتريوت” يف العراق، لتوفري 
حماية اأكر جلنودها، وذلك بعد الهجمات ال�ضاروخية 

الإيرانية، التي ا�ضتهدفت قواعد اأمريكية يف البالد.
“باتريوت”،  ن�ضر منظومة  ق��رار  ف��اإن  التقارير،  ووف��ق 
اأكر  نقل  املا�ضي،  الأ�ضبوع  البنتاغون  اإع��الن  بعد  جاء 
العالج  لتلقي  اأمل��ان��ي��ا  اإىل  ال��ع��راق  م��ن  11 جنديا  م��ن 

الطبي.
بارجتاجات  اإ�ضاباتهم  ج���ّراء  ال��ع��الج  اجل��ن��ود  ويتلقى 
ال��ه��ج��وم الإي����راين بال�ضواريخ  ال��دم��اغ، ن��اجت��ة ع��ن  يف 
ال��ب��ال��ي�����ض��ت��ي��ة، وال����ذي ا���ض��ت��ه��دف ق��اع��دت��ي ع��ني الأ�ضد 

وحرير يف العراق.
ويعك�س ال�ضعي الأمريكي لتوفري حماية اأكر جلنودها 
اإذ يرى مراقبون،  يف العراق، خطر التهديد الإي��راين، 
طهران  ت�ضّن  اأن  �ضابق  وق��ت  يف  ا�ضتبعدت  وا�ضنطن  اأن 

هجوما ب�ضواريخ بالي�ضتية.
واأم�������ام اخل���ط���ط الأم����ريك����ي����ة، ل��ت��وف��ري ح��م��اي��ة اأك���ر 
العراقية  الأ�ضوات  بع�س  تخرج  العراق،  يف  لقواعدها 
املنددة بذلك، فمع مقتل قائد فيلق القد�س يف احلر�س 
هيئة  رئي�س  ون��ائ��ب  �ضليماين  قا�ضم  الإي���راين  ال��ث��وري 
الأ�ضواء  �ُضلطت  املهند�س،  مهدي  اأب��و  ال�ضعبي  احل�ضد 

على الوجود الأمريكي يف العراق.
ي��ل��زم احلكومة  ب���رمل���اين،  ق����رار  اإىل  امل�����ض��األ��ة  وو���ض��ل��ت 
بالعمل على اإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأرا�ضي 
يثري  والذي  الأمريكية،  القوات  راأ�ضها  وعلى  العراقية 
العراق  داخ��ل  وال�ضيا�ضي  القانوين  اجل��دل  م��ن  كثريا 

حتى الآن.
�ضيناريوات كارثية

كتب الباحث ح�ضن ح�ضن يف موقع “نا�ضيونال ريفيو” 
اأ�ضبوعني،  قبل  ب��دت  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  الأم��ري��ك��ي، 

على حافة حرب اأخرى يف ال�ضرق الأو�ضط بعد اغتيال 
قا�ضم  الإي��راين  الثوري  القد�س يف احلر�س  فيلق  قائد 
�ضليماين بطائرة دون طيار عند مغادرته مطار بغداد. 

اإن اجلرنال الغام�س، الذي كان م�ضوؤوًل  وقال الكاتب 
ال�ضتخبارات  ل��وك��ال��ة  الإي������راين  امل���ع���ادل  ي��ع��ت��ر  ع��م��ا 
العمالء  اأكر  اإي، كان من  اأي  �ضي  الأمريكية  املركزية 
امل��وؤث��ري��ن يف ت��اري��خ ال�ضرق الأو���ض��ط، واأن�����ض��اأ ع���دداً من 
املنطقة،  يف  اإي��ران  عن  بالوكالة  تعمل  التي  امليلي�ضيات 
و�ضاعد يف تو�ضيع نفوذ اإيران يف الدول املجاورة. ولفت 
الآن، ومل  ه��داأ  الت�ضفية،  بعد  ث��ار  ال��ذي  الغبار  اأن  اإىل 
يتحقق اأي من ال�ضيناريوهات التي حذرت منها و�ضائل 

الإعالم.
قواعد  على  ���ض��اروخ��ي��اً  هجوماً  �ضنت  اإي���ران  اأن  ورغ���م 
العراق، لكنه كان هجوماً رمزياً. ووفق ما  اأمريكية يف 
اإيران  فاإن  التايل،  اليوم  يف  عراقيون  م�ضوؤولون  ك�ضفه 
و���ض��ي��ك على  ���ض��ن ه��ج��وم  بنيتها  اإب��الغ��ه��م  اإىل  ع��م��دت 
اأن العراقيني  اأمريكية، وهي ر�ضالة من املتوقع  قواعد 

نقلوها اإىل الأمريكيني. 
ومل ت�ضجل اإ�ضابات، لكن النظام الإيراين ل يزال يقول 
لأتباعه اإن الع�ضرات اإن مل يكن املئات من الأمريكيني، 

قتلوا نتيجة ال�ضربة النتقامية. 
الكارثية مل  ال�ضيناريوهات  اأن  اعتر ح�ضن  ذلك،  ومع 
تكن منطقية، اإذ اأن لإيران خيارات �ضيقة للت�ضعيد �ضد 
الوليات املتحدة. وهي لي�ضت معنية بحرب مبا�ضرة مع 

الوليات املتحدة، وكذلك حال كل وكالئها يف املنطقة.
امل�ضلة  العقوبات  م��ن  امل��زي��د  الإي���راين  النظام  وي��واج��ه 
التي فر�ضتها وا�ضنطن، ف�ضاًل عن ا�ضطرابات داخلية 

تتخللها تظاهرات يف ال�ضوارع بني احلني والآخر. 
وي��خ�����ض��ع ح��ل��ف��اء اإي�����ران يف ال���ع���راق، ول��ب��ن��ان، ل�ضغط 
اأكتوبر  منذ  املتوا�ضلة  الحتجاجات  من  م�ضبوق  غري 

“ت�ضرين الأول” املا�ضي. 
بينما  قيا�ضية  م�ضتويات  اإىل  العملة  تنهار  �ضوريا،  ويف 

كلمات قوية
الكلمات  لتلك  ي��ك��ون  “هل  ي��ت�����ض��اءل:  امل��ق��ال  ك��ات��ب  ول��ك��ن 
ذلك  وي�ضتبعد  املتحاربني؟”  على  امللزم  مفعولها  القوية 
وميولون  وي���درب���ون،  ي�ضلحون،  وال���رو����س،  الأت�����راك  لأن 
�ضفقات  وراء  وي�ضعون  ال�����ض��راع،  جانبي  م��ن  ميلي�ضيات 
الوليات  �ضمحت  اأن  بعد  متناف�ضة،  ف�ضائل  م��ع  مربحة 
الرو�س والأت��راك �ضعداء  ال�ضلطة، يبدو  املتحدة بفراغ يف 

مبلئه. 
ق���وة موالية  اع��ت��ر اجل����رنال خليفة ح��ف��ر  ي���وم م���ا،  ويف 
و�ضع  عندما  املتحدة  ال��ولي��ات  واأ�ضعد  املتحدة.  للوليات 
القتال �ضد اإرهابيني. ثم طراأ اأمر اآخر اعترته وا�ضنطن 

اأن  الكاتب  يرى  لذلك  بليبيا.  عر�ضياً  اهتماماً  وا�ضنطن 
يوؤ�ضر على حتول  الليبية  الأزمة  ا�ضتعداد ترامب ملعاجلة 
حقيقي، اإذ اجتمع يف برلني، يوم الأحد املا�ضي، م�ضوؤولون 
نظرائهم  م���ع  الأم���ري���ك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  م���ن  ك���ب���ار 
الأوروبيني لبحث وقف دائم لإطالق النار، وفر�س حظر 
يف  �ضيا�ضي  حل��ل  ال��ط��ري��ق  ومتهيد  الأ���ض��ل��ح��ة،  على  دويل 
ليبيا.  ومتخ�ضت عن موؤمتر برلني وثيقة هلل لها بع�س 

م�ضوؤويل الأمم املتحدة باعتبارها معلماً رئي�ضياً. 
اإىل  اخلا�س  املتحدة  الأمم  مبعوث  �ضالمة،  غ�ضان  وق��ال 
الأمن  جمل�س  اأم���ام  ق����راراً  لتكون  �ضيعر�ضها  اإن���ه  ليبيا، 

الدويل. ومن املوؤكد اأن تبني الوثيقة خطوة مهمة. 

اأن ظروف مقتل �ضليماين مل تك�ضف فقط نقاط �ضعف 
اإيران وحمدودية خياراتها �ضد الوليات املتحدة، واإمنا 
اأي�ضاً خرافات خطرية كانت تكتنف املفاهيم الأمريكية 
اأن  فكرة  التحديد،  وج��ه  وعلى  الإي����راين.  النظام  ع��ن 

اإيران ميكنها اأن تلحق دماراً بالوليات املتحدة. 
باإيران  تعبث  اأن  املتحدة  الوليات  ميكن  العراق،  ففي 
بطرق اأكر من قدرة طهران على النتقام. وهي حقيقة 
جديدة يتعني على املنتقدين و�ضانعي القرار معرفتها، 
اإدارة ترامب،  اإيران يف عهد  فالتغيري يف ال�ضيا�ضة نحو 
والقت�ضادي،  وال�ضيا�ضي،  الع�ضكري،  ال�ضغط  ب��زي��ادة 
لإ���ض��ع��اف ال��ه��ي��م��ن��ة الإي���ران���ي���ة ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة، ك�ضفت 
اأن  املتحدة ميكنها  الوليات  اأن  واأثبت  ه�ضا�ضة طهران 

تردع اإيران بكلفة ب�ضيطة.

اإيجابياً، بعد �ضيطرته على من�ضاآت نفطية يف و�ضط وجنوب 
ليبيا، ما عزز الإنتاج، ومنع ارتفاع اأ�ضعار النفط العاملية. 

والتدريب،  ال�ضالح  تقدمي  ع��ن  امتنعت  وا�ضنطن  ولكن 
حلفر،  موالية  قبائل  وطالبت  مو�ضكو،  وفرتهما  بينما 
ب���اإغ���الق حم��ط��ات ت�����ض��دي��ر ال��ن��ف��ط. ومب�����ض��اع��دة رو�ضيا، 

ا�ضتطاع مقاتلو حفر التقدم نحو طرابل�س.

تلويح 
املوؤلفة  طرابل�س،  حكومة  طلبت  وخوفها،  قلقها  وب�ضبب 
من بقايا ف�ضيل اإ�ضالمي خ�ضر النتخابات الت�ضريعية يف 
2014، دعم تركيا، ولوحت بتمكينها من حقوق حفر يف 

�ضرق املتو�ضط لتحفيزها.
ويف يناير” كانون الثاين” 2019، وقعت اأنقرة التفاق 
املوالني  ال�ضوريني  املقاتلني  مئات  واأر�ضلت  طرابل�س،  مع 
لها اإىل ليبيا للدفاع عن حكومة الوفاق، واأر�ضلت طائرات 
دون طيار، وم�ضت�ضارين ع�ضكريني ون�ضرت نظام دفاع جوي 
حق  على  تركيا  ح�ضلت  امل��ق��اب��ل،  ويف  طرابل�س.  مطار  يف 

التنقيب عن النفط والغاز يف مياه املتو�ضط �ضرق ليبيا. 
فاإنهما  رو�ضيا،  اأو  تركيا  انت�ضرت  اإذا  اأن��ه  الكاتب  وي��رى 
�ضتجنيان مليارات الدولرات من �ضادرات النفط، ومبيعات 
دوره��ا يف  اأن  ت��رى  مو�ضكو  اأن  كما  بناء.  وعقود  الأ�ضلحة، 
الأو�ضط.  ال�ضرق  يف  النفوذ  لك�ضب  رئي�ضي  عن�ضر  ليبيا 
على  �ضتلعب  والقومية  القت�ضادية  امل�ضالح  ف��اإن  لذلك، 
الأرجح دورها يف تاأجيج مناف�ضات بني امليل�ضيات الرو�ضية 

والركية يف ليبيا.
اإذا مل تبد  ���ض��ي��ح�����ض��ل،  م���ا  ذل���ك  اأن  امل���ق���ال  ك��ات��ب  وي����رى 
عليه  تعمل  م��ا  وه���و  بليبيا،  اه��ت��م��ام��اً  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
يف  ديبلوما�ضي  اإج��م��اع  بناء  يف  ف��ب��داأت  الآن،  ترامب  اإدارة 
برلني، ثم �ضت�ضتخدم م�ضادرها يف الأمم املتحدة والبنك 
وال�ضندوق الدوليني، ملعاقبة دول و�ضركات تبيع اأو ت�ضدر 

اأ�ضلحة مللي�ضيات ليبية . 
املتحدة العراف  الوليات  واإىل جانب ذلك، قد ترف�س 
قر�س  ح��ق��وق  ينتهك  مب��ا  ليبية،  م��ي��اه  يف  تركيا  بحفر 
التعامل مع  الأت��راك، من  تدعم  �ضركات  املجاورة، ومتنع 

اأ�ضواق الأ�ضهم الأمريكية، والبنوك الدولية.

انفجار »كبري« يهز مدينة هيو�سنت االأمريكية
•• وا�صنطن-وكاالت

ك��ب��ري م��دي��ن��ة هيو�ضنت  ان��ف��ج��ار  ه���ز 
�ضاعة  يف  الأم��ريك��ي��ة  تك�ضا�س  ب��ولي��ة 
اأم�س اجلمعة، وفق  مبكرة من �ضباح 
ما اأفادت و�ضائل اإعالم اأمريكية، وقد 
ال�ضكان قبيل  اأيقظ دويه العديد من 
“هيو�ضنت  �ضحيفة  وذك���رت  الفجر. 
كرونيكل” املحلية، اأن ال�ضرطة هرعت 
اإىل مكان النفجار، وطلبت من جميع 
يف  الواقعة  املنطقة  جتنب  ال�ضائقني 
اأعمدة  ت�ضاعدت  حيث  املدينة،  غ��رب 

دخان.
بولية  هيو�ضتون  يف  ال�ضرطة  وقالت 
اإن  ت��وي��ر،  يف  ح�ضابها  على  تك�ضا�س، 

املدينة،  غ��رب��ي  �ضمال  وق��ع  الن��ف��ج��ار 
غري  ال�ضناعية،  املنطقة  يف  وي��رك��ز 
اأن���ه���ا مل ت��ت��ك�����ض��ف ع���ن ت��ف��ا���ض��ي��ل ما 
اإع���الم حملية  ج��رى. وذك���رت و�ضائل 
ال�ضاعة  اأن النفجار وقع عند حواىل 
من  ع����دد  وحت�����دث  ���ض��ب��اح��ا،   4:25
منازلهم،  ن��واف��ذ  ته�ضم  ع��ن  ال�ضكان 
على بعد حوايل ن�ضف ميل من موقع 
على  واح��د  و�ضوهد م�ضاب  النفجار، 
الأق������ل، ذك����رت ت��ق��اري��ر ان���ه ن��ق��ل اإىل 
امل�ضت�ضفى. وقال عدة اأ�ضخا�س ملحطة 
اأت�س  “كاي  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ه��ي��و���ض��نت 
للغاية  كان مدو  النفجار  اإن  يو”  اأو 
اأن  اأو  ان��ف��ج��رت  ق��د  قنبلة  اأن  وظ��ن��وا 

�ضيارة قد حتطمت يف منازلهم.

وحتطمت الأبواب الزجاجية والنوافذ 
ب��ع��د حوايل  يف م���ن���زل ���ض��خ�����س ع��ل��ى 

400 مر موقع النفجار.
�ضل�ضلة  تك�ضا�س  �ضرقي  جنوب  �ضهدت 
من النفجارات يف ال�ضنوات الأخرية، 
انفجار يف  ت�ضبب  املا�ضي،  يوليو  ففي 
يف  بايتاون  يف  موبيل  اإك�ضون  م�ضفاة 
اإ�ضابة اأكر من 10 اأ�ضخا�س بجروح 
طفيفة وو�ضع �ضكان املنطقة املجاورة 
حت��ت اإ���ض��راف يف م��ك��ان امل���اأوى مل��دة 3 

�ضاعات.
انفجاران يف  اأدى  املا�ضي،  دي�ضمر  يف 
اإىل  ال�ضاحلية  نيت�ضي�س  بورت  مدينة 
من  الأب���واب  و�ضحق  النوافذ  حتطيم 

املنازل املجاورة.

يف  ميلي  اجل���رنال  وق���ال  مفتوحا.  النقا�س  يبقى  لالأطل�ضي، 
منت�ضف كانون الثاين-يناير اإن “امل�ضاألة التي نعمل عليها مع 
هو  لهم. هل  نقدمه  ال��ذي  الدعم  م�ضتوى  تخ�س  الفرن�ضيني 
اأكر من الالزم؟ اأم اأقل من الالزم؟ وما الذي يجب فعله؟«. 
وق���ال وزي���ر ال��دف��اع الأم���ريك���ي م���ارك اإ���ض��ر الأرب���ع���اء املا�ضي 

“ب�ضراحة مطلقة، مل ُيتخذ اأي قرار بعد«.
الرئي�ضية  “املهمة  املتحدة،  للوليات  بالن�ضبة  اأن��ه  اإ�ضر  وذّك��ر 
عليه  ن�ضت  م��ا  بح�ضب  وال�ضني”  رو���ض��ي��ا  م��ع  ال��ت��ن��اف�����س  ه��ي 
“على  واأ���ض��اف   .2018 ل��ع��ام  ال��ق��وم��ي  ال��دف��اع  ا�ضراتيجية 
م�����ض��ت��وى م��ك��اف��ح��ة الإره������اب، اأري����د ال��ت��اأك��ي��د اأن اأول��وي��ت��ن��ا هي 

التهديدات �ضد اأرا�ضينا الوطني«.

الأخرية.  الآون��ة  كثفت هجماتها يف  التي  الإرهابية  اجلماعات 
و�ضيمثل ان�ضحاب اأمريكا من غرب اإفريقيا �ضربة قوية للقوات 
الفرن�ضية البالغ عديدها 4500 جندي يعملون �ضمن عملية 
“برخان”، وينت�ضرون يف مايل والنيجر وبوركينا فا�ضو. ووفرت 
اإمكانيات يف جمايل ال�ضتخبارات  “برخان”  وا�ضنطن لعملية 
بالوقود  وتزويدها طائرات  امل�ضرية  بف�ضل طائراتها  واملراقبة 
يف اجلو والنقل اللوج�ضتي، بكلفة �ضنوية تبلغ 45 مليون دولر 
الأمريكي  “التواجد  اإن  الفرن�ضية  احلكومة  وقالت  اأمريكي. 
بع�ضها  الأهمية،  بالغة  اإمكانيات  يوفر  لأنه  املنطقة  يف  حيوي 
ل ميكن تعوي�ضه«. واأقر الرئي�س الفرن�ضي اإميانويل ماكرون 
خالل قمة بو بفرن�ضا “جنوب غرب” مع روؤ�ضاء دول ال�ضاحل 

•• باري�س-اأ ف ب

�ضتحاول وزيرة الدفاع الفرن�ضية فلوران�س باريل خالل زيارتها 
اإىل وا�ضنطن  بعد غٍد الثنني اإقناع البنتاغون بعدم الن�ضحاب 
من ال�ضاحل الإفريقي حيث ميثل ح�ضوره دعما ثمينا للقوات 
�ضد  احل��رب  يف  نتائج  لتحقيق  �ضغطا  تعي�س  التي  الفرن�ضية 
بحث  احلليفني  بني  اأي�ضا  الأع��م��ال  ج��دول  وعلى  الإرهابيني. 
اإقليمي  م�ضتقبل التحالف الدويل �ضد تنظيم داع�س يف �ضياق 
اأرك��ان اجلي�س الأم��ريك��ي اجل��رنال مارك  متوتر. وق��ال رئي�س 
ميلي موؤخرا اإن بالده تعتزم تقلي�س ح�ضورها يف اإفريقيا، يف 
وقت اأعلنت باري�س و�ضركاوؤها يف ال�ضاحل تكثيف جهودهم لهزم 

يف 13 كانون الثاين-يناير، باأن ان�ضحاب الوليات املتحدة من 
اإفريقيا “�ضيمثل تطورا �ضيئا بالن�ضبة لنا«. وطلب روؤ�ضاء دول 
ال�ضاحل من وا�ضنطن الإبقاء على عملياتها يف املنطقة. و�ضدد 
الرئي�س الفرن�ضي عند حديثه عن “انت�ضار الإرهاب” على اأنه 
قائمة  الإره���اب  حماربة  ب��اأن  ترامب  الرئي�س  “اإقناع  يف  ياأمل 
الليبي لي�س منف�ضال عن  املو�ضوع  واأن  املنطقة،  اأي�ضا يف هذه 
املتحدث  وق��ال  ت�ضاد«.  بحرية  منطقة  ويف  ال�ضاحل  يف  الو�ضع 
اإنه  با�ضم رئا�ضة الأركان الفرن�ضية العقيد فريديريك باربري 
“الثنني  لل�ضاحل  زيارتها  اأثناء  ب��اريل  فلوران�س  اأك��دت  “كما 
والثالثاء”، يجب األ حت�ضل عملية اإعادة التوازن ال�ضراتيجي 
على ح�ضاب عملنا يف ال�ضاحل ال�ضحراوي«. على ال�ضفة املقابلة 

باري�س اأمام حتدي اإقناع البنتاغون بالبقاء يف ال�ساحل 
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عربي ودويل
�صت�صّم الأحزاب الداعمة ل�صعّيد فقط:

تون�س: حكومة ت�ستثني احلزب الثاين يف الربملان...!
•• الفجر – تون�س -خا�س

انطلق  انه  الفخاخ  اإليا�ش  املكلف  احلكومة  رئي�ش  ك�صف 
فيما �صّماه بناء احلزام الربملاين حلكومته القادمة التي 
اجلمهورية  لرئي�ش  الداعمة  الحزاب  �صت�صم  انها  قال 
الرئا�صية،  النتخابات  من  الثاين  الدور  يف  �صعّيد  قي�ش 

بناء على اأفكار الثورة التي تقدم بها �صعيد، وفق تعبريه.
الثاين  الــدور  يف  ل�صعّيد  �صّوت  من  ان  الفخفاخ  واأو�صح 
على  م�صددا  الف�صاد،  و�صد  والتغيري  القيم  لفائدة  �صّوت 
حقيقي  ت�صبيب  وبها  كفاءات  ت�صم  حكومة  �صي�صكل  انه 

وح�صور للمراأة.
والتيار  تون�ش  حتيا  حلــزبــي  ــويــة  اأول ل  اأنـــه  اأكـــد  كما 

رئي�ش  من�صب  لــتــويل  اقــرتحــاه  اللذين  الــدميــقــراطــي 
احلكومة، يف ت�صكيل حكومته. 

ائتالف من�صجم
دائــرة  تو�صيع  على  �صيعمل  ــه  اأن على  الفخفاخ  و�ــصــدد 
التنفيذية،  الت�صريعية وال�صلطة  ال�صلطة  الن�صجام بني 

املرحلة  اأولــويــات  اأهــم  هو  القت�صادي  امللف  اأن  موؤكدا 
وا�صتمرارا  �صيا�صيا  ا�صتقرارا  يتطلب  ما  وهو  القادمة 

للحكومة.
واأ�صاف اأنه ي�صعى اإىل بناء عالقة تعاقدية قائمة على 
الو�صوح وت�صتجيب للخط ال�صيا�صي املتناغم واملن�صجم مع 

نتائج النتخابات واأهداف الثورة.

يف  رغبته  اليوم  اأثبت  �ضعّيد  قي�س 
الئتالف  من  تون�س  قلب  اإق�ضاء 
خالل  من  ذل��ك  وتبنّي  احلكومي، 
ت�ضريحات رئي�س احلكومة املكلف 
اإليا�س الفخفاخ الذي قال �ضراحة 
م�ضاورات  خ����ارج  ت��ون�����س  ق��ل��ب  اأّن 

احلكومة.
اأّن��ه ل اإ�ضكال حلزبه  واأّك��د اللومي 
اأّنه يحيي  للبقاء يف املعار�ضة، كما 
و���ض��وح خ��ط��اب اإل��ي��ا���س ف��خ��ف��اخ يف 

الندوة ال�ضحفية اأم�س.
“رئي�س اجلمهورية  وتابع اللومي 
بالد�ضتور  وان��ح��رف  روؤي��ت��ه  فر�س 
اأحادي  رئا�ضي  نظام  يف  واأ�ضبحنا 
وغ���اب���ت ع��ن��ه ال�����ض��ف��اف��ي��ة... قي�س 
حكومته  احلكومة  اأّن  ينكر  �ضعيد 
بخ�ضو�س  اأم�����ا  ك����ذل����ك«.  ل��ك��ن��ه��ا 
قاعدة  ع���ل���ى  احل���ك���وم���ة  ت�����ض��ك��ي��ل 
التقت  ال��ت��ي  ال�ضيا�ضية  الأط����راف 
النتخابات  م��ن  ال��ث��اين  ال���دور  يف 
اعتر  الأّول،  ال���دور  ل  الرئا�ضية 
ال���ل���وم���ي اأّن�������ه م����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي اأن 
الثاين  ال����دور  يف  الأم����ر  ينح�ضر 
التي  ‘’املحرجة’’  للنتائج  اعتبارا 
احلكومة  رئ��ي�����س  ع��ل��ي��ه��ا  ��ل  حت�����ضّ
املكلف يف الدور الأّول، وفق تعبريه. 
واأ�ضاف قوله ‘’ الفخفاخ اختار اأن 
جمهورية  رئ��ي�����س  ب��اأم��ر  يق�ضينا 
اختار  ل�ضخ�س  ن�ضوت  لن  ونحن 
ذاته،  ال��وق��ت  يف  ل��ك��ن  يق�ضينا  اأن 
�ضيا�ضي  ب��ح��زام  يحظى  اأن  نتمنى 

مريح يف الرملان«.

الد�صتوري يرف�ش
�ضلف،  م��ا  ك��ل  م��ن  النقي�س  وعلى 
الد�ضتوري  احل���زب  رئي�ضة  اأك���دت 
ال�ضناعة  جل��ن��ة  ورئ��ي�����ض��ة  احل�����ّر 
الطبيعية  وال��������روات  وال���ط���اق���ة 
والبنية الأ�ضا�ضية والبيئة مبجل�س 
ن����واب ال�����ض��ع��ب ع��ب��ري م��و���ض��ي، اأّن 
حزبها “لن ي�ضارك يف اأية حوارات 
اإليا�س  املكلف  احلكومة  رئي�س  مع 
لتلك  ي�������ض���وت  ول�����ن  ال���ف���خ���ف���اخ، 
���ض��ت��ح��ظ��ى بثقة  ال���ت���ي  احل���ك���وم���ة 

الرملان«.
ت�ضريح  يف  م���و����ض���ي  واع�����ت�����رت 
اأثبت  “الفخفاخ  اأّن  ���ض��ح��ف��ي، 
ف�����ض��ل��ه ع��ن��دم��ا ك����ان، ����ض���واء وزي���را 
التقليدية،  ال�ضناعات  لل�ضياحة 
اإىل  م�ضرية  للمالية”،  وزي���را  اأو 
عاد  ال����دويل  ال��ن��ق��د  “�ضندوق  اأن 
جمددا  املالية  حقيبة  توليه  زم��ن 
اإىل ت��ون�����س، ب��ع��د غ��ي��اب اأك���ر من 
23 �ضنة، ومعه بداأ النهيار املايل 
وتدهور ال�ضيا�ضة النقدية وتدهور 

على حد تقديرها. الدينار”، 
ن��ع��اين من  ال���ي���وم  “نحن  وق���ال���ت 
ت���ب���ع���ات ال�����ض��ي��ا���ض��ة ال���ت���ي ب���داأه���ا 
وزارة  راأ��������س  ع���ل���ى  ال�����وزي�����ر  ه�����ذا 
الرويكا  حكومة  وتبعات  املالية، 
واملوؤمتر  النه�ضة  اأح��زاب  )جمعت 
ن�ضوت  اأن  مي��ك��ن  ول  وال��ت��ك��ت��ل(، 
الف�ضل  ه��ذا  لأّن  �ضابقا،  ف�ضل  مل��ن 

ح�ضب تعبريها. �ضيتوا�ضل”، 
الد�ضتوري  احل��زب  رئي�ضة  واأك��دت 
احلّر اأن حزبها )ممثل يف الرملان 
ب� 17 نائبا( “�ضيكون يف املعار�ضة، 
و�ضيكون قّوة �ضغط كبرية لفر�س 
الإ�������ض������الح������ات، ول����ف����ر�����س ع���دم 
انحراف هذه احلكومة بال�ضيا�ضات 
الق��ت�����ض��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة نحو 
قولها  م�������ض���ي���ف���ة  املجهول”، 
التون�ضي،  لل�ضعب  �ضندا  “�ضنكون 
ال��رمل��ان حلماية  اأم���ان يف  و�ضمام 
اإىل  م�����ض��رية  املدنية”،  ال����دول����ة 
الرملان  يف  وك��ت��ل��ت��ه  حل��زب��ه��ا  اأّن 
ومقرحات  ت�����ض��ري��ع��ي��ة  م���ب���ادرات 
ب�ضدد التح�ضري �ضيقع ايداعها يف 

الأيام القليلة القادمة.

وبنّي اأن برنامج حكومته �ضيت�ضكل 
بالتعاون مع الأحزاب التي �ضتمثل 
حلكومته.  ال�������ض���ي���ا����ض���ي  احل��������زام 
مكافحة  ج���ع���ل  ع���ل���ى  و���ض��ي��ع��م��ل 
ولي�س  ف��ع��ل��ي��ة  ح��ق��ي��ق��ة  ال���ف�������ض���اد 
على  �ضيعمل  كما  �ضعارات.  جم��رد 
ا�ضرجاع ن�ضق امل�ضعد الجتماعي 
يف  املواطنني  ثقة  ا�ضرجاع  وعلى 

الدولة.
لتعبئة  برناجما  لديه  اأن  اأكد  كما 
اإ�ضالحيا  وبرناجما  املالية  امل��وارد 
خلدمة التوجه الجتماعي للدولة 
وم��ع��اجل��ة امل��دي��ون��ي��ة... ن��اف��ي��ا اأن 
يكون ‘’وزير الآداءات’’ موؤكدا انه 
ك��ان وزي��ر ال�ضالحات يف حكومة 

الرويكا، وفق تعبريه.
ويف رده على �ضوؤال حول اأن ال�ضعب 
التون�ضي مل ينتخبه عندما تر�ضح 
 2019 يف  الرئا�ضية  لالنتخابات 
باملائة،   0،3 فقط  على  وحت�ضل 
ب��ي��ن��م��ا ال���ي���وم ه���و رئ��ي�����س حكومة 
م��ك��ل��ف اأم�����ام ���ض��ع��ب مل ي��رغ��ب يف 
انتخابه، قال اإليا�س الفخفاخ، باأن 
التون�ضي مل ينتخبه فعال  ال�ضعب 
اجلمهورية  رئي�س  انتخب  ولكنه 
باملائة   73 ب��ن�����ض��ب��ة  ���ض��ع��ي��د  ق��ي�����س 
ورئ���ي�������س اجل���م���ه���وري���ة ه����و ال����ذي 

اختاره لتويل هذا املن�ضب.
واأكد املكلف بت�ضكيل احلكومة، اأنه 
يكت�ضب �ضرعيته من اختيار رئي�س 
اجل��م��ه��وري��ة ل��ه ول��ي�����س م��ن ن�ضبة 
يف  عليها  حت�ضل  ال��ت��ي  الأ����ض���وات 

النتخابات الرئا�ضية.

مفارقات 
واأو�ضح اأّن احلكومة �ضتكون ممثلة 
اأّن  ملا يراه �ضاحلا للبالد، معترا 
م��ن عدمه خالل  م��رور احلكومة 
ال���رمل���ان ل  ال��ث��ق��ة يف  جل�ضة م��ن��ح 
بقدر  اإليه  بالن�ضبة  هاج�ضا  ميّثل 
من�ضجم  ائ��ت��الف  ل��ت��ك��وي��ن  �ضعيه 
املرحلة  ب��ت��ح��دي��ات  وواع  و����ض���ادق 
الإ����ض���الح  م��رح��ل��ة  اإىل  ل���ل���م���رور 

والتغيري.
واأك����د اأن���ه ل��ن ي�����ض��رك ح��زب��ي قلب 
ت���ون�������س وال����د�����ض����ت����وري احل������ر يف 
م�ضاورات ت�ضكيل احلكومة املقبلة، 
اإىل ما طلبه  لنهما ل ي�ضتجيبان 
الناخبون يف النتخابات الرئا�ضية 

يف دورها الثاين.
يف  ت�ضريكهما  ‘’عدم  اأن  واع��ت��ر 
بال�ضرورة  ي��ع��ن��ي  ل  احل���ك���وم���ة 
اإق�����ض��ائ��ه��م��ا ب��ل م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ي اأن 
لتقوم  املعار�ضة  يف  اأح���زاب  توجد 

على حد تعبريه. بال�ضغط”، 
وقال الفخفاخ “يف كل دميقراطية 
ه����ن����اك م���ع���ار����ض���ة. ل���ق���د ح����ددت 
معايري اختيار الأحزاب ال�ضيا�ضية 
الثانية  اجلولة  رمزية  يف  وتتمّثل 
والإرادة  الرئا�ضية  النتخابات  من 

التي عّر عنها ال�ضعب. »
وبهذا الت�ضريح، الذي جاء يف اول 
ندوة �ضحفية، تتاأكد عدم م�ضاركة 
يف احلكومة  تون�س”  “قلب  حزب 
ال����ق����ادم����ة وه�����و احل������زب ال���ث���اين، 
باحت�ضاب عدد املقاعد يف الرملان، 
الد�ضتوري  احل������زب  ج���ان���ب  اىل 
الذي  احلّر، وهو احلزب اخلام�س 
يف احلقيقة يرف�س اأ�ضال وباإرادته 

امل�ضاركة يف امل�ضاورات.
مقيا�س  او  امل���ع���ي���ار  ه�����ذا  ان  ال 
الخ�����ت�����ي�����ار ل����ل����ح����زام ال�����رمل�����اين 
عديد  ي��رز  احلكومة،  يف  امل�ضارك 
ال��ت��ن��اق�����ض��ات م���ن ذل���ك ك��ي��ف كان 
قي�س  م�ضاندة  تون�س  قلب  باإمكان 
���ض��ع��ي��د وزع���ي���م���ه ن��ب��ي��ل ال���ق���روي   
ال����ث����اين من  ال�������دور  ي��ن��اف�����ض��ه يف 
القبول  ي��ت��م  وك���ي���ف  ال��رئ��ا���ض��ي��ة؟ 
“النف�س  يف  ت��ون�����س  حت��ي��ا  ب��ح��زب 

�ضيبداأ  ال�ضيا�ضي حلكومته  احلزام 
والتيار  النه�ضة  اأح���زاب  بتحالف 
ال�ضعب  وح����رك����ة  ال���دمي���ق���راط���ي 
وحزب حتيا تون�س، وانه قد يتو�ضع 

لي�ضمل اأحزابا اأخرى.
احلكومة  رئ��ي�����س  اأن  اىل  واأ�����ض����ار 
وفق  امل�ضاورات  اإج���راء  ق��رر  املكلف 
الأ�ضبوع  يخ�ض�س  م��راح��ل  ث��الث 
احل������زام  ل���ت���ح���دي���د  م���ن���ه���ا  الأول 
الثاين  والأ�����ض����ب����وع  ال�������ض���ي���ا����ض���ي، 
يف  ي��ت��م  فيما  ال��رن��ام��ج،  لتحديد 
ال��ث��ال��ث��ة حت��دي��د تركيبة  امل��رح��ل��ة 
حركة  ان  على  م�ضددا  احل��ك��وم��ة، 
حكومة  ت��ك��وي��ن  “نريد  ال�����ض��ع��ب 
الوطنية  ال�������ض���ي���ادة  ع����ن  ت����داف����ع 
والتعليم  العمومية  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 

العمومي«.
العام  الأم������ني  ق����ال  م���ن ج���ان���ب���ه، 
عبو،  حممد  الدميقراطي  للتيار 
يكون  اأن  يف  ي���رغ���ب  “التيار  اّن 
ال���ق���ادم���ة  مت��ث��ي��ل��ه يف احل���ك���وم���ة 
بتطبيق  ل����ه  ي�����ض��م��ح  م���و����ض���ع  يف 
يف  الف�ضاد”،  ومكافحة  القوانني 
احلزب  مت�ضك  اىل  �ضمنية  ا�ضارة 
بوزارتي الداخلية والعدل، موؤكدا 

ان “احلزب متحّل باملرونة«.

ي�ضاند  مل  ال�����ذي  ه���و  الثوري” 
بل  ال��ث��اين،  ال���دور  �ضعيد يف  قي�س 
اع��ت��ره م��ر���ض��ح��ا غ��ام�����ض��ا، وكيف 
وهو  “ثوريا”  ي�ضبح هذا احل��زب 
امل��ن�����ض��ق ع���ن ن�����داء ت���ون�������س، وك���ان 
لم�س قريب جدا يعتر من قوى 
النظام  امل�ضادة، ومن رموز  الثورة 
القدمي؟ بل ان حممد عبو رئي�س 
ت�ضكيل  امل�����ض��ارك يف  ال��ت��ي��ار  ح���زب 
احل��ك��وم��ة، اع��ت��ر ق��ب��ل اأ���ض��ه��ر ان 
الفا�ضدين  م���ن  ال�����ض��اه��د  ي��و���ض��ف 
تعبري  ح�ضب  “ال�ضجن”  ومكانه 

عبو نف�ضه.
احلديث  من  جتعل  الأ�ضئلة،  هذه 
عن اقت�ضار ت�ضكيل احلكومة على 
وهي  الثورية”،  “الحزاب  رباعي 
وال�ضعب  وال��ت��ي��ار  النه�ضة  ح��رك��ة 
اله�ضم  ع�����ض��رية  ت���ون�������س،  وحت���ي���ا 
على عديد املراقبني، ومن املعايري 
املخاتلة التي تخفي توجها وروؤية 
الفخفاخ  ع��ن��ه��ا  ي��ف�����ض��ح  مل  م�����ا، 
���ض��راح��ة، وي���رى م��الح��ظ��ون انها 
قي�س  ال��رئ��ي�����س  خل��ي��ارات  جت�ضيد 
اب�����دى م��ن��ذ بداية  ال�����ذي  ���ض��ع��ي��د 
عهدته رف�ضا يف التعاطي مع قلب 

تون�س.

ل لإق�صاء قلب تون�ش
الفخفاخ  م��وق��ف  ك���ان  ل��ئ��ن  ل��ك��ن، 
ف����ان مواقف  وح��ا���ض��م��ا،  وا����ض���ح���ا 
الأحزاب من هذا الق�ضاء تباينت 
التباين  ه����ذا  ك����ان  ان  ن����دري  ول 
الظرف  ميليه  تكتيكيا،  ام  مبدئيا 
باب  يتنزل يف  اي  ب��زوال��ه،  وي���زول 
حت�����ض��ني ���ض��روط ال��ت��ف��او���س لهذا 

احلزب او ذاك.
النه�ضة  رئ��ي�����س ح��رك��ة  اأك����د  ف��ق��د 
برئي�س  لقائه  اإثر  الغنو�ضي  را�ضد 
الفخفاخ،  اليا�س  املكلف  احلكومة 
اأن  ع��ل��ى  ح��ر���ض��ه  ع���ن  “عّر  اأن�����ه 
�ضيا�ضية  القادمة  احلكومة  تكون 
حكومة  ل  اأح������������زاب  وح����ك����وم����ة 
اأحدا  تق�ضي  “األ  وعلى  اأ�ضخا�س 

اإّل من اأق�ضى نف�ضه«.
وعر الغنو�ضي يف ت�ضريح اإعالمي 
عن “حر�ضه باأن يكون قلب تون�س 
�ضمن الئتالف احلكومي القادم”، 
م�ضددا على اأّن “الو�ضع الطبيعي 
القادمة  احل���ك���وم���ة  ت��ع��ك�����س  اأن 
متثيلية الكتل �ضلب جمل�س نواب 

ال�ضعب«.
من جهة اأخرى اأ�ضار رئي�س حركة 
النه�ضة اىل موافقة احلركة على 

يتجاوز  ل  م�ضغرة  حكومة  �ضكل 
واإىل  وزي�����را   25 اأع�����ض��ائ��ه��ا  ع���دد 
���ض��ي��ت��م ح���ذف م��ع��ظ��م كتابات  اأن����ه 

الدولة.
الأم�����ني  ق�����ال  ال�������ض���ي���اق،  ذات  ويف 
ال��ع��ام حل��رك��ة حت��ي��ا ت��ون�����س �ضليم 
تون�س  حتيا  “حركة  اأن  ال��ع��زاب��ي، 
طالبت بان يكون احلزام ال�ضيا�ضي 
عدم  وب�ضرورة  مو�ّضعا  للحكومة 
“ل  ق��ائ��ال:  امل�ضاورات”،  اإط���ال���ة 
ال�ضيا�ضي  احل���زام  تو�ضيع  م��ن  ب��د 
وردا  الح��زاب.  كل  وامل�ضاورات مع 
ع��ل��ى ���ض��وؤال ح���ول راأي����ه يف اق�ضاء 
امل�ضاورات،  م��ن  تون�س  قلب  ح��زب 
اإق�ضاء  ع��دم  “يجب  العزابي  ق��ال 

اأي طرف«.
مهدي جمعة رئي�س حزب البديل، 
يدعم  “احلزب  اأن  ب������دوره  اأك�����د 
الإ�ضالحات  على  املبنية  توجهاته 
القت�ضادية والجتماعية” م�ضريا 

اىل “وجود توافق تام يف الروؤى«.
ولفت جمعة اىل ان لدى الفخفاخ 
الذي  احل��ك��وم��ي  للفريق  ت�����ض��ورا 
ق����ال ان����ه ���ض��ي��ك��ون م��ن��ف��ت��ح��ا على 
الكفاءات واخلرات املوجودة داخل 
وخارج الأحزاب، داعيا اإىل �ضرورة 

للحزام  ت���������ض����وره  وب���خ�������ض���و����س 
القادمة،  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ي 
الأط���راف  ع���ودة  “يجب  ق��ال عبو 
الأربعة التي �ضاركت يف مفاو�ضات 
واملتمثلة   2019 دي�����ض��م��ر   21
وحركة  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ت��ي��ار  يف 
ال�����ض��ع��ب وال��ن��ه�����ض��ة وحت��ي��ا تون�س 
اأويل  ك��م��ن��ط��ل��ق  امل���ف���او����ض���ات  اإىل 
اأخرى”،  اأط����راف  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
للحكم  ح���ان  “الوقت  ان  م��ع��ت��را 
التيار  وان  اأخ���������رى...  ب��ط��ري��ق��ة 
توجهات  ع��ن  را���س  الدميقراطي 

اليا�س الفخفاخ«.
النائب عن ائتالف الكرامة �ضيف 
“الئتالف  اأن  ق������ال  خم����ل����وف، 
�ضرط  املقبلة  احل��ك��وم��ة  �ضي�ضاند 
ال����ث����وري  امل�������ض���ار  ان���خ���راط���ه���ا يف 
 2014 وال���ق���ط���ع م���ع م��ن��ظ��وم��ة 
و2019 واأنه يف �ضورة عدم توفر 
الئتالف  ف��اإن موقع  ال�ضرط  هذا 

�ضيكون يف املعار�ضة«.

باأمر من الرئي�ش
ويف رده على موقف الفخفاخ، قال 
ت��ون�����س عيا�س  ق��ل��ب  ال��ق��ي��ادي يف 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  اإّن  ال��ل��وم��ي، 

تو�ضيع احلزام ال�ضيا�ضي للحكومة 
املنظمات  وت�������ض���ري���ك  ال����ق����ادم����ة 
الكرى وكل الفاعلني يف البالد يف 

التوجهات الكرى.
واأك��د اأم��ني ع��ام ح��زب ن��داء تون�س 
علي احلف�ضي دعم حزبه للحكومة 
امل���ق���ب���ل���ة، م�������ض���ددا ع���ل���ى ����ض���رورة 
احلكومة  ت�����ض��ك��ي��ل  يف  ال��ت�����ض��ري��ع 
ال��ب��الد مل  “لأن و�ضعية  ال��ق��ادم��ة 

تعد حتتمل” ح�ضب تعبريه.
اأنه  ن��داء تون�س  ع��ام  اأم��ني  وك�ضف 
املكلف  احلكومة  رئي�س  من  طلب 
طرف  اأي  اإق�ضاء  ع��دم  لطف  بكل 
قلب  ح��زب  اإىل  اإ���ض��ارة  �ضيا�ضي، يف 
تون�س وغ���ريه م��ن الأح�����زاب، لأن 
املزرية  ال��و���ض��ع��ي��ة  م���ن  اخل������روج 
كل  م�ضاهمة  ي�ضتدعي  ال��ب��الد  يف 
قبة  حت��ت  امل��وج��ودي��ن  ال�ضيا�ضيني 

الرملان.

حزام رباعي
العام  الأم�����ني  ك�����ض��ف  امل���ق���اب���ل،  يف 
ان  املغزاوي،  ال�ضعب زهري  حلركة 
باأهمية  الفخفاخ  اأعلمت  احل��رك��ة 
�ضيا�ضي  ب��ح��زام  حكومته  اإح��اط��ة 
قوي، وان هذا الخري بنّي لهم اأن 

الد�صتوري احلر لن ي�صوت للحكومة ولن ي�صارك يف اأية حوارات مع رئي�صها املكلف 

اللومي: الفخفاخ اأق�صى قلب 
تون�ش باأمر من رئي�ش اجلمهورية

اأحزاب تدعو لتو�صيع احلزام ال�صيا�صي 
للحكومـة واأخــرى تريــده بـ 4 اأحــزاب 

امللف االقت�سادي هو اأهم اأولويات املرحلة القادمة 
وهو ما يتطلب ا�ستقرارا �سيا�سيا وا�ستمرارا للحكومة

الفخفاخ يكت�سب �سرعيته من اختيار الرئي�س له ولي�س من ن�سبة االأ�سوات التي حت�سل عليها يف الرئا�سية

حركة ال�ضعب... رباعي كحزام �ضيا�ضي للحكومة

التيار يطرح �ضروطه

البديل يطالب بتو�ضيع امل�ضاركة

حركة النه�ضة تدعو لت�ضريك قلب تون�س

وفد حتيا تون�س عند الفخفاخ

اللومي... اق�ضاء بامر من الرئي�س
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املال والأعمال
احلكومة الفرن�سية تناق�س اإ�ساح اأنظمة التقاعد  

)ال�ضاد�ضة ت غ(. وقال حمافظ الأمن ديدييه لملون اإن ال�ضرطة �ضّخرت موارد ب�ضرية 
اإىل حتمل كل  ودع��ا   ، اأعمال عنف وتخريب  ومادية مهمة  حت�ضبا لمكانية ح�ضول 
هذا  درج��ات��ه  اأعلى  اإىل  التوتر  وت�ضاعد  مماثلة.  ح��وادث  لتجنب  م�ضوؤوليته   ط��رف 
الأ�ضبوع بعد ح�ضول انقطاعات يف الكهرباء تبنتها الكونفيدرالية العامة للعمل التي 
تطبيق  اإىل  دعت احلكومة  وفيما  لفرة وجيزة.  عنا�ضرها  بع�س  ال�ضرطة  احتجزت 
�ضبه  و�ضع  اإىل  العودة  وبعد   . الأو���ض��اع  تاأجيج  تزيد  باأنها  مارتينز  اتهمها  عقوبات، 
طبيعي يف قطاع النقل خالل الأي��ام الأخ��رية، �ضت�ضهد حركة املرور ا�ضطرابا جديدا 
تبني  ومبجرد  امل��رو.  خا�ضة  باري�س،  يف  العمومي  والنقل  القطارات  اإ�ضراب  ب�ضبب 
جمل�س ال��وزراء م�ضروعي القانون الهادفني اإىل بعث نظام تقاعد �ضامل  يرتكز على 
نظام اأر�ضدة، �ضيحيلهما على الرملان. مبوازاة ذلك، تتوا�ضل النقا�ضات بني احلكومة 
والنقابات واأرباب العمل حول نقاط حمورية يف امل�ضروع على غرار املهن ال�ضاقة واحلد 

الأدنى ملعا�ضات التقاعد وتوظيف كبار ال�ضن.

•• باري�س-اأ.ف.ب

اأنظمة التقاعد املثري للجدل الذي  اإ�ضالح  يناق�س جمل�س الوزراء الفرن�ضي م�ضروع 
لتنظيم  التاريخ  هذا  الإ�ضالح  معار�ضو  واختار  ماكرون،  اإميانويل  الرئي�س  اقرحه 
مارتينز  فيليب  للعمل  العامة  الكونفيدرالية  رئي�س  وتعهد  وم��ظ��اه��رات.  ا�ضرابات 
ب�ال�ضمود حتى �ضحب م�ضروع الإ�ضالح. لكن مبجرد تبنيه، �ضيحيل جمل�س الوزراء 
جتمع  التي  النقابية  التن�ضيقية  وت��اأم��ل  حوله.  ق��راره  ليتخذ  ال��رمل��ان  على  امل�ضروع 
الواحد واخلم�ضني من احلركة  اليوم  اأن تنجح، خالل  النقابات  عددا من كبريا من 
ال�ضتمرار يف  و  ق�ضوى   تعبئة  دي�ضمر، يف حتقيق  الأول  كانون   5 يف  انطلقت  التي 
تو�ضيع التحركات . وتنظم تظاهرات يف اأرجاء فرن�ضا. يف باري�س، من املنتظر اأن مير 
موكب التظاهر يف و�ضط العا�ضمة، حيث �ضينطلق يف �ضاعة متاأخرة من ال�ضباح من 
�ضاحة اجلمهورية يف اجتاه �ضاحة كونكورد، ويتوقع اأن يتفرق ال�ضاعة ال�ضابعة م�ضاء 

موؤ�سر: حت�سن بال�سركات الربيطانية بعد االنتخابات  
 •• لندن-رويرتز

اأ�ضار م�ضح اأم�س اإىل اأن ال�ضركات الريطانية متر باأف�ضل �ضهورها 
اأق��وى برهان حتى الآن على الدفعة الذي  اأك��ر من ع��ام، وه��و  يف 
اإجنلرا  بنك  يجعل  ق��د  مم��ا  الن��ت��خ��اب��ات،  بعد  الق��ت�����ض��اد  تلقاها 

املركزي يحجم عن خف�س اأ�ضعار الفائدة.
واأ�ضارت القراءات الأولية ملوؤ�ضر اآي.اإت�س.اإ�س ماركت �ضي.اآي.بي.اإ�س 
الريطاين  اخلدمات  قطاع  اأن  اإىل  بريطانيا  امل�ضريات  ملديري 
اآب،  اأغ�ضط�س  ا�ضتاأنف النمو يف يناير كانون الثاين لأول مرة منذ 
وفاقت  التحويلية.  ال�ضناعات  قطاع  هبوط  وت��رية  تراجعت  بينما 
قراءة موؤ�ضر مديري امل�ضريات تلك اخلا�ضة مبنطقة اليورو لأول 

مرة منذ دي�ضمر كانون الأول 2018.

بحوايل  للنمو  طريقه  يف  الريطاين  القت�ضاد  ب��اأن  املوؤ�ضر  وينبئ 
العام  اأواخ����ر  �ضديد  ت��ب��اط��وؤ  بعد  ف�ضلي  اأ���ض��ا���س  على  باملئة   0.2
رئي�س  ف��وز  اأن  على  �ضابقة  م��وؤ���ض��رات  ال��ي��وم  بيانات  ت��ع��زز  امل��ا���ض��ي. 
حدة  خفف  امل��ا���ض��ي  ال�ضهر  النتخابي  جون�ضون  ب��وري�����س  ال����وزراء 
مديري  م��وؤ���ض��ر  و���ض��ع��د  وامل�����ض��ت��ه��ل��ك��ني.  ال�����ض��رك��ات  ب��ني  ال�ضبابية 
التحويلية  ال�ضناعات  موؤ�ضري  الذي ميزج بني  املجمع،  امل�ضريات 
واخلدمات، اإىل 52.4 من 49.3، وهي اأعلى قراءة منذ �ضبتمر 
اقت�ضاديني  توقعات  بفارق مريح متو�ضط  وتتجاوز   2018 اأيلول 
مديري  م��وؤ���ض��ر  وارت��ف��ع   .50.6 عند  اآراءه����م  روي���رز  ا�ضتطلعت 
52.9 من  امل�ضريات بقطاع اخلدمات يف يناير كانون الثاين اإىل 
50، وهو اأي�ضا اأعلى م�ضتوياته منذ �ضبتمر اأيلول 2018 واأعلى 

من متو�ضط التوقعات يف ا�ضتطالع رويرز البالغ 51.

متتد للخم�صة اأعوام املقبلة وتعزز من موقع الدولة ك�صريك فاعل وموؤثر عامليًا

التوقيع على اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية بني حكومة االإمارات واملنتدى االقت�سادي العاملي 
القرقاوي : الإمارات تعزز مكانتها لتكون مركزًا وحمركًا اقت�صاديًا وتنمويًا عامليًا يخدم تطلعاتها يف تطوير ال�صيا�صات والأدوات الرئي�صية

الزيودي: الإمارات �صباقة عامليا يف تطبيق منظومة التكيف مع تداعيات التغري املناخي وحماية البيئة

جل�سات املحور البيئي يف دافو�س تناق�س التحرك من اأجل التحديات املناخية والبيئية الطارئة
حتولت الإمارات اإىل حا�صنة ومركز حلركة ال�صتثمار بف�صل امل�صاريع النوعية املعتمدة على توظيف البتكار والتقنيات احلديثة

ثاين الزيودي : متتلك االإمارات منظومة ت�سريعية متكاملة داعمة وحمفزة
 لا�س�تثمار ب�سكل ع��ام وباالأخ�س يف امل�س��اريع الداعم�ة لاقت�ساد االأخ�سر

تزويد  تاأهيلها، من خالل  واإع��ادة 
���ض��خ�����س مب���ه���ارات  م���الي���ني   10
جديدة خالل الأعوام القادمة، مع 
امل�ضتقبلية  امل��ه��ارات  على  الركيز 
امل����ط����ل����وب����ة، وت�����ط�����وي�����ر اأن���ظ���م���ة 
تلبية  اأجل  من  والتدريب  التعليم 
متطلبات �ضوق العمل احلالية، اإىل 
القت�ضاد  ت�ضريع  م�ضروع   جانب 
ال������دائ������ري وت���وظ���ي���ف اب���ت���ك���ارات 
وتبنيها  الرابعة  ال�ضناعية  الثورة 
املنتدى  اأن  ي��ذك��ر  ف��ي��ه.  ل���الإجن���از 

ي�ضكل من�ضة عاملية هامة لتاأ�ضي�س 
وت�ضجيع  القت�ضادية  ال�����ض��راك��ات 
بيئة  التي تعزز  ال��رائ��دة  امل��ب��ادرات 
القت�ضادي،  وال��ت��ن��وي��ع  الأع���م���ال 
فر�س  وت���رية  ت�ضريع  يف  وت�ضاهم 
دولة  وتعتر  الق��ت�����ض��ادي،  النمو 
ملنتدى  م��ه��م��ا  ���ض��ري��ك��ا  الإم��������ارات 
اأف�ضل  ل��ب��ح��ث  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ض��اد 
احللول لأبرز التحديات ومناق�ضة 
للقطاعات  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ن��م��اذج 
لبناء  ال���ن���ا����س  ح���ي���اة  يف  امل�����وؤث�����رة 

م�ضتقبل اأف�ضل لالإن�ضانية.
ال�ضيخ  �ضمو  ال��دول��ة  وف��د  ومي��ث��ل 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، 
لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�ضو 
اأبوظبي  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  اأب��وظ��ب��ي 
التنفيذي، و�ضمو ال�ضيخ اأحمد بن 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �ضعيد 
للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة 
ط����ريان الإم�������ارات، اإىل ج��ان��ب 4 
وزراء يف احلكومة الحتادية وعدد 

من امل�ضوؤولني.

عمل  من������اذج  وب����ن����اء  ف����ر�����س،  اإىل 
التكنولوجيا  على  تعتمد  ج��دي��دة 
احل����دي����ث����ة وخم������رج������ات ال����ث����ورة 
م�ضتقبل  لبناء  الرابعة  ال�ضناعية 
و�ضيكون  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات،  اأف�������ض���ل 
ج���زءا م��ن ال��ت��ع��اون امل�����ض��رك بني 
الإم��ارات واملنتدى لتبادل  حكومة 
3 قطاعات تكنولوجية  املعرفة يف 
الدقيق،  ال��ط��ب  ت�����ض��م��ل  رئ��ي�����ض��ي��ة 
والتعلم  ال���ض��ط��ن��اع��ي  وال����ذك����اء 
/ ال��رق��م��ي��ة  وال��ت��ع��ام��الت  الآيل، 
بلوك ت�ضني/. كما ت�ضم التفاقية 
اإطار  يف  التعاون  حم��اوره��ا  �ضمن 
العامة واخلا�ضة، حيث  ال�ضراكات 
واملنتدى  الإم�����ارت  دول���ة  �ضتعمل 
على  مبوجبها  العاملي  القت�ضادي 
تطوير عدد من احللول ملجموعة 
م�����ن ال����ت����ح����دي����ات الج���ت���م���اع���ي���ة 
خالل  من  املحورية  والقت�ضادية 

م�ضاريع م�ضركة.
وتت�ضمن حماور التعاون امل�ضرك 
كذلك عددا من امل�ضاريع واملبادرات 
والتي مت العمل عليها موؤخراً منها 
مهارات  ف��ج��وة  تقلي�س  م���ب���ادرة  
املهارات  مت��ك��ني  ت��دع��م  امل�ضتقبل 

اخلم�ضة  ل��الأع��وام  ال�ضراتيجية 
اأه����م املبادئ  امل��ق��ب��ل��ة، ح��ي��ث ت�����ض��م 
بنودها  وتت�ضم  للتعاون،  الرئي�ضية 
وال��ت��ج��دي��د مم��ا مّيكننا  ب��امل��رون��ة 
م�ضاريع  واإط��������الق  ت���ط���وي���ر  م����ن 
جديدة م�ضركة. وترتكز اتفاقية 
جمموعة  على  الثنائية  ال�ضراكة 
امل�ضتقبلي  ل��ل��ت��ع��اون  امل���ح���اور  م���ن 
ب��ني الإم����ارات واملنتدى  امل�����ض��رك 
اأولها  ال��ع��امل��ي مت��ث��ل  الق��ت�����ض��ادي 
ال��ت��ع��اون م��ن خ��الل م��رك��ز الثورة 
الإم�����ارات،  يف  ال��راب��ع��ة  ال�ضناعية 
يف  حم����وري����اً  دوراً  ي��ل��ع��ب  وال������ذي 
ال�ضراتيجيات  م���الم���ح  ر����ض���م 
امل�ضتقبلية  وامل����ب����ادرات  ال��وط��ن��ي��ة 
الرابعة،  ال�ضناعية  الثورة  لتنمية 
وتطوير اأطر ال�ضيا�ضات واملبادرات 
تطبيقاتها  ت����ب����ن����ي  ل���ت�������ض���ري���ع 
التكنولوجيا  م����ن  وال����ض���ت���ف���ادة 
الثورة  م��رك��ز  وي��ع��ت��ر  وال���ع���ل���وم. 
ال�ضناعية الرابعة الأول من نوعه 
�ضمن  املنطقة واخلام�س عاملياً  يف 
القت�ضادي  املنتدى  مراكز  �ضبكة 
ال��ع��امل��ي ال��ه��ادف��ة ل��ت��ط��وي��ر حلول 
وحتويلها  امل�ضتقبلية  للتحديات 

•• دافو�س-وام:

توقيع  ع��ن  الإم����ارات  حكومة  اأعلنت 
ا�ضراتيجية  ����ض���راك���ة  ات���ف���اق���ي���ة 
العاملي  الق��ت�����ض��ادي  امل��ن��ت��دى  م��ع 
وذلك  املقبلة،  اخلم�ضة  ل��الأع��وام 
ب��ح�����ض��ور ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ال��د بن 
اآل ن��ه��ي��ان ع�ضو  حم��م��د ب��ن زاي���د 
اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي  املجل�س 
التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س 
اآل  �ضعيد  بن  اأحمد  ال�ضيخ  و�ضمو 
للطريان  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طريان  ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�س 
الإمارات . جاء ذلك خالل م�ضاركة 
اأعمال  وف���د ح��ك��وم��ة الإم�����ارات يف 
منتدى القت�ضاد العاملي املنعقد يف 
دافو�س، بح�ضور اأكر من 2000 
العامل،  ح��ول  وم�����ض��وؤول  �ضخ�ضية 
عدة  م��وا���ض��ي��ع  ملناق�ضة  وال���ه���ادف 
مواكبة  يف  احل��ك��وم��ات  دور  اأهمها 
والثورة  اجل��دي��دة  التكنولوجيات 
ينعقد  حيث  ال��راب��ع��ة،  ال�ضناعية 
من  ال�ضركاء  �ضعار   حتت  املنتدى 

اأجل عامل متما�ضك وم�ضتدام .
التي  ال�������ض���راك���ة  ات���ف���اق���ي���ة  ت����اأت����ي 

الرئي�ضية  والأدوات  ال�����ض��ي��ا���ض��ات 
لتحويل كافة التحديات اإىل فر�س 
امل�ضتقبل  وا�ضت�ضراف  واجن����ازات، 
 : معاليه  وق��ال  امل�ضتويات.  باأعلى 
ال�ضراتيجية  ال�����ض��راك��ة  توؤ�ض�س 
واملنتدى  الإم������ارات  ح��ك��وم��ة  ب��ني 
اأكر  لتعاون  العاملي  الق��ت�����ض��ادي 
�ضموًل، و�ضت�ضاهم يف ت�ضريع وترية 
الفرة  خ����الل  والجن�������از  ال��ع��م��ل 
م�ضاريع  خ�����الل  م����ن  ال����ق����ادم����ة، 
لتكون  الدولة  مكانة  ت��رز  نوعية 
منوذجاً م�ضتقبلياً متفرداً وموؤثراً 
م�ضتقبل  ي��ب��ن��ي  ال��ن��ا���س،  ح��ي��اة  يف 
املختلفة  وللمجتمعات  لهم  اأف�ضل 
تفا�ضيل  وحول  ككل.  ولالإن�ضانية 
اأن  القرقاوي  ذكر  ال�ضراتيجية، 
لتوجيهات  تنفيذاً  تاأتي  التفاقية 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
مكانة  ب��ت��ع��زي��ز  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د 
الإمارات كمركز عاملي لدعم �ضنع 
امل�ضتقبلية  القرار وروؤية احلكومة 
من اأجل تعزيز مكانة الدولة على 
جمال  يف  ل�ضيما  العاملية  ال�ضاحة 
تطوير ال�ضيا�ضات امل�ضتقبلية، حيث 
�ضيتم تفعيل بنود اتفاقية التعاون 

عبداهلل  ب��ن  حممد  م��ع��ايل  وقعها 
ال���ق���رق���اوي وزي����ر ����ض���وؤون جمل�س 
ال��������وزراء وامل�����ض��ت��ق��ب��ل مم��ث��ال عن 
والروفي�ضور  الإم�����ارات،  حكومة 
ك��الو���س ���ض��واب، م��وؤ���ض�����س منتدى 
دافو�س ورئي�س جمل�ضه التنفيذي، 
القت�ضادي  امل��ن��ت��دى  ع��ن  كممثل 
ال���ع���امل���ي، ب���ه���دف ت��وح��ي��د ال�����روؤى 
امل�ضرك  ل���ل���ت���ع���اون  والأه�����������داف 
واملنتدى  الإم�����������ارات  دول������ة  ب����ني 
الأعوام  خالل  العاملي  القت�ضادي 
ع������دد من  امل���ق���ب���ل���ة يف  اخل���م�������ض���ة 
على  امل�ضركة  وامل�ضاريع  املجالت 
ال���ع���امل���ي. واأك������د معايل  امل�����ض��ت��وى 
حممد القرقاوي، اأن دولة الإمارات 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة  حفظه اهلل واأخيه �ضاحب 
اآل  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دب���ي  رعاه 
ومكانتها  ج��ه��وده��ا  م��ن  ت��ع��زز  اهلل 
لتكون  ال���ع���امل���ي،  امل�������ض���ت���وى  ع���ل���ى 
مركزاً وحمركاً اقت�ضادياً وتنموياً 
تطوير  يف  تطلعاتها  يخدم  عاملياً 

وا�ضتخدام حلول الطاقة املتجددة 
يف 11 دولة نامية بقيمة متويالت 
حتى  دولر  م��ل��ي��ون   350 ب��ل��غ��ت 
الإمارات  دولة  الآن، فيما ر�ضدت 
دولر  م��ل��ي��ار   2013 ال��ع��ام  م��ن��ذ 
كم�ضاعدات لن�ضر هذه احللول يف 

العديد من الأ�ضواق النا�ضئة.
جل�ضة  يف  م��ع��ال��ي��ه  �����ض����ارك  ك���م���ا 
متخ�ض�ضة حول  حتفيز البتكار 
ال���دائ���ري وال���ت���ي ت��ن��اول��ت ال���دور 
الهام لتوظيف التقنيات احلديثة 
التدويرية  ال�ضناعات  حتفيز  يف 
معاجلة  اإع���������ادة  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ة 
اأخرى  م��رة  املنتجات  وا���ض��ت��خ��دام 
ال�ضناعية  ال��ث��ورة  ت��ط��ور  ظ��ل  يف 
ي�ضل  اأن  يتوقع  وق��ت  يف  الرابعة، 
ال�ضناعات  من  ال�ضوق  هذا  حجم 
تريليون   4.5 اإىل  ال��ت��دوي��ري��ة 
 ،2030 ال����ع����ام  ب���ح���ل���ول  دولر 
حديثه  يف  م��ع��ال��ي��ه  وا���ض��ت��ع��ر���س 
خ�������الل اجل���ل�������ض���ة ج����ه����ود دول�����ة 
الإمارات يف اعتماد اآليات ومعايري 
وا�ضدارها  ال���دائ���ري،  الق��ت�����ض��اد 
لقانون الإدارة املتكاملة للنفايات.

•• دافو�س-وام:

���ض��ارك م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين بن 
التغري  وزي������ر  ال�����زي�����ودي  اأح����م����د 
���ض��م��ن جل�ضات  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي 
والتي  امل��ن��ت��دى  يف  البيئي  امل��ح��ور 
اأجل  م��ن  التحرك  ع��ن��وان  حملت 
والبيئية  امل���ن���اخ���ي���ة  ال���ت���ح���دي���ات 
الطارئة، فيما ت�ضمنت 3 جل�ضات 
الإدارة  جمل�س  ب��ع��ن��وان  رئي�ضية 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  ملنطقة  اجل��ي��دة 
حتفيز  وجل�ضة  اإفريقيا،  و�ضمال 
جانب  اإىل  ال�����دائ�����ري،  الب���ت���ك���ار 
امل�ضتوى  جل�ضة  الوترية من رفع 
ال���ض��رات��ي��ج��ي يف  ال���ت���اأث���ري  اإىل 

القت�ضاد الدائري .
واأك���������د م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ث���اين 
ال�����زي�����ودي، خ����الل م�����ض��ارك��ت��ه يف 
الإدارة  جم���ل�������س  اج����ت����م����اع����ات  
الأو�ضط  ال�����ض��رق  ملنطقة  اجل��ي��دة 
و���ض��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا امل��ق��ام��ة �ضمن 
اأجندة املنتدى القت�ضادي العاملي  
داف��و���س اأن دول��ة الإم���ارات �ضمن 
ت���وج���ه���ات���ه���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق م���ع���دلت 

اإطالق  مت  كما   ،2050 للطاقة 
م��ع��اي��ري الأب��ن��ي��ة اخل�����ض��راء على 
ل��ت��ع��زي��ز كفاءة  ال���دول���ة  م�����ض��ت��وى 
ا���ض��ت��ه��الك ال���ط���اق���ة واحل�����د من 
تاأ�ضي�س  ومت  الكربونية،  الب�ضمة 
الطاقة  خلدمات  الحت��اد  �ضركة  
يف دب��ي ب��ه��دف اإع����ادة ت��اأه��ي��ل 30 
األف مبنى بحلول 2030 جلعلها 
اأك���ر ك��ف��اءة يف ال���ض��ت��ه��الك، كما 
مت اع��ت��م��اد واإط����الق ن��ظ��م تريد 
امل���ن���اط���ق ال���ت���ي حت��ق��ق ع��ل��ى اأق���ل 
تقدير خف�س يف معدل ا�ضتهالك 
ودعماً   ،50% بن�ضبة  ال��ط��اق��ة 
اأطلقت  ال����ض���ت���دام���ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
دولة الإم��ارات برنامج  ال�ضكوك 
ج���ع���ل منها  وال�������ذي  اخل���������ض����راء 
م���رك���زاً اإق��ل��ي��م��ي��ا ل��ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
املالية  الأوراق  م���ن  ال���ن���وع  ه����ذا 

امل�ضاريع  مت��وي��ل  ت�ضتهدف  ال��ت��ي 
الكفاءة  وذات  الكربون  منخف�ضة 
الطاقة،  ا���ض��ت��ه��الك  يف  ال��ع��ال��ي��ة 
ك��م��ا اأع��ل��ن��ت ���ض��رك��ة  م�����ض��در عن 
اإطالق �ضندوق ا�ضتثماري عقاري 
ب��ق��ي��م��ة تقارب  اأخ�����ض��ر  م�����ض��ت��دام 

املليار درهم.
تعزيز  ح���ول   نقا�ضية  جل�ضة  ويف 
ال���ع���م���ل اخل��������ريي ال���ت���ن���م���وي يف 
والتي نظمتها   ، النا�ضئة  الأ�ضواق 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ك��ام��ري��دج  جامعة 
الإماراتي،  الأحمر  الهالل  هيئة 
تناول معاليه جهود دولة الإمارات 
يف العمل من اأجل الب�ضرية واملناخ 
والتنمية يف  من جانب /التمويل 
على  م��رك��زاً  النا�ضئة/،  الأ���ض��واق 
الدور الذي لعبه �ضندوق اأبوظبي 
لن�ضر  م�ضاريع  للتنمية يف متويل 

عالية  واجتماعي  اقت�ضادي  منو 
م��ع��اي��ري حماية  م���ع  وم���ت���واف���ق���ة 
ا�ضتدامة مواردها  و�ضمان  البيئة 
الفرة  خ��الل  متكنت  الطبيعية، 
م����ن حتقيق  امل���ا����ض���ي���ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
التحول  اعتماد  يف  ع��دة  منجزات 
مل��ن��ظ��وم��ة الق���ت�������ض���اد ال����دائ����ري، 
�ضملت التوقيع والن�ضمام ملبادرة  
اإطار  واع��ت��م��اد   ،  Scale 360
امل�ضتدامني  والإن��ت��اج  ال�ضتهالك 
2030، واعتمدت م�ضاريع الإدارة 
املتكاملة للنفايات واأ�ضدرت قانون 
م�ضتهدفة  ب��ه��ا،  خمت�س  احت���ادي 
النفايات  م���ن   75% م��ع��اجل��ة 
 ،2021 بحلول  البلدية  ال�ضلبة 
لهذا  منوذجيا  م�ضروعا  واأطلقت 
ال��ع��م��ل مت��ث��ل يف حم��ط��ة معاجلة 
البديل  ال��وق��ود  واإن��ت��اج  النفايات 

اإىل  ال��ق��درة  ج��دي��داً حيث �ضت�ضل 
8400 ميجا وات.

البارز  ال��ع��امل��ي  ال����دور  اإىل  ول��ف��ت 
وا�ضتخدام  ن�ضر  تعزيز  يف  للدولة 
ح��ل��ول ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة، حيث 
ق���دم���ت مت����وي����الت ب��ل��غ��ت 350 
من  العديد  لتنفيذ  دولر  مليون 
م�����ض��اري��ع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة عر 
����ض���ن���دوق اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
كما  النامية،  ال���دول  م��ن  العديد 
نفذت عر �ضركة  م�ضدر م�ضاريع 
بلغت  املجال  نف�س  يف  ا�ضتثمارية 

قيمتها 14 مليار دولر.
م�ضاركاته  خ���الل  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
دول����ة  اأن  امل���ن���ت���دى   ج��ل�����ض��ات  يف 
تطبيق  يف  عاملياً  �ضباقة  الإم���ارات 
تداعيات  م���ع  ال��ت��ك��ي��ف  م��ن��ظ��وم��ة 
البيئة،  وح��م��اي��ة  امل��ن��اخ��ي  التغري 

يف اأم القيوين. وا�ضتعر�س معاليه 
مت  التي  للمناخ  اأبوظبي  م��ب��ادرة  
اأ�ضبوع  فعاليات  خ��الل  اط��الق��ه��ا 
 2020 ل��ال���ض��ت��دام��ة  اأب���وظ���ب���ي 
املبادرات  من  واح��دة  متثل  والتي 
البارزة لدولة الإم��ارات يف جمال 

العمل من اأجل املناخ.
و�ضمن م�ضاركته يف جل�ضة  تو�ضيع 
الطاقة  ح��ل��ول  ا���ض��ت��خ��دام  ن��ط��اق 
الدكتور  م��ع��ايل  اأ����ض���ار  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
دول�����ة  ت�����ض��ج��ي��ل  اإىل  ال������زي������ودي 
قدرتها  يف  ك��ب��ري  من���و  الإم�������ارات 
امل�ضادر  م��ن  ل��ل��ط��اق��ة  الإن��ت��اج��ي��ة 
الع�ضر  ال�ضنوات  خ��الل  امل��ت��ج��ددة 
الأخ��رية حيث ارتفعت من 100 
ميجا وات اإىل 1800 ميجا وات، 
املقبلة   20 ال����  الأع������وام  وخ����الل 
�ضت�ضجل ما يقارب %400 منواً 

كما وعملت خالل الفرة املا�ضية 
ت�ضريعية  منظومة  اع��ت��م��اد  على 
م����ت����ك����ام����ل����ة داع�������م�������ة وحم�����ف�����زة 
وبالأخ�س  عام  ب�ضكل  لال�ضتثمار 
لالقت�ضاد  ال��داع��م��ة  امل�����ض��اري��ع  يف 
���ض��اه��م يف حتولها  م���ا  الأخ�������ض���ر، 
اإىل حا�ضنة ومركز حلركة  حالياً 
ال�ضتثمار هذا النوع من امل�ضاريع 
توظيف  على  املعتمدة  وبالأخ�س 

البتكار والتقنيات احلديثة.
م�ضاركاته  خ��الل  معاليه  واأ���ض��ار 
ا�ضتهالك  ك����ف����اءة  رف�����ع  اأن  اإىل 
ال���ط���اق���ة ي���ع���د واح��������داً م����ن اأه����م 
امل����و�����ض����وع����ات احل����ي����وي����ة وال���ت���ي 
حتظى باأولوية واهتمام كبري من 
حكومة الإمارات، ودعما لتحقيق 
ورف����ع م��ع��دلت ه���ذه ال��ك��ف��اءة مت 
اع��ت��م��اد ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة الإم������ارات 

حكومة االإمارات حّتول كافة التحديات اإىل فر�س واجنازات، ونعمل ال�ست�سراف امل�ستقبل باأعلى امل�ستويات
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حتقيق  يف  ت�ضاهم  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 
اأهداف التنمية امل�ضتدامة 2030، 
اأهمية  على  الركيز  على  واأي�����ض��اً 
امل�ضاهمة  البيانات والإح�ضاءات يف 
وحتقيق  ال����ق����رار  ات���خ���اذ  دع����م  يف 
الدولة  م�ضتوى  ع��ل��ى  الإجن������ازات 
اإبراهيم  الدكتور  واأك���د   . وال��ع��امل 
الفجرية  م����رك����ز  م����دي����ر  ����ض���ع���د، 
الجتماع  ه����ذا  اأن  ل���الإح�������ض���اء:  
يعقد  كونه  اإ�ضافية  اأهمية  اكت�ضب 
يف  الإح�����ض��اء  مكانة  تعزيز  ب��ه��دف 
حيث  امل�ضتدامة.  التنمية  م�ضرية 
الدولة  يف  الإح�����ض��اء  ق��ط��اع  يلقى 
القيادة  من  بالغاً  واهتماماً  عناية 
اأهمية  م���ن  ان���ط���الق���اً  ال��ر���ض��ي��دة. 
الدور الفاعل الذي يقوم به قطاع 
الإح�ضاء يف ر�ضم ال�ضيا�ضات و�ضنع 
القرار، والإ�ضهام يف اإعداد امل�ضاريع 
املعلومات  توفري  اأن  اإذ  التنموية. 
الإح�ضائية الدقيقة ي�ضهم يف ر�ضم 
للتنمية  ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ط 
من  وي��ع��زز  ال��دول��ة،  يف  امل�ضتدامة 
ت��دف��ق ال��ب��ي��ان��ات وامل���وؤ����ض���رات بني 
وموؤ�ض�ضات  احل��ك��وم��ي��ة  ال����دوائ����ر 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، الأم���ر ال���ذي له 
النمو  يف  عديدة  اإيجابية  تاأثريات 
الق���ت�������ض���ادي والج���ت���م���اع���ي، مما 
التنمية  اأه��داف  يعزز �ضبل حتقيق 
ويرتقي   ،2030 امل�������ض���ت���دام���ة 
ب��ت��ن��اف�����ض��ي��ة دول�������ة الإم������������ارات يف 

التقارير واملوؤ�ضرات العاملية .

•• دبي-الفجر:

عقدت اللجنة العليا لتن�ضيق العمل 
لعام  الأول  اجتماعها  الإح�ضائي 
2020 مب�ضاركة اللجنة الوطنية 
لأهداف التنمية امل�ضتدامة، وعرت 
معايل رمي بنت اإبراهيم الها�ضمي، 
التعاون  ل���������ض����وؤون  دول������ة  وزي�������رة 
الوطنية  اللجنة  رئ��ي�����س  ال����دويل، 
عن  امل�����ض��ت��دام��ة،  التنمية  لأه����داف 
اللجنة  اأع�������ض���اء  ب��ل��ق��اء  ���ض��ع��ادت��ه��ا 
الإح�ضائي  العمل  لتن�ضيق  العليا 
�ضرورة  ع��ل��ى  واأك�������دت  امل�������ض���رك، 
البيانات  لتوفري  اجل��ه��ود  ت�ضافر 
ت�ضاهم  والتي  واملحّدثة،  الدقيقة 
يف  ال��دول��ة  بتناف�ضية  الرت���ق���اء  يف 
وقالت  امل�ضتدامة،  التنمية  ملفات 
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  اإن  م��ع��ال��ي��ه��ا:  
كل  التكامل يف  تتطلب  الإح�ضائي 
ما يتعلق بالعمل الإح�ضائي وجمع 
البيانات، والو�ضول لفهم م�ضرك 
القادمة،  املرحلة  يف  العمل  لآل��ي��ة 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  ولتحقيق 
امل�ضتدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  جم�����ال  يف 
مئوية  نحو  ثابتة  بخطًى  وال�ضري 
الإم��ارات 2071. ولب��دَّ من بذل 
املزيد من اجلهود يف جمال توفري 
تعزيز  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  ال���ب���ي���ان���ات، 
ب���ني اجلهات  ال�����ض��راك��ات  وت��ق��وي��ة 
والقطاع  وامل���ح���ل���ي���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
من  املتبادلة  وال�ضتفادة  اخلا�س، 
واملعرفة  البيانات  الهائل من  الكم 
واخل�������رات، مب���ا ي��خ��دم امل���ب���ادرات 
وامل�ضاريع املهمة التي تدعم العمل 
الإح�������ض���ائ���ي، وت���ع���زز م���ن حتقيق 
دولة  امل�ضتدامة يف  التنمية  اأهداف 

الإمارات العربية املتحدة 
و�ضكرت معاليها املراكز الإح�ضائية 
تبذل  التي  اجل��ه��ود  على  الوطنية 
وتعزيز  البيانات،  توفري  �ضبيل  يف 
خمتلف  يف  ال������دول������ة  ت���ن���اف�������ض���ي���ة 
واأكدت  العاملية،  التناف�ضية  تقارير 
اأن دول��ة الإم���ارات تعتر  معاليها  
و�ضع  يف  به  يقتدى  منوذجاً  اليوم 
الأهداف  لتحقيق  ال�ضراتيجيات 
الإمنائية، ونحن نتطلع من خالل 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، ل�����ض��م��ان تدفق 
ب�����ض��ك��ل فّعال  ال��ب��ي��ان��ات  وان�����ض��ي��اب 
الجتماع  ه��ذا  واكت�ضب  ومنتظم، 
اأهمية خا�ضة كونه ُيعَقد مب�ضاركة 
لأهداف  الوطنية  اللجنة  اأع�ضاء 
الجتماع.  يف  امل�ضتدامة  التنمية 
تطوير  يف  ي�����ض��اه��م  ال�����ذي  الأم������ر 
ت��دع��م ج��ه��ود حتقيق  ب��ي��ان��ات  بيئة 
دولة  امل�ضتدامة يف  التنمية  اأهداف 
الإمارات، من خالل ابتكار الأدوات 
توفري  ب�ضمان  الكفيلة  والو�ضائل 
دق��ي��ق��ة وحم���دث���ة، ت�ضاهم  ب��ي��ان��ات 
يف ج���ه���ود حت��ق��ي��ق ال����ض���ت���دام���ة يف 
الدولة عر جمموعة من املبادرات 

وامل�ضاريع ال�ضراتيجية. 
را�ضد  ���ض��ع��ادة حميد  اأك����ّد  وب����دوره 
للمجل�س  العام  الأم��ني  ال�ضام�ضي، 
على  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بالتن�ضيق  القيوين  اأم  اإم��ارة  التزام 
اجلهات  م����ع  اجل����ه����ود  وت�������ض���اف���ر 
وتقدمي  ال��وط��ن��ي��ة،  الإح�����ض��ائ��ي��ة 
ال�ضتفادة  اأج����ل  م���ن  ل��ه��ا  ال���دع���م 
الأمثل من البيانات واأف�ضل الطرق 
اأج��ل دعم  يف جمعها وحتليلها من 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل الإح�������ض���ائ���ي يف 
املمار�ضات  اأف�ضل  وتطبيق  الدولة، 
يف هذا القطاع احليوي وال�ضتفادة 

التنمية  التي تدعم  املنهجيات  من 
لتوجهات  حت���ق���ي���ق���اً  امل�������ض���ت���دام���ة 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
الحتادية  مب��وؤ���ض�����ض��ات��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
وامل���ح���ل���ي���ة، جت������اه م���ل���ف اأه�������داف 
�ضبل  امل�ضتدامة، مما يعزز  التنمية 
وروؤية  الوطنية  اأج��ن��دت��ن��ا  حتقيق 

الإمارات املئوية 2071.
جنوى  �ضعادة  اأ�ضارت  جانبها  ومن 
يعقوب، املدير التنفيذي ملركز راأ�س 
والدرا�ضات،  ل��الإح�����ض��اء  اخل��ي��م��ة 
جمال  يف  ال�ضراكات  بناء  ب�ضرورة 
ال��ع��م��ل الإح�������ض���ائ���ي ب���ه���دف دعم 
اأهداف التنمية امل�ضتدامة، بقولها:  
اأح���د قنوات  يعتر ه��ذا الج��ت��م��اع 
ال�ضركاء  م���ع  ال��ف��ع��ال��ة  ال��ت��وا���ض��ل 
ال���ض��رات��ي��ج��ي��ني ل��ل��م�����ض��اه��م��ة يف 
متابعة حتقيق م�ضتهدفات التنمية 
تطوير  اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضتدامة، 
املالئمة  الإح�ضائي  العمل  اآل��ي��ات 
لت�ضخري البتكار يف حتقيق التنمية 
عاماًل  ت���ع���ّد  وال���ت���ي  امل�������ض���ت���دام���ة، 
العديد  يف  النمو  لتحقيق  حم��ف��زاً 
الأخرى.  احليوية  القطاعات  من 
وق��د ت��رك��زت اأع��م��ال الج��ت��م��اع مع 
�ضبل  تو�ضيع  على  اللجنة  اأع�����ض��اء 
الأجندة  م���وؤ����ض���رات  وق��ي��ا���س  دع���م 

جهود  ت���وح���ي���د  اإىل  ه�����ذا  ل��ق��ائ��ن��ا 
حلول  لإيجاد  الإح�ضائية  اجلهات 
فر�س  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
دولة  اأن  معاليها  واأك��دت   . واقعية 
اأن  اجلميع  م��ن  ت�ضتحق  الإم����ارات 
للو�ضول  و�ضعهم  كّل ما يف  يبذلوا 
بالدولة اإىل م�ضاِف الدول املتقدمة 
يف العامل، وتوفري م�ضتقبل اأف�ضل 

لالأجيال احلالية والقادمة.
اهلل  عبد  �ضعادة  اأ���ض��ار  جانبه  وم��ن 
ل���وت���اه، م��دي��ر ع���ام الهيئة  ن��ا���ض��ر 
والإح�ضاء،  للتناف�ضية  الحت��ادي��ة 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
امل�ضتدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  لأه���������داف 
ع�������ن ������ض�����ك�����ره حل�����������ض�����ور م����ع����ايل 
الجتماع  ل���ه���ذا  ال��ه��ا���ض��م��ي  رمي 
وقال  قدمتها،  التي  والتوجيهات 
ل��وت��اه:  ت��رك��ز اأع��م��ال��ن��ا يف اللجنة 
الإح�ضائي،  العمل  لتن�ضيق  العليا 
واللجنة الوطنية لأهداف التنمية 
البيانات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  امل�����ض��ت��دام��ة 
موؤ�ضرات  حتقيق  يف  والإح�����ض��اءات 
يف  ت�ضاهم  التي  الوطنية  الأج��ن��دة 
امل�ضتدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق 
2030، وال�ضعي الدوؤوب لالرتقاء 
البتكار  واع���ت���م���اد  ب������الإجن������ازات، 
حتقيق  اإىل  و���ض��وًل  ع��م��ل  كمنهج 

م�ضرية  دع�������م  يف  الإح���������ض����ائ����ي����ة 
اأف�ضل  اإىل  والتو�ضل  ال�ضتدامة، 
البيانات  م��ن  ل��ال���ض��ت��ف��ادة  ال�����ض��ب��ل 
جودتها  وحت�����ض��ني  الإح�������ض���ائ���ي���ة، 
وت�ضهيل الو�ضول اإليها، وتوجيهها 
دولة  وازده������ار  ت��ق��دم  يف  ي�ضهم  مل��ا 

الإمارات والعامل اأجمع. 
اإن  ق�����ائ�����اًل:   ال�������ض���وي���دي  واأردف 
جمموعة  وم��ع��ه��ا  امل��ت��ح��دة  الأمم 
اأجندة  ���ض��ادق��ت على  ال��ت��ي  ال���دول 
قد   2030 ال��ع��امل��ي��ة  ال���ض��ت��دام��ة 
البيانات  ت���وف���ري  ب��اأه��م��ي��ة  اأق������رت 
مبوؤ�ضرات  اخلا�ضة  والح�ضائيات 
لتحديد  امل��وح��د  كاملعيار  التنمية 
اأهداف  لتحقيق  املبذولة  اجل��ه��ود 
وبالتايل  امل�������ض���ت���دام���ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
حت��ر���س ك��اف��ة ال����دول ال��ت��ي تعمل 
الإمنائية  اأه��داف��ه��ا  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
الأرقام  اأح��دث  واإتاحة  على توفري 

والبيانات املتعلقة بال�ضتدامة .

تعزيز املبادرات
املدير  امل��ه��ريي،  ع��ارف  �ضعادة  عر 
لالإح�ضاء  دب���ي  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بقوله:   الجتماع  ه��ذا  اأهمية  ع��ن 
الإح�ضائي  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  اإن 
يتعلق  م��ا  ك��ل  يف  التكامل  تتطلب 

. اأهداف مئوية الإمارات 2071 
واأكد لوتاه، اأن هذا الجتماع ي�ضكل 
ف��ر���ض��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ب��ح��ث ال�����روؤى 
امل�ضاهمة  �ضاأنها  التي من  والأفكار 
يف احل�����وار ل��دع��م ال�����ض��راك��ات بني 
الدولة،  يف  الإح�����ض��ائ��ي��ة  اجل��ه��ات 
حتقيق  م���������ض����رية  يف  ل���ل���م�������ض���ي 
اأه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة على 
العمل  يعزز  مم��ا  امل�ضتويات،  كافة 
العاملية  اجل����ه����ود  م����ع  ب����ال����ت����وازي 
حتقيق  ����ض���ع���ي���د  ع���ل���ى  امل����ب����ذول����ة 
اأج������ل حتديد  وم�����ن  ال����ض���ت���دام���ة 
التحديات،  ومناق�ضة  الأول���وي���ات 
جمموعة  ا�ضتعرا�س  على  والعمل 
من احللول املبتكرة والفاعلة التي 
ت�����ض��ري��ع وت����رية حتقيق  ت�����ض��ه��م يف 
دولة  امل�ضتدامة يف  التنمية  اأهداف 

الإمارات العربية املتحدة.
اأك���د ع��ب��د اهلل اأحمد  وم���ن ج��ان��ب��ه 
مركز  ع������ام  م����دي����ر  ال���������ض����وي����دي، 
بالإنابة  اأب���وظ���ب���ي   - الإح���������ض����اء 
التنمية  ب����اأه����داف  امل���رك���ز  ال���ت���زام 
امل�ضتدامة، ُم�ضيفاً:  لقد كان لهذا 
بهدف  متميزة،  اأه��م��ي��ة  الج��ت��م��اع 
اأف�ضل  ومناق�ضة  اخل���رات  ت��ب��ادل 
ال�ضتدامة،  جم���ال  يف  امل��م��ار���ض��ات 
للبيانات  احل��ي��وي  ال����دور  واإب������راز 

وتدفق  الإح���������ض����ائ����ي،  ب���اجل���ان���ب 
لفهم م�ضرك  والو�ضول  البيانات 
لآل��ي��ة ال��ع��م��ل، م��ن خ��الل التعاون 
الإح�ضائية  الأجهزة  بني  امل�ضرك 
ع���ل���ى م�������ض���ت���وى ال������دول������ة، وج�����اء 
اأع�ضاء  الج��ت��م��اع مب�����ض��ارك��ة  ه���ذا 
التنمية  لأه��داف  الوطنية  اللجنة 
لالهتمام  ك��رج��م��ة  امل�����ض��ت��دام��ة، 
ال���ذي توليه ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة يف 
املبادرات  ب��ت��ع��زي��ز  الإم������ارات  دول���ة 
وال�����ض��راك��ات ال��ت��ي ت��خ��دم اأه����داف 
على  وت��اأك��ي��داَ  امل�ضتدامة،  التنمية 
وت�ضخري  امل�ضرك،  العمل  اأهمية 
احل��ل��ول امل��ب��ت��ك��رة وال���ض��ت��ف��ادة من 
ث����ورة ال��ب��ي��ان��ات م���ن اأج����ل حتقيق 
امل�ضتدامة  التنمية  اأه���داف  اأج��ن��دة 
اأك�����دت  ج��ان��ب��ه��ا  وم�����ن    .2030
امل����دي����ر  احل����ب����ي���������ض����ي،  ه�����اج�����ر  د. 
التنفيذي ملركز عجمان لالإح�ضاء 
والتناف�ضية:  اأن اجتماعات اللجنة 
الإح�ضائي  العمل  لتن�ضيق  العليا 
اإط����ار عام  ُت��ع��َق��د �ضمن  امل�����ض��رك، 
العمل  وت��ن��ف��ي��ذ  ت��ط��وي��ر  ل��ع��م��ل��ي��ة 
خالل  م��ن  ال��دول��ة،  يف  الإح�ضائي 
حت��ق��ي��ق ال��ت��ن�����ض��ي��ق وال��ت��ك��ام��ل بني 
الر�ضمية  الإح�������ض���ائ���ي���ة  اجل���ه���ات 
وموؤ�ض�ضات  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 

اجتماع م�صرتك للجنة العليا للعمل الإح�صائي واللجنة الوطنية لأهداف التنمية امل�صتدامة  

رمي الها�سمي: البيانات الدقيقة واملحّدثة ت�ساهم يف االرتقاء بتناف�سية الدولة يف ملفات التنمية امل�ستدامة

عبد اهلل لوتاه: اعتماد البتكار منهج عمل و�صوًل اإىل حتقيق اأهداف مئوية الإمارات 2071

•• وا�صنطن-وكاالت

على  منوت�ضني،  �ضتيفن  الأم��ريك��ي،  اخلزانة  وزي��ر  رّد 
طالبت  وال��ت��ي  ت��ون��رغ،  غريتا  ال�ضويدية  النا�ضطة 

بالتوقف عن ال�ضتثمار يف الوقود الأحفوري.
العاملي  القت�ضادي  باملنتدى  لل�ضحفيني  ت�ضريح  ويف 
البيئية  النا�ضطة  اأن�����ض��ح  منوت�ضني:  ق��ال  ب��داف��و���س، 
قبل  الق��ت�����ض��اد،  وت��در���س  اأول  تتعلم  ب���اأن  ال�ضويدية 

توجيه النتقادات لل�ضيا�ضة الأمريكية .
وت��اب��ع امل�����ض��وؤول الأم���ريك���ي ق��ائ��ال: ه��ل ت��ون��رغ من 
م��زاح��ا. قبل  م��ا تقوله يعد  اإن  الق��ت�����ض��ادي��ني؟  ك��ب��ار 
عليها  يتوجب  اأن��ه  اأعتقد  فعله،  علينا  اأن تخرنا مبا 

نقلت  ح�ضبما  وذل���ك   ، اجلامعة  يف  القت�ضاد  درا���ض��ة 
�ضبكة �ضي اإن بي �ضي .

على  تغريدة  منوت�ضني يف  على  تونرغ  ردت  وبدورها 
يتطلب  ل  فيها:  ق��ال��ت  ت��وي��ر   يف  الر�ضمي  ح�ضابها 
اأن ب�ضمتنا  �ضهادة جامعة يف القت�ضاد لإدراك  الأم��ر 
الكربونية البالغة 1.5 درجة ودعمنا امل�ضتمر للوقود 

الأحفوري ل ي�ضيف الكثري ل�ضتثماراتنا .
وتابعت قائلة: عليك اأن تخرنا، كيف ميكن اأن حتقق 
تلك  اأو  ال��ق��ادم��ة  ل��الأج��ي��ال  ت�ضرح  اأو  التخفيف  ه��ذا 
يجب  مل��اذا  املناخية،  ال��ط��وارئ  بحالة  بالفعل  املتاأثرة 

علينا التخلي عن التزاماتنا املتعلقة باملناخ .
وك��ان الرئي�س الأم��ريك��ي، دون��ال��د ت��رام��ب، ق��د �ضخر 

من اختيار جملة تامي  الأمريكية، للنا�ضطة البيئية 
ال�ضويدية، غريتا تونرغ، ك� �ضخ�ضية العام 2019 ، 

يف �ضهر دي�ضمر املا�ضي.
اأمرا  العام،  ك�ضخ�ضية  تونرغ  اختيار  ترامب  واعتر 
ح�ضابه  يف  ن�ضرها  تغريدة  يف  وذك��ر   ، للغاية  �ضخيفا 
الر�ضمي على توير: يتوجب على غريتا اأن تتحكم يف 
م�ضاكل الغ�ضب لديها، ثم تذهب مل�ضاهدة فيلم قدمي 
، وفق ما ذكرت  يا غريتا! اهدئي  مع �ضديق، اهدئي 

�ضحيفة وا�ضنطن بو�ضت  الأمريكية.
غريتا  النا�ضطة  اخ��ت��ي��ار  الأم��ريك��ي��ة  امل��ج��ل��ة  واأع��ل��ن��ت 
ب�ضورة  غالفها  واأرف��ق��ت   ،2019 ال��ع��ام  ك�ضخ�ضية 

لغريتا مع عبارة قوة ال�ضباب .

وع����رت غ��ري��ت��ا ع���ن ���ض��ع��ادت��ه��ا ب��ال��ف��وز ب��ه��ذا اللقب، 
بذلك  فخورة  واأن��ه��ا   ، ي�ضدق  ل  باأنه  الأم��ر  وو�ضفت 
البيئيني حول العامل . وتعليقا  النا�ضطني  مع جميع 
التعريفي  ملفها  تونرغ  عدلت  ترامب،  تغريدة  على 
على توير قائلة اإنها مراهقة تعمل على م�ضكلة اإدارة 

الغ�ضب .
واأطلقت تونرغ حملة �ضعبية وهي يف �ضن 15 عاما، 
للتظاهر خارج الرملان ال�ضويدي وحث احلكومة على 
حتقيق اأهدافها الطموحة للحد من انبعاثات الكربون. 
الكثريين، ففي  تونرغ  ت�ضرفات  ما حفزت  و�ضرعان 
�ضبتمر تظاهر املاليني يف �ضوارع مدن خمتلفة على 

م�ضتوى العامل دعما لق�ضيتها.

ليكون لعبًا دوليًا يف التحكيم التجاري

مركز راأ�س اخليمة يعقد اتفاقيات تعاون مثمرة مع الدول اال�سكندنافية
طريان االإمارات واإعمار تت�سدران قائمة

 اأف�سل العامات التجارية يف االإمارات يف 2019
•• دبي-الفجر:

 YouGov-ت�ضدرت كٌل من  طريان الإمارات و اإعمار موؤ�ضر  يو جوڤ
للعالمات التجارية الأف�ضل والأكر موثوقية يف الإمارات للعام 2019، 
حيث �ضجلتا 84.5 و80.5 نقطة على التوايل يف الت�ضنيف العام، بينما 
حّققت عالمة  اإعمار منواً بلغ %0.9 على اأ�ضا�ٍس �ضنوي، وجاءت العالمة 
اأي  ت�ضهد  التي مل  القائمة  77.5 نقطة، يف  ب�  ثالثًة  املراعي  ل�   التجارية 
تغيري يف املراكز اخلم�ضة الأوىل مقارنًة بالعام املا�ضي، با�ضتثناء عالمة بنك 

الإمارات دبي الوطني التي تقدمت مرتبًة واحدًة اإىل املركز اخلام�س.
ب�  رابعًة  والتي حلت  اآبل  �ضركة   اآيفون من  اأي�ضاً عالمة   القائمة  و�ضمت 
76.1 نقطة، يف حني جاء بنك الإمارات دبي الوطني خام�ضاً ب� 74 نقطة.  
الأو�ضط،  ال�ضرق  يف  اللكرونية  ال��ت��ج��ارة  عمالقة   ، ن��ون.ك��وم  و���ض��ه��دت  
باحتاللها  عمالئها،  وولء  التجارية  عالمتها  ق��وة  يف  ملحوظاً  حت�ضناً 
املرتبة العا�ضرة يف القائمة، م�ضجلًة ارتفاعاً بواقع 7.1 نقطة اإىل 43.9 
نقطة على املوؤ�ضر الثاين الذي ُيعني بت�ضنيف العالمات التي حققت اأكر 

�ضعوٍد يف القائمة التي ت�ضدرتها اخلطوط اجلوية الدولية الباك�ضتانية. 
با�ضتخدام  التجارية  للعالمات  التاأييد  ت�ضنيفات  يوجوف  موؤ�ضر   ويتتّبع 
عالمات التو�ضية، والتي يتم ح�ضابها من خالل عمالء تلك العمالء عّما 
اأو خالفاً لذلك  اأو معارفهم بالتعامل معها،  اإذا كانوا يو�ضون اأ�ضدقائهم 

اإمكانية حتذيرهم من التعامل معها.

بنك االإمارات دبي الوطني 
يبيع ح�سة يف اإن.اإم.�سي 

•• دبي-رويرتز

قال بنك الإمارات دبي الوطني بدبي اأم�س اإنه باع ح�ضة ن�ضبتها 1.04 باملئة يف 
اإن.اإم.�ضي هيلث مقابل 27.05 مليون جنيه ا�ضرليني )35.55 مليون دولر(، 
املك�ضوف  على  بيع  عملية  ال�ضحية جراء  الرعاية  �ضركة  ت�ضرر  اأ�ضابيع من  بعد 
من جانب �ضركة مادي ووترز الأمريكية. ياأتي بيع 2.16 مليون �ضهم يف اإن.اإم.
�ضي، اأكر �ضركة لتقدمي خدمات الرعاية ال�ضحية يف الإم��ارات، ب�ضعر 12.50 
بخ�ضم  اأ�ضهم  لبيع  كبريين  م�ضاهمني  اإط��الق  من  اأي��ام  بعد  لل�ضهم  ا�ضرليني 
اإن.اإم.���ض��ي خليفة  اإدارة  املدرجة يف لندن. وباع نائب رئي�س جمل�س  يف املجموعة 
اإن.اإم. اأ�ضهما يف  القبي�ضي جمتمعني  امل�ضاهمني فيها �ضعيد  اأكر  املهريي وثاين 
 29 �ضي بقيمة 375 مليون ا�ضرليني يف الثامن من يناير كانون الثاين. ويف 
اإن.اإم.�ضي وفقا لبيانات  اأكر م�ضاهم يف  تا�ضع  البنك  الأول، كان  اأكتوبر ت�ضرين 
رفينيتيف. وقال البنك اإنه باع اأ�ضهم ال�ضركة بعد �ضداد قر�س ذا �ضلة دخل فيه 
كيان اآخر، انفينيت انف�ضتمنت، كمقر�س وبنك الإمارات دبي الوطني كمقر�س.

م�ضتقباًل  اخرى  لقاءات   �ضيتبعه 
لبرام عدد من مذكرات التفاهم 
التحكيم  ج���ه���ات  م����ن  ع�����دد  م����ع 

بالدول ال�ضكندنافية.

لقاءات املركز:
واأ�����ض����اف ام����ني ع����ام م��رك��ز راأ�����س 
اخل��ي��م��ة ل��ل��ت��ح��ك��ي��م ال���ت���ج���اري ان 
لقاءات  �ضت�ضهد  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ف��رة 
م���ن ق��ب��ل ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى مركز 
بالدوائر  امل�ضوؤولني  مع  التحكيم 
املحلية وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات من 
داخل وخارج المارة ،  لت�ضجيعها 
على ال�ضتفادة من خدمات مركز 
والتحكيم  للتوفيق  اخليمة  راأ���س 
واأقلها  ال��ط��رق  ب��اأ���ض��رع  ال��ت��ج��اري 
�ضيوفره  م��ا  اىل  م�����ض��رياً   ، تكلفة 
امل���رك���ز م���ن و���ض��ائ��ل ت��ط��ب��ق لول 
املنازعات  وت�ضوية  اإدارة  يف  م���رة  
التحكيم  خ���الل  م��ن   ، ال��ت��ج��اري��ة 
وال���و����ض���اط���ة وال����ط����رق الأخ������رى 
لف�س النزاعات ، مبا يتما�ضى مع 
اأحدث قواعد التحكيم والو�ضاطة 

املعرف بها دولياً .

والعمل  ال���ت���ع���اون  ���ض��ب��ل  ت���ع���زي���ز 
امل�����ض��رك ب��ني ال��ط��رف��ني يف كافة 
بالتحكيم  ال�����ض��ل��ة  ذات  امل���ج���الت 
التجاري اىل جانب ال�ضتفادة من 
خرات املعهد يف جمالت التدريب 
والتاأهيل ، لفتاً اىل ان هذا اللقاء 

التجارية  ���ض��ت��وك��ه��ومل  ل���غ���رف���ة 
، ح��ي��ث مت الت���ف���اق ع��ل��ى اإع�����داد 
اأنيت  ال�ضيدة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
م��اج��ن��و���ض��ون الم���ني ال��ع��ام ملعهد 
التحكيم التابع لغرفة �ضتوكهومل 
بهدف   ، ال�ضويد  بدولة  التجارية 

جوهر  اب��راه��ي��م  امل�ضت�ضار  واأ���ض��ار 
اىل ان لقائه بوزير العمل ال�ضبق 
بدولة ال�ضويد ، جاء نتيجة ثمرة 
تعاون وتوا�ضل بناء خالل الفرة 
التحكيم  م���رك���ز  ب���ني   ، امل��ا���ض��ي��ة 
التابع  التحكيم  ومعهد  التجاري 

••راأ�س اخليمة – الفجر:

جوهر،  ���ض��وق��ي  اب���راه���ي���م  ب��ح��ث 
الم��ني ال��ع��ام ملركز راأ����س اخليمة 
التجاري  وال��ت��ح��ك��ي��م  ل��ل��ت��وف��ي��ق 
وال����ت����اب����ع ل���غ���رف���ة جت�������ارة راأ�������س 
ليتورين،  اأوت����و  ���ض��ف��ني  اخل��ي��م��ة، 
وزير العمل ال�ضبق بدولة ال�ضويد 
والتنمية  العمل  وزي��ر  وم�ضت�ضار 
العربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�ضعودية، رئي�س جمل�س الأعمال 
ال�ضويدي الإماراتي، مبقر غرفة 
�ضبل  ، بحث  اأم�����س،  راأ����س اخليمة 
ال���ت���ع���اون ف��ي��م��ا ب���ني م��رك��ز راأ�����س 
التابع  التجاري  للتحكيم  اخليمة 
ومعهد   ، اخل��ي��م��ة  راأ�������س  ل��غ��رف��ة 
التحكيم التابع لغرفة �ضتوكهومل 
التجارية بال�ضويد ، ليكون بذلك 
للتوفيق  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  م���رك���ز 
والتحكيم لعباً دولياً يف التحكيم 

التجاري .

ف�ش املنازعات :
واأك�����د الم����ني ال���ع���ام مل��رك��ز راأ����س 

والتحكيم  ل���ل���ت���وف���ي���ق  اخل���ي���م���ة 
توجيهات  ان  ع��ل��ى   ، ال���ت���ج���اري 
النعيمي  م�����ض��ب��ح  ع���ل���ي  حم���م���د 
راأ�س  غ��رف��ة  ادارة  جمل�س  رئي�س 
اخليمة ، كانت وا�ضحة و�ضريحة 
ب�ضرورة   ، امل��رك��ز  على  للقائمني 
كافة  بف�س  واله��ت��م��ام  احل��ر���س 
املنازعات التجارية ، التي يتلقاها 
املركز بالطرق البديلة وب�ضفافية 
ت����ام����ة ، وك����ذل����ك امل�������ض���اه���م���ة يف 
كاهل  ع�����ن  الأع�������ب�������اء  ت���خ���ف���ي���ف 
التحكيم  ثقافة  ون�ضر   ، الق�ضاء 
علمي  ب�ضكل  والو�ضاطة  التجاري 
بالنخبة  وال�ضتعانة   ، وتطبيقي 
واملحكمني  ال��ق�����ض��اء  رج�����ال  م���ن 
ال��دول��ي��ني ، واأ���ض��ح��اب اخل���رات 
امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف هذا  وال���ك���ف���اءات 
امل��ج��ال حم��ل��ي��اً وع��رب��ي��اً ودول���ي���اً ، 
اخليمة  راأ���س  مركز  ان  اىل  لفتا 
التجاري  وال��ت��ح��ك��ي��م  ل��ل��ت��وف��ي��ق 
يحر�س على ، تقدمي خدماته يف 
 ، وال�ضرية  اإطار من اخل�ضو�ضية 
واملحافظة على معلومات واأعمال 

ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات.

هاجر �ضعيد احلبي�ضي عبد اهلل نا�ضر لوتاه  جنوى يعقوب�ضعادة عارف املهريي عبد اهلل اأحمد ال�ضويدي اإبراهيم �ضعدحميد را�ضد ال�ضام�ضي

الذهب يرتاجع و�سط ترقب فريو�س ال�سني 
•• عوا�صم-رويرتز

امل�ضتثمرون  ف��ي��ه  ال���ذي ي�ضعى  ال��وق��ت  ام�����س يف  ال��ذه��ب  اأ���ض��ع��ار  ت��راج��ع��ت 
اأن  بعد  ال�ضني  يف  ف��ريو���س  خ��ط��ورة  م��دى  ب�ضاأن  تفا�ضيل  على  للح�ضول 

اأحجمت منظمة ال�ضحة العاملية عن اإعالن التف�ضي كحالة طوارئ عاملية.
دولر   1560.24 اإىل  باملئة   0.2 الفورية  املعامالت  الذهب يف  وتراجع 
لالأوقية )الأون�ضة( بحلول ال�ضاعة 0559 بتوقيت جرينت�س، لكنه مي�ضي 
على م�ضار الرتفاع 0.2 باملئة يف الأ�ضبوع. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 

للذهب 0.3 باملئة اإىل 1560.40 دولر.
الأول  اأم�س  العاملية  ال�ضحة  منظمة  بيان  بعد  الآ�ضيوية  الأ�ضهم  و�ضعدت 

والذي قال اإن فريو�ضا جديدا يف ال�ضني ل ُي�ضكل بعد حالة طوارئ عاملية.
العام  قبيل  الفريو�س  انت�ضار  ب�ضاأن  امل�ضتثمرين  ينتاب  زال  ما  القلق  لكن 

القمري اجلديد، وهو فرة ذروة لل�ضفر والطلب على الذهب يف املنطقة.
واأظهرت بيانات اأن عدد الأمريكيني املتقدمني بطلبات للح�ضول على اإعانة 
للبطالة ارتفع اأقل من املتوقع يف الأ�ضبوع املا�ضي مما ي�ضري اإىل ا�ضتمرار 

قوة �ضوق العمل.
اإذ يحوم موؤ�ضر الدولر، الذي يتتبع  كما تعر�س املعدن الأ�ضفر ل�ضغوط 
اأعلى  ق��رب  مناف�ضة،  عمالت  �ضت  من  �ضلة  مقابل  الأمريكية  العملة  اأداء 
م�ضتوى يف �ضهر والذي بلغه يف اجلل�ضة ال�ضابقة بعد اأن اأبقى البنك املركزي 

الأوروبي على اأ�ضعار الفائدة م�ضتقرة اخلمي�س.
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املال والأعمال

•• دافو�س-وام: 

����ض���ارك ك���ل م���ن ����ض���ع���ادة ع��ب��د اهلل 
ال���ع���ام ملجل�س  الأم������ني  ب���ن ط����وق 
بالهول  خ��ل��ف��ان  و���ض��ع��ادة  ال������وزراء 
دبي  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
اجلل�ضات  م���ن  ع����دد  يف  امل�����ض��ت��ق��ب��ل 
�����ض����م����ن حم��������ور ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
القت�ضادي  املنتدى  يف  وال�ضناعة 
ا�ضتهدفت  دافو�س  يف  املقام  العاملي 
بتكنولوجيا  العاملي  الوعي  تعزيز 
وجتنب  الرابعة  ال�ضناعية  الثورة 
مناذج  وتطوير  التقنية،  احل���روب 
ال�ضناعية  الثورة  تدعم  اقت�ضادية 
اجلل�ضات  ح��م��ل��ت  وق����د  ال���راب���ع���ة، 
عناوين  ال�ضرق الأو�ضط يف الثورة 
و  قمة حوكمة  الرابعة  ال�ضناعية 
وجل�ضة    ، ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
العاملية  التكنولوجيا  حوكمة  قمة 
مناق�ضة  بعنوان   اأخ���رى  وجل�ضة   ،

تدفق البيانات العابرة للحدود .
وا���ض��ت��ع��ر���س الأم����ني ال��ع��ام ملجل�س 
التجربة  اجلل�ضات  خ��الل  ال���وزراء 
ال���رائ���دة حل��ك��وم��ة دول���ة الإم����ارات 
 ، الت�ضريعات   خ���الل  خمتر  م��ن 
ابتكارية  م��ن��ظ��وم��ة  ُي���ع���د  وال������ذي 
ت���ت���واف���ق م���ع ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة دول���ة 
�ضناعة  يف  ال���ع���رب���ي���ة  الإم�����������ارات 
التكنولوجيا يف  وت�ضميم م�ضتقبل 
العامل، جنبا اإىل جنب مع املنتدى 

القت�ضادي العاملي.
واأك���د �ضعادة ع��ب��داهلل ب��ن ط��وق اأن 
من  ا�ضتطاعت  الإم�����ارات  حكومة 
املنتدى  م��ع  املُثمر  تعاونها  خ��الل 
تطوير  ال����ع����امل����ي،  الق����ت���������ض����ادي 
ال���ع���دي���د م����ن امل�����ب�����ادرات واإي����ج����اد 
احل��ل��ول ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ه��ام��ة التي 
تواجه العامل خالل العقد القادم، 

ال��دائ��م مع  ي��اأت��ي دعمنا  وم��ن هنا 
خلري  العاملي  القت�ضادي  املنتدى 
العاملية  اجل��ه��ود  وتعزيز  اجلميع، 
التي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ح���ل���ول  خ��ل��ق  يف 

تواجهنا خالل العقد القادم.
م��ن ج��ان��ب��ه ���ض��ارك ���ض��ع��ادة خلفان 

املحور  ����ض���م���ن  ب����ال����ه����ول،  ج���م���ع���ة 
ت�ضتهدف  جل�ضة  يف  التكنولوجي 
بتكنولوجيا  العاملي  الوعي  تعزيز 
وجتنب  الرابعة  ال�ضناعية  الثورة 
وق�����د �ضمت  ال���ت���ق���ن���ي���ة،  احل�������روب 
ق��م��ة حوكمة  ب���ع���ن���وان   ج��ل�����ض��ت��ني 

وجنحت الإمارات يف و�ضع العديد 
م���ن امل����ب����ادرات ال����رائ����دة يف جمال 
والثورة  والتكنولوجيا  القت�ضاد 
لدينا   : وق��ال  الرابعة،  ال�ضناعية 
 - املثال  �ضبيل  - على  الإم���ارات  يف 
ميثل  وال��ذي  الت�ضريعات،  خمتر 

جتربة رائدة على م�ضتوى العامل، 
اآمنة  جت��ري��ب��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  يف 
دور  جت�ضد  امل�ضتقبل،  لت�ضريعات 
احل��ك��وم��ات يف ت��ع��زي��ز ج���ودة حياة 
وت�ضدير  ال����دول����ة،  داخ�����ل  ال���ف���رد 
ت�ضريعات اأكر ديناميكية متوافقة 

ال�ضناعية  ال����ث����ورة  ت��ق��ن��ي��ات  م����ع 
الرابعة لكافة دول العامل.

تعمل حكومة   : ابن طوق  واأ�ضاف 
الإم�����ارات ب��روؤي��ت��ه��ا وم��ب��ادرات��ه��ا يف 
ب��ل ل تقف جهود  امل��ج��الت،  ك��اف��ة 
الإم�������������ارات على  ح���ك���وم���ة دول��������ة 

 •• طوكيو-رويرتز

ارتفاع  على  اليابانية  الأ�ضهم  اأغلقت 
�ضهدت  ج��ل�����ض��ة  يف  اأم���������س  ط���ف���ي���ف 
الوقت  يف  ون���زول  ���ض��ع��ودا  تاأرجحها 
املخاوف  فيه  ال�ضوق  جت��اذب��ت  ال���ذي 

ب�������ض���اأن ان��ت�����ض��ار ف���ريو����س ج���دي���د يف 
ال�����ض��ني وم��راه��ن��ات ع��ل��ى اأن الأزم���ة 
�ضركات  اأرب��������اح  ���ض��ت��ع��زز  ال�����ض��ح��ي��ة 
�ضناعة الأدوية. وارتفع املوؤ�ضر نيكي 
عند  ليغلق  ب��امل��ئ��ة   0.13 القيا�ضي 
23827.18 نقطة، لكنه انخف�س 

0.9 باملئة يف الأ�ضبوع. وبداأت ال�ضوق 
ال��ت��ع��ام��الت ع��ل��ى ارت���ف���اع م��ع �ضعود 
املعلومات  تكنولوجيا  �ضركات  اأ�ضهم 
مبيعات  ب��ع��د  ال�����ض��ن��اع��ي��ة  وامل����ع����دات 
لالأرباح  وت��ق��دي��رات  التوقعات  تفوق 
من �ضركة �ضناعة الرقائق الأمريكية 

•• باري�س-وكاالت

ال��ع��ام يف فرن�ضا  الإدع�����اء  ي��ع��ت��زم 
ت��ك��ل��ي��ف ق��ا���ض��ي حت��ق��ي��ق ب������اإدارة 
كارلو�س  ن��ف��ق��ات  يف  التحقيقات 
ل�ضركة  ال�ضابق  الرئي�س  غ�ضن 
ل�ضناعة  ال���ف���رن�������ض���ي���ة  ري�����ن�����و 

ال�ضيارات.
لالأنباء  ب��ل��وم��رغ  وك��ال��ة  ونقلت 
عن بيان ملكتب الدعاء اأر�ضل عر 
املدعني  اأن  الإل��ك��روين،  الريد 
باري�س  ق���رب  ن��ان��ت��ري  م��دي��ن��ة  يف 
العام  يف  اأول���ي���اً  ف��ت��ح��وا حت��ق��ي��ق��اً 
املا�ضي ويعتزمون نقل املهمة اإىل 
قا�ضي حتقيق يتمتع ب�ضالحيات 

اأكر.
وقب�ضت ال�ضلطات اليابانية على 
اجلن�ضية  ي��ح��م��ل  ال�����ذي  غ�����ض��ن 
الرازيلية  اإىل جانب  الفرن�ضية، 
نوفمر)ت�ضرين  يف  واللبنانية، 
لرت����ك����اب����ه   2018 ال�������ث�������اين( 

ا�ضتغالل  ت�ضمل  مالية  خمالفات 
اأموال ال�ضركات التي كان يراأ�ضها 
واإخ������ف������اء ج������زء م����ن دخ����ل����ه عن 

ال�ضلطات ال�ضريبية. 
وبعد نحو 100 يوم يف احلب�س، 
و�ضعه  م��ع  بكفالة  �ضبيله  اأخ��ل��ي 
قيد الإقامة اجلرية، ومنعه من 
اليابان  م��ن  ه���رب  لكنه  ال�����ض��ف��ر، 

اإىل لبنان قبل اأ�ضابيع.
على  الفرن�ضي  التحقيق  ويركز 
ات��ف��اق رع��اي��ة ل�ضركة  ا���ض��ت��خ��دام 
رينو بطريقة غري �ضليمة باإقامة 
ق�ضر  يف  خ����ا�����س  زف�������اف  ح���ف���ل 
يف  ال��ت��اري��خ��ي  الفرن�ضي  ف��ر���ض��اي 

.2016
ويف الوقت نف�ضه بداأت ال�ضلطات 
بعالقة  اله���ت���م���ام  ال��ف��رن�����ض��ي��ة 
غ�ضن وو�ضيطاً �ضابقاً لني�ضان يف 
عمان،  لال�ضتباه يف م�ضاعدته يف 
لبنان،  يف  �ضركة  اإىل  اأم���وال  نقل 

خا�ضعة لغ�ضن.

وفت�ضت �ضرطة مكافحة الحتيال 
الفرن�ضية، منزل كارلو�س غ�ضن 
يونيو)حزيران(  باري�س يف  خارج 

املا�ضي.
رئي�ضها  ب������اأن  ري���ن���و  واع����رف����ت 
ال�ضابق غ�ضن ح�ضل على منفعة 
األ������ف ي����ورو  ���ض��خ�����ض��ي��ة  ب����� 50 
)56700 دولر( مقابل �ضفقة 

الإقليمية  اأو  اجلغرافية  ح��دوده��ا 
ف���ق���ط، ب����ل مت���ت���د ل������دول ال���ع���امل، 
مبادرة  و����ض���ع  يف  ن��ف��ك��ر  وع���ن���دم���ا 
ن�ضتفيد منها داخل الدولة، ندر�س 
دائما البعد العاملي، وكيف ميكن اأن 
حدودنا،  خ��ارج  الإن�ضان  على  توؤثر 

امل�ضتثمرين  انتاب  احل��ذر  لكن  اإنتل. 
بعد اأن قالت ال�ضني اإن عدد الوقيات 
اجلديد  كورونا  فريو�س  عن  الناجم 
ارتفع اإىل 25، مع 830 حالة اإ�ضابة 
الثاين.  كانون  يناير   23 يف  م��وؤك��دة 
العزل  ال�ضينية  ال�ضلطات  وفر�ضت 

على مدينتني لحتواء الفريو�س.
وب��ع��د ال��ظ��ه��ر، ب���داأت الأ���ض��ه��م ترتفع 
جمددا ب�ضبب مكا�ضب لقطاع الرعاية 
ال�ضحية. ويخ�ضى امل�ضتثمرون من اأن 
�ضفر  مع  النت�ضار  الفريو�س  يوا�ضل 
ماليني ال�ضينيني خالل عطلة العام 

القمري اجلديد .
97 �ضهما  وعلى املوؤ�ضر نيكي، ارتفع 

مقابل تراجع 120.
ا�ضتيت  ميت�ضوبي�ضي  �ضهم  وت�����ض��در 
الأ�ضهم  ق��ائ��م��ة  ال��ع��ق��اري  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
املئوية  بالن�ضبة  املوؤ�ضر  الرابحة على 
�ضركة  وتلته  باملئة،   3.76 ارتفع  اإذ 
�ضانكيو  داي-ايت�ضي  الأدوي��ة  �ضناعة 
باملئة،   2.61 ���ض��ه��م��ه��ا  زاد  ال���ت���ي 
�ضهمها  �ضعد  التي  كيميكال  وني�ضان 

بنف�س الن�ضبة.

رعاية اأبرمتها ال�ضركة مع ق�ضر 
فر�ضاي.

ون��ف��ى م��ت��ح��دث ب��ا���ض��م غ�����ض��ن يف 
مع  بالعالقة  التهامات  ال�ضابق 
م����وزع ���ض��ي��ارات ن��ي�����ض��ان يف عمان 
وقال اإن رئي�س جمل�س اإدارة رينو 
�ضريد تكاليف حفل الزواج الذي 

اأقيم يف ق�ضر فر�ضاي .

وجل�ضة   ، ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اأخ������رى ب���ع���ن���وان  م��ن��اق�����ض��ة تدفق 
البيانات العابرة للحدود ، لتقدمي 
حول  رئي�ضية  وحم����اور  م��دخ��الت 
واملحاور  ال��ع��ام��ة  ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
العاملية  امل��ن��ت��دى  لقمة  الرئي�ضية 
اجلديدة،  التكنولوجيا  حل��وك��م��ة 
 22-21 ت��ع��ق��د يف  ���ض��وف  وال���ت���ي 
فران�ضي�ضكو  �����ض����ان  يف  اأب������ري������ل 
اأجندة  �ضمن  امل��ت��ح��دة،  ب��ال��ولي��ات 
لهذا  العاملي  الق��ت�����ض��ادي  املنتدى 
جمعة  خلفان  �ضعادة  واأك���د  ال��ع��ام. 
الأب�����ح�����اث  ت���ط���وي���ر  اأن  ب����ال����ه����ول 
القطاعات  مل��خ��ت��ل��ف  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
احليوية ي�ضكل ركيزة ا�ضراتيجية 
امل����وؤ�����ض���������ض����ة، وحم���������وراً  ع����م����ل  يف 
ل�ضراكتها مع  املنتدى القت�ضادي 
باإطالق  تتويجها  مت  التي  العاملي 
الرابعة  ال�ضناعية  ال��ث��ورة  م��رك��ز 
ا�ضت�ضراف  ب���ه���دف  الإم���������ارات،  يف 
التغريات العاملية املت�ضارعة واإطالق 
مبادرات وم�ضاريع م�ضتقبلية تعزز 
مكانة دولة الإم��ارات كمركز عاملي 
رائد يف جمال توظيف تكنولوجيا 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل. واأ������ض�����ار ب���ال���ه���ول اإىل 
اأهمية دور مركز الثورة ال�ضناعية 
من  الأول  الإم�������ارات  يف  ال���راب���ع���ة 
عاملياً،  واخلام�س  املنطقة  يف  نوعه 
يف درا����ض���ة وحت��ل��ي��ل جم��م��وع��ة من 
القطاعات احليوية يف الدولة مثل 
الذكاء ال�ضطناعي والبلوك ت�ضني 
وال���ط���ب ال���دق���ي���ق، وامل�����ض��اه��م��ة يف 
الوطنية  ال��ق��درات  تطوير  م�ضرية 
العاملية لتطوير  ال�ضراكات  وتعزيز 
مبتكرة  ح��ل��ول  وت��ن��ف��ي��ذ  واخ��ت��ب��ار 
وجديدة وتوظيفها يف دعم مبادرات 
م�ضاريعها  وتنفيذ  الإم���ارات  دول��ة 

وا�ضراتيجياتها امل�ضتقبلية.

الإمارات تدعم وتواكب تطورات الثورة ال�صناعية الرابعة وتطبيقاتها عامليا

جل�سات املحور التكنولوجي يف دافو�س تناق�س م�ستقبل الثورة ال�سناعية الرابعة

مو�سكو تعلق رحات الطريان قلقا من كورونا 
 •• عوا�صم-رويرتز

ذكرت وكالة اإنرفاك�س الرو�ضية لالأنباء اأم�س 
تعليق  ت��ق��رر  اأن���ه  ع��ن م�ضدر مل حت���دده  نقال 
رح����الت ال���ط���ريان ال��ق��ادم��ة اإىل م��و���ض��ك��و من 
و���ض��ط خم���اوف من  ال�ضينية  ووه����ان  م��دي��ن��ة 

انت�ضار �ضاللة جديدة من فريو�س كورونا.
ال�ضاللة  اأن  العاملية  ال�ضحة  منظمة  واأعلنت 
اجلديدة متثل حالة طوارئ �ضحية يف ال�ضني 
لكنها اأحجمت عن اإعالنه حالة طوارئ �ضحية 

عاملية.

تطبيقها الآن . واأعلنت منظمة ال�ضحة العاملية 
متثل  اجل��دي��دة  ال�����ض��الل��ة  اأن  اخلمي�س  اأم�����س 
حالة طوارئ �ضحية يف ال�ضني لكنها اأحجمت 

عن اإعالن حالة طوارئ �ضحية عاملية.
ت������وجد حالت م�ضاب����������ة  وق�����ال كو�ض����فورد ل 
�ض��نوا�ضل  لكنن���ا  الآن  ح��ت��ى  بريطاني���ا  يف 

الفح�س .
للفح�س  خ�ضعوا  اأ�ضخا�س  خم�ض�����ة  اأن  وذك��ر 
م�ضيفا  �ضلبية،  النتيجة  وك��ان��ت  بريطانيا  يف 
اأن ت�ض����عة اآخرين يخ�ضعون للفح�س. وتعرف 
نتيجة الفحو�س يف غ�ضون 24 �ضاعة تقريبا.

رو�سيا البي�ساء تبحث عن 
بدائل للنفط الرو�سي 

 •• من�صك-رويرتز

األك�ضندر  البي�ضاء  رو�ضيا  رئي�س  عن  لالأنباء  بلتا  وكالة  نقلت 
بدائل  ع��ن  تبحث  ب���الده  اإن  اجلمعة  اأم�����س  ق��ول��ه  لوكا�ضينكو 
ل��ل��ن��ف��ط ال��رو���ض��ي وجت����ري م��ن��اق�����ض��ات م���ع ال���ولي���ات املتحدة 
وال�ضعودية والإم��ارات. توقفت اإم��دادات النفط من رو�ضيا اإىل 
رو�ضيا البي�ضاء ب�ضكل مفاجئ يف الأول من يناير كانون الثاين، 
اإذ علقت �ضركات من بينها رو�ضنفت وجازبروم نفط ولوك اأويل 
فيه  تناق�س  ال��ذي  الوقت  يف  الت�ضليمات  ج��از  نفت  و�ضورجوت 

مو�ضكو ومن�ضك بنود عقدهما فيما يتعلق باإمداد النفط.
 

 وق��ال واح��د من اأه��م قيادات القطاع ال�ضحي 
اإن من املرجح ب�ضدة  بريطانيا اليوم اجلمعة 
من  اجلديدة  بال�ضاللة  م�ضابة  ح��الت  وج��ود 

فريو�س كورونا يف بريطانيا.
وقال الروفي�ضور بول كو�ضفورد املدير الطبي 
اإجنلرا  يف  ال��ع��ام��ة  ال�ضحة  لهيئة  ال��ف��خ��ري 
ال��ري��ط��ان��ي��ة )ب��ي. يف ح��دي��ث لهيئة الإذاع�����ة 

ح��الت يف  اكت�ضاف  ب�ضدة  املرجح  بي.�ضي( من 
بريطانيا .

اخلطط  م��ن  كاملة  جمموعة  لدينا  واأ���ض��اف 
ويجري  احل��ال��ة،  ه���ذه  يف  للتطبيق  اجل��اه��زة 

نا�سطة مناخ حتذر من عدم فاعلية دافو�س 
•• دافو�س-رويرتز

اإي���زاب���ي���ل اأك�����ض��ي��ل�����ض��ون.. واح����دة 
امل�����ض��ارك��ني يف املنتدى  اأ���ض��غ��ر  م��ن 
اإذ  داف��و���س  يف  العاملي  القت�ضادي 
تبلغ من العمر 19 عاما وت�ضارك 
حذاء  مرتدية  املنتدى  اأع��م��ال  يف 
برقبة ق�ضرية وقطعة من مالب�س 
اجل���ي���ن���ز )����ض���ال���وب���ي���ت(. وت���دع���و 
النا�ضطون  وزم��الوؤه��ا  اأك�ضيل�ضون 
يف جمال املناخ قادة العامل اإىل بذل 
املزيد من اجلهد للت�ضدي لظاهرة 
اأك�ضيل�ضون  وق���ال���ت  امل���ن���اخ.  ت��غ��ري 
ل��روي��رز ه��ذا الأ���ض��ب��وع يف ال�ضقة 
من  نا�ضطني  م��ع  تتقا�ضمها  التي 
ياأخذوننا  النا�س  واأملانيا  �ضوي�ضرا 
ك��ان��وا عليه من  اأك��ر مم��ا  بجدية 
اأن الأم���ر ل يعدو  اأع��ت��ق��د  ق��ب��ل... 
ال��ك��ث��ري م��ن ال��ك��الم وال��ق��ل��ي��ل من 
العمل . واأك�ضيل�ضون ع�ضو يف فرع 
منظمة )فرايديز فور فيوت�ضر( يف 
النا�ضطة  ي�ضم  والذي  �ضتوكهومل 
اأ�ض�ضت  ال����ت����ي  ت����ون����ري  ج���ري���ت���ا 
امل��ن��ظ��م��ة. وحت���ول���ت ت���ون���ري من 
اإ�ضرابات  يف  تدخل  نا�ضطة  جمرد 
م���در����ض���ي���ة مب���ف���رده���ا دف����اع����ا عن 
املناخ اإىل �ضخ�ضية عاملية تتال�ضن 

الأمريكي  الرئي�س  م��ع  وت��ت��ج��ادل 
ال�ضاحة  ع���ل���ى  ت����رام����ب  دون�����ال�����د 

الدولية ب�ضاأن �ضيا�ضات املناخ.
النا�س عيونهم  اأك�ضيل�ضون  وذكرت 
علينا... ل اأعرف كيف يقيمون ما 
نقوله.. اأمتنى اأن يكونوا ين�ضتون 
اأنهم  اأعتقد  ع��ام  ب�ضكل  لكن  اإلينا 

ين�ضرفون عنا ب�ضبب عمرنا .
ال�ضنوي  املنتدى  جل�ضات  وخ��الل 
ل��ك��ب��ار رج���ال الأع���م���ال يف منتجع 
دافو�س للتزلج ب�ضوي�ضرا كان تغري 
امل��ن��اخ م��و���ض��وع��ا رئ��ي�����ض��ي��ا، وب�ضط 
مرحبا  احلمراء  ال�ضجادة  املنتدى 
بتونري ودعا ال�ضركات اإىل و�ضع 
الكربون  انبعاثات  لوقف  اأه���داف 
اإنها  اأك�ضيل�ضون  وق��ال��ت  مت��ام��ا.  
ان��خ��رط��ت يف احل��رك��ة يف دي�ضمر 
ذلك  وم��ن��ذ   2018 الأول  ك��ان��ون 
اإ�ضرابا  ����ض���وى  ت���ف���وت  مل  احل����ني 
يدعمانها  والداها  واأ�ضبح  واحدا. 
البداية،  يف  ت���ردده���م���ا  ب��ع��د  الآن 
درجاتها  اإن  اأك�����ض��ي��ل�����ض��ون  وت��ق��ول 
لها  ي�ضمح  مم��ا  حت�ضنت  املدر�ضية 
ال��ث��ان��وي��ة والبدء  امل��رح��ل��ة  ب��اإن��ه��اء 
يف  الب�ضرية  اجلغرافيا  درا���ض��ة  يف 

اجلامعة.
واأ����ض���اف���ت اأم���دت���ن���ي الإ����ض���راب���ات 

كل  بتوجيه  اأق���وم  كنت  ب��ال��ط��اق��ة، 
م�ضاعري املحبطة وال�ضيئة ب�ضبب 
اإىل ���ض��يء م��ا . وعلى  امل��ن��اخ  اأزم����ة 
اأك�ضيل�ضون  تركيز  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
الإ����ض���راب���ات فر�س  وزم��الئ��ه��ا يف 
كمو�ضوع  امل����ن����اخ  ت���غ���ري  ق�����ض��ي��ة 
بالقلق  ت�����ض��ع��ر  اأن���ه���ا  اإل  ل��ل��ن��ق��ا���س 
ت�ضتيت  ذل��ك جم��رد  اأن يكون  م��ن 

لالنتباه.

خلفان بالهول: تعزيز ال�صراكات العاملية لتطوير واختبار وتنفيذ حلول مبتكرة
 وجديدة وتوظيفها يف دعم مبادرات الإمارات وتنفيذ م�صاريعها وا�صرتاتيجياتها امل�صتقبلية
عبداهلل بن طوق : جنحت االإمارات يف و�سع العديد من املبادرات الرائدة يف جمال االقت�ساد والتكنولوجيا والثورة ال�سناعية الرابعة

فرن�سا تكثف التحقيقات يف ق�سية كارلو�س غ�سناأ�سهم اليابان ترتفع مع تقييم املتعاملني لفريو�س ال�سني 

ف��ق��د امل���دع���و/ ال���دع���ن رك�س 
الفلبني   ، م����ون����وز  ���ض��ي��ل��ف��ا 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   )P7162083A(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

اإعـــــــالن فقدان جواز �سفر
امل�ضرحيني  جمعية  لأع�ضاء  الجتماعي  التكافل  �ضندوق  جمعية  "تعلن 
يف الإمارات امل�ضهرة من وزارة تنمية املجتمع مبوجب القرار  الوزاري رقم 
يف  رغبتها  عن  ال�ضارقة  اإمارة  مقرها  والتي  م   2003 لعام   )  383 (
تغيري ا�ضم ال�ضندوق لي�ضبح �ضندوق التكافل الجتماعي للم�ضرحيني يف 
الإمارات ، نرجو ممن لديه اعرا�س  التقدم مبا يثبت ذلك لوزارة تنمية 
املجتمع )بديوان ال��وزارة( لدى اإدارة اجلمعيات  ذات النفع العام – دبي 

خالل فرة خم�ضة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن

فقدان �شهادات ا�شهم 
م�ضرف  من  �ضادرة   )10123520( رقم  ا�ضهم  �ضهادة   -  1
)عدد  الكتبي  عبيد  يو�ضف  �ضيف   / با�ضم  ال���ض��الم��ي  اب��وظ��ب��ي 
 )10123520( رق���م  ا���ض��ه��م  ���ض��ه��ادة   -  2  ،  )151 ال���ض��ه��م 
�ضيف  يو�ضف   / با�ضم  ال���ض��الم��ي  اب��وظ��ب��ي  م�ضرف  م��ن  ���ض��ادرة 
رقم  ا�ضهم  �ضهادة   -  3  ،  )151 ال�ضهم  )ع��دد   - الكتبي  يو�ضف 
با�ضم  ال�ضالمي  ابوظبي  م�ضرف  من  �ضادرة   )10123522(

/ الهام حمد عبداهلل )عدد ال�ضهم 151( 

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 12532/2019/13 عمايل جزئي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها )8500( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم 

 MB199277562AE:ال�ضكوى
طالب الإعالن / 1-�ضفقت اح�ضان يار حممد  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  احمد عبدالرزاق لالعمال الفنية �س.ذ.م.م -   �ضفته بالق�ضية : مدعي 
عليه   -  جمهول حمل القامة 

املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�ضوع 
لها  وح��ددت   .MB199277562AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )8500(
جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2020/2/10  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 12525/2019/13 عمايل جزئي 

مو�ضوع الدعوى : املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها )8500( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم 
 MB199275927AE:ال�ضكوى

طالب الإعالن / 1-عدنان ر�ضا عمر حياه  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  احمد عبدالرزاق لالعمال الفنية �س.ذ.م.م -   �ضفته بالق�ضية : مدعي 

عليه   -  جمهول حمل القامة 
املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�ضوع 
لها  وح��ددت   .MB199275927AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )8500(
جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2020/2/10  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1830/2019/20 جتاري كلي 

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل مببلغ وقدره 
)9282771.74( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 13% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد 

التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب الإعالن / 1-بنك امل�ضرق - �ضركة م�ضاهمة عامة -  �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله:حمده ح�ضني احمد جا�ضم مكي - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه :  1-  اري�س ليوي�س مونتا ندون -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم 
والتكافل مببلغ وقدره )9282771.74( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 13% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�ضاعة    2020/2/2

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
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العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/522   تنفيذ مدين   
خ��ان جم��ه��ول حمل  �ضعيد  م��ي��ان  علي  �ضري  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
الإم������ارات لالت�ضالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���ض��رك��ة  ان ط��ال��ب  الق���ام���ة مب��ا 
املتكامله )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18102.43( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/866   تنفيذ مدين   
الكهروميكانيكية  لالعمال  دروي�س  علي  عبداهلل  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
- ميثلها يف التعاقد حممد وزي��ر و�ضان  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�ضركة الإم��ارات لالت�ضالت املتكامله )�س م ع( قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )13487.77( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/887  تنفيذ مدين   
املعمارية  الهند�ضية  �ضفن موري�س لال�ضت�ضارات  ئي  اي  املنفذ �ضده/1-  اىل 
ذ م م - ميثلها بالتعاقد : حممود �ضعد الدين يحيى قزيها  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�ضركة الإمارات لالت�ضالت املتكامله )�س م ع( 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )11972.68( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/567   تنفيذ مدين   
اىل املنفذ �ضده/1- ال�ضاحل لتنجيد مقاعد وزينة ال�ضيارات - ميثلها مالكها 
القامة  حمل  جمهول   - ح�ضينى  الدين  قطب  �ضيد  �ضالح  حممد  �ضيد   /
ع( قد  م  املتكامله )�س  الإم��ارات لالت�ضالت  التنفيذ/�ضركة  ان طالب  مبا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )13277.73( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/875   تنفيذ مدين   
اىل امل��ن��ف��ذ �����ض����ده/1-  ع��ل��ي ح�����ض��ن ل��ت��ج��ارة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة - مي��ث��ل��ه��ا يف 
التعاقد / علي اكر عبداملجيد - جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
اأقام عليك  التنفيذ/�ضركة الإم��ارات لالت�ضالت املتكامله )�س م ع( قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )24161.65(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3174   تنفيذ مدين   
 - العوا�س  را�ضد  �ضعيد  را�ضد  �ضعيد  �ضلطان  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
الإم����ارات  التنفيذ/�ضركة  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  لالت�ضالت املتكامله )�س م ع( قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12865.07( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2674   تنفيذ مدين   
اىل املنفذ �ضده/1- نبيل يو�ضف حممد  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�ضركة الإمارات لالت�ضالت املتكامله )�س م ع( 
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )15587.79( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/565   تنفيذ مدين   
اىل املنفذ �ضده/1- قباب لتجارة ال�ضماك - �س ذ م م - ميثلها بالتعاقد/ 
التنفيذ/�ضركة  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  اك���رم - جم��ه��ول حم��ل  حممد 
الإمارات لالت�ضالت املتكامله )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12744.59( درهم 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/867   تنفيذ مدين   
ان�س   / وميثلها   - الهند�ضي  ال�ضت�ضاري  امل��رك��ز  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
حم��م��د ب��اب��ك��ر ال�����ض��راج ع��ل��ي - جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/�ضركة الإمارات لالت�ضالت املتكامله )�س م ع( قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )20587.31( درهم اىل طالب 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2908 تنفيذ مدين   
اىل املنفذ �ضده/1- منريه خلقان املر �ضنقور جمهول حمل القامة 
املتكامله )�س  الإم��ارات لالت�ضالت  التنفيذ/�ضركة  ان طالب  مبا 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ع(  م 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6250.34( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/856   تنفيذ مدين   
 : مالكها  ميثلها   - الكمبيوتر  ل�ضيانة  �ضي�ضتك  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول   - العطار  حممد  عبداملنعم  هبه 
اأقام عليك  التنفيذ/�ضركة الإم��ارات لالت�ضالت املتكامله )�س م ع( قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )6906.76(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/876   تنفيذ مدين   
ال�ضناعية - ذ م م - ميثلها  املعدات  املثايل لتجارة  املنفذ �ضده/1-  اىل 
ب��ال��ت��ع��اق��د/زاه��د ح�ضني ب��اق��ر ح�ضني - جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
طالب التنفيذ/�ضركة الإم��ارات لالت�ضالت املتكامله )�س م ع( قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )14134.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2284/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2017/616 مدين كلي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )824.095 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : عبدالرحمن خليل عبداهلل حممود البناي - �ضفته بالق�ضية : طالب 
التنفيذ وميثله / حممود ح�ضني علي احمد - �ضفته بالق�ضية : وكيل ، املطلوب اإعالنه 
:1- �ضامل حممد مطوع �ضامل العيايل املهريي - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده جمهول 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  الإقامة. مو�ضوع  حمل 
او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )824095(  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2733/2019/208  تنفيذ مدين  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1647/2019 مدين جزئي 
، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )8893.38 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية : 
طالب التنفيذ املطلوب اإعالنه : 1-بروكرز كافيه ريل ا�ضتيت وميثلها بالتعاقد/ 
���ض��ده - جم��ه��ول حمل  : منفذ  بالق�ضية  - �ضفته  ع��ب��داهلل  ���ض��الح  �ضعيد  اح��م��د 
امل��ذك��ورة اعاله  ال��دع��وى التنفيذية  اأق��ام عليك  الإق��ام��ة  مو�ضوع الإع���الن : قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8893.38( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ضتبا�ضر الج��راءات  املحكمة  املحكمة. وعليه فان 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2734/2019/208  تنفيذ مدين  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/312 مدين جزئي ، 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )10361.27 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
�ضفته   - احل�ضيني  حمود  �ضليمان  1-عبداهلل   : اإعالنه  املطلوب  التنفيذ  طالب   :
اأقام  ق��د   : الإع���الن  الإق��ام��ة  مو�ضوع  بالق�ضية : منفذ ���ض��ده - جم��ه��ول حم��ل 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10361.27(
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2738/2019/208  تنفيذ مدين  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1635/2019 مدين جزئي ، 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )10339.17 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

 : بالق�ضية  )���س.م.ع( �ضفته  املتكاملة  الإم��ارات لالإت�ضالت  �ضركة   : الإع��الن  طالب 
)�س  املوؤجرة  باحلافالت  الركاب  لنقل  الراحه  اإعالنه/1-تاج  املطلوب  التنفيذ  طالب 
 - : منفذ �ضده  بالق�ضية  - �ضفته  م( وميثلها مديرها/طاهر منري اخر منري  م  ذ 
جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10339.17( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/264   تنفيذ مدين   
املنفذ �ضده/1- امني الرحمن جمومدار بن حبيب الرحمن  اىل 
جموم جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�ضركة الإمارات 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  لالت�ضالت املتكامله )�س م ع( قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10798.87( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/410   تنفيذ مدين   
ان  الق��ام��ة مبا  افنان حممد جمهول حمل  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
ع(  م  )���س  املتكامله  لالت�ضالت  الإم����ارات  التنفيذ/�ضركة  طالب 
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )6451( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/391   تنفيذ مدين   
حمل  جم��ه��ول  اح��م��د  م�ضتاق  اح��م��د  مب�ضر  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
الإم������ارات لالت�ضالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���ض��رك��ة  ان ط��ال��ب  الق���ام���ة مب��ا 
املتكامله )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10974.19( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/426   تنفيذ مدين   
اىل املنفذ �ضده/1- ذابيك ات�س للتجارة - �س ذ م م - وميثلها قانونا / 
حممد ا�ضرف علي حممد ا�ضلم قري�ضي- جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�ضركة الإم��ارات لالت�ضالت املتكامله )�س م ع( قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )12583.15( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 199/2019/322 ا�شتئناف عقاري  
مو�ضوع الدعوى : ا�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 231 ل�ضنة 2018 عقاري كلي والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب 

طالب الإعالن :  فخر الدين بروبرتيز ليمتد  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف 
وميثله : امل عمري ال�ضبيعي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- امري �ضيد لجوردي �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده
جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/9/11 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح/
امل�ضتاأنف  احلكم  بالغاء  املو�ضوع  ويف  �ضكال  ال�ضتئناف  بقبول  املحكمة  حكمت  انه  بحيث  ليمتد  بروبرتيز  الدين  فخر 
والق�ضاء بف�ضخ عقدي البيع املرمني بني امل�ضتاأنفة وامل�ضتاأنف �ضد واملوؤرخني يف 2008/7/2 ب�ضان الوحدتني العقاريتني 
رقمي 1610 و 1611 الكائنني برج ليك �ضنرال تاور مبنطقة اخلليج التجاري بامارة دبي وبتقرير احقية املدعية يف 
الحتفاظ مبا �ضدده املدعي عليه من مبلغ وقدره )867.217.20( درهم وبالزامه ب�ضداد املتبقي مبا ن�ضبته 40% مببلغ 
وقدره )49.691( درهم والزمت امل�ضت�اأنف �ضده بامل�ضاريف عن الدرجتني والف درهم مقابل اتعاب املحاماة وم�ضادرة 
التاأمني   حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر 

با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 13605/2019/13 عمايل جزئي 

مو�ضوع الدعوى : املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها )69365( درهم وتذكرة عوده مببلغ )5000( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد 

طالب الإعالن / 1-م�ضطفى حممد خلف من�ضور  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
وميثله:�ضيخه احمد عبداهلل �ضلطان - �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعالنه :  1-  اثري للنقل الري العام -   �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها 
)69365( درهم وتذكرة عوده مببلغ )5000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2020/1/27  ال�ضاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 1570/2019/60 امر اداء    

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�ضدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ )5103( درهم والزامه 
بالفائدة القانونية التاأخريية 9% من تاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيك وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم 

وامل�ضاريف  
طالب الإعالن : حمم�ضة �ضنني �س.ذ.م.م �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله :  �ضعيد ثاين علي خليفة بن غليطه املهريي  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- مالك عامر دل�ضاد دل�ضاد 2- بلو ريدج خلدمات ادارة املن�ضاأت �س.م.م - �ضفتهما 

بالق�ضية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : 

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/9/1 بالزام املدعى عليهما مت�ضامنني بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ )51030( درهم والفائدة 9% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام والزمتهما بالر�ضوم 
وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم اتعاب املحاماة  ، ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية
العدد 12840 بتاريخ 2020/1/25   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 3513/2019/60 امر اداء    

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�ضدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ )23.199.50( درهم 
والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماه والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبه وحتى 

تاريخ ال�ضداد التام  
طالب الإعالن : عر المارات للتموين باملواد الغذائية �س.ذ.م.م  �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله :  خالد كلندر عبداهلل ح�ضني  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- انفينيتي فود اند بيفرييج�س �س.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : 

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/12/23 بالزام املدعى عليها انفينيتي فود اند بيفرييج�س 
���س.ذ.م.م بان توؤدي للمدعية/ عر المارات للتموين باملواد الغذائية ���س.ذ.م.م مبلغ )23.199.50( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ضتحقاق يف:2019/10/14 وحتى تاريخ ال�ضداد التام 
الأمر  اإ�ضتئناف  ولكم احلق يف   ، املحاماة   اتعاب  درهم مقابل  ومبلغ خم�ضمائة  وامل�ضاريف  والر�ضوم 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية



السبت   25   يناير   2020  م  -   العـدد  12840  
Saturday   25   January   2020  -  Issue No   12840

19191917

الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

ي�������ض���ارك ف���ري���ق الإم����������ارات ال����ذي 
بطولة  ف��احت��ة  يف  ال��دول��ة  �ضيمثل 
ال��ك��ارت��ي��ن��غ الإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي تقام 
لل�ضيارات  ال����دويل  الحت����اد  ب��دع��م 
ت�ضكل  دول�����ة   20 وت�����ض��م  )ف���ي���ا( 
و�ضمال  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  منطقة 
و�ضيقام احلدث يف مدينة  اأفريقيا 
م�ضقط خ��الل ال��ف��رة م��ن 10 – 
اجلمعية  وت����دي����ره  ف���راي���ر   14

ال��ع��م��ان��ي��ة ل��ل�����ض��ي��ارات، ب��دع��م من 
حم��م��د ب���ن ���ض��ل��ي��م رئ��ي�����س منظمة 
الإم������ارات ل��ل�����ض��ي��ارات وال���دراج���ات 

النارية. 
و����ض���رح حم��م��د ب���ن ���ض��ل��ي��م، رئي�س 
لل�ضيارات  الإم�������������ارات  م���ن���ظ���م���ة 
رئي�س  ونائب  النارية،  وال��دراج��ات 
)فيا(:  لل�ضيارات  ال��دويل  الحت��اد 
“اإن هذا احلدث اجلديد واملده�س 
هو الأول من نوعه يف العامل، حيث 
الكارتينغ  مواهب  اأف�ضل  تتناف�س 

الأو�ضط  ال�ضرق  ال�ضابة يف منطقة 
بع�ضها  ����ض���د  اأف���ري���ق���ي���ا  و����ض���م���ال 
البع�س وي�ضكل هذا احلدث م�ضروع 
و�ضقل  لتطوير  ال�����ض��ن��وات  متعدد 
ال�ضباب  ال�ضائقني  ه���وؤلء  م��ه��ارات 
جنوم  م�ضتقباًل  �ضي�ضبحوا  الذين 
والراليات   1 ال��ف��ورم��ول  ب��ط��ولت 
البدء  امل��ه��م  م��ن  ل��ذا  منطقتنا،  يف 
ب��ت��وج��ي��ه��ه��م امل���ه���ن���ي والح�������رايف 

املنا�ضب«.
لفريق  امل���ر����ض���ح���ون  ال�������ض���ائ���ق���ون 

الإمارات هم:
�ضالينج:  م��اك�����س  روت���اك�������س  م��ي��ن��ا 
الإمارات  �ضنة،  ثاين املهريي “12 
ماك�س”،  مايكرو  املتحدة،  العربية 
�ضنة،   14“ ال���ق���ا����ض���م���ي  ����ض���ق���ر 
ميني  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
 15“ القبي�ضي  خليفة  ماك�س”، 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  �ضنة، 
الرحمن  ع��ب��د  ماك�س”،  ج��ون��ي��ور 
الإم�����ارات  ���ض��ن��ة،   27“ ال�ضام�ضي 
ماك�س”،  �ضنيور  املتحدة،  العربية 

علي املن�ضوري “30 �ضنة، الإمارات 
العربية املتحدة، دي دي 2«.

املتحدة  العربية  الإم���ارات  �ضيمثل 
�ضباق   1 دي  اآر  م��ي��ن��ا  ����ض���ب���اق  يف 
ال��ت��ح��م��ل ل�����ض��اع��ت��ني و���ض��ب��اق مينا 
ال�ضائقون  ����ض���ري���ن���ت   1 دي  اآر 
ال��ت��ال��ي��ة اأ���ض��م��ائ��ه��م: حم��م��د مطر 
الم����ارات  ���ض��ن��ة،   30( ال�ضام�ضي 
حممد  �ضلطان  املتحدة(،  العربية 
���ض��ن��ة، الم�����ارات  ال�����ض��وي��دي )25 
العربية املتحدة(، حممد ا�ضماعيل 

اوميد  ح�ضني  اإي���ران(،  �ضنة،   39(
كريج  باك�ضتان(،  �ضنة،   37( علي 
مارك  ا�ضراليا(،  �ضنة،   52( وات 

روكا، 36 �ضنة، ا�ضبانيا(.
“ي�ضرين  واأ�ضاف بن �ضليم قائاًل: 
لأمتنى  ال��ف��ر���ض��ة  ه���ذه  اغ��ت��ن��م  اأن 
جل��م��ي��ع اأع�������ض���اء ف��ري��ق الإم������ارات 
واملناف�ضني  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 

الآخرين التوفيق والنجاح. 
البطولة  ف���ع���ال���ي���ات  و���ض��ي��ح�����ض��ر 
م�ضقط  م��دي��ن��ة  يف  ���ض��ت��ق��ام  ال���ت���ي 

الحتاد  رئي�س  ت���ود،  ج��ان  ال�ضيد: 
و�ضيعقد  )فيا(،  لل�ضيارات  ال��دويل 
ع���ل���ى ه���ام�������س احل�������دث م����وؤمت����راً 
الدويل  الحت���اد  لأع�����ض��اء  اإقليمياً 
ال�ضرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل���ل�������ض���ي���ارات 
ملناق�ضة  اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط 
امل�ضرك.  اله��ت��م��ام  ذات  امل��ج��الت 
على  احل���دث  فعاليات  ب��ث  و�ضيتم 
وو�ضائل  الف�ضائية  �ضي  بي  اأم  قناة 
ها�ضتاغ   : الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل 

.MenaKarting#

بلقب  ف���ائ���ز  اأول  ت��ت��وي��ج  و���ض��ي��ت��م 
الأو�ضط  ال�ضرق  اأمم  كاأ�س  بطولة 
خالل  للكارتينغ  اأفريقيا  و�ضمال 
ح��ف��ل ر���ض��م��ي ل��ت��وزي��ع اجل���وائ���ز يف 
14 فراير  امل��واف��ق  ي���وم اجل��م��ع��ة 

.2020

•• دبي-الفجر

املوروث  ح��ول  الوعي  بن�ضر  ال��راث  لإحياء  بن حممد  ي�ضتمر مركز حمدان   
الثقايف املحلي من خالل ما يقدمه من اأن�ضطة وم�ضابقات نوعية. ويف خ�ضم 
ال�ضتعدادات للم�ضابقات القادمة، اأعلن املركز عن الت�ضفيات التاأهيلية لبطولة 
الهواة  بفئة  اجل��اري  يناير   27 املوافق  الثنني  ي��وم  وتبداأ   2020 ال�ضلق 
لفئة  ال�ضلق  بطولة  ت�ضفيات  و�ضتقام  واإن����اث،  ذك���ور   – م��ر   2500 مل�ضافة 
– ذكور واإن��اث، يوم الثالثاء  2500 مر و1000 مر  املحرفني مل�ضافتي 

املوافق 28 يناير اجلاري.   
من جانبها اأ�ضارت �ضعاد اإبراهيم دروي�س، مدير اإدارة البطولت يف مركز حمدان 

بن حممد لإحياء الراث اإىل اكتمال التجهيزات وفتح باب الت�ضجيل  بتاريخ 
24 و25 و26 يناير مبنطقة الروية من ال�ضاعة 5-9 م�ضاء، وو�ضع ال�ضروط 
والقوانني اخلا�ضة بالبطولة خ�ضو�ضاً با�ضتخدام الظبي الآيل للمرة الأوىل يف 
تاريخ بطولة ال�ضلق التي ت�ضتقبل ن�ضختها الثالثة ع�ضر واأف��ادت: تعد بطولة 
البطولت  اأنها كباقي  اإل  رواج��اً،  ال�ضعبية  البطولت  اأك��ر  واح��دة من  ال�ضلق 
الأج��ي��ال اجل��دي��دة على طريقة  ال��وع��ي وتعليم  ن�ضر  ك��ب��رياً يف  تتطلب ج��ه��داً 
التدريب والرعاية وبالتايل خو�س ال�ضباقات التي ينظمها املركز حتفيزاً حلفظ 
هذا املوروث. لذا، حر�ضنا على بدء برامج لن�ضر الوعي ت�ضتهدف ال�ضباب منذ 

ال�ضيف املا�ضي، لأهمية ا�ضتدامة ال�ضلق وارتباطها قدمياً بعملية ال�ضيد. 
البطولة الرئي�ضية 

دورة  يف   2020 فراير   20 بتاريخ  لل�ضلق  الرئي�ضية  البطولة  تقام  و�ضوف 
لنتائج  وف��ق��ا  امل��ت��اأه��ل��ة  ال�ضلق  مب�ضاركة  وال���ه���واة،  امل��ح��رف��ني  لفئتي  امل��رم��وم 

الت�ضفيات.
ل�ضت�ضافة  ن�ضتعد  حالياً  ال�ضلق:  بطولة  جلنة  رئي�س  امل��ه��ريي،  جمعة  وعلق 
الت�ضفيات يف دورة املرموم يف يومني متتالني، واأ�ضفنا اللم�ضات الأخرية على 
العام  ه��ذا  كبرية  ب��اأع��داد  طلبات  تلقينا  لالنطالق.  جاهز  وه��و  الآيل  الظبي 
البحرين  فيها  مبا  ال��دول��ة،  خ��ارج  من  الأوىل  للمرة  بامل�ضاركة  الراغبني  من 
بامل�ضاركة على  الراغبني  اإىل زيادة يف عدد  اإ�ضافة  وال�ضعودية و�ضلطنة عمان، 

امل�ضتوى املحلي.
العام  املا�ضية، واأطلقنا  ال�ضنوات  املت�ضابقني يف  واأ�ضاف املهريي: ح�ضدنا ر�ضا 

والعناية  التعامل  كيفية  على  وتدريبهم  ال�ضباب  لتمكني  ب��رن��اجم��اً  املا�ضي 
الأجيال،  الثقايف بني  املوروث  تناقل  اإىل  الرامية  املركز  لروؤية  بال�ضلق تنفيذاً 

وتوحيد اجلهود الوطنية حلفظ تراثنا.  
وك�ضفت اللجنة عن ال�ضروط والقوانني اخلا�ضة بالبطولة، وذلك من خالل 
تركيب الطوق املزود بال�ضريحة الإلكرونية لكل �ضلق م�ضارك لر�ضد النتائج 
و�ضوله  اأث��ن��اء  ال�ضلق  م�ضاركة  نتيجة  احت�ضاب  يتم  حيث  و�ضفافية،  دق��ة  بكل 
اأنه �ضيتم ال�ضماح لكل فرد بامل�ضاركة باأي عدد من ال�ضلق،  خلط النهاية، علماً 
اإىل  للمحرفني  م��ر   1000 ب��ني  امل��ن��اف�����ض��ات  اأ����ض���واط  م�����ض��اف��ة  و���ض��ت��راوح 
الذكور  لل�ضلق  والنهائيات  الت�ضفيات  واملحرفني خالل  للهواة  2500 مر 

والإناث.

•• دبي -الفجر

 يحت�ضن �ضاطئ “ل مري” يف جمريا 
ربعا  اإل  العا�ضرة  ال�ضاعة  من  بداية 
مناف�ضات  ال�ضبت  ال��ي��وم  �ضباح  م��ن 
املائية  للدراجات  الدويل  دبي  �ضباق 
-اجلولة الأوىل من بطولة الإمارات 
ن����ادي  ي��ن��ظ��م��ه  وال�������ذي   2020-
البحرية  ل��ل��ري��ا���ض��ات  ال����دويل  دب���ي 
العامليني  الأب��ط��ال  نخبة  مب�ضاركة 

من خمتلف قارات العامل.
وي�����ع�����د ال���������ض����ب����اق ال������ي������وم احل������دث 
العاملية  ال�ضباقات  ملو�ضم  الفتتاحي 
ال���ت���ي ت���ق���ام حت����ت م��ظ��ل��ة الحت�����اد 
ال�����دويل ل��ل�����ض��ب��اق��ات ال��ب��ح��ري��ة -يو 
الإم����ارات  وب��اإ���ض��راف احت���اد  ام-  اأي 
الأجندة  ك��اأول  البحرية  للريا�ضات 
حيث   2020 ال���ع���ام  يف  ال���دول���ي���ة 
يحظي برعاية من جمموعة مرا�س 
موؤ�ض�ضة  مري” ودع��م  “ل  وم�ضروع 
دب���ي ل���الإع���الم ال��ت��ي ���ض��ت��ق��وم اليوم 
بنقل  الريا�ضية  دب��ي  ق��ن��وات  وع��ر 
وامل�ضائية على  ال�ضباحية  الفرتني 

الهواء مبا�ضرة.
اليوم  املناف�ضات  جتمع  اأن  وينتظر 
مت�ضابقا   70 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ال�ضبت 
من خمتلف بلدان العامل يتقدمهم 

جن������وم ه������ذه ال����ري����ا�����ض����ة يف دول�����ة 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ومنهم 
واللذين  عامليا  امل�ضنفون  الأب��ط��ال 
ي�ضعون للفوز واحل�ضول على نقاط 
على  �ضيطرتهم  ل�ضتمرار  التفوق 
العاملي حيث متنح نقاطا  التن�ضيف 

خا�ضا مع نهاية اجلولة.
امل��ن��ظ��م��ة يف نادي  ال��ل��ج��ن��ة  واأك��م��ل��ت 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ض��ات  ال����دويل  دب���ي 
ال�ضباق  لإق���ام���ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات  ك��اف��ة 
مري”  “ل  �ضاطئ  يف  ال�ضبت  ال��ي��وم 
من  يعد  وال���ذي  واخل���الب  اجلميل 
للزوار  املف�ضلة  ال�ضياحية  الوجهات 

�ضيكون  حيث  الإم���ارة  يف  واملقيمني 
ال�ضباقات  متابعة  اجلمهور  باإمكان 
منذ الفرة ال�ضباحية وحتى امل�ضاء 
ال�ضباق  وك��ور���س  م�ضار  من  بالقرب 
اجلمهور  ل���ي���الئ���م  ���ض��م��م  وال�������ذي 

براحة تامة.
ومن املنتظر اأن يكون اجلمهور على 
موعد  الإثارة يف �ضباق دبي الدويل 
املائية من خالل مراحل  للدراجات 
املناف�ضات اليوم ال�ضبت والتي ت�ضمل 
ال�ضباحية  ال��ف��رة  الأوىل  فرتني 
ال�ضاعة  م����ن  م��ن��اف�����ض��ات��ه��ا  وت����ق����ام 
9:45 �ضباحا وحتى الثانية ع�ضرة 

امل�ضائية  ال���ف���رة  وال��ث��ان��ي��ة  ظ���ه���را 
وت���ب���داأ م��ن ال�����ض��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ظهرا 
ويتناف�س  م�����ض��اًء،  اخل��ام�����ض��ة  وح��ت��ى 
من  الأوىل  اجل���ول���ة  يف  امل�����ض��ارك��ون 
اليوم  ال���دول���ي���ة  الإم��������ارات  ب��ط��ول��ة 
ف��ئ��ة ه���ي: جال�س   12 األ���ق���اب  ع��ل��ى 
ج�����ي ب�����ي 1 وج����ال���������س ج�����ي ب�����ي 2 
بي  3 وجال�س جي  بي  وجال�س جي 
وواقف  ال�ضتعرا�ضية  واحلركات   4
جي بي 1 وواقف جي بي 2 وواقف 
)خم�ضرمني( جي بي 2 وواقف جي 
وواقف  �ضنة(   15-13(  3.3 ب��ي 
�ضنة(   12-10(  3.2 ب����ي  ج����ي 

وواقف جي بي 3.1 )8-9 �ضنوات( 
اإ�ضافة اإىل مناف�ضات فئة بطولة دبي 

لالألواح الطائرة )هايدرو فالي(.
وجت��م��ع ال��ب��ط��ول��ة ال��دول��ي��ة يف اأول 
م��راح��ل��ه��ا ال���ي���وم ن��خ��ب��ة م���ن جنوم 
العامليني  املائية  ال��دراج��ات  ريا�ضة 
وال��ل��ذي��ن ي��ح��ر���ض��ون ك���ل ع���ام على 
امل�����ض��ارك��ة م��ن اأج����ل احل�����ض��ول على 
حيث  العاملي  الت�ضنيف  يف  النقاط 
اأب��ط��ال��ن��ا اللذين  امل�����ض��ارك��ني  ي��ت��ق��دم 
العاملية  ال��ب��ط��ولت  يف  ا���ض��م��ه��م  مل���ع 
والقارية والدولية للدراجات املائية 

من خمتلف قارات العامل.

ويتقدم النخبة امل�ضاركني يف احلدث 
�ضالح  علي  را�ضد  الأب��ط��ال  جنومنا 
املال ورا�ضد الطاير وعلي اللنجاوي 
عي�ضى  و�ضلطان  بال�ضالح  وخليفة 
عبدالرحمن  وع���ب���داهلل  احل���م���ادي 
العو�ضي  يون�س  و�ضلمان  احل��م��ادي 
ورا���ض��د ���ض��امل ط��اه��ر وم��ان��ع حبيب 
احلمادي  عي�ضى  واأح��م��د  امل��رزوق��ي 
عبد  وعامر  املازمي  �ضليمان  وخالد 

الرزاق حوير 

نقل مبا�صر
الريا�ضية  دب��ي  امل�ضاهير  قناة  تقدم 

وع������ر ك�����ام�����ريات م���وؤ����ض�������ض���ة دب���ي 
لع�ضاق  م��ت��م��ي��زة  خ���دم���ة  ل���الإع���الم 
من  البحرية  ال��ري��ا���ض��ات  وج��م��ه��ور 
�ضباق  مل��راح��ل  املبا�ضر  النقل  خ��الل 
املائية  ل����ل����دراج����ات  ال��������دويل  دب�����ي 
ربعا  اإل  العا�ضرة  ال�ضاعة  من  بداية 

�ضباحا.
نادي  يف  املنظمة  اللجنة  وحر�ضت 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ض��ات  ال����دويل  دب���ي 
ع��ل��ى ت��وج��ي��ه ال�����ض��ك��ر اجل���زي���ل اإىل 
اأم����ني م��دي��ر قنوات  ع��ب��دال��رح��م��ن 
الكبري  التعاون  الريا�ضية على  دبي 
الزميلني  القناة  وجهود فريق عمل 

ع���ب���د اخل����ال����ق اخل��م��ي�����س وامل���خ���رج 
املتميز حممد �ضعيد الكتبي.

مار�ش  14
للريا�ضات  ال��دويل  دبي  نادي  ينظم 
للدراجات  الثاين  احل��دث  البحرية 
بطولة  من  الثالثة  -اجلولة  املائية 
الإمارات الدولية للدراجات املائية- 
وحتديدا  املقبل  مار�س  �ضهر  خ��الل 
الرابع ع�ضر منه �ضمن  ال�ضبت  يوم 
العاملي  دب������ي  م���ع���ر����س  ف���ع���ال���ي���ات 

للقوارب 2020

الفئات
جال�س جي بي 1 
جال�س جي بي 2 
جال�س جي بي 3 
جال�س جي بي 4 

احلركات ال�ضتعرا�ضية 
واقف جي بي 1 
واقف جي بي 2 

واقف )خم�ضرمني( جي بي 2 
 15-13(  3.3 ب����ي  ج����ي  واق������ف 

�ضنة( 
واقف جي بي 3.2 )10-12 �ضنة(  

واقف جي بي 3.1 )8-9 �ضنوات( 
الألواح الطائرة )هايدرو فالي(

يف اأول بطولة لكاأ�ش اأمم ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا للكارتينغ

بن �سليم : يدعم م�ساركة فريق االإمارات

الإعالن عن ت�صفيات بطولة ال�صلق وفتح باب الت�صجيل ا�صتعدادا للن�صخة الثالثة ع�صر 

اأوىل ت�سفيات ال�سلق لفئة الهواة يف 27 يناير اجلاري وثاين الت�سفيات للمحرتفني يف 28 يناير اجلاري

»لمري« يحت�صن اأول الفعاليات العاملية 2020

�سباق دبي الدويل يد�سن مو�سم الدراجات املائية اليوم
اأبطالنا جاهزون للمناف�صة على األقاب اجلولة الفتتاحية
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•• اأبوظبي-الفجر

ب�ضالة  ال�ضبت  ال��ي��وم  م�ضاء  تختتم 
نادي وفندق �ضباط القوات امل�ضلحة 
ب���ط���ول���ة الإم���������ارات  اأب����وظ����ب����ي،  يف 
وال�ضباب  ل��ل��ن��ا���ض��ئ��ني  ت���اي  ل��ل��م��واي 
احتاد  نظمها  التي   ،2020 ملو�ضم 
بوك�ضينج،والتي  والكيك  تاي  املواي 
اليومني  طيلة  مناف�ضاتها  ا�ضتمرت 
مب�ضاركة  الليلة  وتختتم  املا�ضيني 
اأكر من 140 لعبا ميثلون اأغلب 
م�ضتوى  ع��ل��ى  الأع�������ض���اء  الأن����دي����ة 

على  توزيعهم  مت  ،وال��ذي��ن  ال��دول��ة 
 10 �ضن  ب��ني  م��ا  عمرية،  فئات   4
اجلن�ضني،وتاأتي  م��ن  �ضنة   17 اإىل 
�ضوء  على  النهائي  ال��دور  مباريات 
ن��ت��ائ��ج اجل���ول���ة الف��ت��ت��اح��ي��ة التي 
والثانية  الرئي�ضية  باحللبة  اأقيمت 
اأم�س  ال��ف��رع��ي��ة وا���ض��ت��ك��م��ل��ت م�����ض��اء 
بح�ضور ال�ضيد يا�ضر �ضامل ال�ضاعدي 
،وال�ضيد  الحت��������اد  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
اإدارة  جمل�س  ع�ضو  امل��ه��ريي  ط��ارق 
امل��واي تاي والكيك بوك�ضينج  احت��اد 
وعدد   ، ل��الحت��اد  التنفيذي  امل��دي��ر 

الحتاد  اإدارة  جمل�س  اأع�����ض��اء  م��ن 
اجلن�ضني  م�����ن  غ���ف���ري  وج����م����ه����ور 
التي  املتقدمة  بامل�ضتويات  ا�ضتمتع 
قدمت  ،وال���ت���ي  ال��ب��ط��ول��ة  عك�ضتها 
العديد من املواهب التي متثل دعما 

مل�ضرية اللعبة املتطورة.
التمهيدي  ال���دور  ت�ضفيات  وك��ان��ت 
لفئة  البطولة  افتتاح  �ضهدت يف  قد 
ال�����ض��ب��اب حت���ت 17 ���ض��ن��ة ف���وز عبد 
اإب��راه��ي��م م��ن )�ضالة مانغو  ال��ق��ادر 
�ضالة  م����ن  ع���م���ار  حم���م���د  ع���ل���ى   )
) ذا ج��ي��م (،وخ���ل���ف ع��ب��اب��ن��ة م���ن ) 

الر�ضاقة( على حممد جمال  �ضالة 
تاي (واخلان  اأبوظبي مواي  )ن��ادي 
على  كيه(  تي  )اأك��ادمي��ي��ة  بدر�ضوف 
)اأكادميية  ���ض��ال��ة  م��ن  �ضانغو  ب���ول 
تى كيه ( وفوز حممد عزيز مو�ضى 
م���ن ���ض��رط��ة اأب�����و ظ���ب���ي  ع��ل��ى عمر 
اإبراهيم  وف��از  مانغو(  )�ضالة  علي 
اخلطيب )�ضالة مانغو( على يو�ضف 
اأبو حمدان من �ضالة )اأكادميية تي 
م��ن �ضالة  اأح��م��د  �ضهاب  وف��از  كيه( 
�ضمحان  ع���م���ر  .ك.د(ع������ل������ى  )اي������ه 
)اأكادميية تيتان( وفاز �ضقر خ�ضر 

) ذا جيم (على عبد الرحمن اأحمد 
�ضلحب من )بي  رايف  )مانغو( وفاز 

.ار(علي حممد ح�ضني )ذا جيم(.
عمر  ف��از  النا�ضئني  م�ضتوى  وع��ل��ي 
تاي  م���واي  اأب���و ظبي  )ن���ادي  ع�ضام 
اأبوظبي(  جنيب)�ضرطة  ادم  (على 
وعمر مريزا)اأكادميية تى كيه (على 
ويو�ضف  ك.د.ى(  خليل)ايه  ع�ضام 
 )Phi( على كومار )اليعربي)تيتان
مواي  )اأبوظبي  ال�ضابري  وحممد 
ف��ار���س حم��م��ود )مانغو(  ت��اي(ع��ل��ى 
وف�������از ه�������ادف ع����ب����داهلل ع���ل���ى عمر 

النور)تي  ب��ره��ان، وف���از ع��م��ر ع��ب��د 
.)Thal( على جوزيف )كي

 
طارق املهريي«

اأك����د ال�����ض��ي��د ط����ارق امل���ه���ريي ع�ضو 
تاي  امل������واي  احت�����اد  اإدارة  جم��ل�����س 
التنفيذي  املدير  بوك�ضينج  والكيك 
بطولة  ان���ط���الق���ة  ب������اأن  ل����الحت����اد 
التي  وال�ضباب  للنا�ضئني  الإم����ارات 
�ضباط  ن��ادي  ب�ضالة  الليلة  تختتم 
اأظ���ه���رت حما�ضا  امل�����ض��ل��ح��ة  ال���ق���وات 
م��ن خمتلف  امل�����ض��ارك��ني  م��ن جميع 

�ضاأنها  من  التي  وال�ضالت  الأندية 
م�ضرية  دع���م  يف  ب��دوره��ا  ت�ضهم  اأن 
����ض���ع���ادة عبداهلل  ب��رئ��ا���ض��ة  الحت������اد 
الحتاد  يركز  ‘حيث  النيادي  �ضعيد 
اإ�ضهار يف مايو  يف ا�ضراتيجيه منذ 
التي  العمرية  الفئات  على   2017
و�ضمان  ال��ل��ع��ب��ة  م�����ض��ت��ق��ب��ل  مت���ث���ل 
واأ�ضاف..   .. وتطورها  ا�ضتمرارها 
الواعدة  ال��ن��خ��ب��ة  ت��ل��ك  اإن  ���ض��ك  ل 
العمرية  اللعبة  لقاعدة  دعما  متثل 
التي تتطلع للغد الواعد بقليل من 
لدعم  ا�ضتثمارا  وال��رع��اي��ة  ال�ضقل 

كافة  �ضخرت  التي  الر�ضيدة  القيادة 
ال�ضباب  ل��ق��ط��اع  ال��ن��ج��اح  متطلبات 
رفعة  يف  ي�����ض��ه��م  مم����ا  وال���ري���ا����ض���ة 

ريا�ضة الإمارات. 

اختتام بطولة االإمارات للمواي تاي للنا�سئني وال�سباب ملو�سم 2020 اليوم

•• دبي- الفجر

بريغا  الأث����ي����وب����ي  ال�����ع�����داء  ت������وج   
بريهانو بيكيلي، ومواطنته ركني�س 
21 من  ال�  الن�ضخة  بلقبي  ديغيفا، 
م���اراث���ون ���ض��ت��ان��درد ت�����ض��ارت��رد دبي، 
اأم�����س اجلمعة  وال���ذي ج��رى �ضباح 
باجلمريا  واأقيم  حتت رعاية �ضمو 
ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد 
رئي�س  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
من  بدعم  الريا�ضي،و  دبي  جمل�س 

جمل�س دبي الريا�ضي.
قيا�ضية  م�ضاركة  �ضهد  وال���ذي  كما 
بلغت 36 األف عداء وعداءة يف كافة 
واأ�ضحاب  للنخبة  احل��دث،  �ضباقات 
كم   10 و�ضباق  و�ضباق4كم  الهمم، 
حيث  اأثيوبيا  �ضيطرة  �ضهد  وال��ذي 
اأثيوبيا  م��ن  ع��دائ��ني  ت�ضعة  اأح����رز 
الو�ضيف  الكيني  العداء  جانب  اإىل 
اأحرزت  الع�ضرة الأوىل فيما  املراكز 
العداءات الأثيوبيات املراكز ال�ضبعة 

الأوىل .
وق���ام ك��ل م���ن  م��ط��ر ال��ط��اي��ر نائب 
دبي  جم��ل�����س  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
الرئي�س  منة  اأب���و  ال��ري��ا���ض��ي،ورول 

بنك  ت�ضارترد   ل�ضتاندر  التنفيذي 
بالإمارات بتتويج الأبطال بح�ضور 
ك��ل م��ن �ضعيد ح��ارب الأم���ني العام 
الأمني  اآل رحمة  للمجل�س، ونا�ضر 
العام امل�ضاعد ملجل�س دبي الريا�ضي، 
وخالد الكمايل املن�ضق العام ملاراثون 

�ضتاندرد ت�ضارترد دبي.
و����ض���ه���د امل�����اراث�����ون م�������ض���ارك���ة  رمي 
ب���ن���ت اإب����راه����ي����م ال��ه��ا���ض��م��ي وزي�����رة 
دول������ة ل�������ض���وؤون ال���ت���ع���اون ال�����دويل 
امل����دي����ر ال����ع����ام مل��ك��ت��ب اك�����ض��ب��و دبي 

احل���دث  يف  ك��م��ت�����ض��اب��ق��ة   ،2020
اإىل ج��ان��ب ك���ل م���ن  ���ض��الح تهلك 
ل�ضوؤون  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
دبي  ���ض��وق  يف  املوؤ�ض�ضية  اخل��دم��ات 
احل���رة وم��دي��ر ب��ط��ولت ���ض��وق دبي 
���ض��اه��ني مدير  ل��ل��ت��ن�����س، وع��ب��د اهلل 
اإدارة الت�ضريفات يف اأك�ضبو 2020، 
وذلك يف �ضباق ال�10 كم، كما اأحرز 
الماراتي عبيد النعيمي لقب �ضباق 

املواطنني
واأ�ضاد مطر الطاير، بالنجاح الكبري 

�ضتاندرد  م���اراث���ون  ي��ح��ق��ق��ه  ال����ذي 
ت�ضارترد دبي، عاماً بعد عام و�ضوًل 
�ضنع   انه  موؤكدا   ،21 الن�ضخة  اإىل 
نخبة  و�ضط  مميزاً  تاريخاً  لنف�ضه 

�ضباقات املاراثون يف العامل.
واأكد الطاير يف ت�ضريحات �ضحفية 
عقب تتويج الفائزين اأن هذا النجاح 
مل يكن ليتحقق لول ت�ضافر جهود 
احل����دث، موجهاً  اجل��م��ي��ع لإجن����اح 
اإىل اجلهات التي �ضاهمت يف  �ضكره 
وتوا�ضلها  العاملي،  امل��اراث��ون  اإجن��اح 

امل�ضتمر من اأجل خروجه يف ال�ضورة 
املميزة التي تليق مبكانة دبي.

العداء   ف��وز  ع��ن  النتائج   واأ���ض��ف��رت 
الرجال  لفئة  الأول  امل��رك��ز  بيكيلي 
ونال  ���ض��اع��ة،   2:06:15 ب��زم��ن 
جائزة املركز الأول، والبالغة قيمتها 
وج����اء  ف��ي��م��ا  دولر   100000
كيرونو  الكيني  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
كيبتانوي  والإثيوبي ت�ضيدات  ابي 
 2:06:17 وق������دره   ب��زم��ن  اإي�����ان 
دولر،وفاز   40000 ون��ال   �ضاعة، 

الإثيوبي ت�ضديدات ابي اإيانا باملركز 
�ضاعة    2:06:17 ب��زم��ن  ال��ث��ال��ث 
فئة  ويف  دولر.   20000 ون����ال  
ديغيفا،  ورك��ن��ي�����س  ف���ازت  ال�����ض��ي��دات 
م�ضافة  ق��ط��ع��ت  ب���ع���دم���ا  ب��ال��ل��ق��ب 
 2:19:37 زم�������ن  يف  ال���������ض����ب����اق 
الأول،  امل��رك��ز  ون��ال��ت ج��ائ��زة  �ضاعة، 
وجاء  دولر،   100000 وقيمتها 
يف املركزين الثاين والثالث كل من 
بزمن  �ضوين  جيتيني  الإثيوبيتني 
على  وح�ضلت  �ضاعة،   2:20:11
هريبا  ب��ي��دات��ي  دولر،   40000
�ضاعة، وح�ضلت   2:21:54 بزمن 

على 20000 دولر .

اأبطال الكرا�صي  املتحركة
حقق  املتحركة   الكرا�ضي  فئة  ويف 
مار�ضيل  ال�����ض��وي�����ض��ري��ان  م����ن   ك���ل 

ه��وغ و���ض��ان��درا ج���راغ، امل��رك��ز الأول 
للرجال  املتحركة  الكرا�ضي  فئة  يف 
املركز  ه���وغ يف  وج����اء  وال�������ض���ي���دات. 
 1:22:25 بزمن  للرجال  الأول  
مواطنته  ح��ق��ق��ت��ه  ف��ي��م��ا  ����ض���اع���ة، 
يف  لل�ضيدات  الول  امل��رك��ز  ���ض��ان��درا 
وك����ان  ����ض���اع���ة،   1:42:43 زم�����ن 
امل��رك��زي��ن ال��ث��اين وال��ث��ال��ث يف فئة 
كل  ن�ضيب  من  بالكرا�ضي   الرجال 
م���ن ال�����ض��ي��ن��ي ت�����ض��ان��غ ي��ون��غ بزمن 
وال���ي���اب���اين  ����ض���اع���ة،   1:22:26
بزمن  ي����ام����ام����وت����و  ه�����ريوي�����وك�����ي 
املركزين  اأم��ا  �ضاعة،   1:28:40
ال�ضيدات،  ل��ف��ئ��ة  وال��ث��ال��ث  ال���ث���اين 
فكانا من ن�ضيب كل من الرازيلية 
فان�ضيا دي �ضوزا بزمن 1:44:31 
فان  مارجريت  والهولندية  �ضاعة، 
 2:04:55 ب���زم���ن  ب���وري���ك  دي����ن 

�ضاعة.
بيكيلي،  بريهانو  بريغا  اأ�ضاد   وقد 
ديغيفا   ديغيفا  ركني�س  ومواطنته 
الذي  والطق�س  ال�ضباق  �ضري  بخط 
اق��ي��م ف��ي��ه احل����دث م��وؤك��دي��ن بانه 
كانت هناك بع�س الرياح التي اأثرت 
على اأزمنتهم واأعربا  عن �ضعادتهم  
ان يكون  اآم���ل���ني  ال���ف���وز   ب��ت��ح��ق��ي��ق 
باأوملبياد  مل�ضاركتهم  داف���ع  ف��وزه��م 
على  يتوقف  وال��ذي  املقبلة  طوكيو 
اختيار احتاد بالدهم  قائلة وتوجها 
بال�ضكر لكافة القائمني على احلدث 
ال����ع����داء بريغر  وجت�����يء م�����ض��ارك��ة 
حيث  امل��اراث��ون  ب�ضباقات  له  الأوىل 
املن�ضرم  ال���ع���ام  ي�����ض��ارك ح��ت��ي  ك���ان 
م�ضريا  م��اراث��ون  الن�ضف  ب�ضباقات 
بالفوز  ال�����ض��ب��اق  خ����الل  ث��ق��ت��ه  اإىل 

باللقب .

•• دبي -الفجر

الأثيوبية وركن�س ديجيفا   حققت 
�ضتاندرد  ك��ب��ريا يف م��اراث��ون  ف���وزا 
اأم�������س   2020 دب������ي  ت�������ض���ارت���رد 
اأدوغنا  اأوليكا  ف��از  واي�ضا  اجلمعة 
لأول مرة  دب���ي  ي�����ض��ارك يف  ال����ذي 
النهاية  ح��ت��ى  درام��ات��ي��ك��ي  ب�ضباق 
والذي  للرجال  تاريخي  �ضباق  يف 
انطلق برعاية �ضمو ال�ضيخ حمدان 
بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل 

عهد دبي.
يف  ال��ف��ائ��زة   ، ديجيفا  حققت  وق��د 
اأداء  اأع��ل��ى   ،  2017 ع���ام  يف  دب���ي 
�ضريع  زمن  بت�ضجيل  اليوم  خالل 
من  ب��������دًءا   ،2:19:38 ق�������دره 
البداية اإىل النهاية وهي على راأ�س 

امل�ضاركني.
ول��ك��ن يف ال��وق��ت ال���ذي ك��ان��ت فيه 
ح����دث  م���ت���ق���دم���ه مب����ف����رده����ا يف 
الرجال  ���ض��ب��اق  ح��ق��ق   ، ال�����ض��ي��دات 
اأدوجنا  امل��ف��اج��اأه  م��ع  رائ��ع��ة  نهاية 
جتاوز  ح��ي��ث   2:06:15 ب��زم��ن 
اخل���ط  م��ت�����ض��اب��ق��ني  اأرب�����ع�����ة  اأول 

الفا�ضل بثالث ثواٍن فقط.
 ، امل���اراث���ون  ت��اري��خ  م���رة يف  ولأول 
اأوقاًتا  مت�ضابًقا  ع�ضر  اأح��د  �ضجل 
اأقل من 2:07 - وهو رقم قيا�ضي 

�ضتاندرد  م����اراث����ون  م��ن��ذ  ���ض��م��د 
ت�ضارترد دبي 2012 عندما اأنهى 
حتت  �ضباقهم  مت�ضابقني  ع�����ض��رة 

.2:07
ولكن مل تكن وترية �ضباق الرجال 
بال�ضرعة املتوقعة كما كان متوقًعا 
الظروف  ب�����ض��ب��ب  اأ���ض��ا���ض��ي  ب�����ض��ك��ل 
اجل��وي��ة. يف درج���ات ح���رارة دافئة 

ن�����ض��ب��ًي��ا ت��ب��ل��غ ح�����وايل 20 درج���ة 
بالغيوم  م��ل��ب��دة  و���ض��م��اء  م��ئ��وي��ة، 
وقليلة الن�ضيم، وو�ضلت جمموعة 
الطريق  ملنت�ضف  ع����داء   24 م��ن 

بزمن 62:43.
مت�ضابًقا   11 ه�����ن�����اك  وب�����ق�����ي 
وجود  م��ع  ال��ف��وز  ع��ل��ى  يتناف�ضون 
ما  للنهاية. يف  فقط  كيلو مر   2

ي�ضبه نهاية �ضباق متو�ضط امل�ضار ، 
تفوق اأدوغنا البالغ من العمر 20 
عاًما يف ظهوره الأول عندما احتل 
املركز  ك��ي��ب��ت��ان��وي  اإري�����ك  ال��ك��ي��ن��ي 
الثاين بزمن 2:06:17. وح�ضل 
ت�ضيدات اأبيجي على املركز الثالث 
الإثيوبي  زم��ي��ل��ه  اح���ت���ل  ح���ني  يف 
الرابع  امل���رك���ز  ت��ي�����ض��ف��اي  ل��ي��ن�����ض��و 

قدره  زم��ن  ال��ع��داءان  �ضجل  حيث 
.2:06:18

�ضل�ضلة  وا�ضل  الذي  اأدوغنا   وقال 
ال�����ف�����وز م�����ن ق����ب����ل ال���ري���ا����ض���ي���ني 
والتي  دب��ي  يف  ال��ذك��ور  الإثيوبيني 
“لقد   :2012 ع���ام  م��ن  ام��ت��دت 
اأن���ن���ي ب��ح��ال��ة جيدة  اأ����ض���ع���ر  ك��ن��ت 
باأنني  دائ��ًم��ا  اأوؤم����ن  وك��ن��ت  للغاية 

قادر على الفوز«. 
وع����ل����ى ع���ك�������س ����ض���ب���اق ال�����رج�����ال ، 
ا���ض��ت��م��ت��ع��ت دي��ج��ي��ف��ا ب���ال���ف���وز بكل 
 68:36 زم����ن  م�����ض��ج��ل��ة  ���ض��ه��ول��ة 
على  وك��ان��ت  ال��ط��ري��ق  منت�ضف  يف 
القيا�ضي   ال����زم����ن  ك�������ض���ر  و�����ض����ك 
احلظ،  ل�ضوء  ولكن   .2:17:08
�ضباق  ع��داءة يف  اأ���ض��رع  مل ت�ضتطع 
على  احلفاظ  اإثيوبيا  يف  امل��اراث��ون 
وت��ريت��ه��ا يف ال��ن�����ض��ف ال���ث���اين من 

ال�ضباق.
بعمر  وال����ت����ي  امل���ر����ض���ح���ة  اأن  اإل 
الرقم  �ضجلت  وات���ي   ، ع��اًم��ا   29
يف   2:17:41 لوطنها  القيا�ضي 
���ض��ه��ًرا فقط  اث��ن��ي ع�ضر  دب��ي قبل 
وحققت  ج�����ًدا  م��ت��ق��دم��ة  ب��ق��ي��ت   ،
الثالثة  للمرة  باأقل2:20   زم��ن 
اأنهت  ح��ني  يف  املهنية.  حياتها  يف 
احتلتا   ،  2:19:38 يف  ديجيفا 
الأث���ي���وب���ي���ت���ان غ���وت���ي���ن���ي ����ض���ون و 

ب��ي��دات��و ه���ريب���ا  امل��رك��زي��ن الثاين 
و   2:20:11 ب���زم���ن  وال���ث���ال���ث 

التوايل. على   2:21:55
من  ال��ك��اأ���س  ع��ل��ى  ح�ضولها  وب��ع��د 
نائب  الطاير،  مطر  ال�ضيد  �ضعادة 
الريا�ضي،  دب����ي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ورول اأبو منه ، الرئي�س التنفيذي 
الإمارات  ت�ضارترد  �ضتاندرد  لبنك 
ديجيفا  ك�ضفت   ، املتحدة  العربية 
ت��ك��رار م�ضكلة يف  اأن��ه��ا ع��ان��ت م��ن 

الظهر خالل ال�ضباق.
والتي  ال�ضغرية  الإثيوبية  وقالت 
ط���ب���ي���ة يف  ع���ن���اي���ة  اإىل  اح���ت���اج���ت 
النهاية املاراثون “لقد عانيت من 
ول�ضوء  اأ���ض��ب��وع،  منذ  امل�ضكلة  ه��ذه 
ال�ضباق”.  خ�����الل  ع������ادت  احل�����ظ 
“�ضحيح اأنني اأردت الرك�س اأ�ضرع 
ب��ك��ث��ري، ل��ك��ن��ن��ي ع��ل��ى الأق������ل فزت 

بال�ضباق رغم الأمل.«
فاز   ، املتحركة  الكرا�ضي  فئة  ويف 
كل من ال�ضوي�ضريني مار�ضيل هاغ 
و���ض��ان��درا ج��راف ، وب��ذل��ك �ضجلوا 
يف  –هاتريك   انت�ضارات  بثالثية 
يف  وال�ضريعة  امل�ضطحة  ال�����ض��وارع 

دبي.
زغانغ  قوًيا من  ه��اغ حتدًيا  واج��ه 
ل��ل��ف��وز بفارق  ال�����ض��ني  ي���ون���غ م���ن 
كان  ، يف ح��ني  واح���دة فقط  ثانية 

 ، دراماتيكية  اأق��ل  �ضباق  ج��راف يف 
حيث فازت بفارق اأقل من دقيقتني 

من الرازيلي فاني�ضا دي �ضوزا.
وقد �ضارك حوايل 25000 عداء 
يف الن�ضخة احلادية والع�ضرين من 
دبي.  ت�ضارترد  �ضتاندرد  م��اراث��ون 
امل�ضاركني  الأرق�����ام  ه���ذه  تت�ضمن 
ب�ضباق  10 كم و 4 كم التي تقام 
امل�����اراث�����ون. رك�س  ب���ال���ت���وازي م���ع 
م�ضافة  ريا�ضي   2500 اأك��ر من 
اأم�������س اجلمعة.  ���ض��ب��اح  امل����اراث����ون 

واأقيم املاراثون حتت رعاية �ضاحب 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  ال�ضمو 
عهد  ويل   ، م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن 
دب���ي ، وحت���ت رع��اي��ة جم��ل�����س دبي 
، وب��الإ���ض��اف��ة اىل بنك  ال��ري��ا���ض��ي 
�ضتاندرد ت�ضارترد باعتباره الراعي 
من  ك��ل  امل��اراث��ون  يدعم  الر�ضمي، 
واأديدا�س،  الريا�ضي،  دبي  جمل�س 
و�ضبكة  م�ضايف  القاب�ضة،  ودب���ي   ،
4 وبلدية دبي و�ضرطة دبي  رادي��و 
وكذلك هيئة الطرق واملوا�ضالت.

�صهد م�صاركة قيا�صية بلغت 36 األف عداء وعداءة 

اأثيوبيا ت�سيطر على ماراثون دبي يف ن�سخته ال�21 وم�ساركة متميزة لرمي الها�سمي

ديجيفا واأدوغنا يح�سدان الذهب يف ماراثون 
�ستاندرد ت�سارترد دبي 2020

 

�ضعادته  2020، عن  العاملي  ملاراثون دبي  العام  املن�ضق  الكمايل  اأع��رب خالد 
اإىل  ت�ضاف  وتنظيمية  فنية  جناحات  من   21 الن�ضخة  حققته  مبا  البالغة 
ما حتقق من جناحات طوال ال�ضنوات ال�ضابقة، واأكد على اأن ن�ضخة الأم�س، 
ارتباط احلدث  اإىل  النجاحات  الكمايل هذه  واأرج��ع  �ضيء.  ا�ضتثنائية يف كل 
با�ضم دبي، واإىل تكاتف وت�ضافر اجلهود التي ت�ضب يف �ضالح الرويج لدبي 
واجلهات  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  كافة  اإىل  ال�ضكر  ووج��ه  الأ���ض��ع��دة،  كافة  على 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي دع��م��ت احل����دث و���ض��ه��ل��ت م��ن م��ه��م��ة ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه، ويف 
مقدمتهم جمل�س دبي الريا�ضي، ودبي القاب�ضة، وبلدية دبي، و�ضرطة دبي، 

وهيئة الطرق واملوا�ضالت، وهيئة ال�ضحة، والإ�ضعاف املوحد.
 

 تفوق مغربي يف �صباق الـ10 كم
ال�10كم وذلك بعدما نال املركزين الأولني  تاألق العدائني املغاربة يف �ضباق 

اأنور الغوز ونعمان الع�ضوي و�ضمري جوهار  يف فئة الرجال كل من  املغربني 
باأزمان 28:58 و29:02 و29:13 دقيقة، ويف فئة ال�ضيدات، حققت املركز 

الأول العداءة اجلنوب اأفريقية جريتا �ضتني بزمن 32:24 دقيقة.
النعيمي بطل املواطنني

النعيمي بطل املواطنني: �ضعادتي ل تو�ضف باملركز الأول عر عبيد النعيمي 
الفئة  بلقب  بالتتويج  �ضعادته  عن  املواطنني  لفئة  الأول  املركز  على  احلائز 
موؤكدا انه ا�ضتعد منذ فرة طويلة للم�ضاركة يف املاراثون، موؤكدا اأنه ي�ضارك 
ال�21 من اأجل  اآتية يف الن�ضخة  10 �ضنوات وكانت الفر�ضة  يف احلدث منذ 

التتويج باللقب.
التنظيم  ه��ذا  بعد  امل��اراث��ون  على  القائمني  لكل  و�ضكرا  لدبي  �ضكرا   : وتابع 
بال�ضورة  خ��رج  ال��ذي  ال�ضباق،  يف  امل�ضاركني  خمتلف  من  والإيجابية  الرائع 

التي تليق بدولة المارات وباإمارة دبي ومكانتها الريا�ضية.

خالد الكمايل: الن�صخة 21 ا�صتثنائية
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الفجر الريا�ضي

لتعزيز  ليكرز  اأجنلي�س  لو�س  فريقه  جيم�س  ل��ي��رون  ق��اد 
�ضدارته للمنطقة الغربية على ح�ضاب زميل الأم�س كايري 
اإيرفينغ، وذلك بالفوز على م�ضيفه بروكلني نت�س 128-

يف دوري كرة ال�ضلة الأمريكي للمحرفني.  113
دابل”  ال�”تريبل  بتحقيق  جيم�س  “امللك”  وت��األ��ق 

ال��ع��ا���ض��ر ل��ه ه���ذا امل��و���ض��م يف م���ب���اراة مت��ي��ز خاللها 
 19 بت�ضجيله  ال��ق��و���س  ل��ي��ك��رز م��ن خ���ارج 

ثالثية، يف مواجهة كانت متقاربة جدا 
اأن  قبل  الأوىل،  الثالثة  اأرباعها  يف 

الأخري  واأوائ���ل  الثالث  اأواخ���ر  يف  ال��ف��ارق  ال�ضيوف  يحقق 
بت�ضجيلهم ثالث ثالثيات متتالية، مو�ضعني فارق النقطة 
اىل 107-94 ما �ضمح لهم يف ت�ضيد اللقاء 

بعد ذلك.
مع  نقطة  ب�27  املواجهة  جيم�س  واأن��ه��ى 
حا�ضمة،  مت���ري���رات  و10  م��ت��اب��ع��ة   12
واأ���ض��ب��ح ب��ال��ت��ايل ع��ل��ى ب��ع��د 17 نقطة 
كوبي  ال�ضابق  ليكرز  اأ���ض��ط��ورة  م��ن 
املركز  ي��ح��ت��ل  ال�����ذي  ب��راي��ن��ت 
اأف�ضل  ال��ث��ال��ث ع��ل��ى لئ��ح��ة 
امل�ضجلني يف تاريخ الدوري 
)33643 نقطة( خلف 
ك�������رمي ع����ب����د اجل����ب����ار 
وك����ارل   )38387(

مالون)36928(.
جيم�س  وب����ام����ك����ان 
براينت  ي���ت���ج���اوز  اأن 
ال�ضبت حني يحل ليكرز 
�ضيفا على فيالدلفيا �ضفنتي 
اأب�ضر  التي  املدينة  يف  �ضيك�ضرز، 
وتعلم   1978 عام  النور  كوبي  فيها 
يف  طريقه  يجد  اأن  قبل  اللعبة  فيها 
اأحد  اأ�ضبح  ال��ذي  ال��دوري  اىل   1996
اأب����رز اأ���ض��اط��ريه ب��ت��ت��وي��ج��ه ب��ط��ال خم�س 

مرات باألوان ليكرز.
يف  لليكرز  ال�36  ال��ف��وز  بعد  جيم�س  وراأى 
45 مباراة اأن “يرتبط ا�ضمي بالعظماء، فهذا 
الأمر يعني الكثري يل. ترعرعت واأنا اعتر كال 
من مايكل )جوردان( وكوبي مثال يحتذى به، وقد 

ا�ضتلهمت الكثري من مواهبهما وق�ض�ضهما«.
اأنطوين  من  فعالة  مب�ضاندة  اخلمي�س  جيم�س  وحظي 
ديفي�س الذي �ضجل 16 نقطة مع 11 متابعة، واأ�ضاف 
دواي��ت ه��اورد 14 نقطة مع 12 متابعة يف اأول م�ضاركة 
له كاأ�ضا�ضي هذا املو�ضم، فيما كان اإيرفينغ الذي لعب اىل 
2014 حتى  جانب جيم�س يف كليفالند كافاليريز من 
2017 وتوج بجانبه بلقب الدوري عام 2016، اأف�ضل 

لعبي بروكلني بت�ضجيله 20 نقطة من دون اأن يكون ذلك 
 14 اآخ��ر  يف  ع�ضرة  الثانية  هزميته  فريقه  لتجنيب  كافيا 

مباراة وال�25 هذا املو�ضم.
وعلى غرار ليكرز، تاألق دال�س مافريك�س من خارج القو�س 
ب�22 ثالثية،  باليزرز  ترايل  بورتالند  �ضلة م�ضيفه  ودك 
ليخرج منت�ضرا 133-125 ويرفع ر�ضيده اىل 28 فوزا 

مقابل 16 هزمية.
وكالعادة، تاألق يف �ضفوف دال�س ال�ضلوفيني لوكا دون�ضيت�س 
الذي احتفل باختياره للمرة الأوىل من اأجل خو�س مباراة 
من  طريقة  باأف�ضل  ال�ضنوية،  �ضتارز”  “اأول  النجوم  ك��ل 
الأول،  ال�ضوط  يف  ال�27  نقاطه  م��ن   20 ت�ضجيله  خ��الل 
مباراة  يف  متابعات  و7  حا�ضمة  متريرات   9 اأي�ضا  واأ�ضاف 
ثالث  ت�ضجيل  يف  ال�ضيوف  لعبي  م��ن  �ضتة  خاللها  جن��ح 
ثالثيات على الأقل، ما �ضمح لفريقهم يف الو�ضول اىل 20 

ثالثية اأو اأكر للمباراة ال�ضاد�ضة هذا املو�ضم.
وبعد اأن اأ�ضبح الإثنني املا�ضي اأول لعب يف تاريخ بورتالند 
وا�ضل  ووري����رز(،  �ضتايت  غ��ول��دن  )�ضد  نقطة   61 ي�ضجل 
اأول  لي�ضبح  نقطة   47 بت�ضجيله  ت��األ��ق��ه  ل��ي��الرد  دام��ي��ان 
لعب يف تاريخ النادي ي�ضجل ما جمموعه 100 مباراة يف 

مباراتني.
اإل اأن ذلك مل يكن كافيا لتجنيب باليزرز هزميتهم ال�ضابعة 
والع�ضرين هذا املو�ضم، بينها 11 من اأ�ضل 21 على اأر�ضه، 
على الرغم من جهود تريفور اآريزا الذي �ضجل 21 نقطة 

يف اأول مباراة مع الفريق بعد �ضمه من �ضاكرامنتو كينغز.
ويف مباراة ثالثة اأقيمت اخلمي�س، وا�ضل براديل بيل تاألقه 
وقاد وا�ضنطن وي��زاردز لفوزه ال�15 فقط هذا املو�ضم على 
وذلك   ،122-124 كافاليريز  كليفالند  م�ضيفه  ح�ضاب 
التي  ال�38  ال��ن��ق��اط  ع��ل��ى  ي���وم  ب��ع��د  نقطة   36 بت�ضجيله 
بعد  فريقه  مباراة خ�ضرها  ميامي هيت يف  �ضلة  �ضجلها يف 

التمديد.
 8 اأي�ضا  ال�22 واأ���ض��اف  15 م��ن حم��اولت��ه  وجن��ح بيل يف 
متريرات حا�ضمة يف غ�ضون 28 دقيقة، ليلعب دورا اأ�ضا�ضيا 
يف الهزمية ال�ضاد�ضة تواليا لكليفالند وال�11 يف اآخر 13 
جهود  من  الرغم  على  املو�ضم  هذا  باملجمل  وال�33  مباراة 
الثالثي كولني �ضيك�ضتون )29 نقطة( وكيفن لوف )21( 

ولري نان�س جونيور )22 مع 12 متابعة(.

القرار  ات��خ��ذ  اأن���ه  ل��وك��اك��و  البلجيكي روم��ي��ل��و  اع��ت��ر 
النكليزي  يونايتد  مان�ض�ضر  ن��ادي  برك  ال�ضحيح 
اأع��اد اكت�ضاف  اإن��ه  ان��ر ميالن الي��ط��ايل، قائال  اإىل 

نف�ضه بعد فرة ع�ضيبة يف ملعب “اأولد ترافورد«.
ايفرتون  انتقل من  قد  البنية  ال�ضلب  املهاجم  وك��ان 
النكليزي اىل يونايتد يف �ضفقة هائلة يف متوز-يوليو 
امريكي،  دولر  مليون   98 قيمتها  بلغت   2017

مع  مو�ضمني  يف  هدفا   42 و�ضجل 
قبل  احلمر”  “ال�ضياطني 

انتقاله اإىل انر يف اآب-
اأغ�ضط�س املا�ضي.

“جوزيبي  ملعب  ويف 
ميات�ضا” يقّدم املهاجم 

البارز م�ضتويات جميلة 
الرجنتيني  زم��ي��ل��ه  م��ع 

لوتارو مارتينيز، ف�ضجل حتى الن 18 هدفا، ليقود 
ت�ضكيلة املدرب انتونيو كونتي اىل مناف�ضة يوفنتو�س 

العمالق على اللقب.
قال لوكاكو )26 عاما( يف مقابلة مع �ضبكة “�ضكاي 
بثماره  اأت��ى  وقد  بنف�ضه  القرار  اتخذ  �ضبورت�س” انه 
املا�ضي  العام  كان  نف�ضي.  اإيجاد  اإع��ادة  علي  “تعني 
�ضعبا بالن�ضبة يل على ال�ضعيد الحرايف، لأن الأمور 
مل جتر كما اأردت ومل اأكن اأوؤدي جيدا.. تو�ضلت اإىل 

قناعة اأنه حان الوقت كي اأغرّي البيئة«.
اآذار-م���ار����س وذه��ب��ت اىل  ق���راري نحو  “اتخذت  تابع 
�ضول�ضكاير(  غ��ون��ار  اويل  )ال��رنوج��ي  امل���درب  مكتب 

وابلغته بانه حان الوقت كي اأجد �ضيئا خمتلفا«.
اأ�ضاف “اعتقد اين اتخذت القرار ال�ضحيح، وقد اف�ضح 
�ضاعدين،  لعبني  اأم��ام  باملجال  يونايتد  مان�ض�ضر 

لذا كان قرارا مفيدا للطرفني«.
وق����دم ل��وك��اك��و م�����ض��ت��وى ج��ي��دا يف 
ا�ضتقدمه  بعدما  الول  مو�ضمه 
مورينيو،  ج��وزي��ه  ال��رت��غ��ايل 
عندما  ه��دف��ا   27 ف�ضجل 
ح��ل ي��ون��اي��ت��د و���ض��ي��ف��ا يف 
مورينيو  لكن  ال����دوري. 
اأق��ي��ل يف ك��ان��ون الأول-

دي�ضمر 2018 ل�ضوء 
يعد  ومل  ال����ن����ت����ائ����ج، 
ل��وك��اك��و ق�����ادرا على 

تكرار م�ضتوياته.
وع��������������ن ع�����الق�����ت�����ه 
مب�����درب�����ه اجل����دي����د 
لوكاكو  ق��ال  كونتي، 
ي���ق���ول���ه���ا  “امل�����������������درب 
اإذا  وج��ه��ك  م��ب��ا���ض��رة يف 
�ضيئا...  اأو  ج���ي���دا  ك��ن��ت 
ل  ي��ق��ول��ه  م��ا  تنفذ  اذا مل 
تلعب. تعرف موقعك وهذا 

ما اأحرمه فيه«.

لوكاكو اتخذ »القرار ال�سحيح« 
تعر�ضت الأمريكية الفائزة ب�ضبعة األقاب يف بطولة اأ�ضراليا برتك يونايتد 

امل��ف��ت��وح��ة ل��ل��ت��ن�����س، ���ض��ريي��ن��ا ول��ي��ام��ز، خل�����ض��ارة م��وؤمل��ة اأم���ام 
وبواقع  واح���دة،  مقابل  مبجموعتني  قيانغ،  وان��غ  ال�ضينية 

و6-7 و5-7.  4-6
املفتوحة  اأ���ض��رال��ي��ا  بطولة  م��ن  ول��ي��ام��ز  �ضريينا  وخ��رج��ت 
 28 البالغ عمرها   ،27 اأمام امل�ضنفة  للتن�س بعد خ�ضارتها 
عاما، يف البطولة فيما يعد مفاجاأة كبرية يف الدور الثالث 

اأم�س اجلمعة.
واأنهت وانغ، التي خ�ضرت اأمام وليامز يف دور الثمانية ببطولة 
القيا�ضي،  الرقم  معادلة  يف  وليامز  اآم��ال  املفتوحة،  اأمريكا 
با�ضم  وامل�ضجل  الكرى  الأرب��ع  البطولت  لقبا يف   24 وهو 

الأ�ضرالية مارغريت كورت.
لكن �ضريينا، التي متكنت من الفوز يف 23 لقبا كبريا من 
البطولت الأربع الكرى، اأكدت اأنها لن تتوقف عن حماولة 
اأنها ل تفكر مطلقا يف  اإىل  القيا�ضي م�ضرية  الرقم  معادلة 

التوقف عن امل�ضاركة يف البطولة الأ�ضرالية اأي�ضا.
وق��ال��ت ال��الع��ب��ة، ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 38 ع��ام��ا، ع��ن ذلك 
اأي �ضيء “من هذا القبيل” ل اأفكر يف  يف  مطلقا  اأفكر  “ل 

رويرز. ذكرته  ملا  وفقا  البتعاد عن البطولة”، 
ويف بداية اللقاء بني الالعبتني توترت وانغ عندما امتلكت 
كانت  لكنها  الثانية،  املجموعة  يف   4-5 وتقدمت  الإر���ض��ال 
مذهلة حتت ال�ضغط يف املجموعة احلا�ضمة، اإذ ك�ضرت اإر�ضال 
�ضريينا لتح�ضم املواجهة من الفر�ضة الثالثة للفوز باملباراة 

عندما اأعادت الالعبة الأمريكية �ضربة خلفية يف ال�ضباك.
2006 عندما  اأ�ضرع خروج ل�ضريينا يف ملبورن منذ  وكان 
فقدت فر�ضة احلفاظ على لقبها بخ�ضارتها يف ذلك الوقت 

اأمام دانييال هانت�ضوفا.
وقالت وانغ عقب املباراة: “اأعتقد اأن فريقي كان يوؤمن اأنه 
�ضريينا(  )�ضد  الأخ���رية  املواجهة  بعد  ذل��ك.  فعل  ميكنني 
اأوؤمن  قمت بعمل كبري داخل وخارج امللعب. اجتهدت وكنت 
اأنه ميكنني فعلها”، م�ضيفة “خالل املجموعة الثانية كنت 
مرتبكة قليال لكن يف تفكريي كنت اأعلم اأنه يجب احلفاظ 

على تركيزي على اأر�س امللعب والركيز يف كل نقطة«.
اأُن�س جابر يف الدور الرابع  التون�ضية  وت�ضتعد وانغ ملواجهة 
الدمناركية  �ضابقا  ع��امل��ي��ا  الأوىل  امل�ضنفة  اأخ��رج��ت  ال��ت��ي 

كارولني وزنياكي.
ويف فئة الرجال وا�ضل ال�ضربي نوفاك ديوكوفيت�س امل�ضنف 
ثانيا زحفه نحو لقب ثان تواليا وثامن يف تاريخ م�ضاركاته 
يف بطولة اأ�ضراليا املفتوحة يف كرة امل�ضرب، اأوىل بطولت 
على  اأم�س  ف��وزه  بعد  ال��راب��ع  ال��دور  ببلوغه  �ضالم،  الغراند 

الياباين يو�ضيهيتو ني�ضيوكا بثالث جمموعات.
وعلى غرار مباراة الدور الثاين حني �ضحق الياباين الآخر 
تات�ضوما ايتو 6-1 و6-4 و6-2، مل يجد ديوكوفيت�س اأم�س 
و2-6   3-6 ني�ضيوكا  تذكر يف تخطي  �ضعوبة  اأي  اجلمعة 

و6-2 يف مواجهة ح�ضمها بغ�ضون 85 دقيقة فقط.
وال�ضبعني  احل���ادي  ف��وزه  حقق  ال��ذي  ال�ضربي  و�ضيخو�س 

الرابع للمرة  الدور  8 خ�ضارات فقط،  يف ملبورن مقابل 
م��ع��ززا مركزه  ���ض��الم،  ال��غ��ران��د  ب��ط��ولت  اخلم�ضني يف 

 67 )و�ضل  فيدرر  روجيه  ال�ضوي�ضري  خلف  الثاين 
ال��������دور  اىل  م��������رة 

ال��راب��ع(. وب��ع��د اأن 
اإر�ضال   17 ح��ق��ق 
و40  ������ض�����اح�����ق�����ا 

���ض��رب��ة ن��اج��ح��ة، قال 
ال�����ض��رب��ي ال�����ض��اع��ي اىل 

يف  القيا�ضي  رق��م��ه  ت��ع��زي��ز 
م���ل���ب���ورن ب��ل��ق��ب ث���ام���ن يف 

ع�ضر  و�ضابع  الأ�ضرالية  البطولة 
اأنها “بالتاأكيد  يف الغراند �ضالم، 

موؤخرا  خ�ضتها  م��ب��اراة  اأف�ضل 
األهمني  الإر���ض��ال.  �ضعيد  على 
م����درب����ي غ�������وران )ال���ك���روات���ي 

ايفاني�ضيفيت�س( بقدومه اىل 
الكثري  مينحني  ال��ي��وم.  هنا 

من الب�ضرية«.
ويلتقي ال�ضربي البالغ من 
الدور  ع��ام��ا يف   32 ال��ع��م��ر 

دييغو  الأرجنتيني  الرابع 
����ض���ف���ارت�������ض���م���ان ال����راب����ع 
اأق�ضى  وال��������ذي  ع�������ض���ر، 
“دجوكو”  م�������واط�������ن 
بالفوز  دو�ضان ليوفيت�س 
عليه 6-2 و6-4 و6-7 

.)7-9(
و���ض��ت��ك��ون م��واج��ه��ة ثمن 
ال���ن���ه���ائ���ي ال����راب����ع����ة بني 
و�ضفارت�ضمان،  ال�ضربي 
مطلقة  والأف���������ض����ل����ي����ة 
ل���������������الأول ح�����ي�����ث خ�����رج 
م���ن���ت�������ض���را م�����ن ال�������دور 

الأول لفال�ضينغ ميدوز عام 2014 والثالث لبطولة رولن 
غارو�س عام 2017 ون�ضف نهائي دورة روما للما�ضرز عام 

.2019
تكرار  عن  التا�ضع  اآغ��وت  باوت�ضيتا  روبرتو  الإ�ضباين  وعجز 
اأن  قبل  النهائي  ربع  اىل  و�ضل  حني  املا�ضي  العام  �ضيناريو 
يف  له  الأول  نهائي  ن�ضف  اىل  بالتاأهل  وميبلدون  يف  يتبعه 
الغراند �ضالم، بخروجه من الدور الثالث على يد 
اأمامه  اخل�ضارة  بعد  �ضيليت�س  مارين  الكرواتي 
و10  �ضاعات   4 ا�ضتغرقت  ماراتونية  مباراة  يف 
و4-6 و�ضفر6-   )3-7( 6-7 بنتيجة  دقائق 

و7-5 و6-3.
لعام  م��ي��دوز  فال�ضينغ  بطل  �ضيليت�س،  ويلتقي 
لعام  امل��ف��ت��وح��ة  اأ���ض��رال��ي��ا  وو���ض��ي��ف   2014
الدور  يف   ،2017 لعام  ووميبلدون   2018
 2016 لعام  وميبلدون  بطل  و�ضيف  املقبل 
اأق�ضى  ال�����ذي  راون��ي��ت�����س  م��ي��ل��و���س  ال��ك��ن��دي 
ال�ضاد�س  ت�ضيت�ضيبا�س  �ضتيفانو�س  اليوناين 
اخلتامية  املا�ضرز  بطولة  لقب  وح��ام��ل 
و4-6   5-7 عليه  بالفوز   2019 لعام 
ون�ضف،  ���ض��اع��ت��ني  يف   )2-7( و6-7 
العام  �ضيناريو  تكرار  من  اإي��اه  حارما 
املا�ضي حني و�ضل اإىل دور الأربعة 
يف  وال����وح����ي����دة  الأوىل  ل���ل���م���رة 

الغراند �ضالم.

ديوكوفيت�ش يوا�صل زحفه وت�صيت�صيبا�ش يودع البطولة

مفاجاأة »اأ�سرتاليا املفتوحة«..وانغ ال�سينية تطيح ب�سريينا وليامز 

»تريبل دابل« جليم�س يف مواجهة اإيرفينغ 

••  عجمان -الفجر 

لل�ضيد  حميد  بن  را�ضد  بطولة  من  الرابعة  الن�ضخة  ال�ضبت  اليوم  تنطلق 
بال�ضقور التلواح والتي تقام بالتعاون مع مركز حمدان بن حممد لإحياء 

الراث.
وت�ضم البطولة خم�س فئات للعامة، هي، جري �ضاهني فرخ، جري تبع فرخ، 

بيور جري فرخ، قرمو�ضة فرخ، وتبع وح�س فرخ للنا�ضئني.

وقال بيان �ضادر عن اللجنة املنظمة، اإن الن�ضخ الثالث املا�ضية �ضهدت تزايداً 
ملحوظاً يف عدد امل�ضاركني وقوة ال�ضقور املتناف�ضة، ونحن فخورون بتقدمي 
لتوجيهات  تنفيذاً  والإعالمية  والفنية  التقنية  الأ�ضعدة  كافة  الدعم على 
�ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم ويل عهد دبي، 
ودعمه الالحمدود يف اإطار الريا�ضات الراثية و�ضبل ن�ضرها على م�ضتوى 
اإحياء  جم��ال  يف  اجل��ه��ود  وتوحيد  الوطنية  الهوية  تعزيز  ب��ه��دف  ال��دول��ة 

الراث الثقايف لدولة الإمارات. 

برغم  مدريد  اأتلتيكو  ت��رك  �ضيميوين  دييغو  الأرجنتيني  ينوي  ل 
تذبذب نتائج فريق العا�ضمة، واآخرها خروجه من دور ال�32 لكاأ�س 

اإ�ضبانيا يف كرة القدم اأمام فريق من الدرجة الثالثة.
لي�ضبح مركزه  ب��ه��دف��ني  ال�����دوري  اإي���ب���ار يف  اأم�����ام  خ�����ض��ارت��ه  ف��ب��ع��د 
ال��ث��ال��ث م���ه���دداً وراء ال��ع��م��الق��ني ب��ر���ض��ل��ون��ة وري�����ال م���دري���د، ُمني 
“كولت�ضونريو�س” ب�ضفعة قوية، عندما عاد بُخفي ُحنني من اأر�س 

كولتورال ليوني�ضا وخ�ضر بعد التمديد 2-1.
وقال �ضيميوين بعد املواجهة: “اأملك رغبة العمل مثل اأي يوم منذ 
و�ضويل اإىل هنا، ركالت الرجيح اأو متديد الوقت يف دوري اأبطال 
اأوروب���ا مل تغريين، ول حتى اخل��روج من ه��ذا ال��دور، ل��دي ت�ضكيلة 

قوية والنتائج �ضتاأتي قريباً«.

وي�ضرف �ضيميوين على اأتلتيكو منذ 2011، فقاده اإىل لقب الدوري 
يف 2014 ولقبني يف ال��دوري الأوروب��ي يف 2012 و2018، لكن 
دوري  ن��ه��ائ��ي  خ�����ض��ر  ع��ن��دم��ا  و2016   2014 يف  ع���ان���ده  احل����ظ 

الأبطال اأمام جاره اللدود ريال مدريد.
واختري �ضيميوين اأف�ضل مدرب يف اإ�ضبانيا ثالث مرات وقاد فريقه 

اإىل احللول بني الثالثة الأوائل يف كل موا�ضمه با�ضتثناء 2012.
موراتا،  والفارو  فيليك�س  ج��واو  الرتغايل  املوهبة  ا�ضتقدام  وبرغم 
الفرن�ضي  انتقال  بعد  الأه���داف  لت�ضجيل  املو�ضم  ه��ذا  فريقه  يعاين 
اأن���ط���وان غ��ري��زم��ان اإىل ب��ر���ض��ل��ون��ة، م��ا ع���زز احل��دي��ث ع��ن ا�ضتقدام 
الأوروغ���وي���اين اإدي��ن�����ض��ون ك��اف��اين م��ن ب��اري�����س ���ض��ان ج��ريم��ان بطل 

فرن�ضا. 

بطولة را�سد بن حميد لل�سيد 
بال�سقور تنطلق اليوم

�سيميوين يح�سم م�ستقبله مع اأتلتيكو مدريد

حتدث الأملاين يورغن كلوب املدير الفني لفريق ليفربول، 
عن اإ�ضابة ال�ضنغايل �ضاديو ماين، م�ضريا اإىل “اأمتنى األ 

تكون �ضيئة ولكن علينا النتظار«.
وحافظ ليفربول على �ضل�ضلة الال هزمية يف الدوري بعدما 
جنح يف النت�ضار ب�ضعوبة على ح�ضاب ولفرهامبتون على 
الرازيلي  من  متاأخر  هدف  بف�ضل   ،1-2 الأخ��ري  ملعب 
ال�ضوط  يف  م�ضابا  م���اين  خ���روج  �ضهد  ل��ق��اء  يف  فريمينو 
ب�ضبب  ال�ضديد  بالأ�ضف  �ضعر  “ماين  كلوب:  وق��ال  الأول. 

خروجه م�ضابا من امللعب«.
“اأمتنى  امل��ب��اراة:  ال�ضحفي عقب  املوؤمتر  واأ���ض��اف، خ��الل 
األ تكون �ضيئة. تبدو كاإ�ضابة ع�ضلية ولكن علينا النتظار 

ليوم اجلمعة ملعرفة ذلك«.
مباريات  الثالث  يف  ماين  م�ضاركة  �ضعوبة  كلوب  ويتوقع 

اإجنلرا،  كاأ�س  تاون يف  �ضرو�ضريي  اأمام  لليفربول  املقبلة 
الأحد، واأمام و�ضت هام، الأربعاء، و�ضاوثمبتون، ال�ضبت، يف 
“من ال�ضعب ذل��ك. �ضرو�ضريي  ال��دوري، وحت��دث قائال: 

ثم و�ضت هام ثم �ضاوثمبتون. هذا �ضعب«.
رمبا  التي  للمباريات  حلول  ع��ن  البحث  “علينا  ووا���ض��ل 

�ضيغيب عنها ماين«.
“�ضينتهي  ق��ال كلوب:  ال���دوري،  اق��راب ح�ضم لقب  وع��ن 
الدوري عندما ينتهي ب�ضكل ر�ضمي. ملاذا علينا احلديث عن 
عن  البحث  ونوا�ضل  طريقنا  نوا�ضل  الأ�ضا�س؟  من  ذلك 
حلول للمباريات ال�ضعبة املقبلة وعلينا النتظار للنهاية«.

ورفع ليفربول ر�ضيده اإىل النقطة ال�67 يف �ضدارة ترتيب 
16 نقطة عن مان�ض�ضر �ضيتي �ضاحب  ال��دوري، وبفارق 

املركز الثاين، ول�”الريدز” مباراة موؤجلة.

ان��ت��ق��د لع��ب��ا ال��ت��ن�����س الإ���ض��ب��ان��ي��ان راف��ائ��ي��ل ن����ادال وبابلو 
ثمن  ال��دور  يف  ال�ضبت،  اليوم  يتواجهان  ال��ل��ذان  كارينيو، 
ال��ن��ه��ائ��ي يف م��ل��ب��ورن، ج����ودة ال���ك���رات ال��ر���ض��م��ي��ة لبطولة 
عاملياً:  الأول  امل�ضنف  ن���ادال،  و�ضرح  املفتوحة.  اأ�ضراليا 
العام  ك��رات  نف�س  اإنها  البطولة  على  القائمون  لنا  “قال 
واأو�ضح  مت���ام���اً«.  خمتلفة  اأن��ه��ا  اأع��ت��ق��د  ول��ك��ن��ي  امل��ا���ض��ي، 
ت�ضبح ثقيلة جداً،  نقاط  ع�ضر  الكرة عقب  “املاتادور” اأن 

اأكد  جانبه  م��ن  تطويعها.  ال�ضعب  م��ن  يكون  ذل��ك  وبعد 
كارينيو، امل�ضنف 30 عاملياً، وجهة نظر مواطنه وخ�ضمه 
الأمر  ه��ذا  ح��ول  حتدثا  اأنهما  مبيناً  البطولة،  يف  التايل 
خالل كاأ�س رابطة املحرفني. واأ�ضاف الالعب الإ�ضباين: 
جداً، ولكنها �ضرعان ما تتغري،  جيدة  تكون  البداية  “يف 
اإنها ت�ضعب علي كثرياً اإنهاء �ضرباتي يف الأ�ضواط الأخرية 

قبل تغيري الكرات لأنها تفقد �ضرعتها«. 

مدرب ليفربول يعلق على اإ�سابة ماين

نادال ينتقد كرات بطولة اأ�سرتاليا املفتوحة!



القلق ي�سرع من انت�سار ال�سيب 
ك�ضفت درا�ضة اأجرتها جامعة هارفارد موؤخراً، باأن الهرمونات التي 
يطلقها اجل�ضم اأثناء ال�ضعور بالقلق اأو الإجهاد، ت�ضاهم يف اإحلاق 
ال�ضرر باخلاليا اجلذعية ال�ضباغية املنتجة لل�ضباغ والتي تعطي 
لل�ضعر لونه.  وتقول الدرا�ضة التي ن�ضرت يف جملة "نيت�ضر"، اإن 
اأكر  هم  والإج��ه��اد  القلق  من  يعانون  الذين  الأ�ضخا�س  معظم 

عر�ضة لفقدان لون �ضعرهم ب�ضكل �ضريع ومبكر. 
اجلذعية  اخلاليا  اأ�ضتاذ  ه�ضو،  ت�ضيه  يا  الدكتور  ق��ال  جهته  من 
ما  معرفة  "اأردنا  ه��ارف��ارد:  بجامعة  التجديدي  الأح��ي��اء  وع��ل��م 
التي  اخل��الي��ا اجلذعية  تغيريات يف  اإىل  ي���وؤدي  الإج��ه��اد  ك��ان  اإذا 
يف  كبري  ب�ضكل  ت�ضاهم  الإجهاد  اأن هرمونات  وتبني  ال�ضعر،  تلون 
تغيري  اأن  يف  لالإجهاد  اجلانبية  الآث���ار  اأح��د  الأمر" ويتمثل  ه��ذا 
التي  اجلذعية  اخلاليا  وظيفة  ي�ضوه  قد  الهرمونات  م�ضتويات 

تلون اجللد وال�ضعر ب�ضبغة امليالنني. 
ملحاربة  نوريبنيفرين،  هرمونات  تدعى  هرمونات  ع��ادة  وتنطلق 
ال�ضبغية  اجلذعية  باخلاليا  الإ�ضرار  على  تعمل  والتي  الإجهاد 
دورها  يتغري  والتي  والتمايز،  النت�ضار  ت�ضمى  بعملية  متر  التي 
وتنتقل اإىل اأجزاء اأخرى من اجل�ضم، تاركة ب�ضيالت ال�ضعر دون 

تغذية، بح�ضب ما ورد يف �ضحيفة ديلي ميل الريطانية. 

بطانة حذاء ذكية تنبهك للمخاطر 
من  اأك��ر  اأنف�ضهم  على  الأ���ض��رار  الرك�س  ممار�ضي  بع�س  يجلب 
الفوائد ب�ضبب اأ�ضلوب الرك�س الذي ي�ضر باأقدامهم وباقي اأع�ضاء 

اأج�ضامهم على املدى الطويل.
اليومي  روتيننا  يف  الذكية  التكنولوجيا  تغلغل  ازدي���اد  مع  ولكن 
للياقة البدنية، فاإن واحدة من بطانات الأحذية تنبئ مب�ضاعدتنا 
البطانة  وت�ضتخدم  ال��رك�����س.  عند  اأق��دام��ن��ا  و���ض��ع  حت�ضني  على 
كيفية  واأي�ضاً  قدمك  و�ضع  لقيا�س  م�ضت�ضعراً   32 ران"  "نورفو 

توزيعك لثقلك، وتتتبع هذه البيانات اأثناء ممار�ضتك للرك�س.
مثيلتها  مع  املعلومات  ه��ذه  توحيد  على  الذكية  البطانة  وتعمل 
عن طول خطوتك وزاوية اخلطوة لتزويدك بتحليالت حول اأي 
اإىل معلومات  اأ�ضلوبك يف الرك�س، بالإ�ضافة  خماطر ناجمة عن 
ع��ن ن�����ض��اط��ك ال��ت��دري��ب��ي. وك��م��ا ه��و احل����ال م��ع م��ع��ظ��م الأجهزة 
املت�ضل  تطبيقها  مع  اأي�ضاً  البطانة  تاأتي  الأي���ام،  ه��ذه  يف  الذكية 
اأ�ضلوبك يف الرك�س. وبالإ�ضافة اإىل تزويد  لعر�س معلومات عن 
تتبع  التطبيق  ل��ك  �ضيتيح  ال��رك�����س،  يف  اأ�ضلوبك  ع��ن  مبعلومات 
با�ضتخدام  قطعتها  التي  وامل�ضافة  بك  اخلا�ضة  التدريب  ف��رات 
جهاز حتديد املواقع "جي.بي.اإ�س" اخلا�س به. وبداأ طرح اجلهاز 
يف 20 يناير )كانون الثاين( احلايل مقابل 300 دولر يف الوليات 

املتحدة و249 جنيهاً ا�ضرلينياً يف اململكة املتحدة. 

علماء يطورون اأول لقاح فموي لاأنفلونزا 
اإن���ت���اج ح��ب��وب ل��ق��اح ج���دي���دة م�ضادة  اأن  ك�����ض��ف��ت درا����ض���ة ج���دي���دة 
لالأنفلونزا بات قاب قو�ضني اأو اأدنى، بعد اأن بداأت �ضركة فاك�ضارت 

للتكنولوجيا احليوية، باإنتاج حبوب لقاحات جتريبية. 
الأمريكية،  �ضتانفورد  جامعة  يف  اأجريت  التي  الدرا�ضة  وبح�ضب 
فاإن الأ�ضخا�س الذين متت جتربة احلبوب اجلديدة عليهم، كانوا 
اأقل عر�ضة لالإ�ضابة بالأنفلونزا مقارنة بالأ�ضخا�س الذين تلقوا 

اللقاحات عن طريق احلقن. 
لالإنفلونزا  م�ضادة  لقاح  حبوب  اإنتاج  اإن  الباحثني،  فريق  ويقول 
النامية  ال��ب��ل��دان  ت��داول��ه��ا يف  تكلفة، مم��ا يجعل  واأرخ�����س  اأ���ض��رع 

والفقرية اأكر �ضهولة. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تطوير اأداة حتدد االأطفال املعر�سني لاكتئاب
ابتكر باحثون اأداة جديدة، يقولون اإنها ميكن اأن حتدد الأطفال املعر�ضني خلطر كبري لالإ�ضابة بالكتئاب. 

وا�ضتخدم الباحثون بيانات من 2192 برازيلياً يف اخلام�ضة ع�ضرة من العمر لتطوير الأداة، والتي اأخذت يف العتبار 
جمموعة من العوامل، مبا يف ذلك مدى جودة اأدائهم يف املدر�ضة، وتعاطي املخدرات، وما اإذا كانوا قد هربوا من 
املنزل. ومن خالل البيانات، يقول الباحثون اإنهم كانوا قادرين على حتديد الأطفال الذين يعانون من الكتئاب 

ال�ضديد، عندما يبلغون الثامنة ع�ضر من العمر.
وا�ضتخدم العلماء الأبحاث احلالية لتحديد 11 عاماًل ميكن دجمها يف اأداة واحدة، للتعرف على املعر�ضني للخطر، 

و�ضملت العوامل اأي�ضاً جن�س ال�ضباب ولون ب�ضرتهم وعالقاتهم بوالديهم.
اإن الطرق الأخرى للتغلب على خطر الكتئاب، تعتمد على تاريخ الأ�ضرة والأعرا�س التي قد ل  وقال الباحثون 
تكون خطرية مبا يكفي لالإ�ضارة اإىل الكتئاب. وقالت الدكتورة فالرييا مونديلي، من جامعة كينجز كوليدج لندن، 
التي �ضاركت يف تاأليف الدرا�ضة، اإن البحث ميثل "خطوة اأوىل مهمة" يف فح�س الأطفال وحت�ضني ال�ضحة العقلية 
لهم. واأ�ضافت الدكتورة مونديلي وزمالوؤها اأنهم ا�ضتخدموا العوامل ال� 11 املختارة ل�ضهولة جمع معلومات عنها، 
ولها ارتباط قوي بالكتئاب. واأ�ضاف الباحثون اأنهم حاولوا التعلم من درجات املخاطر امل�ضتخدمة للتنبوؤ بامل�ضاكل 
ال�ضحية الأخرى، وت�ضمل درجة فرامنغهام لأمرا�س القلب والأوعية الدموية، والتي حتاول التنبوؤ بخطر اإ�ضابة 

�ضخ�س بنوبة قلبية على مدار 10 �ضنوات، بح�ضب �ضحيفة ديلي ميلي الريطانية. 
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فوائد واأ�سرار اللحوم يف نظامك الغذائي 
�ضحية  فوائد  للحوم  اإن  ري�ضتماير،  زيلكه  الأملانية  التغذية  خبرية  قالت 

جمة، غري اأنها ل تخلو من املخاطر عند الإفراط يف تناولها.
واأو�ضحت ري�ضتماير اأن اللحوم متد اجل�ضم بعنا�ضر غذائية مهمة، لغناها 
بالروتينات، وفيتامينات B مبا يف ذلك فيتامني B12، اإ�ضافًة اإىل احلديد 

والزنك وال�ضيلينيوم.
وحذرت اخلبرية الأملانية من الإفراط يف تناول اللحوم احلمراء، والنقانق، 
بال�ِضمنة  الق��ران  عند  خا�ضًة  القولون،  ب�ضرطان  الإ�ضابة  ي�ضبب  ال��ذي 

املفرطة، وقلة احلركة.
كما اأن اللحوم الغنية بالدهون متهد الطريق لالإ�ضابة با�ضطرابات اأي�س 
والكولي�ضرول،  الدهنية،  الأحما�س  العايل من  ب�ضبب حمتواها  الدهون 

ما يرفع خطر الأزمات القلبية، وال�ضكتات الدماغية، والكبد الدهني.
ولتجنب هذه املخاطر تن�ضح ري�ضتماير بتناول اللحوم مبعدل يراوح بني 
اأ�ضبوعياً على الأك��ر، واختيار الأ�ضناف قليلة الدهون  300 و600 غرام 

وحت�ضريها ب�ضكل �ضحي مثل ال�ضواء، والطهي بالبخار، اأو يف الفرن. 

كيف تراقبني ركات اجلنني لبطنك؟ 
تنتظر احلامل ركالت اجلنني لبطنها بت�ضّوق كبري، ويحدث ذلك عادة بني 
الأ�ضبوع ال� 16 وال� 25 من احلمل. ويف البداية تكون الركالت �ضعيفة، وقد 
تتاأخر حتى الأ�ضبوع ال� 25 يف بع�س احلالت، كما قد حتدث مبكراً يف الأ�ضبوع 
ال� 13 يف حالت اأخرى؛ وحُت�س هذه الركالت عندما يكون اجل�ضم يف موا�ضع 

معينة. ولهذا التطّور اأهمية لذلك تنبغي مراقبته جيداً.
وخالل الثلث الثاين من احلمل، ت�ضعرين بالركالت وكاأنها رفات �ضعيفة، ثم 
اأما خالل الثلث الثالث من احلمل  اأقوى تدريجياً، وتزداد وتريتها.  ت�ضبح 
فيقوم اجلنني بالدوران واحلركة داخل الرحم مبعدل 300 مرة يف ال�ضاعة! 
وت�ضتطيع الطبيبة اإخبار احلامل بجن�س اجلنني بني الأ�ضبوع ال� 16 وال� 18، 

لكن يف بع�س احلالت قد يتاأخر حتديد اجلن�س حتى الأ�ضبوع ال� 26.
اإليك كيف تراقبني حركة اجلنني:

لأنه  بها  ت�ضعرين  ل  غالباً  لكن  الطفل يف احلركة،  يبداأ   :12 ال�  الأ�ضبوع   *
ليزال �ضغرياً.

* الأ�ضبوع ال� 16: ت�ضعرين بحركته كاأنها رّفات اأو دغدغة.
* الأ�ضبوع ال� 20: ت�ضبح ركالت ونقرات ال�ضغري اأكر و�ضوحاً، وتت�ضارع.

* الأ�ضبوع ال� 24: ت�ضعرين بركالته و�ضرباته جيداً لأنها اأ�ضبحت قوية، كما 
ت�ضعرين به عندما يتج�ضاأ )احلازوقة اأو التكريع(.

* الأ�ضبوع ال� 28: ت�ضبح �ضرباته كالطعن اأو الوخز، وحركته تكون وا�ضحة 
بالن�ضبة لك.

ت�ضعرين  لكنك  امل�ضاحة،  ل�ضيق  الطفل  حركة  تتباطاأ   :36 ال���  الأ���ض��ب��وع   *
بحركته املنتظمة على مدار اليوم.

قلة احلركة تهدد 
االأطفال بهذه االأمرا�س

للتوعية  الحت������ادي  امل���رك���ز  ح����ذر 
ال�ضحية من اأن قلة احلركة ترفع 
بالبدانة  الأط���ف���ال  اإ���ض��اب��ة  خ��ط��ر 
املفا�ضل  وم�ضاكل  ال�ضكري  وداء 

و�ضعف الركيز.
واأو�ضح املركز الأملاين اأن ا�ضتخدام 
احلديثة،  الإل��ك��رون��ي��ة  الأج���ه���زة 
واحلا�ضوب  ال��ذك��ي  ال��ه��ات��ف  م��ث��ل 
اللوحي واحلا�ضوب املكتبي والتلفاز 
واأجهزة الألعاب، يعد من الأ�ضباب 
ال��رئ��ي�����ض��ي��ة ل��ق��ل��ة احل����رك����ة لدى 
الإق��الل من  الأطفال؛ لذا ينبغي 

مدة اجللو�س اأمام هذه ال�ضا�ضات.
ولتجنب املخاطر ال�ضحية، ين�ضح 
املركز الأملاين باأن ميار�س الأطفال 
احلركية  والأن�������ض���ط���ة  ال��ري��ا���ض��ة 
ون�ضف  �ضاعة  ع��ن  يقل  ل  مبعدل 
اجلمباز  اأن  اإىل  م�����ض��ريا  ي��وم��ي��ا، 
تنا�ضب  التي  الريا�ضات،  من  يعد 
الأط���ف���ال يف ال��ب��داي��ة؛ ن��ظ��را لأنه 
ميتاز بالب�ضاطة وال�ضهولة وميثل 
الريا�ضات  ل���ك���ل  ج���ي���دا  اأ����ض���ا����ض���ا 

الأخرى.
واأ�ضاف اخل��راء الأمل��ان اأنه ميكن 
الطفل  ل��دى  التحمل  ق��وة  تنمية 
من خالل ممار�ضة ركوب الدراجة 
والرك�س  وال�����ض��ب��اح��ة  ال��ه��وائ��ي��ة 
واألعاب الكرة، بينما ميكن تدريب 
م������ه������ارات ال�������ت�������وازن م�����ن خ����الل 
الهوائية  الدراجة  رك��وب  ممار�ضة 
تنمية  ميكن  حني  يف  والفرو�ضية، 
ال��ق��درة ع��ل��ى ال��رك��ي��ز م��ن خالل 
الطاولة.  وتن�س  التن�س  ممار�ضة 
في�ضاعدان  واجلمباز  الرق�س  اأم��ا 

على تنمية املرونة. 

ويندي ويليامز تنف�سل عن زوجها
اأ�ضبحت الإعالمية الأمريكية  ويندي ويليامز 
ر�ضميا  عزباء  عاما،   55 العمر  من  البالغة   ،
هانر   املنتج  كيفني  زوجها  من  طالقها  بعد 

48 عاما، الذي مت النتهاء منه ر�ضميا.
وكانت تقدمت ويندي بطلب الطالق يف �ضهر 
�ضحيفة  نقلت  ح�ضبما   ،2019 ني�ضان-اأبريل 
"ديلي ميل" الريطانية، وذلك بعد 22 عاماً 

على زواجهما.
الك�ضف  مّت  التي  القانونية  الوثائق  وبح�ضب 
خ�س  فيما  بينهما  للت�ضوية  بالن�ضبة  عنها، 
ويندي  منزل  تق�ضيم  �ضيتم  ف��اإن��ه  اأمالكهما، 
للبيع  م��وؤخ��را  ال��ذي عر�ضته  نيو جري�ضي  يف 

بن�ضبة 50-50 عند بيعه.
و�ضتحتفظ ويندي مبنزل فلوريدا حيث تعي�س 
هي ووالدتها حاليا، بينما فاز كيفن باحلق يف 
منزله الثاين يف نيو جري�ضي يف موري�ضتاون، 
والذي باعه موؤخرا، كما اأو�ضحت الوثائق اأن 
تق�ضيمها  �ضيتم  بهما  اخلا�ضة  الإن��ت��اج  �ضركة 

اأي�ضا مبلكية 50-50.

متقاعد يجد ا�سمه على �ساهد قرب!     
اأنه �ضيكون يف يوم  مل يكن متقاعد من ا�ضكتلندا يعتقد 
ي��زال على  ق��ره وه��و ما  بنف�ضه على  �ضاهداً  الأي���ام  من 
ي��رزق ويعتقد  اأن��ه ما زال حياً  اأك��د  الرجل  قيد احل��ي��اة. 
له. فما هي ق�ضة هذا  وراء ما وقع  ما يقف  اأن �ضخ�ضاً 

املتقاعد؟
بعد اأن توقف هاتفه عن الرنني ملدة تفوق ثالثة اأ�ضهر، 
بداأت ال�ضكوك ت�ضاور ال�ضكتلندي اآلن هاتل عن �ضر عدم 
ا�ضتف�ضار املقربني منه عن حاله اأو حتى حماولة معرفة 

اآخر اأخباره، ليكت�ضف بعد ذلك ال�ضبب العجيب.
معارف  اأن  الريطانية  "مريور"  �ضحيفة  ذك���رت  فقد 
اآلن هاتل )75 عاماً( اعتقدوا اأنه فارق احلياة منذ مدة، 
القبور يف  اأح��د  �ضاهد  ا�ضمه على  اأن هاتل وجد  م�ضيفة 
ال�ضابقة  زوجته  اأن  يعتقد  فورفار، حيث  مقرة مبدينة 
هي من قامت بهذا الفعل، اإّل اأنه لي�س متاأكداً متاماً من 

ذلك.
وقال اآلن هاتل لل�ضحيفة: "مل يرن هاتقي ملدة ثالثة اأو 
اأربعة اأ�ضهر. لقد كنت يف حرية من اأمري، لكنني اأعرف 
اأي �ضخ�س بي"، واأ�ضاف:  الآن ال�ضبب وراء عدم ات�ضال 
"ل اأريد حتى اأن اأدفن، اأريد اأن يتم حرقي بعد وفاتي".

واأكد املتقاعد ال�ضكتلندي اأنه ما يزال على قيد احلياة، 
26 عاماً،  اإىل اأن زوجته، التي انف�ضل عنها منذ  م�ضرياً 
اأن  هاتل  اآلن  واأو�ضح  "دفنه حياً".  رمبا من تقف وراء 
زوجته ا�ضرت قطعة من الأر�س ليتم دفنهما معاً. وقال 
"مل  "مريور" الريطانية:  �ضحيفة  عنه  نقلت  ح�ضبما 

اأقل اأبداً اإنني اأريد اأن اأدفن بجانب زوجتي ال�ضابقة".

�ساعات ذكية مبعايري ع�سكرية
الذكية  ال�ضاعات  م��ن  جمموعة  غ��ارم��ن  �ضركة  اأطلقت 
الريا�ضية اجلديدة، التي تتوافق مع املعايري الع�ضكرية.

واأو�ضحت غارمن اأن ال�ضاعة tactix Delta تعتمد على 
مع  وتتوافق   fenix 6X Sapphire الذكية  ال�ضاعة 
املعايري الع�ضكرية MIL-STD-810، وتت�ضمن العديد 
والكثري  امل��ي��دان��ي��ة،  للعمليات  التكتيكية  ال��وظ��ائ��ف  م��ن 
م��ن وظ��ائ��ف ال��ت��دري��ب امل��ت��ق��دم��ة واخل�����ض��ائ�����س الذكية 
الدفع  واملو�ضيقى ووظيفة  املثبتة م�ضبقاً  مثل اخلرائط 

الالتالم�ضي.
وجانب  للخد�س  املقاوم  الياقوت  بزجاج  ال�ضاعة  ومتتاز 
خلفي م�ضنوع من الفولذ ومزود بطبقة PVD، وتعمل 
امل�ضتخدم  ب��ي��ان��ات  اإزال����ة  ع��ل��ى   Kill-Switch وظ��ي��ف��ة 
للبطارية  اأط��ول  ت�ضغيل  بفرة  تتمتع  كما  زر،  ب�ضغطة 
ا�ضتهالك الطاقة،  مع وظيفة مدير الطاقة للتحكم يف 
بالإ�ضافة اإىل الكثري من الوظائف الريا�ضية والتدريبية 

.PacePro اأو PulseOx مثل قيا�س
على  يعمل  ال��ذي  التمويه،  و�ضع  على  ال�ضاعة  وت�ضتمل 
ال�ضاعة  ومتتاز  املوقع،  معلومات  دون  الأن�ضطة  ت�ضجيل 
MIL-STD- الع�ضكرية  للمعايري  وف��ق��ا  بت�ضميمها 

ال�ضاعة  وتوفر   ،ATM  10 للماء حتى  ومقاوم   810G
الذكية العديد من الوظائف التكتيكية مثل و�ضع الروؤية 
الذكية  ال�ضاعة  وت�ضتمل  امل��زدوج،  املوقع  و�ضيغة  الليلية 
و   GLONASS و   GPS و   ABC م�ضت�ضعرات  ع��ل��ى 
بالإ�ضافة  مثايل،  ب�ضكل  املوقع  لتحديد   GALILEO
تتبع  وك��ذل��ك   7/24 القلب  نب�ضات  م��ع��دل  قيا�س  اإىل 

الأن�ضطة وم�ضتويات الإجهاد اليومية.
املمثلة الكندية الفرن�صية ماري خو�صيه كروز خالل مقابلة ت�صويرية لدى و�صولها اإىل »ع�صاء اأزياء«، جلمع 

التربعات ل�صالح جمعية �صيداك�صن الفرن�صية ملكافحة الإيدز يف باري�ش. ا ف ب

فوائد غ�سل 
املاب�س مباء بارد

املالب�س  غ�ضل  اأن  ب��اح��ث��ون  ك�ضف 
باملاء البارد وملدة ق�ضرية له فوائد 
بالنفع  يعود  اأن��ه  كما  البيئة،  على 

اأي�ضاً على املالب�س. كيف ذلك؟
على  املالب�س  غ�ضالت  �ضبط  عند 
اأقل  اأق�ضر ودرج��ات ح��رارة  برامج 
تكون ن�ضبة الألياف الدقيقة التي 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة م���ع م��ي��اه ال�ضرف  ت�����ض��ل 
اأقل. هذه هي النتيجة التي تو�ضل 
اإليها بعد اإجراء جتارب  الباحثون 
على قطع مالب�س عادية، ا�ضروها 

من حمالت بيع التجزئة.
ف�����اإن مرتدي  ل��ل��ب��اح��ث��ني،  ووف���ق���ا 
من  الآخ����ر  ه��و  ي�ضتفيد  امل��الب�����س 
والأق���ل  الأق�����ض��ر  الغ�ضيل  دورات 
حرارة، حيث حتافظ هذه الدورات 
ع��ل��ى درج�����ة ن���ق���اء الأل��������وان فرة 
هذه  مثل  اأن  اإىل  اإ���ض��اف��ة  طويلة، 
الرامج توفر الطاقة، كما اأو�ضح 
باحثي  كبري  ب��الك��ب��ورن،  ريت�ضارد 
الذين  الريطانية،  ليدز  جامعة 
اإطالق  "يتم  اأن��ه:  الدرا�ضة  اأع��دوا 
األ���ي���اف ���ض��ن��اع��ي��ة دق��ي��ق��ة ع��ن��د كل 
اأكر  الألياف متثل  وه��ذه  غ�ضيل، 
من ثلث جميع الألياف ال�ضناعية 
م�����ع مياه  ال���ب���ح���ر  ت�������ض���ل  ال����ت����ي 
ال�ضرف". بل اإن الألياف الدقيقة 
للقطن وغريه من املواد الطبيعية 
البحر،  يف  اأك���ر  بن�ضبة  م��وج��ودة 
لو�ضي  ت���ق���ول  ل��ل��ب��اح��ث��ني.  وف���ق���ا 
واإن  الدرا�ضة،  يف  امل�ضاركة  كوتون، 
تزايد  ج���راء  ي���زداد  البيئة  تهديد 
النا�س من مالب�ضهم قبل  تخل�س 
من  الكثري  ي�ضارع  حيث  تقادمها، 
مالب�ضهم  م��ن  للتخل�س  ال��ن��ا���س 
التي تفقد ليونتها ولونها بعد اأقل 

من خم�س غ�ضالت.

اأول �سخ�س ي�سبح بالقطب املتجمد
حتت  ي�ضبح  �ضخ�س  اأول  ي�ضبح  بريطاين  �ضباح 
الغطاء اجلليدي يف القطب اجلنوبي، وذلك لرفع 
حماية  اإىل  ول��ل��دع��وة  املناخية  بالتغريات  ال��وع��ي 

املحيط من ال�ضيد اجلائر.
اأ���ض��ب��ح ال��ري��ط��اين ل��وي�����س ب���وغ )50 ع��ام��ا( اأول 
يف  اجلليدي  الغطاء  حت��ت  نهر  يف  ي�ضبح  �ضخ�س 
وذكرت  )اأنتاركتيكا(.  اجلنوبي  املتجمد  القطب 
جملة فوكو�س الأملانية يف موقعها الإلكروين اأن 
ال�ضباح بداأ متارين ال�ضباحة يف النهر يوم الثنني 
لب�ضا   )2020 الثاين-يناير  كانون   20( املا�ضي 

�ضروال وقبعة ونظارات ال�ضباحة فقط.
مل�ضافة  ال�ضباحة  الأول اخلمي�س  اأم�س  بوغ  واأكمل 
جليدية  ببحرية  يرتبط  نهر  يف  واح��د  كيلومر 
تت�ضكل من ذوبان املياه التي تتجمع يف منخف�ضات 
الريطاين  ال�ضباح  واأراد  اجل��ن��وب��ي.  القطب  يف 
املناخية  ال��ت��غ��ي��ريات  اإىل  الن��ت��ب��اه  ل��ف��ت  ال�����ض��ه��ري 
وذوبان اجلليد القطبي يف خطوته هذه، نقال عن 

املجلة الأملانية.
عن  نقال  اللندنية  تاميز"  "ذا  �ضحيفة  وذك���رت 
األف   65 اأكر من  باأن  ا�ضتق�ضائية حديثة  درا�ضة 
الغطاء اجلليدي  بحرية جليدية قد ظهرت على 
الثالث  ال�������ض���ن���وات  ال��ق��ط��ب��ي��ة يف  ال����ق����ارة  ل�����ض��رق 
وبني  املناخية.  التغريات  ب�ضبب  وذل��ك  الأخ���رية، 
الدرا�ضة اأي�ضاً اأن القارة القطبية اجلنوبية فقدت 
ما  تعادل  و2017   2014 عامي  بني  جليد  كمية 

فقدته يف ال�ضنوات الثالثني املا�ضية.
ال�ضباح  اأن  فيما ذكرت �ضحيفة مايل الريطانية 
ا�ضتطاع البقاء لثمانية دقائق يف مياه النهر التي 
ونقلت  درج��ات مئوية.  ب�ضع  درج��ة حرارته  كانت 
املناطق  يف  بال�ضباحة  بولعه  املعروف  ال�ضباح  عن 
ال�ضعبة قوله عن البحرية: "هذا املكان هو واحد 
م��ن اأك���ر الأم��اك��ن ع��زل��ة على ه��ذا ال��ك��وك��ب. اإنه 
املياه  ننظر نرى  اإن��ه جميل ويف كل مكان  �ضا�ضع. 

اجلليدية الذائبة".

بيلوت�سي تتاألق يف اأ�سبوع املو�سة 
بداأت النجمة  مونيكا بيلوت�ضي  م�ضريتها كعار�ضة اأزياء لديور ودولت�ضي اأند 
غابانا، املمثلة البالغة من العمر 55 عاماً كانت بني احل�ضور يف عر�س اأزياء 
لربيع  باري�س  يف  املو�ضة  اأ�ضبوع  فعاليات  �ضمن  للكوتور  فوتييه  لألك�ضندر 

�ضيف 2020.
مونيكا تاألقت ببدلة ن�ضائية بتوقيع دار األك�ضندر فوتييه وبدت �ضديدة الناقة، 

واعتمدت لوك ال�ضعر الق�ضري.
ومن املعروف اأن مونيكا من حمبي اللون الأ�ضود فقد كانت قد �ضرحت منذ 

�ضنوات بذلك وتقول: "اإن ك�ضبت بع�س الوزن لن اأرتدي اإل الأ�ضود".
مونيكا حتدثت �ضابقاً عن �ضر جمالها ل�"Daily Telegraph" فاأكدت 

التدريبات  ل��ت��وؤدي  تتوجه  لكي  مبكرا  ال�ضتيقاظ  تف�ضل  ل  اأن��ه��ا 
ون�ضيحتها  واملعكرونة،  الكعك  حتب  احلقيقة  يف  فهي  الريا�ضية، 
ب�ضكل جيد  اجلن�س  ج��ي��د، ومم��ار���ض��ة  ب�ضكل  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  ه��ي 

ومنتظم وال�ضحك كثرياً.


