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»الهالل الأحمر« توزع م�ساعدات غذائية 
على اأهايل مديرية ع�سيالن ب�سبوة

•• �شبوة-وام:

وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي م�ساعدات غذائية يف عدة مناطق 
�سحراوية مبديرية ع�سيالن مبحافظة �سبوة وذلك ا�ستمراراً للجهود 
معاناة  لتخفيف  الإم���ارات  دول��ة  بها  تقوم  التي  والإغاثية  الإن�سانية 

ال�سعب اليمني ال�سقيق، ودعم احتياجاته الإن�سانية والتنموية.
فقد وزع فريق الهالل ام�س �سالل غذائية - ا�ستفاد منها 3050 ف

ردا.                                   
)التفا�سيل �س2(

الرتبية متنع ا�ستخدام ا�سطوانات 
الغاز داخل جميع املدار�س 

•• دبي - حم�شن را�شد

امل�سغوط  الغاز  ا�سطوانات  ا�ستخدام  والتعليم  الرتبية  وزارة  منعت 
ب��ه��دف احل��ف��اظ على  امل��دار���س احلكومية واخل��ا���س��ة،  داخ���ل جميع 

�سالمة الطلبة والطالبات وكافة العاملني باملدار�س.
املدار�س  اإدارات  على  وزعنه  ال�ساأن  بذلك  تعميماً  ال��وزارة  واأ���س��درت 
�سددت  اإذ  منه،  ن�سخة  على  »الفجر«  و ح�سلت  واخلا�سة  احلكومية 
املدر�سية  امل��راف��ق  جميع  يف  ال�سطوانات  تلك  ا�ستخدام  حظر  على 

�سواء يف الأيام الدرا�سية اأو خالل املنا�سبات. 
امل��دار���س احلكومية جميع  اإدارات  ال��ق��رار وجهت  ذل��ك  وف��ور �سدور 
باملدر�سة  والعمال  امل��دار���س  ح��را���س  وحت��دي��داً  والداري����ني،  املعلمني 
حلظر ا�ستخدام اأي نوع من اأنواع ا�سطوانات الغاز. ووجهت باإ�ستخدام 

املاكينات الكهربائية "الكاتيل" عند حت�سري امل�سروبات ال�ساخنة.
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الهند تتوعد باك�ستان بـ»رد قوي« بعد هجوم ك�سمري
•• نيودلهي-وكاالت:

توعد رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي اأم�س اجلمعة، برد قوي على تفجري 
واأل��ق��ت حكومته  الأم���ن،  ق��وات  م��ن   44 بحياة  اأودى  ك�سمري يف هجوم  �سيارة يف 

بالالئمة فيه على باك�ستان، وزاد من التوتر بني البلدين.
اأ�سواأ هجوم منذ عقود.  وكان الهجوم على قافلة ع�سكرية يف جامو وك�سمري هو 
وجاء قبل ب�سعة اأ�سهر من انتخابات عامة يواجه فيها القوميون الهندو�س اأن�سار 
مودي مناف�سة حامية. وقال مودي يف كلمة بعدما طلب من م�ست�ساريه الأمنيني 
بحث كيفية الرد على الهجوم الذي اأثار موجة غ�سب عارمة على و�سائل التوا�سل 
جلارتنا  ن�سمح  لن  املنا�سب،  بالرد  »�سنقوم  بالق�سا�س  ومطالبات  الجتماعي، 
اأدلة حا�سمة على �سلوع  اإن لديها  ا�ستقرارنا«. وقالت احلكومة الهندية  بزعزعة 

باك�ستان يف الهجوم. ورف�ست اإ�سالم اأباد اأي تلميح يربط بينها وبني الهجوم.
وقال اآرون جيتلي الوزير بحكومة الهند لل�سحفيني بعد قليل من اجتماع اللجنة 
الوزارية يف مقر مودي اإن بالده �ستتخذ كل اخلطوات الدبلوما�سية املتاحة ل�سمان 

فر�س "عزلة تامة" على باك�ستان.
الأوىل  )ال��دول��ة  لمتيازات  الهند  اإل��غ��اء  اأوىل  كخطوة  �سي�سمل  ه��ذا  اأن  واأ���س��اف 

بالرعاية( التجارية املمنوحة لباك�ستان.

التحالف العربي ي�صتهدف جتمعات حوثية بعد ق�صف حجور

ال�سرعية اليمنية تفتح ممرات اإن�سانية يف احلديدة
•• اليمن-وكاالت:

اأم�س  اليمنية،  احلكومة  اأبلغت 
اجل�����م�����ع�����ة، رئ����ي���������س امل����راق����ب����ني 
اإعادة  تن�سيق  جلنة  يف  الدوليني 
الن��ت�����س��ار ب���احل���دي���دة، اجل����رال 
لولي�سغارد،  م��اي��ك��ل  ال��دمن��ارك��ي 
ب����اأن ال���ق���وات احل��ك��وم��ي��ة فتحت 
�سيطرتها  حتت  الواقعة  املمرات 

ملرور امل�ساعدات الإن�سانية.
احلكومي  ال��ف��ري��ق  رئي�س  ووج���ه 
النت�سار،  تن�سيق  اإع���ادة  جلنة  يف 
���س��غ��ري ب���ن ع���زي���ز، ر����س���ال���ة اإىل 
ف��ي��ه��ا بفتح  اأب���ل���غ���ه  ل��ول��ي�����س��غ��ارد 
كيلو  باجتاه   8 كيلو  مم��رات من 
واخلط   60 خ��ط  وب��اجت��اه   16
ا�ستعداد  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�ساحلي، 
قوات ال�سرعية لت�سهيل الو�سول 
اإىل الإغاثة الإن�سانية يف مطاحن 
ال��ب��ح��ر الأح��م��ر واإخ��راج��ه��ا عرب 
اخل����ط ال�����س��اح��ل��ي ال���واق���ع حتت 
�سيطرتها، كما اقرتح م�ساراً اآخر 
ملرورها يف حال رف�ست ميلي�سيات 
ال��ط��رق اخلا�سعة  ف��ت��ح  احل��وث��ي 

لها يف مدينة احلديدة.
م����ن ج���ه���ت���ه، اأك������د حت���ال���ف دعم 
بيان  يف  ال���ي���م���ن،  يف  ال�����س��رع��ي��ة 

احلكومة ال�سرعية تفتح املنفذ اجلنوبي ملدينة احلديدة لت�سهيل و�سول امل�ساعدات 

مقاتلو »�سوريا الدميقراطية« ي�ساعدون العائالت النازحة من القتال يف دير الزور )رويرتز(

اأطفال فل�سطني يواجهون الآليات ال�سرائيلية باحلجارة )رويرتز(

الأمن امل�سري يحبط حماولة 
اإخوانية يف اجليزة اإرهابية 

•• القاهرة-وكاالت:

ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  اأع����ل����ن����ت 
ق���وات  اأن  ام�������س،  امل�������س���ري���ة، 
اإحباط  م���ن  مت��ك��ن��ت  الأم�����ن 
ل��ه عنا�سر يف  ه��ج��وم خطط 
ت��ن��ظ��ي��م الإخ�������وان الإره���اب���ي 
اجل���ي���زة غربي  يف حم��اف��ظ��ة 
ال��ق��اه��رة. وذك���رت ال����وزارة يف 
�سفحتها  على  ن�سرته  ب��ي��ان 
الر�سمية مبوقع »في�سبوك«: 
قام  اأن��ه  اأمني  م�سدر  »�سرح 
الإخوان  جماعة  من  عنا�سر 
الإرهابية مبحاولة ا�ستهداف 
بدائية  ب��ع��ب��وة  اأم��ن��ي��ة  ق����وى 
م�سجد  مب���ح���ي���ط  ال�������س���ن���ع 

ال�ستقامة مبيدان اجليزة«.
خرباء  "قام  البيان  واأ���س��اف 
املفرقعات من قوات احلماية 
املدنية، باإبطال مفعول عبوة 
اإىل  م�سريا  ال�سنع"،  بدائية 
اأن���ه ج��رى ات��خ��اذ الإج����راءات 

القانونية.
وك����ان����ت ال���������وزارة اأع���ل���ن���ت يف 
ي��ن��اي��ر امل��ا���س��ي، اأن��ه��ا متكنت 
خلية  ع���ل���ى  ال���ق�������س���اء  م�����ن 
يف  الإره��اب��ي  للتنظيم  تابعة 
�سمايل  القليوبية،  حمافظة 
من   5 وق�����ت�����ل  ال������ق������اه������رة، 

عنا�سرها.

داع�ش يلغم مناطق �صورية »قبل الهروب«

جرنال اأمريكي: من املبكر جدًا اإعالن هزمية التنظيم
ع�سرات اجلرحى يف جمعة »غزة ع�سية على النف�سال«

يف مواجهة ذكورية ترامب:

ن�ساء على خط انطالق �سباق رئا�سية عام 2020
•• الفجر - خرية ال�شيباين

الأبي�س  البيت  نحو  ال�سباق  ب��داأ 
املع�سكر  يف  اأ����س���اب���ي���ع  ع����دة  م��ن��ذ 
ال������دمي������ق������راط������ي. ول�����ئ�����ن ك����ان 
لون للمرتاهنني  املر�سحون املف�سّ
لعام  ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
باراك  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب   -  2020
اأوب�����ام�����ا ال�������س���اب���ق، ج����و ب���اي���دن، 
وال�سيناتور واملر�سح الدميقراطي 
ال�سابق بريين �ساندرز ، والنائب 
مل   - اأورورك  ب���ي���ت���و  ال�������س���اب���ق 
على  و�سيتاأخرون  بعد  يتقدموا 
ع���ادة ك��ل ال��ن��ج��وم ، ف��ان ع�سرات 
اإىل  �سارعوا  الآخرين  املر�سحني 
خلو�س  اعتمادهم  اأوراق  تقدمي 
ال�������س���ب���اق، وذل�����ك ق��ب��ل ع����ام من 

التمهيدية الأوىل ..
بتنوع  املر�سحني  قائمة  وتتميز 
غ���ري م�����س��ب��وق. وع��م��وم��ا، يدفع 
اغ���ل���ب ه�����وؤلء ب��ب��و���س��ل��ة احل���زب 
اأكرث  الي�سار  اإىل  ال��دمي��ق��راط��ي 
م�سالة  يف  وحتديدا  املا�سي،  من 
من  يكون  وق��د  ال�سحي.  النظام 
ب��ي��ن��ه��م ف���ع���ال ال�����س��خ�����س ال����ذي 

•• عوا�شم-وكاالت:

اخلا�سة  ال�����ق�����وات  ق����ائ����د  ح������ذر 
رميوند  اجل�������رال  الأم���ري���ك���ي���ة 
توما�س، من اإعالن »الن�سر« على 
الذي  الإره����اب����ي،  داع�����س  تنظيم 
اآخ��ر جيوبه يف  ما زال يدافع عن 

�سوريا.
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  وك��ان 
ت����رام����ب، اأك������د ل�����دى اإع����الن����ه يف 
على  ع���زم���ه   2018 دي�������س���م���رب 
���س��ح��ب ال���ق���وات الأم���ري���ك���ي���ة من 
األفي  ع���دده���ا  وال���ب���ال���غ  ����س���وري���ا، 
ج����ن����دي، م��ع��ظ��م��ه��م م����ن اأف�������راد 
وا�سنطن  اأن  اخل��ا���س��ة،  ال���ق���وات 

انت�سرت يف هذه احلرب.
وخ�������الل ج��ل�����س��ة ا����س���ت���م���اع اأم�����ام 
جمل�س  يف  امل�سلحة  القوات  جلنة 
ال�����س��ي��وخ ���س��األ ���س��ن��ات��ور اجل���رال 
يف  النت�سار  ماهية  عن  توما�س، 
اأ�ست�سهل  ل  "اأنا  فاأجاب:  �سوريا، 
ا�ستخدام عبارة ن�سر حمل عبارة 

هدف".
داع�س  تنظيم  ه��ذا وجل��اأ م�سلحو 
�سوريا  ���س��رق��ي  ���س��م��ال  امل��ت�����س��دد 
من  وا���س��ع��ة  م�ساحات  تلغيم  اإىل 
امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ف����روا م��ن��ه��ا خالل 
وقت  يف  امل��ا���س��ي��ة،  القليلة  الأي����ام 
اأنف�سهم  م��ن��ه��م  ال��ع�����س��رات  ���س��ل��م 
ت�سييق  ب��ع��د  ال���ك���ردي���ة  ل���ل���ق���وات 

اخلناق عليهم.
وذك����ر امل��ر���س��د ال�����س��وري حلقوق 
����س���وري���ا  ق���������وات  اأن  الإن�������������س������ان 
تقوم  ت�������زال  ل  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 

•• غزة-وكاالت:

الفل�سطينيني  ع�����س��رات  اأ���س��ي��ب 
بينهم م�سعفون اأم�س اجلمعة، بعد 
اإطالق جنود الحتالل الر�سا�س 
احلي واملطاطي جتاه املتظاهرين 

يف م�سريات العودة �سرق غزة.
يف  ن���اري  بطلق  م�سعفة  واأ�سيبت 
ال��ق��دم ���س��رق ال��ربي��ج، يف اجلمعة 
التي حملت ا�سم "غزة ع�سية على 

النف�سال والنك�سار".
"معاريف"  وقال مرا�سل �سحيفة 
عنيفة  م���واج���ه���ات  اإن  ال���ع���ربي���ة 
جتري على حدود غزة، فيما نقلت 
عبوة   14 اأّن  العربية   24 اأخ��ب��ار 
قوات اجلي�س  األقيت على  اأنبوبية 

على احلدود.
فل�سطينيان  ا���س��ي��ب  ذل�����ك،  اإىل 
بر�سا�س الحتالل احلي يف قرية 
عوريف خالل مواجهات مع قوات 
الح��ت��الل يف ال��ق��ري��ة ظ��ه��ر اأم�س 

اجلمعة.
مواطنني  ارب����ع����ة  ا����س���ي���ب  وك������ان 
اخلمي�س  الول  ام�س  ي��وم  اخرين 
برفقة  م�ستوطنون  هاجم  ان  بعد 
على  تعمل  ك��ان��ت  ج��راف��ة  اجلي�س 

�سق طريق زراعي يف القرية.
وان��دل��ع��ت امل���واج���ه���ات ع��ق��ب قيام 
ق����وات الح���ت���الل ���س��ب��اح اجلمعة 
ب��ع��م��ل��ي��ات جت��ري��ف واغ�����الق نحو 
٢٠٠ دومن من ارا�سي القرية امام 

ا�سحابها.
ووفقا مل�سوؤول ملف ال�ستيطان يف 
فان  دغل�س  غ�سان  ال�سفة  �سمال 
ناري  بعيار  ا�سيب  املواطنني  احد 
يف قدمه بينما ا�سيب الخر بعيار 

ناري يف الظهر.
با�سرت  الح���ت���الل  ق����وات  وك���ان���ت 

�سواتر  واق��ام��ة  جت��ري��ف  عمليات 
ال�سرقية  امل���ن���ط���ق���ة  يف  ت���راب���ي���ة 
م��ن ق��ري��ة ع���وري���ف، ب��غ��ي��ة اغالق 
اأمام  القرية  اأرا�سي  من  م�ساحات 

اأ�سحابها.
وج�����اءت ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ج��ري��ف بعد 
�ساعات من اإ�سابة اأربعة مواطنني 
خالل  الح��ت��الل  جنود  بر�سا�س 
لع�سرات  ع��وري��ف  اه����ايل  ت�����س��دي 
هاجموا  ال����ذي����ن  امل�������س���ت���وط���ن���ني 
جرافة كانت ت�سق طريقا زراعيا يف 

عوريف، ملنعهم من �سق الطريق.

تفكيك خلية اإرهابية يف املغرب
•• الرباط-وكاالت:

مت��ك��ن الأم����ن امل��غ��رب��ي ام�����س من 
تنتمي  اإره���اب���ي���ة  خ��ل��ي��ة  ت��ف��ك��ي��ك 
تتكون  الإرهابي  »داع�س«  لتنظيم 
اأعمارهم  اأ�سخا�س ترتاوح   5 من 
بني 21 و36 �سنة، بينهم معتقل 
مكافحة  ق��ان��ون  مبقت�سى  �سابق 
مبدينة  ي���ن�������س���ط���ون  الإره������������اب، 

اآ�سفي.
واأو�سحت وزارة الداخلية املغربية 
يف بيان لها اأن العملية اأ�سفرت عن 
م�سادرة اأجهزة اإلكرتونية واأ�سلحة 
امل�ستبه  اأن  اإىل  ..م�����س��رية  بي�ساء 
فيهم خططوا لاللتحاق ب�سفوف 
بال�ساحة  الإره�����اب�����ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
مع  بتن�سيق  ال��ع��راق��ي��ة،  ال�سورية 
اأن  قبل  امل��ي��دان��ي��ة،  عنا�سره  اأح���د 
يف  لالنخراط  ا�ستعدادهم  يبدوا 
الأجندة التخريبية لهذا التنظيم 
بهدف امل�س باأمن وا�ستقرار اململكة 

املغربية.
وقبل اأيام قليلة، اعتقلت ال�سرطة 
مبدينة  ف��رن�����س��ي��ني   3 امل��غ��رب��ي��ة 
ال�ستباه  اإث��ر  ال��ب��الد،  غربي  �سال 
يف ت��ورط��ه��م يف مت��وي��ل الإره�����اب 
والرتباط مب�سلحني ين�سطون يف 

تنظيمات متطرفة.

بعمليات مت�سيط يف املناطق التي 
هرب منها م�سلحو تنظيم داع�س 
من اأجل نزع الألغام الكثيفة التي 

زرعها التنظيم.
مزارع  اإىل  التنظيم  اأف�����راد  وف���ر 
ال�سرقية  ال�سفاف  م��ن  ب��ال��ق��رب 
لنهر الفرات، ويوجدون حاليا يف 
جيب �سيق هناك، بعد اأن �سيقت 
قوات �سوريا الدميقراطية اخلناق 
التحالف  ق��وات  بدعم من  عليهم 
الوليات  ت���ق���وده  ال����ذي  ال�����دويل 

املتحدة.
واأف��اد املر�سد اأن اأك��رث من 240 
داع�س،  تنظيم  اأف��راد  �سخ�سا من 
اأجنبية،  جن�سيات  من  غالبيتهم 
�سوريا  ق��وات  اإىل  اأنف�سهم  �سلموا 
الدويل  والتحالف  الدميقراطية 

�سد التنظيم.
انفجارات ناجمة عن  و�ُسمع دوي 
الكردية وقوات  القوات  ا�ستهداف 
التي  ل��ل��م��زارع  ال���دويل  التحالف 
التنظيم،  اأف�����راد  ف��ي��ه��ا  يتح�سن 
على  لإج�����ب�����اره�����م  حم�����اول�����ة  يف 

ال�ست�سالم.
700 �سخ�س من الفرار  ومتكن 
ك���ان ي�سيطر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  م���ن 
�سمال  داع�����������س  ت���ن���ظ���ي���م  ع���ل���ي���ه���ا 
القوات  مب�ساعدة  �سوريا  �سرقي 
الكردية خالل اليومني املا�سيني، 

غالبيتهم من الن�ساء والأطفال.
األف   40 ن��ح��و  اأن  امل��ر���س��د  وذك���ر 
التي  امل��ن��اط��ق  م��ن  ف����روا  �سخ�س 
التنظيم  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����س��ي��ط��ر  ك�����ان 
املا�سي  دي�سمرب  م��ن  الأول  منذ 

بينهم  م�����ن  اخل����م����ي���������س،  ح����ت����ى 
و�سوماليون  وعراقيون  �سوريون 

وفلبينيون.
وي��اأت��ي ه��ذا التطور يف وق��ت حذر 
قائد القوات اخلا�سة الأمريكية، 
اجل�����������رال رمي������ون������د ت����وم����ا�����س، 
"الن�سر"  اإع���الن  م��ن  اخلمي�س، 
ال��ذي ل يزال  على تنظيم داع�س 

يدافع عن اآخر جيوبه يف �سوريا.
دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  وك��ان 
ت��رام��ب ق��د اأك���د ل���دى اإع��الن��ه يف 
على  ع���زم���ه   2018 دي�����س��م��رب 
���س��ح��ب ال���ق���وات الأم���ريك���ي���ة من 
األفي  ع���دده���م  وال���ب���ال���غ  ����س���وري���ا 
ج����ن����دي، م��ع��ظ��م��ه��م م����ن اأف�������راد 
وا�سنطن  اأن  اخل��ا���س��ة،  ال���ق���وات 

احلرب. هذه  "انت�سرت" يف 

السبت   16  فبراير  2019 م  - 11جمادى االخرة  1440  العدد  12556    
Saturday  16   February   2019  -  Issue No   12556

حجور يف حمافظة حجة.
التحالف  م��ق��ات��الت  وا�ستهدفت 
وعربات  جتمعات  غ��ارات،  بثالث 
للمتمردين  »ه�����اون«  وم��دف��ع��ي��ة 
املندلة  مب��ن��ط��ق��ة  احل����وث����ي����ني، 
ك�سر  مديرية  يف  العبي�سة،  �سرق 
مبحافظة حجة، الواقعة  �سمايل 

اليمن.
واأو�����س����ح ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي اأن 
الغارات اأ�سفرت عن �سقوط  قتلى 
قتالية،  اآليات  وتدمري  وجرحى، 
اأن طائراته م�ستمرة  اإىل  م�سريا 

بالتحليق فوق املنطقة.
وك�����ان�����ت م���ي���ل���ي�������س���ي���ات احل���وث���ي 
ق�سفها  ك��ث��ف��ت  ق����د  الإي����ران����ي����ة 
مديرية  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  امل��دف��ع��ي 
حجور مبحافظة حجة، عقب اأيام 
م��ع قبائل  ان���دلع مواجهات  م��ن 
يف  مت�سببة  وحا�سرتهم،  حجور 

اأزمة اإن�سانية خانقة.
وك���ان احل��وث��ي��ون ق��د ب����داأوا قبل 
على  ع�سكريا  هجوما  اأ�سبوعني 
حماولة  يف  ح����ج����ور،  م���دي���ري���ة 
لق�����ت�����ح�����ام امل����ن����ط����ق����ة ال�����ت�����ي مل 
بداية  م���ن���ذ  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����س��ي��ط��روا 
انقالبهم على احلكومة ال�سرعية 

اأواخر عام 2014.

الن���ق���الب���ي���ني  اأن  اخل����م����ي���������س، 
ات����ف����اق  ت���ط���ب���ي���ق  مي����اط����ل����ون يف 
قدراتهم  تعزيز  بهدف  احلديدة 

الع�سكرية يف املدينة.
يف  امليلي�سيات  ان��ت��ه��اك��ات  وب��ل��غ��ت 
منذ  ان���ت���ه���اك   1400 امل���دي���ن���ة 
بح�سب  ل����الت����ف����اق،  ال���ت���و����س���ل 
احلوثيني  حمل  ال��ذي  التحالف 

م�سوؤولية ف�سل تطبيقه.
اأن ميلي�سيات حوثية كانت  يذكر 
ال�سالم  جل���ه���ود  ���س��رب��ة  وج���ه���ت 
جمدداً،  با�ستهدافها  اليمن،  يف 
ال�����ث�����الث�����اء، خم�������ازن ال���ق���م���ح يف 
�سوامع مطاحن البحر الأحمر، 
املراقبني  ك���ب���ري  وج�������ود  اأث�����ن�����اء 
حيث   ، ����س���ن���ع���اء  يف  الأمم�����ي�����ني 

اتفاق  تنفيذ  اأج���ل  م��ن  ي��ف��او���س 
�ستوكهومل.

ه������ذا و����س���ن���ت م����ق����ات����الت ق�����وات 
التحالف العربي لدعم ال�سرعية 
غارات  اجلمعة،  اأم�س  اليمن،  يف 
مل�سلحي  جت���م���ع���ات  ا����س���ت���ه���دف���ت 
احل��وث��ي امل��وال��ني لإي����ران، وذلك 
بعد اعتداء امليلي�سيات على قبائل 

الأردن: اكت�ساف متفجرات مدفونة 
الفحي�س« بـــ»هــجــوم  مرتبطة 

•• عمان-وكاالت:

ل�سوؤون  ال���دول���ة  وزي�����رة  اأع��ل��ن��ت 
جمانة  الأردن،  يف  الإع�����������الم 
اأن  غ���ن���ي���م���ات، ام���������س اجل���م���ع���ة، 
على  ع��رثت  املخت�سة  ال�سلطات 
م�������واد م���ت���ف���ج���رة، م���ط���اب���ق���ة ملا 
 6 اإرهابية قبل  ا�ستخدمته خلية 

اأ�سهر.
الر�سمية  الناطقة  اإع���الن  وج��اء 
ب��ا���س��م احل���ك���وم���ة ب��ع��د ي����وم من 
م��ق��ت��ل 3 م����ن ع���ن���ا����س���ر الأم�����ن 
الأردين ومزارع يف انفجار لغمني 
البلقاء،  حم��اف��ظ��ة  يف  ق���دمي���ني 
�سمال غربي عمان، كما اأ�سيب 7 

من عنا�سر الأمن.

����س���ي���واج���ه دون�����ال�����د ت����رام����ب يف 
غ�سون ب�سعة اأ�سهر. 

وت��ب��ق��������������ى اب�����رز امل���الح���ظ���ات هي 
العدد القيا�س�����ي من الن�ساء. فقد 
اأعلنت خم����ت�س �سيدات، �سبق لهن 
اأن حت�سلن على ولية انتخابية، 
لالنتخابات  ت���ر����س���ح���ه���ن  ع�����ن 
التمهيدي�����ة للحزب الدميقراطي 
لعام  ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 

2020 يف الوليات املتحدة.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

يرف�س  ت���ون�������س  ن������داء  اأّن  ي���ب���دو 
ال����ت����ع����ايف، وي�������س���ّر م����ا ت���ب���ق���ى من 
فر�سة  كل  اإجها�س  على  مكوناته 
ومللمة  متا�سكه  ل�ستعادة  ل��ه  ت��ت��اح 
ومن  للموؤمتر،  ا�ستعدادا  �سفوفه 
النتخابية  ل��ال���س��ت��ح��ق��اق��ات  ث��م��ة 
اخلالفات  اأدت  ول��ئ��ن  ال���ق���ادم���ة.  
جت�سدت  ان�سحابات  اإىل  ال�سابقة 
اأخرى،  اأح����زاب  تاأ�سي�س  يف  لح��ق��ا 
اآخ����ره����ا ح�����زب حت���ي���ا تون�س  ل���ع���ل 
ال�ساهد،  يو�سف  احلكومة  لرئي�س 
مع بقاء نداء تون�س كهيكل م�سلول 

»واإذا ما التاأم جرح ، جّد بالتذكار جرُح«:

نداء تون�س: قطيعة جديدة تهدد م�سري املوؤمتر

يعاين �سعوبات عدة، وقد تقل�ست 
نفوذه،  وانح�سر  الربملانية،  كتلته 
ف��ان اخل��الف��ات احل��ال��ي��ة، واحلزب 

�سفينة  موؤمتره  تنظيم  من  يجعل 
ب����ه، وتكتب  ت��ع�����س��ف  ق���د  جن���ات���ه، 

نهايته.       )التفا�سيل �س10(

تعّدى  م��ط��ل��ق،  قيا�سي  رق���م  اإن���ه 
اأخ��رى يف  انتخابات متهيدية  اأّي 
ال��ت��اري��خ. ف��ق��ب��ل ع��ام��ني ون�سف 
فقط،  اأ�سبحت هيالري كلينتون 
البيت  �سباق  تخو�س  ام���راأة  اأول 
احل���دث  ذاك  وي���ب���دو  الأب���ي�������س، 
ال��ت��اري��خ��ي ب��ع��ي��ًدا ال���ي���وم.. فقد 

تغريت اأ�سياء كثرية منذئذ.
)التفا�سيل �س13(

مفاو�سات  عن  يك�سف  مادورو 
الأبي�س البيت  مع  »�سرية« 

•• مو�شكو-وكاالت:

اأعلن الرئي�س الفنزويلي نيكول�س 
مادورو، اأن وزير خارجيته خورخي 
اأريا�سا عقد يف نيويورك اجتماعني 
ل��ع��دة ���س��اع��ات م��ع م��ب��ع��وث الإدارة 
الأم����ري����ك����ي����ة اخل�����ا������س ل�������س���وؤون 

فنزويال، اإليوت اأبرامز.
وقال مادورو يف حديث نقله موقع 
»رو�سيا اليوم« عن وكالة »اأ�سو�سيتد 
اأريا�سا دعا ممثل  اإن الوزير  بر�س« 
ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة ل���ل���ق���دوم اإىل 

فنزويال "ب�سكل ر�سمي اأو �سري".
اأبرامز  اأراد  "اإذا  م���ادورو:  واأ���س��اف 
متى  فليخربين  معي،  يجتمع  اأن 
واأين وكيف، و�ساأكون يف انتظاره".

ك��م��ا اأع�����رب م������ادورو ع���ن اأم���ل���ه يف 
الج����ت����م����اع ب���ن���ظ���ريه الأم����ري����ك����ي 
امل�ستقبل  يف  ت�����رام�����ب  دون������ال������د 
الناجمة عن  الأزم��ة  القريب حلل 
املعار�سة  اعرتاف وا�سنطن بزعيم 
رئي�ساً  غوايدو  خ��وان  الفنزويلية، 

موؤقتاً للبالد.
خ����وان غوايدو  امل��ع��ار���س  ��ب  ون�����سّ
نف�سه رئي�ساً موؤقتاً للبالد الأربعاء 
املا�سي واعرتفت به دول عدة على 

راأ�سها الوليات املتحدة.

اإليزابيث وارن

موؤمتر النداء بني ال�سك واليقني



السبت    16   فبراير    2019  م   -   العـدد  12556  
Saturday  16   February   2019  -  Issue No   12556

02

اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�س �سربيا باليوم الوطني لبالده
•• اأبوظبي-وام:

اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بعث �ساحب 
فخامة الرئي�س األيك�سندر فوت�سيت�س رئي�س جمهورية �سربيا 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 

الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س األيك�سندر فوت�سيت�س.
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اآل مكتوم و�ساحب  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  وبعث �ساحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل اآنا برنابيت�س رئي�سة وزراء جمهورية �سربيا.

انطالق موؤمتر القمة الدويل ال�سنوي لأمرا�س الأطفال بدبي
•• دبي-وام:

ال�سنوي  ال���دويل  القمة  م��وؤمت��ر  اأع��م��ال  ام�����س  ب��دب��ي  انطلقت 
لأمرا�س الأطفال الذي يقام حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان 
رئي�س هيئة  املالية  وزي��ر  دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�سد  بن 
الطبية وم�ساركة  للعلوم  �سموه  �سحة دبي وبدعم من جائزة 
الأط��ف��ال والأطفال  ب��اأم��را���س  م��ن اخل���رباء واملخت�سني  ع��دد 
حديثي الولدة من املنطقة والعامل وذلك يف فندق » هيلتون 
ع�سو  الها�سمي  اأحمد  الدكتور  وق��ال   .« �سيتي  حبتور   - دب��ي 
جمل�س اأمناء جائزة ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم للعلوم 
التطور  م�سرية  اإن   « امل��وؤمت��ر  افتتاح  يف  كلمته  خ��الل  الطبية 
وال��ت��ح��دي��ث ال��ت��ي اتبعتها الإم�����ارات ك��ان لها الأث���ر ال��ب��ال��غ يف 

و�سع اأ�س�س البحث العلمي الطبي على م�ستوى الدولة واإثراء 
النه�سة العلمية واحلر�س على مواكبة التطور العلمي بكافة 
العلوم  انفتاح جمتمعنا على  اإىل  ب��دوره  اأدى  وال��ذي  جمالته 
قيادتنا  اإمي��ان  من  نبعت  والتي  العاملية  والثقافات  الإن�سانية 
اأعلى  اإىل  للو�سول  ال�سحي  القطاع  تطوير  باأهمية  الر�سيدة 
امل�ستويات العاملية« . من جانبه اأ�ساد الدكتور اإ�سالم البارودي 
الإمارات  دولة  بريادة  كلمته  للموؤمتر خالل  ال�سريف  الرئي�س 
لفتا  املتميزة  العلمية  وامللتقيات  امل��وؤمت��رات  تنظيم  جم��ال  يف 
العلمية  املهارات  تنمية  العام على  �سريكز هذا  املوؤمتر  اأن  اإىل 

وال�سريرية جلميع منت�سبي مهنة طب الأطفال.
وت�سمنت فعاليات املوؤمتر تنظيم عدد من املحا�سرات العلمية 
وور�س العمل التخ�س�سية حول اأمرا�س الأطفال قدمها عدد 

من اخلرباء والأطباء املخت�سني من داخل الدولة وخارجها، 
بالتعاون مع جمعية  املوؤمتر تنظيم فعالية فريدة  �سهد  فيما 
امل�ستجدات  اأح��دث  وناق�ست  ا�ستعر�ست  الكلى  لطب  الإم��ارات 
عن اأمرا�س الكلى والتخرث الدموي واعتاللت اجلهاز البويل 
منذ الولدة. ويف ور�سة عملية متخ�س�سة تعقد لأول مرة تقام 
الأ�ستاذ  ج��واد  ماجيد  الربوف�سري  ق��دم  املتحدة  اململكة  خ��ارج 
بالكلية امللكية الربيطانية ور�سة عن كيفية التعامل الأطباء مع 
املر�سي وذويهم يف حال وجود تطورات �سيئة متعلقة باحلالة 
املر�سية بطريقة احرتافية، كما ت�سمنت فعاليات املوؤمتر عددا 
من ور�س العمل حول التغذية والتغذية ال�سريرية والوريدية 
لالأطفال املر�سى وكيفية اختيار امل�سادات احليوية قدمها عدد 

من املخت�سني .

»الهالل الأحمر« توزع م�ساعدات غذائية 
على اأهايل مديرية ع�سيالن ب�سبوة

•• �شبوة-وام:

الإم��ارات��ي م�ساعدات غذائية يف عدة مناطق  الأحمر  الهالل  وزع��ت هيئة 
للجهود  ا�ستمراراً  وذل��ك  �سبوة  مبحافظة  ع�سيالن  مبديرية  �سحراوية 
الإن�سانية والإغاثية التي تقوم بها دولة الإمارات لتخفيف معاناة ال�سعب 

اليمني ال�سقيق، ودعم احتياجاته الإن�سانية والتنموية.
فقد وزع فريق الهالل ام�س �سالل غذائية - يف اإطار املرحلة الثانية من 
امل�ساعدات يف حمافظة �سبوة - على الأ�سر املعوزة واملحتاجة وذوي الدخل 

املحدود يف تلك املناطق ا�ستفاد منها 3050 فردا.
اأهايل ع�سيالن عن �سكرهم وتقديرهم لدولة الإم��ارات على هذه  واأع��رب 
وظروفهم  الأ�سر  معاناة  من  التخفيف  يف  ت�ساهم  التي  الإن�سانية  اللفتة 

ال�سعبة التي يعي�سونها.

�صرطة اأبوظبي عربت عن تقديرها لـ » فطنتها«

طفلة مواطنة تنقذ والدتها م�ستعينة بـ »الإ�سعاف« عرب الهاتف

احلالة.
الهاجري،  زاي����د  ال��ع��ق��ي��د  واع���ت���رب 
ال�سلوك  ب��الإن��اب��ة،  امل��دي��ري��ة  م��دي��ر 
اأبدته  ال���ذي  الإي��ج��اب��ي  والت�سرف 
موؤ�سر  والدتها،  اإ�سعاف  يف  الطفلة 

بحيث  املنا�سب،  الوقت  يف  والدتها 
اح�������س���ن���ت ال���ت�������س���رف وال����س���ت���م���اع 
عرب  امل�سعفني  اأح���د  تعليمات  اإىل 
الهاتف وتقدمي الإ�سعافات الأولية 
تدهور  م��ن  احل��د  اأ�سهمت يف  ال��ت��ي 

ع��ل��ى م����دى ت���اأث���ري ال��ت��وع��ي��ة التي 
للجمهور  اأبو ظبي  �سرطة  تقدمها 
وقوع  ع��ن��د  ال��ت�����س��رف  كيفية  ح���ول 
احلوادث، وطلب خدمات الإ�سعاف.

منوذجا  ال��ط��ف��ل��ة  ه����ذه  اإن  وق�����ال 

ع���ربت ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ع���ن بالغ 
من  تبلغ  مواطنة  لطفلة  تقديرها 
فطنتها  ع��ل��ى  ���س��ن��وات  ت�سع  ال��ع��م��ر 
وح�سن ت�سرفها، ومتكنها من اإنقاذ 
حياة والدتها املري�سة التي تعر�ست 
م�ستعينة  ط�����ارئ�����ة،  مل�������س���اع���ف���ات 
الإ���س��ع��اف عرب  ون�سائح  ب��اإر���س��ادات 
الهاتف بالتعامل مع احلالة، حلني 

و�سول طاقمه اإىل منزل الأ�سرة.
وك������رم������ت م�����دي�����ري�����ة ال������ط������وارئ 
وال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة ال��ط��ف��ل��ة مهرة 
التعامل  يف  �سجاعتها  على  امل��ه��ري 
والدتها يف هذه احلادثة،  مع حالة 
واتباع الإر�سادات التي مت متريرها 
الإ�سعاف،  ق��ب��ل  م���ن  ه��ات��ف��ي��اً  ل��ه��ا 
اإيجاباً  انعك�ست  بعناية  وتطبيقها 

على احلالة.
وكانت املهري وهي طالبة يف ال�سف 
ال�����راب�����ع،  مب���در����س���ة ال���ري���ان���ه ،قد 
999 يف  اإىل الت�سال برقم  جلاأت 
م�ستغيثة  والتحكم،  القيادة  مركز 
لإنقاذ  امل�ساعدة  وط��ل��ب  بال�سرطة 

الت�سرف،  ح�سن  يف  الن�سء  ليقظة 
والمل�����ام ب��ط��ري��ق��ة وخ���ط���وات طلب 
امل�����س��اع��دة م��ن ال�����س��رط��ة ع��رب رقم 
الدقيق  ال��و���س��ف  ب��اإع��ط��اء   999
وال�ستماع  احلالة،  و�سرح  للمكان، 
اإىل  م�سرياُ  الإ���س��ع��اف،  ن�سائح  اإىل 
تقدير �سرطة اأبو ظبي لكل اجلهود 
املجتمعية التي ت�سهم حماية واإنقاذ 

الآخرين.
عن  الريانه  مدر�سة  اإدارة  وع��ربت 
هذه  على  اأبوظبي  ل�سرطة  �سكرها 
ال��ل��ف��ت��ة ال��ط��ي��ب��ه ب���ت���ك���رمي اإح�����دى 
طالباتها على ماقامت به من عمل 

وت�سرف اإيجابي واإنقاذ والدتها.
وقدمت  كال من مديرية الطوارئ 
العالم  واإدارة  العامة   وال�سالمة 
الأمني ن�سائح للطلبة  والطالبات 
غرفة  م��ع  التوا�سل  اأهمية  ح���ول   
ال���ق���ي���ادة وال���ت���ح���ك���م ل����الإب����الغ عن 
احلالت الطارئة على الرقم 999  
الإ�سعافات  ط�����رق  ع�����ن   وت���وع���ي���ة 

الأولية. 

مدار�س �سرطة اأبوظبي تناق�س مبادراتها لعام الت�سامح
اأقرتها  التي  ال�سبعة  امل��ح��اور  اأبوظبي،  �سرطة  ناق�ست 
ذهني  ع�سف  ور���س��ة  يف  الت�سامح،   لعام  العليا  اللجنة 
مدار�س  اإدارة  �ستنفذها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  ع��ل��ى  رك����زت 
ال�سرطة يف قطاع املوارد الب�سرية ،خالل عام الت�سامح. 
ال��ت��ي ع��ق��دت يف خمترب البتكار   ، ال��ور���س��ة  و���س��ارك يف 
الفوعة  يف  ال�سرطة  م��دار���س  اإدارة   مببنى  وال�����س��ع��ادة 
ب��ال��ع��ني ،ال��ع��م��ي��د م��ه��ن��ا حم��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر اإدارة 
مدار�س ال�سرطة ،وجرى ا�ستعرا�س افكار املبادرات التي 
بالرتكيز على توفري   ، التعليم  الت�سامح يف  قيم  تعزز  
لطالب  الت�سامح  قيم  ح��ول  وتثقيفية  تعليمية  برامج 

التعليمية،  امل��ق��ررات  يف  وت�سمينها   ، ال�سرطة  مدار�س 
القيم  نف�س  حول  تتمحور  طالبية  بفعاليات  مدعومة 

، وتطبيق مبادئها عملياً. 
كما ناق�ست ابتكار مبادرات تر�سخ القيم الأ�سيلة  ب�سكل 
وبحث  ال�سرطية  للموؤ�س�سة  املهني  الأداء  يف  م�ستدام 
لعام  العامة  الأه���داف  تخدم  ا�سرتاتيجيةعمل  اع���داد 
برامج  لتطوير  والتنفيذه   املتابعة  واآل��ي��ات  الت�سامح، 

تدريبية تتالءم مع روح ومبادئ »عام الت�سامح« . 
ال�سرطة  م��دار���س  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��ور���س��ة  وح�سر 
وروؤ�ساء الأق�سام، وعدد كبري من ال�سباط  واملنت�سبني.

يوفر مظلة لعدد من ال�صركات الوطنية الأع�صاء 

ح�سور قوي ملجل�س الإمارات لل�سركات الدفاعية يف معر�س اأيدك�س 2019
••  اأبوظبي-الفجر: 

ي�سارك جمل�س الإمارات لل�سركات 
معر�س  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ال���دف���اع���ي���ة 
اأيدك�س  ال���دويل  ال��دف��اع  وم��وؤمت��ر 
فعالياته  تنطلق  ال���ذي   2019
غدا الأحد يف اأبوظبي حتت رعاية 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الرتويج  وذل��ك بهدف  حفظه اهلل 
واآليات  امل��ج��ل�����س  واأه�����داف  ل���روؤي���ة 
�سيقدمها  التي  واخل��دم��ات  عمله 
الدفاعية  ال�����س��ن��اع��ات  ل�����س��رك��ات 

الوطنية.
ال�سماحي  اهلل  عبد  �سلطان  وق��ال 
م����دي����ر ع������ام جم���ل�������س الإم����������ارات 
اإن  ب��الإن��اب��ة  ال��دف��اع��ي��ة  لل�سركات 
م�ساركة املجل�س يف معر�س اأيدك�س 
م�ساعي  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي    2019
توا�سل  م��ن�����س��ة  ل��ب��ن��اء  امل��ج��ل�����س  
ال�سناعات  ����س���رك���ات  ب���ني  ف��ع��ال��ة 
لها  وال��رتوي��ج  الوطنية  الدفاعية 
و�سراكات  عالقات  بناء  جانب  اإىل 

ال��وق��ت ال���ذي ت��ع��ر���س ف��ي��ه �سركة 
ال�����س��اه��ر جم��م��وع��ة م��ن��ت��ق��اة من 
قطاع  يف  الأ����س���ا����س���ي���ة  امل���ن���ت���ج���ات 
جمموعة  ت�سمل  التي  الت�سالت 
والأنظمة  اخل��دم��ات  من  خمتلفة 
اأحدث  مثل  املتخ�س�سة  وامل��ع��دات 
اأنظمة  يف  امل�ستخدمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
والت�سالت  ال�سناعية  الأق���م���ار 
واملعدات  والأن���ظ���م���ة  ال��ال���س��ل��ك��ي��ة 

الأمنية. 
ك��ذل��ك ت�����س��ارك يف امل��ع��ر���س عدد 
ال���������س����رك����ات الخ����������رى مثل  م�����ن 
جمال  يف   املخت�سة  ت�سليح  �سركة 
ال�����ت�����دري�����ب وت���ن���م���ي���ة ال������ق������درات 
و�سركة  الرماية  ميادين  وجتهيز 
التي  ب��ي��رتوت��ك��ن��ي��ك�����س  امل��ت��ق��دم��ة 
القنابل  وتطوير  ب�سناعة  تخت�س 
الدخانية واللعاب النارية و�سركة 
حبارى ال�سركة املخت�سة يف جمال 
حلول الأمن وال�سالمة واحلد من 
الأمنية  واملخاطر  التهديدات  اآثار 
ذات  �ستي  �سيف  و���س��رك��ة  املتنوعة 
امل���ت���ك���ام���ل���ة يف جم���ال  اخل���������ربات 

وخدمات  منتجات  عر�س  ت�سمن 
9 �سركة وطنية. 

جناح  ي�سهد  اأن  ال�سماحي  ت��وق��ع 
واهتماماً  وا���س��ع��اً  اإق���ب���اًل  املجل�س 
كبرياً من قبل زوار املعر�س ، وذلك 
يف ظل تنامي عدد اع�ساء املجل�س 
���س��رك��ة حم��ل��ي��ة يف   63 ن��ح��و  اىل 
ال�سناعات  منها  املجالت  خمتلف 
وانظمة  التدريع  واأنظمة  اجلوية 
القيادة  وانظمة  واملدافع  املدفعية 
والتحكم والت�سالت واحلوا�سيب 
وال�ستخبارات والأمن الإلكرتوين 
وال�سفن  ال��ل��وج�����س��ت��ي  وال�����دع�����م 
احل����رب����ي����ة واأن�����ظ�����م�����ة ال����ت����دري����ب 

واملحاكة.
وي�����س��ارك يف امل��ع��ر���س حت��ت مظلة 
ال�سناعي  ت����وازن  جم��م��ع  املجل�س 
للت�سنيع  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ط��ق��ة  ه���و 
الرائد  امل���رك���ز  ت��ك��ون  لأن  ت��ط��م��ح 
واملتقدمة  ال��دق��ي��ق��ة  ل��ل�����س��ن��اع��ات 
املجمع   وي�����خ�����دم   ، امل���ن���ط���ق���ة  يف 
الإقليمية  ال��دف��اع��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
والعاملية وكذلك �سركات الت�سنيع 

ا�سرتاتيجية مع خمتلف الأطراف 
املعنية واجلهات الدولية وال�سركات 

العاملية امل�ساركة يف املعر�س.
امل�ساركة  اأهمية  ال�سماحي   واأك���د 
اأكرب  اأح��د  يعترب  املعر�س كونه  يف 
العامل،  حول  املتخ�س�سة  املعار�س 
حيث ميثل املعر�س فر�سة لقطاع 
لتعزيز  ال���دف���اع���ي���ة  ال�������س���ن���اع���ات 
اأهم واأب��رز ال�سركات  عالقاتها مع 
املجالت  يف  املتخ�س�سة  ال��ع��امل��ي��ة 

الدفاعية والمنية.
امل�سارك  املجل�س  ج��ن��اح  اإن  وق����ال  
يف امل��ع��ر���س وال�����ذي ي�����س��رف على 
اإدارت��ه جمل�س الإم��ارات لل�سركات 
الدفاعية �سم معرو�سات ل�سركات 
ا�سرتاتيجيني  و���س��رك��اء  وط��ن��ي��ة  
متخ�س�سني  يف خمتلف ال�سناعات 
الطريان  قطاع  بخدمات  املتعلقة 
امل�ستقلة  الت�سنيع  والأنظمة  مثل 
والإ�سالح  وال�سيانة  واخل��رائ��ط 
واخلدمات  والت�����س��الت  والعمرة 
التقني  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
اجلناح  اأن  اإىل  م�����س��ريا  وغ���ريه���ا، 

ي�ساهم  ك���م���ا  الخ���ت�������س���ا����س  ذات 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة متطورة  م��ن خ���الل 
ل�ستيعاب  الأ���س��ا���س  يف  م�سممة 
يف  ال��دف��اع��ي  الت�سنيع  موؤ�س�سات 
الإم���ارات  ب��دول��ة  ال�سناعي  النمو 

العربية املتحدة.  
كما ت�سارك اأكادميية ربدان بهدف 
ال����رتوي����ج ل���ل���خ���دم���ات وال����ربام����ج 
ال�سالمة  الأك��ادمي��ي��ة يف جم���الت 
والتاأهب حلالت  والدفاع  والأم��ن 
الطوارئ واإدارة الأزمات والرتويج 
املدى مع  املهنية ق�سرية  الربامج 
ال��ت��ع��اون مع  ب��ح��ث �سبل  اإم��ك��ان��ي��ة 
اجلهات الدولية يف جمالت الأمن 

والدفاع.
يف حني تعر�س �سركة �سهام اخلليج 
اأنظمة  م���ن  جم��م��وع��ة  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة 
الدفاع والأمن حيث تتيح ال�سركة 
وا�سعة  مبحفظة  العميل  ت��زوي��د 
اللوج�ستي  ال���دع���م  خ���دم���ات  م���ن 
وح���ل���ول امل��ن��ت��ج��ات والأن���ظ���م���ة يف 
جمالت املدافع واأنظمة ال�سواريخ 
يف  وغ��ريه��ا،  وال�سونار  وال����رادرات 

خدمة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  والأم��ن��ي��ة 
القطاعات املدنية

الإم������ارات  جم��ل�����س  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
ه��و مبادرة  ال��دف��اع��ي��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
وزارة  م��ن  ب��دع��م  تاأ�س�ست  ن��وع��ي��ة 
ال��ع��ام��ة للقوات  ال��دف��اع وال��ق��ي��ادة 
امل�������س���ل���ح���ة وجم����ل���������س ال������ت������وازن 
متكني  اىل  ت���ه���دف  الق���ت�������س���ادي 

وامل�ساريع  للمدن  الأمنية  احللول 
�سركة  ت���������س����ارك  ك����م����ا  ال����ذك����ي����ة 
للكابالت  اإي�ست  ميدل  ميليكرتيا 
التابعة   ( �سي  اأي  ام  ام  (ذ.م.م.( 
الفنلندية(  م��ي��ل��ي��ك��رتي��ا  ل�����س��رك��ة 
املتطورة  منتجاتها  تعر�س  حيث 
ت�ستخدم  ال����ت����ي  ال����ك����اب����الت  م����ن 
الدفاعية  ال�����س��ن��اع��ات  ق���ط���اع  يف 

الدفاعية  ال�������س���ن���اع���ت  ����س���رك���ات 
املنا�سبة  البيئة  وت��وف��ري  الوطنية 
وقدراتها  منتجاتها  لتطوير  لها 
العاملية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  وف���ق 
امل�ساهمة  ع���ل���ى  ق���������ادرة  ل���ت���ك���ون 
الفعالة يف تنمية وتطوير القطاع 
الدخل  م�سادر  وتنويع  ال�سناعي 
يف دولة المارات العربية املتحدة.
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اأخبـار الإمـارات

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي ُي�سارك يف فعاليات ملتقى الإبداع الثقايف 
•• ابوظبي-الفجر:

ال��ف��ن��ون يف جامعة  ���س��ارك م��رك��ز 
فعاليات  يف  اأب���وظ���ب���ي  ن���ي���وي���ورك 
ملتقى الإب��داع الثقايف الذي اأقيم 
خ���الل ���س��ه��ر ف���رباي���ر اجل�����اري يف 
الريا�س،  ال�����س��ع��ودّي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة 
اإىل ثالثة  ال��دع��وة  ح��ي��ث وّج��ه��ت 
م�����ن ف����ري����ق ج���ام���ع���ة ن���ي���وي���ورك 
اأبوظبي مل�ساركة خرباتهم وروؤاهم 
خالل امللتقى حول ميادين الفنون 

والثقافة املزدهرة يف املنطقة.
بال�سراكة  امل��ن��ت��دى  ت��ن��ظ��ي��م  ومت 
الربيطاين  ال��ث��ق��ايف  املجل�س  ب��ني 
باململكة  للثقافة  العامة  والهيئة 
بهدف  وذل��ك  ال�سعودّية،  العربّية 
لتعزيز  م��ب��ت��ك��رة  م��ن�����س��ة  ت���وف���ري 
تبادل املعارف والأفكار وا�ستك�ساف 
اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف جم���ال بناء 
لدعم  وال�������ق�������درات  الإم�����ك�����ان�����ات 
ف��ر���س ال��ع��م��ل وال��ت��وظ��ي��ف �سمن 
والإبداعية  الثقافية  القطاعات 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. 
ال�������س���ي���د بيل  امل���ل���ت���ق���ى  وح�������س���ر 

اكت�ساب روؤًى متعّمقة من زمالئنا 
يف منطقة اخلليج العربي واململكة 
املتحدة. ونحن �سعداء اأي�ساً بهذه 
ال��ف��ر���س��ة ال��ت��ي ت�����س��م��ن ل��ن��ا بناء 
اأنحاء  يف  تعاوننا  �سبكة  وتعميق 
املنطقة، خ�سو�ساً واأن دور القطاع 
الإبداعي بات يكت�سب اليوم اأهمية 
متزايدة على �سعيد ر�سم مالمح 

جديدة للمنطقة«. 
البكري:  م��ه��ن��د  ق�����ال  وب���������دوره، 
ب���ت���ق���دمي مركز  ل��ل��غ��اي��ة  »ن���ف���خ���ر 
ال��ف��ن��ون ك��م��ث��ال رائ���ع ُي��ح��ت��ذى به 
على م�ستوى دولة الإمارات ودول 
كما  اخل��ل��ي��ج��ي.  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
الروابط  على  ال�سوء  ت�سليط  اأود 
ال���ت���ي قمنا  ال���ه���ام���ة  وال���ع���الق���ات 
والفنانني  امل��ع��اه��د  م���ع  ب��ب��ن��ائ��ه��ا 
امللتقى؛  امل�ساركني خالل فعاليات 
نتمكن من  اأن  ال��رائ��ع  م��ن  وك���ان 
اكت�ساب فهم وا�سع حول مكنونات 
يف  احل��ايل  والفني  الثقايف  امل�سهد 

اململكة العربية ال�سعودية«.  
وقالت جوانا �سيتل: »اإن التخطيط 
واإعداد املوارد الالزمة لال�ستفادة 

ال�سعودية؛ وال�سري كياران ديفان، 
املدير التنفيذي للمجل�س الثقايف 
ال�سمو  و���س��اح��ب��ة  ال���ربي���ط���اين؛ 
الفي�سل؛  ن����ورة  الأم������رية   امل��ل��ك��ي 
بالإ�سافة اإىل ممثلني عن منظمة 
الثقايف  وامل���ج���ل�������س  ال���ي���ون�������س���ك���و، 
كرييتف  وم��وؤ���س�����س��ة  ال��ربي��ط��اين، 
ت�سكيل،  وم��وؤ���س�����س��ة  ���س��ك��وت��الن��د 
وجامعة  ج��م��ي��ل،  ف���ن  وم��وؤ���س�����س��ة 
ال�سعودي  وامل���ج���ل�������س  ال����ف����ن����ون، 

لالأفالم.
نور  امل��ل��ت��ق��ى  و�����س����ارك يف  وك���م���ا   
املاروقي، خريجة جامعة نيويورك 
التي  امل�سرحّية  اأبوظبي واخلبرية 
اكت�سبها  ال��ت��ي  اخل���ربة  �ساعدتها 
على  اأبوظبي  نيويورك  يف جامعة 
جديدة  م�سرحية  اأع��م��ال  تطوير 
ب��ت��ك��ل��ي��ف م����ن م���رك���ز ال���ف���ن���ون يف 
حالياً  املاروقي  وتتوىل  اجلامعة. 
م�����س��وؤول��ي��ة الإ����س���راف ع��ل��ى جهود 
والتثقيف  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���ت���وع���ي���ة 
املجتمعي يف دار الأوبرا ال�سلطانّية 

مب�سقط.
وناق�س امللتقى عدداً من املوا�سيع 

التنفيذي  الفني  امل��دي��ر  ب��راغ��ني، 
نيويورك  جامعة  يف  الفنون  ملركز 
البكري،  مهند  وال�سيد  اأبوظبي؛ 
م�����دي�����ر ال�����ع�����الق�����ات اخل����ارج����ي����ة 
وال�سيدة  ب���امل���رك���ز؛  وال�������س���راك���ات 
جوانا �سيتل، الربوف�سورة امل�ساركة 

ومدير امل�سارح يف اجلامعة.
ال�سيد  ���س��ّل��ط  امل��ل��ت��ق��ى،  وخ�����الل 
ال���������س����وء على  ال����ب����ك����ري  م���ه���ن���د 
والفّعالة  املبتكرة  ال�سرتاتيجيات 
التي يعتمدها مركز الفنون لدمج 
الربامج العامة واملناهج الدرا�سية 
وجت�������ارب احل����ي����اة ال���ط���الب���ي���ة يف 
املجتمع  ق����درات  وب��ن��اء  واح����د،  اآن 
وت��ن��م��ي��ة امل���ع���رف���ة، وذل������ك خالل 
جل�سة اأقيمت حتت اإ�سراف ال�سيدة 
العامة  الهيئة  من  اجلمعان  نوف 
للثقافة، ومتحورت حول مو�سوع 
املهارات  تطوير  ل��ربام��ج  ’اأمثلة 

من منطقة اخلليج العربي. 
اأي�ساً  امل��ت��ح��دث��ني  ب��ني  وك����ان م��ن 
���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س اأح��م��د ب��ن فهد 
للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املزيد، 
العربّية  باململكة  للثقافة  العامة 

الرئي�سية، مبا فيها: �سيا�سة تنمية 
املهارات الثقافّية؛ وتطوير الأدوات 
لتقييم  امل���ن���ا����س���ب���ة  وامل���ن���ه���ج���ي���ات 
الإبداعي؛  القطاع  وقيمة  ت��اأث��ري 
واملهارات الرقمية للقطاع الثقايف؛ 
والتدريب  ال��ت��وظ��ي��ف  وم�����س��ارات 
العايل؛  بالتعليم  م��ق��ارن��ًة  املهني 
والأفالم التخطيط من اأجل بناء 
تعليقه  معر�س  ويف  ناجح.  قطاٍع 
خالل امللتقى، قال بيل براغني: » 
توجيه  فعاًل  الرائع  من  كان  لقد 
الدعوة اإىل الهيئة العاّمة للثقافة 
من  الربيطاين  الثقايف  واملجل�س 
اأجل امل�ساركة يف هذا امللتقى الذي 
ي�ستقطب املهنيني امللتزمني بدعم 
وتطوير قطاعات الفنون والثقافة 
يف  الإب��داع��ي  القت�ساد  ومقّومات 
اخلليجي.  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
ول���ط���امل���ا ل��ع��ب م���رك���ز ال���ف���ن���ون يف 
اأب��وظ��ب��ي دوراً  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة 
ري��ادي��اً يف دول���ة الإم�����ارات يف هذا 
ال�ساأن. وكان من دواعي �سرورنا اأن 
والتحديات  جناحاتنا  ن�ستعر�س 
التي نخو�سها، واأن نحظى بفر�سة 

اإىل واق��ع. ويف هذا  وحتويل الفن 
للمملكة  مي��ك��ن  ك��ي��ف  ال�������س���ي���اق، 
من  ال�ستفادة  ال�سعودية  العربية 
اخلرباء الأجانب ب�سكل يعود على 
ازدهار املواهب الإبداعية املحلية. 
اأن قوة هذا  وكان من الوا�سح يل 
املوؤمتر وقيمته متثلت يف التجمع 
ليعلن  اح��ت�����س��ن��ه،  ال����ذي  ال��ع��امل��ي 

من �سبل تنمية التفاعل املدين مع 
الفنون وتطوير الفنانني اأنف�سهم 
لأمر غاية يف التعقيد. وهنا تظهر 
اأ�سئلة حول ماهية البنية التحتية 
ذلك  لتحقيق  املطلوبة  وامل��ه��ارات 
وم����ن ���س��ي��وف��ره��م، وع������الوة على 
ذل���ك، ك��ي��ف مي��ك��ن ل��ل��ت��ب��ادل احلر 
للمعرفة  �سبل  يخلق  اأن  لالأفكار 

ب���داي���ة ت��اري��خ��ي��ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة جتاه 
ا�ستمرار  وم���ع  ال��ف��ن��ي��ة.  ال���ري���ادة 
احل�سور من اخلرباء يف التوا�سل 
خارج حدود هذه الفعالية، مت زرع 
الفني  التوجه  ه��ذا  ب���ذرة  بالفعل 
اأنها �ست�ستمر يف  والتي من املوؤكد 
من  للح�سور  اأتطلع  واأن���ا  النمو، 

جديد العام املقبل«.

�صددت على منعها يف الأيام الدرا�صية و خالل املنا�صبات

الرتبية متنع ا�ستخدام ا�سطوانات الغاز داخل جميع املدار�س

عند  »ال����ك����ات����ي����ل«  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
ال�ساخنة،  امل�������س���روب���ات  حت�����س��ري 
مثل  اإح�����س��ار  تف�سيل  اإىل  لف��ت��ة 
ه��ذه امل�����س��روب��ات م��ن امل��ن��ازل بدًل 
املدر�سة تفادياً  اإعدادها داخل  من 
والعاملني  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ت��ع��ري�����س 
حتدث  اأن  مي���ك���ن  خم���اط���ر  لأي 
لتلك  اخلاطئ  ال�ستخدام  نتيجة 

قرارها بحظر ا�ستخدام ا�سطوانات 
الغاز داخل املدار�س كاإجراء وقائي 
بعد احل��ادث ال��ذي �سهدته اإحدى 
مدار�س البنات احلكومية يف اإمارة 
يناير  �سهر  ن��ه��اي��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
ا�سطوانة  انفجار  نتيجة  املا�سي 
غاز داخل املدر�سة والذي اأ�سفر عن 
اإ�سابة طالبتني باإ�سابات ب�سيطة، 

اأو خالل املنا�سبات. 
وف��ور ���س��دور ذل��ك ال��ق��رار وجهت 
جميع  احلكومية  امل��دار���س  اإدارات 
وحتديداً  والداري��������ني،  امل��ع��ل��م��ني 
حرا�س املدار�س والعمال باملدر�سة 
حلظر ا�ستخدام اأي نوع من اأنواع 

ا�سطوانات الغاز.
املاكينات  ب���اإ����س���ت���خ���دام  ووج����ه����ت 

الجهزة.
بذلك  ال�����س��ادر  للتعميم  ووف���ق���اً 
خطوط  ال���وزارة  خ�س�ست  ال�ساأن 
الهاتف  ع����رب  م��ع��ه��ا  ل���ل���ت���وا����س���ل 
بهدف  الل����ك����رتوين  ال���ربي���د  اأو 
يخ�س  �سيئ  اأي  ع��ن  ال�ستف�سار 

ذلك القرار.
ي�سار اإىل اأن وزارة الرتبية اأ�سدرت 

•• دبي - حم�شن را�شد:

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ن��ع��ت 
ا�����س����ت����خ����دام ا�����س����ط����وان����ات ال���غ���از 
املدار�س  جميع  داخ���ل  امل�����س��غ��وط 
بهدف  واخل����ا�����س����ة،  احل���ك���وم���ي���ة 
الطلبة  ����س���الم���ة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 
العاملني  وك����اف����ة  وال����ط����ال����ب����ات 

باملدار�س.
بذلك  تعميماً  ال����وزارة  واأ���س��درت 
اإدارات املدار�س  ال�ساأن وزعنه على 
ح�سلت  و  واخل��ا���س��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
»ال���ف���ج���ر« ع��ل��ى ن�����س��خ��ة م���ن���ه، اإذ 
تلك  ا�ستخدام  حظر  على  ���س��ددت 
املرافق  ج��م��ي��ع  يف  ال����س���ط���وان���ات 
املدر�سية �سواء يف الأيام الدرا�سية 

نتيجة  الطالبات  بع�س  اغ��م��اء  و 
تعر�سهن لبع�س الختناقات.

اآليات  تعزيز  على  ال���وزارة  وتعمل 
املن�ساآت  بكافة  وال�سالمة  الأم���ن 
الدولة  م�ستوى  على  التعليمية 
م����ن خ������الل ر�����س����در دق����ي����ق لأي 
ت��ع��ر���س حياة  اأن  خم��ال��ف��ة مي��ك��ن 
لأي  باملدار�س  والعاملني  الطلبة 

خماطر من اأي نوع. 
الرقابة  ف����رق  ح���ال���ي���اً  وت���وا����س���ل 
على  التفتي�سية  جولتها  املدر�سة 
كافة املدار�س احلكومية واخلا�سة 
ل�����الإط�����الع ع���ل���ى ك����اف����ة امل����راف����ق 
بهدف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  واخل�����دم�����ات 
رقابية  ت��ق��اري��ر  واإع�����داد  تقييمها 

تو�سح م�ستوى كل مدر�سة.

جولت تفتي�صية على املن�صاآت التعليمية
تقارير رقابية تو�صح م�صتوى كل مدر�صة

ا�صتخدام املاكينات الكهربائية بدًل من الغاز

مب�صاركة ناعمة ال�صرهان 

الهوية واجلن�سية تنظم جل�سة البتكار يف العمل احلكومي

بيدهم  الذين  وامل�سوؤولني  القرار 
الكبرية يف  الب�سيطة  الأفكار  دعم 

ب����داأت تنت�سر يف  امل��ط��ب��ق��ة وال���ت���ي  
امل��ج��ت��م��ع وط���رح���ت ال���ع���دي���د من 

اأثرها. 
كليات  الهفيت من  م��رمي  وذك��رت 

اأنها  ال  ل��ه��ا،  امل�سجعة  امل���ب���ادرات 
اأ�سحاب  اأك���رث م��ن  ل��دع��م  حت��ت��اج 

••  راأ�ص اخليمة – الفجر: 

للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة  نظمت 
راأ�س اخليمة جل�سة  واجلن�سية يف 
نقا�سية بعنوان » البتكار يف العمل 
احل��ك��وم��ي« مب�����س��ارك��ة ع���دد كبري 
من القيادات الن�سائية، تزامًنا مع 
�سهر البتكارات والتي ا�ست�سافتها  
املجل�س  ع�����س��و  ال�����س��ره��ان  ن��اع��م��ة 
الوطني الحتادي يف مقر جمل�سها 

يف منطقة الظيت. 
فاطمة  عر�ست  اجلل�سة  وخ���الل 
رئي�سي  م�����س��رف  البلو�سي  اأح��م��د 
الهيئة  م����ن  م��ت��ع��ام��ل��ني  اإ����س���ع���اد 
و  واجل��ن�����س��ي��ة،  للهوية  الحت���ادي���ة 
من فريق �سهر المارات لالبتكار 
يف الهوية، اأبرز املمار�سات املطبقة 
تقدمي  ح���ي���ث  م����ن  ال����ه����وي����ة   يف 
مبتكر،  ب�سكل  وعر�سها  اخل��دم��ة 
واأدارت اجلل�سة التي بداأتها ناعمة 

اأطلقت  الكلية  اأن  العليا  التقنية 
لطلبة  الب��ت��ك��ار  ف�����س��اءات  من�سة 
ووفرت  املجتمع  ولأف�����راد  الكلية 
كل ال�سبل لتوليد الأفكار املبتكرة 
، كما عملت مع عدد من  ال�سركات 
باملجل�س ال�ست�ساري يف الكلية على 
عر�س امل�سكالت التي تتعر�س لها 
ال�سركات وطرحها للطلبة لتقدمي 
طرحت  فيما  امل��ق��رتح��ة،  حلولهم 
لالبتكار  اج��ب��اري  م�����س��اق  الكلية 
الثقافة  ت���ل���ك  ل��ت��ع��م��ي��م  وذل�������ك 
امللهم  ب��ال��ف��ك��ر  ال��ط��ل��ب��ة  وت�����س��ل��ي��م 

واليجابي الداعم لالبتكار. 
امل�����س��اف��ري مديرة  م����وزة  واأك������دت 
يف  امل���ع���رف���ة  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  م���رك���ز 
حكومتنا  اأن  اخل����ي����م����ة،  راأ����������س 
ت��دع��و يف ال��ق��م��ة احل��ك��وم��ي��ة علي 
ليقدم  موقعه  يف  ف��رد  ك��ل  حتفيز 
عمله،  م��ق��ر  يف  ويطبقها  اأف���ك���اره 
للنهو�س  ف��ع��اًل  ي�سجعنا  م��ا  وه��و 

تاألق  ع����ن  ب��ح��دي��ث��ه��ا  ال�������س���ره���ان 
بالبتكار  الم����ارات  دول��ة  حكومة 
وتناف�س  احل���ك���وم���ي،  ال��ع��م��ل  يف 
بتطوير  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ال��������وزارات 
وي�سابقون  لف���ت،  ب�سكل  ال��ع��م��ل  
التي  وموا�سيع  اأ�سئلة  حتى  فيه 
ال��ربمل��اين طرحها حت��ت قبة  ي��ود 

املجل�س الوطني الحتادي. 
الن�سائية  ال��ق��ي��ادات  ط��رح��ت  ك��م��ا 
����س���ارك���ت يف اجل��ل�����س��ة عدة  ال���ت���ي 
ممار�سات  وع����دة  م��ب��ت��ك��رة  اأف���ك���ار 
مو�سحات  ل���الب���ت���ك���ار،  م��ط��ب��ق��ة 
ال�سرتاتيجي  ال���دول���ة  ه���دف  اأن 
دول  الع�سر  م�ساف  اىل  الو�سول 
امل��ت�����س��درة ل��الب��ت��ك��ار ب��ح��ل��ول عام 
٢٠٢١، ينبغي لكل فرد امل�ساركة يف 
البتكار وحماولة ت�سهيل الأعمال 
موقعه،  يف  كل  املقدمة  املجتمعية 
م�سددات  على اأهمية ن�سر الوعي 
الفعلية  الب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة  ب��اأه��م��ي��ة 

يف  املتبعة  واملمار�سات  بالأ�ساليب 
تقدمي  ت�سهيل   اأج���ل  م��ن  ال��ع��م��ل 
التي  ال�سعوبات  وتذليل  اخلدمة 
اأ�سارت نهلة الأحمد  تكتنفها، كما 
املتبعة  البتكارية  املمار�سات  اىل 
وال��ت��ي من  يف جمعية بيت اخل��ري 
�ساأنها اأن طورت يف العمل اخلريي 
قائمة  موؤ�س�ساتية  منظومة  وف��ق 
ت��و���س��ي��ل اخل���دم���ة اخلريية  ع��ل��ى 
اخلدمات،  اأ�سهل  وفق  مل�ستحقيها 
امل���ذك���ي مديرة  م��ن��ى  واأو����س���ح���ت 
راأ�س  املجتمع يف  تنمية  وزارة  فرع 
العمل  يف  الب���ت���ك���ار  اأن  اخل��ي��م��ة 
ت�سهيل  الب����داع يف  ذات���ه  ه��و بحد 
ت����ق����دمي اخل����دم����ة يف اأق�������ل وق���ت 
ال����رائ����د هيفاء  واأردف�������ت  مم���ك���ن، 
الهيئة  يف  ق�����س��م  م����دي����رة  ل����ي����واد 
اأن  واجلن�سية  للهوية  الحت��ادي��ة 
بالأفكار  تتحقق  البتكار  معادلة 

املبدعة وتطبيقها. 

�سرطة اأبوظبي متنع دخول ال�ساحنات وتوفر طرقا بديلة مع افتتاح »اآيدك�س«
•• اأبوظبي -وام:

اأب����وظ����ب����ي منع  ����س���رط���ة  ق�������ررت 
دخ������ول ال�������س���اح���ن���ات وامل���رك���ب���ات 
�سارع  عرب  العا�سمة  اإىل  الثقيلة 
ال�ساد�سة  م���ن  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج 
���س��ب��اح��ا وح��ت��ى ال�����س��اد���س��ة م�ساء 
خ���الل اف��ت��ت��اح ف��ع��ال��ي��ات معر�س 
الدفاع الدويل »اآيدك�س« والدفاع 

الأحد  ي��وم  »ن��اف��دك�����س«  البحري 
املقبل.

حلركة  جزئي  اإغ��الق  �سيتم  كما 
ال�سري وامل��رور على �سارع اخلليج 
ال�ساعة  من  بالجتاهني  العربي 
ال��ع��ا���س��رة وال��ن�����س��ف ���س��ب��اح��اً اإىل 
والن�سف  ع�سر  الثانية  ال�ساعة 
ال�سري  ح���رك���ة  ظ���ه���را، وحت���وي���ل 
البديلة عرب  الطرق  اإىل  وامل��رور 

الرقابة  وت��ك��ث��ي��ف  ل��ل��م��ع��ار���س، 
الأنظمة  خ�����الل  م����ن  امل�����روري�����ة 
الن�سيابية  توفري  بهدف  الذكية 
�سورة  ي��ع��ك�����س  مب����ا  امل������روري������ة، 
فعاليات  يف  للم�ساركني  اإيجابية 
اآي��دك�����س ال���ذي اأ���س��ب��ح اأح���د اأهم 
الدفاعية  ال�����س��ن��اع��ات  م��ع��ار���س 

العاملية.
املركبات  �سائقي  اخلييلي  ودع���ا 

ج�سر املقطع وج�سر ال�سيخ زايد.
حممد  خليفة  ال��ع��م��ي��د  واأو����س���ح 
اخل��ي��ي��ل��ي م��دي��ر م��دي��ري��ة املرور 
العمليات  ب��ق��ط��اع  وال�����دوري�����ات 
�ستنفذ  امل���دي���ري���ة  اأن  امل���رك���زي���ة، 
مع  تزامنا  �ساملة  مرورية  خطة 
»اآيدك�س« تت�سمن ن�سر الدوريات 
املرورية على كافة الطرق املوؤدية 
ال������دويل  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  اإىل 

ال�سري  ب���ق���ان���ون  الل�����ت�����زام  اإىل 
عنا�سر  وت���ع���ل���ي���م���ات  وامل�����������رور 
وا�ستخدام  امل���روري���ة  ال���دوري���ات 
اإىل  ال����ب����دي����ل����ة، لف����ت����ا  ال�����ط�����رق 
ت�����واج�����د ال�������دوري�������ات امل�����روري�����ة 
اإىل  امل���وؤدي���ة  ال��ط��رق  ع��ل��ى جميع 
ل��الإ���س��راف ميدانيا على  احل��دث 
وتوجيه  وامل������رور  ال�����س��ري  ح��رك��ة 

م�ستخدمي الطرق.

هزاع بن زايد يح�سر ماأدبة ع�ساء حممد عبداهلل بالعاجر الرميثي
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي، يرافقه  التنفيذي لإم��ارة  املجل�س  نائب رئي�س  اآل نهيان  زايد  ال�سيخ هزاع بن  �سمو  ح�سر 
ال�سيخ زايد بن هزاع بن زايد اآل نهيان، ماأدبة الع�ساء التي اأقامها حممد عبداهلل بالعاجر الرميثي 

تكرمياً ل�سموه وذلك يف ا�سرتاحته الكائنة يف �سيح �سديرة باأبوظبي.
ال�سخ�سيات  وك��ب��ار  ال�سعادة  اأ���س��ح��اب  م��ن  وع��دد  الرميثات  قبيلة  اأع��ي��ان  �سموه  ا�ستقبال  يف  وك��ان 
واملواطنني، حيث تبادلوا مع �سموه الأحاديث الودية حول تاريخ املنطقة وعدد من ال�سوؤون املتعلقة 
بها، مثمنني زيارة �سموه التي تعرب عن عمق التوا�سل بني القيادة احلكيمة واأبنائها وت�سهم يف تر�سيخ 
�سعرية  وق�سائد  بال�سقور  الأم�سية عرو�س �سيد  تخللت  الإماراتي.  املجتمع  داخل  الرتابط  اأ�س�س 
وغريها من الفعاليات الرتاثية التي اأعرب امل�ساركون فيها عن اعتزازهم برتاثهم الأ�سيل وهويتهم 

الإماراتية وعالقة الوفاء واملحبة والولء التي جتمعهم بقيادتهم.
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العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج هريو لل�سيارات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1118948 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد مو�سى علي �سيف النقبي ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف عبداهلل حممد بخيت العرياين 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عرب املحيط لتاأجري 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات رخ�سة رقم:1004265 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سلطان علي ا�سماعيل علي الفهيم ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عيد غريب را�سد ال�سام�سي 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

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

CN 1178000:هري ارت�س للرجال  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ب�ست  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2487156:ديلز لدارة العقارات  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا 

CN 2050665:هوت درينك رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/زهرة الجداد للمقاولت 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1021644 
null*null تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة ٠.5٠*٠.٢٠ اىل

تعديل ا�سم جتاري من/ زهرة الجداد للمقاولت العامة
GRANDPARENTS FLOWER GENERAL CONTRACTING

اىل/فيك�سد بايلرز لل�سيانة العامة
FIXED PILLARS GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )43٢99٠١(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4١٠٠٠٠٢(

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املرقاب للعناية بال�سيارات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2256619 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد �سامل �سايف املن�سوري من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد �سامل �سايف املن�سوري من 5٠% اىل ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي �سامل علي م�ساعد املن�سوري

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة 7*١ اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ املرقاب للعناية بال�سيارات ذ.م.م
AL MARQAB CAR CARRE LLC

اىل/املرقاب للعناية بال�سيارات- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 AL MARQAB CAR CARRE- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة املميز لعمال التكييف 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والكهرباء رخ�سة رقم:1050947 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد بخيت جمعه بخيت متيوح %5١

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة غ�سان توفيق علي حميدي %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد خلفان حممد عبيد اليماحي

تعديل راأ�س املال من null اىل ١5٠٠٠٠
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة ١*١ اىل ١*١

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة املميز لعمال التكييف والكهرباء

AL MUMAYYAZ AIR CONDITIONER & ELECTRICAL WORKS ESTABLISHMENT
اىل/املميز لعمال التكييف والكهرباء ذ.م.م

 AL MUMAYYAZ AIR CONDITIONER & ELECTRICAL WORKS LLC
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة الوردة الذهبية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1057281 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة في�سل اجنيالت يو�سف %49

تعديل ن�سب ال�سركاء/عادل عبدالرحمن �سالح حممد املرزوقي %5١
تعديل راأ�س املال من null اىل ١5٠٠٠٠

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة ١*5 اىل ٢*١
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ بقالة الوردة الذهبية
GOLDEN ROSE GROCERY

اىل/بقالة الوردة الذهبية ذ.م.م
 GOLDEN ROSE GROCERY LLC

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فنتا�ستك لالطارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2046056 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نو�ساد بابو فاريانكاتيل ابو %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عارف عبدالباري بخيت عبيد ال�سعدي %5١
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدال�سالم يو�سف ح�سن را�سد اليافعي

تعديل راأ�س املال من null اىل ١٠٠٠٠٠
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة ١8.8*١ اىل ١*١

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ فنتا�ستك لالطارات

FANTASTIC TYRES
اىل/فنتا�ستك لالطارات ذ.م.م

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اف�سل كال�سيك لل�سيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1247495 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ميزان الرحمن معني احلق ٢5%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مزمل ح�سني احمد اهلل ٢4%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ح�سن حممد ح�سن احمد املهري %5١

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمدان احمد عبداهلل �سلطان احلمادي
تعديل راأ�س املال من null اىل ١5٠٠٠٠

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة ١*١ اىل ٢*١
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ اف�سل كال�سيك لل�سيانة العامة
BEST CLASSIC GENERAL MAINTENANCE

اىل/اف�سل كال�سيك لل�سيانة العامة ذ.م.م
 BEST CLASSIC GENERAL MAINTENANCE LLC

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

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

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
الكهربائية  للمقاولت  البداع  ال�س�����ادة/موؤ�سر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب واللكرتوميكانيكية رخ�سة رقم:1956709 
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة ٠.5*٠.4 اىل ١*١

تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�سر البداع للمقاولت الكهربائية واللكرتوميكانيكية
MOASHER ALEBDAA ELECTRICAL CONTRACTING AND ELECTROMECHANICAL

اىل/كيلوج لل�سيانة العامة
KEIILOGG GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )43٢99٠١(
تعديل ن�ساط/حذف املقاولت الكهربائية )4٢٢٠9٠4(
تعديل ن�ساط/حذف املقاولت امليكانيكية )4٢٢٠9٠3(

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

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

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سيل خلدمات الطباعة  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1050921 
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة 8*١ اىل ١*١

تعديل ا�سم جتاري من/ ال�سيل خلدمات الطباعة
AL ASEEL FOR PRINTING SERVICES

اىل/ال�سيل للت�سميم العالين والطباعة
AL ASEEL ADVERTISING DESIGNS & PRINTING

تعديل ن�ساط/ا�سافة ت�سميم وانتاج العالنات )73١٠٠٠6(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري فرانك �سيلدز  رقم:10797901 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  الطبية  للمعدات 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بريفكت فون

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1331913 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ابراهيم عبداهلل ابراهيم �سامل الطنيجي ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ثاين م�سبح ثاين الكويتي 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

اإعــــــالن رقــم: 2019-60 

تغيري ال�سم التجاري

 »ADAFZ00045« :للرخ�سـة رقــم 

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

احلرة  املنطقة  مراجعة  اعرتا�ش  اأو  حق  اأي  جهة  اأو  �صخ�ش  كل  فعلى 

املنطقة  حتمل  دون  الإعــالن  تاريخ  من  اأ�صبوعني  خالل  اأبوظبي  ملطارات 

اأدنى م�صوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

ToFrom
�صيبل للطائرات ذ.م.م

Schiebel Aircraft LLC
�صيبل للطائرات ذ.م.م

Schiebel Aircrafts LLC

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ال�سبيل لتجارة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العالف رخ�سة رقم:2043730 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل خان حممد دو�س البلو�سي ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ربي�س مبارك ح�سن حلول امل�سيعي 
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ركن ال�سناعية 

CN لتجارة قطع غيار ال�سيارات رخ�سة رقم:1135287 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد عبيد را�سد الكعبي ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف عبداهلل بخيت العرياين 

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

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

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جممع فينثيورا الطبي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2535122 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زياد اكرم �سليم عيا�س %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/مانع خالد �سعيد مراد البلو�سي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ مانع خالد �سعيد مراد البلو�سي من ١٠٠% اىل %5١

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة null*null اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ جممع فينثيورا الطبي
VENTURA MEDICAL COMPLEX

اىل/جممع فينثيورا الطبي ذ.م.م
 VENTURA MEDICAL COMPLEX LLC

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

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

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 

 CN 1231755-1:وكافيه مونرو- فرع ١ رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
حاكم اأم القيوين يح�سر اأفراح ال�سام�سي

•• اأم القيوين-وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س الأعلى 
ها�سل  بن  را�سد  ال�سيد  اأقامه  الذي  ال�ستقبال  القيوين حفل  اأم  حاكم 
ال�سام�سي مبنا�سبة زفاف جنله حممد اإىل كرمية ال�سيد علي بن ها�سل 

ال�سام�سي.
 - القيوين  اأم  يف  البيت متوحد  بقاعة  اأقيم  ال��ذي   - كما ح�سر احلفل 
وال�سيخ  املالية  دائ��رة  رئي�س  املعال  را�سد  بن  �سعود  بن  عبداهلل  ال�سيخ 
وكبار  ال�سيوخ  م��ن  ع��دد  ج��ان��ب  اإىل  امل��ع��ال  را���س��د  ب��ن  �سعود  ب��ن  حميد 
امل�سوؤولني و�سعادة را�سد حممد اأحمد مدير الت�سريفات واأبناء القبائل 

وجمع من املواطنني.

حاكم اأم القيوين ي�سهد مهرجان ال�سيارات الكال�سيكية بح�سن فلج املعال

التنمية  دائ���رة  رئي�س  امل��ع��ال  را���س��د 
وال�سيخ  القيوين  ب��اأم  القت�سادية 
ع��ب��داهلل ب��ن �سعود ب��ن را���س��د املعال 
ب���اأم القيوين  امل��ال��ي��ة  رئ��ي�����س دائ����رة 

املعر�س  يف  بجولة  �سموه  ق��ام  كما 
واخلا�س  ل��ل��م��ه��رج��ان  امل�����س��اح��ب 
بالأ�سر املنتجة، م�سيداً مب�ساركاتهم 
وامل���ه���رج���ان���ات على  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 

الت�سريفات  م��دي��ر  اأح��م��د  حم��م��د 
وامل�����س��وؤول��ني وال�����س��ي��وف م��ن دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.
وقالت �سعادة علياء حممد الغفلي 

وكافة  للمهرجان  املنظمة  اللجنة 
تنظيم  يف  امل�����س��ارك��ني  امل��ت��ط��وع��ني 
ب�سكل  املهرجان  واإدارة  وا�ست�سافة 

مميز.

وال�سيخ حمد بن حمدان بن حممد 
اآل نهيان وعدد من ال�سيوخ و�سعادة 
نا�سر �سعيد التالي مدير الديوان 
الأمريي باأم القيوين و�سعادة را�سد 

م�ستوى المارة.
وراف�����ق ���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م اأم 
التفقدية  جولته  خ��الل  القيوين 
ل���ل���م���ه���رج���ان ال�������س���ي���خ ����س���ي���ف بن 

•• اأم القيوين-وام:

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
املجل�س  ع�����س��و  امل���ع���ال  را�����س����د  ب����ن 
بح�سن  القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى 
ال�سيارات  م���ه���رج���ان  امل���ع���ال  ف��ل��ج 
دائرة  تنظمة  ال���ذي  الكال�سيكية 
القيوين  ب�����اأم  والآث�������ار  ال�����س��ي��اح��ة 
بالتعاون مع مركز الفلج لل�سيارات 
اندية  ومب�������س���ارك���ة  ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة 

ال�سيارات الكال�سيكية بالدولة.
وجت����ول ���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م اأم 
خمتلف  يف  واحل�������س���ور  ال��ق��ي��وي��ن 
اأرج�������اء امل���ه���رج���ان ال�����ذي اق���ي���م يف 
ال�����س��اح��ة الأم���ام���ي���ة حل�����س��ن فلج 
ممثلي  ����س���م���وه  وال����ت����ق����ى  امل�����ع�����ال، 
الأن����دي����ة ال��ع��ار���س��ة وا���س��ت��م��ع اإىل 
امل�����س��وؤول��ني عن  م��ن  ���س��رح مف�سل 
املهرجان. وابدى �سموه اإعجابة مبا 
الكال�سيكية  ال�سيارات  من  �ساهدة 
جهود  مثمناً  باملهرجان،  املعرو�سة 

والآثار  ال�سياحة  دائ��رة  ع��ام  مدير 
مهرجان  تنظيم  اإن  القيوين  ب���اأم 
فلج  الكال�سيكية بح�سن  ال�سيارات 
م��ط��ال��ع��ة عدد  ل���ل���زوار  يتيح  امل��ع��ال 
ال�سيارات قدمية الطراز  كبري من 
احلفاظ  على  مالكها  حر�س  التي 
عليها واإبقائها باف�سل حال لتكون 
�ساهدا على مراحل مهمة يف تاريخ 
هواية  ب���اأن  علما  الم������ارات،  اب��ن��اء 
ام��ت��الك ال�����س��ي��ارات ال��ق��دمي��ة من 
من  كثري  ل��دي  ال�سائعة  ال��ه��واي��ات 
الإماراتني الذين ي�سعون با�ستمرار 
ترمز  باعتبارها  عليها،  للح�سول 
اىل مراحل زمنية �سابقة وا�سبحت 
الكال�سيكية  ال�سيارات  مهرجانات 
م���ن امل���ع���امل ال��رئ��ي�����س��ي��ة ف���ى اغلب 

املهرجانات بالدولة.
مفردات  املهرجان  اجنحة  و�سهدت 
م��ن ال����رتاث الم���ارات���ي مم��ث��ال يف 
ال�سعبية  احلربية  ال��ف��رق  ع��رو���س 

الفلكلورية.

�سرطة راأ�س اخليمة تد�سن حملة »ل تن�سغل بغري الطريق«
•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

افتتح  اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام ل�سرطة راأ�س اخليمة 
املنار مول  ، مبركز  وال�سباط  الإدارات  وم��دراء  العامون  امل��دراء  يرافقه 
التجاري براأ�س اخليمة ، معر�ساً مرورياً متكاماًل حتت �سعار »ل تن�سغل 
املرور  قطاع  الداخلية  ل���وزارة  الت�سغيلية  اخلطة  �سمن  الطريق«  بغري 

 ، الحت���ادي  امل���روري  املجل�س  م��ن  املعتمدة  الف�سلية  احل��م��الت  اإط���ار  يف 
جت�سيداً  تاأتي  التي  امل��روري��ة  الثقافة  تر�سيخ  مببادئ  اخلا�سة  وامل��ب��ادرة 
ل�سرتاتيجية الوزارة يف جعل الطرق اأكرث اأمناً ، خالل ثالث اأيام ، وذلك 

بح�سور وم�ساركة جمموعة من طلبة املدار�س ومرتادي املركز .
   حيث قام القائد العام بافتتاح املعر�س املروري والطالع على الأجنحة 
والإر�ساد  الن�سائح  اللوحات  م��ن  لعدد  اأجنحة  ت�سم  وال��ت��ي   ، امل��وج��ودة 

املروري ، وقد ا�ستمع القائد العام ل�سرح مف�سل من كافة اجلهات امل�ساركة 
وجم�سات   ، م��روري��ة  ح���وادث  ع��ن  ل��وح��ات  ت�سم  ال��ت��ي  معرو�ساتها  ع��ن 

وغريها .
املعر�س  اأن هذا   ، العام  القائد  النعيمي  اللواء علي بن علوان  واأو�سح     
ب��ال��ه��ات��ف ومواقع  امل��رك��ز مب��خ��اط��ر الن�����س��غ��ال  ت��ع��ري��ف زوار  اإىل  ي��ه��دف 
التوا�سل الجتماعي وبيان الآثار ال�سلبية ل�ستخدامهما التي ت�سغل ذهن 

ال�سائق وبالتايل يوؤدي اإىل فقدانه القدرة على الرتكيز والتحكم مبقود 
املركبة وال�سيطرة على الطريق يف احلالت املفاجئة ، من خالل عر�س 
التي يرتكبها  الأخ��ط��اء  ، وبع�س  امل��روري��ة  جمموعة من �سور احل��وادث 

�سائقي املركبات وتوؤدي اإىل وقوع احلوادث .
ثم قام القائد العام بتكرمي كافة امل�ساركني باملعر�س من ق�سم الدوريات 

ال�سمولية وق�سم الإ�سعاف والإنقاذ ودورية ثقف املرورية .

الإمارات للح�سا�سية واجلهاز التنف�سي تناق�س التطورات الطبية يف عالج الربو احلاد
•• دبي-الفجر: 

نظمت جمعية الإمارات للح�سا�سية 
التنف�سي، موؤمتراً �سحفياً  واجلهاز 
الإعالم  و�سائل  خمتلف  اإل��ي��ه  دع��ت 
التطورات  اأح������دث  ع��ن��د  ل���ل���وق���وف 
الربو  مب��ر���س  املتعلقة  ال��ع��الج��ي��ة 

احلاد. 
اإىل رفع  ال���رام���ي  احل����دث  وخ����الل 
الوعي بني اأفراد املجتمع بالق�سايا 

الربو اليوزيني هو �سكل من اأ�سكال 
الربو املرتبط مب�ستويات عالية من 
ال�سبب  ويعد  البي�ساء  ال��دم  خاليا 
ال�سديد  بالربو  لالإ�سابة  الرئي�سي 
واحل���اد وي��وؤث��ر على اأك���رث م��ن 50 
من  يعانون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  م��ن 

املر�س. 
على  حمبوب  ب�سام  الدكتور  و���س��دد 
واملبكر  ال�سحيح  الت�سخي�س  اأهمية 
ملر�س الربو خا�سة عندما يالحظ 

الهتمام  يبا�سرون  الذين  ال�سحية 
مب��ر���س��ى ال���رب���و  م��ن اأج����ل تطوير 
م��ه��ارات��ه��م وحت�����س��ني ط���رق العالج 
ال��ف��ج��وة بني  ���س��د  مب��ا ي�ساعد ع��ل��ى 
اأهداف اإدارة املر�س والواقع احلايل 

يف الإمارات. 
ول��ف��ت ال��دك��ت��ور ب�����س��ام حم��ب��وب اأن 
الإم�����ارات  ال��رب��و يف  ان��ت�����س��ار   ن�سبة 
يف  ن�سبتها  تبلغ  بينما   12% بلغت 
%15   وا�ساف  الأو���س��ط  ال�����س��رق 

الدكتور  اأ����س���ار  ال��ه��ام��ة،  ال�����س��ح��ي��ة 
الأمرا�س  ا�ست�ساري  حمبوب،  ب�سام 
الإمارات  التنف�سية، ورئي�س جميعة 
اإىل  التنف�سي   واجلهاز  للح�سا�سية 
م�ستويات  برفع  ال�ستمرار  اأهمية 
الإلتزام  �سعف  ���س��وء  ع��ل��ى  ال��وع��ي 
لدارة  الأ����س���ا����س���ي���ة  ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات 
ال���دك���ت���ور حمبوب  واأك������د  امل����ر�����س. 
الأطباء  م���ع  ال��ع��م��ل  ����س���رورة  ع��ل��ى 
ال���رع���اي���ة  وال����ع����ام����ل����ني يف جم������ال 

لأن  حالتهم،  حت�سن  ع��دم  امل��ر���س��ى 
ب�سكل  يوؤثر  عالج  دون  املر�س  بقاء 
ال�سخ�س  ع��ل��ى ج����ودة ح��ي��اة  ق��اط��ع 
احلاد  اليوزيني  الربو  اإىل  ويتطور 
التهاب  اإىل  ي����وؤدي  اأن  مي��ك��ن  ال���ذي 
ال��ه��وائ��ي��ة وح����دوث نوبات  ال�����س��ع��ب 
الرئتني.  على  �سرراً  واأكرث  �سديدة 
واأ�سار حمبوب اأنه ل يوجد من �سبب 
حمدد للربو اليوزيني مع العلم اأن 
اأن��واع اأخ��رى من الربو تكون  هناك 

اإدارة  نظم  بو�سع  ال��ب��دء  يجب  اأن���ه 
ف��ع��ال��ة ل��ل��م��ر���س واأع���را����س���ه بهدف 
الجتماعية  الأع��ب��اء  من  التخفيف 
والدولة   املر�سى  على  والقت�سادية 
ب� 500  اإذا تتكفل الإم��ارات  �سنوياً 
م��ل��ي��ون دره�����م ل���ع���الج ال����رب����و  هذا 
املبا�سرة  غ���ري  ال��ت��ك��ال��ي��ف  ع���ن  ع���دا 
وال��ن��اج��م��ة ع��ن ت��غ��ي��ب امل��ر���س��ى عن 

العمل اأو املدر�سة. 
م���ن ج��ه��ت��ه��م، ا����س���ار احل�������س���ور اأن 

لعوامل  ح�سا�سية  ا�ستجابات  جمرد 
�سعر  اأو  ال��ل��ق��اح  ح��ب��وب  م��ث��ل  بيئية 
الأل��ي��ف��ة، حيث ل يتاأثر  احل��ي��وان��ات 

الربو اليوزيني بهذه العوامل.  
م��ن ال�����س��ع��ب ج����داً ال�����س��ي��ط��رة على 
اأع����را�����س ال���رب���و ال���ي���وزي���ن���ي احل���اد 
فمن املحتمل اأن يعاين املر�سى من 
اإىل  وي�سلون  املتكرر  الربو  اأعرا�س 
اأنهم  من  بالرغم  حرجة  م�ستويات 
عالجات  ي�����س��ت��خ��دم��ون  لي����زال����ون 

الربو اليومية.   
الربوفي�سور  ق������ال  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
رولن�������د ب����وه����ل، اأ����س���ت���اذ ال���ط���ب يف 
جامعة جوهان�س غوتنربغ يف ماينز 
يف  الرئوية  الأمرا�س  ق�سم  ورئي�س 
باأملانيا:  اجلامعي  ماينز  م�ست�سفى 
» يتطلب ت�سخي�س ال�سابة مبر�س 
اأك�������رث  م����ن عار�س  ال����رب����و وج������ود 
وتفاقم  التنف�سية،  كامل�ساكل   واح��د 
وتفاقمها  ال���ل���ي���ل  يف  الأع������را�������س 
ن��ت��ي��ج��ة ال����ع����دوى ال���ف���ريو����س���ي���ة اأو 
اأوامل���واد  الريا�سة  وممار�سة  ب�سبب 
الطق�س  اأوتغري  للح�سا�سية  املثرية 

و الدخان«. 
»ي�سبب  بوهل:  الربف�سور  واأ���س��اف 
ال�سحة  ع��ل��ى  ه���ائ���اًل  ع��ب��ئ��اً  ال���رب���و 
اآثاره  اإىل  ع��الوة  للمري�س  البدنية 
واأ�سرياً.   الجتماعية واملهنية فردياً 
للربو  ال���دول���ي���ة  ل��ل��درا���س��ة  ووف���ق���اً 
و م�سح  ال��ط��ف��ول��ة  واحل�����س��ا���س��ي��ة يف 
للمجتمع  التنف�سي  اجل��ه��از  �سحة 

الأوروبي فقد كان 
العام  الن���ت�������س���ار  يف  زي�������ادة  ه���ن���اك 
للمر�س وعلى الرغم من اأن انت�ساره 
اأن  اإل  امل��ت��ق��دم��ة،  ال��ب��ل��دان  اك���رب يف 
ال�سنوات الأخرية  اأظهرت يف  الأدلة 
زيادة حادة يف البلدان النامية ب�سبب 

تاأثري  التح�سر«.  
اأما ال�سيطرة على الربو يف الإمارات 
حيث  امل��ط��ل��وب،  امل�ستوى  دون  فهي 
من  يعانون  املر�سى  من   64% اأن 
ن���وب���ات ال���رب���و احل�����ادة وامل��ف��اج��ئ��ة و 
%17 من مر�سى الربو  يتغيبون 
%53 من  با�ستمرار عن عملهم و 
مدار�سهم  ع��ن  يتغيبون  الأط���ف���ال 

ب�سب حالتهم ال�سحية.  

�سودهاكاران   / املدعو  فقد 
الهند     ، ف���ا����س���و  م���ام���ب���ل���ي 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)3670880( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0569189809

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / امينى جوزيف 
الهند     ، اون�����اج�����ان  زوج������ه 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )R8200449( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0509607229

فقدان جواز �سفر
ج������ربان   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ميني   ، حم���م���د  ق���ح���ط���ان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )07457507( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0552072770

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ح�سان  ادري���������س  راف����اق����ات 
اجلن�سية  ب���اك�������س���ت���ان     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)9568181( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0561123906

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد رئي�س 
باك�ستان     ، خ����ت����اك  خ������ان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BZ4179862( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0509944822

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / هانى هزاع 
الردن     ، ����س���دي���د  ف����اي����ز 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )O760518( رق�����م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0502487655

فقدان جواز �سفر
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/جنانة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمعدات البحرية و�سيد ال�سماك- فرع
 رخ�سة رقم:CN 1044787-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا جولف برجر

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1011465 
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة 3.66*١.٢٢ اىل ١*١

تعديل ا�سم جتاري من/ كافترييا جولف برجر
GOLF BURGER CAFETERIA

اىل/كافترييا مي�سيمو
CAFETERIA MISSYMOO

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم مدينة زايد

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1049343 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ح�سن عبداهلل خلف احلمادي %5١

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سهزادا حممد عارف اهلل خان �سهزادا حممد باليت اهلل خان ٢5%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ميزان الرحمن حممد فاروق ح�سني ٢4%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سن عبداهلل خلف
تعديل راأ�س املال من null اىل ١5٠٠٠٠

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة ١٠*5 اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ مطعم مدينة زايد
MADINA ZAYED RESTAURANT

اىل/مطعم مدينة زايد ذ.م.م
 MADINA ZAYED RESTAURANT LLC

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

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  16  فرباير 2019 العدد 12556 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  16  فرباير 2019 العدد 12556 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  16  فرباير 2019 العدد 12556 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  16  فرباير 2019 العدد 12556 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  16  فرباير 2019 العدد 12556 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  16  فرباير 2019 العدد 12556 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  16  فرباير 2019 العدد 12556 

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
ماجنمنت  فا�سيلتي  بي�سك�س  ال�س�����ادة/كوفيلي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ليمتد ذ.م.م رخ�سة رقم:1187094 
تعديل مدير/ ا�سافة ايان بيرت هارف ايلد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اجني �سريفي�سز ميدل اي�ست ليمتد
ENGIE SERVICES MIDDLE EAST LIMITED 

N.V.Besix.S.A تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة ان يف بي�سك�س ا�س ايه
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة ٠.5٠*٠.١5 اىل ١*١

تعديل ا�سم جتاري من/ كوفيلي بي�سك�س فا�سيلتي ماجنمنت ليمتد ذ.م.م
COFELY BESIX FACILITY MANAGEMENT LTD LLC

اىل/اجني كوفيلي انرجي �سريف�سز ذ.م.م
ENGIE COFELY ENERGY SERVICES LLC

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

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

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كوفيلي بي�سك�س فا�سيلتي 

CN ماجنمنت ليمتد ذ.م.م رخ�سة رقم:1187094 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة اجني �سريفي�سز ميدل اي�ست ليمتد

ENGIE SERVICES MIDDLE EAST LIMITED 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
N.V.Besix.S.A حذف �سركة ان يف بي�سك�س ا�س ايه

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/2077  جتاري كلي 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  عبا�س  طالب  علي  في�سل  عليه/١-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    ٢٠١8/5/3٠ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  الوطني  الحت��اد  ل�سالح/بنك 
للبنك املدعي مبلغ )788377.95( درهم )�سبعمائة وثمانية وثمانون الف وثالثمائة 
و�سبعة و�سبعون درهما وخم�س وت�سعون فل�سا( وفوائده القانونية بواقع 9% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمته امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
لال�ستئناف خالل  قابال  ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري  عدا  ما  ورف�ست 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2011/721   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- جورج جاكوب بوتني بورا كيزاكاتيل جمهول حمل 
�سريكوماران  زوجة  بونوت  التنفيذ/ميلدريد  طالب  ان  مبا  القامة 
بونوت   قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ )٢٠١9/٢/7( اخطاركم 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )٢١58856( درهم خالل �سهر من تاريخ 
وادي  الر���س ١4٢4 منطقة  رق��م  الكائنة  ال��وح��دات  بيع  وال  التبليغ 
ال�سفا 5 والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سات ن�س املادة ٢95 

من قانون الجراءات املدنية. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2019/27  جتاري جزئي              

القامة  ا�سحاق جمهول حم��ل  م��رات��ب علي حممد   -١  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  الفتوح -  قد  ابو  ابراهيم  الفتوح  ابو  مبا ان املدعي/ عبدالعال 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٢١5٠٠ درهم( 
ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف   والر�سوم 
 ٢٠١9/٢/٢6 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.   ال�سداد  وحتى 
ال�ساعة 8.3٠ �س بالقاعة Ch1.C.12 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 الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/10 جلان عقارية 

اىل امل��دع��ي عليه / ١- خليفة ع��ب��داهلل ح��م��د  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ تي ات�س او اي للتطوير العقاري - �س ذ م م  وميثله / �سعاد حممد 
عقاري  �سيك  ومو�سوعها   الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - عبدالغني  عبدالعزيز 
لها جل�سة يوم  ال��رب���س��اء(  وح��ددت  رق��م ٢٠١6/١4١7٠ مركز �سرطة  )ال��ب��الغ 
فاأنت  لذا  القا�سي   مبكتب  �س    ١١.٠٠ ال�ساعة   ٢٠١9/٢/٢٠ املوافق  الربعاء 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

اللجان   الق�شائية  اخلا�شة    

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2019/205  تنفيذ عمايل 
الق��ام��ة مبا  فيلو  جمهول حمل  ادهاياكومار  ���س��ده/١-  املنفذ  اىل 
 ان طالب التنفيذ/جالك�سي للبول�سرتين ونظام التغليف - �س ذ م م
ومي��ث��ل��ه/ف��ت��ي��ح��ة حم��م��د ب��رج��و ق������وراري  ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.    او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب   )٢١١٠5(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2019/233  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  ���س   - �سرفي�سز  فابريكي�سان  م��اري��ن  ار  ار  ���س��ده/١-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد �ساهد عبدال�سكور 
وميثله / يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي -  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )46797( 
بال�سافة اىل مبلغ 3١97  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
ق�شم التنفيذ 

 الق�شية التنفيذية رقم 2018/436 تنفيذ الفجرية 
اإعالن بيع باملزاد العلني ن�شرا  

 

رئي�س ق�شم التنفيذ
حمكمة الفجرية الإحتادية الإبتدائية        

    دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
�سايفوثامبي  �����س����وم����اي����اه 
�سريلنكا     ، دي������ن  �����س����رييف 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
يجده  م��ن   )7944732(
رقم   بتليفون  الت�سال  عليه 

    0554669058

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو/ �سماناثي برينغاين  
دي�سناياكا دي�سناياكا، �سريلنكا 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
ممن  ي��رج��ى   )5434640(
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق�������رب  او  ����س���ريلن���ك���ا 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

واملوا�سالت  ال��ط��رق  هيئة  تعتزم 
رق����م   ”300“ ط��������رح  ب�����دب�����ي 
رب��اع��ي وخ��م��ا���س��ي خ���الل مزادها 
الإلكرتوين املقبل رقم 55 وذلك 
ل���ل���وح���ات امل���رك���ب���ات امل���م���ي���زة من 
 T P – Q – R – S - -الفئات
 O– N – M – L – K –

.J- I – H – B - A
مدير  ال�سادة  ها�سم  جمال  واأك���د 
مبوؤ�س�سة  املركبات  ترخي�س  اإدارة 
الرتخي�س يف الهيئة اأن الت�سجيل 
يوم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  �سيبداأ  امل���زاد  يف 
املزاد  ينطلق  فيما  املقبل  الأح���د 
وي�ستمر  اجل���اري  ف��رباي��ر   24 يف 
مل��دة 5 اأي���ام . واأو���س��ح ال�����س��ادة اأن 
بيع الأرقام يف هذا املزاد �سيخ�سع 
امل�سافة  القيمة  �سريبة  لتطبيق 
اأن  اإىل  م�����س��ريا   ،5% ال��ب��ال��غ��ة 
امل�������س���ارك���ات ال���وا����س���ع���ة م����ن قبل 
كانت  ���س��واء  امل����زادات  يف  اجلمهور 
وم����دى  اإل���ك���رتون���ي���ة،  اأو  ع��ل��ن��ي��ة 
بينهم  فيما  الإي��ج��اب��ي  التناف�س 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى الأرق�������ام، يعك�س 
اأهمية تنظيم هذه املزادات لإ�سعاد 
املتعاملني املهتمني باقتناء الأرقام 
وحت��ق��ي��ق ر���س��اه��م. ول��ف��ت اإىل اأن 
ت�سرتط  امل��زاد  يف  امل�ساركة  عملية 
على  ح�����س��اب  للمتعامل  ي��ك��ون  اأن 

www. الإل������ك������رتوين  امل����وق����ع 
راب����ط  ا����س���ت���خ���دام  اأو   rta.ae
على  للح�سول  اجلديد  امل�ستخدم 
واأنه  امل��رور  وكلمة  امل�ستخدم  ا�سم 
امل�ستخدم  ت�����س��ج��ي��ل  ����س���روط  م���ن 
يف  م�سجلة  مركبة  توفر  اجلديد 
قيادة  توفر رخ�سة  اأو  دب��ي  اإم���ارة 
اأنه  ���س��ادرة م��ن دب���ي، ف�سال ع��ن 
ي��ت��ط��ل��ب م����ن امل�������س���ارك���ني اإي������داع 
للهيئة مببلغ  تاأمني موجه  �سيك 
 120 اإىل  اإ�سافة  درهم  اآلف   5
درهما تدفع كر�سوم ا�سرتاك غري 
قابلة لال�سرتجاع وذلك يف مراكز 
الرمول،  اأم   “ املتعاملني  اإ���س��ع��اد 
الرب�ساء، ديرة “ كما ميكن الدفع 
الئتمانية  ال��ب��ط��اق��ة  ط��ري��ق  ع��ن 
www. املوقع الإلكرتوين  على 
التطبيق  خالل  من  اأو   rta.ae

دبي درايف.

•• دبي-الفجر: 

عي�سى  بنت  ح�سة  معايل  تقدمت 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزي������رة  ب��وح��م��ي��د 
التعليم”  اأج��ل  “امل�سرية من  ام�س 
تنظمتها  ال��ت��ي  ال�����س��ن��وي��ة  امل���ب���ادرة 
م���ن مبادرات  ال��ع��ط��اء، ج���زء  دب���ي 
حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية، 
وال�����ت�����ي ت����زام����ن����ت م�����ع ال����ذك����رى 
ال�سنوية.  ل��ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا  ال���ع���ا����س���رة 
و�سهدت امل�سرية هذا العام م�ساركة 
خمتلف  م��ن  �سخ�س   15،000
الأعمار واجلن�سيات، الذين قطعوا 
خطوة-   4،000 ك��م-   3 م�سافة 
الأط��ف��ال يف  م��الي��ني  م��ع  ت�سامناً 
ي�سريون  ال��ذي��ن  النامية  ال��ب��ل��دان 
للو�سول  ي��وم  كل  طويلة  م�سافات 
اإىل املدر�سة، وذلك �سعياً للحد من 
ع��ن��اء ه���ذه ال��رح��ل��ة وج��ع��ل��ه��ا اأكرث 

اأماناً لهوؤلء الأطفال.
تنمية  وزي�������رة  م���ع���ايل  وح���ر����س���ت 
املبادرة  يف  امل�����س��ارك��ة  على  املجتمع 
دعماً  والإن�������س���ان���ي���ة،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
دبي  تبذلها  التي  الكبرية  للجهود 
ت��وف��ري التعليم  اأج���ل  ال��ع��ط��اء م��ن 
ال�������س���ل���ي���م ل����الأط����ف����ال وال�������س���ب���اب 
وم�ساندتهم على حتقيق اأحالمهم 
املبادرة  ت��خ��ل��ل  وق���د  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م. 
ظل  يف  وا�سعة،  جمتمعية  م�ساركة 
الأن�سطة  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة 
امل��م��ت��ع��ة ل��ل��م�����س��ارك��ني م��ن خمتلف 

على  تعليقه  الأع��م��ار. ويف معر�س 
ال���ن���ج���اح ال���ت���اري���خ���ي مل�����س��رية دبي 
 ،2019 التعليم  اأجل  من  العطاء 
الرئي�س  القرق،  ط��ارق  �سعادة  ق��ال 
العطاء:”نحن  ل��دب��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
من  نتلقاه  الذي  بالدعم  فخورون 
من  للم�سرية  الإم���ارات���ي  املجتمع 
امل�ساركة  وم���ب���ادرات  التعليم  اأج���ل 
تنظمها  ال��ت��ي  الأخ���رى  املجتمعية 
الذي  الإق����ب����ال  اإن  ال���ع���ط���اء.  دب����ي 
اأم����ر نتوقعه  ه���و  ال���ي���وم  ���س��ه��دن��اه 
مواطنني  م����ن  احل�������ال  ب��ط��ب��ي��ع��ة 
ع���امل���ي���ني، مي��ث��ل��ون ح�����وايل 200 
ج��ن�����س��ي��ة، وال���ذي���ن ي��ع��ت��ربون هذا 

ال��ب��ل��د وط��ن��ه��م. ك��م��ا ُت��ذك��رن��ا هذه 
التي  ب���الأ����س���ب���اب  اأي�������س���اً  امل�������س���رية 
ت��ق��ف وراء اإع����الن دول���ة الإم����ارات 
‘عام   2019 عام  املتحدة  العربية 
الت�سامح’. هذا وقد اأ�سبح جمموع 
�سوياً  ق��ط��ع��ن��اه��ا  ال��ت��ي  اخل���ط���وات 
منذ عام  2009 حتى اليوم اأكرث 
وذلك  خ��ط��وة،  م��ل��ي��ون   350 م��ن 
ت�����س��ام��ن��اً م���ع م���الي���ني الأط���ف���ال 
الذين يتحملون عناء رحلة طويلة 
و���س��اق��ة اإىل امل��در���س��ة ك��ل ي���وم. ويف 
اأتوجه بال�سكر  اأن  اأود  هذا ال�سدد، 
واملتطوعني  وال����رع����اة  ل��ل�����س��رك��اء 
والداعمني الذين �ساهموا بال كلل 

يف جناح هذه الفعالية.«  هذا وقد 
ان�سم اإىل معايل ح�سة بنت عي�سى 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزي�����رة  ب��وح��م��ي��د، 
الرئي�س  ال���ق���رق،  ط����ارق  و����س���ع���ادة 
ك��ل من  ال��ع��ط��اء،  ل��دب��ي  التنفيذي 
ال�������س���وال���ح، وكيل  ���س��ع��ادة م�����روان 
وزارة الرتبية لل�سوؤون الأكادميية، 
الكرم،  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة 
وامل���دي���ر  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
والتنمية  امل���ع���رف���ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ع���ام 
دبي  اإدارة  الب�سرية وع�سو جمل�س 
ال���ع���ط���اء، و����س���ع���ادة ���س��ع��ي��د حممد 
دبي  ال��ع��ام ملجل�س  الأم����ني  ح����ارب، 
اأح��م��د جلفار،  ال��ري��ا���س��ي و���س��ع��ادة 

املجتمع،  تنمية  لهيئة  العام  املدير 
طاهر اإبراهيم رئي�س مكتب الأمم 
املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية 
امل�ساركني  م��ن  )اأوت�����س��ا( وغ��ريه��م 
اأحمد من  اأم��ل  ال��ب��ارزي��ن.  وقالت 
الههم،  اأ�سحاب  وه��ي من  ال��ع��راق، 
العام  ت�سارك يف م�سرية هذا  حيث 
الثانية:  للمرة  التعليم  اأج���ل  م��ن 
م�سرية  يف  م�ساركتي  خالل  “من 
اأود  التعليم،  اأج��ل  العطاء من  دبي 
اإىل اجلميع  قوية  ر�سالة  اأوج��ه  اأن 
م�ستحيل  هناك  لي�س  اأن��ه  مفادها 
اأنه  اإث���ب���ات  يف احل���ي���اة وه����ديف ه���و 
ح��ت��ى ال��ن��ا���س م��ن اأ���س��ح��اب الههم 

العطاء  يف  امل�����س��اه��م��ة  ب��اإم��ك��ان��ه��م 
ال�سبب  ول���ه���ذا  جم��ت��م��ع��ات��ه��م،  يف 
دوراً  ي���وؤدي  اأن  واح���د منا  ك��ل  على 
اأنني  ك��م��ا  اإي��ج��اب��ي��اً يف جم��ت��م��ع��ه. 
منحها  على  العطاء  لدبي  ممتنة 
لتقدمي  الرائعة  الفر�سة  ه��ذه  يل 
الذين  وال�سباب  لالأطفال  ال��دع��م 
التعليم  اإىل  اأم�����س احل��اج��ة  ه��م يف 
يف م��ن��اط��ق اأخ������رى م���ن ال���ع���امل.« 
مونيك  دي  م���ارل���و����س  واأ����س���اف���ت 
م��ن ه��ول��ن��دا، وال��ت��ي ت�����س��ارك لأول 
املجتمعية:  امل���ب���ادرة  ه���ذه  يف  م���رة 
يف  مب�ساركتها  ج��ًدا  �سعيدة  “اأنها 
امل�سرية من اأجل التعليم هذا العام، 

مل�ساعدة  ال��ف��ر���س��ة  منحتها  ح��ي��ث 
العامل  يف  امل���ح���روم���ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
تكري�س  اأن  اأ�سعر  هادفة.  بطريقة 
يوم واحدا لهذا احلدث هو مبثابة 
لفتة �سخ�سية �سغرية من �ساأنها اأن 
حتدث فرقا كبريا من دون �سك يف 
حياة الأطفال وال�سباب يف البلدان 
هذه  تقدمي  يف  و���س��ارك  النامية.« 
الإعالمي عبداهلل  امل�سرية كل من 
�ساوند  ان�����د  و����س���ي���ف  اإ����س���م���اع���ي���ل 
امل��ق��ي��م يف  الأغ�����اين  ب��رف��ق��ة من�سق 
واإحتفال  كيزا”.  ج��ي��ه  “دي  دب���ي 
امل�سرية  الت�سامح” ت�سمنت  “بعام 
مو�سيقية  ف��رق  اأدت���ه  رائ��ع��اً  عر�ساً 

وجم��م��وع��ات رق�����س ُت��راث��ي��ة متثل 
واجلن�سيات،  ال��ث��ق��اف��ات  خم��ت��ل��ف 
اأداء  و  دب�����ي،  ���س��رط��ة  ف���رق���ة  م��ث��ل 
اإماراتي تقليدي يقدمه طالب من 
وك�سافة  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
ومر�سدي موؤ�س�سة اأغا خان وجوقة 
اأكادميية  م��در���س��ة  ط���الب  ي��وؤدي��ه��ا 
 GEMS( احل���دي���ث���ة  ج��ي��م�����س 
ب�����الإ������س�����اف�����ة   ،)Modern
كال�سيكية  ه���ن���دي���ة  رق�������س���ة  اإىل 
الألفية  جيم�س  م��در���س��ة  ت��وؤدي��ه��ا 
 GEMS )Millennium(
لبدميان  مو�سيقي  اأداء  جانب  اإىل 
�سنفوين.   وم��ي��ك�����س��د  درام����ز  ودب����ي 
ال���راع���ي ال��ر���س��م��ي ل��ه��ذا ال��ع��ام هو 
�سركة “اإتنا« )Aetna( ، وت�سمل 
�سركة  اأي�������س���اً  ال���راع���ي���ة  اجل���ه���ات 
“امل�سرية  حتظى  “�سيفرون”.كما 
2019” بدعم  التعليم  اأج��ل  من 
الآخرين  العطاء  دب��ي  �سركاء  م��ن 
العربية،  الذاع���ة  �سبكة  فيهم  مب��ا 
الإ�سعاف  خلدمات  دب��ي  وموؤ�س�سة 
دبي  و����س���رط���ة  دب����ي  وب���ل���دي���ة  ودو 
ال��ري��ا���س��ي دول�سكو  دب���ي  وجم��ل�����س 
و وومن”  “اإكي�سبات  وم����وق����ع 
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ميغا �ستور للتذاكر وفوك�س �سينما، 
الإعالمية  ب��ي  ت��ي  اآي  وجم��م��وع��ة 
وه����ي����ئ����ة ال������ط������رق وامل�����وا������س�����الت 
املتحدة  العربية  والم���ارات  بدبي، 

لل�سرافة.

•• ال�شارقة - الفجر  

الزبارة  �ساحية  جمل�س  ا�ست�ساف 
مب��ق��ره يف م��دي��ن��ة خ��ورف��ك��ان وهو 
لدائرة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��واح��ي  اأح����د 
�سوؤون ال�سواحي والقرى بحكومة 
ال�سارقة �سمن فعالياته وبراجمه 
اجل���ه���ات احلكومة  م���ع  امل�����س��رتك��ة 
فعاليات  اإط����ار  يف  ث��ق��اف��ي��ه  ور���س��ة 
وخ�س�ست  امل�����س��اء  ق��ه��وة  ب��رن��ام��ج 

بعنوان الت�سامح.
ال�ست�سافة  ت���ن���ظ���ي���م  وج���������رى 
ال�����س��اح��ي��ة وهيئة  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
ال�سارقة للكتاب باملنطقة ال�سرقية 
الور�سة  يف  وحا�سر  م��ع  بالتعاون 

املحا�سر الأ�ستاذ را�سد اآل علي.
الثقافية  الور�سة  فعاليات  ح�سر 
لفيف كبري من احل�سور والأهايل 
الغاوي  اأح���م���د  حم��م��د  ت��ق��دم��ه��م 
�ساحية  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ن��ق��ب��ي 
النقبي  ���س��ال��ح  خ��ل��ف��ان  و  ال���زب���ارة 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س  واأع�����س��اء املجل�س 
وهم وعدنان علي ح�سن احلو�سني 
النقبي  ال���غ���اوي  اأح���م���د  وحم���م���د 
البلو�سي   اإب��راه��ي��م  مو�سى  وخ��ال��د 
���س��ع��ي��د خملوف  وخ��ل��ف��ان حم��م��د 
ال��ن��ق��ب��ي وع���ب���د ال���ع���زي���ز ع��ب��د اهلل 
الك�سار احلمادي  ورا�سد �سامل عبد 

را�سد  ح�سور  بحانب  النقبي  اهلل 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ن��ق��ب��ي  ال��ه��ن��اوي 
وعدد  ال�سارقة  لإمارة  ال�ست�ساري 

من م�سوؤويل اجلهات والدوائر .
اآل علي  را���س��د  امل��ح��ا���س��ر  وت���ن���اول 
املحاور  من  بعدد  الت�سامح  عنوان 
اأن  اإىل  اأ����س���ار م���ن خ��الل��ه��ا  ال���ت���ي 

اأ���س��ل��وب وث��ق��اف��ة �سعب  ال��ت�����س��ام��ح 
الإمارات .

الثقافية  ال��ور���س��ة  واأو���س��ح خ��الل 
ال��ت��ي ت��ف��اع��ل م��ع��ه��ا احل�����س��ور اإىل 
غزيرة  معاين  ي�سكل  الت�سامح  اأن 
وال�سالم  امل���ح���ب���ة  م�����ف�����ردات  م����ن 
والت�سامح والنفتاح والتعاي�س مع 

جميعها  اأن  اإىل  م�سريا  الآخ��ري��ن 
رئ��ي�����س��ة يف نهج  م���ك���ون���ات  ت�����س��ك��ل 
التعددية الثقافية لدولة الإمارات 
ُتعّد  الدولة  وباتت  تاأ�سي�سها  منذ 
وال�سلم  ال��ت�����س��ام��ح  لقيم  ح��ا���س��ن��ة 
والأمان و�سون احلريات واحرتام 
الآخ��ر ل�سيما واأن الإم��ارات ت�سم 

ع���ل���ى اأر�����س����ه����ا  اأك������رث م����ن 200 
الكرمية  ب��احل��ي��اة  ت��ن��ع��م  ج��ن�����س��ي��ة 

والحرتام.
هذه  اأه��م��ي��ة  اإىل  ع��ل��ي  اآل  ول��ف��ت 
ال���ث���ق���اف���ة امل���رت����س���خ���ة يف وج�����دان 
عا�سمة  لت�سبح  الإم�����ارات  �سعب 
عاملية تلتقي فيها ح�سارات ال�سرق 

والتقارب  ال�سالم  لتعزيز  والغرب 
م����ا جعلها  وه������ذا  ال�������س���ع���وب  ب����ني 
م����ن خمتلف  ل��ل��ج��م��ي��ع  م���ق�������س���داً 
ب���ل���دان ال���ع���امل ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 

لونهم اأو عرقهم اأو دينهم.
ق����ام حممد  ال���ور����س���ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
املحا�سر  بتكرمي  النقبي  ال��غ��اوي 
را�سد اآل علي ومنحه درع املجل�س.

واأكد حممد اأحمد الغاوي النقبي 
الزبارة  ���س��اح��ي��ة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اإط���ار  ويف  ال�����س��اح��ي��ة  جم��ل�����س  اأن 
منظومة عمل جمال�س ال�سواحي 
والقرى  ال�سواحي  �سوؤون  لدائرة 
وغاياته  ب��دوره  القيام  اإىل  ي�سعى 
الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة  ك����ون امل��ج��ال�����س روؤي����ة 
ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  من  ثاقبة 
ال�������س���ي���خ ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
ال�سارقة  ح��اك��م  ل��الحت��اد  الأع���ل���ى 
وت��ع��م��ل ل��ت��ك��ون ه��م��زة و���س��ل بني 
احل��ك��وم��ة وامل��ج��ت��م��ع. م�����س��ريا اإىل 
وا�ستفادة  الثقافية  الور�سة  اأهمية 
تناولت  ك���ون���ه���ا  م��ن��ه��ا  احل�������س���ور 
من  الت�سامح  وهو  هاما  مو�سوعا 
�سكره  مقدما  ثقافية  نظر  وجهة 
لهيئة ال�سارقة للكتاب فرع املنطقة 

ال�سرقية على التنظيم والتعاون.

الت�صامح اأ�صلوب ثقافة �صعب الإمارات 

جمل�س �ساحية الزبارة يف خورفكان ي�ست�سيف ور�سة 
ثقافية قهوة امل�ساء وتتناول مو�سوع الت�سامح

•• دبي -وام:

مركز  ط��الب  لنقل  ببا�س  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل  هيئة  تربعت 
احلنان لأ�سحاب الهمم وذلك بتوجيهات �سمو ال�سيخ حمدان 
بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية راعى الهيئة 
امل��ج��ت��م��ع ومنهم  ���س��رائ��ح  ���س��م��وه مبختلف  اه��ت��م��ام  اإط����ار  ويف 
اآل  وفد من هيئة  وق��ام  املجتمع.  الهمم ودجمهم يف  اأ�سحاب 
جمل�س  ع�سو  ال�سايغ  م��ريزا  �سعادة  برئا�سة  اخلريية  مكتوم 
را�سد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  مكتب  م��دي��ر  الهيئة  اأم��ن��اء 
احلنان  مركز  بزيارة  �سالح  وم�سعود  الأن�ساري  عبداهلل  �سم 
اإىل  بالبا�س  التربع  �سلم مريزا وثائق  الهمم حيث  لأ�سحاب 

حر�س  ال�سايغ  م��ريزا  واأك���د  امل��رك��ز.  مدير  العكايلة  حممود 
�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد وتوجيهات �سموه بتقدمي الدعم 
للمراكز  املمكن  ال��دع��م  وت��ق��دمي  الهمم  لأ���س��ح��اب  وال��رع��اي��ة 
املعنية بهم وبتاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع. ومن جانبه اأعرب 
ال�سيخ  اإىل �سمو  ال�سكر والتقدير والمتنان  املركز عن  مدير 
حمدان بن را�سد اآل مكتوم على هذه املبادرة الكرمية واللفتة 
الوفد  وقام  املركز.  حاجة  لتلبية  بالبا�س  بالتربع  الإن�سانية 
املتعلقة  التخ�س�سات  ت�سمل  وال��ت��ي  امل��رك��ز  اأق�����س��ام  يف  بجولة 
مدير  م��ن  مف�سل  ل�سرح  وا�ستمع  ال�سلوك  وتعديل  بالنطق 
ومراحل  التوحد  اأطفال  معاملة  وكيفية  الأق�سام  عن  املركز 

تدريبهم وتاأهيلهم.

••  راأ�ص اخليمة – الفجر:

عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  على  بناء 
الت�سامح” على  “ق�سم  م�سمى  اإط��الق  مت   الق�ساء،  جمل�س  رئي�س  اخليمة  راأ���س 
راأ�س اخليمة، وذلك متا�سياً  حماكم  الأ�سري” بدائرة  والتوجيه  الإ�سالح  “ق�سم 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اعتماد �ساحب  مع 
اهلل باأن يكون عام 2019 عاماً للت�سامح، وبهدف التقليل من اخلالفات الأ�سرية 
وحالت الطالق، لي�سبح حل اخلالفات الزوجية وديا ينطلق من اأ�س�س الت�سامح، 
وتفادي اإحالتها كق�سايا اأحوال �سخ�سية.  واأكد امل�ست�سار اأحمد حممد اخلاطري 
رئي�س دائرة حماكم راأ�س اخليمة اأن الدائرة بادرت مبا�سرة بتنفيذ توجيهات �سمو 

ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي ويل العهد بتغيري امل�سمى اجلديد للق�سم، وهو ما 
يعك�س حر�س قيادتنا الر�سيدة على تعزيز قيم الت�سامح ون�سرها بني خمتلف فئات 
املجتمع بكافة الو�سائل والطرق. واأو�سح اخلاطري اأن ق�سم الت�سامح يعنى مبعاجلة 
اخلالفات الزوجية وديا، واإنهاء كافة اخلالفات بني الطرفني بالرتا�سي والت�سامح، 
اإ�سفاء قيمة العفو  اأ�سا�س عمل الق�سم مبني على الت�سامح، مما ي�ساهم يف  ليكون 
والت�سامح مبا�سرة منذ دخول الأطراف اإىل الق�سم وقراءة امل�سمى. مبينا اأن الدائرة 
عملت مبا�سرة على ترجمة توجيهات �سموه من خالل و�سع خطط متكاملة حلل 
لتعزيز قيم  درا�سات وبحوث  واإج��راء  الت�سامح،  نهج  بناء على  الزوجية  اخلالفات 
الطالق،  وق��وع  لتفادي  لهم  الأ�سرية  ال�ست�سارات  وتقدمي  الأزواج،  بني  الت�سامح 

حيث يعد الت�سامح والعفو اأف�سل الطرق للق�ساء على اخلالفات الأ�سرية.

هيئة اآل مكتوم اخلريية تتربع ببا�س ملركز احلنان لأ�سحاب الهمم ويل عهد راأ�س اخليمة يوجه بتعديل م�سمى »ال�سالح والتوجيه الأ�سري« ليكون »ق�سم الت�سامح« 
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احتفاًل بالذكرى العا�صرة للم�صرية التي تدعم تعليم الأطفال حول العامل

ح�سة بوحميد تتقدم م�سرية دبي للعطاء من اأجل التعليم مب�ساركة 15 األف �سخ�س

تخريج 3 دورات تدريبية يف �سرطة عجمان
•• عجمان-وام:

�سهد �سعادة العميد عبداهلل اأحمد احلمراين نائب القائد العام ل�سرطة 
عجمان بح�سور العقيد عبداهلل بن �سعيد النعيمي مدير معهد تدريب 
ال�سرطة حفل تخريج 3 دورات تدريبية نظمها املعهد يف قاعة الإمارات 

مببنى القيادة.
 “ “ و  ال�سرية  امل�����س��ادر  اإدارة  “ جتنيد  ال��ث��الث ح��ول  ال����دورات  ك��ان��ت 
اأخالقيات املهنة والقيم املوؤ�س�سية “ و “ البتكار البيئي يف العمل املوؤ�س�سي 
107 منت�سبني من �سف ال�سباط والأفراد واملدنيني من  “ مب�ساركة 
ل�سرطة  العام  القائد  نائب  وكرم  بالدولة.  ال�سرطية  القيادات  خمتلف 

عجمان يف ختام احلفل املحا�سرين وقدم ال�سهادات خلريجي الدورات.

»طرق دبي« تطرح 300 رقم يف 
مزادها الإلكرتوين املقبل
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 اعـــــــالن    
انه يف يوم الأربعاء املوافق ٢٠١9/٢/١3 م 

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/علي اكرب ماتوميل حممد علي - هندي اجلن�سية - بطاقة الهوية رقم 
784١9897٢963858 وب�سفته مالك / كافترييا حار و�سريع - رخ�سة جتارية رقم )763868( �سادرة من دائرة 
التنمية القت�سادية - فرع دبا احل�سن / ال�سارقة ون�ساطه التجاري : بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( باأنه 
تنازل عن ح�س�سه يف / كافترييا حار و�سريع والبالغة ١٠٠% وذلك اىل ال�سيد/ �سريدهاران بوتيا بورايل 
كانداكوران بيت�ساكاث - وجن�سيته : الهند ، ويحمل جواز ال�سفر رقم N8793869 مع بقاء ال�سيد/ عائ�سة 
احمد حممد را�سد البخي الظهوري - اإماراتية اجلن�سية وكيل خدمات حملي يف الرخ�سة.  وللمتنازل اليه 
مطلقة احلرية يف الت�سرف يف ح�س�سه امل�سار اليها اعاله وله حق الت�سرف فيها ت�سرف املالك يف ملكه.  
وعمال لن�س املادة )١6( فقرة 3 من القانون الحت��ادي رقم )٢٢( ل�سنة ١99١ يف �سان الكاتب العدل. فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل 

كاتب العدل خالل ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن  وال�ست�ستكمل الجراءات القانونية.
الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�شن الحتادية البتدائية  

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة دبا احل�شن البتدائية   

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
اعالن بالن�شر للح�ش�ر )اأمام املحكمة( 

يف ال�شتئناف رقم 16 ل�شنة 2019 م مدين 
اىل امل�ستاأنف �سده / �سلطان �سامل حممد علي ح�سن - اإماراتي اجلن�سية 

نعلنكم بان امل�ستاأنف / ور�سة النتخاب ل�سيانة ال�سيارات 
جتاري   ٢٠١8 ل�سنة   6٢5٢ رق��م  املدنية  الق�سية  يف  ال�����س��ادر  احلكم  ا�ستاأنف  ق��د 
ال�ساعة  مت��ام  يف   - ٢٠١9/٢/٢5م  جل�سة  لنظره  حت��دد  وق��د  ال�����س��ارق��ة  )ج��زئ��ي( 
لذا   - الثالثة  املدنية  الدائرة  امام  املحكمة  والن�سف �سباحا مبقر هذه  التا�سعة 
حالة  ويف  لديكم   م��ا   لتقدمي  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  التف�سل  يرجى 
القانون.  ملحوظة  وفقا لحاكم  ال�ستئناف  نظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  غيابكم 
املحكمة جتاه  اأي��ة م�سوؤولية على  امل�ستاأنف دون  الع��الن على نفقة  ين�سر هذا   :

حقوق الغري
مكتب اإدارة الدع�ى

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2018/905 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/١- موؤ�س�سة بريلينت لتجارة املواد الغذائية  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١8/9/٢4  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ �سركة ا�س اي فودز اند �سيب�ساندلرز - �س ذ م م بالزام املدعي عليها 
واحد  وثمامنائة  ال��ف  و�سبعني  )واح��د  دره��م   7١.84١.5٠ مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان 
ال�ستحقاق  تاريخ  �سنويا من  القانونية %9  والفائدة  فل�س(  درهم وخم�سني  واربعني 
يف ٢٠١6/7/٢9 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها بامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2017/1735 مدين جزئي                                                
اإدري�س جمهويل حمل  الهادي ٢-فتحية جمعة  املحكوم عليه/١- رجا �سالح رجا عبد  اىل 
الدعوى  يف   ٢٠١8/١٠/١4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
املذكورة اعاله ل�سالح/ امل�ست�سفى المريكي - دبي )فرع من حممد وعبيد املال( �س ذ م م  
بحكمت املحكمة مبثابة ح�سوري. بالزام املدعي عليه واخل�سمة املدخلة بان يوؤديا للمدعية 
�ستمائة ثالثة وثالثون درهم  الف  واح��د وع�سرون  دره��م )مائة  وق��دره 633.48.١٢١  مبلغ 
وثمانية واربعون فل�س( مع فوائد قانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد ، 
والزمت املدعي عليه واخل�سمة املدخلة باملنا�سب من امل�ساريف ومبلغ خم�سون درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/16 دعاوى وم�شتعجلة مدنية 

اىل املدعي عليه /١-حممد ب�سار حممد ب�سري كيوان ٢-ليالينا انرتنا�سيونال منطقة 
حرة - ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ ال�سيخ �سباح جابر مبارك احلمد 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - علي  اآل  ال��ع��ط��ار  حممد  ع��ب��داهلل  وميثله/احمد  ال�سباح 
ال�سركتني  ل�ستالم  ق�سائية  حرا�سة  بفر�س  م�ستعجلة  ب�سفة  املطالبة   ومو�سوعها 
والطالع  عليهما  واملحافظة  البنوك  ل��دى  وح�ساباتهما  اموالهما  وج��رد  واإدارت��ه��م��ا 
على امليزانيات والعقود املربمة مبعرفة مديرهما مع الغري.  وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   ١١.٠٠ ال�ساعة   ٢٠١9/٢/٢6 املوافق  الثالثاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2019/196  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / ١-ب��رامي جلوبال لال�ستثمار - �س ذ م م ٢-باتر م��روان ر�سيد 
اأقام  قد  باكري   ا�سعد  وليد  و�سام  املدعي/  ان  القامة مبا  بيوك  جمهويل حمل 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما 
بواقع  القانونية  ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره��م   5٠٠.٠٠٠ وق���دره  مبلغا  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان 
بالر�سوم  املدعي عليهما  وال��زام  التام  ال�سداد  ال�ستحقاق   وحتى  تاريخ  ١٢% من 
املوافق  الثنني  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  امل��ح��ام��اة.     اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات 
٢٠١9/٢/٢5 ال�ساعة 9.3٠ �س بالقاعة Ch2.E.22 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 الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/1892  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه /١-كيلي للمقاولت - �س ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
زيرفون للخدمات ال�سناعية - ذ م م وميثله / حبيب عبدالرحيم عبداهلل احلو�سني 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )٢.9٠3.٢89.88 درهم( ومبلغ ٢٠٠.٠٠٠ درهم تعوي�س والفائدة القانونية 
وقدرها ١٢% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة. والزامها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة وذلك حيث مت احالة 
الدعوى اىل الدائرة واجلل�سة املبينة اعاله.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.3٠ ال�ساعة   ٢٠١9/3/6
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2019/99 مدين جزئي 
اىل املدعي عليه / ١- اإ�سالم ال�سيد جمعه ح�سن هيكل جمهول حمل القامة 
عليك  اأق��ام  قد  عامة(   م�ساهمة  )�سركة  للتاأمني  دب��ي  �سركة  املدعي/  ان  مبا 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )45744 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9 % من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام و�سم ملف النزاع املدين رقم )٢973/٢٠١8(. وحددت لها جل�سة 
Ch1.B.10 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 8.3٠ �س  املوافق ٢/٢4/٢٠١9  يوم الحد 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2019/149  جتاري جزئي              

�سعيد  حربي�س  ٢-�سعيد  واملظبي  للمندي  اجل��دي��د  املكال  عليه/١-مطعم  امل��دع��ي  اىل 
للمندي  اجل��دي��د  امل��ك��ال  مطعم  وم��ال��ك  �سخ�سي  �سامن  ب�سفته  ال��ك��ث��ريي  عبدالعزيز 
ال�سالمي م�ساهمة  الإم��ارات  املدعي/م�سرف  ان  القامة مبا  واملظبي( جمهويل حمل 
عامة وميثله / عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 ١63٢٠٠( وق��دره  مببلغ  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
وحتى  املطالبة    تاريخ  من   %9 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق ٢٠١9/3/6 ال�ساعة 8.3٠ �س بالقاعة 
Ch1.C.14 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 الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2019/109  جتاري جزئي              

املدعي/  ان  املدعي عليه / ١-او���س خالد برادعي جمهول حمل القامة مبا  اىل 
�سيزار لتاأجري ال�سيارات )�س ذ م م( وميثلها قانونا/حممد �سعيد روميه وميثله/ 
احمد عبداهلل حممد العطار اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   4584٠( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام 
لها  وح��ددت  التام.   ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة  ١٢% من  املحاماة 
 Ch1.C.12 جل�سة يوم الثنني املوافق  ٢٠١9/٢/٢5 ال�ساعة 8.3٠ �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
 اعادة اعالن بالن�شر        

 يف  الدع�ى 2018/4676  جتاري جزئي 
يو�سف  نا�سر  ٢-انيكال  م  م  ذ  �س   - لاللكرتونيات  اي�ست  ميدل  ١-جيتك   / عليه  املدعي  اىل 
حمل  جمهول  م(   م  ذ  ���س   - لالإلكرتونيات  اي�ست  ميدل  جيتك  ل  �سخ�سي  �سامن  )ب�سفته 
القامة مبا ان املدعي/ م�سرف الإمارات الإ�سالمي م�ساهمة عامة وميثله/عبداحلكيم حبيب 
من�سور بن حرز  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما  بالت�سامن 
درهم   ١95.١79.١5( قدره  اإجمايل  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  باأن  انفراد  وعلى  والتكافل  والت�سامم 
اإماراتي( والزام املدعي عليهما بالغرامة التاأخريية بواقع 9% وذلك اعتبارا من تاريخ املطالب 
وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  
٢٠١9/3/6  ال�ساعة 8.3٠ �س بالقاعة Ch1.C.14 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 الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/4940  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- حممد علي ماجد العمراين ال�سام�سي  جمهول حمل القامة 
احمد  عمر  عمار  وميثلها  الإلكرتونية  للخدمات  تكنولوجي  م��اي  امل��دع��ي/  ان  مبا 
وميثله / عبداهلل نا�سر من�سور حمد الكعبي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٢٠٠٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة  ١٢% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  ٢٠١9/٢/٢١  ال�ساعة 8.3٠ 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2019/38 تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/١- داماك �ستار العقارية - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/عبدالقادر حممد �سالح احمد البنا وميثله / ابراهيم علي املو�سى احلمادي  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى 
رقم ٢٠١8/386 عقاري كلي ، واملعدل بالإ�ستئناف رقم ٢78-٢٠١8/٢57 ا�ستئناف عقاري 
، بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١٢49١٠١١( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
العقارية  الوحدات  عن   ٢٠٠8/7/٢9 بتاريخ  املوؤرخة  وال�سراء  البيع  اتفاقية  ٢-انف�ساخ 
فان  وعليه  ال��دع��وى.    مو�سوع   )١١٠-١١٠٢3-١١٠6-١١٠١-8٠9-8٠8-8٠3-8٠١ ارق��ام 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1228(

املنذر : �سركة ريف مول )ذ م م(
 املنذر اليه : �سحة ولياقة لالأغذية ال�سحية - �س ذ م م - جمهول حمل الإقامة 

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار لنذار املنذر اليها بالآتي :
الإي��ج��ار من  ب��دل  دره��م   45٠٠٠ وق��دره  التايل مبلغ  النحو  دره��م( مف�سلة على  وق��دره )١٢9٢3٢  �سداد مبلغ  ب�سرورة 
٢٠١8/١/١ وحتى نهاية عقد اليجار بتاريخ ٢٠١8/6/3٠ متثل قيمة ال�سيك رقم ١8١58 امل�سحوب على بنك اخلليج الأول 
امل�سحوب عليه  البنك  ارت��د من  وال��ذي  امل�سحوب عليه دون  البنك  ارت��د من  وال��ذي  بتاريخ ١/١/٢٠١8  الدفع  وامل�ستحق 
ارتد من  وال��ذي  بتاريخ ١/٢٠١8/4  الدفع  الأول وامل�ستحق  امل�سحوب على بنك اخلليج  دون �سرف وال�سيك رقم ١8١57 
امل�سحوب عليه دون �سرف + مبلغ وق��دره 473٢ درهم �سريبة القيمة امل�سافة عن الفرتة من ٢٠١8/١/١ وحتى  البنك 
٢٠١9/١٢/3١ مبلغ وقدره 9٠٠٠٠ درهم بدل اليجار لل�سنة الإيجارية اجلديدة التي بداأت من تاريخ من تاريخ ١/٢٠١8/7 
وذلك خالل  وال�سداد  العقد  لتجديد  ال�سرعة   وجه  على  للمنذرة  اليها  املنذر  �سرورة مراجعة  ٢٠١9/6/3٠ مع  وحتى 
�سهر  من تاريخ  الن�سر ويف حالة عدم ال�سداد خالل املهلة القانونية نطالبكم باإخالء املاأجور وت�سليمه للمنذرة خاليا 
من ال�سواغل و�سداد املرت�سدة وال �سن�سطر اآ�سفني للجوء اىل اجلهات املخت�سة لخالء كم جربا مع الزامكم بالر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1226(

املنذر : �سركة ريف مول )ذ م م(
 املنذر اليه : مطعم هافيلي - �س ذ م م  - جمهول حمل الإقامة 

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار لنذار املنذر اليها بالآتي :
الإيجار  التايل مبلغ وقدره 876٠3 درهم بدل  النحو  �سداد مبلغ وقدره )١٢٠567 درهم( مف�سلة على  ب�سرورة 
من ٢٠١8/8/٢١ وحتى ٢٠١9/١/٢٠ متثل قيمة ال�سيك رقم ٠٠٠٠88  امل�سحوب على بنك امل�سرق وامل�ستحق الدفع 
بتاريخ ٢٠١8/7/٢١ وال�سيك رقم ٠٠٠٠8١ امل�سحوب على بنك امل�سرق وامل�ستحق الدفع بتاريخ ٢٠١8/١٠/٢١ والذي 
امل�سحوب عليه دون �سرف + مبلغ وق��دره 3٢964 درهم �سريبة القيمة امل�سافة عن الفرتة من  البنك  ارتد من 
�سهر  خالل  وذلك   ٢٠١8/6/3٠ وحتى   ٢٠١7/8/3١ من  الفرتة  عن  الغاز  ور�سوم   ٢٠١8/5/3١ وحتى   ٢٠١8/١/١
باإخالء  نطالبكم  القانونية  املهلة  ال�سداد خالل  عدم  حالة  ويف  الإخطار  لهذا  بالن�سر  تبليغكم  تاريخ  واحد من 
املاأجور وت�سليمه للمنذرة خاليا من ال�سواغل و�سداد املرت�سدة وال �سن�سطر اآ�سفني للجوء اىل اجلهات املخت�سة 

لخالء كم جربا مع الزامكم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
دبي  حمكمة  قبل  من  مكلفا  ح�سابيا  خبريا  �سويدان  بن  خمي�س  اأنا/وليد  ب�سفتي 
البتدائية املوقرة باجراء اخلربة احل�سابية يف الدعوى رقم )٢٠١8/١676( جتاري كلي.    
فاإننا قد قررنا دعوة ال�سيد/فا�سوديف نار�سينجدا�س ليالراماين - ب�سفته املدعي الثالث 
وال�سيد/ راجي�س فا�سوديف نار�سينغ دا�س ليالراماين - ب�سفته املدعي عليه اخلام�س ، 
وذلك للح�سور اىل مقر مكتبنا ب�سفتهم ال�سخ�سية او من ميثلكم قانونا ب�سفتهم : 
املدعي عليهم بالدعوى املذكور بالرقم اأعاله. واملرفوعة من قبل املدعية : كوربلي�س 
الأعمال  مركز  بناية  يف  الكائن  مكتبنا  مقر  اإىل  للح�سور  وذلك  املحدودة.  الإمارات 
الذهبي - �سارع بور�سعيد - خلف وكالة الني�سان مكتب رقم 6٠4 - ت : ٢٢٠88٠3-٠4 ، ف 
: ٢٢٠88٠4-٠4  وذلك يوم الربعاء  القادم املوافق )٢٠١9/٢/٢٠( يف متام ال�ساعة الثانية 

.)pm ع�سر ظهرا )١٢.٠٠
اخلبري املحا�شبي 
وليد خمي�س بن �ش�يدان - قيد رقم 141  

اإعالن دع�ة اإجتماع خربة بالن�شر 

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1224(

املنذر : مركز برجمان - �س ذ م م 
 املنذر اليه : موؤ�س�سة زعبيل لغ�سيل ال�سيارات ملالكها اأف�سل علي بليايل-جمهول حمل الإقامة 

- تتوجه املنذرة بهذا الإنذار لنذار املنذر اليها بالآتي :
ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 39٠65 درهم مف�سلة على النحو التايل مبلغ وقدره 35٠٠٠ درهم 
بدل اليجار من ٢٠١8/5/١ وحتى نهاية عقد اليجار بتاريخ ٢٠١8/7/3١ متثل قيمة ال�سيك 
رقم ٠٠٠٠٠4 امل�سحوب على بنك الإحتاد الوطني وامل�ستحق الدفع بتاريخ ٢٠١8/5/١ والذي 
ارتد من البنك امل�سحوب عليه دون �سرف + مبلغ وقدره 4٠65 درهم �سريبة القيمة امل�سافة 
عن الفرتة من ٢٠١8/١/١ وحتى ٢٠١8/7/3١  وذلك خالل �سهر واحد من تاريخ الن�سر وال 
بالر�سوم  الزامكم  ال�سداد مع  املخت�سة لجباركم على  اىل اجلهات  للجوء  اآ�سفني  �سن�سطر 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ال�صعفار لل�صيافة - �ش ذ م م  
ال�سكل   - ميثاء  ع��ود   - عميم  ب��و  خلفان  علي  ناعمة  ملك   3٠6 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
بال�سجل  القيد  رق��م   683446  : الرخ�سة  رق��م    ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   ١١١٠889  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ   دب��ي  العدل حماكم  ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  بتاريخ  ٢/١٠/٢٠١9  دب��ي  ق��رار حماكم 
�صكور  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  لديه  ٢٠١9/٢/١٠ وعلى من 
را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  9١4 ملك  رقم  : مكتب  العنوان  لتدقيق احل�صابات   بل�ش 
لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد -  هاتف : ٢973٠6٠-٠4  فاك�س : ٢973٠7١-٠4  
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : برايت واي لالقم�صة - �ش ذ م م   
العنوان : حمل ملك حممد احمد كبيتال - بردبي - البحارنة - ال�سكل القانوين : ذات 
 467١١  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   ٢٢6336  : الرخ�سة  رقم    ، حم��دودة  م�سوؤولية 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
بتاريخ  ٢٠١8/١/5  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١8/١٢/5  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ح�صني الها�صمي ملراجعة 
احل�صابات  العنوان : مكتب رقم 3٠8 ملك نا�سر احمد لوتاه - ديرة - ام هرير - هاتف 
: 38855١8-٠4  فاك�س : 38855١9-٠4  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �صكور بل�ش لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 9١4 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
- ديرة - بور�سعيد -  هاتف : ٢973٠6٠-٠4  فاك�س : ٢973٠7١-٠4  مبوجب هذا 
اأعاله  باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور  التنمية القت�سادية بدبي  تعلن دائرة 
لت�سفية  ال�صعفار لل�صيافة - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
٢٠١9/٢/١٠ واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١9/٢/١٠  وعلى 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ح�صني الها�صمي ملراجعة احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 3٠8 ملك نا�سر احمد لوتاه - ديرة - ام هرير - هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   ٠4-38855١9  : فاك�س   ٠4-38855١8  :
برايت  اأعاله لت�سفية   باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور  القت�سادية بدبي 
واي لالقم�صة - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  5/١/٢٠١8  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١8/١٢/5 وعلى من لديه اأي 
بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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 يف الدع�ى  رقم 2018/245 عقاري كلي   

املدعي / بنك نور - م�ساهمة عامة 
املدعي عليهم / هارون هاريفا رام 

دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�سن  هادي  حممد  الدكتور/عقيل  اخلبري  يعلن 
البتدائية يف الدعوى رقم ٢٠١8/٢45 عقاري كلي ، واملقامة من املدعي/ بنك نور - م�ساهمة 
عامة ، وتنفيذا للمهمة فاإن املدعي عليه ال�سيد/هارون هاريفا رام - مدعوا حل�سور اجتماع 
اخلربة امل�سرفية او بوا�سطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الربعاء املوافق ٢/٢٠/٢٠١9 
م يف متام ال�ساعة ١.٠٠ ظهرا  يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بو�سعيد - بناية 
الو�سل بزن�س �سنرت - بجوار فندق جي 5 )فندق روتانا �سابقا( - �سارع رقم ٢7 - الطابق 
التا�سع - مكتب رقم )9٠٢( رقم مكاين : 94١78 3٢4٢8 - لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور 
لنا  تقدميها  توؤدون  التي  وامل�ستندات  الأوراق  جميع  واح�سار   " اعاله  املحدد  املوعد  يف 

لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

تكليف الإعالن بالن�شر 
حل�ش�ر اجتماع اخلربة امل�شرفية 
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بالدع�ى رقم 2018/4381 جتاري جزئي - دبي 

اىل املدعي عليها : دور�سيك خلدمات احلرا�سة - �س ذ م م  
نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبريا ح�سابيا بالق�سية اأعاله واملرفوعة �سدكم من 
�سركة / ات�سالت لإدارة املرافق - ذ م م  - فرع دبي - وعليه فانتم مكلفني او من 
ميثلكم قانونا اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثنني  املوافق ٢٠١9/٢/٢5 ال�ساعة 
الواحدة ظهرا مبكتب اخلبري املنتدب الكائن : دبي - اخلليج التجاري - بجوار برج 
وان امنيات - برج بري�سم - الطابق الثامن - مكتب 8٠5 - اأحمد احلو�سني لتدقيق 
املوؤيدة  امل�ستندات  واإح�����س��ار  امل��ح��دد  وامل��ك��ان  باملوعد  احل�سور  يرجى  احل�����س��اب��ات.   
�ستبا�سر  اخل��ربة  ف��ان  احل�سور  تخلفكم عن  ح��ال  بانه يف  علما  بالدعوى  لدفاعكم 

اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
 اخلبري احلا�شبي/ اأحمد علي احل��شني            
رقم القيد 83 

مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�شر
للح�ش�ر اأمــــام اخلربة  
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•• دبي – الفجر

اأح��م��د حم��ب��وب م�سبح مدير  اأك���د    
جمارك دبي على اأهمية ال�ستفادة من 
الفكر الأكادميي املبتكر، واأهمية ن�سر 
الأبحاث العلمية للدائرة يف جمالت 
ت�ساهم  كونها  م��رم��وق��ة،  وم��وؤمت��رات 
موؤ�سرات  على  دب��ي  م��وق��ع  تعزيز  يف 
بهدف  العامليني  والبتكار  التناف�سية 
والتطوير  وال��ب��ح��ث  امل�ستمر  التعلم 
اجلمركي  امل��ج��ال  يف  ودول��ي��اً  اإقليمياً 

وتقنية املعلومات. 
جاء ذلك خالل ت�سلم مدير جمارك 

للدائرة  م  كَّ حُمَ علمي  بحث  اأول  دبي 
اخل���دم���ات  يف  الب����ت����ك����ار  اإدارة  م����ن 
من  �سل�سلة  ���س��م��ن  ف��اع��ل��ة  ك��م��ب��ادرة 
الإجن��ازات العلمية يف جمال البتكار 
وامل��ع��رف��ة ، ح��ي��ث ق���ام ح�����س��ام جمعة 
اخلدمات  يف  الب���ت���ك���ار  اإدارة  م��دي��ر 
وف����ري����ق ال���ع���م���ل ب�������س���رح م���وج���ز عن 
البحث وهذا الإجناز ملا له من اأهمية 
على تعزيز امل�ستوى الريادي لالبتكار 
�ستى  يف  وم�ساركتها  دب��ي  ج��م��ارك  يف 
املحافل املحلية والإقليمية والدولية،  
موجزاً  �سرحاً  العمل  فريق  ق��دم  كما 
التي  والتطوير  البحث  مبادرات  عن 

اآفاق  وفتح  البتكار  تعزيز  �ساأنها  من 
ج���دي���دة واخل�������روج ب���اب���ت���ك���ارات غري 

م�سبوقة يف جمال العمل اجلمركي.
يذكر اأن البحث مت عر�سه ومناق�سته 
العاملية  اجل���م���ع���ي���ة  م����وؤمت����ر  خ�����الل 
البتكار الح��رتايف يف عا�سمة  لإدارة 
فكوكا”  “مدينة  اليابان  يف  البتكار 
من  ال��ت��وج��ي��ه��ي  “البتكار  ب��ع��ن��وان: 
املال  راأ����س  خ��الل ال�ستفادة م��ن ق��وة 
تناول  وق�����د  واملعرفة”.  ال���ب�������س���ري 
البحث الذي مت اختياره �سمن 160 
الأ�ساليب  تفا�سيل حول  بحث علمي 
امل�ستخدمة  وال�ستق�سائية  العلمية 

ل��ت��ح��ل��ي��ل وا����س���ت���ك�������س���اف ال���ع���الق���ات 
املختلفة بني حماور املعرفة والبحث 
ت�ساهم  وال��ت��ي  والب��ت��ك��ار،  والتطوير 
والريادة  الق��ت�����س��ادي  النمو  رف��ع  يف 
من منظور �سامل، ولتحقيق ذلك مت 
اإجراء ا�ستبيان على عينة مكونة من 
قادة ومدراء البتكار على  من   129
نتائج  وك�سفت  دب��ي،  حكومة  م�ستوى 
هذه الدرا�سة اأن هناك عالقة طردية 
والبتكار،  امل��ع��رف��ة  اإن���ت���اج  ب��ني  ق��وي��ة 
اإح�سائية  اإىل وجود دلئل  بالإ�سافة 
بني  ال��وث��ي��ق��ة  ال���ع���الق���ة  اإىل  ت�����س��ري 
ن�سوج البتكار لدى الدائرة واكت�ساب 

املزايا التناف�سية، كما اأدت النتائج اإىل 
تقدمي عدة تو�سيات تتمثل بالأهمية 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى راأ�س 
املال الب�سري لرفع النمو القت�سادي 

والريادة.
واأكد ح�سام جمعة على اأهمية م�ساركة 
جمارك دبي يف ن�سر الأبحاث العلمية 
يف جمالت وموؤمترات عاملية مرموقة 
الإم���ارات على  دع��م  ت�ساهم يف  كونها 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��امل��ي،  موؤ�سر الب��ت��ك��ار 
املعرفة واخل���ربات م��ن خالل  ت��ب��ادل 
امل��ب��ا���س��ر م��ع ك��ب��ار العلماء  ال��ت��وا���س��ل 
واملفكرين والباحثني لكربى ال�سركات 

بهدف  البحثية  وامل��راك��ز  واجلامعات 
والتطوير  وال��ب��ح��ث  امل�ستمر  التعلم 

حملياً واإقليمياً ودولياً.

ال��دائ��رة حت��ر���س على دعم  اإن  وق���ال 
على  الإج�����راءات  ت�سهيل  يف  الب��ت��ك��ار 
وكذلك  وق���ت���ه���م،  وت���وف���ري  ال���ع���م���الء 

خف�س الكلفة عليهم � كما تدعم هذه 
الب���ت���ك���ارات خ��ط��ة ال���دائ���رة يف زي���ادة 

الإنتاجية وتخفي�س الكلفة. 

•• دبي الفجر 

 اأط��ل��ق��ت اجل��ام��ع��ة ال��ك��ن��دي��ة بدبي 
ب�����رن�����اجم�����اً مم������ي������زاً ي���ج���م���ع بني 
والتغريات  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال����درا�����س����ات 
امل��ن��اخ��ي��ة، حيث ي��ب��داأ ال��ربن��ام��ج يف 
مع  بال�سراكة  كندا  وينتهي يف  دبي 
جامعة برن�س اإدوارد اأيالند اإحدى 

اجلامعات املرموقة يف كندا. 
ي�ستهدف الربنامج الطالب بدولة 
الإمارات العربية املتحدة الراغبني 
ا����س���ت���ك���م���ال درا�����س����ات����ه����م ح���ول  يف 
ال��ت��غ��ريات امل��ن��اخ��ي��ة ودع����م اخلطة 
امل���ن���اخ���ي، التي  ل��ل��ت��غ��ري  ال��وط��ن��ي��ة 
التعليم  مناهج  حتديث  اإىل  ت�سعى 
ال���ع���ايل واإع������ادة ت��وج��ي��ه��ه��ا لإع����داد 
منا�سبة  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ع��ام��ل��ة  ق����وة 
التعاون  الأخ�سر.وجاء  لالقت�ساد 
حديثاً  املوقعة  التفاقية  مبوجب 
من جانب رئي�س اجلامعة الكندية 
– دبي بطي �سعيد الكندي، ورئي�س 

جامعة برن�س اإدوارد اأيالند، ونائب 
رئي�س اجلامعة الدكتور عالء عبد 
العزيز، لل�سماح للطالب باللتحاق 
ع��ام��ني للح�سول  م��دت��ه  ب��ربن��ام��ج 
العلوم من  بكالوريو�س  درج��ة  على 

اجل��ام��ع��ة ال��ك��ن��دي��ة- دب��ي يف جمال 
النتقال  ثم  البيئية،  ال�سحة  اإدارة 
اإىل كندا لإكمال درا�ستهم يف جمال 
ال���ت���غ���ريات امل��ن��اخ��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 

جامعة برن�س اإدوارد اأيالند. 

�سعادة  قال  التفاقية  على  وتعليقاً 
“اأ�سبحت  ال��ك��ن��دي:  �سعيد  ب��ط��ي 
�سائكة  ق�سية  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ت��غ��ريات 
يف جم��ت��م��ع��ن��ا، وج�����اء ال���رب���ط بني 
برن�س  جل��ام��ع��ة  املبتكر  ال��ربن��ام��ج 

اإدوارد اأيالند مع برنامج الدرا�سات 
البيئية القائم يف اجلامعة الكندية-
دبي، ليتيح الفر�سة للطالب لبدء 
م�سوق،  جم��ال  يف  املهنية  حياتهم 
الكندية-  اجلامعة  مكانة  وليعزز 

دبي كونها موؤ�س�سة علمية ملتزمة 
ب��ت��وف��ري ال��ف��ر���س ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ذات 
احلادي  القرن  يف  باملجتمع  ال�سلة 
احلفل  انتهاء  وبعد  والع�سرين«.  
“ميثل  قائاًل:  ع��الء  الدكتور  علق 

هذا التعاون فر�سة �سانحة لطالب 
اجلامعة بدبي للقدوم اإىل كندا يف 
ظل احتفاء اجلامعة بهم بحيث ل 
واقع  وم���ن  بالوح�سة”.  ي�����س��ع��رون 
الكندية-  اجل���ام���ع���ة  يف  جت���رب���ت���ه 

دب��ي اأ���س��اف ب��اأن��ه ك��ذل��ك ل��ن ي�سعر 
ال���ط���الب م���ن ك���ن���دا ال���راغ���ب���ني يف 
ويرجع  بالغربة.   دب��ي  يف  الدرا�سة 
تاأ�سي�س جامعة برن�س اإدوارد اأيالند 
اإىل عام 1969، وهي جامعة رائدة 
ذات ثقل يف جمال التعليم والبحث 
والب��ت��ك��ار وال��ت��م��ي��ز ال��ع��ل��م��ي. وهي 
العديدة  الكندية  اجلامعات  اإحدى 
العامة  ال�سراكة  لتفاقيات  املوقعة 
مع اجلامعة الكندية- دبي لتوفري 
ف���ر����س ال���ت���ع���اون امل��خ��ت��ل��ف��ة مب���ا يف 
وا�ستكمال  ال���ط���الب  ت���ب���ادل  ذل����ك 
التعاون  هذا  �ساأن  ومن  الدرا�سات. 
اجل����دي����د ت���وط���ي���د ال���ع���الق���ات بني 
ال��ك��ن��دي��ة- دب���ي وجامعة  اجل��ام��ع��ة 
برن�س اإدوارد اأيالند، واإر�ساء قواعد 
امل�سرتكة  العلمية  الدرجة  تطوير 
يف جمال الدرا�سات البيئية والعلوم 
بحيث  املناخية  والتغريات  البيئية 
ينهي الطالب درا�ستهم اإما يف دبي 

اأو كندا.

•• ال�شارقة- برلني-الفجر:

للمتاحف،  ال�سارقة  هيئة  �ساركت 
ممثلًة ب�سعادة منال عطايا، مدير 
يف  للمتاحف،  ال�سارقة  هيئة  ع��ام 
الثقافية  الدبلوما�سية  ”منتدى 
العا�سمة  يف  اأق��ي��م  الفنية“ ال��ذي 
الفرتة  خ����الل  ب���رل���ني،  الأمل���ان���ي���ة 

اجل�����اري،  13-16فرباير  م���ن 
منظمات  ع���ن  مم��ث��ل��ني  ب��ح�����س��ور 
اإىل جانب خرباء  واإقليمية  عاملية 
وعلمية  اأك��ادمي��ي��ة  موؤ�س�سات  م��ن 

من خمتلف اأنحاء العامل.
على  بناًء  عطايا  م�ساركة  وج��اءت 
املعهد  م��ن  �سعادتها  تلقتها  دع���وة 
برلني،  يف  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  ال��ث��ق��ايف 
ل��ت��م��ث��ل اإم��������ارة ال�������س���ارق���ة ودول�����ة 
الدولة  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
ال��ع��رب��ي��ة ال���وح���ي���دة امل�������س���ارك���ة يف 

املنتدى.
وت��ن��ب��ع اأه��م��ي��ة ه���ذا امل��ن��ت��دى كونه 
�سقفه  حت��ت  يجمع  �سنوياً،  ح��دث��اً 
امل�سهورين  ال��ف��ن��ان��ني  م��ن  ك��وك��ب��ة 
ال�سيا�سة  يف  البارزة  وال�سخ�سيات 
واملجتمع  والدبلوما�سية  الدولية 
املدين والقطاع اخلا�س، وعاملني 
يف جمال املو�سيقي والأفالم، وفن 
والر�سم،  والأدب  ال��رق��م��ي  الأداء 
الثقايف  للتبادل  حمايدة  ومن�سة 

بيئة  وت�سكل  املختلفة،  ال��ث��ق��اف��ات 
املجموعات  ب��ني  للتفاهم  حا�سنة 
ب�����س��ك��ل ن�سط  وت������روج  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
ل��ل��ت��وا���س��ل الإن�������س���اين ب���ني اأف����راد 

املجتمع. 
ك���م���ا ا���س��ت��ع��ر���س��ت ع���ط���اي���ا خالل 
امل�����ن�����ت�����دى ب�����اق�����ة م������ن ال�����ربام�����ج 
متاحف  تنظمها  ال��ت��ي  وامل��ع��ار���س 
التنوع  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ال�����س��ارق��ة، 
الثقايف وال�سالم، من خالل ر�سالة 
الثقافات  ب��ني  واحل�����وار  ال��ت��ف��اه��م 
والأديان، بالإ�سافة اإىل م�ساريعها 
الثقافية والإن�سانية التي و�سعتها 
يف م�ساف الدول املتقدمة، مبا يف 
ذلك اإقامة معر�س “لتعارفوا” يف 
العام 2014، بالتعاون مع متحف 
الب�سرية  ل����الأع����راق  ال��ف��ات��ي��ك��ان 
ام��ت��د جن��اح��ه ليعر�س يف  وال����ذي 
اأ�سرتاليا  2018 يف متحف  العام 

الوطني.
وقالت عطايا: “اإن دولة الإمارات 

املنتدى  يتيح  كما  امل�ساركني،  بني 
الأفكار  وت���ب���ادل  ال��ن��ق��ا���س  ف��ر���س 
با�ستعرا�س  اجل��ل�����س��ات  واإث��������راء 
بغر�س  للدول  الناجحة  التجارب 

ال�ستفادة منها.
وقدمت �سعادة منال عطايا مدير 
للمتاحف،  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  ع����ام 
والتي متلك ما يربو على الع�سرة 
الدبلوما�سية  جم����ال  يف  اأع�������وام 
تفاعلياً  نقا�سياً  عر�ساً  الثقافية، 
الثقافية  “الدبلوما�سية  بعنوان 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  الفنية يف 
يف  ال�سارقة  متاحف  دور  املتحدة: 
خالله  من  ت�سلط  ال�سالم”،  بناء 
ال�سارقة  جت���رب���ة  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
الثقافية والإن�سانية ودور املتاحف 

فيها.
املتاحف  اأن  ع��ل��ى  ع��ط��اي��ا  و���س��ددت 
نوعها،  م���ن  ف���ري���دة  ����س���روح  ه���ي 
وق���������ادرة ع���ل���ى ت�����س��ج��ي��ع ورع���اي���ة 
النظر بني  احلوار وتبادل وجهات 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ت��اأ���س�����س��ت على 
القيم  �سعارها  متكاملة،  منظومة 
ال��ن��ب��ي��ل��ة ال��ت��ي ي���اأت���ي ال��ت�����س��ام��ح يف 
اهتمام  اأن  اإىل  لفتة  مقدمتها”، 
الت�سامح  ب��ق��ي��م  ح���ال���ي���اً  ال����ع����امل 
والنفتاح  الآخ����ر،  وتقبل  ال��دي��ن��ي 
يوؤكد  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال��ث��ق��اف��ات  ع��ل��ى 
�سرورة انخراط جميع القطاعات 
القيم  هذه  تر�سيخ  على  بالرتكيز 
واملجتمعات  الأف��������راد  ن��ف��و���س  يف 

واملوؤ�س�سات.
الرامي  امل��ن��ت��دى  “اأن  واأ���س��اف��ت: 
داع���م���ة  م������ب������ادرات  اإط���������الق  اإىل 
�سياقاً  مي���ث���ل  ال���ع���امل���ي،  ل��ل�����س��الم 
الق�سايا  فيه  تتداخل  فنياً  ثقافياً 
ويتوافر  امل��ل��ح��ة،  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
فيه املناخ العام لإجناح الكثري من 
الرامية  ال��دول��ي��ة،  امل���ب���ادرات  ه��ذه 
اأرجاء  اإح��الل ال�سالم يف �ستى  اإىل 
اأن ال�ستقرار  الأر���س، على اعتبار 
التنمية  رك����ائ����ز  ه���م���ا  وال���������س����الم 

لل�سعوب  الأ�سا�سيتني  والتطوير 
كافة«.

للمنتدى  املنظمة  اللجنة  و�سعت 
م�سهورين،  ف���ن���ان���ني  ج���م���ع  م����ن 
ومم���ث���ل���ني رف���ي���ع���ي امل�������س���ت���وى من 
وال�سخ�سيات  ال�����س��ي��ن��م��ا  ق���ط���اع 
اإعداد  اإىل  الثقافية،  الدبلوما�سية 

جدول اأعمال عقب انتهاء املنتدى 
ب��غ��ي��ة اإط������الق ب���رام���ج وم����ب����ادرات 

داعمة لل�سالم العاملي.
املعهد  اأن  اإىل  الإ������س�����ارة  وجت�����در 
موؤ�س�سة  هو  الدبلوما�سي،  الثقايف 
وغ���ري حكومية  رب��ح��ي��ة  دول��ي��ة ل 
وت�سعى   .1999 العام  تاأ�س�ست يف 

من  ك��ل  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  املوؤ�س�سة 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
برلني  الأمل�����ان�����ي�����ة  وال����ع����ا�����س����م����ة 
لل�سالم  ال��رتوي��ج  اإىل  ل��ه��ا،  م��ق��راً 
وال����س���ت���ق���رار ال��ع��امل��ي، م���ن خالل 
الثقافية  ال��ع��الق��ات  ودع���م  تعزيز 

البينية �سمن خمتلف الأ�سعدة.
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•• ال�شارقة-وام:

القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��دم 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة واجب العزاء يف وفاة املغفور لها 

نفي�سة اأحمد عبداهلل املال وذلك مبجل�س العزاء مبنطقة الفلج.
اآل نهيان  م��ب��ارك  ب��ن  ال�سيخ نهيان  م��ع��ايل  ال��ع��زاء  ق��دم واج���ب  كما 
وزير الت�سامح وال�سيخ في�سل بن خالد بن حممد القا�سمى وال�سيخ 

بن  ع��ب��داهلل  الدكتور  وم��ع��ايل  القا�سمى  خالد  ب��ن  خالد  ب��ن  في�سل 
التحتية ومعايل حمد  البنية  النعيمي وزير تطوير  بلحيف  حممد 
عبدالرحمن املدفع الأمني العام ل�سوؤون املجل�س الأعلى لالحتاد يف 

وزارة �سوؤون الرئا�سة.
واأعرب �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة عن خال�س عزائه و موا�ساته 
لذوي الفقيدة .. داعيا املوىل �سبحانه اأن يتغمدها بوا�سع رحمته و 

اأن يلهم اأهلها ال�سرب وال�سلوان.

حاكم ال�سارقة يعزي بوفاة نفي�سة 
اأحمد املال مبنطقة الفلج

اأكد اأهمية ال�صتفادة من الفكر الأكادميي املبتكر

م للدائرة  كَّ مدير جمارك دبي يت�سلم اأول بحث علمي حُمَ

يبداأ الربنامج يف دبي وينتهي يف كندا 

اإطـالق برنامـج يجمـع بـني الدرا�سـات البيئيـة والتغـيـرات املناخيـة 

الإمارات الدولة العربية الوحيدة امل�صاركة يف احلدث العاملي

متاحف ال�سارقة متثل الإمارات يف منتدى الدبلوما�سية الثقافية الفنية يف برلني

عبداهلل بن �سامل القا�سمي ونهيان بن 
مبارك يح�سران اأفراح املزروع بال�سارقة 

•• ال�شارقة -وام:

ح�سر �سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة و معايل ال�سيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح حفل ال�ستقبال الذي اأقامته عائلة املرحوم ح�سني بن خليفة بن علي 
املزروع مبنا�سبة زفاف جنلهم “�سامل” اإىل كرمية علي بن �سامل بن علي املزروع . وح�سر احلفل - الذي 
القا�سمي  حممد  بن  خالد  بن  في�سل  ال�سيخ   - بال�سارقة  والرماية  الغولف  ن��ادي  يف  ام�س  م�ساء  اأقيم 
رئي�س  القا�سمي  �سلطان  بن  اأحمد  بن  ال�سيخ خالد  و  القا�سمي  بن حممد  �سلطان  بن  وال�سيخ حممد 
دائرة احلكومة اللكرتونية بال�سارقة وال�سيخ حممد بن حميد القا�سمي مدير دائرة الإح�ساء واخلدمة 
املجتمعية بال�سارقة وال�سيخ ماجد بن �سلطان القا�سمي مدير دائرة ال�سواحي والقرى بال�سارقة وخمي�س 
بن �سامل ال�سويدي رئي�س دائرة ال�سواحي والقرى بال�سارقة واللواء �سيف الزري ال�سام�سي قائد عام 

�سرطة ال�سارقة وعدد من ال�سيوخ والوزراء ووكالء الوزرات وامل�سوؤولني بالدولة واأهل العرو�سني.

امل��دع��و / غ���الم يا�سني  ف��ق��د 
باك�ستاين   ، ال���وح���ي���د  ع��ب��د 
اجلن�سية - ج��واز �سفره رقم 
من  على   )fk6803232(
يجده الرجاء ت�سليمه لأقرب 

مركز �سرطة م�سكورا.

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

لغايات  املوؤ�س�سات  “ي�ستخدم  ال��ذي  اليمني  ذل��ك  بعد  وهاجم 
حزبية” من اأجل “�سل” بع�س الإج��راءات مثل تنظيم املوت 
الرحيم اأو اإلغاء قانون مثري للجدل حول الأمن، على حد قول 

�سان�سيز.
وع����رب ب��اب��ل��و ك���ا����س���ادو زع��ي��م احل����زب ال�����س��ع��ب��ي ع���ن ارتياحه 
املواطنة  حزبي  مع  حزبه  قام  بعدما  �سان�سيز”  اأ�سقط  “لأنه 
الأحد  الأ�سخا�س يف مدريد  الآلف من  ع�سرات  و”فوك�س”، 
التي  املقبولة”  غري  “التنازلت  واإدان��ة  بانتخابات  للمطالبة 

قدمها �سان�سيز لالنف�ساليني.
الثاين/يناير  كانون  يف  �سكلت  الثالثة  الأح���زاب  ه��ذه  وكانت 
معقلهم  من  ال�سرتاكيني  لطرد  الأندل�س  منطقة  يف  اأغلبية 

التاريخي.

ويف الواقع رف�س ال�ستقالليون الكاتالونيون الأربعاء واليمني 
ميزانيته يف الربملان يف يوم بدء حماكمة عدد من قادة حماولة 
النف�سال التي قامت بها كاتالونيا يف 2017، وبعد اأيام على 
باإجراء  مطالبتهم  ا�ستمرار  م��ع  احلكومة  م��ع  احل���وار  قطع 

ا�ستفتاء حول حق تقرير امل�سري ترف�سه مدريد.
انتقل �سان�سيز اأمام ال�سحافيني اإىل اأجواء احلملة، م�سيدا باأداء 
حكومته الق�سرية التي كانت الأكرث دفاعا عن حقوق املراأة يف 
تاريخ ا�سبانيا، من زيادة احلد الأدنى لالأجور بن�سبة 22 باملئة 

اإىل اإجراءات ملكافحة العنف �سد الن�ساء والتوظيف.
ال�ستقالليني  مع  للتحاور  املثمرة  غري  حماولته  عن  وداف��ع 
جند  اأن  ميكننا  ب��احل��وار  اأن���ه  “اأعتقد  وق���ال  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ني. 

الطريق خلالفاتنا«.

يف 2020. ورف�س النواب الإ�سبان الأربعاء املوازنة الأوىل التي 
�سان�سيز  اأن  اإىل  الأخ��رية  ال��راأي  ا�ستطالعات  وت�سري  قدمها. 
الطليعة  ياأتي يف  اأن  اإن حزبه ميكن  اإذ  يقوم مبجازفة كبرية 
لكن بدون اأن يكون لديه عدد كاف من احللفاء ليحكم. لكن يف 
املقابل احلزب ال�سعبي اليميني قادر على ت�سكيل هذه الغالبية 
مع حزب املواطنة )�سيودادانو�س( الليربايل واحلزب اليميني 

القومي الذي ي�سهد منوا �سريعا “فوك�س«.
ومل يتمكن رئي�س الوزراء ال�سرتاكي الذي يقود حكومة اأقلية، 
من املحافظة على الأغلبية ال�سئيلة التي ي�سكلها ال�سرتاكيون 
والقوميون  الكاتالونيون  وال�ستقالليون  الراديكايل  والي�سار 
ماريانو  امل��ح��اف��ظ  �سلفه  ب��اإط��اح��ة  ل��ه  و�سمحت  ال��ب��ا���س��ك��ي��ون، 

راخوي يف الأول من حزيران/يونيو املا�سي.

 •• مدريد-اأ ف ب:

دعا رئي�س احلكومة ال�سبانية ال�سرتاكي بيدرو �سان�سيز اأم�س 
�ستكون  ني�سان/اأبريل،   28 يف  مبكرة  ت�سريعية  انتخابات  اإىل 
ال��ربمل��ان م�سروع  اأع���وام بعد رف�س  اأرب��ع��ة  اأق��ل م��ن  الثالثة يف 

ميزانيته، ويف اأجواء ا�ستمرار الأزمة يف كاتالونيا.
وقال بيدرو �سان�سيز الذي يتوىل رئا�سة احلكومة، لل�سحافيني 
والدعوة  الربملان  “اقرتحت حل  ال��وزراء  ملجل�س  اجتماع  بعد 

اإىل انتخابات ت�سريعية يف 28 ني�سان/اأبريل«.
وكان �سان�سيز وعد منذ و�سوله اإىل ال�سلطة يف حزيران/يونيو 
بالدعوة اإىل انتخابات قبل اأن يغري راأيه ويقرر تقدمي موازنة 
يف حماولة لل�سمود يف ال�سلطة حتى انتهاء الولية الت�سريعية 

رئي�س الوزراء ال�سباين يدعو اإىل انتخابات مبكرة 

من نتائج املوؤمتر واإمكانية ت�سببه 
خا�سة  النق�سامات  من  املزيد  يف 
انتخابات  على  مقدمة  البالد  اأن 
ال�سنة  نهاية  ورئا�سية  ت�سريعية 
احل���ال���ي���ة، وت�����س��ت��ي��ت احل������زب قد 
هذه  يف  م�ساركته  على  �سلبا  يوؤثر 

ال�ستحقاقات.
   واأ�سار يف هذا ال�سدد اإىل وجود 
احلفاظ  يف  �ساهم  “اأنه  ي��رى  من 
على احلزب واأن له موقعا وحقوقا 
فيه ل يريد التخلي عنها، ويعتقد 
تلك  ت�����س��ل��ب��ه  ق���د  الن��ت��خ��اب��ات  اأن 
املكا�سب، واأن هناك من ل يريد اأن 
يكون من�سبه داخ��ل احل��زب حمل 
م�سددا  تعبريه،  وف��ق  مناف�سة”، 
على اأن “املكا�سب ل تكون فردية ، 

اإما حزبية اأو وطنية اأو ل تكون .
وقال بوجمعة الرميلي، “اإذا كانت 
ح�سيلتها  اأن  م��ن  واث��ق��ة  ال��ق��ي��ادة 
اإيجابية فال يوجد  داخ��ل احل��زب 
مربر للخوف من موؤمتر انتخابي 
يخ�سع لقواعد الدميقراطية، اأما 
�ستحا�سب  كانت لديها م�ساكل  اإذا 
من  اأ����س���وات  ع��ل��ى  تتح�سل  ول���ن 

داخل احلزب«.
اأن احل��ف��اظ على احل���زب ل  وع���دَّ 
يتعار�س مع عقد موؤمتر انتخابي، 
الراهن  ال��وق��ت  يف  امل��ط��ل��وب  واأن 
التوحيد  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل 
والتو�سع  ج��ه��ة،  م��ن  ال�سمل  ومل 
والن���ف���ت���اح ع��ل��ى غ����ريه م���ن جهة 
اأخ��رى، واأن هناك من يقبل بهذه 

املبادئ وهناك من يرف�سها.
القادم  املوؤمتر  تنظيم  اأن  واأو���س��ح 
التجميع  يف  اآم������ال  ظ���ل  يف  ي��ت��م 
وتخوفات من الإق�ساء، واأن النداء 
�سعبة  م��ع��ادل��ة  ي��ح��ق��ق  اأن  ي��ج��ب 
يوحد  م����وؤمت����ر  ع���ق���د  يف  ت��ت��م��ث��ل 
ال�����س��ف��وف وي��ك��ون دمي��ق��راط��ي��ا يف 
املعادلت  م���ن  “وهي  ذات����ه  الآن 
التعجيل  نحاول  ونحن  الأ�سعب 

بحلها” ح�سب تعبريه.
وع���ل���ى م�����س��ت��وى ال��ه��ي��اك��ل اأ����س���ار 
اإ�سكاليات  وج����ود  اإىل  ال��رم��ي��ل��ي 
ا�ستمارات  ت���وزي���ع  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
“ميكن  اجل���ه���ات  يف  الن����خ����راط 
لأن  اأو  التقاع�س  ب�سبب  تكون  اأن 
اأو  ال��ه��ي��اك��ل غ��ري م��وج��ودة  بع�س 
اإ�سكاليات  وه����ي  م��ن��ظ��م��ة،  غ���ري 
داخل  ب��الأزم��ة  م��ا  ن��وع��ا  مرتبطة 

احلزب«.

ال�سابقة  اخل��الف��ات  اأدت  ولئن      
لحقا  جت�����س��دت  ان�����س��ح��اب��ات  اإىل 
يف ت��اأ���س��ي�����س اأح�����زاب اأخ�����رى، لعل 
لرئي�س  تون�س  حتيا  ح��زب  اآخرها 
احل���ك���وم���ة ي��و���س��ف ال�����س��اه��د، مع 
م�سلول  كهيكل  تون�س  ن���داء  ب��ق��اء 
يعاين �سعوبات عدة، وقد تقل�ست 
نفوذه،  وانح�سر  الربملانية،  كتلته 
واحلزب  احلالية،  اخل��الف��ات  ف��ان 
يجعل من تنظيم موؤمتره �سفينة 
ب����ه، وتكتب  ت��ع�����س��ف  جن���ات���ه، ق���د 
ف�سل  عن  ال�ستار  وت�سدل  نهايته، 
من تاريخ تون�س مل يعّمر طويال 
رغم اأّن كل الظروف قد توفرت له 
عنه  ي��ق��ال  ل  لكي  التاأ�سي�س  عند 

كان �سرحا فهوى.

جتميد ع�صوية
اإّن اخلالفات داخل نداء تون�س     
ي��ت��م الإع�����الن  اإن  ت��ت��ن��ا���س��ل، وم����ا 
يف  الغيوم  تتلّبد  ان��ف��راج حتى  عن 
�سمائه من جديد، وكاأّن النق�سام 
وال�سراعات الداخلية باتت ريا�سة 
ال�سياق،   هذا  ويف  بامتياز.  ندائية 
اأعلن حزب حركة نداء تون�س ، اأن 
قرارا  “اتخذت  ال�سيا�سية  الهيئة 
ر�سا  ون�����س��اط  ع�����س��وي��ة  بتجميد 
بعد  بلحاج �سلب احلزب وهياكله 
م��ا ت��وّف��ر م��ن اإث��ب��ات��ات ل يرتقي 
اإل��ي��ه��ا ال�����س��ك ح���ول جت����اوزات قام 
املعني يف حق احلزب وهياكله  بها 

يفعل، ح�سب قوله.
  و�سدد بلحاج على اأن تواجد رئي�س 
جمموعة  قب�سة  يف  اجل��م��ه��وري��ة 
متابعا  بالبالد”،  “اأ�سر  عائلية 
باأن حافظ قائد ال�سب�سي “اأ�سعف 
وال�����ده  واأف���ق���ده ج��م��ي��ع  الأوراق 
بها  يتمتع  ك���ان  ال��ت��ي  ال�سيا�سية  

والآن تقريبا معزول �سيا�سيا«.
يذهب  اأن  “حرام  ب��ل��ح��اج  وق���ال    
�سلوكات  نتيجة  الرئي�س  جمهود 
ل�3  �سخ�سية  وم�سالح  طفولّية 
على  م�����س��ددا  اأ�سخا�س”،   4 او 
اإىل  م�سريا  مهامه،  �سيوا�سل  اأن��ه 
وقانونية  �سيا�سية  معركة  وج��ود 
وق�������س���ائ���ي���ة ����س���ي���خ���و����س���ه���ا، وف���ق 

تعبريه.
اأن��ه عاد اإىل    واأ�ساف ر�سا بلحاج 
موؤمتر  تنظيم  اأج����ل  م��ن  ال���ن���داء 
ذلك  وك���ان  ودمي��ق��راط��ي  حقيقي 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  م��ع  ب��الت��ف��اق 
املجموعة  لكنه تفاجاأ بهدف هذه 
ال���رام���ي لإج������راء م���وؤمت���ر �سغري 
احلالية  ال���ق���ي���ادة  اإن����ت����اج  لإع�������ادة 

للحزب ح�سب قوله.
  وكان ر�سا باحلاج قد ا�ستقال عن 
واأ�س�س  تون�س  ن���داء  ح��رك��ة  ح��زب 
اآخرين من  اإىل جانب م�ستقيلني 
اأن  قبل  اأّول  تون�س  احل��زب حركة 

يعود اإىل نداء تون�س جمّددا.

انق�صامات وخالفات
  ي�سار اإىل اأّن القيادي يف حركة نداء 
قد  كان  الرميلي،  بوجمعة  تون�س 
يواجهها  التي  التعرثات  “اأن  اأق��ّر 
�سببها  موؤمتره  تنظيم  يف  احل��زب 
م�ستوى  على  العمل  يف  تعطيالت 
ال���ه���ي���اك���ل وك����ذل����ك خل����الف����ات يف 
وجهات النظر بني القيادات حول 
املزيد  يف  امل��وؤمت��ر  ت�سبب  اإمكانية 
من  الندائيني  ب��ني  التق�سيم  م��ن 

عدمه«.
تون�س  لوكالة  ت�سريح  يف  واأق���ر    
اإف���ري���ق���ي���ا ل����الأن����ب����اء، اخل��م��ي�����س ، 
ت���داول���ه حول  ب��خ�����س��و���س م���ا مت 
قيادة  تعطيل �سلب  وج��ود عملية 
احل����زب، ب����اأن ه��ن��اك م��ن يتخوف 

اأنظار  وقياداته واإحالة ملفه على 
جل��ن��ة ال��ن��ظ��ام ب��احل��زب ل��ت��ق��رر يف 

�ساأنه ما ترى منا�سبا«.
ب��ي��ان �سادر  الهيئة يف  واأع��ل��ن��ت     
تفكري  جل��ن��ة  “تكوين  ع��ن  ع��ن��ه��ا 
ال�سيا�سية  الهيئة  ب��ني  م�سرتكة 
وعدد من اأع�ساء املكتب التنفيذي 
ال�����س��اب��ق ل��ت��ع��م��ي��ق ال��ت��ف��ك��ري حول 
اآل��ي��ات اإع����ادة اإدم����اج اأب��ن��اء احلزب 
ترا�ّس  اأجل مزيد  ومنا�سليه من 
ريادة  ومتتني  الندائينّي  �سفوف 

النداء وانت�ساره«.
  ونبهت “هياكل احلزب وقواعده 
و�سرعية  ق���ان���ون���ي���ة  ع������دم  اإىل 
الج��ت��م��اع��ات امل���وازي���ة ال��ت��ي وقع 
ب��ا���س��م من  تنظيمها  ي��ق��ع  و���س��وف 
التنفيذي  املكتب  اأنف�سهم  ي�سمون 
بع�س  م������ن  مب�������ب�������ادرة  �����س����اب����ق����ا 
الأجندات  ذوي  م��ن  الأ���س��خ��ا���س 

اخلا�سة«.
على  “حر�سها  الهيئة  وج���ددت    
ال�سرورية  الإم����ك����ان����ات  ت���وف���ري 
اللجنة  جن����اح  ع��ل��ى  ل��ل��م�����س��اع��دة 

اأداء  يف  امل��وؤمت��ر  لإع����داد  الوطنية 
اأح�سن  ويف  اأري��ح��ي��ة  بكل  مهامها 
البع�س  ال���ظ���روف رغ���م حم��اول��ة 
البلبلة  التفكيك والت�سوي�س وزرع 
اللجنة  باأع�ساء  الهيئة  عالقة  يف 
اأ�سف وامتعا�س  اأث��ار  ال��ذي  الأم��ر 

عدد من اأع�سائها«.
“اأبواب احلزب  اأن  اإىل     واأ���س��ارت 
مفتوحة لكل الكفاءات الراغبة يف 
اأجل  م��ن  �سفوفه  اإىل  الن�سمام 
تعزيز  مزيد  يف  الفاعلة  امل�ساهمة 
ال�سامن  ال��وط��ن��ي  امل�����س��روع  ب��ن��اء 
لأمن البالد وا�ستقرارها وحتقيق 
بني  وال��ع��ادل��ة  ال�����س��ام��ل��ة  التنمية 

الفئات واجلهات«.

قرار غري �صرعي
   يذكر اأن ر�سا بلحاج كان قد نفى 
من  ا�ستقالته  املنق�سي  الث��ن��ني 
م�سريا  تون�س  ن���داء  ح��رك��ة  ح��زب 
هذا  ترويج  من  “الغر�س  اأن  اإىل 
م�سار  يف  ال��ت�����س��ك��ي��ك  ه���و  اخل����رب 
ف��ي��ه من  ي�ساهم  ال���ذي  الإ����س���الح 

موؤمتر  تنظيم  علي  العمل  خ��الل 
دميقراطي يوّحد العائلة الندائية 

التاريخية«.
   وكانت م�سادر اإعالمية حملية 
“اختالف  اأن  اإىل  اأ������س�����ارت  ق����د 
نداء  ملوؤمتر  ال�سيا�سية  احل�سابات 
ت��ون�����س عمقت اخل��الف��ات ب��ني ما 
تبقى من قياداته وعجلت بقطيعة 
اأ�سهر  ال��ع��ائ��د م��ن��ذ  ب���ني  ج���دي���دة 
الهيئة  ورئي�س  بلحاج  ر�سا  قليلة 
قائد  ح��اف��ظ  ل��ل��ح��زب  ال�سيا�سية 
“الثنائي  اأن  م�سيفة  ال�سب�سي” 
يف  ع���ق���د  اإن   ، امل����وؤمت����ر  ���س��ي��دخ��ل 
و3   2 يومي  وه��و  املحدد  التاريخ 
خ�سمان،  وهما   ،  2019 م��ار���س 

كل منهما يدافع عن م�ساحله«.
   وُن��ق��ل ع��ن م�����س��ادر م��ن احلزب 
بلحاج  الثنائي  بني  اخل��الف��ات  اأن 
انطلقت  الب����ن  ال�سب�سي  وق��ائ��د 
م����ن ج���دي���د م���ن���ذ ب�����دء الإع��������داد 
يتهم  الرئي�س  جنل  واأن  للموؤمتر 
وال�سعي  ����س���ده  ب��ال��ع��م��ل  ب��ل��ح��اج 
لفتكاك احلزب فيما ُيتهم حافظ 
ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ت��ط��وي��ع امل���وؤمت���ر 

لأجندته اخلا�سة.
  ويف رده على قرار جتميد ن�ساطه 
م��ن ح��رك��ة ن���داء تون�س ق��ال ر�سا 
ب���احل���اج يف ت��دوي��ن��ة ن�����س��ره��ا عرب 
�سفحته الر�سمية ب�سبكة التوا�سل 
ق���رار  اأن  ف��ي�����س��ب��وك  الج��ت��م��اع��ي 

جتميده ل قيمة قانونية له و�سدر 
ال�سرعية  بغري  و�سفها  هيئة  عن 
اأن ال���ق���رار ج���اء على  ك��م��ا اأو����س���ح 
خلفية موقفه من موؤمتر احلزب 
ال�سب�سي  قائد  حلافظ  ومطالبته 
املايل  ت�سرفه  عن  ك�سف  بتقدمي 
مبّينا اأنه �سيقدم اأكرث تفا�سيل يف 
للحزب  ال�سيا�سية  الهيئة  اجتماع 

يوم الأحد القادم.
  وق����ال امل��ن�����س��ق ال���ع���ام امل��ج��م��د يف 
ح��رك��ة ن���داء ت��ون�����س ر���س��ا بلحاج، 
قائد  “حافظ  اإن  اجلمعة،  اأم�����س 
به  املحيطة  واملجموعة  ال�سب�سي  
خالل  واأك����د  البالد”.  ع��ل��ى  اآف����ة 
“�سيوا�سل  ان�����ه   اإذاع�������ي  ت���دخ���ل 
عملية  اأن  م��ب��ي��ن��ا  الن�سال”، 

جتميده غري قانونية.
  واأ�سار اإىل اأنه و”جمموعة اأخرى 
من املكتب التنفيذي واأع�ساء من 
اجتماع  لديهم   الوطني  املجل�س 
اليوم  وم���ن  ان���ه  م��ف��ي��دا  الأحد”، 
وبخطاب  بكلمات  �ستكون  املعركة 

وا�سح، وفق تعبريه.
اأن رئي�س  ب��ل��ح��اج،     وع�����ّد  ر���س��ا 
اجلمهورية الباجي قائد ال�سب�سي  
عائلية”،  جم��م��وع��ة  “قب�سة  يف 
ح�������س���ب ت���ع���ب���ريه، م�����وؤك�����دا اأن���ه���م 
لرئي�س  امل�����س��وؤول��ي��ة  ���س��ي��ح��م��ل��ون 
اجلمهورية  الذي �سعى لإعادتهم 
للحزب، ووعد باإبعاد ابنه لكن مل 

»واإذا ما التاأم جرح ، جّد بالتذكار جرُح«:

نداء تون�س: قطيعة جديدة تهدد م�سري املوؤمتر...
 ر�صا باحلاج: قرار التجميد غري قانوين وهناك معركة �صيا�صية وقانونية وق�صائية �صيخو�صها

موؤمتر النداء بني ال�سك واليقني نداء تون�س هل �ستنك�س راياته ام انها معركة احل�سم؟

اأّن نداء تون�ش  يبدو 
يـــرفـــ�ـــش الـــتـــعـــايف، 
تبقى  مــــا  ـــّر  ويـــ�ـــص
على  مــكــونــاتــه  مـــن 
فر�صة  كل  اإجها�ش 
ل�صتعادة  لــه  تــتــاح 
ــة  ــم ــل متـــا�ـــصـــكـــه ومل
ا�صتعدادا  �صفوفه 
ثمة  ومــن  للموؤمتر، 
لـــال�ـــصـــتـــحـــقـــاقـــات 
النـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة 

القادمة. 

••الفجر - تون�ص - خا�ص

ال�سب�سي البن يف �سراع داخلي جديد ر�سا بلحاج هل اأعادوه ليطرد جمددا ؟

الرميلي: من اأ�سباب تعرث تنظيم املوؤمتر 
اخلالفات يف وجهات النظر بني القيادات

 جتميد ع�صوية ر�صا بلحاج
 واإحالته على جلنة النظام

تعهدات بـ100 مليون دولر م�ساعدات اإن�سانية لفنزويال 
•• •• كراكا�ص-اأ ف ب:

دولر  مليون   100 بقيمة  م�����س��اع��دات  ت��ق��دمي  دول���ة   25 تعهدت 
القومي  الأمن  اأعلن م�ست�سار  اأزم��ة، وفق ما  التي ت�سهد  لفنزويال 
الأمريكي جون بولتون يف اأعقاب موؤمتر ملنظمة الدول الأمريكية 
حول تقدمي الدعم لذلك البلد. وتعاين فنزويال من ت�سخم هائل 
ونق�س حاد يف ال�سلع ال�سا�سية كما يت�سارع رجالن على ال�سلطة، 
الرئي�س نيكول�س مادورو وزعيم املعار�سة خوان غوايدو. والوليات 
املتحدة �سمن اأكرث من 50 دولة اعرتفت بغوايدو رئي�سا بالوكالة، 
لكن مادورو، املدعوم من اجلي�س يف فنزويال ورو�سيا وال�سني وغدة 
دول اأخرى يرف�س التخلي عن ال�سلطة. وكتب بولتون يف تغريدة 
“اليوم، تعهدت 25 دولة اجتمعت يف موؤمتر لدعم فنزويال برعاية 
منظمة الدول الأمريكية تقدمي 100 مليون دولر من امل�ساعدات 
الإن�سانية«. وبح�سب ديفيد �سمولن�سكي، من�سق جمموعة العمل يف 
امل�ساعدات  جتميع  مراكز  اإىل  مبا�سرة  �سيذهب  املبلغ  ف��اإن  املنظمة 
التي اأقيمت على احلدود مع كولومبيا والربازيل يف جزيرة كورا�ساو 

من 2،3 مليون �سخ�س من �سكانها، وفق الأمم املتحدة.
دخ��ول هذه  ان�سانية”،  “اأزمة  ال��ذي ينفي وج��ود  ويرف�س م��ادورو 
للوليات  ع�سكري  تدخل  نحو  اأوىل  خطوة  اأنها  معتربا  امل�ساعدة 
تعيني  غ��واي��دو  اأع��ل��ن  والأرب���ع���اء،  �سيا�سي«.  و”ا�ستعرا�س  املتحدة 
النفطية الأمريكية التابعة  “�سيتغو”  اإدارة جديد ل�سركة  جمل�س 
ل�سركة النفط الوطنية الفنزويلية )بيديفي�سا(. لكن املحكمة العليا 
مالحقات  �سيواجهون  اجل��دد  املعينني  ان  م��ن  ح���ّذرت  فنزويال  يف 
اأّن  جنائية. وق�ست املحكمة، املكونة من �سخ�سيات موالية ملادورو، 
الأ�سخا�س اجلدد مت تعيينهم من قبل الربملان “الالغية” قرارته، 
واأن ال�سخ�سيات املعينة من قبل غوايدو �ستواجه مالحقات جنائية 
املنظمة”  و”اجلرمية  و”الف�ساد”  ال�سلطة”  “اغت�ساب  بتهم 
و”الإرهاب«. وا�ساد غوايدو بالتعيينات اجلديدة باعتبارها “خطوة 
اإىل الأمام باإعادة بنائنا بيديفي�سا”، لكن مادورو حّذر اولئك الذين 
يقبلون تعيينات “غري قانونية” قد يواجهون مالحقات ق�سائية.

مل  �سيئا  اإّن  الفنزويلية  الوطنية  النفط  �سركة  يف  م�سوؤول  وق��ال 
يتغري يف ال�سركة منذ قرار غوايدو.

الكاريبية. ويف افتتاح املوؤمتر يف وا�سنطن، قال ممثل خوان غوايدو 
اإن  الفنزويلية يف الوليات املتحدة كارلو�س فيكيو،  املعار�سة  زعيم 
الأولوية هي اإي�سال امل�ساعدات اإىل فنزويال يف 23 �سباط/فرباير 

-- بعد �سهر على اإعالن غوايدو نف�سه رئي�سا بالوكالة.
ال���دول الأم��ريك��ي��ة م��وؤمت��ره��ا بطلب م��ن الأمني  وع��ق��دت منظمة 
نف�سها منق�سمة حول  املنظمة  لكن  املاغرو.  لوي�س  للمنظمة  العام 
الأزمة يف فنزويال. ففيما وافقت على قرار يندد مبادورو اإل اأن 16 
فقط من اأع�سائها ال34 وقعوا على اإعالن يعرتف بغوايدو رئي�سا 
ال�سماح  ب�ساأن  ح��ادة  وغ��واي��دو يف معركة  م���ادورو  ودخ��ل  بالوكالة. 
الفنزويلي اخلمي�س  للبالد، وعزز اجلي�س  امل�ساعدات  بدخول هذه 
اإدخال  املعار�سة  زعيم  تعهد  حيث  كولومبيا،  مع  للحدود  ح�ساره 

امل�ساعدات التي يقول اإّن بالده حتتاج اإليها ب�سدة.
ال�سحن  العديد من حاويات  و�ساهد �سحافيو وكالة فران�س بر�س 
اجل��دي��دة ت�سد ال��ط��ري��ق ال���ذي ي��رب��ط ب��ني ب��ل��دة اري��ن��ا يف فنزويال 
وكوكوتا يف كولومبيا، حيث ترتاكم امل�ساعدات الأمريكية منذ نحو 
اأ�سبوع. وتهز فنزويال كارثة اقت�سادية خطرية ت�سببت بنزوح اأكرث 
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•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اأع��ل��ن��ت ال����ولي����ات امل���ّت���ح���دة ا���س��ت��دع��اء دب��ل��وم��ا���س��ي��ي��ه��ا غري 
اإىل  ال�سفر  بعدم  رعاياها  ون�سحت  وعائالتهم  الأ�سا�سيني 
البلد الغارق منذ اأ�سبوع يف اأزمة �سيا�سية عميقة واحتجاجات 
حتديث  يف  الأم���ريك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وق���ال���ت  ع��ن��ي��ف��ة. 
�سة للم�سافرين “هناك حالياً احتجاجات  لإر�ساداتها املخ�سّ
برن�س  او  بور  بها يف  التنّبوؤ  النطاق وعنيفة ل ميكن  وا�سعة 
حمّذرة من “اجلرمية” و”عدم  واأماكن اأخرى يف هايتي”، 

ال�ستقرار املدين«.
“احلكومة  اأّن  اإىل  الأم��ريك��ي��ني  ال��رع��اي��ا  ال�����وزارة  ون��ّب��ه��ت 
الأمريكية لديها قدرة حمدودة على توفري خدمات الطوارئ 
اأّن  اإىل  م�����س��رية  هايتي”،  يف  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  مل��واط��ن��ي 
“امل�سافرين يتم ا�ستهدافهم اأحياناً ومالحقتهم ومهاجمتهم 
او  بور  بعنف و�سلبهم بعد وقت ق�سري من مغادرتهم مطار 

برن�س الدويل«.
�سل�سلة  برن�س  او  بور  يف  الأمريكية  ال�سفارة  ن�سرت  بدورها 

ال�ستدعاء  ق����رار  ي�سملهم  مل  ال��ذي��ن  ملوظفيها  ت��و���س��ي��ات 
و�سائل  ا���س��ت��خ��دام  وع���دم  ال�����س��وارع  يف  ال�سري  جت��ّن��ب  وبينها 
النقل امل�سرتك اأو �سيارات الأجرة وعدم الذهاب اإىل البنوك 
اأو �سحب الأموال من اأجهزة ال�سراف الآيل اأو حتى القيادة 
لياًل. و�سقط �سبعة قتلى على الأقل يف الحتجاجات الدائرة 

يف هايتي منذ اأ�سبوع.
وتواجه هايتي منذ ال�سابع من �سباط/فرباير اأزمة �سيا�سية 
بني  مواجهات  تتخّللها  ما  غالباً  حا�سدة  وتظاهرات  عميقة 
جوفينيل  الرئي�س  برحيل  يطالبون  وحم��ت��ّج��ني  ال�سرطة 

مويز.
واأّدت هذه الحتجاجات اإىل �سّل احلركة يف العا�سمة بور او 

برن�س وبقية املدن الكربى يف البالد.
منذ  باملئة   15 جت��اوز  ال��ذي  والت�سّخم  الفقر  مواجهة  ويف 
تفتي�س  ل��دائ��رة  تقرير  ن�سر  ال�سعبي،  الغ�سب  اأّج��ج  عامني، 
حدوث  واحتمال  للنفقات  ال�سيئة  الإدارة  ح��ول  احل�سابات 
اختال�س مبالغ اأقر�ستها فنزويال لهايتي يف 2008 لتمويل 

تنميتها القت�سادية والجتماعية.

الالجوؤون ال�سوريون يف تركيا.. جيل بال تعليم ول اأمل 

نيجرييا العمالقة يف اإفريقيا تواجه حتدي النتخابات

وا�سنطن ت�ستدعي دبلوما�سييها من هايتي  

•• عوا�شم-وكاالت:

منذ بداية الأزمة ال�سورية، يف عام 
1911، جلاأ اإىل تركيا حوايل 3.6 
اأعمار  تقل  ���س��وري،  ماليني لج��ئ 
ن�سفهم عن الثامنة ع�سر. واأظهر 
غروب”  “كرايزي�س  مل��وق��ع  ب��ح��ث 
ت��رك��ي��ا م�ساعدات  ت��ل��ق��ي  رغ���م  اأن����ه 
التوترات  تتفاقم  �سخمة،  اأوروبية 
ب�سبب عجز احلكومة الرتكية عن 
ا�ستيعاب هوؤلء الالجئني، وخا�سة 

ال�سباب منهم. 
اإىل  غروب”  “كرايزي�س  وي�سري 
ال�سوريني  ال�سباب  ن�سوء جيل من 
التمييز  م���ن  وي���ع���اين  ت��ع��ل��ي��م  ب���ال 
املهارات  يف  ون��ق�����س  وال���س��ت��غ��الل 
لالنخراط  املطلوبة  وال��ت��دري��ب��ات 
�سوء  ي�ساعف  م��ا  العمل،  �سوق  يف 

اأو�ساعه املالية والجتماعية. 
اأن  اإىل  اجل���دي���د  ال��ب��ح��ث  وي��ل��ف��ت 
ال�سباب  فئة  يجعل  ال��دع��م  نق�س 
معر�سة  ال�سوريني  الالجئني  من 
اإجرامية  ع�������س���اب���ات  ل����س���ت���غ���الل 
مل  ح��ال  ويف  متطرفة.  ومنظمات 
تعالج تلك احل��الت، قد يقود هذا 
لتوترات  ال���س��ت��غ��الل  م���ن  ال���ن���وع 
لالجئني  بالن�سبة  الأم��ان  وانعدام 

�سوريني ومواطنني اأتراك اأي�ساً.
فئة  تلقي  اإىل عدم  البحث  وي�سري 
ال�سوريني  الالجئني  بني  ال�سباب 
للعناية الالزمة يف جمايل التعليم 
من  حتديات  ي�سكل  ما  والتدريب، 

نوعية خا�سة.

وي����واج����ه ال�����س��ب��اب ال���ذي���ن جل����اأوا 
اإن  اإذ  هائلة،  �سعوبات  تركيا  اإىل 
ملتحقاً  لي�س  منهم  ك��ب��رياً  ع����دداً 
بالغ�سب  ه��وؤلء  وي�سعر  مبدار�س. 
عدد  ويحتاج  وال�سياع.  وال�ستياء 
اإىل فر�س عمل. ومن  كبري منهم 
���س��اأن ه���ذه ال��ع��وام��ل اأن ت��زي��د من 
ال�سوريني  ال�سباب  ه���وؤلء  تعر�س 
ل����س���ت���غ���الل ����س���ب���ك���ات اإج����رام����ي����ة 
اإليهم  تنظر  م��ت�����س��ددة  وج��م��اع��ات 
حمتملني.  جم��ن��دي��ن  ب��اع��ت��ب��اره��م 
والفتيات  ال�����س��اب��ات  ت��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
ال�سن  يف  ال�����س��غ��ريات  ال�����س��وري��ات 
خلطر اإ�سايف يتمثل يف الإكراه على 

الزواج، اأو ال�ستغالل اجلن�سي.
وجوب  اإىل  التقرير  معدو  وي�سري 
مل�ساعدة  اإج���������راءات  ت��رك��ي��ا  ت��ب��ن��ي 
ا�ستكمال  على  ال�سوريني  ال�سباب 
للعمل  فر�سهم  وتعزيز  تعليمهم، 

يف مهن مفيدة.
وتعطي حمافظة �سانلورفا، جنوب 
����س���رق ت���رك���ي���ا، ع���ن���د احل�������دود مع 
الالجئني  لأو���س��اع  �سورة  �سوريا، 
اإذ ح��ت��ى ما  ت��رك��ي��ا.  ال�����س��وري��ني يف 
ذلك  عانى  ال�سوريني،  تدفق  قبل 
واملكون  املتنوع،  املحافظ  املجتمع 
�سخ�س، من م�ستويات  من مليون 
ال��ف��ق��ر وم����ن فجوات  ع��ال��ي��ة م���ن 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وا���س��ع��ة وب��ط��ال��ة ح����ادة. 
واليوم، ومع وجود اأكرث من 450 
�سوري، ومعظمهم من  األ��ف لجئ 
تعاين  وامل�����س��دوم��ني،  ال�سباب  فئة 
�سانلورفا اأكرث من اأي وقت م�سى 

م���ن ن��ق�����س ال��وظ��ائ��ف وامل���دار����س، 
ونق�س  املبكر،  ال���زواج  ع��ن  ف�ساًل 
يف اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة والإداري�������ة، 
وارت��ف��اع م��ع��دل اجل��رمي��ة. وبرزت 
توترات بني الأتراك وال�سوريني يف 
املحافظة ما قد يقود اإىل �سدامات 
ت��وت��رات مم��اث��ل��ة يف مناطق  ع��ق��ب 

اأخرى. 
و�سع  وج��وب  اإىل  التقرير  وي�سري 
و�سركائها  ال���رتك���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
ل�سمان  ع��م��ل  اأر���س��ي��ة  ال��دول��ي��ني 
�سانلي  ل�سكان  اأماناً  اأكرث  م�ستقبل 
الرتكية.  امل��دن  و�سواها من  اأورف��ا 
خطوات  ات���خ���اذ  ل��رتك��ي��ا  ومي���ك���ن 

فئة  ولدمج  اأف�سل  حماية  لتاأمني 
ال�سوريني.  الالجئني  من  ال�سباب 
معاجلة  يف  كتلك  خ��ط��وات  وتفيد 
ال���ت���ي تغذي  ال���ك���ام���ن���ة  ال���ع���وام���ل 
جوانب ال�سعف عند هوؤلء ال�سباب، 
التهديدات  م��ن  مل��زي��د  وتعر�سهم 
املبا�سرة لهم ومل�سيفيهم الأتراك. 

وي���ج���ب، ح�����س��ب ال���ت���ق���ري���ر، اإي����الء 
الهتمام الأول لت�سجيل الالجئني، 
باملدار�س  امل��ل��ت��ح��ق��ني  ع����دد  ورف�����ع 
حلني تخرجهم من مراحل التعليم 
ال��ث��ان��وي وم���ا ب��ع��ده، ورف����ع درجة 
ال��وع��ي ب��ي��ن��ه��م، وب��خ��ا���س��ة مل��ن هم 
وي�ساف  الق�سري.  ل��ل��زواج  عر�سة 

اإل���ي���ه وج�����وب ال��ع��م��ل ع��ل��ى توفري 
فر�س حت�سني معي�سة ال�سباب عرب 
ودعم  تدريبية  ب����دورات  اإحل��اق��ه��م 

مبادرات زراعية وتعاونية.
ووفقاً ملا ورد يف التقرير، ت�ستطيع 
ل�سبكات  حماربتها  ت�سديد  اأن��ق��ره 
�سباباً  ت�����س��ت��غ��ل  ال���ت���ي  ال���ت���ه���ري���ب 
����س���وري���ني، وت���ه���دد الأت��������راك، عرب 
ملكافحة  �سارمة  اإج���راءات  تطبيق 
الر�سى عند احلدود، وتعزيز اآليات 
اأفكارهم  ن�سر  م��ن  ج��ه��ادي��ني  منع 
بحق  القانون  وتطبيق  املتطرفة، 
امل��ج��رم��ني، وت��اأم��ني امل����اأوى الآمن 

لل�سحايا. 

وحذرت  ه��اي��ت��ي  م��ن  الأ�سا�سيني”  غ��ري  “املوظفني  جميع 
الأمريكيني من ال�سفر اإىل هذا البلد الغارق يف اأزمة �سيا�سية 
حالياً  “هناك  بيان  يف  وق��ال��ت  عنيفة.  واحتجاجات  عميقة 
احتجاجات وا�سعة النطاق وعنيفة ل ميكن التنّبوؤ بنتائجها 
واأ�سافت “ب�سبب  يف بور او برن�س واأماكن اأخرى يف هايتي”. 
هذه التظاهرات )...( اأمرت وزارة اخلارجية جميع املوظفني 

الأمريكيني غري الأ�سا�سيني باملغادرة مع اأفراد عائالتهم«.
وكانت كندا اأغلقت اخلمي�س �سفارتها اإىل اأجل غري م�سمى. 
وبقي نحو مئة �سائح كيبيكي يف فندق على ال�ساطىء يف غياب 

اإجراءات اأمنية كافية لنقلهم اإىل مطار بور اأو برن�س.
واأفادت �سهادات جمعتها �سحافية من وكالة فران�س بر�س اأن 
اأحياء عديدة من منطقة  اأطلقت يف  نارية متقطعة  عيارات 

•• بور او برن�ص-اأ ف ب:

خرج الرئي�س الهايتي جوفينيل مويز عن �سمته بعد اأ�سبوع 
من احتجاجات عنيفة تطالب با�ستقالته قتل خاللها �سبعة 
دبلوما�سييها  �سحب  اإىل  املتحدة  الوليات  ودفعت  اأ�سخا�س، 

غري الأ�سا�سيني من هذا البلد.
وقال مويز يف خطاب م�سجل م�سبقا بثه التلفزيون الر�سمي 
ومهربي  امل�����س��ل��ح��ة  ال��ع�����س��اب��ات  ب���اأي���دي  ال��ب��ل��د  اأت�����رك  “لن 
امل����خ����درات«. وك����ان ال��رئ��ي�����س ي��ت��ح��دث ال��غ��ة ال��ك��ري��ول غداة 
و�سط  يف  ومتظاهرين  الأم���ن  ق���وات  ب��ني  عنيفة  م��واج��ه��ات 

العا�سمة بور اأو برن�س.
ويف الوقت نف�سه اأعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية ا�ستدعاء 

اأو برن�س بعد اخلطاب الرئا�سي، بينما ن�سبت  العا�سمة بور 
حواجز من اإطارات م�ستعلة يف بع�س ال�سوارع الرئي�سية.

على  اأ�سخا�س  �سبعة  قتل  فرباير،  �سباط  من  ال�سابع  ومنذ 
خاللها  الفلتان  �سبب  التي  التظاهرات  هام�س  على  الأق���ل 
اأ�سرارا مادية ج�سيمة يف العا�سمة خ�سو�سا. وتباطاأ الن�ساط 
القت�سادي يف البالد ب�سبب احلواجز التي ن�سبت على املحاور 
منذ  ال�سمت  التنفيذية  ال�سلطة  التزمت  للطرق.  الرئي�سية 
الرئي�س  �سخ�س  على  ين�سب  ال�سعبي  الغ�سب  لكن  اأ�سبوع، 
جوفينيل مويز. وحتى الآن، يرف�س مويز الذي يحكم البالد 
لهيئة  ال�سلطة  عن  التخلي  اأو  ال�ستقالة  فكرة  �سنتني،  منذ 
انتقالية. وقال الرئي�س الهايتي يف خطابه “�سهدنا حتى الآن 
�سل�سلة من احلكومات النتقالية التي قدمت لنا حزمة من 

الكوارث والفو�سى«. وبعدما دعا معار�سيه اإىل احلوار لإيجاد 
خمرج لالأزمة، اأكد اأن احلكومة “اتخذت جمموعة تدابري”. 
لتو�سيحها  ي��اأت��ي  اأن  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  م��ن  “طلبت  واأ����س���اف 

وتطبيقها ب�سرعة للتخفيف من بوؤ�سنا«.
وتواجه هايتي منذ ال�سابع من �سباط فرباير اأزمة �سيا�سية 
بني  مواجهات  تتخّللها  ما  غالباً  حا�سدة  وتظاهرات  عميقة 

ال�سرطة وحمتّجني يطالبون برحيل الرئي�س مويز.
منذ  باملئة   15 جت��اوز  ال��ذي  والت�سّخم  الفقر  مواجهة  ويف 
عامني، تفاقم الغ�سب ال�سعبي مع ن�سر تقرير لدائرة تفتي�س 
حدوث  واح��ت��م��ال  للنفقات  ال�سيئة  الإدارة  ح��ول  احل�سابات 
اختال�س مبالغ اأقر�ستها فنزويال لهايتي يف 2008 لتمويل 

تنميتها القت�سادية والجتماعية.

رئي�س هايتي يك�سر ال�سمت بعد الحتجاجات العنيفة 

اجلرال ال�سابق حممد بخاري.
اأما اخلياط ال�ساب اأحمد ادو ه�سا 
الذي يعمل يف كانو )�سمال غرب( 
اأ�سال  اخ��ت��ار  “اهلل  اأن  راأى  ف��ق��د 
اأننا  ه��و  �سنفعله  م��ا  ك��ل  ال��ف��ائ��ز. 

�سنوؤكد ذلك باأ�سواتنا«.
التاريخية  ال��ع��ا���س��م��ة  ه����ذه  ويف 
نيجرييا،  يف  ل���الإ����س���الم  ال��ه��ائ��ل��ة 
التي  ال�������س���اح���ن���ات  اأوىل  و����س���ل���ت 
الوطنية  امل���ف���و����س���ي���ة  اأر����س���ل���ت���ه���ا 
�سباح  ل���الن���ت���خ���اب���ات  امل�����س��ت��ق��ل��ة 
اخلمي�س وهي تنقل بطاقات اقرتاع 
و�سناديق واأجهزة قراءة البطاقات 

النتخابية اللكرتونية.
با�سم  امل����ح����ل����ي  ال����ن����اط����ق  وق��������ال 
املفو�سية حممد غاربا لوان “كل 

�سيء بات جاهزا«.،
�سيتم  وح����ده����ا  ك���ان���و  ولي������ة  ويف 
لتنظيم  ���س��خ�����س  األ����ف   51 ن�����س��ر 
القرتاع يف اأكرث من ثمانية اآلف 
مركز للت�سويت دعي نحو خم�سة 

ماليني ناخب اإىل التوجه اإليها.
اأب���ا  اأي�������س���ا، يف  يف ج���ن���وب ال���ب���الد 
ع���ا����س���م���ة ولي���������ة اأب������ي������ا، جت����ري 

ال�ستعدادات لالنتخابات.
حركة  اأع�ساء  من  مئات  وتظاهر 
ال�����س��ع��وب الأ���س��ل��ي��ة ل��ب��ي��اف��را هذا 
الأ�سبوع داعني ال�سكان اإىل حتدي 
زعيمهم  لكن  امل��رك��زي��ة.  ال�سلطة 
اأث��ار مفاجاأة اجلمعة  ك��ادو  نامدي 
مبقاطعة  التهديد  ع��ن  برتاجعه 

القرتاع.

•• الغو�ص-اأ ف ب:

م����ن ع��م��ل��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م ه���ائ���ل���ة اإىل 
الأ�سوات،  و���س��راء  الأم��ن��ي  التوتر 
ال�سبت  ال���ي���وم  ن��ي��ج��ريي��ا  ت�����س��ه��د 
يبدو  م��ا  ع��ل��ى  �ست�سكل  ان��ت��خ��اب��ات 
البلد  ل���ل���ه���ذا  ح��ق��ي��ق��ي��ا  حت����دي����ا 
ن�سمة  م��ل��ي��ون   190 ي�سم  ال���ذي 
منوذج  ب���اأن���ه   2015 يف  وو����س���ف 

للدميوقراطية.
احلملة  م���ن  الأخ������ري  ال���ي���وم  ويف 
لالنتخابات الرئا�سية والت�سريعية، 
ال����ذي ت���زام���ن م���ع ع��ي��د احل����ب يف 
يف  توتر  �ساد  �سباط/فرباير،   14

البالد.
حممد  ينتظر  ح�سد  ك��ان  وبينما 
وليته  املنتهية  ال��رئ��ي�����س  ب��خ��اري 
منزله  اأم��ام  ثانية،  لولية  املر�سح 
كان  ال��ب��الد،  غ��رب  ب�سمال  دورا  يف 
خطاب  اآخ���ر  يلقي  ب��ك��ر  اأب���و  عتيق 
امل��وؤي��دي��ن يف ولية  اآلف  اأم���ام  ل��ه 

اأداماوا )�سمال �سرق(.
ال�سعبي  احل������زب  م���ر����س���ح  وق������ال 
اآخر  امل��ع��ار���س يف  ال��دمي��وق��راط��ي 

مهرجان يف يول “اأحبكم!«.
ال���ذي �سغل من�سب  ال��رج��ل  وك���ان 
اإىل   1999 م���ن  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
اللحظة منذ  2007 ينتظر هذه 
فرتة طويلة. فبعد اأربع حماولت، 
قد يتم انتخاب رجل الأعمال هذا 
72 عاما رئي�سا  البالغ من العمر 
اإفريقيا  يف  اقت�ساد  اأول  لنيجرييا 

واأول م�سدر للنفط يف القارة.
ل���ك���ن امل���ن���اف�������س���ة ت����ب����دو ح�������ادة يف 
الق�������رتاع ال�����ذي دع����ي اإل���ي���ه 84 
اأن  ن����اخ����ب. وي����ف����رت�����س  م���ل���ي���ون 
ال48  ال�ساعات  يف  النتائج  تعلن 
عملية  لكن  الت�سويت،  تلي  ال��ت��ي 
اأن  ف��رز الأ���س��وات معقدة ومي��ك��ن 

ت�ستغرق بع�س الوقت.
على  الفائز  يح�سل  اأن  ويفرت�س 
اأ�����س����وات اأغ��ل��ب��ي��ة ال��ن��اخ��ب��ني، اإىل 
يف  ال�سوات  من  باملئة   25 جانب 

ثلثي وليات الحتاد البالغ عددها 
العا�سمة  اإىل منطقة  اإ�سافة   36
تنظيم  يتم  واإل  اأبوجا،  الفدرالية 

دورة ثانية يف الأ�سبوع التايل.
التقدميني  ياأتي حزب موؤمتر كل 
يف ال��ط��ل��ي��ع��ة ب���ني ال��ن��اخ��ب��ني لكن 
من  ت�ستفيد  اأن  مي��ك��ن  امل��ع��ار���س��ة 
اأداء �سيئة لرئي�س الدولة  ح�سيلة 
ال��ب��ال��غ ع���م���ره 76 ع���ام���ا وال����ذي 
يف  اقت�ساديا  انكما�سا  عهده  �سهد 
غياب  وت��ف��اق��م  و2017   2016

الأمن يف عدد من مناطق البالد.
وق��ال��ت ي���ول ال��ت��ي اع��ت��م��رت قبعة 
لوكالة  “عتيق”  ا�����س����م  حت���م���ل 
كنا   ،2015 “يف  ب��ر���س  ف��ران�����س 
بعمل  ���س��ي��ق��وم  ب��خ��اري  اأن  نعتقد 

جيد لكنه خيب اأملنا«.
التاجرة  ����س���رح���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م����ن 
“كل  عاما(   37( غوونو  تونويي 
�سباح اأ�سلي لياأتي لنا اهلل بعتيق”، 
الرثي  امل�ستثمر  ان  اإىل  م�����س��رية 
الأع��م��ال من  ق��ط��اع  يف  “اأف�سل” 

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• ناتا�شا تاتو

   امل�سل�سل الذي تدور وقائعه ما وراء جبال الألب، 
الكوميديا دي لرت��ي، لكن يجب  فيه كل عنا�سر 
 ، تت�سدع  اأوروب����ا   ، تتخا�سم  اأوروب����ا  نخطئ.  األ 
متعة  يثري  مبا  الت�سكل،  ب�سدد  كارثة  هي  ورمب��ا 
ال�سعبويني بجميع اأنواعهم. اإنها يف كل الأحوال، 

ثغرة مل ننتهي بعد من قيا�س تاأثرياتها.
ا�ستدعت فرن�سا �سفريها  7 فرباير،     اخلمي�س، 
يف اإي��ط��ال��ي��ا. ك��ان��ت امل���رة الأخ���رية ال��ت��ي وق��ع فيها 
اإعالن مو�سوليني احلرب  ال�سدام، بعد  مثل هذا 
اإنها من الرموز التي ل رغبة يف   ... 1940 عام 

ا�ستح�سارها.

ق�صية الهجرة ترتّد
   كيف و�سل ال�سقيقان، املرتبطان باألفي �سنة من 
التاريخ، اإىل هذه النقطة؟ اإّن الأزمة، يف حقيقتها، 
ل تعود اإىل ا�ستالم ائتالف رابطة ماتيو �سالفيني 
وحركة 5 جنوم بقيادة لويجي دي مايو، ال�سلطة 

يف يونيو املا�سي. فخيبة الأمل اأعمق من ذلك.
والتي   ، الأول  امل���ق���ام  يف  ال��ه��ج��رة  ق�����س��ي��ة  اإن���ه���ا    
اإيطاليا  ت��ارك��ة   ، ط��وي��ال  زم��ن��ا  فرن�سا  جتاهلتها 
الربية،  ح����دوده����ا  م��غ��ل��ق��ة  ت��ت��خ��ّب��ط مب���ف���رده���ا، 
املنظمات غري  ق��وارب  اأم��ام  وراف�سة فتح موانئها 
اأنانيتها املخزية، هي التي �ساهمت  اإن  احلكومية. 
وال��ذي يف  اإيطاليا،  املتطرف يف  اليمني  يف �سعود 

النهاية ارتّد عليها.
اأ�سبح مادة للمماحكة.     كل �سيء بني اجلارتني 
وال�سيا�سة  ليبيا،  يف  الن��ت��خ��اب��ات  ب�ساأن  خ��الف��ات 
باتي�ستي،  ق�سية  وح���ول  اأف��ري��ق��ي��ا،  يف  الفرن�سية 
امل�سروع  هذا  ليون-تورينو،  خط  نفق  عن  ناهيك 
ال�سخم الذي ترف�س اإيطاليا اليوم دفع ن�سيبها 
للرئي�س  ال��ف��رن�����س��ي  ال���دع���م  ه���ن���اك  ث���م   ... ف��ي��ه 
ال��ذي رف�ست  غ��واي��دو،  امل��وؤق��ت خ��وان  الفنزويلي 
اإيطاليا العرتاف به، حمدثة �سرخا حلظة كانت 

الدول الأوروبية موّحدة ب�سكل ا�ستثنائي.
   اأيا كان امللف، املرتادفان يتاأرجحان. يندد ماكرون 

ويرّد  القومي”،  “اجلذام  ب 
�سيء  “رئي�س  اأن���ه  �سالفيني 
وا�ستعرا�س  الطيور،  اأ�سماء  تبادل  ويتم  للغاية”، 
الع�سالت، وتبادل التخويف... و�سيبقى لقاء دي 
مايو و”ال�سرتات ال�سفراء “يف مونتارجي�س، قبل 
اأ�سبوع ، بالن�سبة لالليزيه ، ال�ستفزاز الذي اأفا�س 

الكاأ�س ...

تقريع الفرن�صيني
 ، الإي��ط��ال��ي��ة  للكوميديا  الفظيع  ه��ذا اجل��و     يف 
الذي  م��ا  لأن���ه  ال��ع��م��ق.  ع��ل��ى  ال�سطحية  تنت�سر 
يحدث حقيقة؟ اأول واأ�سا�سا، يتعلق الأمر ب�سيا�سة 

داخلية.
   قبل اأ���س��اب��ي��ع م��ن الن��ت��خ��اب��ات الأوروب���ي���ة، يعّد 
ع��ل��ى وج���ه اخل�سو�س،  الأل����ب،  م��ا وراء  ال�����س��راع 
يف  اخل��ا���س��ة.  معزوفته  للعب  وذاك  ل��ه��ذا  فر�سة 
اإيطاليا ، دي مايو و�سالفيني ، ال�سريكان يف اأعلى 
هرم الدولة ، هما على الأر�س يف مناف�سة �سر�سة. 
و�سل اإىل ال�سلطة يف موقف قوي، يرى الأول، اأّن 
الثاين يتجاوزه، وهو يحطم الأرقام القيا�سية من 
اأزمة  بلد م�سروخ، يف خ�سم  ال�سعبية.    يف  حيث 
اقت�سادية ، فان للنقد الالذع واملزايدات املناه�سة 
اأوروب���ي���ة مايو  مل��اك��رون، م��ردودي��ة عالية ج��دا يف 
التي جعلت  التلفاز،  اأجهزة  اإىل  بالإ�سافة  القادم، 

من تقريع الفرن�سيني ريا�سة وطنية.
اأخذ التحري�س مكان الدبلوما�سية، ووجد    لقد 
ال��زع��ي��م��ان الإي��ط��ال��ي��ان ، ال��ل��ذان ي��خ��اط��ب��ان اأول 
جمهور الناخبني ال�سعبي ، وجدا يف هذا ال�سراع، 
اإىل  بالن�سبة  ام��ا  لربوك�سل.  لعدائهما  جت�سيدا 
ماكرون ، املتم�سك بدور حار�س املعبد ، داعياً دائما 

اإىل املزيد من الندماج ، فالعك�س هو ال�سحيح.
   كل يغايل يف تقّم�س �سخ�سيته، اإىل اأق�سى احلدود، 
املع�سكرين،  ب��ني  الن��ق�����س��ام  تعميق  خم��اط��ر  م��ع 
كما   ، ال�سخ�سيات  تفلت  اأن  وا�سح:  وهناك خطر 
هو احلال يف كثري من الأحيان، من عقال دورها 
وبالتايل تدير ظهرها حقيقة،  �سيطرة،  وعن كل 

وتتحول هذه الكوميديا اإىل تراجيديا اأوروبية.
ترجمة خرية ال�سيباين

اأزمة بني باري�ش وروما:
قد تتحول امللهاة الإيطالية اإىل ماأ�ساة اأوروبية...

- كبرية املحررين يف الق�سم الدويل ملجلة لونوفال اوب�سرفاتور. ومن موؤلفاتها، “مارتني 
و”م�سنع الأطفال..  و”ل ي�سدق ولكن.. ترامب”،  اأوبري. التحقيق يف  لغز �سيا�سي”،  

حتقيق حول الأمهات البديلة يف العامل«.

اأوروبا تخالف اأمريكا حول اإيران... خطوة يف الجتاه اخلطاأ
•• عوا�شم-وكاالت:

اأ�سار امل�ست�سار البارز ال�سابق يف مكتب ال�ستخبارات املالية ومكافحة 
الإرهاب يف وزارة اخلزانة اإريك لوربر، والباحث املتخ�س�س يف ال�سوؤون 
الإيرانية لدى موؤ�س�سة الدفاع عن الدميوقراطيات بنهام بن تالبلو، 
اإىل اتخاذ دول اأوروبية خطوات لاللتفاف على العقوبات الأمريكية.  
الدول  وزراء خارجية  اأن  نف�سها  ال��راأي  موؤ�س�سة  الباحثان يف  وكتب 
بديل  نظام  اإن�ساء  اأعلنوا  املتحدة،  واململكة  واأملانيا،  فرن�سا،  الثالث، 
اإي��ران. وبهذه اخلطوة،  املالية مع  التعامالت  اأجل  للمدفوعات من 
تت�سرف اأوروبا وفقاً لتعهدها بالإبقاء على التفاق النووي الإيراين 
دعم  اأداة  اإن  الأمريكية.  العقوبات  م��ن  التعامالت  بع�س  بحماية 
املبادلت التجارية اأو اإن�ستك�س، التي اأطلقتها الدول الأوروبية، اآلية 
تخدم دعم “التجارة ال�سرعية” بني اأوروبا واإيران والتي تتاألف من 
�سلع غري حمظورة مثل الغذاء والدواء. وتهدف اإن�ستك�س اأي�ساً اإىل 
اأن  جلب دول جديدة لنظام مدفوعاتها مع مرور الوقت.  يف حني 
اإيران،  جتارة الب�سائع امل�سموحة ل تهدد العقوبات الأمريكية على 
اإل اأنه يف هذه القناة ُتهدد بالتع�سف يف ا�ستخدامها وتو�سيعها، الأمر 
الذي يفر�س خطراً جدياً على نظام العقوبات املفرو�س على اإيران 

وعلى القوة القت�سادية الإكراهية للوليات املتحدة.
زائدة عن احلاجة..وبعد و�سع املخاطر جانباً، تعترب اإن�ستك�س اأداة 
زائدة عن احلاجة من الناحية القانونية. اإذ ُي�سمح اأ�ساًل لل�سركات 

اخلادعة للنظام الإيراين لتمويل الإرهاب وانتهاك حقوق الإن�سان«. 
دعم  ملخاطر  �سركاتها  الثالث  ال��دول  ُتعّر�س  القناة،  هذه  وباإن�ساء 

الن�ساطات الإيرانية اخلبيثة.
خطر  هنالك  اأن  الكاتبان  �صتتحرك..ي�سيف  اخلزانة  وزارة 
معامالت  يف  ا�ستخدامها  اأو  اإن�ستك�س  اأداة  ال��ث��الث  ال���دول  تو�سيع 
معر�سة للعقوبات.  وكلما طال ا�ستخدامها، رمبا يجد الأوروبيون 
الأمريكية  العقوبات  لتقوي�س  ا�ستخدامها  يف  ال��راح��ة  م��ن  امل��زي��د 
اأهداف  م��ع  يتعاملون  اأمريكيني  غ��ري  اأف����راداً  تطال  التي  الثانوية 
معر�سة للعقوبات. وبالتوازي، كانت وزارة اخلزانة “تتابع عن كثب 
اأي  الأمريكية وهي دون  العقوبات  عن حم��اولت جتنب  التقارير” 

�سك، م�ستعدة ل�ستخدام �سالحياتها عند جتاوز �سركات حدها. 
ما اخلطوات املطلوبة؟

حمتملة  قناة  ا�ستخدام  من  اأوروب���ا  ملنع  املزيد  لفعل  حاجة  هنالك 
رف�س  اأوًل،  الأوروب��ي��ة  ال�سركات  على  ال�سرعية.  غري  للمدفوعات 
تخدع  دول���ة  م��ع  التعامل  بخطر  والع����رتاف  اإن�ستك�س  ا���س��ت��خ��دام 

�سركاءها التجاريني با�ستمرار لتمويل ن�ساطاتها اخلبيثة.
العقوبات  ل��ت��ق��وي�����س  اأداة  ت��اأ���س��ي�����س  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  وع���و����س  وث���ان���ي���اً، 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  الن�سمام  ال��ث��الث  ال���دول  على  الأم��ري��ك��ي��ة، 
اإيران ومنع ن�سر ال�سواريخ البال�ستية ودعم الإرهاب. لقد  ملواجهة 
هي  اإن�ستك�س  اإي���ران،  مواجهة  يف  لالأطل�سي  ع��اب��رة  وح��دة  اأوان  اآن 

خطوة يف الجتاه اخلطاأ.

حني  للعقوبات.  اخلا�سعة  غري  ال�سلع  يف  بالتجارة  الأمريكية  غري 
اأعادت وزارة اخلزانة الأمريكية فر�س هذه العقوبات على اإيران يف 
5 نوفمرب )ت�سرين الثاين( املا�سي، �سددت على اأن التعامالت ذات 
الطابع الإن�ساين مع طهران ميكن اأن تتوا�سل. وب�سكل م�سابه، فاإن 
ع��الوة على  املعامالت.   ت�سهل هذه  �سويفت  امل��ايل  الرتا�سل  خدمة 
ذلك، �ست�سع الدول احلا�سلة على اإعفاءات من العقوبات لت�سرتي 
النفط الإيراين مدفوعاتها يف ح�سابات م�سمونة لت�سجيع التجارة 
يف ال�سلع غري املحظورة. ومبا اأن اإيران متلك و�سائل التمويل هذه، 
فاإن الق�سور يف الب�سائع الأ�سا�سية يف اأ�سواقها يعود اإىل ف�سل النظام 

الإيراين يف �سمان اأولويات ما يحتاج اإليه �سعبه.
�صتكون م�صوؤولة..اإن خطر التع�سف يف ا�ستعمال اإن�ستك�س ينبع من 
ا�ست�ساري  راأي  واأ�سار  خمادعة.  مالية  ممار�سات  يف  اإي��ران  ا�ستمرار 
طوياًل  “ا�ستخدمت  ط��ه��ران  اأن  اإىل   2018 ف  اخل��زان��ة  ل����وزارة 
لتوليد  العامل  حول  املالية  الأنظمة  ل�ستغالل  الواجهة  ال�سركات 

الإيرادات، وحتويل الأموال لدعم ال�سلوك اخلبيث«.
مل تتورع اإيران عن النخراط يف ن�ساطات حتيل على دول مثل اأملانيا 
التي تقود جهود م�ساعدة طهران.  واإذا اأ�سرت الدول الثالث على 
ا�ستخدام اإن�ستك�س ف�ستكون م�سوؤولة عن اأي تع�سف يظهر على هذه 
حتذيراً  ماندلكر  �سيغال  اخلزانة  وزي��ر  م�ساعدة  واأطلقت  القناة.  
والأطراف  زبائنكم  اأن  تظنون  “رمبا  فيه:  قالت  املا�سية  ال�سنة  يف 
امل��ق��اب��ل��ة ���س��رك��ات ���س��رع��ي��ة. رمب���ا ي��ك��ون��ون يف ج����زءاً م��ن املخططات 
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اعالن بالن�شر للح�ش�ر اأمام اإدارة الدع�ى 

يف الإ�شتئناف رقم 2019/98
بناء علي طلب امل�ستاأنف/برجميت �سينغ كولهي

اىل امل�ستاأنف �سده/الأمري ملعاجلة وتكرير خملفات الزيوت - 
ذ م م  - انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  ال�سارقة  ا�ستئناف 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
املوافق ٢٠١9/٢/٢5 يف الدعوى املذكور رقمها  يف يوم الثنني 

اعاله - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مكتب ادارة الدع�ى

    وزارة العدل  
 حمكمة ال�شارقة الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدع�ى
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2451  ل�شنة 2018    

اىل املحكوم عليه / �سركة دينا للتمويل - ذ م م  
ا�سدرت بحقكم  البتدائية قد  ال�سارقة الحتادية  بان حمكمة  ليكن معلوما لديكم 
حكما  بتاريخ ٢٠١7/١٢/٢6 يف الق�سية رقم 4565 ل�سنة ٢٠١6 جتاري كلي بالزامكم 
بواقع 5% من  القانونية  الفائدة  بالإ�سافة اىل   ، بدفع مبلغ وق��دره )53٠35( درهم 

تاريخ ٢٠١6/6/٢ وحتى ال�سداد التام.   ل�سالح املحكوم له/  رانا تنوير احمد خان 
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا 
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل ١5 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال 
تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية 

يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 

مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

ق�شم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 1796 ل�شنة 2018

اىل املحكوم عليه / طارق فوؤاد حممد حممد 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدارية قد ا�سدرت بحقكم 
حكما  بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )١١٢78٠ درهم( ، بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية 

بواقع 5% من تاريخ ٢٠١8/٢/١3 حتى ال�سداد التام. 
ل�سالح املحكوم له/ �سركة دنيا للتمويل - ال�سارقة 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، 
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل ١5 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر.  ويف 
النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك  حال 

الق�سية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدع�ى رقم  2018/6959 )مدين جزئي( ال�شارقة
املرفوعة من املدعي/ ايبي جورج جورج فيليبو�س ايبي 

اىل املدعي عليها/ �سودها ابي روى بنت ابراهام 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره 55.555 درهم مع الفائدة بواقع 5% �سنويا من تاريخ الإ�ستحقاق 
املبلغ  ا�سل  على  الفائدة  تزيد  ال  على  التام  ال�سداد  وحتى   ٢٠١8/9/١ يف 
املق�سى به ، وبالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  

حكما قابال لالإ�ستئناف خالل املدة القانونية.  
مكتب اإدارة الدع�ى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�شر �شادر  من حمكمة ال�شارقة الإحتادية 
يف  الدع�ى رقم 6800/2018 مدين )جزئي(

املرفوعة من املدعي/ العنود علي �سالح القبي�سي 
�سد املدعي عليها / حنان علي مو�سى زين 

نعلمك باأنه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني اأدناه 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : 

بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 4٠.٠٠٠ درهم مع الفائدة 
تزيد  ال  على  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع 
درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف  وبالر�سوم   ، به  املق�سى  املبلغ  ا�سل  على  الفائدة 

مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.  
مكتب اإدارة الدع�ى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
  اعالن بالن�شر

املرجع : ٢٢3
الهند   - حاجي  ابراهيم  بن  كوريودات  الدين  �سهاد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/  اىل  وذلك    %١٠٠ البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�سية 
با�سم  امل�سماة  الرخ�سة  يف   ، اجلن�سية  الإمارات   - معني  ال  عي�سى  �سيف  علي  عبداهلل 
)كافيرتيا ب�ستان املجاز( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )739394( ال�سادرة 
من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين 

من )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( لي�سبح ال�سكل اجلديد )موؤ�س�سة فردية(. 
وعمالبن�س املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

  اعالن بالن�شر
املرجع : ٢٢5

ال�سيد/ تيتو�س جوزيف جوزيف - هندي  اجلن�سية  بان  ليكن معلوما للجميع 
�سابني  ال�سيد/  اىل    %١٠٠ البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
با�سم  ، رخ�سة رقم )6٠4١3٢(  ، هندي اجلن�سية  راترو�س فران�سي�س  فران�سي�س 
/ الفريق ملقاولت التك�سية والأر�سيات.  وعمالبن�س املادة )١4( فقرة )5( من 
فقد   . العدل  الكاتب  �سان  يف   ٢٠١3 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام  
امل�سار  الت�سديق  على الجراء  اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
ذلك  اي اعرتا�س حيال  لديه  تاريخ هذا العالن فمن  ا�سبوعني من  بعد  اليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

  اعالن بالن�شر
املرجع : ٢٢7

 - احلق  �سم�سو  حممد  كهوخان  عبداهلل  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بنغالدي�س اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة ١٠٠%  وذلك اىل 
ال�سيد/ حممد عارف ال�سالم حممد يو�سف - بنغالدي�س اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة 
 )75٢836( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  املالب�س(  لكي  املثايل  )الريان 

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
  اعالن بالن�شر

املرجع : ٢٢9
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد ابراهيم علي �ساجواين - اإماراتي اجلن�سية وال�سيد/ تنوير احمد عبا�سي احمد 
خان - باك�ستاين اجلن�سية يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستهما البالغة )١٠٠%( وذلك اىل ال�سيد/ حممد انفا�س 
باإمارة  تاأ�س�ست  امل�سماة )املو�سم للتجارة - ذ م م(  تاليالت حممد كونهي ادى نور - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة املهنية 
بال�سارقة. تعديالت اخرى : مت تغيري  التنمية القت�سادية  دائرة  ال�سادرة من  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )5١5986( 
التجاري  ال�سم  تغيري  - مت  بوكيل خدمات(  فردية  )موؤ�س�سة  اىل  م�سوؤولية حمدودة(  ذات  )�سركة  القانوين من  ال�سكل 
لل�سركة من )املو�سم للتجارة - ذ م م( اىل )املو�سم للتجارة( - مت تغيري الن�ساط التجاري من )بيع البطانيات والبيا�سات 
 - اجللدية  واملنتجات  اليد  حقائب  بيع   ، بالتجزئة   - وتوابعها  ال�سفر  احلقائب  بيع   ، بالتجزئة   - وال�سرا�سف  اجلاهزة 
بالتجزئة ، بيع ال�ساعات وقطع غيارها - بالتجزئة ، بيع اللعاب ولعب الأطفال - بالتجزئة ، جتارة الحذية( اىل )بيع 
ال�ساعات وقطع غيارها - بالتجزئة ، بيع م�ستلزمات احلا�سب اليل ومعاجلة البيانات - بالتجزئة ، بيع الهواتف املتحركة 
- بالتجزئة ، بيع اك�س�سوارات ولزم الهواتف املتحركة - بالتجزئة( - وعمالبن�س املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

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

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
  اعالن بالن�شر

املرجع : ٢١9
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سوبا�س باروا ابن باروا ، بنجالدي�س اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة ١٠٠%  وذلك اىل ال�سيد/ را�سيل باروا جكراباروا 
- بنجالدي�س اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة امل�سماة )وادي املدينة لت�سليح كهرباء ومكيفات 

ال�سيارات( مبوجب رخ�سة مهنية رقم )756٠8٠( 
وعمالبن�س املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
  اعالن بالن�شر

املرجع : ٢3١
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد عبدالكرمي عبد النواب عثمان - م�سري اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة ١٠٠%  يف الرخ�سة املهنية امل�سماة / مغ�سلة 
تاج كيلوباترا - مبوجب رخ�سة رقم )5١85٠٠( وذلك لل�سيد/ �سيفدا مريزا اغا قدره بايرامزاد 
- اإماراتية اجلن�سية -  تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�سة ال�سابق ل�ساحبها احلايل ، ومت 
تغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( اىل )موؤ�س�سة فردية(  
وعمالبن�س املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
  اعالن بالن�شر

املرجع : ٢٢١
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ اجي�س جاياراجان كولكادان فيتيل - هندي اجلن�سية يرغب 
 - بارا�سوتيل  جاري�س  ال�سيد/  اىل  وذلك    %١٠٠ البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
هندي اجلن�سية )5٠%( وال�سيد/ حممد �سكري بارا�سوفاتيل ابراهيم - هندي اجلن�سية )%5٠( 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  املجاز(  م�سباح  )كافترييا  امل�سماة  الرخ�سة  يف 

)5648٠5( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية ال�سارقة.  تعديالت اخرى : 
وعمالبن�س املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
  اعالن بالن�شر

املرجع : ٢33
اجلن�سية  اإماراتي   - احلمادي  حممد  عبداهلل  علي  ال�سيد/ورثة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 / الثاين  الطرف  اىل  وذلك    %١٠٠ البالغة  ح�س�سهم   كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبون 
ال�سعلة  الرخ�سة )نور  بنغالدي�س اجلن�سية وذلك يف   - بيباري  بيبارىنا�سر  نوبي  نور  حممد 
ال�سادرة من  رقم )٢١4٢٢9(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  زينة  لتجارة 
دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة 

فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات(. 
وعمالبن�س املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

  اعالن بالن�شر
املرجع : ٢35

الفقيه - اردين  اجلن�سية يرغب  ال�سيد/ ب�سام يا�سني امني  ليكن معلوما للجميع بان 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة ١٠٠%  وذلك اىل ال�سيدة/ فاتن يا�سني امني 
للرجال(  الوردية  املدينة  )�سالون  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  فل�سطينية   - ح�سني 

تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )76459٢(. 
وعمالبن�س املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1242(  

املنذر : بلو واترز ريتيل - �س ذ م م
رقم  وك��ال��ة  مب��وج��ب  قا�سم  حممد  قا�سم  ال�سيد/حممد  وميثلها   -  3٠١ مكتب   -  ١ رق��م  املبنى   - �سكوير  اع��م��ار   -: ال��ع��ن��وان 

٢٠١7/١/٢6١٠88 املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ  ٢٠١7/١١/٢8 ، هاتف : ٠564977١١١ ، ٠5٠98٠5358 
�سد املنذر اليها / تيبيكال دوت�س لتح�سري املعجنات رخ�سة مهنية رقم 796٢9١ �سادرة من دائرة التنمية القت�سادية باإمارة دبي - 

العنوان : حمل رقم gm١3 ملك ا�ستثمار العقارية - مر�سى دبي - اإمارة دبي - رقم الهاتف : ٠55475١٢٠٠  
املنذرة تنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد متاأخرات اليجار املرت�سدة بذمتها عن العني املاأجورة حمل رقم )F1( مبوجب عقد ايجار 
موؤرخ ٢٠١8/7/٢ الكائن على قطعة الر�س رقم )6989-39٢( مبنطقة مر�سى دبي - اإمارة دبي للفرتة من 3٠ نوفمرب ٢٠١8 ولغاية 
�سرورة  وكذلك  املرجتعة  ال�سيكات  وغرامة  امل�سافة  القيمة  و�سريبة  الر�سوم  وكافة  اخلدمات  ر�سوم  وكذلك   ٢٠٢٢ نوفمرب   ٢9
الإلتزام بجميع اأحكام العقد وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم النذار واإل �ست�سطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�سائية 
اخلا�سة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�سداد متاأخرات اليجار 
والر�سوم و�سريبة القيمة امل�سافة املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي وكذلك تطبيق الغرامات املالية املتفق عليها مبوجب 
هذا العقد واح�سار براءة الذمة من ا�ستهالك املاء والكهرباء والت�سالت مع الزامها الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ 

حقوق املنذرة الخرى. لت مع الزامها الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1243(  

املنذرة / مرا�س لل�سيافة والتجزئة - �س ذ م م
العنوان : - اعمار �سكوير - املبنى رقم ١ - مكتب 3٠١ - وميثلها ال�سيد/ حممد قا�سم حممد قا�سم مبوجب وكالة رقم ١/٢6١٠88/٢٠١7 

املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ  ٢٠١7/١١/٢8 ، هاتف : ٠564977١١١ ، ٠5٠98٠5358 
�سد املنذر اليها الأوىل / بوبا �سالون ونيل �سبا - �س ذ م م - رخ�سة جتارية - رقم 68١769 - املنذر اليها الثانية / اأفراح احمد عبداهلل 
علي ريد اخلباز - كويتية اجلن�سية رقم جواز �سفر - ٠٠38344٠9 - العنوان : املحل رقم )٢6( - مب�سروع �سيتي ووك - امل�سيد على قطعة 

الر�س رقم ١٢٠5 )943٢ - 343( منطقة الو�سل - اإمارة دبي - هاتف : ٠5٠٢١3333١ - ٠55564١٠7١  
مبوجب عقد اإيجار موؤرخ ٢٠١٢/١٢/3٠ ا�ستاأجرت املنذر اليها الأوىل من املنذرة املحل رقم )٢6( - مب�سروع �سيتي ووك - امل�سيد على 

قطعة الر�س رقم ١٢٠5 )943٢-343( منطقة الو�سل ، ملدة 4 �سنوات من وفقا لل�سروط املبينة بعقد اليجار. 
ادناه ومببلغ وقدره / 378.١٢٢ درهم )ثالثمائة وثمانية  املبينان  ال�سيكات  اليها الوىل مقابل جزء من بدل اليجار  املنذر  �سلمت 
و�سبعون الف ومائة واثنان وع�سرون درهم ( ال�سيك رقم ٠٠٠٠٠9 املوؤرخ ٢٠١8/4/١٠ بقيمة مبلغ ١93.56١ درهم وال�سيك رقم ٠٠٠٠١٠ 
امل��وؤرخ ٢٠١8/5/١٠ مببلغ وقدره ١93.56١ وامل�سحوبان على بنك الكويت الوطني وقد ارتدا دون �سرفهما.  فان  امل��وؤرخ ١٠/٢٠١8/5 
املنذرة تنذر املنذر اليهما ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيكات املرت�سدان بذمتهما بالكامل خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمهما النذار 
بجميع حقوقهما  املنذرة  كما حتتفظ   ، با�سرتداد حقوقهما  الكفيلة  القانونية  الج��راءات  لتخاذ  اللجوء  اىل  املنذرة  �ست�سطر  وال 

للمطالبة ب�سداد قيمة اي �سركات مرجتعة م�ستقبال وما ي�ستجد مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى.  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1282(

املنذر : مرا�س العقارية - �س ذ م م - رقم الهاتف : ٠5٠558845٠ 
�سد املنذر اليها الأوىل : مطعم  ذا جاك - �س ذ م م - العنوان : مكتب رقم 8-١٠ ملك امل�سرف العربي لال�ستثمار 
والتجارة اخلارجية - الكائن على قطعة الر�س رقم ١56-١١9 مبنطقة الرقة - اإمارة دبي - هاتف رقم : ٢567767-٠4 

، رقم الهاتف املتحرك : ٠55٢٠37543 فاك�س رقم : ٠4٢567768  �س ب ٢44٠6 دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 
املنذر اليه الثاين / ر�ساد �سريينوف - العنوان : مكتب رقم 8- ١٠ ملك امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية 
- الكائن على قطعة الر�س رقم ١56-١١9 مبنطقة الرقة - اإمارة دبي - هاتف رقم ٢567767-٠4 ، رقم الهاتف املتحرك 

: ٠55٢٠37543 فاك�س رقم : ٠4٢567768  �س ب : ٢44٠6 دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 
يخطر املنذر املنذر اليهما ب�سرورة اللتزام بجميع احكام العقد و�سداد الق�ساط ومتاأخرات اليجار والر�سوم واملبالغ 
 ، ام��ارة دبي   ، الو�سل  ام  ار�س رقم 94١5-343 يف منطقة  املقامة على   M4-٠3 امل�ستاأجرة رقم الوحدة  املرتتبة على 
الإم��ارات العربية املتحدة.   يف غ�سون خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم الن��ذار وال �ست�سطر املنذرة اىل اللجوء 
لتخاذ الجراءات القانونية الكفيلة با�سرتداد حقوقها ، كما حتتفظ املنذرة بجميع حقوقها للمطالبة ب�سداد قيمة اي 

�سيكات مرجتعة م�ستقبال وما ي�ستجد. مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1241(

املنذر : ا�ستثمار العقارية منطقة حرة - �س ذ م م 
العنوان : املقر الرئي�سي لدى دبي القاب�سة - ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت - مكتب رقم ١ - ام �سقيم 3 اإمارة دبي - 

الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 4435١١١١-97١+ �س ب : 5٠٠٢7٢ 
املنذر اليه : تييبكال دوت�س لتح�سري املعجنات )رخ�سة مهنية( رقم )796٢9١( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 
البلدية  الر���س رقم  دبي - قطعة  املر�سى   - بردبي   - Amwaj-GM13 منطقة حرة  - وعنوانه : حمل رقم 
 : الإل��ك��رتوين  الربيد   ،  +3١6٢7١١٠١٠4 : ، هاتف حممول  دب��ي  اإم��ارة   ،  ١١58١7437٠ : رق��م مكاين   ،  )39٠-٢54٢(

 sahsah10@liv.nl
 Amwaj-GM13 رقم  حمل  بذمتها  املرت�سدة  اليجار  متاأخرات  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر  املنذر  يخطر 
اإمارة   ، منطقة حرة - بردبي - املر�سى دبي - قطعة الر���س رقم البلدية )٠54٢-39٢( رقم مكاين ١١58١7437٠ 
دبي ،  يف غ�سون ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �ست�سطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�سائية 
اخلا�سة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�سداد 
املحاماة مع  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  الزامها  الفعلي مع  متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء 

حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1241(

املنذرة / بوك�س بارك - �س ذ م م  وميثلها ال�سيد/ حممد قا�سم حممد قا�سم مبوجب وكالة رقم ١/٢6١٠88/٢٠١7  
املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ  ٢٠١7/١١/٢8 - العنوان : - اعمار �سكوير - املبنى رقم ١ - مكتب 3٠١  - 

دبي ، الإمارات العربية املتحدة - �س ب : ١٢33١١  رقم الهاتف : ٠5٠558845٠  
�سد املنذر اليها / اي�سكيب ذا روم �سالة األعاب اللكرتونية - �س ذ م م - العنوان : حمل رقم -M3 0304 - الو�سل 
- اإمارة دبي - قطعة الر�س رقم )1230( رقم البلدية )9410-343( هاتف متحرك رقم : 6632604-

gmail.comeyad77@ : اللكرتوين الربيد   -  122112  : ب  �س   -  050
والت�سميم  التجهيز  اعمال  النتهاء من  و�سرورة  العقد  احكام  بجميع  اللتزام  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
قطعة  على  الكائن   M303-04 رقم  امل�ستاأجرة  للوحدة  العقد  لبنود  تنفيذا  املنذرة  ومراجعة  املقاول  وتعيني 
الر�س رقم ١٢3٠ رقم البلدية 94١٠-343 مبنطقة الو�سل - اإمارة دبي الإمارات العربية املتحدة ، يف غ�سون ثالثني 
باملنازعات  اخلا�سة  الق�سائية  للجنة  اللجوء  اىل  املنذرة  �ست�سطر  واإل  الإع��الن  هذا  ن�سر  تاريخ  وذل��ك من  يوما 
اليجار  و�سداد متاأخرات  املوؤجرة  العني  باخالء  اليها  املنذر  الزام  بغر�س  دبي  باإمارة  وامل�ستاأجرين  املوؤجرين  بني 
والغرامات املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ 

كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1265(

املنذر / �سركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية - فرع دبي 
املنذر اليها / اقيورا للخدمات الفنية - �س ذ م م 

ب��دب��ي ينذر  ال��ع��دل  ل���دى ك��ات��ب  ان����ذار ع���ديل وامل�����س��ج��ل  مب��وج��ب الن����ذار رق���م ١/١9٠7١/٢٠١9 
امل��وؤرخ يف  الإيجار رقمي ٠٠٠4٢6  �سيكي  درهم قيمة  ب�سداد مبلغ 364٠٠  اليها  املنذر  املنذر  وينبه 
٢٠١8/١١/١ وامل�سحوب على بنك را�س اخليمة الوطني وال�سيك رقم ٠٠٠٢7 املوؤرخ يف ١/١/٢٠١9 
املنذرة  املوؤجرة وت�سليمها اىل  العني  الوطني وب�سرورة اخالء  راأ�س اخليمة  وامل�سحوب على بنك 
خالية من ال�سخا�س وال�سواغل مع اإح�سار براءة الذمة من هيئة املياه والكهرباء وذلك خالل 
ثالثون يوما من تاريخ اعالن النذار وال �سي�سطر املنذر ا�سفا اىل اتخاذ الج��راءات القانونية 
وامل�ساريف حتى  والر�سوم  ببدل اليجار  الزامها  املاأجور مع  اليها من  املنذر  والق�سائية لخالء 

تاريخ الخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
اإعالن بالن�شر

رقم )2019/1276 (
املخطرة / املوثوق للعقارات 

املخطر اليها : تول بيا ميدل اي�ست - �س ذ م م 
قيمة  درهم   857٠8 مبلغ  �سداد  ل�سرورة  اليها  املخطر  اىل  الخطار  بهذا  املخطر  تتوجه 
 :   ٢٠١7/7/١6 م��ن  للفرتة  اليها  املخطر  ذم��ة  يف  امل��رت���س��دة  الي��ج��اري��ة  امل��ال��ي��ة  امل��ب��ال��غ 
٢٠١9/٢/4 ، ويف حالة عدم التزام امل�ستاأجر بال�سداد خالل املدة القانونية ثالثون يوما من 
تاريخ ا�ستالم هذا النذار بالطرق القانونية. �سوف تقوم املخطرة باتخاذ كافة الجراءات 
اليجارية  الدعوى  اقامة  فيها  اليها مبا  املخطر  ال�سامنة حلقها يف مواجهة  القانونية 
 ٢٠٠7 ل�سنة   ٢6 بالقانون  وامل��ع��دل   ٢٠٠8 ل�سنة   33 القانون  لأح��ك��ام  وفقا  الخ��الء  وطلب 

ايجارات ، مع حتميل املخطر اليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

اإعالن بالن�شر
رقم )2019/1275 (

املخطرة / املوثوق للعقارات 
املخطر اليها : دايركت جلوبال تلفزيون - �س ذ م م  

قيمة  درهم   4975١ مبلغ  �سداد  ل�سرورة  اليها  املخطر  اىل  الخطار  بهذا  املخطر  تتوجه 
 :   ٢٠١8/١/3٠ م��ن  للفرتة  اليها  املخطر  ذم��ة  يف  امل��رت���س��دة  الي��ج��اري��ة  امل��ال��ي��ة  امل��ب��ال��غ 
٢٠١9/٢/4 ، ويف حالة عدم التزام امل�ستاأجر بال�سداد خالل املدة القانونية ثالثون يوما من 
تاريخ ا�ستالم هذا النذار بالطرق القانونية. �سوف تقوم املخطرة باتخاذ كافة الجراءات 
اليجارية  الدعوى  اقامة  فيها  اليها مبا  املخطر  ال�سامنة حلقها يف مواجهة  القانونية 
 ٢٠٠7 ل�سنة   ٢6 بالقانون  وامل��ع��دل   ٢٠٠8 ل�سنة   33 القانون  لأح��ك��ام  وفقا  الخ��الء  وطلب 

ايجارات ، مع حتميل املخطر اليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1268(

املنذرة  : �سركة ال�سفوة للعقارات )ذ م م( 
املنذر اليها : �سركة ريد كيوب �سي�ستم�س - ذ م م 

اليجار  بدل  �سداد  ب�سرورة  العديل  الن��ذار  هذا  اليها مبوجب  املنذر  تنذر  املنذرة  ان 
منطقة   )٢4٢/١6١( رق��م  الر����س  قطعة  على  ال��واق��ع   )4( رق��م  امل�ستودع  ع��ن  امل��ت��اأخ��ر 
الق�سي�س خالل مهلة )3٠( يوما التي حددها قانون اليجارات وال فان املنذرة �سوف 
ت�سطر ملبا�سرة كافة الجراءات القانونية الكفيلة بتح�سيل حقوقها واخالء املنذر اليها 
من العني املوؤجرة وا�ستالمها خالية من اي �ساغل ، بالإ�سافة اىل حتميل املنذر اليها 

كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدع�ى 2018/2650  ا�شتئناف جتاري   

م  ذ   - الكهربائية  للمقاولت  فاي�سي  �سركة   -١ ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف /ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري - �س 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   - املالكي  فندي  م�ستت  عبا�س   / ع وميثله  م 
بالدعوى رقم ٢٠١8/647 جتاري كلي بتاريخ ٢٠١8/١١/٢٢ وحددت لها 
جل�سه يوم الربعاء  املوافق ٢٠١9/٢/٢٠  ال�ساعة ١٠.٠٠ �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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عربي ودويل

وللرجال ن�صيب
التاأنيث �سجل  ت��اء  اكت�سحت      لئن 
الدميقراطي  املع�سكر  يف  ال��رت���س��ح  
عن  ي��غ��ب  مل  اإذ  حت��ت��ك��ره  ل  ف��اإن��ه��ا 
القائمة مر�سحون من الذكور. وجند 
اأعلن تر�ّسحه يف  ال��ذي  ك��وري بوكر، 
1 ف��رباي��ر ب��ال��دع��وة اإىل ال��وح��دة يف 
املولعني  اأحد  املنق�سمة. وهو  اأمريكا 

بتويرت، وخطيب جيد.
  و�سناتور نيوجر�سي هذا، الذي غالباً 
ما يقارن بباراك اأوباما، اأعزب ، وهو 
رئي�سا  ينتخب  مل  ب��ل��د  يف  ���س��اذ  اأم���ر 

بدون زوجة منذ عام 1884.
  كما اأعلن جوليان كا�سرتو تر�ّسحه 
والإ�سبانية  الإجن��ل��ي��زي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
12 يناير ، يف خ�سم ج��دل حول  يف 
مك�سيكي،  م��ه��اج��ر  حفيد  ال��ه��ج��رة. 
، ياأمل  اأوب��ام��ا  ل��ب��اراك  ووزي���ر �سابق 
اأنطونيو  ل�سان  ال�سابق  العمدة  ه��ذا 
اأ�سل  م���ن  رئ��ي�����س  اأول  ي�����س��ب��ح  اأن 
لت��ي��ن��و���س ل��ل��ولي��ات امل���ت���ح���دة.    يف 
ال�سباق يف  حني دخل بيت بوتيجيغ، 
الأمريكيني  م��ن  وطلب  يناير،   23
م�ستفزا  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  اإىل  ال��ت��ط��ل��ع 
دونالد ترامب من زاوية �سّنه.  وقد 
ي�����س��ب��ح ع��م��دة ج��ن��وب ب��ي��ن��د بولية 
يف  معلن  مثلي  مر�سح  اأول  اإن��دي��ان��ا، 
الأمريكية  ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
الدميقراطيني.     ب��رت���س��ي��ح  ف���از  اإذا 
تر�ّسحه قبل  دي���الين،  واأع��ل��ن ج��ون 
عام ون�سف ، لكنه ينطلق من م�سافة 
يف  انتخب  �سئيلة.  وفر�سه  طويلة، 
جمل�س النواب حيث ميثل ماريالند 
منذ عام 2012 ، وهو يفتخر بكونه 
واحللول  ال��ت�����س��وي��ات  يف  املتخ�س�س 
الو�سط ال�سيا�سية ، يف وقت تعي�س فيه 
نظري  ل  انق�ساما  املتحدة  ال��ولي��ات 
له يف تاريخها.   اأما اأندرو يانغ، فقد 
 2017 عام  نهاية  بهدوء يف  انطلق 
، حمذراً من خماطر التكنولوجيات 
الوليات  يف  الت�سغيل  على  اجلديدة 
ا،  اأي�سً املحتمل  غ��ري  وم��ن  امل��ت��ح��دة. 
هذا  الأع���م���ال  رج���ل  تر�سيح  ي��ت��م  اأن 
غري املعروف على اجلانب الآخر من 

املحيط الأطل�سي.

تنوع غري م�صبوق
    تتميز قائمة املر�سحني بتنوع غري 
م�سبوق. وعموما، يدفع اغلب هوؤلء 
اإىل  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب  ببو�سلة 
وحتديدا  املا�سي،  م��ن  اأك��رث  الي�سار 
ال�����س��ح��ي. وقد  ال��ن��ظ��ام  يف م�����س��ال��ة 
ال�سخ�س  ف��ع��ال  ب��ي��ن��ه��م  م���ن  ي���ك���ون 
ال����ذي ���س��ي��واج��ه دون���ال���د ت���رام���ب يف 
غ�سون ب�سعة اأ�سهر.      وتبقى اأبرز 
من  القيا�سي  العدد  هي  املالحظات 
�سيدات،  خم�س  اأعلنت  فقد  الن�ساء. 
ولية  ع��ل��ى  حت�سلن  اأن  ل��ه��ن  ���س��ب��ق 
انتخابية، عن تر�سحهن لالنتخابات 
يف  الدميقراطي  للحزب  التمهيدية 
النتخابات الرئا�سية لعام 2020 يف 
اإنه رقم قيا�سي  الوليات املتحدة.    
مطلق، تعّدى اأّي انتخابات متهيدية 
ف��ق��ب��ل عامني  ال���ت���اري���خ.  اأخ������رى يف 
ون�����س��ف ف���ق���ط،  اأ���س��ب��ح��ت هيالري 
�سباق  تخو�س  ام����راأة  اأول  كلينتون 
احلدث  ذاك  ويبدو  الأبي�س،  البيت 
التاريخي بعيًدا اليوم.. فقد تغريت 

اأ�سياء كثرية منذئذ.
الدميقراطية،  امل��ر���س��ح��ة  ه��زمي��ة     
ال�سلوك  وخ���ا����س���ة  م��ي��ت��و،  وح���رك���ة 
ترامب،  دون��ال��د  للرئي�س  ال��ذك��وري 
املناه�سة  ال�سيا�سات  اإىل  بالإ�سافة 
للتنظيم  وامل��ن��اه�����س��ة  ل��الإج��ه��ا���س 
نقا�سا  جميعها  اأث�����ارت  ال��ع��ائ��ل��ي... 
الن�ساء  تعبئة  يف  و���س��اه��م��ت  وط��ن��ي��ا، 

اأكرث من اأي وقت م�سى.
   ف���ق���د ك���ان���ت ه���ن���اك ال���ع���دي���د من 
املظاهرات الكربى، وخا�سة م�ساركة 
النتخابات  يف  ال��ن�����س��اء  م��ن  ال��ع��دي��د 
الن�سفية، والتي اأ�سفرت عن انتخاب 
عدد قيا�سي من الن�ساء ، خا�سة من 
اجلانب الدميقراطي.   »دعونا نكون 
وا�سحني جدا: اليوم، املراأة هي قلب 

وروح القاعدة الدميقراطية، والوقود 
النتخابات”،  يف  الفوز  يغذي  ال��ذي 
نارال  رئي�سة  ه��وغ��ي،  اإيلي�س  كتبت 
وهي  اأمريكا،  يف  لالختيار  املنا�سرة 

منظمة تدافع عن الإجها�س.

بورتريه
اخلم�س  امل���ر����س���ح���ات  مت��ت��ل��ك  ل     
القوا�سم  م����ن  ال���ك���ث���ري  ل���ل���رئ���ا����س���ة 
كامال  با�ستثناء جن�سهن.  امل�سرتكة، 
التاميل  م����ن  اأ����س���ول���ه���ا   ، ه���اري�������س 
هندي  طبي  باحث  ابنة  وجامايكية، 
وخبرية اقت�سادية جامايكية ، ُعرفت 
كنائب عام لكاليفورنيا قبل الرت�سح 
للح�سول على مقعد �سيناتور يف تلك 

اأف�صلية
     ل��ك��ن، لأول م���رة يف ال��ت��اري��خ، يف 
تكون  اأن  ه��ذا،  الأبي�س  البيت  �سباق 
واأف�سلية  م��ي��زة  مي��ث��ل  رمب���ا  ام�����راأة 

ولي�س عائقا. 
خا�سة اإذا اأ�سر دونالد ترامب وا�ستمّر 
 - خ�سوم�����ه  واإه��ان��ة  ال���س��ت��ه��زاء  يف 
اإليزابيث  ُيلّقب على �س������بيل املث���������ال 
لأنه������ا  “بوكاهونتا�س”،  ب���  وارن 
ادع������ت اأن دم الهنود احلمر يج�����ري 

يف عروقها. 
اب���ت���ع���اد عدد  اإىل  ه����ذا  ي������وؤدي  وق����د 
وت�سريع  عن��������ه،  الناخبات  من  اأك��رب 
وهو  الدميقراطيني،  اإىل  هروبهن 
النتخابات  يف  ب��ال��ف��ع��ل  ل��وح��ظ  م���ا 

ال�سابقة.  
   »ي��ب��دو اأن ع��ام 2020 ه��و الوقت 
املنا�سب لتفوز امراأة برت�سيح احلزب 
الدميقراطي، وتنجح يف اإزاحة رئي�س 
ترى  ورطة”،  يف  ولي���ت���ه  م��ن��ت��ه��ي��ة 
وا�سنطن  ج���ورج  بجامعة  الأ���س��ت��اذة 

لرا براون.

ق��ال��ت امل��ر���س��ح��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة، اأن 
كراهية الن�ساء �ساهمت يف هزميتها. 
ول �سك اأنه ي�سعب التحديد الكمي 
لعديد العوامل الأخرى التي عملت 
النمطية  ال�سور  ت��زال  �سدها.   ول 
املجتمع  يف  ح��ّي��ة  امل�سبقة  والأح���ك���ام 
الآن  واملر�سحات هن من  الأمريكي. 
على  لي�س  �سلبية  تعليقات  مو�سوع 
مظهرهن  ع��ل��ى  وامن�����ا  ب���راجم���ه���ن، 
“لي�ست  عال”،  “�سوت  و�سلوكهن: 
ودودة”، “لي�ست لطيفة”، “مت�سلقة 
ومتكلفة”، تعليقات نادرا ما قيلت يف 
مر�سحني قبل البداية ر�سميا ، حيث 
ا�ستبدادية  باأنها  كوبلو�سار  و�سفت 

مع فريقها.

الولية عام 2016، وتطمح اإىل اأن 
الب�سرة  ذوي  من  رئي�سة  اأول  ت�سبح 

ال�سوداء للوليات املتحدة.
، وه���ي مدعية  ك��ل��وب��و���س��ار     امي���ي 
يف  هينبني  مقاطعة  يف  �سابقة  عامة 
ميني�سوتا و�سناتور منذ عام 2006 
، وهي واحدة من املر�سحني القالئل 
الذين ينحدرون من الغرب الأو�سط 
، و�سط اأمريكا. تتبنى ق�سية التغرّي 
الهجرة  ن���ظ���ام  واإ������س�����الح  امل���ن���اخ���ي 
عن  ال��ن��اج��م��ة  “امل�سينة”  وامل���اآ����س���ي 
نظام التاأمني ال�سحي غري املتكافئ. 
ا�ستقطابية  ق�����س��اي��ا  ب���ق���وة  ت���ط���رح 
عميقة يف الوليات املتحدة.    مثلها 
مثل املناف�ستني ال�سابقتني ، جتاوزت 

اخلم�سني.  ج��ي��ل��ي��ربان��د  ك��ري���س��ن 
قاتلت   ،2009 ع���ام  م��ن��ذ  �سيناتور 
ك���ث���ريا ���س��د ال��ت��ح��ر���س اجل��ن�����س��ي يف 
اجلي�س قبل ظهور حركة ميتو التي 
اإليزابيث  ق������وي.     ب�سكل  ت��دع��م��ه��ا 
احلزب  ي�سار  على   ، عاًما   69 وارن، 
ال�سابقة يف جامعة  القانون  اأ�ستاذة   ،
خالل  م��ن  �سمعتها  ب��ن��ت   ، ه���ارف���ارد 
�سرتيت،   وول  ل��ت��ج��اوزات  ال��ت�����س��دي 
وا����س���ت���ه���رت ب���ك���ف���اح���ه���ا ل���ل���ح���د من 
اأزمة  بعد  املالية  املوؤ�س�سات  جت��اوزات 
اإن�ساء  2008. وقد عملت على  عام 
للم�ستهلك  امل��ال��ي��ة  احل��م��اي��ة  مكتب 
يف  ���س��ي��ن��ات��وًرا  انتخابها  يتم  اأن  قبل 

ما�سا�سو�سيت�س.

واأخريا ، �ساركت تول�سي غابارد، 37 
عاما، اأ�سيلة جزر �ساموا، يف احلرب 
على العراق، واأ�سبحت ممثلة هاواي 

يف جمل�س النواب.

تعليقات �صلبية
�ستتمّكن  ه���ل  امل���ج���ه���ول:  ي��ب��ق��ى     
النتخابات  يف  ال���ف���وز  م���ن  ام�������راأة 
ال��درا���س��ات، فاإن  ال��رئ��ا���س��ي��ة؟  ح�سب 
الت�سويت  يف  ي������رتددون  ال��ن��اخ��ب��ني 
لمراأة. وقد فازت هيالري كلينتون 
بالقرتاع ال�سعبي باأ�سبقية تقارب 3 
ماليني �سوت على مناف�سها دونالد 
خ�سرت  لكنها   ،2016 ع��ام  ت��رام��ب 
الن��ت��خ��اب��ات. ويف ع���دة م��ن��ا���س��ب��ات ، 

رقم قيا�سي مطلق، فاق اأي 
انتخابات متهيدية اأخرى يف التاريخ

ل متتلك املر�سحات اخلم�س للرئا�سة الكثري 
من القوا�سم امل�سرتكة، با�ستثناء جن�سهن

 لأول مرة يف التاريخ، اأن تكون امراأة ميزة 
ولي�ش عائقا يف �صباق البيت الأبي�ش الفجر

 يدفع اأغلب املرت�سحني بو�سلة 
احلزب الدميقراطي اإىل الي�سار

عــــــــــــــــوامــــــــــــــــل 
ـــــــــــــــدة  عـــــــــــــــدي
ــــــاهــــــمــــــت يف  �ــــــص
ـــــــذه الــتــعــبــئــة  ه
ـــتـــثـــنـــائـــيـــة ال�ـــص

لــــــلــــــنــــــ�ــــــصــــــاء 

ل تزال ال�صور النمطية والأحكام امل�صبقة حّية يف املجتمع الأمريكي ويرتدد الناخب يف الت�صويت لمراأة

•• الفجر - خرية ال�شيباين
اأ�صابيع  عدة  منذ  الأبي�ش  البيت  نحو  ال�صباق  بداأ 
املر�صحون  كــان  ولئن  الــدميــقــراطــي.  املع�صكر  يف 
لون للمرتاهنني يف النتخابات الرئا�صية لعام  املف�صّ
جو  ال�صابق،  اأوباما  بــاراك  رئي�ش  نائب   -  2020
ال�صابق  الدميقراطي  واملر�صح  وال�صيناتور  بايدن، 
بريين �صاندرز ، والنائب ال�صابق بيتو اأورورك - مل 
 ، النجوم  كل  عادة  على  و�صيتاأخرون  بعد  يتقدموا 
فان ع�صرات املر�صحني الآخرين �صارعوا اإىل تقدمي 
اأوراق اعتمادهم خلو�ش ال�صباق، وذلك قبل عام من 

التمهيدية الأوىل ..

كامال هاري�س

اجلميع يريد هذا املكتب

كري�سن جيليرباند

تول�سي غابارد

اإليزابيث وارن

يف مواجهة ذكورية ترامب:

ن�ساء على خط انطالق �سباق رئا�سية عام 2020...
املراأة هي قلب وروح القاعدة الدميقراطية والوقود الذي يغذي الفوز يف النتخابات

اميي كلوبو�سار

النواب الأمريكي يجّنب البالد اإغالقًا حكوميًا و�سيكًا 
�سيعلن حالة الطوارئ الوطنية لتمويل بناء اجلدار احلدودي.

اخلمي�س  �سابق  وقت  ال�سيوخ يف  اأق��ّره جمل�س  ال��ذي  القانون  وم�سروع 
الذي طلبه  املبلغ  ربع  �سوى  16، ل يلحظ  مقابل  83 �سوتاً  باأغلبية 
الرئي�س اجلمهوري لتمويل بناء اجلدار احلدودي الذي يريد ت�سييده 

على احلدود مع املك�سيك والذي يعار�سه الدميوقراطيون ب�سدة.
اجلدار  لبناء  دولر  مليارات  بقيمة خم�سة  ترامب طلب متوياًل  وكان 
وحتقيق اأحد اأبرز وعوده النتخابية لكن م�سروع املوازنة مل يلحظ �سوى 
وا�ستعا�س عنها  الن�ّس جتّنب كلمة جدار  اأّن  1،4 مليارات دولر، كما 
ب�”�سياج” اأو “حاجز«. واإذا مل يوقع ترامب هذه املوازنة وين�سرها قبل 
منت�سف ليل اجلمعة-ال�سبت فاإّن البالد �ست�سهد اأزمة اإغالق حكومي 
جديدة ما يعني اأن ربع الإدارات الفدرالية �ست�سطر لغلق اأبوابها جمدداً 
ب�سبب عدم وجود موازنة لتمويل عملها. واإذا كان م�سروع قانون املوازنة 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

�سوت   300 باأغلبية  اخلمي�س  م�ساء  الأم��ريك��ي  ال��ن��واب  جمل�س  اأق���ّر 
البالد  الفدرالية يجّنب  الإدارات  لتمويل  قانون  128 م�سروع  مقابل 
باأغلبية �ساحقة يف جمل�س  اإق��راره  و�سيكاً، وذلك بعيد  اإغالقاً حكومياً 

ال�سيوخ.
ل اإليه احلزبان الدميوقراطي واجلمهوري بعد  وهذا الن�ّس الذي تو�سّ
مفاو�سات �ساّقة يوؤّمن التمويل الالزم لعمل الإدارات الفدرالية لكّنه ل 
يوّفر التمويل الذي طلبه الرئي�س دونالد ترامب لبناء جدار حدودي 

مع املك�سيك.
اإن  بالقول  الكونغر�س  يف  الن�س  اإق���رار  ا�ستبق  الأبي�س  البيت  اأّن  بيد 
نف�سه  الوقت  يف  لكّنه  اإليه،  يحال  حاملا  وين�سره  عليه  �سيوّقع  الرئي�س 

هذا مل يلّب طلب ترامب بتمويل بناء اجلدار، فاإّن الرئي�س اجلمهوري 
قّرر ا�ستخدام �سالحياته باإعالن حالة الطوارئ الوطنية لتوفري املال 
الالزم لإمتام م�سروع، بح�سب ما اأعلن البيت الأبي�س وزعيم الأغلبية 

اجلمهورية يف جمل�س ال�سيوخ ميت�س ماكونيل.
وقال ماكونيل اإّن الرئي�س “اأعلن اأّنه م�ستعّد لتوقيع” م�سروع املوازنة 
موؤّكداً اأنه يدعم هذا  و”�سيعلن يف الوقت نف�سه حالة طوارئ وطنية”، 

الإجراء الذي ي�سمح للرئي�س بتجاوز الكونغر�س جلمع الأموال.
اإعالن  على  ترامب  ع��زم  الأبي�س  البيت  اأّك��د  ماكونيل  ت�سريح  وبعيد 

حالة الطوارئ الوطنية لتمويل بناء اجلدار.
لكّن قرار ترامب لقي على الفور انتقاداً حاداً يف املع�سكر الدميوقراطي. 
�سومر  ت�ساك  ال�سيوخ  جمل�س  يف  الدميوقراطية  الأقلّية  زعيم  وق��ال 

“�سيكون اأمراً �سيئاً للغاية«.

 دعوة لتوفري 920 مليون دولر 
مل�ساعدة لجئي الروهينجيا يف 2019

•• جنيف-وام:

دعت املنظمة الدولية للهجرة ومفو�سية الالجئني التابعتان لالأمم املتحدة 
يف بيان  اأم�س اإىل توفري نحو 920 مليون دولر من اأجل خطة ال�ستجابة 
ل��ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات الإن�����س��ان��ي��ة اإىل اأك���رث م��ن 900 األ���ف لج���ئ م��ن اأقلية 
الروهينجيا فروا من ميامنار اإىل بنجالدي�س اإ�سافة اإىل 330 األفا من الفئات 
خالل  وذلك  بنغالدي�س  يف  الالجئني  لهوؤلء  امل�سيفة  باملجتمعات  ال�سعيفة 
امل�ساعدات  التمويل تقدمي  الهدف من هذا  اأن  البيان  واأو�سح  العام احلايل. 
واخلدمات الأ�سا�سية مثل الغذاء واملاء وال�سرف ال�سحي واملاأوى والتي متثل 
اأكرث من ن�سف احتياجات التمويل هذا العام اإ�سافة اإىل القطاعات الرئي�سة 

الأخرى مثل ال�سحة واإدارة املوقع واأن�سطة احلماية والتعليم والتغذية .
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العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/13801  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / ١-ا����س���رتوك���ت���ورا����س ال��ي��ك��ات�����س ل��ل��م��ق��اولت ��������س.ذ.م.م 
اأقام  قد  ام��ني  حممد  ا�ستياق  /حممد  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
 348٠٠( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
وال��ر���س��وم وامل�ساريف رقم  دره���م( دره��م وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )٢٠٠٠( دره��م 
الربعاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB188117181AE:ال�سكوى
املوافق ٢٠١9/3/6 ال�ساعة ٠9.3٠ �س بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

                يف  الدع�ى 2019/3  دعاوى م�شتعجلة جتارية
اىل املدعي عليه / ١-حممد انور �سر حممد برويز ٢- حممود احمد حممد 
املدعي /احلمد  ان  القامة مبا  �سيخ حممد عثمان جمهول حمل  �سريف 3- 
انرتنا�سيونال للمقاولت �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
ب�سفة م�ستعجلة بتعيني خبري هند�سي والر�سوم وامل�ساريف وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   ٠8.3٠ ال�ساعة   ٢٠١9/٢/١7 املوافق  الحد  يوم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف  الدع�ى 2018/102  جلان عقارية

اىل املدعي عليه / ١-روين كونز جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
�سركة تي ات�س او اي للتطوير العقاري ���س.ذ.م.م وميثله:�سعاد حممد 
عبدالعزيز عبدالغني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها �سيك عقاري 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق ٢٠١9/٢/٢٠ ال�ساعة ١١.٠٠ �س 
مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

اللجان الق�شائية    اخلا�شة 

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/13776  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-الكاظمة لل�سفر وال�سياحة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
دروي�س  بن  بطي  خليفة  وميثله:عبيد  عبدالعزيز  حميد  /حممد  املدعي  ان  مبا 
الفال�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )٢٠٠٠( وتذكرة عودة مببلغ  درهم  دره��م(   ١١3.956(
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB188777967AE/2018:ال�سكوى رق��م 
اخلمي�س املوافق ٢٠١9/3/١4 ال�ساعة ٠9.3٠ �س بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/136  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-جنوم الغد لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
عليك  اأق��ام  قد  عبدالنعيم  عبداللطيف  حممد  اللطيف  /عبد  املدعي  ان  مبا 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٢37٠٠ درهم( درهم 
 MB189109412AE:وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠( درهم رقم ال�سكوى
�س   ٠8.3٠ ال�����س��اع��ة   ٢٠١9/3/١٢ امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 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 الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/13804  عمايل جزئي
حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ١-امل����رزم   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  القامة مبا ان املدعي /ن�سيم جاويد م�سيح �ساردار م�سيح قد 
 ٢7833( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
الربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB188837434AE:ال�سكوى
املوافق ٢٠١9/3/6 ال�ساعة ٠9.3٠ �س بالقاعة:ch1.A.2 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 الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/13085  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  اي�ست  ميدل  اي��ه  دي  ١-يف   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  ب��اراب وميثله:روكز جورج حبيقه قد  القامة مبا ان املدعي /راجيف 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
)59٠١5.54( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة �س   ١٠.٠٠ ال�ساعة   ٢٠١9/٢/٢5 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/10409  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-�سون للو�ساطة العقارية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /منى حممد علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )76437 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠( 
 MB185773842AE/2018:درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
�س   ٠8.3٠ ال�����س��اع��ة   ٢٠١9/3/5 امل���واف���ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
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 الأقل ، علما بان الدعوى جددت من ال�سطب.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2019/329 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهما/١- نيون المارات ٢- جمموعة نيون المارات وورلد 
فلكناز  التنفيذ/م�ساريع  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  واي��د 
العامة وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )757735( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2019/206 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سدهم/١- �سركة اخلزنة لتجارة مواد البناء ذ.م.م ٢- عبدالر�سيد كاركل 
حممد ح�سني )كفيل �سخ�سي اول �سركة اخلزنة لتجارة مواد البناء ذ.م.م( 3- حممد 
ربيع عبدالر�سيد )كفيل �سخ�سي ثاين �سركة اخلزنة لتجارة مواد البناء ذ.م.م( جمهول 
وميثله:عبدالعزيز  ����س.م.ع  ال��ه��الل  التنفيذ/م�سرف  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
خمي�س علي فرج ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )٢8٢٢57.68( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�سامن 
خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2019/255 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/١- راتى للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/راتى 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ا�س.بي.ايه 
املدعي عليها  ا�ستخدام  اثبات   -٢ املحكمة  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )4٠433( درهم اىل طالب 
التجاري راتي  RATTI وب�سطب ال�سم  التجارية راتي  التجاري للمدعية وعالمتها  ال�سم 
RATTI من ال�سم التجاري جلميع �سركات املدعي عليها وفروعها ب�سجل ال�سماء التجارية 
الدولة والزام  امارات  بامارة دبي دبي وجميع  التجارة وال�سناعة  بالدائرة القت�سادية وغرف 
املدعي عليها بالكف عن منازعة املدعية يف ا�سمها التجاري وعالمتها التجارية والكف عن اعمال 
املناف�سة غري امل�سروعة والتي من �ساأنها ال�سرار باملدعية والزامها بازالة ال�سم التجاري من 
باأي �سكل من  ا�ستعماله  علي جميع حمالتها ومعار�سها ومقراتها ومن على منتجاتها وعدم 
ال�سكال وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/11822  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-ال�سركة الكويتية لالغذية )امريكانا( الفرع الرئي�سي جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /حامت عزت ح�سني قطب ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )56٢8٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB185634628AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )٢٠٠٠(
�س   ٠8.3٠ ال�����س��اع��ة   ٢٠١9/٢/٢8 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/12190  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-منارة الرمي لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /احمد مو�سى بلتاجي مو�سى قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )365٠١ درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)٢5٠٠( درهم والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى:MB187540654AE وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق ٢٠١9/٢/٢8 ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف   ، الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/11928  عمايل جزئي
ا�سماعيل  البوم )من ورث��ة عي�سى علي احمد  راع��ي  املدعي عليه / ١-خالد عبداهلل احمد  اىل 
راعي البوم( ٢- فاطمه عبداهلل احمد راعي البوم )من ورثة عي�سى علي احمد ا�سماعيل راعي 
البوم(  3- حممد يو�سف احمد راعي البوم )من ورثة عي�سى علي احمد ا�سماعيل راعي البوم( 
4- نبيل يو�سف احمد راعي البوم )من ورثة عي�سى علي احمد ا�سماعيل راعي البوم( 5- علي 
يو�سف احمد راعي البوم 6- احمد يو�سف احمد راعي البوم 7-عائ�سه يو�سف احمد راعي البوم 
املدعي / ان  ال��ب��وم( جمهول حمل الق��ام��ة مبا  راع��ي  ا�سماعيل  )م��ن ورث��ة عي�سى علي احمد 
ح�سني ابراهيم نا�سري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها 
الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB186066227AE:ال�سكوى رق��م  دره��م(   99٠٠٠(
اأو من  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  ٠8.3٠ �س  ال�ساعة   ٢٠١9/3/5 املوافق 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2018/11312  جتاري جزئي 
نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  متويل  و�سطاء  بانكرز  ترا�ست  عليه/١-  املحكوم  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ ٢٠١9/١/9  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
ل�سالح/روؤى قا�سم حممود بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ )9٢.3٠٠( درهم وتذكرة عودة اىل وطنها عينا او ما يقابلها نقدا 
بقيمة خم�سة الف درهم فقط ما مل تكن قد التحقت بخدمة �ساحب عمل اخر وقت 
تنفيذ احلكم والزمت املدعي عليها باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعية من ن�سيبها 
فيها. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2015/473  تنفيذ عقاري   
مو�سوع الق�سية: تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠١3/١8٠ عقاري كلي واملعدل 
بال�ستئناف رقم ٢٠١4/449 ا�ستئناف عقاري ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )١٠759٠9( 
 ، �سرجيف  التنفيذ:�سريجي  الإعالن:طالب  طالب  وامل�ساريف.  للر�سوم  �سامال  درهم 
املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:١- �سركة املدار لال�ستثمارات ذ.م.م جمهول حمل القامة 
، مو�سوع العالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار 
- املنطقة اخلليج التجاري - الر�س رقم : 9 - الوحدات ارقام: ١٢٠5 - ١٢٠4 - ١١٠7 
 - ١5١ - ٠١5١ - ٠٢3٠4 - ١3٠5 - ١3٠6 - ١3٠7 - ١٢٠6 - ١٢٠9 -١3١ - ٠٢3٠3 - ١٠٠6 -
١3٠9 - ١3٠8- ١5٠6 - ١5٠5 - ١5٠4 - ١5٠3 مببنى �سكال تاور مبنطقة اخلليج التجاري 

وفاء للمبلغ املنفذ به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2018/1934  جتاري كلي 
 -٢ حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  العامة  للتجارة  احلمراء  املنارة  �سركة  عليهم/١-  املدعي  اىل 
راهول جارج �سيام كومار جارج كفيل �سامن 3- �سيام كومار جارج كفيل �سامن جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/م�سرف ابوظبي ال�سالمي وميثله:جابر را�سد حممد جابر 
يف    ٢٠١8/١٢/٢6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ال�سالمي  را�سد 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/م�سرف ابوظبي ال�سالمي بالزام املدعي عليهم بالت�سامن 
فيما بينهم باأن يوؤدوا للم�سرف املدعي مبلغ خم�سة ع�سر مليوناً و�سبعمائة واثنني و�ستون 
الف واربعمائة واثنني وثالثون درهماً و�ستة وع�سرون فل�ساً والزمتهم امل�ساريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماه ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
با�سم  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدع�ى رقم 2018/273  عقاري كلي 

ب��ان املحكمة  ���س��رياز تنوير م��ال��ك جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة نعلنكم  امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/١-  اىل 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠١8/7/١7  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك نور 
)م�ساهمة عامة( بف�سخ العقد املربم بني الطرفني بخ�سو�س الوحدة رقم ١٠8 برح احلبول 
الرا�سي  دائ��رة  ومبخاطبة  للمدعي  العقار  حيازة  وب��رد  بدبي  النخلة  بجزيرة  �سورلني 
والمالك ل�سطب العبارة الواردة يف �سهادة امللكية ب�ساأن ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك 
ل�سالح املدعى عليه مع الزام املدعي بر�سوم ذلك التعديل لدى دائرة الرا�سي والمالك 
وبرف�س ما عدا ذلك من طلبات وبالزام الطرفني باملنا�سب من امل�سروفات مع الزام املدعى 
اتعاب حماماة املدعي. حكما مبثابة احل�سوري قابال  عليه مببلغ ثالثمائة درهم مقابل 
با�سم  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2018/1426  اأح�ال نف�س م�شلمني 
اىل املدعي عليه/١- حممد عايد ثاين �سيف املري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/فاطمة 
�سالح حممد بن ا�سحاق وميثله:هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠١8/١٢/3١  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/فاطمة �سالح حممد 
ثاين  عابد  املدعى عليه حممد  باثبات طالق   -١ املحكمة مبثابة احل�سوري:  ا�سحاق حكمت  بن 
�سيف املري للمدعية فاطمة �سالح حممد بن ا�سحاق طلقة اوىل رجعية بتاريخ ٢٠١8/5/4 اآلت اىل 
طلقة بائنة بينونه �سغرى بانق�ساء العدى دون مراجعة ٢- بالزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية 
كامل �سداقها املقدم واملوؤخر باجمايل مبلغ 5٠٠٠٠ خم�سون الف درهم 3- الزام املدعى عليه باأن 
يوؤدي للمدعية نفقة و�سكنى عدة قدرها مبلغ 35٠٠ ثالثة الف وخم�سمائة درهم ملرة واحدة عن 
كامل فرتة العدة. 4- الزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية متعة قدرها 3٠٠٠ ثالثة الف درهم 5- 
بالزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف وبرف�س ماعدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري 
با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/2710  جتاري كلي

املدعي عليهما / ١-جيجيامون يو كي مليتد ٢- ج��ارث بريثوايت جمهويل حمل  اىل 
القامة مبا ان املدعي /ادفان�سد ميدل اي�ست �سي�ستمز منطقة حرة ذ.م.م وميثله:خليفة 
عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   3.١٢٢.٠٠٠.١77 وق���دره  مببلغ  والن���ف���راد  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
تاريخ  م��ن  املطالبة  جملة  م��ن   %١٢ وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
كفالة.وحددت  املعجل بال  بالنفاذ  و�سمول احلكم  التام  ال�سداد  الدعوى وحتى  اقامة 
  ch2.E.22:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:٢٠١9/٢/٢٠ ال�ساعة:٠9:3٠ �س بالقاعة
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 الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2019/82  جتاري كلي
عبدالعزيز  عبدالعزيز  عزمي   -٢ ����س.ذ.م.م  اك�سربت  ١-ف��ري��ت   / عليهما  املدعي  اىل 
للنقل  ت��راب��ر ط��ه��ران  بايانة  امل��دع��ي /�سركة  ان  الق��ام��ة مب��ا  ا�سحاق جمهويل حم��ل 
ح�سن  وميثله:مع�سومة  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  امل��الح��ة-  ومتثيلية  ال��دويل 
نا�سر ال�سايغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما باأن 
يوؤديا للمدعيى مبلغ وقدره 46٠.3٠6.88 درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع ١٢% 
لها  والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.وحددت  ال�سداد  تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام  من 
جل�سة يوم الثنني املوافق:٢٠١9/٢/١8 ال�ساعة:٠9:3٠ �س بالقاعة:ch2.E.21  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 الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/223  جتاري كلي

اينيكا  ذ.م.م وميثلها ماهي�س  ايه ئي منطقة حرة  اي تي  ا�س  املدعي عليهما / ١-اي  اىل 
فايدياناثان ب�سفته مدير ال�سركة ٢- ماهي�س اينيكا فايدياناثان ب�سخ�سة وب�سفته مدير 
اي��ه ئي منطقة ح��رة ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / ا���س اي تي  �سركة اي 
وميثله:حممد  بار�سافر  بويا  مديرها  وميثلها  ����س.ذ.م.م  للتجارة  �سي�ستم�س  انرتبري�س 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى �سحة احلجز التحفظي  احمد �سعيد ال�سعدي قد 
رقم ٢٠١8/39 حجز حتفظي جتاري ال�سادر بتاريخ ٢٠١9/١/٢١ وثبوت احلق بالزام املدعى 
درهم   57٢.١5١ وق��دره  مبلغ  ب��اأداء  بينهما  فيما  )التكافل(  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما 
والفوائد القانونية بواقع ١٢% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف ٢٠١7/١/٢٢ وحتى متام 
�س  ال�ساعة:٠9:3٠  امل��واف��ق:٢/٢٠/٢٠١9  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  الفعلي.وحددت  ال�سداد 
بالقاعة:ch1.B.8  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 الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2019/6  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / ١-زين العابدين �سرياز احلق جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليك الدعوى  ت��از ال���س��الم ق��د  امل��دع��ي /���س��وه��اغ ح�سني  مب��ا ان 
درهم   )٢436٠( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق 
حتى متام ال�سداد.وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:٢/٢8/٢٠١9 
ال�ساعة:٠8:3٠ �س بالقاعة:ch2.D.19  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 الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/3532  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / ١-حممد عبداهلل حممد عبدالرحمن جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /ال�سيخ حممد بن علي را�سد النعيمي وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )35٠٠٠٠(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك 
دره���م وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة ١٢% م��ن ت��اري��خ ال�ستحقاق 
احلا�سل يف ٢٠١7/7/١ وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�سروفات 
واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق:٢٠١9/٢/١7 ال�ساعة:٠8:3٠ �س 
بالقاعة:ch1.B.10  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 الأقل .
رئي�س ال�شعبة 
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املال والأعمالعربي ودويل
»�سعاع كابيتال« تعلن عن نتائجها املالية ال�سنوية التمهيدية غري املدققة 

مقابل حتقيقها منو ملحوظ يف  اأرباح بقيمة 14.2 مليون درهم اإماراتي”، 
اإيراداتها للفرتة املذكورة بن�سبة بلغت 40 يف املئة، لي�سل جمموع اإيراداتها 
ب�  اإم��ارات��ي م��ق��ارن��ًة  60.1 مليون دره���م  اإىل   2018 ال��راب��ع  ال��رب��ع  خ��الل 
وتعليقاً على النتائج  42.8 مليون درهم اإماراتي يف الربع الرابع 2017.  
املالية ال�سنوية التمهيدية، قال فّواد طارق خان، الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
ا�سرتاتيجية  تنفيذ  يف   2018 العام  خالل  “ا�ستمرينا  كابيتال”:  “�سعاع 
“املتكاملة  م��ن  ك��ل  على  ال�ستحواذ  عمليات  ا�ستكمال  يف  وجنحنا  التحول 
لالأوراق املالية” و”املتكاملة كابيتال” و�سركة “اأموال الدولية لال�ستثمار”، 
هذه  ع��رب  ال�سيولة  م��ن  امل��زي��د  توليد  على  املجموعة  ق��درة  تعزيز  وبالتايل 
ال�سركات الناجحة التي تتمتع بالكثري من مقومات التكامل والتاآزر املثلى، ما 
عزز من قدرتنا على املبادرة اإىل توزيع الأرباح خالل ال�سنة للمرة الأوىل منذ 
ع�سر �سنوات«.  واأ�ساف فّواد، “لقد متكنا من تعزيز ميزانيتنا عرب ال�ستدانة 

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت “�سعاع كابيتال” عن نتائجها املالية ال�سنوية التمهيدية غري املدققة 
منواً  �سجلت  التي  ل��الإي��رادات  ُمعزز  م�ستوى  اأظهرت  والتي   ،2018 للعام 
 165.2 2018 ما جمموعه  العام  نهاية  لتبلغ  املئة  23 يف  بن�سبة  �سنوياً 
للمجموعة  ال�سنوية  الأرب���اح  ت��راج��ع �سايف  ح��ني  اإم��ارات��ي، يف  دره��م  مليون 
 63 اإماراتي بانخفا�س قدره  27.2 مليون درهم  اإىل   2018 خالل العام 
نتيجة  ال�سنوية  الأرب���اح  ال��رتاج��ع يف  ه��ذا  2017. وج��اء  العام  املئة عن  يف 
و  ال�ستثمارات  بع�س  على  انك�سافها  لتغطية  اتخاذها  مت  التي  املخ�س�سات 

الأ�سول القدمية.
وظهرت اأثار هذا الرتاجع ب�سكل خا�س خالل الربع الرابع من العام 2018 
 :2017“ اإماراتي  درهم  مليون   29.2 بقيمة  ت�سجيل خ�سائر  �سهد  الذي 

ب�سروط منا�سبة بعد جناحنا يف �سداد ت�سهيالت ائتمانية قدمية، ما وفر لنا 
�سيولة ل�ستخدامها خالل العام 2019. وفيما تاأثرت اأرباحنا للعام 2018، 
الأخري من  الربع  املالية خالل  الأ�سواق  التي فر�ستها تطورات  بالتحديات 
العام املا�سي، ا�ستمرينا يف تنمية اأن�سطتنا الرئي�سية والعمل على تعزيز املكانة 
اأن نبداأ بقطف ثمار خطتنا للتنوع والتو�سع  املتقدمة للمجموعة. ونرتقب 
خالل الأ�سهر القادمة فيما نثابر على تعزيز م�ستوى وم�ساحة ح�سورنا يف 
2018، بلغ حجم ميزانية “�سعاع”  31 دي�سمرب  اأ�سواق املنطقة«.  بحلول 
درهم  مليار   1.2  :2017“ اإم��ارات��ي  دره��م  مليار   2.1 اأ�سولها  وجمموع 
كما بلغ حجم ال�سيولة لدى املجموعة م�ستويات قوية و�سلت اإىل  اإماراتي”. 
441.4 مليون درهم اإماراتي. اأما املطلوبات فارتفعت من 325.4 مليون 
اإم��ارات��ي يف نهاية العام  1.2 مليار دره��م  اإىل   2017 اإم��ارات��ي للعام  دره��م 

.2018

ال�سفري الهندي يثمن جهود الرئي�س التنفيذي 
لـ»اأدنوك« يف تعزيز ال�سراكة ال�سرتاتيجية مع بالده

•• اأبوظبي-وام:

ثمن �سعادة نفديب �سينغ �سوري �سفري جمهورية الهند لدى الدولة جهود معايل 
اأحمد اجلابر وزير دولة الرئي�س التنفيذي ل�سركة برتول  الدكتور �سلطان بن 
اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” وجمموعة �سركاتها يف جمال الطاقة ودوره يف تعزيز 
ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني اأدنوك واأ�سواق الهند وذلك بف�سل دعم وتوجيهات 
اأبوظبي نائب القائد  اآل نهيان ويل عهد  �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اأنباء  لوكالة  الهندي يف ت�سريح  ال�سفري  �سعادة  امل�سلحة. وقال   للقوات  الأعلى 
“اجلائزة  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  “ اإن منح معايل  “ وام  الإم���ارات 

الدولية لأف�سل اإجناز �سخ�سي يف قطاع الطاقة”.

خرباء القطاع يوؤكدون على الدور املحوري للتكنولوجيا
 يف جناح جتار التجزئة يف قطاع الأغذية وامل�سروبات

خالد بن عبداهلل القا�سمي يفتتح »اكت�سف كريل« يف اك�سبو ال�سارقة

»كلية اأبوغزالة اجلامعية لالبتكار« تنظم ور�سة عمل بعنوان »القيادة البتكارية يف القرن 21«

جلفار تعلن عن النتائج الأولية لعام 2018

بني  منتهى  الدكتورة  وقدمت  للتنفيذ.   وقابلة  ملمو�سة  ابتكارية  حلول  ت�سميم 
هاين عميد الكلية اجلامعية تعريفا للح�سور عن كلية طالل اأبوغزالة اجلامعية 
التي  وال��ربام��ج  اجلامعات  من  غريها  عن  مييزها  وم��ا  اإن�سائها  وه��دف  لالبتكار 
تطرحها. وكلية طالل اأبوغزالة اجلامعية لالبتكار- هي كلية جامعية متخ�س�سة 
الإبداع  خللق  املنا�سبة  البيئة  توفري  على  وت��رك��ز  املعلومات  وتقنية  الأع��م��ال  يف 
اأ�ساليب درا�سية حديثة واإمكانيات تتيحها للطالب  والبتكار والريادة، من خالل 
لتحويل اأفكارهم واخرتاعاتهم الإبداعية اإىل منتجات قابلة للت�سويق. من جانبها 
ا�ستعر�ست الدكتورة مارجريت توبنج عميدة كلية الدرا�سات العليا يف جامعة كوينز 
مفهوم القيادة البتكارية، م�ستعينة بعدة ن�ساطات ت�سهل معرفة املراحل التي متر 
بها هذه املنهجية. ي�سار اإىل اأن كلية طالل اأبوغزالة اجلامعية لالبتكار اأعلنت عن 
2018-2019 لربنامج  الأكادميية  لل�سنة  الثاين  الدرا�سي  للف�سل  الت�سجيل  بدء 
الأعمال،  وري��ادة  املبتكرة  القيادة  مبحاور   MBA ال��  الأعمال  اإدارة  يف  املاج�ستري 

واإدارة املوارد الب�سرية، والت�سويق الإلكرتوين، وحتليل البيانات.

على اأداء ال�سركة على املدى الطويل. »يف 2019 ، ل تزال هناك حتديات اأمامنا 
وبعيدة  جديدة  ا�سرتاتيجية  من  كجزء  املالية  قوتنا  لتعزيز  خطوات  نتخذ  لكننا 
اإحدى اخلطوات  اإن  اأن تزيد من فعاليتنا وكفاءتنا«. وقال كارل  �ساأنها  املدى من 
الأوىل هي اإعادة تنظيم القوى العاملة لديها ، مما �سيمكن ال�سركة من ال�ستعداد 
ب�سكل اأف�سل للم�ستقبل و “توقع الجتاهات والتحديات وال�ستجابة لها با�ستمرار 
يف ال�سوق املتطور ». »عندما قمنا بتقييم اآثار العوامل املختلفة على اأعمالنا ، اتخذنا 
القرار ال�سعب باأن تخفي�سات القوى العاملة كانت �سرورية ، قال كارل حيث تاأثرت 
الأدوار ، مت تقدمي الدعم الكامل ل�ستك�ساف فر�س اإعادة التكليف داخل ال�سركة. 
لي�س من ال�سهل اأبداً اتخاذ قرار بتقلي�س عدد املوظفني ، لكن الأح��داث الأخرية 

وتباطئ الأعمال يف بع�س الأ�سواق جعل الأمر ل مفر منه ».

•• عمان -الفجر: 

نظمت كلية طالل اأبوغزالة اجلامعية لالبتكار ور�سة عمل برعاية �سعادة الدكتور 
بالتعاون مع جامعة   ،”21 “القيادة البتكارية يف القرن  اأبوغزالة بعنوان  طالل 
كوينز “بلفا�ست” يف بريطانيا. وخالل الور�سة التي عقدت يف مقر ملتقى طالل 
التعليم  نظام  يف  تغيري  اإح��داث  �سرورة  اأبوغزالة  الدكتور  اأك��د  املعريف،  اأبوغزالة 
التعلم  اأن  م�سيفا  عمل،  عن  باحثني  فقط  ولي�س  وخمرتعني  مبدعني  لتخريج 
اعتزازه  ع��ن  واأع����رب  الإب�����داع.  اإىل  ت��ق��ود  التعلم  وا���س��ت��م��راري��ة  ت��ت��وق��ف،  ل  عملية 
بال�سراكة ما بني جمموعة طالل اأبوغزالة وجامعة كوينز، م�سريا اإىل اأن املجموعة 
وجامعة  اجلامعية  الكلية  بني  متميز  تعاون  منوذج  لبناء  اإمكاناتها  جميع  �ستتيح 
كوينز. واأعلنت كلية طالل اأبوغزالة اجلامعية لالبتكار وجامعة كوينز موؤخرا عن 
التفكري  اأ�سلوب  اعتماد  �سيتم  حيث  العاملي”  البتكاري  “التحدي  اإط��الق م�سروع 
الت�سميمي«Design Thinking« كاأ�سلوب اإبداعي يف حل امل�ساكل ومن اأجل 

•• راأ�ص اخليمة-الفجر: 

اأعلنت �سركة جلفار ، وهي واحدة من اأكرب �سركات ت�سنيع الأدوية يف ال�سرق الأو�سط 
املالية  بياناتها  ال�سركة عن  اعلنت   .2018 لعام  الأولية  نتائجها  ، عن  واأفريقيا 
درهم  مليون   863 مببلغ  مبيعات  �سايف  ت�سمنت  والتي   2018 يف  املدققة  غري 
و�سايف خ�سارة مببلغ 153 مليون درهم. وبالتايل ، ركزت اإدارة ال�سركة على خف�س 
التكاليف واتخذت عدة اإجراءات لتعزيز قوة ال�سركة وزيادة التدفقات النقدية اإىل 
راأينا انخفا�سا يف عائداتنا  العام لل�سركة:  ، املدير  اأق�سى حد. وقال جريوم كارل 
على  بجد  العمل  وا�سلنا  لكننا   ، ال�سعودية  يف  املعاك�سة  الظروف  ب�سبب  وربحيتنا 
اإيجابي  تاأثري  ، والتي �سيكون لها  اإطالق منتجات جديدة وبناء حتالفات جديدة 

جتار  ا�ستمرار  �سرورة  على  علي  اأ�سرف  ال�سيد  ويوؤكد  اجل��وال��ة«.  الأجهزة  عرب 
التجزئة يف مواكبة احتياجات عمالئهم، حيث قال مو�سحاً: “اأ�سبح امل�ستهلكون 
الرئي�سية  العوامل  ج�سدت  والتي  وال�ستدامة،  والبيئة  بال�سحة  اهتماماً  اأك��رث 
يف اإ�سافة اأبعاد جديدة اإىل جتارة التجزئة. فنحن نعمل با�ستمرار على حت�سني 
العرو�س التي نقدمها يف متاجرنا، والتي تت�سمن فئات واأق�سام حمددة للرتكيز 
املزارع احلرة واملنتجات الطبيعية  املنتجات التخ�س�سية، مبا فيها منتجات  على 

والع�سوية ومنخف�سة الكربوهيدرات والأغذية املخ�س�سة للحميات الغذائية«.
واأ�سار منظمو الفعالية الأكرب يف قطاع الأغذية اإىل اأن جل�سة ’اإحداث نقلة نوعية 
القمة  اإط��ار  يف  �ستاأتي  املتغرية‘  امل�ستهلكني  متطلبات  ملواكبة  التجزئة  قطاع  يف 
التي �سرتكز على التوجه امل�ستقبلي لقطاع الأغذية وتعزز قدرة معر�س ’جلفود 

2019‘ على الرتقاء مبعايري القطاع.

•• دبي-الفجر: 

اأ�سار ال�سيد اأ�سرف علي، املدير التنفيذي العاملي يف ’جمموعة لولو‘ التي تتخذ 
والهايرب  ال�سوبر  فئتي  من  املتاجر  �سعي  ���س��رورة  اإىل  لها،  مقراً  الإم���ارات  من 
لال�ستفادة من التطورات التكنولوجية لتلبية متطلبات العمالء من خالل تقدمي 
املزيج املنا�سب من العرو�س يف متاجرها الإلكرتونية وعلى اأر�س الواقع، وذلك 
�سريع  وامل�سروبات  الأغذية  بهدف احلفاظ على مكانتها كقوة مهيمنة يف قطاع 
اأ�سرف علي واح��داً من املتحدثني يف ال��دورة الأوىل من  التغري. و�سيكون ال�سيد 
والتي �ستقدم �سل�سلة موؤمترات جديدة لبحث ومناق�سة  ’قمة جلفود لالبتكار‘، 
اأهم التحديات والفر�س يف القطاع، والتي �ستنعقد على هام�س معر�س ’جلفود 
اأكرب فعالية جتارية �سنوية متخ�س�سة بالأغذية وامل�سروبات يف العامل،   ،‘2019
و20 فرباير. ويف حديث   18 يومي  العاملي بني  التجاري  دب��ي  وذل��ك يف مركز 
ملواكبة  التجزئة  قطاع  يف  نوعية  نقلة  ’اإحداث  بعنوان  احلوارية  جلل�سته  �سابق 
متطلبات امل�ستهلكني املتغرية‘ والتي �سي�سارك من خاللها باملعر�س، اأ�سار ال�سيد 
علي اإىل �سرورة تركيز جتار التجزئة على ر�سا العمالء، وخا�سًة مع التوقعات 
عدد  �سي�سل  حيث   ،2030 ع��ام  بحلول  عميل  مليون  مب��ق��دار  ع��دده��م  بارتفاع 
�سكان العامل اإىل 8.5 مليار ن�سمة. وقال بهذا ال�سدد: “يزداد امل�ستهلكون وعياً 
ومعرفًة ومتابعًة للتوجهات. و�سن�سل اإىل مرحلة لن يكون فيها مفهوم ’املتجر 
ال�سامل‘ منا�سباً لأمناط حياة العمالء املختلفة وتف�سيالتهم. و�سيتوجب على 
كان  �سواء  العمالء،  راح��ة  ل�سمان  عرو�سهم  وتخ�سي�س  تق�سيم  حينها  التجار 
ال�سيد  واأ���س��اف  التقليدية«.  املتاجر  اأو  الإن��رتن��ت  عرب  الت�سوق  طريق  عن  ذل��ك 
علي قائاًل: “من ال�سروري بالن�سبة لنا كتجار جتزئة اأن نقدم لعمالئنا جتربة 
ت�سوق جذابة ومريحة، ويتوجب علينا توظيف الإمكانات التكنولوجية لالرتقاء 
الدفع  �سناديق  مثل  ومبتكرة،  ج��دي��دة  ب��ت��ج��ارب  وت��زوي��ده��م  ال��ع��م��الء  بتجربة 
عرب  الطلب  وخدمات  الذكية،  والعربات  الإل��ك��رتوين،  الدفع  وخيارات  الذاتية، 
والتي  امل��ع��زز؛  وال��واق��ع  الفرتا�سي،  والت�سويق  املتجر،  يف  وال�ستالم  الإن��رتن��ت 
درجات  اأق�سى  امل�ستوى مع  عاملية  ت�سوق  للعمالء جتربة  لنتيح  اعتمادها  ينبغي 

املالءمة وال�سهولة«. 

اأهمية معرفة احتياجات العمالء والتكيف ال�صريع معها
 2018 لعام  “تقرير جلفود لتوقعات قطاع الأغذية وامل�سروبات العاملي”  اأ�سار 
اإع��ادة النظر اإىل طريقة تقدمي  اأن تغري خيارات العمالء دفعت التجار اإىل  اإىل 
الفئة  اإىل  ينتمون  الذين  العمالء،  “ي�سهم حتول  التقرير:  عرو�سهم. وجاء يف 
الأغذية  زي��ادة مبيعات  واملحلية يف  املتخ�س�سة  املتاجر  اإىل  املتميزة،   - املتو�سطة 
واملتاجر  ال��ب��ق��الت  لأ���س��ح��اب  يتيح  م��ا  وال��ع�����س��وي��ة،  والطبيعية  اجل���ودة  عالية 
على  باملئة   26 تبلغ  التي  ال�سوق  من  ح�ستها  على  احلفاظ  امل�ستقلة  التقليدية 
منهجيات  اعتماد  يف  الكربى  العاملية  املتاجر  جميع  ب��داأت  كما  العاملي.  ال�سعيد 
متعددة القنوات، مع ا�ستثمارها ب�سكل كبري لتعزيز ح�سورها يف جمال الت�سوق 

املدفع  حممد  �سيف  ���س��ع��ادة  وق���ال 
اك�سبو  مل��رك��ز  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
“اكت�سف  م��ع��ر���س  اإن  ال�������س���ارق���ة 
كريل” يعد واح��داً من الفعاليات 
والثقافية  والتجارية  القت�سادية 
امل��ه��م��ة ال���ت���ي ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا اإم�����ارة 
ال�������������س������ارق������ة وحت�������ر��������س غ����رف����ة 
اك�سبو  مب���رك���ز  مم��ث��ل��ة  ال�������س���ارق���ة 
نظراً  ودع��م��ه��ا  ا�ست�سافتها  ع��ل��ى 
مل����ا ي��ح��ظ��ى ب����ه ه�����ذا احل������دث من 
اه��ت��م��ام وا���س��ع م��ن ج��ان��ب �سريحة 
واملقيمني يف  املواطنني  وا�سعة من 
اأب��ن��اء اجلالية  م��ن  ال��دول��ة خا�سة 
ال�سارقة  اإم��ارة  يف  املقيمة  الهندية 
يعد  املعر�س  اأن  ..م��وؤك��داً  والدولة 
فر�سة مواتية لل�سركات الإماراتية 
الراغبة بالتو�سع يف ال�سوق الهندية 
وكذلك لل�سركات الهندية الراغبة 
بتعزيز ح�سورها يف اأ�سواق الدولة 

وغريها من اأ�سواق املنطقة.
الذي  كريل”  “اكت�سف  ويتخلل 
خالل  الأوىل  دورت���ه  يف  ا�ستقطب 
زائ���ر  األ�����ف   160 امل���ا����س���ي  ال���ع���ام 
الأعمال  ل��رج��ال  عمل  اج��ت��م��اع��ات 
“جمموعة  م������ع  ب������ال�������س������رتاك 
الفر�س  ملناق�سة  العاملية”  اللولو 
الأعمال  جم���ال  يف  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
دبلوما�سية  ���س��خ�����س��ي��ات  ب��ح�����س��ور 
وخ����رباء م��ال��ي��ني و���س��رك��ات نا�سئة 

واأ�سحاب امل�سلحة.
وتعترب الإمارات ال�سريك التجاري 
ُتعترب  ح����ني  يف  ل��ل��ه��ن��د  ال���ث���ال���ث 
ال��ت��ج��اري الأول  ال�����س��ري��ك  ال��ه��ن��د 
التبادل  حجم  بلغ  حيث  لالإمارات 
بني البلدين نحو 53 مليار دولر 

خالل الفرتة 2016 - 2017.

•• ال�شارقة - وام:

�سلطان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن 
ال�سارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  ع��ه��د  ويل 
عبداهلل  ب��ن  خالد  ال�سيخ  ..اف��ت��ت��ح 
دائرة  رئي�س  القا�سمي  �سلطان  بن 
امل����وان����ئ ال��ب��ح��ري��ة واجل����م����ارك يف 
ال�سارقة م�ساء اأم�س الول فعاليات 
معر�س  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة  ال��ن�����س��خ��ة 
“اكت�سف كريل 2019” يف مركز 
اك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة ب��ح�����س��ور معايل 
بيناري فيجايان رئي�س وزراء ولية 

كريل الهندية .
ويعترب املعر�س الذي تنظمه غرفة 
وحكومة  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة 
بالتعاون مع  الهندية  ولية كريل 
اخلليج”   – “مادهيامام  ج��ري��دة 
ال�سرق  ه��ن��دي يف  م��ه��رج��ان  اأك����رب 
حتى  فعالياته  وت�ستمر  الأو���س��ط 

16 فرباير اجلاري.
ب���ن عبداهلل  ال�����س��ي��خ خ���ال���د  وق�����ام 
ال��ق��ا���س��م��ي ع��ق��ب الف��ت��ت��اح بجولة 
يف اأرج����اء امل��ع��ر���س راف��ق��ه خاللها 
العوي�س  �سلطان  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
و���س��ن��اع��ة ال�����س��ارق��ة رئ��ي�����س مركز 
اأع�ساء  من  وع��دد  ال�سارقة  اك�سبو 
جمل�س ادارة الغرفة و�سعادة �سيف 
التنفيذي  الرئي�س  امل��دف��ع  حممد 
ملركز اك�سبو حيث ا�ستمع اإىل �سرح 
عما يت�سّمنه املعر�س من من�سات 
ال�ستثمارية  ال���ف���ر����س  ت��ع��ك�����س 
وال�سياحية  وال�سناعية  الزراعية 
ك�����ريل وغ����ريه����ا من  امل���ت���اح���ة يف 

لبناء  ومبادراتها  الغرفة  م�ساعي 
بني  القت�سادية  العالقات  اأف�سل 
ال�����س��ارق��ة وال��ه��ن��د ع��م��وم��اً وولية 
التحديد ودفعها  ك��ريل على وج��ه 
نحو اآفاق اأرحب واأو�سع مبا ُي�سهم 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  زي����ادة ح��ج��م  يف 
ال�ستثمار  ف����ر�����س  وم�������س���اع���ف���ة 
الأعمال  جمتمعي  ب��ني  امل�����س��رتك 
يخدم  ومب������ا  وال����ه����ن����دي  امل���ح���ل���ي 

م�سالح البلدين ال�سديقني.
ال���ت���ع���اون مع  اإن  ال��ع��وي�����س  وق�����ال 
ح���ك���وم���ة ك������ريل يف ت��ن��ظ��ي��م ه���ذا 
التاأكيد  اإىل  ُي��ه��دف  امل��ه��م  احل���دث 

كبوابة  ال�سارقة  اإم��ارة  مكانة  على 
اإت���اح���ة  واإىل  امل���ن���ط���ق���ة  لأ������س�����واق 
املحلي  الأع��م��ال  ملجتمع  الفر�سة 
والرتويج  ال��ه��ن��دي  ن��ظ��ريه  ل��ل��ق��اء 
والفر�س  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ل���ل���م���زاي���ا 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ك��ب��رية امل��ت��اح��ة يف 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
وغ��ريه��ا م��ن امل��ج��الت م��ن خالل 
ل���ق���اءات ال��ع��م��ل ال��ت��ي ���س��ت��ق��ام على 

هام�س املعر�س ..
تزال  الهند كانت ول  اأن  اإىل  لفتاً 
ملجتمع  مهمة  ا�سرتاتيجية  �سوقاً 

الأعمال الإماراتي.

امل�ساحبة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
معر�ساً  ت��ت�����س��م��ن  ال���ت���ي  ل��ل��ح��دث 
الفنانني  م����ن  ل����ع����دد  ت�����س��ك��ي��ل��ي��اً 
ومهرجان املاأكولت، بالإ�سافة اإىل 

ال�سوق املبا�سر للجمهور.
ك��م��ا ح�����س��ر ح��ف��ل الف��ت��ت��اح حمزة 
ع���ب���ا����س رئ���ي�������س حت����ري����ر ج���ري���دة 
من  ك��ب��ري  وع�����دد  “مادهيامام” 
والدبلوما�سيني  الأع���م���ال  رج����ال 
والقت�ساديني  ال�سخ�سيات  وكبار 

يف الإمارات والهند.
وال����ت����ق����ى رئ���ي�������س دائ��������رة امل����وان����ئ 
ال�سارقة  يف  واجل���م���ارك  ال��ب��ح��ري��ة 

بني  امل�سرتكة  وامل�سالح  التاريخية 
اجلانبني .

كريل”  “اكت�سف  معر�س  وي�سهد 
للتعريف  م���ن�������س���ة  ُي����ع����د  ال��������ذي 
والرتويج ملناح خمتلفة من الواقع 
جلمهورية  وال��ث��ق��ايف  الق��ت�����س��ادي 
“كريل”  وولي�����ة  ع��م��وم��اً  ال��ه��ن��د 
على وجه اخل�سو�س م�ساركة عدد 
من اجلهات احلكومية وجمموعة 
وال�سركات  امل��وؤ���س�����س��ات  ك���ربى  م��ن 
قطاعات  يف  ال���ع���ام���ل���ة  اخل���ا����س���ة 
وتت�سمن  خم��ت��ل��ف��ة،  اق��ت�����س��ادي��ة 
الربامج  م��ن  جم��م��وع��ة  فعالياته 

ال�سركات  م�������س���وؤويل  م����ن  ع�������دداً 
نبذة  ق����دم����وا  ال����ذي����ن  ال���ع���ار����س���ة 
ع���ن امل��ن��ت��ج��ات واخل����دم����ات واأب����رز 
ال���دورة  �سهدتها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات 
يهدف  ال��ذي  املعر�س  م��ن  الثانية 
الثقافية  ال��ع��الق��ات  ت��وط��ي��د  اإىل 
والقت�سادية بني الإمارات عموماً 
واإم�������ارة ال�����س��ارق��ة خ�����س��و���س��اً مع 
ياأتي  الهندية وال��ذي  ولي��ة كريل 
الثقايف  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  يف  تنظيمه 
القائم  وال�����س��ي��اح��ي  والق��ت�����س��ادي 
بني اإمارة ال�سارقة وحكومة كريل 
العالقات  اإىل  وا���س��ت��ن��اداً  الهند  يف 

التجارية  وال�����ن�����دوات  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وامل�سابقات  ال��ف��ن��ي��ة  والأم�������س���ي���ات 
اإىل رده���ات  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
والعرو�س  ال�����س��ع��ب��ي��ة  امل�����اأك�����ولت 

املختلفة.
�سلطان  ع����ب����داهلل  ����س���ع���ادة  واأك�������د 
العوي�س احلر�س على تعزيز اأوجه 
القت�سادية  وال��ع��الق��ات  ال��ت��ع��اون 
ال�سارقة  اإم������ارة  ب���ني  وال��ت��ج��اري��ة 
قطباً  بو�سفها  الهند  وجمهورية 
اق��ت�����س��ادي��اً ���س��اع��دا ..م�����س��رياً اإىل 
ملعر�س  ال�����س��ارق��ة  غ��رف��ة  دع���م  اأن 
اإطار  يف  ي��ن��درج  كريل”  “اكت�سف 

»مالية عجمان« تطلق الهاكاثون املايل •• عجمان-وام:

اأط��ل��ق ن���ادي الب��ت��ك��ار ب��دائ��رة املالية يف 
عجمان  “هاكاثون  ف��ع��ال��ي��ة  ع��ج��م��ان 

اجلهات  خمتلف  م��ن  املالية  الإدارات  موظفي  مب�ساركة  املايل” 
اإط��ار مبادرات الدائرة  وال��دوائ��ر احلكومية يف الإم���ارة، وذل��ك يف 
اآل  اأحمد  �سعادة م��روان  واأك��د  الإم��ارات لالبتكار.  ب�سهر  اخلا�سة 
مفهوما  اأر�ست  الر�سيدة  القيادة  اأن  املالية  دائ��رة  عام  مدير  علي 
للعمل  موؤ�س�سية  ثقافة  ليكون  لالبتكار  متكامال  ا�سرتاتيجيا 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����س وي�����س��ك��ل ق��ي��م��ة م�����س��اف��ة ل��ت��ن��وي��ع القت�ساد 
جلعلها  احلكومية  اخل��دم��ات  ج��ودة  حت�سني  خ��الل  م��ن  الوطني 
القدرة  يرفع  مما  املجتمع  احتياجات  مع  ومالءمة  تنا�سبا  اأك��رث 

الإنتاجية ويدعم تناف�سية الدولة.
عرب  امل�ستقبل  ل�ست�سراف  فر�سة  هو  البتكار  �سهر  اأن  واأ���س��اف   
اأف��ك��ار مبدعة وحلول  اإي��ج��اد  ق���ادرة على  ك��ف��اءات مواطنة  اإع���داد 
بناءة ت�ساهم يف بناء اقت�ساد املعرفة عرب الذكاء ال�سطناعي مبا 
ي�ساهم يف تعزيز بيئة اأعمال م�ستدامة وحمفزة. واأو�سح اآل علي 
اأن م�ساركة الدائرة يف هذا ال�سهر تاأتي يف اإطار التزامها بالأجندة 

املحلية  ت��خ��دم احل��ك��وم��ة الحت��ادي��ة واحل��ك��وم��ات  ال��ت��ي  الوطنية 
اأ�سار  جانبه  ومن  املوؤ�س�سي.  والأداء  اخلدمات  تطوير  يف  وت�سهم 
�سهر  اأن  اىل  بالدائرة،  البتكار  نادي  رئي�س  ال�سيد حممد جا�سم 
البتكار يعد مبادرة وطنية تهدف اإىل اإلهام املبتكرين وم�ساعدتهم 
ودعم  املجتمع  ت�سهم يف متكني  على تطوير حلول غري م�سبوقة 
تعزيز  يف  جنحت  احل��ك��وم��ة  اأن  مبينا  احل��ك��وم��ي،  العمل  م�سرية 
ثقافة البتكار وحتويلها اإىل منهج عمل، واأن تنطلق اىل مرحلة 
جديدة تركز على النتائج ومتكني الإن�سان من خالل منوذج عمل 
مطور، مبا ي�سهم يف تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عاملياً لالبتكار. 
الدائرة  جلهود  تعزيزاً  تاأتي  البتكار،  ن��ادي  م�ساركة  اأن  واأو���س��ح 
وطنية  ك��وادر  ل�سناعة  املبذولة،  العمل  لربامج  ودع��م��اً  املتميزة، 
على  والبتكار  والزده���ار  التقدم  من  مزيد  نحو  م�ستقبلنا  تقود 
اأن مالية عجمان تعمل بكل طاقاتها  واأ�سار اىل  الإم���ارات.  اأر���س 
لتعزيز ثقافة التفوق والإبداع والبتكار، وتر�سيخ مبادئ ومفهوم 

بناة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، لإع�������داد  امل��ن��ظ��وم��ة 
الكادر  ب��اع��ت��ب��ار  امل��ب��ت��ك��ري��ن،  امل�ستقبل 
ال���ب�������س���ري امل���ت���ف���وق، اأ����س���ا����س الإب�������داع 
والبتكار والطموح والتطور احل�ساري 
هو  املايل”  “الهاكاثون  اّن  واأ�ساف  الإم���ارات.  لدولة  والإن�ساين 
عبارة عن جل�سة ع�سف ذهني تركز على توليد الأفكار الإبداعية 
ل��دع��م امل��ن��ظ��وم��ة امل��ال��ي��ة يف احل��ك��وم��ة ب��اأ���س��ل��وب م��ب��ت��ك��ر وحمفز 
بالدوائر  امل����ايل  التخطيط  يف  املخت�سني  امل��وظ��ف��ني  ت�ستهدف 
احلكومية على م�ستوى امارة عجمان، للوقوف على بع�س الأفكار 
املبتكرة يف التخطيط والتحليل املايل وذلك بالتعاون مع �سركة اآي 

بي ام لتطبيق اأهم الأفكار املبتكرة.
وك�سف اأن مالية عجمان قدمت لزوار من�ستها يف معر�س البتكار 
منها  الفعاليات  ع��ددا من  ام�س  اختتم  وال��ذي  مارينا عجمان  يف 
خمترب الأجيال وهو عبارة عن خمترب متنقل تعليمي وترويجي، 
ي��ه��دف ل��ن�����س��ر ال���وع���ي ب��ال��ت�����س��ن��ي��ع ال��رق��م��ي واخل����دم����ات الفنية 
م�ساراته،  بكافة  الإمارات”  لب  “فاب  يوفرها  التي  والتدريبية 
ويقوم املخترب بعمل جولت تعريفية لإعطاء امل�ستهدفني الفر�سة 

خلو�س جتربة الت�سنيع الرقمي وتعريفهم بها.
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العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2018/1698  جتاري جزئي 
نعلنكم  القامة  الهل�سه جمهول حمل  ع��وده  علي  ع��وده  عليه/١-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠١8/7/٢4  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/م�سرف الهالل �س.م.ع مكتب ادارة فرع برج البحر بالزام املدعي 
وت�سعة  )م��ائ��ة  ده��رم��ا   ١7947١.٢3 مبلغ  امل��دع��ي  امل�سرف  اىل  ي���وؤدي  ان  عليه 
و�سبعون الفا واربعمائة وواحد و�سبعون درهماً وثالثة وع�سرون فل�ساً( والزامته 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/4957  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/ ١-ن�سيت نرياجنان بانديا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /من�سور 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  اهلل  خ��ري  �سبلي  وميثله:جو�سلني  �����س.ذ.م.م  البناء  مل��واد  حممد 
)ثالثمائة  دره��م   374.54٢.٠٠ وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م��ا(  وارب��ع��ون  واث��ن��ان  وخم�سمائة  ال��ف  و�سبعون  وارب��ع��ة 
املحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ ٢٠١7/١/٢9 وحتى ال�سداد التام )جميع الطلبات مو�سحة 
امل����واف����ق:٢/١9/٢٠١9  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  ال��دع��وى(.وح��ددت  �سحيفة  يف  تف�سيليا 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:٠8:3٠ 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/4470  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/ ١-جراغ الكرتوميكانيكال وال�سيانة العامة �س.ذ.م.م ٢- مهي�س مهتاين 
�سوهار جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /�سريف تيك ال�سرق الو�سط للتجارة العامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املطوع  حممد  ح�سن  وميثله:عبدالرحمن  ���س.ذ.م.م 
والر�سوم  دره��م   3٢57٠ وق��دره  مببلغ  والن��ف��راد  بالت�سامن  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول 
امل���واف���ق:٢/٢6/٢٠١9  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  كفالة  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:٠8:3٠ 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/4960  جتاري جزئي

���س.ذ.م.م ٢- معتز حممد جنيب  الهند�سية  املدعي عليهما/ ١-حطاب لالعمال  اىل 
املباين  املدعي /اوردنيت للمقاولت و�سيانة  ان  احلطاب جمهويل حمل القامة مبا 
�������س.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه:ع��ب��دال��رح��م��ن حم��م��د عي�سى ال���ن���اوري ال��ع��ام��ري ق��د اأق����ام عليك 
درهم   ١٢٢.5٠٠ وق���دره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�ستحقاق وحتى  ت��اري��خ  م��ن  وال��ف��ائ��دة ١٢%  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
ال�ساعة:٠8:3٠  امل���واف���ق:٢٠/٢٠١9/3  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  ال��ت��ام. وح��ددت  ال�سداد 
�س بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/401  جتاري جزئي

�سيخ   -٢ ����س.ذ.م.م  ال�سيارات  غيار  قطع  لتجارة  ١-الكامل   / عليهما  املدعي  اىل 
حممد رفيق �سانو �ساحب جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /فيديرال موجال 
اجني�سن كمبني وميثله:�سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره 4١553.٠7 درهم والتعوي�سا 
عن ال�سرار املادية والدبية الناجتة عن العتداء على عالمتها التجارية مببلغ 
٢٠٠٠٠٠ درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
ال�ساعة:٠8:3٠ �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف  املوافق:٢/٢7/٢٠١9 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/4942  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١-علي حممد ح�سن عبدالرحمن احلمودي جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�سلفر �سيتي للتجارة العامة وميثله:�سعود عبدالرحمن 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املرا�سدة  باحلاج  حممد 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   5٠73 وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى 
يوم  لها جل�سة  التام.وحددت  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة ١٢% من 
الثالثاء املوافق:٢٠١9/٢/٢6 ال�ساعة:٠8:3٠ �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/23  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١-عي�سى حممد رفيع عبدالرحمن العو�سي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�سلفر �سيتي للتجارة العامة وميثله:�سعود عبدالرحمن حممد باحلاج 
املرا�سدة قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره 
١8.93١ درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع التجاري رقم ٢٠١8/١67١.وح��ددت لها جل�سة 
لذا    ch1.C.13:بالقاعة �س  ال�ساعة:٠8:3٠  امل��واف��ق:٢/١9/٢٠١9  الثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2018/4087  جتاري جزئي 
�ساموال  ليما  جولييت  ملالكها  فردية  موؤ�س�سة  �سيم�ستمز-  انتيلكون  عليه/١-  املدعي  اىل 
�سولو مان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سوفت وير فاليو د�سرتبيو�سن منطقة حرة 
ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:٢/١٠/٢٠١9 
بندب اخلبري احل�سابي املتخ�س�س �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته الطالع على ملف 
الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وما ع�سى عن يقدمه اخل�سوم وكذا ال�سجالت والدفاتر 
التجارية والورقية واللكرتونية املنتظمة واملرا�سالت الورقية واللكرتونية وقدرت مبلغ 
املدعيى  والزامت  واتعابة  اخلبري  وم�سروفات  ح�ساب  ذمة  على  كامانة  دره��م  الف  اربعة 
امل���واف���ق:٢/١7/٢٠١9  الح��د  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت  املحكمة.  خلزينة  ب�سدادها 
ال�ساعة:٠8:3٠ �سباحا لنظر الدعوى يف حالة �سداد المانة ويف القاعة وجل�سة ١7/٢٠١9/3 

  ch1.C.14  ليداع التقرير يف حالة �سدادها
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2018/3190  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/١- خليفة حمد اهلل م�سحب جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠١8/١٢/١٢ يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ الربغوثي للتجارة العامة ذ.م.م بالزام املدعى عليه باأن يوؤدي 
للمدعية مبلغ ١٢3.9٠٠ درهم )مائة وثالثة وع�سرين األف وت�سعمائة درهم( 
والفائدة القانونية 9% �سنوياً من تاريخ املطالبة الق�سائية يف ٢٠١8/8/٢9 حتى 
مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  بامل�ساريف  عليه  املدعى  والزمت  ال�سداد  متام 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2018/2447  جتاري جزئي 
���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة  البناء  املحكوم عليه/١- ديفيلوبرز ملقاولت  اىل 
الدعوى  يف   ٢٠١8/١٢/١7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/النمر لتجارة احلديد ذ.م.م بالزام املدعى عليها باأن توؤدي 
الف وخم�سمائة وثمانية  للمدعي مبلغ ٢4١.568 درهم )مائتني وواحد واربعني 
و�ستني درهم( والفائدة القانونية 9% �سنوياً من تاريخ ال�ستحقاق يف ١٠/١/٢٠١8 
حتى متام ال�سداد والزمت املدعى عليها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/4931  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/ ١-مطاعم بي �سي �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/�سركة دبي لتاجري ال�سيارات ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ١39.45٢ 
ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة  بالنفاذ  التام و�سمول احلكم  ال�سداد  وحتى 
يوم الثالثاء املوافق:٢٠١9/٢/١9 ال�ساعة:٠8:3٠ �س بالقاعة:ch1.C.14  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 الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/143  جتاري جزئي

القامة  ����س.م.ح جمهول حم��ل  الطبي  ١-م��رك��ز ميدهلث  عليه/  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  مب��ا ان امل��دع��ي /بنك الم���ارات دب��ي الوطني ���س م ع ق��د 
درهم   368.9٠3.95 وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء املوافق:٢٠١9/٢/١9 ال�ساعة:٠8:3٠ �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/4990  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١-بي اي جي لال�ستثمار ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  ح  م  م  كن�سلتنت�س  ب��ي  ان���د  ���س��ي  /ال  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
درهم   )١33.6٠7.٠8( وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9% م��ن ت��اري��خ ال�ستحقاق 
الثنني  يوم  جل�سة  لها  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى   ٢٠١6/7/٢١ يف  احلا�سل 
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:٠8:3٠  امل����واف����ق:٢٠١9/3/4 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/247  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١-هاربني ميدل اي�ست مارين �سرفي�سز ���س.ذ.م.م جمهول 
املدعي /�سركة علي غالمي للخ�سار والفواكه وميثلها  ان  حمل القامة مبا 
مديرها علي بناه ح�سني علي غالمي وميثله: عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ن�سيب  بن 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م   )٢١٢7٢4.٢3( وق����دره  مببلغ 
جل�سة  لها  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %١٢ والفائدة 
  ch1.C.14:بالقاعة �س  ال�ساعة:٠8:3٠  امل��واف��ق:٢٠١9/3/5  الثالثاء  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 الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/87  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١-�سني توما�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /فندق 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  ���س.ذ.م.م قد  ميلينيوم بالزا 
املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما مببلغ وقدره )١٢١733.6٠( 
التاأخريية  القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
التام.وحددت لها جل�سة يوم  ال�سداد  تاريخ ال�ستحقاق وحتى  بواقع ١٢% من 
لذا    ch1.C.12:بالقاعة �س  ال�ساعة:٠8:3٠  امل��واف��ق:٢٠١9/3/5  الثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/318  جتاري جزئي

املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  م.م.ح  ماتري�س  ١-ب��ران��د   / عليه  املدعي  اىل 
اأق���ام  /ارام��ك�����س الم������ارات �������س.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه: ام���ل ع��م��ري ال�سبيعي ق��د 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
 %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )475٢35.8١(
من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
املوافق:٢٠١9/٢/٢١ ال�ساعة:٠8:3٠ �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2018/2514  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ ١- مرت�سى كامليان ابن ن�سر اله ٢-مطعم ومقهى 
�سانديزم�سهد موؤ�س�سة فردية ميلكها املدعي عليه الأول جمهويل حمل 
ا�ستاأنف    قد  زعفرانلو   حممود  ح�سني  /ام��ري  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم ٢٠١7/١947 جتاري كلي بتاريخ 7/١١/٢٠١8    
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق ٢٠١9/3/6  ال�ساعة ١٠.٠٠ �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2018/2748  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ ١-ب��ي��زن م�سيح ج��ه��ان��دي��ده جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( قد 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم   ٢٠١8/3٢4 جتاري 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   ٢٠١8/١٢/6 بتاريخ  كلي 
 ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �سباحا    ١٠.٠٠ ال�ساعة   ٢٠١9/3/٢5
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدع�ى 2018/1645  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ ١-الذهبية لأعمال حفر اأبار املياه و�سيانتها )�س ذ م 
م( ٢-ال�سندوق الذهبي للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهويل حمل القامة 
ا�ستاأنف  الرئي�سي" ق��د  "الفرع  اي���ران  ���س��ادرات  /بنك  امل�ستاأنف  ان  مب��ا 
بتاريخ  كلي  جت��اري   ٢٠١7/١86١ رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/ 
ال�ساعة  املوافق ٢٠١9/3/5  الثالثاء  ٢٠١8/7/١7 وحددت لها جل�سه يوم 
او  ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  ١٠.٠٠ �سباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2019/65  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ ١-عاطف روبي لطيف او�سيف جمهول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف /م��ك��ت��ب ال��ق��رق وامل��ط��رو���س��ي حمامون 
ال�سادر  ا�ستاأنف احلكم  وم�ست�سارون قانونيون )�سركة مدنية( قد 
يوم  جل�سه  لها  وح��ددت  جزئي  م��دين   ٢٠١8/١٠47 رق��م  بالدعوى 
رقم  بالقاعة  �سباحا    ١٠.٠٠ ال�ساعة    ٢٠١9/٢/٢4 املوافق  الح��د  
ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2018/1397  ا�شتئناف جتاري   
م   م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  الخ��وة  ١-ق�سر  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
كيتادات  حنيفه  /حممد  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
ابوبكر تايات  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم ١١١١/٢٠١6 
جتاري جزئي    وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق ٢٠١9/3/6  
ال�ساعة ١٠.٠٠ �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي 
�ستجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  مي��ث��ل��ك��م  م���ن  او  ح�����س��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2018/2163  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ ١- بلو مارين للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي(  
رق���م ٢٠١7/١5١١ جتاري  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احل��ك��م  ا���س��ت��اأن��ف  ق��د 
املوافق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   ٢٠١8/9/3٠ ب��ت��اري��خ  كلي 
٢٠١9/3/4  ال�ساعة ١٠.٠٠ �سباحا بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2017/1201  ا�شتئناف جتاري   
٢-عبا�س  ���س��رياز  ك��واه��ي  على  ا�سغر  ١-ع��ل��ى  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف / ان  الق��ام��ة مبا  زاده  جمهويل حمل  تقي  م��ريزا علي 
بنك �سادرات ايران   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
رقم ٢٠١6/١١73 جتاري كلي ٢٠١7/6/١9  وحددت لها جل�سه يوم 
بالقاعة رقم  ال�ساعة ١7.3٠ م�ساءا   املوافق ٢/٢٠/٢٠١9   الربعاء  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.8

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12556 بتاريخ 2019/2/16   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2018/2076  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ ١- حممد �سيد علي حممد  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /جلف لين لل�سيارات - �س م ح - وميثلها حممد احمد 
ا�ستاأنف  قد   - ال�سويدي  �سامل خليفة  علياء خليفة   / - وميثله  تركمان 
بتاريخ  كلي  جت��اري   ٢٠١8/836 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
ال�ساعة   ٢٠١9/3/١٠ املوافق  الحد  يوم  جل�سه  لها  وح��ددت   ٢٠١8/9/١6
او  ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  ١٠.٠٠ �سباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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الفجر الريا�ضي
•• دبي- الفجر:

يبداأ لعب التن�س الياباين  كاي ني�سكوري، امل�سنف ال�سابع 
عاملياً، رحلة البحث عن لقبه الأول يف بطولة �سوق دبي احلرة 

للتن�س، التي تنطلق غدا الأحد على ا�ستاد ال�سوق احلرة.
اأو�ساكا  نعومي  ومواطنته  الأول  ال��ي��اب��ان  م�سنف  واأ���س��ب��ح 
اإحدى  نهائي  ن�سف  يبلغ  ي��اب��اين  ثنائي  اأول  املا�سي  ال��ع��ام 
املفتوحة.  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  معاً  �سالم  غ��ران��د  ب��ط��ولت 
املا�سي  ال�سهر  توجها  قوية  عرو�ساً  اأخ��رياً  ني�سكوري  وقدم 
دانيل  الرو�سي  على  النهائي  يف  تغلبه  اإثر  بري�سنب  ببطولة 
ميدفيديف، وبلغ ربع نهائي اأ�سرتاليا املفتوحة قبل اأن يقرر 
الإن�سحاب منها ب�سبب الإ�سابة اأمام نوفاك ديكوفيت�س الذي 
ُتوج لحقاً باللقب.  ويعد الفوز الذي حققه يف بري�سنب الأول 
له منذ 3 �سنوات تقريباً، ثاأر خالله ني�سكوري من اخل�سم 

الذي هزمه يف نهائي بطولة طوكيو العام املا�سي، وهو ثاين 
غريغور  اأم��ام  الأول  يف  �سقط  اأن  بعد  بري�سنب  يف  له  نهائي 
اأن��ه متكن يف املو�سم التايل من رد اعتباره  دمي��رتوف، غري 

واأطاح ب� دميرتوف يف طريقه اإىل نهائي بري�سنب 2019. 
اليد  ر�سغ  يف  ني�سكوري  لها  تعر�س  التي  الإ���س��اب��ة  وح��ال��ت 
لعدة  ال��دول��ي��ة  املناف�سات  يف  م�ساركته  دون  املا�سي  املو�سم 
اإىل  اأدى  مم��ا  املفتوحة،  ا�سرتاليا  بطولة  فيها  مب��ا  اأ�سهر، 
�سرعان  اأن���ه  غ��ري   ،39 امل��رك��ز  اإىل  العاملي  ت�سنيفه  ت��راج��ع 
وقال:  العامل،  على  �سابعاً  مو�سمه  واأنهى  الأم��ر  ت��دارك  ما 
رغم  عهدي  �سابق  اإىل  ع��دت  حتى  ف��رتة  الأم��ر  “ا�ستغرق 
الأمل الذي كابدته يف ر�سغي يف ذات الوقت، واأخذ مني وقتاً 

ل باأ�س به حتى �سفيت ب�سكل كامل، مل اأكن اأت�سور يف ذلك 
الوقت باأين �ساأكون �سمن امل�سنفني الع�سر الأوائل، غري اأين 
العام  لندن  يف  النحو  ذلك  على  مو�سمي  باإنهاء  �سعيد  كنت 
دولية،  6 بطولت  نهائي  بلوغ  الياباين يف  املا�سي.«  وجنح 
التن�س،  ملحرتيف  اخلتامية  البطولة  نهائي  ربع  اإىل  وو�سل 
يف  فيدرر  روجيه  بال�سوي�سري  طريقه   يف  الهزمية  واأن���زل 
لرئي�س  التنفيذي  النائب  ماكلوخلني،  ك��ومل  وق��ال  لندن.  
دب���ي احل���رة:  ل�����س��وق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  جم��ل�����س الإدارة 
يف  الأوىل  ني�سكوري  ك��اي  مب�ساركة  اأرح��ب  اأن  “ي�سعدين 
بطولة دبي، اإذ اأم�سى م�سرية ناجحة على اأعلى امل�ستويات، 
و�سل خاللها اإىل نهائي دورة الوليات املتحدة املفتوحة يف 

البطولة  ذات  نهائي  ن�سف  بلوغه  اإىل  اإ�سافة   ،2014 عام 
ت�سبه  �سلبة  اأر�سية  على  املا�سي  العام  اأحدثها  كان  مرتني، 
اأر�س ملعبنا هنا، وهذا يوؤكد قدرته على املناف�سة بقوة على 
واأك��د �سالح تهلك، مدير  التوفيق.«  اللقب، ونتمنى له كل 
ليكون  توؤهله  التي  املوهبة  ميلك  ني�سكوري  اأن  البطولة، 
من بني املر�سحني لنيل لقب دولية دبي للتن�س، بعد تغلبه 
على الإ�سابة التي اأملت به يف ر�سغ اليد، واأخرى اأقل خطورة 

اأجربته على الإن�سحاب من ربع نهائي ملبورن.
ويواجه ني�سكوري حتديات جمة يف دبي تفر�سها قائمة غنية 
دب��ي �سبع مرات،  ف��ي��درر، بطل  اأم��ث��ال روج��ي��ه  بالنجوم م��ن 
اأ�سرتاليا  تاألق يف  الذي  ت�سيت�سيبا�س  �ستيفانو�س  واليوناين 

املفتوحة، وروبريتو باوتي�ستا اآغوت، حامل اللقب، وميلو�س 
بريديت�س،  وتوما�س  وميبلدون،  بطولة  و�سيف  راونيت�س، 

الذي و�سل نهائي دبي مرتني، وغريهم.
،وُي�ستهل احلدث ببطولة ال�سيدات وتتناف�س فيها ت�سع من 
امل�ستفات الع�سر الأُول يف العامل، مبن فيهن امل�سنفة الأوىل 
اأ�سرتاليا املفتوحة وحاملة لقب دورة  اأو�ساكا، بطلة  نعومي 
املتحدة، وبيرتا كفيتوفا، بطلة وميبلدون مرتني  الوليات 
�سفيتولينا،  واإل��ي��ن��ا   ،2019 املفتوحة  اأ�سرتاليا  وو�سيفة 
دورة فرن�سا  ب��ط��ل��ة  ه��ال��ي��ب،  و���س��م��ون��ا  دب����ي،  ل��ق��ب  ح��ام��ل��ة 
من  ث��الث  األقاب  على  احلائزة  كريبر،  واأجنليك  املفتوحة، 
الفائزة  فوزنياكي،  وك��ارول��ني  ال��ك��ربى،   الأرب���ع  البطولت 
بلي�سكوفا،  وكارولينا   ،  ،2018 املفتوحة  اأ�سرتاليا  ببطولة 
موغوروزا،  وغاربني   ،2019 بري�سنب  بطولة  لقب  حاملة 

بطلة فرن�سا املفتوحة �سابقاً.   

���س��ي��ط��ر ���س��ب��اح��و و���س��ب��اح��ات ت��اي��الن��د وال��ه��ن��د على 
غالبية امليداليات الذهبية والف�سية، بينما ح�سلت 
100 مرت  الإم��ارات على ميدالية ف�سية يف �سباق 
وذل��ك يف  املن�سوري،  ال�سباح حميد  حرة عن طريق 
اجلامعة  ت�ست�سيفها  التي  لل�سباحة  ال��ث��اين  ال��ي��وم 
مناف�سات  �سعيد  على  وتقام  بال�سارقة،  الأمريكية 
دورة الألعاب العاملية لذوي الإعاقة احلركية والبرت 

2019، التي ت�ست�سيفها ال�سارقة حتى 16 فرباير 
اجلاري.

اكت�صاح
وجاءت البداية بح�سول تايالند على املراكز الثالثة 
�سدر،  م��رت   100 ال�����س��ي��دات  مناف�سات  يف  الأوىل 
الأول،  امل��رك��ز  ع��ل��ى  كانغبيال  م��ون��ري��دي  بح�سول 

حلت  فيما  الرتتيب،  و�سافة  �سايونغ  وبراكايثيب 
اإيقاع  وا�ستمر  الثالث،  امل��رك��ز  على  فيبود  وباني�سا 
مرت   100 ال��رج��ال  �سباق  يف  ال��ت��اي��الن��دي  التفوق 
نونخاو  ثرياثيب  ف��از  حيث   ،34-14 لفئة  �سدر 
اأنيغ�سايفوم  فوخيت  مواطنه  وج��اء  الأول،  باملركز 
�سباحي  اإىل  ال�سيطرة  وانتقلت  ال��ث��اين.  امل��رك��ز  يف 
انتزعوا  الذين  �سدر،  رج��ال   100 �سباق  يف  الهند 

من  ك��ّل  طريق  عن  الأوىل،  الأوىل  الثالثة  امل��راك��ز 
فيما  و�سيفاً،  خمتار  واأف��ري��د  اأوًل،  ناريان  �سويا�س 
نانداكومار ثالثاً، وعلى �سعيد  حّل مواطنه بونيث 
تايالند  ف��ازت  فرا�سة  م��رت   100 ال�سيدات  �سباق 
مونريدي  ط��ري��ق  ع��ن  وال���ث���اين  الأول  ب��امل��رك��زي��ن 
يختلف  ومل  ����س���اي���ون���غ،  وب���راك���اي���ث���ي���ب  ك��ان��غ��ب��ي��ال، 
حيث  للرجال  املخ�س�س  نف�سه  ال�سباق  يف  الو�سع 

طريق  ع��ن  وال��ث��اين  الأول  املركزين  تايالند  ف��ازت 
وعلى  ويرباجونغ.  وناثافونغ  �سونغوي�سني  اإيكابان 
الهند  اكت�سحت  فرا�سة   100 الرجال  فئة  �سعيد 
�سيتان غريدهار،  الأوىل عن طريق  الثالثة  املراكز 
و�سوابنيل �سانغاي، واأفريد خمتار، اأما فئة ال�سيدات 
400 مرت حرة �سهدت فوز التايالندية براكايثيب 
املخ�س�سة  نف�سها  الفئة  ويف  الأول،  باملركز  �سايونغ 

الأول،  باملركز  ناريان  �سويا�س  الهندي  فاز  للرجال 
وجاء الإماراتي حميد املن�سوري يف املركز الثاين.

تفوقاً  ف�سهدت  ح��رة  م��رت   400 ال��رج��ال  فئة  اأم���ا 
عن  الأوىل  الثالثة  باملراكز  بالفوز  للهند  ج��دي��داً 
وغريذار  الأول،  املركز  يف  �سوابنيل  �سانغاي  طريق 
ن��ان��داك��وم��ار يف  ال��ث��اين، وب��ون��ي��ث  امل��رك��ز  �سيتان يف 

املركز الثالث. 

ي��ن��ظ��م احت�����اد امل�����س��ارع��ة واجل�����ودو 
ال����ي����وم ال�����س��ب��ت ب�����س��ال��ة م���دار����س 
نهائي  بال�سارقة  العاملية  الأن�ساري 
للم�سارعة  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ك��ا���س 
والتي  ���س��ن��ة   15 حت���ت  ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني 
للفئات  خمتلفة  اأوزان   10 ت�سمل 
العمرية ،والتي ت�سهد م�ساركة 10 
فرق وزعت على جمموعتني ،حيث 
دبي  ف���رق  الأويل  امل��ج��م��وع��ة  ت�سم 
القيوين  واأم  وع��ج��م��ان  وال�����س��ارق��ة 
الثانية  امل��ج��م��وع��ة  وال��ف��ج��رية،اأم��ا 
فت�سم فرق  اأندية اأبو ظبي ، العني 
اأن  بعد  واليحر،  الظفرة  ومنطقة 
البطولة  ت��ل��ك  ت�سفيات  اأ���س��ه��م��ت  
بن  حممد  برعاية  املقامة  الغالية 
ث��ع��ل��وب رئ��ي�����س الحت������اد م��ن��ذ اأول 

ف��رباي��ر احل���ايل يف ت��ق��دمي العديد 
م��ن امل��واه��ب ال���واع���دة ال��ت��ي ت�سكل 

للمراحل  اجتهت  التي  للعبة  دعما 
العمرية ب�سكل كامل.

م�ساركة  الت�سفيات  تلك  و���س��ه��دت 
200لعب بواقع  20 لعب  يف كل 

وزن من مناف�سات البطولة ال�سنوية 
، فيما ت�سهد املرحلة اخلتامية التي 
تقام اليوم تاأهل لعبني يف كل وزن 
الدور  يف  للعب  جم��م��وع��ة  ك��ل  ع��ن 
املجموعتني  مبجموع  النهائي عن 
اأربعة لعبني من كل وزن مبجموع 
التي  النهائية  40لعب يف اجلولة 
الواحدة من ظهر  تبداأ نزالتها يف 

اليوم .
ومن ناحية اأخري -  متت  موافقة 
جدول  علي  الحت���اد  اإدارة  جمل�س 
للم�سارعة  اخل��ارج��ي��ة  امل�����س��ارك��ات 
مب�ساركة الالعب  بدر العلي الذي 
�سيبداأ م�سواره بامل�ساركة يف بطولة 
23�سنة ال��ت��ي ت��ق��ام يف  اأ���س��ي��ا حت��ت 
20مار�س  م���ن   اع��ت��ب��ارا  م��ن��غ��ول��ي��ا 

املقبل ، ثم امل�ساركة يف بطولة العرب 
ل��ل��رج��ال ال��ت��ي ت��ق��ام يف ال��ق��اه��رة يف 

امليدالية  اأحرز  اأن  ،بعد  25ابريل  
الف�سية يف البطولة املا�سية ويعقب 

ا�ستعداد  مغلق  مع�سكر  اإقامة  تلك 
لبطولة العامل باملجر

•• دبي- الفجر: 

ف���از ف��ري��ق ���س��رك��ة ح��دي��د الإم����ارات 
بلومربغ  ب�سباق  �ستيل(  )اإميارت�س 
التتابع  جل������ري  م����اي����ل  ����س���ك���وي���ر 
اأم�س  اأول من  اأقيم  ال��ذي  ال�سنوي، 
مركز  حميط  يف  ك��م،   1.6 مل�سافة 
دبي املايل العاملي، و�سارك فيه عدد 
�سركات  ك����ربى  ف����رق  م���ن  ق��ي��ا���س��ي 

الأعمال يف دبي. 
ال�����ذي نفدت  ا���س��ت��ق��ط��ب احل������دث، 
بطاقاته للمرة الأوىل هذا العام، ما 
وموؤ�س�سة  �سركة   100 على  يزيد 
م���ن ج��م��ي��ع اأن����ح����اء دب�����ي، وجت����اوز 
 ،1،000 امل�ساركني  العدائني  عدد 
ت�سميمه  ج�����رى  م�������س���اراً  ���س��ل��ك��وا 

ل��ل�����س��ب��اق، مي����ر مببنى  خ�����س��ي�����س��اً 
البوابة الرائع، حيث توزع اجلمهور 
من اأ�سدقاء امل�ساركني وزمالئهم يف 
وت�سجيعهم  لتحيتهم  ال�سباق  قرية 
�سركة يف  »اأ���س��رع  بلقب  الظفر  على 

املدينة«. 
وج���اء ف���وز ف��ري��ق ح��دي��د الإم����ارات 
م�سافة  قطع  اأن  بعد  الأول  باملركز 
اأوًل،  واح����د(  )م��ي��ل  دورات  الع�سر 
ت��اله يف   ،1:01:27 بزمن ق��دره  
امل��رك��ز ال��ث��اين ف��ري��ق ���س��ك��اي دايف 
�ستاندارد  ب��ن��ك  ال��ث��ال��ث  ويف  دب����ي، 

ت�سارترد
الفريق  قائد  رم�سان،  ع�سام  وقال 
بالكاأ�س:  ت��ت��وي��ج��ه  ع��ق��ب  ال���ف���ائ���ز، 
اأردنا  فعلناها،  اأننا  ن�سدق  “نكاد ل 

ت�����س��ج��ي��ل زم����ن اأف�������س���ل م���ن ال���ذي 
وكذلك   ،2018 يف  اإل���ي���ه  و���س��ل��ن��ا 
الفريق،  م���ع  ب���احل���دث  ال���س��ت��م��ت��اع 
فجاء فوزنا ليمنحنا �سعادة اإ�سافية، 
مايل  �سكوير  بلومربغ  �سباق  نحب 
للم�ساركة  ونتطلع  التتابع،  جل��ري 

فيه جمدداً العام املقبل.« 
يف  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  امل�����س��ارك��ة  ولت�سجيع 
فئة  املنظمون  اأطلق  ال�سل�سلة،  هذه 
جديدة هي »اأ�سرع فريق لل�سيدات«، 
ح��ي��ث ف����از ب�����اأوىل ج���وائ���زه يف دبي 
ل��ل�����س��ي��دات، بزمن  ب��ارك��ل��ي��ز  ف���ري���ق 
ف���ازت  ب��ي��ن��م��ا   ،1:31:03 ق�����دره 
���س��رك��ة »ري���ل ا���س��ت��ي��ت روك��ي��ت�����س« يف 
اأن  بعد  فريق خمتلط«  »اأ���س��رع  فئة 
فيليب  وف��از   .1:06:30 �سجلت  

ك�������الرك ب���ج���ائ���زة »اأ������س�����رع ع�����داء« 
دقائق  خم�س  ق���دره  زم��ن��ا  م�سجاًل 
وثالث وع�سرون ثانية. وقال ديفيد 
املنتجات  مبيعات  مدير  �سرتيفنز، 
املالية يف بلومربغ - ال�سرق الأو�سط 
وافريقيا : “ن�سكر جميع من �سارك 
���س��ك��وي��ر مايل  ب��ل��وم��ربغ  ���س��ب��اق  يف 
التتابع يف دبي، ومل�ساهمتهم  جلري 
ونهنئ  احل����دث جم������دداً،  يف جن����اح 
ف��ري��ق ح��دي��د الإم����ارات حل�سولهم 
بتهنئة  ونتوجه  الأول،  املركز  على 
باركليز  ���س��ي��دات  ف��ري��ق  اإىل  خا�سة 
»اأ�سرع  فئة  يف  الأول  باملركز  لفوزه 
ت�سجع  اأن  وناأمل  لل�سيدات«،  فريق 
ال�سيدات  م���ن  م��زي��د  م�����س��ارك��ت��ه��ن 
خلو�س غمار احلدث يف امل�ستقبل.« 

من جانبها، قالت علياء الزرعوين، 
ل�سوؤون  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
م���رك���ز دبي  ���س��ل��ط��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات يف 
املايل العاملي:” نحن �سعداء بروؤية 
واملتزايد  امل�����س��ت��م��ر  اله��ت��م��ام  ه���ذا 
زيادة  مل�سنا  وق��د  املجتمع،  قبل  م��ن 
امل�ساركني  اأع��داد  يف  مطردة  �سنوية 
يف احل����دث و���س��رك��ائ��ه، وذل����ك منذ 
العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز  ا�ست�سافه 
م�سمار  ومت���ي���ز   ،2016 ع����ام  يف 
مم�سى  مبنظر  ال��ع��ام  لهذا  ال�سباق 
غ��ي��ت اأف���ن���ي���و ال�����ذي ����س���اه���ده كثري 
اإذ  الأوىل،  ل��ل��م��رة  ال���ع���دائ���ني  م���ن 
مركز  ب�سهولة  املم�سى  ه���ذا  ي�سل 
ونهنئ  ببع�سه،  ال��ع��امل��ي  امل���ايل  دب��ي 
ج��م��ي��ع امل�����س��ارك��ني وخ��ا���س��ة حديد 

بلومربغ  ب�سباق  لفوزهم  الإم���ارات 
لهذا  التتابع  جل��ري  م��اي��ل  �سكوير 
جميعاً  روؤيتكم  اإىل  ونتطلع  ال��ع��ام، 
ا�ستمتع ما يزيد على   »!2020 يف 
امل�سجعني  م���ن  ���س��خ�����س   1،400
امل�ساركني  وع���ائ���الت  والأ����س���دق���اء 
باأجواء ال�سيافة والرتفيه يف قرية 
احلدث  اأم�سية  واختتمت  ال�سباق، 
ريتز  يف  اجلميع  �سم  ر�سمي  بحفل 
ها�سيت،  جيم�س  وق����ال  ك��ارل��ت��ون. 
�سكوير  ل�����س��رك��ة  الإداري  امل���دي���ر 
للحدث:  امل��ن��ظ��م��ة  ���س��ب��ورت،  م��اي��ل 
يف  فارقة  نقطة  العام  حدث  “�سكل 
م�����س��رية احل����دث ح��ي��ث ���س��ارك��ت ما 
�سباق  ���س��رك��ة يف   100 ع��ل��ى  ي��زي��د 
 100% بلغت  زي���ادة  بن�سبة  دب���ي، 

للحدث  الأول  ال��ع��ام  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة 
احلدث  رع����اة  ن�����س��ك��ر   ،2016 يف 
اأعدادهم،  تتزايد  الذين  و�سركائه 
ون��ت��ط��ل��ع اإىل ح���دث مم��ي��ز اآخ����ر يف 
2020.«   ومن اأبرز رعاة  احلدث 
اإىل  اإ�سافة  الرئي�سيني،  و�سركائه 
رعاية بلومربغ الرئي�سة، مركز دبي 
�سريك مقر احلدث،  العاملي،  امل��ايل 
ومركز اإنفيزالين، �سريك ال�سباق، 
ريحان  روز  ال�������س���ري���ك  وال���ف���ن���دق 
لل�سيارات  الطاير  دب��ي،  روت��ان��ا  من 
وم�����ازي�����رات�����ي، ����س���ري���ك امل���رك���ب���ات، 
ال�سحية،  للرعاية  فاليانت  ومركز 
وال�سركاء  ال�������س���ح���ي،  ال�������س���ري���ك 
بزن�سويك،  بلومربغ  الإع��الم��ي��ني: 
اإليفيجن ميديا، وبزن�س ليفميدوت 

ال�سريكة،  الإذاع��ي��ة  واملحطة  ك���وم، 
دبي اآي 103.8، وذا ريتز كارلتون، 
فري�ست.   وفيتن�س  ا�سيافة،  �سريك 
يف  ال��رائ��دة  ال�سركة  بلومربغ،  تعد 
واملعلومات  الدولية  الأعمال  قطاع 
الرئي�س  ال��راع��ي  والأخ��ب��ار،  املالية، 
ل���ل���ح���دث، وت���ق���دم ل���ه ال���دع���م منذ 
مقاطعة  قلب  يف  الأوىل  انطالقته 
الأعمال اللندنية يف 2007،  ومن 
اأن يقام احلدث هذا العام يف  املقرر 
اأن  على  العامل،  ح��ول  مدينة   12
ومومباي،  باري�س  بجولتي  ُي�ستهل 
وي�������س���ارك يف ك����ل ح�����دث ع�����دد من 
يتوا�سلون  بحيث  املدينة،  �سركات 
بيئة  خ����ارج  ال��ب��ع�����س،  بع�سهم  م���ع 

عملهم.

حميد املن�صوري يفوز بف�صية 100 مرت حرة

تايالند والهند تتزّعمان مناف�سات اليوم الثاين لل�سباحة

»ني�سكوري« ي�سجل م�ساركته الأوىل يف دولية دبي للتن�س

نهائي كا�س رئي�س الدولة للم�سارعة للنا�سئني اليوم بال�سارقة

م�صاركة قيا�صية للفرق للظفر بلقب احلدث

»حديد الإمارات« تفوز ب�سباق بلومربغ �سكوير مايل جلري التتابع 2019 
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األ����ع����اب ال��ري�����س��ة ال���ط���ائ���رة ح��ق��ق لعب  يف خ���ت���ام 
الزرعوين،  اأحمد  حممد  الطائرة  للري�سة  املنتحب 
اإجن��ازاً مهماً لدولة الإم��ارات اخلمي�س، حيث اأحرز 
���س��م��ن مناف�سات  ذه��ب��ي��ة  م��ي��دال��ي��ات   3 ال���زرع���وين 
الزوجي املختلط، يف وقت �سهدت املناف�سات �سراعاً 
ك��ب��رياً ب��ني لع��ب��ي ال��ه��ن��د وت��اي��ل��ن��د ع��ل��ى امليداليات 
امللونة، وا�ستطاعت ال�سورية هيفاء من�سور اأن تقّدم 
�سمن  وذل���ك  وال���ف���ردي،   املختلط  ذهبيتا  لبالدها 
اجلامعة  �سالة  على  ت��ق��ام  ال��ت��ي  اللعبة  مناف�سات 
العاملية  الأل��ع��اب  دورة  �سمن  بال�سارقة،  الأمريكية 
التي   ،2019 وال���ب���رت  احل��رك��ي��ة  الإع���اق���ة  ل����ذوي 

ت�ست�سيفها ال�سارقة حتى 16 فرباير اجلاري.

�سراع نحو الذهب
الالعب  الذهبية، عن طريق  امليداليات  اأول  وكانت 
لفئة  الرجال  مناف�سات  يف  الزرعوين  اأحمد  حممد 
»MS-WH2« بح�سوله على املركز الأول، بينما 
جاء يف املركز الثاين الأفغاين اأوميد هاكجو، وتبعه 

يف املركز الثالث اللبناين ناجي يزبك، اأما امليدالية 
مع  ال��رج��ال  املختلط  ال��زوج��ي  يف  الثانية  الذهبية 
ليخطف  عاد  ال��ذي  الزرعوين  ال�سيدات عن طريق 
فيما  من�سور،  هيفاء  ال�سورية  الالعبة  م��ع  امل��رك��ز 
حل يف املركز الثاين الزوجي، الكويتي خالد ماجد 
يف  تاألقه  الزرعوين  ووا�سل  �سعادة،  ريتا  واللبنانية 
ماجد  خالد  الكويتي  م��ع  ب��ف��وزه  املختلط  ال��زوج��ي 
باملركز الأول، بينما ح�سلت ال�سورية هيفاء من�سور 
مع اللبنانية ريتا �سعادة وحّلتا يف املركز الثاين، فيما 
حل الثنائي اليمني حممد العطا�س واأحمد حممد 

يف املركز الثالث.
 ،»WD SL3-SU5« ويف زوجي ال�سيدات لفئة
والتايالندية  بارمر،  بارول  الهندية  الزوجي  اأحرز 
حا�سدين  الأول  املركز  فوتي�سببايبون  �سامونكورن 
اأب���و حطب  ال��الع��ب��ة م��رية  ال��ذه��ب��ي��ة، فيما ح�سلت 
اأما  على املركز الثاين مع البحرينية زينب حممد، 
للهندي  وا�سحاً  »MS SL3« ف�سهدت تفوقاً  فئة 
ونال  الأول  املركز  ال��ذي ح�سل على  بهجت  برامود 

التايالندي  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ج��اء يف  فيما  ال��ذه��ب��ي��ة، 
الهندي  الثالث  املركز  يف  وتبعه  بون�سن،  مونغخون 

�ساراد �ساندرا.
ويف فئة الزوجي املختلط »XD SL3-SU5« فاز 
الزوجي الهندي برامود بهجت وبارول بارمر باملركز 
التايالندي  الزوجي  الثاين  املركز  يف  وج��اء  الأول، 
فوتي�سببايبون،  و�سامونكورن  بون�سن،  مونغخون 
جوهر  زي�سان  الباك�ستاين  ح��ّل  الثالث  امل��رك��ز  ويف 
املختلطة  الفئة  �سمن  اأم��ا  مايي�س،  رغد  وال�سورية 
فازت ال�سورية هيفاء من�سور باملركز الأول، والكويتي 
خالد ماجد باملركز الثاين، واليمني حممد العطا�س 
فاز   »MS SL4-SU5« فئة  اأما  الثالث،  باملركز 
الهندي �سوكانت كادام قدام باملركز الأول، وجاء يف 
���س��وك، ويف  ال��ث��اين التايالندي ووت�����س��ارف��ون  امل��رك��ز 

املركز الثالث مواطنه بري�سا �سوم�سريي.
وح��ق��ق ال��ت��اي��الن��دي ب��ون��ث��ان ي��امي��ايل امل��رك��ز الأول 
الهندي  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  وج����اء   ،»SS6« ف��ئ��ة  يف 
�سيفارغان �سوليمايل، ويف املركز الثالث الباك�ستاين 

ماهنور فاروق، ويف مناف�سات ال�سيدات فئة “اإ�س اإل 
فوتي�سببايبون  �سامونكورن  التايالندية  4” فازت 
يف  ب��ارم��ر  ب����ارول  ال��ه��ن��دي��ة  وتبعتها  الأول،  ب��امل��رك��ز 
امل��رك��ز ال���ث���اين، وال�����س��وري��ة رغ���د م��اي��ي�����س يف املركز 
ال��ث��ال��ث. وا���س��ت��م��رت الإث������ارة يف م��ن��اف�����س��ات زوجي 
بفوز   »MD SL3-SL4 SU5« فئة  ال��رج��ال 
���س��وك وبري�سا  ال��ت��اي��الن��دي ووت�����س��ارف��ون  ال��ث��ن��ائ��ي 
الثاين  امل��رك��ز  يف  وج���اء  الأول،  باملركز  �سوم�سريي 
الثنائي الهندي برامود بهجت و�سوكانت قدام، ويف 
املركز الثالث الهندي �ساراد �ساندرا مع التايالندي 
حممد  الإماراتي  الالعب  وكان  ثاوي�ساب.  ناتافون 
الزرعوين �سارك �سابقاً يف بطولة فزاع يف مناف�سات 
الوقوف لكنه وب�سبب امل�ساعفات التي اأ�سابته ب�سبب 
اأعيد ت�سنيفه لي�سارك  اللعب ان�سحب منها، ثم مت 

مبناف�سات  WLs معززاً بتقارير �سور الأ�سعة. 
وع���رب ال���زرع���وين ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب��ح�����س��ول��ه ع��ل��ى 3 
خالل  تتويجه  عقب  ع��رّب  حيث  ذهبية  م��ي��دال��ي��ات 
الأمريكية  اجلامعة  مبقر  اأقيمت  التي  املناف�سات 

العدد  ه��ذا  على  باحل�سول  �سعادته  ع��ن  بال�سارقة 
اأن  اإىل  واح��د، لفتاً  يوم  الذهبية يف  امليداليات  من 
ب��ني جميع  م��ن  ق��وي��ة  ���س��ه��دت مناف�سات  ال��ب��ط��ول��ة 
املت�سابقني من خمتلف اجلن�سيات. واأكد الزرعوين 
له  دافعاً  �ستكون  حققها  التي  الثالث  الذهبيات  اأن 
املتبقية يف  الأي���ام  الأف�سل خ��الل  اأج��ل تقدمي  م��ن 
موا�سلة  ���س��رورة  على  م�سدداً  البطولة،  مناف�سات 
الإجن���از،  يتكرر  حتى  اأف�����س��ل  ب�سكل  ال���س��ت��ع��دادات 
واأمت الالعب ت�سريحاته بال�سارة اإىل دورة الألعاب 
خا�س  ط��اب��ع  لها  احلركية  الع��اق��ة  ل���ذوي  العاملية 
بح�سن  اجل��م��ي��ع  ي�سهد  ح��ي��ث  البا�سمة  الم����ارة  يف 
من  امل�����س��ارك��ني  بكافة  ال��رتح��ي��ب  وح��ف��اوة  التنظيم 
اأحمد  ق��ال  ال��ف��وز  ه��ذا  وح���ول  اجلن�سيات.  خمتلف 
للبطولة  التنفيذي  املدير  ال�سويدي،  املظلوم  �سامل 
ي�ساف  الزرعوين  لعبنا  حققه  ال��ذي  “الإجناز  اإن 
اإىل �سل�سلة الإجنازات الكبرية التي يحققها اأبطالنا 
الالعبون من ذوي الإعاقة الذين يوؤكدون لنا وعلى 
الدوام باأن ل م�ستحيل مع العزمية والإ�سرار، وكّلي 

وم�سرفة  كبرية  اإجن���ازات  اأم��ام  �سنكون  باأننا  اإمي��ان 
اأخرى من قبل هذا البطل الذي عّودنا على اإحراز 
اأرف����ع الأل���ق���اب واأه��م��ه��ا«. م��ن ج��ان��ب��ه اأ���س��اد املدرب 
الذي  والتنظيمي  الفني  بامل�ستوى  البقي�س  عمران 
ازدانت به البطولة منذ انطالقها وحتى الآن وهذا 
اأمر يح�سب للجنة املنظمة التي اأثبتت اأنها حري�سة 
على اأن تخرج بالبطولة مب�ستوى يليق مبكانة اإمارة 
الحتياجات  ل��ذوي  �سديق  مدينة  بعّدها  ال�سارقة 
الكبري من  الكم  اأن تواجد هذا  اإىل  اخلا�سة، لفتاً 
الالعبني العامليني ي�سهم يف رفع م�ستويات املناف�سة 

بني جميع الالعبني ويعزز من م�ستويات اخلرب. 
الزرعوين  الإماراتي  الالعب  البقي�س:” فوز  وقال 
بالذهبيات يوؤكد امل�ستوى الكبري الذي يتمتع به على 
ال�سعيد البدين والفني وهذا اأمر غاية يف الأهمية 
على  البقاء  اأج��ل  من  والتدريبات  اجلهود  مل�ساعفة 
هذه الوترية واملناف�سة يف جميع البطولت ومتثيل 
املناف�سات  جميع  يف  م�سّرف  ب�سكل  الإم����ارات  دول��ة 

التي تقام على ال�سعيدين الإقليمي والعاملي«.

ث��ع��ل��وب الدرعي  ب���ن  اأط���م���اأن حم��م��د 
للم�سارعة  الإم�������ارات  احت����اد  رئ��ي�����س 
واجل������ودو م���ن خ���الل ت��ق��ري��ر حممد 
امل�ساعد لالحتاد  العام  الأم��ني  جا�سم 
ال�سارقة  ن���ادي���ي  ا����س���ت���ع���دادات  ع��ل��ى 
فعاليات  يف  للم�ساركة  كلباء  واحت���اد 
الأبطال  ل��الأن��دي��ة  العربية  البطولة 

لل�سباب  وال�����س��اد���س��ة  ل��ل��رج��ال  ال�14 
وال�سابات  ل���ل�������س���ي���دات  واخل���ام�������س���ة 
وال����ب����ط����ول����ة امل����ف����ت����وح����ة ال���ع���ا����س���رة 
العربي  الحت��اد  ينظمها  للكاتا،التي 
املغربية  م��راك�����س  مدينة  يف  ل��ل��ج��ودو 

خ����الل ال���ف���رتة م���ن 21 وح��ت��ى 24 
فرباير/�سباط احلايل مب�ساركة اأكرث 
بنحو  دول  ع�سرة  ميثلون  ن��ادي��ا  م��ن 
400 لعبا ولعبة.. واأ�ساف الدرعي 
جديران  كلباء  واحت���اد  ال�سارقة  ب���اأن 

بتمثيل اجلودو الإماراتي خالل تلك 
ال��ت��ظ��اه��رة ال��ري��ا���س��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة التي 
املغربية  اململكة  الأ�سقاء يف  يحت�سنها 
،ب��ع��د اأن م��ث��ل اجل����ودو الإم����ارات����ي يف 
م�سر  بجمهورية  املا�سية  البطولة 

ن����ادي ال��ف��ج��رية، ل��ي��اأت��ي ال�����دور على 
ن����ادي ال�����س��ارق��ة ال����ذي ان�����س��م لأ�سرة 
يوؤكد  مم���ا   2016 م��ط��ل��ع  اجل�����ودو 
جمل�س  يوليه  ال��ذي  اله��ت��م��ام  حجم 
ال�سارقة  ون���ادي  ال��ري��ا���س��ي  ال�����س��ارق��ة 
النا�سئة  وم��راك��ز  ال��ف��ردي��ة  ب��الأل��ع��اب 
ق��اع��دة جيدة من  �ساهم يف خلق  مم��ا 
والتي  الأع��م��ار،  الالعبني يف خمتلف 
�سهد لها مو�سم عام زايد 2018 فوز 
فريقا نادي ال�سارقة الريا�سي واحتاد 
ال��ي��وم الوطني  ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة  ك��ل��ب��اء 
التي نظمها   ، املفتوحة للجود ال 47 
احت����اد امل�����س��ارع��ة واجل������ودو يف اإط����ار 
اح��ت��ف��الت ال��ب��الد ب��ع��ام زاي���د 2018 
الدرعي  ث��ع��ل��وب  ب���ن  وذك����ر حم��م��د   .
ميتد ال�سكر والتقدير جلهود جمل�س 
ال�سارقة الريا�سي وجمل�س اإدارة نادي 
احتاد كلباء الذي �ساهم يف خلق قاعدة 
اأب��ط��ال اجل���ودو احلائزين  كبرية م��ن 

على املراكز الأوىل يف خمتلف بطولت 
احتاد اجلودو فا�ستحقوا التكرمي من 
خ���الل ت��ل��ك امل�����س��ارك��ة ال��ن��وع��ي��ة ملزيد 
فرق  ملختلف  وال�سقل  الحتكاك  من 
املراحل العمرية الذين خطفوا اأ�سواء 
بطولتي  خ��الل  م��ن  املن�سرم  امل��و���س��م 

كاأ�س  وبطولة  للجودو  الحت��اد  كاأ�س 
�سفري اليابان لدي الدولة . يذكر باأن 
لئحة البطولة العربية للجودو التي 
مبدينة  امل��ق��ب��ل  اجل��م��ع��ة  ي���وم  تنطلق 
ال�سارقة  مب�ساركة  املغربية  مراك�س 
واحتاد كلباء حددت لئحتها م�ساركة 

اأربعة فرق من كل دولة ، ويحق للدولة 
امل�ساركة  ال��ب��ط��ول��ة  ت�ست�سيف  ال��ت��ي 
بثمانية اأندية يف كل فئة ، ويحق لكل 
نادي دعم �سفوفه بالعبني )2( من 
موافقة  ب��ع��د  خمتلفتني  جن�سيتني 

احتاد بالده .

•• دبي- الفجر: 

ينظم نادي دبي الدويل للريا�سات 
�سواطئ  يف  ال�سبت  اليوم  البحرية 
دانة الدنيا دبي وبني اأجمل معامل 
جرز  بني  فيها  البحرية  الواجهة 
وال�ساطئ  ج��م��ريا  ون��خ��ل��ة  ال��ع��امل 
املفتوح يف جمريا حدثني ريا�سيني 
الإبحار  يف  الأوىل  للمرة  بحريني 
ال�سراعي املحلي الرتاثي واحلديث 
ال�سباقات  روزن��ام��ة  �سمن  وذل���ك 
الريا�سي  امل���و����س���م  يف  ال��ب��ح��ري��ة 

.2019-2018
-ال�سبت-  ال��ي��وم  احل��دث��ني  وي��ع��د 
ك��رن��ف��ال ب��ح��ري��ا ث��ري��ا ي��ج��م��ع بني 
مناف�سات  يف  متمثال  )الأ���س��ال��ة( 
اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة واخل��ت��ام��ي��ة من 
ال�سراعية  ل��ل��ق��وارب  دب���ي  ب��ط��ول��ة 
امل��ح��ل��ي��ة 22 ق��دم��ا و)احل���داث���ة( 
متمثلة يف اإقامة مناف�سات اجلولة 
جونيور  )دب��ي  بطولة  من  الأوىل 

ريغاتا( لل�سراعية احلديثة.
-ال�سبت-  اليوم  ال�سباقني  وياأخذ 
الفعاليات  اأن  ك��ون  خا�سة  اأهمية 
خم�س�سة فقط لل�سباب والنا�سئني 
�سباق  ���س��ع��ي��د  ف��ع��ل��ي  وال�������س���غ���ار 
ال���ق���وارب ال�����س��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 22 
قدما )اجلولة الثالثة واخلتامية( 
فئتني  على  ت�ستمل  املناف�سة  ف��ان 
�سنة   16-8 ال��ن��ا���س��ئ��ني  الأوىل 
اأق�سى(  2002كحد  )م���وال���ي���د 
�سنة   21-8 ال�����س��ب��اب  وال��ث��ان��ي��ة 

)مواليد 1997 كحد اأق�سى(.
و���س��ي��ن��ط��ل��ق ه����ذا ال�����س��ب��اق وال����ذي 
التي  للقوارب  كبرية  اأهمية  ميثل 
العام  ال��رتت��ي��ب  ق��م��ة  يف  ت��ن��اف�����س 

للقوارب  دب��ي  بطولة  يف  للفئتني 
يف  ق��دم��ار   22 املحلية  ال�سراعية 
والن�سف  ال���واح���دة  ال�����س��اع��ة  مت���ام 
م��ن م��وق��ع ال��ب��داي��ة وال����ذي �سوف 
وحالة  م��ع��ط��ي��ات  ح�����س��ب  ي���ح���دد 
البحر و�سرعات الرياح حيث دعت 
امل�ساركة  القوارب  املنظمة  اللجنة 
نقطة  اإىل  م��ب��ك��را  ال��و���س��ول  اإىل 
ال��ت��ج��م��ع وال��ت��دق��ي��ق ق��ب��ال��ة هالل 
ن��خ��ل��ة ح��م��ريا ال�����س��رق��ي وم���ن ثم 

التحرك اإىل نقطة البداية.
اأعلنت  قد  املنظمة  اللجنة  وكانت 
املا�سي عن فتح  الأح��د  ي��وم  ومنذ 
باب الت�سجيل للم�ساركة يف احلدث 
 54 اإىل  الكبري حيث و�سل العدد 

�ست�سارك  ق��ارب��ا   14 م��ن��ه��ا  ق��ارب��ا 
�سنة   16-8 ال��ن��ا���س��ئ��ني  ف��ئ��ة  يف 
اأق�سى(  2002كحد  )م���وال���ي���د 
املراكز  على  �ستتناف�س  قاربا  و40 
الأوىل يف فئة ال�سباب 8-21 �سنة 

)مواليد 1997 كحد اأق�سى(.
وفيما يتعلق ب�سباق اجلولة الأوىل 
م��ن ب��ط��ول��ة دب���ي ج��ون��ي��ور ريغاتا 
املناف�سات  فان  احلديثة  لل�سراعية 
�سباحية  ف���رتت���ني  ع��ل��ى  ت��ق��ت�����س��ر 
وم�����س��ائ��ي��ة ال��ي��وم -ال�����س��ب��ت- حيث 
على  امل��رة  ه��ذه  التناف�س  ينح�سر 
اوبتم�ست(  )����س���غ���ار  ف���ئ���ات  اأرب������ع 
وفتيات  ���س��ن��ة   12 حت���ت  اأ����س���ب���ال 
ليزر  و)النا�سئني  �سنة   12 حت��ت 

ونا�سئات  �سنة   17 حت��ت   )4.7
17 ���س��ن��ة. وي���ق���ام احل���دث  حت���ت 
ال���ك���ب���ري وال�������ذي ي��ج��م��ع امل���واه���ب 
ال�سراعية  ري��ا���س��ة  يف  ال�����س��اع��دة 
بحلة  ونا�سئات  نا�سئني  احلديثة 
نادي  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  ج��دي��دة 
دب�����ي ل�����ل�����زوارق )دو������س�����ك( وحتت 
لل�سراعية  الإم����ارات  احت���اد  مظلة 
وال��ت��ج��دي��ف احل��دي��ث  يف �سواطئ 
ج����م����ريا مب�������س���ارك���ة وا�����س����ع����ة من 
م��ت�����س��اب��ق��ي وم��ن��ت�����س��ب��ي الأن����دي����ة 
ال����دول����ة   اإم������������ارات  ال���ب���ح���ري���ة يف 
نادي  املنظمة يف  اللجنة  واعتمدت 
البحرية  للريا�سات  ال���دويل  دب��ي 
ال�����ربن�����ام�����ج ال�����زم�����ن�����ي اخل����ا�����س 

حيث  -ال�سبت-  ال��ي��وم  باملناف�سات 
التا�سعة  ال�ساعة  مت��ام  يف  �سيعقد 
بني  ال��ت��ن��وي��ري  الج��ت��م��اع  �سباحا 
امل�ساركني  واملت�سابقات  املت�سابقني 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  م���ع  احل�����دث  يف 
ل�سرح التعليمات و�سروط امل�ساركة 

وتو�سيح كور�س وم�سار ال�سباق.
مياه  عر�س  اإىل  التناف�س  وينتقل 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي مب���ح���اذاة �ساطئ 
العا�سرة  ال�������س���اع���ة  ع���ن���د  ج���م���ريا 
ظهرا  ع�سرة  الثانية  حتى  �سباحا 
الأوىل  ال�����ف�����رتة  ن���ه���اي���ة  م����وع����د 
باملت�سابقني  اخل��ا���س��ة  وال����راح����ة 
ت�ستاأنف  اأن  ع��ل��ى  وامل��ت�����س��اب��ق��ات 
املناف�سات يف الثانية اإل ربعا ظهرا 

حتى الثالثة والن�سف ليتم بعدها 
تتويج اأبطال اجلولة واخلتام.

القمزي  حم���م���د  ه������زمي  ورح�������ب 
نادي  يف  ال�����س��ب��اق��ات  اإدارة  م��دي��ر 
البحرية  للريا�سات  ال���دويل  دب��ي 
يف  ال��ي��وم  املناف�سات  يف  بامل�ساركني 
ال�سراعية  ل��ل��ق��وارب  دب���ي  �سباقي 
جونيور  ودب��ي  قدما   22 املحلية 
ري����غ����ات����ا ل�����ل�����ق�����وارب ال�������س���راع���ي���ة 
للمرة  يقامان  وال��ل��ذي��ن  احلديثة 
الأوىل مرتافقان جنيا اآل ى جنب 
يف �سواطئ دبي بداية من العا�سرة 
الثاين  ل��ل��ح��دث  بالن�سبة  �سباحا 
للحدث  ظهرا  والن�سف  والواحدة 

الأول.

اإىل  ووجه القمزي ال�سكر اجلزيل 
كل اجلهات املتعاونة مع النادي يف 
الدوائر  �سواءا  التظاهرتني  اإجناح 
يف  الوطنية  واملوؤ�س�سات  احلكومية 
التي  التنظيمية  ال��ل��ج��ان  اأو  دب���ي 
ت�����س��ه��م يف اإجن�����اح ك��اف��ة الأح�����داث 
م�����س��ي��دا ب��ال��ت��ع��اون م���ع ن����ادي دبي 
للزوارق )دو�سك( الذي ي�ست�سيف 
اأوىل جولت )دبي جونيور ريغاتا( 
مت�سابقي  م���ن  وا���س��ع��ة  مب�����س��ارك��ة 
وم��ن��ت�����س��ب��ي الأن���دي���ة ال��ب��ح��ري��ة يف 

اإمارات الدولة

و2  1
���س��ه��دت اجل���ول���ة الف��ت��ت��اح��ي��ة من 
ال�سراعية  ل��ل��ق��وارب  دب���ي  ب��ط��ول��ة 
اأقيمت  وال��ت��ي  ق��دم��ا   22 املحلية 
القارب  فوز  املا�سي  �سبتمرب  �سهر 
ال���ن���وخ���ذة  ب����ق����ي����ادة   31 م����رع����ب 
باملركز  احل��م��ادي  �سالح  اإب��راه��ي��م 
ف��ي��م��ا حل  ال��ن��ا���س��ئ��ني  ل��ف��ئ��ة  الأول 
القارب الذيب 40 بقيادة النوخذة 
املركز  يف  احلو�سني  ط��ارق  حممد 

الأول لفئة ال�سباب 
ك��م��ا ا���س��ت��ط��اع ال���ق���ارب زل����زال 87 
�سلطان  عي�سى  ال��ن��وخ��ذة  ب��ق��ي��ادة 
املرزوقي الفوز باملركز الأول لفئة 
اجلولة  يف  �سنة   21-8 ال�����س��ب��اب 
ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ج����رت ���س��ه��ر يناير 
املا�سي وح��ل ال��ق��ارب ط��وف��ان 21 
اإ�سماعيل  اح��م��د  ال��ن��وخ��ذة  بقيادة 
لفئة  الأول  ب���امل���رك���ز  امل�����رزوق�����ي 

النا�سئني

كرنفال ريا�صي بحري اليوم يف )دانة الدنيا(

علــــى األقــــاب القــــوارب 22 قدمــــا تتنافــــ�س  قاربــــا   54
اأ�صرعة )دبي جونيور ريغاتا( تزين �صاطئ جمريا

يف ختام مناف�صات الري�صة الطائرة يف »عاملية الإعاقة احلركية« يف ال�صارقة 

حممد الزرعوين يح�سد 3 ذهبيات وال�سورية هيفاء من�سور حترز ذهبيتا املختلط والفردي

ال�سارقة واحتاد كلباء يف عربية اجلودو 
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اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  ورعاية  بتوجهات 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان 
نادي تراث الإم��ارات ، وا�سل مهرجان �سمو ال�سيخ 
ال��ث��ال��ث ع�سر  ال����دويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سلطان 
للفرو�سية – ركوب القدرة والتحمل  فعاليات يومه 
الثالث،الذي ينظمه نادي تراث الإم��ارات يف  قرية 
اخلتم،  له، مبدينة  التابعة  للقدرة  العاملية  ذيب  بو 
للفرو�سية  الإم�������ارات  احت����اد  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل����ك 
الفر�سان  م���ن  وا���س��ع��ة  م�����س��ارك��ة  و���س��ط  وال�����س��ب��اق، 
واهتمام  املتنوعة  املهرجان  لفعاليات  وح�سور كبري 
ب�����س��م��ات امل��ه��رج��ان امل��ت��ف��رد ب��ه��ا م���ن م���وؤمت���ر دويل  

و�سباق مل�سافة 240 كيلومرتاً.
 

ليلى املرزوقي  بطلة �صباق امللكية اخلا�صة
�سعادة  ت��وج  ال�سباقات   م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ويف ختام 
حميد �سعيد �سامل بولحج الرميثي املدير التنفيذي 
لالأن�سطة والفعاليات بنادي تراث المارات، و�سعادة 
ن��ائ��ب �سمو  امل��ن�����س��وري،  را���س��د  ال��دك��ت��ور عبيد علي 
مدير عام مركز �سلطان بن زايد الفائزين يف �سباق 
اخلا�سة  املليكة  ذات  للخيول  100.91كيلومرت 
وفق نقاط برتوكول بوذيب لركوب القدرة والتحمل، 
حيث فازت باملركز الأول الفار�سة ليلى حممد عبيد 
الكمدة على �سهوة اجلواد  ا�سطبالت  املرزوقي من 
لل�سباق،  بطلة  وت��ّوج��ت  اإندوران�س”  “جابولين 

�سيارة فاخرة ومبلغ مايل،  ونالت جائزة عبارة عن 
فيما حلت يف املركز الثاين مارجيك في�سر فالريي 
من ا�سطبالت حممد عبد اهلل الكميتي، على �سهوة 
الثالث  املركز  اأورينتال”، وجاء يف  “ماريك  اجل��واد 
ال��ف��ار���س اأح��م��د ���س��ال��ح حم��م��د ع��ل��ي ال�����س��ح��ي على 
الكمدة.وقد  ا���س��ط��ب��الت  م��ن  راي”  “لوف  ���س��ه��وة 
ح�سل الفائزون الثالثة على جوائز قيمة عبارة عن 
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فاطمة املري تت�صدر اليوم الثاين ل�صباق 242 
كيلومرت

ح��اف��ظ ال��ف��ر���س��ان ال��ث��الث��ة ال��ذي��ن ت�����س��دروا اأم�س 
الأول اخلمي�س اجلولة الأوىل من �سباق 242.15  
جولة  يف  مراكزهم  جنوم” على  “ثالثة  كيلومرتا 
لربوتوكول  وف��ق��اً  نف�سه،  ال�سباق  م��ن  الأول  اأم�����س 
�سعيد  جا�سم  فاطمة  ال��ف��ار���س��ة  رت  ف��ت�����س��دَّ ب��وذي��ب، 
“كامريون” من  ال�سباق على �سهوة اجل��واد  امل��ري 
�سقر  ال��ف��ار���س  ث��ان��ي��اً  ح��ل  فيما  دب����اوي،  ا�سطبالت 
“ايجوال  ع��ل��ى ���س��ه��وة اجل�����واد  امل���ح���روق���ي  ه����الل 
ثالثاً  وج����اء  ور����س���ان،  ا���س��ط��ب��الت  م���ن  فارنينتي” 
اجلواد  �سهوة  على  البلو�سي  اأحمد  منذر  الفار�س 
ويف  ال�سبا.  ند  ا�سطبالت  من  اأورلندو”  “�ستايل 
ال�سباق نف�سه وفقاً لقوانني الحتاد الدويل، ت�سدر 
�سهوة  على  البلو�سي  اأحمد  ينذر  الفار�س  ال�سباق 

اجلواد “�ستايل اأورلندو” من ا�سطبالت ند ال�سبا، 
ف��ي��م��ا ح��ل يف امل��رك��ز ال��ث��اين ال��ف��ار���س ���س��ي��ف اأحمد 
على  اإم،  اآر  اإم  اإ�سطبالت  امل��زروع��ي من  علي  حممد 
�سهوة اجلواد “�سيام دو بارثا�س”، وجاءت يف املركز 
على  امل���ري  �سعيد  جا�سم  فاطمة  ال��ف��ار���س��ة  ال��ث��ال��ث 

�سهوة اجلواد “كامريون” من ا�سطبالت دباوي.

تكرمي طالب بوذيب
كما مت تكرمي ثالثة ع�سر فار�ساً من طالب اأكادميية 
تعليمية  جولة  يف  �ساركوا  الذين  للفرو�سية  بوذيب 
ام�س اجلمعة مل�سافة 20 كيلومرتاً هدفت اإىل �سقل 
الطالب وتاأهيلهم وتعليمهم اأ�سا�سيات ريا�سة ركوب 
مع  والتناغم  اخليل،  مع  التعامل  وكيفية  ال��ق��درة، 
امل�سارات الطبيعية، حيث تعد اجلولة من اأ�سا�سيات 
تنفيذاً  للفرو�سية،  بوذيب  اأكادميية  وعمل  برنامج 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات 
والفار�سات من  الفر�سان  املزيد من  واإع��داد  بتاأهيل 
النا�سئة و�سغار ال�سن، ليكونوا فر�سان امل�ستقبل، يف 
بوذيب  قرية  اأطلقته  ال��ذي  الوطني  امل�سروع  اإط��ار 

منذ اإن�سائها.
 

تعظيم للموؤمتر وتقدير  لربوتوكول بوذيب
وق����ال احل��ك��م ال�����دويل ال�����س��ع��ودي ع��ل��ي ال���ب���دراين، 
الأوىل:”  للمرة  ب��وذي��ب  مهرجان  يف  ي�سارك  ال��ذي 

اأع��دُّ م�ساركتي م�سدر فخر واعتزاز يل، وهي متثل 
اإ�سافة نوعية، فبحجم �سعادتي التي غمرتني خالل 
م�����س��ارك��ت��ي ه��ن��ا يف ب��ل��دي ال��ث��اين الإم�������ارات، اأمتنى 
ريا�سة  يف  البلدين  ب��ني  الثنائي  التعاون  يتعزز  اأن 
كبرية”،  �سمعة  ف��ي��ه��ا  ل���الإم���ارات  ال��ت��ي  ال��ف��رو���س��ي��ة 
واأ�ساد باملهرجان معّظما اأهمية املوؤمتر الدويل الذي 
امل�ساركون  اأن ما قدمه  افتتح بهه املهرجان، معتربا 
يف امل��وؤمت��ر م��ن م��ع��ل��وم��ات ح���ول اجل��ان��ب الإن�ساين 
ونوعية  هامة  �سَكل معرفة  واخليل  الفار�س  بني  ما 
بني  للعالقة  وت���رتك  اخل��ي��ل  �سالمة  على  حت��اف��ظ 
اإىل  العالقة  الإن�سانية، بل وتعيد  اأبعادها  الطرفني 
�سابق عهدها حني كان اخليل اأعز ما يحتل يف نف�س 
الفار�س، وقال:”هذا ما اأثرانا به بروتوكول بوذيب 
ز يفَّ كبري الأمل  الذي نال يف نف�سي كل التقدير، وحفَّ
الإم�����ارات  ال���ق���درة يف  ق���رى  يف تطبيقه يف خم��ت��ل��ف 
العمل على  اأولوياتي  يكون من  وال�سعودية، ولرمبا 
امل�سرفني  اأح��د  ب�سفتي  الأم���ام  اإىل  ه��ذا احللم  دف��ع 
على اإحدى قرى الفرو�سية يف ال�سعودية. اأما زميله 
الذي  ال�سعودي ح��م��دان احل��م��دان،  ال���دويل  احل��ك��م 
اأك��رث م��ن مو�سم م��ن موا�سم  التحكيم يف  ���س��ارك يف 
فرو�سية قرية بوذيب،  فقد اأكد اأن  املهرجان يف كل 
وتطوير  التنظيم  يف  ملحوظا   ت��ط��ورا  ي�سهد  دورة 
املرافق وم�سارات ال�سباق وتربيد اخليل لدى و�سولها 
اأع����داد امل�ساركني،  امل���راح���ل، وت��ن��ام��ي  ن��ه��اي��ة  ب��واب��ات 

وكذلك زيادة كم اجلوائز ونوعها ، مو�سحا اأن ذلك 
لي�س ب��غ��ري��ب ع��ل��ى ف��رو���س��ي��ة الإم�����ارات ال��ت��ي قفزت 
�سمو  باهتمام  واأ���س��اد  عامليا،  متقدمة  م�ستويات  اإىل 
ب�سكل  بالفرو�سية  نهيان  اآل  زايد  بن  �سلطان  ال�سيخ 
عام وباحلفاظ على �سالمة اخليل عرب تبني �سموه 
وتعميمه،  ن�سره  على  وال��ع��م��ل  ب��وذي��ب  ل��ربوت��وك��ول 
مبينا اأن املوؤمتر الدويل الذي انطلق به املهرجان هو 
�سيغة متقدمة من ن�سر ثقافة احلفاظ على عالقة 

اإن�سانية باخليل واحلفاظ على �سالمته. 

املهرجان يجذب لل�صياح 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سلطان  �سمو  م��ه��رج��ان  وا���س��ل 
للفرو�سية جذب ال�سياح اىل قرية بوذيب للفرو�سية 
، ح��ي��ث ت��واف��د اىل م��ي��دان ال�����س��ب��اق وم�����س��ارات��ه منذ 
���س��ب��اح اأم�����س الأول ع�����س��رات ال�����س��ي��اح م��ن ع���دة دول 
وتابعوا ال�سباقات اأول باأول يف م�سارات طبيعية متيز 
ال�سبياح  ، وق��د ع��ربَّ ع��دد م��ن  ب��وذي��ب للقدرة  قرية 
، منوهني مبا تتميز به  عن �سرورهم مبا  �ساهدوه 
يف  تعتمدها  طبيعية  م�سارات  ب��وج��ود  ب��وذي��ب  قرية 
من  يتمكن  لكي  للفار�س  حتدياً  وت�سكل  ال�سباقات، 
اخليل،  �سحة  على  واحل��ف��اظ  ال�سرعة  بني  امل��وازن��ة 
لركوب  ب��وذي��ب  وب��روت��وك��ل  بقوانني  اجلميع  واأ���س��اد 
القدرة والتحمل، الذي ي�سكل جتربة رائعة، ويهدف 
اإىل ري��ا���س��ة حت��م��ل اأخ����الق ال��ف��ر���س��ان، وف���ن ركوب 

اخليل. وقد ا�ستمتع ال�سياح بركوب اجلمال واخليول 
الرتاثية  وامل�سغولت  املنتوجات  من  عدد  وم�ساهدة 
اإ�سافة   . ال�سباقات  هام�س  على  املقامة  القرية  يف 
�سعبها  وقيم  الإم���ارات  تعرب عن  التي  ال�سيافة  اإىل 
الكرمي . ح�سر الفعاليات عدد من مديري الإدارات 
وامل�����س��وؤول��ني يف ال��ن��ادي وامل��رك��ز ، وج��م��ع ك��ب��ري من 
مالك ال�سطبالت والفر�سان وامل�سجعني واملهتمني، 
ال�سياحية   الوفود  من  كبرية  جمموعات  جانب  اإىل 
مبختلف  وا�ستمتعت  ال�سباق  م�����س��ارات  تابعت  التي 

الأن�سطة الرتاثية والرتفيهية امل�ساحبة.  

فعاليات اليوم اخلتامي
كان  ال��ذي  املهرجان  فعاليات  ال�سبت  ال��ي��وم  تختتم 
انطلق �سباح الأربعاء املا�سي، اإذ �سي�سهد يف اخلام�سة 
والن�سف �سباحاً اإجراءات الفح�س البيطري ل�سباق 
242.15 كم دويل مفتوح “ثالث جنوم” يف يومه 
ال�ساد�سة  يف  ينطلق  ال���ذي  كم”   80.47“ الثالث 
�سباق  نف�سه  التوقيت  يف  وينطلق  �سباحاً،  وال��رب��ع 
120.27 كم دويل لل�سباب والنا�سئني “جنمتان”، 
80.47 كم دويل  �سباق  ال�سابعة انطالق  يعقبه يف 
والن�سف  ال��ث��ام��ن��ة  ويف  واحدة”،  “جنمة  ت��اأه��ي��ل��ي 
بوذيب  اأك��ادمي��ي��ة  جل��ول��ة  الطبي  الفح�س  �سيكون 
التا�سعة  يف  تنطلق  التي  كم   40 مل�سافة  التعليمية 

�سباحاً.

برعاية �صلطان بن زايد

توا�سل فعاليات مهرجان �سلطان بن زايد لركوب القدرة والتحمل يف بوذيب

ع�سفورين  �سرب  اىل  يونايتد  مان�س�سرت  ي�سعى 
بحجر واحد عندما يحل �سيفا على ت�سل�سي بعد 
غد الإثنني على ملعب �ستامفورد بريدج يف الدور 
ثمن النهائي من م�سابقة كاأ�س اإنكلرتا من خالل 
الثاأر خل�سارته اأمام مناف�سه يف نهائي هذه امل�سابقة 
امل��و���س��م امل��ا���س��ي، وت��ع��وي�����س خ��ي��ب��ة ���س��ق��وط��ه اأم���ام 
اأر�سه �سفر2- يف ذهاب  باري�س �سان جرمان على 

ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
مان�س�سرت  على  بفوزه  باللقب  ت��وج  ت�سل�سي  وك��ان 
البلجيكي  مهاجمه  �سجله  بهدف  بالذات  يونايتد 

اإدين هازار من ركلة جزاء.
والتقى الفريقان يف لندن ذهابا يف الدوري املحلي 
الأر�س  اأ���س��ح��اب  على  يونايتد  مان�س�سرت  وت��ق��دم 
اأن يدرك  ال�����س��ائ��ع ق��ب��ل  ب���دل  ال��وق��ت  ح��ت��ى   1-2

ت�سل�سي التعادل يف الرمق الأخري.
ويتمتع ت�سل�سي ب�سجل جيد على ملعبه هذا املو�سم 
اإذ مل يخ�سر �سوى مرة واح��دة اأم��ام لي�سرت �سيتي 
يف  يونايتد  مان�س�سرت  ف��از  املقابل  يف  ال����دوري،  يف 
خمتلف  يف  ملعبه  خ��ارج  الأخ���رية  ال�ست  مبارياته 
غونار  اأويل  ال��روج��ي  مدربه  باإ�سراف  امل�سابقات 
ملعب  على  ار���س��ن��ال  على  ف���وزه  بينها  �سول�سكاير 

المارات 3-1 يف هذه امل�سابقة.
با�سراف  خ�سارة  اأول  اىل  مان�س�سرت  وتعر�س 

الروجي ب�سقوطه اأمام �سان جرمان وذلك 
يف  انت�سارات   10 الفريق  حقق  ان  بعد 
خمتلف  يف  ب��اإ���س��راف��ه  م��ب��اراة   11 اأول 
امل�سابقات وجنح يف حتويل تخلفه بفارق 

11 نقطة اأمام ت�سل�سي بالذات اىل احتالل 
املركز الرابع بفارق نقطة عن الأخري.

وخ�سر مان�س�سرت يونايتد جهود لعبني اأ�سا�سيني 
يف �سفوفه يف نهاية ال�سوط الأول من املباراة �سد 
والفرن�سي  ل��ي��ن��غ��ارد  جي�سي  وه��م��ا  ج��رم��ان  ���س��ان 
اأن���ط���وين م��ار���س��ي��ال ال���ل���ذان ي��ع��ان��ي��ان م��ن اإ�سابة 
التي �سيغيب  الك�سف عن الفرتة  ع�سلية من دون 

فيها الالعبان عن املالعب.
ملان�س�سرت  الوحيد  الأم��ل  الكاأ�س  م�سابقة  وتعترب 
لأنه  املو�سم  ه��ذا  لقب  اح��راز  اإمكانية  يف  يونايتد 
يتخلف بفارق كبري يف الدوري املحلي واأمله �سعيف 
يف قلب الأمور يف �ساحله يف مواجهة باري�س �سان 

جرمان ايابا.
مان�س�سرت  اأم��ام  املذلة  خ�سارته  فبعد  ت�سل�سي  اأم��ا 
من  بع�سا  ا�ستعاد  الأح��د،  نظيفة  ب�سدا�سية  �سيتي 

توازنه بالعودة من ماملو ال�سويدي 2-1 بالفوز يف 
ذهاب دور ال32 من م�سابقة الدوري الأوروبي اأراح 
�ساري مهاجمه  الإيطايل ماوريت�سيو  فيها مدربه 
خالل  اليه  الوافد  هيغواين  غونزالو  الأرجنتيني 
حني  يف  املا�سي،  ال�سهر  ال�ستوية  النتقالت  فرتة 

�سارك املهاجم الآخر البلجيكي اإدين هازار يف 
منت�سف ال�سوط الثاين.

يبحث  ف��ري��ق��ه  ب���ان  ���س��اري  وراأى 
وقال  النتائج  يف  ا���س��ت��ق��رار  ع��ن 
ب���ع���د امل�����ب�����اراة ����س���د م���امل���و “يف 
الآونة الأخرية �سهدنا �سعودا 

خ�سرنا  امل�ستوى،  يف  وهبوطا 
�سفر4- )اأمام بورمنوث( 

-5�سفر  ف�����زن�����ا  ث������م 
هادر�سفيلد(  )�سد 

�سفر6-  ث����م 
)مان�س�سرت 

 ، ) �سيتي

وبالتايل يتعني علينا ايجاد بع�س ال�ستقرار«.
وا�ساف “اجلميع يدرك انه يف حال كان الفريق يف 
 4 اأو   3 خ�سارة  ي�ستطيع  اإنكلرتا،  يف  �سيئة  ذهنية 
مباريات هامة وبالتايل يجب ان نبحث عن ثبات 
ذاتها.  بالطريقة  م��ب��اراة  كل  مقاربة  امل�ستوى،  يف 
الأمر لي�س �سهال لكن يجب ان جنرب 

ذلك«.
�سيفا  �سيتي  مان�س�سرت  ويحل 
الدرجة  م��ن  ن��ي��وب��ورت  على 
�سهلة  م���ب���اراة  يف  ال��ث��ال��ث��ة 
نظرا  لل�سيتيزنز  ن�سبيا 
ل���ف���ارق الم��ك��ان��ي��ات بني 

الفريقني.

ح��ق��ق ب��ات��ي ب��وري�����س��وف ال��ب��ي��الرو���س��ي م��ف��اج��اأة من 
النكليزي  اأر����س���ن���ال  ع��ل��ى  ب��ت��غ��ل��ب��ه  ال��ث��ق��ي��ل  ال��ع��ي��ار 
-1�سفر يف ذهاب دور ال�32 من م�سابقة يوروبا ليغ 
)ال��دوري الوروب��ي( اخلمي�س، يف حني عادت اأندية 
ونابويل  اإنرتميالن  الإ�سبانيان،  وفالن�سيا  اإ�سبيلية 
الديار  خ��ارج  من  بانت�سارات  وت�سل�سي  اليطاليان 

تعزز من اآمالها يف بلوغ الدور التايل.
الإ�سباين  اأر���س��ن��ال  م���درب  ا�ستغنى  ج��دي��دة  وم���رة 
الأملاين  األ��ع��اب��ه  �سانع  خدماته  ع��ن  اإمي���ري  اأون���اي 
م�سعود اأوزيل الذي مل ي�سافر حتى مع الفريق على 
التوا�سل  مواقع  على  الرب��ع��اء  اعالنه  من  الرغم 

الجتماعي باأنه جاهز بدنيا.
وع��ن��دم��ا �سئل ق��ب��ل ب��داي��ة امل���ب���اراة ع��ن ذل���ك اأجاب 
اإميري “نحن نركز على الالعبني املتواجدين معنا 

ول اأريد احلديث اإل عن هوؤلء«.
املباراة عن ثقته بقدرة فريقه  بعد  واع��رب امي��ري 
على قلب الأمور يف �ساحله عندما ي�ست�سيف مباراة 
الياب ال�سبوع املقبل بقوله “مباراة ال�سبوع املقبل 
الأم���ر. لعبنا  ه��ذا  واث���ق م��ن  واأن���ا  �ستكون خمتلفة 
اأنا  الفر�س.  بع�س  لنا  و�سنحت  جيدا  اأول  �سوطا 

�سعيد لأن لعبي فريقي بذلوا جهودا«.
واأنا  املقبل  الأ�سبوع  هو  الأك��رب  “التحدي  واأ���س��اف 

اأثق بالالعبني وباجلمهور«.
و����س���ارك اأر����س���ن���ال ب��ت�����س��ك��ي��ل��ة ق��وي��ة وك����ان الطرف 

ب��ات��ي بوري�سوف  ل��ك��ن  امل���ب���اراة،  ب��داي��ة  الأف�����س��ل يف 
اأخطر  ل��ه  امل��ب��اراة و�سنحت  اأج���واء  �سرعان م��ا دخ��ل 
فر�سة عندما �سدد ال�سربي نيمانيا ميليت�س الذي 
اأول مباراة ر�سمية مع فريقه اجلديد  كان يخو�س 
كرة بكعبه ارتدت من القائم بعد جمهود فردي رائع 

من ماك�سيم �سكافي�س )25(.
اأ���س��ح��اب الأر�����س يف ال��ت��ق��دم يف الدقيقة  ث��م جن��ح 
الأخرية من ال�سوط الول عندما احت�سب له احلكم 
ركلة حرة مبا�سرة �سددها قائده اإيغور �ستا�سيفيت�س 

وتابعها �ستاني�سالف دراغون براأ�سه داخل ال�سباك.
ال���ث���اين مع  ال�����س��وط  ال��ف��ري��ق��ني يف  اداء  وت���راج���ع 
من  النتيجة  لتعديل  لأر���س��ن��ال  خجولة  حم���اولت 
للفريق  �سوءا  الأم��ر  ازداد  ثم  كبرية،  خطورة  دون 
األك�سندر  الفرن�سي  مهاجمه  ط���رده  بعد  ال��ل��ن��دين 
لكازيت لتوجيهه كوعا اىل وجه ال�سربي األك�ساندر 
فيليبوفيت�س يف الدقيقة 85 ليكمل فريقه ما تبقى 

من الوقت بع�سر لعبني.
ويعاين اأر�سنال خارج ملعبه ففي اآخر ت�سع مباريات 
ومل  م��رات  �سبع  خ�سر  ق��واع��ده،  عن  بعيدا  خا�سها 
يفز �سوى مرتني كانتا اأمام هادر�سفيلد يف الدوري 
امل��ح��ل��ي و���س��د ب��الك��ب��ول م���ن ال���درج���ة ال��ث��ال��ث��ة يف 

م�سابقة الكاأ�س.
ملعب  من  ثمني  بفوز  الإي��ط��ايل  انرتميالن  وع��اد 
رابيد فيينا النم�سوي بهدف وحيد �سجله مهاجمه 

يف  ج���زاء  رك��ل��ة  م��ن  مارتينيز  لوت����ارو  الأرجنتيني 
املباراة على وقع  اإنرتميالن  39. وخا�س  الدقيقة 
امل�ساركة  اإيكاردي  م��اورو  الأرجنتيني  هدافه  رف�س 
فيها بعد ان ج��رد م��ن ���س��ارة ق��ائ��د ال��ف��ري��ق يف ظل 
ال��ن��ادي بعد عدم  ت��ق��اري��ر ع��ن اح��ت��م��ال رحيله ع��ن 
الذي  عقده  لتجديد  ات��ف��اق  اىل  الطرفني  تو�سل 
�سدارة  اإي���ك���اردي  وت�����س��ارك   .2021 ع���ام  ينتهي 
ترتيب هدايف “�سريي اأ” املو�سم املا�سي ب�29 هدفا 
هذا  و�سجل  اإميوبيلي،  ت�سريو  لت�سيو  مهاجم  مع 
�سام  لكنه  امل�سابقات(،  )خمتلف  هدفا   15 املو�سم 

عن التهديف يف اآخر �سبع مباريات يف الدوري.
بدوره، عاد اإ�سبيلية الإ�سباين الخت�سا�سي يف هذه 
م��رات )ث��الث مرات  بها خم�س  ف��وزه  بعد  امل�سابقة 
تعرف  ك��ان��ت  عندما  وم��رت��ان  اجل��دي��دة  بت�سميتها 
ب��ك��اأ���س الحت���اد الأوروب�����ي(، م��ن امللعب الأومل��ب��ي يف 
العا�سمة الإيطالية روما بالفوز على لت�سيو بهدف 

ملهاجمه الفرن�سي و�سام بن يدر )22(.
على  بفوزه  العريق  الربتغايل  بنفيكا  ح��ذوه  وح��ذا 
بنفيكا  اف��ت��ت��ح   .1-2 ا���س��ط��ن��ب��ول  يف  ���س��راي  غلطة 
�سالفيو  اإدواردو  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  بوا�سطة  الت�سجيل 
كري�ستيان  الكونغويل  ورد  ج���زاء(،  ركلة  من   27(
لكن  ال��رتك��ي،  للفريق  ال��ت��ع��ادل  ب��ه��دف  ليوينداما 
الكلمة الأخرية كانت لبنفيكا عن طريق ال�سوي�سري 

هاري�س �سيفريوفيت�س )64(. و�سمد ت�سل�سي 

يونايتد للثاأر من ت�سل�سي يف ثمن نهائي الكاأ�س الفرق الكبرية تعود بانت�صارات من خارج القواعد 

باتي بوري�سوف يفاجىء اأر�سنال يف يوروبا ليغ 



اإجازات من نوع خا�س للموّظفني !
وافق جمل�س ا�سكتلندي ر�سميا على منح املوظفني "اإجازات عمل 

اآمنة"، يف حال تعر�سهم حلوادث عنف منزيل.
 "Ayrshire" يف مقاطعة   "South Ayrshire" وقام جمل�س 
"اإجازات  املوظفني  اأولئك  مبنح  لل�سركات  بال�سماح  ال�سكتلندية، 
الدعم  توفري  يتمكنوا من  لكي  اأق�سى،  اأي��ام، كحد  اآمنة" لع�سرة 

الالزم وامل�ساعدة لأنف�سهم ولعائالتهم.
واخل�سوع  الأطباء  بزيارة  للموظفني  الآمنة"  "الإجازة  وت�سمح 
ل��ل��ع��الج ال��ط��ب��ي ال�����س��روري، وات��خ��اذ الإج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة �سد 
العنف  �سحايا  ب��دع��م  املعنية  املنظمات  زي���ارة  وك��ذل��ك  امل��ع��ت��دي، 
من  ال�سابق  الت�سريع  ال�سكتلندي  املجل�س  وا�ستوحى  امل��ن��زيل. 
قانون مماثل اأقر اأخريا يف نيوزيلندا، حيث وافق اأع�ساء املجل�س 
املوافقة  وجرت  املا�سي،  الأول  كانون  يف  الت�سريع،  على  بالإجماع 
اأخ������ريا. ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى اخل����رب، حت���دث ع�����س��و املجل�س  ع��ل��ي��ه 
"منح املوظفني املعتدى  اإن  ال�سكتلندي بيرت هيندر�سون، قائال، 
ال��ذي يحتاجون  الوقت  اأي��ام، يعطيهم  لع�سرة  اآمنة  اإج��ازة  عليهم 
اإليه لطلب امل�ساعدة والدعم الالزم، من دون التعر�س للقلق حول 
ي�ساعد  ما  ال�سنوية،  اإجازتهم  اأي��ام من  ا�ستخدام  اأو  امل��ايل  دخلهم 
وذل��ك من خالل  الأب���د..  اإىل  الأ�سخا�س  ه��وؤلء  على تغري حياة 
لهم  اأم��ان��ا،  اأك��رث  اأولية جت��اه احل�سول على حياة  اتخاذ خطوات 
ولعائالتهم". وكانت نيوزيلندا قد اأقرت، يف متوز 2018، قانونا 
جديدا حلماية �سحايا العنف املنزيل، لت�سبح ثاين دولة يف العامل 

تتبنى اإجراء من هذا النوع، بعد الفلبني.

�سماعة راأ�س حلماية اآذان الأطفال 
ا�سم  عليها  اأطلقت  ل��ل��راأ���س  �سماعة  "موتورول"  �سركة  اأطلقت 
حا�سة  حماية  على  لتعمل  م�سممة  وه��ي   ."Squads 200"
�سماعة  اأن  الأمريكية  ال�سركة  واأو�سحت  الأط��ف��ال.  ل��دى  ال�سمع 
"On-Ear" ت�ستمل  نوع  من  الراأ�س "Squads 200" ال�سلكية 
اآذان  دي�سيبل" حلماية   85" يبلغ  لل�سوت  اأوتوماتيكي  حد  على 
متتاز  كما  املو�سيقى.  ت�سغيل  اأث��ن��اء  العايل  ال�سوت  من  الأط��ف��ال 
ال�سماعة  مع  وياأتي  للح�سا�سية.  م�سادة  اأذن  بو�سادات  ال�سماعة 
4 �سماعات  اإىل  املو�سيقى، تتيح تو�سيل ما ي�سل  خيارات مل�ساركة 
ال�سماعة  وت���اأت���ي  واح�����د.  ت�سغيل  مب�����س��در   "Squads 200"
الأزرق  باللونني  وتتوفر  غم"،   86.2" ب��وزن   "Squads 200"

والوردي، مع مل�سقات لإ�سفاء مل�سة �سخ�سية عليها.  

خنازير تهاجم عار�سة على ال�ساطئ
اأن  لوين  العار�سة مي�سيل  اأرادت  البهاما،  �سواطئ جزر  اأحد  على 
اإىل  ت�سبح  وه��ي  ال�سافية  املياه  يف  الغريبة  ال�سور  بع�س  تلتقط 
جانب اخلنازير الربية. غري اأنها لن تن�سى جل�سة الت�سوير تلك 

بعد اأن هاجمتها اخلنازير على حني غرة. فماذا حدث؟
 )32( لوين  مي�سيل  الفنزويلية  البدنية  اللياقة  عار�سة  كانت 
اأحد  "البكيني" على  البحر  بلبا�س  ت�سوير  بجل�سة  ت�ستمع  عاماً 
اأ�سعة ال�سم�س، عندما تفاجاأت بوجود  �سواطئ جزر البهاما حتت 

جمهور جائع حولها.
حدث معها ما مل يكن يف احل�سبان على جزيرة يف اإك�سوما، وهي 
اخلنازير  بكرثة  تعرف  بال�سكان  ماأهولة  غ��ري  �ساطئية  منطقة 
الربية واخلنازير ال�سغرية التي ت�سبح يف املياه املحيطة باجلزيرة، 
حيث ت�ستقطب اآلف ال�سياح �سنوياً الذين يرغبون يف ال�سباحة مع 

احليوانات يف املياه ال�سافية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حمية الع�سر احلديث قاتلة!
تو�سلت درا�سة جديدة اإىل اأن تناول الكثري من الربغر والبيتزا والب�سكويت والكعك ميكن اأن يدمر حياتنا.

ووجدت الدرا�سة التي اأجريت على ما يقارب 45 األف �سخ�س يف منت�سف العمر، اأن الوفيات الناجمة عن اأمرا�س 
القلب وال�سرطان والأمرا�س الأخرى مرتبطة با�ستهالك "الأغذية فائقة املعاجلة".

وت�سمل هذه الأغذية رقائق البطاط�س واخلبز الأبي�س والوجبات اجلاهزة، والنقانق واحلبوب ال�سكرية وامل�سروبات 
الغازية، واأي منتج يت�سمن اإجراء �سناعيا.

الدم  ارتفاعا يف �سغط  ت�سبب  الألياف،  بالدهون ومنخف�سة  الغنية  الأطعمة  اأن هذه  ال�سابقة  الأبحاث  واأظهرت 
وال�سرطان، ولكن الدرا�سة اجلديدة هي الأوىل من نوعها التي حتقق يف خماطر ا�ستهالك هذه الأطعمة على زيادة 
عدد الوفيات. وقال الدكتور لور �سنابيل، وهو معد م�سارك يف علم الأوبئة يف جامعة ال�سوربون يف باري�س: "حتتوي 
الأطعمة فائقة املعاجلة على مكونات متعددة، واخل�سائ�س الغذائية لهذه الأطعمة ميكنها، ب�سكل جزئي، تف�سري 
تطور الأمرا�س املزمنة غري املعدية بني م�ستهلكيها". فبالإ�سافة اإىل احتوائها على تركيز اأعلى من الدهون الكلية 
والدهون امل�سبعة وال�سكر امل�ساف، حتتوي العديد من اأ�سناف الوجبات ال�سريعة على اإ�سافات قانونية، لكن مثرية 
للجدل، مثل نرتيت ال�سوديوم واأك�سيد التيتانيوم. وي�ستبه يف اأن املحليات ال�سناعية التي توجد عادة يف الوجبات 
اخلفيفة، تعمل على تغيري بكترييا الأمعاء، مما يزيد من خطر الإ�سابة بال�سكري من النوع الثاين وغريه من 

الأمرا�س ال�ستقالبية التي تعد من الأ�سباب الرئي�سة للوفيات املبكرة.
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لهذا ال�سبب.. عليك تعلم التنف�س بالطريقة ال�سحيحة
اأنهم يعرفون كيف يتنف�سون ب�سكل طبيعي، لكن مفهوم  يعتقد الكثريون 
الآونة الأخرية، يركز  يف  كبرية  ب�سعبية  يحظى  بداأ  ويرك" الذي  "بريث 
الرتكيز  وحت�سن  التوتر،  م�ستويات  تخف�س  التي  التنف�س  تقنيات  على 
ونوعية النوم. وانت�سرت هذه التقنية ب�سكل ملحوظ يف ال�سنوات الأخرية 
بني الريا�سيني وامل�ساهري، حيث تعتمد على تغيري طريقة التنف�س لتغيري 
الطريقة التي تتفاعل بها مع املحيط، وامل�ساعدة على ال�سعور بال�سرتخاء 
من  ب��دءاً  التقنية،  لهذه  التدرجات  من  العديد  وهناك  الطاقة.  زي��ادة  اأو 
متارين ال�سرتخاء الب�سيطة، اإىل التقنيات امل�سممة للح�سول على تاأثري 

ا با�سم التنف�س املجهري. عميق، فيما ُيعرف اأي�سً
اإعادة تدريب على التنف�س، وهو يتعلق بتعلم التنف�س ب�سكل  ا  اأي�سً وهناك 
اأكرث فعالية على اأ�سا�س يومي. وي�سف كتاب جديد من تاأليف ماري بري�س 
اأو  للغاية  �سريع  ب�سكل  بذلك  والقيام  التنف�س،  يف  ل��الإف��راط  املزمن  امليل 
عميق اأو كليهما معاً، مما ي�سبب ال�سعور بال�سداع م�ساكل يف النوم، ناهيك 
التنف�س  يعّلم  الذي  بو�ستوك،  ريت�سي  ويقر  والقلق.  الذعر  عن حالة من 
اأن  "اأقدر  وي�سيف:  ب�سكل غري �سحيح.  يتنف�سون  الكثريين  اأن  لندن،  يف 
90 اإىل 95 يف املائة من النا�س يتنف�سون بطريقة غري مثالية من الناحية 

الت�سريحية ولي�ست من�سجمة مع متطلبات ال�سحة وال�سعادة".

اأطفال الأنابيب لي�سوا الأكرث اإ�سابة بال�سرطان
اأكرث  لي�سوا  املجهري  اأو احلقن  الأنابيب  اأطفال  اأن  درا�سة جديدة  وجدت 

عر�سة لالإ�سابة بال�سرطان.
و�سملت الدرا�سة اأن اأطفال الأنابيب اأو احلقن املجهري بني عامي 1980 
بالأطفال  وقارنتهم  عاماً،   21 اأعمارهم  متو�سط  يبلغ  والذين  و2001، 
الذين جاءوا للحياة عن طريق احلمل الطبيعي، والأطفال الذين حملت 

بهم اأمهاتهم بال�ستعانة بعقاقري اخل�سوبة.
"هيومان  دوري��ة  يف  درا�ستهم  ن�سروا  الذين  الهولنديون  الباحثون  ووج��د 
اأن الأطفال الذين مت احلمل بهم يهم من خالل التلقيح  ريربوداك�سن"، 
ُول��دوا من  الذين  بال�سرطان من  لالإ�سابة  اأكرث  لي�سوا عر�سة  ال�سناعي 
لل�سرطان  الهولندي  املعهد  م��ن  البحث  فريق  وا�ستخدم  طبيعي.  حمل 
األ��ف من حمل   24 األ��ف طفل من بينهم   47 اأم�سرتدام عينة من نحو  يف 
�سناعي، و13 األف من خالل احلمل الطبيعي، و9660 بال�ستعانة باأدوية 
ال��ع��الج يف  ن��ال��وا  ال��درا���س��ة  ال��ذي��ن �ساركوا يف  اخل�سوبة. وك��ان ك��ل الأزواج 

واحدة من عيادات اخل�سوبة الهولندية. وعددها 12 عيادة.
ووجدت الدرا�سة اأن خطر اإ�سابة الأطفال، الذين جاءوا عن طريق التلقيح 
ال�سناعي، بال�سرطان لي�س اأعلى منه يف التعداد العام لل�سكان، ولي�س اأعلى 
اآباءهم  ولكن  الطبيعي  احلمل  ول��دوا عن طريق  الذين  الأط��ف��ال  منه يف 

ا�ستخدموا عقاقري اخل�سوبة.

هل تخو�س �سمرية �سعيد 
جتربة كارول �سماحة؟

امل�سري  امل���ن���ت���ج  ك�������س���ف  اأن  ع����د 
باإنتاج  رغبته  ع��ن  ال��ع��دل  م��دح��ت 
عمل ا�ستعرا�سي للفنانة املغربية  
من  مت���ل���ك���ه  مل����ا  �سعيد ،  ����س���م���رية 
رّدت هي  وف����ن،  و����س���وت  م���واه���ب 
عليه باأنه ي�سعدها املو�سوع، الأمر 
كانت  اإن  ت�������س���اوؤلت  ط����رح  ال�����ذي 
التجربة  ه���ذه  ���س��ت��خ��و���س  �سعيد 
اللبنانية  الفنانة  خا�ستها  ال��ت��ي 
خم�س  م����ن����ذ  ����س���م���اح���ة  ك����������ارول 
"ال�سيدة"  مب�����س��رح��ي��ة  ����س���ن���وات 
الإ���س��ت��ع��را���س��ي��ة لأك����رث م���ن �ستة 
اأ���س��ه��ر يف ب����ريوت وب��ع�����س ال���دول 

العربية.
ت�سجيل  م��ن  �سعي  انتهت  وك��ان��ت 
ع��م��ل��ه��ا ال��غ��ن��ائ��ي اجل���دي���د ال���ذي 
بع�س"،  "زعلنا من  عنوان  يحمل 
رم�سان  ال�������س���اع���ر  ك���ل���م���ات  م����ن 
واأحل������ان حم��م��د يحيى،  حم���م���د، 
وتوزيع �سمرية �سعيد، ومن املقرر 
املقبلة  ال���ف���رتة  يف  ت��ط��رح��ه��ا  اأن 

�سمن البومها اجلديد.
قد علمنا  كنا  اننا  ذك��ره  واجلدير 
الفنانة  يجمع  م�سروعاً  هناك  اأن 
ن�سري  اأ���س��ال��ة  بالفنانة  املغربية 
امل�سروع  على  العمل  ينتِه  مل  لكن 
بعد، حيث ليزال الأمر يف مراحله 
الوىل، ويف حال اإنتهت �سعيد من 
قبل  بطرحه  �ستقوم  فاإنها  الديو، 
ط����رح األ��ب��وم��ه��ا اجل���دي���د وال����ذي 

اأو�سكت على النتهاء منه.

هل يوؤثر النوم على جهاز املناعة؟
نق�س  تاأثري  من  اأملانية  درا�سة  نتائج  ح��ّذرت 
تاأثري  ي�سبه  اإن���ه  وق��ال��ت  ال��دم��اغ  ال��ن��وم على 
الإف��راط يف تعاطي الكحول، واإن هناك اأدلة 
على اأنه ي�سعف خاليا املناعة. ويندرج حتت 
م�سّمى نق�س النوم عدم احل�سول على الوقت 
العميق يف  ال�ستغراق  اإىل جانب عدم  الكايف 

النعا�س.
توبنغن  ج���ام���ع���ة  يف  ال����درا�����س����ة  واأج�����ري�����ت 
اأوف  "جورنال  يف  نتائجها  وُن�سرت  الأملانية، 
البحث  فريق  وقام  ميدي�سن".  اإك�سربمنتال 
بدرا�سة تاأثري نق�س النوم على خاليا املناعة، 
اأن��ه يعيق ه��ذه اخل��الي��ا ع��ن مكافحة  وتبني 
وه����ي اجلراثيم  ال��ت��ي حت���ارب���ه���ا،  الأه�������داف 

وامليكروبات.
واأظهرت الأبحاث اأن احل�سول على ما يكفي 
اأداء  م��ن  يح�سن  العميق  ال��ن��وم  ���س��اع��ات  م��ن 

خاليا T املناعية.
ويرتبط نق�س النوم بزيادة خماطر الإ�سابة 

بال�سكري والبدانة والكتئاب.

اأهدى حبيبته ال�سابقة قنبلة!
األقى �ساب �سوري يف عيد احلب قنبلة بجوار منزل اأهلها 

حبيبته ال�سابقة يف مدينة حم�س ال�سورية.
"تويرت" اخلرب  ون�����س��ر م��دون��ون ���س��وري��ون ع��ل��ى م��وق��ع 
وقالوا: "احتفال بعيد احلب قام �ساب برمي قنبلة قرب 
منزل حبيبته ال�سابقة يف حي الزهراء املوايل يف حمافظة 

حم�س".
يذكر اأن يوم احلب يحتفل به العامل يف 14 �سباط من كل 
وباحلب  فالنتني  القدي�س  بذكرى  النا�س  ويحتفل  عام، 
وال��ع��اط��ف��ة، وي��ع��رب ف��ي��ه امل��ح��ب��ون ع��ن ح��ب��ه��م لبع�سهم 
البع�س عن طريق اإر�سال بطاقة معايدة اأو اإهداء الزهور 

وغريها من الهدايا لأحبائهم.

رموز احلب والغزل يف زمن الفراعنة
امل�سريني  ك��ب��رية عند  اح��ت��ل مكانة  ق��د  احل��ب  اأن  ي��ب��دو 
باحلبيب  والغزل  احلب  ق�سائد  عرفوا  الذين  القدماء، 
عن  م�سرية  درا���س��ة  ك�سفت  ف��ق��د  لأب��ن��ائ��ه��م.  وع��ل��م��وه��ا 
رموز  م��ن  العديد  اإىل  م�سرية  العظيمة  احل��ب  ق�س�س 

احلب اآنذاك. فما هي اأ�سهر هذه الق�س�س ورموزها؟
اأفادت درا�سة م�سرية باأن قدماء امل�سريني عرفوا اأ�سعار 
املدار�س.  يف  لأبنائهم  وعلموها  الع�ساق  وق�س�س  احلب 
اأمني  فرن�سي�س  امل�سري  والباحث  للموؤرخ  درا�سة  وقالت 
وكان  الفراعنة  وج��دان  احتل مكانة كبرية يف  احل��ب  اإن 
امل��ح��ب��ني مبكراً  ف��در���س��وا ق�سائد  ث��ق��اف��ت��ه��م،  م��ن  ج����زءاً 
ُك���ٍر����َس معبد  "حتحور" ال��ت��ي  ال��رب��ة  ب��امل��درا���س، وك��ان��ت 
وهى  املحبني،  وراعية  احلب  ربة  هي  لعبادتها  "دندرة" 
�سيدة احلب، والذهب والفريوز، وكان معبدها الذى ُبني 
يف عزلة لطيفة قرب ال�سحراء، على ُبٌعِد 60 كم �سمال ، 

مبثابة رمز للحب والزواج.
وت�����س��ري ال���درا����س���ة، ال��ت��ي ���س��درت ال��ي��وم ال��ث��الث��اء )12 
احلب،  بعيد  العامل  احتفالت  مبنا�سبة  �سباط/فرباير( 
"ايزي�س"  بني  جمعت  التي  العظيمة  احلب  ملحمة  اإىل 
بني  جمعت  التي  امللكية  احلب  وق�س�س  و"اأوزيري�س"، 
وامللك   " ت��ي   " وب��ني  "رم�سي�س"،  وامل��ل��ك  "نفرتاري"، 
ملحبوبته "تي" بحرية  اأهدى  الذي  "امنحتب" الثالث، 
"يويا  وال��دي��ه��ا  ودف��ن  ب��ال��ذه��ب،  مطلياً  وم��رك��ب��اً  كاملة، 

وتويا" يف مقابر امللوك يف غرب الأق�سر.

القفز يقي الن�ساء ه�سا�سة العظام
ك�سفت درا�سة جديدة اأن الن�ساء امل�سنات قد يتمكن من تقليل 
القيام بتمارين  العظام، من خالل  الإ�سابة به�سا�سة  خطر 

القفز الب�سيطة ملدة �ست دقائق كل اأ�سبوع.
وك�سف خرباء يف جمال الريا�سة اأن القفز يعطي ما يكفي 
من القوة وال�سغط على ال�ساق وع�سالت الفخذ ملنع ترقق 
العظام الذي يحدث مع تقدم ال�سن. وقال الدكتور غالني 
التي  م��رتوب��ول��ي��ت��ان،  مان�س�سرت  ج��ام��ع��ة  م��ن  م��ون��ت��غ��م��ري، 
ام��راأة يف اخلم�سينات   14 الب�سيطة على  التدريبات  اأج��رت 
اأن تقوم  �سهلة ح��ق��ا، ومي��ك��ن  "هذه احل��رك��ات  ال��ع��م��ر:  م��ن 
امل�سي فقط  الأح��ي��ان ل يكفي  املنزل، ففي كثري من  بها يف 
للحفاظ على �سحة العظام، وناأمل اأن ي�سجع ذلك املزيد من 

الن�ساء على ممار�سة متارين عالية التاأثري". جي�صي جيم�ش ديكر تغني يف اإذاعة راديو ديزين دع البنات تلعب. اأ ف ب

امللح يزيد الدوخة 
ول يعاجلها 

اأمريكية  درا�����س����ة  ن��ت��ائ��ج  ن��ّب��ه��ت 
الإج����������راء  خ����ط����اأ  اإىل  ج�����دي�����دة 
العالجي املّتبع يف بع�س الأحيان 
لعالج الدوخة الناجتة عن هبوط 
اإع��ط��اء جرعة  ال���دم، وه��و  �سغط 
املري�س.  اإىل  ال��ط��ع��ام  م��ل��ح  م���ن 
الإج���راء  ه��ذا  اإن  النتائج  وق��ال��ت 
الذي يعترب مقبوًل بني الأو�ساط 
ال���دّوار  زي���ادة  اإىل  ي���وؤدي  الطبية 

ولي�س العك�س.
ن�سرتها  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  وبح�سب 
كلينيكال  اأوف  "جورنال 
ا�ستخدام  يتطّلب  هايربتن�سن" 
ال��ذي يحدث  ال���دّوار  لعالج  امللح 
عند  ال���دم  �سغط  ه��ب��وط  نتيجة 
ال���وق���وف امل��ف��اج��ئ م��راج��ع��ة من 

الباحثني.
املادة  وه���و  ال�����س��ودي��وم  ويت�سبب 
الرئي�سية يف ملح الطعام يف ارتفاع 
يف  ا�ستخدامه  لكن  ال���دم،  �سغط 
عالج الهبوط املفاجئ يف ال�سغط 
عند تغيري و�سعية اجل�سم قد ل 
قد  لأن���ه  ع��ل��م��ي��اً،  ي��ك��ون �سحيحاً 
ال�����س��غ��ط ملدة  ارت���ف���اع  اإىل  ي����وؤدي 

ت�سل اإىل 4 اأ�سابيع.
واأظهرت جتارب الدرا�سة اأن زيادة 
الغذائي  ال��ن��ظ��ام  يف  ال�����س��ودي��وم 
اإىل نتائج  ي���وؤدي  ال��دوخ��ة  ل��ع��الج 

اأ�سواأ من فائدته.

احلروب تفتك بـ100 األف ر�سيع �سنويًا
اأنقذوا  اأمل��ان��ي��ا م��ن��ظ��م��ة  ن�����س��رت��ه يف  ت��ق��ري��ر  اأف�����اد 
الأطفال )�سايف ذي ت�سيلدرن( اأّن اأكرث من 100 

األف ر�سيع ميوتون �سنوياً ب�سبب احلروب.
وبح�سب تقرير املنظمة غري احلكومية فقد مات 
ما ل يقّل عن 550 األف ر�سيع بني عامي 2013 
ت�����س��ّرراً من  ال��ع�����س��ر الأك����رث  ال����دول  و2017 يف 
احلروب ب�سبب اجلوع اأو قّلة النظافة اأو الفتقار 

اإىل الرعاية ال�سحّية اأو احلرمان من املعونة.
ع،  واأو�سح التقرير اأّنه اإذا اأ�سيف اإىل هوؤلء الر�سّ
الأطفال دون اخلم�س �سنوات الذين توّفوا خالل 
اإىل  القتلى يرتفع عندها  فاإّن عدد  هذه الفرتة، 
رّجحت  ح�سيلة  وه��ي  وط��ف��ل،  ر�سيع  األ��ف   870

املنّظمة اأن تكون يف الواقع اأكرب من ذلك بكثري.
وال��������دول ال��ع�����س��ر ال���ت���ي اأورده���������ا ال���ت���ق���ري���ر هي 
وجمهورية  ال�سودان  وجنوب  واليمن  اأفغان�ستان 
الدميوقراطية  وال��ك��ون��غ��و  ال��و���س��ط��ى  اأف��ري��ق��ي��ا 

و�سوريا والعراق ومايل ونيجرييا وال�سومال.

الذين  املقاتلني  ع��دد  ف���اإّن  امل��ق��ارن��ة  �سبيل  وع��ل��ى 
2013 و2017  ق�سوا يف هذه الدول الع�سر بني 
ث��ل��ث عدد  اأي  م��ق��ات��ل،  األ�����ف   175 ح�����وايل  ب��ل��غ 
ع الذين توّفوا خالل هذه الفرتة، بح�سب  الر�سّ

التقرير.
ونقل التقرير عن هيلي ثورنينغ-�سميت امل�سوؤولة 
اأطفال  ه��ن��اك  "يومياً  اإّن�����ه  ق��ول��ه��ا  امل��ن��ظ��م��ة  يف 
يتعّر�سون لهجوم ب�سبب جماعات م�سّلحة وقوات 
ع�سكرية ل حترتم القوانني واملعاهدات الدولية. 
ا�ستخدام  اإىل  الكيميائية  الأ�سلحة  ا�ستخدام  من 
الغ��ت�����س��اب ك�����س��الح ح���رب، ف����اإّن ج��رائ��م احلرب 

ترتكب يف ظّل اإفالت تاّم من العقاب".
الذي  ت��ق��ري��ره��ا  يف  الأطفال"  "اأنقذوا  ول��ف��ت��ت 
يف  ال�سنوي  الأم���ن  م��وؤمت��ر  هام�س  على  ن�سرته 
اأّن هوؤلء الأطفال ما كانوا ليموتوا  ميونيخ اإىل 
مناطق  يف  يعي�سون  يكونوا  مل  ل��و  الأرج���ح  على 

مت�سّررة من احلروب.

كيم كاردا�سيان مهددة 
بدفع 100 مليون دولر 

تواجه جنمة تلفزيون الواقع  كيم كاردا�سيان  ق�سية جديدة ب�سبب ان�سحابها 
من �سفقة جتارية كانت قد اأبرمتها معها.

واأ�سارت اإحدى ال�سحف العاملية اإىل اأن ال�سفقة املوقعة بني كاردا�سيان واإحدى 
املحادثة  لتعابري  تاأ�سي�س عالمة جتارية  2014، تن�س على  ال�سركات يف عام 
 ."Kimojis" الرقمية "emojis"، تكون خا�سة بكاردا�سيان وحتمل ت�سمية 
% من الأرباح لل�سركة و�سركائها، يف حني  كما ين�س العقد على اأن تعود 60 
الدعوى  �سحب  بغر�س  عليها  �سغوطا  مار�ست  كاردا�سيان  اأن  الأخ��رية  ادع��ت 
الق�سائية. ويف الدعوى الق�سائية تطلب ال�سركة من كاردا�سيان بدفع مبلغ 

قدره 100 مليون دولر اأمريكي، تعوي�سا خلرقها العقد.


