
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

   

اليوم..انطالق الت�سويت يف اليوم الرئي�سي 
النتخابات الوطني عرب 39 مركزا على م�ستوى الدولة

 •• اأبوظبي- وام:
تنطلق اليوم ال�سبت عملية الت�سويت يف اليوم الرئي�سي النتخابات 
املجل�س الوطني االحتادي 2019 عرب 39 مركزا انتخابيا موزعة 
على كافة مناطق الدولة وجمهزة باأف�سل الو�سائل لت�سهيل عملية 
االقرتاع وحتقيق م�ساركة فاعلة الأع�ساء الهيئات االنتخابية يف هذا 

الواجب الوطني.
وتبداأ عملية الت�سويت يف متام ال�ساعة الثامنة من �سباح الغد املوافق 
5 اأكتوبر وتنتهي يف متام ال�ساعة الثامنة من م�ساء اليوم ذاته ليتم 
بعد ذلك فرز االأ�سوات �سمن نظام الت�سويت االإلكرتوين ومن ثم 

اإعالن النتائج االأولية للفائزين.
اإىل  الهيئات االنتخابية  اأع�ساء  الوطنية لالنتخابات  اللجنة  ودعت 
امل�ساركة يف هذا الواجب الوطني والت�سويت ملن يرون اأنه االأقدر على 
متثيلهم واالإدالء باأ�سواتهم التي تعك�س ثقة الوطن باأبنائه وثقتهم 
وم�ساهمني  امل�ستقبل  �سناعة  يف  فيياعييلييني  ميي�ييسيياركييني  وليييييكييونييوا  بييه 
الربملاين  العمل  ومل�سرية  االحتييادي  الوطني  املجل�س  لييدور  داعمني 

التي توا�سل التقدم بخطى ثابتة وم�ستمرة يف االإمارات.
العملية  لنجاح  الرئي�سة  الركيزة  هم  الناخبني  اأن  اللجنة  واأكيييدت 
االنتخابية ولبناء النموذج الربملاين املتميز لدولة االإمييارات والذي 

يتنا�سب مع خ�سو�سية املجتمع االإماراتي ومتطلباته.
وانتهت اليوم اجلمعة املوافق 4 اأكتوبر يف متام ال�ساعة 2 ظهرا فرتة 
ال�سمت االنتخابي  احلمالت االنتخابية للمر�سحني وبداأت مرحلة 
حيث اأنه ال يجوز للمر�سح القيام باأي �سكل من اأ�سكال الدعاية بعد 
هذا املوعد اأو يف اليوم املحدد لالنتخابات غدا ال�سبت غري اأن مظاهر 
وال  هي  كما  تبقى  التاريخ  هييذا  على  ال�سابقة  االإعالمية  احلمالت 

يجوز القيام باأية مظاهر انتخابية جديدة بعد هذا التاريخ.
)التفا�سيل �س3(

•• بغداد-وكاالت:

النار  العراقية  ال�سرطة  فتحت 
عيييليييى حميييتيييجيييني و�ييييسييييط بيييغيييداد 
املئات  اأم�س اجلمعة، فيما جتمع 
بح�سب  احلكومة،  �سد  للتظاهر 

ما اأفادت وكالة رويرتز.
اإن  ونقلت عن �ساهد عيان قوله، 
واحدا  �سخ�سا  اأ�سابت  ال�سرطة 
خطرية  بيييييجيييييروح  االأقيييييييييل  عيييليييى 

بالر�سا�س.
قنا�سة  ان  اإىل  اأ�ييييييسييييييارت  كيييميييا 
على  مواقعهم  اتييخييذوا  ال�سرطة 
اأ�ييسييطييح املييبيياين واأطييلييقييوا اأعيييرية 
اأثناء  املحتجني  �ييسييوب  ميينييفييردة 
اإ�سابة  عيين  اأ�ييسييفيير  مييا  جتمعهم، 

اأحدهم يف الرقبة. 
بدورها اأفادت وكالة فران�س بر�س 
باأن قوات االأمن العراقية اأطلقت 
املتظاهرين  عيي�ييسييرات  عييلييى  اليينييار 
و�سط بغداد، يف اليوم الرابع من 

التظاهرات.
التظاهرات  اأن  اأ�ييسيياف  ذلييك،  اإىل 
الثالثاء  مييينيييذ  انييطييلييقييت  اليييتيييي 
يف اليييعيييراق احييتييجيياجيياً عييلييى �سوء 
االأحوال املعي�سية، وتف�سي الف�ساد 
وامليييحيييا�يييسييي�يييسييية بييييني االأحيييييييييزاب، 

االأمييينييييييية عيييميييدت، اجلييمييعيية، اإىل 
اعتقال بع�س جرحى التظاهرات 

من امل�ست�سفيات.
واأ�ساف املر�سد اأن اأغلب اإ�سابات 
الراأ�س.  يف  اجلرحى  املتظاهرين 

العراقية وحث كل من  احلكومة 
واملتظاهرين  ال�سيا�سيني  القادة 
يفوت  اأن  "قبل  اليييرتاجيييع  عييلييى 

االأوان".
جييييياءت كييلييميية اليي�ييسييييي�ييسييتيياين بعد 

يف  اجلمعة  انح�سرت  والبطالة، 
مدن  اأكييرب  الزعفرانية،  منطقة 

بغداد.
اأعلن املر�سد العراقي  بالتزامن، 
اليييقيييوات  اأن  االإنيييي�ييييسييييان،  حليييقيييوق 

قولهم  عيان  �سهود  عن  نقل  كما 
اإن قنا�سني يتواجدون يف املباين 

القريبة من �ساحات التحرير.
االأعلى  ال�سيعي  املييرجييع  وانييتييقييد 
ال�سي�ستاين،  عيييليييي  الييييعييييراق  يف 

رئي�س  دعيييوة  ميين  قليلة  �ييسيياعييات 
الوزراء العراقي عادل عبد املهدي 
ديارهم،  اإىل  لييلييعييودة  املييحييتييجييني 
التي  االأمنية  االإجييراءات  وو�سف 
فر�ست عقب املظاهرات بي"الدواء 
املر" التي يجب ابتالعها. واألقى 
اليييليييوم عييلييى زعماء  اليي�ييسييييي�ييسييتيياين 
اأكرب كتلتني برملانيتني على وجه 
"ف�سلوا  اإنهم  قائال  اخل�سو�س، 

يف الوفاء بوعودهم".
خطبة  يف  الييي�يييسييييييي�يييسيييتييياين  قييييييال 
اجلمعة التي األقاها ممثله اأحمد 
اإن  كيييربيييالء  الييي�يييسيييايف يف مييدييينيية 
ال�سيا�سية  واجلييهييات  "احلكومة 
مل تف مبطالب ال�سعب مبحاربة 

الف�ساد".
ودعييييييييييا الييي�يييسييييييي�يييسيييتييياين اليييييقيييييادة 
"خطوات  اتخاذ  اإىل  ال�سيا�سيني 
مكافحة  نحو  ووا�سحة"  عملية 
"القيام  احلكومة  وعلى  الف�ساد، 

بواجبها" لتقليل معاناة النا�س.
مييين جييانييبييه، طييلييب رجيييل الدين 
اليييعيييراقيييي مييقييتييدى الييي�يييسيييدر من 
اأن�ساره يف جمل�س النواب العراقي 
عدم امل�ساركة يف اأي اأن�سطة حتى 
تييقييدم احلييكييوميية بييرنيياجمييا يخدم 

العراقيني.
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غ�سب ال�سعب العراقي يت�ساعد �سد �سيا�سات احلكومة العراقية وامتداد املظاهرات اإىل مدن خارج بغداد

�سورة عمالقة ل�سي جني بينغ يف ميدان تيانامنن 1 اأكتوبر 2019

�أمهات مينيات يف�شحن �حلوثي: �ملفرج عنهم عذبو� �أب�شع تعذيب

�سقوط �ساروخني حوثيني يف �سعدة اأطلقا من �سنعاء
ت�سيري دورية تركية اأمريكية ثالثة �سرقي الفرات يف �سوريا

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلنت وزارة الدفاع الرتكية، ام�س، عن بدء ت�سيري دورية برية تركية 
اإن�ساء  البلدين على  بييني  االتييفيياق  اإطيييار  جييديييدة يف  اأمييريكييييية م�سرتكة 
الرتكية  الدفاع  وزارة  وقالت  �سوريا.  يف  الفرات  �سرقي  عازلة  منطقة 
الفرات  �سرقي  عملها  بييداأت  ثالثة  م�سرتكة  تركية  اأمريكية  دورييية  اإن 
اأفيياد مرا�سل  بييدون طيار، وفييق ما  باإ�سناد جييوي من طائرات  �سوريا  يف 
�ساعات قليلة  التطور بعد  اإ�سطنبول. وياأتي هذا  �سكاي نيوز عربية يف 
اأبلغ نظريه  اأكييار  اأن وزيرها خلو�سي  اإعييالن وزارة الدفاع الرتكية  من 
اإنهاء العمل مع  اأنقرة م�سممة على  اإ�سرب هاتفيا باأن  االأمريكي مارك 
�سرق  �سمال  يف  العازلة  املنطقة  باإقامة  يتعلق  فيما  املتحدة  الييواليييات 

من عام 1959 �إىل عام 2019:�سوريا، اإذا تلكاأت وا�سنطن يف هذا االأمر.
الدالالت ال�ست يف ذكرى تاأ�سي�س ال�سني ال�سعبية...! 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

اأقيم مبنا�سبة  الذي  ال�سخم  اأكتوبر يف بكني، خالل احلفل  االأول من 
الذكرى ال�سبعني لتاأ�سي�س ال�سني ال�سعبية، ظهر �سي جني بينغ، رئي�س 
زي  يف  ال�سيني،  ال�سيوعي  للحزب  االأول  الييعييام  واالأميييني  اجلمهورية 
كول ماو. وطيلة اأربعني عاًما، فعل كل من خلفوا ماو ت�سي تونغ نف�س 
ال�سيء. وهذا يكفي الإظهار اأن النظام ال يريد ن�سيان اأّن اأ�سوله تكمن 
يف ال�سيوعية املاوية مبظهرها الزاهد واملتق�سف، وغالًبا ما يكون �سراع 

القوى داخله عنيفا.
كل ع�سر �سنوات، حتتفل ال�سني بتكري�س هذا النظام املارك�سي اللينيني 
الذي توىل ال�سلطة يف البالد عام 1949. هذا العام، حر�ست ال�سلطات 
اقت�ساد يف  اأكييرب  ثيياين  اأ�سبحت  وقييد  البالد،  قييوة  اإظهار  ال�سينية على 
العامل، خلف الواليات املتحدة. وكان االأول من اأكتوبر فر�سة لت�ستعر�س 
يف �سارع ت�سانغاآن و�سط بكني، 15 األف جندي من الن�ساء والرجال يف 
حالة ان�سجام مثالية. مت جتميعهم يف اأفواج تتناوب مع مئات الدبابات 
وال�ساحنات التي كانت عليها اأحدث ال�سواريخ.      )التفا�سيل �س13(

ن�سر ر�سائل املقاي�سة التي و�سعت ترامب يف مواجهة العزل
•• وا�صنطن-وكاالت:

ن�سر الدميقراطيون يف جمل�س النواب االأمريكي، ر�سائل ن�سية تظهر 
االأوكييييراين  للرئي�س  قيييال  كييييييييف،  اإىل  االأميييريكيييي اخلييا�ييس  املييبييعييوث  اأن 
فولودميري زيلين�سكي، اإن عليه فتح التحقيق الذي يطالب به الرئي�س 

االأمريكي دونالد ترامب، اإذا كان يرغب بتلقي دعوة لزيارة وا�سنطن.
اأن  اخلمي�س،  الدميقراطيون،  اليينييواب  ن�سرها  التي  الر�سائل  وتظهر 
الأندري  كتب  فولكر،  كييورت  اأوكييرانيييييا  اإىل  اخلييا�ييس  االأمييريكييي  املبعوث 
وا�سنطن  اإىل  زيارة  زيلين�سكي، متعهدا برتتيب  يرماك، كبري معاوين 
للرئي�س االأوكراين اجلديد مقابل التحقيق، وفق ما نقلت فران�س بر�س. 
وكتب فولكر يف ر�سالة بتاريخ 25 يوليو: و�سلني من البيت االأبي�س، اإذا 
اأقنع الرئي�س زيلين�سكي ترامب باأنه �سيحقق ليعرف حيثيات ما ح�سل 

يف 2016، �سنحدد تاريخا لزيارة اإىل وا�سنطن. حظ �سعيد.
واتهم ترامب بال�سغط على زيلين�سكي للتحقيق ب�ساأن خ�سمه املحتمل 
يف انتخابات 2020 جو بايدن مقابل م�ساعدات ع�سكرية قدرها 400 
الرئي�س  عييزل  يهدف  حتقيق  فتح  اإىل  اأدت  ف�سيحة  يف  دوالر،  مليون 

االأمريكي.
وقبل اأيام من مكاملة الرئي�سني، كتب فولكر يف ر�سالة ن�سية اإىل �سفري 
الييواليييات املتحدة لييدى االحتيياد االأوروبيييي غييوردون �سوندالند، اأنييه من 

املهم للغاية بالن�سبة لزيلين�سكي اأن يقول اإنه �سي�ساعد يف التحقيق.
وجاء ن�سر الر�سالة الن�سية يف ذات اليوم الذي حتدث فيه فولكر الأكرث 
اليينييواب، يف مقابلة ركييزت على  8 �ساعات مع حمامني من جمل�س  من 
دوره يف اجلهود املفرت�سة التي بذلها ترامب وحماميه اخلا�س رودي 

جولياين اللتما�س التدخل اخلارجي يف االنتخابات االأمريكية املقبلة.

على  ب��ري��ك�����س��ت  اإرج������اء 
ط������اول������ة ج���ون�������س���ون 

•• لندن-اأ ف ب:

اليها  ا�سار  ق�سائية  وثيقة  افييادت 
حمام اأن رئي�س الوزراء الربيطاين 
بيييوريييي�يييس جييونيي�ييسييون �ييسيييييطييلييب يف 
بريك�ست  مييوعييد  ارجيييياء  بييروكيي�ييسييل 
اتفاق  اىل  التو�سل  عييدم  حييال  يف 
اكتوبر  االأول  ت�سرين   19 بحلول 
اأقيير اخييريا، وذلك  مبوجب قانون 

يف �سكل يناق�س مواقفه املعلنة.
ويكرر جون�سون اأن اململكة املتحدة 
�ييسييتييخييرج مييين االحتيييييياد االوروبييييييي 
مع  اكتوبر  االول  ت�سرين   31 يف 
اتيييفييياق او مييين دونيييييه. وجليييياأ رجل 
اال�سكتلندية  والييينيييائيييبييية  اعيييميييال 
جوانا �سريي واملحامي جو موغام 
للتاأكد  اال�سكتلندي  الق�ساء  اىل 
قانونا  �سيلتزم  جون�سون  اأن  ميين 
اأيلول �سبتمرب  النواب بداية  اقره 
ويجربه على طلب اإرجاء بريك�ست 
بلوغ  يييتييم  مل  اإذا  ا�ييسييهيير  لييثييالثيية 

اتفاق.

م�سر تطلب دخول طرف رابع 
و�سيطا يف مباحثات �سد النه�سة

•• القاهرة-وكاالت:

م�سر  اأن  اأميي�ييس،  ميي�ييسييادر  ك�سفت 
طالبت بدخول طرف دويل رابع 
الثالثية  املييبيياحييثييات  يف  و�ييسيييييطييا 
�سد  ب�ساأن  واإثيوبيا  ال�سودان  مع 
الدعوة  هيييذه  وتييياأتيييي  اليينييهيي�ييسيية. 
امل�سرية بعد بيان للبيت االأبي�س 
املتحدة  اليييييوالييييييات  فيييييييه  دعيييييت 
االأطراف الثالث اإىل بذل جهود 
لييلييتييو�ييسييل التفاق  اليينييييية  حيي�ييسيينيية 
يف  املنفعة  تبادل  يحقق  م�ستدام 

التنمية االقت�سادية واالزدهار.
وجاء هذا التطور بينما بداأ وزراء 
الري يف م�سر واإثيوبيا وال�سودان 
ملناق�سة  اخليييرطيييوم  يف  اجييتييميياعييا 
قواعد ت�سغيل �سد النه�سة وملء 

بحريته باملياه وتوقيتهما.
اأيام  اأربييعيية  بعد  االجتماع  وييياأتييي 
الفنية  الييلييجيينيية  اجييتييميياعييات  ميين 
وفنيني  خييييييييرباء  مييييين  املييييكييييونيييية 
واأ�ييسيياتييذة جييامييعييات الييتييي تركزت 
امل�سرية  اليييييييروؤى  تييقييريييب  عييلييى 

واالإثيوبية ب�ساأن هذا امللف.
كانت اجتماعات �سد النه�سة التي 
انعقدت، ال�سهر املا�سي، يف م�سر 
�سهدت خالفا بني م�سر واإثيوبيا، 
اأبييابييا مقرتحا  اأدييي�ييس  رف�س  بعد 
ال�سد  ملئ  عملية  يربط  م�سريا 
وفقا  والييفييييي�ييسييان،  النهر  بيياإيييراد 

مل�سوؤول م�سري.

•• اليمن-وكاالت:

ال�سرعية  اأفييادت قيادة حتالف دعم 
باإطالق  اجلمعة،  اأميي�ييس  اليمن،  يف 
االإرهابية  احليييوثييييييية  امليييييلييييي�ييسيييييات 
بيييالييييييي�يييسيييتيييييييني من  ليييي�ييييسيييياروخييييني 
�سنعاء،  مبحافظة  مييدنييييية  اأعيييييان 
و�سقوطهما داخل حمافظة �سعدة.

با�سم  اليير�ييسييمييي  املييتييحييدث  و�يييسيييرح 
قوات التحالف، العقيد الركن تركي 
املالكي، اأن امليلي�سيات املدعومة من 
اإيران "اأطلقت �سباح اأم�س )اجلمعة 
�ساروخني   )  2019 اأكتوبر   04
)�سنعاء(  بالي�ستيني من حمافظة 
بييا�ييسييتييخييدام االأعيييييييان املييدنييييية ملكان 
اإطالقهما  بعد  و�سقطا  االإطييييالق، 
داخل االأرا�سي اليمنية يف حمافظة 

)�سعدة(".
و�سّدد املالكي على ا�ستمرار امللي�سيا 
احلوثية بانتهاكها للقانون الدويل 
ال�سواريخ  بيييياإطييييالق  االإنيييي�ييييسيييياين 
ع�سوائيا  و�ييسييقييوطييهييا  البالي�ستية 
التجمعات  وكييذلييك  املييدنيييييني  عييلييى 
املئات  حييييياة  تييهييدد  الييتييي  ال�سكانية 
وكالة  نقلت  ما  وفييق  املدنيني،  من 

االأنباء ال�سعودية وا�س.
امل�سرتكة  اليييقيييوات  قيييييادة  اأن  واأكييييد 
اتيييخييياذ  مييي�يييسيييتيييميييرة يف  ليييليييتيييحييياليييف 
االإجييييييييراءات اليي�ييسييارميية واليييرادعييية 
لييتييحييييييييد وتيييدميييري هييييذه اليييقيييدرات 
املدنيني  حليييميييايييية  الييبييالييييي�ييسييتييييية 
االأمن  وحييميياييية  اليمني،  بييالييداخييل 

االإقليمي والدويل.
اأعيييلييينيييت رابطة  اآخيييييير،  مييين جيييانيييب 
اأن  اليييييميينيييييني،  املختطفني  اأميييهيييات 
عن  اأفييرجييت  احلييوثييييية  امليلي�سيات 
املدنيني"،  من"  خمتطفاً   250
من بني 2200 خمتطف وخمفي 
�ييسيينييوات ميين االعتقال  بييعييد  قيي�ييسييراً 
اأي م�سوغ  واالإخفاء والتعذيب دون 

قانوين.
كييمييا اأكييييدت رئييييي�ييسيية الييرابييطيية، اأمة 
م�ساء  بيييييييان،  يف  احليييييياج،  الييي�يييسيييالم 
ممن  "الع�سرات  اأن  اخليييمييييييي�يييس، 
اأفييرج عنهم احلوثيون يف ما عدته 
هم  ال�سويد،  اتييفيياق  �سمن  مييبييادرة 
بيوتهم  مييين  اخييتييطييفييوا  ميييدنيييييييون 
وجييييه حق،  دون  اأعييمييالييهييم  وميييقيييار 
وتعر�سوا خالل االختطاف الأب�سع 
اأنواع التعذيب النف�سي واجل�سدي، 
وقد اأ�سيب العديد منهم على اأثره 

باالأمرا�س املزمنة و�سعوبة احلركة 
واال�سطرابات النف�سية".

ال�سليب  احلييياج،  �سكرت  ذلييك،  اإىل 
االإفراج،  ي�ّسر عملية  الذي  االأحمر 
اأن تييلييحييق هذه  اأمييلييهييا  مييعييربيية عيين 
اخلطوة االإفراج عن كل املختطفني 
واملعتقلني تع�سفياً واملخفيني ق�سراً، 
م�سددة على �سرورة اإيقاف حمالت 

االختطاف واالعتقال التع�سفي.
يذكر اأن امل�سوؤول عن ملف االأ�سرى 
ال�سرعية  واملختطفني يف احلكومة 
نييفييى يف ت�سريح  كيييان  هييييادي هيييييج، 
�سابق، اأن يكون من اأطلق �سراحهم 
احلكومية،  الييييقييييوات  مييين  اأ�ييييسييييرى 
اإطييالق �سراحهم  اأن من مت  موؤكداً 
االأحمر  اليي�ييسييليييييب  قيييوائيييم  حيي�ييسييب 
منازلهم  ميين  خييطييفييوا  "مدنيون 
التزام  اإىل  م�سرياً  اإليها"،  وعيييادوا 
احلكومة بن�س اتفاقية �ستوكهومل 

ف�ساء اإماراتي  رائد  اأول  مهمة  اإجناز  مع  ملهمة  ر�سائل   6
•• اأبوظبي-وام:

ك�سفت مهمة هزاع املن�سوري اأول رائد ف�ساء اإماراتي وعربي اإىل حمطة الف�ساء 
الدولية والتي مت اجنازها بنجاح تام عن 6 ر�سائل ملهمة من دولة االإمارات للعامل 
بالهوية  واالعتزاز  ال�سباب  ومتكني  واملعرفة  والعلم  والت�سامح  الطموح  عنوانها 
الوطنية واللغة العربية. فبطموح قيادة الدولة الر�سيدة وعزمية ال�سباب انطلق 
برنامج االإمييارات لرواد الف�ساء يف �سهر دي�سمرب من العام 2017 مع فتح باب 
تلقي طلبات االلتحاق به وما اأعقب ذلك من االإعييالن عن "طموح زايد" �سعارا 
الأول مهمة اإماراتية اإىل حمطة الف�ساء الدولية. وطوال الفرتة التي امتدت من 
نهاية عام 2017 و�سوال اإىل اأبريل 2019 واإعالن اختيار هزاع املن�سوري اأول 
رائد ف�ساء اإماراتي وعربي اإىل حمطة الف�ساء الدولية و�سلطان النيادي بديال 
اإىل  للو�سول  واإرادة وحتدي  الثنائي م�سرية طموح  .. خا�س  نف�سها  للمهمة  له 
هذا الهدف حيث مت اختيارهما �سمن 4022 مر�سحا تقدموا بطلبات االلتحاق 
والنف�سية  الطبية  االخييتييبييارات  ميين  مييراحييل   6 اجتياز  ميين  ليتمكنا  بالربنامج 
واملتقدمة وجمموعة من املقابالت ال�سخ�سية و�سوال اإىل اختيارهما للقيام بهذه 

املهمة التاريخية لدولة االإمارات و العرب.
)التفا�سيل �س3(

�ص 02

�ص 11

�ص 17

حمدان بن زايد يتفقد املركز 

االنتخابي يف مدينة زايد 

حمليات

ملاذا ي�سعب اأن ت�سري املنطقة 

االآمنة وفقاً خلطة اأردوغان؟

عربي ودويل

80 �سفينة تر�سم اأوىل لوحات 

ال�رشاعية 60 قدما اليوم

الفجر الريا�سي

�ل�شي�شتاين يحذر.. و�ل�شدر يتحرك برملانيا

اإطالق النار على املتظاهرين يف بغداد.. والقتلى بازدياد

تظاهرات.. وانفجار بالونات حارقة يف حميط غزة
اأن عدًدا من البالونات احلارقة  اإ�سرائيلية، اأم�س اجلمعة،  ذكرت م�سادر 
انفجرت يف غالف غزة وحتديًدا يف جنوب غرب النقب بعد اإطالقها من 

القطاع.
ووفًقا ملوقع والال العربي، فاإن بالوًنا انفجر جنوب غرب النقب و�سمع 
اآخر من  انفجار عدد  املنطقة  انفجاره، فيما حدد اجلنود يف تلك  �سوت 

البالونات.
وتوقف ب�سكل كبري اإطالق البالونات من غزة مع احلديث عن اال�ستمرار 
يف التفاهمات بني اإ�سرائيل من جهة والف�سائل من جهة اأخرى، برعاية 

م�سرية.
هذا وتوافد االالف من الفل�سطينيني اأم�س اىل خم�سة نقاط على طول 
وال�سبعني  ال�سابعة  اجلمعة  يف  للم�ساركة  غزة  لقطاع  ال�سرقية  احلييدود 
مليي�ييسييريات الييعييودة وكيي�ييسيير احليي�ييسييار والييتييي حتييمييل عيينييوان امليي�ييسيياحليية خيار 

�سعبنا.
يون�س  وخييان  رفييح  يف  الييعييودة  خميمات  اىل  الفل�سطيني  ال�سباب  وو�ييسييل 
و�سرق  اىل مدينة غزة  ا�سافة  القطاع  و�سط  والربيج  جنوب قطاع غزة 

خميم جباليا �سمال القطاع مرددين �سعارات تدعو للوحدة الوطنية.
العليا  الهيئة  ميين  لييدعييوة  تلبية  الفل�سطيني  ال�سباب  م�ساركة  وجييياءت 
يف  ممكنة  م�ساركة  اأ�سع  اإىل  دعت  والتي  احل�سار  وك�سر  العودة  مل�سريات 

التظاهرات على احلدود موؤكدة على �سلميتها وطابعها اجلماهريي

ال��ه��ن��د ت�����س��ق��ط اإح����دى 
م���ق���ات���الت���ه���ا ب���اخل���ط���اأ

•• نيودلهي-وكاالت:

الهندية،  اجلييوييية  اليييقيييوات  قيييال 
باخلطاأ  اأ�ييسييقييطييت  اإنيييهيييا  اأمييي�يييس، 
مييروحييييية تييتييبييع لييهييا فيييييمييا كانت 
مع  ميييييواجيييييهييييية  يف  ميييينييييخييييرطيييية 
ال�سطر  يف  باك�ستانية  مقاتالت 
الييهيينييدي مييين اإقييليييييم كيي�ييسييمييري يف 
�سهر فرباير. ونقلت االأ�سو�سيتد 
بيييير�ييييس عيييين قييييائييييد �ييييسييييالح اجليييو 
بهادوريا  �سينغ  راكي�س  الهندي، 
قييولييه، اإن الييقييوات اجلييوييية تتخذ 
اإجييراءات عقابية �سد �سابطني، 
حتقيقها  القوات  اأكملت  اأن  بعد 
وكيييياليييية  وذكييييييييييرت  يف احليييييييييييادث. 
لالأنباء،  الهندية  تر�ست  بيير�ييس 
اأ�سقط  جييو(  )اأر�ييييس  �ييسيياروخ  اأن 
طائرة من طراز )اإم اآي17-( يف 

ك�سمري يف 27 فرباير املا�سي.

�إىل �أبي �لوليد:
�سعر معايل حميد بن نا�سر العوي�س

هذه �لق�شيدة مهد�ة �إىل 
�شعادة �ل�شفري �لأ�شتاذ �أحمد �ملقرب »�أبو �لوليد«
 �ل�شديق �لودود و�لدبلوما�شي �لإمار�تي �لعتيد.

�لوليِد  �أب��ا  �ل��دي��اٌر  تبَاَعْدت 

��ّب��َك ب��ن ِح���لَّ و�رحِت����ْاٍل ِ محُ

ِفّينْا ��ْق��و�  َع�����شِ َل��ْن��ا  �أَِع������ّز�ٌء 

ب���ْاٍد �إىل  �أِح�����نُّ  وه����ا�أَن����ذْ� 

َع��ْز�ءحُ �ل���و�ْدْي  َفلْي يف ج��ْاَرِة 

ِر �شوقًا �شْ ْباها �خلحُ �أِحنُّ �إىل رحُ

�َشْرقًا ْنيْاَي  دحُ يف  ْفتحُ  َطوَّ َلَقْد 

َم���ْاذً� ��ب��ْن��اَن  لحُ م��ِث��ل  �أَر  َف��َل��ْم 

وِعْندْي يف لِقْاَك َكْيوِم  عيدْي

َجدْيِد ِم��ن  ل  ل��هحُ  ح��احُ ك��ذل��َك 

�لَفريِد �ْشن  باحلحُ و�ل�شْتمتاَع 

وِد ��دحُ �خلحُ َوْرَد  ربعْها  بحُ َجَنْيتحُ 

ن�ْشيدي ْدى  �شَ �لأ�َشمُّ  ّننحُ  َو�شِ

يدْي َق�شْ ِبِه  ه  َيْتيحُ ها  َوْجدَولحُ

جْوِد َوَغربَا يف �لِوهاِد ويف �لنحُ

عْودْي و�ْخ�شرَّ  �ملحُنى  ِنْلتحُ  بِه 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 

يهنئون ملك مملكة لي�سوتو 
•• ابوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل جاللة 
امللك ليت�سي الثالث ملك مملكة لي�سوتو وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

االأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل جاللة امللك ليت�سي الثالث.
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اآل مكتوم و�ساحب  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  وبعث �ساحب 
لي�سوتو  مملكة  وزراء  رئي�س  تييابيياين  مت�سواي  توما�س  معايل  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  نهيان 

مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.

جامعة ال�سارقة تنظم مهرجانها اجلامعي االأول لالأفالم 
 •• ال�صارقة-وام:

ينظم ق�سم االت�سال اجلماهريي يف اخلام�س من دي�سمرب املقبل 
مهرجان ال�سارقة اجلامعي االأول لالأفالم �سمن فعاليات كلية 
 -2020  2019 االت�سال بجامعة ال�سارقة للعام االأكادميي 
والذي  والفنية  االعالمية  املوؤ�س�سات  ميين  عييدد  مييع  بالتعاون 
من املتوقع اأن يحظى مب�ساركة وا�سعة من املواهب االإعالمية 

االإماراتية والعربية يف جمال �سناعة االفالم باأنواعها.
و قال الدكتور ع�سام ن�سر القائم بعمل عميد كلية االت�سال 

و  كبرية  فر�سة  ُيعد  املهرجان  هييذا  اإن  املهرجان  على  امل�سرف 
والعربية  االإميياراتييييية  اجلييامييعييات  يف  االإعيييالم  لطلبة  حقيقية 
عالية  معايري  �سمن  االإبداعية  وت�سوراتهم  اأفكارهم  لتقدمي 
ر�سائل  �سياغة  يف  امل�ساهمة  غييمييار  خلييو�ييس  توؤهلهم  اجليييودة 

فيلميه ملتزمة بامل�سهد االإعالمي العربي وم�ستقبله .
واأكييييد الييدكييتييور عيييالء مييكييي اليي�ييسييمييري رئييييي�ييس قيي�ييسييم االت�سال 
اجلماهريي مدير املهرجان على وجود تعاون و�سراكة مع عدد 
من اجلهات واملوؤ�س�سات االإعالمية داعمة لهذا املهرجان ومنها 
املكتب االعالمي حلكومة ال�سارقة وموؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم 

ال�سارقة  ليييالإذاعييية والييتييليييييفييزيييون ومييدييينيية  اليي�ييسييارقيية  وهيييييئيية 
لالإعالم " �سم�س" م�سيفاً اأن ال�سروط اخلا�سة بامل�ساركة هي 
اأن يكون الطالب م�ستمراً بالدرا�سة اأو على و�سك التخرج اأو اأن 
اأو  الدولة  اإحييدى جامعات  العليا يف  الدرا�سات  يكون طالباً يف 
اجلامعات العربية كما اأنها متاحة ب�سيغتني هي اأفالم روائية 
هادفة  واجتماعية  ثقافية  م�سامني  ذات  ق�سرية  وثائقية  اأو 
وتربوية وال يتعدى زمن عر�سها 12 دقيقة و ال يقل عن 6 
دقائق و اآخر موعد ال�ستقبال االأفالم امل�ساركة هو 20 نوفمرب 

القادم .

حمدان بن زايد يتفقد املركز االنتخابي يف مدينة زايد 
•• الظفرة-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
اأن قيادة الدولة وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
"رعاه اهلل" و�ساحب  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الييوزراء حاكم دبي 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
اإىل املجل�س الوطني االحتييادي والدور  امل�سلحة تنظر بتقدير كبري  للقوات 
الذي يقوم به يف خدمة الق�سايا الوطنية الداخلية واخلارجية منذ تاأ�سي�سه 
عام 1972 ب�سفته �سوت ال�سعب واملعرب عن طموحاته وتطلعاته وال تاألو 
املنا�سبة الأدائه مهامه الرقابية والت�سريعية على  جهداً يف توفري الظروف 

اأكمل وجه.
وقال �سموه اإن دولة االإمارات ت�سري بخطوات ثابتة لتطوير العمل الربملاين 
يف الدولة ..وو�سف �سموه العملية الدميقراطية يف الدولة باأنها ا�ستحقاق 
العامة  امل�سلحة  وطني واأولوية رئي�سية تتطلب م�ساركة فاعلة مبنية على 
الوطن  خييدميية  يف  رئي�سيني  وم�ساهمني  فاعلني  اأعيي�ييسيياء  الختيار  للدولة 

واالرتقاء باملواطن.
جاء ذلك خالل زيارة �سموه ملقر املركز االنتخابي النتخابات املجل�س الوطني 
االحتادي يف �سالة اأفراح مدينة زايد مبنطقة الظفرة حيث كان يف ا�ستقباله 

راكان حممد املرر رئي�س جلنة انتخابات منطقة الظفرة واأع�ساء اللجنة.
واأ�ساف �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان : ان انتخابات هذا العام توؤكد 
ثقة مواطني دولة االإمارات واإميانهم املطلق بتوجهات القيادة الر�سيدة التي 
توؤمن بقدراتهم واأدوارهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة واملكانة املميزة لدولة 

االإمارات يف جميع املجاالت.
املوؤهلني  املر�سحني  اختيار  على  الناخبني  بقدرة  تفاوؤله  عن  �سموه  واأعييرب 
والفاعلني يف متثيل ال�سعب االإماراتي يف املجل�س الوطني االحتادي والذي 
من خالله ي�ستطيع املجل�س اأداء دوره الوطني يف الدولة م�سريا �سموه اإىل 
تطوير  يف  االنتخابية  بالعملية  امل�ساركني  وكفاءات  قييدرات  توظيف  اأهمية 
ت�سهدها  التي  التنمية  جوانب  خمتلف  ليواكب  ال�سيا�سية  امل�ساركة  وتعزيز 

الدولة.
الوطني  املجل�س  انتخابات  يف  والوا�سعة  الفاعلة  امل�ساركة  اإن  �سموه  وقييال 
االحتادي هذا العام �ست�ساهم يف دفع العمل الربملاين بالدولة اإىل االأف�سل يف 

مناق�سة اجلوانب االجتماعية واالقت�سادية والثقافية وال�سيا�سية كافة، كما 
�ست�ساهم يف املحافظة على املكت�سبات الوطنية.

ن�سبة  "حفظه اهلل" برفع  الدولة  رئي�س  ال�سمو  قييرار �ساحب  �سموه  وثمن 
املراأة  اأن  االحتييادي موؤكدا  الوطني  املجل�س  باملائة يف   50 اإىل  املييراأة  متثيل 
واأن  االنتخابية  العملية  جنيياح  تعزيز  يف  حمييوريييا  دورا  تلعب  االإميياراتييييية 
على ممار�سة  وت�سجيعها  قيادية  اأدوار  لعب  �سيا�سيا ومتكينها من  توعيتها 
جميع  بني  م�سرتكة  م�سوؤولية  هي  االنتخابية  العملية  يف  بامل�ساركة  حقها 

االأطراف.
الوطنية  اللجنة  بجهود  نهيان  اآل  زاييييد  بيين  حييمييدان  ال�سيخ  �سمو  واأ�ييسيياد 
ال�سحة  وزير  العوي�س  برئا�سة معايل عبدالرحمن بن حممد  لالإنتخابات 
ووقاية املجتمع وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي رئي�س اللجنة 

الوطنية لالنتخابات وكافة اللجان االنتخابية يف الدولة.
كما اأ�ساد �سموه بالتجاوب الكبري من الناخبني واملر�سحني والتزام اجلميع 
االقرتاع  مركز  داخييل  االنتخابية  للعملية  املنظمة  والتوجيهات  باللوائح 
وخارجه مما كان له اأكرب االأثر يف ت�سهيل مهام اللجنة وظهور االنتخابات 

بال�سكل احل�ساري املتميز الذي ظهرت به يف منطقة الظفرة.

وكان �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان قد قام بجولة يف املركز االإنتخابي 
الت�سويت  اإجيييراءات  على  خاللها  اإطلع  الرئي�سية  الت�سويت  قاعة  �سملت 
املعتمدة واآلية ا�ستقبال الناخبني والت�سهيالت املقدمة لهم اإىل اإمتام مرحلة 

عملية االنتخاب.
رافق �سموه خالل الزيارة �سعادة �سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة و�سعادة عي�سى حمد بو�سهاب م�ست�سار �سمو رئي�س 
هيئة الهالل االأحمر االإماراتي و�سعادة احمد مطر الظاهري مدير مكتب 
�سمو ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�سعادة حممد علي املن�سوري مدير 

عام بلدية منطقة الظفرة وعدد من امل�سوؤولني .
من جانب اآخر قام �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان بزيارة ملنزل الدكتور 

اأحمد مبارك قذالن املزروعي وذلك يف مدينة زايد مبنطقة الظفرة.
واأعرب املزروعي عن �سعادته بت�سريف �سموه له وحر�سه على التوا�سل مع 

اأبناء الوطن وااللتقاء بهم وم�ساركته منا�سباتهم املختلفة.
القيادة  حيير�ييس  تعك�س  الييتييي  الييودييية  االأحيييادييييث  واحليي�ييسييور  �سموه  وتييبييادل 
احلكيمة على التوا�سل مع املواطنني وتلم�س احتياجاتهم يف عالقة حميمة 

توؤكد عمق الروابط التي جتمع القيادة بال�سعب.

عبداهلل بن زايد يختتم زيارته اإىل وا�سنطن
 •• وا�صنطن دي �صي-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزييير  نهيان  اآل  زايييد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  اختتم 
الدويل زيارته الر�سمية اإىل العا�سمة االأمريكية وا�سنطن.

والتقى �سموه خالل الزيارة جاريد كو�سرن كبري م�ست�ساري الرئي�س دونالد 
ترامب وهيو دوغان املبعوث الرئا�سي ل�سوؤون الرهائن اإىل جانب بع�س من 

كبار م�ست�ساري اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ االأمريكي.
رافق �سموه خالل الزيارة معايل يو�سف مانع العتيبة �سفري الدولة لدى 

الواليات املتحدة االأمريكية.

واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وامل�سوؤولون االأمريكيون خالل 
والواليات  االإميييارات  دوليية  بني  التعاون  ا�ستمرار  اأهمية  على  االجتماعات 
التطرف  ومكافحة  امل�سرتكة  امل�سالح  تعزيز  اأجييل  من  االأمريكية  املتحدة 
واالإرهاب والعمل على بناء م�ستقبل م�سرق ملنطقة ال�سرق االأو�سط كما مت 

التاأكيد على العالقات التجارية املتينة بني البلدين.
االإميييارات ملتزمة  "اإن دوليية  اآل نهيان  زايييد  ال�سيخ عبداهلل بن  وقييال �سمو 
العاملية  التحديات  مواجهة  على  االأمريكية  املتحدة  الواليات  مع  بالعمل 
الفر�س  كافة  ميين  واال�ييسييتييفييادة  والييعييامل  املنطقة  ا�ستقرار  و�سمان  امللحة 
الكونغر�س  مبنى  يف  �سموه  التقى  كما  البلدين".  يف  االزدهييييار  لتحقيق 

جلنتي  يف  ال�سيوخ  جمل�س  اأعيي�ييسيياء  م�ست�ساري  ميين  مبجموعة  االأمييريييكييي 
القوات امل�سلحة والعالقات اخلارجية.

ونوه �سموه خالل اللقاءات بالتعاون القائم بني البلدين يف املجالني االأمني 
امل�سالح  لتعزيز  الرامية  اجلديدة  امل�ساعي  �سموه  بحث  كما  واالقت�سادي 

امل�سرتكة.
والتعاون  اخلييارجييييية  وزييير  نهيان  اآل  زايييد  بيين  عييبييداهلل  ال�سيخ  �سمو  وكييان 
الدويل قد التقى يف وقت �سابق من االأ�سبوع اجلاري مبعايل مايك بومبيو 
وزيييير اخلييارجييييية االأمييريييكييي وجمييمييوعيية ميين كييبييار امليي�ييسييوؤولييني يف احلكومة 

االأمريكية.

وبنوك  دبي  �سرطة  بني  اتفاقيات   9
لتق�سيط املخالفات املرورية

•• دبي-وام:

وقعت �سرطة دبي ت�سعة اتفاقيات مع 9 من البنوك لتقدمي خدمة تق�سيط 
بن�سبة  فوائد  بييدون  االئتمانية  البطاقات  ا�ستخدام  عرب  املرورية  املخالفات 

البنوك. تلك  وبني  بينهما  وااللتزامات  ال�سروط  ح�سب  وذلك   0%
وقيييييييال اليييييرائيييييد الييييدكييييتييييور عيييبيييد اهلل 
االإييييرادات  اإدارة  مدير  اأميييريي،  يا�سر 
للمالية  العامة  االإدارة  يف  وال�سندوق 
يف �سرطة دبي ان هذه اخلدمة تعترب 
م�ستوى  على  نوعها  من  خدمة  اأوىل 
الدولة قامت بتوفريها دائرة حكومية، 
"جيتك�س"  معر�س  يف  اإطييالقييهييا  ومت 
اأن  اأمييريي  2015. واأكييد الرائد  عام 
توقيع مذكرات التفاهم جاء بناًء على 
توجيهات �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
امليييييري، الييقييائييد اليييعيييام ليي�ييسييرطيية دبي، 
م�سرياً اإىل اأن توقيع االتفاقيات يوفر 
للمتعاملني مع  قناة جديدة ومي�سرة 

�سرطة دبي يف دفع املخالفات املرورية وتق�سيطها على اأن تكون القيمة االأدنى 
للمخالفة 500 درهم. وميكن للمتعامل اال�ستفادة من اخلدمة عرب موقع 
ثم  املييرورييية  املخالفات  قيمة  دفييع  خييالل  ال�سرطة من  وتطبيق  دبييي  �سرطة 
تق�سيطها على الفرتات املحددة وهي 3 اأ�سهر اأو 6 اأ�سهر اأو 9 اأ�سهر او 12 
�سهرا ودون ر�سوم اأو فوائد ومرابحة. وت�سمل البنوك التي مت االتفاق معها 
بنك دبي االإ�سالمي، وم�سرف االإمارات االإ�سالمي، وبنك اأبوظبي التجاري،و 
بنك دبي التجاري، وبنك اأبوظبي االأول، والبنك التجاري الدويل، وا�ستاندر 

�سارترد بنك، ونور بنك، وبنك االإمارات دبي الوطني.

تخريج 3 دورات متخ�س�سة يف �سرطة اأبوظبي
••  اأبوظبي-الفجر:

احتفلت �سرطة اأبوظبي بتخريج 3 دورات متخ�س�سة وهي: دورة مداهمة 
التحقيقات يف حاالت  ودورة  املهام اخلا�سة،  بقطاع  املباين يف مديرية ق7 
الوفاة باإدارة م�سرح اجلرمية بقطاع �سوؤون االأمن واملنافذ، ودورة دعم اأهايل 

ال�سحايا الن�سائية يف اإدارة االأزمات والكوارث بقطاع العمليات املركزية.
الييدورات على علم الت�سريح وعالمات الوفاة وحتديد وقت الوفاة،  وركزت 

والكوارث  االأزمييييات  اأثيينيياء  التعامل  كيفية  على  ال�سحايا  اأهيييايل  وتييدريييب 
التدريب بقطاع  اإدارة  العفريت، مدير  اأحمد  �سامل  العقيد  واأكد  وغريها.  
املوارد الب�سرية، حر�س �سرطة اأبوظبي على رفع كفاءة منت�سبيها وتاأهيلهم، 
واالأمنية  ال�سرطية  املجاالت  من  العديد  يف  وقدراتهم   مهاراتهم  وتنمية 
وروؤية  اأهييييداف  وحتقيق  االإدارات  خمتلف  ت�سهده  اليييذي  الييتييطييور  ملييواكييبيية 
�سرطة اأبوظبي الرامية اإىل تعزيز دعائم االأمن واال�ستقرار الذي ينعم به 

املجتمع. 

�سرطة اأبوظبي تزور اأطفال مر�سى ال�سرطان مب�ست�سفى خليفة
•• اأبوظبي-الفجر:

زار وفد من مديرية ال�سوؤون القانونية ومكتب حقوق 
ال�سيخ  مدينة  م�ست�سفى  اأبوظبي  �سرطة  يف  االإن�سان 
 " اليي�ييسييرطييان  ميير�ييسييى  اأطييفييال  "ق�سم  الطبية  خليفة 
�سمن املبادرات االإن�سانية يف عام الت�سامح 2019 " . 

مديرية  مدير  احلو�سني  الييوهيياب  عبد  العميد  واأكيييد 
اليي�ييسييوؤون الييقييانييونييييية بييقييطيياع �يييسيييوؤون الييقيييييادة ورئي�س 
الوفد  اهتمام �سرطة اأبوظبي بتقدمي الدعم النف�سي 
والتحفيزعلى  ال�سرائح  ملختلف  وامل�ساعدة  واملعنوي 
التطوعي  الييعييمييل  يف  وامليي�ييسيياركيية  املجتمعية  امليي�ييسيياركيية 
ال�سرطية  الر�سالة  يف  االأ�سا�سية  الركيزة  ي�سكل  الذي 
اإيجاد جمتمع  يف  ر�سالتها  وتاأدية  االإن�ساين  املجال  يف 

اآمن.
التي  االأمييرا�ييس  عن  مف�سل  �سرح  اإىل  الوفد  وا�ستمع 
ت�سيب االأطفال وطرق الوقاية منها، اإ�سافة للخدمات 
املتطورة والعالج باأحدث الطرق والو�سائل واالأجهزة.

ويف ختام الزيارة قدم الوفد الهدايا العينية على اأطفال 
مر�سى ال�سرطان متمنني لهم ال�سفاء العاجل.  

و�سم الوفد العقيد جمال النقبي مدير اإدارة الت�سريع 
اال�ست�سارات القانونية والرائد الدكتور �سامل ال�سام�سي 

وعدد من �سباط واملوظفني.

�سرطة اأبوظبي تنظم 
فعالية عام الت�سامح

•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت  اإدارة املرا�سم والعالقات العامة بقطاع املالية واخلدمات يف �سرطة  
اأبوظبي  فعالية يف نادي �سباط ال�سرطة بالعني ، بعنوان " عام الت�سامح " 

وذلك بالتعاون مع مدر�سة الراقية للتعليم االأ�سا�سي.
واأكد الرائد عبد اهلل العامري مدير فرع نادي �سباط �سرطة العني اأهمية 
املبادرة  يف  تاأ�سيل روح االنتماء والوالء للوطن  م�سرياً  اإىل  اهتمام �سرطة  
كل  من  الطلبة  منها  ي�ستفيد  التي  واالأن�سطة  الفعاليات  بعقد  اأبوظبي 
النواحي. و ت�سمن الربنامج عر�س  فيلم وثائقي عن االأن�سطة الريا�سية 
والدينية والرتفيهية  وتوزيع هدايا تذكارية للطلبة وحثهم على ا�ستثمار 

اأوقات الفراغ مبا يعود بالنفع لهم وللمجتمع.
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اأخبـار الإمـارات
كوالج مركز املواهب  ميدد فرتة ا�ستقبال م�ساركات جائزة نون للفنون حتى 7 اأكتوبر اجلاري

•• ال�صارقة-الفجر:

�سيدات  لييينيييادي  الييتييابييع  املواهب"  مييركييز  "كوالج  اأعيييلييين 
ال�سارقة، عن متديد فرتة التقدمي جلائزة نون للفنون، 
"ما بعد املطر"، حتى  التي تنطلق هذا العام حتت �سعار 
الفنانات  جلميع  امل�ساركة  ليت�سنى  اجليياري،  اأكتوبر   7
واملبدعات يف جمال الر�سم والت�سوير الفوتوغرايف والفن 

الرقمي يف دولة االإمارات.
للفنانات  اإبييداعييييية  من�سة  تييوفييري  اإىل  اجلييائييزة  وتييهييدف 
املييوهييوبييات املييواطيينييات واملييقيييييمييات يف دولييية، مميين ترتاوح 
جتربتهن  عيين  للتعبري  عيياميياً  و40   18 بييني  اأعييمييارهييّن 

ت�سفي هذه  ما  املطر"، وجت�سيد  "بعد هطول  اأجييواء  يف 
اأعمال فنية  احلالة على ذاكرتهّن من جتارب جديدة يف 
فئة  اجلائزة  من  الثالثة  الن�سخة  وا�ستحدثت  متميزة.  
جديدة للفن الرقمي، الإعطاء فر�سة للفنانات واملبدعات 
يف هيييذا املييجييال اجلييديييد لييلييميي�ييسيياركيية يف اجليييائيييزة، ويحق 
للم�ساركني يف هذه الفئة التعديل الرقمي على االأعمال 

املقدمة ح�سب رغبة امل�سارك.
"نون  فئة  وهييي  الثالث  فئاتها  عرب  اجلييائييزة  وتخ�س�س 
"الفن  وفييئيية  ال�ساعدة"  لييلييفيينييانيية  "نون  وفييئيية  للفن" 
الرقمي" جوائز قيمة للفائزات، ترتاوح ما بني 4000 

درهم.    10000 –

اإماراتي  ف�ساء  رائد  اأول  مهمة  اإجناز  مع  ملهمة  ر�سائل   6

اليوم..انطالق الت�سويت يف اليوم الرئي�سي النتخابات الوطني عرب 39 مركزا على م�ستوى الدولة

 •• اأبوظبي-وام:

اإىل حمطة  اإماراتي وعربي  رائييد ف�ساء  اأول  املن�سوري  هييزاع  ك�سفت مهمة 
الف�ساء الدولية والتي مت اجنازها بنجاح تام عن 6 ر�سائل ملهمة من دولة 
االإمارات للعامل عنوانها الطموح والت�سامح والعلم واملعرفة ومتكني ال�سباب 

واالعتزاز بالهوية الوطنية واللغة العربية.
االإمارات  برنامج  انطلق  ال�سباب  وعزمية  الر�سيدة  الدولة  قيادة  فبطموح 
لرواد الف�ساء يف �سهر دي�سمرب من العام 2017 مع فتح باب تلقي طلبات 
الأول  زايد" �سعارا  "طموح  عن  االإعيييالن  ذلييك من  اأعقب  ومييا  به  االلتحاق 

مهمة اإماراتية اإىل حمطة الف�ساء الدولية.
وطوال الفرتة التي امتدت من نهاية عام 2017 و�سوال اإىل اأبريل 2019 
واإعالن اختيار هزاع املن�سوري اأول رائد ف�ساء اإماراتي وعربي اإىل حمطة 
الف�ساء الدولية و�سلطان النيادي بديال له للمهمة نف�سها .. خا�س الثنائي 
م�سرية طموح واإرادة وحتدي للو�سول اإىل هذا الهدف حيث مت اختيارهما 
من  ليتمكنا  بالربنامج  االلتحاق  بطلبات  تقدموا  مر�سحا   4022 �سمن 
اجتياز 6 مراحل من االختبارات الطبية والنف�سية واملتقدمة وجمموعة من 
التاريخية  املهمة  بهذه  للقيام  اختيارهما  اإىل  و�سوال  ال�سخ�سية  املقابالت 

لدولة االإمارات و العرب.

التدريب على  1400 �ساعة من  النيادي  املن�سوري و�سلطان  وخا�س هزاع 
مدار 18 �سهرا �سملت 96 دورة تدريبية خالل م�سريتهما يف هذه املهمة.

على  لتوؤكد  الدولية  الف�ساء  اإىل حمطة  املن�سوري  هييزاع  رحلة  جيياءت  كما 
بقدراتهم  واالإمييييان  ال�سباب  متكني  باأهمية  تتعلق  هامة  اإميياراتييييية  ر�سالة 

ودورهم يف تطور وتقدم املجتمعات وحتقيق االإجنازات.
االإميييارات توفر  دوليية  اأن  الف�ساء  اإىل  انطالق رحلته  املن�سوري قبيل  واأكييد 
البيئة املحفزة لل�سباب لتحقيق اإجنازات يف املجاالت كافة فيما جاءت ر�سالته 
اأن هذه الرحلة  قبيل حلظات من انطالق رحلة العودة اإىل االأر�ييس لتوؤكد 
التاريخية ما كانت لتتحقق لوال دعم قيادة الدولة الر�سيدة واإميانها بقدرة 

اأبنائها على حتقيق االإجنازات.
العلم  باأهمية  تتعلق  هامة  ر�سالة  على  اأي�سا  التاريخية  املهمة  واأكييدت هذه 
واملعرفة ودورهما يف حتقيق التنمية امل�ستدامة للمجتمعات وخدمة الب�سرية 
حيث اأجرى رائد الف�ساء االإماراتي 16 جتربة علمية بالتعاون مع �سركاء 
الف�ساء  ا�ستك�ساف  ووكيياليية  اإي�سا  االأوروبييييية  الف�ساء  وكيياليية  منهم  دوليييييني 
الف�ساء  ووكالة  رو�سكوزمو�س  الرو�سية  الف�ساء  ووكالة  جاك�سا  اليابانية 

االأمريكية نا�سا.
الدولية  الف�ساء  ميين حمطة  �ست جتيييارب على  الييتييجييارب  هييذه  بييني  وميين 
منعدمة  بيئة  وهييي   "Microgravity" ال�سغرى  اجليياذبييييية  بيئة  يف 

علمية  نتائج جتييارب  االأر�ييس حامال  اإىل  املن�سوري  وعيياد  تقريبا،  اجلاذبية 
مهمة للب�سرية واملجتمع الدويل.

كما �سجلت مهمة هزاع املن�سوري اإىل حمطة الف�ساء الدولية ر�سالة اعتزاز 
يوجه  ف�ساء  رائييد  اأول  كونه  جديدا  عربيا  اإجنييازا  وحملت  العربية  باللغة 
ر�سائل مبا�سرة من حمطة الف�ساء الدولية باللغة العربية كما اأنه اأول رائد 
ف�ساء عربي يقوم بجولة تعريفية م�سورة باللغة العربية يف املحطة وي�سرح 
االأجهزة واملعدات املوجودة على متنها اإ�سافة اإىل نبذة عن حياة رواد الف�ساء 
اليومية على من املحطة ف�سال عن ت�سجيله عدة فيديوهات ق�سرية توثق 
االأن�سطة  اإىل  اإ�سافة  ومكوناتها  الدولية  الف�ساء  على من حمطة  احلياة 

التي يقوم بها رواد الف�ساء وت�سجيل يومياته ملدة 15 دقيقة كل يوم.
اإماراتي اإىل حمطة الف�ساء  اأول رائد ف�ساء  وجاءت مهمة هزاع املن�سوري 
ان�سم  حيييييث  زايد"  "دار  يف  الييرا�ييسييخيية  الت�سامح  ر�ييسيياليية  لتج�سد  الييدولييييية 
من  على  اجلن�سيات  خمتلف  من  الف�ساء  رواد  من  كوكبة  اإىل  املن�سوري 
حمطة الف�ساء الدولية واجتمعوا يف اأجواء ي�سودها املحبة والتعا�سد وذلك 
قيامهم  مييع  الب�سرية  اأجييل خدمة  ميين  التعاون  وهييو  واحييد  هييدف  لتحقيق 
بالعديد من التجارب العلمية الفريدة التي ترثي املعرفة وت�سهم يف حتقيق 

تقدم علمي ملمو�س ت�ستفيد منه الدول وال�سعوب.
رواد   8 املن�سوري  هييزاع  جانب  اإىل  الييدولييييية  الف�ساء  حمطة  طاقم  و�سم 

ف�ساء من 3 جن�سيات خمتلفة منهم 4 من الواليات املتحدة االأمريكية وهم 
جي�سكا مري وكري�ستينا كوك واأندرو مورجان ونيك هيج و 3 من رو�سيا وهم 
باالإ�سافة  اأوف�سينني  واأليك�سي  �سكفورت�سوف  واألك�سندر  �سكريبو�سكا  اأوليج 
واإرادة  حتدي  م�سرية  جميعهم  خا�سوا  حيث  بارميتانو  لوكا  االإيطايل  اإىل 
خمتلفة  طموحات  منهم  �سخ�س  كل  يحمل  كما  املهمة  هييذه  اإىل  للو�سول 

يتحد الفريق ككل من اأجل حتقيقها.
كما حملت مهمة هزاع املن�سوري اأي�ساً ر�سائل اعتزاز بالهوية الوطنية الأول 
اإىل حمطة الف�ساء الدولية حيث حر�س على  اإماراتي وعربي  رائد ف�ساء 
الدولية للف�ساء معرباً عن �سعادته  "الكندورة والغرتة" يف املحطة  ارتداء 
وفخره بارتداء الزي االإماراتي على من املحطة الدولية وم�ساركة هويته 

مع زمالئه رواد الف�ساء.
كما اطلع رائد الف�ساء االإماراتي هزاع املن�سوري زمالوؤه من رواد الف�ساء 
اأبرز العادات والتقاليد االإماراتية وقدم  املتواجدين على من املحطة على 
التاريخية يوا�سل برنامج  املهمة  اإماراتية. وبعد اجناز هذه  اأطباق   3 لهم 
االإمييارات لرواد الف�ساء الذي ي�سرف عليه مركز حممد بن را�سد للف�ساء 
مهمته يف اإعداد كوادر وطنية ت�سارك يف رحالت الف�ساء املاأهولة للقيام مبهام 
علمية خمتلفة ت�سبح جزءا من االأبحاث التي يقوم بها املجتمع الدويل من 

اأجل ابتكار حلول للتحديات التي بدورها ت�ساعد يف حت�سني حياة الب�سر.

•• اأبوظبي- وام:

 تنطلق اليوم ال�سبت عملية الت�سويت يف اليوم الرئي�سي النتخابات املجل�س 
الوطني االحتادي 2019 عرب 39 مركزا انتخابيا موزعة على كافة مناطق 
الدولة وجمهزة باأف�سل الو�سائل لت�سهيل عملية االقرتاع وحتقيق م�ساركة 

فاعلة الأع�ساء الهيئات االنتخابية يف هذا الواجب الوطني.
 5 املوافق  الغد  �سباح  الثامنة من  ال�ساعة  الت�سويت يف متام  عملية  وتبداأ 
اأكتوبر وتنتهي يف متام ال�ساعة الثامنة من م�ساء اليوم ذاته ليتم بعد ذلك 
اإعييالن النتائج  فييرز االأ�ييسييوات �سمن نظام الت�سويت االإلييكييرتوين وميين ثم 

االأولية للفائزين.
ودعت اللجنة الوطنية لالنتخابات اأع�ساء الهيئات االنتخابية اإىل امل�ساركة 
االأقيييدر على متثيلهم  اأنيييه  ييييرون  مليين  والت�سويت  الوطني  الييواجييب  هييذا  يف 
وليكونوا  به  وثقتهم  باأبنائه  الوطن  ثقة  تعك�س  التي  باأ�سواتهم  واالإدالء 
املجل�س  لييدور  داعمني  وم�ساهمني  امل�ستقبل  �سناعة  يف  فاعلني  م�ساركني 
الوطني االحتادي ومل�سرية العمل الربملاين التي توا�سل التقدم بخطى ثابتة 

وم�ستمرة يف االإمارات.

واأكدت اللجنة اأن الناخبني هم الركيزة الرئي�سة لنجاح العملية االنتخابية 
يتنا�سب مع  والييييذي  االإمييييييارات  لييدوليية  املتميز  الييربمليياين  اليينييمييوذج  ولييبيينيياء 

خ�سو�سية املجتمع االإماراتي ومتطلباته.
2 ظييهييرا فرتة  اأكييتييوبيير يف متييام ال�ساعة   4 املييوافييق  اليييييوم اجلمعة  وانييتييهييت 
احلمالت االنتخابية للمر�سحني وبداأت مرحلة ال�سمت االنتخابي حيث اأنه 
ال يجوز للمر�سح القيام باأي �سكل من اأ�سكال الدعاية بعد هذا املوعد اأو يف 
اأن مظاهر احلمالت االإعالمية  اليوم املحدد لالنتخابات غدا ال�سبت غري 
بيياأييية مظاهر  الييقيييييام  يييجييوز  وال  هييي  كما  تبقى  الييتيياريييخ  هييذا  على  ال�سابقة 

انتخابية جديدة بعد هذا التاريخ.
ويوا�سل 1170 متطوعا ومتطوعة من املواطنني واملواطنات من خمتلف 
الدولة  مناطق  كييافيية  ويف  امل�ستويات  خمتلف  على  العمل  الييدوليية  مناطق 
اأع�ساء الهيئات  لت�سهيل خطوات الت�سويت االإلكرتوين على الناخبني من 
يف  وامل�ساهمة  التنظيمية،  واجلييهييات  اللجان  خمتلف  وم�ساندة  االنتخابية 
وت�سكل  والنزاهة  ال�سفافية  معايري  حتقق  ناجحة  انتخابية  عملية  اإجنيياز 
التي حققتها الدورات االنتخابية الثالث  اإ�سافة نوعية جديدة للنجاحات 

املا�سية.

وت�سمل مراكز الت�سويت الي39 املوزعة على جميع اإمارات الدولة 14 مركزاً 
يف اإمارة اأبوظبي: وهي مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، وجمل�س الوثبة، 

ومدر�سة مبارك بن حممد، ويا�س مول، وجامعة زايد يف مدينة �سخبوط.
ويف مدينة العني: مركز العني للموؤمترات/  اخلبي�سي، وقاعات اأفراح الوقن، 
والظاهر، والهري، ومدر�سة �سيخة بنت �سرور يف منطقة اليحر، ويف منطقة 

الظفرة: �ساالت اأفراح مدينة زايد، وغياثي، وال�سلع، وجمل�س جزيرة دملا.
التجاري  دبييي  وهييي مركز  دبييي:  اإمييارة  انتخابية يف  6 مراكز  تتواجد  فيما 
العاملي، وندوة الثقافة والعلوم يف منطقة املمزر، والقاعة الريا�سية يف مقر 
احتاد االإمارات لكرة القدم يف دبي، و�سن �ست مول، ومبنى االإمارات للهوية 

يف منطقة الرب�ساء، وقاعة اأفراح حتا.
ويف اإمارة ال�سارقة، تتواجد 7 مراكز انتخابية هي: نادي ال�سارقة لل�سطرجن 
مليحة  ونيييادي  اخلييالييدييية،  و�ساحية  مغيدر،  �ساحية  وجمل�سي  والثقافة، 
من  كييل  يف  ال�سارقة  جامعة  ومييقييري  خييورفييكييان،  يف  اإك�سبو  ومييركييز  الثقايف، 

مدينتي كلباء والذيد.
عجمان،  جامعة  مبنى  هما:  عجمان  اإميييارة  يف  انتخابيان  مييركييزان  وهناك 
اأم القيوين  اإمييارة  ومركز �سند يف منطقة م�سفوت، ومركزان انتخابيان يف 

هما: قاعة االحتاد، والثانوية الفنية يف فلج املعال.
ويف اإمارة راأ�س اخليمة تتواجد 5 مراكز انتخابية هي: مركز اإك�سبو، ومركز 
راأ�س  ل�سرطة  الييعيياميية  االإدارة  خلف  واجلن�سية  للهوية  االحتييادييية  الهيئة 
الرم�س،  منطقة  يف  واجلن�سية  للهوية  االحتييادييية  الهيئة  ومركز  اخليمة، 

وكليات التقنية طالبات ، ومركز �سباب الغيل.
وت�سم اإمارة الفجرية 3 مراكز انتخابية هي: اأر�س املعار�س، ومركز وزارة 
دبا  يف  للمعار�س  دبييا  ومييركييز  ميي�ييسييايف،  منطقة  يف  املييعييرفيية  وتنمية  الثقافة 

الفجرية.
وبو�سفها  االحتيييادي  الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  الييدوليية  وزارة  اأن  اإىل  ي�سار 
االأمانة العامة للجنة الوطنية لالنتخابات تعمل مع جلنة اإدارة االنتخابات 
على تنظيم جميع جوانب العملية االنتخابية اخلا�سة بالدورة الرابعة من 

انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2019.
جدير بالذكر اأن عمليتي الت�سويت يف اخلارج واملبكر �سهدتا اإقباال كبريا من 
اأع�ساء الهيئات االنتخابية مما عك�س امل�سوؤولية الوطنية لتحقيق امل�سلحة 
الييعيياميية ميين خيييالل اخييتيييييار مر�سحني اأكييفيياء قييادرييين عييلييى خييدميية الوطن 

واحلفاظ على املنجزات واملكت�سبات الوطنية.

�سباب االإمارات يتحدثون اأمام جلنة اأممية فى نيويورك عن �سيا�سات الدولة لتمكني ال�سباب

وتطرقا اإىل املدر�سة االحرتافية لل�سباب االإماراتي التي اأطلقتها الهيئة 
االإماراتي  لل�سباب  املجاين  املهني  التدريب  لتتوىل  لل�سباب  االحتادية 

حقيقة  الف�ساء  اإىل  ال�سفر  يف  طموحهم  جعل  يف  حا�سماً  كييان  �سبابها 
واقعة.

•• نيويورك-وام:

املتحدة  لييالأمم  العامة  للجمعية  الثالثة  للجنة  العامة  املناق�سة  اأمييام 
املعنية بال�سوؤون االجتماعية واالإن�سانية والثقافية فى نيويورك حتدثت 
االإمارات  �سباب  الزرعوين، ممثال  اأحمد  وال�سيد  بلهول،  االأن�سة مرمي 
املبادرات وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات التي طبقتها دولة االإمارات  عن 
تبنيها  التي  ال�سيا�سة  م�ستعر�سني  ال�سباب  لتمكني  املتحدة،  العربية 
االحتادي  امل�ستوى  على  ال�سباب  �سوت  �سماع  وتت�سمن  موؤخًرا،  الدولة 
من خالل وجود �ساب اإماراتي واحد على االأقل، حتت �سن الثالثني، يف 

جمل�س اإدارة اأي جهة حكومية.
 باالإ�سافة اإىل اإن�ساء جمال�س لل�سباب على ال�سعيدين املحلي واالحتادي. 
ولفتا اإىل اأبرز منوذج ل�سباب االإمارات املبتكر واملبدع ال�ساب الطيار هزاع 
املن�سوري، الذي �سنع التاريخ كاأول رائد ف�ساء عربي ينطلق اىل حمطة 
الف�ساء الدويل موؤكدين على اأن ا�ستثمار االإمييارات العربية املتحدة يف 

من اأجل جتهيزهم ب�سكل اأف�سل لالنخراط باأ�سواق العمل الفتني اىل 
ما جاء يف تقرير االأمني العام لالأمم املتحدة عن ال�سيا�سات والربامج 
املتعلقة بال�سباب، واأكدا على العالقة املبا�سرة بني ال�سحة العقلية ورفاه 
ال�سباب، م�سلطني ال�سوء يف هذا اخل�سو�س، على املنظمة غري الهادفة 
للربح التي اأ�س�سها �سباب اماراتيون لرفع م�ستوى الوعي حول ال�سحة 

العقلية من خالل العمل التطوعي والدعوة.
املتحدة يف  العربية  االإميييارات  دوليية  بذلتها  التي  اأن اجلهود  واأكييدا على 
هذا ال�ساأن مل تقت�سر فقط على �سبابها الوطني فح�سب، واإمنا امتدت 
م�ساركاتها  عرب  وذلك  العربية،  املنطقة  يف  ال�سباب  وت�ستهدف  لت�سمل 
الفاعلة يف مبادرات خمتلفة كمركز ال�سباب العربي ومبادرة "مليون كود 

عربي".
واختتما كلمتهما باقتبا�س من االأب املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان طيب اهلل حول توقعاته من ال�سباب وتطلعه اىل جيل من ال�سباب 

الذين يحققون امل�ستحيل.

�سرطة  اأبوظبي تنظم دورة حول حتديد هوية 
�سحايا الكوارث لدول التعاون

•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت اإدارة االأزمات والكوارث بقطاع العمليات املركزية يف �سرطة اأبوظبي، 
دورة منظومة حتديد هوية �سحايا الكوارث لدول جمل�س التعاون اخلليجي، 
بالتن�سيق مع ال�سرطة اجلنائية الدولية )االنرتبول(، ملدة 5 اأيام يف نادي 
املوفدين  ال�سباط  عييدًدا من  اأبوظبي مب�ساركة  امل�سلحة يف  القوات  �سباط 

من اململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين و�سلطنة عمان. 
واأو�سح العقيد اأحمد نا�سر الكندي، مدير اإدارة االأزمات والكوارث اأن الدورة 
ركزت على  التعريف باالإجراءات الدولية املعتمدة لدى ال�سرطة اجلنائية 
الدولية  واملمار�سات  املعايري  اأف�سل  على  واالطييالع  )االنييرتبييول(،  الدولية 

املطبقة للتعرف على االأ�سخا�س جمهويل الهوية، كما ت�سمنت حما�سرات 
نظرية ومتارين عملية  حول التكتيكات املتقدمة واال�ستمارات امل�ستخدمة 
الييكييوارث.   واأكييد اهتمام القيادة ال�سرطية  يف جمال حتديد هوية �سحايا 
التعاون اخلليجي، وخمتلف دول العامل،  التعاون مع  دول جمل�س  بتعزيز 
بالتن�سيق مع ال�سرطة اجلنائية الدولية )االإنرتبول(  مبا ي�سهم يف االرتقاء 
باملجاالت التدريبية.  واأ�سار اإىل  اأهمية عقد هذه الدورات املتخ�س�سة  مبا 
الدولية  اجلنائية  ال�سرطة  منظومة  ح�سب  االإجيييراءات،  توحيد  يف  ي�سهم  
الثقافة يف جمييال حتديد  ن�سر  اليييدورة يف  ت�سهم  اأن  )االإنييرتبييول(، متمنًيا 
املهارات  وتطوير  الييقييدرات  تنمية  من  واال�ستفادة  الييكييوارث،  �سحايا  هوية 

ال�سرطية واالأمنية يف جمال االأزمات والكوارث.

احتفاًء باأ�سبوع الف�ساء العاملي، جامعة نيويورك اأبوظبي ت�ست�سيف ندوة احلياة مع جنم 
•• اأبوظبي-الفجر:

 ي�ست�سيف مركز علم اجلينوم واالأنظمة احليوية التابع جلامعة نيويورك 
الف�ساء  باأ�سبوع  جنم" احتفاًء  مع  "احلياة  بعنوان  حوارية  نييدوة  اأبوظبي 
العاملي، حيث �ستتطرق الندوة اإىل تكوين ال�سم�س واأثرها على مناخ االأر�س 
ال�سم�سية  ال�سوء على االنفجارات  �ستلقي  الف�سائية، كما  القيا�س  واأجهزة 
والبقع ال�سم�سية التي ي�ستمر وجودها لفرتة طويلة الأ�سباب ال تزال غري 
معروفة، والتي التقطتها مر�سد ديناميكا ال�سم�س الف�سائي الذي اأطلقته 
وكالة الف�ساء االأمريكية نا�سا اإىل الف�ساء بتكلفة بلغت مليار دوالر تقريباً. 
حتى   5 ال�ساعة  من  اأكتوبر   8 الثالثاء  يييوم  تنعقد  التي  اليينييدوة  و�سيدير 
�سرافان  اأبوظبي،  نيويورك  جلامعة  بي‘ التابع  اآر  ’اإي  مقهى  يف  م�ساًء   7
جامعة  يف  الف�ساء  علوم  مركز  لدى  ال�سريك  الرئي�سي  الباحث  هانا�سوج، 

نيويورك اأبوظبي. وميكن للمهتمني الت�سجيل حل�سور اجلل�سة عرب الربيد 
املقاعد  عييدد  بيياأن  علماً   ،nyuad.cgsb@nyu.edu االإلييكييرتوين: 

حمدود.
وي�سار اإىل اأن هذه اجلل�سة هي االأوىل لهذا العام االأكادميي يف �سل�سلة جل�سات 
اإىل تعزيز فهم املجتمع  "فكرة" للعلوم الذي ي�سعى  حوارية ينظمها نادي 
يف اأبوظبي لعامل العلوم، من خالل تناول مو�سوعات متنوعة، مثل حفظ 
املناخي  والتغري  احليوي،  واالإيقاع  واملييزاج  العلم،  الثقايف من خالل  االإرث 
ال�سيقة  العناوين  ميين  وغييريهييا  املجتمع،  يف  العلم  ودور  البيئي،  والتاأقلم 
االأخرى. ويرحب نادي "فكرة" للعلوم بجميع حمبي العلم، �سواء كانوا من 
املخ�سرمني اأو من املبتدئني ذوي حب االطالع، علماً باأن تفا�سيل اجلل�سة 
احلوارية املقبلة �ستن�سر قريباً على موقع التوا�سل االجتماعي اإن�ستاجرام 

@nyuad_cgsb_ar من خالل
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�إع����������ان
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/�سركة يوتد لتجارة قطع الغيار- �سركة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:2857815 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ماجد زيد حممد �سناق %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حمد حممد مفتاح ال�سام�سي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ حمد حممد مفتاح ال�سام�سي من 100% اىل %51

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/�سركة يوتد لتجارة قطع الغيار- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 UETED SPARE PARTS TRADING CO- SOLE PROPRIETIRSHIP LLC

اىل/�سركة يوتد لتجارة قطع الغيار ذ.م.م
UETED SPARE PARTS TRADING LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(
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�إع����������ان
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/افاتار مارين �سريفيز- �سركة ال�سخ�س 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:1199628 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سعيد �سامل �سيف حميد ال�سام�سي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سعيد �سامل �سيف حميد ال�سام�سي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة وجدي حممد عبدالفتاح الهو %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000
تعديل لوحة االعالن/ اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/افاتار مارين �سريفيز- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

AVATAR MARINE SERVICES SOLE PROPRIETIRSHIP LLC
اىل/افاتار مارين �سريفيز ذ.م.م

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(
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�إع����������ان
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/طريق القمة للمقاوالت 

وال�سيانة العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1162296 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة اكرام عبداهلل احمد عمر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مرمي ح�سن حممد اجلهوري

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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�إع����������ان
اجلدد  ال�سيييييادة/املهند�سون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN للمقاوالت ذ.م.م رخ�سة رقم:1040920 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممود حممد حممد طاهر فريدون %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل عمر �سامل علي �سميدع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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�إع����������ان
االوائل  ال�سيييييادة/املهند�سون  بان  التنمية االقت�سادية  دائيييرة  تعلن 

CN لتجارة االثاث ذ.م.م رخ�سة رقم:1073800 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممود حممد حممد طاهر فريدون %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل عمر �سامل علي �سميدع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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�إع����������ان
اخلالدية  ال�سيييييادة/حملة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN للحج والعمرة رخ�سة رقم:1128808 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد مبارك حم�سن �سالح الربيكي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مبارك حم�سن �سالح الربيكي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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�إع����������ان
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/جلوبال هلز للمقاوالت 

CN املتخ�س�سة ذ.م.م رخ�سة رقم:1157459 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممود حممد حممد طاهر فريدون %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل عمر �سامل علي �سميدع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5 

�إع����������ان
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/هيدرو فلو للمعدات ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1050780 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ريث عادل علي احلمد %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة 2017 لتمثيل ال�سركات �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
2017  REPRESENTATION OF COMPANIES SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سالح را�سد حمد املطوع الظاهري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ريث عادل علي عبداللطيف احلمد

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5 

�إع����������ان
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/فين�ست 

CN 2731324:هوم رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5 

�إع����������ان
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/�سالون 

CN 1785729:ا�سكوير للرجال رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5 

�إع����������ان
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/جريالتو 

 CN 1691396:للتربيد والتكييف رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5 

ابورتال لالنظمة التكنولوجية- ذ.م.م
تاريخ  يف  املنعقدة  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
   1955012953 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2019/09/26
يعلن امل�سفي/ايه اي ام لتدقيق احل�سابات عن حل وت�سفية �سركة:

)ابورتال لالنظمة التكنولوجية - ذ.م.م(
ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية-ابوظبي

CN-1866699  بالرقم 
فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى 
�س.ب   026331339 فاك�س   026331335 رقم  هاتف  املعني 
112191 ابوظبي- جزيرة الرمي- برج اداك�س الطابق )الثامن( 
مكتب رقم )805( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة 

اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا االعالن.

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

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5 

�إع����������ان
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/موؤ�س�سة 
را�سد علي ال�ساعدي العمال النجارة واحلدادة امل�سلحة  

رخ�سة رقم:CN 2313070  تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5 

�إع����������ان
هري  توب  ال�سيييييادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:2556120 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سلطان عبيد الزفنه ح�سريم الكتبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5 

�إع����������ان
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/هايرب لغ�سيل ال�سيارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2121066 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد حممد علي مراد البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5 

�إع����������ان
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/كافترييا ار�س الفرابي 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1121036 
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة حممد مبارك �سعد اجلدحي املهري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ناف�س كورنوجوت %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5 

�إع����������ان
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/تالل ال�سمال للنقليات العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم: 2061347 
تعديل ا�سم جتاري من/تالل ال�سمال للنقليات العامة

TELAL AL SHAMAAL GENERAL TRANSPORTING

اىل/ملحمة توب بال�س
TOP PLUS BUTCHERY

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع اللحوم الطازجة- بالتجزئة )4721004(
تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة )4923009(

تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة )4932010(
تعديل ن�ساط/حذف �سحب ونقل ال�سيارات املعطلة )بدون ا�سالح( )5221001(

تعديل ن�ساط/حذف تاجري االليات واملعدات الثقيلة )7730004(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5 

�إع����������ان
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/كراج فالكون �ستار

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2665049 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبدالغفار حممد قا�سم عبداهلل البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5 

�إع����������ان
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/موؤ�س�سة 

اليف ادفان�س ملقاوالت حمطات حتلية املياه
 رخ�سة رقم:CN 2220830 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5 

�إع����������ان
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/مرطبات جو�س باال�س

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1134379 
تعديل راأ�س املال/ من null اىل 50000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*8 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/مرطبات جو�س باال�س
JUICEPALACE REFRESHMENTS

اىل/مرطبات جو�س باال�س-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
JUICEPALACE REFRESHMENTS SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

الييبيياروت االأمني  اأمييين عثمان  اأطييلييع 
للطفل خالل  العربي  للربملان  العام 
ليييقييياءه حييمييد غييييامن امليييهيييريي �سفري 
الدولة لدى نواك�سوط على اجلهود 
املتوا�سلة من قبل الربملان يف القيام 
باأهدافه يف رعاية الطفولة العربية.

العربي  للربملان  العام  االأمييني  واأ�ساد 
بالتجاوب الكبري الذي جتده االأمانة 
الييعيياميية لييلييربملييان مييين اجليييهيييات ذات 
العربية  الييدول  بجميع  االخت�سا�س 
و بييتييعيياوِنييهييا  اليييفيييعيييال مييين اأجيييييل اأن 
يكون الربملان العربي للطفل من�سة  
عييربييييية تييعييرب بيي�ييسييدق  عييين تطلعات 

جامعة الدول العربية
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها 

الباروت خالل تواجده يف موريتانيا 
والع�سرون  الثالثة  ليييدورة  حل�سور 

واالجتماع  العربية  الطفولة  للجنة 
وقف  متابعة  للجنة  ع�سر  اخلام�س 

الدولة  �سفري  االأطييفييال  �سد  العنف 
مقر  يف  وذليييييييك  نيييواكييي�يييسيييوط  لييييييدى 

حمد  مييع  الييبيياروت  وبحث   . ال�سفارة 
اأعمال  نواك�سوط  يف  املييهييريي  غييامن 
يحمله  ومييا  للطفل  العربي  الربملان 
الثالثة  الييييييييدورة  يف  مييي�يييسييياركييية  ميييين 
العربية  الطفولة  للجنة  والع�سرون 
عيي�ييسيير للجنة  واالجيييتيييمييياع اخليياميي�ييس 
االأطفال  �ييسييد  الييعيينييف  وقيييف  متابعة 
وتناول خالل اللقاء ا�ستعرا�س جهود 
اأعمال  لييدعييم  قييدمييتييه  اليييدولييية ومييييا 
اليي�ييسييارقيية بدولة  اإميييييارة  اليييربمليييان يف 
واجلهود  املتحدة  العربية  االميييارات 
الدول  جامعة  تبذلها  التي  احلثيثة 
العربية للعناية بالطفولة العربية .

درع  الباورت  اهدى  اللقاء  نهاية  ويف 
لييلييطييفييل حلمدي  الييعييربييي  اليييربمليييان 
الزعابي تقديرا لدوره ودور ال�سفارة 
وكوادرها يف ت�سهيل اأعمال امل�ساركة .

 •• ال�صارقة-وام:

االإماراتية«  الفنية  »الييتييجييربيية  دعييت 
التي تنظمها مدينة ال�سارقة لالإعالم 
�سم�س اجلمهور يف دولة االإمارات اإىل 
اأفالم  على  من�ستها  عييرب  الت�سويت 
املرحلة الرابعة من هذا امل�سروع االأول 
اإماراتي  فيلم  اأول  الإنييتيياج  نييوعييه  ميين 
عييربييي مييين �ييسيينييع اجلييمييهييور بييعييد اأن 
الفتاً  ال�سابقة جناحاً  املراحل  حققت 
املواهب  من  وا�سعة  م�ساركة  و�سهدت 

من خمتلف اإمارات الدولة.
التجربة  من  الرابعة  املرحلة  ومثلت 
الييفيينييييية االإمييياراتييييييية نييقييليية نييوعييييية يف 
جميع  ميين  الت�سوير  جيييودة  م�ستوى 
العديد  و�ييسييمييلييت  املييي�يييسييياركييية  اليييفيييرق 
مييين ميي�ييسيياهييد احليييركييية الييتييي عك�ست 
ميييدى ا�ييسييتييفييادة الييفييرق ميين الييييدورات 
الفردي  التوجيه  التدريبية وجل�سات 
التي نظمها لهم الفريق الفني واإدارة 

هذا امل�سروع الفريد من نوعه.
وعييييرب �ييسييعييادة اليييدكيييتيييور خييياليييد عمر 
ال�سارقة  ميييديييينييية  رئييييييي�يييس  امليييييدفيييييع 
للك�سف  الييدائييم  لييالإعييالم عن تطلعه 
عن املواهب وتطوير الكوادر الب�سرية 

االإعالمية  الييقييطيياعييات  خمييتييلييف  يف 
التحتية  البنية  تطوير  اإىل  اإ�ييسييافيية 
ال�سينمائي  االإنيييييتييييياج  جمييييييياالت  يف 
توفري  مييع  كييافيية  والتقني  االإبيييداعيييي 
بيئة مالئمة لالإبداع، وقال : ي�سعدنا 
على  الت�سويت  اإىل  اجلييمييهييور  دعيييوة 
التجربة  امليي�ييسيياركيية يف  الييفييرق  اأعييمييال 
الإنتاج  االإمييياراتييييييية متييهيييييداً  الييفيينييييية 
ال�سم�س«.  حتييت   - االإميياراتييي  الفيلم 
وتوجه الدكتور م�سطفى العيدرو�س 
الفنية  التجربة  يف  العمليات  مييدييير 
مدينة  اإدارة  اإىل  بال�سكر  االإميياراتييييية 
جهودها  عييلييى  لييييالإعييييالم  الييي�يييسيييارقييية 

ال�سابة  امليييواهيييب  وتييياأهيييييييل  لييتييدريييب 
املحلية للم�ساركة والتعاون معاً الإنتاج 
اأول فيلم اإماراتي من �سنع اجلمهور 
..م�سرياً اإىل اأن هذه التجربة �ست�سكل 
ل�سناعة  احلقيقية  االنطالقة  بداية 
فئات  و�ست�سجع  االإميياراتييييية  ال�سينما 
اأكرب من ال�سباب على احرتاف العمل 
اأن  كافة. يذكر  ال�سينمائي مبجاالته 
االإماراتية  الفنية  التجربة  م�سروع 
د م�سروعاً فريداً يعمل من خالله  ُيعَّ
فيييرييييق مييين املييبييدعييني املييحييرتفييني يف 
املبدعني  اإلييهييام  على  االأفيييالم  �سناعة 

احلاملني بدخول عامل ال�سينما.

•• راأ�س اخليمة-وام:

االأعلى  املجل�س  القا�سمي ع�سو  بن �سقر  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  اأكد �ساحب 
حاكم راأ�س اخليمة، اأن االإمارات اأ�سحت منارة للعلم واملعرفة مبا حتت�سنه 
العاملية  التعليمية  املوؤ�س�سات  اأرقييى  ت�ساهي  ومعاهد  وكليات  جامعات  من 
اإىل  �سموه  م�سريا  واالإداريييية،  الب�سرية  واالإمكانيات  التجهيزات  حيث  من 
اأن اال�ستثمار يف االإن�سان هو الرثوة احلقيقية التي بنيت عليها الدولة مبا 
اأ�س�ست من منظومة تعليمية متكاملة ت�سمن ح�سول اأبنائها واملقيمني على 
اأر�سها على اأف�سل امل�ستويات التعليمية. جاء ذلك خالل ح�سور �سموه حفل 
اخليمة  راأ�ييس  جامعة  طلبة  من  التا�سعة  الدفعة  من  طالبا   165 تخريج 

والتمري�س،  ال�سيدلة  كليتي  يف   2019 للعام  ال�سحية  والعلوم  للطب 
واأع�ساء  املحلية  الدوائر  ومييدراء  وروؤ�ساء  ال�سيوخ  بح�سور عدد من  وذلك 

الهيئتني التدري�سية واالإدارية واأولياء اأمور اخلريجني، واالإعالميني.
وخالل احلفل الذي �سهد تخرج 67 طالباً من كلية ال�سيدلة، و98 طالباً 
لهم  متمنياً  االأميييور،  واأولييييياء  اخلريجني  �سموه  هناأ  التمري�س،  كلية  من 
بالتم�سك  اياهم  ومطالباً  واملهني  ال�سخ�سي  امل�سارين  على  التوفيق  دوام 
باملبادئ والقيم االإن�سانية التي يجب اأن يتحلى بها العاملني يف مهنة الطب 
خلدمة بلدانهم وجمتمعاتهم، كما توجه �سموه بال�سكر للهيئتني االإدارية 
والتدري�سية يف اجلامعة ف�ساًل عن كافة ال�سركاء اال�سرتاتيجيني واجلهات 

املعنية.

�سعود بن �سقر ي�سهد تخريج الدفعة التا�سعة 
جلامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�سحية 

•• القاهرة-وامك

ُي�سارك الربملان العربي بوفد رفيع امل�ستوى برئا�سة اللواء 
اأع�ساء  و�سبعة  العربي  الربملان  رئي�س  نائب  �سعد اجلمال 
على  دول عربية، لالإطالع  �سبع  العربي من  الربملان  من 
انتخابات املجل�س الوطني االحتادي يف دولة االمارات التي 

اال�ستحقاق  هذا  ومتابعة  اأكتوبر،   5 ال�سبت  غداً  �ستجري 
ملتابعة  عمل  خطة  العربي  الربملان  وو�سع  املهم.  الوطني 
يقوم  حيث  مراحلها،  خمتلف  يف  املهمة  االنتخابات  هييذه 
وفد الربملان العربي امل�سارك بتغطية اأكرب عدد ممكن من 
املراكز االنتخابية، ومبا ي�سمن تنوع طبيعة هذه املراكز ، 

ومتابعة اإجراءات فرز االأ�سوات واإعالن النتيجة.

 •• عمان-وام:

اأم�س االأول فعاليات الدورة اخلام�سة من  انطلقت م�ساء 
مييهييرجييان املييفييرق لل�سعر الييعييربييي الييتييي تييقييام حتييت رعاية 
بن  �سلطان  الييدكييتييور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ميين  كييرمييية 
ال�سارقة يف  االأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  حممد 
دائرة املكتبة الوطنية يف عمان باململكة االأردنية الها�سمية 
بييحيي�ييسييور هييييزاع اليييييرباري االأمييييني الييعييام ليييييوزارة الثقافة 
دائرة  رئي�س  العوي�س  حممد  عييبييداهلل  و�ييسييعييادة  االأردنييييية 
الثقافة يف ال�سارقة وحممد ابراهيم الق�سري مدير اإدارة 
بيت  مدير  الربيكي  وحممد  بالدائرة  الثقافية  ال�سوؤون 
ال�سعر يف ال�سارقة وفي�سل ال�سرحان مدير بيت ال�سعر يف 

مدينة املفرق.
وبداأت فعاليات املهرجان بعر�س لفرقة احل�سني للمو�سيقى 
ثم األقى في�سل ال�سرحان كلمة اأكد فيها اأن مبادرة بيوت 
ال�سعر كانت والتزال حمطة من حمطات الثقافة العربية 
العربية  واللغة  الف�سيح  ال�سعر  تاريخ  يف  فارقة  وعالمة 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  ثاقبة  روؤييية  و  بجهد 
االأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد 
وع�ساق  العروبة  الأبناء  وارفيية  مظلة  واأ�سبحت  ال�سارقة 
البيان ..معربا عن اأمله يف اأن تليق فعاليات هذه الن�سخة 
بالذائقة ال�سعرية الرفيعة مقدرين جهود وزارة الثقافة 
ودعمها الدائم لبيت ال�سعر باملفرق والذي �سوف ي�ستمر 

بربامج الثقافة ملزيد من االبداع ال�سعري لنخبة ال�سعراء 
وح�سهم املرهف بق�سايا االأمة واالإن�سان وطموحاتها.

وقال هزاع الرباري اإن الن�سخة اخلام�سة ملهرجان املفرق 
لل�سعر العربي تعرب عن مدى اأهمية املهرجانات ال�سعرية 
يف دعم اللغة العربية وتعزيز مكانتها حيث اأثبت م�سروع 
الييعييربييي جدواه  الييوطيين  اأقيييطيييار  لل�سعر يف  بيييييوت  اإقيييامييية 
املييبييادرة �ساحب ال�سمو  بييراعييي هييذه  وجنيياحييه ..ميي�ييسيييييدا 

حاكم ال�سارقة.
من جانبه قال �سعادة عبداهلل العوي�س اإن انعقاِد الن�سخة 
ا�ستكماال  يعد  العربي  عِر  لل�سِّ املفرق  ملهرجان  اخلام�سة 
�سمن  ياأتي  الييذي  املفرق  يف  عِر  ال�سِّ لبيِت  النجاِح  مل�سريَة 
مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
وبف�سل  ال�سارقة  حاكم  االأعييلييى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
الييتييعيياون امليي�ييسييرتك بييني وزارة الييثييقييافيية االأردنييييييية ودائيييرة 

الثقافة بال�سارقة.
�سهد حفل االإفتتاح عر�ساً ملجالت دائرة ال�سارقة الثقافية 
»اليي�ييسييارقيية الييثييقييافييييية، واليييرافيييد، واليييقيييوايف، واحلييييرية من 
اجلمهور  من  الفتاً  اقباال  املعر�س  القييى  حيث  ال�سارقة« 
ليختتم  لق�سائدهم  ال�سعراء  من  عييدد  اإلييقيياء  جانب  اإىل 

بحفل غنائي .
امللك  املهرجان يف مركز  الثاين من  اليوم  وتقام فعاليات 
�سعرية  باأم�سية  تبداأ  الييزرقيياء  يف  الثقايف  الثاين  عبداهلل 

وحفل فني من الرتاث االأردين.

ال�سيخ م�سلم بن �سامل بن حم  اأقييام 
اال�ست�ساري  املجل�س  ع�سو  العامري 
ماأدبة   ، اأبييوظييبييي  الإميييييارة  الييوطيينييي 
ال�سمو  �ييسييرف �ييسيياحييب  غييييداء عييلييى 
بيين حممد بن  تييركييي  االأميييري  امللكي 
�سعود  اآل  الييعييزيييز  عييبييد  بييين  نييا�ييسيير 
زيارته  مبنا�سبة  له  املرافق  والوفد 
االأخوية اإىل دولة االإمييارات العربية 
مبنطقة  جميييلييي�يييسيييه  يف  امليييييتيييييحيييييدة، 
بح�سور  العني  مدينة  يف  املرخانية 
اليي�ييسيييييخ الييدكييتييور مييبييارك بيين �سامل 
بييين حيييم واليي�ييسيييييخ اليييدكيييتيييور حممد 
بييين ميي�ييسييلييم بييين حيييم واليي�ييسيييييخ �سعيد 
بيين �ييسييامل بيين حييم و�ييسييعييادة الدكتور 
اأحمد باحلطم العامري ، وعدد من 
كبار ال�سخ�سيات ، اإىل جانب االأهل 

واالأ�سدقاء.

•• دبي-الفجر:

بناء على توجيهات �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام 
ل�سرطة دبي، نظمت االإدارة العامة ملكافحة املخدرات ور�سة تعريفية 
اأ�سرار املخدرات  ملوظفي االإدارة العامة للدفاع املدين بدبي، حول 
يف  امل�ستمرة  دبييي  �سرطة  جهود  �سمن  وذلييك  منها،  الوقاية  و�سبل 
تنظيم حمالت توعوية الأفراد املجتمع حلمايتهم من اآفة املخدرات. 
العامة  لييالإدارة  التابع  وقدم املحا�سرون من مركز حماية الدويل 
واأ�سكالها،  املخدرات  باأنواع  امل�ساركني  بتعريف  املييخييدرات،  ملكافحة 
التعريف  اإىل  باالإ�سافة  توعوية،  تعليمية  عينات  وذلك من خالل 
على  املُحفزة  النف�سية  العوامل  واأهييم  لتعاطيها،  املختلفة  بالطرق 
االجتماعي  والييِرهيياب  النف�سية  ال�سغوط  مثل  املييخييدرات  تعاطي 

التعامل  وكيفية  االأ�سباب،  من  وغريها  والف�سل  واالكتئاب  والقلق 
معها ب�سكل �سحيح كما تطرق املحا�سرون اإىل العوامل االجتماعية 
التكوين  مثل  املييخييدرات  تعاطي  نحو  العامة  التوجهات  يف  املييوؤثييرة 
املتهالك لالأ�سرة وتفككها، ورفقة ال�سوء التي ُتعد اأحد اأبرز املُ�سببات 
التي تزج بالطالب لالإدمان والوقوع يف فخ املخدرات، ثم الرغبة يف 
االجتماعي  التاأثري  ذات  العوامل  من  وغريها  والف�سول  التجربة 
تعزيز  يف  تيياأثييرياتييهييا  ميين  ويييحييد  يقلل  مبييا  معها  التعامل  وكيفية 
الدافعية نحو التعاطي واالإدمان، وبناء االأطر املعرفية وال�سلوكية 

االإيجابية للوقاية وحماية املجتمع من هذه االآفة اخلطرية. 

عامات �لإدمان
كييمييا واأو�يييسيييح املييحييا�ييسييرون اأبييييرز الييعييالمييات الييظيياهييرييية على 

االأ�سنان  حك  والييكييالم،  احلركة  كييرثة  يف  واملتمثلة  املتعاطي 
الريق  جييفيياف  بيي�ييسييراهيية،  الييتييدخييني  “االإ�سرا�س”،  ببع�سها 
االأرق وكرثة  مل�سحها،  الل�سان  اإخراج  ال�سفتني وكرثة  وت�سقق 
لفرتات  ال�سخ�س  ينام  اجُلرعة  انتهاء مفعول  وعند  ال�سهر، 
اإىل كيييرثة حييك االأنييييف جلييفيياف الغ�ساء  بيياالإ�ييسييافيية  طييويييليية، 
الييفييم، �سعف ال�سهية  املييخيياطييي وظييهييور رائييحيية كييريييهيية ميين 
احلوا�س  ا�ييسييطييراب  والييتييقيييييوؤ،  بالغثيان  واالإ�ييسييابيية  للطعام 
و�سماع اأ�سوات الوجود لها، الع�سبية الزائدة، احمرار وزغللة 
والرع�سة  بالدوخة  واالإ�سابة  التبول  يف  �سعوبة  العينني،  يف 
تو�سيع  ال�سديدة،  بالربودة  وال�سعور  اجل�سم  حييرارة  وارتفاع 
الييعييرق وزييييادة  اليييدم وت�سبب  الييعييني وارتيييفييياع �سغط  حييدقيية 

�سربات القلب.

التجربة الفنية االإماراتية تفتح باب الت�سويت 
اأمام اجلمهور على اأفالم املرحلة الرابعة

م�سلم بن حم يقيم ماأدبة غداء على �سرف االأمري تركي بن عبدالعزيز اآل �سعود

الربملان العربي يتابع انتخابات الوطني

ثقافة ال�سارقة تطلق الن�سخة اخلام�سة 
من مهرجان املفرق لل�سعر العربي 

اأمني عام الربملان العربي للطفل يلتقى يف موريتانيا �سفري الدولة 
ويطلعه على اأعمال الربملان وجهوده يف خدمة الطفولة العربية 

»خمدرات �سرطة دبي« تنظم ور�سة توعوية يف الدفاع املدين
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الغاء رخ�سة
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تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
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العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5 

�إع����������ان
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/هيربون 

لال�ست�سارات الهند�سية
 رخ�سة رقم:CN 2118301 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك
�س. �ساكا العاملية ) ذ م م (

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 33131            بتاريخ : 1999/09/27                       
با�سييم: �س. �ساكا العاملية ) ذ م م (.

وعنوانه: �س.ب 15613، ديرة، �سارع امل�سلى املرر القدمي، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم : )25133(  بتاريخ: 2000/07/16

انتهاء احلماية يف :  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
2019/09/27 وحتى تاريخ :  2029/09/27    

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  5  اأكت�بر  2019 العدد 12748 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  5  اأكت�بر  2019 العدد 12748 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  5  اأكت�بر  2019 العدد 12748 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  5  اأكت�بر  2019 العدد 12748 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  5  اأكت�بر  2019 العدد 12748 

فقد �ل�شيد/حمود �شعيد �حمد �لعفريت �لكويتي )�إمار�تي �جلن�شية( 

من  ���ش��ادرة  �شهم   500 �ل�شهم  ع��دد   280519 رق��م  ��شهم  �شهادة 

)جمعية �لقو�ت �مل�شلحة �لتعاونية(.

0502422585 �و ت�شليمها  �لرجاء ممن يجدها �لت�شال على رقم 

�إىل �ل�شركة �ملذكوره م�شكور�.

فقدان �سهادة ا�سهم

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2019/4350 تنفيذ جتاري  
االقامة  حمل  جمهول  بايكالوفا  لودميال  �سده/1-  املنفذ  اىل 
اأقييام عليك  التنفيذ/مانويل جربايل جبور - قد  مبا ان طالب 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
به وقدره )296320( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
يف  بحقك  التنفيذية  االجييييراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فييان  وعليه 
حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2019/4023 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-عفراء عبدالعزيز ربيع املهريي جمهول حمل 
الوطني لالوراق  دبييي  الييتيينييفيييييذ/االإمييارات  ان طالب  االقيياميية مبييا 
املالية - ذ م م - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
اىل  درهييم  وقييدره )2649137.84(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والييزامييك 
�ستبا�سر  املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2019/4765   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- واو �سوبي للتجارة �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
اأمل   / م وميثله  م  ذ  �س   - االإميييارات  التنفيذ/ارامك�س  ان طالب  مبا 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقييام عليك  - قد  ال�سبيعي  عمري 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )229913.75( درهم اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

يف الدع�ى رقم 2019/1923 امر اداء
اىل املدعى عليه/ 1- الفي�سلية للمقاوالت - �س ذ م م  2-متاي ت�ساكو ، ب�سفته ال�سخ�سية 
االقامة  حمل  جمهويل  ال�سيكات.  على  واملوقع  االأوىل  �سدها  املطلوب  مدير  وب�سفته 
مبا ان املدعي/هيبورث. بي. ام. اأي. )�ييس.ذ.م.م( وميثله / احمد ح�سن حممد عبداهلل 
املازمي. قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2019/9/15 بالزام املدعى عليها الفي�سلية 
ام.  بي.  للمدعية هيبورث.  بالت�سامن  يوؤديا  بان  ت�ساكو  متاي  و  م  م  ذ  �س   - للمقاوالت 
و�ستون  وثمامنائة  الييف  وخم�سون  )ثالثة  درهييم   )53.860.98( مبلغ  )�ييييس.ذ.م.م(  اأي. 
درهما وثمانية وت�سعون فل�سا( ، والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة 
خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  والر�سوم   ، التام  ال�سداد  وحتى   2019/9/11 يف  الق�سائية 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
  ال�شماء           

تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعو/ ماجد خلفان حارب خلفان الريامي ، طالبا 
تعديل م�سمى القبيلة لنف�سه والأبنائه / مرية ، عبداهلل، خليفة ، خلفان ، حمد ، جواهر 
/ ماجد  االإ�سافة  بعد  ا�سمائهم  ليكون  )الفالحي(  )الريامي( اىل  ،من  �سلطان   ، ذياب   ،
خلفان حارب خلفان الفالحي ، مريه ماجد خلفان حارب خلفان الفالحي ، عبداهلل ماجد 
خلفان حارب خلفان الفالحي ، خليفة ماجد خلفان حارب خلفان الفالحي ، خلفان ماجد 
خلفان حارب خلفان الفالحي ، حمد ماجد خلفان حارب خلفان الفالحي، جواهر ماجد 
خلفان حارب خلفان الفالحي ، ذياب ماجد خلفان حارب خلفان الفالحي ، �سلطان ماجد 
خلفان حارب خلفان الفالحي ، وان من له م�سلحة يف االعرتا�س ان يتقدم خالل خم�سة 

ع�سر يوما من تاريخ االعالن امام ق�سم اال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
يا�شر ي��شف حممد 

     حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
  ال�شماء           

تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعوة/ ا�سماء خلفان حارب 
)الريامي(  من  القبيلة   م�سمى  تعديل  طالبة   ، الريامي  خلفان 
اىل )الفالحي( ، ليكون ا�سمها بعد التعديل / ا�سماء خلفان حارب 
يتقدم  ان  االعييرتا�ييس  يف  م�سلحة  له  من  وان   ، الفالحي  خلفان 
خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االعالن امام ق�سم اال�سهادات 

يف حمكمة راأ�س اخليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
عمرو ال�شعيد اب� اخلري 

     حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
  ال�شماء           

تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعو/ عمر خلفان حارب خلفان 
الريامي ، طالبا تعديل م�سمى القبيلة لنف�سه والأبنائه /مزن ، حممد  
عمر   / االإ�سافة  بعد  ا�سمائهم  ليكون  )الفالحي(  اىل  )الريامي(  من 
خلفان حارب خلفان الفالحي ، مزن عمر خلفان حارب خلفان الفالحي، 
يف  م�سلحة  لييه  ميين  وان  الييفييالحييي،  خلفان  حيييارب  خلفان  عمر  حممد 
االعرتا�س ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االعييالن امام 

ق�سم اال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
يا�شر ي��شف حممد 

     حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
  ال�شماء           

تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعو/ حممد خلفان حارب 
خلفان الريامي ، طالبا تعديل م�سمى القبيلة  من )الريامي( اىل 
حارب  خلفان  حممد  التعديل/  بعد  ا�سمها  ليكون   ، )الفالحي( 
يتقدم  ان  االعييرتا�ييس  يف  م�سلحة  لييه  ميين  وان  الفالحي   خلفان 
خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االعالن امام ق�سم اال�سهادات 

يف حمكمة راأ�س اخليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
عمرو ال�شعيد اب� اخلري 

     حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
  ال�شماء           

تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعو/ عبدالرحمن خلفان حارب 
 ، القبيلة لنف�سه والأبنائه /حور  ، طالبا تعديل م�سمى  الريامي  خلفان 
 / االإ�سافة  بعد  ا�سمائهم  ليكون  )الفالحي(  اىل  )الريامي(  من  رمي  
، حور عبدالرحمن خلفان  الفالحي  عبدالرحمن خلفان حارب خلفان 
حارب خلفان الفالحي ، رمي عبدالرحمن خلفان حارب خلفان الفالحي، 
وان من له م�سلحة يف االعرتا�س ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من 

تاريخ االعالن امام ق�سم اال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
يا�شر ي��شف حممد 

     حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
  ال�شماء           

تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعوة/ عائ�سة خلفان حارب 
خلفان الريامي ، طالبة تعديل م�سمى القبيلة  من )الريامي( اىل 
حارب  خلفان  عائ�سة   / التعديل  بعد  ا�سمها  ليكون   ، )الفالحي( 
يتقدم  ان  االعييرتا�ييس  يف  م�سلحة  له  من  وان   ، الفالحي  خلفان 
خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االعالن امام ق�سم اال�سهادات 

يف حمكمة راأ�س اخليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
عمرو ال�شعيد اب� اخلري 

     حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
  ال�شماء           

تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعوة/ مرمي خلفان حارب 
)الريامي(  من  القبيلة   م�سمى  تعديل  طالبة   ، الريامي  خلفان 
اىل )الفالحي( ، ليكون ا�سمها بعد التعديل / مرمي خلفان حارب 
يتقدم  ان  االعييرتا�ييس  يف  م�سلحة  لييه  ميين  وان  الفالحي   خلفان 
خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االعالن امام ق�سم اال�سهادات 

يف حمكمة راأ�س اخليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
عمرو ال�شعيد اب� اخلري 

     حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2019/4138 تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �ساك�سون دريلنغ & اويل �سريفي�سز م د م �س   جمهول 
 / وميثله  �سنايدر  جييورج  كييارل  التنفيذ/  طالب  ان  مبييا  االقيياميية  حمييل 
التنفيذية  الييدعييوى  عليك  اأقييام  قد   - النجار  عبداهلل  علي  احمد  حممد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )556506.1( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقد املدعو / كارنيل �سينغ 
الهند     ، �سينغ  جا�سويندر 
�سفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
 )S8249494( رقيييييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   االتييي�يييسيييال 

0552140321

فقدان جواز �سفر
ر�سا  طيييييييب  امليييييدعيييييو/  فيييقيييد 
باك�ستان   ، �ييسييديييق  حمييمييد 
اجليينيي�ييسييييية جييييواز �ييسييفييره رقم 
)HX9890171(يرجى 
ت�سليمه  عييليييييه  ييييعيييرث  مميييين 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

راأ�ييس اخليمة  دائييرة حماكم  اأطلقت 
النطاق  وا�يييسيييعييية  تييعييريييفييييية  حييمييليية 
حييول خدمة  االإميييارة،  م�ستوى  على 
االإيجار”  لعقد  العديل  “الت�سديق 
اأهيييمييييييية اخليييدمييية يف حفظ  الإبيييييييراز 
للموؤجرين  الييقيي�ييسييائييييية  احليييقيييوق 
وامل�ستاأجرين، و�سرح عملية الت�سجيل 
باخلدمة، فيما ت�ستمر احلملة على 
مدار �سهر اأكتوبر اجلاري، وتت�سمن 
العقارات  ومكاتب  العقارات،  مالك 

يف االإمارة، وخمتلف اأفراد املجتمع.
اأحيييييميييييد حممد  املييي�يييسيييتييي�يييسيييار  واأكيييييييييد 
اخلاطري رئي�س دائرة حماكم راأ�س 
اخليمة اأن خدمة الت�سديق العديل 
ت�سديقها  يتم  االإيييجييارييية،  للعقود 
ميين الييكيياتييب الييعييدل بييالييدائييرة، بعد 
اأن يييتييم �يييسيييدور عييقييد االإييييجيييار من 
دائييييرة بييلييدييية راأ�ييييس اخليييييميية، مبينا 
�سهولة  اإىل  تيييهيييدف  اخلييييدميييية  اأن 
التنفيذية عرب طلب  ال�سيغة  و�سع 

املنازعات  جليينيية  رئييييي�ييس  اإىل  يييقييدم 
ت�سل�سل  اإىل  اللجوء  دون  االإيجارية 
اإجراءات التقا�سي، و�سمان احلقوق 
الر�سمية،  ال�سفة  الييعييقييد  واإعيييطييياء 
احلقوق  ا�ستيفاء  عليه  ي�سهل  ممييا 
اخلاطري  الييواجييبييات.واأو�ييسييح  واأداء 
الوقت  �ييسييتييوفيير  اخليييدمييية  هييييذه  اأن 

املتعاملني،  على  والتكلفة  واجلييهييد 
مما  معاملتهم،  اإجنيياز  يف  وال�سرعة 
ي�سمن �سعادتهم، وعدم اللجوء اإىل 
م�سريا  املييعييتييادة،  التقا�سي  جل�سات 
 100 هيييي  اخليييدمييية  ر�يييسيييوم  اأن  اإىل 
درهم، و�سيكون تقدمي اخلدمة من 
خالل مركز �سعادة املتعاملني باملقر 

العدل  الييكيياتييب  واأفييييييرع  الييرئييييي�ييسييي، 
رئي�س  بييييياالإميييييارة.واأبيييييان  امليينييتيي�ييسييرة 
اأنيييه مت و�سع  راأ�يييس اخليمة  حميياكييم 
للتعريف  ومييدرو�ييسيية  دقيييييقيية  خييطيية 
تخ�سي�س  خيييييالل  ميييين  بييياخليييدمييية 
العدل يقوم  الكاتب  فريق عمل من 
العقارات  ملكاتب  ميدانية  بييزيييارات 

واأهدافها  و�ييسييرح اخلييدميية  بيياالإمييارة 
واال�ستماع اإىل مقرتحاتهم، وتوزيع 
اخلا�سة  اليييتيييعيييرييييفييييييية  املييييطييييويييييات 
بيياخلييدميية عييليييييهييم، بيياالإ�ييسييافيية اإىل 
و�سائل  عيييرب  بييياخليييدمييية  الييتييعييريييف 
التوا�سل  وقنوات  املختلفة  االإعييالم 

االجتماعي.

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

للتنمية  االإمييييييارات  جمعية  نظمت 
االإجتماعية دورة كن مبتكرا يف حب 
الوطن قدمتها اأ.خولة طار�س نائب 
جمهورية  يف  �سابقا  الييدوليية  �سفري 
& رئييييي�ييس ق�سم  اأفيييرييييقيييييييا  جييينيييوب 
�سراكات ا�سرتاتيجية الدرجة االأوىل 
ومب�ساركة   ، اأبيييوظيييبيييي  حييكييوميية  يف 
الدوائر  خمتلف  من  م�سارك   60

املحلية واالإحتادية يف االإمارة..
اليييدورة انطالقا ميين حر�س  جيياءت 
املجتمع  اأفيييراد  ارفيياد  على  اجلمعية 
بدورات توعوية لتثقيفهم باملواطنة 

االإيجابية والوالء واالنتماء .
عييدة حماور  على  اليييدورة  ت�سمنت  
اأنيييييييك قائد  عيييليييى  االتيييييفييييياق  مييينيييهيييا 
االإخفاقات  واإن  ومييطييور  وميي�ييسييوؤول 
هييي حمييفييزات جنييياح و احييتييوت على  
تخلق  مكلفة  وغيييري  �ييسييغييرية  طيييرق 
وتييعييزز هييرمييونييات اليي�ييسييعييادة املييييوؤدي 

و  بيياالأركييان  بااللتزام  الوطن،  حلب 
االتفاق على طاعة “ من عمل عماًلأ 
فليتقنه” من �سمن و�سائل التفاعل 

االإيجابي لتعزيز حب الوطن. 
تدريبات  عييدة  الييييدورة  تيينيياولييت  كما 
مليييييهيييييارات اليييتيييوا�يييسيييل لدى  عييمييليييييه 
كيييييييف حتيييافيييظ على  و  املييي�يييسييياركيييني 
الطاقة  حميييييفيييييزات  ا�ييييسييييتييييمييييرارييييية 
ماهي  و  حميييييطييك  يف  االإييييجيييابييييييية 

ال�سلبية  الطاقة  عن  االبتعاد  طرق 
الوطنية  الثقافة  تعزيز  اأهييمييييية   و 
والييتييعييريييف بيياإجنييازاتيية والييعييمييل من 
النف�س  واإعييداد  اأجييل رقيه وتقدمه، 
للعمل من اأجل خدمته ودفع ال�سرر 
مكت�سباته..  عييلييى  واحليييفييياظ  عيينييه، 
عيير�ييس عدة   الييييييدورة مت  خييتييام  ويف 
اأ�سيلة لدولة  فيديوات حتمل قيماً 

االإمارات.

•• ال�صارقة-وام:

اأ�ساد ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
يف  والتخطيط  البلدية  دائييرة  رئي�س 
جممع  وميييبيييادرات  مب�ساريع  عجمان 
والتكنولوجيا  لييلييبييحييوث  اليي�ييسييارقيية 
واالبتكار ودوره يف اإيجاد بيئة ابتكارية 
م�سيدا  واالبييتييكييار،  لييالإبييداع  مالئمة 
بروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
ع�سو  القا�سمي  حمييمييد  بيين  �سلطان 
املييجييليي�ييس االأعيييليييى حيياكييم اليي�ييسييارقيية يف 
نقل وتوطني املعرفة لتمكني العن�سر 
االإماراتي من االنخراط يف اال�ستثمار 
التكنولوجي ودعم وت�سجيع وتطوير 
مبكانة  لييالرتييقيياء  االبييتييكييار  منظومة 
عيياملييييية يف جماالت  كييوجييهيية  اليييدولييية 

البحوث والتكنولوجيا.
جاء ذلك خالل زيييارة قام بها ال�سيخ 

املجمع  ملقر  النعيمي  را�سد بن حميد 
ا�ستقباله  يف  كيييان  حيييييث  اليي�ييسييارقيية  يف 
والوفد املرافق �سعادة ح�سني املحمودي 

الرئي�س التنفيذي للمجمع.
من  لييعييدد  كلمة  را�ييسييد  ال�سيخ  ووجيييه 
رواد االأعمال املواطنني خالل اجلل�سة 
لهم  املجمع  عقدها  التي  التعريفية 
اليييزييييارة، حثهم خيياللييهييا على  خيييالل 
اال�ستفادة من الت�سهيالت واالمكانيات 
الييييتييييي ييييقيييدميييهيييا جميييميييع الييي�يييسيييارقييية 
امليييواطييينيييني يف جمال  لييلييميي�ييسييتييثييمييرييين 
على  وت�سجيعهم  والييتييطييوييير  البحث 
التكنولوجي  اال�ستثمار  االنخراط يف 
ميين دور  القطاع  ملييا لهذا  واالبييتييكيياري 
يف  والتنمية  التطوير  عملية  يف  هييام 
�سكر ملجمع  ر�سالة  قييدم  كما  الييدوليية، 
ال�سارقة لالبتكار على ما يقدمه من 
االرتقاء  على  تعمل  مبتكرة  م�ساريع 

مبكانة الدولة وتطورها يف القطاعات 
التي يعمل بها.

اأعييييرب حيي�ييسييني املحمودي  ميين جييهييتييه 
عييين �ييسييعييادتييه و�ييسييكييره لييليي�ييسيييييخ را�سد 
ملقر  زيييارتييه  على  النعيمي  حميد  بيين 
التي  االأولييويييات  وا�ستعر�س  املجمع، 
املجمع  العمل يف  ترتكز عليها خطط 
لتحقيق نقلة نوعية يف بيئة اال�ستثمار 
لنقل  بيياالإ�ييسييافيية  املنطقة،  يف  املييعييريف 
بييييهييييدف متكني  املييييعييييرفيييية  وتيييييوطيييييني 
اال�ييسييتييثييمييار يف  ميين  املييواطيين  العن�سر 
امل�ستقبلة.  التكنولوجية  القطاعات 
واأكد على الدور الذي يقوم به املجمع 
نوعية  ا�ستثمارات  توجيه  خييالل  من 
جديدة  تناف�سية  قييطيياعييات  لييتييوفييري 
على  مبا�سراً  اقت�سادياً  تاأثرياً  حتقق 
والعمل على ممار�سة  التنمية،  حركة 
بيئة  ويف  اأ�ييسييهييل  بطريقة  اال�ستثمار 

اال�ستثمارات  اأهييم  تناول  كما  جيياذبيية، 
نتيجة  امليييجيييميييع  يييحييتيي�ييسيينييهييا  الييييتييييي 
للخدمات ذات امل�ستوى العاملي يف بيئة 
ال�سركات  ت�ساعد  مثالية  ا�ستثمارية 
النمو  على  االبتكارية  واال�ستثمارات 
بن  را�يييسيييد  اليي�ييسيييييخ  وزار  واالزدهيييييييييار. 
العمليات  ميييوقيييع  اليينييعيييييمييي  حييميييييد 
بتقنيات  منزل  اأول  لبناء  االن�سائية 
بهند�سة  االأبييعيياد  الثالثية  الطباعة 
معمارية تراثية على يف اأر�س املجمع 
اطييلييع خيياللييهييا عييلييى �ييسييري الييعييمييل يف 
امليي�ييسييروع، وتييابييع جييانييبييا ميين عمليات 
عليه  القائمني  ميين  وا�ستمع  الييبيينيياء، 
من م�سريف وم�سوؤويل املجمع عن اآخر 
يف  امل�ستخدمة  والتقنيات  الييتييطييورات 
القائمة  وال�سراكات  امليي�ييسييروع،  تنفيذ 
بييييني امليييجيييميييع واليييي�ييييسييييركييييات املييييطييييورة 

واملوؤ�س�سات االأكادميية.

للبحوث  الييي�يييسيييارقييية  جميييميييع  وعيييقيييد 
والتكنولوجيا واالبتكار جل�سة خا�سة 
لرواد االعمال املواطنني بالتعاون مع 
دائرة التنمية االقت�سادية يف ال�سارقة 
باأهدافه  لييلييتييعييريييف  رواد  ومييوؤ�ييسيي�ييسيية 
الفر�س  ل�سرح  باالإ�سافة  ومنجزاته 
واخلطط  واالبييتييكييارييية  اال�ستثمارية 
نخبة  ح�سرها  املييتيياحيية،  امل�ستقبلية 
من رواد االأعمال املواطنني واأ�سحاب 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة بالدولة، 
اإىل جانب ممثلني عن جهات حكومية 
تيينيياولييت اجلل�سة عدة  وقييد  وخييا�ييسيية. 
حمييياور تييركييزت حيييول طيييرق التفكري 
اأن�سطة  وتييطييوييير  الإنيي�ييسيياء  املييخييتييلييفيية 
اقييتيي�ييسييادييية جيييدييييدة مييين خيييالل مزج 
ال�سليمة  االإدارة  االإبداع واالبتكار مع 

للخروج باأعمال جديدة وخالقة.
لوكالة  ت�سريح  يف  املييحييمييودي  وقيييال 

انباء االمارات » وام » : تهدف اجلل�سة 
احلوارية اإىل دعم الرواد االإماراتيني 
وت�سجيعهم على االنخراط يف جمال 
التكنولوجيا  يف  واال�ستثمار  االبتكار 
احلديثة التي توفر لهم فر�س واعدة 

املجمع  اأن  م�سيفا  اعمالهم  لتطوير 
يييوفيير فيير�ييسييه ميين خيييالل االنخراط 
العاملية  الييي�يييسيييركيييات  مييييع  بييياليييتيييعييياون 
االكادميي  الييقييطيياع  ميييع  والييتييوا�ييسييل 
داعيا  اأعمالهم  تطوير  يف  واحلكومي 

جموع ال�سباب اإىل االهتمام مبو�سوع 
توطني التكنولوجيا واال�ستثمار فيها 
تناف�سية  اكيييرث  اعييمييالييهييم  يييجييعييل  ميييا 
ويييييجييييعييييل اقييييتيييي�ييييسيييياد الييييييدوليييييية اأكيييييرث 

تناف�سية.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

ت�سلم اللواء علي عبد اهلل بن علوان 
النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة 
�سهادة غيني�س لالأرقام القيا�سية عن 
على  تعريفية  �ييسييرطييييية  �ييسييارة  اأكييييرب 
م�ستوى العامل من املحكمة الر�سمية  
بح�سور  وذلييييييك  مييييي�ييسييرا  �ييسيييييفييايل 
اإدارة  فييريييق  رئي�س  وارتييييون  ت�سارلز 
االأرقام القيا�سية يف ال�سني العظمى 
والعامل و العميد جمال اأحمد الطري 
ال�سارة   ميي�ييسييروع  على  الييعييام  امليي�ييسييرف 
واملدراء العامون والرائد يو�سف عبد 
امل�سروع   اإدارة  مييدييير  الطنيجي  اهلل 
ومدراء االإدارات والدوائر احلكومية 

وكبار ال�سباط .
واأكييييد اليييليييواء اليينييعيييييمييي خيييالل حفل 
الت�سليم الذي اأقيم على خ�سبة م�سرح 
وزارة الثقافة وتنمية املعرفة بح�سور 
حميييكيييميييني ميييين غييييينييييي�ييس لييييالأرقييييام 
القيا�سية اأن هذا االجناز ي�ساف اإىل 
�سل�سلة اإجنازات �سرطة راأ�س اخليمة 

الييتييي حتييظييى بييدعييم كييبييري مييين قبل 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر 
القا�سمي ع�سو  املجل�س االأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة الذي ي�ساند كل اجلهود 
اليييرامييييييية لييتييعييزيييز االأميييييين واالأمييييييان 
تدعم  حمييفييزة  �سرطية  بيئة  وخييلييق 

الريادة واالبتكار ، م�سيفا اأن ح�سول 
�سرطة راأ�س اخليمة للمرة االأوىل يف 
تاريخها على �سهادة غيني�س لالأرقام 
واملكانة  اليي�ييسييمييعيية  ييييوؤكيييد  الييقيييييا�ييسييييية 
ا�ييسييتييطيياعييت حتقيقها  الييتييي  الييعييالييييية 
بدوره  ي�سهم  ممييا  اإليييييهييا  والييو�ييسييول 

راأ�س  �سرطة  وهوية  ا�سم  جت�سيد  يف 
عيييليييى حتقيق  احليييريييي�يييسييية  اخليييييييمييية 

اال�ستدامة .
ولفت قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة 
التعريفية  ال�سرطية  ال�سارة  اأن  اإىل 
متييثييل ميينييبييع فييخيير واعيييتيييزاز جلميع 

منت�سبي ال�سرطة باالإمارة يف الوقت 
االجناز  هييذا  توثيق  فيه  ياأتي  الييذي 
اخليمة  راأ�يييييييس  �يييسيييرطييية  مييي�يييسيييرية  يف 
ليعزز هذا ال�سعور ، معربا عن �سكره 
الييعييمييل وجلميع  لييفييريييق  وامييتيينييانييه 
ب�سمة يف حتقيق هذا  لييه  كييانييت  ميين 

االجناز .
مييين جييانييبييه اأو�يييسيييح  الييعييميييييد جمال 
عر�سا  يعترب  اليييييوم  هيييذا  اأن  الييطييري 
اعتادت  التي  اخليمة  راأ�يييس  ل�سرطة 
عييلييى الييتييميييييز واخلييييييروج بييكييل ميييا هو 
نحو  خييطييواتييهييا  اأوىل  و�ييسييق  جييديييد 

اليييعييياملييييييية ميييين خيييييالل هيييييذا االجنييييياز 
الكبري الذي ياأتي ا�ستكماال الجنازات 

�سرطة راأ�س اخليمة .
اخليمة  راأ�يييييس  �ييسييرطيية  اأن  واأ�ييييسيييياف 
الييقييائييم عييلييى ال�سارة  الييعييمييل  وفييريييق 
م�سنية  جييييهييييودا  بيييييذل  الييتييعييريييفييييية 

واإجييييراءات  جمة  �سعوبات  وتخطى 
معقدة للح�سول على �سهادة غيني�س 
لالأرقام القيا�سية باأكرب �سارة �سرطية 
التخطيط  اأن  اإىل  ، م�سريا  تعريفية 
اأ�سهر   3 طيلة  ا�ستمر  االجنيياز  لهذا 
املراكز  وحيي�ييسييد  الييتييميييييز  وراء  �سعيا 
م�ستويات  اأفيي�ييسييل  وتيييقيييدمي  االأوىل 

اخلدمة جلمهور املتعاملني .
اإىل  اأ�ييسييار  الطنيجي  يو�سف  الييرائييد 
 26 بلغت  اليي�ييسييارة  ت�سنيع  ميييدة  اأن 
االأربييييييع وع�سرين  مييييدار  عييلييى  يييومييا 
�ييسيياعيية حيييييث يييبييلييغ حييجييمييهييا 115 
 29 و�ييسييمييكييهييا  �ييسيينييتيييييمييرتا   154  *
مليمرتا بينما ي�سل وزنها اإىل 104 

كيلوجرامات .
وا�سل  الييعييمييل  فيييرييييق  اأن  واأو�ييييسييييح 
لقب  حتقيق  ل�سمان  بالنهار  الليل 
اأكرب  عن  القيا�سية  لالأرقام  غيني�س 
�سارة �سرطية تعريفية على م�ستوى 
العامل وحتقيق هذا االجناز اجلديد 
�سرطة  اجنيييييازات  اإىل  ييي�ييسيياف  اليييذي 

راأ�س اخليمة .

 •• دبي-الفجر:

وم�ساهماتها  جمتمعياً،  م�سوؤولية  حكومية  كموؤ�س�سة  دورهييا  من  انطالقاً   
االجتماعي  والييتييكييافييل  والت�سامن  الييعييطيياء  مفاهيم  تر�سيخ  يف  املتوا�سلة 
املوؤ�س�سات اخلريية واالإن�سانية، تقدم  االإن�ساين من خالل رعاية  والتالحم 
متطلبات  لتوفري  للتوحد،  دبييي  ملييركييز  الييرعيياييية   دبييي  ومييييياه  كهرباء  هيئة 
يتوافق  املركز واحلفاظ على جودتها مبا  التي يقدمها  ا�ستدامة اخلدمات 

مع اأف�سل املعايري العاملية.
�ساأنها  من  التي  واخلدمات  املرافق  توفري  يف  للمركز  الهيئة  رعاية  وت�سهم 
تعزيز املهارات االجتماعية واملعرفية وال�سحة البدنية الأطفال املركز، عالوة 
جمال  يف  امل�ستجدات  اآخيير  ومواكبة  املهني،  والتطوير  التدريب  دعييم  على 
وت�سخريها  والعالجية،  الرتبوية  التاأهيل  وبرامج  احلديثة  التكنولوجيا 
لييالرتييقيياء بيياخلييدمييات املقدمة لييالأطييفييال، اإ�ييسييافيية اإىل زييييادة االعييتييميياد على 
االأجهزة االإلكرتونية والتطبيقات الذكية لتوفري املجهود والوقت والتكاليف 

االإ�سافية.
وقال �سعادة: �سعيد حممد الطاير، الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي: “حتقيقاً لل�سيا�سة الوطنية لتمكني اأ�سحاب الهمم التي 
اأطلقها �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
اإيجاد جمتمع  الييوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، بهدف  الدولة، رئي�س جمل�س 
دامج خاٍل من احلواجز ي�سمن التمكني واحلياة الكرمية الأ�سحاب الهمم 
واأ�سرهم، نحر�س يف هيئة كهرباء ومياه دبي على دعم كافة اجلهود الرامية 
الفر�سة  لهم  تتيح  بيئة  يف  �سعادتهم  وحتقيق  الهمم  اأ�سحاب  متكني  اإىل 
الإثبات قدراتهم. وي�سعدنا دعم مركز دبي للتوحد لتوفري متطلبات التعامل 
املالئمة مع امل�سابني بالتوحد واأ�سرهم ومن يعتني بهم، انطالقاً من دورنا 

اال�سرتاتيجية  �سراكتنا  وتكت�سب  جمتمعياً.  م�سوؤولة  حكومية  كموؤ�س�سة 
اإ�ييسييافييييياً خييالل “عام  مييع مييركييز دبييي للتوحد ودعييميينييا املييتييوا�ييسييل لييه معنى 
الت�سامح 2019”، اإذ ي�سب يف اإطار تعزيز قيم الرحمة والعطاء والتاآخي 
والتقارب االإن�ساين، واالحتفاء بالتنوع الذي تزخر به دولة االإمارات العربية 

املتحدة«. 
التوحد،  املجتمع حول  زيييادة وعي  امل�ساهمة يف  “ت�سعدنا  �سعادته:  واأ�ساف   
والتوعية  التوحد  با�سطراب  املتعلقة  االإقليمية  اجلهود  وتوجيه  وتن�سيق 
برامج  عييدة  املجتمعية  امل�سوؤولية  يف  ا�سرتاتيجيتنا  وتت�سمن  بيياأعييرا�ييسييه. 
ومبادرات �سنوية باالإ�سافة اإىل قيامنا بدعم الن�ساطات االإن�سانية واخلريية 
�سواًء على امل�ستوى املحلي، واالإقليمي، والعاملي. وال تتوانى الهيئة عن خدمة 

ال�سالح العام ودعم ومتكني اأ�سحاب الهمم، ان�سجاماً مع حر�سنا على حتقيق 
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اأطلقها  للجميع” التي  “جمتمعي...مكان  مبادرة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، لتحويل 
دبي بالكامل اإىل مدينة �سديقة الأ�سحاب الهمم بحلول عام 2020، وخطة 
ومتما�سكاً  متالحماً  دبييي  جمتمع  يكون  اأن  اإىل  تهدف  التي   2021 دبييي 
واملجتمعات  االأ�سر  قوامها  ركيزة  ويقوم على  اإن�سانية م�سرتكة  قيماً  يتبنى 
املتالحمة«. ي�سار اإىل اأن هيئة كهرباء ومياه دبي تقدم الرعاية للعديد من 
االأن�سطة والفعاليات التي تخدم اأ�سحاب الهمم، وبلغ عدد املبادرات والرعاية 
املجتمعية اخلا�سة باأ�سحاب الهمم التي نفذتها الهيئة خالل العام املا�سي، 
اأ�سهمت هذه  مييبييادرات جمتمعية. وقييد  رعييايييات و3   7 بواقع  بييرامييج،   10
اجلهود يف رفع ن�سبة �سعادة املجتمع عن دور الهيئة كجهة داعمة الأ�سحاب 
الهمم اإىل %90.26 يف عام 2018، وتّوجت جهود الهيئة يف جمال العمل 
املجتمعي بح�سولها على العديد من اجلوائز يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية 

على امل�ستويني املحلي والعاملي. 

هيئة كهرباء ومياه دبي توفر الرعاية  ملركز دبي للتوحد

را�سد بن حميد النعيمي ي�سيد مب�ساريع جممع ال�سارقة للبحوث

�لقائد �لعام .. نتاج دعم �شعود بن �شقر

�سرطة راأ�س اخليمة تدخل )جيني�س( لالأرقام القيا�سية ب�سارة �سرطية تعريفية

 •• العني-وام:

مهرجان  االأول  اأميي�ييس  م�ساء  افتتح 
تنظمه  الييذي  الزراعية  امل�ستلزمات 
وال�سالمة  لييلييزراعيية  اأبييوظييبييي  هيئة 
الييغييذائييييية خييالل الييفييرتة ميين 6-3 
اأكتوبر اجليياري يف مركز اخلبي�سي 
مبييييدييييينيييية الييييعييييني مبيييي�ييييسيييياركيييية 15 
امل�ستلزمات  مييوردي  كبار  �سركة من 

العاملية  ال�سركات  ووكييالء  الزراعية 
وت�سويق  اإنيييييتييييياج  يف  املييتييخيي�ييسيي�ييسيية 
مبختلف  اليييزراعييييييية  امليي�ييسييتييلييزمييات 
الييدكييتييور عوي�سه  وقييييال  اأنيييواعيييهيييا. 
املييينييي�يييسيييوري ميييين هيييييييئييية اأبيييوظيييبيييي 
ليييليييزراعييية واليييرقيييابييية الييغييذائييييية اإن 
اليييهيييييييئييية تييينيييظيييم هيييييييذا املييييهييييرجييييان 
لييلييعييام الييثيياين عييلييى الييتييوايل وتقدم 
ال�سركات امل�ساركة عرو�ساً ترويجية 

وخ�سومات ترتاوح بني %20 اىل 
%على الكثري من امل�ستلزمات   50
الييييزراعييييييييية واحيييتييييييياجيييات املييييييييزارع . 
املهرجان  اأيييام  طييوال  الهيئة  وتقدم 
للمزارعني  الفنية  وامل�سورة  الدعم 
اأنيييواع  باأف�سل  التوعية  خييالل  ميين 
االأ�ييسييمييدة والييكييميييييات الييالزميية لكل 
االإنتاجية  ذات  واليييبيييذور  حميي�ييسييول 

العالية وغريها من الن�سائح.

حماكم راأ�س اخليمة تطلق حملة تعريفية خلدمة الت�سديق العديل

الوطن حب  يف  مبتكرا  كن  دورة  يف  م�ساركا   60

افتتاح مهرجان امل�ستلزمات الزراعية يف مدينة العني 
فقد املدعو / ابراهيم احمد 
م�سر   ، احلكيمى  ابراهيم 
�سفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
 )a07794329( رقيييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   االتييي�يييسيييال 

0525592280

فقدان جواز �سفر
�سيفاكومار   / املييدعييو  فقد 
كاروباياه كاروباياه ، الهند   
�سفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
 )S4981255( رقيييييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   االتييي�يييسيييال 

0507913719

فقدان جواز �سفر
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•• دبي-الفجر: 

العام  القائد  املييري  خليفة  اهلل  عبد  الييلييواء  �سعادة  توجيهات  على  بيينيياًء 
ال�سعادة  جمل�س  نظم  املييوظييفييني،  اإ�ييسييعيياد  على  العمل  يف  دبييي  ل�سرطة 
واالإيجابية بالتعاون مع جمل�س الطلبة املبتعثني يف �سرطة دبي، زيارة 
العامل  اإىل جزيرة  دبي  �سرطة  اأكادميية  التدري�سية يف  الهيئة  الأع�ساء 

وذلك احتفاًء بيوم “االبت�سامة العاملي” ويوم املعلم.
الرئي�س  نائب  املظلوم  �سعيد  الدكتور  العقيد  الزيارة،  الفعالية  وح�سر 
الدكتور  واملقدم  دبييي،  �سرطة  يف  واالإيجابية  ال�سعادة  ملجل�س  التنفيذي 

عبد الرحمن �سرف نائب مدير مركز حماية الدويل وعدد من موظفي 
ن�سر  اأهمية  على  فيها  اأكيييد  كلمة  املظلوم  العقيد  واألييقييى  دبيييي.  �سرطة 
موؤكداً  املجتمع،  يف  واالإيييجييابييييية  ال�سعادة  تعزيز  يف  واأثييرهييا  االبت�سامة 
على  املتنوعة  فعالياتها  خالل  من  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  حر�س 
يف  املهم  املعلمني  بييدور  م�سيداً  الفئات،  لكافة  واالإيجابية  ال�سعادة  ن�سر 
بناء االأجيال االإيجابية وال�سعيدة. وكرم العقيد املظلوم خالل الفعالية 
طالبني متفوقني من مدار�س حماية، فيما التقط املعلمون امل�ساركون يف 
الزيارة ال�سور التذكارية، وعربوا عن �سعادتهم الغامرة بزيارة جزيرة 

العامل و�سكروا �سرطة دبي على االهتمام بهم.

•• دبي- وام:

بو  عي�سى  بيينييت  مييعييايل ح�سة  اأكييييدت   
حييميييييد وزيييييييرة تيينييمييييية املييجييتييمييع، اأن 
وظيفة  جمرد  لي�ست  التدري�س  مهنة 
عييابييرة يف حييييياة اليينييا�ييس واملييجييتييمييع، بل 
واملجتمعي  االأ�سري  البناء  اأ�سا�س  هي 
املجتمع،  اأ�سا�س  فاملعلم هو  والوطني، 
ُيييخييّرج بييفييكييره اأجيييييييااًل نييافييعيية للوطن 
الهمم  تييعييلييو  وبيييجيييهيييده  وامليييجيييتيييميييع، 
معاليها  وقالت  االإجنيييازات.  وترتاكم 
اإن �سالح املجتمعات مقرون باإخال�س 
الوقت  يف  مثمنة  واملعلمات،  املعلمني 
ذاتييييييه اإجنيييييييييازات اليييهيييييييئيييات االإدارييييييييية 
والتدري�سية يف مراكز اأ�سحاب الهمم 
وطموحات  جنيياحييات  تنعك�س  والييتييي 
َت�سَطع يف اأعني اأبنائنا الطلبة اأ�سحاب 
بف�سل  اليوم  اأ�سبحوا  الذين  الهمم، 
الر�سيدة  الييقيييييادة  وتييوجيييييهييات  دعيييم 
اأبطااًل  امليدان،  اأهل  وجهود واإجنازات 
دوماً،  ومتفائلني  ومنتجني  منجزين 
مب�ستقبل يليق بطموحاتهم وتطلعات 

قيادتنا الر�سيدة.

معاليها  حيي�ييسييور  خييييالل  ذلييييك  جيييياء 
اأقامته  الييييذي  الييتييكييرميييي  االحييتييفييال 
يوم  مبنا�سبة  املجتمع  تنمية  وزارة 
املييعييلييم الييييذي ييي�ييسييادف اخليياميي�ييس من 
عدد  بح�سور  وذلييك  عييام،  كييل  اأكتوبر 
واملعلمني  الييييييييييوزارة  ميييي�ييييسييييوؤويل  ميييين 
والييعييامييلييني يف مراكز  واالأخيي�ييسييائيييييني 

اأ�سحاب الهمم، وذلك يف اإطار تقدير 
ومعلمات  مييعييلييمييي  واإجنيييييييازات  جييهييود 
التابعة  امليييراكيييز  يف  الييهييمييم  اأ�يييسيييحييياب 

للوزارة على م�ستوى الدولة.
وكيي�ييسييفييت مييعيياليييييهييا عيين اإطييييالق نظام 
اأ�سحاب  مييراكييز  اأداء  لتقييم  �ييسيينييوي 
الييهييمييم، وجيييائيييزة اأفيي�ييسييل مييعييلييم على 

الوزارة  �ستبداأ  والتي  املراكز،  م�ستوى 
الهمم  اأ�ييسييحيياب  مييراكييز  يف  تطبيقها 
بييييييدءاً مييين اليييعيييام اليييدرا�يييسيييي احليييايل 
اإىل تطوير  �سعياً   ،  -2020  2019
االأداء وحفز اإرادة التميز لدى الهيئات 
املييراكييز، مبا  يف  والتدري�سية  االإداريييية 
الطلبة  على  واالإيييجيياب  بالنفع  يعود 

اأ�سحاب الهمم.
254 مييوظييفيياً بني  اأكيييرث ميين  ويعمل 
يف  واإدارييييني،  واخت�سا�سيني  معلمني 
والتوحد  الهمم  الأ�سحاب  مراكز   8
والييتييدخييل املييبييكيير حتيييت مييظييليية وزارة 
خمتلف  على  مييوّزعيية  املجتمع،  تنمية 
ُتقّدم خدمات  والتي  الييدوليية،  اإميييارات 
جانب  اإىل  وتييياأهيييييييلييييييية،  تييعييليييييمييييية 
لييتييعييزيييز الدمج  الييعييمييلييييية  اإجيييراءاتيييهيييا 
واالإنتاجية  العمل  وحتفيز  والتمكني 
على  وهيييم  الييهييمييم،  اأ�ييسييحيياب  للطلبة 
مقاعد الدرا�سة. بدورها، قّدمت وفاء 
رعاية  اإدارة  مدير  �سليمان  بيين  حمد 
تنمية  بييوزارة  الهمم  اأ�سحاب  وتاأهيل 
جائزة  عيين  مف�ساًل  عر�ساً  املجتمع، 
اأف�سل معلم، امل�ستحدثة على م�ستوى 
مييراكييز اأ�ييسييحيياب الييهييمييم، وعييين نظام 
التقييم ال�سنوي الأداء مراكز اأ�سحاب 
الهمم التابعة للوزارة، ت�سمن تعريفاً 
واملحاور  واالأهيييداف  اجلديد  بالنظام 
ومييقيييييا�ييس الييتييقييدييير واالآليييييييات وخطة 
التقييم،  بييعييد  وميييا  والييوقييت  التقييم 
اإ�سافة اإىل املقارنات العاملية.. وقالت: 

فرزاً  يت�سمن  الييتييقييدييير  مييقيييييا�ييس  اإن 
من  االأداء  تقييم  يتم  حيث  للمراكز، 
قبل مقّيمني خارجيني بن�سبة 70% 
و�سُتمنح   ،30% االأمييور  اأولياء  ومن 
بتميز  اجلييودة  ملعايري  املحققة  املراكز 
املييحييقييقيية ملعايري  ثيييم  جنييميية ذهييبييييية، 
اجلودة جنمة ف�سية، م�سرية اإىل 21 
حموراً ي�ستند اإليها التقييم ال�سنوي، 
ي�سل  فيما  مييعييييياراً،   96 اإىل  اإ�ييسييافيية 
عدد املوؤ�سرات التي ير�سدها التقييم 
الهمم،  اأ�يييسيييحييياب  ملييييراكييييز  الييي�يييسييينيييوي 
حفل  وا�ييسييتييمييل  ميييوؤ�يييسيييراً.   453 اإىل 

التكرمي الذي �سهده ع�سرات املعلمني 
االأميييور،  واأولييييييياء  والطلبة  واملييعييلييمييات 
عييلييى عيير�ييس فيييييديييو ُييييوّثيييق اإجنيييييازات 
وُيربز  امليدان،  يف  وعطاءهم  املعلمني 
دورهييم الرتبوي والتاأهيلي يف خدمة 
الييطييلييبيية ميين اأ�ييسييحيياب الييهييمييم .. كما 
�سمن  اليييوزارة  عمل  فريق  تكرمي  مت 
2019، تقديراً  امل�سرعات احلكومية 
�سمن  والييداعييميية  الفاعلة  مل�ساركتهم 
فريق عمل امل�سرعات احلكومية �سمن 
حملة “يومي اأجمل معكم”، ودورهم 
التوعوي  املحتوى  اإثيييراء  يف  املييحييوري 

“متكني  والتدريبي من خالل دورات 
اأ�يييسيييحييياب الييهييمييم واأولييييييييييياء اأميييورهيييم 
التي  االإ�ساءة”،  اأ�سكال  من  باحلماية 
تت�سارك فيها موؤ�س�سات الدولة تعزيزاً 
االإ�ساءة،  من  الهمم  اأ�سحاب  حلماية 
التعامل  يف  االإيييجييابييييية  ثقافة  ون�سر 
امليييثيييايل ميييع هييييذه اليييفيييئييية. وقييييد عرّب 
اأ�سحاب  مراكز  يف  واملعلمات  املعلمون 
ملبادرة  الهمم عن �سكرهم وتقديرهم 
وتقدير  عييطييائييهييم  بييتييكييرمي  اليييييييوزارة 
اأف�سل  ميي�ييسييتييقييبييل  اأجيييييل  مييين  دورهييييييم 

الأبنائنا الطلبة اأ�سحاب الهمم.

•• ال�صارقة-الفجر:

باعتبارها بوابة ُتفتح على تاريخ عريق 
مهمة  واأزمييينييية  حيي�ييسييارات  اإىل  ي�سري 
ودولة  اليي�ييسييارقيية  اإمييييارة  على  تعاقبت 
االإميييارات، ومبييا يعّرف عما يزيد عن 
“م�سروع  اأطلق  م�ست،  عاماً   130
واالأثرية”  البيئية  لل�سياحة  مليحة 
ال�سارقة  لييهيييييئيية  الييتييابييعيية  اليييوجيييهييية 
لال�ستثمار والتطوير )�سروق(، باقات 
جديدة تت�سمن مغامرات وور�س عمل 
العمرية  الفئات  الزوار من  ت�ستهدف 

كافة، ال �سيما النا�سئة.
اإطالقها  يف  الهيئة  اأهيييداف  وتتجلى 
تييعييزيييز معارف  لييلييحييزم اجليييدييييدة يف 
اليييييييزوار، وتييعييريييفييهييم عييين قييييرب على 
الييييييذي مييييييّرت عليه  امليينييطييقيية  تيييياريييييخ 
تيي�ييسييتييعييد من  اإذ  املييخييتييلييفيية،  الييعيي�ييسييور 
التعليمية-الرتفيهية  احليييزم  بيياقيية 
اجليييييدييييييدة، ال�يييسيييطيييحييياب الييييييييزوار يف 
الكت�ساف  تيير�ييسييدهييم  ميييثيييرية  رحيييلييية 
احلييييياة الييتييي عييا�ييسييهييا �ييسييكييان املنطقة 
وكيف  اليي�ييسيينييني،  اآالف  قييبييل  االأوائييييييل 
اأثيييييييرت عيييليييى  حييييياتيينييا اليييييييييوم، حيث 
ت�ساعد هذه التجربة الفريدة، املليئة 
التعليمية  واالأن�سطة  واملرح  باملغامرة 
لال�ستمتاع  الييييييييزوار  واليييرتفيييييييهييييييية، 

مرافقها  وا�يييسيييتيييكييي�يييسييياف  بييياليييوجيييهييية 
فيها  اليييرئييييييي�يييسييية  اجلييييييذب  ومييينييياطيييق 
روؤية  �سمن  تنظمها  التي  واالأن�سطة 

جديدة.
لكافة  جيييييوالت  اليييبييياقيييات  وتييتيي�ييسييميين 
العمرية  الفئات  خمتلف  ميين  اليييزوار 
على امتداد �ساعة ون�سف حول املعامل 
�سياحيون  مر�سدون  يقودها  االأثرية 
متخ�س�سون، للتعرف على احلفريات 
املواقع  بها  تزخر  التي  واالكت�سافات 
جولة  تتيح  فيما  مبليحة،  االأثيييريييية 
املييتييحييف فيير�ييسيية الييتييعييرف عييلييى تاريخ 
املنطقة،  ا�ييسييتييوطيينييوا  الييذييين  اليي�ييسييكييان 

والتاريخية  الييعييلييمييييية  االأدلييييية  وعييلييى 
قبل  عا�سوها  التي  للحياة  واالأثييرييية 
اأكرث من 130 األف عام، حيث ت�سهم 
الييتييي مت  الب�سر واحليييييوانييات  مييقييابيير 
الييتيينييقيييييب عيينييهييا واكييتيي�ييسييافييهييا يف تلك 
باإعطاء الزوار �سعوراً  املواقع االأثرية 
املنطقة من  �سكان  بعالقة وثيقة مع 
خالل االأعراف االجتماعية والثقافية 

التي توارثتها االأجيال.

�ملفقود  �لعامل  “��شتك�شاف  جولة 
- �لأحفوري �ملرح«

وتخ�س�س “مليحة” مغامرة وور�سة 

 - املييفييقييود  الييعييامل  “ا�ستك�ساف  عييمييل 
االأحفوري املرح”، املخ�س�سة لالأطفال 
اأعوام،   5 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين 
والديهم  بييرفييقيية  يييكييونييوا  اأن  �ييسييرط 
اأمييورهييم، والتي متتد على  اأولييييياء  اأو 
والييتييي متكنهم من  �ييسيياعييتييني،  مييييدار 
امل�ستحاثات  عامل  واكت�ساف  امل�ساركة 
اأ�سرار  عيين  والتنقيب  واالأحييفييوريييات، 
ي�سمل  كما  باأنف�سهم،  الب�سرية  تاريخ 
عييير�يييس امليييغييياميييرة اليييييذي ييييرتيييدي به 
امل�ستك�سفني اخلا�سة  امل�ساركون قبعة 
ور�سة عمل ل�سنع االأدوات احلجرية، 
ليت�سنى لهم  االأحييفييوريييات،  وحميياكيياة 

املنطقة  يف  امليي�ييسييتييحيياثييات  ا�ييسييتييكيي�ييسيياف 
الييتييي كييانييت قييبييل 70 مييليييييون عيييام يف 
قييياع الييبييحيير، اإىل جييانييب قييييراءة ق�سة 
الع�سور املنقو�سة على اأقدم ال�سخور 

واحلجارة.

ور�شة عمل �لنباتات و�حليو�نات
جغرافية  بييبيييييئيية  مييليييييحيية  تيييتيييميييّييييز 
النباتات  من  مميزة  و�سمات  فييريييدة، 
معاملها،  �ييسييّكييلييت  اليييتيييي  واحليييييييوانيييات 
فالبالد حول العامل تتباهى بنباتاتها 
املميزة فعلى �سبيل املثال متلك �سجرة 
االإمييييارات  دولييية  يف  التمر”  “نخيل 
اإذ  خييا�ييسييًة  وتيياريييخييييية  ثقافية  مييكييانيية 
يعود عمرها اإىل اأكرث من 50 مليون 
تييخيي�ييسييييي�ييس ور�سة  عييييام، مييين هيينييا مت 
التي  واحليوانات”  “النباتات  عمل 
�سنوات   5 عمر  من  اليييزوار  ت�ستهدف 
فييمييا فييييوق لييتييعييريييفييهييم عييلييى خمتلف 
النباتات واأ�سكال احلياة الربية  اأنواع 
الور�سة  تيييبيييداأ  حيييييث  اليي�ييسييحييراء،  يف 
عرو�ساً  تت�سمن  داخييلييييية  جييوليية  ميين 
تقدميية تطلع امل�ساركني على برنامج 
الور�سة، يليها �سل�سلة من اجلوالت يف 
برفقة  بها  املحيطة  واملناطق  مليحة 
�سيقدمون  الييذي  اخلييرباء  فريق من 
احليوانات  حييول  متنوعة  معلومات 

والييينيييبييياتيييات املييحييلييييية اليييتيييي تييعييييي�ييس يف 
املنطقة.    

�أ�شو�ت من �ملا�شي
اليييعيييرييييق، مت  امليييا�يييسيييي  اإىل  رحيييلييية  يف 
بوابة  لييتييكييون  الييور�ييسيية  هيييذه  ت�سميم 
عبور بالزوار من عمر خم�س �سنوات 
فييمييا فيييوق وعييلييى ميييدى �ييسيياعييتييني من 
الزمن اإىل تاريخ الفن القدمي ل�سنع 
االأدوات احلجرية التي كان ي�ستخدمها 
االإن�سان منذ اآالف ال�سنني، والتقنيات 
التي اتبعها الب�سر االأوائل يف �سناعة 
اأحجار  بييا�ييسييتييخييدام  احلييييادة  االأدوات 
احلييجييري، حيث  الع�سر  ان يف  اليي�ييسييوَّ
تت�سمن الور�سة جولة علمية ق�سرية 
تو�سيع  اإىل  الفايه” تهدف  “جبل  يف 
مييييعييييارف املييي�يييسييياركيييني نيييحيييو االأ�ييييسييييول 
�سناعة  وتقنيات  والهجرة  الب�سرية 

ال�سوان بطريقة ممتعة وتفاعلية. 

مع�شكر �لف�شاء
الف�ساء  ليييعييي�يييسييياق  مييليييييحيية  وتييييقييييدم 
ا�ستثنائيًة  فر�سة  النجوم  ومييراقييبيية 
وتاأمل  ال�سحراء  بليايل  لال�ستمتاع 
الييي�يييسيييافييييييية، حيث  �ييسييمييائييهييا  جييييمييييال 
الور�سة  للم�ساركني يف هذه  �سيت�سنى 
الييتييعييرف وعييلييى ميييدى ثيييالث �ساعات 

اليييكيييون، وحييجييم النظام  اأ�يييسيييرار  عييلييى 
والكواكب  النجوم  واأ�سماء  ال�سم�سي 
وبا�ستخدام  الفلك،  خرباء  مب�ساعدة 
املنظار الفلكي املوجود يف املوقع، كما 
الفلك،  علم  يف  خا�سة  درو�ييس  تتوفر 
مثالياً  خييييياراً  الور�سة  هييذه  تعترب  اإذ 
ملحبي علم الفلك والف�ساء اخلارجي، 
وهيييي ومييالئييميية ليييليييزوار مييين عييميير 5 

�سنوات فما فوق. 
الباقات  اليي�ييسييويييدي:  را�ييسييد  حمييمييود 
رحلة عرب الزمن للتعرف على تاريخ 
الباقات،  هييذه  وحييول  العريق  الدولة 
مدير  ال�سويدي،  را�سد  حممود  قييال 
الو�سطى  للمنطقة  العمليات  اإدارة 
ت�سميم  يف  “ننطلق   ، واليي�ييسييرقييييية 
عرو�سنا وباقاتنا الرتفيهية التعليمية 

وخا�سة  اجلييميييييع  بيييياأن  معرفتنا  ميين 
وحكايات  الق�س�س  يحبون  االأطييفييال 
الباقات  �ييسييمييميينييا  وليييذليييك  اليييتيييارييييخ، 
ف�ساًل  منها  كييل  ييييروي  ق�سًة  لتكون 
من ف�سول مليحة، ويكت�سب خاللها 
االإن�ساين  للتاريخ  اأو�سع  فهماً  الييزوار 
الباقة  كييمييا وتيييقيييدم هيييذه  وجيييوهيييره، 
للم�ساركني جتارب ال تن�سى تاأخذهم 
ال�ستك�ساف  ميييذهيييليييٍة  ميييغييياميييراٍت  يف 
االأ�ييييسييييرار والييكيينييوز الييتيياريييخييييية التي 
املجاورة  وامليينيياطييق  مليحة  بها  تزخر 
لييهييا والييتييي تييعييود اإىل مييا قييبييل 130 
عاماً م�ست، لتكون بذلك رحلًة عرب 
الزمن للتعرف على القيم والتقاليد 
الدولة  وتيييارييييخ  ليييالأجيييداد  االأ�ييسيييييليية 

العريق«. 

بالتز�من مع يومي »�لبت�شامة« و»�ملعلم«

�سرطة دبي ُت�سعد معلمي مدار�س حماية بزيارة اإىل جزر العامل

ح�سة بوحميد : املعلم اأ�سا�س املجتمع 

من خال �أحدث حزمها �لتعليمية و�لرتفيهية �جلديدة 

»مليحة« تفتح بوابة على الع�سور القدمية وتاأخذ زوارها للتعرف على ما�سيها العريق 
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       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدع�ى 2019/1802  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- فيجاي �سودري جوبال الل جمهول حمل االقامة مبا ان 

املدعي/�ساجناي ناندا  وميثله:�ساره �ساه بيك حممد البلو�سي .
فيجاي  عليه  املدعي  بالزام  بتاريخ:2019/9/5  االبتدائية  دبي  حمكمة  قررت 
�سودري جوبال الل بان يوؤدي للمدعي �ساجناي ناندا مبلغ )704.800( درهم 
 2019/9/2 يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 القانونيه  والفائدة 
وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
واالمر م�سمول بالنفاذ املعجل بقوة القانون .  ولكم احلق يف ا�ستئناف االأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدع�ى 2019/1722  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- ايه ا�س كي لتجارة مواد البناء �ييس.ذ.م.م جمهول حمل 

االقامة مبا ان املدعي/مدار االمارات ملواد البناء �س.ذ.م.م
وميثله:�سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي .

قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2019/9/2 بالزام املدعي عليها ايه ا�س 
كي لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م بان توؤدي للمدعية مدار االمارات ملواد البناء 
�س.ذ.م.م مبلغ )15252( درهم والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
ولكم    . وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2017/3/1  اال�ستحقاق 

احلق يف ا�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/1494  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- كون�سوليدايتد انترينا�سيونال للمقاوالت ذ.م.م جمهول حمل 
ح�سن  حممد  وميثله:عائ�سة  ذ.م.م  لل�سناعات  ميياك  املييدعييي/بييوكييو  ان  مبييا  االقيياميية 
طاهر . طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2019/8/8 
اوال:بييانييفيياذ العقد الييتييجيياري الييتييجيياري امليييربم بييني الييطييرفييني - ثييانيييييا:بييالييزام املدعي 
توؤدي للمدعية بوكو ماك  بان  ذ.م.م  انترينا�سيونال للمقاوالت  عليها كون�سوليدايتد 
لل�سناعات ذ.م.م مبلغ )194.103.68( درهم والفوائد القانونية 9% �سنويا من تاريخ 
م�سمول  واالميير  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2016/9/8  اال�ستحقاق 
بالنفاذ املعجل بقوة القانون.  ولكم احلق يف ا�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2019/8256  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اله�سبه اخل�سراء ملقاوالت البناء �ييس.ذ.م.م جمهول 
اأقييام عليك  حمل االقامة مبا ان املدعي /فتحي عبداهلل حممد بكري قد 
 37216( وقيييدرهيييا  عييمييالييييية  مب�ستحقات  املييطييالييبيية  ومييو�ييسييوعييهييا  اليييدعيييوى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
يوم  جل�سة  لييهييا  وحييييددت   mb196869369ae/2019:ال�سكوى
الثالثاء املوافق 2019/10/15 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/9199  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�سركة املتحدة الهند�سية للتربيد وتكييف الهواء ذ.م.م - 
فرع دبي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /�سياء حممد رزق �سعد العجمي 
عا�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها 
)16500 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة رقم ال�سكوى:MB197360490AE وحددت لها جل�سة 
 ch1.A.5:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2019/10/17 املوافق  اخلمي�س  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/7318  عمايل جزئي

اجلن�سية  باك�ستاين   - م�سطفى  غييالم  الرحمن  1-حبيب   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /اأديل ديزاين للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  وميثله:ح�سن عا�سور ح�سن عبداهلل املال قد 
 )287.832( مبلغ  العمل  جلهة  ييييوؤدي  ان  عليه  املييدعييي  اليييزام  عمالية  دعيييوى 
املوافق  االربييعيياء  يييوم  لها جل�سة  وحييددت  بها  ت�سبب  التي  درهييم عن اخل�سائر 
مكلف  فيياأنييت  ليييذا   ch1.A.2:بالقاعة �ييس   08.30 اليي�ييسيياعيية   2019/10/16
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2019/754 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- رويال وود فاكتوري �س.م.ح وميثله:عبداهلل عبدالرحمن حممد 
ال�سعيدي  باعالن املطعون �سدهم:1- �سركة خبازي التجارية ذ.م.م 2- حممد 
حممد   -4 مطلق  فاطمي  ح�سن  �سيد  مينو   -3 احلييمييادي  الرحمن  عبد  علي 
�سركة   -6 ذ.م.م  الييعيياميية  للتجارة  االخيي�ييسيير  امليييارد  �سركة   -5 تيييزاد  فييالح  ر�ييسييا 
ميعاد انرتنا�سيونال للتجارة العامة ذ.م.م جمهويل حمل االقامة نعلنكم باأن 
الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة 

التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز
العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
        يف الدع�ى رقم 2019/216 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �سده/1- اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م 2- عبداهلل جمعه ماجد ال�سري 
االقامة  حمل  جمهول  �ييييس.ذ.م.م   املييحييدودة  اخل�سو�سية  اال�ستثمارية  املجموعة   -3
االبتدائية  دبييي  حمكمة  قييررت  الييزرعييوين.  علي  التنفيذ/عبدالرزاق  طالب  ان  مبييا 
بتاريخ:2019/9/25 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )24201165( درهم خالل 
االر�ييس 383 وعقار  العقار مبنطقة اجلييداف رقم  بيع  واال  التبليغ  تاريخ  يوم من   15
مبنطقة اجلداف رقم االر�س 383 - عقار مبنطقة الق�سي�س الثانيه رقم االر�س 208 
- عقار مبنطقة احلبيه الرابعه رقم االر�س 9 ا�سم املبنى اوملبيك بارك 3 ارقام الوحدات 
1305 - 1606-1309- 608 - 1408 - 1406 العائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات 

ن�س املادة 295 من قانون االجراءات املدنية
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

هونغ كونغ متنع املتظاهرين ارتداء االأقنعة 
املوظفني، يف  الكثري منهم من  املقّنعني،  املتظاهرين  اآالف 
تبلغ من  وقالت موظفة  الرئي�سي.  احلاجز  ال�سوارع خلف 
نف�سها  قناًعا جراحًيا وعّرفت عن  ارتييدت  عاًما   34 العمر 
ال  بييحييييياتييهييم،  يييخيياطييرون  “ال�سباب  مييياري  االأول  با�سمها 
يهمهم اإن مت �سجنهم لع�سر �سنوات، ولذا فال م�سكلة لديهم 

يف ارتداء االأقنعة«.
باجّتاه  كييبييرية  خييطييوة  هييو  اإعييالنييهييا  اأن  الم  معار�سو  وراأى 
اال�ستبداد يف هونغ كونغ، التي حكمتها ال�سني ا�ستنادا اإىل 
مبداأ “بلد واحد ونظامني” منذ انتهاء احلكم اال�ستعماري 
النائبة  اعيييتيييربت  جييهييتييهييا،  مييين   .1997 يف  اليييربييييطييياين 
اأن  اأنييا قلقة ميين  “نقطة حتيييّول.  كييالوديييا مييو اأن االإعيييالن 
اأمييام قييرارات حظر  اإال البداية. قد نكون  هذه قد ال تكون 
اأخرى با�سم القانون«. بدوره، اعترب النا�سط البارز املدافع 
عن الدميوقراطية جو�سوا وونغ اأن القانون “ي�سّكل بداية 

نهاية هونغ هونغ«.
ت�ستخدم  اأن  ال�سخرية  دواعيييي  “من  بر�س  لفران�س  وقييال 
حكومة هونغ كونغ واحلزب ال�سيوعي ال�سيني �سالًحا من 
خالل  مّرة  اآخر  القانون  وا�سُتخدم  اال�ستعمارية«.  احلقبة 
اأكرث  �سهدت مقتل  فييرتة  وهييي   ،1967 ال�سغب يف  اأعييمييال 
ا يف �سل�سلة عمليات قتل وتفجريات نّفذها  50 �سخ�سً من 

ي�ساريون وا�ستمرت ملدة عام.

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

اأعلنت رئي�سة ال�سلطة التنفيذية يف هونغ كونغ كاري اأم�س 
التظاهرات، م�ستندة الأول مّرة  االأقنعة خالل  ارتييداء  منع 
منذ 52 عاًما اإىل �سلطات مُتنح يف حاالت طوارئ تعود اإىل 
حقبة اال�ستعمار الربيطاين، يف خطوة اأ�سعلت فوراً موجة 
جديدة من االحتجاجات ودعوات لتحّدي القانون اجلديد. 
“قوانني اأنظمة  اأنها اأ�سدرت االأمر مبوجب  واأو�سحت الم 
قانون  اأي  ب�سن  لها  ي�سمح  �سامل  ن�س  وهييو  الطوارئ”، 
اأن  “نعتقد  الييعييام. وقييالييت  اأو اخلييطيير  الييطييوارئ  اأوقييييات  يف 
املتظاهرين  على  ردعيييي  اأثييير  لييه  �سيكون  اجلييديييد  الييقييانييون 
يف  ال�سرطة  و�سي�ساعد  امللثمني  ال�سغب  ومثريي  العنيفني 
اأقام  القانون،  االإعييالن عن  وفييور  النظام«.  مهمتها حلفظ 
مييتييظيياهييرون ملثمون حييواجييز يف قييلييب احليييي الييتييجيياري يف 
هونغ كونغ ونّظموا تظاهرات خاطفة يف عدة اأحياء اأخرى. 
على  املييتييظيياهييرون  ي�ستخدمها  الييتييي  امليينييتييديييات  واميييتيييالأت 
االإنرتنت بردود فعل غا�سبة ودعوات للخروج اإىل ال�سوارع 
خالل االأيام الثالثة املقبلة. وخرجت اأكرب م�سرية عفوية يف 
حيث مقار العديد من ال�سركات الدولية،  حي “�سنرتال”، 
واالألواح  البال�ستيكية  املتاري�س  املحتجون  ا�ستخدم  فيما 
اخل�سبية واالإ�سارات املرورية الإقامة حواجز موؤقتة. وبقي 

ال�سيا�سية واالقت�سادية«. وها�سم تاجي الذي تنتهي واليته يف 2021 
غري معني مبا�سرة باالنتخابات، غري اأن املحللني يرون اأن هزمية حزب 

كو�سوفو الدميوقراطي �ست�سكل �سربة ت�سعف موقعه.
واأعلنت مر�سحة و�سط اليمني فيو�سا عثماين ومر�سح الي�سار القومي 
اأنه يف حال فوزهما، �ستبعدانه عن املحادثات مع بلغراد،  األبني كورتي 
اأنه �سيطلب حتى  اأ�سر كورتي، اخل�سم القدمي للرئي�س، على  يف حني 
رحيله. وفيو�سا عثماين قانونية عمرها 37 عاما وهي وجه جديد يف 
اأما  كو�سوفو.  يف  للوزراء  رئي�سة  امييراأة  اأول  ت�سبح  اأن  وتاأمل  ال�سيا�سة 
األبني كورتي، فهو من قدامى ال�سيا�سة يف كو�سوفو وزعيم �ساحب �سعبية 
االجتماعي  النهج  اعتناق  موؤخرا  ر�سميا  اأعلن  القومي  للي�سار  كبرية 
الدميوقراطي. وقد يدفعهما عزمهما على التخل�س من قادة احلرب 
ال�سابقني اإىل بناء حتالف بينهما، وقد تركا هذا االحتمال مفتوحا. ومل 
ي�سدر اأي ا�ستطالع للراأي ذي م�سداقية ب�ساأن االنتخابات، لكن املحلل 
ال�سيا�سي امل�ستقل �سبيتيم غا�سي يوؤكد اأن احتمال تكبد القادة ال�سابقني 

هزمية “مل يكن اأبدا مرجحا كما هو اليوم«.

الداعم الرئي�سي له، ثاين اأفقر منطقة يف اأوروبا. ويتف�سى فيه الف�ساد 
االأفق  ي�سد  ال�سكان، ما  ثلث  البطالة  واملحاباة فيما تطال  واملح�سوبية 
اأو  اأملييانيييييا  اإىل  الييهييجييرة  طييريييق  ب�سلوك  يحلمون  الييذييين  ال�سباب  اميييام 

�سوي�سرا اأو �سواهما، على غرار مئات اآالف املهاجرين.
املقاتلون  وبينهم  التقليديني،  ناخبيها  على  احلرب”  “اأحزاب  وتعول 

القدامى وموظفو االإدارات العامة و�سكان معاقل “القادة” ال�سابقني.
ويقول اآدم زينيلي )67 عاما( وهو من قدامى مقاتلي درينيكا )غرب(، 
ال�سلطة،  يف  “املحررون”  يبقى  اأن  يريد  اإنييه  تاجي،  الرئي�س  منطقة 
حبهم  واإثيييبيييات  بحياتهم  للت�سحية  ا�ييسييتييعييداد  عييلييى  “كانوا  مييو�ييسييحييا 
املييدن. وقال  �سيما يف  ال�سبان، وال  اال�ستياء منت�سر بني  لكن  لبلدهم«. 
فيدان غا�سي العاطل عن العمل البالغ من العمر 26 عاما يف بري�ستينا 
االأزمة  ميين  املييافيييييا  عليه  ت�سيطر  فا�سد  بلد  رئي�س  تييربئيية  ميكن  “ال 

وتتهم “القادة” وال �سيما ها�سم تاجي ورامو�س هاراديناي باأنه جمرمو 
حرب. وال تزال العالقات بني الطرفني متوترة للغاية وت�سهد فرتات 
يف  وكو�سوفو  �سربيا  بني  متوقفة  واملحادثات  ال�سديد.  الت�سعيد  من 
حني اأن اتفاقاً مت توقيعه عام 2013 برعاية االحتاد االأوروبي ما زال 
البالغ  حربا على ورق يف اجلزء االأكرب منه. و�سيختار �سرب كو�سوفو 
عددهم 120 األفا نوابهم الع�سرة، غري اأنهم ما زالوا يدينون بالوفاء 
لبلغراد ولي�س لربي�ستينا. ومتنع �سربيا وحلفاوؤها ويف طليعتهم رو�سيا 
ع�سرات  وترف�س  املتحدة  االأمم  يف  مقعد  �سغل  من  كو�سوفو  وال�سني، 

الدول االعرتاف باالإقليم ال�سربي ال�سابق كدولة ذات �سيادة.
اأن  بل  كو�سوفو،  �سكان  من  العديد  بييراأي  م�سكلة  اأخطر  لي�ست  وهييذه 
اللذان  واجلييمييود  املعي�سية  االأو�ييسيياع  �سعوبة  هييو  منه  يعانون  مييا  اأكييرث 
االأمريكية،  االإدارة  بح�سب  هو  وكو�سوفو  اال�ستقالل.  حما�سة  اأعقبا 

•• بري�صتينا-اأ ف ب:

ترتقب املعار�سة يف كو�سوفو االنتخابات الت�سريعية االأحد عازمة على 
اإبعاد قادة احلرب ال�سابقني الذين يديرون البلد منذ اإعالن ا�ستقالله 
للمقاتلني  ال�سيا�سي  الزعيم  تاجي  ها�سم  الرئي�س  وكان   .2008 عام 
-1998 يف  ال�سربية  الييقييوات  �سد  حربهم  يف  االألييبييان  االنف�ساليني 
املنتهية  الييوزراء  رئي�س  اأن  األييف قتيل. كما   13 اأوقعت  والتي   ،1999
واليييتييه رامييو�ييس هييارادييينيياي املييعييروف بلقب رامييبييو كييان ميين قييادة جي�س 
كو�سوفو  حزب  قائمة  يرتاأ�س  التي  في�سيلي  وقييادري  كو�سوفو،  حترير 
اأحيييزاب احلييرب تلك، كييان يف املا�سي قائد جهاز  اأكييرب  الييدميييوقييراطييي، 
ال�سابقني  قادة احلرب  ال�سلطة. ومل يف�س عهد  الوا�سع  اال�ستخبارات 
االأوروبي  االحتيياد  م�ساعي  من  بالرغم  �سربيا  مع  للو�سع  تطبيع  اإىل 
اآخر  انتهاء  على  عقدين  بعد  هذه  البلبلة  بييوؤرة  ا�ستمرار  من  املتخوف 
النزاعات التي قادى اإىل تفكك يوغو�سالفيا. وترف�س بلغراد اال�ستقالل 
اإقليمها ال�سابق الذي ي�سكل االألبان غالبية �سكانه،  اأعلنه اأحاديا  الذي 

املعار�سة تعتزم اإق�ساء قادة احلرب يف كو�سوفو  

   يبدو اأن االأمري كتب بيانه الطويل 
دون م�ساعدة من م�ست�ساريه.  جدا 
واأعييليين عن اإطييالق دعييوى ق�سائية 
ب�سبب  ميل  �سنداي  �سحيفة  �سد 
انييييتييييهيييياك اخلييي�يييسيييو�يييسييييييية. وكيييانيييت 
فرباير،  يف  نيي�ييسييرت  قييد  ال�سحيفة 
موجهة  ميغان،  زوجته  من  ر�سالة 
حيث  ميياركييل،  توما�س  والييدهييا  اإىل 
تو�سلت اإليه اأن يتوقف عن التحدث 

اإىل و�سائل االإعالم.

تلميحات عن�شرية
عيييياًمييييا، دوق   35 هيييييياري،  ييييقيييول     
�ييسييئييم ميييين كونه  اإنييييييه  �ييسييا�ييسييكيي�ييس، 
“املعاناة  على  ال�سامت”  “ال�ساهد 
تتعر�س  التي  لزوجته،  اخلا�سة” 
من  “زمرة  نه�س  اإىل  اأ�ييسييهيير  ميينييذ 
“ت�سّوهها،  التي  االإعالم”،  و�سائل 

يومًيا تقريًبا طيلة ت�سعة اأ�سهر«. 
تعر�ست  االأخيييييييييرية،  االآونيييييييية  يف     
ميغان، 38 عاًما، اأمريكية من اأ�سل 
لالنتقاد  �سابقة،  وممثلة  اإفريقي، 
يف  االفييييراط  ب�سبب  منتظم  ب�سكل 
حل�سورها  جلييمييودهييا،  اأو  احلييركيية 
الييطيياغييي اأو غييري اليييكيييايف، كييل ذلك 
ال  عن�سرية  تلميحات  خلفية  على 

ميكن اإنكارها.
اأ�سبحت زوجتي  »ل�سوء احلييظ،      
ل�سحافة  االأخيييييييييييرية  الييي�يييسيييحييييييية 
تطلق  التي  الربيطانية  التابلويد 
التفكري  دون  االأفيييراد  �سد  حمالت 

يف العواقب -حملة عنيفة ت�سارعت 
العام املا�سي، واأثناء حملها، وخالل 
والدة  بعد  االأوىل  القليلة  االأ�ييسييهيير 
ابيينيينييا، يكتب االأمييييري غييا�ييسييبييا... ال 
و�سف  يف  اأبييييييداأ  اأن  حييتييى  ميييكيينيينييي 
الييبيي�ييسييرييية لهذه  الييتييكييلييفيية  ميييقيييدار 
امليييوؤملييية، خا�سًة  امليي�ييسييتييمييرة  الييدعيياييية 
عندما تكون عن وعي وق�سد، كاذبة 

وعنيفة«.
   اأنهى الزوجان يف االآونة االأخرية 
مع  اإفيييرييييقيييييييا  اإىل  ر�ييسييمييييية  رحيييلييية 
ابيينييهييمييا اأر�يييسيييي، الييبييالييغ مييين العمر 
ال�سحف  ته�سم  ومل  اأ�سهر.  اأربييعيية 
عدم  يف  اليييزوجيييني  رغييبيية  ال�سعبية 
ال�سماح  وعيييييدم  طييفييلييهييمييا،  اإظييييهييييار 
بال�سور اأثناء تعميده، اأو حتى عدم 

الك�سف عن اأ�سماء العرابني.

»حتر�ش«
    ظلُّ والييدة هيياري، االأمييرية ديانا، 
عن  �سنها،  يف  تقريًبا  توفيت  الييتييي 
عييياًميييا، يف حادث   36 ييينيياهييز  عييميير 
مالحقتها  اأثيينيياء  باري�س  يف  �سيارة 
بو�سوح  يطفو  امل�سورين،  قبل  من 
على هذه الر�سالة. كان هاري يبلغ 
من العمر 12 عاًما، و�سقيقه وليام 
اأبًدا  15 عيياًمييا. وال يخفي االثيينييان 
ال�سحافة  عييلييى  الييكييبييري  حييقييدهييمييا 

ال�سعبية.
يييكييون فيييييه ال�سيء     »يييياأتيييي وقيييت 
اليييوحيييييييد اليييييييذي ييييجيييب فيييعيييليييه هو 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
   تييو�ييسييل املييمييثييلييون اليييرو�يييس اإىل 
اإفريقيا  حيييكيييومييية  مييييع  اتيييفييياقيييات 
حيث  املييا�ييس  ال�ييسييتييخييراج  الو�سطى 
بيع  ويتم  قانونية.  جتييارتييه  تكون 
قانونيا،  الكرمية  االأحييجييار  بع�س 
االجتار  يييتييم  منها  الييعييديييد  ولييكيين 
يقاتلون  الذين  املتمردين  مع  بها 
اأ�سفرت  وقيييد  امليينيياجييم.  اأجييييل  مييين 
ا�ستمرت  الييتييي  االنييتييفييا�ييسيية،  تييلييك 
�ييسييت �يييسييينيييوات، عييين مييقييتييل االآالف 
اأكرث من  و�سردت  االأ�سخا�س،  من 
مليون اآخرين يف اإفريقيا الو�سطى، 
بل اإن اأعوانا رو�سا تعاونوا مع قتلة 
متمردين، للح�سول على املا�س يف 

املناطق املحظورة فيها جتارته.
اليي�ييسييراكيية الغريبة  ُتييظييهيير هيييذه     
الرو�سي  التقدم  اأّن  البلدين،  بني 
وثيًقا  ارتييبيياًطييا  يرتبط  الييبييالد  يف 
حت�سل  اأن  ميييكيين  الييييذي  بييالييربييح 
عليه رو�سيا هناك. وهذه ال�سراكة 
اجلديدة ميكن اأن تثبت اأنها �سوق 

خطرة وت�سكل تهديدا. 
   رحبت حكومة اإفريقيا الو�سطى 
ي�سمح  ا�ستقرار  الإيييجيياد  بييالييرو�ييس 
ب�سكل  املييا�ييس  ميين  املييزيييد  ببيع  لها 
قانوين، وا�ستخدام االأموال الإعادة 
بناء االأمة. “التمرد يف بلدنا كلفنا 
يالوكي  األييييييربت  ييييقيييول  غالياً”، 

مييواجييهيية هيييذا املييوقييف، الأنيييه يدمر 
بكل  االأرواح.  ويييييدميييير  اليييينييييا�ييييس، 
ب�ساطة، هذا حتّر�س يخيف ويدفع 
هاري.  االأميييري  يوا�سل  لل�سمت”، 
م�سيفا “رمبا مل يكن هذا االإجراء 
هيييو االأكيييييرث اأميييياًنييييا، لييكيينييه االإجيييييراء 

اأن  العميق هو  ال�سحيح، الأن خويف 
ما  راأيييت  لقد  نف�سه.  التاريخ  يعيد 
�سخ�س  ابييتييذال  يتم  عندما  يحدث 
اأنييه مل يعد ُيعامل  اأحبه اىل درجيية 
حقيقي،  ك�سخ�س  اإليييييه  ييينييظيير  اأو 
لقد فقدت اأمي، واالآن اأرى زوجتي 

رئي�س  با�سم  املتحدث  موكبيمي، 
الو�سطى،  اإفيييرييييقيييييييا  جيييميييهيييوريييية 
اأحييد الإنقاذنا  ييياأت  “مل  انه  موؤكدا 
ومب�ساعدتها،  رو�ييسيييييا،  با�ستثناء 
�سنكون قادرين على تاأمني مناجم 
امليييييا�يييييس«.     وييييقيييول حمييلييلييون، اإن 
رو�سيا ارتبطت بجمهورية اإفريقيا 
العاملية،  اأهميتها  لتاأكيد  الو�سطى 

“اإنهم  مييالييييية.  تعوي�سات  وجيينييي 
واحللفاء،  االأ�يييسيييدقييياء  يييجييمييعييون 
وييييجيييدون بيييييئييات مييتيي�ييسيياهييليية لبيع 
واكت�ساب فر�س جتارية”،  �سلعهم 
�ييسييرح جييييود ديييفييريمييونييت، مدير 
برنامج اإفريقيا يف مركز الدرا�سات 
م�سيفا  والدولية،  اال�سرتاتيجية 
الييييرتاجييييع  يييي�يييسيييتيييثيييميييرون  “انهم 

كقوة  اأنف�سهم  لتقدمي  االأمريكي 
عاملية«.

»�ملا�ش دموي«
   رغم قيمة هذه االأحجار الكرمية، 
�سديًدا  احلييرمييان  يييكييون  مييا  غالباً 
بالن�سبة ل�سكان اإفريقيا الو�سطى. 
قاع حفر حفرها  املا�س موجود يف 

�سحية نف�س القوى القوية ».
كا�سفة.  بجملة  االأمييييري  ويييخييتييم     
“دعمه  عيييليييى  اجلييييمييييهييييور  يييي�يييسيييكييير 
قبل ان ي�سيف: “قد ال  امل�ستمر”. 
نحتاجه  لكننا  كذلك،  االأميير  يبدو 

حًقا«.                   عن لبري��شيون

ييييورو   2.75 يييتييقييا�ييسييون  رجيييييال 
اعتربت   ،2013 عيييام  اليييييييوم.  يف 
كيييييييميييربيل، وهييييي حتالف  عييمييلييييية 
الدول   2003 عييام  اأن�ساأته  دويل 
املجتمع  ومنظمات  املا�س  ومهنيو 
امل�سلحة  اجليييمييياعيييات  مليينييع  امليييييدين 
ميين اال�ييسييتييفييادة ميين جتيييارة املا�س، 
اعتربت، اأن احلجارة الكرمية هي 
بيع  اأي  وحييظييرت  دموي”  “املا�س 

للحجارة من البالد.
االأمريكية  اليي�ييسييلييطييات  وتيييقيييدر     
وجييييييييييود امليييييرتيييييزقييييية اليييييييرو�يييييييس يف 
الو�سطى  اإفيييرييييقيييييييا  جيييميييهيييوريييية 
لييكيين مت ر�سد   .400 ميين  بيياأكييرث 
عييمييليييييات الييتييعييدييين اليييرو�يييسييييييية يف 
االأحجار  فيها  تعترب  التي  املناطق 
ح�سب  دموية”،  “اأملا�ًسا  الكرمية 
حمليني  وم�سوؤولني  دبلوما�سيني 
جمموعاتهم  تعمل  حييرب  واأميييراء 

هناك. 
االأحجار  ميينيياجييم  الييبييلييد  ييييوّفييير     
واالأعلى  وفييييرة  االأكيييييرث  الييكييرمييية 
املا�سات  هييذه  تهريب  ويتم  جييودة. 
املييييجيييياورة.  الييييييدول  اإىل  بييانييتييظييام 
البالد،  امليينيياجييم يف  وحيي�ييسييب وزيييير 
“يعترب  فيياتييران،  مبويل  ليوبولد 
العامل اليوم ان املا�س عندنا “اأملا�ًسا 
دموًيا “، ولكن لن ي�ستمر ذلك... 

�سنفر�س �سيطرتنا«.
عن �شليت �ف �ر

تخلى عن �شبط �لنف�ش �لربيطاين

االأمري هاري يهاجم �سحف التابلويد بقلمه...!

االمري هاري ي�ستح�سر ما�ساة والدته

ميغان 
�سحية 
حتر�س 
اعالمي

الرو�س لتامني املناجم

نافذة 
م�شرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة �كت�شاف كيف يفكر �لآخر

•• اإدوارد تيرتو

     كان االثنني املا�سي، يوم حداد وطني يف فرن�سا 
43 عييياًميييا مييين احلياة  �يييسيييرياك،  تييقييديييراً جلييياك 
اجلمهوري  احلكم  من  يوًما   5985 ال�سيا�سية، 
يتخلف  الييثييالييث. مل  نابليون  االأطيييول منذ  -وهييو 
ولو �سوتا واحدا يف متجيد رئي�س حمبوب ب�سكل 
خا�س. رئي�س فرن�سا التي رحلت، ون�سعر بنوع من 
احلنني اليها. فرن�سا املفارقات: ريفية وح�سرية، 
ال�سيطان،  مييييع  ميييالئيييكييييييية  وخييييجييييوليييية،  وقييييحيييية 
ولييكيينييهييا كيياثييوليييييكييييية. تييكييره املييييال، ولييييي�ييس احلرية 
واال�ستخدامات التي يوفرها؛ تتم�سك باملوؤ�س�سات 
جتيد  �سخ�سية؛  ملنفعة  حلها  على  قيييادرة  ولكنها 
احل�ساب وترتكب الييزالت، عنيفة ب�سكل ال ي�سدق 

مع خ�سومها، ونبع حنان النهائي مع ال�سعفاء.

ف�شد �أي �شيء ل تخاطر باأي �شيء حتى ل تحُ
    فرن�سا متحم�سة لالإ�سالح يف خطب احلمالت 
االنتخابية، لكنها حري�سة دائًما على احلفاظ على 
يكون  اأن  �سريطة  القائم،  الو�سع  وعلى  مكا�سبها 
متيل  العبور جمياًل. “ تطفو ولكنها ال تغرق”: 
املخاطرة  بداًل من  والتيارات،  الرياح  اإرادة  ح�سب 

بانعطاف عنيف جدا، مييًنا او ي�ساًرا. 
   اإذا كان لفرن�سا رئي�س و�سطي واإن�ساين وح�سيف 
اىل درجة عدم املخاطرة باأي �سيء حتى ال يف�سد اأي 
�سيء، فهو جاك �سرياك. مل يكن التكرمي الوطني 
�ييسييديييدة كي  بييلييد  لييرغييبيية  جمييياين: فييهييو ا�ستجابة 
يلتقي حول اأحداث جماعية، نادرة ب�سكل متزايد، 
اأرخبيل  ان يتحول اىل  يف جمتمع يف طريقه اىل 
وجزر معزولة. اأخرًيا، بف�سل جاك �سرياك، الذي 
جّنب هالك فرن�سا يف احلرب على العراق، ميكننا 
الرئي�س  يفعل  كما  العامل،  اىل  التحّدث  موا�سلة 

ماكرون مع اإيران ورو�سيا وال�سني.
ال�سني  اليي�ييسييني، حتييديييدا، احتفلت جييمييهييورييية     
على  عاًما   70 مييرور  بذكرى  الثالثاء،  ال�سعبية، 
تاأ�سي�سها، مبرا�سم بعيدة جدا عن احلداد الوطني 
اأقيم لرحيل �سرياك. حيث االنتقال مبتعة  الذي 
اإىل املا�سي لتكرمي رجل مبداأ احليطة واالحرتا�س، 
ونهاية اخلدمة الع�سكرية ال�ساملة، وقدوم-جراء 
حل الربملان-نظام ال 35 �ساعة عمل، مما اأ�سعف 
ب�سكل قاتل القدرة التناف�سية لل�سركات الفرن�سية، 

وهيكلة امل�ست�سفيات العمومية،
   بينما عر�ست ال�سني بحما�س ف�سائلها العك�سية. 
ف�سائل بلد اجته بحزم نحو امل�ستقبل، مع حتمل 
اأي  رفيي�ييس  حييد  اإىل  عليه،  لل�سيطرة  املخاطر  كييل 
بلد يعمل على  فكرة تقوم على “احلذر امل�سبق”. 
طريقة “9-9-6”، وفًقا ملوؤ�س�س علي بابا )من 9 
�سباًحا اإىل 9 م�ساًء، 6 اأيام يف االأ�سبوع(، وال يرتدد 

يف اإظهار قوته املده�سة االقت�سادية والع�سكرية.

��شتعباد دول باأكملها
    لقد اأظهر اال�ستعرا�س املذهل الذي بلغ قوامه 
15 األف جندي، من بني اأ�سياء اأخرى، ال�سواريخ 

ال�سالح  حتمل  التي   41 فينغ  دونييغ  البالي�ستية 
النووي، وهي قادرة على �سرب االأرا�سي االأمريكية 

يف اأقل من 30 دقيقة. 
   ان ر�سالة ال�سني اليوم ال لب�س فيها. مبيزانية 
بالكاد  مقابل  دوالر  مليار   175 تبلغ  ع�سكرية 
 100 الييهييدف   ،1995 عييام  دوالر  مييليييييارات   10
برمائية  �سفن  خدمتهم  يف  بييحييري  جيينييدي  األيييف 
كامل  يعادل  ما  وتفعيل  الييربي،  لييالإنييزال  مثالية 
�سنوات،  اأربيييع  كييل  الفرن�سي  الع�سكري  االأ�ييسييطييول 
هجومية،  ع�سكرية  قييوة  ال�سني  اأ�سبحت  وهكذا 
التجارية  اليييييوم  اأ�ييسييلييحييتييهييا،  جميع  و�ست�ستخدم 
واملييالييييية، وغييييدا الييعيي�ييسييكييرييية، الأغيييرا�يييس الييغييزو اأو 

اال�ستعادة.
انهار  الييذي  ال�سوفياتي،  االحتييياد  عك�س  وعلى      
لعبة  ال�سني  لعبت  داخييلييه،  ميين  عيياميياً  �سبعني  يف 
الييعييومليية والييراأ�ييسييمييالييييية، وفيييازت بها بييامييتييييياز. لقد 
جدا  مهمني  ال�سيني  واحلييريييف  اليي�ييسييوق  اأ�ييسييبييح 
نتجراأ  ان  على  قدرتنا  دون  يحول  مما  ل�سركاتنا 
باأ�سرها تابعة  على حتدي ال�سني. و�سارت بلدان 
لها ب�سبب قوتها التجارية اأو امل�سرفية، وال �سيما 
املقلق لطرق احلرير اجلديدة  التقدم  من خالل 
اأوروبيييا  دول  وبع�س  باك�ستان،  اإىل  جيبوتي  ميين 
االأخرى  تلو  الييواحييدة  تقع  وال�سرقية  الو�سطى 

حتت تاأثريها.
�يييسيييرياك مييي�يييسيييوؤواًل عييين النهو�س  لييييي�ييس جييياك      
املت�سارع لل�سني، التي �ساعفت من ناجتها املحلي 
1995، وال عن  عيييام  ميينييذ  ميييرة   20 االإجيييميييايل 
الرتاجع اال�سرتاتيجي والع�سكري للغرب. نتذكر 
اأنه بداأ رئا�سته مببادرة �سجاعة �سمحت باحلفاظ 
على قابلية احلياة لقوة فرن�سا الردعية: ا�ستئناف 
يونيو  ميين  الييهييادئ،  املحيط  يف  النووية  التجارب 

1995 اإىل يناير 1996.

وهم مزدوج
   لييكيين، حتييت رئييا�ييسييتييه، و�سيا�سة ميين خييلييفييوه، مت 
وهم  اإىل  ا�ست�سلمنا  لقد  ال�سالم”.  “عائد  تبديد 
واجتماعي ميّول  اقت�سادي  وهييم منييوذج  مييزدوج: 
التاريخ”،  و”نهاية  املقبلة،  االأجيييييال  ح�ساب  على 
التوقيع  كان مبثابة  ال�سوفياتي  االحتاد  ف�سقوط 

على انت�سار الغرب وقيمه.
   وكرت�سب كيميائي، جاءت جنازة جاك �سرياك، 
الوهم  هييذا  لتزيل  ال�سينية،  الع�سكرية  وامل�سرية 
اأو  ال�سلطة،  االآن  تييرتك  الييتييي  االأجيييييال  املييييزدوج. 
تييفييارق احلييييياة، تييرتك لنا بييلييًدا فتاتا، ودولييية غري 

منظمة، تثقلها الديون وبال ا�سلحة. 
   اإن االحرتام املطلوب الأ�سالفنا، الذين فعلوا ما 
اأن يعمينا عن م�سوؤوليتنا يف  يف و�سعهم، ال ميكن 
والتي  املتعددة،  ال�سروخ  ذات  االأميية  وحييدة  اإ�سالح 
مل يييتييم ا�ييسييتيييييعييابييهييا ميينييذ احلييمييليية الييييواعييييدة عام 
املثابرة  االأمييير  يتطلب  ذلييك،  ولتحقيق   .1995
على الطريقة ال�سرياكية، ولكن بروؤية وقدرة على 

التنفيذ ديغولية اأكرث.
ترجمة خرية ال�سيباين

�سرياك - ماو: لكل ذكراه...!

كاتب وباحث، وم�ست�سار كوادر املوؤ�س�سات، ومن موؤلفاته كتاب عن
 الواليات املتحدة االأمريكية: 20 تريليون دوالر عن دار غرا�سيه.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ر�ئعة  ق�شة  �لكاأ�ش...  فا�شت  لقد     
�لأمري  وتخّلي  مو�جهة،  �ىل  تتحول 
�لربيطاين.  �لنف�ش  �شبط  عن  هاري 
�إىل �جلحيم �شعار عائلته �مللكي جد�، 
“ل تتذمر مطلًقا، ول تربر ول ت�شرح 

فقد قرر �لكام.  �أبًد�”، 
  يف ر�شالة ن�شرت للعموم م�شاء �لثاثاء، 
�شن �لبن �لثاين لاأمري ت�شارلز، وريث 
ع��ادي  غ��ري  عنيًفا  ه��ج��وًم��ا  �ل��ع��ر���ش، 
ترجمت  وقد  �لتابلويد.  �شحف  على 
كلماته مدى غ�شبه و�أمله وخماوفه... 

�إنها �شابقة يف �لدو�ئر �مللكية. 

ظلُّ �لأمرية ديانا، �لتي توفيت �أثناء ماحقتها 
من قبل �مل�شورين، يطفو بو�شوح على هذه �لر�شالة

يوّفر �لبلد �لأحجار �لكرمية �لأعلى جودة:

يف جمهورية اإفريقيا الو�سطى، رو�سيا تطارد املا�س...!

ي�شتثمر �لرو�ش �لرت�جع �لأمريكي لتقدمي �أنف�شهم كقوة عاملية
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وثائق  عيين  نقال  )بييي.بييي.�ييسييي(  الربيطانية  االإذاعيييية  هيئة  ذكيييرت 
بوري�س  اليييييوزراء  رئييييي�ييس  اأن  ا�سكتلندية  ملحكمة  مييقييدميية  حكومية 
جون�سون �سري�سل خطابا اإىل االحتاد االأوروبي لطلب اإرجاء انف�سال 
ت�سرين  اأكتوبر   19 بحلول  التييفيياق  التو�سل  يتم  مل  مييا  بريطانيا 
االأول. ويف ال�سهر املا�سي جنح اأع�ساء من املعار�سة يف جمل�س العموم 
يراأ�سه جون�سون يف تطبيق  الذي  املحافظني  ومعار�سون من حزب 
قانون يلزم بتمديد اأمد خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي ما مل 
اأن جون�سون تعهد بااللتزام  يتم التو�سل التفاق. وعلى الرغم من 
“اأيا  اإن بريطانيا �ستغادر االحتاد االأوروبييي  القانون فاإنه قال  بهذا 

كان الو�سع” يف 31 اأكتوبر ت�سرين االأول.
وعند تقدمي الطلب اإىل حمكمة ا�سكتلندية، حيث ي�سعى مناه�سون 
على  جون�سون  يجرب  اأمييير  على  للح�سول  الييربيييطيياين  لالنف�سال 
االمتثال اإىل القانون، قالت احلكومة اإن جون�سون اأقر بحقيقة اأنه 

ملتزم باإر�سال خطاب اإىل االحتاد االأوروبي لطلب االإرجاء.
فبو�سع  االمتثال،  تقاع�س جون�سون عن  ففي حال  للدعوى،  ووفقا 

املحكمة فر�س عقوبات ت�سمل الغرامة وال�سجن.
 

التنقيب  اأعييمييال  بييني قييرب�ييس وتييركيييييا ب�سبب  الييتييوتييرات  احييتييدمييت 
البحرية اأم�س عندما قالت نيقو�سيا اإن قرار تركيا اإر�سال �سفينة اإىل 
منطقة منحت فيها نيقو�سيا ترخي�سا للتنقيب البحري عن النفط 
حلقوق  اأنقرة  بانتهاكات  و�سفته  ملا  حاد”  “ت�سعيد  مبثابة  والغاز 
اجلزيرة ال�سيادية. وقالت اأنقرة التي تتحدى االنتقادات االوروبية 
املقبل  اال�سبوع  جديدة  عمليات  �ستبداأ  احلفر  �سفينة  اإن  املتزايدة 
“تاأ�سف  اإن بريطانيا  الوقت الذي قال فيه دبلوما�سي بريطاين  يف 

ب�سدة” الأي عمليات حفر يف املياه القريبة من اجلزيرة.
تنقيب عن  �سفينة  اأر�ييسييلييت  اأنييهييا  اخلييمييييي�ييس  اأميي�ييس  تييركيييييا  واأعييليينييت 
املييييييياه قييبيياليية جييينيييوب قيييرب�يييس حيييييث منحت  اليينييفييط والييييغيييياز اإىل 
املواد  عن  التنقيب  حقوق  بالفعل  اليونانية  القرب�سية  ال�سلطات 
اإن  تركيا  وتييقييول  وفرن�سية.  اإيييطييالييييية  ل�سركات  الهيدروكربونية 
بع�س املناطق التي ت�ستك�سفها قرب�س هي اإما على جرفها القاري، 
اأو يف مناطق يتمتع فيها القبار�سة االأتراك بحقوق مت�ساوية يف اأي 
بحفر  بالفعل  تركيا  وقامت  اليونانيني.  القبار�سة  مع  اكت�سافات 
بئرين يف املياه اإىل ال�سرق والغرب من اجلزيرة، مما اأثار احتجاجات 
قوية من نيقو�سيا واالحتاد االأوروبي يف االأ�سهر االأخرية، مبا يف ذلك 
فر�س عقوبات من جانب االحتاد االأوروبي. ويف بيان �سديد اللهجة 
اتهمت الرئا�سة القرب�سية تركيا باللجوء اإىل “اأ�ساليب بلطجة من 
عهد وىل” ودعت تركيا اإىل االن�سحاب من املنطقة. واأ�سافت “هذا 
من  املتكررة  للنداءات  تركيا  لتحدي  مثال  هو  اجلديد  اال�ستفزاز 
االحتاد االأوروبي واملجتمع الدويل لوقف اأن�سطتها غري القانونية«.

 

اأن  تظهر  ية  ن�سّ ر�سائل  اليينييواب  جمل�س  يف  الدميوقراطيون  ن�سر 
املبعوث االأمريكي اخلا�س لكييف قال للرئي�س االأوكراين فولودميري 
زيلين�سكي اإن عليه فتح التحقيق الذي يطالب به الرئي�س االأمريكي 
دونالد ترامب اإذا كان يرغب بتلقي دعوة لزيارة وا�سنطن. وترامب 
يف  املحتمل  خ�سمه  ب�ساأن  للتحقيق  زيلين�سكي  على  بال�سغط  مّتهم 
انتخابات 2020 جو بايدن مقابل م�ساعدات ع�سكرية قدرها 400 
مليون دوالر، يف ف�سيحة اأدت اإىل فتح حتقيق يهدف لعزل الرئي�س 
الدميوقراطيون  النواب  ن�سرها  التي  الر�سائل  وتظهر  االأمريكي. 
اأوكييرانيييييا كيييورت فييولييكيير كتب  اأن املييبييعييوث االأميييريكيييي اخلييا�ييس اإىل 
الأندري يرماك، كبري معاوين زيلين�سكي، متعّهداً برتتيب زيارة اإىل 
وا�سنطن للرئي�س االأوكراين اجلديد مقابل التحقيق. وكتب فولكر 
يف ر�سالة بتاريخ 25 متوز/يوليو “و�سلني من البيت االأبي�س -- اإذا 
اأقنع الرئي�س ز )زيلين�سكي( ترامب باأنه �سيحقق +ليعرف حيثيات 
حظ  وا�سنطن.  اإىل  لزيارة  تاريًخا  �سنحدد   ،2016 يف  ح�سل+  ما 
هم ترامب بال�سغط على زيلين�سكي لفتح حتقيق بالف�ساد  �سعيد«. واتُّ
بحق بايدن يف ات�سال جرى يف وقت الحق من اليوم ذاته عرب جعل 

هذه اخلدمة �سرًطا لتقدمي م�ساعدات ع�سكرية اإىل اأوكرانيا.

عوا�صم

لندن

اأثينا

وا�سنطن

االأمم املتحدة تدعو للتحقيق 
يف مقتل متظاهرين بالعراق 

•• جنيف-اأ ف ب:

ت االأمم املتحدة ال�سلطات العراقية ام�س على التحقيق �سريًعا وب�سفافية  ح�سّ
مقتل  اأ�سفر عن  ما  املتظاهرين  بحق  القّوة  االأميين  قييوات  ا�ستخدام  م�ساألة  يف 
مارتا  االإن�سان  حلقوق  املتحدة  االأمم  مكتب  با�سم  املتحدثة  وقالت  الع�سرات. 
العراقية  احلييكييوميية  “ندعو  جنيف  يف  لل�سحافيني  ت�سريحات  يف  هييورتييادو 
وجاءت  ال�سلمي.  والتجّمع  التعبري  بحرية  حقهم  مبمار�سة  للنا�س  لل�سماح 
اليوم  يف  االأمييين  وقيييوات  املتظاهرين  بييني  ال�سدامات  توا�سلت  بينما  دعوتها 
وفق  ا،  �سخ�سً  34 مقتل  عن  اأ�سفرت  التي  الوا�سعة  االحتجاجات  من  الرابع 
ح�سيلة اأح�ستها وكالة فران�س بر�س. واأفادت هورتادو اأن مكتب االأمم املتحدة 
ا يف بغداد، م�سيفة  حلقوق االإن�سان تاأّكد ب�سكل م�ستقل من مقتل 12 �سخ�سً
االأمن«.  قييوات  من  عنا�سر  بينهم  التقارير،  وفييق  بجروح  اأ�سيبوا  “املئات  اأن 
“مت اعتقال ع�سرات املتظاهرين رغم االإفراج الحًقا عن معظمهم«.  واأ�سافت 
واندلعت التظاهرات احتجاًجا على الف�ساد والبطالة وغياب اخلدمات يف بغداد 
الثالثاء قبل اأن متتد اإىل مناطق اجلنوب التي ي�سّكل ال�سيعة غالبية �سكانها، 
ال�سمالية والغربية هادئة ن�سبًيا. وتعد االحتجاجات  يف حني بدت املحافظات 
تخرج  ما  عييادة  بلد  وا�ستقالليتها يف  الوا�سحة  لعفويتها  نظراً  م�سبوقة  غري 
التظاهرات فيه بدعوة من �سخ�سيات �سيا�سية اأو دينية. وقالت هورتادو “ن�سعر 
بالقلق من التقارير التي ت�سري اإىل اأن قوات االأمن ا�ستخدمت الذخرية احلّية 
والر�سا�س املطاطي يف بع�س املناطق، واأنها األقت قنابل الغاز امل�سيل للدموع 
م�سددة على اأن “ا�ستخدام القوة” يف التعامل  كذلك مبا�سرة على املحتجني”، 

مع التظاهرات يجب اأن يكون يف احلاالت “اال�ستثنائية” فقط.

��شتقر�ر �شمال �شرق �شوريا رهن بدعم دويل لاأكر�د

ملاذا ي�سعب اأن ت�سري املنطقة االآمنة وفقًا خلطة اأردوغان؟

�ملو�شل ت�شتعيد عافيتها ببطء، وما ز�لت ًتكت�شف رفات موتى  

تو�سع االحتجاجات يفاقم املخاوف من عودة داع�س
•• بغداد-وكاالت:

يحذر  العراق،  ال�سعبية يف  التظاهرات  نطاق  تو�سع  مع 
االأو�سط  ال�سرق  ملركز  تنفيذي  مدير  فرانتزمان،  �سيث 
لييلييتييحييرييير والييتييحييليييييالت، كيياتييب ليييدى ميينييتييدى ال�سرق 
ا�ستئ�سال  اعتبار  اإىل  داعياً  داع�س،  عييودة  من  االأو�سط، 
اإقييليييييمييييية كييييربى، وحتييتيياج وا�سنطن  اأوليييويييية  الييتيينييظيييييم 

للم�ساعدة يف اإجناز هذه املهمة. 
اأن  اإنرت�ست”،  “نا�سونال  موقع  يف  فرانتزمان،  وكتب 
القوات االأمريكية يف �سمال العراق واثقة، بالتعاون مع 
�سركاء على االأر�س، من اإمكانية مواجهة فلول داع�س، 
الربية  جيوبه  اآخييير  التنظيم  فييقييدان  على  عييامييني  بعد 
هييينييياك.  ومييييرت خييميي�ييس �ييسيينييوات عييلييى تييقييدمي وا�سنطن 
تعزيزات اإىل قوة املهام امل�سرتكة ي عملية العزم ال�سلب. 
عرب  منت�سرة  ن�سبياً  �سغرية  قييوة  خييالل  وميين  واليييييوم، 
تربز  ولييكيين  العملية،  تتوا�سل  الييعييراق،  و�ييسييمييال  و�ييسييط 
اإذا كان  ذليييك، وميييا  �سيلي  مييا  بيي�ييسيياأن  امليييييييدان  اأ�ييسييئييليية يف 
داع�س يتح�سر للظهور ثانية.  ويقول الكولونيل جي�س 
نوي�سواندر، قائد كتيبة يف قوة املهام يف نينوى، جزء من 
مع  التكيف  حيياول  داع�س  اإن  اأمريكية،  بقيادة  التحالف 
اإيجاد اأماكن جديدة ال�ستغالل ثغرات يف الو�سع االأمني 

يف العراق، كي يبقى حياً. 

ر�أ�ش حربة
وبتواجده بالقرب من املو�سل، ي�سكل نوي�سواندر وعدة 
مئات من اجلنود جزءاً من راأ�س حربة لتحديد م�سادر 
“وجد داع�س �سعوبة يف البقاء  انبعاث داع�س. ويقول: 
فاقد  وهييو  احليي�ييسييور،  �سعيف  التنظيم  ويبقى  حياً”. 
اأن قطاعه  كما  تهريب.  وطييرق  اآمنة  وملييالذات  لالأر�س 
الذي ميتد حول مدينة املو�سل باجتاه احلدود ال�سورية 
العراقية  االأميين  يوماآً” وقييوات  كييان  كما  ن�سطاً  “لي�س 
تييييوؤدي واجييبييهييا جيييييييداً.  وحيي�ييسييب كيياتييب امليييقيييال، يختلف 

كامبل،  اآنييا  فيهم  مبن  اأجنبياً،  مقاتاًل   40 منهم  �سرفنا”، 
26 عاماً، قتلت يف العام املا�سي وهي تدافع عن  بريطانية، 
 12 ملقتل  تقديرات  وت�سري  تركي.  مدينة عفرين �سد غزو 
مع  احلييرب  يف  �سوريا  �سرق  �سمال  منطقة  ميين  مقاتل  األييف 
 20 اآذار(، ف�ساًل عن جرح  مار�س)  انتهت يف  والتي  داع�س، 
كييان بداية قييوة كردية لقوات برية  اآخييرييين. وتو�سع ما  األييف 
تتلقى دعماً جوياً ولوجي�ستياً من التحالف بقيادة الواليات 
املتحدة، اإىل اإدارة ت�سيطر على 30% من االأرا�سي ال�سورية، 

�سرق نهر الفرات.

 كانتونات
اأكيييرب جييزء من  ويلفت املييحييرر العييتييبييار �سمال �ييسييرق �ييسييوريييا 
البالد خارج �سيطرة الرئي�س ب�سار االأ�سد. وبعدما كانت يوماً 
منطقة كردية، يحكها جهاز طائفي ي�سم جمموعة معقدة 
ت�سمل مناطق ي�سيطر  “كانتونات”-  �سبعة  من جلان متثل 
وامييييراأة.  وح�سب  كييل منها رجييل  عييرب- ويحكم  �سنة  عليها 
حرا�سة  حتييت  يتنقلون  املنطقة  يف  غربيون  زال  مييا  املييحييرر، 
على  وا�سحة  عييالمييات  وهيينيياك   . �سريعة  عييربييات  يف  م�سلحة 
التحتية، مع  البنية  وتدهور  احلييرب،  الناجمة عن  االأ�سرار 
حركة اقت�سادية اأ�سا�سية، فح�سب. وح�سب اجلي�س املحلي، ما 
زالت هناك خاليا داع�سية نائمة. وتقول االإدارة الكردية اإنها 
حتتجز 6000 اأ�سري من داع�س، رغم اأن العدد االإجمايل قد 
يكون اأعلى، اإىل جانب ما يزيد عن 100 األف من امل�سردين 
القانون، على  داخل �سجون مكتظة، ومع�سكرات ينعدم فيها 
اأجل  ميين  يكافحون  بيياأنييهييم  ميي�ييسييوؤولييون  ويييقيير  مييتييزايييد،  نحو 

ال�سيطرة عليها. 

ل مبالة غربية
اإنه ال مباالة غربية.  �سا�سة حمليون مما يقولون  ويتخوف 
الدميقراطي  للمجل�س  م�ساركة  رئي�سة  عمر،  اأمينة  وتقول 
الدعم  “ن�ستحق  ال�سحراوية:  عي�سى  بلدة عني  ال�سوري يف 
�سنوات من  التي قدمناها طيلة ثماين  الت�سحيات  يف �سوء 
من  دعييم  اأي  لدينا  “لي�س  واأ�سافت:  داع�س”.  �سد  احلييرب 

•• عوا�صم-وكاالت:

االأ�سبوع  املييتييحييدة  ليييالأمم  الييعيياميية  اجلمعية  يف  كلمته  خييالل 
اأردوغيييييان: لقد  الييرتكييي رجييب طيب  قييال الرئي�س  املييا�ييسييي، 
امل�ستوى  على  �سخاًء  للم�ساعدات  مييزود  اأكييرث  لقب  ح�سدنا 

العاملي وا�ستقبلنا اأكرث النا�س تعر�ساً للتهجري.
وعمان  واالإميييارات  ال�سعودية  يف  ال�سابق  الهند  �سفري  ي�سرح 
تلميذ اأحمد يف �سحيفة ذي اراب نيوز ال�سعودية اأّن اأردوغان 
كان ي�سري يف هذه العبارة اإىل ا�ست�سافة دولته 3.6 ماليني 
الجئ من �سوريا التي مزقتها احلرب وقد اأنفقت 40 مليار 
اليوم  اأن ي�سل  للعناية بهم. لكن هذا االهتمام ميكن  دوالر 

اإىل نهايته.

ما يبدو حًا �شريعًا
يف  “ممر �سالم”  اإن�ساء  اأردوغيييان  اقييرتح  يف اخلطاب نف�سه، 
�سمال �سرق �سوريا ميتد على طول 480 كيلومرتاً وعر�س 
تركيا.  ميين  �ييسييوري  الجييئ  مليوين  ي�سم  كييي  كيلومرتاً   30
يتو�سع جنوباً  اأن  ميكن  االآمنة”  “املنطقة  اأّن عمق  واأ�ساف 
الييزور وي�سم مليون الجئ من  اأكييرث �سوب خط الرقة-دير 
�سمنهم من يعي�سون يف اأوروبا حالياً. تبدو “املنطقة االآمنة” 
الالجئني  االإنفاق على  اإّن  للكثري من م�ساكله.  �سريعاً  حاًل 
وهنالك  انكما�ساً.  يواجه  الييذي  الرتكي  االقت�ساد  ي�ستنزف 
عدوانية متزايدة �سد الالجئني من قبل املواطنني االأتراك 
واأنهم م�سدر م�ساكل  ي�سرقون وظائفهم  اأنهم  يرون  الذين 

للنظام العام.

كيف حتركت �أنقرة؟
اأ�ساف اأحمد اأنه رداً على هذه املخاوف، اأطلقت اأنقرة �سيا�سة 
قييا�ييسييييية. يف يييوليييييو )متييييييوز(، اأعيييطيييت مييهييليية لييالجييئييني غري 
تليني  لكن مت  للرحيل.  )اآب(  اأغ�سط�س   20 امل�سجلني حتى 
نف�سه،  الييوقييت  ويف  الرتحيل.  مهلة  ومتييديييد  ال�سيا�سة  هييذه 
عار�ست املنظمات االإ�سالمية هذه املقاربة القا�سية. لقد اأراد 
وا�سنطن  اأمييام حكومات  امل�ساألة  االإ�ساءة على هذه  اأردوغييان 
واالحتاد االأوروبييي واحل�سول على دعمها لي�س حل�سد دعم 
نف�سها.  االآمنة”  “املنطقة  خلطة  بييل  وح�سب  اأكيييرب  مييايل 
لل�سغط على االحتاد االأوروبي، قال اأردوغان اأوائل �سبتمرب 
)اأيلول( اإنه بغياب الدعم الغربي، لن يكون اأمام تركيا �سوى 
اأوروبا.  نحو  الالجئون  يتوجه  كييي  البوابات”  “فتح  خيار 
االحتاد  مع   2016 اتفاق  يف  اخليار  هييذا  تنفيذ  عن  امتنع 
االأوروبييي بعدما ح�سل على وعد بتلقي 6.5 مليارات دوالر 

كدعم مايل.

�شغط على و��شنطن
االأ�سا�سية  الدولة  هي  املتحدة  الواليات  تركيا،  اإىل  بالن�سبة 
التي تريد منها االن�سمام اإىل خطتها. متلك الواليات املتحدة 
الدميوقراطية  �سوريا  قييوات  يدعمون  جندي  األفي  حييوايل 
يف �ييسييمييال �ييسييرق �ييسييوريييا اأي امليينييطييقيية الييتييي يييرغييب اأردوغيييييان 
ال�سغط على  اأردوغييان  اأجل خطته. حاول  با�ستخدامها من 
وا�سنطن عرب التقرب من الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني 
وا�سرتى منظومة اأ�س-400 الرو�سية يف تناق�س مع �سيا�سة 
حلف �سمال االأطل�سي. اأدى ذلك اإىل طرد تركيا من برنامج 

تطوير مقاتلة اأف-35 االأمريكية. 
تل  بلدتي  احلييدود يف مقابل  اإىل  اأي�ساً  قواتها  تركيا  ونقلت 

اأبي�س وكوباين.

ت�شجيع متنوع
�سبيل  اإيييجيياد  على  املتحدة  الييواليييات  الرتكي  ال�سلوك  �سجع 
ملييعيياجليية امليييخييياوف الييرتكييييية املييرتييبييطيية بيياليي�ييسييوريييني االأكييييراد 
املوجودين على حدودها. يف اأغ�سط�س )اآب(، اأن�ساأت الدولتان 
�سبتمرب  اأوائييييل  ويف  احلييييدود  عييلييى  ميي�ييسييرتك  مييركييز عمليات 
اأردوغيييان هذا  راأى  ت�سيري دوريييات م�سرتكة.  بداأتا  )اأيييلييول( 
االأمريكي  الدعم  على  احل�سول  نحو  اأوىل  كخطوة  التطور 
اأوا�سط  اأنقرة  يف  اأ�ستانا  مل�سار  ال�ساد�سة  القمة  ويف  لفكرته. 
�سبتمرب، ح�سلت تركيا اأي�ساً على دعم رو�سيا واإيران ل “ممر 

ال�سالم” كي يعيد توطني الالجئني ومواجهة االإرهاب. 
وكتب اأحمد اأنه بت�سجيع من مو�سكو وطهران و�سف مكتب 
الدميوقراطية على  �سوريا  دم�سق قوات  وزارة اخلارجية يف 
للواليات  فرعية  كمتعاقدة  تخدم  اإرهييابييييية  “ميلي�سيا  اأنييهييا 
اأحييادي حية  اأردوغييان فكرة حترك ع�سكري  اأبقى  املتحدة”. 
اإجازات  باإلغاء  اأوامييير  الرتكية  ال�سحة  وزارة  اأ�ييسييدرت  وقييد 
كل  يجري  ال  لكن  الع�سكرية.  للعمليات  ا�ستعداداً  االأطييبيياء 

�سيء وفقاً ملا يريده اأردوغان.

عقبات تبد�أ من و��شنطن
باأردوغان  ترامب  يجتمع  اأال  االأمريكيون  امل�سوؤولون  �سمن 
اإقناعه  على هام�س اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، لتفادي 
االأمييريييكيييييون عداءهم  امليي�ييسييوؤولييون  يييخييِف  �سيئ. مل  بييالييتييزام 
ملخططات تركيا حول �سمال �سرق �سوريا. لقد اأكدوا الدعم 
واأملانيا  وفرن�سا  املتحدة  اململكة  واأظييهييرت  لق�سد  الع�سكري 
و�سرق  ل�سمال  الييذاتييييية  “االإدارة  اإىل  باالن�سمام  اهييتييميياميياً 
�سوريا” التي ترعاها الواليات املتحدة، مما يقرتح اأّن اأمريكا 
لن تخلي املنطقة يف اأي قريب. وثمة م�ساكل اأخرى مع خطة 

اأردوغان.

ثاث عر�قيل �أخرى
ت�سم  التوطني  الإعيييادة  حددها  التي  امل�ساحة  اأّن  اأحمد  راأى 
االأكييييراد.  ميين   75% بينهم  ميين  ن�سمة  األيييف   850 حيييوايل 
بالتايل، ال ميكن تطبيق اخلطة من دون تغيريات دميوغرافية 
بارزة. كذلك، ال ينحدر الالجئون من �سمال �سرق �سوريا بل 
اأن يكونوا م�سرورين  من غربها وجنوبها ومن ال�سعب جداً 
الرئي�س  عنها  يتحدث  التي  املنطقة  اإىل  نقلهم  اإعييادة  ب�ساأن 
بنية  ذات  قاحلة  املنطقة هي �سحراء  هييذه  اأخيييرياً،  الرتكي. 
ثالثة  اإىل  مليونني  حتييمييل  ت�ستطيع  وال  حمييييدودة  حتتية 
ماليني �سخ�س. مع عدوانية اأردوغان جتاه الوجود الكردي 
اأن تييوؤدي �سيا�سة حافة الهاوية الأردوغييان اإىل  واملخاوف من 
التحرك الع�سكري، يبدو م�سهد املنطقة �سبابياً جداً، وفقاً ملا 

ختم به الديبلوما�سي مقاله.

�شمال �شوريا
مع ا�ستمرار التوتر بني تركيا واالأكراد يف �سمال �سرق �سوريا، 
اإن المباالة الغرب متثل جزءاً  يقول م�سوؤولون من املنطقة 
دان  الحييظ  �ييسييوريييا،  �سرق  �سمال  زيييارتييه  وعند  امل�سكلة.  ميين 
“غارديان”  �سحيفة  لدى  واالأمني  الع�سكري  املحرر  �سباغ، 
الربيطانية، �سعف حركة ال�سري على ج�سرين قدميني فوق 
نهر دجلة ي�سكالن املعرب الر�سمي الوحيد نحو هذه املنطقة 

للحكم الذاتي التي ي�سكنها قرابة 5 ماليني �سخ�س.
وعند احلدود راأى �سباغ ن�سباً تذكارياً لرجال ون�ساء قتلوا يف 
قتال داع�س، ف�ساًل عن اآخرين ق�سوا وهم يحاربون ما غدا 
“�سهداوؤنا  اإىل جانب الن�سب:  – تركيا.  وكتب  اأ�سد خطراً 

التحالف، املدينة يف خريف 2016، ت�سرد حوايل 800 
مئات  احل�سار  من  وعانى  القتال،  ب�سبب  �سخ�س  األييف 

االآالف من �سكان املدينة.

ت�شافر م�شاكل
املو�سل ت�ستعيد عافيتها ببطء،  اأخذت  التحرير،   وبعد 
وما زالت ًتكت�سف، يف املدينة والقرى التي �سيطر عليها 
ت�سافر عدة  واأدى  نا�سفة.  وعبوات  رفات موتى  داع�س، 
م�ساكل لتخوف من عودة داع�س. ففي املقام االأول، جاء 
كلية  وهييم مل يختفوا  املنطقة،  هييذه  ميين  اليين  اأنيي�ييسييار 
ال�سحراء  من  اأو  دجلة،  امتداد  على  وقييرى  بلدات  من 

اليوم عما كان عليه قبل عامني، عندما دمرت  الو�سع 
�سدام  عهد  وفخر  عراقية  مدينة  اأكييرب  ثيياين  املو�سل، 
طرد  حتى  اأ�سهر  ت�سعة  ا�ستمرت  معركة  نتيجة  ح�سني، 
الغربي من  املعارك يف اجلزء  اأ�سد  داع�س منها.  ودارت 
ب�سبب  اليمنى”  “ال�سفة  اأحياناً  ت�سمى  والتي  املدينة، 
اآخر  اجتاه جريان نهر دجلة. وفد فجر املتطرفون، يف 
ال�سهري،  النوري  م�سجد  املو�سل،  يف  لهم  �سمود  نقطة 
حيث اأعلن زعيم داع�س اأبو بكر البغدادي” خالفته” يف 
وي�سري الكاتب لتدمري داع�س كنوزاً اأثرية يف    .2014
لبيع  املدينة  وا�ستخدام  دينية،  الأقليات  ومواقع  املدينة 
ال�سبايا. وعندما طوقت قوات عراقية بدعم من قوات 

اأهدافنا”،  حتقيق  على  العمل  نبا�سر  كييي  اليييدويل  املجتمع 
يف  بالرغبة  اأردوغييييان،  طيب  رجييب  الرتكي  الرئي�س  متهمة 
“�سن حرب«.  وعند اجتماع اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
يف نيويورك، قبل ع�سرة اأيام، دعا اأردوغييان الإن�ساء “منطقة 
اآمنة” بعمق 30 كيلومرتاً على اجلانب ال�سوري من احلدود 
الجئ  ماليني   3 اإىل  ي�سل  ما  ا�ستقبال  على  ي�ساعد  قد  ما 
مقيمني حالياً يف تركيا، وهو عر�س رف�سته االإدارة الوليدة 
بالفعل. وقالت عمر: “هذا ابتزاز لالجئني«.  وي�سري املحرر 
لزيارة قام بها وفد برملاين بريطاين، يف �سبتمرب) اأيلول( اإىل 
لبدء  مويلي،  را�سل  لويد  النائب  بقيادة  �سوريا  �سرق  �سمال 
عملية ح�سد دعم �سيا�سي. وقال مويلي اإن احل�سارة الدولية 
بناء  اإعييادة  اأو بدعم عملي الأجل  بالتكرمي  �سواء  تدين لهم، 

منطقتهم املدمرة. 

وجود غري معرتف به
وحتى تاريخه، تقت�سر امل�ساركة الربيطانية على وجود غري 
قوات  قادة من  ويقول  بريطانية.  لقوات خا�سة  به  معرتف 
تلك  مع  طيبة  “عالقاتهم  اأن  ق�سد(  الدميقراطية)  �سوريا 
جندي   1000 مييع  تييتييمييركييز  الييتييي  الربيطانية”  اليييقيييوات 

اأمريكي، وتقدم دعماً اأ�سا�سياً لالإدارة الوليدة. 
والنظام  ق�سد  بني  ن�سبياً  هادئة  عالقات  اإىل  الكاتب  ويلفت 
اأن  ال�سوري املدعوم من رو�سيا، رغم كونها حمييدودة، وحتى 
الذي  النفط  بع�س  يبيعون  باأنهم  �سراً  يعرتفون  م�سوؤولني 
ي�سيطرون عليه غرب نهر الفرات، يف حتٍد لعقوبات اأمريكية. 
“لي�س هناك  “ق�سد”:  وقال اجلرنال مظلوم كوباين، قائد 
اأي�ساً«.  وعو�ساً عنه، يتم الرتكيز  قتال جاد، وال حوار جاد 
م�ستعدون  “نحن  كييوبيياين:  وقييال  تركيا.  تهدئة  على  حالياً 
القومي  االأمييين  تهديد  لعدم  االأمييير  يتطلبه  مييا  بكل  للقيام 
الرتكي«.  وح�سب املحرر، تبدي منطقة �سمال �سرق �سوريا 
حذراً يف عدم التعريف عن نف�سها باأنها منطقة م�ستقلة، يف 
وقت لي�ست هناك �سهية دولية لتق�سيم البالد. ولكن الدعم 
تهديدات  مواجهة  يف  اأ�سا�سياً  اأ�سبح  االأمييريييكييي  الع�سكري 

الرئي�س الرتكي اأردوغان باجتياح املنطقة. 

واجلبال كجبل حمرين. وثانياً، ما زال �سكان غالبيتهم 
من العرب ال�سنة مهم�سني من قبل موزاييك من قوات 
ال�سعبي،  احليي�ييسييد  قيييوات  ت�سمى  ع�سكرية  �سبه  �سيعية 
بع�سها مدعوم من اإيران. وثالثاً، خلفت ا�ستباكات جرت 
يف اأكتوبر) ت�سرين االأول( 2017، بني بغداد وحكومة 
اإقليم كرد�ستان العراق، بعد اإجراء ا�ستفتاء على ا�ستقالل 
االإقليم، جراحاً مفتوحة وغ�سباً يف املنطقة الكردية فيما 
جماورة  ومناطق  املو�سل  على  عراقية  قييوات  ا�ستولت 
�ساعدت قوات الب�سمركة الكردية على حتريرها. ورابعاً، 
الذين هربوا من مناطق  النازحني  بعد جميع  يعد  مل 
عادوا،  اإ�ساءات بحق من  باملو�سل، ويحكى عن  حميطة 
وحيث اتهم بع�سهم باأنهم اأن�سار لداع�س. وح�سب كاتب 
املقال، متثل تلك امل�ساكل االأربع م�سكلة معقدة بالن�سبة 

للتحالف من 81 دولة وللقوات على االأر�س. 

م�شاكل �أكرب
اأحييييييداث من  تييقييرييير، غييطييى  كيي�ييسييف  اليي�ييسييييياق،  ويف ذات 
قدمه   2019 يييونيييييو)حييزيييران(  اإىل  اأبييريييل)نييييي�ييسييان( 
البنتاغون،  ليييدى  اليي�ييسييلييب  الييعييزم  ملهمة  الييعييام  املييفييتيي�ييس 
ويقول  الييعييراق.  تواجه  التي  االأكييرب  امل�ساكل  بع�س  عن 
الييعييمييل �سمن  عييلييى  اإن داعيي�ييس مييا زال قيييييادراً  الييتييقييرييير 
جمموعات �سغرية ويعرب احلدود بني �سوريا والعراق، 
على  عمليات  ميين  يكفي  مييا  تنفذ  ال  عراقية  قييوات  واأن 
طول احلدود، وال تن�سق فيما بينها، ف�ساًل عن ا�ستمرار 
اإيرانياً  مدعومة  جمموعات  قبل  من  تهديدات  وجييود 
ومعادية الأمريكيني وم�سالح الواليات املتحدة.  ويقول 
نييوييينيي�ييسييوانييدر اإن داعيي�ييس ال ميييلييك اليييقيييدرة عييلييي حتمل 
هجمات، اأو موا�سلة اإقامة “خالفته”. لقد فقد االأر�س 
التحدي  الكاتب،  ح�سب  ويبقى،  عقيدته.   بقيت  ولكن 
االأكييييرب يف احلييفيياظ عييلييى هييزمييية الييتيينييظيييييم االإرهيييابيييي، 
املنطقة  اإعييمييار  واإعييييادة  عييودتييه  ملنع  اليي�ييسييروط  و”و�سع 

وبنيتها التحتية«.

حكم  زميين  الييربملييان  مبييييداوالت  اهتماما  يييعييريون  التون�سيون  يكن  مل 
املجل�س  انتخاب  ومييع  ولكن  علي،  بن  العابدين  زييين  االأ�سبق  الرئي�س 
الثاين/نوفمرب  ت�سرين   22 يف  اأ�سغاله  وانطالق  التاأ�سي�سي  الوطني 
ال�سعب  عيياميية  ت�ستقطب  اجلييليي�ييسييات  بيييث  حيي�ييسيي�ييس  اأ�ييسييبييحييت   2011
االأهداف  كان من بني  دور مركزي.  لها  اأ�سبح  املعار�سة  واأن  خ�سو�سا 
غالبية  “النه�سة”  فيه  حازت  الذي  التاأ�سي�سي  للمجل�س  حددت  التي 
املقاعد عام 2011، امل�سادقة على د�ستور جديد للبالد خالل �سنة لكن 
االأمر مل يكن بال�سهولة املتوقعة نظرا للخالفات ال�سديدة حول بع�س 
�سنوات  بعد ثالث  الد�ستور  اعتماد  ليتم  بالهوية  تتعلق  التي  الف�سول 
الت�سابك  منذ هروب بن علي. تزايد اجلدل اىل م�ستويات و�سلت حد 
اأحيانا حول هل نعتمد م�سطلح “امل�ساواة” اأو “التكامل” اأو هل ن�سمن 

 •• تون�س-اأ ف ب:

�سهدت قبة الربملان التون�سي بباردو منذ ثورة 2011 �سجاال �سيا�سيا 
وم�ساحنات بني النواب مل تنته حول الد�ستور والقوانني اجلديدة، �سكلوا 
الربيع  ي�سمى  بالد  فيما  النا�سئة  الدميوقراطية  من خاللها مالمح 
وي�ستح�سرون  برملانا جديدا  االأحد  اليوم  التون�سيون  ينتخب  العربي. 
�سريط ذكريات جل�سات الربملان الذي كان ق�سرا زمن حكم البايات يف 
تون�س وقد ُزّين �سقفه باخل�سب املنحوت وبقطع ال�سرياميك املزرك�سة 
الفرتات  بع�س  يف  للنواب  غيابا  جل�ساته  بع�س  �سهدت  األييييوان.  بييعييدة 
واكتمل ن�سابهم حني تعلق االأمر بامل�سادقة على م�ساريع قوانني مهمة 
عقد  وحتى  الدولية  واالتفاقيات  املالية  قوانني  غييرار  على  ومف�سلية 

التحالفات ال�سيا�سية.
تداعيات  من  جنت  التي  البالد  يف  ال�سيادية  الييقييرارات  املكان  يف  تتخذ 

الربيع العربي وتوا�سل طريقها ال�سائك نحو الدميوقراطية.

ال�سريعة كم�سدر للت�سريع التون�سي ام ال. طالت �ساعات النقا�س املحتدم 
وتوا�سلت اىل مطلع الفجر اأحيانا بني اأروقة الربملان وغرفه التي يغلب 
عليها اللون االأخ�سر. �سهد الربملان حلظات فارقة يف تاريخ البالد اثر 
ثورة 2011 وخ�سو�سا مع اغتيال املعار�سني ال�سيا�سيني �سكري بلعيد 
وحممد الرباهمي عام 2013 وا�ستد ال�سراع االيديولوجي بني مع�سكر 
اال�سالميني والعلمانيني. مقر الربملان متاخم ملتحف باردو الذي �سهد 
يف اآذار/مار�س، مقتل 21 �سائحا اأجنبيا و�سرطيا تون�سيا يف اعتداء �سنه 
م�سلحني من تنظيم الدولة اال�سالمية. كان لتاريخ 26 كانون الثاين/

الد�ستور اجلديد. حينها  امل�سادقة على  2014 وقع خا�س مع  يناير 
تال�ست اخلالفات ال�سيا�سية بني اال�سالميني والي�ساريني ولو للحظات 
ونقل التلفزيون التون�سي �سورا تعانق فيها االإ�سالميون املت�سددون مع 

العلماين احلداثي وهم يرددون الن�سيد الر�سمي و�ساهد العامل �سورا 
لدميوقراطية بداأت تتخذ خطوات بطيئة لكنها واثقة اىل االأمام.

املجال  وفتح  ورئا�سية  ت�سريعية  انتخابات  اأول  نظمت  ال�سنة،  ذات  يف 
ملجل�س برملاين جديد بقيادة حزب “نداء تون�س” العلماين.

املييراأة ي�سريا فقد  اأ�سكال العنف �سد  مل يكن مترير قانون جترمي كل 
تطلب مدة زمنية طويلة ليتم اقرار قوانني تعاقب التجاوزات اجلن�سية 
والعنف �سد املراأة وحفظ حقوقها االقت�سادية واالجتماعية يف متوز/

اجلل�سات  “كانت  حميدة  باحلاج  ب�سرى  النائبة  تقول   .2017 يوليو 
العالنية يف بع�س االأحيان فرجة بنقا�سات عنيفة بع�سها �سخيف«.

االأمر  تتطلب  حني  اللجان،  داخييل  كانت  ال�سعيدة  “اللحظات  وتتابع 
ثالثة اأيام لالتفاق حول اما تغليب العائلة اأو الفرد” يف قانون جترمي 
“كانت هناك حلظات ال حتتمل  املييراأة. وت�سيف احلقوقية  العنف �سد 
احلقيقة  هيئة  حييول  املتوا�سل  احل�ساب  وت�سفية  الت�سويات  خ�سو�سا 

والكرامة” املكلفة بجرب ال�سرر ل�سحايا الديكتاتورية يف البالد.

برملان تون�س اأمام حتديات جديدة ملوا�سلة الدميوقراطية
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عربي ودويل

تلك ال�سراعات �سده.
   ورمبا من اجل تعزيز �سلطته، مّرر 
�ييسييي جييني بييييينييغ، يف مييوؤمتيير احلزب 
باأن  ليييه  ييي�ييسييمييح  بيينييدا   2016 عييييام 
احلياة.  مدى  عاما  �سكرتريا  يبقى 
ال  اأنييه  بينغ،  �سياو  دنييغ  كر�س  بينما 
يييجييوز مييراكييميية اأكييييرث ميين فرتتني 

مدة كل منهما اأربع �سنوات.
   ويف هذا ال�سياق، كان يوم 1 اأكتوبر 
جني  ل�سى  �سعيدا  حييدثييا  بالتاأكيد 
اأحد يف احلزب با�ستطاعته  بينغ، ال 

اأن ينازع يف اأهمية احلدث.
االحتفالية،  انييتييهيياء  بييعييد  لييكيين،     
للحزب  الييييعييييام  االأميييييييني  �يييسيييييييواجيييه 
الراهنة  امللفات  ال�سيني،  ال�سيوعي 
اجلبهة  عيييليييى  ليييليييغيييايييية.  املييييعييييقييييدة 
الييتييجييارييية، مييوقييف دونييياليييد ترامب 
جتيييياه اليي�ييسييني ال ييييتيييطيييور. وبيييييداأت 
ال�سني  تيي�ييسييدرهييا  اليييتيييي  امليينييتييجييات 
املفرو�سة  ال�سرائب  بحجم  تتاأثر 
ويعاين  املتحدة،  الواليات  يف  عليها 
هذه  من  ال�سيني  التجاري  امليييييزان 
االآثيييييييييار.    وامليي�ييسيياليية االخييييييرى، هي 
امليييظييياهيييرات امليينيياهيي�ييسيية لييليي�ييسييني يف 
يونيو.  ميينييذ  امل�ستمرة  كييونييغ  هييونييغ 
جذب  اإىل  فيها  امليي�ييسيياركييون  و�ييسييعييى 
انيييتيييبييياه اليييييييراأي اليييعيييام الييييييدويل عن 
طييريييق الييتيي�ييسييبييب بييحييد اأقيي�ييسييى من 
املدينة  يف  والفو�سى  اال�سطرابات 

يوم 1 اأكتوبر.
   حيييد انييتيي�ييسييار اليي�ييسييرطيية مييين هذه 
املتظاهرين  بيياإ�ييسييابيية  ولييكيين  اليينييييية، 
بيييجيييروح خيييطيييرية. وعييلييى ميييا يبدو، 
مل تخامر، يف اأي وقت من االأوقات، 
لتدّخل  الييتييخييطيييييط  نييييية  اليي�ييسييلييطيية 
هييونييغ كونغ.  اليي�ييسييييينييي يف  اجلييييي�ييس 
فييياالأوليييويييية بيياليينيي�ييسييبيية لييبييكييني، هي 
عييياًميييا على   70 االحيييتيييفيييال مبييييرور 
اليينييظييام. ومييع انييتييهيياء احلييفييل، تبداأ 
مييرحييليية جييديييدة يف الييعييالقييات بني 

ال�سني وهونغ كونغ.
   وعييلييى االأقيييييل، ميييكيين اعييتييبييار يوم 
يوًما  ال�سني،  2019 يف  اأكتوبر   1
العر�س  �ساهد  الييوطيينييييية.  لييلييوحييدة 
الييييييذي مت بيييثيييه عيييليييى اليييعيييدييييد من 
اليييقييينيييوات الييتييلييفييزيييونييييية اأكيييييرث من 
اأطلقت  كما  �سخ�س،  مليون   900
نف�س  يف  العمالقة  النارية  االألييعيياب 
امل�ساء يف �سماء بكني.     وككل عام يف 
ال�سني، تلي عادة هذا العيد الوطني 
ال�سروري  الييوقييت  بيياأ�ييسييبييوع.  عطلة 
لقادة ال�سني للبدء يف التفكري فيما 
 2029 عييام  عليه  يييكييون  اأن  ميكن 
لييالحييتييفييال بيييذكيييرى 80 �ييسيينيية من 

الثورة ال�سيوعية ال�سينية.

اال�ستعرا�س الع�سكري يكر�س طقو�سا تعود اإىل 
ماو ت�سي تونغ واحرتمها جميع الروؤ�ساء ال�سينيني 

تظل �لطريقة �لتي بنت بها �ل�شيوعية �ل�شينية 
�شلطتها عن�شر� �أ�شا�شيا يف تكوين كو�در �حلزب �ليوم

مع دنغ �سياو بينغ ف�سحت االأيديولوجية الطريق 
لتاأكيد �سل�سلة من االإ�سالحات الرباغماتية

بعد �نتهاء �لحتفالية، يو�جه �شي 
جن بينغ �مللفات �لر�هنة �ملعقدة للغاية

 هذا العام، حر�ست ال�سلطات 
ال�سينية على اإظهار قوة البالد

ر�شمّيا، يبد�أ تاريخ �لباد �حلديث 
بو�شول �ل�شيوعية �إىل �ل�شلطة عام 1949

من عام 1959 �إىل عام 2019:

الدالالت ال�ست يف ذكرى تاأ�سي�س ال�سني ال�سعبية...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

�ل�شخم  �حلفل  خال  بكن،  يف  �أكتوبر  من  �لأول       
�لذي �أقيم مبنا�شبة �لذكرى �ل�شبعن لتاأ�شي�ش �ل�شن 
�جلمهورية  رئي�ش  بينغ،  جن  �شي  ظهر  �ل�شعبية، 
و�لأمن �لعام �لأول للحزب �ل�شيوعي �ل�شيني، يف زي 

كول ماو. وطيلة �أربعن عاًما، فعل كل من خلفو� ماو 
ت�شي تونغ نف�ش �ل�شيء. وهذ� يكفي لإظهار �أن �لنظام 
�أّن �أ�شوله تكمن يف �ل�شيوعية �ملاوية  ل يريد ن�شيان 
�شر�ع  يكون  ما  وغالًبا  و�ملتق�شف،  �لز�هد  مبظهرها 
�لقوى د�خله عنيفا.     كل ع�شر �شنو�ت، حتتفل �ل�شن 
توىل  �لذي  �للينيني  �ملارك�شي  �لنظام  هذ�  بتكري�ش 

حر�شت  �لعام،  هذ�   .1949 عام  �لباد  يف  �ل�شلطة 
وقد  �ل��ب��اد،  ق��وة  �إظ��ه��ار  على  �ل�شينية  �ل�شلطات 
�أ�شبحت ثاين �أكرب �قت�شاد يف �لعامل، خلف �لوليات 
�ملتحدة. وكان �لأول من �أكتوبر فر�شة لت�شتعر�ش يف 
�شارع ت�شانغاآن و�شط بكن، 15 �ألف جندي من �لن�شاء 
يف  جتميعهم  مت  مثالية.  �ن�شجام  حالة  يف  و�لرجال 

�لتي  و�ل�شاحنات  �لدبابات  مئات  مع  تتناوب  �أف��و�ج 
�لأول  �لطابق  يف  �ل�شو�ريخ.     �أح��دث  عليها  كانت 
هذ�  ح�شر  �ملحرمة،  للمدينة  �جلنوبية  �لبو�بة  من 
�ل�شينيون �حلاليون وبع�ش  �لقادة  �لع�شكري  �لعر�ش 
ماو ت�شي تونغ،  �أعلى من �شورة  �لقد�مى، وقد وقفو� 

مبا�شرة قبالة ميد�ن تيانامنن.

ماو ت�سي تونغ وريت�سارد نيك�سون يف بكني 22 فرباير 1972

االحتفال بالذكرى ال�سبعني لقيام ال�سني ال�سيوعية

�سورة عمالقة ل�سي جني بينغ يف ميدان تيانامنن1 اأكتوبر 2019

�سي جني بينغ يف ال�سيارة املخ�س�سة للزعماء ال�سينيني ماو ت�سي تونغ يعلن تاأ�سي�س جمهورية ال�سني ال�سعبية

الرئي�س هو جينتاو يح�سر االأول من اأكتوبر 2009 العر�س الع�سكري يف بكني

�سي جني بينغ والرئي�سان ال�سابقان 
يح�سران العر�س الع�سكري

   قبل بدء العر�س، األقى �سي جني 
انه  فيها  اأعييليين  ق�سرية  كلمة  بينغ 
اأمتنا  اأ�س�س  اأن يهز  “ال �سيء ميكن 
العظيمة... وال �سيء ميكن اأن مينع 
التقدم  ال�سيني من  االأمة وال�سعب 
املدينة  ميين  خييرج  ثييم  االأمام”.  اإىل 
�ييسيييييارة هييونييغ ت�سي )“  املييحييرميية يف 
العلم االأحمر “(، ال�سيارة الر�سمية 
اإنها  املخ�س�سة للزعماء ال�سينيني. 
ن�سخة طبق االأ�سل حديثة لل�سيارة 

التي كان ي�ستخدمها �ستالني.
واقييييفييييا يف اجلييييييزء اخليييليييفيييي من     
ال�سيارة الثقيلة، كان الرئي�س يوجه 
مكرًرا،  امل�سطفة،  للقوات  التحية 
الرفاق!”، وهو بهذا  اأيها  “حتياتي 
ت�سي  ميياو  اإىل  تعود  طقو�سا  يج�سد 
الروؤ�ساء  جييميييييع  احيييرتميييهيييا  تيييونيييغ 
اليي�ييسييييينيييييني. ومييين الييوا�ييسييح اأنييييه ال 
ال�سينية  لييلييقيييييادة  بالن�سبة  جميييال 

تغيري هذه الطقو�س.
اأن  ذليييك، يجب  ميين  العك�س  على     
وجود  اإىل  �ييسيينييوات  ع�سر  كييل  ت�سري 
يعود  الييينيييظيييام  واأن  ا�يييسيييتيييميييراريييية، 
اإليييييهييا. وتييظييل الييطييريييقيية الييتييي بنت 
�سلطتها،  ال�سينية  ال�سيوعية  بها 
عيينيي�ييسييرا اأ�ييسييا�ييسيييييا يف تييكييوييين كيييوادر 
املو�سوع  هذا  ويحتل  اليوم.  احلزب 
التي يجب  الييدورات  مكاًنا مهًما يف 
اأن ي�ساركوا فيها كل خم�س �سنوات. 
ولكن، اإذا كانت اأ�س�س النظام، زاوية 
تييكييوييين رئييييي�ييسييييية، فييانييه يييتييم حتليل 
العقود ال�سبعة التي تلت واختيارها 
مييييين مييينيييظيييور عيييظيييمييية الييي�يييسيييني يف 

امل�ستقبل.

�لثورة �مل�شتمرة
   ر�سمّيا، يبداأ تاريخ البالد احلديث 
بو�سول ال�سيوعية اإىل ال�سلطة عام 
1949، والذي اأتى يف اأعقاب حرب 
اأهلية طويلة. خالل احلرب العاملية 
ال�سيوعي  احلييييزب  قيياتييل  الييثييانييييية، 
تيييونيييغ وجي�س  تيي�ييسييي  بيييزعيييامييية ميييياو 
الييتييحييرييير اليي�ييسييعييبييي اليي�ييسييييينييي، اإىل 
جانب الكوميينتانغ القوميني، �سد 
اجلي�سني  اأن  اإال  اليابانيني.  الغزاة 
انتهاء  مبييجييرد  ت�سابكا  ال�سينيني 
اأكييتييوبيير عام  االأول ميين  اليينييزاع، ويف 
يف  اليي�ييسيييييوعيييييون  انييتيي�ييسيير   ،1949

�سني مدمرة وفقرية.
   متيييييزت بييداييية بييرنييامييج ميياو ت�سي 
لالأرا�سي  الق�سري  بالتجميع  تونغ 
حق  يف  مذبحة  �ساحبته  الييزراعييييية 
عييييدد كييبييري مييين مييييالك االأرا�ييييسييييي. 
وعييييلييييى الييي�يييسيييعيييييييد اليييييييييييدويل، كييييان 
االحتاد  هييو  الوحيد  ال�سني  حليف 

ال�سوفياتي بزعامة �ستالني.
احتفل  عييينيييدميييا   ،1959 عيييييام     
بكني،  الييعيي�ييسييكييري يف  اال�ييسييتييعييرا�ييس 
اجلديد،  للنظام  العا�سرة  بالذكرى 
اأ�يييسيييبيييح االنيييفييي�يييسيييال عيييين االحتييييياد 
لتعزيز  و�ييسييوًحييا.  اأكيييرث  ال�سوفيتي 
ت�سي  ماو  اأطلق  ال�سيني،  االقت�ساد 
لالأمام”،  العظيمة  “القفزة  تونغ 
بال�سني  االرتقاء  اإىل  تهدف  والتي 
اإىل امل�ستوى االقت�سادي لربيطانيا. 
�سكل  يف  ال�سيني  الريف  تنظيم  مت 
اإن�ساء  يييتييم  اييييين  �ييسييعييبييييية  جتييمييعييات 
ي�سّغلها  اأن  يييجييب  كيييبيييرية،  اأفييييييران 
العمل  حييي�يييسييياب  عيييليييى  الييييفييييالحييييون 
الييزراعييي. تال ذلييك جماعة فظيعة 
ت�سببت يف وفيياة عييدة ماليني. وقاد 
العودة  اإىل  ال�سينيني  الزعماء  هذا 
التقليدي  االقت�سادي  التوجه  اإىل 

وتهمي�س ماو ت�سي تونغ.
الذكرى   1969 عييييام  �يييسيييادف     
ال�سني  جليييميييهيييوريييية  اليييعييي�يييسيييريييين 
الثقافية  اليييثيييورة  واأوج  اليي�ييسييعييبييييية 
اإطالق  مت  العظيمة.  الربوليتارية 

ثييييالث �سنوات  قييبييل  هييييذه االخيييييرية 
ميين ِقييبييل مييياو تيي�ييسييي تييونييغ وهدفها 
واأ�سبح  ال�سلطة،  ا�ستعادة  الرئي�سي 
االأول  يف  االأكييييييرب.  الييقييائييد  ييي�ييسييمييى 
االآالف  �سفق  بكني،  يف  اأكتوبر،  من 
ملوكب  ال�سباب  االأحمر  احلر�س  من 
اإنهم  اليي�ييسييعييبييي.  الييتييحييرييير  جييييي�ييس 
واأطاحوا  دائمة،  ثورة  يدافعون عن 
البالد،  مييوؤ�ييسيي�ييسييات  مييين  بييالييعييديييد 
الذين  امل�سوؤولني  اإذالل  خييالل  من 

يديرونها، علًنا.
ا�ستباكات  وقيييعيييت  بييييالييييتييييوازي،     
عيي�ييسييكييرييية خييطييرية عييلييى طيييول نهر 
اأو�يييييسيييييوري، اليييييذي ميييثييل جيييييزًء من 
احليييييييدود اليي�ييسييمييالييييية لييليي�ييسييني مع 
رو�يييسيييييييا. وبيي�ييسييبييب هييييذه احلييييييوادث، 
�سرية  ات�ساالت  يف  ال�سني  �ستدخل 
مع الواليات املتحدة انتهت يف مطلع 
عام 1972، اإىل زيارة مده�سة قام 
االأمريكي  الييرئييييي�ييس  بييكييني  اإىل  بييهييا 

ريت�سارد نيك�سون.

�لأولوية للتنمية �لقت�شادية

التبت  يف  لييالحييتييجيياجييات  الييعيينيييييف 
تييينيييجيييح يف  اليييي�ييييسييييني. ومل  �يييييسيييييورة 
الر�سمية  بييكييني  عيييالقيييات  تلميعها 
ال�سينية  اليييقيييومييييييية  بيييياجلييييزيييييرة 
اأ�سهر.  ب�سعة  بعد  املييربميية  تييايييوان 
باأن  الييغييرب  يف  ال�سائد  االعييتييقيياد  اإن 
املطاف  نهاية  يف  �ستتطور  ال�سني 
اإىل دميقراطية يتال�سى، يف حني اأن 
اأكرب  ثيياين  2010 هي  عييام  البالد 

اقت�ساد يف العامل.
   منذ اأن اأ�سبح �سي جني بينغ اأميًنا 
نوفمرب  يف  ال�سيوعي  للحزب  عاًما 
ال�سيا�سة  بت�سديد  يييقييوم   ،2012
هذا  يعود  وقييد  تدريجًيا.  ال�سينية 
اقت�ساد  يثريها  التي  املييخيياوف  اىل 
يحقق  وال  يتباطاأ،  اأنه  يبدو  �سيني 

�سوى ن�سبة منو بنحو 6 باملئة.
   ميين نيياحييييية اأخييييرى، ال ييييزال اأداء 
ا،  غام�سً ال�سيوعي  احليييزب  اأجييهييزة 
داخله  تييكييون  اأن  املحتمل  ميين  لييكيين 
تيييييييارات، ويييجييد املقربني  �ييسييراعييات 
ميييين �يييسيييي جييييني بييييييينيييغ �يييسيييعيييوبييية يف 
احتوائها، خا�سة عندما يتم توجيه 

املييمييلييكيية امليييتيييحيييدة هيييونيييغ كيييونيييغ اإىل 
“املنطقة  هييييذه  ووفييييييرت  الييي�يييسيييني. 
معرفة  اخلا�سة”  االقيييتييي�يييسييياديييية 
ال�سيني.  لالقت�ساد  كييربى  دولييييية 
ال�سينية  اليييتيييجيييارة  قيييبيييول  مت  كييمييا 
التجارة  ميينييظييميية  يف   2001 عييييام 
ل االقت�ساد  وبالتايل حت�سّ العاملية. 
اإمكانية االنفتاح على  ال�سيني على 
الليربالية الدولية، و�سي�ستفيد من 

ذلك اإىل حد كبري.

ت�شلب تدريجي
اأ�سبحت ال�سني   ،2009 اأكتوبر     
بقيادة هو جني تاو يف حالة تباين. 
وجتارتها،  م�ستمر  اقت�سادها  منييو 
انها  االأجنبية،  ا�ستثماراتها  وكذلك 
االألعاب  واأظييييهييييرت  بيييقيييوة.  تييتييطييور 
 2008 اأغيي�ييسييطيي�ييس  يف  االأوملييييبييييييييية 
اأن الييبييالد كييانييت قيييادرة متيياًمييا على 
وتاأكد  احلييجييم،  بييهييذا  حييدث  تنظيم 
االأداء عام 2009 من خالل اإقامة 

املعر�س الدويل يف �سنغهاي.
القمع  �ييسييوه   ،2008 عييام  اأن  اإال     

لل�سيا�سة  وا�سحة  توجيه  اإعيييادة      
من  االأول  يف  ظيييهيييرت  اليي�ييسييييينييييية، 
اأكتوبر عام 1979. مات ماو ت�سي 
تييونييغ قبل ثييالث �ييسيينييوات، ومت على 
الذين  منه،  املقربني  اعتقال  الفور 
دنغ  وتييوىل  االأربييعيية،  ع�سابة  �سكلوا 
قييد مت  كييان  �سياو بينغ، وهييو زعيييييم 
اليييثيييورة  خيييييالل  الييييريييييف  اإىل  نييفيييييه 
بداية  ال�سلطة  مقاليد  الثقافية، 

من عام 1978.
املييياويييية، متييت موؤاخذته  عييهييد     يف 
مهما  “لي�س  مييثييل:  عيييبيييارات  عييلييى 
اأ�سود...  اأو  اأبي�س  الييقييط  يييكييون  اأن 
ومعه،  الفئران”.  اأنه ي�سطاد  طاملا 
الطريق  االأييييدييييوليييوجييييييية  فيي�ييسييحييت 
االإ�سالحات  ميين  �سل�سلة  لتكري�س 
احلاجة  اإعييييالن  مت  الييرباغييميياتييييية. 
االأربعة:  الييتييحييديييثييات  حتييقيييييق  اإىل 
ال�سناعة والزراعة والعلوم والدفاع 
وي  املييينييي�يييسيييق  اأن  غيييييري  الييييوطيييينييييي، 
لقد  ال�سجن:  اإىل  ُير�سل  جينغ�سنغ 
باعتبارها  الييدميييقييراطييييية  اإىل  دعيييا 
حدود  هناك  اخلام�س...  التحديث 

لل�سينيني  قيييال  اثرياء”،  “كونوا 
خالل جولة يف جنوب البالد، موؤكدا 
“يجب اأن ناأخذ العنا�سر االإيجابية 
على  اال�سرتاكية  لبناء  للراأ�سمالية 
و�سع  مت  ال�سينية”.  الييطييريييقيية 
وقد  واالنييفييتيياح،  لييالإ�ييسييالح  �سيا�سة 
ال�سوق  “اقت�ساد  فكرة  ت�سمني  مت 
ال�سيني.  الد�ستور  يف  اال�سرتاكي” 
ال�سني  �ست�سهد  كييبييرية،  وبيي�ييسييرعيية 
مييييعييييدل منييييو �يييسييينيييوي حيييييييوايل 10 

باملئة.
عام  اأكيييتيييوبييير  مييين  االأول  بييحييلييول     
بفرتة  متيير  ال�سني  كييانييت   ،1999
ممار�سات  تيي�ييسييتييميير  كيييبيييري.  حتيييييول 
تنظيم  يف  الييتييقييليييييدييية  اليي�ييسيييييوعييييية 
�سفاف.  غييييري  ييييييييزال  ال  �يييسيييييييا�يييسيييي 
املحاط  زمييييييني،  جيييييانييغ  الييرئييييي�ييس 
االأولوية  يييعييطييي  �ييسيينييغييهيياي،  بيييقيييادة 
املدن تتحول،  االقت�سادية.  للتنمية 
يف  �سركاء  جتد  الغربية  وال�سركات 
اليي�ييسييني، واخيييذ اليينييزوح ميين الريف 

حجما هائال.
1997، �سلمت     قبل عامني، عام 

ييينييبييغييي جتيييياوزهييييا.      ال  الييي�يييسيييني  يف 
 ،1989 عييييام  اأكيييتيييوبييير  مييين  االأول 
االأربعني  بييالييذكييرى  االحييتييفييال  مت 
ثالثة  بييعييد  ال�سعبية  لييلييجييمييهييورييية 
اأ�ييسييهيير مييين �ييسييحييق دبيييابيييات اجلي�س 
التي  الييطييالبييييية  احلييركيية  ال�سيني 
بكني،  يف  تيانامنن.  ميييييدان  احتلت 
اأوروبيييييييييني  �يييسيييييييوف  اأي  ييييوجيييد  ال 
الر�سمية  املن�سة  يف  اأمييريييكيييييني  اأو 
مليي�ييسيياهييدة الييعيير�ييس الييعيي�ييسييكييري. اإن 
ادانة قمع تيانامنن تكاد تكون عامة 
الييغييربييي، وقييييررت االأمم  الييعييامل  يف 
املتحدة، من بني اأمور اأخرى، حظراً 
على االأ�سلحة اىل ال�سني، والذي ال 

يزال �سارياً.
االحتييييييياد  انيييييهيييييار  نييييوفييييمييييرب،  يف     
الييي�يييسيييوفييييييياتيييي والييييدميييييقييييراطيييييييييات 
ال�سعبية، ووجدت ال�سني ال�سيوعية 
اأي وقت  مييين  عيييزلييية  اأكيييييرث  نييفيي�ييسييهييا 
م�سى. ولكن عام 1992، فاإن دنغ 
�ييسييييياو بينغ الييبييالييغ ميين الييعييميير 88 
منعرج  اىل  اليي�ييسييني  �سيدفع  عيياًمييا، 
حقيقيي.  واجييتييميياعييي  اقييتيي�ييسييادي 
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املال والأعمال
اآبي م�ستعد لتعزيز الدعم االقت�سادي  غرفة عجمان ت�سارك يف معر�س االأغذية العاملي »اأنوجا« يف اأملانيا 

من جانبها ثمنت فاطمة البناي من 
ت�سارك  والتي  ديزاين”  “باجيت  دار 
اخلا�س  اجلييينييياح  �ييسييميين  مييييرة  الأول 
جهود  االإمييييياراتيييييييييييات،  بييامليي�ييسييمييمييات 
غييرفيية جتييييارة و�ييسيينيياعيية اليي�ييسييارقيية يف 
دعم االإبييداع االإميياراتييي �سمن من�سة 
التي  الفنية  الييقييطييع  لييعيير�ييس  مميييييزة 
تيي�ييسييمييل ميينييتييجييات اليييذهيييب عيييييار 18 
باجلواهر،  ُمطعم  وبع�سها  قيييرياط 
جديدة  ت�ساميم  تقدمي  اإىل  اإ�سافة 
ميي�ييسييغييوليية ميين اليييليييوؤليييوؤ، كييمييا توجهت 
على  اليي�ييسييارقيية  اإك�سبو  ملييركييز  بال�سكر 
ولزميالتها  ليييهيييا  امليييييجيييييال  اإتييييياحييييية 
اأحدث  واإطييييالق  ابتكاراتهن  لعر�س 
احلدث  هييذا  خييالل  ميين  ت�ساميمهن 
العاملية  املييعييار�ييس  الييهييام على خييارطيية 
اإىل  ميي�ييسييرية  املييجييوهييرات،  �سناعة  يف 
الذوق  هييو  مييعييرو�ييسيياتييهييا  مييامييييييز  اأن 
الييييرفيييييييييع املييي�يييسيييتيييوحيييى مييييين الييييييرتاث 
ت�ساميمها  اأن  اإىل  اإ�سافة  االإماراتي، 
حتييمييل رواييييييية تييكييتييمييل اأجيييييزاوؤهيييييا يف 
اأن  واأ�ييسييافييت  ت�سكلها،  ميي�ييسييوغيية  كييل 
احليي�ييسييور االإمييياراتيييي يييييزداد تيياألييقييا يف 
اأن  متمنية  املجوهرات  ت�سميم  عامل 
فاأكرث يف  اأكييرث  يتو�سع هذا احل�سور 

الدورات القادمة.
“ املييي�يييسيييميييميييات  مييينييي�يييسييية  وتييييتييييميييييييييز 
الفر�سة  تتيح  بكونها  االإماراتيات” 
واملبدعة  ال�سابة  االإماراتية  للمواهب 
املجوهرات،  �ييسيينيياعيية  عيييامل  ليييدخيييول 
وتيييييطيييييويييييير مييييهيييياراتييييهيييين احليييرفييييييية 
والت�سويقية يف هذا املجال، من خالل 
القادرة  الييتييجييارييية  الييعييالمييات  ابييتييكييار 
على املناف�سة والو�سول اإىل العاملية. 

•• ال�صارقة-الفجر:

م�سممات  تيي�ييسييعيية  اإبييييداعييييات  خييطييفييت 
اإماراتيات، اأنظار زوار معر�س ال�سرق 
يف  واملييجييوهييرات،  لل�ساعات  االأو�يييسيييط 
دورته اخلريفية الي47، الذي ينظمه 
ال�سارقة ويحظى بدعم  اإك�سبو  مركز 
ال�سارقة،  و�ييسيينيياعيية  جتيييييارة  غيييرفييية 
اخلا�س  اجليينيياح  يف  م�ساركتهن  بييعييد 
بييياملييي�يييسيييميييميييات االإميييييياراتيييييييييييييات الييييذي 
املعر�س  يف  ال�سارقة  غرفة  تخ�س�سه 
�سمن جهودها امل�ستمرة يف دعم رواد 
والرتويج  ال�سباب  وم�ساريع  االأعمال 
يعر�سن  حيث  املعار�س،  كافة  يف  لها 
اأحييييييدث جمييمييوعيياتييهيين املييبييتييكييرة من 

املجوهرات الذهبية واالأملا�سية.
اإبراز  االإميياراتيييييات  املوهوبات  متكنت 
يف  والت�سويقية  احلرفية  اإبداعاتهن 
�سناعة و�سياغة املجوهرات واالأحجار 
الكرمية، وذلك بعد اأن مزجن املوهبة 
و�سقلنها بالدرا�سة، فتمكن من ابتكار 
املجوهرات  عامل  يف  جديدة  ت�ساميم 
تعود عليهن وعلى االقت�ساد الوطني 
منهن  لييكييل  فييكييان  والييفييائييدة،  بالنفع 
فريدة  وبيياأ�ييسييكييال  اخلييا�ييسيية  ب�سمتها 
تقدمه  مييا  ت�ساهي  مييبييدعيية  واأليييييوان 
اأرقى دور املجوهرات واأكرب العالمات 

التجارية يف عامل املجوهرات.
جذب رواد االأعمال االإماراتيني

�سلطان  اهلل  عيييبيييد  �ييييسييييعييييادة  وقييييييييال 
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س، 
من�سة  اإن  ال�سارقة:  و�سناعة  جتييارة 
اطالقها  منذ  االإماراتيات  امل�سممات 
قبل خم�س دورات ا�ستطاعت اأن ت�سهم 

واملييجييوهييرات، الأنييه يعد من�سة هامة 
الإبراز موهبتها التي تلقى يف كل عام 
اإعجاب زوار املعر�س، واأ�سارت خديجة 
الثالثة �سمن  اأنها ت�سارك للمرة  اإىل 
حيث  االإميياراتيييييات،  امل�سممات  من�سة 
كما  الفييتييا،  اإقييبيياال  ت�ساميمها  القيييت 
حييييييازت مييعييرو�ييسيياتييهييا امليييتييينيييوعييية من 
قييييرياط   21 و   18 عيييييييار  الييييذهييييب 
اإ�سافة لالأحجار الكرمية والتي تربز 
ب�سكل مميز على  االإميياراتييي  اليييرتاث 
امل�ساركني  والعار�سني  الييزوار  اإعجاب 

�سمن احلدث.
واأثيينييت خييديييجيية �ييسيينيياين عييلييى الدعم 
اليييذي تييوفييره غييرفيية جتيييارة و�سناعة 
للمواهب  تييبيينيييييهييا  عييييرب  الييي�يييسيييارقييية 
ت�سميم  عييامل  يف  ال�سابة  االإميياراتييييية 

معرو�ساتهن  واإبييييييييراز  امليييجيييوهيييرات 
الييييفيييينييييييييية �ييييسييييميييين احلييييييييييدث االأهييييييييم 
املخت�سة  املييييعييييار�ييييس  خييييارطيييية  عيييليييى 
عييلييى م�ستوى  بيياملييجييوهييرات واالأبيييييرز 
الييدوليية وامليينييطييقيية، بيياعييتييبيياره فر�سة 
حييقيييييقييييية لييال�ييسييتييفييادة مييين اخلييييربات 
الذي  العامليني  امل�سممني  كبار  ولقاء 
ييي�ييسيياركييون يف امليييعييير�يييس، مييعييربيية عن 
عن  عملها  نييطيياق  لتو�سيع  طموحها 
املعار�س  خمتلف  يف  امل�ساركة  طريق 
التي تقام يف الدولة اأو خارجها، واأنها 
للم�سممات  جتربتها  لنقل  م�ستعدة 
اليي�ييسييابييات اليييراغيييبيييات يف امليي�ييسيياركيية يف 

الدورات القادمة.
اليييرتاث  مييين  ميي�ييسييتييوحيياة  ت�ساميمها 

االإماراتي

االإماراتيني،  االأعييمييال  رواد  جييذب  يف 
خا�سة الفتيات وال�سيدات، اإىل قطاع 
دولة  املييجييوهييرات يف  وت�سميم  جتييارة 
االإمارات، للعمل على تطوير مهاراتهم 
املجال،  هذا  والت�سويقية يف  احلرفية 
من خالل ابتكار العالمات التجارية 
يحقق  �سوق  يف  املناف�سة  على  القادرة 
عيييوائيييد مييالييييية جميييزيييية، ميي�ييسييريا اإىل 
ي�سهد  واملجوهرات  الذهب  قطاع  اأن 
اليوم العديد من العالمات التجارية 
اململوكة من قبل م�سممات اإماراتيات 
التي كانت نتاج دعم الغرف لهن من 
الفر�سة  واإتييياحييية  حتييفيييييزهيين  خيييالل 
بها  والو�سول  مواهبهن  الإبييراز  لهن 
اإىل العاملية، موؤكدا اأن قطاع املعار�س 
اأهييم املجاالت التي لعبت دورا  اإحييدى 

امل�سوؤولية  ملييبييادئ  وتطبيقاً  املييحييلييي، 
على  الييغييرفيية  تعمل  الييتييي  املجتمعية 
االأعمال،  جمييتييمييع  �ييسييميين  تكري�سها 
بييحيييييث تييكييون مييثييااًل يييحييتييذى لباقي 
دولة  يف  العاملة  واملوؤ�س�سات  اجلهات 

االإمارات العربية املتحدة.
فر�سة مثالية للمواهب االإماراتية

�سيف حممد  �ييسييعييادة  اأكيييد  ميين جانبه 
املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�سبو 
ال�سارقة، اأن املعر�س يف دورته الي 47 
ي�سهد ح�سورا متميزا من قبل رائدات 
االأعمال االإماراتيات املهتمات مبجال 
�سناعة الذهب، والذي بدى الفتا من 
ت�سهده من�سة  الييذي  االإقييبييال  خييالل 
الذي  االأميير  االإميياراتيييييات،  امل�سممات 
تب�سر  الييتييي  املييتيياألييقيية  املييواهييب  يعك�س 

باعتباره  مليينييتييجيياتييهيين  الييييرتويييييج  يف 
قييطيياعييا حيييييويييا وهييياميييا ييييدعيييم منوه 
الذهب  مثل  عديدة  اأخييرى  قطاعات 
ويرفد  وال�سياحة،  الثمينة  واملييعييادن 
يف  قييدرتييه  ويييزيييد  الوطني  االقت�ساد 
اإمارة  تناف�سية  ويعزز  مييوارده،  تنويع 

ال�سارقة ودولة االإمارات.
الييغييرفيية ال تدخر  اأن  الييعييوييي�ييس  واأكييييد 
ورائييييييدات  رواد  ميي�ييسييانييدة  يف  جيييهيييداً 
االأعمال يف �سبيل حتقيق طموحاتهم 
يف  االنييخييراط  ميين  ومتكينهم  املهنية 
و�سواًل  وجيييدارة  بنجاح  العمل  �ييسييوق 
جانب  اإىل  الييتيينييافيي�ييسييييية،  حتقيق  اإىل 
االقت�سادية  الييفييعيياليييييات  كييافيية  دعيييم 
للمراأة  الييداعييميية  امليييبيييادرات  وخييا�ييسيية 
املجتمع  تنمية  نحو  بييدورهييا  التزاماً 

ابتكار  ت�ستطيع  رائييدة  وطنية  بنخبة 
ت�ساميم فريدة تربز مكانة االإمارات 

يف قطاع �سناعة املجوهرات.
 واأ�سار املدفع اإىل اأن معر�س ال�ساعات 
مثالية  فيير�ييسيية  يييعييد  واملييييجييييوهييييرات 
اأبناء  ميين  املييبييدعيية  ال�سابة  للمواهب 
دوليية االإميييارات لدخول عامل �سناعة 
مهاراتهم  وتييييطييييوييييير  املييييجييييوهييييرات 
بها  والو�سول  واملناف�سة  الت�سويقية 

اإىل العاملية.
حر�س على امل�ساركة

امل�سممة  اأكييييييدت  اليي�ييسييييياق  هييييذا  ويف 
االإميييياراتييييييييية خييديييجيية اليي�ييسيينيياين من 
للمجوهرات،  ونق�س”  “حرف  دار 
فعاليات  امليي�ييسيياركيية يف  عييلييى  حيير�ييسييهييا 
لل�ساعات  االأو�يييسيييط  اليي�ييسييرق  مييعيير�ييس 

بدعم من غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة

اخلريفية من ال�سرق االأو�سط لل�ساعات واملجوهرات الدورة  يف  االأنظار  تخطف  ت�ساميم  يقدمن  اإماراتيات  م�سممات   9

حتت  امل�ساركة  ال�سركات  وممثلي  عجمان  غرفة  يف  الدولية 
مظلة الغرفة. واأكد �سعادة �سامل ال�سويدي مدير عام غرفة 
عجمان، على اأهمية امل�ساركة يف املعر�س والذي يعد االأ�سخم 
يف قطاع االأغذية يف اأوروبا والعامل وي�سم اأكرث من 7400 

عار�ساً من 107 دولة،.
واأو�سح �سعادة املدير العام ان قطاع االغذية وامل�سروبات من 
القطاعات الرئي�سية يف اإمارة عجمان، االأمر الذي يعزز من 
اأهمية املعر�س ودوره يف الرتويج للموؤ�س�سات العاملة يف قطاع 
�سيتيح  ال�سادرات اخلا�سة بها، كذلك  االغذية وزيييادة ن�سب 
قطاع  تييطييورات  اآخيير  على  التعرف  ميين  للم�ساركني  املعر�س 

االغذية وامل�سروبات عاملياً واآليات �سناعته.

•• عجمان-وام:

االأغذية  معر�س  يف  عجمان،  و�سناعة  جتييارة  غرفة  ت�سارك 
االأملانية  كييولييون  مدينة  ت�ست�سيفه  الييذي  “اأنوجا”  العاملي 
ابتداء من اليوم وحتى 9 من اأكتوبر اجليياري، على راأ�ييس 7 
اإبييراز منتجات عجمان يف  اإمييارة عجمان، بهدف  �سركات من 
قطاع االأغذية وامل�سروبات وفتح اأ�سواق جديدة لتعزيز فر�س 

الت�سدير.
علي  حممد  املعر�س  يف  امل�سارك  عجمان  غرفة  وفد  يرتاأ�س 
اجلناحي املدير التنفيذي لقطاع الرتويج واال�ستثمار، وي�سم 
الوفد مروان حارب العرياين مدير اإدارة الرتويج والعالقات 

اأن زيييادة ال�سريبة قد ت�سر  لكن هناك خماوف من 
باإنفاق امل�ستهلكني وتدفع باالقت�ساد اإىل الركود.

�ستعزز  طييوكيييييو  بييياأن  تكهنات  ظييهييور  اإىل  هيييذا  واأدى 
اإجراءات  اتخذت  اأنها  من  الرغم  على  املايل  االإنفاق 
اال�ستهالك،  على  الزيادة  تلك  اأثيير  لتخفيف  بالفعل 
االقت�سادي  الييرتاجييع  تتذكر  تيييزال  ال  واأنييهييا  خا�سة 
احلاد الذي اأعقب الزيادة ال�سابقة يف �سريبة املبيعات 
اأمييييام جل�سة  اآبيييي يف خييطيياب  وقيييال   .2014 عيييام  يف 
ا�ييسييتييثيينييائييييية لييلييربملييان اأميي�ييس اجلييمييعيية حتييقيييييق النمو 

االقت�سادي يظل على قمة اأولويات اإدارتي«.
حقيقة  اليييرتاجيييع  خميياطيير  اأ�ييسييبييحييت  “اإذا  واأ�يييسييياف 

نحو  املمكنة على  �سناأخذ كل اخلطوات  فاإننا  واقعة، 
يت�سم باملرونة ودون تردد ل�سمان اأن االقت�ساد ي�سري 
على طريق النمو. لكن للوقت الراهن، ا�ستبعد وزير 
اآ�سو احلاجة اإىل تعزيز احلوافز ملواجهة  املالية تارو 
باأن  التوقعات  ميين  الييرغييم  على  ال�سريبة  زييييادة  اأثيير 
احلييكييوميية والييبيينييك امليييركيييزي قيييد يييتييحييركييان لتقليل 

ال�سغط على ثالث اأكرب اقت�ساد يف العامل.
وقال اآ�سو ل�سحفيني عقب اجتماع وزاري اإنه ال يرى 
واملت�سوقني  التجزئة  جتار  اأو�ساط  يف  كبريا  ارتباكا 
ال�سركات  اأربيييياح  قييوة  ظييل  ال�سريبة يف  زييييادة  بيي�ييسيياأن 

وم�ستويات دخل االأ�سر.

•• طوكيو-رويرتز:

تعهد رئي�س الوزراء الياباين �سينزو اآبي اأم�س باتخاذ 
كل اخلطوات املمكنة يف حال ت�ساعدت حدة املخاطر 
عزمه  اإىل  تلميح  يف  وذليييك  باالقت�ساد،  حتيق  الييتييي 
�سريبة  يف  زيييييادة  ت�سببت  اإذا  ميييايل  حتفيز  تييقييدمي 

املبيعات هذا ال�سهر يف تراجع حاد يف النمو.
وبيييييداأت احلييكييوميية تطبيق زيييييادة تيياأجييلييت مييرتييني يف 
يوم  باملئة  ع�سرة  اإىل  ثمانية  ميين  املبيعات  �سريبة 
اأهمية  اإليها باعتبارها ذات  الثالثاء يف خطوة ُينظر 
البالد.  يف  املتهالكة  العامة  املالية  الإ�ييسييالح  حيوية 

ي�شمل دور�ت ت�شميم �ملاب�ش وت�شميم �ملجوهر�ت وعرو�ش �أفام بالتعاون مع �شينما عقيل ومعهد جوته

معر�س421 يك�سف عن قائمة برناجمه ل�سهر اأكتوبر
اأ�سهم اليابان ترتفع مع ترقب بيانات الوظائف  
املالية ل�سغوط،  ال�سركات  اأ�سهم  تعر�ست  ويف طوكيو، 
بني  من  الأداء  والتاأمني  البنوك  قطاعي  ت�سجيل  مع 
 0.9 القطاعني  موؤ�سرا  لينخف�س  ال�سوق،  يف  االأ�ييسييواأ 

باملئة و0.5 باملئة على الرتتيب.
االأمييريييكييييية على  الييفييائييدة  اأ�ييسييعييار  انييخييفييا�ييس  وي�سغط 
هوام�س االإقرا�س ودخل الفائدة للبنوك اإذ اأن البنوك 
و�ييسييركييات الييتيياأمييني اليييييابييانييييية عيييززت ا�ييسييتييثييميياراتييهييا يف 

الواليات املتحدة يف ال�سنوات املا�سية.
وقفزت اأ�سهم ال�سركات امل�سنعة للمكونات االإلكرتونية 
املرتبطة باأبل بعد اأن ذكرت �سحيفة نيكي االقت�سادية 
اليومية نقال عن م�سادر اأن اأبل اأبلغت مورديها بزيادة 
ت�سل  بن�سبة   11 اآيفون  هواتفها  اأحييدث  من  اإنتاجهم 
 1.9 للت�سنيع  موراتا  �سهم  وارتفع  باملئة.  ع�سرة  اإىل 
�سهم  وزاد  باملئة   1.3 األييبييني  األييبيي�ييس  �سهم  وزاد  باملئة 

مينيبيا ميت�سوي 2.7 باملئة.

•• طوكيو-رويرتز:

تييراجييع حيياد يف  اأميي�ييس بعد  اليابانية  االأ�ييسييهييم  ارتييفييعييت 
يف  للوظائف  مهمة  بيييييانييات  وقبيل  ال�سابقة  اجلل�سة 
الواليات املتحدة، لكن القطاع املايل تعر�س ل�سغوط اإذ 
اأثارت نتائج �سعيفة مل�سح يف قطاع اخلدمات االأمريكي 
اخلزانة  �سندات  عييوائييد  ودفييعييت  النمو  ب�ساأن  خميياوف 

للرتاجع.
اإىل  بيييامليييئييية   0.3 الييقيييييا�ييسييي  نيييييكييي  امليييوؤ�يييسييير  و�يييسيييعيييد 
بيياملييئيية يف  اثيينييني  اأن هييبييط  بييعييد  نييقييطيية،   21410.20
اأكرب خ�سارة  القيا�سي تكبد  املوؤ�سر  ال�سابق. لكن  اليوم 

اأ�سبوعية يف �سهرين ليهبط 2.1 باملئة.
اإىل  باملئة   0.3 نطاقا  االأو�سع  توبك�س  املوؤ�سر  واأ�ساف 
منخف�سا  االأ�ييسييبييوع  اختتم  لكنه  نقطة   1572.90

اثنني باملئة.

•• اأبوظبي-الفجر:

برنامج  عن  ‘معر�س421‘   ك�سف 
فعالياته ل�سهر اأكتوبر والذي ي�سم 
الق�سرية  اليييييدورات  ميين  جمييمييوعيية 
وور�يييييس الييعييمييل وعيييرو�يييس االأفيييييالم، 
بييهييدف تييعييزيييز تييفيياعييل اجلييمييهييور يف 
دولة االإمييارات مع امل�سهد االإبداعي 
الثقايف  وتيي�ييسييجيييييع احلييييوار  املييتيينييوع، 

حول ال�سرديات االإقليمية.
دورة  اإطييالق  معر�س421  ويعتزم 
تيي�ييسييميييييم امليييجيييوهيييرات تيييتييياأليييف من 
ثمان جل�سات حتت اإ�سراف م�سممة 
6 و  اأييييام  املييجييوهييرات نييادييية عبا�س 
13 و 20 و 27 اأكتوبر اإىل جانب 
ور�س عمل اإ�سافية يف نوفمرب، حيث 
فن  ا�ستك�ساف  للم�ساركني  �سيت�سّنى 
تقدمي  وكيفية  املجوهرات  �سناعة 
امل�سنعة.  ال�سركات  اإىل  ت�ساميمهم 
االأ�ستاذة  اأميني،  �سرور  �ستقدم  كما 
اجلميلة  اليييفييينيييون  يف  امليييحيييا�يييسيييرة 
جامعة  يف  اجلييرافيييييكييي  والت�سميم 
اآزاد االإ�سالمية يف دبي، دورة مكثفة 
يييوم 12 اأكييتييوبيير حييول فيين ت�سوير 
الييظييالل �ييسيييييانييوتييايييب والييتييي كانت 
الر�سومات  مع  االأ�سل  يف  ُت�ستخدم 
املعمارية من قبل الفنانني يف القرن 
للم�ساركني  ومييييكييين  اليييعييي�يييسيييريييين. 
اخلا�سة  ن�سختهم  اإبييييداع  حميياوليية 
ميين املييطييبييوعييات اليييزرقييياء. يف نف�س 
بعنوان  نقا�س  جل�سة  �سُتعقد  اليوم، 
“الوكالة و امللكية الثقافية”، والتي 

روم”  اأدوبيييييي الييييت  بييرجميييييات  اإىل 
للتعرف على برنامج حترير ال�سور 
الواجهة  وا�ييسييتييكيي�ييسيياف  االأ�يييسيييا�يييسيييي 
حتت  وذلييييييك  اليييتيييحيييريييير،  واأدوات 
كاثلني  املخ�سرمة  امل�سورة  اإ�سراف 
املفتوحة  الور�سة  وتييرحييب  هيييواري. 
اأعمارهم  تتجاوز  مميين  بامل�ساركني 
�سيتم  ذلييك،  16 عاماً. عييالوة على 
عقد جولة ت�سوير يوم 19 اأكتوبر 
يتيح  ممييا  زايييييد،  مييييينيياء  منطقة  يف 
�سور  لتطوير  الفر�سة  للم�ساركني 
ال�سناعية  للمناطق  فوتوغرافية 
بيي�ييسييكييل فني.  الييقييريييبيية  واالأ�يييييسيييييواق 
امل�سور  اإ�سراف  تنعقد اجلولة حتت 
و�ستقدم  هييانيي�ييسييورد،  راز  املييحييرتف 
ب�ساأن  واالإر�ييسيياد  الن�سح  للم�ساركني 

التحكم يف لقطاتهم وكامرياتهم.

�سيقدم  اأكييييييتييييييوبيييييير،   18 ويييييييييييوم 
‘معر�س421‘ ور�سة عمل ت�سوير 
وحتييمييييي�ييس االأفييييييالم بييالييتييعيياون مع 
حتت  بل�س‘  فيييوتيييو  ’جلف  ميييركيييز 
حيث  هان�سرود،  راز  امل�سور  اإ�سراف 
على  للرتكيز  الييور�ييسيية  ت�سميم  مت 
االبييتييكييار وتييقيينيييييات احلييفييظ يف هذا 
الت�سوير  مييين  املييتيينيياظيير  الييينيييميييوذج 
اجلل�سة  وتييييقييييدم  الييييفييييوتييييوجييييرايف. 
للم�ساركني ملحة عامة عن الت�سوير 
قبل اخلروج  الفوتوجرايف لالأفالم 
�ستتناول  كما  للت�سوير،  جييوليية  يف 
املظلمة.  احليييجيييرة  عييمييل  طييريييقيية 
ممن  بامل�ساركني  الييور�ييسيية  وتييرحييب 
تتجاوز اأعمارهم 16 عاماً. و�سينظم 
جل�سة  الييييتييييايل  اليييييييييوم  يف  املييييركييييز 
“مدخل  عيينييوان  حتييت  للم�ساركني 

لعر�س  عقيل‘  ’�سينما  مييع  جييديييد 
“العرب  �سل�سلة  اإطييييار  يف  فيلمني 
ويركز  اأكتوبر.   16 يييوم  واملدينة” 
املوت وق�س�س  “�سارع  االأول  الفيلم 
اأخرى” من اإخراج كرم غ�سني على 
�سواحي  يف  االجتماعية  الييعييالقييات 
الفيلم  يييييتيييينيييياول  فيييييييميييا  بيييييييييريوت. 
لبكي  نييييادييييين  لييلييمييخييرجيية  الييييثيييياين 
تر�سح جلائزة  الذي  “كفرناحوم”، 
كان  مهرجان  يف  الذهبية  ال�سعفة 
�ييسييبييي لبناين  قيي�ييسيية  اليي�ييسييييينييمييائييي، 
اإىل  اإجنييابييه  ب�سبب  والييديييه  يقا�سي 
هذا العامل وانف�ساله عنهم الحقاً. 
وترحب اجلل�سة املجانية باحل�سور 
اعييتييبيياراً ميين �ييسيين الييعييا�ييسييرة ب�سرط 
وجييييود اأولييييييياء االأميييييور مليين هييم دون 

اخلام�سة ع�سر. 

�سرتكز على التوازن بني اال�ستغالل 
الييثييقييايف والييتييقييدييير الييثييقييايف، واأيييين 
بينهما.  اليييفيييا�يييسيييل  اخليييييط  يييكييميين 
و�ستت�سمن اجلل�سة كلمات لفنانني 
ثقافيني،  ونييقيياد  وقيييييمييني  حمليني 
ومارتا  بيينييتييون  كييرييي�ييسييتييوفيير  وهييييم 
المييوفيي�ييسيييييك ومييييبييييارك جيييافيييريي، 
و�سيديرها ريان اإينوي من موؤ�س�سة 

ال�سارقة للفنون. 
التعبريية  الر�سامة  �ستقدم  بينما 
اأكييتييوبيير ور�سة   15 يييوم  نييور بهجت 
الت�سويرية،  املييليي�ييسييقييات  فييين  عييمييل 
و�سيتخلل ور�سة العمل مزج تدرجات 
املختلفة  باالألوان  واالأ�سود  االأبي�س 
الإن�ساء مل�سق متعدد الطبقات من 

و�سائط واأن�سجة واأ�سكال خمتلفة.
من  ‘معر�س421‘  ويييييتييييعيييياون 

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2019/4505   تنفيذ جتاري  
اىل امليينييفييذ �يييسيييده/1- �ييسييركيية كيييوميييودور لييلييمييقيياوالت -ذ م م - فيييرع دبي  
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بي ا�س ات�س للتجارة )�س 
ذ م م( وميثله / �ساحلة خليفة الحج خليفة الب�سطي - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهييم   )96230.33(
االلتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجيييراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2019/4823  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ييسييده/1- و�ييسييام جمال رعييد  جمهول حمييل االقيياميية مبا 
 / احلارثي وميثله  اأحمد  بن  بن حممد  التنفيذ/اإبراهيم  ان طالب 
حممد حمد م�سعود علي امل�سلم - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )757796( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجيييراءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
يف الدع�ى رقم 2019/1650 امر اداء

اىل املدعى عليه/1- عامل امل�ستقبل للكهروميكانيكية )�س ذ م م( جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/هيبورث. بي. ام. اأي. )�س.ذ.م.م( وميثله / احمد ح�سن حممد عبداهلل 
املازمي. قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2019/9/16 اأوال : باإنفاذ العقد التجاري 
املربم بني الطرفني. ثانيا : بالزام املدعي عليها  عامل امل�ستقبل للكهروميكانيكية )�س 
ذ م م( بان توؤدي للمدعية هيبورث. بي. ام. اأي. )�س.ذ.م.م( مبلغ )51.739.64( درهم 
واحد وخم�سون الف و�سبعمائة وت�سعة وثالثون درهم واربعة و�ستون فل�س ، والفائدة 
التام  ال�سداد  الق�سائية يف 2019/4/2 وحتى  املطالبة  تاريخ  �سنويا من   %9 القانونية 
يف  احلق  ولكم  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهييم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  والر�سوم   ،

اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2019/3672 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1- جاكي�س لاللكرتونيات )�س ذ م م( - فرع  جمهول حمل 
احمد ح�سن   / م وميثله  م  ذ  �ييس  انترييرز  املييدعييي/ مريينت  ان  االقيياميية مبييا 
بالزام  اأقييام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  املازمي - قد  حممد عبداهلل 
املدعي عليها مببلغ وقدره )529.453.25 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد 
 8.30 ال�ساعة   2019/10/10 املوافق  اخلمي�س   يييوم  جل�سة  لها  وحييددت  التام. 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مييذكييرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

اأ�سهم اأوروبا ترتفع بف�سل اآمال حترك املركزي 
وديالوج  ميكرو  واإ�ييس.تييي  تكنولوجيز  واإنفنيون  اإيييه.اإم.اإ�ييس  اأ�سهم  وقفزت 

الأ�سباه املو�سالت بن�سبة ترتاوح بني 2.7 باملئة و3.6 باملئة.
ويف اأ�سبوع ات�سم باال�سطراب لالأ�سواق التي ت�سررت جراء قراءات �سعيفة 
اليورو،  ومنطقة  املتحدة  الواليات  يف  اخلدمات  وقطاع  امل�سانع  الأن�سطة 
من  �سلع  على  املتحدة  الييواليييات  فر�ستها  التي  الر�سوم  �سوء  يف  وكييذلييك 
اأداء  اأ�سواأ  ت�سجيل  �سوب   600 �ستوك�س  املوؤ�سر  يتجه  االأوروبيييي،  االحتيياد 

اأ�سبوعي يف نحو عام.
ومن املقرر اأن ُتلقي بيانات الوظائف االأمريكية املقرر �سدورها يف ال�ساعة 
اقت�ساد يف  اأكييرب  متانة  على  ال�سوء  املزيد من  بتوقيت جرينت�س   1230
اإىل عمليات بيع  اأدت  االأ�سبوع  العامل على االأخ�س بعد بيانات �سلبية هذا 

لالأ�سهم يف اأنحاء العامل.

•• عوا�صم-رويرتز:

�سعدت االأ�سهم االأوروبية اأم�س يف الوقت الذي ياأمل فيه امل�ستثمرون يف اأن 
يتخذ جمل�س االحتياطي االحتادي )البنك املركزي االأمريكي( املزيد من 
اأعقاب بيانات اقت�سادية �سعيفة، بينما زادت  خطوات التي�سري النقدي يف 
اأ�سهم �سركات �سناعة الرقائق بعد تقرير ذكر اأن اأبل تعزز اإنتاجها من طرز 

هاتفها اآيفون اجلديد.
 600 �ستوك�س  املوؤ�سر  ارتفع  بتوقيت جرينت�س،   0713 ال�ساعة  وبحلول 
االأوروبي 0.3 باملئة، بقيادة قفزة �سجلها موؤ�سر قطاع التكنولوجيا بن�سبة 
واحد باملئة. وكانت اأ�سهم �سركات الرقائق من بني قائمة اأف�سل القطاعات 

اأداء بعد تقرير قال اإن اأبل �سرتفع اإنتاج هاتفها اآيفون 11.

الدوالر ي�ستقر قبل بيانات الوظائف االأمريكية 
•• لندن-رويرتز:

اأم�س قبل بيانات �سهرية للوظائف يف الوقت الذي  الييدوالر  ا�ستقر 
هذا  واخليييدميييات  الت�سنيع  لقطاعي  �سعيفة  قييييراءات  فيييييه  اأثييييارت 
االأ�سبوع خماوف من اأن االقت�ساد االأمريكي يخ�سر قوة الدفع مما 
قد يقل�س ارتفاع العملة االأمريكية. وتراجع موؤ�سر الدوالر، الذي 
اأداء العملة االأمريكية مقابل �سلة من �ست عمالت مناف�سة،  يتتبع 
اإىل 98.816 منخف�سا بن�سبة 0.9 باملئة تقريبا بعد اأن بلغ اأعلى 
م�ستوى يف عامني ون�سف العام هذا االأ�سبوع. واملوؤ�سر منخف�س 0.3 
 1.0970 اإىل  باملئة   0.1 اليورو  وزاد  االأ�سبوع.  بداية  منذ  باملئة 
دوالر، موا�سال تعافيه من قرب اأدنى م�ستوى يف عام ون�سف العام 

العملة  وتعرثت  الثالثاء.  يييوم  �سجله  الييذي  دوالر   1.0879 عند 
املوحدة بفعل املخاوف ب�ساأن احتمال انزالق اأملانيا اإىل الركود.

موؤ�سره  اأن  االأمييريييكييي  الييتييوريييدات  اإدارة  معهد  ميين  م�سح  واأظييهيير 
الأن�سطة القطاعات غري ال�سناعية انخف�س اإىل 52.6 يف �سبتمرب 
اأيلول وهو اأقل م�ستوى منذ اأغ�سط�س اآب 2016، ودون التوقعات 

البالغة 55.1 بكثري، وذلك مقارنة مع 56.4 يف اأغ�سط�س اآب.
جاء ذلك يف اأعقاب م�سح مماثل يوم الثالثاء لقطاع الت�سنيع اأظهر 
اأن ن�ساطه انخف�س الأدنى م�ستوى يف اأكرث من 10 �سنوات، وعززت 

البيانات ال�سعيفة املخاوف من ركود االقت�ساد االأمريكي.
الزراعية  غري  القطاعات  يف  الوظائف  تقرير  �سدور  املنتظر  ومن 

االأمريكية يف وقت الحق .

اأبوغزالة �سيف �سارع »القد�س عربية« يف ال�سلط، ويلتقي رياديني 

الذهب يرتفع بفعل بيانات اقت�سادية �سلبية اأمريكية  

ال�سبكة العربية للم�سوؤولية االجتماعية للموؤ�س�سات تكرم 28 فائزا بجوائزها

�سفري لبنان : ن�سعى لال�ستفادة من اخلربة االإماراتية يف النفط والغاز

م�سر تخف�س اأ�سعار املحروقات 

عام  يف  اأنييه  اإىل  م�سريا  والتجاري  العقاري  القطاع  يف 
2018، بلغ حجم التجارة الثنائية بني البلدين 790 
االإمارات  اإىل  لبنان  من  �ييسييادرات  منها  دوالر،  مليون 
بلغت 340 مليون دوالر، كما بلغت قيمة الواردات من 

االإمارات 450 مليون دوالر.
ولفت �سعادته اىل اأن اجلالية اللبنانية يف دولة االإمارات 
العام  اخلليج يف  لبنانية يف منطقة  اأكييرب جالية  متثل 
2018، حيث تبلغ اأكرث من 300 األف �سخ�س م�سريا 
اىل اأن اجلالية التي تنتمي اإىل ديانات وطوائف خمتلفة 

تعي�س حياة كرمية منذ عدة عقود يف االإمارات .
ويرتاأ�س دولة �سعد احلريري وفدا ي�سّم �ستة وزراء من 
احلكومة اللبنانية ومديرين عاّمني وم�سوؤويل هيئات 
اال�ستثماري  املييوؤمتيير  اأعييمييال  يف  للم�ساركة  حكومية 
االإماراتي - اللبناين الثاين وذلك يف ال�سابع من اأكتوبر 
اجلاري برعاية وزارة االقت�ساد وغرفة جتارة و�سناعة 
اجلل�سات  من  العديد  املييوؤمتيير  يت�سمن  حيث  اأبوظبي 
االإماراتيني مع  امل�ستثمرين  التي جتمع  العمل  وور�س 

نظرائهم اللبنانيني.

االإجييييراءات  هييذه  وتييرتييبييط   . الييقيياهييرة  تطبقها  قا�سية 
الوقود  على  الدعم  تقلي�س  ت�سمل  التي  االقت�سادية، 
العمالت  اأمييام  �سعر �سرف اجلنيه  والكهرباء وحترير 
قيمته  اليييدويّل  النقد  �سندوق  من  بقر�س  االأجنبية، 
ت�سرين  يف  عليه  االتييفيياق  مت  دوالر  مليار   12 حيييوايل 

الثاين/نوفمرب 2016.
النقد  �سندوق  اأعلن  الفائت،  متوز/يوليو  نهاية  ويف 
من  دوالر  ملياري  بنحو  �سريحة  اآخيير  �سرف  الييدويل 
تقييم  اأعييقيياب  يف  واعييتييرب  م�سر،  اإىل  املمنوح  القر�س 
جديد اأّن القاهرة حققت “اهدافها الرئي�سية” يف اإطار 

برنامج االإ�سالحات االقت�سادية.
�سكل  يف  البالد  يف  املعي�سة  تكلفة  ارتفعت  مييذاك،  لكن 
املتو�سطة  الطبقات  على  قا�سية  األقى بظالل  ما  كبري 
الر�سمية  �سّجلت االح�ساءات  والفقرية يف م�سر. وقد 
 32،5% اإىل  م�سر  يف  الفقر  ن�سبة  ارتييفيياع  امل�سرية 
اأعلنت  ميييا  حيي�ييسييب   ،2015 يف  بي27،8%  مييقييارنيية 

�سحيفة االأهرام احلكومية يف متوز يوليو الفائت.

•• اأبوظبي-وام:

�ييسييفييري اجلمهورية  �ييسييهيياب دنييييدن  �ييسييعييادة فيييييوؤاد  اأ�يييسييياد 
العربية  االإميييارات  دوليية  بدعم  الييدوليية  لييدى  اللبنانية 
اإعمار  اإعييادة  يف  وم�ساهماتها  اللبناين  لل�سعب  املتحدة 
منوها  لبنان  �سهدتها  التي  االأهلية  احلرب  بعد  لبنان 
مب�ستوى العالقات بني ال�سعبني االإماراتي واللبناين .

واأ�يييسييياف يف تيي�ييسييريييح لييوكيياليية اأنيييبييياء االإمييييييارات “وام” 
مبيينييا�ييسييبيية اليييزييييارة اليير�ييسييمييييية لييدوليية �ييسييعييد احلريري 
رئييييي�ييس جمييليي�ييس اليييييييوزراء الييلييبيينيياين ليييدولييية االإمييييييارات 
اأن لبنان ت�سعى  العربية املتحدة مطلع االأ�سبوع املقبل 
النفط  االإماراتية يف قطاع  اال�ستفادة من اخلربة  اإىل 
والغاز مع بدء احلفر البحري يف غ�سون ثالثة اأ�سابيع 
مع بدء لبنان الأول مرة يف ا�ستك�ساف النفط والغاز هذا 

ال�سهر.
اإن االإمييارات كانت واحدة  اللبنان  ال�سفري  وقال �سعادة 
املبا�سر  االأجيينييبييي  اال�ستثمار  يف  امل�ساهمني  اأكيييرب  ميين 
كانت  االإميياراتييييية  اال�ييسييتييثييمييارات  معظم  واأن  لييبيينييان  يف 

•• القاهرة-اأ ف ب:

اأ�ييسييعييار امليييحيييروقيييات، عييلييى ما  خف�ست ميي�ييسيير اجلييمييعيية 
اأعييقيياب عدة  وذلييك يف  امل�سرية،  الييبييرتول  وزارة  اأعلنت 
زيادات خالل ال�سنوات االأخرية كجزء من خطة تق�سف 
اقت�سادية . واأعلنت جلنة الت�سعري التلقائي للمنتجات 
البرتولية “خف�س �سعر بيع منتجات البنزين باأنواعه 
25 قيير�ييسييا )0،015  بييي  املييحييلييييية  اليي�ييسييوق  الييثييالثيية يف 
 6،5 يكلف   80 بنزين  �سعر لرت  وبييات  دوالرا( للرت«. 
 80 وبنزين  جنيها   7،75 يكلف   92 وبنزين  جنيها 
يكلف 6،5 جنيها. وتابعت اللجنة ان القرار ياأتي “يف 
العاملية  ال�سوق  يف  برنت  برميل  �سعر  انخفا�س  �سوء 
خالل الفرتة من يوليو )متوز( اإىل �سبتمرب )ايلول( 

2019 وانخفا�س قيمة الدوالر اأمام اجلنيه«.
اأخرها  املحروقات عدة مرات كان  اأ�سعار  ورفعت م�سر 
الييفييائييت كييجييزء مييين خييطيية لتقلي�س  يف متييوز/يييوليييييو 
ولكن  طموحة  اقت�سادية  اإ�ييسييالحييات  مبوجب  الييدعييم 

اإىل حني العودة اإىل فل�سطني، واإن 
رت...  �سنعود«. تاأخَّ

اأبوغزالة  اأن”  اليي�ييسييبيياب  واعييتييرب 
فر�س  خييلييق  يف  االأول  “عّراُبهم 
يات، موؤكدين:  النجاح رغم التحدِّ
اأبوغزالة  “تعلَّمنا من �سرية حياة 
ل النقم اإىل ِنعم واأن نخلق  اأن نحوِّ

من كل اأزمة ُفر�سة«.

 •• ال�صلط – الفجر:

اليييتيييقيييى �يييسيييعيييادة اليييدكيييتيييور طالل 
“طالل  رئي�س وموؤ�س�س  اأبوغزالة 
TAG.( اليييعييياملييييييية«  اأبييييوغييييزاليييية 
رواد  ميين  جمييمييوعيية   )Global
االأعييمييال اليي�ييّسييبيياب الييذييين ميلكون 
م�ساريع ريادية متو�ّسطة و�سغرية 

اجلبل”  “كوخ  مليي�ييسييروع  زييييارة  ويف 
فل�سطني-والذي  عيييليييى  املُيييييِطيييييل 
 – اأ�سبوعياً  ال�سياح  مئات  يجذب 
اأبوغزالة  الييدكييتييور  اليي�ييسييبيياب  كيييرم 
�ييييسييييرف على  �يييسيييييييف  بيييياعييييتييييبيييياره 
ميييي�ييييسييييروعييييهييييم، مييييقييييدمييييني درعييييييا 
تذكارية ُكتب عليها “بيتي يف يافا 
و�ساأحفظ مفتاح بيتي يف فل�سطني 

اأبوغزالة  الييدكييتييور  لييقيياء  وخيييالل 
ما  حييول كل  بال�سباب مت احلديث 
املجتمع  تنمية  م�سلحة  يف  ي�سب 
ل اإىل  وخييلييق فيير�ييس عمل والييتييحييوُّ
موؤكدا  والييّرقييمييي،  املهني  التعليم 
لهم اأنه يفتح لهم االأبواب لزيارته 
ميي�ييسيياريييع جديدة  درا�يييسييية  لييبييحييث 

تخدم ال�سباب واملجتمع.

ُفييير�يييس عمل  تيييوفيييري  ُتيي�ييسيياهييم يف 
للمنطقة  خدمات  وتوّفر  لل�سباب 
تييييخييييدم احليييييركييييية االقيييتييي�يييسييياديييية 

وال�سياحية يف حمافظة البلقاء.
�سارع  اأبيييوغيييزالييية  اليييدكيييتيييور  وزار 
ال�سلط  يف  )الييي�يييسيييتيييني(  اليي�ييسييتييني 
ا�سم  ميييوؤخيييًرا  عليه  اأطييلييق  والييييذي 

“القد�س عربية«.

•• عوا�صم-رويرتز:

ارتفعت اأ�سعار الذهب للجل�سة الرابعة على التوايل ام�س يف الوقت 
اقت�سادية  بيانات  بفعل  النمو  ب�ساأن تعرث  ثارت فيه خماوف  الذي 
لتقرير مهم  امل�ستثمرين  ترقب  املتحدة، مع  الواليات  �سعيفة من 
االحتياطي  جمل�س  بخف�س  التوقعات  يييعييزز  قييد  الييوظييائييف  ب�ساأن 

االحتادي )البنك املركزي االأمريكي( الأ�سعار الفائدة جمددا.
وبييحييلييول اليي�ييسيياعيية 0525 بييتييوقيييييت جييرييينييتيي�ييس، �ييسييعييد الييذهييب يف 
لالأوقية  دوالر   1507.93 اإىل  باملئة   0.2 الييفييورييية  املييعييامييالت 
دوالر   1518.50 اإىل  ارتييفييع  النفي�س  املييعييدن  وكييان  )االأونيي�ييسيية(. 

ب�ساأن  املييخيياوف  اأيييلييول يف ظل ت�ساعد  �سبتمرب  �سنوات يف  ثييالث  يف 
االقت�سادية  البيانات  من  �سل�سلة  عقب  وذلييك  اجلمركية،  الر�سوم 
واالأنظار  اجليياري.  االأ�سبوع  من  �سابق  وقييت  يف  ال�سادرة  ال�سعيفة 
االأمريكية  الزراعية  غري  القطاعات  يف  الوظائف  تقرير  على  االآن 
املقرر �سدوره بحلول ال�ساعة 1230 بتوقيت جرينت�س. وانخف�س 
الدوالر قليال مقابل �سلة من العمالت الرئي�سية. وبالن�سبة للمعادن 
النفي�سة االأخرى، تراجع البالتني 0.7 باملئة اإىل 884.11 دوالر 
لالأوقية وهو منخف�س ما يزيد عن اأربعة باملئة منذ بداية االأ�سبوع، 
مايو  منذ  اأ�سبوعي  انخفا�س  اأكييرب  ت�سجيل  م�سار  على  ي�سعه  مما 

اأيار. وربحت الف�سة 0.2 باملئة اإىل 17.58 دوالر لالأوقية.

ال�سابقة.  اأيلول يف اجلل�سة  25 �سبتمرب  اأعلى م�ستوياته منذ  وهو 
وا�ستقر الذهب يف العقود االأمريكية االآجلة عند 1513.80 دوالر 
املوؤ�سرات  اإن  اإيييييه.اإن.زد  لييدى  املحلل  هاينز  دانييل  وقييال  لالأوقية. 
على  املتحدة  الواليات  من  ال�سادرة  للتوقعات  املخيبة  االقت�سادية 

مدى اليومني املا�سيني قدمت الدعم ل�سراء اأ�سول املالذ االآمن.
واأ�ساف “اإذا راأينا بيانات اأ�سعف من املتوقع للوظائف يف القطاعات 
الييذهييب والزخم  اأ�ييسييعييار  اأييي�ييسييا، فييياإن هيييذا �سيدعم  الييزراعييييية  غييري 
اأن يكون ذلك مدعوما باجتاه جمل�س  ب�سرط  للغاية  �سيكون قويا 
اأم�س  واأظهر م�سح  النقدي«.  التي�سري  االحتياطي االحتادي �سوب 
اخلمي�س اأن ن�ساط قطاع اخلدمات االأمريكي تباطاأ الأدنى م�ستوى 

املتحدة، و حلت �سركة اجني ال�سرق 
االو�سط من دولة االمييارات العربية 
امليييتيييحيييدة كيييفيييائيييز ثيييييياين، وعييييين فئة 
اخلييدمييات املييالييييية كييان الييفييائييز االول 
هو البنك املغربي للتجارة اخلارجية 
وحل  املغربية،  اململكة  من  الفريقيا 
دولة  من  لل�سرافة  االإميييارات  مركز 
االمييييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة  كفائز 
لال�ستثمار  ال�سعودي  والبنك  ثيياين، 
من اململكة العربية ال�سعودية كفائز 
ثالث، وعن فئة ال�سيافة كان فندق 
الييرب�ييسيياء ميين دولة  اإن–  هييوليييييداي 
االمييارات العربية املتحدة هو الفائز 
االول، وحل فندق و �سقق تو �سيزونز 
املتحدة  العربية  االميييارات  دوليية  من 

كفائز ثاين.
وعيييين فييئيية قييطيياع االنييي�يييسييياءات كانت 
الت�سيد  و  لييلييبيينيياء  الييفييطيييييم  �ييسييركيية 
املتحدة  العربية  االميييارات  دوليية  من 
الرعاية  فئة  وعيين  االول  الفائز  هي 
ال�سحية كانت جمموعة اأ�سرت دي ام 
االمارات  دولة  بال�سحة من  للعناية 
االول،  الفائز  هييي  املتحدة  العربية 
الييفييائييز االول عيين فئة  يف حييني كيييان 
اليي�ييسييراكييات والييتييعيياون جييائييزة خليفة 
واالبتكار  الييتييميير  ليينييخيييييل  اليييدولييييييية 
الييييزراعييييي مييين مييين دولييييية االمييييييارات 
العربية املتحدة ، و جاء كفائز ثاين 
اخلليج  �سركة  من  كال  منا�سفة(   (
)جيبك(  البرتوكيماويات  ل�سناعة 
من مملكة البحرين، و�سركة معادن 
فيما  ال�سعودية،  العربية  اململكة  من 
البنك  منا�سفة(  ثييالييث)  كفائز  حييل 
للتجارة اخلارجية الفريقيا  املغربي 
مروج  و�ييسييركيية  املغربية  اململكة  ميين 
جمهورية  ميييين  امليييييحيييييدودة  لييليي�ييسييلييع 

ال�سودان. 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ال�سيخ  املييهيينييد�ييس  �سمو  رعيياييية  حتييت 
�سامل بن �سلطان بن �سقر القا�سمي، 
براأ�س  املييدين  الطريان  دائييرة  رئي�س 
العربية  اليي�ييسييبييكيية  اإحييتييفييت  اخليييييميية، 
للموؤ�س�سات  االجتماعية  للم�سوؤولية 
12 من  اليييي  الييييييدورة  بييالييفييائييزييين يف 
للم�سوؤولية  اليييعيييربييييييية  اجليييييائيييييزة 
“جائزة  لييلييمييوؤ�ييسيي�ييسييات  االجييتييميياعييييية 
ال�سرق  يف  االأخيييي�ييييسيييير  االأو�يييييسيييييكيييييار 
احتفال  خييييالل  وذليييييك  االأو�سط” 
كبري اأقامته  يف فندق ريتز كارلتون 
- مييركييز دبيييي املييييايل الييعيياملييي، وذلك 
بح�سور  مايقرب من 300  رئي�س 
و  امل�ستوى  رفيعة  ل�سركات  تنفيذي 
ال�سخ�سيات من  كييبييار  ميين   الييعييديييد 
دولة  من  واخلا�س  العام  القطاعني 
الدول  و  املتحدة  العربية  االإمييييارات 
دبلوما�سيني  و  االخيييييرى،  الييعييربييييية 

وممثلي و�سائل االإعالم املحلية.
اأقيييييم احلييفييل حتييت رعيياييية ح�سرية 
من �سركة برتول االإمارات الوطنية 
ل�سناعة  اخلليج  و�سركة  )اييينييوك(، 
 )GPIC( اليييييبيييييرتوكيييييييييييمييييياويييييية  
�ييسييركيية  ماكدونالدز   و  كيييراع ذهييبييي، 
الرعاية  اأميييا  ف�سي،  كيييراع  االإمييييارات 
االإعالمية فقد جاءت من جلف نيوز 
و جمييليية كييالميييت كيينييرتول، وجملة 

االإمارات ال�سوي�سرية.
قالت  االإفييتييتيياحييييية  كلمتها  وخييييالل 
رئي�س  املييرعيي�ييسييي  حييبيييييبيية  اليي�ييسيييييدة 
التنفيذي  واملييييدييييير  اإدارة  جمييليي�ييس 
للم�سوؤولية  اليييعيييربييييييية  لييليي�ييسييبييكيية 
“منذ  لييلييمييوؤ�ييسيي�ييسييات:  االإجييتييميياعييييية 
العربية  اجلييائييزة  ح�سلت   ، ن�ساأتها 
للموؤ�س�سات  االجتماعية  للم�سوؤولية 

و كان الفائزا الأول عن فئة االأعمال 
اجلزيرة  �سركة  املتو�سطة  التجارية 
�سركة  حلت  فيما  للتموين،  الدولية 
�ساللة امليثانول، من �سلطنة عمان، 
الفائز  كيييان  حيييني  ، يف  ثييياين  كييفييائييز 
التجارية  الييعييمييال  فييئيية  عييين  االول 
الكبرية )منا�سفة(  �سركة االإمارات 
ليييالتييي�يييسييياالت املييتييكييامييليية ميييين دوليييية 
�سركة  و  املتحدة  العربية  االمييييارات 
البرتوكيماويات  ل�سناعة  اخلييليييييج 
مييين ممييلييكيية اليييبيييحيييريييين، امييييا مركز  
كل  ن�سيب  ميين  فكان  الييثيياين  الفائز 
من �سركة اك�سنت�سر ال�سرق االو�سط 
املتحدة،  العربية  االمييارات  من دولة 
دولة  من  القاب�سة  ال�ساير  �سركة  و 
الكويت)منا�سفة( و جاءت جمموعة 

تران�س جارد كفائز ثالث. 
الييفييائييز االول عيين فئة  يف حييني كيييان 
كهرباء  هيئة  احلكومية  املوؤ�س�سات 
ومييييييييياه دبيييييي ميييين دولييييييية االمييييييييارات 
، وحييلييت جمارك  املييتييحييدة  الييعييربييييية 
العربية  االميييييييارات  دولييييية  مييين  دبييييي 
املتحدة كفائز ثاين، و دائرة البلدية 
والييتييخييطيييييط يف عييجييمييان مييين دولة 
املييتييحييدة كفائز  الييعييربييييية  االميييييييارات 
ثالث، و عن فئة املوؤ�س�سة االجتماعية 
لل�سركة  الييتيينييمييوييية  املييوؤ�ييسيي�ييسيية  كييانييت 
من  امل�سال  الطبيعي  للغاز  العمانية 
�سلطنة عمان هي الفائز االول، فيما 
الطاقة  فئة  عيين  االول  الييفييائييز  كييان 
الوطنية  االإميييييييارات  بييييرتول  �ييسييركيية 
)اينوك( من دولة االمارات العربية 

على دعييم ورعيياييية قويني من جميع 
مما  وخييارجييه،  العربي  العامل  اأنحاء 
مكنها من اأن ت�سبح اجلائزة االقوى 
ال�سياق  تت�سق مع  التي  و  املنطقة  يف 
واالقليمية  املييحييلييييية  والييييتييييغييييريات 

والعاملية. 
العربية  اجلييييائييييزة  اأن”  واأ�يييسيييافيييت 
للموؤ�س�سات  االجتماعية  للم�سوؤولية 
هي من�سة جلميع املوؤ�س�سات العاملة 
النظر  بييغيي�ييس   ، الييعييربييي  اليييعيييامل  يف 
دفعت  حيث  وجتربتها،  حجمها  عن 
 116  ،2019 عيييييام  يف  اجلييييائييييزة 
املنطقة  اأنحاء  خمتلف  من  موؤ�س�سة 
الن�سج  م�ستوى  الإظييهييار   ، العربية 
بامل�سوؤولية  الييتييزامييهييا  يعك�س  اليييذي 

االجتماعية واال�ستدامة«.

اأخيييييرى يف رحلة  امليي�ييسيياركيية كييخييطييوة 
االكتفاء  وعدم  اال�ستدامة  و  النجاح 
مبيييا اأجنيييييز. واأعييييربييييت عييين اأمييلييهييا يف 
ميي�ييسيياركييتييهييم جييميييييعيياً واملييييزيييييد من 
ع�سرة  الثالثة  اليييدورة  يف  املوؤ�س�سات 

للجائزة يف عام 2020. 
�سيف  �يييسيييعيييادة  قيييييال  ميييين جيييانيييبيييه،  و 
التنفيذي  الرئي�س  الفال�سي،  حميد 
عن  “بالنيابة  اييييينييييوك:  ملييجييمييوعيية 
اأعييييرب  اأن  اأود  ايييييينيييييوك،  جميييميييوعييية 
للقائمني  واميييتييينييياين  �يييسيييكيييري  عيييين 
للم�سوؤولية  العربية  اجلييائييزة  على 
هذا  عييلييى  للموؤ�س�سات  االجييتييميياعييييية 
التكرمي الذي حظيت به جمموعتنا 
تقديراً للم�ساهمات التي نقدمها يف 
هيييذا املييجييال ولييلييجييهييود الييتييي تبذلها 

واأو�ييسييحييت اأن الييييدورة احلييالييييية من 
موؤ�س�سات  م�ساركة  �سهدت  اجلييائييزة 
ومتنوعاً  وا�ييسييعيياً  قييطيياعيياً   42 مييين  
تعمل يف 14 دولة عربية. من بينها 
على  قييييييادرة  كيييانيييت  مييوؤ�ييسيي�ييسيية   28  ،
كاأبطال  مقنع  ب�سكل  اأنف�سهم  متييز 

حقيقيني ومناذج لال�ستدامة.
األييقييت الييدكييتييورة دييينييا ع�ساف  فيييييمييا 
يف  املييتييحييدة  ليييالأمم  املقيمة  املن�سقة 
دولة االإمارات العربية املتحدة خطاباً 
االجتماعية  امليي�ييسييوؤولييييية  حيياليية  حييول 
العاملي  ال�سعيدين  على  واال�ستدامة 

والعربي. 
يف نهاية الليلة، هناأت ال�سيدة حبيبة 
و�سجعت  الفائزة  الكيانات  املرع�سي 
امل�ساركني على اتخاذ هذا الفوزوهذه 

ا�سرتاتيجيتها  اإطييييار  يف  املييجييمييوعيية 
“اإن  �سعادته:  واأ�ييسيياف  واأعمالها.” 
ازدييييياد الييطييلييب عييلييى الييطيياقيية ب�سكل 
اينوك  التي تتبواأها  م�ستمر واملكانة 
القطاع  هييييذا  يف  رائيييييدة  كييمييجييمييوعيية 
ا�ستك�ساف  يف  قدماً  للم�سي  يدفعنا 
اليييفييير�يييس الييييتييييي تيييتيييييييح لييينيييا امليييجيييال 
فيها  نعمل  التي  املجتمعات  لتطوير 
بييهييدف احلييد ميين اأثييير االأعييمييال على 

البيئة.«
و كان الفائز االأول عن فئة االأعمال 
التجارية ال�سغرية �سركة ايه اإي اأ�س 
امل�ساريع،  تييطييوييير  ال�ييسييتيي�ييسييارات  جييي 
كفائز  املعرفة  جمموعة  حلت  فيما 
خلدمات  االحتيييييييياد  و�يييسيييركييية  ثييييياين 
الطاقة” احتاد ا�سكو”  كفائز ثالث، 

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1285  جتاري كلي

اىل اخل�سم املدخل/ 1-رويييال تورز لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/املنظمة الدينية املركزية االدارة الروحية مل�سلمي جمهورية ال�سي�سان قد اأقام 
عليك الدعوى مو�سوعها  الزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ وقدره )5.431.600( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة 
بالر�سوم  والييزامييهييمييا  كفالة  بييال  املعجل  بالنفاذ  احلييكييم  و�ييسييمييول  الييتييام  اليي�ييسييداد  وحييتييى 
املوافق:2019/10/27  املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم االحد  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.C.15:بالقاعة �س  ال�ساعة:09:30 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل. )علما باأن الدعوى قد اعيدت للمرافعة(.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/3546  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ريا�س بي ايه جمال الدين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/موارد 
مو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقييام  قد  املهري  احلر�سي  احمد  �سامل  وميثله:عي�سى  للتمويل 
تلتم�س املدعية من عدالة املحكمة املوقرة الق�ساء لها باالتي الت�سريح بالدعوى وحتديد 
بان  عليه  املدعي  بالزام  احلكم   ، عنها  ب�سورة  عليه  املدعي  واعييالن  لنظرها  موعد  اقييرب 
يوؤدي للمدعية مبلغ )64.993.81( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�سداد ، الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت 
  ch1.C.14:بالقاعة �س  ال�ساعة:08:30  امليييوافيييق:2019/10/7  االثنني  يوم  جل�سة  لها 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/3342  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بالل اكرب اكرب علي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
عليك  اأقيييام  قييد  ال�سعدي  احمد  �سالح  وميثله:ي�سلم  �يييس.م.ع  التجاري  دبييي  بنك 
الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )451343.48( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2019/10/8 ال�ساعة:08:30 
قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�سور  مكلف  فيياأنييت  لييذا    ch1.C.12:بالقاعة �ييس 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2019/3501 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- ح�سني علي �سكر اهلل ا�ستوار 2-روما �سي�س للتجارة 
العامة - �س ذ م م - جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/احلباي 
الدولية للتجارة العامة وميثله / احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي - 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  بالت�سامن  درهييم   )1362270.50( وقييدره  به 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ر�حة ترونيك�ش للتجارة �لعامة - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 601 - 609 - 610 - 611 ملك عبدالرحيم حممد بالغزوز الزرعوين 
الرخ�سة  رقييم   ، حمييدودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل   B ا�ستدامة   / القرهود   -
التنمية  دائيييرة  تعلن  هييذا  مبوجب   67599  : الييتييجيياري  بال�سجل  القيد  رقييم   556894  :
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/2  واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 
رقم  مكتب   : العنوان  �حل�شابات  لتدقيق  �لأن�شاري  & �م  �يه  املعني  امل�سفي  اإىل 
االأول  التجاري  املركز   - ال نهيان  �سلطان  زايد بن  ال�سيخ هزاع بن  �سمو  1-2903 ملك 
- هاتف : 2955582-04 فاك�س : 2955598-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �لإزميل لاأعمال �لفنية - �ش ذ م م   
العنوان : مكتب رقم 13 ملك ح�سني عبدالرحيم قرقا�س - هور العنز - ال�سكل القانوين 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رقييم   679834  : الرخ�سة  رقييم   ، حميييدودة  م�سوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائييرة  تعلن  هييذا  مبوجب   1105876
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�سركة املذكورة  ال�سجل التجاري لديها 
 2019/9/30 بتاريخ  دبييي  حماكم  العدل  كاتب  لييدى  واملييوثييق    2019/9/30 بتاريخ  دبييي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �يه & �م �لأن�شاري 
لتدقيق �حل�شابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن 
�سلطان ال نهيان - املركز التجاري االأول - هاتف : 2955582-04 فاك�س : 04-2955598 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : فاي بريد لتجارة �لحذية - �ش ذ م م  
العنوان : حمل رقم 06A ملك يو�سف حممد ر�سول اخلاجه - البطني - ديرة - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقييم   724554  : الرخ�سة  رقييم    ، حميييدودة  م�سوؤولية  ذات   : الييقييانييوين 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائييرة  تعلن  هييذا  مبوجب   1151603  : التجاري 
مبوجب  وذلييك   ، اأعيياله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ  دبييي  حماكم  العدل  كاتب  لييدى  واملييوثييق   2019/9/15 بتاريخ  دبييي  حماكم  قييرار 
2019/9/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �يه & 
�م �لأن�شاري لتدقيق �حل�شابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع 
بن زايد بن �سلطان ال نهيان - املركز التجاري االأول - هاتف : 2955582-04 فاك�س : 
2955598-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �يه & �م �لأن�شاري لتدقيق �حل�شابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال 
 نهيان - املركز التجاري االأول - هاتف : 2955582-04 فاك�س : 04-2955598
بيياأنييه قييد مت تعيني  بييدبييي  التنمية االقييتيي�ييسييادييية  مبييوجييب هيييذا تعلن دائييييرة 
- �ش  �لعامة  للتجارة  ر�حة ترونيك�ش  لت�سفية  اأعيياله  املذكور  امل�سفي 
ذ م م  وذلييك مبوجب قييرار حماكم دبي بتاريخ  2019/10/2 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �يه & �م �لأن�شاري لتدقيق �حل�شابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال 
نهيان - املركز التجاري االأول - هاتف : 2955582-04 فاك�س : 04-2955598  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
وذلك  م   م  ذ  �ش   - �لفنية  لاأعمال  �لإزميل  لت�سفية  اأعييياله  املييذكييور 
العدل  كاتب  لييدى  واملوثق  بتاريخ  2019/9/30  دبييي  قييرار حماكم  مبوجب 
مطالبة  اأو  اعييرتا�ييس  اأي  لديه  من  وعلى   2019/9/30 بتاريخ  دبييي  حماكم 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �يه & �م �لأن�شاري لتدقيق �حل�شابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال 
نهيان - املركز التجاري االأول - هاتف : 2955582-04 فاك�س : 04-2955598  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
املذكور اأعاله لت�سفية  فاي بريد لتجارة �لحذية - �ش ذ م م  وذلك 
العدل  كاتب  لييدى  واملوثق  بتاريخ  2019/9/15  دبييي  قييرار حماكم  مبوجب 
مطالبة  اأو  اعييرتا�ييس  اأي  لديه  من  وعلى   2019/9/18 بتاريخ  دبييي  حماكم 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
اإعالن بالن�شر - للدع�ى رقم 2019/1430 مدين جزئي عجمان 

املرفوعة من / موزة عبيد اخل�سر ال�سام�سي - بوكالة هند حميد 
خليفة بن هندي العليلي - �سد / �سركة �سابال وورلد ذ م م )عامل 
احل�سور  عليكم  ت�سابال   اأمني  حممد  قانونا  وميثلها  ت�سابال( 
مبحكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية ، يوم الثالثاء 2019/10/15 
ال�ساعة 2.00 م�ساءا ، وذلك لالإجتماع واإجراء املعاينة ، وعليكم 

اإح�سار جميع امل�ستندات اخلا�سة مبو�سوع النزاع.  
اخلبري الهند�شي / جمال حممد اإبراهيم جرب 
هاتف رقم 0506235857 

اإجتماع خربة 

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
الدع�ى رقم 2019/1023 جتاري كلي - دبي  

املدعي / تكنوكون - م د م �س 
املدعي عليه : كراد انرتنا�سيونال - �س م ح 

تنفيذا حلكم حمكمة دبي املوقرة بندبي خبريا ح�سابيا بالدعوى اأعاله فاإنني ادعوكم اىل 
اجتماع خربة ح�سابي مبكتب اخلبري الكائن يف اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج ال�سقر 
اأ�سفل البناية ونديز - امام مركز دبي املايل العاملي - الطابق 35 - مكتب 20  لالعمال - 
)يرجى االإت�سال باخلبري يف حالة عدم معرفة العنوان( وذلك يف متام ال�ساعة الثالثة من 
يوم االأربعاء املوافق 2019/10/9م  علما باأن اخلبري �سوف يبا�سر اإجراءات اخلربة وفقا ملا مت 
تكليفه باملحكمة املوقرة وعليه يرجى االإلتزام باحل�سور يف املوعد واملكان املحدد اأعاله كما 

يرجى موافاتنا بجميع امل�ستندات املوؤيدة ملو�سوع الدعوى.  
مانع جكة املن�ش�رى / اخلبري احل�شابي املنتدب

  0506112060

اإعالن بالن�شر لإجتماع خربة 

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
يف  الدع�ى رقم 313 ل�شنة 2019 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي 

املدعي / عبداهلل وحمد الغرير لال�ستثمار - ذ م م 
بوكالة املحامي / ماجد ال�سيخ للمحاماة واال�ست�سارات القانونية  

املعلن اليه / املدعي عليها / فيرتا لال�ستثمارات - �س ذ م م  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 
الثالثاء املوافق 2019/10/8 يف متام ال�ساعة اخلام�سة والن�سف م�ساءا لعقد االجتماع االأول 
للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�سارد - دبي - القرهود - �سارع املطار - مبنى 

الفجر لالعمال - الطابق  االأول - مكتب 120. 
لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع اإح�سار كافة امل�ستندات 
املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �شعيد حممد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد ب�زارة العدل 493
رقم القيد مبحاكم دبي 154 

دع�ة حل�ش�ر 
الجتماع الأول للخربة   
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يف الق�شية  رقم 2019/1896 جتاري جزئي 

اإعالن املدعي عليها بالن�شر 
يدعو اخلبري/حممد فرحات املدعي عليها يف الدعوى اأعاله "�سركة انرتنا�سيونال 
ليجر انف�ستمنت - �س ذ م م" حل�سور اإجتماع اخلربة �سواء ب�سخ�سها او بوا�سطة 
ال�ساعة   2019/10/8 املوافق  الثالثاء  يوم  عقده  واملقرر  عنها  قانونيا  وكيال 
 ، اأقرب  اأيهما  االإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  غ�سون  يف  او  ظهرا  الواحدة 
ويف تلك احلالة يطلب من املدعي عليها التوا�سل مع اأمينة �سر اخلربة االآن�سة / 
منال لالتفاق على موعد االإجتماع وذلك يف مقر مكتب اخلبري الكائن يف بناية 
فندق ايبي�س - مدخل املكاتب - �سارع الرقة - دبي - مكتب رقم 5001 - الطابق 

اخلام�س ولالإت�سال على هاتف رقم : 2500251 - 04
   suha@farahatco.com : وعلى االمييل

اخلبري احل�شابي / حممد فرحات    

دع�ة حل�ش�ر اإجتماع اخلربة 
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اعالن املدعي عليهم يف الدع�ى رقم 2019/2077 جتاري جزئي

مب�عد اجتماع خربة 
تعلن اخلبرية احل�سابية / ايزي�س جماهد 

دبي  حمكمة  عن  ال�سادر  التمهيدي  احلكم  مبوجب  املحا�سبية  اخلربة  اأعمال  بدء  عن 
االإبتدائية بتاريخ 2019/7/31 يف الدعوى رقم 2019/2077  جتاري جزئي املدعي عليهم 
ال�سخ�س  ملالكها حممود حممد فريدون  العقارية  للو�ساطة  افينيو�س  �سركة بروبرتي   /
اإ�سماعيل ، خرم ادم حممد ادم ، حممود حممد طاهر  اإ�سماعيل  الواحد �س ذ م م  ، امى 
 فريدون، ا�ستيكو افنيوز للتجارة العامة �س ذ م م �سابقا االأعلى للتجارة العامة - �س ذ م م حاليا

املوافق  االأربعاء  يوم  وذلك  م�ستندات  من  لديهم  ما  كافة  لتقدمي  خربة  اإجتماع  مبوعد 
2019/10/9 يف متام ال�ساعة الثانية ون�سف ظهرا وذلك مبقر مكتب اخلبري والكائن يف 
امارة دبي ، بناية مكاتب، خلف معر�س �سيارات الفطيم - الطابق التا�سع مكتب رقم )910( 

تليفون /2947002-04 ، فاك�س / 04-2947003
اخلبري / ايزي�س جماهد 

مكتب ايزي�س لتدقيق احل�شابات 
اخلبرية / ايزي�س جماهد 
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يف الق�شية رقم 2019/851 جتاري كلي 

املرفوعة من : بنك ملي ايران - بوكالة : بيت احلكمة للمحاماة 
�سد املدعي عليه : �سوده نا�سر حيدري ن�سب ب�سفتها كفيل �سامن ملديونية كي تي �سياي 
كتاب  اىل  باال�سارة  ح(    م  �س  انرتنا�سيونال  كوميونيكي�سن  تكنيرتونيك  )كييي  ح  م  �س 
حمكمة دبي املوؤرخ يف 2019/10/3 واملت�سمن تكليفي خبريا يف الق�سية املذكورة اعاله 
املوافق  االأحييد  يوم  املذكورة  الق�سية  اخلييربة يف  اجتماع  تقرر عقد  بانه  نحيطكم علما 
2019/10/13 ال�ساعة 11.00 �سباحا وذلك على العنوان التايل : مكتب اخلبري / احمد 
الوطنية  دبي  بناية   - رقم 302  الثالث- مكتب  الطابق  كابيتال-  الهالل  لوتاه-  ماجد 
للتامني- مقابل ديرة �سيتي �سنرت- بور�سعيد هاتف 2999000-04 لذا ندعوكم للح�سور 

يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�ستندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد ل�تاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�شر اجتماع خربة
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر )ب�شحيفتني ت�شدر اإحداهما باللغة الجنبية( 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�شية رقم 2018/4359 جتاري جزئي ال�شارقة 

اىل املدعى عليه/ نايل بدوى ادم نا�سر  
حيث ان املدعي / بنك ابوظبي التجاري )حاليا( - بنك االإحتاد الوطني - �س م ع )�سابقا(  
قد اقام عليكم الدعوى املذكور اأعاله لدى هذه املحكمة يطالبكم فيها بالت�سامن والتكافل 
واالنفراد بان توؤدوا مبلغ 240.539 درهم )مئتان واربعون الف وخم�سمائة وت�سعة وثالثون 
درهما( باالإ�سافة اىل الر�سوم وجميع امل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة االإتفاقية 
امام  ح�سوركم  يقت�سي  لذلك  التام.  ال�سداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %21 بواقع 
يوم  �سباح  والن�سف من  الثامنة  ال�ساعة  االأوىل( يف متام  اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه 
2019/10/14 لالإطالع على الدعوى ويف حالة تخلفكم  عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل 

عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدع�ى

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اعالن بالن�شر باللغة العربية 

اىل املدعى عليها / معاذ حممود ابو عا�سة - �سوري اجلن�سية 
اليوم  دائرة   2019/3859 رقم  اجلن�سية  اإماراتي   - اليا�سي  حممد  عبداهلل  حمد   / املدعي  بان  نعلمكم 
الواحد املدنية والتجارية االأوىل ، قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : احلكم بف�سخ اتفاقية 
اإدارة وا�ستثمار رخ�سة جتارية حررت بتاريخ 2015/6/21 فيما بني املدعي واملدعي عليه / والتي تخ�س 
احلال  واإعادة  ال�سارقة  باإمارة  الكائنة  ال�سيارات  لتاأجري  احلمراء  ق�سر  امل�سماة  التجارية  الرخ�سة 
املتعاقدان اىل ما كان عليه قبل التعاقد والزام املدعي بان يرد للمدعي مبلغ وقدره 100.000 درهم فقط 
مائة الف درهم �سامال التعوي�س عما فات املدعي من ك�سب وماحلقه من خ�سارة ، باالإ�سافة اىل باقي 
الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  لذا يقت�سي ح�سورك رقم القاعة 151 دائرة اليوم الواحد املدنية 
وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  االبتدائية  االحتادية  ال�سارقة  مبحكمة  االأوىل  والتجارية 
 8.30 ال�ساعة   ،  2019/10/13 املوافق  وذلك   ، امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة 
�سباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�سار اليها اأعاله - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك 

�سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدع�ى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدع�ى
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1141
اجلن�سية  بنغالدي�س   - النور  ميه  عا�سق  ال�سيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�س�س البالغة 100%  يف )�سالون الطوق االزرق 
للحالقة( مبوجب رخ�سة رقم )763730( وذلك اىل ال�سيد/ مروان �سامل علي بن معدن 
الكتبي ، اإماراتي اجلن�سية - تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اآخر ، تغري 

ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1139

الهند   - خان  علي  اقبال  خان  ال�سيدة/ارباب  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
)الر�سا   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
لتجارة معدات الور�س وقطع غيارها( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب 
جميل  احمد  خان  فرحان  حممد  ال�سيد/  اىل  وذلك   )764290( رقم  رخ�سة 
خان - الهند اجلن�سية.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا 
االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 

من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1133
يرغب  اجلن�سية  باك�ستان   - خان  تويز  مري  كل  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
رافو  موؤمن  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
با�سم )متجر اخلريف للمالب�س واالحذية(  الرخ�سة  ، يف  باك�ستان اجلن�سية   - جان 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )112569( وال�سادرة من دائرة التنمية 
االإقت�سادية بال�سارقة.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء  �سوف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1131

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ بووانغ ، �سيني اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 100% اىل ال�سيد/ اك�سويف زهاجن ، �سيني اجلن�سية ، يف 
املباين( مبوجب رخ�سة رقم )548891( وبرقم  الفخامة خلدمات تنظيف  )قمة 
ال�سجل )548891( 1- تنازل مالك الرخ�سة الخر.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1135

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جاناردهانان كافوجنال - الهند اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة / باريدهي باهوجونا 
املباين(  وتنظيف  احل�سرات  ملكافحة  )امل�ساعل  با�سم  الرخ�سة  يف   ، اجلن�سية  الهند   -
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )601215( وال�سادرة من دائرة التنمية 

االإقت�سادية بال�سارقة.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1137

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سعود عبداهلل جعفر ابراهيم االحمد - اإماراتي اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ �سامل عبداهلل علي ال�سريف - 
االإمارات اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )ور�سة الكفاح ل�سيانة ال�سيارات( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )625866( وال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى 
: تغيري اال�سم التجاري حيث كان اال�سم التجاري ال�سابق )ور�سة الكفاح ل�سيانة ال�سيارات( لي�سبح 

اال�سم التجاري اجلديد )ور�سة بحر العرب ل�سيانة ال�سيارات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7101(

املنذر : الغرير لالإن�ساءات خر�سانة - �س ذ م م 
املنذر اليه : جراند االيت للمقاوالت - �س ذ م م  )جمهول حمل االإقامة( 

االيت  )جييرانييد  اليه  امليينييذر  م(  م  ذ  �ييس   - خر�سانة  لالإن�ساءات  )الغرير  امليينييذر  ينذر 
للمقاوالت - �س ذ م م( الوفاء بالدين املرت�سد يف ذمته والبالغ قدره )خم�سة ع�سر 
القانونية  والفائدة  غييري(  ال  فل�سا  و�سبعون  درهييم  و�ستون  وثالثة  وت�سعمائة  الييف 
بواقع 9% من تاريخ االإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام باالإ�سافة اىل التعوي�س وذلك 
خالل خم�سة ايام من اليوم التايل من تاريخ هذا االإعالن واإال �سي�سطر املنذر اىل 
اتخاذ كافة االإجراءات القانونية جتاهكم باإ�سدار اأمر اأداء مببلغ املديونية باالإ�سافة 

اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7102(

املنذر : الغرير لالإن�ساءات خر�سانة - �س ذ م م 
املنذر اليه : �سركة خليفة الفهد للمقاوالت - �س ذ م م  )جمهول حمل االإقامة( 

ينذر املنذر )الغرير لالإن�ساءات خر�سانة - �س ذ م م( املنذر اليه )�سركة خليفة الفهد 
للمقاوالت - �س ذ م م( الوفاء بالدين املرت�سد يف ذمته والبالغ قدره )خم�سمائة 
وحتى  االإ�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  غييري(  ال  درهييم  الييف 
التايل  اليوم  ايييام من  وذلييك خالل خم�سة  التعوي�س  اىل  باالإ�سافة  التام  ال�سداد 
من تاريخ هذا االإعالن واإال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة االإجييراءات القانونية 
جتاهكم باإ�سدار اأمر اأداء مببلغ املديونية باالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7099(

املنذر : الغرير لالإن�ساءات خر�سانة - �س ذ م م 
املنذر اليه : اأبك�س جلف للمقاوالت - �س ذ م م -  )جمهول حمل االإقامة( 

جلف  )اأبك�س  اليه  امليينييذر  م(  م  ذ  �ييس   - خر�سانة  لالإن�ساءات  )الغرير  امليينييذر  ينذر 
للمقاوالت - �س ذ م م( الوفاء بالدين املرت�سد يف ذمته والبالغ قدره )ثالثمائة 
بواقع  القانونية  والفائدة  و�سبعة وخم�سون درهما ال غري(  الف  وواحد وثمانون 
9% من تاريخ االإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام باالإ�سافة اىل التعوي�س وذلك خالل 
خم�سة ايام من اليوم التايل من تاريخ هذا االإعالن واإال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ 
كافة االإجراءات القانونية جتاهكم باإ�سدار اأمر اأداء مببلغ املديونية باالإ�سافة اىل 

الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12748 بتاريخ 2019/10/5   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2019/2014   تنفيذ مدين  
جمهول  كاظم  �سالح  حممد  عبدالقادر  �سده/1-�سفيق  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ح�سني مراد ابراهيم وميثله / 
احمد علي مفتاح �سالح الزعابي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )213498( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجيييراءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• القاهرة -الفجر

التدريبية  الييييييييدورة  خيييتيييام  �ييسييهييد 
االإقييليييييمييييية  لييكييبييريي مييدربييي كرة 
والتي  ال�ساطئية   والطائرة  القدم 
اأقيييييمييت بييالييقيياهييرة مبيي�ييسيياركيية �سبع 
دول عربية هي  م�سر، واالإمارات، 
وليبيا،  والييي�يييسيييودان،  والييبييحييرييين، 
على  وا�ستمرت  وتون�س  والييكييويييت، 
اأييييام مت خاللها منح  اأربييعيية  مييدى 
املتدرينب �سهادة م�ساركة يف الدورة 
عبا�س  تييكييرمي حمييمييد  حيييييث مت   ،
االإمييييارات  ميييدرب منتخب  املييازمييي 
لكرة القدم ال�ساطئية ، وح�سل مع 
اآ�سيا  ثيياين  على  االإميييارات  منتخب 
العامل  كييياأ�يييس  اإىل  مييرتييني  و�ييسييعييد 
2017   يف ماليزيا وعام 2019   

يف براجواوي . 
�سليمان  حميييميييد  تيييكيييرمي  مت  كيييميييا 
اليييظييياهيييرى  وهييييو مييييدرب منتخب 
والعب   ، الطائرة  للكرة  االإميييارات 
االإماراتى  وامليينييتييخييب  الييعييني  نيييادى 
للكرة الطائرة ، �سارك فى االألعاب 
باأبوظبى  اأقيييييمييت  اليييتيييى  الييعيياملييييية 
منتخب  كيييابييين  بيي�ييسييفيية   2019
مار�س   ، الييطييائييرة  للكرة  االإمييييارات 
�سنة  مييييرة  الأول  اليييطيييائيييرة  اليييكيييرة 

االن�سمام  خييييالل  مييين    1998
لييرباعييم نييييادى الييعييني الييريييا�ييسييى ، 
ان�سم   ، ال�سنية  املييراحييل  فييى  تييدرج 
الطائرة  للكرة  االإميييييارات  ملنتخب 
خليجيا  اليييبيييطيييوالت  خمييتييلييف  فيييى 

وعربيا واآ�سيويا .  
 و تيياأتييى اإقيييامييية هيييذه الييييييدورة  فى 
االإقليمية  الييرئييا�ييسيية  حيير�ييس  اإطيييار 
لالأوملبياد اخلا�س الدوىل برئا�سة 
املهند�س اأمين عبد الوهاب الرئي�س 
ريا�سات  اإدخييييييال  عييلييى  االإقييليييييمييى 

الريا�سات  اإىل   تيي�ييسيياف  جيييدييييدة 
احلييييالييييييييية املييييييوجييييييودة فييييى بيييراميييج 
امل�ساركة  اأجيييل  ميين  الي23  املنطقة 
االألعاب  خيييالل  الييريييا�ييسييات  بييتييلييك 
 2022 اإقامتها  املزمع  االإقليمية 
التى  ال�سيفية  العاملية  واالأليييعييياب 
برلني  االأملييانييييية  بالعا�سمة  �ستقام 

.  2023
و�سرح د. عماد حميى الدين مدير 
بالرئا�سة  والتدريب  الريا�سة  عام 
االإقييليييييمييييية واملييي�يييسيييرف اليييعيييام على 

اليييييدورة ، بيييياأن خييتييام اليييييدورة �سهد 
امل�ساركني  املدربني  كبريى  تكرمي 
ومنحهم �سهادات امل�ساركة ، وهناك 
خرجت  التو�سيات  ميين  جمموعة 
اإقامة  �ييسييرورة  ، وهييى  الييييدورة  بها 
دورات تدربيبة فى تلك الريا�ستني 
ييييقيييوم بييهييا كيييبيييريى املييييدربييييني فور 
فى  والييبييدء   ، بالدهم  اإىل  عودتهم 
تيي�ييسييكيييييل وتيييكيييويييين  ميينييتييخييبييات فى 
اأيييام الدورة  ، واأن  تلك الريا�ستني 
املتدربني  االأربعة مت خاللهم منح 

خربات ميكنهم من خاللها اإقامة 
دورات تدريبية للمدربني املحليني 
، من اأجل بناء قاعدة من املدربني 

املحليني .
واأمليييييح �ييسييريييف اليييفيييوىل مييدييير عام 
االألعاب وامل�سابقات باأن ذلك يحدث  
مثلما حدث عقب الدورة التدريبية 
التى  الييفييلييوربييول  مييدربييى  لكبريى 
اأقيييييمييت ميييوؤخيييرا بييالييقيياهييرة ، حيث  
تدريبية  دورة  االإميييييييارات  �ييسييهييدت 
و�سعت  امليينييطييقيية  بييييرامييييج  وبيييياقييييى 

خططها الإقامة دورات تدريبية فى 
منتخبات  وت�سكيل  الريا�سة  تلك 
فى  اإقليمية  كيياأ�ييس  الأول  ا�ستعدادا 
من  بييالييقيياهييرة  �ستقام  الييفييلييوربييول 
القادم   نييوفييمييرب   20 وحييتييى   18
�سوف  التى  ال�ست  اليييدول  الختيار 
الريا�سة  تييلييك  فييى  املنطقة  متييثييل 
التى  ال�ستوية  العاملية  االألعاب  فى 

�ستقام بال�سويد 2021 .
كييمييا �ييسييهييد خيييتيييام اليييييييدورة تكرمي 
املييحييا�ييسييرييين اليييذيييين �يييسييياركيييوا فى 

الييييييييدورة خيييييالل اأيييياميييهيييا االأربييييعيييية 
النظرية  املييحييا�ييسييرات  خيييالل  ميين 
املحا�سر  ر�ساد  د.عاطف  والعملية 
اليييييدويل للكرة  بييياالحتييياد  اليييييدويل 
الرتبية  بكلية  واالأ�ييسييتيياذ  الييطييائييرة 
اجلمال  د.اإكييييرامييييي   ، الييريييا�ييسييييية 
م�سر  ملييينيييتيييخيييب  الييييفيييينييييي  امليييييديييييير 
القدم  لييكييرة  لييالأوملييبييييياد اخليييا�يييس 
الريا�سية  الرتبية  بكلية  واملدر�س 
املدير  �سريع  اأبيييو  واأحييمييد  بييالييهييرم، 
القدم  لييكييرة  م�سر  ملنتخب  الفني 

ال�ساطئية،
للدورة  اخلتامى  احلفل  و�سهدت  
تييكييرمي  كييربى املييدربييني امل�ساركني 
فيييى اليييطيييائيييرة اليي�ييسيياطييئييييية حممد 
حممود  )الكويت(  بوعبا�س  عبا�س 
ح�سني  حمييمييد  اليي�ييسيييييخ  اهلل  عييبييد 
الفتاح  اأحيييميييدعيييبيييد  )اليييبيييحيييريييين( 
)ال�سودان  اجلييليييييل  عييبييد  حمييمييد 
اأحميد  ح�سني  عييلييى  م�سطفى   ،)
ربيع  زييينييب  م�سر  وميين   ، )ليبيا( 
احلفيظ  عبد  ربيع  احلفيظ،  عبد 
وطه  علي،  اأحمد  رانييا  الغني،  عبد 

خ�سر طه، وهند �سريف ال�سيد.
املدربني  كييبييريي  تييكييرمي  كييمييا مت  
امل�ساركني فى كرة القدم ال�ساطئية 
اأحييييييمييييييد حمييييمييييد مييييييراد  يييييا�ييييسيييير   ،
�سليمان)  ب�سري  علي   ، )الييكييويييت(، 
اليي�ييسييودان ( ،عييبييدالييقييادر عييبييد اهلل 
الغراري )ليبيا ( ومن م�سر �سهيلة 
�ييسييالح اليييديييين، اأحييمييد حمييمييد اأبو 
اأبو  على  �سالح،  فييوؤاد  �سريع،�سهام 
عبد  اإ�سماعيل،حممد  على  حديد 
النبي على،احل�سيني طه را�سد على، 
،اأحمد حممود ح�سني،هند �سريف 
اإبراهيم،اأحمد  �سيد  ال�سيد،حممد 
يو�سف  حييي�يييسييين،حميييميييود  حميييميييد 

حممد الغاوى .

•• دبي -الفجر

 تيي�ييسييهييد �يييسيييواطيييئ دبييييي بيييدايييية من 
اليييواحيييدة ظييهييرا انطالق  اليي�ييسيياعيية 
بييحييرييية تراثية  ريييا�ييسييييية  تييظيياهييرة 
كبرية مع اإقامة �سباق دبي لل�سفن 
ال�سراعية املحلية 60 قدما فاحتة 
ن�ساط هذه الفئة يف املو�سم اجلديد 
ينظمه  والييييذي   2020-2019
للريا�سات  الييييييييدويل  دبيييييي  نييييييادي 

البحرية.
وييي�ييسييهييد �ييسييبيياق اليييييوم ميي�ييسيياركيية ما 
ي�سل اإىل 80 �سفينة �ستبحر اليوم 
ومل�سافة تزيد عن 20 ميال بحريا 
العربي  اخلييليييييج  مييييييياه  عييمييق  مييين 
لوؤلوؤة  يف  البحرية  الواجهة  قبالة 
قبالة  النهاية  خط  باجتاه  اخلليج 
�سواطئ جمريا وبالقرب من املعامل 
احليي�ييسييارييية جييزيييرة نييخييليية جمريا 

وفندق برج العرب وجزر العامل.
اليوم  �سباق  يييقييام  اأن  مييقييررا  وكيييان 
�سمن اأجندة ال�سباقات البحرية يف 
 2019-2018 املن�سرم  املو�سم 
اللجنة  ت�ساعد  مل  الييظييروف  لييكيين 
االأحوال  ب�سبب  اإقامته  يف  املنظمة 
الزمني  اجلوية وازدحييام الربنامج 
املو�سم  وفعاليات  باأن�سطة  اخلا�س 
ليتم  الدولة  يف  البحري  الريا�سي 
اليوم  ثيييم حتيييدييييد  تيياأجيييييلييه وميييين 

ال�سبت موعدا الإقامته.
اليوم  امليييرتيييقيييب  اليي�ييسييبيياق  ويييجييمييع 
نيييخيييبييية الييي�يييسيييفييين الييي�يييسيييراعييييييية 60 
املوا�سم  يف  ا�سمها  بييرز  والتي  قدما 

املا�سية حيث ي�ستد التناف�س لتنال 
النامو�س وح�سد اجلوائز املالية يف 
اال�ستعداد  واأييي�ييسييا  الكبري  ال�سباق 
املرتقبة  اليي�ييسييبيياقييات  لييبيياقييي  اجليييييد 
حمبي  ينتظر  حيث  الفئة  هييذه  يف 
الرتاثية ثالث حمطات  ال�سباقات 
دبي  بطولة  فعاليات  �سمن  اأخييرى 

.2020-2019
اليوم  امليي�ييسيياركيية  اليي�ييسييفيين  ويييتييقييدم 
حامل لقب الن�سخة 29 من حدث 
 96 ال�سقي  ال�سفينة  القفال  �سباق 
يف  االأوىل  اجلولة  بطل  جانب  اإىل 
طوفان  ال�سفينة  املن�سرم  املييو�ييسييم 
 4 والقفاي   1 اإ�سافة من�سور   21
والعديد   16 والزير   12 واأطل�س 
 31 واليي�ييسيياحييل   33 وبيييييراق   30
55 ومهاجر  والترب  وغازي 103 
 183 وبييرق   199 وح�سيم    60
العديد  اإىل  اإ�سافة   125 وزلييزال 
مناف�سات  يف  الالمعة  االأ�سماء  من 

ال�سباقات البحرية الرتاثية.
القمزي  حميييميييد  هيييييزمي  وحيييير�ييييس 
دبي  نادي  ال�سباقات يف  اإدارة  مدير 
على  البحرية  للريا�سات  اليييدويل 
اليييرتحيييييييب بييجييميييييع امليي�ييسيياركييني يف 
روزنامة  انطالقة  مع  اليوم  �سباق 

املحلية  ال�سراعية  ال�سفن  �سباقات 
قييدمييا واليييتيييي تييتيي�ييسييميين اأربييييع   60
اليوم  االأوىل  املو�سم  هييذا  حمطات 
نوفمرب  �ييسييهيير  منت�سف  والييثييانييييية 
املييقييبييل والييثييالييثيية يف دييي�ييسييمييرب قبل 
�ستكون  فيما   2019 عيييام  نييهيياييية 
فعاليات  خييتييام  م�سك  مييع  الييرابييعيية 
 2020-2019 البحري  املو�سم 
بيياإقيياميية عيير�ييس �ييسييبيياق الييقييفييال رقم 

.30
واأكييييييد هييييزمي حمييمييد اليييقيييميييزي اأن 
م�سافة �سباق دبي لل�سفن ال�سراعية 
املحلية 60 قدما اليوم �سوف تزيد 
بييحييريييا مييين نقطة  20 ميييييال  عييين 
الييبييداييية داخيييل عييمييق مييييياه اخلليج 
قبالة  النهاية  خييط  وحتى  العربي 
اإخطار  حيييييث مت  جييمييريا  �ييسييواطييئ 
امل�ساركني  وامليييييييييالك  الييييينيييييواخيييييذة 
التجمع  نيييقيييطييية  بييييياإحيييييداثيييييييييييات 
العامل”  جييزر  “عايل  للم�ساركني 
ومن ثم التحرك اإىل خط البداية 
يف  ال�سباق  النييطييالقيية  لال�ستعداد 
ال�ساعة  متييييام  يف  امليييحيييدد  ميييوعيييده 

الواحدة ظهرا.
يف  اليي�ييسييبيياقييات  اإدارة  ميييديييير  وقيييييال 
للريا�سات  الييييييييدويل  دبيييييي  نييييييادي 

املنظمة ظلت  اللجنة  اأن  البحرية  
املييا�ييسييي تراقب  االأ�يييسيييبيييوع  وطيييييوال 
الن�سرة اجلوية ال�سدارة من املركز  
تب�سر  واليييتيييي  ليييالأر�يييسييياد  الييوطيينييي 
باأجواء تنا�سب مثل هذه ال�سباقات 
حيث �ستهب باإذن اهلل رياح جنوبية 
ترتاوح  غربية  �سمالية   – غربية 
فيما  عييقييدة   16-7 بييني  �سرعتها 
يييرتاوح ارتييفيياع املييوج يف العمق بني 
قدم  2-1 ال�ساحل  ويف  قدم   5-2

ودعا القمزي كل النواخذة واملالك 
اإىل  اليييييييييوم  �يييسيييبييياق  املييي�يييسييياركيييني يف 
بكافة  الييكييامييل  االلييييتييييزام  �يييسيييرورة 
يف  املو�سحة  والتعليمات  ال�سروط 
كرا�سة ال�سروط والتي مت تعميمها 
عيييليييى جييميييييع املييييييالك واليييينييييواخييييذة 
عيييييرب اليييييرابيييييط االلييييييكييييييرتوين من 
يف  وتطبيقها  عليها  االطيييالع  اأجييل 
الوقوف  اإجييراءات  وخا�سة  ال�سباق 
بيييني عييييوامييييات خيييط اليييبيييدايييية قبل 

انطالق ال�سباق.
اإجيييييراءات  اأن  اإىل  الييقييمييزي  واأ�يييسيييار 
اأي�سا  تت�سمن  ال�سباق  يف  امل�ساركة 
اإجراء الفح�س الفني على اأ�سحاب 
ال�سباق  نهاية  عقب  االأوىل  املراكز 
والذي   4 جمريا  مرفاأ  يف  مبا�سرة 

توزيع  حلفل  اأييي�ييسييا  مييقييرا  �سيكون 
اأبطال  عييلييى  واجلييييوائييييز  اليييكيييوؤو�يييس 
النواخذة  ميين  والييفييائييزييين  ال�سباق 
�سرورة  اجلييميييييع  داعيييييييا  واملييييييالك 

التواجد واحل�سور.
ال�سباقات  اإدارة  مييييدييييير  ووجيييييييه 
خييتييام حديثه  اجليييزييييل يف  اليي�ييسييكيير 
الدوائر  ميين  اليينييجيياح  �ييسييركيياء  اإىل 
الوطنية  واملييوؤ�ييسيي�ييسييات  احلييكييومييييية 
اليييداعيييمييية الأنييي�يييسيييطييية اليييينييييادي ويف 
ل�سرطة  العامة  القيادة  مقدمتها 
التي  لييالإعييالم  دبييي  وموؤ�س�سة  دبييي 
�ييسييتييقييوم اليييييوم بيينييقييل اليي�ييسييبيياق على 
امل�ساهري  قناة  عرب  مبا�سرة  الهواء 
حماية  وجييييهيييياز  اليييرييييا�يييسييييييية  دبيييييي 
املن�سات احليوية وال�سواحل “قيادة 
العامة  واالإدارة  الرابع”  اليي�ييسييرب 
للدفاع املدين بدبي مرا�سي بي اأند 
اأو وجمموعة نخيل البحرية وقناة 

يا�س

%  67
دبي  ل�سباق  املنظمة  اللجنة  وجهت 
لييليي�ييسييفيين اليي�ييسييراعييييية املييحييلييييية 60 

اإىل املالك والنواخذة  قدما ال�سكر 
البحرية  اليي�ييسييبيياقييات  يف  امليي�ييسيياركييني 
جتاوبهم  ل�سرعة  الرتاثية  املحلية 
راأيييهييم حول  ا�ستبيان  على  الييرد  يف 
اأيد  وقييد  ال�سباق  تاأجيل  اأو  اإقيياميية 
موعد  % ميينييهييم   67 مييين  اأكيييييرث 

اإقامة ال�سباق

13:00
البحرية  الريا�سات  ع�ساق  �سيكون 
و�سباقات ال�سفن والقوارب الرتاثية 
متميزة  تغطية  مييع  اليييييوم  املحلية 
الريا�سية  دبييي  قيينيياة  عييرب  لل�سباق 
بيييدايييية مييين اليي�ييسيياعيية اليييواحيييدة من 
اإطار  يف  وذلييك  ال�سبت  اليييييوم  ظهر 
االهتمام املتوا�سل من موؤ�س�سة دبي 
لالإعالم والتي قامت من قبل بنقل 
املحلية  ال�سراعية  القوارب  �سباقي 
43 قدما يف �سهر �سبتمرب املا�سي.

96
الييدويل للريا�سات  نييادي دبي  نظم 
املا�سي  مايو  �سهر  بداية  البحرية 
احلدث االأبرز �سباق القفال التا�سع 
الطويلة  لييلييميي�ييسييافييات  والييعيي�ييسييرييين 

ال�سراعية  لييليي�ييسييفيين  واملييخيي�ييسيي�ييس 
املحلية 60 قدما مع ختام فعاليات 
 2019-2019 املن�سرم  املو�سم 
و�سهد ال�سباق تتويج طاقم ال�سفينة 

ال�سقي 96 باللقب الغايل.
21

-2018 امليينيي�ييسييرم  املييو�ييسييم  �ييسييهييد 
�سمن  �ييسييبيياقييني  تيينييظيييييم   2019
ال�سراعية  لييليي�ييسييفيين  دبييييي  بييطييوليية 
اأقيم  االأول  قيييدميييا   60 املييحييلييييية 
 2018 دييي�ييسييمييرب  �ييسييهيير  منت�سف 
طوفان  ال�سفينة  طاقم  فوز  و�سهد 

االأول باملركز    21

60
اأطلق نادي دبي الدويل للريا�سات 
الييبييحييرييية  ميينييافيي�ييسييات فييئيية ال�سفن 
يف  قييدمييا  اليي�ييسييراعييييية املييحييلييييية 60 
1993 تنفيذا  �سهر مايو من عام 
ال�سيخ حمدان بن  �سمو  لتوجيهات 
را�ييسييد اآل مييكييتييوم نييائييب حيياكييم دبي 
الن�سخة  مع  بالتزامن  املالية  وزير 
الثالث  الييقييفييال  �سباق  ميين  الثالثة 
�سباق  اأقيييييييييم  حيييييييث   1993 عيييييام 

جتريبي مب�ساركة 16 حممال 
وقييد كييان الييفييوز والييتييتييويييج يف ذلك 
ال�سباق والذي يعد اأول ظهور ر�سمي 
لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما 
من ن�سيب طاقم ال�سفينة من�سور 
ال�سفينة  الو�سيف  36 ونال مركز 
ال�سفينة  ثالثا  وحييل   44 اخلييييياي 

كحال 63

4
-2019 احليييييايل  املييو�ييسييم  ييي�ييسييهييد 
يف  حميييطيييات   4 اإقيييياميييية   2020
مناف�سات ال�سفن ال�سراعية املحلية 
ال�سبت فيما  اليوم  تبداأ  قدما   60
دبي  بييطييوليية  مييراحييل  اأوىل  تنطلق 
ال�سبت 16  االأوىل” يوم  “اجلولة 
“اجلولة  وتيييقيييام  املييقييبييل  نييوفييمييرب 
دي�سمرب   21 ال�سبت  الثانية” يوم 
اأن يكون م�سك مراحل  املقبل على 
االأغلى  ال�سباق  اإقامة  البطولة مع 
 30 رقييم  الن�سخة  املو�سم  ختام  يف 
الطويلة  للم�سافات  القفال  حلدث 
مييين جيييزييييرة �ييسييري بييونييعييري وحتى 

�سواطئ دبي. 

خال تكرمي  �لإمار�ت  يف ختام �لدورة �لتدريبية �لإقليمية لريا�شتي كرة �لقدم و�لطائرة �ل�شاطئية

البدء فى ت�سكيل منتخبات للريا�ستني ا�ستعدادًا الإقليمية 2022 وعاملية برلني 2023 واإقامة دورات حملية للمدربني

�شباق دبي ينطلق يف �لو�حدة ظهر�

اليوم قدما   60 ال�سراعية  لوحات  اأوىل  تر�سم  �سفينة   80
�لقمزي: جولة �شاخنة مع بد�ية مناف�شات �لفئة �لأقوى
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•• ال�صارقة-الفجر:

الريا�سي  اليي�ييسييارقيية  نيييييادي  كيي�ييسييف   
ال�سارقة  ملييوؤ�ييسيي�ييسيية  الييتييابييع  ليييليييميييراأة، 
لييريييا�ييسيية امليييييراأة، عيين طييرحييه للعبة 
التي  لل�سيدات،  اليي�ييسيياالت  قييدم  كييرة 
االألييييعيييياب  جميييميييوعييية  اإىل  اأ�يييسيييافيييهيييا 
الرئي�سة التي يقدمها، وذلك خالل 
موؤخراً  نظمه  ا�ستقبال  خا�س  حفل 
ح�سره 250 من العباته املتميزات 
ميدالية   120 عييلييى  احليييا�يييسيييالت 
للمو�سم  ا�يييسيييتيييعيييداداً  وذلييييك  مييلييونيية 

اجلديد يف مقره بال�سارقة.
ترجمة  االإطيييييييييييالق  هيييييييذا  وييييييياأتييييييي 
ال�سمو  قييرييينيية �ييسيياحييب  لييتييوجيييييهييات 
ال�سيخة  �ييسييمييو  الييي�يييسيييارقييية،  حييياكيييم 
القا�سمي،  حميييميييد  بييينيييت  جييييواهيييير 
لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  رئي�سة 
لل�ساالت  القدم  اإدارج كرة  املييراأة، يف 
املعتمدة يف  االألعاب  لل�سيدات �سمن 
نادي ال�سارقة الريا�سي للمراأة، مبا 
يعزز من م�سرية الريا�سة الن�سائية 
يف االإمييارة والدولة، وي�سهم يف ن�سر 
ال�سارقة  اإميييييارة  اأنيييديييية  بييني  الييلييعييبيية 
مييين خطوة  يييحييقييقييه  ميييا  اإىل جييانييب 
واعدة على �سعيد ا�ستقطاب العبات 
املحلية  االإجنيييييييازات  جيييدد وحتييقيييييق 

واالإقليمية والعاملية.
اخلا�سة  اليييفيييئيييات  اليييينييييادي  وحييييييدد 
الفئات  �ييسييتيي�ييسييم  اليييتيييي  بييامليي�ييسيياركيية 
العمرية من 12-10 عاماً، و18-

�سيتم  فييييوق  و19فما  عيييامييياً،   13
اخيييتيييييييارهيييم عيييين طيييرييييق الييييزيييييارات 
عيييين طريق  واليييطيييليييبيييات  امليييدر�يييسييييييية 
الييينيييادي، حيييييث اأعيييلييين عييين فييتييح باب 
اأكتوبر  بداية  لالن�سمام  الت�سجيل 
اإىل  امل�سرتكات  و�ستخ�سع  اجلييياري، 
بييدنييييية ومييهييارييية تقودها  اخييتييبييارات 
مدربات متخ�س�سات تابعات للنادي، 
كيييميييا �ييسييتييحييتيي�ييسيين �ييييسيييياالت الييينيييادي 

الريا�سية مناف�سات اللعبة.
اأو�سحت  االعييييتييييميييياد،  هيييييذا  وحييييييول 
�يييسيييعيييادة نييييدى اليينييقييبييي، ميييديييير عام 
اأن  املييراأة،  ال�سارقة لريا�سة  موؤ�س�سة 
الواقع  تعزيز  املوؤ�س�سة حتر�س على 
الريا�سي الن�سائي يف اإمارة ال�سارقة 

ودولة االإمارات من خالل مبادراتها 
زيادة  جييانييب  اإىل  وا�سرتاتيجياتها 
اأن  مييوؤكييداً  الييتييي تطرحها،  االألييعيياب 
املجال  فتح  يف  ت�سهم  اخلييطييوة  هييذه 
والطاقات  لييلييمييواهييب  اأكييييرب  بيي�ييسييكييل 
وتقدم  لتتميز  الن�سائية  الريا�سية 
مييا لييديييهييا ميين قييييدرات تييوؤهييلييهييا الأن 
املقبلة  الريا�سية  املناف�سات  تخو�س 
االأحداث  خمتلف  يف  بالدها  ومتّثل 

التي تقام عربياً وعاملياً.
هذه  “اإطالق  الييينيييقيييبيييي:  وتيييابيييعيييت 
مع  ان�سجاماً  ياأتي  اجلديدة  اللعبة 
املييراأة يحظى  لريا�سة  واقييع مزدهر 
ال�سمو  برعاية ودعم قرينة �ساحب 
ال�سيخة  �ييسييمييو  الييي�يييسيييارقييية،  حييياكيييم 

جواهر بنت حممد القا�سمي، رئي�سة 
موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة، التي 
الفتيات من  اإىل متكني  لطاملا دعت 
واالإرتقاء  املف�سلة  األعابهّن  ممار�سة 
لهّن  ليكون  ومهاراتهّن  بقدراتهّن 
الريا�سي  امل�ستقبل  يف  مييهييميياً  دوراً 
طاقاتهّن  من  واال�ستفادة  الن�سوي، 
لتاأ�سي�س فرق متميزة ترفد املنتخب 
الييوطيينييي بييطيياقييات جييديييدة وواعييييدة 
املحافل  يف  الييدوليية  متثيل  ت�ستطيع 
اإىل  ال�سعد،  خمتلف  على  الييدولييييية 
جييانييب الييدعييم اليييذي نحظى بييه من 
جمييليي�ييس اليي�ييسييارقيية الييريييا�ييسييي الذي 
االرتقاء وتطوير  ي�سب يف م�سلحة 
االإمارة  يف  الن�سائية  الريا�سة  واقييع 

والدولة«.

تكرمي لاعبات و�ملوظفات 
و�ييسييهييد احلييفييل اليييذي جييياء مبكرمة 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان 
ال�سارقة،  حيياكييم  االأعيييليييى،  املييجييليي�ييس 
ال�سارقة  جمييليي�ييس  مييين  كييييّل  تيييكيييرمي 
الييريييا�ييسييي، واحتيييياد االإمييييييارات لكرة 
لالألعاب  اليي�ييسييارقيية  ونيييييادي  اليييقيييدم، 
لريا�سات  ال�سارقة  ونييادي  الفردية، 
تكرمي  مت  كما  النف�س،  عيين  الييدفيياع 
اليييليييجييينييية اليييتييينيييفيييييييذيييية لييييكييييرة قيييدم 
كييّل اجلييهييود والدعم  اليي�ييسيياالت على 
كرة  الإطيييالق  للموؤ�س�سة  قييّدم  الييذي 

قدم ال�ساالت. 
كيييميييا مت تييييكييييرمي كييييييّل ميييين العيييبيييات 
امليييوؤ�يييسييي�يييسييية امليييتيييميييييييزات واليييطيييواقيييم 
االإدارية لكّل من: فريق كرة ال�سلة، 
الطاولة،  وكيييييرة  اليييطيييائيييرة،  وكيييييرة 
واملبارزة، وفريق الكاراتيه، والعبات 
وال�سهم،  القو�س  والعبات  الرماية، 
والفرو�سية “ قفز احلواجز “، على 
حققوها  الييتييي  االإجنييييييازات  ح�سيلة 
اإىل جانب  املييا�ييسييي،  املييو�ييسييم  خيييالل 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  موظفات  تكرمي 
كييييّل اجلهود  امليييييييراأة عييلييى  لييريييا�ييسيية 
الييييتييييي بييييذلييييت ميييين اأجيييييييل االرتييييقيييياء 
االإمارة  يف  الن�سوية  الريا�سة  بواقع 

والدولة.

وح�سر احلفل كّل من �سعادة عي�سى 
هييييييالل احلييييييزامييييييي، االأمييييييييني اليييعيييام 
و�سعادة  الريا�سي؛  ال�سارقة  جمل�س 
حم�سن م�سبح، رئي�س جمل�س اإدارة 
القدم؛  لكرة  ال�سارقة  نييادي  �سركة 
و�سعادة اأحمد عبد الرحمن العوي�س، 
رئي�س جمل�س االإدارة نادي ال�سارقة 
لريا�سات الدفاع عن النف�س؛ و�سعادة 
الهاجري،  عييبييدالييرحييميين  �ييسييليييييمييان 
ال�سارقة  نيييادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
االأليييعييياب  اإدارة  رئييييي�ييس  اليييرييييا�يييسيييي، 
الناخي،  خييالييد  و�ييسييعييادة  اليييفيييرديييية؛ 
املايل  واملييدييير  االإدارة  جمل�س  ع�سو 
الدفاع  لييريييا�ييسييات  اليي�ييسييارقيية  نييييادي 
الع�سم  عبيد  و�ييسييعييادة  النف�س؛  عيين 

االإدارة،  جمل�س  ع�سو  اليي�ييسييويييدي، 
نادي  الكاراتيه  ريا�سة  عييام  م�سرف 
الييي�يييسيييارقييية ليييرييييا�يييسيييات الييييدفيييياع عن 
اليينييفيي�ييس؛ و�ييسييعييادة حمييمييد عييبييد اهلل 
االإدارة  عيي�ييسييو جمييليي�ييس  بيييو رحيييييميية، 
الدفاع  لييريييا�ييسييات  اليي�ييسييارقيية  نييييادي 
عفراء  واالأ�ييييسييييتيييياذة  الييينيييفييي�يييس؛  عيييين 
العام  ال�سر  اأمييني  امل�سغوين،  جمعة 
للفتيات  والثقافة  ال�سطرجن  نييادي 
العاجل،  �سعيد  واالأ�ستاذ  بال�سارقة؛ 
يف  املجتمعية  اخلييدميية  اإدارة  مييدييير 
عبداهلل  واالأ�ستاذ  ال�سارقة؛  جمل�س 
لكرة  االإمييييارات  احتيياد  ممثل  ح�سن، 
القدم، مدير التدريب يف احتاد كرة 

االإمارات لكرة القدم.
لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  وتعمل 
ا�سرتاتيجية  خييطيية  �ييسييميين  امليييييييراأة 
فاعلة  اآليييييييييييات  و�يييسيييع  اإىل  تيييهيييدف 
ممار�سة  عييلييى  والت�سجيع  لتطوير 
ال�سارقة  نيييييادي  يف  رييييا�يييسيييات  تيي�ييسييع 
يلبي  مبيييييا  ليييييليييييميييييراأة،  الييييريييييا�ييييسييييي 
احتياجات الفتيات وال�سيدات، ويتيح 
مبواهبهن  لالرتقاء  الفر�سة  لهّن 
وقييييدراتييييهيييين اليييرييييا�يييسييييييية �ييييسييييواء يف 
اجلماعية.  اأو  الييفييردييية  الييريييا�ييسييات 
بيئة  تييهيييييئيية  اإىل  اليييينييييادي  وييييهيييدف 
املراأة،  حمفزة ت�سهم يف دعم ريا�سة 
وتن�سئة جيل من املدربات املحرتفات 
على  الييقييادرات  املتميزات  والالعبات 
املحلية  البطوالت  يف  بقّوة  املناف�سة 

واالإقليمية والعاملية.

خال حفل ��شتقبال خا�ش ل�250  من لعباته 

»ال�سارقة الريا�سي للمراأة« يطرح »كرة قدم ال�ساالت لل�سيدات« وي�ستعد للمو�سم اجلديد

•• العقبة -الفجر

خ�سر فريق �سيدات نادي اأبوظبي الريا�سي لكرة القدم اأوىل 
مبارياته يف افتتاح مباريات بطولة غرب اآ�سيا االأوىل الأندية 
ال�سيدات اأبطال الدوري لعام 2019 ،واملقامة مبلعب �سركة 
م�ساء  مناف�ساتها  انطلقت  والتي   ، االأردنييييية  العقبة  تطوير 
م�ست�سيف  االأردين  النادي  �سيدات  فريق  اأمييام  االأول  اأم�س 
لهدف  بييهييدفييني  الييبييطييوليية  للقب  االأول  وامليير�ييسييح  الييبييطييوليية 

،والتي تقدم فيها فريق �سيدات االأردن بهدف الالعبة :األي�س 
كو�سي يف الدقيقة التا�سعة ، والتي اأ�سافت الهدف الثاين يف 
الدقيقة 48 مع بداية ال�سوط الثاين ،فيما �سجلت لفريق 
نادي اأبوظبي �ساحلة را�سد يف الدقيقة  )51( والذي انتهت 

عليه املباراة االفتتاحية .
جنوم  �سيدات  فريقي  بيت  جمعت  التي  الثانية  املييبيياراة  ويف 
�ساحور  بيت  االأرثوذك�سي  �سيدات  اللبناين وفريق  الريا�سة 
اأن  اللبناين  الييفييريييق  ا�ستطاع  نف�سه  بامللعب  الفل�سطيني 

ليت�سدر   1-7 بنتيجة  الفل�سطيني  الفريق  مرمى  يكت�سح 
ال�سبت  اليييييوم  ت�ستاأنف  والييتييي   ، االأهييييداف  بييفييارق  البطولة 
بلقاء فريق �سيدات نادي اأبوظبي وجنوم الريا�سة اللبناين 
الرفاع  لفريق  االأول  الظهور  �سيكون  الثانية  املييبيياراة  ،ويف 
البحريني اأمام فريق �سباب االأردن ، يذكر باأن بطولة غرب 
تتناف�س  اأندية  ت�سم خم�سة  االأبطال  االأندية  ل�سيدات  اآ�سيا 
بنظام الدوري املجزاأ من مرحلة واحدة، وت�ستمر املناف�سات 

حتى يوم اجلمعة املقبل .

فريق �سيدات اأبوظبي يخ�سر اأمام  �سيدات 
االأردن ويقابل لبنان اليوم

ملعب  على  ال�سبت  اليوم  ال�سنغافوري  و�سيفه  االأردين  املنتخب  يلتقي 
ا�ستعداداتهما  القدم �سمن  دولية ودية يف كرة  الييدويل يف مباراة  عمان 
نهائيات  اىل  املوؤهلة  املزدوجة  االآ�سيوية  الت�سفيات  من  الثالثة  للجولة 

كاأ�س العامل 2022 يف قطر وكاأ�س اآ�سيا 2023 يف ال�سني.
ويتاأهب املنتخب االأردين ال�ست�سافة الكويت ونيبال يومي 10 و15 من 
ال�سعودية يف  ال�سنغافوري ملالقاة  املنتخب  ي�ستعد  ال�سهر اجلاري، فيما 
الق�سيم يوم اخلمي�س املقبل، قبل ا�ست�سافة اوزبك�ستان يف 15 اجلاري.

ويلعب املنتخب االأردين يف املجموعة الثانية التي يت�ساوى فيها بثالث 

دون  )ميين  تايوان  اأمييام  ونيبال  وا�سرتاليا  الكويت  منتخبات  مع  نقاط 
ر�سيد(، علما باأن الكويت ونيبال وتايوان لعبت مباراتني.

نقاط  ثالث  مقابل  نقاط  باأربع  الرابعة  املجموعة  �سنغافورة  وتت�سدر 
الأوزبك�ستان،  نقاط  وال  لل�سعودية  ونقطة  لليمن  ونقطتني  لفل�سطني 

علما باأن االأخريتني لعبتا مباراة واحدة فقط.
ا�ستهل م�سواره بالت�سفيات بالفوز على م�سيفه  وكان املنتخب االأردين 
على  وفييازت   2-2 اليمن  مع  �سنغافورة  تعادلت  فيما   ،1-2 التايواين 

فل�سطني 1-2.

اإعييالم حملية  اأم�س ما تداولته و�سائل  االإ�سباين  ريييال مدريد  نييادي  نفى 
الثالثاء  كييورتييوا  تيبو  البلجيكي  مرماه  حار�س  ا�ستبدال  �سبب  اأن  حييول 
خالل املباراة مع كلوب بروج البلجيكي يف دوري اأبطال اأوروبا، كان جراء 

تعّر�سه لنوبة من القلق.
كورتوا )27  ا�ستبدال  اأنه مت  دياريو” قد زعمت  “اوكي  وكانت �سحيفة 
عاما( بني �سوطي املباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ب�سبب تعر�سه لنوبة 

من القلق.
ورد ريال على مزاعم ال�سحيفة ببيان اأكد فيه اأن حار�س منتخب بلجيكا 
الذي تلقى هدفني يف غ�سون 39 دقيقة تعر�س الأوجاع يف املعدة ما جعله 
غري قادر على متابعة املباراة “مل يتم ت�سخي�س حالة كورتوا اأبداً على اأنها 

نوبة قلق، وبالتايل فان هذه املعلومات خاطئة متاًما«.
واأ�ساف البيان: “مت ت�سخي�س حالة كورتوا على اأنها التهاب حاد يف املعدة 

واالأمعاء ومتت معاجلته«.
ومل ينجح كورتوا باملحافظة على نظافة �سباكه اال يف مباراتني فقط من 

اأ�سل ثمان خا�سها هذا املو�سم.
ميين ملعب  يقله  اأن  كييورتييوا  واليييد  كييان على  االإ�ييسييبييانييييية،  لل�سحيفة  وفييقييا 
�سانتياغو برنابيو، الأنه مل يكن على ما يرام لدرجة اأنه مل ي�ستطع القيادة 

بنف�سه.
ومن  واجلمعة،  اخلمي�س  يومي  التدريب  عيين  البلجيكي  اليييدويل  وغيياب 

املرجح اأن ال يخو�س مباراة ال�سبت يف الدوري املحلي امام غرناطة.

ودية بني االأردن و�سنغافورة
 ا�ستعدادا للت�سفيات  

ريال مدريد ينفي تعّر�س كورتوا لنوبة قلق 
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الفجر الريا�ضي

ال�سمايل  االإييييرلييينيييدي  امليييييدرب  يييحييل 
برندن رودجرز وفريقه لي�سرت �سيتي 
�سيفا على فريقه ال�سابق ليفربول يف 
ال�سبت يف املرحلة  اليوم  ثاأرية،  مهمة 
لكرة  االإنكليزي  الييدوري  من  الثامنة 

القدم.
“اأنفيلد  ملعب  اإىل  رودجييييرز  ويييعييود 
من  اإقييالييتييه  منذ  االأوىل  للمرة  رود” 
اأمل  وكله  �سنوات،  اأربييع  قبل  من�سبه 
الييقييوييية لفريقه  يف وقييف االنييطييالقيية 
يف  الكاملة  العالمة  �ساحب  ال�سابق 
واأف�سلية  االآن،  حييتييى  مييراحييل  �ييسييبييع 
مطارديه  اأقييييييرب  عييين  نيييقييياط  خييميي�ييس 
مييانيي�ييسيي�ييسييرت �ييسيييييتييي حييياميييل الييلييقييب يف 

العامني االأخريين.
قيادة  ميييين  قيييرييييبيييا  رودجيييييييييرز  وكيييييييان 
يزال  الييييذي ال  الييلييقييب  اإىل  ليييييفييربييول 
يلهث خلفه منذ 1990، عندما حل 
بفارق   2014-2013 مو�سم  ثانيا 
نقطتني خلف مان�س�سرت �سيتي، وذلك 
اأنهى  بعدما  معه  الييثيياين  مو�سمه  يف 

االأول يف املركز ال�سابع.
باإعطائه  رودجيييرز عن فخره  واأعيييرب 
الرغم  على  ليفربول،  قيييييادة  فر�سة 
مييين اأنيييهيييا جيييياءت يف وقييييت مييبييكيير من 

م�سريته التدريبية.
والثالثني متكنت  التا�سعة  “يف  وقال 
اإحدى موؤ�س�سات كرة القدم  اإدارة  من 
اإىل  “اأتطلع فقط  الكربى”، م�سيفا 

العودة«.
وعاد رودجييرز اإىل الييدوري االإنكليزي 
�سيتي  لي�سرت  بوابة  من  ولكن  املمتاز 
بعد  املييييا�ييييسييييي  �ييييسييييبيييياط/فييييرباييييير  يف 
االدارة  راأ�ييييس  عييلييى  ونيي�ييسييف  مو�سمني 
الفنية ل�سلتيك اال�سكتلندي توج معه 

خاللها ب�سبعة األقاب.
الفرن�سي  اليييذي خلف  رودجييييرز  وقييياد 
كييلييود بيييوييييل، لييييي�ييسييرت �ييسيييييتييي، البطل 
املفاجاأة مو�سم 2015-2016، اإىل 

املييو�ييسييم حيث حقق  هييذا  نتائج الفييتيية 
وتيييعيييادليييني مقابل  انيييتييي�يييسيييارات  اأربييييييع 
الثالث  املييركييز  خولته  واحيييدة  خ�سارة 
البداية  م�ستغال  الييكييبييار  ال�ستة  بييني 
وت�سل�سي  واأر�سنال  لتوتنهام  املتعرثة 

ومان�س�سرت يونايتد.
�سد  مييبيياراتييه  �سيتي  لي�سرت  ويييدخييل 
ليييييييفيييربيييول مبيييعييينيييوييييات عيييالييييييية عقب 
نيوكا�سل  �سيفه  على  ال�ساحق  فييوزه 
املا�سي،  االأحييييييد  نييظيييييفيية  بييخييمييا�ييسييييية 
وقال رودجرز “نريد فقط اأن نوا�سل 
الييلييعييب مبيي�ييسييتييوانييا. ليييييفييربييول ي�سري 
اإنييييه خيي�ييسييم رائع  بييخييطييى ال تيي�ييسييدق، 

الختبار وحتدي جودة فريقنا«.
اإيجابية  عييقييلييييية  “ن�سفي  واأ�ييييسيييياف 
النظر  حقيقية على مبارياتنا، بغ�س 

عن اخل�سم«.
ليفربول  مييييدرب  يييييدرك  امليييقيييابيييل،  يف 
االأمليييياين يييورغيين كييلييوب جيييييدا تهديد 

لي�سرت �سيتي، خا�سة اإذا كان مت�سدر 
اليييييدوري االإنييكييليييييزي �ييسيييييدافييع مثلما 
فعل �سد �سالزبورغ النم�سوي االأربعاء 
الثانية من م�سابقة دوري  يف اجلولة 
لكن  -3�سفر  تقدم  عندما  االأبييطييال 
اأدرك  اأهييداف  ثالثة  ا�ستقبلت  �سباكه 
اأن ي�سجل  بها ال�سيوف التعادل، قبل 
امل�سري حممد �سالح هدفه  الييدويل 
للفريق  واليييفيييوز  اليييثييياين  اليي�ييسييخيي�ييسييي 

االإنكليزي.
وقال كلوب بعد املباراة “اأنا متاأكد من 
اأن برندن رودجرز يعتقد اأنه اإذا قمنا 
بحماية )الدفاع( مثلما فعلنا الليلة، 
)مهاجم  ييينييفييرد  اأن  املييحييتييمييل  فييميين 
مرات  خم�س  فييياردي  جيمي  لي�سرت( 

حار�س مرمانا«.
�سل�سلة  متديد  اإىل  ليفربول  وي�سعى 
اأف�سل  ليعادل  االفتتاحية  انت�ساراته 
تيييارييييخيييه عييينيييدميييا فاز  لييييه يف  اإجنييييييياز 

مو�سم  االأوىل  الييثييميياين  مبييبييارييياتييه 
بعد  على  وي�سبح   1991-1990
فوز واحد من �ساحب الرقم القيا�سي 
يف عدد االنت�سارات املتتالية يف افتتاح 
انت�سارات   9( ت�سل�سي  ليغ:  الربمير 

مو�سم 2006-2005(.
ويدرك ليفربول جيدا اهمية النقاط 
الثالث يف مباراة اليوم كونها االأخرية 
قييبييل فيييرتة الييتييوقييف الييدولييييية والتي 
اأميييام  �ييسيياخيينييتييني  مييواجييهييتييني  �ستليها 
و�سيفه  يونايتد  مان�س�سرت  م�سيفه 
اإىل  �سعيه  وكييذلييك يف ظييل  تييوتيينييهييام، 
االبقاء على فارق النقاط اخلم�س التي 
الذي  �سيتي  مان�س�سرت  عيين  تف�سله 
يخو�س مباراة �سهلة على اأر�سه االأحد 
اأمام ولفرهامبتون الثالث ع�سر. وعاد 
�سيتي بقوة اإىل �سكة االنت�سارات عقب 
خ�سارته املفاجئة اأمام نوريت�س �سيتي، 
بثمانية  واتفورد  �سيفه  وفييادة  فاأكرم 

اأهداف نظيفة، ثم تغلب على م�سيفه 
مر�سح  فهو  وبالتايل   ،1-3 اإيفرتون 
بييقييوة لييلييفييوز الييثييالييث تييواليييييا لالبقاء 
على االقل على فارق النقاط اخلم�س 
التي تف�سله عن ليفربول اإن مل يكن 
اأمام  االأخيييري  تعرث  حييال  يف  تقلي�سها 

لي�سرت �سيتي.
واأر�سنال  تييوتيينييهييام  الييربيياعييي  وميييلييك 
فر�سة  يونايتد  ومان�س�سرت  وت�سل�سي 
نهاية  يف  ال�سحيح  امل�سار  اإىل  الييعييودة 
االأ�سبوع بالنظر اإىل املباريات ال�سهلة 
توتنهام  وخيي�ييسييو�ييسييا  تخو�سها  الييتييي 
ال�ساعي اإىل حمو خ�سارته املذلة اأمام 
الثالثاء   7-2 ميونيخ  بايرن  �سيفه 
الثانية من م�سابقة دوري  يف اجلولة 

اأبطال اأوروبا.
برايتون  �سيافة  يف  توتنهام  ويلعب 
وثالثة  وحيييييد  بييفييوز  ع�سر  اليي�ييسيياد�ييس 

تعادالت ومثلها هزائم.

ماوري�سيو  االأرجنتيني  مدربه  وحييث 
مواجهة  عيييليييى  العيييبيييييييه  بييوكيييييتييييينييو 
وحماولة  “كالرجال”،  ميي�ييسيياكييلييهييم 
املييي�يييسيييي قيييدميييا وفيييتيييح فيي�ييسييل جديد 
لييو�ييسيييييف بييطييل اأوروبييييييا، والييييذي يجد 
اأ�سهر  بعد  طييرق  مييفييرتق  على  نف�سه 
امل�سابقة  نهائي  يف  ظييهييوره  ميين  فقط 
ليفربول  مواطنه  اأمييام  خ�سرها  التي 

املو�سم املا�سي. نهاية  يف   2-0
ثالثة  الييييليييينييييدين  الييييفييييريييييق  وحييييقييييق 
مباريات   10 يف  فييقييط  انيييتييي�يييسيييارات 
خييا�ييسييهييا يف خمييتييلييف امليي�ييسييابييقييات هذا 
امليييو�يييسيييم. وتيييياأتييييي هييييذه اليينييتييائييج بعد 
و�سط  لييلييفييريييق،  م�ستقر  غييري  �سيف 
تقارير عن رغبة العبني اأ�سا�سني من 
اإريك�سن  كري�ستيان  الدمناركي  بينهم 
بالرحيل، مما اأثر �سلبا على ناٍد ي�سعى 
حلجز مكان لنف�سه بني نخبة االأندية 
االأوروبية. وال تختلف حال مان�س�سرت 
يونايتد عن توتنهام، ف�ساحب الرقم 
الدوري،  االألقاب يف  القيا�سي يف عدد 
حييقييق فييوزييين فييقييط يف الييربمييير ليغ 
املركز  يييقييبييع يف  حيييييث  امليييو�يييسيييم  هييييذا 
وتعادلني،  هييزائييم  ثييالث  مييع  العا�سر 
اداوؤه املخيب على م�ساركته  وان�سحب 
ليغ”  “يوروبا  االأوروبييييي  اليييدوري  يف 
اأمام  املخيب  التعادل  فخ  يف  ب�سقوطه 
ميي�ييسيييييفييه اليييكيييميييار اليييهيييولييينيييدي 0-0 
اخلييمييييي�ييس بييعييدمييا فييياز بيي�ييسييعييوبيية على 
يف   0-1 الكازاخ�ستاين  اأ�ستانا  �سيفه 
ال�سياطني  اجلولة االوىل. و�سيحاول 
اأويل غونار  احلمر ومدربه الرنوجي 
�سول�سكيار ا�ستغالل املعنويات املهزوزة 
لالعبي نيوكا�سل بعد اخل�سارة املذلة 
�سكة  للعودة غلى  �سيتي،  لي�سرت  امييام 
نييزيييف النقاط  االنييتيي�ييسييارات وتييفييادي 
الذي �سيبعدهم اأكرث واأكرث حتى عن 
املراكز املوؤهلة لدوري االبطال املو�سم 

املقبل.

رودجرز مبهمة ثاأرية يف �سيافة ليفربول

بعد االنطالقة الفو�سوية للدوري اال�سباين لكرة القدم هذا املو�سم، يجد 
عندما  ال�سدارة  على  �سراع  يف  نف�سه  اال�ييسييواء  دوري  اىل  العائد  غرناطة 
الثامنة،  املرحلة  مناف�سات  �سمن  ال�سبت  مييدريييد  ريييال  على  �سيًفا  يحل 
اإ�سبيلية اليوم  التي �ست�سهد يف ختامها لقاء مرتقبا بني بر�سلونة و�سيفه 

االحد.
مع نهاية املرحلة الثامنة، متلك �سبعة فرق فر�سة الدخول اىل اال�سرتاحة 
الدولية يف ال�سدارة، اإذ يبتعد اأتلتيك بلباو ال�سابع بثالث نقاط فقط عن 

ريال املت�سدر.
يجل�س بينهما بر�سلونة رابًعا واإ�سبيلية �ساد�ًسا قبل لقائهما يف “كامب نو”، 

فيما يحتل اأتلتيكو مدريد املركز الثالث وريال �سو�سييداد خام�سا.
مل يقدم اأي فريق حتى ال�ساعة م�ستوى ثابًتا ومقنًعا بعدما �سهدت املراحل 
ال�سبع االوىل نتائج متفاوتة، ما ترك ال�سراع مفتوًحا واالحتماالت كبرية.

اأتلتيكو، فيما فاز غرناطة على  اأنه تعادل مع  اإ�سبيلية اال  تفوق ريال على 
بر�سلونة لكنه خ�سر من اإ�سبيلية. اأما ريال �سو�سييداد فقد فاز على اأتلتيكو 
و�سقط  االخييري على غرناطة  تفوق  فيما  واإ�سبيلية،  بلباو  اأمييام  لكنه خ�سر 

اأمام النادي امللكي.
اأمييام ال�سبعة  اأما بلباو الذي يحل �سيًفا على �سلتا فيغو االحييد، مل يخ�سر 
املو�سم  وو�سيف  بطل  واأتلتيكو،  بر�سلونة  ف�سل  الييذي  الييوقييت  يف  االوائيييل، 

املا�سي على التوايل، يف الفوز على اأي من ال�سبعة االوائل.
“روخيبالنكو�س”  ميييدرب  �سيميوين  دييغو  االرجنتيني  �ييسييرح  قييد  وكيييان 
ال�سهر املا�سي “الليغا معقدة بالن�سبة للجميع االآن، يحاولون جميًعا ايجاد 

الزخم«.
ريال،  املحلي مع  الييدوري  بلقب  الفوز  املا�سيني يف  املو�سمني  ف�سله يف  بعد 
الليغا  اأن  املا�سي  زيييدان يف ني�سان/اأبريل  الدين  الفرن�سي زين  املييدرب  اأكد 
�ست�سكل اأولوية لفريقه املو�سم املقبل، وهو الفريق الوحيد الذي ال يزال من 
املباريات الثالث  اأي هزمية وجنح يف املحافظة على �سباكه نظيفة يف  دون 

االخرية يف الدوري.
من  الفريق  يفلت  مل  الفائت،  ال�سهر  اإ�سبيلية  على  املهم  الفوز  رغييم  على 
تطغى  ما  غالبا  الييذي  برنابيو  �سانتياغو  ملعب  على  �سيما  ال  االنييتييقييادات 

االجواء يف مدرجاته على ما يح�سل داخل امل�ستطيل االخ�سر.
مل يرتق الوافد اجلديد البلجيكي اإدين هازار اىل م�ستوى التطلعات و�سط 
معاناة خط الو�سط. اأما مواطنه احلار�س تيبو كورتوا فكان عر�سة ل�سافرات 

اال�ستهجان الثالثاء يف دوري االبطال اأمام كلوب بروج البلجيكي.
وقال هازار القادم من ت�سل�سي االنكليزي مقابل حوايل 100 مليون يورو 
االثنني “االنتقادات ال توؤثر علّي )...( يتوقع مني اجلميع اأن اأ�سجل ثالثة 
اأهداف يف كل مباراة ولكن عليك اأن تنتظر قليال، لقد عانيت من اإ�سابة. 

االهداف �ستاأتي«.

واأفلت ريال من �سقوط مفاجئ اأمام كلوب بروج على ملعب الربنابيو بعد 
اأن عو�س تاأخر هدفني اىل تعادل 2-2. و�سي�سعى غرناطة لال�ستفادة من 
كل هذه العوامل ال�سبت. بعد حلوله ثانًيا يف الدرجة الثانية املو�سم املا�سي، 
دوري  اىل  عييودتييه  بعد  قوية  انطالقة  مارتينيز  دييغو  امليييدرب  فريق  قييدم 

اال�سواء، اال اأنه قلل من �ساأن مركزهم يف جدول الرتتيب.
الرتتيب،  اىل  اأنظر  ال   )...( مهتمني  “ل�سنا  املا�سي  ال�سهر  وقييال 

�ساأفعل ذلك يف اأيار مايو«. قد ال يتوقع الكثريون اأن يبقى 
يناف�س  اأن  املييرجييح  وميين  االوىل،  املييراكييز  غييرنيياطيية يف 

خلف  الييرابييع  املركز  على  وبلباو  اإ�سبيلية  اأمييثييال 
الثالثي ريال، بر�سلونة واأتلتيكو.

ال�سيف،  هييذا  العييًبييا   12 مييع  اإ�سبيلية  وقييع 
لوبيتيغي  جييوليين  امليييييدرب  فييريييق  وقييييدم 

مثري  فييوز  اآخييرهييا  متفاوتة،  م�ستويات 
�سو�سييداد  ريييال  عييرى   2-3 بنتيجة 

بعد خ�سارتني متتاليتني.
وييييعيييرف لييوبيييييتيييييغييي اأكيييييرث مييين غريه 
خميياطيير اليييبيييدايييية اليييقيييويييية. حييقييق مع 
ريال مدريد الفوز يف اأربع مباريات من 
اأن  قبل  املا�سي  املو�سم  االوىل  اخلم�س 

يرتاجع م�ستواه ويخ�سر من�سبه.
لييذا االآميييال على �ييسييراع طويل بييني عدة 
اأنييدييية عييلييى الييلييقييب قييد ال تييكييون كبرية. 

كان  �ييسييهييراً،   12 منذ  نف�سها  الييفييرتة  ففي 
بييني االول  نييقيياط فقط  ثييالث  اأي�سا  الييفييارق 

اأن النادي الكاتالوين م�سى قدًما  اإال  وال�سابع، 
وفاز بالليغا بفارق 11 نقطة.

و�سياأمل املدرب اإرن�ستو فالفريدي اأن يتحلى فريقه 
على  اآخييرهييا  متتالية،  انت�سارات  ثالثة  بعد  بالزخم 

منت�سف  االبيييطيييال  دوري  يف  اليييقيييوي  اإنييييرت  االييييطيييايل 
الييعييائييد ميين اال�سابة  تيياألييق  اال�ييسييبييوع، يف مييبيياراة �سهدت 

النجم االرجنتيني ليونيل مي�سي.
عن  حتييدثييت  الييتييي  ال�سائعات  املييبيياراة  بعد  مي�سي  ودحيي�ييس 
�سرخ بني الالعبني واالدارة رغم اأنه مل ينف اأن املباريات 
ب�سكل  اأثيييرت  املييو�ييسييم  انييطييالق  قبل  للفريق  التح�سريية 

�سلبي على الفريق.
اإال اأن االرجنتيني الفائز بجائزة “فيفا” الأف�سل العب يف 

العامل اأكد “ال �سك لدّي اأننا �سنتح�سن«.

ريال مدريد ي�شتقبل غرناطة.. وبر�شلونة �إ�شبيلية 

باب املناف�سة مفتوح على م�سراعيه يف الليغا

مع  امل�ستديرة  اإىل عامل  العودة  يف  �سابقاً  القدم  لكرة  االأوروبييي  االحتيياد  رئي�س  بالتيني  مي�سال  �ساأعود”: يطمح 
االقرتاب من انتهاء فرتة ايقافه االثنني املقبل، لكن ال يعتقد كثريون اأن الفر�سة �ستكون �سانحة للنجم الفرن�سي 
 2007 القاري بني  الذي تراأ�س االحتاد  املنا�سب جمددا. وتعّر�س بالتيني )64 عاما(  اأعلى  ال�سابق باحتالل 
دي�سمرب  االأول  كانون  منت�سف  يف  اأعييوام  لثمانية  القدم  بكرة  يتعلق  ن�ساط  اأي  ممار�سة  عن  لالإيقاف  و2015، 
م�سبوهة  دفعة  قبوله  ب�سبب  التايل،  العام  يف  �سنوات  اأربييع  اإىل  الريا�سي  التحكيم  حمكمة  لتقل�سها   ،2015
الييدويل للعبة )فيفا(  ال�سابق لالحتاد  ا�ست�ساري قام به للرئي�س  1،8 مليون يورو عن عمل  2011 بقيمة  عام 

ال�سوي�سري جوزيف بالتر عام 2002، دون اأن يكون مرتبطا معه بعقد مكتوب.
لي�سبح  ترقى  االإيطاليني.  املهاجرين  وحفيد  الحقاً  ومدربهم  للديوك  ملهم  قائد  ا�ستثنائي،  و�سط  خط  العب 
 2015 ر نف�سه للرئا�سة، لكنه انهار مع ف�سيحة ف�ساد  رئي�س االحتاد القاري ونائبا لرئي�س الفيفا، وكان يح�سّ
بالن�سبة  مهني  اإعييدام  بحكم  اأ�سبه  القدم” كان  بكرة  املتعلقة  االن�سطة  “كافة  عن  االإيقاف  قييرار  اآماله.  لتتبخر 
االحتاد  يف  اليمنى  يده  بها  فاز  التي  فيفا،  انتخابات  وخو�س  رئا�سة )“ويفا”(  ما حرمه من  وهو  لبالتيني، 

ليعاد   ،2016 �سباط/فرباير  انتخابات  يف  انفانتينو،  جاين  ال�سوي�سري-االإيطايل  وقتها  العام  واأمينه  القاري 
انتخابه جمددا يف حزيران/يونيو املن�سرم. و�سل بالتيني يف منا�سداته للعودة ملع�سوقته امل�ستديرة اإىل املحكمة 
االأوروبية حلقوق االن�سان يف �سرتا�سبورغ من اأجل اإ�سدار “قانون بالتيني”، وت�ساءل خالل مقابلة مع �سحيفة 

اأي �سخ�س من العمل يف كرة القدم؟«. منع  ميكنهم  “كيف  “لوموند” الفرن�سية 
و�سيمكن لبالتيني بدءا من االثنني املقبل، العودة ملمار�سة اأي دور يف لعبة كرة القدم، وهو ما اأكده �سابقاً بقوله 
لقناة “ار تي ا�س” ال�سوي�سرية: “�ساأعود. ال اأدري اأين وال اأدري كيف. ال ا�ستطيع التوقف عند اإيقايف على الرغم 

من اأن هذه العقوبة قام بها اأ�سخا�س معتوهون«.
واأ�ساف “تلقيت الكثري من املقرتحات والعرو�س، الأكون حملال يف كاأ�س اأوروبا وكاأ�س العامل«.

لكن اأبعد من ذلك، هل ما زال بامكان “بالتو�س” وهي كنية ال تعجبه، اأن يجد مكاناً يف الو�سع احلايل، فيما يرى 
القليل من امل�سوؤولني م�ستقبال له يف اللعبة. طرحنا هذا ال�سوؤال على كادر كروي كبري “هل ترون م�ستقبال كرويا 

لبالتيني؟”، فاأجاب “لي�س يف اأي مكان«.

بالتيني على اأبواب عودة جمهولة املعامل 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  4 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316572 
با�سييم: جي اإم اأو انرتنت انك.

وعنوانه:26-1، �ساكوراجيوكا-ت�سو، �سيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات اآالت ال�سراف االآيل؛ وكاالت حت�سيل ر�سوم اال�سرتاك عرب االإنرتنت اأو بو�سائل اأخرى؛ خدمات حتويل االأموال مل�ستخدمي 
املالية عرب  املعلومات  توفري  االإنييرتنييت؛  امل�سريف عرب  التحويل  االإنييرتنييت؛ معاجلة معامالت  امل�سرفية عرب  االإنييرتنييت؛ اخلدمات 
امليزانية،  خييارج  املعامالت  ب�ساأن  امل�سورة  تقدمي  االإنييرتنييت؛  عرب  االئتمان  ببطاقات  بال�سداد  املتعلقة  املعلومات  توفري  االإنييرتنييت؛ 
املالية عرب االإنرتنت؛ اخلدمات امل�سرفية عرب االإنرتنت؛ وكاالت  وخماطر اال�ستثمار االأخييرى، واإدارة االأ�سول؛ خدمات الو�ساطة 
لل�سداد عرب االإنرتنت ل�سراء وبيع الب�سائع؛ وكاالت حت�سيل مدفوعات خدمات الغاز اأو الطاقة الكهربائية؛ حتويل اأموال بطاقات 
االئتمان وبطاقات اخل�سم وال�سناديق االإلكرتونية؛ حتويل اأموال بطاقات االئتمان وبطاقات اخل�سم و�سيكات امل�سافرين وال�سناديق 
االإلكرتونية؛ خدمات بطاقات االئتمان واخل�سم؛ توفري املعلومات املتعلقة بال�سداد ببطاقات االئتمان واخل�سم؛ التاأمني؛ خدمات 
الوكالة الإ�سدار بطاقات االئتمان؛  املعلومات اخلا�سة بها؛ خدمات  اتفاقية ع�سوية بطاقة االئتمان وتقدمي  الوكالة ل�سراء عقود 
اإ�سدار بطاقات االئتمان؛ خدمات بطاقات االئتمان؛  ل�سركات  اأع�ساء بطاقات االئتمان  واإدارة  بتعيني  يتعلق  الوكالة فيما  خدمات 
االئتمان  االئتمان؛ �سمان  املتعلقة بحماية م�سرتيات بطاقات  املعلومات  االئتمان؛ توفري  ب�سداد بطاقات  املتعلقة  املعلومات  توفري 
الأع�ساء بطاقات االئتمان با�ستخدام بطاقات االئتمان؛ تفوي�س ائتماين للمعامالت عند ا�ستخدام بطاقات االئتمان؛ توظيف واإدارة 
ال�سداد  معاجلة  بخدمات  املتعلقة  اال�ست�سارات  االئتمان؛  بطاقة  ع�سوية  عقود  ل�سراء  الوكالة  خدمات  االئتمان؛  بطاقات  اأع�ساء 
ببطاقات االئتمان؛ توفري معلومات معامالت بطاقة االئتمان؛ توظيف واإدارة االأع�ساء واملتاجر االأع�ساء ل�سركات اإ�سدار بطاقات 
نادي  ع�سوية  وحقوق  اجلولف  ع�سوية  حقوق  و�ييسييراء  بيع  يف  للو�ساطة  وكيياالت  االئتمان؛  بطاقات  مدفوعات  معاجلة  االئتمان؛ 
ات�ساالت  نظام  عرب  االئتمان  بطاقات  ترخي�س  خلدمات  الوكالة  خدمات  للكمبيوترات؛  كغرف  ي�ستخدم  مبنى  ا�ستئجار  املنتجع؛ 
الكمبيوتر؛ خدمات الوكالة ملعاجلة مدفوعات بطاقات االئتمان عرب نظام ات�ساالت الكمبيوتر؛ وكاالت حت�سيل االأموال؛ معاجلة 
مدفوعات بطاقات اخل�سم؛ حتويل اأموال بطاقات اخل�سم؛ �سوؤون مالية؛ �سوؤون نقدية؛ اإ�سدار بطاقات م�سبقة الدفع لالآخرين؛ 
املعلومات عنها؛ وكاالت لال�ستعالم  اإ�سدار البطاقات م�سبقة الدفع وتقدمي  الو�ساطة يف  اإ�سدار البطاقات م�سبقة الدفع؛ وكاالت 
توفري  الو�سائية؛  االحتيييادات  على  الو�ساية  الكمبيوتر؛  اأجييهييزة  اأو  املحمولة  الهواتف  عرب  االإنييرتنييت،  عرب  امل�سريف  الر�سيد  عن 
النقد  اأوراق  وبيع  �سراء  واالإنييرتنييت؛  الف�سائية  التلفزيونية  القنوات  عرب  املقدمة  املالية  االأوراق  با�ستثمارات  املتعلقة  املعلومات 
امل�سرفية املقومة بالني؛ وكاالت لبيع و�سراء اأوراق النقد امل�سرفية املقومة بالني؛ توفري املعلومات املتعلقة بتداول اأر�سدة انبعاثات 
اأر�سدة  اأو  اأر�سدة انبعاثات غازات الدفيئة  اأو املعامالت امل�ستقة املتعلقة بها؛ الو�ساطة لتداول  اأر�سدة االنبعاثات  اأو  غازات الدفيئة 
�سداد  خدمات  االنبعاثات؛  اأر�سدة  اأو  الدفيئة  غييازات  انبعاثات  تييداول  ح�سابات  اإدارة  بها؛  املتعلقة  امل�ستقة  املعامالت  اأو  االنبعاثات، 
االإيجار وتكاليف االإدارة ور�سوم وقوف ال�سيارات؛ �سراء وبيع �سهادات االإيداع ال�سادرة يف اخلارج واالأوراق التجارية؛ الو�ساطة ل�سراء 
ال�سرف  االأجنبية؛ خدمات معلومات  العمالت  التجارية؛ تداول خيارات �سرف  ال�سادرة يف اخلارج واالأوراق  االيييداع  وبيع �سهادات 
العمالت  �سرف  هام�س  معامالت  االأجنبي؛  ال�سرف  مبعامالت  املتعلقة  املعلومات  توفري  االأجنبي؛  ال�سرف  معامالت  االأجنبي؛ 
على  بالتداول  املعنيني  الوكالء  من  للو�ساطة  وكيياالت  االأجنبي؛  ال�سرف  هام�س  مبعامالت  املتعلقة  املعلومات  توفري  االأجنبية؛ 
اخلارجية؛  لالأ�سواق  االآجلة  العقود  تييداول  وم�ستقاتها؛  مالية  اأوراق  تعترب مبثابة  التي  باحلقوق  اخلارجية  االأ�سواق  العموالت يف 
املالية  بيياالأوراق  اخلارجية  االأ�سواق  يف  العموالت  على  بالتداول  املعنيني  الوكالء  من  للو�ساطة  وكيياالت  االأجنبية؛  العمالت  �سرف 
تداول  االأق�ساط؛  مبيعات  م�ستخدمي  عن  نيابة  ال�سداد  ت�سوية  بالتق�سيط؛  البيع  يف  الو�ساطة  االآجلة؛  املالية  االأوراق  وموؤ�سرات 
ا�سماء  تغيري  الإدخييال  الوكالة  و�ساطة احل�س�س؛ خدمات  تييداول احل�س�س؛  لالأ�سهم؛  املالية  االإدارة  االآجلة؛  العقود  اأ�سهم  خيارات 
�سوق  املالية وظروف  ال�سوق  املالية وظروف  االأوراق  �سوق  االأ�سهم؛ توفري معلومات عن ظروف  اإ�سدار  امل�ساهمني؛ وكاالت الإعييادة 
ال�سرف االأجنبي واالأ�سواق املالية واأ�سعار الفائدة وال�سرائب وامل�سائل املالية؛ اأ�سعار البور�سة؛ وكاالت نقل ملكية االأ�سهم؛ وكاالت 
املالية؛ تقدمي معلومات عن �سناديق معا�سات  الو�ساطة اجلمركية  االأ�سهم؛ خدمات  نقل  االأربيياح عند  ال�سرائب على  جلمع ودفع 
ال�سركات؛ تقدمي معلومات عن ت�سنيفات ال�سركات؛ التقييم املايل الئتمان ال�سركة؛ توفري املعلومات املتعلقة بالتقييم املايل الئتمان 
باإدارة �سناديق معا�سات  املتعلقة  امل�سورة واال�ست�سارات  املعلومات عنها؛ خدمات  ال�سركات وتقدمي  املايل الئتمان  التقييم  ال�سركات؛ 
ال�سركات واملعا�سات ال�سخ�سية؛ الو�ساية واإدارة خطط املعا�سات املدعومة ب�سكل متبادل؛ الو�ساية على عقود تداول الذهب االآجلة؛ 
الو�ساية على النقود واالأوراق املالية واملطالبات النقدية واملمتلكات ال�سخ�سية واالأرا�سي واحلقوق املتعلقة بالرتكيبات على االأرا�سي 
واحلقوق ال�سطحية اأو التاأجري على االأر�س؛ �سراء وحتويل املطالبات النقدية؛ توفري املعلومات املتعلقة باملال يف �سناديق الوديعة 
وغريها من �سناديق اال�ستثمار؛ توظيف ح�ساب ا�ستثمار الذهب؛ خدمات التحليل املايل مبا يف ذلك تلك املقدمة عرب االإنرتنت؛ 
تداول امل�ستقات املالية؛ خدمات مكتب االئتمان؛ توفري املعلومات املالية؛ البحوث والتحليل والتنبوؤ املايل؛ اإدارة وا�ستخدام االأ�سول 
واال�ست�سارات  امل�سورة  املالية؛ خدمات  االأ�سول  اإدارة  بها؛  املتعلقة  اال�ست�سارات  اأو  اال�ستثمارية  اال�ست�سارات  اتفاقية  على  بناًء  املالية 
املتعلقة بال�سرائب مثل �سريبة املرياث على االأ�سول املالية؛ ا�ستخدام واإدارة االأ�سول املالية؛ الو�ساية على العقود املالية االآجلة؛ 
وكاالت و�ساطة الو�ساية على العقود املالية االآجلة؛ تداول امل�ستقات املالية؛ اخلدمات اال�ست�سارية املالية، مبا يف ذلك عرب االإنرتنت؛ 
توفري املعلومات املالية، مبا يف ذلك عرب االإنرتنت؛ تنظيم املعامالت املالية؛ تداول �سعر الفائدة وتداول خيارات العمالت؛ االإدارة 
اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية؛ االأعمال امل�سرفية؛ تقدمي  اأ�سعار الفائدة ومقاي�سات العملة وخماطر  املتعلقة مبقاي�سات  املالية 
االإر�سادات لفتح  الوكالة لفتح ح�ساب م�سريف، مبا يف ذلك توفري  امل�سريف؛ خدمات  امل�سرفية؛ توفري معلومات احل�ساب  املعلومات 
املالية  واملعامالت  املايل  التداول  البنكية؛  ال�سيكات  اإ�سدار  لفتح ح�ساب م�سريف؛  ل�سراء عقود  الوكالة  ح�سابات م�سرفية؛ خدمات 
املقدمة عرب الهواتف املحمولة والهواتف الذكية؛ اإدارة املباين؛ خدمات الوكالة لتاأجري اأو الإيجار املباين؛ تاأجري اأو اإيجار املباين؛ 
العقارية  باملمتلكات  املتعلقة  العقارية  املعلومات  توفري  العقارات؛  تقييم  املباين؛  بيع  اأو  ل�سراء  الوكالة  املباين؛ خدمات  وبيع  �سراء 
واالأرا�سي؛ تاأجري اأجهزة توزيع النقد اأو اآالت ال�سراف االآيل؛ تاأجري اأجهزة توزيع النقد؛ خدمات اال�ستعالم عن ر�سيد املدفوعات 
النقد؛  النقد االآلية واإدارة  النقد االآلية، واآالت  النقد، والتح�سيل الأجهزة توزيع  ا�ستبدال �سناديق  النقدية والر�سيد يف احل�ساب؛ 
تاأجري اآالت ال�سراف االآيل؛ توفري املعلومات حول اإدارة االأ�سول والت�سغيل املتعلقة بت�سميم احلياة االقت�سادية للفرد؛ الت�سخي�س 
العميل  وحييدة  ثقة  اإدارة  خدمات  للفرد؛  االقت�سادية  احلياة  بت�سميم  املتعلقة  والت�سغيل  االأ�ييسييول  اإدارة  ب�ساأن  والتوجيه  وامل�سورة 
ب�ساأن  امل�سورة  اأو  املعلومات  تقدمي  ال�سخ�سي؛  التمويل  ب�ساأن  االئتماين  امل�سح  ال�سخ�سية؛  االأ�ييسييول  اإدارة  ب�ساأن  امل�سورة  اخلا�س؛ 
ال�سييخ�سية؛ تداول خيار  املعا�سات  اإبرام عقود تاأمني  املعا�سات ال�سخ�سية؛ و�ساطة  املعا�سات ال�سخ�سية؛ اكتتاب تاأمني  التاأمني على 
وكاالت  العامة؛  للخدمات  الر�سوم  وكاالت حت�سيل  بالتحف؛  التعامل  لقانون  وفقاً  النقدية  الق�سائم  وبيع  �سراء  الفردية؛  االأ�سهم 
ال�ستالم الدفعات عن ال�سندات ودفعات اأ�سل الدين والفائدة لل�سندات؛ توفري حمتويات مف�سلة لكل عن�سر من املعامالت املتعلقة 
مبعاملة احل�ساب؛ اإر�سال حمتويات )اإر�سال ر�سالة( حول نقل احل�ساب؛ االكتتاب على التغطية التاأمينية للمنتجات امل�سرتاة؛ اإدارة 
ال�سندات واالأوراق  العامة املحلية وال�سركات وغريها؛ االكتتاب على  الدولة، واملوؤ�س�سات  اأموال  املالية فيما يتعلق بتخزين  ال�سوؤون 
ال�سادرة  التجارية  االأوراق  و�سراء  لبيع  الو�ساطة  وكيياالت  احلكومية؛  ال�سندات  عرو�س  اأو  توظيف  مع  التعامل  احلكومية؛  املالية 
حملياً؛ وكاالت ال�سوؤون املتعلقة باإ�سدار االأوراق التجارية ال�سادرة حملياً؛ تثمني التحف؛ عقد ملعامالت الفرق؛ وكاالت الكتتابات 
ال�سندات؛ خدمات وكاالت حت�سيل الديون؛ التوجيه وامل�سورة ب�ساأن الديون )مبا يف ذلك عرب االإنرتنت(؛ �سمان امل�سوؤولية وقبول 
الفواتري؛ وكاالت للوفاء بالديون؛ وكاالت للح�سول على واإدارة والت�سرف يف القرو�س العقارية؛ خدمات مالية لت�سفية االأعمال 
خدمات  االنرتنت؛  طريق  عن  ذلك  يف  مبا  املالية  االإدارة  املالية؛  االدارة  املالية؛  املعلومات  املالية؛  اال�ست�سارات  خدمات  التجارية؛ 
عن  معلومات  تقدمي  اخلا�سة؛  املعا�سات  عن  معلومات  تقدمي  للمدفوعات؛  االإلكرتونية  املعاجلة  املييايل؛  التحليل  املييايل؛  التقييم 
املعدنية؛  والنقود  النقدية  االأورق  عد  اآالت  تاأجري  املعدنية؛  والعمالت  النقدية  االأوراق  تقوميات  تنظيم  اخلا�سة؛  املعا�سات  تاأمني 
توفري املعلومات ب�ساأن ا�ستئجار االآالت احلا�سبة لالأوراق النقدية واالآالت احلا�سبة للعمالت املعدنية وموزعات النقد واآالت ال�سراف 
تقدمي  واالقييرتا�ييس؛  التمويل  خدمات  االأميييوال؛  اقرتا�س  ب�ساأن  وامل�سورة  اال�ست�سارات  تقدمي  بها؛  املتعلقة  اال�ست�سارات  اأو  االآيل 
املتعلقة  املعلومات  توفري  ال�سندوق؛  لت�سوية  املعلومات  توفري  الفواتري؛  وخ�سم  والتمويل  القرو�س  االقرتا�س؛  ب�ساأن  معلومات 
بخدمات اإدارة االأ�سول؛ جمع التربعات اخلريية؛ التخطيط والت�سغيل لالأعمال اخلريية؛ توفري املعلومات املتعلقة باأر�سدة الدفع 
كيياأوراق مالية  اأجييل احلق يف اعتبارها  املتاجرة من  الييودائييع؛ وكيياالت للو�ساطة من وكييالء االئتمان مع معامالت  واأر�ييسييدة  النقدي 
االأ�سهم  وهبوط  اأ�سعار  بارتفاع  تتميز  التي  امل�ستقة  املالية  املنتجات  التبادلية؛ معامالت  املالية  االأدوات  �سوق  م�ستقة يف  ومعامالت 
املتداولة )مبا يف ذلك تداول العمالت االأجنبية واأ�سهم االأ�سهم واأ�سهم املعادن الثمينة(؛ وكاالت حت�سيل ر�سوم اال�ستقبال؛ وكاالت 
حت�سيل االأموال؛ �سمان دين قر�س الرهن وتوفري املعلومات املتعلقة بذلك الدين اأو اخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة به؛ االكتتاب يف 
ودائع الذهب اأو تعيني ح�ساب ال�ستثمار الذهب؛ االإقرا�س التجاري؛ وكاالت حت�سيل ر�سوم اال�سرتاك؛ اإ�سدار �سهادات الهدايا التي 
ميكن بعد ذلك ا�سرتدادها مقابل الب�سائع اأو اخلدمات؛ اال�ست�سارات املتعلقة بتداول العقود االآجلة لل�سلع؛ توفري املعلومات املتعلقة 
بتداول العقود االآجلة لل�سلع؛ وكاالت لتداول العقود االآجلة لل�سلع؛ حت�سيل املدفوعات مقابل الب�سائع؛ اإبرام عقد ا�ستثمار ال�سلع 
وخدمات الو�ساطة املتعلقة به؛ مبيعات م�سالح امل�ستفيد من ا�ستثمار املنتج وخدمات الو�ساطة املتعلقة بها؛ وكاالت حت�سيل قيمة 
مبيعات الب�سائع؛ اإبرام عقد بيع القرو�س ال�سغرية اأو خدمات الو�ساطة املتعلقة بها؛ التحقق من ال�سيكات؛ �سمان ال�سيكات؛ جمع 
املالية؛  االأوراق  اال�ستثمار يف  امل�ستهلكني؛ �سندوق  ائتمان  املتعلقة مبعامالت  ال�سخ�سية  االئتمان  والتحقق من معلومات  وتخزين 
�سداد  العقارية؛  اال�ستثمار  و�سناديق  املالية  االأوراق  يف  اال�ستثمار  ب�سناديق  املتعلقة  اال�ستثمارية  املمتلكات  يف  اال�ستثمار  تعليمات 
و�سناديق  املالية  االأوراق  ا�ستثمار  ب�سناديق  املتعلقة  املمتلكات  ا�ستثمار  ل�سناديق  واالإلييغيياء  اال�ييسييرتداد  واأميييوال  الييدخييل،  توزيعات 
واالأوراق  املالية  االأوراق  ا�ستثمار  ل�سناديق  اجلزئي  االإلغاء  واأمييوال  اال�سرتداد  واأمييوال  العائدات  �سداد  وكيياالت  العقاري؛  اال�ستثمار 
املالية للم�ستفيد؛ وكاالت الو�ساطة يف بيع و�سراء الودائع القابلة للتداول )با�ستثناء تلك ال�سادرة يف اخلارج(؛ وكاالت الو�ساطة يف 
بخطابات  متعلقة  خدمات  االئتمان؛  �سراء  و�ساطة  بالني؛  املقومة  امل�سرفية  النقد  واأوراق  للتداول  القابلة  الييودائييع  و�ييسييراء  بيع 
االعتماد؛ خدمات حتويل احل�ساب التي متّكن من نقل ر�سالة عند اإجراء اأي عملية حتويل؛ خدمات العمليات امل�سرفية مبا يف ذلك 
اأو  الدفع  تعليمات  ذلك  امل�سرفية مبا يف  العمليات  للو�ساطة يف  وكيياالت  االأمييوال؛  لتحويل  التحويالت  تعليمات  اأو  الدفع  تعليمات 
املتعلقة بالتاأمني  التاأمني على احلياة؛ توفري املعلومات  تعليمات التحويالت لتحويل االأمييوال؛ تقدمي اال�ست�سارات وامل�سورة ب�ساأن 
على احلياة؛ اكتتاب التاأمني على احلياة؛ و�ساطة التاأمني على احلياة؛ توفري املعلومات املتعلقة باخلدمات اال�ست�سارية للتخطيط 
ال�سريبي اأو خدمات معاجلة املدفوعات ال�سريبية؛ الو�ساطة يف خدمات معاجلة مدفوعات ال�سرائب؛ اإ�سدار �سندات ذات القيمة؛ 
وكاالت اإ�سدار اأو بيع �سهادات م�سبقة الدفع )بطاقة م�سبقة الدفع(؛ تقدمي اال�ست�سارات وامل�سورة ب�ساأن التاأمني على غري احلياة؛ 
توفري املعلومات املتعلقة بالتاأمني على غري احلياة؛ ت�سوية مطالبات التاأمني على احلياة؛ اكتتاب التاأمني على غري احلياة؛ وكاالت 
اخلا�سة  التعليمات  ذلك  املالية مبا يف  واملعامالت  امل�سرفية  املعامالت  الودائع؛  �سناديق حفظ  احلياة؛ خدمات  التاأمني على غري 
باملعامالت امل�سرفية واملعامالت املالية نيابة عن الغري؛ وكاالت الو�ساطة امل�سرفية واملعامالت املالية مبا يف ذلك التعليمات امل�سرفية 
واملعامالت املالية نيابة عن الغري؛ تقييم ال�سيارات امل�ستعملة؛ ا�ستثمار راأ�س املال عن طريق االكتتاب يف االأ�سهم عن طريق ال�سحن 
اأو  املعلومات  واأ�سحابها؛ توفري  ال�سغرية واملتو�سطة  لل�سركات  التمويل والقرو�س  ال�سغرية واملتو�سطة؛ خدمات  االأعمال  لتطوير 
تقدمي اال�ست�سارات حول اجتاهات الر�سيد املايل امل�ستقبلي، واالأ�سول واخل�سوم يف التخطيط املايل على املدى املتو�سط والبعيد؛ 
ال�سلكية  االت�ساالت  �سبكة  خييالل  من  االأميييوال  ت�سوية  والال�سلكية؛  ال�سلكية  االت�ساالت  طريق  عن  امل�سريف  التحويل  معامالت 
�سمانات  مبيعات  يف  الو�ساطة  العقاري؛  الرهن  ب�سمانات  املتعلقة  الديون  �سمان  االت�ساالت؛  ر�سوم  حت�سيل  وكيياالت  والال�سلكية؛ 
النقود  اإ�ييسييدار  ب�ساأن  املعلومات  تقدمي  الييدفييع؛  م�سبقة  االإلكرتونية  البطاقات  اإ�ييسييدار  املالية؛  االأوراق  وتخزين  العقاري  الرهن 
اإيداع النقود االإلكرتونية يف البطاقة االإلكرتونية التي يحتفظ بها م�ستخدم النقود االإلكرتونية؛  اإجراءات  االإلكرتونية؛ خدمات 
النقدية  املعامالت  معاجلة  بها؛  املتعلقة  واال�ست�سارات  لييالأمييوال  االإلييكييرتوين  التحويل  وكيياالت  لييالأمييوال؛  االلييكييرتوين  التحويل 
االإلكرتونية؛ خدمات ال�سداد للتجارة االإلكرتونية؛ توفري املعلومات املتعلقة بال�سداد للتجارة االإلكرتونية؛ خدمات وكاالت حت�سيل 
دفعات التجارة االإلكرتونية؛ اإدارة ائتمان مدفوعات التجارة االإلكرتونية ل�سركة امل�سرتي؛ خدمات مدفوعات التجارة االإلكرتونية 
من خالل �سبكات االت�ساالت االإلكرتونية؛ حتويل االأموال عن طريق الو�سائل االإلكرتونية؛ وكالة لتوفري ر�سيد الودائع عن طريق 
الهاتف والفاك�س واالإنرتنت؛ التحويل عن طريق الهاتف والفاك�س واالإنرتنت؛ وكالة لتقدمي تفا�سيل ك�سف املعامالت عن طريق 
الهاتف والفاك�س واالإنرتنت؛ وكاالت حت�سيل ر�سوم الهاتف ور�سوم املياه ور�سوم الغاز ور�سوم الكهرباء واالإيجار والر�سوم االإدارية 
ور�سوم مواقف ال�سيارات واأق�ساط التاأمني ومبيعات االئتمان ور�سوم االأق�ساط والقرو�س ال�سكنية وغريها؛ خدمات اإدارة العقارات 
اأو بيع  اإيجار االأرا�سي؛ تاأجري االأرا�سي؛ �سراء وبيع االأرا�سي؛ خدمات وكاالت �سراء  اأو  املتعلقة باالأرا�سي؛ خدمات وكاالت تاأجري 
با�ستثمار  املتعلقة  املعلومات  املال؛ خدمات اال�ست�سارات اال�ستثمارية؛ توفري  راأ�س  ا�ستثمار  ا�ست�سارات  املال؛  راأ�س  ا�ستثمار  االأرا�سي؛ 
اال�ستثمار؛  عمليات  لتعليم  الوكالة  خدمات  التقديري؛  اال�ستثمار  عقد  اأ�سا�س  على  للم�ستثمرين  اال�ستثمار  خدمات  املييال؛  راأ�ييس 
اال�ست�سارات اال�ستثمارية على اأ�سا�س عقد اال�ست�سارات اال�ستثمارية؛ االإدارة املالية الأ�سول �سراكة اال�ستثمار؛ االإدارة املالية ملمتلكات 
امل�سرتك؛ خدمات  اال�ستثمار  �سناديق  العمليات؛  اأو  الو�ساطة  اأو  العرو�س  اأو  اال�ستثمار  �سناديق  اال�سرتاك يف  اال�ستثمار؛  �سندوق 
املعا�سات  اأمييوال حمددة و�سناديق  ب�سناديق  املتعلقة  املعلومات  توفري  املالية؛  بالدفعات  املتعلقة  واملعلومات  امل�سورة  تقدمي  ال�سداد؛ 
ا لالأوراق  اأو عر�سً اكتتاباً  ُتعترب  التي  املتعلقة باحلقوق  الو�ساطة  التجارية للم�ستفيدين؛ خدمات  االأعمال  التقاعدية وغريها من 
وكاالت  املحلي؛  ال�سرف  ت�سوية  اخلا�س؛  االكتتاب  يف  التعامل  اأو  املهنيني  للم�ستثمرين  ح�سرًيا  البيع  عر�س  ذلييك  يف  مبا  املالية 
اأو  االإيييداع  تعليمات  الو�ساطة يف  وكيياالت  الدفع؛  اأو  االإيييداع  تعليمات  الكربون؛  اأك�سيد  انبعاثات ثاين  الو�ساطة يف معامالت حقوق 
اال�ست�سارات  وجمع  والدرا�سة  والتحليل  التحقيق  املدينة؛  الييذمم  ح�سابات  فوترة  خدمات  املدينة؛  الييذمم  ح�سابات  متويل  الدفع؛ 
توفري  التاأمني؛  ا�ست�سارات  العقارية؛  ال�سوؤون  الفن؛  تثمني  ال�سحايا؛  الإغيياثيية  التاأمينية  بالتغطية  املتعلقة  املعلومات  وتوفري 
اأق�ساط  حت�سيل  التاأمني؛  معلومات  التاأمني؛  )�سم�سرة(  و�ساطة  التاأمني؛  خدمات  التاأمني؛  التاأمني؛  م�سائل  ب�ساأن  املعلومات 
التاأمني؛ ح�ساب ا�سعار ق�سط التاأمني؛ اال�ست�سارات املالية ؛ توفري املعلومات ؛ تثمني االأحجار الكرمية؛ خدمات وكالة االإدارة املالية 
وا�ستثمار االأموال املتعلقة باإعادة تغليف االأوراق املالية ومعامالت املقاي�سة ومطالبات القرو�س واالأ�سهم ومنتجات امل�ستقات املالية؛ 
خدمات حفظ الودائع؛ تقدمي امل�سورة واملعلومات املتعلقة با�ستثمارات االأوراق املالية والعقود املالية االآجلة وتداول العقود االآجلة 
لالأوراق املالية يف االأ�سواق املحلية اأو اخلارجية وتداول العقود االآجلة لل�سلع؛ تداول خيارات االأوراق املالية؛ تداول خيارات االأوراق 
املالية والعقود االآجلة لالأوراق املالية يف ال�سوق اخلارجية؛ احلقوق التي يتم اعتبارها مبثابة طرح لالأوراق املالية اأو احلقوق التي 
م�ستقات  وتييداول  وبيع  �سراء  املهنيني؛  للم�ستثمرين  ح�سرياً  للبيع  عر�سها  ذلييك  يف  مبا  مالية  الأوراق  طييرح  مبثابة  اعتبارها  يتم 
الو�ساطة  مالية؛  اأوراقييياً  تعترب  التي  وتييداول م�ستقات احلقوق  و�سراء  بيع  الو�ساطة يف  وكيياالت  مالية؛  اأوراقييياً  تعترب  التي  احلقوق 
املالية؛ خدمات الوكيل الدائم؛ اخلدمات  اإرفيياق وختم و�سحن االأوراق  اأوراقيياً مالية؛ خدمات وكاالت  التي تعترب  لت�سفية احلقوق 
اال�ست�سارية اال�ستثمارية واخلدمات اال�ستثمارية املتعلقة باالأوراق املالية للم�ستثمرين بناًء على عقد اال�ستثمار التقديري؛ خدمات 
االأوراق  ت�سفية  خدمات  املالية؛  االأوراق  ت�سليم  خدمات  املالية؛  االأوراق  تاأمني  املالية؛  بيياالأوراق  املتعلقة  اال�ستثمارية  اال�ست�سارات 
املالية؛ اإقرا�س االأوراق املالية؛ توفري املعلومات املتعلقة باإقرا�س االأوراق املالية والتاأمني على االأوراق املالية؛ طرح االأوراق املالية؛ 
بيع و�سراء االأوراق املالية؛ االأوراق املالية، وموؤ�سرات االأوراق املالية االآجلة، وخيارات االأوراق املالية، والعقود االآجلة لالأوراق املالية يف 
االأ�سواق اخلارجية؛ االإدارة املالية املتعلقة باالأوراق املالية، وموؤ�سرات االأوراق املالية االآجلة، وخيارات االأوراق املالية، والعقود االآجلة 
لالأوراق املالية يف االأ�سواق اخلارجية؛ وكاالت للو�ساطة يف االأوراق املالية، وموؤ�سرات االأوراق املالية االآجلة، وخيارات االأوراق املالية، 
االآجلة،  املالية  االأوراق  املالية، وموؤ�سرات  بيياالأوراق  املتعلقة  املعلومات  االأ�سواق اخلارجية؛ توفري  املالية يف  لييالأوراق  االآجلة  والعقود 
طرح  اأو  على  باالكتتاب  املتعلقة  الو�ساطة  خدمات  اخلارجية؛  االأ�سواق  يف  املالية  لييالأوراق  االآجلة  والعقود  املالية،  االأوراق  وخيارات 
حمافظ  اإدارة  اخلا�س؛  االكتتاب  يف  التعامل  اأو  املالية  االأوراق  طييرح  اأو  على  باالكتتاب  املتعلقة  الو�ساطة  خدمات  املالية؛  االأوراق 
االآجلة  العقود  املالية،  لييالأوراق  املحلية  االأ�سواق  العموالت يف  بالتداول على  املعنيني  الوكالء  للو�ساطة من  وكيياالت  املالية؛  االأوراق 
تداول  املالية؛  االأوراق  تداول خيارات  املالية؛  االأوراق  ملوؤ�سر  االآجلة  العقود  تداول  املالية؛  االأوراق  املالية وخيارات  االأوراق  ملوؤ�سرات 
العقود االآجلة لالأوراق املالية يف االأ�سواق اخلارجية؛ وكاالت الو�ساطة لالتفاق االآجل لالأوراق املالية، لالتفاق االآجل ملوؤ�سر االأوراق 
االأوراق  االآجلة؛ معامالت  املالية  االأوراق  ملوؤ�سر  الفورية واالآجلة  واملعامالت  املالية  االأوراق  االآجل خليارات  االآجلة، لالتفاق  املالية 
ودائع  وقبول  البديلة(  ال�سندات  اإ�ييسييدار  ذلييك  يف  )مبييا  الييودائييع  قبول  املالية؛  االأوراق  لت�سفية  الو�ساطة  امل�ستقة؛  املبا�سرة  املالية 
اإ�سدار �سيكات  االأق�ساط الثابتة؛ توفري معلومات ح�سابات االدخار؛ تاأمني �سندوق ا�ستثمار مع الفائدة؛ خدمات حتويل االأموال؛ 
خدمات  النقدية؛  العملة  �سرف  اأجهزة  تاأجري  ال�سفر؛  على  التاأمني  و�ساطة  النقدي؛  ال�سرف  خدمات  من  التحقق  امل�سافرين؛ 
وكاالت  امل�ستقة؛  املنتجات  واخليييييارات وغريها من  واالأ�سهم  املالية  ليييالأدوات  االإنييرتنييت  الييتييداول عرب  املييرتاكييم؛  لال�ستثمار  الوكالة 
ال�سرافة؛  االأخييرى؛  املالية  واملنتجات  وامل�ستقات  املالية  بيياالأوراق  املتعلقة  املالية  اال�ست�سارات  خدمات  املالية؛  امل�ستقات  يف  الو�ساطة 
�سرافة االأموال مبا يف ذلك العملة االفرتا�سية االإلكرتونية؛ اإ�سدار وتداول واإدارة العملة االفرتا�سية؛ اإ�سدار العملة االفرتا�سية 
وتوفري  االإلكرتونية  االفرتا�سية  العملة  ذلك معامالت  املالية مبا يف  االآجلة  العقود  الو�ساية على  املدفوعة م�سبًقا؛  االإلكرتونية 
تداول  االإنييرتنييت؛  عرب  االألييعيياب  يف  امل�ستخدمة  م�سبًقا  املدفوعة  االإلكرتونية  االفرتا�سية  العملة  اإ�ييسييدار  بها؛  املتعلقة  املعلومات 
العمالت مبا يف ذلك معامالت العملة االفرتا�سية االإلكرتونية وتوفري املعلومات عنها؛ اإ�سدار عملة افرتا�سية م�سبقة الدفع، مبا 
يف ذلك تلك القابلة لل�سرف باأي عملة افرتا�سية؛ �سراء وبيع العملة االفرتا�سية اأو ا�ستبدالها بعملة افرتا�سية اأخرى؛ اإدارة اأموال 
امل�ستخدم اأو العملة االفرتا�سية فيما يتعلق ب�سراء وبيع العملة االفرتا�سية اأو �سرفها بعمالت افرتا�سية اأخرى؛ وكاالت الو�ساطة 
يتعلق  فيما  االفرتا�سية  العملة  اأو  امل�ستخدم  اأمييوال  اإدارة  اأخييرى؛  افرتا�سية  بعمالت  �سرفها  اأو  االفرتا�سية  العملة  و�سراء  لبيع 
النقدي  التبادل  يف  الو�ساطة  وكيياالت  اأخييرى؛  افرتا�سية  بعمالت  �سرفها  اأو  االفرتا�سية  العملة  وبيع  �سراء  يف  الو�ساطة  بوكاالت 
خدمات  بها؛  املتعلقة  املعلومات  وتوفري  للعملة،  االفرتا�سية  ال�سرف  باأعمال  يتعلق  فيما  القانونية  والعملة  االفرتا�سية  للعملة 
اأو  اإ�سدار واإدارة العملة االفرتا�سية االإلكرتونية؛ وكاالت الو�ساطة يف تداول العمالت  حتويل العمالت االفرتا�سية االإلكرتونية؛ 
العقود االآجلة با�ستخدام العملة االفرتا�سية االإلكرتونية؛ حتويل العملة االفرتا�سية وخدمات الدفع؛ تاأجري موزعات النقد االآيل 
اأو اآالت ال�سراف االآيل للعملة االفرتا�سية االإلكرتونية؛ توفري الدفع االإلكرتوين للعملة االفرتا�سية امل�ستخدمة من قبل اأع�ساء 
العملة  و�سراء  لبيع  الو�ساطة  وكيياالت  االفرتا�سية؛  العملة  امل�ستقة من  املعامالت  عاملية؛  كمبيوتر  �سبكة  االلكرتوين عرب  املجتمع 
االفرتا�سية واملعامالت امل�ستقة من العملة االفرتا�سية؛ اإ�سدار العملة االفرتا�سية االإلكرتونية املدفوعة م�سبًقا لتلقي م�سرتيات 
العملة  �سمانات  اإ�سدار  االفرتا�سية؛  للعملة  القانونية  العملة  �سمانات  اإ�سدار  االفرتا�سي؛  الف�ساء  داخل  واخلدمات  املنتجات 
االفرتا�سية؛ اإ�سدار عملة افرتا�سية من غري �سمان؛ اإ�سدار العملة االفرتا�سية؛ خدمات ائتمان امل�ستهلك؛ تقدمي امل�سورة املتعلقة 

 بعقود تداول ال�سلع االآجلة. 
36 الواقيعة بالفئة:  

تتكون العالمة من االحرف الالتينية  »G » ، »M«   و »O« املكتوبة ب�سكل مميز   و�سف العالمة:  
اال�سييرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  5  اأكت�بر  2019 العدد 12748 



�ل�������د�ر �إل���������ى  �هلل  ب�������ع���ون  ر�ج�����������ع 

ب�����ع�����ن �ل�������ع�������رب ����ش�������وي���ت م�����ق��د�ر

و�أح���������������ام ز�ي�����������د د�ي�����������م �إك�����ب�����ار

ت�����ل�����ب��������ش �أك�����ال�����ي�����ل م��������ن �ل�����غ�����ار

ف���خ���ر �ل����ع����رب و�إ�����ش����م����ك ب���ه���م ط���ار

ع�����������رف ب�����وخ�����ال��د ك�����ي�����ف ي�����خ��ت��ار

ف�����������ار����ش ع�����ل�����ى �ل�������ع���ادي���ن ك�������ر�ر

ت�����ب�����ع��د ع �لأن�������ظ�������ار ن�����ظ�����رة  ل��������ه 

���ش�����ع�����ب��ه ي�����ح�����ب��ه ك�����ب�����ار و���ش�����غ��ار

وخ�������و�ن�������ه ل��������ي ز�ك�������ي�������ن وخ�����ي�����ار

ط�����م�����وح�����ن�����ا ع��������ال��������ي ون��������خ�����ت�����ار

و���ش��������ب�����اب�����ن�����ا ب��������ا���ش��������ل وم��������غ��������و�ر

ح��م��ي�ده و�ل�����������������������رده  ه�����������������ز�ع 

لأج�����������ل �ل�����وط�����ن ف�����ع�����ل��ك ي�����زي�����ده

ج�����دي��ده م�������ب  ز�ي�����������د  ع�����ي�����ال  وع 

م��������ن �ل�����ف��������ش��ا ورح�������ل�������ه ���ش�����ع��ي��ده

ب�ع�ي�ده و�أج���������������ر�م  �أك���������������و�ن  ف 

�ش��دي��ده ون��������ظ��������ر�ت�����ه  ق�����������اي��������د 

م���دي��ده �أي�����������ام�����������ه  ع��������������ش�����������اه 

ن��ش�ت�ف�ي�ده م�����������ن��������ه  و�ل��������ع��������ل��������م 

وك�����������ل �ل�����ع�����رب ح�����ك�����م��ه ت�����ري�����ده

ذخ�����������ري ل�����������اأوق�������ات �ل��������ش�����دي��ده

ن�����م��������ش��ي �إل�����������ى �ل�������م���ري���خ ���ش�����ي��ده

ع�����������ن �ل�������ه�������دف م�������ا����ش���ي ي�����ح��ي��ده

طموح زايد

�شعر/�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم


