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مبادرة اإماراتية- �سعودية لتخفيف 
معاناة مت�سرري ال�سيول يف اإيران

•• اأبوظبي - وام:

اأعلنت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، وبالتن�سيق مع هيئة الهالل 
م��ن معاناة  للتخفيف  م�����س��رك��ة  م���ب���ادرة  ع��ن  ال�����س��ع��ودي،  الأح���م���ر 
املواطنني الإيرانيني املت�سررين جراء ال�سيول والفي�سانات املدمرة 

وغري امل�سبوقة التي �سهدتها اإيران موؤخراً.
ويف ت�سريح م�سرك، اأ�سارت الهيئتان اإىل اأن هذه املبادرة امل�سركة 
الت�سامن  على  وتوؤكد  الإ�سالمية  الأخ��وة  اأوا�سر  منطلق  من  تاأتي 
الن�ساين مع ال�سعب الإيراين. وتبحث كل من هيئة الهالل الأحمر 
الالزمة  الآليات  حالياً  ال�سعودي  الأحمر  الهالل  وهيئة  الإم��ارات��ي 
تداعيات  م��ن  احل��د  يف  باإيجابية  وامل�ساهمة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  لتفعيل 

ال�سيول والفي�سانات يف املناطق املنكوبة.
ت�ستمر ثمانية اأيام وتبداأ يف 25 �سبتمرب القادم 

مركز حممد بن را�سد للف�ساء يختار هزاع املن�سوري 
ملَهمة االنطالق اإىل حمطة الف�ساء الدولية

•• دبي- وام:

يف خطوة جديدة على طريق اإر�سال اأول رائد ف�ساء اإماراتي وعربي 
للف�ساء  را�سد  اأعلن مركز حممد بن  الدولية،  الف�ساء  اإىل حمطة 
عن اختياره هزاع املن�سوري ليكون رائد الف�ساء الأ�سا�سي يف َمهمة 
النطالق اإىل حمطة الف�ساء الدولية يوم 25 �سبتمرب املقبل، كما 
اأعلن املركز عن اختيار �سلطان النيادي بدياًل له لنف�س املهمة، علماً 
يوري  »مركز  يف  للتدريبات  حالياً  يخ�سعان  والنيادي  املن�سوري  اأن 
غاغارين لتدريب رواد الف�ساء« يف مدينة النجوم يف رو�سيا حت�سرياً 

لهذه املهمة.                                          )التفا�سيل �س9(

متظاهرون �سودانيون يحت�سدون امام مقر رئا�سة الركان راف�سني املوؤمتر ال�سحفي للمجل�س الع�سكري )رويرز(

املجل�س الع�شكري يتعهد بحك�مة مدنية وي�ؤكد عدم ت�شليم الب�شري لـ »اجلنائية«

قوى احلراك ال�سعبي ت�سر على موا�سلة االحتجاج حتى تلبية مطالبهم
•• اخلرطوم-وكاالت:

ق������ال ����س���اه���د م����ن روي��������رز اإن 
املتظاهرين  م��ن  الآلف  م��ئ��ات 
املحيطة  ب��ال�����س��وارع  اح��ت�����س��دوا 
و�سط  يف  ال��دف��اع  وزارة  مبجمع 
اخلرطوم  ال�سودانية  العا�سمة 

ام�س اجلمعة.
ع���ن غ�سبهم  امل��ح��ت��ج��ون  وع���رب 
جتاه املجل�س الع�سكري النتقايل 
احلاكم الذي اأعلن فرة انتقالية 
بعد  اأق�سى  كحد  ع��ام��ان  مدتها 
بالرئي�س عمر  اجلي�س  اأط��اح  اأن 

الب�سري اأم�س الأول اخلمي�س.
جاء هذا يف الوقت الذي اأكد فيه 
رئي�س اللجنة ال�سيا�سية باملجل�س 
اأول  الع�سكري النتقايل الفريق 
عمر زين العابدين اأن احلكومة 
�ستكون  ال�������س���ودان  يف  اجل���دي���دة 
املجل�س  اأن  على  م�سددا  مدنية، 
ي����اأت ب��ح��ل��ول ول ي��ط��م��ع يف  »مل 
الأ�سا�سية  مهمته  واأن  ال�سلطة«، 

حفظ اأمن وا�ستقرار البالد.
واأو�سح زين العابدين يف موؤمتر 
���س��ح��ف��ي ب���اخل���رط���وم، اأم�������س اأن 
�سيحتفظ  ال��ع�����س��ك��ري  امل��ج��ل�����س 

والداخلية،  ال����دف����اع  ب����وزارت����ي 
ي��ت��دخ��ل يف ع��م��ل احلكومة  ول���ن 

املقبلة.
كما اأ�سار رئي�س اللجنة ال�سيا�سية 
ميكن  النتقالية  الفرة  اأن  اإىل 
م�سريا  ت���ق�������س���ريه���ا،  ي���ت���م  اأن 
»ال���درو����س  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة  اإىل 

ال�سابقة«.
وق�����ال زي����ن ال���ع���اب���دي���ن: »ف���رة 
عامني،  متتد  الع�سكري  املجل�س 
اإذا  لكن  الأق�سى،  احلد  هو  هذا 
فو�سى  دون  الأم����ر  اإدارة  مت��ت 
املجل�س«،  اأم���د  ينتهي  اأن  ميكن 
كل  مع  ح��وارا  »�سندير  م�سيفا: 
لتهيئة مناخ  ال�سيا�سية  الكيانات 

احلوار..«.
ورف�س رئي�س اللجنة ال�سيا�سية 
ك���ون املجل�س  ب�����س��اأن  الت��ه��ام��ات 
املوؤمتر  النتقايل »�سنيعة حزب 
قائال:  �سابقا،  احلاكم  الوطني« 

»هذا كالم غري �سحيح«.
»مل  الع�سكري  املجل�س  اأن  وب��نينّ 
ا�ستجاب  ل��ك��ن��ه  ب���ان���ق���الب  ي��ق��م 
ل���رغ���ب���ة ال�����س��ع��ب ال���������س����وداين«، 
اأمام  تظاهر  »ال�سعب  م�سيفا: 
منا  ليطلب  اجلي�س  ق��ي��ادة  مقر 

ا�ستالم ال�سلطة فا�ستلمناها«.
املجل�س  م��ه��م��ة  اأن  ك�����س��ف  ك��م��ا 
الأ�سا�سية  الن��ت��ق��ايل  الع�سكري 
م�سددا  ال��ب��الد،  ا�ستقرار  حفظ 
يف  عبث  ب���اأي  ال�سماح  ع��دم  على 

البالد.
ق���ال امل�سدر  اأخ�����رى،  م���ن ج��ه��ة 

املتظاهرين  على  ال��ن��ار  مطلقي 
اإىل الق�ساء«.

وتابع: »البالد �ستدار يف املرحلة 
الراهنة من خالل املرا�سيم«.

»النظام  اأن  العابدين  زين  وذك��ر 
)ال�����س��اب��ق( ك��ان��ت ل��ه وج��ه��ة نظر 
هناك  ت��ك��ن  ومل  ب��ح��ت��ة  اأم���ن���ي���ة 

نف�سه اإن اللجنة الأمنية خمولة 
بالك�سف عن اأ�سماء رموز النظام 
التي اعتقلت اأو �ستعتقل، م�سريا 
عمر  امل���ع���زول  ال��رئ��ي�����س  اأن  اإىل 
ال��ب�����س��ري »م��ت��ح��ف��ظ ع��ل��ي��ه الآن 
اجلنائية  مل��ح��ك��م��ة  ي�����س��ل��م  ول����ن 
»تقدمي  �س��يتم  فيما  ال��دول��ي��ة«، 

اأفق حللول اأخرى، لذلك قررت 
اللجنة الأمنية العليا اأن حتدث 
ب��ع��د عدم  ال�������س���ودان  ت��غ��ي��ريا يف 

ال�ستجابة للمطالب«.
بالرئي�س  اجلي�س  اإطاحة  وغداة 
ال�������س���وداين ع��م��ر ال��ب�����س��ري، بقي 
اأم�س  ال�������س���ارع  يف  امل���ت���ظ���اه���رون 
حم��ت��ج��ني ه���ذه امل����رة ع��ل��ى حكم 

الع�سكر«.
وقرب مقر القيادة العامة للجي�س 
يف و�سط العا�سمة، ل يزال اآلف 
يهتفون  متجمعني،  ال�سودانيني 
ويتبادلون  وي��رق�����س��ون  ي��غ��ن��ون 
موا�سلة  على  م�سرين  القهوة، 
رف�سوا  وك����ان����وا  اح��ت��ج��اج��ه��م. 
ال�����س��ارع متحدين  م��ن  اخل����روج 
ال��ذي طبق  التجول  ق��رار حظر 

ليال.
امل�ستمر  الع��ت�����س��ام  ���س��اح��ة  ويف 
ال�سوداين  ق��ال  اأي���ام،  �سبعة  منذ 
بر�س  فران�س  لوكالة  عبيدة  اأب��و 
ول���ن نتخلى عنه  م��ك��ان��ن��ا،  »ه���ذا 
اىل ان يتحقق الن�سر«. واأ�ساف 
التجوال،  ح��ظ��ر  خ��رق��ن��ا  »ل���ق���د 
و���س��ن��وا���س��ل ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك حتى 

تت�سكل حكومة انتقالية«.

احتجاجًا على بن �شالح واالنتخابات الرئا�شية 

تظاهرات حا�سدة و�سط العا�سمة اجلزائرية رف�سا لرموز النظام ال�سابق
•• اجلزائر-وكاالت:

اجلزائر  يف  امل��ت��ظ��اه��رون  اح��ت�����س��د 
بعد  جمعة  ي���وم  اأول  يف  العا�سمة 
حتديد تاريخ النتخابات الرئا�سية، 
م�سبقاً  ي��ع��ت��ربون��ه  م���ا  راف�������س���ني 
ان��ت��خ��اب��ات م����زورة ل ت��خ��دم �سوى 
ال��ف��رة الن��ت��ق��ال��ي��ة الذين  وج����وه 
باعتبارهم  بالرحيل  يطالبونهم 

جزءا من النظام.
الجتماعي  التوا�سل  وعرب مواقع 
ال����ت����ي وج����ه����ت ع����ربه����ا ال����دع����وات 
ا�ستقالة  اإىل  اأدت  التي  للتظاهرات 
يف  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س 
الدعوة  اأب��ري��ل، جت��ددت  ني�سان   2
الثامن،  اجلمعة  ي��وم  يف  للتظاهر 
اأ�سابيع  منذ  املتداول  ال�سعار  حتت 
“لريحل  وتعني  اع!”،  “يتنحاو 

اجلميع!«.
وق��ب��ل ���س��اع��ت��ني م��ن امل��وع��د املقرر 
لن��ط��الق امل�����س��رية، جت��م��ع الآلف 
يتابع  حني  يف  العا�سمة،  و�سط  يف 
ملعرفة  كثب  عن  الو�سع  اجلانبان 

حجم التحرك.
موا�سلة  النظام  يعتزم  جهة  فمن 
لنتخاب  الد�ستور  اإط��ار  يف  العمل 
ي��وم��اً� يف   90 رئي�س جديد خ��الل 
حني يطالب املتظاهرون واملجتمع 
انتقالية  موؤ�س�سات  بت�سكيل  املدين 

•• الفجر - خرية ال�شيباين

�ستة اأعوام وت�سعة اأ�سهر واثنان وع�سرون يوًما هو الوقت 
اه جوليان اأ�ساجن، موؤ�س�س ويكيليك�س، �سجينا  الذي ق�سنّ
بني جدران �سفارة الإكوادور يف لندن، قبل اعتقاله يوم 
الربيطانية، فتح  ال�سرطة  اأع��اد تدخل  اخلمي�س. وقد 
كانت  التي  املده�سة  امللحمة اجليو�سيا�سية  كل جوانب 
الوقائع:  ال��زم��ان.  م��ن  العقد  ي��ق��ارب  م��ا  منذ  تتك�سف 

ل�سمان انتقال فعلي.
ال�سرطة  ويتم كذلك ر�سد موقف 
التي بدت اأقل ت�ساهاًل خالل الأيام 
تنظم  التي  التجمعات  مع  املا�سية 

يف العا�سمة.
ثمانية  خ�����الل  الأوىل  ول���ل���م���رة 
ال�����س��رط��ة التي  اأ����س���اب���ي���ع، ط���وق���ت 
ال�سغب  مكافحة  ب����اأدوات  ت�سلحت 
ولعدة �ساعات �ساحة الربيد الكبري 
مل��ن��ع امل��ت��ظ��اه��ري��ن م��ن ال��ت��ج��م��ع يف 
ال�ساحة، قبل اأن تف�سح لهم املجال، 

وفق �سحافيي فران�س بر�س.
3 هانز  اإىل  اأ�ساجن  2012، عندما جلاأ  19 يونيو  يف 
كان  ه����ارودز،  متجر  م��ن  حجر  مرمى  على  كري�سنت، 
يتمتع حينها ب�����س��راح �����س����رط����ي.             )التفا�سيل 

وك����ان امل��ئ��ات م��ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن قد 
منذ  ال�سرطة  عنا�سر  قبل  و�سلوا 
ف����وق �سالمل  ال��ف��ج��ر ومت����رك����زوا 
املبنى  اأم���������ام  ال���ع���ري�������س  ال���������درج 
اأتى  وبع�سهم  ل��ل��ربي��د،  التاريخي 
التي  الطرق  بعيدة عرب  م��دن  من 
حواجز  ال�����س��رط��ة  ع��ل��ي��ه  اأق����ام����ت 

تفتي�س.
واأخ����ف����ق ال�������س���رط���ي���ون ال����ذي����ن مل 
�ساحة  اإخ��الء  القوة يف  ي�ستخدموا 
بهم  اأح���اط  اإذ  الظهر  ال��ربي��د قبل 
عدداً  فاقوهم  ال��ذي��ن  املتظاهرون 

�سلمية”  “�سلمية  ي��ه��ت��ف��ون  وه���م 
ثم  اإليهم.  لالن�سمام  ويدعونهم 
تنحى املتظاهرون ودعوا ال�سرطيني 

ين�سحبون دون حوادث.
وح�����دد ال��رئ��ي�����س الن���ت���ق���ايل عبد 
القادر بن �سالح )77 عاماً( اخلارج 
من عباءة النظام الرابع من متوز/

النتخابات  لتنظيم  موعداً  يوليو 
رف�سوا  املحتجني  لكن  الرئا�سية، 

ذلك.
وقال حميد بو�سنب الطالب البالغ 
اأنهم  “وا�سح  جيجل  يف  عاماً   24
متحدثا  النتخابات”،  رون  ���س��ي��زِونّ
ال�سابق. واأ�ساف  عن رجال النظام 
ول����ذل����ك  ب�����ه�����م،  ن����ث����ق  ل  “نحن 
املرحلة  ي�����دي�����روا  اأن  نرف�س” 
�سالح.  ب��ن  “نرف�س  الن��ت��ق��ال��ي��ة 
يفهم  نقولها حتى  و�سنظل  قلناها 

ذلك«.
م����ن����ذ ت���ع���ي���ي���ن���ه رئ���ي�������س���ا ل���ل���دول���ة 
�سعارات  حت��ول��ت  ال��د���س��ت��ور،  بحكم 
�سالح  “بن  اإىل  امل���ت���ظ���اه���ري���ن 

ارحل!«.
ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذة  وتوقعت 
دري�س  ل���وي���زة  اجل���زائ���ر  ب��ج��ام��ع��ة 
اآيت حمادو�س اأن تكون التظاهرات 
ال�سعبي  »احل���راك  وق��ال��ت  حا�سدة 
رد بالفعل على تن�سيب بن �سالح، 

رئي�سا للمرحلة النتقالية.

مواقــيت ال�صالة
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االإمارات ت�سارك يف اجتماع خا�ص باإقامة 
حتالف ا�سرتاتيجي لل�سرق االأو�سط

•• اأبوظبي - وام:

التحالف  باإقامة  خا�س  بالريا�س  اجتماع  يف  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  �ساركت 
ال�سراتيجي لل�سرق الأو�سط وهو من خمرجات القمة العربية الإ�سالمية الأمريكية 

التي ا�ست�سافتها اململكة العربية ال�سعودية خالل الفرة من 21-22 مايو 2017.
وي�سم التحالف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واململكة الأردنية الها�سمية 
والوليات املتحدة الأمريكية ..وياأتي هذا الجتماع يف �سياق اجلهود الرامية نحو اإقامة 
حتالف ا�سراتيجي يف منطقة ال�سرق الأو�سط ويهدف اإىل تعزيز دعائم الأمن وال�ستقرار 
والزدهار على ال�سعيدين القليمي والدويل. و�سارك يف الجتماع عدد من ممثلي وزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل وممثلي الأجهزة املعنية الأخرى من دولة الإمارات العربية 
املتحدة. كما �ساركت وفود رفيعة امل�ستوى من اململكة العربية ال�سعودية والوليات املتحدة 
الأمريكية ودول جمل�س التعاون اخلليجي واململكة الأردنية الها�سمية. ومت التفاق على 
ت�سكيل فرق عمل لدرا�سة الت�سورات امل�ستقبلية املقرحة ب�ساأن التحالف ال�سراتيجي 

لل�سرق الأو�سط من الأبعاد الأمنية وال�ستثمارية والقت�سادية والطاقة.

مظاهرات حا�سدة �سد تن�سيب بن �سالح رئي�سا للمرحلة النتقالية )رويرز(

ا�ساجن.. هل هي نهاية امل�سوار?

باك�ستانيون يدفنون �سحايا الهجوم الرهابي )رويرز(

احل�ثي�ن حفروا 700 خندق جديد يف احلديدة

اجلي�ص اليمني ُيف�سل هجومًا حوثيًا غربي تعز

اأق�ى �شاروخ بالي�شتي عابر للقارات

»�سيطان 2« الرو�سي يقرتب من حلظة احل�سم

قد تك�ن ال�اليات املتحدة حمطته االأخرية:
»القر�سان« جوليان اأ�ساجن: 

انتهت الرحلة...!

•• اليمن-وكاالت:

اأف�سلت قوات اجلي�س الوطني اليمنية، هجوماً مليلي�سيا 
احلوثي النقالبية املدعومة من اإيران، غربي حمافظة 
»�سبتمرب نت«  ملوقع  ال��ب��الد.  ووف��ق��اً  غ��رب  تعز جنوبي 
امليلي�سيا على  ق��وات اجلي�س لهجوم  الإخ��ب��اري، ت�سدت 
بعد  املحافظة،  غربي  وح��ذران  العليا،  الأكمة  منطقتي 
كما  ب��ال��ف��رار.  عنا�سرها  اإث��ره��ا  ع��ل��ى  لذت  م��واج��ه��ات 
اأ�سفرت املواجهات عن �سقوط قتلى وجرحى يف �سفوف 
من  النقالبية  احل��وث��ي  ميلي�سيا  وحت���اول  املليلي�سيا. 
�سابقاً،  خ�سرتها  م��واق��ع  وا���س��ت��ع��ادة  التقدم  لآخ���ر  وق��ت 
فادحة يف  تكبدها خ�سائر  الوطني  اأن قوات اجلي�س  اإل 

الأرواح والعتاد مع كل حماولة، بح�سب امل�سدر. 
اأكد وزير اخلارجية اليمني، خالد اليماين،  من جهته، 
يف  جديد  خندق   700 حفروا  احلوثيني  اأن  اخلمي�س، 

•• وا�شنطن-وكاالت:

بالي�ستي  �ساروخ  اأق��وى  اإط��الق  لتجربة  رو�سيا  ت�ستعد 
ن���ووي ع��اب��ر ل��ل��ق��ارات ب��ع��د اأن دخ���ل الخ��ت��ب��ار مراحله 

النهائية، بح�سب تقارير اإعالمية.
اأن الرئي�س  ن��ي��وزوي��ك الأم��ريك��ي��ة  ف��ق��د ذك���رت جم��ل��ة 
بالإجنازات  اخلمي�س،  اأ�ساد،  بوتن  فالدميري  الرو�سي 
يف  خ�سو�سا  امل�سلحة،  ق��وات��ه  حققتها  ال��ت��ي  الأخ����رية 

جمال اخلطط الطموحة لتطوير الأ�سلحة.
رو�سيا  تعمل  التي  الأ�سلحة احلديثة  اأن  تقارير  وتفيد 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا ق����ادرة وم��ت��ف��وق��ة ع��ل��ى اأن��ظ��م��ة الدفاع 

اجلوي احلالية وحتى امل�ستقبلية، كما ذكرت املجلة.
وك�سف بوتن بع�س اأحدث التطورات بالن�سبة اإىل هذه 
الأ�سلحة »احلديثة وبالغة الدقة« التي حتدد و�ستحدد 

م�ستقبل »�سورة القوات امل�سلحة الرو�سية«.
جاء ذلك خالل احتفالية ع�سكرية خا�سة �سهدت توزيع 
ج��وائ��ز واأو���س��م��ة وت��رق��ي��ات ل��ع��دد م��ن ���س��ب��اط القوات 

الرو�سية امل�سلحة.

�سرورة  على  م��وؤك��داً  �ستوكهومل،  ات��ف��اق  منذ  احل��دي��دة 
بحث  يف  امل�سي  قبل  �سابقاً  عليه  الت��ف��اق  مت  م��ا  تنفيذ 

اأمور اأخرى.
جاء ذلك خالل مقابلة مع قناتي »العربية« و»احلدث« 
م��ن ن��ي��وي��ورك. وك���ان ال��ي��م��اين ق���ال، اأث��ن��اء ل��ق��اء جمعه 
باأمني عام الأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س: »ل يجب 
التغافل عن تعنت امليلي�سيات ورف�سها لتنفيذ اتفاقيات 
املتحدة وجمل�س  الأمم  ل  اأن حتمنّ بل يجب  �ستوكهومل، 
الأمن احلوثيني م�سوؤولية اإعاقة تنفيذ التفاق، وو�سع 
املزيد من ال�سغط عليهم للتوقف عن ا�ستغالل معاناة 

اليمنيني والبدء يف تنفيذ اتفاق احلديدة«.
اأن  اأهمية  املتحدة  الأمم  اأم��ني عام  اأك��د  ياأتي ذلك فيما 
يقوم جمل�س الأمن باإر�سال ر�سائل قوية اإىل احلوثيني 
ليتم التمكن من اإجناز تقدم يف احلديدة قبل النظر يف 

اأي خطوات قادمة يف عملية ال�سالم باليمن.

جانب  اإىل  الأ�سلحة،  ه��ذه  م��ن  ع��دد  ع��ن  بوتن  وك�سف 
م�����س��روع��ات م��ت��ط��ورة ل��ل��غ��اي��ة، م��ث��ل غ��وا���س��ات ال���درون 
 730 اأم   9« ال���ن���ووي  ك�����روز  و�����س����اروخ  »ب���و����س���اي���دن« 
هذه  كل  على  اختبارات  رو�سيا  واأج��رت  بيورفي�ستنك«. 
جنح  بع�سها  فيها،  متفاوتا  تقدما  حمققة  الأ�سلحة، 
متاما وبع�سها الآخر حقق جناحا حمدودا، غري اأن من 
ودخلت  جتربتها  متت  التي  تطورا  الأ�سلحة  اأك��ر  بني 
اأ�س  اآر  »�سارمات  التجارب �ساروخ  النهائية من  املراحل 

.»2 »ال�سيطان  با�سم  الناتو  حلف  لدى  املعروف   »28
ويزعم بوتن اأن »ال�سيطان«، الذي يقوم بتطويره مكتب 
ت�سميم ال�سواريخ ماكييف منذ عام 2009، غري مقيد 
مبدى ول ميكن اعرا�سه اأو الت�سوي�س عليه حتى من 

قبل اأكر الأنظمة الدفاعية تطورا«.
و�ساروخ »اآر اأ�س 28« هو �ساروخ بالي�ستي عابر للقارات 
يعمل بالوقود ال�سائل، قادر على التحليق عرب القطبني 
اأطنان،   10 ت��زن  م��دم��رة  ن��ووي��ة  روؤو����س  وميكنه حمل 
ومي��ك��ن اط��الق��ه م��ن من�سات حت��ت الأر�����س حتى بعد 

�سربة نووية من قبل العدو.
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تفجري دموي داخل �سوق يف باك�ستان
•• كويتا-اأ ف ب:

اأم�س يف تفجري انتحاري تبناه  اآخرون بجروح   48 واأ�سيب  ُقتل 20 �سخ�ساً 
اأقلية الهزارة يف  فرع من حركة طالبان الباك�ستانية ا�ستهدف على ما يبدو 
اأعلن وزير من  �سوق خ�سار يف مدينة كويتا بجنوب غرب باك�ستان، وفق ما 
اإقليم بلو�س�ستان. واأكد وزير داخلية الإقليم �سياء اهلل لنغو اأن طفلني بني 
�سحايا الهجوم. وكان امل�سوؤول الإقليمي لل�سرطة قد اأعلن يف وقت �سابق عن 
اإتنية الهزارة  اأ�سخا�س من  اأن ثمانية  30. واأكد  واإ�سابة  16 �سخ�ساً  مقتل 
طالبان  حركة  من  ف��رع  وتبنى  اأم��ن.  عن�سر  اإىل  اإ�سافة  ال�سحايا،  بني  من 
»ع�سكر جهنقوي«  جماعة  مب�ساركة  ذ  نفنّ اإنه  قال  الذي  الهجوم  الباك�ستانية 

الداخلية الكويتية ت�ستبه يف طرد 
اجلوي ال�سحن  مبطار  بريدي 

•• الكويت -وام:

الكويتية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
مطار  يف  امل��ع��ن��ي��ة  الأج����ه����زة  اأن 
ا�ستبهت يف طرد  ال�سحن اجلوي 
اأثناء  ك��ت��اب  ���س��ك��ل  ب���ري���دي ع��ل��ى 
نقلت  و  امل��ع��ت��ادة.  امل�سح  عمليات 
)كونا(  الكويتية  الن��ب��اء  وك��ال��ة 
ام�س  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ب��ي��ان  ع��ن 
املخت�سة  الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة  اأن 
موقع  اإىل  ب���ال���ت���وج���ه  ����س���ارع���ت 
احلدث ومت التعامل الفوري مع 
اإىل فح�س جميع  اإ�سافة  الطرد 
ال����ط����رود الأخ�������رى ل��ل��ت��اأك��د من 

خلوها من اأي مواد خطرية.

اإ�سرابهم  يوا�سلون  االأ�سرى 
االحتالل ب�سجون  الطعام  عن 

•• غزة -وام:

ي�������وا��������س�������ل م�������ئ�������ات الأ����������س���������رى 
الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل 
الطعام  عن  اإ�سرابهم  الإ�سرائيلي 
ل���ل���ي���وم اخل���ام�������س ع���ل���ى ال���ت���وايل 
اح��ت��ج��اج��ا ورف�������س���ا ل����الإج����راءات 
ت�ستمر  ح����ني  يف  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 

الفعاليات املت�سامنة معهم.
الفل�سطيني  الأ���س��ري  ن���ادي  ول��ف��ت 
الحتالل مل  �سجون  اإدارة  اأن  اإىل 
الأ�سرية  احلركة  ملطالب  ت�ستجب 

كاإزالة اأجهزة الت�سوي�س.

•• طرابل�س-وكاالت:

مليلي�سيات  ت��اب��ع��ة  ط��ائ��رة  اأن  ليبية  م�����س��ادر  ذك����رت 
مع�سكر  على  غ���ارة  اجل��م��ع��ة،  ام�����س  �سنت،  طرابل�س 

اللواء الرابع جنوب العا�سمة الليبية.
واأو�سحت امل�سادر ذاتها اأن الغارة ا�ستهدفت مع�سكر 
اللواء الرابع، وهو نف�سه، الذي اأعلن اجلي�س الوطني 

الليبي، قبل يومني، �سيطرته عليه.
العا�سمة  جنوب  العزيزية  مبنطقة  املع�سكر  ويقع 

طرابل�س.
الع�سكرية  بداأ عمليته  الليبي  الوطني  وكان اجلي�س 
ردت  فيما  امل��ا���س��ي،  الأ���س��ب��وع  الكرامة”،  “طوفان 
غ��ارات على خمتلف  ب�سن  ميلي�سيات طرابل�س  عليه 

مواقعه.
ال��وط��ن��ي الليبي،  ب��ا���س��م اجل��ي�����س  امل��ت��ح��دث  وك�����س��ف 
تابعة  اإ�سقاط طائرة حربية  امل�سماري،  اأحمد  اللواء 
للميلي�سيات اأقلعت من قاعدة م�سراتة اجلوية كانت 

ت�ستهدف عنا�سر اجلي�س الوطني.
قررت  ط��راب��ل�����س،  حتكم  ال��ت��ي  امليلي�سيات،  اأن  وذك���ر 
الع�سكرية،  لأغرا�سها  »معيتيقة«  مطار  ا�ستخدام 
�سالمة  الليبي على  الرغم من حر�س اجلي�س  على 

العمليات املدنية من واإىل املطار.

ودعا الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س 
اإىل وقف اإطالق النار يف ليبيا لتجننّب معركة �ساملة 

لل�سيطرة على طرابل�س.
مها خالل  وقال غوتريي�س ل�سحفيني بعد اإحاطة قدنّ
جل�سة مغلقة ملجل�س الأمن الدويل “نحن يف حاجة 

ي«. اإىل اإعادة اإطالق حوار �سيا�سي جدنّ
واج��ت��م��ع، ه��ذا الأ���س��ب��وع، جمل�س الأم���ن لأك���ر من 
ي  �ساعتني خلف اأبواب مغلقة للنظر يف �ُسبل الت�سدنّ
جهود  اأع��اق��ت  وال��ت��ي  طرابل�س  حميط  يف  للمعارك 

ال�سالم التي تبذلها الأمم املتنّحدة.
وقررت الأمم املتحدة، يف وقت �سابق، اإرجاء »امللتقى 
الوطني” بني الأطراف الليبينّني الذي كان مرتقباً يف 
ى ب�سبب املعارك  منت�سف اأبريل، اإىل اأجل غري م�سمنّ

جنوب طرابل�س.
امل�سري  بقيادة  الليبي،  الوطني  اجلي�س  اأن  اإىل  ي�سار 
ال��ع�����س��ك��ري��ة »طوفان  ب�����داأ ع��م��ل��ي��ت��ه  خ��ل��ي��ف��ة ح���ف���ر، 
ال���ك���رام���ة« ب��ه��دف ف��ر���س ���س��ي��ط��رة ال�����س��رع��ي��ة على 

العا�سمة وطرد امليلي�سيات.
طرابل�س  ال��ع��ا���س��م��ة  اإن  امل�����س��م��اري،  ق���ال  والأح������د، 
يعودوا  مل  الذين  الإره��اب��ي��ني،  قبل  من  »خمتطفة« 
مي��ت��ل��ك��ون م���ن ق����وة ����س���وى ب���ث ال�����س��م��وم والأخ����ب����ار 

الزائفة.

طائرة مليلي�سيات طرابل�ص تق�سف مع�سكر »اللواء الرابع«
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية ت�سارك يف اأيام ال�سارقة الرتاثية

•• الذيد-وام: 

توا�سل هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية م�ساركتها يف مهرجان 
اأيام ال�سارقة الراثية يف مدينة الذيد والذي انطلقت فعالياته يف الرابع 
بالفعاليات  امل�ساركة  على  حلر�سها  جت�سيداً  وذل��ك  اجل��اري  اأب��ري��ل  من 

الراثية بالدولة.
والقيم  بالعادات  التعريف  على  م�ساركتها  خ��الل  من  الهيئة  وحتر�س 
الإماراتية الأ�سيلة والرويج للخدمات التي تقدمها للمجتمع وتعزيز 
وعيهم باملمار�سات الغذائية والزراعية اجليدة والنهو�س بواقع القطاع 
اأبوظبي يف  الرائدة لإم��ارة  التجربة  الدولة من خالل نقل  الزراعي يف 

للمزارعني  الغذائية  وال�سالمة  احليوانية  وال���روة  ال��زراع��ة  جم��الت 
ومربي الروة احليوانية على م�ستوى الدولة وتعميم الفائدة منها.

وت�سارك الهيئة ممثلة مبركز توزيع اأعالف “و�ساح” و”معقر اللب�سة” 
اإجنازاتها يف جمال اخلدمات  اأه��م  من خالل جناح خا�س تعر�س فيها 
دعم  اأو  ا�ست�سارية  خدمات  كانت  �سواء  احليوانية  ال��روة  ملربي  املقدمة 
يف  ال��رائ��دة  جتربتها  جانب  اإىل  بيطرية  خدمات  اأو  لوج�ستي  اأو  م��ادي 
ال��روة احليوانية  ي�ستطيع مربي  والتي  الأع��الف  اأمتتة خدمة �سرف 
والتقدمي على اخلدمات من خالل  ال�سرف  اإجن��از عملية  من خاللها 
اإىل توزيع كتيبات توعوية عن  اإ�سافة  التطبيق الذكي اخلا�س بالهيئة 
وعن  القطيع  واإدارة  احليوانية  ال��روة  ورعاية  باحليوان  الرفق  اأهمية 

من  وع���دد  للهيئة  ال��ت��اب��ع  اللب�سة  معقر  يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  اأه���م 
الكتيبات التوعوية يف جمال الزراعة وال�سالمة الغذائية.

التي حققتها يف  اأهم الإجن��ازات  الهيئة خالل م�ساركتها  كما ت�ستعر�س 
جمال الزراعة والأمن الغذائي وتعريف الزوار بالتطبيق اجلديد الذي 
اأطلقته اأخرياً حتت عنوان املر�سد الزراعي والذي يعترب الأول من نوعه 
للتعريف  التطبيق  خالل  من  الهيئة  ت�سعى  حيث  الدولة  م�ستوى  على 
الزراعة والروة احليوانية ومتكني  املتبعة يف جمال  املمار�سات  باأف�سل 
التي من  باملعرفة واخل���ربات  ت��زوي��ده��م  املحليني م��ن خ��الل  امل��زارع��ني 
الأمن  ذاته احلفاظ على منظومة  الوقت  الإنتاج ويف  �ساأنها رفع كفاءة 

احليوي والبيئي.

وحتر�س الهيئة ب�سكل دائم على تقدمي خدمات توعوية متميزة ملرتادي 
طلبة  م��ن  �سرائحهم  بكافة  والثقافية  الراثية  واملحافل  املهرجانات 
القينّمة  الن�سائح  ال��ع��دي��د م��ن  وت��ق��دمي  وامل���زارع���ني  امل��دار���س والأه����ايل 
الزراعي  القطاع  واأهمية  الغذاء  للتعامل مع  ال�سليمة  ال�سبل  لهم حول 
اأبوظبي وذلك حر�ساً من منها على  النباتي واحليواين لإم��ارة  ب�سقيه 
اجليدة  الزراعية  واملمار�سات  وال�سليمة  ال�سحية  الغذائية  العادات  ن�سر 
م��ن خالل  اجل��وان��ب  ه��ذه  باأهمية  املجتمعي  ال��وع��ي  وزي���ادة  املجتمع  يف 
التعامل  عند  الواجب مراعاتها  املهمة  والن�سائح  الإر�سادات  حزمة من 
مع الأغذية بكافة اأنواعها ويف جميع حلقات ال�سل�سلة الغذائية ل�سمان 

ح�سولهم على طعام اآمن و�سليم.

اختتــام فعــاليــات مـلتقى الثــريــا التــراثـي

�شمن خمرجات زيارته االأخرية للدولة 

رئي�ص اأوزبك�ستان يبحث مع وفد حكومة االإمارات التعاون يف جماالت حتديث وتطوير العمل احلكومي
حممد القرقاوي: بقيادة رئي�س الدولة وت�جيهات حممد بن را�شد ..االإمارات تتبنى تعزيز التعاون وال�شراكات الدولية الهادفة لتط�ير التجارب واخلدمات احلك�مية

•• اأبوظبي-وام:

تراث  ن��ادي  ال��ذي نظمه   ،2019 الراثي  الريا  اختتمت فعاليات ملتقى 
الإم��ارات حتت رعاية �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب 
ا�سبوعني  م��دى  على  الإم�����ارات،  ت���راث  ن���ادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو 
الفئات  وبع�س  املختلفة،  ال��ن��ادي  م��راك��ز  منت�سبي  م��ن  وا���س��ع��ة  ومب�ساركة 
ال�سبابية من موؤ�س�سات خمتلفة، وذلك بهدف تعريفهم بالراث الإماراتي 

العريق وق�ساء وقت ممتع �سمن اأجواء تراثية وعلمية وريا�سية.
اأبوظبي  ومركز  والعني  والوثبة  وال�سمحة  �سويحان  مركز  من  وف��د  وزار 
ب�سحبة  ممتعة  اأوق��ات��اً  الطلبة  ام�سى  حيث  ال�سمالية،  ج��زي��رة  ال�سبابي 
املدربني املخت�سني يف الراث، وقاموا بتجربة ركوب اخليل والإبل، وزيارة 
ب��ي��ت ع��ل��ي ب��ن ح�����س��ن، ومم�����س��ى ال��ق��رم، وت��ع��رف��وا ع��ل��ى ال��ب��ح��ر وم���ا يحتويه 
تعلم  اإىل  بالإ�سافة  وال��ل��وؤل��وؤ،  ال�سباك  على  واطلعوا  الراثية  ال�سفن  من 
م�سطلحات تراثية تخ�س البحر والبحار، ومن ثم قاموا برحلة ترفيهية 

ممتعة يف ال�سفينة الراثية.
و�سمن امللتقى، قام مركز الوثبة بزيارة ملديرية الطوارئ وال�سالمة العامة 

والواجبات  املهام  حول  توعوية  حما�سرة  هناك  نظمت  حيث  يا�س،  بني  يف 
التي يقومون بها، وكيفية التعامل مع احلوادث فور تلقي البالغ، واخلطوات 
ال�سحيحة حال طلب امل�ساعدة، و�ساهدوا املعدات املبتكرة والأجهزة احلديثة 
لالألعاب  يا�س  بني  ن��ادي  يف  ريا�سية  ن�ساطات  اإىل  بالإ�سافة  امل��دي��ري��ة  يف 
ال�سبابي  اأبوظبي  مركز  م��ن  زي���ارة  ال�سباب”،  “ح�سن  و�سهد  الريا�سية. 
وقاموا بالعديد من الأن�سطة والفعاليات التعليمية والرفيهية، وقام مركز 
ال�سمحة اأي�ساً بتجربة الطائرات الورقية وقدمت لهم حما�سرات توعوية 

عن العادات والتقاليد وال�سنع الإماراتية.
وقام طلبة مركز العني ال�سبابي مع مدرائهم برحلة اإىل الرب، وقام املدربون 
ب�سرح واٍف عن العادات والتقاليد وال�سنع الإماراتيه ومنها طريقة ا�ستقبال 
الأ�سجار  باأنواع  وتعريفهم  القهوة،  وتقدمي  النار  اإ�سعال  وكيفية  ال�سيف، 
الن�سائي  العني  مركز  وزار  الأ�سجار.  هذه  يف  اخلا�سة  والرموز  الإماراتيه 
للملتقى،  الثاين  الأ�سبوع  يف  ال�سمالية  جزيرة  اأبوظبي  ومركز  وال�سمحة 
وقامت الطالبات بتجارب تراثية جميلة منها ركوب اخليل والإبل وال�سفينة 
الراثية ومم�سى القرم، وقاموا بتجربة �سناعة الأكالت ال�سعبية والقهوة، 
بالإ�سافة اإىل الألعاب ال�سعبية. ويف مركز العني الن�سائي اأقيمت داخل املركز 

ور�سة عمل البالليط، وور�سة ال�سل�سال، وحتفيظ القراآن والر�سم. وبهدف 
املحافظة على البيئة ح�سرت الطالبات ور�سة اإعادة التدوير وتعلموا كيفية 
يف  مول  مكاين  الطالبات  زارت  ثم  لإعادتها،  ال�سحيحة  والطرق  التدوير 
امللتقى..  و�سمن  ممتع.  وق��ت  وق�ساء  عنهن  الرفيه  بهدف  العني  مدينة 
تغليف  كيفية  ور�سة  املركز  داخ��ل  الن�سائي  ال�سمحة  مركز  طالبات  خا�ست 
التلي  ور���س  يف  امل�ساركة  اإىل  بالإ�سافة  والطبخ،  وال��ق��راءة  والر�سم  الهدايا 
ب��ه��دف ال�ستمتاع  دي��رف��ي��ل��دز م��ول  ال��ط��ال��ب��ات  وال�����س��دو واخل��ي��اط��ة، وزارت 
عت الفعاليات الراثية  بالألعاب والت�سلية. ويف مركز اأبوظبي الن�سائي تنونّ
ما بني الألعاب ال�سعبية والأكالت الراثية، وامل�سغولت اليدوية /كال�سدو 
والتلي واخلياطة/، بالإ�سافة اإىل حتفيظ القراآن الكرمي والر�سم، وكيفية 
لتعليم  ال�سغري  التاجر  ور���س��ة  واأق��ي��م��ت  ال�سعبي،  وال���زي  ال��ه��داي��ا،  تغليف 
الطالبات املهارات الريادية، اإ�سافة اإىل ن�سر الوعي املايل والتجاري وغر�س 
املطار  حديقة  اإىل  الطالبات  وذه��ب��ت  نفو�سهن،  يف  والب��ت��ك��ار  امل��ب��ادرة  روح 
كرحلة ترفيهية. وقال ال�سيد را�سد خادم الرميثي رئي�س ق�سم �سوؤون املراكز 
التابعة لنادي  اإن جميع املراكز  بنادي تراث الإم��ارات، مدير ملتقى الريا 
امللتقى الذي ينظم �سنوياً مبنا�سبة الإجازة  الإم��ارات �ساركت يف هذا  تراث 

الوطنية  والهوية  ال��راث  على  املحافظة  بهدف  امل��دار���س،  لطلبة  الربيعية 
وغر�سها يف نفو�س الن�سء، حيث لقى املهرجان اإقباًل كبرياً من قبل اأبنائنا 
عة والهادفة بني اأح�سان الطبيعة يف  الطلبة الذين تفاعلوا مع اأن�سطتنا املنونّ
جزيرة ال�سمالية، م�سريا اإىل اأن الفعاليات تنوعت ما بني تعريفهم بال�سقور 
واأن��واع الأ�سجار واأهمها �سجرة الغاف املتواجدة بكرة يف جزيرة ال�سمالية 
والتي ترمز اإىل الت�سامح، وزيارة بيت علي بن ح�سن، وقاموا بتنفيذ اأن�سطة 
الواجهة  اأن  واأ�ساف  ال�سعبية.  والأل��ع��اب  والهجن،  اخليل  كركوب  ريا�سية 
ال�سفينة  وج��ول��ة  والتلي  ال��غ��زل  مثل  دة  م��ت��ع��دنّ اأن�سطة  احت�سنت  البحرية 
اأدب  ال�سنع يف  اأداب  الراثيني حول  املدربني  اإىل  الطلبة  وا�ستمع  الراثية 
بيئية  بجولت  قاموا  حيث  ال�سيوف،  وا�ستقبال  القهوة  واإع���داد  املجال�س 
�سملت مم�سى القرم، مو�سحا اأنه كانت هناك رحالت خارجية موجهة اإىل 
مراكز التنمية الأ�سرية والأر�سيف الوطني، بالإ�سافة اإىل جولت ترفيهية 
اإىل املراكز التجارية. ويف ختام امللتقى.. اأقامت جميع املراكز حفاًل ختامياً 
مميزاً للطلبة املنت�سبني كنوع من الدعم وال�سكر والت�سجيع على م�ساركتهم 
يف هذا امللتقى املميز، حيث قدمت لهم الهدايا التذكارية ت�سجيعاً ودعماً لهم 

للم�سي قدماً يف م�سريتهم التعليمية وتفوقهم.

•• ط�شقند -وام:

اأوزبك�ستان،  جمهورية  رئي�س  مري�سيائيف  �سوكت  الرئي�س  فخامة  ا�ستقبل 
معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل، 
ومعايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي وزير دولة ل�سوؤون 
التعليم العايل واملهارات املتقدمة، ومعايل عمر بن �سلطان العلماء وزير دولة 
للذكاء الإ�سطناعي، ومرمي احلمادي م�ساعد املدير العام لالأداء احلكومي 
ال���وزراء  جمل�س  ���س��وؤون  ب����وزارة  ال����وزراء  جمل�س  رئ��ا���س��ة  مكتب  يف  والتميز 
لدى  ال��دول��ة  �سفري  املحريبي  بالر�سة  ح��ارب  حممد  �سعادة  و  وامل�ستقبل، 
جمهورية اأوزبك�ستان �سمن الزيارة الر�سمية لوفد حكومة دولة الإمارات اإىل 

اأوزبك�ستان يف اإطار اجلهود لتعزيز العالقات الثنائية املتميزة بني البلدين، 
وتفعيل ال�سراكة يف خمتلف جمالت حتديث العمل احلكومي.

ورحب الرئي�س الأوزبكي بوفد دولة الإمارات، م�سيدا بالعالقات املتميزة التي 
خمتلف  يف  بينهما  املثمرة  وال�سراكة  والتعاون  ال�سديقني،  البلدين  جتمع 
املجالت القت�سادية، م�سرياً اإىل اأن زيارته الأخرية اإىل دولة الإمارات مثلت 

منا�سبة لتعزيز هذه ال�سراكة وتو�سيع جمالتها.
وتطرق اللقاء اإىل �سبل تعزيز العالقات الثنائية وتبادل اخلربات والتجارب 

يف خمتلف جمالت تطوير العمل احلكومي.
اأن دولة الإم��ارات بقيادة �ساحب  واأك��د معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، وتوجيهات 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، تتبنى نهجاً قائماً على تعزيز التعاون 
احلكومي،  العمل  وتطوير جتارب  اإىل حتديث  الهادفة  الدولية  وال�سراكات 

لتمكني احلكومات من الرتقاء بحياة املجتمعات.
اأوزبك�ستان تبنى  اإىل  اإن زي��ارة وفد دول��ة الإم��ارات  وق��ال حممد القرقاوي: 
على خمرجات زيارة فخامة الرئي�س �سوكت مري�سيائيف اإىل دولة الإمارات 
موؤخراً، التي �سهدت لقاءات رفيعة امل�ستوى مع قيادة دولة الإم��ارات، ركزت 
على تعزيز التعاون وال�سراكة بني البلدين ال�سديقني يف خمتلف املجالت، 
ويف مقدمتها حتديث وتطوير العمل احلكومي وم�ساركة املعارف والتجارب 
�سوؤون جمل�س  وزي��ر  واأ���س��اف معايل  البلدين.  بني  املجال  ه��ذا  الناجحة يف 

الوزراء وامل�ستقبل اأن اللقاء مع الرئي�س الأوزبكي تناول جوانب ال�سراكة يف 
حتديث وتطوير العمل احلكومي يف اأوزبك�ستان، وتطرق اإىل التجربة املتميزة 
حلكومة دولة الإمارات يف نقل العمل احلكومي اإىل اأبعاد جديدة وم�ستويات 
متقدمة تركز على تطوير اخلدمات والربامج وال�سيا�سات وبناء الكوادر مبا 

ين�سجم مع توجهات الدولة وروؤيتها امل�ستقبلية.
بعالقات  تتمتعان  اأوزبك�ستان  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  بالذكر  جدير 
العالقات دفعة قوية خالل  امل��ج��الت، وق��د �سهدت ه��ذه  متميزة يف خمتلف 
الزيارة التي قام بها الرئي�س الأوزبكي اإىل الإمارات اأواخر مار�س املا�سي، التي 
�سهدت توقيع اتفاقيات تعاون و�سراكة بني البلدين، فيما اأعلنت اأوزبك�ستان 

بالتزامن معها اإعفاء مواطني الدولة من تاأ�سرية الدخول امل�سبقة اإليها.

وفاة اآ�سيوية ده�سا يف راأ�ص اخليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

العقد  اآ���س��ي��وي��ة يف  ���س��اب��ة  ت��وف��ي��ت 
الثاين من العمر متاأثرة بجراحها 
اإث��ر ح��ادث ده�س تعر�ست  البليغة 
ل��ه م�����س��اء اأم�����س م��ن ق��ب��ل مركبة 
الثاين  العقد  يف  م��واط��ن  يقودها 
م�����ن ع����م����ره ع���ل���ى اأح�������د ال���ط���رق 
الداخلية بالمارة ح�سب ما �سرح 
اأح��م��د ال�����س��م النقبي  ب��ه ال��ع��ق��ي��د 
املركزية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع�����ام  م���دي���ر 

بالإنابة  .
ال��ن��ق��ي��ب حمد  ق����ال   ، وت��ف�����س��ي��اًل 
التحقيق  فرع  مدير  ال�سحي  علي 
ان��ه ورد بالغ  وتخطيط احل���وادث 
بالقيادة  املركزية  العمليات  لغرفة 
العامة عند متام ال�ساعة )8:30( 
�سابة  بتعر�س  يفيد  اأم�����س  م�ساء 
وعلى   ، ده�����س  ح���ادث  اإىل  اآ�سيوية 
ال�سرطة  دوري�����ات  ال��ف��ور حت��رك��ت 
موقع  اإىل  امل��خ��ت�����س��ة  واجل����ه����ات 
التحقيقات  ع��ن��د  وت��ب��ني   ، ال��ب��الغ 
املبدئية باأن ال�سابة الآ�سيوية كانت 
يف ح��ال��ة ج��ري م��ن ط��ري��ق داخلي 
ت��راب��ي ودخ��ل��ت يف ال��ط��ري��ق العام، 
املواطن  بقيادة  حيث كانت مركبة 
يف ح��ال��ة حت��رك وب���دون ان��ت��ب��اه مت 
ال�سطدام بها مما اأدى اإىل وفاتها 
امل�ست�سفى  اإىل  املتوفية  نقل  ومت   ،
 ، ذوي���ه���ا  اإىل  لت�سليمها  مت��ه��ي��داً 

ك���م���ا مت حت����وي����ل م���ل���ف احل������ادث 
ل�ستكمال  املخت�سة  اجل��ه��ات  اإىل 

الإجراءات القانونية الالزمة .
ال�سحي  ح���م���د  ال��ن��ق��ي��ب  ودع������ا     
التقيد  ���س��رورة  اإىل  امل�ساة  جميع 
والعبور  وامل����رور  ال�����س��رب  ب��ق��وان��ني 
للم�ساة  املخ�س�سة  الأم���اك���ن  م��ن 
وال��ت��ق��ي��د ب��الأن��ظ��م��ة ال��ت��ي ت�سمن 
اأثناء  وخا�سة  للجميع  ال�سالمة 

لتدين  الليل  اأو  امل�سائية  ال��ف��رة 
التاأكد  وي��ج��ب   ، ال��روؤي��ة  م�ستوى 
من خلو الطريق من املركبات قبل 
املركبات  �سائقي  دع��ا  كما  العبور،  
الطريق،  مل��ف��اج��اآت  الن��ت��ب��اه  اإىل 
تقع  التي  الده�س  لتفادي ح��وادث 
والداخلية  اخلارجية  الطرق  على 
املختلفة،  الإم����������ارة  م���ن���اط���ق  يف 

واللتزام بال�سرعة املحددة.

حتت �شعار »اأجيال الت�شامح«

اختتام فعاليات برنامج » اأ�سدقاء ال�سرطة« 
••  اأبوظبي-الفجر:

»اأ�سدقاء  برنامج  فعاليات  اأبوظبي  �سرطة  اختتمت 
مب�ساركة  الت�سامح«  »اأج��ي��ال  �سعار  حت��ت  ال�سرطة« 
ال�سف  و�سباط  ال�سباط  وبنات  اأب��ن��اء   من   265
اأعمارهم  تراوحت  الذين   ، واملتقاعدين  واملدنيني  
بني 7 و 14 �سنة، وذلك يف مدر�سة النخبة مبدينة 
حممد بن زايد باأبوظبي ،و يف مدر�سة ليوا الدولية 

بفلج هزاع يف مدينة العني. 
وركز الربنامج الذي نظمته اإدارة املرا�سم والعالقات 
العامة بقطاع املالية واخلدمات على تعريف الأجيال 
به  تتميز  وطنياً  اجتماعية ونهجاً  بالت�سامح كقيمة 
وتقاليدها  بعاداتها  اهتمامها   يف   ، الم���ارات  دول��ة 
له  املغفور  ار���س��اه  اأ�سيل  كنهج  الثقافية  ومورثاتها 
ال�سيخ  زايد بن �سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » 
وكر�سته  القيادة الر�سيدة يف مبادراتها وخطط عملها 
امل�ساركني  باإك�ساب  الفعاليات  واهتمت    . املختلفة 
خ�����ربات وم���ع���ارف وم����ه����ارات م��ت��ن��وع��ة، جت��م��ع بني 
العلوم والريا�سة والفنون مثل احلرف اليدوية وفن 
الت�سوير اإىل جانب  الرحالت اخلارجية والفعاليات 
الريا�سية مثل الرماية والغو�س وال�سباحة وركوب 
اجلمباز  و  والكاراتيه  وال�سلة  ال��ق��دم،  وك��رة  اخليل، 
و����س���ارك ع���دد م��ن اأع�����س��اء ك��ل��ن��ا ���س��رط��ة  يف حتفيز  
الأبناء امل�ساركني يف الربنامج على ممار�سة الهوايات 

والأن�سطة املفيدة .  
كما ا�ستمل على  الأن�سطة العلمية والإلكرونية، ومن 
وغر�س  ال��راث  وتعلم  الجتماعي،  الذكاء  �سمنها  
ال���واح���د، م��دع��م��اً مبحا�سرات  ال��ف��ري��ق  ق��ي��م��ة  روح 
الأولية  وال���س��ع��اف  امل��روري��ة  ال�سالمة  ع��ن  توعوية 
والإدمان  املخدرات  واأ���س��رار  احلرائق  من  والوقاية 

الإلكروين والعمل التطوعي.
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اأخبـار الإمـارات
وفد من ال�سارقة ي�سارك فى اجتماع املجل�ص اال�ست�ساري لالأطفال وال�سباب فى ا�سبانيا

•• مدريد -وام:

ال�سارقة  ب��رئ��ا���س��ة مكتب  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  ���س��ارك وف���د م��ن 
للمجل�س  ال��ث��اين  الج��ت��م��اع  يف  م��رة  لول  للطفل  �سديقة 
الأمم  الذي نظمته منظمة  وال�سباب  ال�ست�ساري لالأطفال 
الإ�سبانينّة  العا�سمة  يف  “يوني�سيف”  للطفولة  امل��ت��ح��دة 
مدريد موؤخرا مب�ساركة 12 دولة حول العامل وذلك بهدف 
اإتاحة الفر�سة لالأطفال واليافعني يف املدن احلا�سلة على 
اآرائهم  واليافعني” لإبداء  “مدينة �سديقة لالأطفال  لقب 
لالأطفال  ال�سديقة  امل���دن  ح��ول  تطلعاتهم  ع��ن  والتعبري 

واليافعني.
ال��دك��ت��ورة ح�سة خلفان  ال��وف��د الإم���ارات���ي ك��اًل م��ن  و �سم 

للطفل  �سديقة  ال�����س��ارق��ة  ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��غ��زال 
و�سامية املندو�س رئي�س وحدة الت�سويق والفعاليات يف مكتب 
حيث  النقبي  و�سم�سة  امل��رنّ  ومايد  للطفل  �سديقة  ال�سارقة 
�سي�ساركون الخرين ت�سوراتهم حول الأولويات التي يجب 
اأن تت�سمنها اأجندة وخمرجات القمة العاملية الأوىل للمدن 
اأكتوبر  يف  انعقادها  امل��ق��رر  واليافعني  لالأطفال  ال�سديقة 

الأملانية. كولونيا  مبدينة   2019
التحدث  ه���ذا  ان  ال��غ��زال  خ��ل��ف��ان  ال��دك��ت��ورة ح�سة  وق��ال��ت 
عن  للتعبري  ال�سارقة  و�سباب  لأط��ف��ال  دول��ي��اً  م��ن��رباً  ميثل 
اآرائهم وتبادل الأفكار مع اأقرانهم وهي خطوة تعك�س روؤية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة وتوجيهاته يف الركيز 

اأولويات  مقدمة  يف  وجعلها  الأط��ف��ال  ح��ق��وق  حماية  على 
ا�سراتيجية التنمية لالإمارة.

لالأطفال  �سديقة  “مدينة  ل��ق��ب  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  ن��ال��ت  و 
بذلتها  التي  للجهود  تكرمياً   2018 مايو  واليافعني” يف 
عرب خمتلف موؤ�س�ساتها وهيئاتها املعنية بالطفولة وتتويجاً 
حقوق  حماية  �سعيد  على  فة  م�سرنّ اإجن���ازات  من  حققته  ملا 
ال��ط��ف��ل ورع���اي���ة ال�����س��ب��اب وب��ه��ذا الع��ت��م��اد ال��ر���س��م��ي تكون 
اللقب من  العامل حت�سل على هذا  اأول مدينة يف  ال�سارقة 
التابعة ملنظمة  “مبادرة املدن ال�سديقة لالأطفال” العاملية 
الأمم املتحدة للطفولة /اليوني�سف/ وفقاً للمعايري وال�سعار 
املا�سي  ال��ع��ام  الأمم��ي��ة  الهيئة  ا�ستحدثته  ال���ذي  اجل��دي��د 

ل�سمان تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل.

االإمارات تفتتح املرحلة الثانية من م�سروع مياه لودر مبحافظة اأبني اليمنية
•• اأبني -وام:

اأبني  ل���ودر« مبحافظة  م��دي��ري��ة  »م��ي��اه  م�����س��روع  الثانية م��ن  امل��رح��ل��ة  ام�����س  الإم�����ارات  دول���ة  افتتحت 
الهالل  تنفيذها  على  اأ�سرف  التي   - الثانية  مبرحلته  امل�سروع  �سمل  ال�سقيقة.  اليمنية  باجلمهورية 
الأحمر الإماراتي - اإن�ساء خزانات جتميعية �سعة كل منها 250 مرا مكعبا �سبقها عملية حفر اأربع 
اآبار مياه يف مرحلته الأوىل. ومن املقرر اأن ت�سهد املرحلة الثالثة والأخ��رية من امل�سروع مد خطوط 
�سخ رئي�سية ت�سل اأطوالها اإىل اأكر من ثالثني كيلومرا ت�سل ما بني منطقة �سرة النخعني ومدينة 
لودر. واأعرب مهدي احلامد الأمني العام للمجل�س املحلي مبحافظة اأبني عن �سكره وامتنانه لدولة 
الإمارات العربية قيادة وحكومة و�سعبا على اجلهود التي تبذلها دعما للمحافظة يف خمتلف القطاعات 
ومن بينها قطاع املياه ..فيما قال عو�س النخعي مدير عام مديرية لودر اإن هذا امل�سروع الذي كان حلما 
لأبناء املدينة اأو�سك على التحقق وحال اكتماله �سيمد 30 األف ن�سمة من �سكان مديرية لودر مبياه 

ال�سرب. وبهذه املنا�سبة �سريت »المارات« ناقالت لتزويد عدد من م�ساجد املدينة ومنازلها باملياه.

زكي ن�شيبة يحا�شر يف جامعة الغرير ح�ل عاُم الت�شامِح واالأخّ�ِة االإن�شانيِة يف فكِر ال�شيخ زايد : 

روؤيُة القيادِة يف االإماراِت تقوُم على تر�سيِخ قيِم الت�سامِح والتعدديِة الثقافيِة ونبَذ التمييِز والكراهيِة، وقبوَل االآخِر
•• دبي-الفجر: 

األقى معايل زكي اأنور ن�سيبة ، وزير دولة حما�سرة يف جامعة الغرير  بدبي 
�سهدها   « زاي��د  ال�سيخ  فكِر  يف  الإن�سانيِة  ِة  والأخ����ونّ الت�سامِح  »ع���اُم  بعنوان 
اأع�ساء  م��ن  وع��دد  الغرير  جامعة  رئي�س  الذهبي،  با�سم  الدكتور  الأ���س��ت��اذ 
جمل�س الأمناء و الكادمييني واأع�ساء الهيئة التدري�سية والإدارية والطلبة 

واملهتمني بالدرا�سات والبحث العلمي .
اإن قراَر حكومُة دولِة الإم��اراِت العربيِة املتحدِة باإعالِن العام  وقال معاليه 
ُيعاين  الذي  الدويل  للمجتمِع  هامٍة  دللٍت  حمَل  الت�سامِح  عاَم   2019
اليوَم من متزِق الن�سيِج املجتمعي وتف�سي الع�سبيِة والعنِف يف العديِد من 
على  معاً  للت�سامِن  اليوَم  فيِه  نكوُن  ما  اأح��وُج  باأننا  الإم���اراُت  تعترُب  دول��ه. 
واأنه من  نواجهها معاً،  التي  امل�سرييِة  املخاطَر  ملواجهِة  الإن�سانيِة  م�ستوى 
باأنَّ الت�سامَح لي�َس حالًة تلقائيًة لدى  اأوًل  اأجِل حتقيُق ذلَك علينا الإق��راَر 
ال�سعوَب، والدوِل بْل هو ثقافٌة يجُب العمُل على تعزيزها وحت�سينها حملياً 
الب�سريَة قْد  اأنَّ  انه بالرغِم مْن  وعاملياً.  وذكر معايل زكي ن�سيبة  واإقليمياً 
ْت بتجارَب عديدٍة اأثبتْت عرَب القروِن اأن تعزيَز الت�سامِح عامٌل �سرورٌي  مرنّ
للح�سارِة  الذهبيُة  الع�سوُر  ذلَك  على  �سهدْت  كما  الب�سريِة،  احلياِة  لإث��راِء 
الإ�سالميِة، اإل اأن اأحَد التحدياِت العامليِة الكثربى التي نواجهها يف ع�سرنا 
احلديِث هو تف�سي التع�سِب والتطرِف وال�سعوبيِة املنغلقِة على نف�سها التي 
�ُس نزعَة الدماَر والقتتاِل ورف�ِس التعددية، وهو وباٌء  توؤدي اإىل العنِف وُتكرنّ
نراُه متف�سياً لالأ�سِف ال�سديِد يف العديِد من املجتمعاِت من حولنا.  ونحُن يف 
الإماراِت ُندرُك اأنه لي�َس من ال�سهِل حتقيَق روَح الت�سامِح وا�ستدامته بدوِن 
الختالَف.  وحت��رُم  التعدديَة  تتقبُل  جمتمعيٍة  ثقافٍة  تكري�ِس  على  العمِل 
واملدار�ِس واجلامعاِت  واملوؤ�س�ساِت  الأف��راِد  والتزاماً من  تعاوناً  وهذا يتطلُب 

وموؤ�س�ساِت الأعماِل واحلكوماِت. 
للت�سامِح يف دولِة  اإع��الن عام ٢٠١٩ عاماً  واأو�سح يف حما�سرته انه مْل يكْن 
الإماراِت العربيِة املتحدِة بعَد »عام زايد« جُمرَد �سدفٍة، بْل جاَء تاأكيداً لروؤيِة 
�سخ�سيُة  دتها  ج�سنّ التي  النبيلِة  للقيِم  كامتداٍد  للت�سامِح  احلكيمِة  القيادِة 
املا�سيِة،  ال�سنواِت  خ��الَل حياته.  فخالَل  زاي��د  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفوِر 
�سهدْت دولُة الإماراِت تعزيزاً ملحوظاً للت�سامِح كنهَج حياٍة، وكُمكوٍن للهويِة 
الوطنيِة اجلامعِة التي ت�ستمُد �سريوَرتها من الت�سامِح والتعاي�ِس امل�سرِك، 
الكراهيِة  ومكافحِة  الثقافاِت،  على  والنفتاِح  واحل�ساري،  الثقايف،  والتنوِع 

والعنِف، ومدَّ يَد العوِن للمحتاجنَي وامللهوفنَي يف كلِّ مكاٍن.  
عاَم  ُم�سَتهِل  يف  ا�ست�سافْت   اأبوظبي  العا�سمُة  ان  اىل  حما�سرته  يف  واأ�سار 
مُه  نظنّ العربيِة،  نوعِه يف اجلزيرِة  الأوَل من  اُعترَب  تاريخياً  الت�سامِح حدثاً 
ِة الإن�سانيِة بح�سوِر كلٍّ من قدا�سِة  جمل�ُس حكماِء امل�سلمني، وهو لقاُء الأخونّ
البابا فران�سي�س الثاين، بابا الفاتيكان والدكتور اأحمد الطيب، اإماُم الأزهر، 
خُمتلِف  م��ْن  ال��دي��ِن  وعلماِء  رج���اِل  م��ن  دينيٍة  �سخ�سيٍة   700 ومب�ساركِة 

الدياناِت والطوائِف.  وَهَدَف املوؤمتُر لتكري�ِس احلواِر والتوا�سِل بنَي الأدياِن 
ال�سماويِة، وتعزيَز دوِر الإماراِت كمركٍز عاملٍي للحواِر بنَي احل�ساراْت. 

الكبرياِن  الُقطباِن  َع  الآخ��ِر، وقنّ الت�سامِح واح��راِم  َد معايَن  َم�سهٍد ج�سنّ ويف 
نائَب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو   �ساحِب  من  ك��لٍّ  بح�سوِر 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحُب  دب��ي،  حاكُم  ال��وزراء،  جمل�س  رئي�َس  الدولة،  رئي�ِس 
القائَد الأعلى للقواِت  نائَب  اأبو ظبي،  اآل نهيان، ويل عهِد  حممد بن زايد 

ِة الإن�سانيِة.   امل�سلحة، وثيقَة الأخونّ
�َس رمزيَة عاَم  اآخ��َر كرنّ انه يف ح��دٍث تاريخٍي  اأن��ور ن�سيبة  وق��ال معاىل زكي 
اأبوظبي  ا�ست�سافْت  ال���دويل،  املجتمِع  اأذه���اِن  يف  الإم����اراِت  ل��دول��ِة  الت�سامِح 
22 مار�س  اإىل   8 العامليَة لأ�سحاِب الهمِم يف الفرِة من  الألعاَب الأوملبيَة 

دولٍة.    ١٧٠ من  اأكَر  فيها  �سارَك   2019
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحِب  مل��ب��ادرِة  تعزيزاً  اأت��ي��ا  احل��دث��اِن  ك��ال  ان  معاليه  وذك��ر 
 »2019 اإعالَن »عام  اآل نهيان، رئي�ُس الدولِة، حفظُه اهلل،  خليفة بن زايد 
للت�سامِح ويوؤكَد قيمَة  الإم��اراِت عا�سمًة عامليًة  دولَة  ُخ  ُير�سنّ للت�سامِح،  عاماً 
ُم�����س��ت��دام��اً م��ن خ���الِل جم��م��وع��ٍة من  ال��ت�����س��ام��ِح، ب��اع��ت��ب��ارِه ع��م��اًل موؤ�س�سياً 
وتقبَل  واحل��واِر  الت�سامِح  قيَم  تعميِق  اإىل  الهادفَة  وال�سيا�ساِت  الت�سريعاِت 
اجلديدِة،  الأجياَل  لدى  املختلفِة خ�سو�ساً  الثقافاِت  على  والنفتاَح  الآخ��ِر 

مبا تنعك�ُس اآثارُه الإيجابيُة على املجتمِع ب�سورٍة عامٍة. 
 واأ�سار اىل انه مْن اأبرَز املحطاِت التي �سهَدتها دولُة الإماراَت خالَل اخلم�َس 
ع�سرَة �سنًة املا�سيَة على امل�ستويني الر�سمي والأهلي، لإعالِء �ساأَن الت�سامِح 
كقيمٍة وممار�سٍة، اإن�ساَء وزارٍة للت�سامِح، واإطالَق الربنامَج الوطني للت�سامِح، 
الأدياِن  ح��واَر  وتعزيَز  الت�سامِح،  حوَل  والوطنيِة  العامليِة  امللتقياِت  وتنظيَم 
وحواَر احل�ساراِت، ومكافحَة التمييِز والكراهيِة، واإطالَق املبادراِت املختلفِة 

لتعزيِز الأخوِة الإن�سانيِة والعي�ِس امل�سرِك.  
واأعلنْت عدداً  العامِل،  للت�سامِح يف  وزارٍة  اأوَل  تاأ�سي�ُس  2016، متَّ  عاِم  ففي 
امل��ب��ادراِت الفاعلِة يف جم��اِل تعزيِز احل��واِر بنَي ال�سعوِب والأدي���اِن، مثَل  من 
»الربنامَج الوطني للت�سامِح« و»جائزُة حممد بن را�سد للت�سامح« و»املعهَد 
اإىل  ال��ه��ادف��ِة  امل��راك��ِز  م��ن  العديَد  تاأ�سي�سها  ج��ان��ِب  اإىل  للت�سامح«،  ال���دويل 

حُماربِة التطرِف.
الدوليِة  الت��ف��اق��ي��اِت  م��ن  بالعديِد  تلتزُم  الإم����اراِت  دول���ُة  ان  معاليه  واأك���د 
املثاِل  �سبيِل  على  منها  والتطرِف،  العنِف  ونبِذ  والتعاي�ِس  بالت�سامِح  املعنيِة 
ل احل�سِر: التفاقيُة الدوليُة للق�ساِء على جميِع اأ�سكاِل التمييِز العن�سري 
يف  حُت��ت��ذى  وق����دوًة  من��وذج��اً  الإم�����اراِت  دول���ُة  وت��ع��ت��رُب  كما  ل��ع��ام 1974. 
اأرا�سيها  على  جن�سيٍة   200 من  اأك��َر  لحت�سانها  الآخ��ِر  وقبوِل  الت�سامِح 
ا�ستخداِم  يف  للمقيمنَي  احل��َق  القانوُن  وي�سمُن  ووئ���اٍم،  بان�سجاٍم  يعي�سوَن 
مرافِق الدولِة ال�سحيِة والتعليميِة والثقافيِة والرفيهيِة اأ�سوًة مبواطنيها 

بدوَن اأيَّ متييٍز«. 
ال�سيا�سِة اخلارجيِة للدولِة، والتي  اأ�سا�سيًة يف  الت�سامُح ركيزًة  هذا  ويعترُب 

خْت منُذ قياِم الدولِة من خالِل تطبيِق مبداأ الحراِم املتبادِل واحلواِر  تر�سنّ
العنِف  الأخ��رى، ونبَذ  الداخليِة للدوِل  ال�سوؤوِن  التدخِل يف  والتعاوِن وعدَم 

والتطرِف. 
واكد معايل زكي ن�سيبة ان روؤيُة القيادِة يف دولِة الإم��اراِت تقوُم يف كلِّ ذلَك 
والكراهيِة،  التمييِز  ونبَذ  الثقافيِة  والتعدديِة  الت�سامِح  قيِم  تر�سيِخ  على 
ال�سماحِة  ب��اإرث��ِه الأ�سيِل يف  الإم��ارات��ي  ُع��رَف املجتمُع  الآخ���ِر، وق��د  وق��ب��وَل 
هذا  ��َخ  ور���سنّ ال��غ��رِي،  مع  والتعاي�ِس  والنفتاِح  الثقافيِة  والتعدديِة  وال�سالِم 

الإرُث املغفوُر له باإذِن اهلل ال�سيخ زايد والقادُة املوؤ�س�سوَن الأوائل. 
العامليُة للت�سامِح يف ١٤-١٦ نوفمرب ٢٠١٨ يف دبي حتَت  وقْد انعقدْت القمُة 
رعايِة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
الكاملُة من  املنفعُة  �سعاَر »حتقيُق  دب��ي، حتَت  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
التنوِع والتعدديِة: جماٌل حيوٌي لالبتكاِر والعمِل امل�سرك” . ونظمَّ القمَة 
اآل مكتوم  ُمبادراِت حممد بن را�سد  ملوؤ�س�سِة  التابَع  املعهُد الدويل للت�سامِح 

العامليَة مب�ساركِة م�سوؤولني رفيعي امل�ستوى من دولِة الإماراِت وخارجها.  
وقال معاليه ان �سمو وزيَر اخلارجيِة والتعاوَن الدويل اأطلَق مبادرَة »تعهَد 
اأر�سى  ال��ت��ي  والتعاي�ِس  الت�سامِح  ق��ي��َم  لر�سيِخ  ال��رام��ي��َة  للت�سامِح«،  زاي���َد 
قواعدها املغفوُر له ال�سيخ زايد يف جُمتمِع الإمارات، ودعا فئاَت املجتمِع كافًة 
اإىل امل�ساركِة يف املبادرة.  وجاَء »تعهَد زايَد للت�سامح« تر�سيخاً ملكانِة الإماراِت 
لنهِج  امتداداً  باعتبارها  الت�سامِح  لقيمِة  وتعزيزاً  للت�سامح،  عامليًة  عا�سمًة 
الوالِد املوؤ�س�ِس، وحراكاً جمتمعياً م�ستداماً، يهدُف اإىل تعميِق قيَم الت�سامِح 
واحلواِر وتقبِل الآخر، والنفتاَح على الثقافاِت املختلفِة، مع ت�سليِط ال�سوِء 

على املجتمِع الإماراتي وخ�سو�سيته املتمثلُة يف التنوِع والتعددية. 
ِد اإًذا اأَننّ الت�سامَح يف دولِة الإماراِت العربيِة املتحدِة، لي�َس  وقال انه مَن املُوؤكنّ
هو  ب��ل  ِة،  املهرجانينّ واملنا�سباِت  اخلطابيِة  الكلماِت  يف  لال�ستخداِم  ���س��ِع��اًرا 
ال�سيُخ  لُه  املغفوُر  دعائَمها  اأر�سى  �سديدٍة،  روؤي��ٍة  فعليٌة منبثقٌة من  ممار�سٌة 
زايد بن �سلطان اآل نهينّان )َطيََّب اهلُل ثراه(، لتتحوَل فيما بعد اإىل نهِج حياٍة 
ٍن رئي�ٍس من مكوناِت الهويِة الوطنيِة اجلامعِة، تتبناُه القيادُة احلكيمُة  ومكونّ

يف الدولِة يف كافِة توُجهاِتها و�سيا�ساِتها املحليِة والعربيِة والدوليِة.
فقد كاَن ال�سيُخ زايد )َطيََّب اهلُل ثراُه( يحمُل فكًرا جلًيا يعزُز اإعالَء احراِم 
والعي�َس  الب�سِر،  بني  م��َع  والت�سامَح  الإن�����س��ان��ي��ِة،  الأخ����وِة  وت��ق��دي��َر  الآخ����ِر، 
امل�سرَك، وحبَّ اخلرِي للنا�ِس كافٍة، وال�سالَم بنَي الدوِل وال�سعوِب، ُم�ستِنداً 
العربيِة  التقاليِد  واإىل  احلنيف،  الإ�سالمينّ  لديِننا  ال�سمحِة  التعاليِم  اإىل 
الأ�سيلِة.   ومل يكن فكُر ال�سيخ زايد جمرَد كلماٍت نظريٍة، بل كاَن تطبيًقا 
حم�سو�ًسا لكِل ما تعنيِه كلمُة الت�سامِح من معايَن ودللٍت، ظلَّ طيلَة حياِته 
ايُن  الدَّ ل��ُي��درَك  ال��ف��ذِة،  �سخ�سيِته  من  ب��ارًزا  َمعلًما  ُي�َسكُل  بالعطاِء،  املليئِة 
والبعيُد اأنها مُتثُل اأَ�سَمى درجاِت ال�ستيعاِب اجلامِع لالآخرين، يف اإطاٍر مَن 
�سعوِب  ومَع  �سعبِه،  اأبناِء  بنَي  الُقربى  ُتعزُز عالقاِت  التي  الإن�سانيِة  ��وِة  الأُُخنّ

، وال�سعوِب العربيِة، و�سعوِب العامِل عامًة. اخلليِج العربينّ

عابراً  اإن�سانيَّاً  ِفعاًل  ث���راُه(  اهلُل  ��َب  )ط��يًّ زاي��د  ال�سيخ  ل��دى  ك��ان  فالت�سامُح    
الإن�ساِن  واح��دٌة، يرى يف  اأُ�سرٌة  الب�سريَة  اأنَّ  دائًما  يقوُل  ك��اَن  لأن��ُه  للحدوِد، 
احلفاِظ  مَن  ُبَد  ل  ريورِتها،  و�سَ احلياِة  �ساحلًة ل�ستدامِة  ب��ذرًة  كاَن  اأينما 

عليها وحمايِتها من �سروِر الكراهيَِّة والإرهاِب والُعنف.
ث��راُه( ظلَّت  اهلُل  زاي��َد )طيََّب  ال�سيُخ  ترَكُه  الذي  العظيِم  الإرِث  �سجرُة هذا 
ِظالُلها الوارفُة موئاًل للجميِع يف بالدِنا، لتزدهَر يف ظِل القيادِة احلكيمِة، 
والأخوِة  الت�سامِح  ملفهوِم  ترتكُز  التي  وال��ربام��َج  امل��ب��ادراِت  ع�سراِت  مثمرًة 
�ست دولُة الإماراِت العربيِة املتحدِة دوَرها كواحٍة عامليٍة  الإن�سانيِة، حيث كرَّ
للت�سامِح والعي�ِس امل�سرك، َترُنوا اإليها اأب�ساُر املالينَي من كِل اأنحاِء الدنيا 

اليوم كنموذٍج للعطاِء وال�سالِم والتنوع.
واإنَّ املُتتبَع لل�سريِة العطرِة لل�سيِخ زايد )َطيََّب اهلُل ثراه( يلم�ُس بو�سوٍح حياًة 
حافًة بالعطاِء، واحراِم الآخر، وتقديَر التنوِع بني ال�سعوِب والثقافاِت، ونبِذ 
ِة  العنِف والإرهاِب والكراهَينّة، واإعالِء قيِم العي�ِس امل�سرِك وال�سالِم والأخونّ

الإن�سانية.
وقال ان ال�سيخ زايد رحمُه اهلُل كان يرى يف التفاعِل مع ال�سعوِب والثقافاِت 
ذاتِه  فهِم  يف  وت�ساعُدُه  الفرِد،  اإن�سانيَة  ُتعزُز  ُك��ربى  اإن�سانيًة  قيمًة  الأخ��رى 
والذي  املتنوع،  العاملِي  الب�سرِي  اخلليِط  ه��ذا  من  يتجزاأُ  ل  ج��زءاً  باعتبارِه 
ميتلُك نف�َس الآماِل والطموحاِت وامل�ساعَر والأحا�سي�َس الإن�سانينّة، ويختزُن 
حياتِه  على  وحت��اف��ُظ  الإن�����س��اِن،  ك��رام��ِة  من  ترفُع  التي  النبيلِة  القيِم  ذاَت 

وحقوقِه يف حياٍة كرميٍة واآمنٍة. 
واأ�ساف » لقد كاَن لفكِر ال�سيخ زايد القائِم على الت�سامِح والأخوِة الإن�سانيِة 
�سدًى كبرياً بني القريِب الذي عرفُه والبعيِد الذي مل يعرفه. ولقد و�سفُه 
العديُد من رجاِل الدولِة وال�سيا�سِة العرَب والأجانَب باأنُه زعيٌم تاريخٌي و 
قدوٌة ا�ستثنائيٌة ُيحتذى به. نعاُه الرئي�ُس نيل�سون مانديال بالقوِل اإن وفاَته 
خ�سارٌة للب�سريِة كِلها، و قاَل عنُه �ساحُب ال�سمِو ال�سيُخ حممد بن را�سد اأن 
العام  يف  بريطايٌن  دبلوما�سٌي  وو�سفُه  منازع،  ب��دوِن  الإن�سانيِة  زعيُم  زاي��د 
القبائِل  اأف��راِد  ك��اَن ي�سرُي بني  زاي��َد  ال�سيَخ  اأن  ١٩٦٦ )اآر�سي لم��ب( بالقول 

فتبدو للمراقِب و كاأن ن�سائَم اجلنِة تتناثُر من عباءتِه.
وقال معاليه يف ختام حما�سرته »خالَل قيادتِه ال�ستثنائيِة كموؤ�س�ٍس ورئي�ٍس 
لحتاِد دولِة الإماراِت العربيِة املتحدِة، زخَر عهُد ال�سيخ زايَد )طَينَّب اهلُل ثراه( 
الت�سامِح  فكٍر م�ستنرٍي يرى يف  املنطلقِة من  املبهرِة  املمار�ساِت  بالكثرِي من 
قاعدًة ر�سينًة للتعامِل مع الآخرين يف الداخِل واخلارِج، ف�ُسِمي حكيَم العرِب 
ل�سعِة �سدرِه وُبعِد نظرِه وتفانيِه يف م�ساعدِة الآخرين، ومناواأتِه للكراهيِة 

والعنِف، ومنا�سرَته للمظلومنَي وامل�ست�سعفني. » 
ففي عهدِه امليموِن، باتت دولُة الإماراِت العربيِة املتحدِة حا�سنًة لأفراٍد من 
التناغِم  من  اإط��اٍر  يف  و�سالٍم  بوئاٍم  يعي�سوَن  العامِل  ح��وِل  من  جن�سيٍة   ٢٠٠
وال�سالِم والتكامِل، تتيُح لكِل جاليٍة التعبرَي عن نف�ِسها ثقافًيا وتراثًيا واإبراِز 

َهويِتها الثقافيِة والوطنيِة. 

�سرطة اأبوظبي تناق�ص »النقاط املرورية« مبجل�ص امل�سرف
•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  ب�سرطة  املجتمع  ام��ن  بقطاع  املجتمعية  ال�سرطة  اإدارة  ناق�ست 
اجلهود  اأبوظبي  عهد  وىل  دي��وان  يف  املجال�س  ���س��وؤون  مكتب  مع  بالتن�سيق 
املبذولة لتعزيز ال�سالمة وحماية ال�سائقني من خمالفات »النقاط املرورية« 

وذلك يف جمل�س امل�سرف باأبوظبي.
املواطنني  ���س��وؤون  اإدارة  مدير  القبي�سي-  علي  �سيف  �سعادة  اجلل�سة  ح�سر 
مدير  العفاري  �سعيد  حمود  الدكتور  والعقيد  اأبوظبي  عهد  ويل  ب��دي��وان 

اإدارة ال�سرطة املجتمعية و املقدم احمد جمعة اخلييلي رئي�س ق�سم النقاط 
املرورية وعدد من املواطنني .

وحتدث العقيد الدكتور حمود �سعيد العفاري مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية 
اأبوظبي  اإىل جهود �سرطة  املرورية »لفتاً  للنقاط  التعريفي  عن«الربنامج 
واولوياتها ال�سراتيجية والتي من بينها جعل الطرق اكر اأماناً من خالل 
ن�سر الثقافة املرورية وتاأهيل وتدريب ال�سائقني و التعريف بقوانني ال�سري 
النقاط  ق�سم  رئي�س  اخلييلي  جمعة  احمد  املقدم  املحا�سر  واأك��د   . وامل���رور 
املرورية باإدارة املتابعة ال�سرطية والرعاية الالحقة حر�س �سرطة اأبوظبي 

تخفي�س  يف  والراغبني  ال�سائقني  وتوعية  املجتمع  لدى  الثقة  تعزيز  على 
نقاطهم املرورية. وتطرق اإىل ال�سروط واملعايري املتعلقة بكيفية التخفي�س 
وخا�سة ممن لديهم 23 نقطة م�سرياً اإىل اأن اللتحاق بربنامج التخفي�س 
بحقهم  امل�سجل  ال�سائقني  جلميع  ومتاح  م��روري��ة  نقاط  لدية  ملن  ال��زام��ي 
خمالفات تت�سمن نقاط مرورية اأو الذين مت �سحب رخ�س قيادتهم اأو حجز 
املتابعة  ال��دورات يف ق�سم  انعقاد  ال�سخ�سي ملقر  مركباتهم، �سواء باحل�سور 
ال�سرطية يف م�سفح اأو ق�سم املتابعة ال�سرطية والرعاية الالحقة مبنطقتي 
العني والظفرة اأو عرب الت�سال الهاتفي على الرقم املبا�سر 600566006 

. واأ�سار اإىل جهود مراكز تقدمي خدمة تخفي�س النقاط املرورية يف اإمارة 
اأبوظبي ومنطقتي العني والظفرة عن طريق حما�سرات توعوية تركز على 

احرام القانون واللتزام بقوانني واأنظمة املرورية بالطريقة ال�سحيحة.
واأو�سى املجل�س ب�سرورة الت�سدي للت�سرفات غري امل�سوؤولة التي ميار�سها 
بع�س املتهورين وقيامهم بال�ستعرا�سات على الطرق وال�سوارع الرئي�سية اأو 

و�سط الأحياء ال�سكنية والت�سبب فى الإزعاج وخ�سو�ساً فرة الليل.
واختتمت اجلل�سة بتكرمي جمل�س امل�سرف ممثاًل ب�سعادة مدير اإدارة �سوؤون 

املواطنني بديوان ويل عهد اأبوظبي.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مروج ال�سعادة للتجارة 
CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:2718507 

تعديل ن�سب ال�سركاء
عبداللطيف ابراهيم يحى جقو�سني من ٤٩% اىل ٢٤%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عادله ابراهيم يحى جقو�سني ٢5%

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�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�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون النظام للرجال  
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تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد مبارك �سامل خلفان املن�سوري ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف زهرة حممد مولنا 

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�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�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
الراقي   ال�س�����ادة/ال�سلوب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت وال�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1141913 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ذياب احمد نا�سر م�سليان ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عمري نا�سر ح�سني عبداهلل احلارثي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�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�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13 

اإعــــــــــالن
لالن�ساء  امل�ستقبل  ال�س�����ادة/ايادي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والتعمري ذ.م.م  رخ�سة رقم:1177427 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ماجد احمد حممد الكيتوب النعيمي %5١

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مب�سر بونتوتاتيل كوتو بونتوتاتيل ٤٩%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مب�سر بونتوتاتيل كوتو بونتوتاتيل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل ح�سن علي �سعيد املحرمي

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�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�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13 

اإعــــــــــالن
العامة  وال�سيانة  للمقاولت  ال�س�����ادة/ب�سملة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م   رخ�سة رقم:1035085 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد �سامل مبخوت معوي�س الرا�سدي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد �سامل مبخوت معوي�س الرا�سدي من 5٠% اىل ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مبارك بخيت �سعيد �سهيل الرا�سدي

تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�ساحة ١*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/ ب�سملة للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
BASMAKA GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE LLC

اىل/ب�سملة لل�سيانة العامة واملقاولت العامة-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 BASMALA GENERAL MAINTENANCE & GENERAL CONTRACTING-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق - فرع 2   

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1002138-2 

تعديل راأ�س املال/من 5٠٠٠٠ اىل ١٠٠٠٠

تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�ساحة null*null اىل ١*١

تعديل �سكل قانوين/ من �سركة م�ساهمة عامة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق - فرع 2   

ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY - BRANCH 2

اىل/هاي �سربيت-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م - فرع

HIGH SPIRITS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC - BRANCH

فعلى كل من له حق او اعرا�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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق - فرع 1   

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1002138-1 

تعديل راأ�س املال/من 5٠٠٠٠ اىل ١٠٠٠٠

تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�ساحة null*null اىل ١*١

تعديل �سكل قانوين/ من �سركة م�ساهمة عامة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق - فرع 1   

ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY - BRANCH 1

اىل/هاي �سربيت-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م - فرع

HIGH SPIRITS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC - BRANCH

فعلى كل من له حق او اعرا�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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق - فرع 3   

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1002138-3 

تعديل راأ�س املال/من 5٠٠٠٠ اىل ١٠٠٠٠

تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�ساحة null*null اىل ١*١

تعديل �سكل قانوين/ من �سركة م�ساهمة عامة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق - فرع 3   

ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY - BRANCH 3

اىل/هاي �سربيت-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م - فرع

HIGH SPIRITS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC - BRANCH

فعلى كل من له حق او اعرا�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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق - فرع 4   

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1002138-4 

تعديل راأ�س املال/من 5٠٠٠٠ اىل ١٠٠٠٠

تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�ساحة null*null اىل ١*١

تعديل �سكل قانوين/ من �سركة م�ساهمة عامة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق - فرع 4   

ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY - BRANCH 4

اىل/هاي �سربيت-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م - فرع

HIGH SPIRITS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC - BRANCH

فعلى كل من له حق او اعرا�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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق - فرع 5   

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1002138-5 

تعديل راأ�س املال/من 5٠٠٠٠ اىل ١٠٠٠٠

تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�ساحة null*null اىل ١*١

تعديل �سكل قانوين/ من �سركة م�ساهمة عامة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق - فرع 5   

ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY - BRANCH 5

اىل/هاي �سربيت-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م - فرع

HIGH SPIRITS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC - BRANCH

فعلى كل من له حق او اعرا�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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/انر مينت للمقاولت وال�سيانه العامه

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2651252 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد حمدان �سحى خلفان الكعبي %5١

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سمري حممود ال�سعيد من�سور ٤٩%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سحى خلفان �سبيح الكعبي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 5٠٠٠٠
تعديل لوحة الإعالن/ 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/ انر مينت للمقاولت وال�سيانه العامه

INTER MENT CONTRACTING GENERAL MAINTENANCE

اىل/انر مينت للمقاولت وال�سيانه العامه ذ.م.م
INTER MENT CONTRACTING GENERAL MAINTENANCE LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13 

اإعــــــــــالن
لتاأجري  الذهبي  ال�س�����ادة/املفتاح  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:1003944 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد علي احمد املال املرزوقي ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد را�سد حممد را�سد الرا�سد
تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�ساحة 5.٦*١.5 اىل ١*١

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �سارع املرور بناية ال�سيد عبداهلل ال�سيد 
 ٢٦٨٦٩١  ٢٦٨٦٩١  ٢5 �سرق  ابوظبي  جزيرة  ابوظبي  اىل  الها�سمي  حممد 

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

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

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13 

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

CN 1024147:للدعاية والعالن رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�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�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13 

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

CN 1238427:برايت اند وايت رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�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�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13 

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1027968 بال�سم التجاري م�سبغة اك�سفورد 
كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه بالغاء �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرا�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�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13 

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
برو�ستد  مطعم  التجاري  بال�سم   CN رقم:1483663 
الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  امليدان 

كما كان عليه بالغاء �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرا�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�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق - فرع 6   

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1002138-6 

تعديل راأ�س املال/من 5٠٠٠٠ اىل ١٠٠٠٠

تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�ساحة null*null اىل ١*١

تعديل �سكل قانوين/ من �سركة م�ساهمة عامة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق - فرع 6   
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

مع  ا�سراقا  اأك��ر  م�ستقبل  لبدء  خورفكان  ت�ستعد 
اف��ت��ت��اح ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور �سلطان 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن 
اجلديد  خورفكان  ال�سارقة  طريق  ال��ي��وم  ال�سارقة 

وجمموعة من امل�ساريع التنموية والراثية.
اأ�سخم  اجلديد  خورفكان  ال�سارقة  طريق  ويعترب 
امل�ساريع احليوية والتنموية فى الم��ارة حيث يبداأ 
اإىل مدينة خورفكان  و���س��وًل  الإم����ارات  ���س��ارع  م��ن 
اإىل خم�س  ال��رح��ل��ة  م��دة  ك��م خمت�سراً   87 ب��ط��ول 
 6 ب��ل��غ��ت  واأرب���ع���ني دق��ي��ق��ة ف��ق��ط بتكلفة اج��م��ال��ي��ة 

مليارات درهم.
كما �سي�سهد احلدث اليوم افتتاح عدد من امل�ساريع 
التنموية والرفيهية والراثية من اهمها ا�سراحة 
جبلي  نفق  اأط��ول  ال�سدرة”  و”نفق  الرفي�سة  �سد 
م�سقوف بالكامل يف ال�سرق الأو�سط وافتتاح موقع 
 “ و   “ “العدواين  وبرجي   “ خورفكان  ح�سن   “
الرابي “ بعد اعادة ترميمهم و�سيانتهم بتوجيهات 

من �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة .
قائد  ال�سام�سي  ال���زري  �سيف  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  وق���ال 
اأنباء  لوكالة  خا�س  حديث  يف  ال�سارقة  �سرطة  عام 
الأم��ارات )وام( لقد و�سعت القيادة العامة ل�سرطة 
ال�������س���ارق���ة خ��ط��ة م����روري����ة حم��ك��م��ة ب�����س��ان توزيع 
خورفكان   - ال�سارقة  طريق  امتداد  على  ال��دوري��ات 
ال�سارقة اىل املنطقة  ام��ارة  الذي �سوف ينطلق من 
ال�سرقية  امل��ن��ط��ق��ة  اىل  و����س���ول  ال���ذي���د  ال��و���س��ط��ى 

خورفكان   حيث متت درا�سة الطريق و كيفية توزيع 
الدوريات على امتداده.

و اأ�سار ال�سام�سي اىل ان ال�سارع اجلديد يحتوي على 
واملواقف  الر���س��ادي��ة  وال��ل��وح��ات  امل��ح��ددة  ال�سرعات 
الوطني  ال�سعاف  و  ال�سرطة  ل�سيارات  املخ�س�سة 
موؤكدا انه لن ي�سمح بعبور ال�ساحنات يف هذا ال�سارع 

على اأمتداده.
واو�سحت هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة انه مت تركيب 
يف طريق ال�سارقة - خورفكان  اإنارة  عمود   2282
الليم  را���س��د  املهند�س  الدكتور  �سعادة  اأو���س��ح  حيث 
اأنباء  لوكالة  ال�سارقة  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  رئي�س 
الأمارات )وام(  اأن م�سروعات الإنارة من امل�سروعات 
تنفيذها  الهيئة  توا�سل  التي  وال�سرورية  احليوية 
خطة  خ��الل  م��ن  ال�سارقة  ب��اإم��ارة  امل��ن��اط��ق  بجميع 
اإ�سراتيجية وجدول زمني يتم تطبيقه يف عمليات 

الإنارة يف كافة املناطق.
واأ�ساف اأن الهيئة حتر�س على تطبيق اأف�سل النظم 
تنفيذ  اإىل  اإ�سافة  ال�سوارع  اإن��ارة  جم��ال  يف  العاملية 
درا�سات ل�ستخدام الطاقة ال�سم�سية يف اإنارة بع�س 
الإنارة  م�سروعات  اأن  م��وؤك��داً   .. بال�سارقة  ال�سوارع 
ال�سارقة  باإمارة  املناطق  التي مت تنفيذها يف معظم 
�ساهمت يف التقليل من احلوادث املرورية التي كانت 

تقع ب�سبب قلة الإ�ساءة وجتميل الأحياء ال�سكنية.
من جانبه ذكر را�سد الكابوري مدير اإدارة التطوير 
تراعي  بالهيئة  الفنية  الفرق  اأن  املوؤ�س�سي  والتميز 
اأعمدة  تركيب  يف  وال�سالمة  الأم��ن  و�سائل  اأف�سل 
الإن�����ارة وت��ع��م��ل ع��ل��ى م��راج��ع��ة ال�����س��ي��ان��ة يف جميع 

ال�سوارع واملناطق.
والأعمال  اإدارة اخلدمات  واأو�سح ح�سن علي مدير 
ا�ستخدام  يف  بالتو�سع  ب��ادرت  الهيئة  اأن  اللوج�ستية 
تقنية تتيح اإمكانية التحكم املركزي اآنياً يف وحدات 
��ن الهيئة م��ن التحكم يف  مُي��كنّ الإن���ارة ع��ن ُبعد مم��ا 
خلف�س  م�سبقة  ب��رجم��ة  ع��رب  الإ����س���اءة  م�ستويات 
م�ستويات الإ�ساءة خالل فرات زمنية حمددة مما 
تخفي�س  خالل  من  اإ�سافية  مالية  وف��ورات  يحقق 
معدلت ا�ستهالك الطاقة وتكاليف ال�سيانة واحلد 

من النبعاثات الكربونية .
من جانبه ا�ساد املهند�س علي بن �ساهني ال�سويدي 
رئي�س دائرة الأ�سغال العامة بال�سارقة لوكالة اأنباء 
امل�سروع م�سريا اىل  بانتجاز ه��ذا  الأم���ارات / وام / 
ترى  العمرانية  و  التنموية  امل�ساريع  من  حزمة  اأن 
النور و تزيد املدينة جمال لتخطو بخطوات ثابتة 
نحو املجد واحل�سارة وفق توجيهات �ساحب ال�سمو 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
م�ستعر�سا  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
امل�ساريع التي اجنزتها الدائرة على م�ستوى البنية 

التحتية فى المارة.
طريق  �سي�سكله  ال��ذي  الأقت�سادي  التاأثري  ح��ول  و 
ال�سارقة – خورفكان .. قال �سعادة عبداهلل �سلطان 
 / ال�سارقة ل  العوي�س رئي�س غرفة جتارة و�سناعة 
ال�سارقة  اإم��ارة  يف  ال�سرقية  املنطقة  م��دن  اإن   / وام 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����س��اري��ع  يف  ك��ب��رية  ط��ف��رة  ت�سهد 
الطرق  �سبكات  راأ�سها  وعلى  والتنموية  واخلدمية 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  اأولها �ساحب  التي 

حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن 
ال�سارقة اهتماماً كبرياً .

- خورفكان  ال�����س��ارق��ة  ط��ري��ق  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���ار 
ال�ستثمار  ال��ط��ف��رة يف  ه���ذه  ع��ل��ى  ك��م��ث��ال  اجل��دي��د 
امل�سروع  يعترب  حيث  الإم����ارة  يف  التحتية  بالبنية 
على  مثال  خ��ري  ويعد  املنطقة  يف  نوعه  م��ن  الأه���م 

الروؤية الثاقبة ل�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة .
و قال �سعادة �سيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي 
ملركز اإك�سبو ال�سارقة ل / وام / اإن طريق ال�سارقة- 
امل�ساريع  من  حزمة  �سمن  ياأتي  اجلديد  خورفكان 
ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ���س��اح��ب ال�سمو  ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي وج����ه 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
ال�����س��ارق��ة خ���الل ال�سنوات  امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م 
ال�سرقية  املنطقة  ت��ط��وي��ر  اىل  وال��رام��ي��ة  امل��ا���س��ي��ة 
والجتماعي  القت�سادي  التقدم  عجلة  دفع  بهدف 
الإمارات  دول��ة  ت�سهده  ما  لتواكب  املناطق  ه��ذه  يف 
�سعود  �سعادة  قال  و   . من تطور ح�ساري وعمراين 
�سامل املزروعي مدير هيئة املنطقة احلرة باحلمرية 
اإن  وه��ي��ئ��ة املنطقة احل���رة مل��ط��ار ال�����س��ارق��ة ال����دويل 
�سيوؤدي  ال�سارقة - خورفكان اجلديد  افتتاح طريق 
خمتلف  يف  للمنطقة  ال�ستثمارات  تدفق  زي��ادة  اإىل 
قطاعات الأعمال ملا للطريق من دور كبري يف ت�سهيل 
وت�سريع حركة التنقل وهو اأحد املتطلبات الأ�سا�سية 
طريق  وينطلق  والأج��ان��ب.  املحليني  للم�ستثمرين 
الذيد  لطريق  م��وازي��اً  اجلديد  خورفكان  ال�سارقة 
– امل���دام عند و���س��اح، وهو  ال��ذي��د  وق��اط��ع��اً لطريق 
الثاين من نوعه يف املنطقة، ومير هذا الطريق من 

واأخرًيا  ح�سوية  مناطق  ثم  ومن  ال�سحراء  خالل 
ل  وه��و  ال��وع��ورة  �سديدة  اجلبلية  الت�ساري�س  ع��رب 
كطريق  �سيعمل  ب��ل  فح�سب  ال�سارقة  اإم���ارة  يخدم 

رابط بني مناطق الإمارات �سرقاً وغرباً.
الرفي�سة  �سد  ا�سراحة  كذلك  امل�سروع  ويت�سمن 
مراً   10684 الإجمالية  م�ساحتها  تبلغ  وال��ت��ي 
من   120 ل  يت�سع  م�سجد  ع��ل��ى  وحت��ت��وي  م��رب��ع��اً 
الن�ساء كما ت�سم ثماين جل�سات  الرجال و20 من 
ومواقف  �سخ�س   300 ت�ستوعب  مظللة  خارجية 
�سيارات تت�سع ل� 45 �سيارة ومم�سى بطول كيلومر 
مربعة  اأمتار   410 مب�ساحة  األعاب  مناطق  وثالث 
اإ���س��اف��ة اإىل ع��دد م��ن امل��راف��ق اخل��دم��ي��ة فيما تبلغ 
م�ساحة بحرية �سد الرفي�سة 82280 مراً مربعاً 
بعمق يراوح ما بني من 13 و 20 مراً وي�ستمل 
باأ�سكال  ق���ارب���اً   50 ع����دد  ع��ل��ى  ال��ب��ح��رية  م��ر���س��ى 
واأن��واع خمتلفة ما بني ق��وارب التجديف والقوارب 

الكهربائية والعائلية الكبرية.
وحتقيًقا لو�سائل ال�سالمة والأمان مت تركيب �سياج 
اإ�سافة  الطريق لتجنب ظهور اجلمال  على جانبي 
الو�سطية  اجلزيرة  يف  معدنية  حواجز  تركيب  اإىل 
ال���رم���ال ف��ي��ه��ا خ��ا���س��ة يف املنطقة  ت���راك���م  ل��ت��ج��ن��ب 
التجميلية  ال���زراع���ة  اأع��م��ال  ال�����س��ح��راوي��ة وجت���ري 
اأج���ل تقليل واإي���ق���اف حركة  جل��ان��ب��ي ال��ط��ري��ق م��ن 
اإن��ارة الطريق بالكامل  الرمال اإىل الطريق كما مت 
وذلك لتحقيق ال�سالمة ملرتادي الطريق يف الفرة 

امل�سائية.
م��ن جهة اخ���رى يعد م��وق��ع “ ح�سن خ��ورف��ك��ان “ 

اأن  بعد  ال�سبت  غ��دا  ال�ستارعنه  ازاح��ة  �سيتم  ال��ذى 
 2018 ال�سارقة يف عام  وجه �ساحب ال�سمو حاكم 
ب��ال��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن ق���واع���د احل�����س��ن واحل���ف���اظ عليها 
بناء  واإع���ادة  العريق  البيت  ه��ذا  تاريخ  على  �ساهدا 
للهدم  تعر�سه  بعد  وذل���ك  ال�سوق  مقابل  احل�سن 
ليكون متحفاً لآثار املنطقة ال�سرقية ورمزاً لتاريخ 

مدينة خورفكان واإمارة ال�سارقة .
ال�سيخ  بناه  قد  خورفكان  ح�سن  اأن  بالذكر  جدير 
�سعيد بن حمد القا�سمي والذي كان ي�سكن يف مدينة 

كلباء اإىل اأن ا�ستقر وتوفى يف مدينة خورفكان.
ك��م��ا ���س��ي��ت��م ال��ك�����س��ف ع���ن “ ب���رج ال���ع���دواين “ بعد 
اإعادة بنائه تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو حاكم 
والربج  بناء اجلبل  باإعادة   2018 عام  ال�سارقة يف 
ملدينة  ال��ق��دمي  امل��ي��ن��اء  يف  ال�����س��اب��ق��ة  هيئتهما  ع��ل��ى 
خورفكان علماً باأن هذا الربج قد �سيد للمرة الأوىل 
القا�سمي  العدواين  ال�سيخ كايد بن حمود  بوا�سطة 
جد القوا�سم يف �سهر ذي القعدة عام 1032 هجري 

املوافق �سهر فرباير عام 1623 ميالدي.
“ ب��ع��د ترميمه  ال���راب���ي  “ ب���رج  اف��ت��ت��اح  �سيتم  ك��م��ا 
بنائه  ت��اري��خ  وي��رج��ع  ب��ه  املحيطة  املنطقة  وت��اأه��ي��ل 
املوافق  ه���   1333 ع���ام  الآخ����ر  ج��م��ادى  �سهر  اإىل 
بن  حمد  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  عهد  يف  م   1915 ع��ام 
ماجد القا�سمي ويتميز بت�سميمه الهند�سي متعدد 
املدينة  على  املتميزة  الب�سرية  واإطاللته  الأ�سكال 
ال���دف���اع وامل��راق��ب��ة الأول �سمن  ي��ع��ت��رب خ��ط  وك����ان 
اأبراج املراقبة والدفاع عن مدينة خورفكان  �سل�سلة 

يف مواجهة الطامعني.

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

م���رور راأ�����س اخل��ي��م��ة ي��ع��زز الثقافة 
املبذولة  ج���ه���وده  ���س��م��ن  امل����روري����ة 
امل���ت���وا����س���ل���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه���������داف 
يف  الداخلية  ل��وزارة  الإ�سراتيجية 
اأم��ن��اً واحلر�س  اأك���ر  ال��ط��رق  جعل 
اخلدمات  كافة  تقدمي  �سمان  على 
وفق  املتعاملني  جل��م��ه��ور  الإداري�����ة 
والكفاءة  اجل�����ودة  م��ع��اي��ري  اأف�����س��ل 
يف  لروؤيتها  وحتقيقاً   ، وال�سفافية 
اأف�سل دول  اأن تكون دولة الإم��ارات 
ال��ع��امل اأم��ن��اً و���س��الم��ة ، ن��ف��ذ فريق 
ال��ت��وع��ي��ة والإع�����الم امل����روري ب����اإدارة 
ب�����الإدارة العامة  امل���رور وال���دوري���ات 
للعمليات املركزية يف القيادة العامة 
حما�سرة  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ل�����س��رط��ة 
املرورية  ال�����س��الم��ة  ح���ول  تثقيفية 
لل�سناعات  اخلليج  �سركة  ملوظفي 
عددهم  البالغ  “جلفار”  ال��دوائ��ي��ة 

فئة  م������ن  م�����وظ�����ف   100 ن����ح����و 
واملهند�سني  وال��ف��ن��ي��ني  الإداري�������ني 

والعمالة امل�ساندة يف امل�سنع .
ال��ت��ي قدمها  امل��ح��ا���س��رة     ت�سمنت 
من  ال�����س��ح��ي  ����س���ال���ح  اأول  امل�������الزم 
ف��ري��ق ال��ت��وع��ي��ة امل����روري ب�����الإدارة ، 

ال��ن��ق��اط الهامة  ال��ع��دي��د م��ن  ع��ل��ى 
و�سالمتهم  اأرواح��ه��م  على  للحفاظ 
م���ن خم��اط��ر ال��ط��ري��ق واحل����د من 
احل�����وادث امل���روري���ة ، وق���د اأك���د باأن 
دائماً  وال��دوري��ات تعمل  امل��رور  اإدارة 
على تاأمني خمتلف الطرق واملناطق 

احليوية على م�ستوى الإمارة خا�سة 
يف �ساعات ال��ذروة ، حيث ت�سارك يف 
عملية ت�سهيل حركة ال�سري وتنمية 
�سرائح  كافة  لدى  املرورية  الثقافة 
بالقوانني  وعيهم  وتعزيز  املجتمع 
امل����روري����ة ال���ت���ي ت���ه���دف ل��ل��ح��د من 

احلوادث وما ينتج عنها من اإ�سابات 
ووفيات .

   وقدم لهم �سرحاً وافياً عن حقوق 
بعبورهم  تبداأ  التي  امل�ساة  وواجبات 
م����ن الأم�����اك�����ن امل��خ�����س�����س��ة ل���ه���م ، 
وع����دم الن�����س��غ��ال ب��غ��ري ال��ط��ري��ق ، 

املتحرك  ال��ه��ات��ف  ا���س��ت��خ��دام  وع���دم 
، والل����ت����زام بربط  ال���ق���ي���ادة  اأث���ن���اء 
�سيانة  والتاأكد من   ، الأم���ان  ح��زام 
 ، وم�����س��ت��م��ر  دوري  ب�����س��ك��ل  امل���رك���ب���ة 
الطريق من  على  الآم��ن��ة  وال��ق��ي��ادة 
املحددة  ب��ال�����س��رع��ات  التقيد  خ���الل 

، وع����دم ال���ت���ج���اوز اخل���اط���ئ ،وع����دم 
التاأكد  ب��ع��د  اإل  ال���ط���ري���ق  دخ�����ول 
م���ن خ���ل���وه م���ن امل���رك���ب���ات ، واإت���ب���اع 
ال�سرطة  رجال  وتعليمات  توجيهات 
دور  املحا�سرة  خ��الل  وا�ستعر�س   ،
حيث  م��ن  التوعوي  الفريق  وم��ه��ام 

املدار�س  تثقيف طلبة  اآلية عمله يف 
والدوائر  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  وم��وظ��ف��ي 
م�ستوى  على  واخلا�سة  احلكومية 
الإم�����������ارة وامل���������س����ارك����ة الإي���ج���اب���ي���ة 
الفعاليات  ج���م���ي���ع  يف  وال���ف���ع���ال���ة 
والربامج الوطنية واملجتمعية التي 
ت��ع��زز م��ن احل��ف��اظ على  م��ن �ساأنها 
من  وت��خ��ف�����س  وامل��م��ت��ل��ك��ات  الأرواح 
موؤ�سر الوفيات والإ�سابات .    ثم قام 
بتوزيع   ، ال�سحي  اأول �سالح  امل��الزم 
“امل�سيئة”  الف�سفورية  ال�����س��رات 
الن�سح  وتقدمي   ، بالبطارية  تعمل 
ا�ستخدامها  ح�����ول  والإر��������س�������ادات 
بالطريقة ال�سحيحة والآمنة وبيان 
اأث��ن��اء جت��ول��ه��م يف  خ��ا���س��ة  اأهميتها 
الليل عند انخفا�س م�ستوى الروؤية 
والإ�ساءة مما يعطي تنبيهاً لقائدي 
امل��رك��ب��ات ب��وج��وده��م ل��ت��ف��ادي وقوع 
ن�سبتها  تقع  ال��ت��ي  الده�س  ح���وادث 

الأكرب على فئة العمال .

•• االأردن-الفجر:

“اأرى”  م���ب���ادرة  لتنفيذ  م��وا���س��ل��ة 
بق�سايا  الوعي  تعزيز  اإىل  الرامية 
الأطفال املكفوفني و�سعاف الب�سر، 
لتمكني  ك���ل���م���ات  م��وؤ���س�����س��ة  وزع������ت 
الأط����ف����ال، ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م���ن اإم����ارة 
 400 اأكر من  لها،  ال�سارقة مقراً 
بطريقة  وم��ط��ب��وع  م�����س��م��وع  ك��ت��اب 
اأربع  ك��ب��رية، على  ب��راي��ل وب��اأح��ج��ام 
مدار�س ومراكز للمكفوفني و�سعاف 

مع  ين�سجم  مب��ا  الأردن  يف  الب�سر 
دور  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال�����س��اع��ي��ة  روؤي���ت���ه���ا 
الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة، 
التعليمية،  ح�����س��ي��ل��ت��ه��م  واإث���������راء 

ومتكينهم من اأ�س�س الثقافة.
ال�سياء  ج��م��ع��ي��ة  ال���زي���ارة  و���س��م��ل��ت 
العا�سمة  يف  للمكفوفني،  اخلريية 
��ان، �سمن اأرب��ع مراكز  الأردن��ي��ة ع��منّ
تابعة لها، حيث �سي�ستفيد من هذه 
 200 م��ن  اأك��ر  الإن�سانية  امل��ب��ادرة 
الب�سرية،  الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  طفل 

يف  العربية  الأ�سقفية  م��ن  ك��لنّ  م��ن 
حمافظات اإربد والزرقاء، اإىل جانب 
من  يعزز  مبا  النور،  اأمهات  جمعية 
هم  حت�سيلهم العلمي واملعريف، وميدنّ
واملعلومات  ال����الزم����ة،  ب����اخل����ربات 
مبعارفهم  ل����الرت����ق����اء  ال���ك���اف���ي���ة 

ومواهبهم.
اآم���ن���ة  اأ������س�����ارت  ال�������س���دد  ويف ه�����ذا 
كلمات  م��وؤ���س�����س��ة  م���دي���ر  امل����ازم����ي، 
الكتاب  اأن  اإىل  الأط���ف���ال،  لتمكني 
خمتلف  على  للتغلنّب  فاعلة  و�سيلة 

بالإن�سان،  حت��ي��ط  ال��ت��ي  ال���ظ���روف 
الذين  الأط����ف����ال  اأن  اإىل  م�����س��رية 
يعانون من اإعاقات ب�سرية اأو �سعف 
الأ�سخا�س  اأ�سد  من  هم  ال��روؤي��ة  يف 
حاجة لتوفري الكتاب واملعرفة لأنها 
لروؤية  وتخولهم  ب�سريتهم،  تنري 
احلياة واكت�ساف خباياها باأ�سلوبهم 

وطريقتهم اخلا�سة. 
كلمات  م��وؤ���س�����س��ة  م���دي���ر  وت���اب���ع���ت 
لتمكني الأطفال: “توا�سل املوؤ�س�سة 
ج��ه��وده��ا الإن�����س��ان��ي��ة ال��رام��ي��ة اإىل 

متناول  وج��ع��ل��ه يف  ال��ك��ت��اب  ت��وف��ري 
اأي���������دي الأط������ف������ال ع���ل���ى اخ���ت���الف 
اإذ  الجتماعية،  وفئاتهم  ظروفهم 
العربية  الأج���ي���ال  م��ع��ارف  و���س��ع��ن��ا 
�سحية  ظ�������روف  يف  ت���ن�������س���اأ  ال����ت����ي 
خ��ا���س��ة مم��ن ف��ق��دوا ن��ع��م��ة الب�سر 
اأعيننا  ن�سب  �سعفه  من  يعانون  اأو 
ما  خ������الل  م�����ن  اأول�����وي�����ات�����ن�����ا،  ويف 
ت��ق��وده امل��وؤ���س�����س��ة م��ن ج��ه��ود كبرية 
الأطفال  ل��ه��وؤلء  للو�سول  ومثمرة 
بهم،  اخل��ا���س��ة  بالكتب  وت��زوي��ده��م 

لتفتح اأمامهم الآفق وحتفزهم على 
بالكلمة  وامل�ستقبل  ال��واق��ع  تغيري 

والوعي واملعرفة«.
“ينبع  امل����ازم����ي:  اأم���ن���ة  واأ����س���اف���ت 
الأطفال  ب�سريحة  الكبري  اهتمامنا 
امل���ك���ف���وف���ني وال����ذي����ن ي���ع���ان���ون من 
حت���دي���ات ب�����س��ري��ة م��ن��ط��ل��ق��ني من 
اإمياننا الرا�سخ بحق جميع الأطفال 
الكتب  اأن  ن��درك  ولأن��ن��ا  املعرفة،  يف 
امل��ط��ب��وع��ة ب��ط��ري��ق��ة ب��راي��ل ي�سعب 
لالأطفال  وتقدميها  اإليها  الو�سول 

الب�سرية،  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م���ن 
قمنا بدعم املكتبات العربية ب�سل�سلة 
ال���ري���ة م���ا ي�سهم  ال���ع���ن���اوي���ن  م���ن 
الكتب  ح�����س��ور  ن���ط���اق  ت��و���س��ع��ة  يف 
ياأتي  اإذ  ال��ل��غ��ة،  ب���ه���ذه  امل��ط��ب��وع��ة  
اأق��ل من  بعد  املجموعة  ه��ذه  توزيع 
 1100 املوؤ�س�سة  تقدمي  م��ن  �سهر 
كتاب ملدر�سة النور لتدريب وتاأهيل 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  الأطفال 

يف دولة الكويت«.
لتمكني  كلمات  موؤ�س�سة  واأ���س��ه��م��ت 

ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا يف عام  الأط����ف����ال، م��ن��ذ 
�سل�سلة  وتنفيذ  اإطالق  يف   ،2016
ومواد  الكتب  لتوفري  امل��ب��ادرات  من 
خميمات  يف  ل����الأط����ف����ال  ال�����ق�����راءة 
الالجئني واملكتبات العامة، يف اإطار 
الأطفال  منح  على  القائمة  روؤيتها 
الو�سول  ح��ق  املحرومة  املناطق  يف 
امل��ع��رف��ة، مت��ا���س��ي��اً مع  اإىل م�����س��ادر 
حر�سها على بناء جيل عربي مثقف 
الأفق  و���س��ع��ة  ب��امل��ع��رف��ة  يت�سم  وواٍع 

والِطالع على الثقافات العاملية.

 مرور راأ�ص اخليمة يج�سد الثقافة املرورية يف )جلفار الدوائية( 

�شمن مبادرتها »اأرى«

» كلمات لتمكني االأطفال « ُتهدي االأطفال املكفوفني و�سعاف الب�سر باالأردن اأكرث من 400 كتاب

•• راأ�س اخليمة – الفجر :

البكر  حممد  نا�سر  الدكتور  العقيد  �سهد  تخرج  اخليمة  راأ���س  �سرطة 
دورات   )  4  ( تخريج  حفل  اخليمة،  راأ����س  �سرطة  ت��دري��ب  معهد  مدير 
تخ�س�سية، عقدت مبعهد تدريب ال�سرطة، �سملت ) 92 ( منت�سب، هي: 
دورة ) نظم املعلومات اجلغرافية GIS (، ودورة ) خطة برنامج تطوير 
يف  الإنقاذ   ( ودورة   ،) اجلنائي  الأم��ن  يف  للعاملني  الجتماعية  املهارات 
خدمة  مهارات   ( ودورة   ،) الأول  – امل�ستوى  التاأ�سي�سة  الطرق  ح��وادث 
املتعاملني واإ�سعادهم (، حيث تاأتي هذه الدورات جت�سيداً لإ�سراتيجية 
لتمكينها  الب�سرية  الكوادر  وتدريب  تاأهيل  اإىل  الهادفة  الداخلية  وزارة 
من مواكبة املتغريات وامل�ستجدات الأمنية. واأ�ساد  العقيد الدكتور نا�سر 

البكر، باحل�سيلة املعرفية التي حتققها الدورات التدريبية والتخ�س�سية، 
اإىل  الرامية  اخليمة،  راأ���س  �سرطة  تدريب  معهد  وبرامج  خطط  �سمن 
من  لتمكينهم  الوظيفية  مهاراتهم  وتنمية  الب�سرية  عنا�سرها  تطوير 
وا�ستمرارية  جناح  يحقق  مما  وج��ه،  اأف�سل  على  الأمنية  واجباتهم  اأداء 
العمل يف تطبيق اخلطة ال�سراتيجية لوزارة الداخلية، والتي تهدف اإىل 
م مدير  ا�ستثمار املوارد الب�سرية ال�ستثمار الأمثل. يف ختام التخريج كرنّ
معهد تدريب �سرطة راأ�س اخليمة، املحا�سرين وخريجي الدورات تقديراً 
ة يف العمل على حتقيق النتائج املرجوة  وعرفاناً ملا بذلوه من جهود ُمقْدرنّ
من هذه الدورات بال�سكل املطلوب على اأكمل وجه، داعياً  اخلريجني اإىل 
ال��دورات يف تطوير مهاراتهم اليومية املهنية، وتنمية  تطبيق مكت�سبات 

ح�سهم الأمني مبا يخدم املجال ال�سرطي.

)92(  منت�سبا يتخرجون من معهد تدريب �سرطة راأ�ص اخليمة 

خورفكان ت�ستعد الإطالق عدد من امل�سايع التنموية والرتاثية بتكلفة 6 مليارات درهم
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اإعــــــــــالن
بدلين  ال�س�����ادة/اق�سمة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1115867 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة يوجي�س ناريرنا كومار بدلين ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف رميا نايندرا كومار بدلين
فعلى كل من له حق او اعرا�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�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
م(  م  ذ  )�س.  الآيل  احلا�سب  لتقنية  بوك�س  درمي  ال�سادة/  يعلن 
�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية –دبي بالرقم )682636( 

عن التعديالت التالية:
تعديل ن�سب ال�سركاء

- علي عبداهلل علي ابراهيم ال�سعدي من 5١% اإىل ١٠%
- حم�سن قا�سي من ٢٤% اإىل ٤٠%

- ا�سافة عبد اهلل علي ابراهيم عبد اهلل ال�سعدي %5٠
- حذف رحيلة حممد ريا�س

دائرة  فعل كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة 
فاإن  واإل  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  بدبي  القت�سادية  التنمية 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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دملا للو�ساطة املالية- ذ م م
العدل  الكاتب  لدى  املوثق  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 

بالرقم  1955004349 واخلا�س بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعاله
دملا للو�ساطة املالية- ذ م م

 CN-1079768 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم
وت�سفية  بحل  القانونية-  للمحا�سبة  بالعمى  �سامل  مكتب   / امل�سفي  يعلن 
املذكورة  ال�سركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�سركة 
اإىل امل�سفى، وذلك  املوؤيدة لذلك  امل�ستندات  التقدم مبطالبته مع  اعاله عليه 
خالل الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن، وكل من مل 

يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة.
/ مبنى  م26    ال�سناعية  امل�سفح  ابوظبي-  امل�سفي:  عنوان  للمراجعة: 
موبايل:    044411000 هاتف:   واخرين  بالعمى  �سامل  حممد  �سامل 

salemoffice123@gmail.com امييل:   0556940829

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 
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 اإعـــالن �شطب قيد
�س.م.ع  بنك  باركليز  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
فرع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد  املتحده(  اململكه  )اجلن�سية: 
ال�سركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: ابراج املركز التجاري - الربج 
�سجل  يف   )١5٨( رقم  حتت  واملقيدة  �س.ب:٢٧3٤(   - ال�سرقي 
ال�سركات الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا لحكام القانون الحتادي 
رقم )٢( ل�سنة ٢٠١5 يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالتة و القرار 
اجراءات  دليل  اعتماد  �ساأن  يف  ٢٠١٠م  ل�سنة   )3٧٧( رقم  الوزاري 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب  لفروع  الرخي�س 
العرا�س  يف  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة 
ان يتقدموا باعرا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من 
اإدارة الت�سجيل  تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة القت�ساد 

التجاري �س.ب:)٩٠١( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فيول  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جورميت لتجارة املواد الغذائية
رخ�سة رقم:CN 2515023  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�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�شوؤون التجارية )العني(
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الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
امل�سعودي  التجاري  بال�سم   CN رقم:1111264 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  �سوبرماركت 

الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرا�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�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جافان لبيع قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1374084 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل قا�سم في�سل �ساملني الكثريي %5١

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداملالك مياه عبدالقادر ٤٩%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سالح النخريه بطي حارب ال�سام�سي

تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�ساحة ١*٢.٩ اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ جافان لبيع قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة
JAPHAN AUTO USED SPARE PARTS

اىل/جافان لبيع قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة ذ.م.م
JAPHAN AUTO USED SPARE PARTS LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�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�شوؤون التجارية )العني(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 
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االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/6931 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  م�قع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحج�زات  لبيع   2019/04/15 االثنني  ي�م  م�شاء   6:00 ال�شاعة 

�شده فالفل فارم كافترييا او�شاف املحج�زات على النح� التايل :
                                                   ال��شف       �شعر التقييم  

                                       ادوات ومعدات مطعم         1,650 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعل�مات التف�شل 
بزيارة امل�قع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ب�ك�شيل��س �س.ذ.م.م 
 ، �سركة م�ساهمة عامة  العقارية  اعمار  I - G ملك   -  R7 رق��م  العنوان : حمل 
القيد  رق���م  م�����س��وؤول��ي��ة حم����دودة  ال���ق���ان���وين:ذات  ال�سكل   - ال��ث��ال��ث��ة  الثنية   ، ب��ردب��ي 
التنمية  الرخ�سة:٢٤٦5١5. مبوجب هذا تعلن دائرة  التجاري:٤٩٠٠٦ رقم  بال�سجل 
ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  القت�سادية بدبي 
ال�سركة  بت�سفية  للقيام  و���س��رك��اه  ا���س��ر  م��اه��ن��درا  امل�سفي  وبتعيني  اأع���اله  امل��ذك��ورة 
حماكم دبي تاريخ القرار:٢٠١٦/٧/٢١  تاريخ ت�سديق القرار:٢٠١٦/١٠/٢3،   وعلى 
 : الكائن يف  مكتبه  املعني يف  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�س  اأي  لديه  من 
، هاتف:٠٤٢٢٢٧5٨٠  املرقبات   ، ، ديرة  مكتب رقم ٢٠3 ملك نا�سر عبداهلل لوتاه 
الثبوتية وذلك خالل  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  ، فاك�س:٠٤٢٢33٧١5م�سطحباً 

)٤5( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : باورفل لاللكرتونيات �س.ذ.م.م 
ال�سكل   - ال��ب��ط��ني  رق���ة   - الو���س��ط  ال�����س��رق  لينجند  م��ل��ك   -  ٧٠3 : مكتب  ال��ع��ن��وان 
رقم  ال���ت���ج���اري:١١١١٤٦٢  بال�سجل  القيد  رق��م  حم���دودة  م�سوؤولية  ال��ق��ان��وين:ذات 
باأنها  ب��دب��ي  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  ال���رخ�������س���ة:٦٨٤٩٨٨. مب��وج��ب 
وذل��ك مبوجب الجراءات  اع��اله  ال��واردة  بال�سركة  الرخي�س اخلا�س  الغاء  ب�سدد 
اأي اعرا�س التقدم اىل دائرة التنمية  والنظم املتبعة يف الدائرة،   وعلى من لديه 
Suggest_complain@:القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكروين
وذلك  الثبويتة  والوراق  امل�ستندات  كافة  معه  مرفقا   dubaided.gov.ae

خالل ١5 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : تيام� لتجارة ال�ش�ك�الته �س.ذ.م.م 
العنوان : حمل رقم ٩ ملك نادي زعبيل لل�سيدات - بردبي - ال�سكل القانوين:ذات 
م�سوؤولية حمدودة رقم القيد بال�سجل التجاري:١١3٧5٨٧ رقم الرخ�سة:٧١٠553. 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنها ب�سدد الغاء الرخي�س 
املتبعة يف  والنظم  الج����راءات  وذل��ك مبوجب  اع��اله  ال���واردة  بال�سركة  اخل��ا���س 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  التقدم اىل  اأي اعرا�س  لديه  ال��دائ��رة،   وعلى من 
Suggest_complain@:اللكروين ال���ربي���د  خ����الل  م���ن  ب���دب���ي 

dubaided.gov.ae مرفقا معه كافة امل�ستندات والوراق الثبويتة وذلك 
خالل ١5 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.

دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : الطاهر باورفل للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم ٧٠3 ملك لينجند ال�سرق الو�سط - رقة البطني - ال�سكل 
التجاري:١١١١١٤٧  بال�سجل  ال��ق��ي��د  رق���م  حم����دودة  م�����س��وؤول��ي��ة  ال���ق���ان���وين:ذات 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب  ال��رخ�����س��ة:٦٨٤٦٨٠.  رق��م 
مبوجب  وذل��ك  اع��اله  ال���واردة  بال�سركة  اخلا�س  الرخي�س  الغاء  ب�سدد  باأنها 
الج��راءات والنظم املتبعة يف الدائرة،   وعلى من لديه اأي اعرا�س التقدم اىل 
Suggest_:التنمية القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكروين دائرة 

امل�ستندات  ك��اف��ة  م��ع��ه  م��رف��ق��ا   complain@dubaided.gov.ae
والوراق الثبويتة وذلك خالل ١5 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.

دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ماهندرا ا�شر و�شركاه 
العنوان : مكتب رقم ٢٠3 ملك نا�سر عبداهلل لوتاه ، ديرة ، املرقبات مبوجب هذا 
التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  القت�سادية بدبي  التنمية  دائ��رة  تعلن 
ب�ك�شبل��س �س.ذ.م.م    اأعاله للقيام بت�سفية �سركة/   بتعيني امل�سفي املذكور 
تاريخ   ، دب��ي  حم��اك��م  ال�سركة  بت�سفية  للقيام  اع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  وبتعيني 
اأي  ال���ق���رار:٢٠١٦/١٠/٢3 وعلى من لديه  ال���ق���رار:٢٠١٦/٧/٢١   تاريخ ت�سديق 
اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان املذكور 
امل�ستندات  اأعاله - هاتف:٠٤٢٢٢٧5٨٠ فاك�س:٠٤٢٢33٧١5، م�سطحباً معه كافة 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دبي 
ع�����ن اإ������س�����اف�����ة خ���ا����س���ي���ة امل����ح����ادث����ة 
العربية  باللغتني  املبا�سرة  ال�سوتية 
والإجنليزية اإىل موظفها الفرا�سي 
ا�س” عرب تطبيقها الذكي حيث  “رمنّ
اإىل  ال�سفهي  ال�����س��وؤال  توجيه  ميكن 
الإجابة  ع��ل��ى  للح�سول  “رما�س” 

ب�سكل فوري.
الطاير  حم��م��د  �سعيد  ���س��ع��ادة  وق���ال 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�سو 
الهيئة  اإن  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
جتربة  اإث���������راء  اإىل  دائ�����م�����اً  ت�����س��ع��ى 
ذكية  خ��دم��ات  خ��الل  م��ن  املتعاملني 
لتوفري  متطورة  اأنظمة  على  تعتمد 

جت���رب���ة ح��ك��وم��ي��ة ف���ري���دة ت�����س��ه��م يف 
حتقيق �سعادتهم عرب توظيف اأحدث 
الذكاء  واأدوات  الإح��الل��ي��ة  التقنيات 
ل�سراتيجية  جت�سيداً  ال�سطناعي 

ال�سطناعي  ل����ل����ذك����اء  الإم�������������ارات 
للثورة  الإم����������ارات  وا����س���رات���ي���ج���ي���ة 
ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة وم���ب���ادرة “دبي 
عمل  م��ن��ه��ج  ت�����س��ك��ل  ال���ت���ي   »10X
حلكومة دبي لالنتقال بالإمارة نحو 
مدن  ت�سبق  وجعلها  امل�ستقبل  ري���ادة 
البتكار  ع��رب  ���س��ن��وات  بع�سر  ال��ع��امل 
املفاهيم  �سياغة  واإع�����ادة  احل��ك��وم��ي 
باتت  حتى  العمل  لآل��ي��ات  التقليدية 
املمار�سات  لأف�����س��ل  م��رج��ع��اً  ال��ه��ي��ئ��ة 
والتميز  املتعاملني  اإ���س��ع��اد  جم��ال  يف 
اخلا�سية  اأن  واأ���س��اف  اخل��دم��ات.  يف 
ال�سوتية  املحادثة  لإ�سافة  اجلديدة 
اإىل  والإجن��ل��ي��زي��ة  العربية  باللغتني 
“رما�س” موظف الهيئة الفرا�سي 
لتوفري  ���س��م��ن ج��ه��ودال��ه��ي��ئ��ة  ت���اأت���ي 

توفري وقت وجهد  ت�سهم يف  خدمات 
كموؤ�س�سة  روؤيتها  اإط��ار  يف  املتعاملني 

رائدة عاملية م�ستدامة ومبتكرة.
واأ�����س����ار امل��ه��ن��د���س م�����روان ب���ن حيدر 
لقطاع  للرئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ن��ائ��ب 
كهرباء  هيئة  يف  وامل�ستقبل  الب��ت��ك��ار 
اأجاب  ا�س”  “رمنّ اأن  اإىل  دب��ي  وم��ي��اه 
ا�ستف�سار  مليوين  على  يزيد  ما  على 
م���ن خ����الل ال���ق���ن���وات امل��خ��ت��ل��ف��ة منذ 
عام  م���ن  الأول  ال���رب���ع  يف  اإط����الق����ه 
الثانية  املرحلة  باأن  ..منوهاً   2017
م��ن اخل��دم��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا الهيئة 
ت�سمنت  امل��ا���س��ي  اأغ�سط�س  �سهر  يف 
ع���������دداً م�����ن اخل�������س���ائ�������س امل����ط����ورة 
اخلدمة  ج����ودة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
وتو�سيع جمالتها واإ�سافة املزيد من 

املعلومات اإىل قاعدة بياناتها.
واأ�ساف اأن املرحلة الثانية من اخلدمة 
للم�ساعدة  الهيئة  اأنظمة  تتكامل مع 
مثل  املعامالت  من  العديد  تنفيذ  يف 
ال���ف���وات���ري وال���س��ت��ف�����س��ار عنها  دف����ع 
الكهرباء  ت�سغيل  طلب  ح��ال��ة  وتتبع 
التو�سيالت اجلديدة  واملياه وطلبات 
وتتبع  وال���س��ت�����س��اري��ني  ل��ل��م��ق��اول��ني 
ال�ستف�سار  اإىل جانب  الطلبات  حالة 

حول الوظائف.
تعد  “رما�س”  خ��دم��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
يعتمد  اف���را����س���ي  م���وظ���ف  مب��ث��اب��ة 
ويتوافر  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  ع��ل��ى 
التطبيق  ع���رب  ال�����س��اع��ة  م�����دار  ع��ل��ى 
ال���ذك���ي ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دبي 
وع���ل���ى م���وق���ع ال��ه��ي��ئ��ة الإل����ك����روين 

التوا�سل  موقع  على  الهيئة  وح�ساب 
اإىل  اإ�سافة  “في�سبوك”  الجتماعي 
هوم”  و”غوغل  “األيك�سا”  اأن��ظ��م��ة 
ا�س”  “رمنّ وي�ستجيب  وال��روب��وت��ات. 
للمتعاملني على الفور مع قدرته على 
احتياجاتهم  وف��ه��م  التعلم  موا�سلة 
ا�ستف�ساراتهم وحتليل هذه  على  بناًء 
ال�ستف�سارات بالعتماد على البيانات 
اتخاذ  ميكنه  كما  املتاحة  واملعلومات 
الإج������������راءات ل���ل���رد ع���ل���ى الإج����اب����ات 
للم�ساهمة يف اإجناز املعامالت ب�سهولة 
من  امل��ط��ورة  الن�سخة  وت��وف��ر  وي�سر. 
ت�سمل  جديدة  خ�سائ�س  ا�س”  “رمنّ
م��وؤ���س��ر ال�����س��ع��ادة وا���س��ت��ب��ي��ان جتربة 
للم�سطلحات  وق��ام��و���س��اً  املتعاملني 

اإ�سافة اإىل قائمة تفاعلية متطورة.

•• دبي-الفجر:

القائد  امل��ري،  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �سعادة  تفقد 
امل�ساركني  اأع��م��ال  تقييم  اآل��ي��ة  دب���ي،  ل�سرطة  ال��ع��ام 
نادي  وذل����ك يف   ،2019 ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  ج��ائ��زة  يف 
اللواء  �سعادة  بح�سور  القرهود،  مبنطقة  ال�سباط 
خبري خليل اإبراهيم املن�سوري، م�ساعد القائد العام 
كامل  املهند�س  وال��ل��واء  اجل��ن��ائ��ي،  البحث  ل�����س��وؤون 
يف  للعمليات  العامة  الإدارة  مدير  ال�سويدي،  بطي 
�سرح  اإىل  امل��ري  اللواء  �سعادة  وا�ستمع  دب��ي.  �سرطة 
ُمف�سل عن جمريات التقييم يف اجلائزة التي ت�سمل 
واملوؤ�س�سي”،  والإداري  ال��وظ��ي��ف��ي  “التميز  ف��ئ��ات 

منظومة  ف��ئ��ات  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ي��ي��م  عملية  يف  وت��ع��ت��م��د 
�سمو  للتميز احلكومي وفئات جائزة  الرابع  اجليل 
والتي تعتمد معايري تقييم  للتميز  الداخلية  وزير 
ال���ق���درات م��ن خ���الل ال��ف��اع��ل��ي��ة وال��ك��ف��اءة والتعلم 
والتطوير بالإ�سافة اإىل تقييم النتائج التي ترتكز 

على تطوير الأداء وحتقيق املوقع الريادي.
باأعمال  القائمني  م��ه��ام  على  �سعادته  واأط��ل��ع  كما 
خمتلف  يف  التقييم  عملية  و���س��ري  اجل��ائ��زة  تقييم 
الإدارة  جهود  على  ذات��ه  الوقت  يف  مثنياً  مراحلها، 
نوعية يف  نقلة  اإح���داث  وال��ري��ادة يف  للتميز  العامة 
ال�سنتني  خ��الل  ال��ع��ام  القائد  ج��ائ��زة  تقييم  جم��ال 
التقييم  ع��م��ل��ي��ة  اإىل  و����س���وًل  وامل��ا���س��ي��ة  احل��ال��ي��ة 

الحرايف من قبل ُمقيمني متخ�س�سني.
واجلدير ذكره اأن “فئات التميز الإداري” يف جائزة 
بينها  م��ن  ف��ئ��ات ج��دي��دة  ا�ستحدثت  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
اأف�سل خدمة يف جمال املقارنة املعيارية، فئة الذكاء 
الإ���س��ط��ن��اع��ي، اإىل ج��ان��ب ا���س��ت��ح��داث ف��ئ��ات �سمن 
الوظيفية”، منها التميز العلمي والطالب  “الفئة 

املُبتعث.
الأم  كجائزة  ج��دي��دة  فئات  اجل��ائ��زة  وتت�سمن  كما 
املتميز،  العمليات  وماأمور  املُبتكر  واملوظف  املثالية 
العام  القائد  لأو�سمة  خا�سة  تكرمي  فئات  وحتديد 
ل�سرطة دبي لفئة ال�سائق املثايل واجلندي املجهول، 

وفئة العمال واملهنني واملتميزين.

•• ال�شارقة-الفجر:

ال���دورة  يف  ال��ط��ه��ي  رك���ن  ي�ست�سيف 
ال�سارقة  م����ه����رج����ان  م�����ن  ال�11 
يف  ينطلق  ال���ذي  للطفل،  ال��ق��رائ��ي 
اإك�سبو  اأبريل اجلاري، يف مركز   17
دول   8 م����ن  13طاٍه  ال�������س���ارق���ة، 
عربية واأجنبية، ليقدموا اإبداعاتهم 
يف عامل الطهي، وي�ساركوا خرباتهم 
املهرجان  زوار  الغنية مع  وجتاربهم 

يوماً. على مدار 11 
وي�سهد برنامج الطهي 130 فعالية 
وور�سة طهي حية، يقدمها نخبة من 
ال��ت��غ��ذي��ة، يعرفوا  ال��ط��ه��اة وخ����رباء 
اإعداد  بطرق  املعر�س   زوار  خاللها 
ت�سكيلة وا�سعة من الأطباق ال�سحية 
اإىل  ال�سهية،  وامل�سروبات  واحللويات 
جانب طرق تزيينها واإعداد الوجبات 
م��ب��ت��ك��رة ومبدعة  ب��ط��رق  اخل��ف��ي��ف��ة 
الطعام  تناول  على  الأطفال  ت�سجع 
من  �سل�سلة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سحي، 
ور�س العمل حول  ال�سالمة الغذائية 

والكثري من املوا�سيع ال�سحية.
امل�ساركني  ال��ط��ه��اة  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م 
احللو،  اأن���ي�������س���ة  ال���ط���ه���ي،  رك�����ن  يف 
لبنانية،  وا�ست�سارية  وكاتبة  طاهية 
املتو�سطي  امل��ط��ب��خ  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة 
ال�سرق  مل��ن��ط��ق��ة  ال���ط���ه���ي  وت��������راث 
ولأني�سة  اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط 
احللو العديد من كتب الطهي التي 
ح����ازت ع��ل��ى ج���وائ���ز م��رم��وق��ة مثل 
ك��ت��اب امل��ط��ب��خ ال��ل��ب��ن��اين، ال���ذي يعد 

املطبخ،  بهذا  اإملاًما  الكتب  اأك��ر  من 
رحالت  بتنظيم  احل��ل��و  وا���س��ت��ه��رت 
ط��ه��ي ح���ول خم��ت��ل��ف ب��ل��دان البحر 
الأب��ي�����س امل��ت��و���س��ط، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

تدري�سها لفنون الطهي.
 ومن �سوريا ت�سارك �ساحبة املوهبة 
ال�سغرية  ال��ط��اه��ي��ة  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
�سابني نقول، التي تتميز ب�سخ�سيتها 
اهتماماتها  وت���ن���وع  الج��ت��م��اع��ي��ة 
موهبتها  اأب�����رزه�����ا  وم�����ن  ال���ف���ن���ي���ة، 
قادتها  ال��ت��ي  ال��ط��ب��خ،  يف  ال���ف���ري���دة 
اإح��دى حلقات برنامج  للم�ساركة يف 
اأحمد  النجم  م��ع  �سغار”  “جنوم 
وا�سعاً  انت�ساراً  �سهدت  والتي  حلمي، 

على و�سائل التوا�سل الجتماعي.
الطاهية  ت�������س���ارك  ال��ف��ل��ب��ني  وم�����ن 
ج��اك��ل��ني ���س��ي��و ل�����وري، ال��ت��ي تتمتع 
ال�سناعات  جم��ال  يف  وا�سعة  بخربة 
افتتاح  على  عملت  حيث  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
يف  امل���ط���اع���م  م����ن  ال���ع���دي���د  واإدارة 

ال��ف��ن��ادق ال���ف���اخ���رة، وع��ن��دم��ا كانت 
الت�سعينات،  ف��رة  يف  دب��ي  يف  تعمل 
�سابات  خم�س  اأف�سل  �سمن  ننّفت  �سُ

 Emirates« حمرفات يف جملة
تقرير  �سمن  وذلك   ،»Woman
امل�ستقبل  “ملاذا  ع��ن��وان  حمل  خا�س 

اأنثى«.
ومن ا�سراليا يحل الطاهي �سكوت 
ج������ودجن، ���س��ي��ف��اً مم���ي���زاً ع��ل��ى ركن 

بت�سجيعه  ي���ع���رف  ال�����ذي  ال���ط���ه���ي، 
املنزل،  يف  الطعام  طهي  على  للنا�س 
وك�����س��ره احل��واج��ز ال��ت��ي حت���ول دون 
ط��ه��ي ال��ط��ع��ام ال�����س��ح��ي م��ن خالل 
املُكلفة التي  الب�سيطة غري  و�سفاته 
ويعترب  عالية،  غذائية  قيمة  م  ت��ق��دنّ
للربوتوكول  ك��ب��ري  م���وؤي���د  ج����ودجن 
اأع�����ل�����ى،  “دهون  ع����ل����ى  ال�����ق�����ائ�����م 
 8 ن�����س��ر  وق���د  اأقل”،  ك��رب��وه��ي��درات 
كتب حول ال�سحة والغذاء ال�سحي، 
مطاعم  تن�سيق  على  حالياً  وي�سرف 
Good Place )�سل�سلة مطاعم 
اإدارت����ه ملوقعه  اإىل ج��ان��ب  حم��ل��ي��ة(، 
من  ي�ستعر�س  ال����ذي  الإل���ك���روين 
خالله برناجمه ال�سحي على �سبكة 

الإنرنت.
ي�سارك  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  وم�����ن 
يتمتع  الذي  �ستيفن،  داريو  الطاهي 
مع  التعامل  على  الفائقة  ب��ق��درت��ه 
الأطفال يف عامل الطهي ويف خمتلف 

يف  اأ���س��ه��م  مم��ا  التعليمية،  ال��ب��ي��ئ��ات 
منحه مكانة متميزة يف جمال تعليم 
مل�سة  بف�سل  ا�ستحقها  الطهي  فنون 
الثقافات  متعددة  والإب���داع  الإت��ق��ان 
ال��ت��ي ي��رك��ه��ا ع��ل��ى ك���ل م���ا ينجزه، 
وُيذكر اأن �سغف داريو يتمحور حول 
ت�سميم جتارب طهي �سحينّة وغنينّة 

باملذاق ال�سهي يف ذات الوقت.
ك����م����ا ت�����������س�����ارك ال����ط����اه����ي����ة اإي����ل����ي 
�سل�سلة  وم��ن��ت��ج��ة  م��ق��دم��ة  ك��ري��ج��ر، 
 Ellie’ Real« ال��ط��ب��خ  ب���رام���ج 
ت�ستهر  ال��ت��ي   ،»Good Food
 Healthy« ال��ن��اج��ح  بربناجمها 
 Food  « قناة  Appetite«على 
الرابطة  ع�����س��و   ،Network
 ،)IACP( الدولية ملهنيي الطهي
وح��ازت  كريجر مرتني على جائزة 
“موؤ�س�سة جيم�س بريد” عن تاأليفها 
حالياً  تكتب  وهي  طهي،  كتب  ل�ستة 
“وا�سنطن  بجريدة  اأ�سبوعية  زاوي��ة 

بكالوريو�س  ن��ال��ت  وق����د  بو�ست”، 
جامعة  م���ن  ال�����س��ري��ري��ة  ال��ت��غ��ذي��ة 
التثقيف  وم���اج�������س���ت���ري  ك����ورن����ي����ل، 
بجامعة  املعلمني  كلية  من  التغذية 

كولومبيا.
ع���ل���ى موعد  اجل���م���ه���ور  و����س���ي���ك���ون 
الأمريكية  ب��ال��ط��اه��ي��ة  ل��الل��ت��ق��اء 
من  العديد  موؤلفة  وه��ي  �ستار،  لرا 
لالأطفال  املخ�س�سة  ال��ط��ه��ي  ك��ت��ب 
وامل�ستوحاة من ال�سخ�سيات والأفالم 
�ستار  �سل�سلة  مثل   لديهم،  املف�سلة 
ديزين  و�سخ�سيات  واأف����الم  وورز،  
 Frozen Icicle Pops « مثل
 ،»and Cool Creations
اأدوات  وجم��م��وع��ة  ال��ط��ه��ي  وك���ت���اب 
 The World of « اإعداد الكعك
 Eric Carle™ The Very

 .Hungry Caterpillar
الهندي  امل���ط���ب���خ  ع�������س���اق  وي��ل��ت��ق��ي 
بالطاهي ال�سغري كي�سا نهال، البالغ 
من العمر 8 �سنوات، واحلا�سل على 
وال�سهادات  الأل����ق����اب  م���ن  ال��ع��دي��د 
هذا  ح�����س��ول��ه  بينها  م��ن  امل��ع��ت��م��دة، 
ال��ع��ام على لقب اأي��ق��ون��ة اإ���س ب��ي اآي 
يف   20 ال���  �سن  لل�سباب حت��ت  ي��ون��و 
الهند، عن فئة املوؤثرين على و�سائل 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، وك���ان كي�سا 
من  الرابعة  يف  وه��و  اأطلق  قد  نهال 
عمره قناته اخلا�سة على اليوتيوب 
حتت ا�سم كي�سا تيوب اإت�س دي، حيث 
ا�ستهر بعد ت�سويره لفيديو مثلجات 

املاجنا على �سكل ميكي ماو�س.

اللواء املري يتفقد اآلية تقييم اأعمال امل�ساركني بجائزة القائد العام 2019

» كهرباء ومياه دبي « ت�سيف املحادثة ال�سوتية الفورية اإىل » رما�ص « عرب تطبيقها الذكي

•• ال�شارقة -وام:

“لغتي”  اآل علي مدير مبادرة  اأكدت بدرية 
بن  حممد  ال�سيخ  بجائزة  املبادرة  تتويج  اأن 
را�سد للغة العربية يف ن�سختها اخلام�سة عن 
العربية  اللغة  لتعليم  م��ب��ادرة  “اأف�سل  فئة 
مبثابة  ي��ع��د  املبكر”  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  وت��ع��ل��م��ه��ا 
مرحلة جديدة يف عمل املبادرة التي انطلقت 
من اإمارة ال�سارقة بهدف دعم التعليم باللغة 
ال��ع��رب��ي��ة ب��و���س��ائ��ل ذك��ي��ة لأط���ف���ال وطالب 

مدار�س ال�سارقة.
فوز  مبنا�سبة  ت�سريح  يف   - علي  اآل  وق��ال��ت 
امل���ب���ادرة ب��اجل��ائ��زة خ���الل ح��ف��ل اأق��ي��م اأم�س 
ال�سمو  ���س��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت  ب��دب��ي  الأول 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
ال�سيخ  ���س��م��و  وب��ح�����س��ور  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
اآل م��ك��ت��وم -  من�سور ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د 
مزيد  وت�سليط  باجلائزة  امل��ب��ادرة  تتويج  اإن 
تعميم  ف��ر���س  م��ن  ي��ع��زز  عليها  ال�سوء  م��ن 
ال�سبع واملنطقة  اإم��ارات الدولة  جتربتها يف 
جاء  الفائزين  تكرمي  واأن  �سيما  ل  العربية 
�سمن فعاليات املوؤمتر الدويل للغة العربية 
الذي يجمع نخبة من خرباء اللغة العربية 

من كل دول العامل العربي.
بدور  ال�سيخة  تقدمه  ال��ذي  الدعم  وثمنت 
والرئي�س  امل��وؤ���س�����س  القا�سمي  �سلطان  بنت 

التنفيذي ملجموعة كلمات للن�سر ومتابعتها 
التي  والنتائج  املبادرة  مراحل  لكل  الدائمة 
“حروف”  �سركة  بجهود  ..م�سيدة  حتققها 
التعليمية التابعة ملجموعة “كلمات” للن�سر 
التعليمية  الأدوات  تطوير  يف  واملتخ�س�سة 
باللغة  التعليم  ل��دع��م  وامل��ب��ت��ك��رة  امل��ع��ا���س��رة 
ال�سارقة  ذك��ي��ة لأط���ف���ال  ب��و���س��ائ��ل  ال��ع��رب��ي��ة 
التي ت�سرف على تطوير التطبيق  وطلبتها 

الذكي “حروف” اخلا�س مببادرة “لغتي«.
ام�����س يف جل�سة  ع��ل��ي  اآل  ب���دري���ة  و���س��ارك��ت 
الفائزة  وامل���ب���ادرات  للموؤ�س�سات  خ�س�ست 
يف ال��ن�����س��خ��ة اخل��ام�����س��ة م���ن اجل���ائ���زة حيث 
يف  انطالقها  منذ  املبادرة  فكرة  ا�ستعر�ست 
العام 2013 �سمن مبادرات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ال�سارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و 
الرامية اإىل تطوير قطاع التعليم يف الإمارة 
ال��ع��رب��ي��ة وت�سجيع  ال��ل��غ��ة  وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى 
ب��ط��ري��ق��ة ع�سرية  اإت��ق��ان��ه��ا  الأط���ف���ال ع��ل��ى 

علمية مب�سطة.
واأ����س���ارت خ��الل ال��ع��ر���س ال���ذي قدمته اإىل 
اع��ت��م��اد ���س��اح��ب ال�سمو ح��اك��م ال�����س��ارق��ة يف 
2016 الهوية اجلديدة ملبادرة تعلم  يناير 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف م���دار����س ال�����س��ارق��ة حتت 
تربوية  ا�ستجابة  لتمثل  “لغتي”  م�سمى 
اأ�ساليب التعلم  وعلمية ملتطلبات التطور يف 
وت�سهم  املعرفة  ملجتمع  توؤ�س�س  التي  الذكي 

يف الرتقاء مبخرجات التعليم.
تقدمي  اإىل  ت�ستند  امل��ب��ادرة  فكرة  اأن  وبينت 
اللغة العربية با�ستخدام الو�سائل والتقنيات 
لال�سراتيجيات  وامل���ن���ا����س���ب���ة  احل���دي���ث���ة 
التعليمية املعا�سرة وذلك من خالل توزيع 
اأجهزة لوحية لكل طالب ومعلم يف موؤ�س�سات 
ريا�س  م��ن  احلكومية  التعليمية  ال�سارقة 
املرحلة  اخلام�س من  ال�سف  الأطفال حتى 
تطبيق  على  جهاز  كل  ويحتوي  البتدائية 
جمموعة  يت�سمن  الذي  “حروف” الذكي 
م����ن ال�����درو������س وال���ق�������س�������س وال���ت���دري���ب���ات 
الطفل  ت�سجع  ال��ت��ي  التعليمية  والأل���ع���اب 
العربية  اللغة  اأك��ر قرباً من  اأن يكون  على 
وت�ساعده باأ�سلوب ممتع على تعلم قواعدها 
اإىل  اآل علي  واأ����س���ارت  واك��ت�����س��اب م��ه��ارات��ه��ا. 
مع  يتنا�سب  مبا  مم  �سُ الذكي  التطبيق  اأن 
��ه ال��ع��امل��ي جل��ع��ل ال��ت��ع��لنّ��م اأك���ر متعة  ال��ت��وجُّ
الطفل  اك�����س��اب  اإىل  التطبيق  ي��ه��دف  حيث 
املهارات اللغوية ومهارات التفكري والتحليل 
والتوا�سل وربط املنهج الوزاري بكل �سهولة 
نظراً ل�سموليته وتنوع موا�سيعه ..لفتة اإىل 
اأن التطبيق ي�سكل اأداة رئي�سية للمعلم داخل 
ت�ستهدف  امل��ب��ادرة  اأن  واأو���س��ح��ت   . الف�سل 
حوايل 25 األف طالب وطالبة 1000 من 
الهيئة التدري�سية يف 80 مدر�سة موزنّعة يف 
اإمارة ال�سارقة ..م�سرية اإىل اأن  جميع مدن 
التي  الرابعة  مرحلتها  حالياً  تنفذ  امل��ب��ادرة 

وزعت  وق��د  الثالث  ال�سف  طلبة  ت�ستهدف 
 13568 ع��ل��ى  ل��وح��ي��ة  اأج���ه���زة  الآن  ح��ت��ى 
طالباً، و 672 معلماً. وجاء اختيار “لغتي” 
بعد حتليل درا�سة اأجرتها بهدف معرفة اأثر 
الذكي  للتعلم  لغتي  مبادرة  برنامج  تطبيق 
على اكت�ساب مفاهيم ومهارات اللغة العربية 
وا���س��ت��ه��دف��ت ال���درا����س���ة ع��ي��ن��ة م���وؤل���ف���ة من 
الذين  من  الأطفال  ريا�س  من  طفاًل   50
للتعلم  لغتي  م��ب��ادرة  ب��رن��ام��ج  عليهم  طبق 
50 طفاًل  اأخ��رى موؤلفة من  الذكي وعينة 
م��ن ري��ا���س الأط��ف��ال م��ن ال��ذي��ن مل يطبق 
معلمة   100 ج��ان��ب  اإىل  ال��ربن��ام��ج  عليهم 
ب�����س��ك��ل ق�����س��دي م���ن ريا�س  مت اخ��ت��ي��اره��م 
التعلم  برنامج  فيهن  طبق  ال��ت��ي  الأط��ف��ال 
الدرا�سة  ن��ت��ائ��ج  واأك�����دت  ل��ل��م��ب��ادرة.  ال��ذك��ي 
مهارات  تطوير  يف  لغتي  مبادرة  دور  اأهمية 
التطبيق  واأن  الأط��ف��ال  ل��دى  العربية  اللغة 
الطالب  وي�سجع  ال�ستعمال  �سهل  ال��ذك��ي 
باأنف�سهم  ثقتهم  ويعزز  الذكي  التعلم  على 
وداف��ع��ي��ت��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��م واأن����ه اأف�����س��ل من 
ومنا�سب  التقليدية  التعليمية  ال��و���س��ائ��ل 
الدرا�سة  بينت  كما  الأوىل  التعليم  مل��راح��ل 
احل�سيلة  تنمية  ع��ل��ى  ���س��اع��د  التطبيق  اأن 
اللغوية للطفل وعلى تنمية املهارات اللغوية 
من خالل الأغاين التعليمية وتنمية مهارة 
بالإمالء  املتعلقة  امل�سكالت  وح��ل  ال��ق��راءة 

وعلى حت�سني اخلط.

•• ال�شارقة -وام:

القرية  الأي�����ام يف  ف��ع��ال��ي��ات  الأول  اأم�����س  م�����س��اء  ان��ط��ل��ق��ت 
الراثية مبدينة املدام يف املنطقة الو�سطى وت�ستمر ثالثة 
اأيام �سمن خطة وتوجه اللجنة املنظمة لالأيام يف اأن تكون 
ال�سارقة  اإم��ارة  وم��دن  مناطق  كافة  يف  حا�سرة  فعالياتها 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  وفقا 
ال�سارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  بن حممد 
وت�سمنت النطالقة فعاليات واأن�سطة متنوعة من بينها 

رق�سات �سعبية واأهازيج واأغنيات تراثية ..
�سمل حفل الفتتاح الذي �سهد ح�سوراً كبرياً من املواطنني 
الراثية  الفقرات  العديد من  املدام  واملقيمني يف منطقة 
اأبناء  املتقاعدين من  و مت تكرمي   .. ال�سعرية  الق�سائد  و 

خدمة  يف  عاماً  ع�سرين  من  اأك��ر  اأم�سوا  الذين  املنطقة 
والأ�سعار  بالأهازيج  وال��زوار  احل�سور  وا�ستمتع   . املنطقة 
والرق�سات ال�سعبية التي تعك�س خمتلف تفا�سيل ومكونات 
وعنا�سر الراث ال�سعبي املادية وغري املادية وتعرفوا على 

املطبخ الإماراتي ال�سعبي .
معهد  رئي�س  امل�سلم  العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور  �سعادة  واأ���س��ار 
ال�سارقة للراث رئي�س اللجنة العليا املنظمة لأيام ال�سارقة 
الراثية اإىل ان هذه التظاهرة الثقافية الراثية الكربى 
ت��رك��ز ع��ل��ى ت��ع��ري��ف الج���ي���ال ال�����س��اع��دة ب��اأ���س��ال��ة املا�سي 
ف��ي��ه من  م��ا  ب��ك��ل  ال��زم��ن  ذل���ك  ا�ستك�ساف  م��ن  ومتكينهم 
عادات وتقاليد اأ�سيلة تعرب عن املوروث ال�سعبي لالأجداد 
على  والتاأكيد  براثنا  التعريف  يف  اأكرب  ب�سكل  وامل�ساهمة 

اأهميته واأ�سالته و�سرورة �سونه.

�شمن فعاليات ركن الطهي

»ال�سارقة القرائي للطفل« ي�ست�سيف نخبة من اأ�سهر الطهاة العامليني على مائدته

»لغتي« تفوز بجائزة ال�سيخ حممد بن را�سد للغة العربية

افتتاح اأيام ال�سارقة الرتاثية يف مدينة املدام
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من�ذج اإعالن الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
GHD  :بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم:  ١٢٠٩٦٢   بتاريخ: ٢٠٠٨/١٠/٢٢
وامل�سجلة حتت الرقم :  ١٠53٩5
باإ�سم : جيميال جروب ليميتد   

وعنوانة : بريدج واتر بلي�س ، واتر لني ، ليدز ، اإل اإ�س ١١ 5 بي زد ، اإجنلرا ، اململكة 
املتحدة 

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

احلماية يف : ٢٠١٨/١٠/٢٢            وحتى تاريخ :  ٢٠٢٨/١٠/٢٢ 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
GHD  :بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم:  ١٢٠٩٦3   بتاريخ: ٢٠٠٨/١٠/٢٢
وامل�سجلة حتت الرقم :  ١٠53٩٦
باإ�سم : جيميال جروب ليميتد   

وعنوانة : بريدج واتر بلي�س ، واتر لني ، ليدز ، اإل اإ�س ١١ 5 بي زد ، اإجنلرا ، اململكة 
املتحدة 

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٨
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

احلماية يف : ٢٠١٨/١٠/٢٢            وحتى تاريخ :  ٢٠٢٨/١٠/٢٢ 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
GHD  :بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم:  ١٢٠٩٦5   بتاريخ: ٢٠٠٨/١٠/٢٢
وامل�سجلة حتت الرقم :  ١٠53٩٧
باإ�سم : جيميال جروب ليميتد   

وعنوانة : بريدج واتر بلي�س ، واتر لني ، ليدز ، اإل اإ�س ١١ 5 بي زد ، اإجنلرا ، اململكة 
املتحدة 

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ١١
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

احلماية يف : ٢٠١٨/١٠/٢٢            وحتى تاريخ :  ٢٠٢٨/١٠/٢٢ 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
GHD  :بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم:  ١٢٠٩٦٧   بتاريخ: ٢٠٠٨/١٠/٢٢
وامل�سجلة حتت الرقم :  ١٠53٩٩
باإ�سم : جيميال جروب ليميتد   

وعنوانة : بريدج واتر بلي�س ، واتر لني ، ليدز ، اإل اإ�س ١١ 5 بي زد ، اإجنلرا ، اململكة 
املتحدة 

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٢١
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

احلماية يف : ٢٠١٨/١٠/٢٢            وحتى تاريخ :  ٢٠٢٨/١٠/٢٢ 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
RED GLOBE PRESS    : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 3٠٧٩٤٤   بتاريخ: ١٤/٢٠١٩/٠3
بيانات الأولوية:        

باإ�سم : �سربينجر نيت�سر هولدينجز ليمتد
وعنوانة :  ذا كامبو�س ، ٤ كرينان �سريت ، لندن ، اإن١ ٩ اإك�س دبليو ، اململكة املتحدة

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٤١
الكبار؛  تعليم  الو�سائط؛  ن�سر  الإنرنت؛  الرقمي عرب  الن�سر  الإلكروين؛ خدمات  الن�سر  الن�سر؛ خدمات  التدريب؛ خدمات  التعليم؛ توفري 
اأو من �سبكة  اإلكرونية غري قابلة للتنزيل من �سبكة حا�سوبية عاملية  املن�سورات الإلكرونية؛ توفري من�سورات  الن�سر عرب الإنرنت؛ توفري 
الختبارات  التعليمية؛  المتحانات  والكتب؛  والأوراق  العلمية  املجالت  ن�سر  والدوريات؛  للكتب  الإنرنت  عرب  الإلكروين  الن�سر  الإنرنت؛ 
التعليمية؛ عقد الدورات التعليمية؛ تقدمي الندوات التعليمية عرب الإنرنت؛ عقد ور�س العمل والندوات؛ كتابة الن�سو�س بخالف ن�سو�س 
والندوات  التعليمية  امل��وؤمت��رات  وعقد  تنظيم  الإن��رن��ت؛  على  التعليمية  وامل��واد  التعلم  ووح��دات  املرا�سالت  ودورات  التعليم  توفري  الدعاية؛ 
اإنتاج ون�سر الن�سو�س والكتب واملجالت  وور�س العمل والندوات؛ ترتيب واإقامة املعار�س؛ خدمات املكتبة والأر�سيف؛ خدمات املكتبة املتنقلة؛ 
اأو  اأي �سيغة �سوتية  اأو  اأو على احلا�سوب  اآلًيا  التعليمية يف �سكل مقروء  واملجالت العلمية وامل��واد املطبوعة واملعلومات عرب الإنرنت وامل��وارد 
ن�سية اأو جميعهم؛ اإنتاج ون�سر مواد امل�ساقات الدرا�سية واملواد املرئية وال�سمعية لأغرا�س التعليم والتدريب؛ الأخبار عرب الإنرنت وخدمات 
الن�سرات؛ توفري املعلومات التعليمية والتدري�سية والتوجيهية حول الأعمال والقت�ساد والعلوم الإن�سانية وال�سيا�سة والدرا�سات الدولية والعلوم 
الجتماعية وعلم الجتماع؛ خدمات الرفيه التلفزيوين والإذاعي؛ خدمات املكتبة البحثية عرب الإنرنت؛ خدمات املكتبة املقدمة عن طريق 
قاعدة بيانات حمو�سبة؛ ن�سر الكتب ال�سوتية؛ ن�سر الكتب الإلكرونية؛ توفري الكتب ال�سوتية عرب الإنرنت )غري قابلة للتنزيل(؛ توفري 
قابلة  الإنرنت )غري  املجالت عرب  توفري  الإنرنت؛  على  تفاعلية  تقدمي ق�س�س  للتنزيل(؛  قابلة  الإنرنت )غري  الإلكرونية عرب  الكتب 
للتنزيل(؛ تقدمي ال�سحف عرب الإنرنت )غري قابلة للتنزيل(؛ توفري دوريات على الإنرنت )غري قابلة للتنزيل(؛ توفري املعلومات واملراجعات 
املعلومات  توفري  وال��دوري��ات؛  وال�سحف  واملجالت  التفاعلية  والق�س�س  الإلكرونية  والكتب  ال�سمعية  والكتب  بالكتب  املتعلقة  والتو�سيات 
وا�سعة من  ب�ساأن جمموعة  واملحادثات  املعلومات  لتبادل  التعليمية؛ توفري فر�س  واملوؤ�س�سات  التعليم  والتعليقات يف جمال  واملقالت  والأخبار 

املوا�سيع عن طريق الأحداث احلية واملعلومات املر�سلة بالربيد.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من عبارة RED GLOBE PRESS مكتوبة باللغة الإجنليزية.

ال�سراطات : 
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 

3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
RED GLOBE PRESS    : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 3٠٧٩٤٦   بتاريخ: ١٤/٢٠١٩/٠3
بيانات الأولوية:         

باإ�سم :    �سربينجر نيت�سر هولدينجز ليمتد
وعنوانة :  ذا كامبو�س ، ٤ كرينان �سريت ، لندن ، اإن١ ٩ اإك�س دبليو ، اململكة املتحدة

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٤٢
اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحوث والت�سميم فيما يتعلق بها؛ خدمات التحليل والبحوث ال�سناعية؛ ت�سميم وتطوير برامج الكمبيوتر؛ 
ا�ست�سافة مواقع الويب؛ ا�ست�سافة املحتوى الرقمي على الإنرنت؛ ا�ست�سافة املحتوى الرقمي ، اأي املجالت العلمية واملدونات عرب الإنرنت؛ 
ت�سميم مواقع الإنرنت واإن�سائها وا�ست�سافتها و�سيانتها من اأجل الغري؛ مقدم خدمات التطبيقات، اأي ا�ست�سافة تطبيقات برامج الكمبيوتر 
الو�سائط  حمتويات  و�سغط  لل�سغط  برامج  وتطوير  ت�سميم  املتعددة؛  الو�سائط  حمتويات  وتوزيع  ملعاجلة  برامج  وتطوير  ت�سميم  للغري؛ 
املتعددة؛ ت�سميم وتطوير برامج ملعاجلة وتوزيع حمتويات الو�سائط املتعددة؛ توفري التحقق الإلكروين من الطلبات عرب الإنرنت اخلا�سة 
الربجميات  تطوير  املذكور؛  الرقمي  املحتوى  اإىل  بالو�سول  ذلك  بعد  للم�ستخدمني  ت�سمح  اإلكرونية  اإذن  رم��وز  واإن�ساء  الرقمي  باملحتوى 
الفنية؛  البيانات  حتليل  خدمات  املحو�سب؛  البيانات  حتليل  املختلفة؛  الربوتوكولت  واإىل  من  املتعددة  الو�سائط  وحمتوى  البيانات  لتحويل 
والن�سر  املتعددة  الو�سائط  جم��الت  يف  الكمبيوتر  برجمة  وال��دوري��ات؛  بالكتب  املتعلقة  الت�سميم  خدمات  الإن��رن��ت؛  عرب  املحتوى  مراقبة 
الإلكروين؛ ا�ست�سافة املن�سات على الإنرنت لالأغرا�س التعليمية؛ ا�ست�سافة بوابات الويب لالأغرا�س التعليمية؛ الربامج كخدمات؛ تطوير 
قواعد البيانات؛ �سيانة قواعد البيانات؛ مراقبة املحتوى واملراجع عرب الإنرنت املتعلقة باملقالت واملن�سورات التعليمية والأكادميية؛ توفري 
قواعد بيانات قابلة للبحث على الإنرنت حتتوي على معلومات عن البحوث العلمية والتكنولوجية والطب والتطوير؛ ا�ست�سافة مرافق ويب 
عرب الإنرنت لالآخرين مل�ساركة املحتوى عرب الإنرنت؛ املعلومات وال�ست�سارات واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة مبا �سبق ذكر؛ توفري من�سة 
اإنرنت للمواد التعليمية والربوية والتعليمية مبا يف ذلك الن�سخ التفاعلية واملعلومات املتعلقة بها؛ توفري املعلومات املتعلقة بالبحث والتطوير 
يف املجالت العلمية والتكنولوجية والطبية والدوائية والتكنولوجيا الأحيائية؛ توفري معلومات على �سبكة الإنرنت يف ميادين البحوث العلمية 
الو�سائط  اإىل  املادية  الو�سائط  الوثائق من  اأو  البيانات  ت�سميم فن اجلرافيك؛ حتويل  والبيوتكنولوجية؛  والدوائية  والطبية  والتكنولوجية 
الإلكرونية؛ تطوير الربجميات يف اإطار ن�سر الربجميات؛ توفري ا�ستخدام موؤقت للربامج التي ل ميكن تنزيلها عرب الإنرنت ل�ستخدامها 
يف الن�سر والطباعة؛ توفري قواعد بيانات على الإنرنت وقواعد بيانات ميكن البحث فيها على الإنرنت يف جمال �سبكات التوا�سل الجتماعي؛ 

توفري قواعد بيانات قابلة للبحث يف جمال �سبكات التوا�سل الجتماعي.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من عبارة RED GLOBE PRESS مكتوبة باللغة الإجنليزية.

ال�سراطات : 
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 

3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
RED GLOBE PRESS    : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 3٠٧٩٤٩   بتاريخ: ١٤/٢٠١٩/٠3
بيانات الأولوية:         

باإ�سم :    �سربينجر نيت�سر هولدينجز ليمتد
وعنوانة :  ذا كامبو�س ، ٤ كرينان �سريت ، لندن ، اإن١ ٩ اإك�س دبليو ، اململكة املتحدة

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٤5
اإىل  امل�ستندة  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  خدمات  الإن��رن��ت؛  عرب  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  خدمات 

الإنرنت؛ ترخي�س امللكية الفكرية.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من عبارة RED GLOBE PRESS مكتوبة باللغة الإجنليزية.

ال�سراطات : 
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
HEADSPRING    : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 3٠٨٠٧٩   بتاريخ: ١٨/٢٠١٩/٠3
بيانات الأولوية:         

باإ�سم :    كوربرت لرينينج اآليان�س اإل تي دي
وعنوانة :  منرب وان �ساوثورك بريدج ، لندن، اإ�س ئي ١ ٩ اإت�س اإل، اململكة املتحدة

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
الت�سويق  خدمات  الأعمال؛  معلومات  الأعمال؛  تقييم  الأعمال؛  يف  امل�ساعدة  الأعمال؛  ا�ست�سارات  خدمات 
التجارية  واملعار�س  التجارية  والفعاليات  املوؤمترات  واإج��راء  ترتيب  الأعمال؛  تطوير  خدمات  والرويج؛ 
ب�سبكات  املتعلقة  واخل��دم��ات  والج��ت��م��اع��ات  التمهيدية  الأع��م��ال  خ��دم��ات  التجارية؛  ال��ع��رو���س  وم��ع��ار���س 
الأعمال التجارية؛ توفري ون�سر املعلومات املتعلقة باخلدمات التمهيدية لالأعمال وخدمات �سبكات الأعمال 

التجارية؛ خدمات ال�ست�سارات والن�سح واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة HEADSPRING بالأحرف الإجنليزية.

ال�سراطات : 
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم :  ١٧٦٤٧٦         بتاريخ : ٢٠١٢/٠٧/١٠

امل�سجلة بالرقم :  ١٧٦٤٧٦         بتاريخ : ٢٠١٤/٠٢/٠٤
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١٩٨

بتاريخ : ٢٨/٢٠١٩/٠3
باإ�سم املالك :كوكو بك�س �س ز م م  

وعنوانة : مكتب رقم ١٠٨ بناية اليا�سمني ، �سارع �سالح الدين ، ابو هيل ، �س ب: ١٢١٢٨3 ، هاتف: 
٠٤٢5٠٦٧٦٧ ، فاك�س: ٠٤٢5٠٦٨٦٨ ، الإمارات العربية املتحدة

ا�سم املتنازل له :توبي كومباين )هونغ كونغ( ليمتد  
وعنوانة : ١٠/اإف. ، توبي تاور 5١-٤5 كوك �سوي رود ، كواي ت�سونغ ، نيو ترييتوري�س ، هونغ كونغ

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : ٢5
تاري�خ انتقال امللكية  :  ٢٠١٨/١٢/٢٠      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : ٠٧/٢٠١٩/٠3    

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
RED GLOBE PRESS    : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 3٠٧٩3٩   بتاريخ: ١٤/٢٠١٩/٠3
بيانات الأولوية:         

باإ�سم :    �سربينجر نيت�سر هولدينجز ليمتد
وعنوانة :  ذا كامبو�س ، ٤ كرينان �سريت ، لندن ، اإن١ ٩ اإك�س دبليو ، اململكة املتحدة

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٠٩
برامج الكمبيوتر؛ تطبيقات برامج الكمبيوتر؛ تطبيقات برامج الكمبيوتر قابلة للتنزيل؛ برامج تطبيقات للهواتف املحمولة والهواتف الذكية 
اإلكرونية قابلة للتنزيل؛ دوريات قابلة للتنزيل؛ قوامي�س قابلة  اللوحية؛ جهاز تدري�س؛ مواد تعليمية قابلة للتنزيل؛ مطبوعات  والأجهزة 
للتنزيل؛ كتب مرجعية قابلة للتنزيل؛ اأوراق عمل تعليمية قابلة للتنزيل؛ برامج تعليم؛ برامج كمبيوتر لإتاحة البحث عن البيانات؛ مطبوعات 
ون�سو�س  اإلكرونية  مطبوعات  اإلكرونية؛  كتب  اإلكرونًيا؛  مقروء  ب�سكل  و/اأو  اآلياً  مقروء  �سكل  يف  مطبوعات  متعددة؛  و�سائط  �سورة  يف 
اإلكرونية ور�سائل اإخبارية اإلكرونية و�سحائف معلومات اإلكرونية ومواد تعليم وتدريب اإلكرونية ووحدات تعلم اإلكرونية؛ اأفالم؛ املدونة 
ال�سوتية؛ البث عرب �سبكة الويب؛ مطبوعات الو�سائط املتعددة مبا يف ذلك املطبوعات املتاحة على الإنرنت، وعلى القر�س املدمج وعرب اأجهزة 
امل�ساعد الرقمي ال�سخ�سي واملن�سات املتنقلة؛ قواعد بيانات؛ ملفات �سور قابلة للتنزيل؛ ملفات �سوتية قابلة للتنزيل؛ برامج كمبيوتر لل�سراء 
وال�سراك يف حمتوى و�سائط رقمية؛ برامج كمبيوتر للتاأليف والتنزيل والإر�سال وامل�ساركة والبث وال�ستالم والتحرير وال�ستخراج والرميز 
وفك الت�سفري والعر�س واملعاجلة ونقل املحتوى والن�س والأعمال الب�سرية والأعمال ال�سمعية والأعمال ال�سمعية الب�سرية والبيانات وامللفات 
الكمبيوتر والت�سالت  الكمبيوتر و�سبكات  واأجهزة  املحمولة  الإلكرونية  الأجهزة  وال�سور عرب  والر�سومات  الإلكرونية  والوثائق والأعمال 
الوثائق؛ برامج كمبيوتر خا�سة بتقدمي  العاملية؛ تطبيقات تعليمية للمحمول والكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر تعليمية؛ برامج كمبيوتر لإدارة 
حمتوًى ل�سلكي؛ برامج كمبيوتر يف جمال الن�سر الإلكروين؛ برامج كمبيوتر لإتاحة تقدمي الو�سائط الإلكرونية عرب �سبكات الت�سالت؛ 
برامج الن�سر املكتبي؛ اأجهزة واأدوات تعليمية وتدري�سية اإلكرونية؛ كتب اإلكرونية؛ كتب �سوتية؛ كتب اإلكرونية قابلة للتنزيل؛ كتب رقمية 
�سور  واأف��الم  وبرامج  الفيديو  واأ�سرطة  الرقمية  الفيديو  واأقرا�س  مدجمة  واأقرا�س  م�سبًقا  م�سجلة  اأقرا�س  الإنرنت؛  من  للتنزيل  قابلة 

متحركة.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من عبارة RED GLOBE PRESS مكتوبة باللغة الإجنليزية.

ال�سراطات : 
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 

3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
RED GLOBE PRESS    : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 3٠٧٩٤٠   بتاريخ: ١٤/٢٠١٩/٠3
بيانات الأولوية:         

باإ�سم :    �سربينجر نيت�سر هولدينجز ليمتد
وعنوانة :  ذا كامبو�س ، ٤ كرينان �سريت ، لندن ، اإن١ ٩ اإك�س دبليو ، اململكة املتحدة

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ١٦
اأو  القرطا�سية  لأغ��را���س  ل�سقة  وم��واد  مل�سقات  قرطا�سية؛  فوتوغرافية؛  �سور  وكتب؛  مطبوعة  م��واد 
وتدري�سية؛ من�سورات مطبوعة؛ كتب؛  تعليمية  كاتبة وم�ستلزمات مكتبية؛ مواد  اآلت  املنزلية؛  الأغرا�س 
جمالت؛ ن�سرات اإخبارية؛ دوريات؛ برو�سورات؛ كتيبات؛ كرا�سات؛ اأدلة؛ جمالت علمية؛ ن�سرات املعلومات؛ 
بطاقات تهنئة؛ مواد دعائية وترويجية؛ كتالوجات؛ كتب خيالية وغري خيالية حول جمموعة متنوعة من 
املوا�سيع؛ من�سورات ترويجية؛ من�سورات تعليمية؛ من�سورات دورية؛ من�سورات مطبوعة؛ من�سورات مطبوعة 
يف جمالت الأعمال والقت�ساد والعلوم الإن�سانية وال�سيا�سة والدرا�سات الدولية والعلوم الجتماعية وعلم 
الجتماع؛ كتالوجات متعلقة باملواد التعليمية والتوجيهية والتدري�سية؛ اأقالم؛ اأقالم ر�سا�س؛ مل�سقات؛ 

قرطا�سية كتابة؛ قرطا�سية مكتبية.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من عبارة RED GLOBE PRESS مكتوبة باللغة الإجنليزية.

ال�سراطات : 
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
RED GLOBE PRESS    : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 3٠٧٩٤3   بتاريخ: ١٤/٢٠١٩/٠3
بيانات الأولوية:         

باإ�سم :    �سربينجر نيت�سر هولدينجز ليمتد
وعنوانة :  ذا كامبو�س ، ٤ كرينان �سريت ، لندن ، اإن١ ٩ اإك�س دبليو ، اململكة املتحدة

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
اأي، ترويج الب�سائع وخدمات الغري؛ تنظيم املعار�س واملعار�س  اإدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ وظائف مكتبية؛ خدمات الإع��الن،  الإع��الن؛ 
واملعلومات؛  ال�سوق  اأبحاث  خدمات  الت�سويق؛  بحوث  ال�سوق؛  حتليل  اإعالنية؛  لأغ��را���س  اأو  الأع��م��ال  لغر�س  اأو  جتارية  لأغ��را���س  التجارية 
ا�ستطالعات الراأي؛ العالقات العامة؛ خدمات العالقات العامة؛ ن�سر ن�سو�س الدعاية؛ وكالت الدعاية؛ كتابة ن�سو�س الدعاية؛ توفري دليل 
املعلومات  البيانات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ جتميع  املعلومات التجارية على الإنرنت؛ بحث تبني الأن�سطة والفعاليات؛ جتميع وتنظيم 
املعامالت  اإر���س��ال  اأج��ل  من  الكمبيوتر  بيانات  قواعد  جتميع  العاملية؛  الكمبيوتر  �سبكة  عرب  متاحة  للبحث  قابلة  بيانات  قواعد  يف  التجارية 
اإدارة  خدمات  املحو�سبة؛  البيانات  اإدارة  الكمبيوتر؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  جتميع  املالية؛  واملعلومات  الهوية  وحتديد  وحفظها  وعر�سها 
اإدارة قواعد البيانات؛ توفري دليل املعلومات التجارية على الإنرنت؛ فرز املعلومات وحتريرها يف قواعد  قواعد البيانات املحو�سبة؛ خدمات 
بيانات الكمبيوتر؛ ترتيب ال�سراكات ال�سحفية )لالآخرين(؛ ترتيب ا�سراكات الت�سالت لالآخرين؛ ترتيب ا�سراكات الو�سائط لالآخرين؛ 
الت�سويق يف اإطار ن�سر الربامج؛ جتميع الأدلة للن�سر على الإنرنت؛ خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة عرب الإنرنت فيما يتعلق 
امل�سجلة م�سبًقا، والأقرا�س  ال�سوتية، والأقرا�س  التعليم، والكتب الإلكرونية، والكتب  القابلة للتنزيل، واأجهزة  املن�سورات الإلكرونية  ببيع 
املدجمة، واأقرا�س الفيديو الرقمية، واأ�سرطة الفيديو ، واملواد املطبوعة، والكتب، واملواد التعليمية والتدري�سية، واملن�سورات املطبوعة، واملجالت 
والن�سرات الإخبارية والدوريات والربو�سورات والكتيبات والكرا�سات والأدلة واملجالت العلمية ون�سرات املعلومات وبطاقات التهنئة والكتالوجات 
والكتب اخليالية وغري اخليالية يف جمموعة متنوعة من املوا�سيع واملن�سورات الرويجية واملن�سورات التعليمية واملن�سورات الدورية والأقالم 
واأقالم الر�سا�س واملل�سقات وقرطا�سية الكتابة والقرطا�سية املكتبية؛ حتديث و�سيانة البيانات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ حتديث و�سيانة 
املعلومات يف ال�سجالت؛ توفري �سوق على الإنرنت للم�سرين والبائعني لل�سلع واخلدمات؛ خدمات ا�ستخبارات ال�سوق؛ خدمات جتميع ت�سكيلة 
من ال�سلع ل�سالح الغري مما ميكن العمالء من عر�س هذه الب�سائع و�سرائها ب�سهولة يف متجر الكتب؛  خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح 
الغري مما ميكن العمالء من عر�س هذه الب�سائع و�سرائها ب�سهولة من كتالوج املن�سورات عن طريق الربيد اأو عن طريق الت�سالت؛ خدمات 

ا�سرجاع املعلومات؛ جتميع البيانات لأغرا�س البحث يف جمال العلوم والطب.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من عبارة RED GLOBE PRESS مكتوبة باللغة الإجنليزية.

ال�سراطات : 
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 

3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
HEADSPRING    : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 3٠٨٠٨٠   بتاريخ: ١٨/٢٠١٩/٠3

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    كوربرت لرينينج اآليان�س اإل تي دي

وعنوانة :  منرب وان �ساوثورك بريدج ، لندن، اإ�س ئي ١ ٩ اإت�س اإل، اململكة املتحدة
�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٤١
الدرا�سية  امل�ساقات  وتقدمي  ت�سميم  وتدريبية؛  تعليمية  برامج  وتقدمي  ت�سميم  المتحانات؛  خدمات  التدريب؛  خدمات  التعليم؛  خدمات 
والمتحانات؛ توفري العتماد التعليمي؛ اإ�سدار �سهادات التدريب واجلوائز اخلا�سة بالتعليم؛ خدمات التعليم املتعلقة بالأعمال و/اأو خدمات 
الأعمال؛ تخطيط الفعاليات التعليمية وترتيبها واإجرائها؛  توفري التدريب؛ عقد م�ساقات درا�سية باملرا�سلة؛ توفري التدريب و/اأو الفعاليات 
والتعليم عن طريق  والتوجيه  والبحث  التدري�س  ال�سبكي؛  التوا�سل  العمل وفعاليات  والندوات وور�س  واملوؤمترات  املعار�س  التعليمية؛ توفري 
قواعد بيانات الكمبيوتر؛ توفري الو�سول اإىل املواد املرئية وال�سوتية للتعليم؛ تقدمي التغذية الراجعة للمعلمني عن تقدم الطالب؛ تدريب 
املعلمني؛ خدمات التدري�س مب�ساعدة الكمبيوتر؛ التعليم عرب الإنرنت لتقييم وحت�سني تعلم الطالب اأو تدريب املعلمني؛ توفري التعلم عن 
بعد لتعليم الكبار؛ خدمات الن�سر؛ ن�سر من�سورات اإلكرونية؛ خدمات الن�سر الإلكروين؛ توفري املن�سورات الإلكرونية عرب الإنرنت؛ خدمات 
املتعلقة  الإلكرونية  اأو  املطبوعة  امل��واد  توزيع  الإن��رن��ت؛  عرب  التعليمية  امل��واد  توفري  العاملية؛  وال�سبكة  الإنرنت  طريق  عن  املقدمة  الن�سر 
بالتعليم؛ تطوير ون�سر املواد التعليمية؛ توفري كتيبات رقمية وكتيبات تعليمية ومواد تعليمية يف جمال التعليم؛ تنظيم امل�سابقات واجلوائز 
واملدونات  الأف��الم  وتوزيع  وتقدمي  وعر�س  اإنتاج  والرفيهية؛  الثقافية  الأح��داث  وترتيب  تنظيم  الرفيهية؛  والأن�سطة  والأل��ع��اب  والأل��غ��از 
والندوات عرب الإنرنت والإر�ساليات ال�سبكية ال�سوتية واملرئية والأخبار؛ خدمات ال�ست�سارات والن�سح واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات 

املذكورة اأعاله.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة HEADSPRING بالأحرف الإجنليزية.

ال�سراطات : 
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 

3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم :  ٧53٤٧          بتاريخ : ١١/٢٦/٢٠٠5

امل�سجلة بالرقم :  ٧5٤3٧          بتاريخ : ٢٠١١/٠٩/٢٩
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١٩٨

بتاريخ : ٢٨/٢٠١٩/٠3
باإ�سم املالك :اراندكو انف�ستمنت�س ليمتد  

اململكة   ، املتحدة  اململكة   ، بي  اي��ه٤اي��ه  �سي٤  اإي   ، لندن   ، �سريت  فارينغدن   ٢5  ، فلور   ٦  : وعنوانة 
املتحدة

ا�سم املتنازل له :�سي �سي بي بيه اإل تي دي  
وعنوانة : ١١ فلور تو �سنو هيل ، كوينزواي ، برمنغهام ، اإجنلرا ، بي٤ ٦دبليو اآر ، اململكة املتحدة

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
تاري�خ انتقال امللكية  :  ٢٠١٨/٠٦/٢٠      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : ٠٧/٢٠١٩/٠3    

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم :  ٧5٤3٨          بتاريخ : ١١/٢٦/٢٠٠5

امل�سجلة بالرقم :  ٧5٤3٨          بتاريخ : 3٠/٢٠٠٩/٠٨
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١٩٨

بتاريخ : ٢٨/٢٠١٩/٠3
باإ�سم املالك :اراندكو انف�ستمنت�س ليمتد  

اململكة   ، املتحدة  اململكة   ، بي  اي��ه٤اي��ه  �سي٤  اإي   ، لندن   ، �سريت  فارينغدن   ٢5  ، فلور   ٦  : وعنوانة 
املتحدة

ا�سم املتنازل له :�سي �سي بي بيه اإل تي دي  
وعنوانة : ١١ فلور تو �سنو هيل ، كوينزواي ، برمنغهام ، اإجنلرا ، بي٤ ٦دبليو اآر ، اململكة املتحدة

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3٦
تاري�خ انتقال امللكية  :  ٢٠١٨/٠٦/٢٠      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : ٠٧/٢٠١٩/٠3    

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم :  ٧5٤3٩          بتاريخ : ١١/٢٦/٢٠٠5

امل�سجلة بالرقم :  ٧5٤3٩          بتاريخ : ٢٠٠٩/٠٩/٢٩
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١٩٨

بتاريخ : ٢٨/٢٠١٩/٠3
باإ�سم املالك :اراندكو انف�ستمنت�س ليمتد  

وعنوانة : ٦ فلور ، ٢5 فارينغدن �سريت ، لندن ، اإي �سي٤ ايه٤ايه بي ، اململكة املتحدة ، اململكة املتحدة
ا�سم املتنازل له :�سي �سي بي بيه اإل تي دي  

وعنوانة : ١١ فلور تو �سنو هيل ، كوينزواي ، برمنغهام ، اإجنلرا ، بي٤ ٦دبليو اآر ، اململكة املتحدة
�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : ٤٢
تاري�خ انتقال امللكية  :  ٢٠١٨/١٠/٢3      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : ٠٧/٢٠١٩/٠3    

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم :  ٧535٠          بتاريخ : ١١/٢٦/٢٠٠5

امل�سجلة بالرقم :  ١٤٩٨٤٠          بتاريخ : ٢٠١١/٠٩/١١
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١٩٨

بتاريخ : ٢٨/٢٠١٩/٠3
باإ�سم املالك :اراندكو انف�ستمنت�س ليمتد  

وعنوانة : ٦ فلور ، ٢5 فارينغدن �سريت ، لندن ، اإي �سي٤ ايه٤ايه بي ، اململكة املتحدة ، اململكة 
املتحدة

ا�سم املتنازل له :�سي �سي بي بيه اإل تي دي  
اململكة   ، اآر  ٦دبليو  ب��ي٤   ، اإجن��ل��را   ، برمنغهام   ، كوينزواي   ، هيل  �سنو  تو  فلور   ١١  : وعنوانة 

املتحدة
�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
تاري�خ انتقال امللكية  :  ٢٠١٨/١٠/٢3      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : ٠٧/٢٠١٩/٠3    

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم :  ٧535١          بتاريخ : ١١/٢٦/٢٠٠5

امل�سجلة بالرقم :  ٩٢١٩5          بتاريخ : ٢٠٠٩/١٢/١٤
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١٩٨

بتاريخ : ٢٨/٢٠١٩/٠3
باإ�سم املالك :اراندكو انف�ستمنت�س ليمتد  

اململكة   ، املتحدة  اململكة   ، بي  اي��ه٤اي��ه  �سي٤  اإي   ، لندن   ، �سريت  فارينغدن   ٢5  ، فلور   ٦  : وعنوانة 
املتحدة

ا�سم املتنازل له :�سي �سي بي بيه اإل تي دي  
وعنوانة : ١١ فلور تو �سنو هيل ، كوينزواي ، برمنغهام ، اإجنلرا ، بي٤ ٦دبليو اآر ، اململكة املتحدة

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3٦
تاري�خ انتقال امللكية  :  ٢٠١٨/١٠/٢3      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : ٠٧/٢٠١٩/٠3    

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم :  ٧535٢          بتاريخ : ١١/٢٦/٢٠٠5

امل�سجلة بالرقم :  ١53٧١٤          بتاريخ : ٢٠١١/٠٩/٢٨
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١٩٨

بتاريخ : ٢٨/٢٠١٩/٠3
باإ�سم املالك :اراندكو انف�ستمنت�س ليمتد  

اململكة   ، املتحدة  اململكة   ، بي  اي��ه٤اي��ه  �سي٤  اإي   ، لندن   ، �سريت  فارينغدن   ٢5  ، فلور   ٦  : وعنوانة 
املتحدة

ا�سم املتنازل له :�سي �سي بي بيه اإل تي دي  
وعنوانة : ١١ فلور تو �سنو هيل ، كوينزواي ، برمنغهام ، اإجنلرا ، بي٤ ٦دبليو اآر ، اململكة املتحدة

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : ٤٢
تاري�خ انتقال امللكية  :  ٢٠١٨/١٠/٢3      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : ٠٧/٢٠١٩/٠3   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 
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•• دبي-الفجر:

ك���رم ال��ع��م��ي��د ع��ب��د احل��ل��ي��م حممد 
م���دي���ر مركز  ال���ه���ا����س���م���ي،  اأح����م����د 
ال�سيد  بالنيابة،  الق�سي�س  �سرطة 
اآ�سيوي  حممد نظام الدين حممد، 
ال�سرطة  لت�سليمه  وذلك  اجلن�سية، 
درهم  12األف  ق����دره  م���ايل  م��ب��ل��غ 
مبواقف  وج��ده��ا  ال�سيكات  وبع�س 
مركبات رملية يف منطقة اخت�سا�س 
احلليم  عبد  العميد  وق���دم  امل��رك��ز. 
ال��ه��ا���س��م��ي، خ���الل ال��ت��ك��رمي الذي 
العزيز  عبد  نا�سر  ال��رائ��د  ح�سره 
اخل����اج����ة، رئ���ي�������س ق�����س��م ال�������س���وؤون 
وتقدير  ���س��ك��ر  ����س���ه���ادة  الإداري����������ة، 
الدين،  نظام  ملحمد  رمزية  وهدية 
وذل����ك لأم���ان���ت���ه وح��ر���س��ه ع��ل��ى رد 
اأن هذا  الأمانات لأ�سحابها، موؤكداً 
دور  تفعيل  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  التكرمي 
ال�سراكة املجتمعية بني �سرطة دبي 
احلميدة  اخل�سال  وبث  واجلمهور، 
من  بيد  ي��داً  والعمل  التعاون  وروح 

اأج��ل ب�سط الأم��ن والأم���ان يف ربوع 
الوطن، م�سيداً بالدور الكبري الذي 

يقوم به اأفراد املجتمع وم�ساهمتهم 
الدولة  ب�سمعة  ب��الرت��ق��اء  الفاعلة 

امل��ث��م��ر م��ع الأجهزة  ت��ع��اون��ه��م  ع��رب 
الأمنية.

•• ال�شارقة-الفجر:

على  العلني  امل���زاد  اإط���الق  مبنا�سبة 
اليوم  اأرق��ام لوحات املركبات املميزة  
ال�����س��ب��ت امل���واف���ق ال��ث��ال��ث ع�����س��ر من 
اجلواهر  م��رك��ز  اجل�����اري يف  اأب���ري���ل 
مع  بالتعاون  واملوؤمترات  للمنا�سبات 
الرائدة  ال�سركة  للمزادات،  الإم��ارات 
العلنية  امل������زادات  وت��ن��ظ��ي��م  ادارة  يف 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  والل���ك���رون���ي���ة 
الزري  �سيف  ال���ل���واء  اأك���د  الأو����س���ط، 
ال�سارقة  �سرطة  عام  قائد  ال�سام�سي 
برنامج  وف����ق  ي���ق���ام  امل������زاد  ه����ذا  اأن 
اللجنة  قبل  م��ن  م�سبقاً  ُمعد  زمني 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  يف  امل�������س���رك���ة 
لإجناز وتطبيق م�سروع بيع اللوحات 
اعتمدت  ح��ي��ث  الإم������ارة،  امل��م��ي��زة يف 
لبيع  زمنياً حم��دداً  برناجماً  اللجنة 
ه���ذه ال��ل��وح��ات ط����وال ع���ام 2019 
�سواًء عرب البيع باملزاد العلني املبا�سر 
باملزاد  البيع  خالل  من  اأو  للجمهور 

الألكروين.
الربنامج  هذا  اأن  ال�سام�سي  واأ�ساف 
قد جاء ا�ستجابة من اللجنة لرغبة 

امل��واط��ن��ني واملقيمني  ع��دد كبري م��ن 
وان�سجاماً  وخ���ارج���ه���ا،  الإم�������ارة  يف 
لإقتناء  املجتمع  اأف���راد  تطلعات  م��ع 
معايري  وف������ق  امل����م����ي����زة  ال����ل����وح����ات 
ال�����س��ف��اف��ي��ة، وت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س اأم���ام 
القيادة  تعمل  ه���دف  وه���و  اجل��م��ي��ع، 
العامة ل�سرطة ال�سارقة على تر�سيخه 
خالل اأدائها لكافة مهامها وخدماتها 
التي تقدمها لأفراد املجتمع، متمنياً 
املزاد  يف  امل�ساركني  جلميع  التوفيق 
وال�ستمتاع بهذه التجربة، والأجواء 
الذي  لهذا احلدث  امل�ساحبة  املميزة 
لوحات  وحم���ب���ي  ع�������س���اق  ي���ن���ت���ظ���ره 
و�سيتم  ال��دول��ة.  يف  املميزة  امل��رك��ب��ات 
اخلا�سة  للمركبات  لوحة   55 ط��رح 
العلني  املزاد  اأرقاماً مميزة يف  حتمل 
الذي ويت�سمن لوحة فردية واحدة، 
لوحة  و15  ث���ن���ائ���ي���ة،  ل����وح����ات  و4 
و16  رباعية،  لوحة  و20   ثالثية، 

لوحة خما�سية. 
املميزة  الأرق����ام  على  امل���زاد  وينطلق 
يف  الثالثة”  “الفئة  م��ن  وجميعها 
ُيعترب  حيث  اخلام�سة  ال�ساعة  مت��ام 
ال���رق���م )8( م���ن ب���ني اأب�����رز الأرق�����ام 

امل��ط��روح��ة ب��اإع��ت��ب��اره ال��رق��م الفردي 
الوحيد املتاح يف هذا املزاد من الفئة 
ال��ث��ال��ث��ة، وم��ن اأب���رز الأرق����ام املميزة 
الأرقام  امل��زاد  يف  املطروحة  الأخ���رى 
و )177(  و )23(  و )99(   )17(
و )222( و )900( و )1115( و 
من  العديد  جانب  اإىل   )22222(
اإىل  الأرق���ام الأخ���رى التي قد ترمز 
حمببة  اأرق����ام  م�سفوفة  اأو  ت��واري��خ 
لعدد كبري من ال�سخا�س واملهتمني 

باقتناء اأرقام لها دللة معينة.
املناعي  مطر  اهلل  عبد  �سعادة  وق���ال 
والع�سو  الإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
امل��ن��ت��دب ل����الإم����ارات ل���ل���م���زادات، اإن 
ال�سارقة  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
ع�ساق  اأم��ام  الفر�سة  جم��دداً  اأتاحت 
للوحات  امل���م���ي���زة  الأرق���������ام  اق���ت���ن���اء 
���س��ي��ارات��ه��م ل��ل��دخ��ول يف امل����زاد الذي 
تديره “الإمارات للمزادات” يف اإطار 
الرا�سخة  ال�سراتيجية  ال�����س��راك��ة 
يوما  املطرد  ومنوها  اجلانبني،  بني 
التي  النجاحات  �سوء  على  ي��وم  بعد 

تتواىل ف�سولها منذ �سنوات.
املزاد  ي�ستقطب  اأن  امل��ن��اع��ي  وت��وق��ع 

باقتناء  الراغبني  من  كبرية  اأع���داداً 
اأرقام مميزة ل�سياراتهم،  لوحات ذات 
م���ن داخ�����ل الإم�������ارة وخ���ارج���ه���ا واأن 
ويف  ج��دي��دة  قيا�سية  م��ب��ال��غ  ي�سجل 
اإىل  م�����س��رياً   ،)8( ال��رق��م  مقدمتها 
ف��ئ��ة مميزة  ه���ي  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ف��ئ��ة  اأن 
للراغبني  ومُي�����ك�����ن  ذات�����ه�����ا.  ب���ح���د 
ب������الط������الع ع���ل���ى ج���م���ي���ع الأرق���������ام 
املوقع  امل��زاد من خ��الل  املعرو�سة يف 
 www. ل���ل�������س���رك���ة  الإل������ك������روين 
 EmiratesAuction.com
التطبيق  حت���م���ي���ل  خ������الل  م����ن  اأو 
من  للمزادات”  ل�”الإمارات  املجاين 
اأو  “جوجل بالي”،  �ستور” اأو  “اأبل 
ع��رب زي���ارة م��رك��ز خ��دم��ة املتعاملني 
لل�سركة يف مبنى اإدارة املرور مبنطقة 
الراغبني  ع��ل��ى  وي��ت��وج��ب  ال��رم��ث��اء. 
يحق  الذين  العلني  باملزاد  بامل�ساركة 
ل��ه��م ام��ت��الك ع���دد غ��ري حم���دد من 
اإي���داع �سيك تاأمني  امل��م��ي��زة،  الأرق����ام 
عند الت�سجيل، مع �سرورة احل�سور 
ب���دء فعالياته  م���ن  ك���اف  وق���ت  ق��ب��ل 
وي����ع����ت����رب ح���������س����ور امل����������زاد جم����اين 

للجمهور.

•• ال�شارقة-وام: 

القا�سمي  ب���ن ح��م��ي��د  ال�����س��ي��خ حم��م��د  اف��ت��ت��ح 
املجتمعية  والتنمية  الإح�����س��اء  دائ���رة  رئي�س 
بال�سارقة يرافقه ال�ستاذ الدكتور ر�ساد �سامل 
ملتقى  الأول  اأم�س  القا�سمية  اجلامعة  مدير 
ال��ث��ق��اف��ات وال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه اجل��ام��ع��ة �سمن 
فعالياتها وبراجمها لعام 2019م يف اإطار ما 
للدار�سني  ثقايف  تنوع  اجلامعة من  به  تتميز 

الذين ينحدرون من 70 دولة حول العامل .
ب��ن ح��م��ي��د القا�سمي  ال�����س��ي��خ حم��م��د  وت��ف��ق��د 

واحل�����س��ور اأج��ن��ح��ه امل��ل��ت��ق��ى ال����ذي ���س��م 17 
وح�سارة  ت��اري��خ  الطلبة  فيها  ع��ر���س  جناحا 

بلدانهم وعادتهم واأبرز املاأكولت.
ال����دول عر�سا  ت��ل��ك  اأب��ن��اء  وق���دم الطلبة م��ن 
اأج��ن��ح��ت��ه��م وال���ت���ي ���س��م��ت �سورا  مل��ح��ت��وي��ات 
واأعالما وموروثات ثقافة اأوطانهم وتاريخها 
ومواقع  وزراع���ة  �سناعة  م��ن  ب��ه  ت�ستهر  وم��ا 

تراثية.
القا�سمي يف  ال�سيخ حممد بن حميد  وجت��ول 
جناحا   11 �سمت  وال��ت��ي  الطالبات  اأج��ن��ح��ة 
ع���ن ثقافات  ���س��رح��ا  ف��ي��ه��ا  ق���دم���ن  م��ت��ن��وع��ا 

اأوطانهن واأبرز معامل واإجنازات بالدهن وما 
ت�ستهر به من ماأكولت و اأزياء .

القا�سمي  ب���ن ح��م��ي��د  ال�����س��ي��خ حم��م��د  وت���اب���ع 
واحل�����س��ور ال��ع��رو���س امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي قدمها 
الطلبة على م�سرح اجلامعة لكل من اأفريقيا 
واأفغان�ستان  وم�����س��ر  ال�����س��ام  وب���الد  وال�����س��ني 
الثقافات  . ويهدف ملتقى  والهند والإم��ارات 
التي حتر�س اجلامعة القا�سمية على تنظيمه 
طالبها  ملختلف  الفر�سة  اإت��اح��ة  اإىل  �سنويا 
وعاداتهم  اأوط���ان���ه���م  ث��ق��اف��ة  ع���ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري 
بجانب  ب��الده��م  ب��ه  تتميز  وم���ا  وت��ق��ال��ي��ده��م 

الراث  وج��وان��ب  والفلكلور  فنونهم  ع��ر���س 
التي متوج لديهم كون اجلامعة القا�سمية من 
طلبة  ت�سم  التي  ال��دول��ة  يف  اجلامعات  اأك��ر 
من خمتلف اأرجاء العامل ومن كافة قاراتها. 
ح�����س��ر الف��ت��ت��اح حم��م��د خ��م��ي�����س م���ن معهد 
ال�سارقة للراث وفوؤاد مورينا م�ست�سار �سفارة 
جمهورية كو�سوفا وربيع الأول وزير مفو�س 
ل�����س��ف��ارة ن��ي��ج��ريي��ا ب��ج��ان��ب ع���دد م��ن اأع�ساء 
ال��ه��ي��ئ��ة الأك��ادمي��ي��ة وع���م���ادة ����س���وؤون الطلبة 
ب��اجل��ام��ع��ة ول��ف��ي��ف م��ن امل��دع��وي��ن والأه����ايل 

وطلبة اجلامعة.

واجهة املجاز املائية يف ال�سارقة.. مرافق خدمية متكاملة يف وجهة واحدة 
•• ال�شارقة-الفجر:

الإمارة  �سكان  ال�سارقة مكانة متميزة بني  املائية يف  املجاز  تكت�سب واجهة 
وزوارها و�سينّاحها، باعتبارها وجهة ترفيهية ت�ستقطب جميع اأفراد العائلة 
خمتلف  يف  الطلق  ال��ه��واء  يف  تقام  التي  املتنوعة  الفعاليات  يف  للم�ساركة 
م��راف��ق��ه��ا وع��ل��ى م���دى ال���ع���ام.   وت�سعى ال��واج��ه��ة ع��رب امل��راف��ق اخلدمية 
وفئاتهم  اأع��م��اره��م  مبختلف  وال�سياح  ل��ل��زوار  توفرها  التي  والرفيهية 
لتقدمي جتربة ممتعة تلبي احتياجاتهم، وتعك�س غنى الإمارة بالوجهات 
مروة  وقالت  اهتماماته.   مبختلف  اجلمهور  ت�ستقطب  التي  ال�سياحية 
الواجهة  “تعترب  امل��ائ��ي��ة:  امل��ج��از  ل��واج��ه��ة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�سام�سي،  عبيد 
اأفراد العائالت والأ�سدقاء ووجهة  مق�سداً مثالياً لق�ساء وقت ممتع مع 
تنا�سب  التي  الفعاليات والن�ساطات الرفيهية  العديد من  متكاملًة توفر 

اجلميع كباراً و�سغاراً«. 
خ�سراء  وم�ساحات  امل�ستوى  عاملية  مبرافق  تتميز  الواجهة  اأن  واأو�سحت 
املطاعم  اأرق��ى  و�سل�سلة من  الأط��ف��ال،  لأل��ع��اب  واأم��اك��ن خم�س�سة  وا�سعة، 

واملقاهي املحلية والعاملية.

م�شاحات خ�شراء لتعزيز احلياة ال�شحية 
توفر الواجهة م�ساحات خ�سراء وا�سعة بت�ساميم ت�سر الناظرين ما يجعلها 
للقاء  وكذلك  الطلق،  ال��ه��واء  يف  واليوغا  الريا�سة  ملمار�سة  ملهماً  مكاناً 
الأ�سدقاء واأفراد العائلة وال�ستمتاع بليايل ال�سارقة واأ�سوائها ال�ساحرة.  

م�شمار للجري 
تت�سمن الواجهة م�سماراً خا�ساً للجري م�سمماً مبوا�سفات عاملية وبطول 

ملحبي اجلري مبا يحفز على ممار�سة  مثالياً  خياراً  ويعترب  مراً،   750
الريا�سة وال�ستمتاع بجمال الطبيعة. 

غرفة للعناية بالطفل   
حتتوي واجهة املجاز على غرفة للعناية بالطفل م�سممة خ�سي�ساً ل�سمان 
الغرفة  تزويد  مت  حيث  بطفلها،  العناية  اأث��ن��اء  وخ�سو�سيتها  الأم  راح��ة 

مبختلف و�سائل الراحة واخلدمات لالهتمام بالطفل وتبديل مالب�سه. 

م�شجد التق�ى 
بت�سميم  يتميز  ال���ذي  ال��ت��ق��وى  م�سجد  امل��ائ��ي��ة  امل��ج��از  واج��ه��ة  حتت�سن 
ال�سارقة، ومينح  ملدينة  البديع  الإ�سالمي  الطابع  يعك�س  فريد  معماري 
للرجال  واح��دة  وا�سعتني  قاعتني  يت�سمن  حيث  روحانياً  �سعوراً  املكان 

واأخرى لل�سيدات. 

خدمة امل�اقف الكهربائية 
وحر�ساً من اإدارة واجهة املجاز املائية للحفاظ على البيئة وتعزيز جتربة 
اأ�سحابها  بينما ي�ستمتع  الكهربائية،  ال�سيارات  الزوار، توفر خدمة �سحن 

باأوقاتهم مع اأفراد العائلة والأ�سدقاء.  

حافالت �شياحية ال�شتك�شاف �شحر ال�شارقة 
ت��وف��ر ال��واج��ه��ة ل����زوار ال�����س��ارق��ة ف��ر���س��ة ال���س��ت��م��ت��اع ب��امل��ن��اظ��ر الطبيعية 
واملواقع  واملتاحف  ال�سعبية  والأ���س��واق  ال�سياحية  املعامل  اأب��رز  وا�ستك�ساف 
“جولة  ت��زخ��ر بها الإم����ارة البا�سمة ع��رب خ��دم��ة ح��اف��الت  ال��ت��ي  الأث��ري��ة 

�سياحية يف ال�سارقة” التي تتوقف يف الواجهة. 

حممد بن حميد القا�سمي يفتتح ملتقى الثقافات للجامعة القا�سمية

•• دبي -وام:

واملوا�سالت  ال��ط��رق  هيئة  متعاملي  جمل�س  بحث 
بدبي خالل لقاء عقده مع طلبة اجلامعات يف دبي 
وعموم دولة الإم��ارات تطوير خدمات الهيئة وفقا 

للعديد من املقرحات التي تقدم بها الطلبة.
مت خ����الل اجل��ل�����س��ة ال���ت���ي ح�����س��ره��ا حم��م��د عبيد 
جمل�س  رئي�س  الهيئة  م��دي��ري  جمل�س  ع�سو  امل��ال 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ب��ح��ث ال��ك��ث��ري م��ن امل��ق��رح��ات البناءة 

املعنية  وامل��وؤ���س�����س��ات  القطاعات  املجل�س  وج��ه  ال��ت��ي 
تنفيذ  منها:  تنفيذها  اإمكانية  بدرا�سة  الهيئة  يف 
ع���دد م���ن ال���ور����س ال��ت��وع��وي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة لطلبة 
اجلامعات تعنى باخلدمات املقدمة من هيئة الطرق 
واملوا�سالت بهدف ت�سجيعهم على ا�ستخدام جميع 
الأجرة وغريها  التنقل اجلماعي ومركبات  اأمناط 
م��ن اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة.. وور�����س ت��وع��وي��ة اأخ���رى 
نقاط  وبرنامج  واأن��واع��ه��ا  ن��ول  ببطاقات  للتعريف 
الولء  نول بال�س .. كما وجه بدرا�سة اإمكانية و�سع 

حروف بارزة على طريقة برايل على جانب بطاقة 
املجل�س  ���ه  ووجنّ  . البطاقة  بنوعية  للتعريف  ن��ول 
مبنطقة  املكيفة  امل��واق��ف  ع��دد  زي��ادة  بدرا�سة  اأي�سا 
الرطوبة  معدلت  لرتفاع  نظرا  اجلامعية  املدينة 
ودرج��ات احل��رارة يف ال�سيف وبهدف ت�سجيع طلبة 
اجل��ام��ع��ات ل���س��ت��خ��دام احل��اف��الت ال��ع��ام��ة وو�سائل 
وزي��ادة عدد خطوط احلافالت يف  النقل اجلماعي 
لت�سجيعهم  باملواطنني  اخلا�سة  ال�سكنية  املناطق 

على ا�ستخدام و�سائل النقل اجلماعي.

•• ال�شارقة –الفجر:

اأطلق جمل�س �ساحية اخلالدية وهو اأحد املجال�س 
التابعة لدائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى مبحكومة 
اأهايل  ا�ستهدفت  توعوية  �سحية  مبادرة  ال�سارقة 
الحياء ال�سكنية التابعة لل�ساحية وذلك بالتعاون 
هذه  وت���اأت���ي  ب��ال�����س��ارق��ة.  ال���زه���راء  م�ست�سفى  م��ع 
الفعالية لتعزز من و�سائل التوعية ال�سحية وطرق 
ال�سعادة  لتعزيز  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  على  املحافظة 
ال�سحية وو�سع ال�سبل الكفيلة لرفع ن�سبة القدرة 
الروؤية  م��ع  ي��ت��واف��ق  مم��ا  الأه����ايل  لكافة  البدنية 
م�ستويات  رفع  اإىل  والرامية  لل�ساحية  املجتمعية 
الهتمام بال�سحة يف كافة الأوقات وتناول الأطعمة 
�سعادة خلفان  الفعالية كاًل من  ال�سحية. وح�سر 

���س��ع��ي��د امل����ري رئ��ي�����س جم��ل�����س اخل��ال��دي��ة وحممد 
والأع�ساء  املجل�س  رئي�س  نائب  جر�س  ب��ن  را���س��د 
علي حمد بن �سيفان وحممد علي بن هده و�سيف 
اأح��م��د امل��ط��وع وم��ط��ر غ���امن ال�����س��وي��دي وعبداهلل 
وم�سوؤويل  املجال�س  اإدارة  مدير  الكابوري  �سليمان 
املجال�س  وم��وظ��ف��ي  وامل�����س��اح��ة  التخطيط  دائ����رة 
واأعيان اأهايل ال�ساحية. فيما ح�سر من م�ست�سفى 
الزهراء بال�سارقة كاًل من �سانتو�س �سكاريا املدير 
امل�ست�سفى وج���رى خالل  اأط��ب��اء  ال��ع��ام وع���دد م��ن 
املبادرة تكثيف التوعية بالتغطية ال�سحية ال�ساملة 
واخلدمات والدعم الذي تقدمه املن�ساآت ال�سحية 
ال�سحة.  متابعة  واأهمية  عليها  احل�سول  وكيفية 
وكرم �سعادة خلفان �سعيد املري م�ست�سفى الزهراء 
التوعوية  املجل�س  ب��رام��ج  يف  مل�ساركتها  بال�سارقة 

اخلالدية  �ساحية  لأه���ايل  الطبية  وال�ست�سارات 
على مدى يومني متوا�سلني. وبهذه املنا�سبة اأ�سار 
املري باأن فعالية يوم ال�سحة العاملي تعد من اأهم 
ي�سعى جمل�س �ساحية اخلالدية  التي  املو�سوعات 
ال�ساحية  اأه��ايل  توعية  بهدف  فيها،  امل�ساركة  اإىل 
ب�سكل  �سحتهم  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  اله��ت��م��ام  ع��ل��ى 
وم�ساعدتهم  حياتهم  على  بالنفع  يعود  مم��ا  ع��ام 
واملحافظة  احل��ي��اة  وال���س��ت��م��رار يف  ال��ت��ق��دم  ع��ل��ى 
املري  خلفان  ت��ق��دم  وبعدها  اأب��ن��ائ��ه��م.  �سحة  على 
بال�سارقة  الزهراء  م�ست�سفى  اإىل  اجلزيل  بال�سكر 
على تعاونها البناء واملتوا�سل مع املجل�س، وال�سكر 
اأعمال  مدير  عامر  ع�سام  الدكتور  اإىل  مو�سول 
املوؤ�س�سات وال�سكر اأي�ساً لأع�ساء وموظفي املجل�س 

وكل من قام على تنظيم هذه الفعالية.

حتقيقا لرغبة عدد كبري من امل�اطنني واملقيمني

�سرطة ال�سارقة تطلق مزادًا علنيا الأرقام لوحات املركبات املميزة

طرق دبي تبحث مع طلبة اجلامعات تطوير اخلدمات

ال�شام�شي: ن�شعى الإتاحة الفر�س املت�شاوية للجميع القتناء ل�حات املركبات املميزة ال�شادرة عن االإمارة
و4 ل�حات ثنائية و15 ل�حة ثالثية اأحادية  ل�حة  بينها  للمركبات  جديدًا  مميزًا  رقمًا   55

املـزاد ينطلـق يف متام ال�شاعـة اخلام�شـة من م�شـاء اليـ�م ال�شبـــت  

�ساحية اخلالدية تنظم برناجما توعويا وفحو�سا 
لالأهايل بالتعاون مع م�ست�سفى الزهراء 

مركز �سرطة الق�سي�ص يكرم اآ�سيويًا الأمانته  

•• دبي- وام:

يف خطوة جديدة على طريق اإر�سال 
وعربي  اإم���ارات���ي  ف�����س��اء  رائ����د  اأول 
اأعلن  الدولية،  الف�ساء  حمطة  اإىل 
مركز حممد بن را�سد للف�ساء عن 
اختياره هزاع املن�سوري ليكون رائد 
الف�ساء الأ�سا�سي يف َمهمة النطالق 
ال��ف�����س��اء ال��دول��ي��ة يوم  اإىل حم��ط��ة 
25 �سبتمرب املقبل، كما اأعلن املركز 
بدياًل  النيادي  �سلطان  اختيار  عن 
اأن املن�سوري  له لنف�س املهمة، علماً 
والنيادي يخ�سعان حالياً للتدريبات 
لتدريب  ي��وري غاغارين  “مركز  يف 
النجوم  م��دي��ن��ة  يف  الف�ساء”  رواد 
املهمة،  ل��ه��ذه  رو���س��ي��ا حت�����س��رياً  يف 
اأيام  ثمانية  امل��ن�����س��وري  و�سيق�سي 
الدولية  الف�ساء  حمطة  منت  على 
�سمن بعثة ف�ساء رو�سية، و�ستحمله 
15” التي  اأ���س  اأم  “�سويوز  مركبة 
“بايكونور”  حمطة  م��ن  �ستنطلق 

بتاريخ  ك��ازاخ�����س��ت��ان  يف  ال��ف�����س��ائ��ي��ة 
25 �سبتمرب 2019، و�سيعود على 
 .”12 اأ�س  اأم  “�سويوز  منت املركبة 
يو�سف  �سعادة  اأك��د  املنا�سبة،  وبهذه 
ح��م��د ال�����س��ي��ب��اين، م��دي��ر ع���ام مركز 
هذا  اأن  للف�ساء،  را���س��د  ب��ن  حممد 
طريق  على  خ��ط��وة مهمة  الإع���الن 
حت��ق��ي��ق اأه�����داف ب��رن��ام��ج الإم�����ارات 
اأطلقه �ساحب  الذي  الف�ساء  لرواد 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 
اهلل”، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 
واإعداد  لتدريب   ،2017 ال��ع��ام  يف 
فريق من رواد الف�ساء الإماراتيني 
واإر�سالهم اإىل الف�ساء للقيام مبهام 
علمية خمتلفة. واأ�سار ال�سيباين اإىل 
اأن هزاع املن�سوري و�سلطان النيادي 
قدوة لالأجيال القادمة من ال�سباب 

ال���ذي �سي�سعى  ال��ط��م��وح  الإم���ارات���ي 
لل�سري على نهجهم م�ستفيدين من 
توفرها  التي  واملقومات  الإم��ك��ان��ات 
لت�سجيع  ال���وط���ن  ل�����س��ب��اب  ال���دول���ة 
التحلي  ع���ل���ى  ال�������س���اب���ة  الأج�����ي�����ال 
ب�����س��غ��ف ال���س��ت��ك�����س��اف والب���ت���ك���ار، 
اأجيال من املواطنني  وذل��ك لإع��داد 
مكانة  تعزيز  يف  �سي�سهمون  ال��ذي��ن 
الف�ساء  واأب���ح���اث  ع��ل��وم  ال��دول��ة يف 
م�ستدامة  وب����رام����ج  خ���ط���ط  وف�����ق 
يف  وطنية  ك���وادر  تاأهيل  اإىل  تهدف 
التطلعات  الف�ساء مبا يخدم  قطاع 
اقت�ساد  اىل  ب��ال��و���س��ول  ال��ط��م��وح��ة 
وطني قائم على املعرفة. من جهته 
اأكد �سامل املري، م�ساعد املدير العام 
والتقنية يف مركز  العلمية  لل�سوؤون 

ومدير  للف�ساء  را���س��د  ب��ن  حم��م��د 
برنامج الإم��ارات لرواد الف�ساء، اأن 
اإليه  و���س��ل  ال���ذي  امل��ت��ق��دم  امل�ستوى 
النيادي  و�سلطان  املن�سوري  ه���زاع 
لديه  الإم���������ارات  ���س��ب��اب  اأن  ي���وؤك���د 
النجاح  لتحقيق  والطموح  العزمية 
اأن  اإىل  م�سرياً  امل��ج��الت،  جميع  يف 
للف�ساء  را����س���د  ب���ن  م���رك���ز حم��م��د 
القدرات  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  يف  م���ا����س 
الإم��ارات��ي��ة ل��دف��ع ه��ذا ال��ق��ط��اع اإىل 
رائدا  “يتلقى  واأ����س���اف:  امل��ق��دم��ة. 
و�سلطان  املن�سوري  ه���زاع  الف�ساء 
ل�سمان  ال��ت��دري��ب��ات  نف�س  ال��ن��ي��ادي 
ج��ه��وزي��ت��ه��م��ا مل��ه��م��ة الن���ط���الق اإىل 
يتدرب  اإذ  الدولية،  الف�ساء  حمطة 
هزاع املن�سوري مع الفريق الأ�سا�سي 

ويتدرب �سلطان النيادي مع الفريق 
يتاألف  ف��ري��ق  ك��ل  اأن  علماً  ال��ب��دي��ل، 
واأ����س���ار  ف�������س���اء«.  رواد  ث���الث���ة  م���ن 
املري اإىل اأن هزاع املن�سوري �سيكون 
ت�ستقبله  ع��رب��ي  ف�����س��اء  رائ����د  اأول 
و�سيقوم  ال��دول��ي��ة  الف�ساء  حمطة 
م�سورة  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ج��ول��ة  ب��ت��ق��دمي 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��م��ح��ط��ة حيث 
والأجهزة  املحطة  مكونات  �سيو�سح 
كما  متنها  على  امل��وج��ودة  وامل��ع��دات 
���س��ي��ق��وم ب��ت�����س��وي��ر ك���وك���ب الأر������س 
الأر�سية  امل��ح��ط��ات  م���ع  وال��ت��ف��اع��ل 
اإ�سافة  وال��ت��ج��ارب  املعلومات  ونقل 
ال��ي��وم��ي��ة لرواد  ت��وث��ي��ق احل��ي��اة  اإىل 
الف�ساء على منت املحطة. و�سُيوكل 
ل��ل��م��ن�����س��وري خ����الل ت���واج���ده على 

منت حمطة الف�ساء الدولية َمهمة 
بتجارب  ال���ق���ي���ام  ت��ت�����س��م��ن  ع��ل��م��ي��ة 
ال�سغرى  اجل��اذب��ي��ة  ت��اأث��ري  ت��و���س��ح 
 15 مقارنة بجاذبية الأر�س ومنها 
على  ب��ن��اء  اخ��ت��ي��اره��ا  �سيتم  جت��رب��ة 
الف�ساء” التي  يف  “العلوم  م�سابقة 
املدار�س  وت�ستهدف  امل��رك��ز  اأطلقها 
.. كما �سيتم  داخ���ل دول���ة الإم����ارات 
امل��وؤ���س��رات احليوية  ت��ف��اع��ل  درا����س���ة 
املحطة  داخ�������ل  الن���������س����ان  جل�������س���م 
الرحلة،  بالأر�س قبل وبعد  مقارنة 
وللمرة الأوىل �سيتم هذا النوع من 
الأب��ح��اث على اإن�����س��ان ع��رب��ي، حيث 
اأجريت  اأبحاث  مع  النتائج  �سُتقارن 
على رواد ف�ساء من خمتلف مناطق 
�سُتوكل  ذل���ك،  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��امل، 

ا�ستكمال  م�سوؤولية  املن�سوري  اإىل 
حمطة  خم��ت��ربات  يف  علمية  م��ه��ام 
الف�ساء الدولية خالل فرة املَهمة. 
ُيذكر اأن هزاع املن�سوري هو �سابط 
اأب�����رز طياري  ط��ي��ار ع�����س��ك��ري، م���ن 
ج من كلية  اف - 16 احلربية، تخرنّ
َنه من  مَتكنّ زايد اجلوية،  خليفة بن 
الالحمدود جعاله  عمله وطموحه 
���ار ا���س��ت��ع��را���س��ي، وكان  ���س��اب��ط ط���ينّ
الإماراتيني  ال��ط��ي��اري��ن  اأوائ����ل  م��ن 
دبي  معر�س  يف  امل�ساركني  وال��ع��رب 
للطريان يف عرو�س ا�ستعرا�سية يف 
امل�سلحة  للقوات  اخلم�سني  الذكرى 
الإماراتية، واليوم الوطني الإماراتي 
واح����ت����ف����الت   ،2017 ال�����ع�����ام  يف 
القوات  لتاأ�سي�س  الذهبي  اليوبيل 
�سلطان  اأم����ا  الإم���ارات���ي���ة.  امل�سلحة 
ال��ن��ي��ادي، ف��ق��د ع��م��ل ق��ب��ل التحاقه 
الف�ساء  ل���رواد  الإم�����ارات  ب��ربن��ام��ج 
اأمن  كمهند�س  امل�سلحة  ال��ق��وات  يف 
الدكتوراه  ���س��ه��ادة  وي��ح��م��ل  �سبكات 

يف تخ�س�س منع ت�سريب املعلومات. 
ُي�سار اإىل اأن هزاع املن�سوري و�سلطان 
ال���ن���ي���ادي مت اخ��ت��ي��اره��م��ا م���ن بني 
تقدموا لاللتحاق  4022 مر�سحاً 
الف�ساء  ل���رواد  الإم�����ارات  ب��ربن��ام��ج 
الختبارات  من  طويلة  �سل�سلة  بعد 
املتقدمة  وال���ن���ف�������س���ي���ة  ال���ط���ب���ي���ة 
وجمموعة من املقابالت ال�سخ�سية 
وفق اأعلى املعايري العاملية. ويحظى 
الف�ساء  ل�����رواد  الم������ارات  ب��رن��ام��ج 
تطوير  �سندوق  م��ن  مبا�سر  بدعم 
املعلومات  وتقنية  الت�سالت  قطاع 
العامة  للهيئة  ال��ت��م��وي��ل��ي  ال�����ذراع 
وُيعترب  الت�����س��الت،  قطاع  لتنظيم 
هذا ال�سندوق، الذي اأطلق يف العام 
الأول من نوعه يف منطقة   ،2007
دعم  اإىل  وي��ه��دف  الأو���س��ط،  ال�سرق 
قطاع  يف  وال��ت��ط��وي��ر  البحث  ج��ه��ود 
الت�سالت يف الدولة، واإث��راء ودعم 
وتعزيز  التقنية  اخلدمات  وتطوير 
اندماج الدولة يف القت�ساد العاملي.

ت�شتمر ثمانية اأيام وتبداأ يف 25 �شبتمرب القادم 

مركز حممد بن را�سد للف�ساء يختار هزاع املن�سوري ملَهمة االنطالق اإىل حمطة الف�ساء الدولية
ي��شف ال�شيباين: »خط�ة مهمة على طريق حتقيق اأهداف برنامج االإمارات لرواد الف�شاء«
املهمة تت�شمن جتارب علمية اإ�شافة اإىل ت�ثيق احلياة الي�مية لرواد الف�شاء على منت املحطة الدولية
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عربي ودويل

الباب ال�سغري.. من مل يقدم له الن�سيحة من املقربني منه 
و�سدق  باأمانة  معه  عملت  اإيل  بالن�سبة  امل�سوؤولية،  يتحملون 
اأ�سرار  ث��م��ة  اإذ  ب��احل��دي��ث  يل  ت�سمح  ل  ب��ه  ع��الق��ت��ي  وطبيعة 

اأحتفظ بها واأنا اأحرم نوامي�س الدولة..
ح �سليم العزابي، باأن رئي�س احلكومة يو�سف ال�ساهد هو  و�سرنّ
الوقت  �سيختار  واأن��ه  تون�س،  حتيا  حلركة  ال�سيا�سي  الزعيم 
�سيكون  ذل��ك  اأن  مرجحا  ذل��ك،  عن  ر�سميا  لالإعالن  املنا�سب 

ذلك قبل موعد موؤمتر احلزب يف ال� 28 من ابريل اجلاري.
واعترب العزابي اأن عودة ال�ساهد اإىل النداء “اأمر �سعب جدا 

اأكد العزابي وجود م�ساورات بني  اإن مل يكن م�ستحيال«. كما 
والبديل  وامل��ب��ادرة  تون�س  م�سروع  واأح����زاب  تون�س’’  ’’حتيا 
موحدة  بقائمات  الت�سريعية  لالنتخابات  للتقدم  التون�سي، 

وبرنامج واحد ومر�سح توافقي لالنتخابات الرئا�سية. 
وع���ن ���س��وؤال ه��ل �سيكون ال�����س��اه��د م��ر���س��ح حت��ي��ا ت��ون�����س لهذه 
اأن  ميكن  ال�ساهد  يو�سف  ال�سيد  ’’نعم  اأج���اب  الن��ت��خ��اب��ات، 
يكون مر�سحا لالنتخابات الرئا�سية وجل عمليات �سرب الآراء 
وا�سعا  �سعبيا  جتاوبا  لقيت  �سخ�سية  فهو  الأ�سبقية،  تعطيه 

وذلك خل�سال متينّز الرجل«.

•• الفجر - تون�س
اأكد �سليم العزابي املن�سق العام حلركة حتيا تون�س يف حوار له 
مع �سحيفة ال�سروق املحلية يف عددها ال�سادر اأم�س اجلمعة، 
اأنه �سيتم دعوة الرئي�س التون�سي الباجي قائد ال�سب�سي ليكون 

�سيف �سرف يف املوؤمتر التاأ�سي�سي حلركة ’’حتيا تون�س«.
الحرام  بنف�س  يحتفظ  ي��زال  ’’ما  اأن��ه  على  العزابي  و�سدد 
قائال ’’اأنا ل اأرى اأن �سخ�سية يف حجم  والتقدير لل�سب�سي’’، 
من  تخرج  اأن  ميكن  ال�سب�سي  قائد  الباجي  الأ�ستاذ  ومكانة 

اأكد اأن ال�شاهد زعيم احلزب و�شيعلن ذلك قريبا

العزابي: ال�سب�سي �سيف �سرف موؤمتر حتيا تون�ص...!

2017، و�سف حينها،  اأبريل  ويف 
وكالة  رئ��ي�����س   - ب��وم��ب��ي��و  م���اي���ك 
�سهرة،  الأك��������ر  ال����س���ت���خ���ب���ارات 
وال���ي���وم رئ��ي�����س ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة – 
“جهاز  ب��اأن��ه��ا  ويكيليك�س  و���س��ف 
حكومي،  غري  عدائي  ا�ستخبارات 
ممثلون  ي����دع����م����ه  م�����ا  وغ�����ال�����ًب�����ا 

حكوميون مثل رو�سيا«.
يف لئحة الت��ه��ام التي ���س��درت يف 
ع�سر  اث��ن��ي  ���س��د   2018 ي��ول��ي��و 
م���واط���ًن���ا رو����س���ًي���ا ع���ن اخ���راق���ات 
الدميقراطية،  الوطنية  اللجنة 
لأع�ساء  ال�سخ�سية  واحل�����س��اب��ات 
املدعي  ا�����س����ار  ك���ل���ي���ن���ت���ون،  ف���ري���ق 
اخل�������ا��������س روب�������������رت م�������ول�������ر، يف 
الرو�سي،  ال��ت��دخ��ل  ح��ول  التقرير 
�سيف  اأوائ��������ل  يف  ات�������س���الت  اىل 
ويكيليك�س  ب�����ني   2016 ع������ام 
و”غو�سيفر2.0 “، وهي �سخ�سية 
اعرفت  الف���را����س���ي  ال���ع���امل  يف 
على  نف�سها  وق��دم��ت  بالقر�سنة، 
اأنها قر�سانا رومانيا معزول، لكنه 
�سرعان ما اتهم باأنه “اأنف مزيف” 
من املخابرات الع�سكرية الرو�سية. 
ومع ذلك، ل يوجد �سيء مما �سدر 
يتعلق  ملولر  النهائي  التقرير  عن 

بويكيليك�س.
“الت�سريبات”  م��ع  التحقيق  ب���داأ 
2010، وتوا�سل.  الرئي�سية لعام 
ك�سفت   ،2018 ن���وف���م���رب  ويف 
خطاأ،  فرجينيا  ولي��ة  يف  حمكمة 
اأ�ساجن،  ات��ه��ام ���س��د  وج���ود لئ��ح��ة 
الذي مت ن�سر حمتواها ر�سمًيا يوم 

اخلمي�س.
ت�سيل�سي  ا���س��ت��دع��اء  م��ار���س، مت  يف 
هيئة  اأم����������ام  ل���ل���م���ث���ول  م���ان���ي���ن���غ 
الخرية  ه��ذه  ورف�ست  حملفني. 
�سبق  اأنه  ب�سهادتها، بحجة  الإدلء 
اأن قالت كل �سيء اأثناء حماكمتها، 
املحلفني  هيئة  عملية  وا�ستنكرت 
ح�سور  دون  م���غ���ل���ق���ة  )ج���ل�������س���ة 
اإىل عودتها وراء  اأدى  حمام(، مما 
ان ق�ست  ���س��ب��ق  وق���د  ال��ق�����س��ب��ان. 

�سنوات هناك.
عن ليبريا�شي�ن

اأ�ساجن  م���ن دخ����ول  ���س��ه��ري��ن  ب��ع��د 
منحته  ل���ن���دن،  يف  ���س��ف��ارت��ه��ا  اإىل 
الإكوادور، بقيادة الرئي�س الي�ساري 
اللجوء  ح����ق  ك�����وري�����ا،  راف����ائ����ي����ل 
ال�سويدي  امللف  تعرنّ  ال�سيا�سي. 
و����س���ط م�����س��اح��ن��ات اإج���رائ���ي���ة بني 

�ستوكهومل وكيتو.

»تدهور �سحي«
فريق  ق����رر   ،2016 ف���رباي���ر  يف 
بالحتجاز  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
فريق  ال��ي��ه  جل��ا  ال���ذي  التع�سفي، 
قرر  ويكيليك�س،  حربة  را���س  دف��اع 
)قرار  ويكيليك�س  ل�سالح  احل�سم 
ال�����س��وي��د ول  ال���ي���ه ل  مل مت��ت��ث��ل 

اململكة املتحدة(. 
العام  امل����دع����ي  ا����س���ت���م���ع  ع���ن���دم���ا   
نوفمرب  يف  ال�����ي�����ه  ال���������س����وي����دي 
2016، مت حجب ثالث �سكاوى. 
اآخ��ر حتقيق، بتهمة  كما مت رف�س 
)تتهم  حدة”  اأق�����ل  “اغت�ساب 
مبمار�سة  الأ������س�����رايل  امل���دع���ي���ة 
الواقي  ا���س��ت��ع��م��ال  دون  اجل��ن�����س 
ن��وم��ه��ا، واحلديث  اأث��ن��اء  ال��ذك��ري 
مايو  يف  “بر�ساها”(،  عالقة  عن 
عام 2017. غري ان و�سع اأ�ساجن 
املتحدة  اململكة  اأع��ل��ن��ت   : ي��ح��لنّ مل 
عن نيتها اإيقافه اإذا غادر ال�سفارة، 
وهذه املرة ملخالفته �سروط ال�سراح 

ال�سرطي. 
يف فرباير 2018، حاول حمامي 
اأ�����س����اجن يف ل���ن���دن احل�������س���ول من 
الغاء  ع��ل��ى  و���س��ت��م��ن�����س��ر  حم��ك��م��ة 
م���ذك���رة ال��ت��وق��ي��ف ال��ث��ان��ي��ة على 
غر�سها  “فقدت  اأن����ه����ا  اأ����س���ا����س 
التحقيق  حفظ  بعد  ووظيفتها” 
الدفاع  ف��ري��ق  و�سلط  ال�����س��وي��دي. 
موؤ�س�س  و�سع  على  ا  اأي�سً ال�سوء 
يتمتع  “ل  ال�������ذي،  وي��ك��ي��ل��ي��ك�����س 
بالرعاية الطبية الكافية اأو ب�سوء 
ت����ده����ورت فيه  وق�����ت  ال���ن���ه���ار، يف 
وبات  والنف�سية،  اجل�سدية  �سحته 
عبثا، لقد رف�ست  ب�سدة”.  مهددا 

العدالة الربيطانية الطعن.
بالتوازي، ت�ساعد تدهور العالقات 

الدميقراطي على النرنت.

وثائق �شرية
 ل��ئ��ن ك���ان ت��رام��ب خ���الل احلملة 
النتخابية، قد �سدع يف اجتماعاته 

نغمة  فان  ويكيليك�س!”،  “اأحب  ب� 
الإدارة اجلديدة اختلفت ومل تعد 
ن�سر  منذ  ولطيفة، خا�سة  بة  مهذنّ
تعود  �سرية  وثائق  اأ�ساجن  منظمة 

لوكالة املخابرات املركزية. 

الإك���وادور،  وم�سيفته  اأ���س��اجن  بني 
التي منحته اجلن�سية. واخلمي�س، 
ال�سكوى  �ساحبة  حمامية  اأعلنت 
اإعادة فتح  ال�سويدية عزمها طلب 

التحقيق.

التهديد  ي���ظ���ل  ال����وا�����س����ح،  وم�����ن 
الرئي�سي ياأتي من وا�سنطن، حيث 
يارد وجود طلب  �سكوتالند  اأكدت 
ت�سليم �سادر عن الوليات املتحدة. 
علما ان ت�سنيف اأ�ساجن على ال�سفة 

الخرى من الأطل�سي، هو يف اأدنى 
اأوباما  اإدارة  ازدرت���ه  م�ستوياته... 
���س��ري��ة للجي�س  ن�����س��ر وث��ائ��ق  ب��ع��د 
ويكيليك�س  ان��ت��ق��اد  مت  الأم��ري��ك��ي، 
وموؤ�س�سها، حتى من طرف داعمي 

النار  لإط��الق��ه  الأوىل،  ال�ساعات 
ع���ل���ى ه����ي����الري ك��ل��ي��ن��ت��ون خالل 
 ،2016 ل��ع��ام  الرئا�سية  احلملة 
ر�سائل  من  هائلة  كميات  وو�سعه 
الربيد الإلكروين تعود للمع�سكر 

اأكرب  ع��دد  هنالك  حيث  اأوروب���ا  يف  التنفيذ  قيد  م�سابهة  عملية  اأننّ  اأعتقد 
من ال�سكان الأتراك«.  واأ�سار يايال اإىل اأننّ ا�ستخدام التقارير ال�ستخبارية 
اأردوغان  لكننّ  الركية،  للقوانني  وفقاً  �سرعياً  يكون  األ  يفر�س  كدليل 
النا�سر  وداعميه قرروا جتاهل هذا الأم��ر. كذلك، قال عبداهلل بوزكورت، 
اأردوغان  اأننّ حكومة  اإىل  “بالنظر  الركية:  اليوم  ال�سابق ل�سحيفة زمان 
تطارد اأقرباء النقاد واأع�ساء عائالتهم مبن فيها الأطفال مع �سوء معاملة 
�سارخ للنظام الق�سائي اجلنائي، فاإننّ ن�ساطات التج�س�س وجمع املعلومات 

يف اخلارج تتمتع بتداعيات اأو�سع بكثري داخل تركيا«.
�سرب  اإذ  املا�سي،  يف  الديبلوما�سي  بالربوتوكول  لمبالة  اأردوغ��ان  اأظهر 
اإقامة  مقر  من  بالقرب  واأرم���ن  اأك���راداً  متظاهرين  ال�سخ�سيون  حرا�سه 
ورف�س   .2017 )اأي��ار(  مايو  لوا�سنطن يف  زي��ارة  الركي خالل  ال�سفري 
جنم كرة ال�سلة الأمريكية اأن�س كانر ال�سفر اإىل لندن للم�ساركة يف اإحدى 
املباريات خوفاً من التعر�س لالختطاف اأو القتل. واختطف عمالء اأتراك 
على الأقل 100 معار�س يف اأوروبا واأرجعوهم اإىل تركيا. واأ�سارت �سحيفة 
حرييت املوالية للحكومة �سنة 2016 اإىل اأننّ اإدارة ال�سوؤون الإ�سالمية يف 
تركيا ديانيت تراقب من�سقني غولنيني يف 38 دولة. و�ساعف ذلك املخاوف 

ب�ساأن ن�ساطات مركز ديانيت يف مرييالند. 
�سبهات  على  ب��ن��اء  ب���اأردوغ���ان  مرتبطة  �سبكة  زع��م��اء  م��ع  اآي  ب��ي  اأف  حقق 
التوجيهية  اللجنة  ال�سبكة  وت�سمنت  �سيا�سي.  جت�س�س  يف  بانخراطها 
حزب  داخ��ل  الأع��م��ال  رج��ال  وجتمع  تا�سك  الأمريكية  الركية  الوطنية 
العدالة والتنمية مو�سياد يو اأ�س اأي. وهذا ما كتبه املدير التنفيذي ملو�سياد 
ابراهيم اأويار يف ر�سالة اإلكرونية اإىل بريات البريق �سنة 2016. مار�ست 
تا�سك ومو�سياد ال�سغوط يف الكونغر�س ل�سالح تركيا من دون اأن تت�سجال 

وفقاً ملقت�سيات قانون فارا.

فيهم �سحافيون، لكن لي�ست كل تهمة يف حملها. اأرادت القن�سلية الركية 
يف نيويورك ربط احتاد جمعيات الأمريكيني البلقان “فيبا” بتيار غولن. 
متثل فيبا اأ�سخا�ساً من البلقان والألبان وكذلك من الأتراك وهي تطلق 
ن�ساطات تعليمية يف اخلارج وتنظم خميمات لالأطفال يف ال�سيف. وجاء يف 
اإىل  ُت�ستخدم كموؤ�سر  اأن  اأن ل معلومة ميكن  الرغم من  “على  الوثيقة: 
يف امل�سادر املفتوحة، من  ’فيتو’  عالقة مبا�سرة مع منظمات مرتبطة ب 
اأننّ ن�ساطات بع�س رعاة و�سركاء تيو�سكون )كونفيديرالية رجال  املالحظ 
توؤكدها  ال�سلة  وهذه  ’فيتو’  الأت��راك( مرتبطة ب  وال�سناعيني  الأعمال 

امل�سادر التي هي على ات�سال بالقن�سلية العامة يف نيويورك«.
وقال يلدرمي اإننّ ا�ستخدام كلمة “م�سادر” ي�سري اإىل اأننّ القن�سلية اعتمدت 
على ال�ستخبارات الب�سرية للح�سول على املعلومة. وتوا�سل رو�سوماندو 
مع اإحدى الأع�ساء يف جمل�س اإدارة فيبا التي نفت درايتها مبراقبة عمالء 
�سيا�سياً حول احلكومة  اأننّ فيبا ل تتبنى موقفاً  اأتراك لالحتاد. واأ�سافت 

الركية اأو غولن علماً اأننّ بع�س الأع�ساء قد يوؤيدونه.
جنائي  ات��ه��ام  يف  “امل�سادر”  ه���ذه  جمعتها  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  ا���س��ُت��خ��دم��ت 
بالإرهاب �سد معار�سني يف تركيا. واأ�ساف يلدرمي اأننّ نطاق جمع املعلومات 
معروفاً،  لي�س  باخل�سوم،  تركيا  فهم  تو�سنّ من  ح��ول  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
لكن: “بالنظر اإىل الإطار ال�سيا�سي العام خالل ال�سنوات العديدة الأخرية، 
�سائعة.  ممار�سة  اأ�سبحت  ممار�سة  هكذا  اأننّ  افرا�س  متاماً  املعقول  من 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ح�سل “امل�سروع ال�ستق�سائي حول الإرهاب” على وثيقة تظهر حماكمة 
اأن��ق��رة عمليات جت�س�س على  ك��ي��ف جت���ري  ت���ربز  اأن  ت��رك��ي��ا ومي��ك��ن  داخ���ل 

معار�سني داخل الوليات املتحدة. 
يف هذا الإطار، كتب جون رو�سوماندو اأننّ تركيا ا�ست�سهدت مبعلومات ُجمعت 
لأ�سخا�س  اإرهابية  ن�ساطات  حول  حماكمة  خالل   2017 �سنة  وثيقة  يف 
حتت احلكم  تتهمهم بالرتباط مبنظمة الداعية فتح اهلل غولن “فيتو”. 
الت�سلطي للرئي�س الركي رجب طيب اأردوغان، اأ�سبحت كلمة “اإرهابي” 
مرادفة ملعار�سة نظامه، حتى اأنه و�سف نواباً يف اأكرب حزب كردي قانوين 

باأنهم “اإرهابيون«. 
نظام  م�ستخدماً  الوثيقة  على  ال�ستق�سائي  امل�سروع  من  م�سدر  ح�سل 
املعلومات الق�سائي الوطني يف تركيا، وهو نظام ل ي�ستطيع الو�سول اإليه 
اإل اأ�سخا�س مفو�سون من وزارة العدل الركية. بعد الطالع على الوثيقة، 
قال الباحث يف معهد بايكر التابع جلامعة راي�س الأمريكية اأَي قادر يلدرمي 
لرو�سوماندو اإننّ “اللغة وامل�سادر امل�ستخدمة يف الوثيقة تو�سح يل اأننّ هذه 

وثيقة حكومية �سادرة عن مكتب املدعي العام يف ا�سطنبول«.
للح�سول  �سعت  نيويورك  يف  الركية  القن�سلية  اأننّ  الوثيقة  ه��ذه  تقرح 
على معلومات من م�سادر ب�سرية حول منظمة اأمريكية بلقانية يف حماولة 
لربطها بتيار غولن. قابل مكتب التحقيقات الفيديرايل اأف بي اآي عدداً 
على  بناء   ،2016 �سنة  ال��ب��ارزي��ن  الأم��ري��ك��ي��ني-الأت��راك  النا�سطني  م��ن 
اأردوغان،  �سبهات باأنهم كانوا متورطني يف عملية جت�س�س �سيا�سي ل�سالح 
اأردوغ��ان بريات البريق. لقد  ملا اأظهرته ر�سالة اإلكرونية اإىل �سهر  وفقاً 

ا�ستهدفت تركيا معار�سني يف اخلارج ب�سدة ومل حتاول اإخفاء ذلك. 

املا�سي:  )اأي��ل��ول(  �سبتمرب  قالني يف  ابراهيم  اأردوغ���ان  با�سم  الناطق  ق��ال 
“�ستوا�سل موؤ�س�ساتنا ووحداتنا ذات ال�سلة عملياتها يف الدول التي تعمل 
فيها منظمة ’فيتو’ اأكان يف الوليات املتحدة اأو دولة اأخرى. اطمئنوا باأنهم 
اأبريل  اأردوغ��ان غولن يف  وهدد  �سي�سعرون بركيا تتنف�س فوق رقابهم”. 
)ني�سان( 2018 قائاًل: “اأنت، يا من متكث يف بن�سلفانيا، �ستاأتي اأي�ساً”. 
اإننّ انزلق تركيا �سوب الديكتاتورية �سجع ا�ستخدام املعلومات املجمعة عرب 

اجلوا�سي�س الأتراك يف اخلارج، بح�سب اخلرباء.
“طبيعة  اإننّ  روب���ني  م��اي��ك��ل  الأم��ري��ك��ي  امل�����س��روع  ال��ب��اح��ث يف معهد  ي��ق��ول 
الديكتاتوريات هي اأننّ الدليل هو حقاً ثانوي بالن�سبة اإىل حكم حمدد �سلفاً، 
يف هذه احلالة، هي تظهر ح�س اأردوغان باحل�سانة اإزاء العقوبات”، م�سرياً 
ب�سبب  الركي  الرئي�س  اإدان���ة  على  الديبلوما�سي  التحفظ  من  عقد  اإىل 
للقواعد التي اعتمدها �سدام  اأردوغ��ان يت�سرف وفقاً  اأننّ  �سلوكه. واأ�ساف 

ح�سني يف العراق ومعمر القذايف يف ليبيا.
اأحمد  اأما امل�سوؤول ال�سابق يف ال�سرطة الوطنية الركية ملكافحة الإره��اب 
اإننّه راأى كيف ا�ستخدم املدعون الأت��راك ال�ستخبارات  يايال فقال للموقع 
الأجنبية، حيث كانت التهامات مبنية على ال�ستخبارات ب�سبب غياب الأدلة 
ال�سحيحة. وغادر يايال تركيا �سنة 2015 بفعل غ�سبه من دعم اأردوغان 
لداع�س وهو اليوم بروف�سور م�ساعد يف جامعة دي �سايلز الأمريكية ويركز 
بالرتباط بغولن مبن  اتهامهم  بعد  الآلف  والإره��اب.اأوق��ف  الأم��ن  على 

          قد تك�ن ال�اليات املتحدة حمطته االأخرية:

»القر�سان« جوليان اأ�ساجن: انتهت الرحلة...!

ترف�ص ت�سيل�سي مانينغ املثول اأمام هيئة
 حملفني لالإدالء ب�سهادتها حول ويكيليك�ص

اأ�شار تقرير م�لر اإىل ات�شاالت يف اأوائل 
�شيف عام 2016 بني ويكيليك�س وغ��شيفر 2.0 

اأعاد تدخل ال�سرطة الربيطانية فتح
 كل جوانب ملحمة جيو�سيا�سية مده�سة

ت�سيل�سي مانينغ.. عودة اىل ال�سجن

هل كانت هيالري �سحية ويكيليك�س؟موؤ�س�س ويكيليك�س يف �سيارة ال�سرطة

لئن �شدع ترامب خالل احلملة بـ »اأحب ويكيليك�س!«, اإال اأن نغمة االإدارة اجلديدة تختلف

اأ�شاجن اإىل 3 هانز كري�شنت, على مرمى حجر من 
متجر هارودز, كان يتمتع حينها ب�شراح �شرطي. 

مذكرة  ال�ش�يد  اأ�ــشــدرت   ,2010 عــام  نهاية  يف 
على  جن�شي  اعــتــداء  ق�شية  يف  �ــشــده  ت�قيف 
لكن  بت�شليمه.  وطالبت  ينفيه,  ما  وه�  فتاتني, 
بالن�شبة لالأ�شرتايل وحمامييه, ال ميكن ان يك�ن 
م�شتقبلي  لت�شليم  مقدمة  اال  ال�ش�يد  عرب  املرور 
اإىل ال�اليات املتحدة, حيث حتقق هيئة حملفني 
يف ويكيليك�س وم�ؤ�ش�شها منذ ن�شر ال�ثائق ال�شرية 
واأفغان�شتان  العراق  حربي  يف  االأمريكي  للجي�س 

التي �شّربتها ت�شيل�شي مانينغ.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

�شتة اأع�ام وت�شعة اأ�شهر واثنان وع�شرون ي�ًما 
م�ؤ�ش�س  اأ�شاجن,  ج�ليان  اه  ق�شّ الذي  ال�قت  ه� 
ويكيليك�س, �شجينا بني جدران �شفارة االإك�ادور 

يف لندن, قبل اعتقاله ي�م اخلمي�س.
فتح  الربيطانية,  ال�شرطة  تدخل  اأعــاد  وقد   
املده�شة  اجلي��شيا�شية  امللحمة  ج�انب  كل 
من  العقد  يقـــارب  ما  منذ  تتك�شف  كانت  التي 

الزمان.
جلاأ  عندما   ,2012 ي�ني�   19 يف  ال�قائع:   

ب�رتريه:

ا�ساجن من �سرفة �سفارة الكواتور

العزابي يوؤكد ال�ساهد زعيمنا

ا�ساجن  هل هي نهاية امل�سوار؟

انزالقها �ش�ب الديكتات�رية �شجع ا�شتخدام املعل�مات عرب اجل�ا�شي�س 

كيف تتج�ّس�ص تركيا على معار�سني داخل اأمريكا..؟
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اأملها يف حتقيق انتقال �سلمي للحكم يف ال�سودان  عربت تون�س عن 
غداة اإطاحة اجلي�س بالرئي�س عمر الب�سري واعتقاله اإثر احتجاجات 

�سعبية اندلعت منذ اأربعة اأ�سهر.
وقالت وزارة اخلارجية التون�سية يف بيان �سادر ليلة اخلمي�س اجلمعة 
“تاأمل تون�س يف حتقيق انتقال �سلمي للحكم يلبي تطلعات ال�سعب 
وت�سدد  والتنمية.  والدميقراطية  احلرية  اإىل  امل�سروعة  ال�سوداين 
على �سرورة احرام اإرادة ال�سعب ال�سوداين وخياراته وطموحه اإىل 

م�ستقبل اأف�سل«.
مع  يجمعها  مم��ا  “انطالقا  اأن���ه  التون�سية  اخل��ارج��ي��ة  اأك����دت  ك��م��ا 
اأهمية  تاريخية متينة، على  اأخ���وة وع��الق��ات  اأوا���س��ر  م��ن  ال�����س��ودان 

احلفاظ على ا�ستقرار هذا البلد ال�سقيق ووحدته الوطنية«.
ي�سمى  م��ا  ت��داع��ي��ات  م��ن  الناجية  ال��وح��ي��دة  ال��دول��ة  تون�س  وتعترب 
اأواخر  العربي والتي ت�سلك طريقها نحو الدميقراطية. يف  الربيع 
2010 ومطلع 2011، اأدنّت احتجاجات �سعبية مطالبة بالت�سغيل 
ومكافحة الف�ساد، اىل �سقوط نظام الرئي�س زين العابدين بن علي 

ودخول البالد يف مرحلة انتقال دميوقراطي.
اأمام  اعت�سامهم  اخلمي�س اجلمعة  ليل  ال�سودانيني  الآلف  ووا�سل 
ال��ذي فر�سه  ل  التجونّ مقرنّ قيادة اجلي�س يف اخل��رط��وم، رغ��م حظر 

اجلي�س اإثر اإطاحة الب�سري، ح�سب �سهود.
 

منعت الوليات املتحدة نا�سطاً فل�سطينياً يف حركة مقاطعة اإ�سرائيل 
اخلمي�س  رفيع  اأم��ريك��ي  م�سوؤول  و�سف  فيما  اأرا�سيها،  دخ��ول  من 

احلركة باأنها معادية لل�سامية.
اإ�سرائيل  مقاطعة  ح��رك��ة  موؤ�س�سي  م��ن  ال��ربغ��وث��ي  ع��م��ر  وي��ع��ت��رب 
و���س��ح��ب ال���س��ت��ث��م��ارات م��ن��ه��ا وف��ر���س ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ي��ه��ا، وق���د منع 
الأرب���ع���اء يف اإ���س��رائ��ي��ل م��ن ال�����س��ع��ود ع��ل��ى م��نت ط��ائ��رة م��غ��ادرة اإىل 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ح��ي��ث ك���ان م��ن امل��ق��رر اأن ي�����س��ارك يف م��وؤمت��ر يف 
بيان  يف  اخلمي�س  الربغوثي  واأع��ل��ن  ون��ي��وي��ورك.  ه��ارف��رد  جامعتي 
�سفره  اأوراق  ان  رغ��م  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  ال��دخ��ول  م��ن  منعه  اأن 
من  ج��زءاً  ل  وي�سكنّ و�سيا�سي”  “ايديولوجي  منٌع  هو  قانونية،  كافة 
“القمع” املتزايد لإ�سرائيل “�سدنّ املدافعني عن حقوق الإن�سان من 
اأجل  من  املقاطعة  حركة  داخ��ل  ودوليني  واإ�سرائيليني  فل�سطينيني 

احلرية والعدالة وامل�ساواة«.
املتحدة للم�ساركة بحفل زفاف  ال��ولي��ات  اإىل  ذاه��ب��اً  ك��ان  اإن��ه  وق��ال 
ث با�سم اخلارجية الأمريكية روبرت بالدينو اإن  ابنته. وقال املتحدنّ
ر قراراتها ب�ساأن تاأ�سريات الدخول الفردية.  الوليات املتحدة ل تربنّ
“القانون  اأن  اأك��د  تاأ�سرية الربغوثي،  مل��اذا رف�ست  اأن ي�سرح  وب��دون 
الأمريكي ل يقرنّ رف�س تاأ�سرية بناء فقط على الت�سريحات واملواقف 
اإذا كانت تلك الت�سريحات واملواقف قانونية يف الوليات  ال�سيا�سية 

املتحدة«.
 

اإىل حدنّ كبري  ا�ستبدلت كوريا ال�سمالية رئي�سها الذي ُيعترب رمزياً 
املتحدة عقوبات  ال��ولي��ات  عليه  فر�ست  برجل  اخل��ارج،  وميثلها يف 
ال�سحافة  اأف���ادت  ما  ح�سب  الإن�����س��ان،  حلقوق  مفر�سة  لنتهاكات 

الر�سمية اجلمعة.
يتمتع  ال��ذي  ن��ام،  يونغ  كيم  ال�سمالية  كوريا  دول��ة  رئي�س  وا�سُتبدل 
ب�سكل اأ�سا�سي مبهام فخرية منذ اأكر من ع�سرين عاماً، بت�سو ريونغ 
هاي وذلك خالل جل�سة للجمعية ال�سعبية العليا اأي الربملان الكوري 

ال�سمايل، بح�سب وكالة الأنباء الكورية ال�سمالية الر�سمية.
وكيم البالغ 91 عاماً، هو اإحدى ال�سخ�سيات الكورية ال�سمالية التي 
بقيت يف من�سبها لأطول فرة زمنية. وقد �سارك يف العام 2018 
يف اأحداث دولية عدة، بينها القمم التاريخية مع الروؤ�ساء الأمريكي 
وال�سيني والكوري اجلنوبي كما ح�سر الألعاب الأوملبية ال�ستوية يف 

كوريا اجلنوبية.
وُولد خلفه الذي ُيعترب الذراع اليمنى للزعيم الكوري ال�سمايل كيم 
جونغ اأون، يف العام 1950، ما ي�سري اإىل تغيريات يف الأجيال على 

راأ�س الدولة الكورية ال�سمالية.

عوا�شم

تون�س

وا�شنطن

�شيول

غارديان: 30 �سنة من الغ�سب تكتب نهاية الب�سري
•• لندن-وكاالت:

 30 اأن  الربيطانية  “غارديان”  �سحيفة  يف  مالك،  ن�سرين  الكاتبة  راأت 
اأحمد  ح�سن  عمر  الرئي�س  اإط��اح��ة  لل�سودانيني  اأت��اح��ت  الغ�سب  من  �سنة 
ال�سائعة.  هويتها  من  ملحة  با�ستعادة  للبالد  ي�سمح  ال��ذي  الأم��ر  الب�سري، 
الب�سري  بقيادة  الإنقاذ”  “حركة  كانت  املقبل  )ح��زي��ران(  يونيو  �سهر  يف 
منذ  امل��ت��وا���س��ل��ة  ال�سعبية  الن��ت��ف��ا���س��ة  ول��ك��ن  ال��ث��الث��ني.  ذك��راه��ا  �ستحيي 
اأمام  الآلف  اعت�سم  فقد  املنا�سبة.  ه��ذه  من  الب�سري  حرمت  اأ�سهر  اأربعة 
النظام.  ب�سقوط  مطالبني  ت��ق��ري��ب��اً،  اأ���س��ب��وع  م��دة  امل�سلحة  ال��ق��وات  مقر 
توفري  عن  احلكومة  عجزت  عندما  قبلها،  حلت  احلا�سمة  اللحظة  ولكن 
احلاجات الأ�سا�سية لل�سعب، والبالد تعاين اأزمة اقت�سادية خانقة، اأدت اإىل 
ارتفاع معدلت الت�سخم واإىل زيادات يف اأ�سعار الوقود، وندرة يف ال�سيولة 
النقدية. ويف املا�سي، عندما كان الفقراء ينتف�سون حلالهم املزري مل تكن 
فقد  اليوم  اأم��ا  اأق��ل.  معاناتها  لأن  النتفا�سة  ت�ساركهم  الو�سطى  الطبقة 
و�سل الفقر اإىل دوائر اأو�سع وم�ستويات اجتماعية اأعلى، ومل يعد الب�سري 
تكون حكومة  اأن  اإم��ا  املقال  كاتبة  ال�سمود. فاحلكومة، ح�سب  على  ق��ادراً 
اأن  اإىل  اأن جتمع بني ال�سفتني. ولفتت  اأو حكومة تفقري، ول ميكن  قمع 
الب�سري نف�سه راأ�س حكومة غريت �سكله مراراً. بداأت كانقالب دبنّره حزب 
ع�سكرية  دمية  الب�سري  فيها  وكان  الرابي  ح�سن  بقيادة  مت�سدد  اإ�سالمي 
ووجهاً للنظام. وخالل ولية الرابي، حول املغامرات ال�سيا�سية والدينية 
بن  اأ�سامة  ا�ست�ساف  الإرهابية.  للجماعات  ملعب  اإىل  ال�سودان  حلكومة 
لدن، وباع ن�سبة كبرية من الأرا�سي الزراعية حتت �سيطرته، الأمر الذي 
انتهى بال�سودان على الالئحة الأمريكية للدول الراعية لالإرهاب، وجلب 

لها عقوبات اقت�سادية.

حزب الليك�د يح�شل على مقعد اإ�شايف  

االنتخابات االإ�سرائيلية.. فوز مزدوج لرتامب ونتانياهو

الدبل�ما�شية االأمريكية معنية باخلرط�م اأكرث من اجلزائر

وا�سنطن ترتيث يف ردها على �سقوط الب�سري
 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

الرئي�س  ب�سقوط  يبدو  كما  الأمريكية  الإدارة  فوجئت 
ال�سوداين الذي ح�سل للمفارقة، بعد م�ساع بذلها عمر 
الب�سري للتقارب من الوليات املتحدة، بعدما كان يعترب 

يف ال�سابق اأحد األد اأعدائها.
وزارة  رد  ك���ان  تاريخية”،  “بلحظة  ترحيبها  ورغ���م 
اخلارجية الأمريكية متوازنا مطالبا فقط “مب�ساركة 
مدنيني يف احلكومة” بعدما اأعلن اجلي�س عن انتقال 
الذي حكم  بالب�سري  ع�سكري ملدة �سنتني بعد الطاحة 

البالد على مدى 30 عاما.
واكتفى املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية روبرت 
بالدينو بالقول اإن “ال�سعب ال�سوداين قال بو�سوح اإننّه 
ُيريد انتقاًل يقوده مدنينّون” واإننّ هذا الأمر يجب اأن 

يح�سل “يف وقت اأ�سرع بكثري من عامني«.
املتحدة  ال���ولي���ات  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ث  امل��ت��ح��دنّ ي��و���س��ح  ومل 
واإذا  انتقالية،  لفرة  ال�سلطة  الع�سكر  ب��ت��ويلنّ  �ستقبل 
اأق��لنّ من عامني يف وقت يتوىل  ة هذه الفرة  كانت م��دنّ
فاع  الدنّ وزي���ر  النتقايل”  الع�سكري  “املجل�س  ق��ي��ادة 
مثله  اأمريكية  لعقوبات  الذي يخ�سع  بن عوف  عو�س 
مثل عمر الب�سري. ويف حماولة ل�ستيعاب ال�سارع وردود 
الفعل الدولية املتحفظة على حكم الع�سكر، اأعلن ع�سو 
املجل�س الع�سكري ال�سوداين الفريق اأول ركن عمر زين 
اأن  ال��ع��اب��دي��ن يف م��وؤمت��ر �سحايف ع��ق��ده يف اخل��رط��وم، 
احلكومة املقبلة �ستكون “حكومة مدنية” موؤكدا العزم 

على “اإجراء حوار مع كل الكيانات ال�سيا�سية«.
للرئي�س  ال�������س���اب���ق  امل�����س��ت�����س��ار  م���اي���ل���ي  روب�������رت  وق������ال 
احلالية  الدارة  اإن  ح��ني،  اوباما  ب��اراك  الدميوقراطي 
يف  تعرب  وال��ت��ي  ت��رام��ب  دون��ال��د  برئا�سة  للجمهوريني 
معظم الأحيان عن اعجابها بقادة �سلطويني، ل متيل 

كثريا للوقوف اىل “جانب املتظاهرين«.
وينتظر مايلي الذي يتوىل حاليا من�سب رئي�س منظمة 
منع النزاعات يف جمموعة الأزمات الدولية حاليا ملعرفة 

لت�سكيل  الوف��ر حظا  نتانياهو  ويبقى  الطعون.  ب�سبب 
احلكومة املقبلة، كما �سيتمكن مع مقاعد الليكود ال36 
ومقاعد “�سركائه الطبيعيني” كما ي�سميهم، من جمع 
الذي  65 مقعدا. واجل��رنال بيني غانت�س  غالبية من 

يراأ�س لئحة ازرق-ابي�س بعيد عن ذلك.
كما  حالها  على  لنتانياهو  النظرية  الغالبية  و�ستبقى 
�سركائه  اأح���د  خ�سر  اإذ  ال��ف��رز  ان��ت��ه��اء  عند  عليه  ك��ان��ت 
املحتملني، حزب “التوراة اليهودية املوحدة” املتطرف 
للرئي�س  ال��ق��رار  وي��ع��ود   .7 اىل   8 م��ن  لينتقل  مقعدا 
ال�سرائيلي روؤوفني ريفلني بتكليف من ي�سكل احلكومة 
�سبه  وم��ن  املقبل،  ال�سبوع  م�ساوراته  و�سيبداأ  املقبلة. 

املوؤكد ان يختار نتانياهو.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

بفوزه بولية خام�سة قيا�سية، يف النتخابات الإ�سرائيلية 
ال��ت��ي اأج��ري��ت ال��ث��الث��اء امل��ا���س��ي، ح��ق��ق رئ��ي�����س ال����وزراء 

بنيامني نتانياهو، ن�سراً �سخ�سياً فريداً من نوعه. 
بو�ست”  “نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة  اإل���ي���ه  خ�����س��ل  م���ا  ه����ذا 
اإن���ه رغم  ق��ائ��ل��ة  الأم��ري��ك��ي��ة، يف موقعها الل���ك���روين. 
مالحقته بف�سائح ف�ساد، واحتمال اإدانته، قاد نتانياهو 
الركيز  عرب  خ�سومه،  اأربكت  �سر�سة  انتخابية  حملة 

على �سيا�سة اأمنية قومية مت�سددة. 
ورغم ت�ساوي النتيجة التي ح�سل عليها حزب الليكود 
املعار�سة،  يف  الرئي�سي  مناف�سه  مع  نتانياهو  بزعامة 
للجي�س  �سابقني  ق���ادة  ث��الث��ة  ت��زع��م��ه  و���س��ط��ي  ف�سيل 
الإ�سرائيلي، ح�سل نتانياهو على اأكرب عدد من مقاعد 
الكني�ست. والأهم، ح�سب ال�سحيفة، فازت اأحزاب مينية 
ودينية اأ�سغر مبا يكفي من املقاعد لتمكينه من ت�سكيل 

ائتالف حاكم باأغلبية مريحة. 
وتقول “نيويورك بو�ست” اأنه رغم �سعور ناخبني بامللل 
اأو احلذر منه، ف�سلوا منحه فرة حكم  نتانياهو،  من 
اأخرى، عو�ساً عن و�سع ثقتهم يف مناف�س غري جمرب 

يف احلكم. 
ال�سباق  على  والأم���ن  ال�سالم  ق�سيتي  هيمنة  ظل  ويف 
النتخابي، اعتمد نتانياهو يف حملته على �سجل هائل 
تهديد  واح���ت���واء  الفل�سطينية،  ال�����س��ل��ط��ة  ع���زل  ���س��م��ل 
حما�س يف غزة، وحتالفات متزايدة مع دول عربية، مل 

تكن واردة من قبل. 
ك��م��ا ح��ظ��ي ن��ت��ان��ي��اه��و بحليف ق���وي و���س��ري��ح مت��ث��ل يف 
الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، الذي مل ياأل جهداً 
لتعزيز العالقات الأمريكية – الإ�سرائيلية التي توترت 

ب�سدة يف عهد �سلفه، الرئي�س باراك اأوباما. 
كعا�سمة  ب��ال��ق��د���س  ل����الع����راف  ت���رام���ب  ع��م��د  ف��ق��د 

هناك،  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�����س��ف��ارة  ون��ق��ل  لإ����س���رائ���ي���ل، 
اإيران، و�سادق على  وان�سحب من ال�سفقة النووية مع 
�سيطرة اإ�سرائيل على مرتفعات اجلولن، و�سنف ر�سمياً 

احلر�س الثوري الإيراين كتنظيم اإرهابي. 
على  وقعه  ذل��ك  لكل  ك��ان  ال�سحيفة،  ح�سب  �سك،  ول 
الناخبني الإ�سرائيليني. ويف ذات الوقت، �سعى نتانياهو 
�سخ�سية  ع��الق��ة  ب��ن��اء  يف  جن��اح��ه  على  للتاأكيد  حثيثاً 

قوية مع الرئي�س الأمريكي. 
اأ�سبح خلطته  اأن��ه  ب��دوره لالإعالن عن  ترامب  و�سارع 
املقبلة لل�سالم يف ال�سرق الأو�سط” فر�سة اأف�سل الآن 

بعد فوز بيبي«.
يجد  اأن  لح��ت��م��ال  ب��الإ���س��ارة  راأي��ه��ا  ال�سحيفة  وتختم 
قانونية  م�����س��اك��ل  وط����اأة  غ���ارق���اً حت��ت  نف�سه  ن��ت��ان��ي��اه��و 
ل��ه، تفوي�س جديد  ي�سعى  ك��ان  ف��از مبا  ج��اري��ة، ولكنه 
حلكم اإ�سرائيل.  اإىل ذلك، اأفادت و�سائل اإعالم ام�س اأن 
ال��وزراء بنيامني نتانياهو  حزب الليكود بزعامة رئي�س 
كان  مما  اك��ر  تقدما  ليحرز  ا�سايف  مقعد  على  ح�سل 
متوقعا بعد فرز كل ال�سوات يف النتخابات الت�سريعية 

و�سي�سكل اأكرب كتلة يف الكني�ست.
وب��ع��د ف���رز %97 م��ن ب��ط��اق��ات الق�����راع، ن���ال حزب 
بيني  مناف�سه  بزعامة  الو�سط  اليمني  ولئحة  الليكود 
غانت�س عدداً مت�ساوياً من املقاعد، 35 لكل منهما، من 

اأ�سل 120 يف الكني�ست.
لكن فرز اآخر بطاقات القراع )جنود ودبلوما�سيني اأو 
لي�سل  ا�سايف  مبقعد  تقدما  الليكود  يعطي  معتقلون( 
عدد مقاعد احلزب اىل 36. فيما بقيت ح�سة الالئحة 

املناف�سة “اأزرق اأبي�س” 35 مقعدا.
وه��ذه الرق��ام هي توقعات و�سائل الع��الم ا�ستنادا اىل 
تلك التي ن�سرتها اللجنة النتخابية على موقعها ليل 
اخلمي�س اجلمعة. واأكدت اللجنة اأن هذه الرقام ميكن 
ان تتغري مع ن�سر النتائج النهائية لالنتخابات الربعاء 

مع  احلوار”  “موا�سلة  تف�سل  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اإن 
هذا  ن��وا���س��ل  مل  “لو  واأ����س���اف  ال�����س��ودان��ي��ة.  ال�سلطات 
احلوار، اعتقد لكان اجلي�س رد ب�سكل اأق�سى بكثري �سد 

املتظاهرين«.
اآخر ان تنحي الرئي�س  واعترب هذا امل�سوؤول من جانب 
ال�سارع  �سغط  حتت  اجلزائر  يف  بوتفليقة  العزيز  عبد 
ال�سودانيني  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ت�سجيع  اىل  ���س��وى  ي���وؤد  مل 
كاتول�س من  بريان  واعترب  احتجاجهم.  موا�سلة  على 

اىل اأي حد �ستذهب الإدارة “لل�سغط على الع�سكريني 
بهدف الجتاه نحو انتقال فعلي«.

يف م��ا ي��دل على الح����راج الأم���ريك���ي، ح��ر���س م�سوؤول 
من  ���س��وؤال  على  ردا  اخلارجية  وزارة  يف  كبري  اأم��ريك��ي 
�سحافيني يف وا�سنطن فيما كانت النتفا�سة ال�سعبية 
تهز نظام اخلرطوم قبل اأيام، على عدم احلديث بو�سوح 
حيادي  ب�سكل  اآن����ذاك  و���س��ف��ه  م��ا  ورغ���م  “اأزمة«.  ع��ن 
قال  النظام”  الوطني �سد  امل�ستوى  ب”تظاهرات على 

نتانياهو  ي��ت��وىل  ان  ه��و  ترجيحا  الك���ر  وال�سيناريو 
اىل حد  اأح���زاب ميينية، متطرفة  م��ن  اإئ��ت��الف  رئا�سة 
دينيا  املت�سددين  متثل  مت�سددة  واح���زاب  دينية،  او  ما 
ون�سبتهم %10 من الناخبني. لكن �سحيفة معاريف 
نقلت عن م�سوؤول كبري قوله انه من املحتمل اأن ي�سعى 
حكومة  بت�سكيل  وغانت�س  نتانياهو  اقناع  اىل  الرئي�س 

وحدة وطنية لكن بدون اعطاء املزيد من التفا�سيل.
وبذلك تكون احلكومة ت�ستند اىل غالبية كربى وغري 
اأحزاب �سغرية فيما عليها مواجهة  ملقاي�سات  خا�سعة 
رفع  او  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ف��ق��ات  خف�س  م��ث��ل  �سعبة  ق����رارات 
ال�سرائب وب�ساأن مبادرة دبلوما�سية منتظرة من جانب 
اإدارة ترامب يف حماولة حلل النزاع مع الفل�سطينيني.

معهد البحاث املقرب من الدميوقراطيني “�سنر فور 
اأن��ه يف اجلزائر كما يف اخلرطوم  امريكان بروغر�س” 
اأن  واأ����س���اف  كمتفرجة”.  الأح�����داث  اأم���ريك���ا  “تتابع 
للرد  الدبلوما�سية  و�سائلها  “اأ�سعفت  ت��رام��ب  اأدارة 
هذه”  امل��ع��ق��دة  ال�سيا�سي  الن��ت��ق��ال  عمليات  مثل  على 
حتظيان  م�ساألتني  والدميوقراطية  احلرية  و”جعلت 
باأولوية اأقل” مقارنة مع احلكومات ال�سابقة. بالن�سبة 
للجزائر، فان انتظار وا�سنطن وترقبها مل يكن مفاجئا 
�سمن  فعليا  لي�ست  ال�سابقة  الفرن�سية  امل�ستعمرة  لن 

دائرة نفوذها.
معنية  المريكية  الدبلوما�سية  فان  ال�سودان،  يف  لكن 
اك���ر لن��ه��ا ح���اول���ت ا���س��ت��ئ��ن��اف ب��ع�����س ال��ع��الق��ات بعد 
منذ  املتحدة  ال��ولي��ات  وع���ززت  القطيعة.  م��ن  �سنوات 
1997 العقوبات القت�سادية، ب�سبب اتهامات لل�سودان 
تنظيم  موؤ�س�س  ان  بدعم جمموعات جهادية خ�سو�سا 
القاعدة ا�سامة بن لدن اقام يف اخلرطوم بني 1992 
والنزاع  الن�سان  حلقوق  انتهاكات  وب�سبب   ،1996 و 
يف دارف���ور ال��ذي اوق��ع اأك��ر من 300 األ��ف قتيل منذ 

.2003
والرئي�س املخلوع كان اأول رئي�س دولة يالحق مبوجب 
مذكرة توقيف �سادرة عن املحكمة اجلنائية الدولية يف 
�سد  و”جرائم  حرب”  “جرائم  ارت��ك��اب  بتهم  له���اي، 
الن�سانية” و”ابادة” يف اقليم دارف��ور الواقع يف غرب 

ال�سودان.
ال�سابقة ق��ررت فتح ح��وار مع  اوب��ام��ا  ب��اراك  ادارة  لكن 
نظام اخلرطوم يف اطار حملة مكافحة الرهاب. ووا�سل 
احلظر   2017 يف  ورف��ع  ال�سراتيجية  ه��ذه  ت��رام��ب 
القت�سادي الذي يعود اىل 20 عاما عن ال�سودان. كما 
اأطلقت ادارة ترامب حوارا ل�سطب ال�سودان عن الالئحة 
المريكية ال�سوداء “للدول الداعمة لالرهاب” والتي 
اطار  يف  املقبل  والجتماع   .1993 عام  عليها  ادرجته 
ني�سان/ابريل  نهاية  كان مرتقبا يف  ال��ذي  احل��وار  هذا 

اأرجىء اىل اأجل غري م�سمى.

هذا  اإن  اجل���روان  حممد  بن  اأحمد  معايل  وق��ال  لنيوزيلندا. 
وال�سعب  واحلكومة  القيادة  فعل  ل��ردة  تقديراً  ياأتي  الو�سام 
باأ�سرة،  العامل  وا�ستح�سان  اإع��ج��اب  نالت  والتي  النيوزلندي 
والعن�سرية،  والتع�سب  الإره����اب  �سد  ال�����س��ارم��ة  ووقفتهم 
النيوزيلندي  وال�سعب  النيوزيلندية  احلكومة  اتخذته  وم��ا 
و�سعبية مع  وبرملانية  ر�سمية  اإج��راءات فورية وتفاعالت  من 
على  وت��اأك��ي��داً  ال�سحايا،  اأ���س��ر  م��ع  ت�سامناً  امل��وؤ���س��ف،  احل���ادث 
التطرف  ورف�س  امل�سرك،  والعي�س  وال�سالم  الت�سامح  قيم 
والإرهاب. واأكد اأن املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم ي�سطلع 
بدور كبري يف ن�سر قيم الت�سامح وال�سالم حول العامل، ويعترب 
تقدير مثل هذه املواقف التاريخية من اأهم اآليات زرع ال�سالم 

•• ويلينغتون-وام:

منح املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم و�سامه الأعلى للت�سامح 
احل�ساري  ملوقفه  ت��ق��دي��راً  ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي،  لل�سعب  وال�����س��الم 
الذي  الإره��اب��ي  احل���ادث  بعد  والي��ج��اب��ي  التاريخي  وتفاعله 
كراي�ست�سري�س  مب��دي��ن��ة  مب�����س��ج��دي��ن  م�����س��ل��ني  ا���س��ت��ه��دف 
اأحمد  معايل  و�سلم  املا�سي.  مار�س   15 بتاريخ  النيوزيلندية 
بن حممد اجلروان، رئي�س املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم 
الو�سام ملعايل ال�سيد تريفر مالرد رئي�س الربملان النيوزلندي، 
الزيارة  خالل  وذل��ك  الكبري،  النيوزيلندي  ال�سعب  عن  نيابة 
للت�سامح وال�سالم برئا�سته  العاملي  املجل�س  التي قام بها وفد 

التي يعمل عليها املجل�س، مثمنا دور ال�سعب النيوزيلندي يف 
ال�سيد مالرد  �سكر  وال�سالم. من جانبه  الت�سامح  ون�سر  دعم 
اجلروان واملجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم نيابة عن ال�سعب 
النيوزيلندي على هذه املبادرة التاريخية، مقدرا دور املجل�س 
دعمه  وم��وؤك��دا  ال��ع��امل،  ح��ول  وال�سالم  الت�سامح  قيم  ن�سر  يف 
ودعم برملان بالده لأهداف املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم.

بزيارة  وال�سالم،  للت�سامح  العاملي  املجل�س  وفد  قام  ذلك  بعد 
حيث  ويلينحتون،  النيوزيلندية  بالعا�سمة  فكتوريا  جامعة 
عن  اأعربت  التي  اجلامعة،  اإدارة  قبل  من  الوفد  ا�ستقبال  مت 
للغاية  وق��ت مهم  ت��اأت��ي يف  ال��ت��ي  ب��ال��زي��ارة  ال��ك��ب��رية  �سعادتها 
على  موؤكدين  وال�����س��الم،  الت�سامح  قيم  اأهمية  على  للتاأكيد 

معه  امل�سرك  العمل  يف  الكبرية  ورغبتهم  للمجل�س  دعمهم 
املجل�س  وف��د  زار  كما  ال��ع��امل.  ح��ول  وال�سالم  للت�سامح  دعماً 
وقع  التي  كراي�ست�سري�س  مدينة  وال�سالم  للت�سامح  العاملي 
الذي  باملدينة،  البلدية  والتقى عمدة  الرهابي  احل��ادث  فيها 
اب���دى ���س��ع��ادت��ه ب��ال��زي��ارة، م��ق��دراً ع��ال��ي��اً ه���ذه امل���ب���ادرة لدعم 
الذين  امل�سجدين  الوفد  العامل، وزار  الت�سامح وال�سالم حول 
�سهدا احلادث الإرهابي الأليم، والتقى ببع�س امل�سابني. كما 
زار وفد املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم جامعة كانربوري، 
املجل�س  بزيارة  اأ�سادت  التي  اإدارت��ه��ا  والتقى  بكراي�ست�سري�س، 
مبدية ا�ستعدادها وحما�سها للعمل مع املجل�س ملا فيه خدمة 

م�ساعي الت�سامح وال�سالم حول العامل.

»العاملي للت�سامح وال�سالم« مينح و�سامه االأعلى لل�سعب النيوزيلندي

جزائريون يت�سلحون بالقانون خلو�ص ال�سيا�سة  ••اجلزائر-اأ ف ب:

يتابع جزائريون من جميع الأعمار 
وامل�ستويات الجتماعية دورة درا�سية 
يف ال��ق��ان��ون ال��د���س��ت��وري لأك���ر من 
حتولت  ا�ستقبال  غرفة  يف  �ساعتني 
اجل����زائ����ر  يف  درا������س�����ي  ف�������س���ل  اإىل 
ي��غ��ل��ب عليها  اأج�����واء  ال��ع��ا���س��م��ة، يف 
اله��ت��م��ام واحل��م��ا���س��ة. م��ن��ذ اندلع 
للنظام  املناه�سة  الح��ت��ج��اج  حركة 
والتي  �����س����ب����اط/ف����رباي����ر،   22 يف 
دف��ع��ت امل��الي��ني م��ن امل��ح��ت��ج��ني اإىل 
اجلمعة،  اأي���ام  يف  �سيما  ل  ال�����س��وارع 
ُتعقد مناق�سات ودورات تدري�س غري 
وحدائق  ثقافية  م��راك��ز  يف  نظامية 
اجلزائرية  بالعا�سمة  وم��ن��ت��زه��ات 
واأط��ب��اء وعمال  ي�سارك فيها ط��الب 
اأنف�سهم”  “تثقيف  اأج��������ل  م�����ن 
تدعم  ال����ت����ي  امل����ع����رف����ة  وام�����ت�����الك 
القانون.  دول����ة  ب���اإق���ام���ة  م��ط��ل��ب��ه��م 
حكم  انتهى  وقد  الآن  يرغبون  فهم 
ا�سطر  ال��ذي  بوتفليقة  العزيز  عبد 

ل��ال���س��ت��ق��ال��ة ب��ع��د ع�����س��ري��ن ���س��ن��ة يف 
من  حتركهم  موا�سلة  يف  ال�سلطة، 
اأتت  اإح����داث تغيري ج��وه��ري.  اأج���ل 
عاماً   26 العمر  من  البالغة  اإمي��ان 
وهي ل تزال حتمل العلم اجلزائري 
امللفوف حتت ذراعها، مبا�سرة ملتابعة 
احل�����س��ة ب��ع��د م�����س��ارك��ت��ه��ا يف جتمع 
بالقرب من مبنى الربيد الكبري يف 
قلب العا�سمة، والذي اأ�سبح ال�ساحة 

التي يلتقي فيها املحتجون.
ن����ري����د ه���ذه  “ل  ال�������س���اب���ة  وق����ال����ت 
يفتحون  هنا  الرئا�سية.  النتخابات 
اأعيننا ونفهم، على �سبيل املثال، ملاذا 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه  تعترب 
اإعالن  ب��ع��د  تعليقها  وج���اء  فخاً”. 
رئي�س املرحلة النتقالية عبد القادر 
متوز/يوليو   4 الأرب��ع��اء  �سالح  ب��ن 

موعداً لختيار خليفة بوتفليقة.
املوؤ�س�سات  اأن  امل���ح���ت���ج���ون  وي������رى 

وال�����س��خ�����س��ي��ات امل����وروث����ة م���ن عهد 
ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة وم�����ا زال������ت ق���ائ���م���ة، ل 
انتخابات  اإج��راء  ت�سمن  اأن  ميكنها 
القانون  اأ�ستاذ  وق��ال  و�سفافة.  ح��رة 

بالد�ستور  م�ست�سهداً  و�سرح  اآخ���ر«. 
ال���دول���ة هو  رئ��ي�����س  اأن  اجل����زائ����ري 
امل�سلحة  ل���ل���ق���وات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د 
نق�س  بحق  ويتمتع  ال��دف��اع،  ووزي���ر 
ح�سانة  ول���دي���ه  ال����ربمل����ان  ق�������رارات 
�سيا�سية وجنائية وهو وحده املفو�س 
الأ�ستاذ  و���س��األ  ال��د���س��ت��ور.  م��راج��ع��ة 
فرن�سا،  يف  يحا�سر  ال��ذي  اجلامعي 
“ماذا ت�سمون مثل هذا الرئي�س؟”، 
“م�ستبد!  ���س��وؤال��ه:  ع��ل��ى  اأج����اب  ث��م 

تكفي قراءة الد�ستور ملعرفة ذلك«.
الد�ستور  ي��ك��ف��ل  “اليوم،  واأ����س���اف 
للرئي�س اجلزائري املقبل المتيازات 
ن��ف�����س��ه��ا ال���ت���ي مت��ت��ع ب��ه��ا اجل����رنال 
)ه���واري( بومدين” ال��ذي ق��اد بعد 
ا�ستبدادياً  نظاماً   1965 ان��ق��الب 
وق���ال   .1978 ع����ام  وف���ات���ه  ح��ت��ى 
عاماً:   29 العمر  من  البالغ  حمزة 
“على اأي حال، مل يكن لالنتخابات 

اإىل  متوجها  �سربي  ما�سن�سن  العام 
“تنظيم  اإن  احل�����س��ة،  يف  امل�����س��ارك��ني 
انتخابات رئا�سية يف الو�سع احلايل 
ديكتاتور  انتخاب  اإىل  اإل  ي��وؤدي  لن 

اأي معنى هنا”، م�ستبعداً بحركة من 
ي��ده ف��ك��رة ال��ذه��اب ل��الق��راع يف 4 
متوز/يوليو. الرئي�سان اجلزائريان 
تعددية  انتخابات  يف  انتخبا  اللذان 
فازا من الدورة الأوىل، �سواء الأمني 
%61 من  زروال الذي ح�سل على 
الأ�سوات يف عام 1995، وبوتفليقة 
عام  %73 يف  بن�سبة  انتخب  ال��ذي 
1999 ثم اأعيد انتخابه ثالث مرات 
ب��اأك��ر م��ن %80 م��ن الأ����س���وات. 
الدميوقراطيات،  “يف  �سربي  وق��ال 
ي��ن��در اأن ي��ف��وز رئ��ي�����س م���ن ال����دورة 
معظم  ع���ال���ي���ة!  مب���ع���دلت  الأوىل 
اجلزائريني ل يعرفون �سيئاً تقريباً 
ولهذا  ال��د���س��ت��ور،  يف  وارد  ه��و  ع��م��ا 
ال�سبب ل يت�سنى للنا�س يف اجلزائر 
�سيا�سية«.  نقا�سات  خو�س  ب�سهولة 
واأ�ساف اأن تدري�س القانون والعلوم 
م�ساألة  امل����دار�����س  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
“اإرادة  يعك�س  وه��ذا  مت��ام��اً،  مهملة 
ال�سلطات برك النا�س يف حالة جهل 

لكي تكون لديها حرية احلكم«.
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العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/1042 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  البنية  حرا�سة  خلدمات  �سده/١-الثبات  املنفذ  اىل 
الغذائية  املواد  لتموين  امللكي  التنفيذ/الذوق  ان طالب  القامة مبا 
�س.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن حممد املطوع قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )١٠٦٧٨٦(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/955 تنفيذ جتاري
طروداه  كفيل  ب�سفته   - ال��راوي  عبدالغفور  احمد  �سده/١-نوا�س  املنفذ  اىل 
لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي  ����س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك 
وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  اجلرمن قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )٧٤٠١٢٢3.٦( 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�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1152  جتاري جزئي
/ املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  احلميدي  حممد  ١-نبيل   / عليه  املدعي  اىل 

انديغو رنت ايه كار م.د.م.�س وميثلها مديرها/خ�سر ايوب الطاف ح�سني وانتاىل وال 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  عبداهلل  حممد  احمد  حممد  وميثله: 
ب�سدر  املو�سح  النحو  على  دره��م   )١٧١٨٧( مبلغ  للمدعيه  ي���وؤدي  ب��ان  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %١٢ بواقع  القانونية  الفوائد  مع  ال�سحيفة  ه��ذه 
جل�سة  لها  املحاماة.وحددت  واتعاب  وامل�سروفات  بالر�سوم  عليه  املدعي  وال��زام  ال�سداد 
لذا    ch1.C.13:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:3٠:٠٨  امل���واف���ق:٢٠١٩/٤/١٦  الثالثاء  ي��وم 
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�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4608  جتاري جزئي

القامة مبا  والر�سيات جمهول حمل  التك�سية  ملقاولت  ١-امليثاق   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي /حممد ح�سن عبداهلل حممد املرزوقي وميثله:حممد �سعيد عو�س باحارث 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الها�سمي  برهان  مرت�سى  يعقوب  مرت�سى  حممد  وميثله: 
والر�سوم  دره��م   )١٠٠٠٠٠( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
التام.وحددت لها جل�سة  ال�سداد  وامل�ساريف والفائدة ٩% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
لذا    ch1.C.14:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:3٠:٠٨  امل����واف����ق:٢٠١٩/٤/١٧  الرب��ع��اء  ي��وم 
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�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1074  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١-مودرن تكنولوجي لالعمال الهند�سية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /�سفيق حاجي �ساه ملقاولت النجارة امل�سلحه قد 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
)١٢٤٤١٤( دره���م وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة ١٢% من 
املطالبة وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:١/5/٢٠١٩ 
ال�ساعة:٠٨:3٠ �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�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/712  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / ١-ح�سني توكل ذاكر ٢- منوار ح�سني �ساه احمد ح�سني �ساه 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد عمر عبيد املاجد وميثله:ح�سني 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  البناي  علي  ح�سن  علي 
والر�سوم  دره��م   )٩5٠٠٠( وق��دره  مببلغ  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
فاأنت  ل��ذا    ch2.D.19:بالقاعة �س  ال�����س��اع��ة:3٠:٠٨  امل���واف���ق:٢٠١٩/٤/١٦ 
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�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2544  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-نايت هود خلدمات احلرا�سة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ابراهيم  �سعد  املدعي /ه��اين ج��الل  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١١5٠٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB192107532AE وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الثالثاء املوافق ٢٠١٩/٤/١٦ ال�ساعة ١٠.٠٠ �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
وامرت   ، الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

املحكمة بتق�سري مدة العالن  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/987  عمايل جزئي

امل��واد الغذائية ���س.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه / ١-وادي احل��الل لتجارة 
القامة مبا ان املدعي /عمران جمتبى غالم جمتبى قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 )٢٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   ١٧٢3٨( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
لها  وحددت   MB187878767AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق ٢٠١٩/٤/١٦ ال�ساعة ١٠.٠٠ �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 ،علما بان الدعوى جددت 

من ال�سطب ،  وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2545  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / ١-ن��اي��ت ه���ود خل��دم��ات احل��را���س��ة ������س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اح��م��د ر���س��ا اح��م��د حممد خليفه ق��د اأقام 
 ١١5٠٠( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
وامل�����س��اري��ف رقم  وال��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )٢٠٠٠( دره���م  وت���ذك���رة  دره����م( 
ال�سكوى:MB192106474AE وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.4:بالقاعة ���س   ١٠.٠٠ ال�ساعة   ٢٠١٩/٤/١٤
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1867  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-فندق رو�سة املروج جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
بن  عبدالرحمن  ن�سيب  عبدالرحمن  وميثله:مي  �سابوين  حممود  /و�سيم 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  الفال�سي  ن�سيب 
عمالية وقدرها )3٩355٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %١٢
املوافق ٢٠١٩/٤/٢٢ ال�ساعة ٠٨.3٠ �س بالقاعة:ch1.A.5 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�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
اعالن حكم بالن�شر

                       يف  الدعوى رقم 2018/1515  احوال نف�ض م�شلمني 
امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/١- ط��الل �سفيق م��الع��ب  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/�سولف  اىل 
الباروكى وميثله:غازي ابراهيم احمد بن �سيفان نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ  ٢٠١٩/3/3١  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سولف الباروكي حكمت املحكمة مبثابة 
قرار  بنفاذ   -١ يلي  مبا  املذكور  ط��الل  عليه  املدعي  على  امل��ذك��ورة  �سالف  للمدعية  احل�سوري 
املدعية  على  وان  بدل  دون  بائنة  بطلقة  عليه  املدعي  وزوجها  املدعية  بني  بالتفريق  احلكمني 
اح�ساء عدتها ال�سرعية وفق حالها وذلك اعتبارا من تاريخ �سريوة احلكم باتا ٢- الزامه بان 
يوؤيد لها موؤجل �سداقها ومقداره 3٠ لرية ذهبية ملك او ما يعادلها بالعملة اللبنانية 3- الزامه 
لال�ستئناف  قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب حماماة  دره��م   ٢٠٠ و  وامل�ساريف  بالر�سوم 
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�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/2118  جتاري كلي 
 -3 �سينغ  �سوريندر  غ��وري   -٢ ذ.م.م  البناء  مل��واد  ال�سيوية  ال�سركة  عليه/١-  املحكوم  اىل 
هارميت �سينغ جوري ٤- ا�سباتك ل�سناعة الن�ساءات املعدنية �س.ذ.م.م 5-ميتبو�س للنقل 
العام �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
ب�سحة  )ف��رع(  التجاري  ابوظبي  ل�سالح/بنك  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    ٢٠١٨/١٢/٢5
احلجز التحفظي رق��م:١3٧/٢٠١٨ ا�ستئناف تظلم جتاري واملوقع على الرخ�سة التجارية 
 )٢3.٦5٦.٩٠٤.٤3( للمبلغ  وفاء  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  لدى  عليهم  للمدعي  العائدة 
درهم والزمت املدعي عليهم بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف 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�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/4503  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/١- هيدي مانالو جونزالي�س جمهول حمل القامة نعلنكم مبا ان املدعي/
�سركة امل�سرق ال�سالمي للتمويل )م�ساهمة خا�سة( وميثله:خالد خليفة حممد �سيف حثبور 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٩/٢/١٨  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  للتمويل )م�ساهمة خا�سة(  ال�سالمي  امل�سرق  �سركة 
ومبلغ  بامل�ساريف  والزمتها  دره���م   )١٧٢.١٧5( مبلغ  للتمويل(  ال���س��الم��ي  امل�سرق  )�سركة 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
       اإعالن �شحيفة التما�ض اعادة النظر

                     يف  الدعوى 2018/33  التما�ض اعادة نظر جتاري - ا�شتئناف
الزعابي   ع��ت��اب��ه  ب��و  اب��راه��ي��م  ي��و���س��ف  �سعيد   -١  / ���س��ده  امللتم�س  اىل 
جم���ه���ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل��ل��ت��م�����س/ ع��ب��دال�����س��ه��ي��د ك��ع��ب��ي  قد 
جتاري  ا�ستئناف  رق�����م:٢٠١٧/٢٢٨3  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف 
ب������ت������اري������خ:٢٠١٨/١١/٢١ وح������ددت ل��ه��ا مل��ح��ك��م��ة ج��ل�����س��ة ي����وم الرب���ع���اء 
وعليه   ch2.D.19:بالقاعة �س  ال�ساعة:١٠:٠٠  املوافق:٢٠١٩/٤/١٧ 
�ستجري  تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حمكمة   اال�شتئناف
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/441  تنفيذ جتاري   

مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:٢٠١٧/١3٩5 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ 
املننفذ به وقدره )5٩3٨٩٨.٦٧( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:احمد عو�س اهلل ملقاولت النجارة امل�سلحة
املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:١- جمموعة ماكفادن العاملية للمقاولت �س.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مو�سوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة يف العنوان املذكور اعاله وهي 
عبارة عن ١- املركبة التي حتمل الرقم:3٧٨5٧ كود m  دبي نوع ني�سان لون ابي�س ٢- املركبة 
التي حتمل الرقم ٧٠٤٦٦ كود o  دبي نوع ميت�سوبي�سي جيلنت لون ابي�س 3- املركبة التي حتمل 
الرقم ٩٠١٦٧ كود d  دبي نوع با�س ا�سوك لبالند فالكون لون ابي�س ، وفاء للمبلغ املذكور اعاله 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/697  تنفيذ جتاري   
 ، كلي  جت��اري  رق����م:٢٠١٧/١55١  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  الق�سية:تنفيذ  مو�سوع 

ب�سداد املبلغ املننفذ به وقدره )١٢3٨٢٧٦.٩١( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:م�سرف المارات ال�سالمي �س.م.ع

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:١- علي ابوبكر جعفر الها�سمي )�سامن( جمهول حمل 
القامة

مو�سوع العالن:
اأ�سهم يف �سوق ابوظبي  نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن 
لالوراق املالية لدى �سركة )الوثبة الوطنية للتاأمني( - عددها ١١٤٧١ �سهم - يف حدود 

املبلغ املنفذ به وقدره )١٢3٨٢٧٦.٩١( درهم.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
الدعوى رقم:2019/488 جتاري جزئي - دبي

املدعية:القبة للمعار�س �س.ذ.م.م
املدعي عليها الوىل:١١٧ ليف ايفنت�س �س.ذ.م.م

املدعي عليها الثانيه:جمموعة الهلي القاب�سة
مبوجب احلكم التمهيدي ال�سادر من املحكمة البتدائية املوقرة فقد مت ندبي خبريا 
بتاريخ:٢٠١٩/٤/٩  هند�سية  خ��ربة  جل�سة  عقدت  وق��د  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
الحد  ي��وم  التالية  اجلل�سة  عقد  وت��ق��رر  عليهما  امل��دع��ي  ع��ن  اح���دا  يح�سرها  ومل 
ال��ك��ائ��ن يف دبي  ال��ع��ا���س��رة ���س��ب��اح��ا مبكتبنا  ال�����س��اع��ة  امل�����واف�����ق:٢٠١٩/٤/٢١ يف مت���ام 
 ٠5-FL رق��م  ال��ط��اب��ق الول - مكتب   - ال��ت��ج��اري  اأب��وه��ي��ل  دي���رة - م��رك��ز  مبنطقة 
، لذا يتوجب عليكم احل�سور اىل مكتب  ه��ات��ف:٠٤٢٦٦٩٢٤٦ - ف��اك�����س:٠٤٢٦٦٩٢٤5 
اخلبري يف املوعد املذكوراعاله وتقدمي كافة مالديكم من دفاع ودفوع يف الدعوى واا 

�سوف يتم ا�ستكمال اعمال اخلربة حتى يف غيابكم.
اخلبري الهند�شي/زكريا حمم�د عبدالعليم

اإعالن بالن�شر
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/2678 

املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها خليفة جمعة النابوده رخ�سة جتارية رقم:٢١٩355
املنذر اليها:ابكو واي خلدمات تنظيف املباين �س.ذ.م.م رخ�سة جتارية رقم ٧٢٢١١٤

جمهول حمل القامة
تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالتي:

ال�سنة  الي��ج��ار عن  ب��دل  و���س��داد  ب��ت��اري��خ:3١/٢٠١٨/١٢  املنتهي  الي��ج��ار  ب�سرورة جتديد عقد 
وذلك  ال�سابق  العقد  ال�����س��داد يف  ���س��روط  دره��م ح�سب  وق���دره )3٨.٠٠٠(  اجل��دي��ده  الي��ج��اري��ة 
خالل �سهر واحد من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حال انتهاء املهلة دون �سداد او جتديد للعقد 
�سن�سطر للجوء اىل اجلهات املخت�سه لطلب اخالء املاأجور وت�سليمه للمنذر خاليا من ال�سواغل 
وال�ساغلني باحلاله التي كان عليها عند التعاقد مع الزامكم مبا ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ 
�سغلتم  التي  الفرة  واملياه خالل  الكهرباء  ذمة من  ب��راءة  بتقدمي  الزامكم  مع  التام  الخ��الء 

خاللها املاأجور مع الزامكم بالر�سوم وامل�ساريف.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

اعـالن تغيري ا�شـم
تقدم املواطن )وليد �سعود دوا�س حممد املرزوقي( بطلب اىل 
ا�سمه  التوثيقات بتغيري  اأبوظبي البتدائية - ق�سم  حمكمة 

من )وليد( اىل)مايد(
املذكور خالل ١5  الق�سم  فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العالن
منى علي املروي - موثق اأول

القا�شي �شلطان حممد خمي�ض الكعبي/قا�شي تركات الدائرة الثالة         

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

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
 ق�شم التنفيذ

اإخطار باحلجز على العقار رقم:793-ملك مبنطقة الربدي 2 
بخورفكان يف الق�شية رقم 2019/19 تنفيذ        

هيبتان  ملنك  طاهره   -٤ هيبتان  ملنك  طاهر   -3 هيبتان  ملنك  كلثم   -٢ دا  مياه  زرينه  عليه/١-  املحكوم  اىل 
5- خالد ملنك هيبتان ٦- ا�سماء ملنك هيبتان ٧- احمد ملنك هيبتان ٨- زينب ملنك هيبتان

العنوان/خورفكان - الربدي - بجوار بقالة نور الربدي منزل رقم ٤٦3 - ت:٠5٠٤٧٠٢3١٠.
ل�سالح املحكوم له/حممود ملنك هيبتان

قررت املحكمة ق�سم التنفيذ يف الق�سية التنفيذية ٢٠١٩/١٩ اخطاركم باحلجز التنفيذي على العقار رقم ٧٩3 
ملك مبنطقة الربدي ٢ يف خورفكان بتاريخ:٢٠١٩/٤/١٠ ومت التاأ�سري بذلك يف �سجالت دائرة الت�سجيل العقاري 
تاريخ  اي��ام من  �سبعة  املحكمة خالل  عليكم مراجعة  يتوجب  عليه   ، هيبتان  ملنك  له/حممود  املحكوم  ل�سالح 
العالن يف حال وجود اي اعرا�س وال �سوف يتم النظر يف طلبات املحكوم له يقت�سي عليكم تنفيذ القرار اعاله 

خالل املهلة املنوه عنها اعاله
رئي�ض ق�شم التنفيذ     
حمكمة خورفكان االبتدائية االحتادية            

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان :
 ال�سيد/اأبو �سونري نامبياداث - اجلن�سية الهند ح�سته ١٠٠% وطلبا الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ال�سم التجاري الهدير للوجبات ال�سريعة واملرخ�س من دائرة التنمية 
القت�سادية يف ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم:٧3٠٧53 ال�سادر بتاريخ:٢٠١٩/١/١٢ من دائرة 
التنمية القت�سادية بخورفكان اىل ال�سيد:اونيكري�سنان بانديريكال �سريدهاران اجلن�سية 

الهند
على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   ،

توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ١٤ يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي

الكاتب العدل بخورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان :

وطلبا   %١٠٠ ح�سته  الم����ارات  اجلن�سية  احل��م��ادي  اخل�سر  علي  �سلطان  ال�سيد/مروا   
العبايات  خلياطة  الرحيق  التجاري  ال���س��م  يف  )ت��ن��ازل(  يت�سمن  حم��رر  على  الت�سديق 
وال�سيل واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم:٦٠٨٢٠١ 
ال�سادر بتاريخ:من دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان اىل ال�سيد ريا�س اووكا باينغاتيل 

اجلن�سية الهند
على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   ،

توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ١٤ يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي

الكاتب العدل بخورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

اعالن للح�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
بالن�شر 

 يف الدعوى رقم 2019/259 جتاري )جزئي(
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 

اىل املدعي عليهما ١- �سركة امازونا ل�سناعة املفار�س )ذات م�سووؤلية حمدودة( ٢- كونهامد نالو بور اكل
اقام املدعي/�ستار لين لل�سحن �س.ذ.م.م جن�سيته/المارات العربية املتحدة 

م�������ك�������اين:3٢٤٧٢٩٤٤٦٤ -  رق����م  م��ك��ت��ب ١٠٢/١٠3 -  ال�����س��رك��ال -  ب��ن��اي��ة   - امل���ط���ار  ����س���ارع   - دي�����رة  ع���ن���وان���ه:دب���ي - 
هاتف:٠٤٢5٩٤٦٠١

للمدعية مبلغ  ي��وؤدوا  بان  املدعي عليهما  ال��زام  ب��رق��م/٢٠١٩/٢5٩ جت��اري )جزئي( - عجمان ومو�سوعها  الدعوى 
وقدره )٢٩٩.٤٠٠( درهم مائتان وت�سعة وت�سعون الف واربعمائة درهم والفائدة القانونية ١٢% �سنويا من تاريخ اقامة 
الدعوى وحتى ال�سداد التام مع �سم ملف امر الداء رقم:٢٠١٨/5٢٩ امر اداء للدعوى احلا�سرة و�سم ملف التوفيق 
وامل�ساحلة رقم:٢٠١٩/٢٦ جتاري مللف الدعوى احلا�سرة مع الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف 

ال�ساعة:٨:3٠ من يوم ١٨ �سهر ابريل ل�سنة ٢٠١٩ وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه 
 حرر بتاريخ:٢٠١٩/٤/٨

 مكتب ادارة الدعوى

االمارات العربية املتحدة
  وزارة العدل

حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 341 ل�شنة 2019    

اىل املحكوم عليه / مروة احمد علي عبداهلل النجار  
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم 

حكما  بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )١٧١3١( درهم
ل�سالح املحكوم له/ م�سطفى حممد الكومى احمد م�سباح 

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
 رئي�ض مكتب اإدارة التنفيذ 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
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عربي ودويل

من  ا  اأي�سً ولكن   - المريكي  ال�سائح 
كندا واليابان واأ�سراليا - الراغب يف 

زيارة الربازيل.

رجل العناية االإلهية
متيزت نهاية اقامتي باإلقاء القب�س، 
الرئي�س  على  املا�سي،  مار�س   21 يف 
ال�سابق حلركة ميني الو�سط مي�سيل 
تيمر يف اإطار عملية لفا جاتو اأو غ�سل 
منظمة  بقيادة  اتهامه  بعد  ال�سيارات 
ل��ت م��ئ��ات امل��الي��ني من  اإج��رام��ي��ة ح��ونّ
اليورو، مت اإطالق �سراحه من ال�سجن 

بعد اأربعة اأيام من اعتقاله.
ال�سدمة  اأخ���رى  م��رة  اعتقاله  اأث���ار   
ال�سكوك  ك���ان���ت  وان  ح��ت��ى  وال���ه���ل���ع، 
طويلة.  ف������رة  م���ن���ذ  ح����ول����ه  حت������وم 
الذين  الأ�سخا�س  قناعة  يعزز  وه��ذا 
الذين  )اأول��ئ��ك  بول�سونارو  يدعمون 
توير،  ح�����س��اب��ات��ه  ع���رب  ي��خ��اط��ب��ه��م 
ويوا�سلون،  اإل��خ(  يوتيوب،  في�سبوك، 
العتقاد  م�سى،  وق��ت  اأي  م��ن  اأك���ر 
باأن فر�سهم هو رجل العناية الإلهية، 
الف�ساد  على  للق�ساء  ا�ستعداد  وعلى 
)وال�����س��ي��وع��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دد الأم�����ة!( 
فبالن�سبة لهم، يتكون الثالثي الفائز 
وبول�سونارو:  وال����وط����ن،  اهلل،  م���ن 
عدو  هو  بول�سونارو  يهاجم  من  وكل 

للوطن واهلل.
بعد   ،2019 اأب���ري���ل  م���ن  الأول  يف 
ال���ربازي���ل، علمت بحزن  ع��ودت��ي م��ن 
ب��ول�����س��ون��ارو طلب  اأن ج���ري  و���س��ج��ر 
البالد  ث��ك��ن��ات  يف  اح��ت��ف��الت  تنظيم 
تكرميا لنقالب عام 1964 - الذي 
 21 ا�ستمر  ع�سكريا  جمل�سا  ب  ن�سنّ
خاللها  مت  ط��وي��ل��ة،  ���س��ن��وات  ���س��ن��ة. 
ا�ستثنائي: ميكن  نظام جزائي  اإقامة 
ل��ل�����س��رط��ة واجل���ي�������س ال���ت���دخ���ل �سد 
املعار�سة دون اأي �سكل اآخر من اأ�سكال 

املحاكمة.
�سدم القراح اجلماهري، كما ي�سرح 
ال�سحفي يف �سحيفة  اأري��ا���س،  خ��وان 
ع���ربنّ  “لقد  ال���ي���وم���ي���ة:  ال���ب���اي���ي�������س 
للدميقراطية  امل��وال��ون  الربازيليون 
ال�سحف  ل��ل��م��ق��رح يف  رف�����س��ه��م  ع��ن 
واحتجاجات  الجتماعية  وال�سبكات 
اأن  ال�سحفي  وي��الح��ظ  ال�سوارع”. 
ال��رئ��ي�����س ك���ان غ��ائ��ًب��ا يف ذل���ك اليوم، 
بول�سونارو  “هروب  اىل  م�������س���ريا 
الرمزي اإىل اإ�سرائيل خالل الذكرى 
اخلام�سة واخلم�سني للديكتاتورية يف 
الربازيل”. الزيارة التي قال الرئي�س، 
الهولوكو�ست،  ملتحف  زي��ارت��ه  اأث��ن��اء 
حركة  النازية  اأن  من  يقني  على  ان��ه 

ي�سارية.الولية يف بدايتها فقط ...

ب���داأت زي��ارت��ي م��ع ان��ط��الق الكرنفال 
ويظل  م��ار���س.  م��ن  الأول  يف  ر�سمًيا 
ال�سعب الربازيلي مرتبًطا جًدا بهذا 
به  ُيحتفل  ال���ذي  ال�سهري  امل��ه��رج��ان 
كرنفال  اأول  تنظيم  مت  ع�سور:  منذ 
يف ريو عام 1840. اإنه ميثل فر�سة 
ال�����س��ام��ب��ا لتعر�س  مل���دار����س  ك���ل ع���ام 
اب��داع��ات��ه��ا، خ���الل م�����س��اب��ق��ة، تعترب 
موا�سيعها �سدى لأخبار البالد.. انه 
طريقة لغناء ب�سوت عال، ما نفكر به 

هم�سا.
اأخ������رى، فازت  يف ه����ذا ال���ع���ام، وم����رة 
مدر�سة ل مانغيريا، واحدة من اأعرق 
م���ن خ����الل تكرميها  ري�����و،  م���دار����س 
م�ست�سارة  عاًما،   38 فرانكو،  ملارييل 
يف  وع�����س��ًوا  الي�سار،  م��ن  �سابة  بلدية 
ح���زب ال���س��راك��ي��ة واحل���ري���ة، ُقتلت 
باأربع  يف ري��و دي ج��ان��ريو، قبل ع��ام، 

ر�سا�سات يف الراأ�س.
بانخراطها  خ��ا���س  ب�سكل  ا���س��ت��ه��رت   
والنت�سار  ال��ع��ن�����س��ري��ة،  م��ق��اوم��ة  يف 
اأ���س��ب��ح��ت مارييل  امل��ث��ل��ي��ني،  حل��ق��وق 
الربازيل  يف  للمقاومة  رم��زا  فرانكو 
لأن��ه��ا ادان����ت ع��ن��ف ال�����س��رط��ة وابتزاز 
امل�ست�سارة  وُت���ع���ت���رب  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات. 
يف  الرئي�سية  الأ�سوات  اأحد  البلدية، 
ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق الإن�����س��ان يف ريو؛ 
من  موجة  الوح�سي  اغتيالها  واأث���ار 
اأنحاء  التعاطف والحتجاج يف جميع 

البالد.

كرنفال ري�, اأداة �شيا�شية
ان الكرنفال هو اأداة �سيا�سية، ولوحة 
���س��وت��ي��ة ل������الأدواء ال��ت��ي ت��ع��اين منها 
تزرع  ب��اأح��داث  لالحتفال  اأو  ال��ب��الد، 

الأمل والفرح والفخر.
اأهمية �سيا�سية، مل تغب عن الرئي�س 
ب���ول�������س���ون���ارو. ويف حم���اول���ة لإدان�����ة 
غري  لكرنفال  امل��زع��وم��ة  ال��ت��ج��اوزات 
على  ين�سر  اأن  ق���رر  لق�سيته،  م���وال 
يتبول  ل��رج��ل  ف��ي��دي��و  مقطع  ت��وي��ر 
ع���ل���ى اآخ��������ر، م�����س��ه��د ي����ب����دو ان������ه مت 
ت�����س��وي��ره يف اأح���د ���س��وارع ري���و خالل 

الحتفالت.
اإظهار  لفكرة  الرت��ي��اح  ب��ع��دم  »اأ���س��ع��ر 
الك�سف عن  يتم  اأن  ب��د  لكن ل  ذل��ك، 
ويت�سنى  ال��ن��ا���س  يعي  حتى  احلقيقة 
يف  اأو���س��ح  اأولوياتهم”،  حتديد  لهم 
ما  ه���ذا  للفيديو.  م�ساحبة  ر���س��ال��ة 
جمموعات  م��ن  العديد  عليه  اأ�سبح 
بالتعليق  ق��وم��وا  ال�����س��وارع،  ك��رن��ف��ال 
ما  ل��ك��ن  الدر�س”.  وا���س��ت��خ��ل�����س��وا 
ا�ستخل�سته الربازيل منه كان موجة 
اللحظة  الرعب يف مواجهة تلك  من 

اللحظات  اأك���ر  الن-  ح��ت��ى   - وه���ي 
ازعاجا يف وليته.

ت�شريبات حمرجة للرئا�شة
ا�ستطاع ك�سب ولء بع�س  ذل��ك،  ومع 
ال��ن��ا���س. خ���الل زي���ارت���ي، حت��دث��ت مع 
بول�سونارو،  انتخبت  طفولة  �سديقة 
مثل جميع اأفراد عائلتي واأ�سدقائي. 
مل  “الربازيل  اأن  يل  اأو���س��ح��ت  وق��د 
ت��ع��د ل��ه��ا ع��الم��ات اأخ��الق��ي��ة، واملثال 
الأك���������ر و�����س����وًح����ا ه�����و ال���ك���رن���ف���ال 
واأج�ساده العارية، لذا فاإن بول�سونارو 
يعمل ب�سكل جيد لتذكرينا باأن علينا 

تغيري ذلك«.
بعد اأيام قليلة، الثالثاء، 12 مار�س، 
علم ال�سعب الربازيلي باإلقاء القب�س 
ع��ل��ى ق��ت��ل��ة م���اري���ي���ل ف���ران���ك���و، وك���ان 
 48 امل��رت��زق،  لي�سا،  روين  بينهم  من 
ي��ق��ي��م يف نف�س  ك����ان  ع����اًم����ا، وال������ذي 
ي�سكنها  ك��ان  التي  الفخمة  العمارات 

ثالث اتفاقيات فقط.
املتحدة  ال��ولي��ات  دع��م  تقرنّ  الأوىل،   
التعاون  منظمة  يف  الربازيل  اندماج 
الق��ت�����س��ادي وال��ت��ن��م��ي��ة. م���ن ناحية 
اأخ��رى، فر�س دونالد ترامب مغادرة 
ب����رازي����ل����ي����ا ق���ائ���م���ة ال���������دول الأك������ر 
العاملية.  التجارة  منظمة  يف  اف�سلية 
بول�سونارو  ع��ل��ى  ك���ان  ���س��خ��م  ت��ن��ازل 
للعديد  ي�سمح  و���س��ع  لأن���ه  ت��ق��دمي��ه، 
ف�ساًل  مب��زاي��ا،  بالتمتع  ال����دول  م��ن 
ع���ن الإع����ان����ات ال���زراع���ي���ة، والج�����ال 
التفاق  وين�س  ال��خ.  امل��دى،  الطويلة 
ا�ستخدام  اإم���ك���ان���ي���ة  ع���ل���ى  ال����ث����اين 
الكانتارا  ل��ق��اع��دة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
�سرق  )�سمال  مارانهاو  يف  الف�سائية 
الربازيل( لإطالق الأقمار ال�سناعية 
وال�سواريخ. اما التفاق الثالث، الذي 
يونيو   17 يف  التنفيذ  حيز  �سيدخل 
وت�سبب يف بع�س النزعاج لأنه اأحادي 
التاأ�سرية  م��ن  ُي��ع��ف��ي  ف��ه��و  اجل���ان���ب، 

اأح�شنت يا �شيادة الرئي�س!
اإىل   18 م����ن  وج�����ي�����زة،  ف�����رة  ب���ع���د 
ترامب  دون��ال��د  ا�ستقبل  م��ار���س،   22
الأبي�س.  البيت  يف  بول�سونارو  ج��ري 
تاميز  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة  واأ�����س����ارت 
ترامب،  للرئي�س  بالن�سبة  اأن���ه  اإىل 
كمن  الربازيلي  نظريه  ا�ستقبال  كان 

“ينظر اىل نف�سه يف املراآة«. 
يف نف�س ال�سحيفة، يو�سف بول�سونارو 
“قومي  ل��رام��ب:  “انعكا�س”  ب��اأن��ه 
ال�سعبوية  �سخ�سيته  تتجلى  ب���ذيء، 
لتوير  ا�ستخدامه  يف  خ��ا���س  ب�سكل 
وبياناته الهجومية �سد الن�ساء، وفئة 

املثليني، وجمموعات الهنود احلمر.
اأثناء  ت��امي��ز.  ن��ي��وي��ورك  تخطئ  مل   
بول�سونارو  ج����ري  اأظ����ه����ر  اإق����ام����ت����ه، 
املحافظة  ال�سيا�سة  م��ع  ت��اًم��ا  ت��ق��ارًب��ا 
ومع  ت��رام��ب.  ل��دون��ال��د  والت�سلطية 
ذل��ك، ف��اإن �سجل هذه الرحلة الأوىل 
ل ي�سرف الربازيل كثريا: اذ مت اإبرام 

بالن�سبة  “�سدفة”  ال��دول��ة.  رئي�س 
تقارير  ح�سب  وان،  ح��ت��ى  لل�سرطة، 
و�سائل الإعالم الربازيلية، كان البن 
رينان،  جري  لبول�سونارو،  الأ�سغ�����ر 
20 عاًما، على عالق����ة بابنة امل�ستبه 

به.
التي  الأوىل  امل����رة  ه��ي  ه���ذه  لي�ست   
لك�سف  الرئي�س  اأب��ن��اء  فيها  يتعر�س 
مراقبة  جم���ل�������س  ي�����س��ت��ب��ه  حم�������رج: 
ت����ورنّط فالفيو  امل��ال��ي��ة يف  الأن�����س��ط��ة 
وكذلك  ف�ساد  ق�سايا  يف  بول�سونارو 
احدى  “مكتب اجلرمية”،  ب�  �سالت 
الرئي�سية  الع�سكرية  �سبه  امليلي�سيات 
باأ�ساليب  املدينة  ترهب  التي  ري��و  يف 
ي�ستخدمها  ال����ت����ي  ك���ت���ل���ك  ع��ن��ي��ف��ة 
جت����ار امل����خ����درات. ���س��ي��ن��ات��ور م��ن��ذ 1 
فالفيو  ي���ردد  مل   ،2019 ف��رباي��ر 
“احل�سانة  ورق��ة  رف��ع  يف  بول�سونارو 
�سحية   “ ان���ه  م���وؤك���دا  الربملانية”، 

حملة ت�سهريية«.

اأث����ارت����ه هذه  ف��م��ا  اراد،  م���ا  ل���ه  ك����ان 
الغ�سب  ه��و  حا�سيتي،  يف  امل��ع��ل��وم��ات 
اإلقاء  “يجب  الإع����الم:  و���س��ائ��ل  �سد 
وجود  ي��زع��م��ون  ال��ذي��ن  ال�سحفيني، 
�سلة حمتملة بني بول�سونارو ورجال 
امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات، يف ال�������س���ج���ن، ان���ه���م ل 
ميلكون اأدلة ملمو�سة ليطرحوا مثل 

هذه امل�سائل اخلطرية«. 

ماأ�شاة يف �ش�زان�
اأ���س��ب��وع��ني من  ب��ع��د  13 م���ار����س،  يف 
التلفزيون  يف  اك��ت�����س��ف��ت  و�����س����ويل، 
���س��وًرا عنيفة ج���دا. قتل  ال��ربازي��ل��ي 
واأ�سابوا  اأ�سخا�س  ثمانية  مراهقان 
ن��ح��و 15 اآخ���ري���ن ق��ب��ل الن��ت��ح��ار يف 
باولو.  �ساو  مدينة  من  بالقرب  كلية 
ال�سابقان  الطالبان  ه���ذان  ا�ستخدم 
ال���ل���ذان ت����راوح اأع��م��اره��م��ا ب��ني 17 
و25 عاًما م�سد�ًسا 38 مم، و�سالًحا 
الو�سطى. وتطارد �سور  الع�سور  من 

ف��ي��ل��م ال���ف���ي���ل ل��ل��م��خ��رج غ���و����س فان 
�سانت، ليايلنّ ال�ستوائية، ان البلد يف 
حالة �سدمة، وقد التقيت يف م�سعد 
املراهقني  تبكي  وهي  جارتي  العمارة 

القتلى.
ال�سائعة  غ���ري  امل���اأ����س���اة،  ه����ذه  ت���اأت���ي   
الرئي�س  وف������اء  ب���ع���د  ال�����ربازي�����ل،  يف 
ال��ربازي��ل��ي ب��وع��د م��ن وع����ود حملته 
بت�سهيل  يق�سي  ال���ذي  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 
ام���ت���الك الأ���س��ل��ح��ة ال���ن���اري���ة. خالل 
فرحا،  ���ي  ع���منّ اراين  ع���ائ���ل���ي،  غ�����داء 
نتائج  اع��الن  ليلة  له  التقطت  �سورة 

النتخابات: 
يبت�سم ويحمل بفخر ر�سا�ًسا.. هل هي 
حقيقية؟ ام هي ن�سخة طبق الأ�سل؟ 

مل اأجروؤ على �سوؤاله.
امل��اأ���س��اة، فاإن  ب��اأن��ه رغ��م  ل��دي انطباع 
ال��ن��اري��ة قد  الأ���س��ل��ح��ة  النقا�س ح��ول 
اأُغ���ل���ق، ك��م��ا ل���و ان ح��م��ل ال�����س��الح يف 

الربازيل بات يعترب �سًرا ل بدنّ منه.

 الكرنفال اأداة �شيا�شية, ول�حة �ش�تية 
لالأدواء التي تعاين منها البالد

ت�سهيل امتالك االأ�سلحة النارية 
يفتح اأبواب اجلحيم يف الربازيل 

هناك �شيء متعّفن يف اململكة الربازيلية, 
واأ�ش�اأ املخاوف بداأت تتج�ّشد

كان االبن االأ�سغر للرئي�ص على عالقة بابنة امل�ستبه به يف قتل امل�ست�سارة البلدية الي�سارية

متلك حك�مته اأ�شل�بها اخلا�س: 

الربازيل: بول�سونارو، مائة يوم حتت �سعار العنف...!
•• الفجر - داين ليغرا�س 

 ترجمة خرية ال�شيباين
الربازيل,  من  االخــرية  ــة  االآون يف  عـــــــدت  لقد 
حيث ولـدت وحيث ع�شـــــــت �شـــــــبعة وع�شـــــــرين 

عامـــــــــًا:

كثيـــر  وهـــــذا  �شــــــهرا,  اإقامتـــــي  ا�شـــــتمرت   
وغري كاف يف نف�س ال�قت.

ب�ل�ش�نارو,  جــري  تن�شيب  منذ  اليها  اأعـــد  مل   
اليمينية  احلك�مة  هذه  كانت  اإذا  عما  وت�شاءلت 
نف�س  على  واالأمـــة  اهلل  ت�شع  الــتــي  املتطرفة, 

امل�شت�ى, قد وجدت عالماتها وت�ازنها. 

ت�شخي�شي االأويّل كان مريرا: هناك �شيء متعّفن 
بــداأت  املــخــاوف  ــ�اأ  ــش واأ� الــربازيــلــيــة,  اململكة  يف 
الي�م  الرئي�س )املعروفة  اإن قلة خربة  تتج�ّشد. 
وامل�ؤكدة(, وف�شله يف ت�حيد الك�نغر�س, ف�شاًل عن 
ال�شك�ك ح�ل الف�شاد املايل املتعلق بابنه, فالفي� 

ب�ل�ش�نارو, تلك هي ح�شاد مائة ي�م من واليته.

حتية ملارييل فرانك�
اأ�شل�بها  ب�ل�شـــــ�نارو  جــري  حك�مـــــــة  متلك 
غري  ه�  ما  فيه  يجتمـــــــــع  خليط  وه�  اخلا�س, 
االبتذال  ُي�شـــــــّكل  وحيث  باحلماقة,  منطقي 
يزدهر  متجان�شا,  فريقا  والكراهية  والــغــبــاء 

وينم�.

ما عالقة ابن الرئي�س بقاتل ماريال

تي�سري حيازة ال�سلحة يفتح ابواب اجلحيم

فالفيو ابن الرئي�س تالحقه ال�سبهات

جماهريه ترى فيه رجل العناية اللهية

ح�ساد هزيل يف لقاء الن�سخة وال�سل

كان ا�شتقبال الرئي�س ترامب لنظريه الربازيلي, كمن ينظر اىل نف�شه يف املراآة 

كرنفال ريو اداة �سيا�سية
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فوجي اأويل ت�سرتي  3 �سحنات نفط للتحميل 
•• �شنغافورة-رويرتز:

 قالت م�سادر جتارية اإن �سركة التكرير اليابانية فوجي اأويل ا�سرت 
ثالث �سحنات من النفط اخلام متو�سط الكربيت للتحميل يف يونيو 
�سركة  اأن  امل�سادر  واأ�سافت  اجلمعة.  اأم�س  مناق�سة  عرب  ح��زي��ران 
التكرير ا�سرت �سحنة من خام زاكوم العلوي و�سحنة من خام بانوكو 
�سحنة  اأن  امل�سادر  وذك��رت  املتو�سط و�سحنة من خام عمان.  العربي 
للربميل  �سنتا   20-10 بعالوة  �سراوؤها  ج��رى  العلوي  زاك��وم  خ��ام 
العربي  بانوكو  خ��ام  ت�سعري  فيما مت  لها،  الر�سمي  البيع  �سعر  ف��وق 
امل�سادر  اأح��د  وق��ال  الر�سمي.  بيعه  �سعر  عن  بعالوة  اأي�سا  املتو�سط 
اإن �سعر �سحنة اخلام العماين جاء عند م�ستوى ال�سوق، البالغ نحو 

1.30 دولر للربميل فوق الأ�سعار املعرو�سة خلام دبي.

موؤ�س�س  حم��ل  ليحل   2017 يف 
كالنيك  ت���راف���ي�������س  ال�������س���رك���ة 
الرئي�س  ُع��زل من من�سب  ال��ذي 

التنفيذي.
ال�سوقية  اإن ح�ستها  اأوبر  وقالت 
يف  امل��ن��اط��ق  معظم  يف  انخف�ست 

اأن  العام املا�سي، على الرغم من 
معدل النخفا�س تباطاأ. وتقول 
يف  ال�سوقية  ح�ستها  اإن  ال�سركة 
الوليات املتحدة وكندا تزيد عن 
�سوقية  ح�سة  مقابل  باملئة،   65

ن�سبتها 39 باملئة اأعلنتها ليفت.

•• نيويورك-رويرتز:

خلدمات  تكنولوجيز  اأوب��ر  قالت 
طرح  عن  اإف�ساح  يف  الركاب  نقل 
 91 لديها  اإن  لل�سركة  اأويل  عام 
النمو  ل��ك��ن  م�����س��ت��خ��دم،  م��ل��ي��ون 
يتباطاأ واإنها رمبا ل حتقق اأرباحا 

على الإطالق.
اأول �سورة مالية  وتقدم الوثيقة 
�ساملة عن ال�سركة التي تاأ�س�ست 
بداأت  وال��ت��ي  ���س��ن��وات  ع�سر  ق��ب��ل 
موؤ�س�سها  وج���د  اأن  ب��ع��د  ع��م��ل��ه��ا 
�سعوبة يف رك��وب �سيارة اأج��رة يف 
الثلوج  ت�����س��اق��ط��ت خ��الل��ه��ا  ل��ي��ل��ة 
بها  يتنقل  التي  الطريقة  وغ��ري 

معظم �سكان العامل كثريا.
النمو  ع���ل���ى  الإف���������س����اح  وي����وؤك����د 
ال�سنوات  يف  لأوب��������ر  ال�������س���ري���ع 
الثالث املا�سية لكنها اأي�سا ي�سدد 
على الكيفية التي اأثرت بها �سلبا 
العامة  ال��ف�����س��ائ��ح  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة 
ال�سركات  م��ن  التناف�س  وت��زاي��د 
ال�سركة  خ��ط��ط  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����س��ة 

جلذب الركاب والحتفاظ بهم.
على  ال�سوء  الإف�ساح  ُيلقي  كما 
اإىل اأي مدى تظل اأوبر بعيدة عن 
حتقيق اأرباح، مع حتذير ال�سركة 
اأن����ه����ا ت���ت���وق���ع ف��ي��م��ا يخ�س  م����ن 

مقارنة  ب��امل��ئ��ة   42 ن��ح��و  ن�سبته 
يقل عن  ذل��ك  لكن   ،2017 م��ع 
106 باملئة  وترية النمو البالغة 
التي �سجلتها الإيرادات يف ال�سنة 

ال�سابقة.
الطرح  ح��ج��م  اأوب������ر  حت����دد  ومل 
العام الأويل. وذك��رت روي��رز يف 
اجلاري  الأ�سبوع  من  �سابق  وقت 
قيمته  ما  لبيع  تخطط  اأوب��ر  اأن 
ع�سرة مليارات دولر من الأ�سهم 
عند تقييم يراوح بني 90 ومئة 

مليار دولر.
معنيون  م�������س���رف���ي���ون  واأب������ل������غ 
اأوبر  �سابق  وق��ت  يف  بال�ستثمار 
اإىل  تبلغ ما ي�سل  اأن قيمتها قد 

120 مليار دولر.
الأويل  ال���ع���ام  ال���ط���رح  و���س��ي��ك��ون 
لأوب����ر الأك����رب م��ن��ذ ط���رح �سركة 
ال�سينية  الإل��ك��رون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
 ،2014 يف  القاب�سة  ب��اب��ا  ع��ل��ي 

الذي جمع 25 مليار دولر.
وعلى الرغم من اأن اأوبر مل تعد 
ت�����س��ت��ه��دف ت��ق��ي��ي��م��ا ع��ن��د 120 
العام  ال����ط����رح  يف  دولر  م���ل���ي���ار 
ذلك  اإىل  ال��و���س��ول  ف���اإن  الأويل، 
ال��ت��ق��ي��ي��م ف��ح�����س��ب ���س��ُي��ط��ل��ق منح 
للرئي�س  املجانية  الأ�سهم  بع�س 
خ�سرو�ساهي  دارا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

النفقات الت�سغيلية “زيادة كبرية 
يف امل�ستقبل املنظور” واإنها “رمبا 

ل حتقق ربحية«.
 3.03 اأوب�����ر خ�����س��ائ��ر  وت��ك��ب��دت 
من   2018 يف  دولر  م���ل���ي���ار 

العمليات.
قدمته  ال���ذي  الإف�����س��اح  ويك�سف 
املالية  اإىل جلنة الأوراق  ال�سركة 
اأوبر  اأن  الأمريكية  والبور�سات 
مليون   91 امل��ت��و���س��ط  يف  ل��دي��ه��ا 
م�����س��ت��خ��دم ن�����س��ط ���س��ه��ري��ا على 
من�ستيها، مبا يف ذلك خدمة نقل 
الطعام  تو�سيل  وخدمة  الركاب 
)اأوب�����ر اي��ت�����س(، ب��ن��ه��اي��ة 2018 
باملئة   33.8 من  ارتفاعا  وذل��ك 
تباطاأ  النمو  لكن   ،2017 م��ن 
من 51 باملئة يف ال�سنة ال�سابقة.

ومل تف�سح اأوبر عن اأحدث اأرقام 
وت�سري  ق��ب��ل،  م��ن  مل�ستخدميها 
الأرقام اإىل حجم الن�ساط. وعلى 
الرغم من اأن قاعدة م�ستخدمي 
اأوبر ت�سمل عمالء خدمات اأخرى 
الرقم  فاإن  الركاب،  نقل  وخدمة 
عن  تقريبا  اأم��ث��ال  خم�سة  ي��زي��د 
مناف�ستها  اأعلنته  مليون   18.6

ليفت.
 2018 اأوب��ر يف  اإي���رادات  وبلغت 
مبلغ 11.3 مليار دولر، بارتفاع 

وب����ع���������س م�����������س�����وؤويل ال�������س���رك���ة 
التنفيذيني.

لالإف�ساح  اأوب������ر  ت���ق���دمي  وب���ع���د 
�سل�سلة  ال�����س��رك��ة  ���س��ت��ب��داأ  ال���ع���ام، 
م������ن ال������ع������رو�������س ال���ت���ق���دمي���ي���ة 
با�سم  امل��ع��روف��ة  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن، 
ج��ول��ة ت��روي��ج��ي��ة، وال���ت���ي ذكرت 
رويرز اأنها �ستبداأ يف 29 اأبريل 

ني�سان.
ال�����س��رك��ة ���س��وب ت�سعري  وت��ت��ج��ه 
وب����دء  الأويل  ال����ع����ام  ط���رح���ه���ا 
يف  نيويورك  بور�سة  يف  ال��ت��داول 

اأوائل مايو اأيار.
على  الإج����اب����ة  اإىل  وب���الإ����س���اف���ة 
ال��ت�����س��اوؤلت ب�����س��اأن ال��و���س��ع املايل 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ف���اإن  لأوب����ر، 
�سيكون مكلفا باإقناع امل�ستثمرين 
باأنه غري بنجاح ثقافة وممار�سات 
الف�سائح  �سل�سلة من  بعد  العمل 
العامني  م����دى  ع��ل��ى  امل���ح���رج���ة 

املا�سيني.
مزاعم  الف�سائح  تلك  وت�سمنت 
�سخم  واخ��راق  جن�سي،  حتر�س 
ت�����س��رت ع��ل��ي��ه جهات  ل��ب��ي��ان��ات 
تنظيمية، وا�ستخدام برامج غري 
ل��ل��ت��ه��رب م��ن �سلطات  م�����س��روع��ة 
ومزاهم ب�ساأن الر�سوة يف اخلارج. 
اأوبر  اإىل  خ�����س��رو���س��اه��ي  وان�����س��م 

اأوبر تك�سف عن طرح عام اأويل 

اأ�سهم اأوروبا تنخف�ص مع تراجع البنوك

نيكي يغلق عند اأعلى م�ستوى يف 4 اأ�سهر  

االإنتاج ال�سناعي مبنطقة اليورو اأقل من املتوقع 
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اإىل  بالرفع  الثاين  كانون  يناير  اأرق���ام  تعديل  وج��رى 
 1.4 اأ�سا�س �سهري من  1.9 باملئة على  زي��ادة ن�سبتها 
اأ�سا�س  على  باملئة   0.7 ن�سبته  انخفا�س  واإىل  باملئة 

�سنوي من رقم �سالب بن�سبة 1.1 باملئة يف ال�سابق.
اإن��ت��اج ال��ط��اق��ة، امل��ح��رك الرئي�سي ل��ل��زي��ادة يف  واأظ��ه��ر 
�سباط،  انخفا�سا حادا يف فرباير  الثاين،  يناير كانون 
حني ارتفعت درج��ات احل��رارة ف��وق املتو�سط من ذلك 
ال�سناعي  الإن��ت��اج  مكونات  جميع  وانخف�ست  ال��وق��ت. 
ال�ستهالكية  ال�سلع  اإنتاج  با�ستثناء  �سهري  اأ�سا�س  على 

غري املعمرة.
وزاد ذلك املكون، الذي ي�سمل الأغذية واملالب�س، 0.9 
باملئة يف فرباير �سباط بعد زيادة بن�سبة 2.1 باملئة يف 

يناير كانون الثاين.

مليار   4.73 من  اآذار،  مار�س   31 يف  املنتهي  الأول 
قبل  ال��ف��رة  نف�س  يف  لل�سهم  �س��������نتا   96 اأو  دولر 

عام.
كان حمللون يتوقعون اأن يحقق البنك اأرباحا بقيمة 
1.09 دولر لل�سهم وفقا لبيانات اآي.بي.اإي.اإ�س من 
كانت  اإذا  م��ا  ال��ف��ور  على  يت�سح  مل  لكن  رفينيتيف، 

الأرقام قابلة للمقارنة.

•• بروك�شل-رويرتز:

فرباير  يف  اليورو  مبنطقة  ال�سناعي  الإنتاج  انخف�س 
�سباط باأقل من املتوقع، اإذ اأدى اعتدال الأحوال اجلوية 
اإىل الراجع عن زيادة �سجلها يف اإنتاج الطاقة يف بداية 

.2019
وق���ال مكتب الإح�������س���اءات ال��ت��اب��ع ل��الحت��اد الأوروب����ي 
التي  اليورو  منطقة  يف  الإنتاج  اإن  اأم�س  )يورو�ستات( 
0.2 باملئة  19 دولة انخف�س يف فرباير �سباط  ت�سم 

وتراجع 0.3 باملئة على اأ�سا�س �سنوي.
اآراءه����م  روي����رز  ا�ستطلعت  اق��ت�����س��ادي��ون  ك���ان خ���رباء 
على  باملئة   0.6 ال�سناعي  الإن��ت��اج  انخفا�س  توقعوا 
اأ�سا�س �سهري وتراجعه واحدا باملئة على اأ�سا�س �سنوي.

•• عوا�س-رويرتز:

اأعلن ويلز فارجو اآند كو اأم�س اجلمعة ارتفاع اأرباحه 
فيه  وا�سل  ال��ذي  الوقت  يف  باملئة،   16.4 الف�سلية 

البنك جني ثمار خططه خلف�س كبري للتكاليف.
وارت��ف��ع ���س��ايف ال��رب��ح ال��ع��ائ��د ل��الأ���س��ه��م ال��ع��ادي��ة اإىل 
5.51 مليار دولر اأو 1.20 دولر لل�سهم، يف الربع 

انطالق مو�سم عرو�ص اأبوظبي  
تخفي�سات الربيع 15 اأبريل اجلاري

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة ب��اأب��وظ��ب��ي ان م��و���س��م ع��رو���س اأبوظبي– 
تخفي�سات الربيع- فعالية الت�سوق الكربى التي حتت�سنها الإمارة - �ستقام يف 

الفرة من 15 اأبريل اجلاري اىل الأول من مايو املقبل.
ويحظى املت�سوقون على مدى اأ�سبوعني بفر�سة ال�ستفادة من عرو�س مذهلة 
ة مراكز ت�سوق يف كل  وجوائز قينّمة تقدمها العديد من املحالت التجارية يف عدنّ

من مدينة اأبوظبي ومنطقة العني.
وت�سل قيمة التخفي�سات يف الدورة الأوىل ملو�سم عرو�س اأبوظبي-تخفي�سات 
ق  الربيع اإىل %75 يقدمها اأكر من 300 حمل جتاري يف 15 مركز ت�سونّ
يف مدينة اأبوظبي ومنطقة العني حيث �سيتم طرح عرو�س قينّمة للمت�سوقني 
وجوائز �سحب يومية واأ�سبوعية يف كل من مركز اأبوظبي التجاري، ودملا مول، 
وال��ب��وادي م��ول، والعني م��ول، ويا�س م��ول، وال��وح��دة م��ول، وامل��رك��ز التجاري 
زايد  ومركز مدينة  م��ول،  وال��راح��ة  م��ول،  وامل�سرف  م��ول،  واخلالدية  العاملي، 
التجاري، ومزيد مول، وبراري اأوتلت مول، والفوعة مول، ومركز بوابة ال�سرق 

التجاري.
قطاع  يف  ال�سياحية  للوجهات  الت�سويق  مدير  ال�سعيد،  را���س��د  �سعيد  وت��وق��ع 
الت�سويق والإت�سال بدائرة الثقافة وال�سياحة باأبوظبي اأن تكون الدورة الأوىل 
من مو�سم عرو�س اأبوظبي-تخفي�سات الربيع واحدة من اأهم واأجنح الفعاليات 
اإننّ مراكزنا التجارية هي من  ق يف اأبوظبي.. م�سيفاً  يف اأجندة فعاليات الت�سونّ
اأف�سل واأرقى مراكز الت�سوق يف العامل، وتعترب واجهة هامة للنمو الإقت�سادي 
التجارية  العرو�س  اأننّ هذه  ال�سعيد  را�سد  �سعيد  واأك��د  اأبوظبي.  ت�سهده  الذي 
املذهلة من �ساأنها ت�سجيع النا�س على اخلروج لال�ستمتاع بوقتهم يف اأبوظبي 
وال�ستفادة من التخفي�سات. وخالل فرة العرو�س �سيحظى املت�سوقون اأي�ساً 
األف درهم   124 ال�  اإىل ما يقارب  بفر�سة الفوز بق�سائم ت�سوق ت�سل قيمتها 
ق مبا ل يقلنّ عن 200 درهم لدى حمالت الأزياء يف بع�س املراكز  عند الت�سونّ

التجارية امل�ساركة.

•• عوا�شم-رويرتز:

ان��خ��ف�����س��ت الأ����س���ه���م الأوروب����ي����ة 
البنوك،  ب��راج��ع  مدفوعة  اأم�����س 
املخاوف  ا���س��ت��م��رار  ت�سبب  بينما 
اأن يظل  ال��ع��امل��ي يف  ال��ن��م��و  ب�����س��اأن 
مو�سم  قبل  ح��ذري��ن  امل�ستثمرون 
اإع����الن اأرب�����اح ال�����س��رك��ات امل��ه��م يف 

الوليات املتحدة.
0718 بتوقيت  ال�ساعة  وبحلول 
جرينت�س، تراجع املوؤ�سر �ستوك�س 
باملئة،   0.2 الأوروب����������ي   600
متجها �سوب اختتام الأ�سبوع على 
انخفا�س بعد مكا�سب حققها على 
مدى اأ�سبوعني. وانخف�ست جميع 

الأ�سواق الرئي�سية يف املنطقة.
اأوروبا  املركزيان يف  البنكان  وعزز 
ب�ساأن  املخاوف  املتحدة  والوليات 
تباطوؤ النمو العاملي هذا الأ�سبوع، 
موقفهما  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ك��ان  واأب���ق���ى 
النقدي  التي�سري  اإىل  الذي مييل 
وح�����ذرا ع��ل��ى ن��ح��و م��ن��ف�����س��ل من 

خماطر على القت�ساد العاملي.
واأوين  ���س��ان��ت��ان��دي��ر  ب��ن��ك��و  ودف�����ع 
ك�����ري�����دي�����ت ال�����ق�����ط�����اع امل���������س����ريف 
لالنخفا�س 0.5 باملئة. وا�ستقرت 
ج��م��ي��ع ال���ق���ط���اع���ات الأخ��������رى يف 

»بي.كيه« البولندية تخف�ص 
م�سرتيات النفط من رو�سيا 

•• وار�شو-رويرتز:

قالت بي.كيه.اإن اأورلني، اأكرب �سركة 
اإنها  اجلمعة  اأم�����س  ب��ول��ن��دي��ة،  نفط 
خف�ست بواقع الن�سف تقريبا ح�سة 
املُ��ك��رر يف وحدتها  ال��رو���س��ي  ال��ن��ف��ط 
ال�سنوات الأخرية عرب  البولندية يف 

زيادة الت�سليمات من م�سادر بديلة.
تديرها  ال���ت���ي  ب���ي.ك���ي���ه.اإن  وب������داأت 
وحدتها  اع����ت����ادت  وال���ت���ي  ال����دول����ة، 
على  احل�����س��ول  للتكرير  البولندية 
تقريبا  ب�سكل ح�سري  اخل��ام  النفط 
الإم���دادات من  �سراء  رو�سيا، يف  من 
اأم��اك��ن اأخ����رى ق��ب��ل ع���دة ���س��ن��وات يف 
على  اعتمادها  لتقلي�س  خطة  اإط��ار 

الت�سليمات الرو�سية.
وت��ت��ل��ق��ى وح���دة ال��ت��ك��ري��ر ن��ح��و 1.4 
م��ل��ي��ون ط���ن م���ن اخل����ام ���س��ه��ري��ا، اإذ 
م��ن م�سادر  األ����ف ط��ن   700 ي��اأت��ي 
غري رو�سية، مبا يف ذلك 300 األف 
طن من ال�سعودية بناء على عقد مع 
العمالقة  احلكومية  النفط  �سركة 

اأرامكو ال�سعودية.
�سركة  اإن  بيان  يف  بي.كيه.اإن  وقالت 
النفط  على  اأي�سا  حت�سل  التكرير 

من الرنويج واأجنول ونيجرييا.

م����وت����ورز  ج������اك  ق����ال����ت  اأن  ب���ع���د 
ال�سركتني مل جتريا  اإن  ال�سينية 
حمادثات، على الرغم من تقارير 
مهتمة  فولك�سفاجن  اأن  اأف�����ادت 
ب�سراء ح�سة يف ال�سركة ال�سينية 

امل�سنعة لل�سيارات الكهربائية.

باملئة،   0.1 م��رت��ف��ع��ا  ال���ي���اب���ان،  يف 
يف  تكبدها  ال��ت��ي  اخل�سائر  ليعو�س 
ب���داي���ة اجل��ل�����س��ة ب��ان��خ��ف��ا���س��ه 4.1 
باملئة، بعد اأن توقعت ال�سركة املنتجة 
للروبوتات ال�سناعية انخفا�س اأرباح 
الت�سغيل لل�سنة املالية احلالية حتى 

فرباير �سباط 6.6 باملئة.
 

اأو انخف�ست. وهبط �سهم  اأوروب��ا 
بعد  باملئة   0.8 �سانتاندير  بنكو 
الإ����س���ب���اين عن  ال��ب��ن��ك  اأع���ل���ن  اأن 
عر�س ل�سراء احل�سة البالغة 25 
وحدته  يف  ميلكها  ل  ال��ت��ي  باملئة 
املك�سيكية يف �سفقة اأ�سهم بالكامل 

اليورو  مبنطقة  حكومية  �سندات 
يف الفرة بني 2007 و 2012 
دف���ع���ت خالله  ال�����ذي  ال���وق���ت  يف 
وعدة  البنوك  اأداء  املالية  الأزم���ة 

�سركات اأوروبية اأخرى للراجع.
فولك�سفاجن  اأ���س��ه��م  وانخف�ست 

تبلغ قيمتها نحو 2.6 مليار يورو 
)2.93 مليار دولر(.

كريديت  اأوين  ���س��ه��م  وان��خ��ف�����س 
اأكرب  ق���ال  اأن  ب��ع��د  ب��امل��ئ��ة  واح�����دا 
البنوك  اإح��دى  اإنه  اإيطاليا  بنوك 
يف  ل��ل��ت��داول  تكتل  ب����اإدارة  املتهمة 

الطريق  اأويل، مما ميهد  ع��ام  ط��رح 
نقل  خ���دم���ات  ���س��رك��ة  اأ���س��ه��م  لإدراج 
القادم  ال�����س��ه��ر  الأم��ري��ك��ي��ة  ال���رك���اب 
اأكرب  ب��ن��ك  و���س��وف��ت  ال��ب��ور���س��ة.  يف 
واأغلق  تكنولوجيز.  اأوب��ر  يف  م�ساهم 
عادة  التي  اإل��ك��ري��ك،  يا�سكاوا  �سهم 
الأعمال  ن��ت��ائ��ج  م��و���س��م  ت��د���س��ن  م���ا 

�سيظل عند  ال��رق��م  ل��ك��ن  ال�����س��ت��وي��ة، 
م�ستوى قيا�سي مرتفع مع ا�ستمرار 
�سهم  وقفز  ال�سني.  يف  ن�ساطها  قوة 
باملئة   4.9 ب��ن��ك  ���س��وف��ت  جم��م��وع��ة 
ل��ي��دع��م امل��وؤ���س��ر ن��ي��ك��ي مب���ق���دار 59 
بعد  م��ئ��وي��ة،  ن��ق��ط��ة   0.3 اأو  ن��ق��ط��ة 
بطلب  تكنولوجيز  اأوب��ر  تقدمت  اأن 

 •• طوكيو-رويرتز:
اأغلق املوؤ�سر نيكي لالأ�سهم اليابانية 
اأربعة  يف  م�����س��ت��وى  لأع���ل���ى  م��رت��ف��ع��ا 
اأ�سهر ام�س اجلمعة، لكنه مل ي�سجل 
ت���غ���ريا ي���ذك���ر خ����الل الأ�����س����ب����وع، اإذ 
عن  امل�ستثمرين  من  العديد  ُيحجم 
اإعالنات  مو�سم  قبيل  مراكز  تكوين 
اأرباح ال�سركات الأمريكية واليابانية 
وعطلة مدتها ع�سرة اأيام يف اليابان. 
القيا�سي  ن��ي��ك��ي  امل����وؤ�����س����ر  وارت����ف����ع 
159.18 نقطة اأو 0.7 باملئة ليغلق 
عند 21870.56 نقطة وهو اأعلى 
م�ستوياته منذ اخلام�س من دي�سمرب 
كانون الأول. لكن اأداء ال�سوق ب�سفة 
ع��ام��ة مل ي��ك��ن اإي��ج��اب��ي��ا م��ث��ل��م��ا قد 
انخفا�س  م��ع  ن��ي��ك��ي،  امل��وؤ���س��ر  ي�سري 
 0.1 نطاقا  الأو���س��ع  توبك�س  املوؤ�سر 
 1605.40 ع���ن���د  ل��ي��غ��ل��ق  ب���امل���ئ���ة 
الدعم  نيكي  امل��وؤ���س��ر  وتلقى  نقطة. 
من اأداء اأ�سهم ذات ثقل على املوؤ�سر. 
 7.9 للتجزئة  فا�ست  �سهم  وارت��ف��ع 
اأو  ن��ق��ط��ة   162 ل��ي�����س��ي��ف  ب���امل���ئ���ة 
نيكي.  للموؤ�سر  مئوية  نقطة   0.7
امل�����س��غ��ل��ة ملتاجر  ال�����س��رك��ة  وخ��ف�����س��ت 
يونيكلو قليال توقعاتها لأرباح العام 
املعتاد  من  اأدف��اأ  طق�س  بعد  بالكامل 
املالب�س  اأ�سعار  خف�س  على  اأجربها 

تراجع عدد اليابانيني 
وانخفا�ص حجم القوى العاملة 

•• طوكيو -وام:

افادت بيانات حكومية يابانية ام�س تراجع عدد ال�سكان اىل 
126.4 مليون ن�سمة يف اكتوبر املا�سي وتراجع عدد اأفراد 
اإىل  ه��وؤلء  من  �سخ�س  ال��ف   512 مبقدار  العاملة  القوى 
75.45 مليون اأوما ن�سبته %60 تقريباً من عدد ال�سكان 

وهو الأقل منذ عام 1950.
اأجنبي  األ��ف   167 اليابان مبقدار  يف  الأج��ان��ب  ع��دد  وازداد 
عدد  تناق�س  يعك�س  ما  �سخ�س  مليون   2.23 جمموع  اإىل 

اليابانيني واأزمة نق�س اليد العاملة.

�سوزوكي ت�ستعيد مليوين �سيارة ب�سبب خمالفات 
•• طوكيو-اأ ف ب:

اأعلنت �سركة �سوزوكي اليابانية امل�سنعة لل�سيارات ال�سغرية 
�سيارة  مليوين  �ست�ستعيد  اأنها  اجلمعة  النارية  وال��دراج��ات 
يف  املنتج  مراقبة  يف  م�سكالت  ع��ن  الك�سف  بعد  اليابان  يف 
م�سانعها. ويف بيان، توقع����ت ال�س�������ركة التي رفعت تقري��������راً 
بقيمة  خ�سائر  العملية  ه��ذه  تكلفها  اأن  النق����������ل،  ل���وزارة 
رئي�س  وحت���دث  ي����ورو(.  مليون   635( ي��ن  مليار  ثمانني 
عن  �سحايف  م��وؤمت��ر  خ��الل  ���س��وزوك��ي  تو�سيهريو  ال�سركة 
ا�ستعادة مليوين �سيارة من نحو 40 طرازا. وقال “�سنعتمد 
ال�سركة  وتعتزم  زبائننا«.  ثقة  ل�ستعادة  وقائية  اإج���راءات 
170 م��ل��ي��ار ي��ن ع��ل��ى خ��م�����س ���س��ن��وات لتحديث  ا���س��ت��ث��م��ار 

م�سانعها وجتهيزاتها وحت�سني فح�س �سياراتها.
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املال والأعمال

عقد الذهب الفوري من بور�سة دبي للذهب وال�سلع يح�سل على �سهادة مطابقة �سرعية جديدة
“اأماين  �سركة  وقدمت  العامل.  يف  ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافق  والوحيد 
املالية  ال�ست�سارات  جم��ال  يف  العاملة  العاملية  ال�سركة  لال�ست�سارات”، 
الإ�سالمية، خدمات ال�ست�سارات لبور�سة دبي للذهب وال�سلع حول هيكل 
املنتج، واأ�سدر علماوؤها املخت�سون حينئٍذ فتوى توؤكد باأن العقد متوافق 

مع مبادئ ال�سريعة. 
ويف هذه املنا�سبة، قال لي�س ميل، الرئي�س التنفيذي لبور�سة دبي للذهب 
تفيد  جديدة  �سرعية  مطابقة  �سهادة  على  احل�سول  “ي�سعدنا  وال�سلع: 
بتوافق عقد الذهب الفوري الذي نوفره مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية، 
مم��ا ي��وؤك��د دورن����ا ال��ف��اع��ل يف دع���م ج��ه��ود دب���ي ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع التمويل 
الإ�سالمي. ونحن على ثقة باأن هذه الفتوى اجلديدة �ست�سجع امل�ساركني 
اجلدد يف ال�سوق على تداول وال�ستثمار يف اأول عقد ذهب مدرج متوافق 
اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية يف العامل، بجانب تعزيز ثقة امل�ستثمرين  مع 

•• دبي-الفجر:

ح�سل عقد الذهب الفوري املتوافق مع ال�سريعة الإ�سالمية الذي توفره 
ومت  ج��دي��دة.  �سرعية  مطابقة  �سهادة  على  وال�سلع  للذهب  دب��ي  بور�سة 
املتخ�س�سة  اإ�سدار فتوى املطابقة من قبل �سركة “منهاج لال�ست�سارات”، 
يف تقدمي خدمات ال�ست�سارات املالية ال�سرعية ومقرها دبي، حيث اأكدت 
جتعل  التي  ال�سرورية  ال�سرعية  املتطلبات  بجميع  يفي  العقد  ب��اأن  فيها 

منه عقداً متوافقاً مع مبادئ واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.
العام  م��ن  م��ار���س  ال��ف��وري يف  ال��ذه��ب  اأطلقت عقد  ق��د  البور�سة  وك��ان��ت 
اأكرب  اإحدى  ال�سعودية،  بالتعاون مع جمموعة عائ�س بن دعجم  املا�سي 
املنطقة،  يف  ال��ذه��ب  م��راك��ز  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��دي��ر  ال��ت��ي  التخزين  من�سات 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول  العقد  ه��ذا  ويعترب 

احلاليني امللتزمني يف ا�ستثماراتهم مببادئ ال�سريعة. وياأتي ح�سولنا على 
هذه ال�سهادة يف توقيت مثايل حيث ت�سهد الأدوات املالية الإ�سالمية اليوم 
املتنامية  النمو  اإمكانات  اإىل حد كبري  �سعبية متزايدة وهو توجه يعك�س 
لقطاع التمويل الإ�سالمي يف دولة الإمارات وعموم منطقة دول جمل�س 

التعاون اخلليجي«.
وقال الدكتور يو�سف عبداهلل ال�سبيلي، امل�ست�سار ال�سرعي للمنتج - �سركة 
الريادة والتميز يف تلبية  “تتمثل روؤيتنا يف حتقيق  منهاج لال�ست�سارات: 
احتياجات املوؤ�س�سات املالية وفقاً ملبادئ واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. وقد 
اأكدت بور�سة دبي للذهب وال�سلع من خالل هذا املنتج الفريد التزامها 
بالوفاء باملعايري التي و�سعتها هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية 
الإ�سالمية )AAOIFI(، بجانب دورها الداعم لتحقيق اأهداف روؤية 
دبي باأن ت�سبح عا�سمة عاملية لالقت�ساد الإ�سالمي وعلى راأ�سه التمويل 

عائ�س  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  الزهراين،  مطر  وقال  الإ�سالمي«. 
به  الوعي  وبات  الإ�سالمي  التمويل  مفهوم  �سعبية  “تزايدت  دعجم:  بن 
اأكرب يف جميع اأنحاء العامل يف ظل توجه املزيد من املوؤ�س�سات نحو اعتماد 
الفوري  الذهب  ويعترب عقد  الإ�سالمية.  ال�سريعة  املتوافقة مع  الأدوات 
خري  وال�سلع  للذهب  دبي  بور�سة  من  الإ�سالمية  ال�سريعة  مع  املتوافق 
املنتجات واخلدمات  الإقبال على  مثال على ذلك، ويعك�س جناحه تزايد 

املالية الإ�سالمية«.
ويف العام املا�سي، دخلت بور�سة دبي للذهب وال�سلع يف �سراكة مع مركز 
دبي لتطوير القت�ساد الإ�سالمي، للم�ساعدة يف تعزيز مكانة دبي كعا�سمة 
عاملية لالقت�ساد الإ�سالمي من خالل تبادل املعرفة ودعم تطوير اأدوات 
التمويل الإ�سالمي، ف�ساًل عن و�سع اإطار عمل يدعم جهود طرح املزيد 

من املنتجات املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية للتداول يف البور�سة.

الذهب يتجه الأول مك�سب اأ�سبوعي يف 3 اأ�سابيع 

»الغرفة« و»اقت�سادية« راأ�ص اخليمة تدعمان امل�ساريع »ال�سغرية واملتو�سطة«

••عوا�شم-رويرتز:

ارتفعت اأ�سعار الذهب اأم�س اجلمعة 
ي�ساعد  مما  ال���دولر،  انخفا�س  مع 
املعدن الأ�سفر على التعايف من اأكرب 
يف  املئوية  بالن�سبة  يومي  انخفا�س 
اجلل�سة  �سجله يف  وال��ذي  اأ�سبوعني 

ال�سابقة.
بتوقيت   0620 ال�ساعة  وب��ح��ل��ول 
ج����ري����ن����ت���������س، ارت������ف������ع ال������ذه������ب يف 
باملئة   0.1 ال���ف���وري���ة  امل���ع���ام���الت 
لالأوقية  دولر   1293.67 اإىل 
)الأون�������س���ة(، ب��ع��د اأن لم�����س اأدن���ى 
 . الأول  اأم�س  اأ�سبوع  يف  له  م�ستوى 
الأمريكية  العقود  يف  الذهب  ورب��ح 
اإىل  م��رت��ف��ع��ا  ب��امل��ئ��ة   0.3 الآج����ل����ة 

1297 دولرا لالأوقية.
وان��خ��ف�����س م��وؤ���س��ر ال������دولر، الذي 
يقي�س اأداء العملة الأمريكية مقابل 
 0.2 �سلة عمالت رئي�سية مناف�سة، 
ب��امل��ئ��ة م��ت��خ��ل��ي��ا ع���ن امل��ك��ا���س��ب التي 
حققها يف اجلل�سة ال�سابقة، ومتجها 
انخفا�س  اأول  ت�����س��ج��ي��ل  �����س����وب 

الأخرى، ارتفعت الف�سة 0.1 باملئة 
لكنها  14.97 دولر لالأوقية،  اإىل 
0.6 باملئة  ما زالت منخف�سة نحو 

خالل الأ�سبوع.
التعامالت  يف  ال����ب����الت����ني  ورب�������ح 
الفورية نحو 0.6 باملئة مرتفعا اإىل 
ومتجها  لالأوقية  دولر   892.68
اأ�سبوعي  تراجع  اأول  ت�سجيل  �سوب 

يف خم�سة اأ�سابيع.
باملئة   0.4 نحو  ال��ب��الدي��وم  و�سعد 

اإىل 1370.81 دولر لالأوقية.

انخفا�ص واردات ال�سني 
النفطية يف مار�ص 

•• �شنغافورة- �شنغهاي-رويرتز:

اأظهرت بيانات جمارك ام�س اجلمعة انخفا�س واردات ال�سني من النفط 
ب��داأت فيه  ال�سابق يف الوقت الذي  ال�سهر  اآذار مقارنة مع  اخلام يف مار�س 
املكرر  الوقود  اأعمال �سيانة، لكن �سادرات  �سركات تكرير مملوكة للدولة 
ارتفعت لأعلى م�ستوى يف �سبعة اأعوام على الأقل مع عمل م�سفاة جديدة 

خا�سة بكامل طاقتها.
واأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اأن واردات النفط اخلام بلغت 
9.26 مليون برميل يوميا، وهو  اأو  39.34 مليون طن،  ال�سهر املا�سي 
اأدنى م�ستوى منذ اأكتوبر ت�سرين الأول 2018. وميثل م�ستوى الواردات 
يوميا  برميل  مليون   10.23 م��ع  مقارنة  باملئة   9.4 بن�سبة  انخفا�سا 
نف�س  باملئة مقارنة مع   0.4 ن�سبته  ارتفاعا  لكنه ميثل  �سباط  يف فرباير 

الفرة قبل عام.
وتخطط ما ل تقل عن �ست �سركات تكرير �سينية مملوكة للدولة لوقف 
2019 مع وقوع معظم تلك الإغالقات  اأعمال �سيانة يف  العمل لإج��راء 
الذروة  اإىل  الوقود  الطلب على  ارتفاع  العام قبل  الثاين من  الربع  خالل 

يف الربع الثالث.
تراجع  بعد  اأي�سا  ال��واردات جاء  انخفا�س  اأن  رفينيتيف  تقديرات  وتظهر 
جهود ال�سني لتخزين احتياطيات ا�سراتيجية ب�سبب ارتفاع اأ�سعار اخلام.
اأ�سا�س  8.2 باملئة على  وبالن�سبة للربع الأول من العام، ارتفعت ال��واردات 
�سنوي اإىل امل�ستوى القيا�سي البالغ 121.17 مليون طن اأو نحو 9.83 
مع  مقارنة  يوميا  برميل  األ��ف   740 قدرها  بزيادة  يوميا  برميل  مليون 
العام  من  الأول  الربع  خ��الل  يوميا  برميل  مليون   9.09 البالغ  املعدل 

املا�سي.
ويف ال�سهر املا�سي، ارتفعت �سادرات الوقود املكرر اإىل 7.21 مليون طن وهو 
اأعلى معدل يف �سجالت رويرز التي ترجع اإىل عام 2012، يف موؤ�سر قوي 
على تنامي فائ�س الوقود املحلي مع بلوغ م�سفاة هنغلي للبروكيماويات 
اململوكة للقطاع اخلا�س البالغة طاقتها 400 األف برميل يوميا م�ستوى 

الت�سغيل الكامل.

 •• لندن-رويرتز:

اإن��ه رمبا  ال��ي��ورو ام�س يف حت��رك ق��ال متعاملون  �سعد 
نابع  املوحدة  العملة  يكون مدفوعا بطلب متوقع على 
بقطاع  ن�ساط مت��وي��ل  ل�����س��راء  ي��اب��اين  بنك  م��ن خطط 

الطريان الأملاين قيمته عدة مليارات من الدولرات.
و�سجلت العملة املوحدة قفزة يف اأواخر جل�سة التعامالت 
يف اآ�سيا اليوم والتي �سهدت ارتفاع اليورو لأعلى م�ستوى 

يف اأ�سبوعني ون�سف الأ�سبوع.
اأن  1.1289 دولر بعد  اإىل  0.35 باملئة  وزاد اليورو 
لم�س 1.1294 دولر وهو اأعلى م�ستوياته منذ 26 
مار�س اآذار. كما ارتفعت العملة املوحدة نحو 0.4 باملئة 
 21 منذ  م�ستوياتها  اأق���وى  وه��و  ي��ن   126.23 اإىل 

مار�س اآذار.
وقال متعاملون اإن م�ساربني ي�سرون اليورو ا�ستجابة 
يو.اإف.جيه  ميت�سوبي�سي  جمموعة  اأن  تفيد  لتقارير 
اليابانية تخطط ل�سراء ن�ساط متويل قطاع الطريان 

لدى بنك دي.زد الأملاين.
العملة  اأداء  ي��ت��ت��ب��ع  ال����ذي  ال������دولر،  م��وؤ���س��ر  وت���راج���ع 
الأم��ري��ك��ي��ة م��ق��اب��ل �سلة م��ن ع��م��الت م��ن��اف�����س��ة، جراء 
 96.991 اإىل  باملئة   0.2 اليورو  ارتفاع  من  �سغوط 
اجلل�سة  يف  حققها  ال��ت��ي  املكا�سب  معظم  ع��ن  متخليا 

ال�سابقة.
وم����ع ت���راج���ع ال������دولر ب�����س��ف��ة ع���ام���ة، ارت���ف���ع اجلنيه 
ليمحو  دولر   1.3078 اإىل  باملئة   0.2 ال�سرليني 

معظم اخل�سائر التي تكبدها يف اليوم ال�سابق.

اأ�سبوعي يف اأربعة اأ�سابيع.
لل�سركات  ال��ق��وي��ة  الأرب����اح  و�ستعزز 
على الأرجح اإقبال امل�ستثمرين على 
الأ�سول املرتفعة املخاطر مما يوؤثر 

�سلبا على جاذبية الذهب.
واحد  م��ن  اأك���ر  ال��ذه��ب  وانخف�س 
ال�����س��اب��ق��ة بعد  ب��امل��ئ��ة يف اجل��ل�����س��ة 
اإعانة  ط��ل��ب��ات  اأن  اأظ���ه���رت  ت��ق��اري��ر 
الوليات  يف  الأ���س��ب��وع��ي��ة  ال��ب��ط��ال��ة 
م�ستوى  لأدن���ى  انخف�ست  امل��ت��ح��دة 
اأ�سعار  واأن  تقريبا  ق���رن  ن�سف  يف 
ق��در يف خم�سة  اأك��رب  زادت  املنتجني 

اأ�سهر يف مار�س اآذار.
اأول مك�سب  ويتجه الذهب لتحقيق 
اأ���س��اب��ي��ع، بعد  اأ���س��ب��وع��ي يف ث��الث��ة 
بداية  م��ن��ذ  ب��امل��ئ��ة   0.2 ارت���ف���ع  اأن 
الأ�سفر  امل��ع��دن  وارت��ف��ع  الأ���س��ب��وع. 
مار�س  نهاية  منذ  م�ستوياته  لأعلى 
الأ�سبوع  م���ن  ���س��اب��ق  وق����ت  يف  اآذار 
البنوك  م���واق���ف  ب�����س��ب��ب  اجل������اري 
املركزية املائلة اإىل التي�سري النقدي 

واملخاوف ب�ساأن النمو العاملي.
النفي�سة  ل���ل���م���ع���ادن  وب���ال���ن�������س���ب���ة 

الت�سريعات  حول  وامل�سورة  ال��راأي 
املنظمة للن�ساط القت�سادي التي 
اإىل  تنمية وتطوير ودعم  تهدف 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
اإم��ارة راأ���س اخليمة بالتن�سيق مع 
اجلهات املعنية ف�سال عن التعاون 
وا�ستحداث  تطبيق  يف  والتن�سيق 
املحفزات لأ�سحاب  جمموعة من 
ميلكها  ال��ت��ي  ال�سغرية  امل�����س��اري��ع 

مواطنون.

ت�شخي�س االقت�شاد:
اأهمية  ع���ل���ى  ال����ط����رف����ان  واأك��������د 
م��ع م�سادر  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال��ت��ع��اون 
لتعزيز  الإح�������س���ائ���ي���ة  ال���ب���ي���ان���ات 
متابعة  يف  امل�������س���ت���م���ر  دوره�����م�����ا 
القت�سادي  ال���واق���ع  وت�سخي�س 
ل������الإم������ارة وحت���ل���ي���ل امل���ت���غ���ريات 
واإعداد الدرا�سات وو�سع اخلطط 
وق��ي��ا���س م���دى حت��ق��ي��ق الأه����داف 
بالإ�سافة  امل��رج��وة  الق��ت�����س��ادي��ة 
اإعداد  يف  والتن�سيق  التعاون  اإىل 
لتفعيل  ال�����الزم�����ة  ال�����درا������س�����ات 
والعمل  اخل����ا�����س،  ال���ق���ط���اع  دور 
الأعمال  ري����ادة  روح  حتفيز  ع��ل��ى 
للم�ساريع  ال�����دع�����م  وت����وج����ي����ه 
وحا�سنات  واملتو�سطة  ال�سغرية 
ال�سيا�سات  واق�������راح  الأع����م����ال، 
وال�����س����رات����ي����ج����ي����ات اخل���ا����س���ة 
بالتن�سيق  وتنميتها  بتطويرها 
مع اجلهات ذات الخت�سا�س، مبا 
اأن�سطة  وتطوير  اإجن��اح  يف  ي�سهم 
رواد الأع��م��ال م��ن خ��الل دعمهم 
مبجموعة من امل�سادر واخلدمات 

للعمل على ا�ستمرارها.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اأكد حممد م�سبح النعيمي رئي�س 
جمل�س اإدارة غرفة راأ�س اخليمة ، 
التزام الغرفة وبالتعاون مع  على 
دائرة التنمية القت�سادية بالمارة 
، مبتابعة اجلهود احلثيثة خالل 
املرحلة املقبلة لدعم رواد الأعمال 
امل�ساريع  واأ����س���ح���اب  امل���واط���ن���ني 
ول�سيما   ، واملتو�سطة  ال�سغرية 
ال���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى ح�����س��ول��ه��م على 
الت�سهيالت واحلوافز التي منحوا 
بربنامج  اأع�ساء  لكونهم   ، اإي��اه��ا 
م�ساريع  لتنمية  �سقر  ب��ن  �سعود 
ال�����س��ب��اب ، م����وؤك����داً ح��ر���س��ه على 
ب��ن��اء ���س��راك��ات م��ع ك��اف��ة اجلهات 
ال�سغرية  امل�ساريع  بدعم  املعنية 
منظومة  ل���ب���ن���اء  وامل���ت���و����س���ط���ة 
متكاملة ، لدعم هذا القطاع املهم 
وال����ذي مي��ث��ل »ع�سب«  ب���الم���ارة 
القت�ساد ، ومرتكزاً رئي�سياً يتمتع 
بالإنتاجية والتناف�سية ، لفتاً اىل 
جماًل  �ستفتح  التفاقية  ه��ذه  ان 
واأ�سحاب  الأع��م��ال  ل���رواد  وا���س��ع��اً 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
م�����زي�����داً من  ع���ل���ى  ل���ل���ح�������س���ول   ،
واأي�ساً   ، والم��ت��ي��ازات  امل��ح��ف��زات 
ت�����س��م��ن ح�سول  و���س��ع ���س��واب��ط 
امل����واط����ن����ني م����ن ا�����س����ح����اب تلك 
امل�����س��اري��ع دون غ��ريه��م ع��ل��ى تلك 

المتيازات والعفاءات .

اتفاقية التعاون:
اتفاقية   توقيع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ودائرة  ال��غ��رف��ة  ب��ني  فيما  تفاهم 

اإمتيازات  ���س��م��ن  وم����ن  ان����ه  اىل 
التفاقية اأي�ساً ، ح�سول اأ�سحاب 
امل�ساريع املعتمدة من الغرفة على 
الع��ف��اء م��ن ك��اف��ة ال��ر���س��وم التي 
ا�سدار  ب�����س��اأن  ال���دائ���رة  تفر�سها 
اأو  جتديدها  اأو  جتارية  ت�ساريح 

التعديل عليها .

حت�سني مناخ الأعمال :
فيما اأ�سار د.عبدالرحمن ال�سايب 
التنمية  دائ��رة  ع��ام  مدير  النقبي 
التفاقية  توقيع  باأن  القت�سادية 

وتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ل��ت��ع��زي��ز  ي��اأت��ي 
ع����دة منها  اجل���ه���ود يف جم�����الت 
وال�سراتيجيات  اخلطط  جمال 
مواءمتها  ل�سمان  ال��ع��الق��ة  ذات 
ال�سراتيجية حلكومة  الأه��داف 
راأ�����س اخل��ي��م��ة وال��ت��ي م��ن �ساأنها 
حت���������س����ني م������ن������اخ الأع���������م���������ال يف 
تقارير  ورف��ع مكانتها يف  الإم���ارة 
مبجال  يتعلق  وفيما  التناف�سية. 
ال��ت�����س��ري��ع��ات الق���ت�������س���ادي���ة ف���اإن 
اجلهتني �سوف ي�سعيان خللق بيئة 
ت�سريعية متطورة من خالل تبادل 

ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة ب���الإم���ارة 
موؤخراً ، بغر�س التعاون والتن�سيق 
وت��ب��ادل امل�����س��ورة وال��درا���س��ة فيما 
���س��ع��ود بن  م��وؤ���س�����س��ة  وك���ذا  بينهم 
 ، ال�سباب  م�ساريع  لتنمية  �سقر 
ح���ول الأن��ظ��م��ة واخل���دم���ات التي 
يتم تطويرها واقراحها ، بهدف 
تنفيذ  يف  الدوار  ك��اف��ة  ا�ستثمار 
ال�سراتيجية  الأه��داف  وحتقيق 
، وقع  اخل���ي���م���ة  را�������س  حل���ك���وم���ة 
الت��ف��اق��ي��ة ك��ل م��ن حم��م��د ح�سن 
التجارة  غرفة  عام  مدير  ال�سبب 

هذا القطاع ، م�سرياً اىل ان هذه 
بنودها  ���س��م��ن  الت��ف��اق��ي��ة ج����اءت 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع دائ����رة 
ر�سد  يف   ، الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
يتبني  التي  القت�سادية  املن�ساأت 
عدم مزاولتها الفعلية للن�ساط اأو 
خمالفتها لأي من �سروط منحها 

العفاء.

مزايا الع�ش�ية :
مبوجب   ”: ال�������س���ب���ب  واأ������س�����اف 
الت���ف���اق���ي���ة ي��ح�����س��ل اأ����س���ح���اب “ 

ال�سايب  عبدالرحمن  والدكتور   ،
التنمية  دائ��رة  ع��ام  مدير  النقبي 
الق���ت�������س���ادي���ة. م���ن ج��ان��ب��ه اأك���د 
عام  م��دي��ر  ال�سبب  ح�سن  حممد 
امل�ساريع  قطاع  اأن  على   ، الغرفة 
�سمن  ياأتي  واملتو�سطة  ال�سغرية 
اأولويات اهتمامات الغرفة ، وذلك 
م�سرية  تعزيز  يف  احليوي  ل��دوره 
التنويع  �سيا�سة  وتر�سيخ  النمو 
الق��ت�����س��ادي ب���الم���ارة ، وم���ن ثم 
ال��غ��رف��ة ع��ل��ى ت�سخري  ف��ت��ح��ر���س 
ك���ل اجل���ه���ود والإم���ك���ان���ات لدعم 

“ التاجر  “ ورخ�سة  رخ�س الغد 
من  “ وغ�����ريه�����ا  الف�����را������س�����ي 
للمواطنني  امل��م��اث��ل��ة  ال���رخ�������س 
اأ���س��ح��اب امل�����س��اري��ع ال�����س��ادرة من 
على   ، القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
ع�سوية غرفة التجارة اي�سا ً ،التي 
التمتع  تلقائي  ب�سكل  لهم  تتيح 
ب��ك��اف��ة الإم���ت���ي���ازات واخل���دم���ات ، 
ومنها على �سبيل املثال الت�سجيل 
احلكومية  امل�����س��ري��ات  ���س��ج��ل  يف 
وال�سوابط  الإج���������راءات  وف����ق   ،
لفتاً   ، الغرفة  قبل  م��ن  امل��ح��ددة 

اليورو ي�سعد مدفوعا بتدفقات مرتبطة باليابان 

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

مكتب اجلابري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:CoolCare برنامج احلماية

بتاريخ:٢٨/3/٢٠١٩ املودعة بالرقم:3٠٨٧5٧ 
با�سم:تكييف لتجارة اجهزة التربيد والتكييف ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي - ابوظبي - هاتف رق��م:٦٧٧١٦٨٤ - فاك�س رق��م:٦٧٧١٦٨٦ - الم��ارات العربية املتحدة - 
jabriauh@emirates.net.ae:هاتف:٦٧٧١٦٨٤ - فاك�س:٦٧٧١٦٨٦ - �سندوق الربيد:٤5٦٢٨ - امييل

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : ١١
بيان املنتجات

و�سف العالمة:عبارة عن كلمة)CoolCare( مكتوبة بالحرف الالتينية وعلى ي�سارها ر�سمه على �سكل 
اربعة مربعات منحرفة ال�سالع وا�سفلها كلمة )برنامج احلماية( مكتوبة بالحرف العربية

ال�سراطات:    
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

مكتب اجلابري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
CoolCare PROTECTION PLAN:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

بتاريخ:٢٨/3/٢٠١٩ املودعة بالرقم:3٠٨٧5٩ 
با�سم:تكييف لتجارة اجهزة التربيد والتكييف ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي - ابوظبي - هاتف رق��م:٦٧٧١٦٨٤ - فاك�س رق��م:٦٧٧١٦٨٦ - الم��ارات العربية املتحدة - 
jabriauh@emirates.net.ae:هاتف:٦٧٧١٦٨٤ - فاك�س:٦٧٧١٦٨٦ - �سندوق الربيد:٤5٦٢٨ - امييل

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : ١١
مكيفات الهواء ، اجهزة تربيد الغرف ، الثالجات ، املجمدات ، ماكينات �سنع ثلج ، منقيات الهواء ، اجهزة 
�سبط الرطوبة ، التجهيزات الكهربائية لت�سخني اجواء املباين الكهربائية ، املدافئ العاملة بالغاز ، املدافئ 
العاملة باملازوت ، ال�سخانات او املراجل ، ماكينات تربيد و�سخ املاء البارد ، املراوح الكهربائية ، مراوح التهوية 

، افران امليكروويف ، الفران الكهربائية ، اجهزة النارة ، يف الفئة ١١
و�سف العالمة:عبارة عن كلمة)CoolCare( مكتوبة بالحرف الالتينية وعلى ي�سارها ر�سمه على �سكل 
بالحرف  مكتوبة   )PROTECTION PLAN( كلمة  وا�سفلها  ال�سالع  منحرفة  مربعات  اربعة 

الالتينية
ال�سراطات:    

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   13  اإبريل  2019 العدد 12604 
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اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/244  جتاري كلي
حممد   -٢ حم����دودة(  م�سوؤولية  ذات  )���س��رك��ة  ال��ت��ج��اري��ة  كو�سي  �سركة  ع��ل��ي��ه/١-  امل��ح��ك��وم  اىل 
تطوير  �سركة   -٤ ابراهيم  حممد  ابراهيم  كا�سف  حممد   -3 ابراهيم  حممد  ابراهيم  عاطف 
جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م 5- حممد ابراهيم �سودري خو�سى جمهول حمل القامة نعلنكم 
املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٨/٩/٩  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بان املحكمة حكمت بجل�ستها 

البنك العربي �س.م.ع بالزام ال�سركة املدعي عليها الوىل ان توؤدي للبنك املدعي مبلغا وقدره 
)٢٢.٠٠٢.٧٢٤.3٠( درهم وذلك بالت�سامن مع املدعي عليهم الثاين والثالث والرابع م�سافا اليه 
فائدة قانونية ب�سيطه قدرها ٩% اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل يف:٢٠١٨/٢/٨ وحتى 
ال�سداد التام والزمت املدعي عليهم من الوىل حتى الرابع بامل�ساريف والف 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�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

�سارلوت   / امل����دع����و  ف���ق���د 
بريطاين      ، باتريكولو  بيت 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)539230921( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0504966159

فقدان جواز �سفر
�سمريا   / امل����دع����وة  ف���ق���دت 
ف���ي�������س���ل ف���ي�������س���ل ع����ل����ي ، 
اجلن�سية  ب���اك�������س���ت���ان���ي���ة    
رق����م  �����س����ف����ره����ا  ج����������واز   -
 )9 8 9 9 0 7 3 E K (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

0567280525

فقدان جواز �سفر
روبيل  املدعو /حممد  فقد 
بنغالد�س      ، اح���م���د  ن��ظ��ري 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  م��ن   )0307983(
ت�����س��ل��ي��م��ه اىل اق���رب  ع��ل��ي��ه 
ال�سفارة  او  ���س��رط��ة  م��رك��ز 

بنغالد�س

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و /���س��ي��الم ايزا 
ا�سبانى ، اثيوبي    اجلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  م��ن   )3156166(
ت�����س��ل��ي��م��ه اىل اق���رب  ع��ل��ي��ه 
ال�سفارة  او  ���س��رط��ة  م��رك��ز 

الثيوبية

فقدان جواز �سفر

خرييه   / امل����دع����وة  ف���ق���دت 
ي���ح���ي���ى �����س����ال����ح ح����ط����روم 
، مي������ن������ي������ة    اجل���ن�������س���ي���ة 
رق����م  �����س����ف����ره����ا  ج����������واز   -
)07405653( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0504434900

فقدان جواز �سفر
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انذار عديل بالن�شر

رقم 2019/2715 
املحامي/ بوكالة  اجلن�سية  ام��ارات��ي   - عبا�سي  يو�سف  طالب  ابراهيم  �سمري   : املنذر 

حمدان الهرمي
املنذر اليه:حممد نعمان حممد جعفر - هندي اجلن�سية

�سيغة العالن بالن�سر
حممد  نعمان  بذمته/حممد  املر�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
جعفر باجمايل مبلغ )٢٤.٠٠٠( درهم اربعة وع�سرون الف درهم يف غ�سون خم�سة ايام 
وذلك من تاريخ ن�سر هذا العالن ول �سي�سطر املنذر اىل اللجوء للق�ساء )حماكم 
بالر�سوم  ال��زام��ه  م��ع  امل��ر���س��د بذمته  املبلغ  ب�����س��داد  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  ال���زام  بغر�س  دب���ي( 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/1120 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/١-�سويارنا با هادور ثابا جمهول حمل القامة مبا ان 
�سيف  ���س.م.ع وميثله:خالد خليفة حممد  امل�سرق  التنفيذ/بنك  طالب 
حثبور قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )١٢٦٦٤5.٤٤( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية بحقك يف  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة  املحكمة   وعليه فان 
تاريخ ن�سر هذا  املذكور خالل ١5 يوما من  بالقرار  حالة عدم اللتزام 

العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/1007 تنفيذ �شرعي

مبا  القامة  حمل  جمهول  باتيل  مادهوكانت  ن�سو  �سده/١-هيما  املنفذ  اىل 
حممود  عبداملجيد  وميثله:ريا�س  باتيل  را�سميكانت  التنفيذ/ميغا  طالب  ان 
لتنفيذ  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  الكبان 
اح��وال نف�س غري م�سلمني ب�سداد  ال�سادريف الدعوى رق���م:١٤٦/٢٠١٨  احلكم 
تاريخ  من  وامل�ساريف  للر�سوم  �سامال  دره��م   )٤.٢٢٠( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
ال�ستحقاق   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل �سبعه ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

اعالن حكم بالن�شر
                    يف  الدعوى رقم 2018/1451  احوال نف�ض م�شلمني

اىل املحكوم عليه/١- �سامله بنت �سعيد بن حمد املغرى جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٨/١٢/3١  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/ثاين عبيد �سعيد بالكديده الفال�سي بحكمت املحكمة 
مبثابة احل�سوري ١- بانتهاء ح�سانة املدعي عليها للولد/�سعيد و�سمه لوالده 
مقابل  درهم  وثالثمائة  وامل�سروفات  بالر�سوم  عليها  املدعي  ال��زام   -٢ املدعي 
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�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2019/114  تظلم جتاري
حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م  ل��ل��م��ق��اولت  ١-الفي�سلية   / ���س��ده  املتظلم  اىل 
اأقام عليكم  القامة مبا ان املتظلم / طبا�سكو للمقاولت الفنية ذ.م.م قد 
التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم   ١3٠/٢٠١٨
٢٠١٩/٤/٢١   ال�ساعة ٠٨.3٠ �س بالقاعة : Ch 1.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 ، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/153  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / ١-برج ال�سقران لال�ستثمار �س.ذ.م.م ٢- ب�سام �سقر عبدالهادي ال�سقران 3- 
جا�سم ح�سن علي زينل ٤- ابو طالب �سكراهلل طالبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /مايكل 
قد  الفال�سي  ن�سيب  بن  عبدالرحمن  ن�سيب  عبدالرحمن  وميثله:وميثله:مي  تيم�س  �ستيفن 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ببطالن وبف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليها والزام 
املدعي عليها بالت�سامن مببلغ وقدره )١.3٦٠.٧٤٠( درهم والزام مببلغ )3٠٠٠٠٠( درهم تعوي�س 
عن ال�سرر املادي والدبي والفائدة بواقع ١٢% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم 
ال�ساعة:١١:٠٠  امل��واف��ق:٢٠١٩/٤/١٤  املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الحد  واتعاب  وامل�ساريف 
�س 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�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/931  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١-جمموعة لندن لالعمال �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /الليان لتجارة وتوزيع املواد الغذائية �س.ذ.م.م وميثله:عائ�سة 
حممد ح�سن طاهر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة مبلغ وقدره 
)١5٨.5٨3.53( درهم و١٢% فوائد قانونية من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
امل��واف��ق:٢٠١٩/٤/١5 ال�ساعة:٠٨:3٠ �س  التام.وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

  اعالن بالن�شر
املرجع :5١٦

اجلن�سية  المارات  عبداحلي  اهلل  عو�س  قدري  حممد  ال�سيد/عبداهلل  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/جا�سم علي عبداهلل دمل  اىل  وذلك  البالغة %5١  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
ال�سيد/حممد طالل حممد �سرحان الردن اجلن�سية يف  الرئي�سي - المارات اجلن�سية كما يرغب 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة ٤٩% وذلك اىل ال�سيد/احمد عادل البر�س �سوريا اجلن�سية 
رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي  ذ.م.م  الوا�سع  الكون  الرخ�سة:�سيدلية  يف  وذلك 

رقم:٧٢3٩٦١ ال�سادرة من دائرة التنمية الق�ستادية بال�سارقة
تعديالت اخرى:ل يوجد

وعمالبن�س املادة )١٤( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )٤( 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 اعرا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
   يف  الق�شية رقم 2018/4002  جتاري جزئي    

للتنظيف  �ستار  وتوب  م�سى  او  حممد  ح�سني  دلوار  اعالنهما:حممد  املطلوب 
واخلدمات الفنية �س.ذ.م.م بهذا يعلن اخلبري احل�سابي/ايوب عبداهلل احمد املعني 
من قبل حماكم دبي يف الق�سية رقم:٢٠١٨/٤٠٠٢ جتاري جزئي املقامة من املدعي/
وتوب  م�سى  ابو  حممد  ح�سني  دلوار  عليهما/حممد  املدعي  �سد  رزق  عبده  حممد 
لتقدمي  مدعوان  عليهما  املدعي  بان   - �س.ذ.م.م  الفنية  واخلدمات  للتنظيف  �ستار 
املوافق:٢٠١٩/٤/١٦  الثالثاء  يوم  لعقده  املحدد  اخلربة  اجتماع  وح�سور  دفاعكما 
وذلك يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا يف مكتب اخلبري الكائن يف بناية الحتاد 

- الطابق العا�سر - مكتب رقم ١٠٠5 - بجوار �سيتي �سنر - هاتف:٠٤3٤33١3١
اخلبري/ايوب عبداهلل

 اعالن بالن�شر حل�شور اجتماع
خربة ح�شابية

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع :5١٨
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/�سبانه �سامل - بريطانيا اجلن�سية وحتمل جواز �سفر رقم 
الوردية  املا�سة  يف   %١٠٠ البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب   )5١٨٤٤3٠٢٩(
للخياطة والتطريز رخ�سة رقم:٦١١3٢٧ اىل ال�سيد/حممد انور ح�سني حممد اول ح�سني 

BK0817420:بنغالدي�س اجلن�سية ويحمل جواز �سفر رقم -
فقد مت تغيري وكيل خدمات اأي�سا

وعمالبن�س املادة )١٤( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )٤( 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 اعرا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانونية حيال ذلك
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

  اعالن بالن�شر
املرجع :5١٩

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/كونيل حمزه حممد - هندي اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة ١٠٠% وذلك اىل ال�سيد/بوتور �سليمان ف�سل - هندي 

اجلن�سية
يف الرخ�سة با�سم:ق�سمت للخ�سروات والفواكه والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب 

رخ�سة رقم:١٧٩٦٩
وعمالبن�س املادة )١٤( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )٤( 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 اعرا�س حيال 

ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

  اعالن بالن�شر
املرجع :5٢١

يف  يرغب  اجلن�سية  اماراتية   - مرخان  مطر  حمد  علي  ال�سيدة/منال  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/ندمي حممد بن حممد - هندي  البالغة ١٠٠% وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع 
اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )جنمة الرولة للتجارة( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 

رقم:٧553٩٢ 
تغيريات اخرى:تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات

وعمالبن�س املادة )١٤( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )٤( 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 اعرا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

  اعالن بالن�شر
املرجع :5٢3

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/اخر ح�سني حممد �سديق - باك�ستاين اجلن�سية يرغب 
خليفه  �سعيد  ال�سيدة/حمدة  اىل  وذلك   %١٠٠ البالغه  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  الطيور  م�ستلزمات  لتجارة  �سازا  موؤ�س�سة  يف  اجلن�سية  اماراتيه   -

مبوجب رخ�سة رقم:5٠3٠٨٩ ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة
تعديالت اخرى مت تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية

وعمالبن�س املادة )١٤( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )٤( 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
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع :5٢5
باك�ستاين   - �سريازي  ثقلني  حممد  �سيد  باتول  ال�سيد/عذرا  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغه ١٠٠% وذلك اىل الطرف الثاين 
نيبال   - �ساه  براتي�سيهيا  الثالث  والطرف   %5٠ اجلن�سية  نيبال   - جريي  كومار  جاوراف 
رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  لل�سيدات  القمر  روعة  �سالون  يف   %5٠ اجلن�سية 

رقم:٧٢٩5٨٢ ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة
تعديالت اخرى ل يوجد

وعمالبن�س املادة )١٤( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )٤( 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
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

  اعالن بالن�شر
املرجع :5٢٧

يرغب يف  �سوري اجلن�سية   - ن�سب  ديب  ال�سيد/اياد حممد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة ١٠٠% وذلك اىل ال�سيدة/عابدة �سيد حممد - 
هندية اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماه/ن�سب للكمبيوتر والهواتف املتحركة تاأ�س�ست بامارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:٧٢٦١١٦
وعمالبن�س املادة )١٤( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )٤( 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 اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/2740 

املنذرة : �سيتي ووك ريتيل �س.ذ.م.م
�سد املنذر اليها:�سركة امل�ساريع املت�سامنة ذ.م.م

وتعمل حتت ال�سم التجاري ليفيل كيدز )فرع من �سركة امل�ساريع املت�سمنة �س.ذ.م.م
والر�سوم  اليجار  متاأخرات  الق�ساط  ب�سدا  العقد  و�سروط  احكام  بجميع  اللتزام  ب�سرورة  اليها  املنذر  تخطر  املنذرة 
 )B٠٢-٠٦-3٠  -  B٩-٠١-٠٦  -  B١-٠٠-٠٦3  -  B١٠-٠٠-٠٦  -  B٠٩-٠٠-٠٦( ارق��ام  ال��وح��دات  على  املرتبة  واملباللغ 
�سيتي   - رق���م:٩٤5٢.3٤3  الر���س  قطعة  على  الكائن  الو�سل  منطقة   B٩٠/١١/٢٠١٤-٠٠-٠٦ رقم  ايجار  عقد  مبوجب 
الفرة  اليجار عن  بعقد  املبينة  لل�سروط  دبي وفقا  ام��ارة   - ����س.ذ.م.م  العقارية  - ملك مرا�س  لو�سل  - منطقة  ووك 
بذلك  املبينة  اليجارية  امل�ستحقات  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  فان   ٢٠٢٦/٤/١5 ولغاية  م���ن:٢٠١٦/٤/١٦ 
الق�سائية  للجنة  اللجوء  اىل  املنذرة  �ست�سطر  ول  الخطار  هذا  ا�ستالمها  تاريخ  من  اي��ام  �سبعة  خالل  وذل��ك  الن��ذار 
اليها ب�سداد متاأخرات اليجار والر�سوم  املنذر  الزام  املوؤجرين وامل�ستاأجرين بامارة دبي بغر�س  باملنازعات بني  اخلا�سة 
و�سريبة القيمة امل�سافة املرتبة عليها وكذلك تطبيق الغرامات وترف�س املنذرة طلب املنذر اليها بالف�سخ املبكر للعقد 
الوارد بالخطار املوؤرخ يف:٢٠١٩/٤/١ واملر�سل عرب الربيد اللكروين للمنذر اليها مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف 

الخرى مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2019/2737 
املنذرة : لمري ريتيل �س.ذ.م.م

�سد املنذر اليها:تريداف لتجارة ال�ساعات �س.ذ.م.م - رخ�سة جتارية رقم ٧٩٩٨٧٩
املنذرة تنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد متاأخرات اليجار املر�سد بذمتها عن العني املاأجورة رقم ٤٨٤ الكائن على 
قطعة الر�س رقم:333-٤٠33 مبنطقة جمريا الوىل - امارة دبي للفرة من:٢٠١٨/3/١ ولغاية ٢٠٢3/١/3١ وفقا 
ل�سروط عقد اليجار وكذلك ر�سوم اخلدمات وكافة الر�سوم و�سريبة القيمة امل�سافة وغرامة ال�سيكات املرجتعة 
وكذلك �سرورة اللتزام بجميع احكام العقد واللتزام باملتطلبات اخلا�سة عن هيئة كهرباء ومياه دبي بخ�سو�س 
ا�ستالم  تاريخ  يوما من  وذلك خالل ثالثون  العقد  �سروط  املاأجورة وعدم خمالفة  العني  اىل  تو�سيل اخلدمات 
النذار وال �ست�سطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�سائية اخلا�سة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين بامارة دبي 
بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�سداد متاخرات اليجار والر�سوم و�سريبة القيمة امل�سافة املرتبة 
عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي وكذلك تطبيق الغرامات املالية املتفق عليها مبوجب هذا العقد واح�سار براءة 
كافة  املحاماة مع حفظ  واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  الزامها  والت�سالت مع  والكهرباء  املاء  ا�ستهالك  الذمة من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

اعالن موعد جل�شة بالن�شر
يف الدعوى 2018/177   ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سدهم/�سركة مري�سانت �ستار العاملية للتجارة العامة �س.ذ.م.م - حممد 
 Crepe De Paris LLC علي عبد احل�سني كدخداين اليادراين - كريب دي باري�س ذ.م.م

قد اقامت عليك الدعوى رقم ٢٠١٨/١٧٧ ا�ستئناف جتاري 
يوم  �سباح  البتدائية  اخليمة  راأ����س  ا�ستئناف  حمكمة  اإىل  ح�سورك  يقت�سي  وعليه 
الثالثاء املوافق ٢٠١٩/٤/١٦ م ال�ساعة العا�سرة �سباحا وذلك لالإجابة على الدعوىيف 
الدعوى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع يف الدعوى حيث ورد التقرير اجلنائي يف 
الدعوى ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد اأعاله فاإن 

املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك.  
                       حمكمة اال�شتئناف

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
   يف  الدعوى 2018/2325  جتاري كلي    

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك اي �سي اي �سي اي املحدودة 

املدعي عليها الوىل : مطبعة جلف الفنية التجارية 
اي  �سي  اي  �سي  اي  بنك  واملرفوعة من  اعاله  املذكورة  الدعوى  ندبنا خبريا م�سرفيا يف  مت 
اجتماع  حل�سور  ندعوكم  وعليه  التجارية  الفنية  جلف  مطبعة  عليها  املدعي  �سد  املحدودة 
اخلربة او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك 
يوم الحد  املوافق ٢٠١٩/٤/٢١  يف متام ال�ساعة ٠٠ : ١١ �سباحا ، ويرجى منكم اح�سار كافة 

امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع  
   1B1 : دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم : ٤ ، الطابق الول مكتب رقم

هاتف : ٢٦٨١٤٠٠-٠٤ � فاك�س : ٢٦٨١3٠٠-٠٤
يو�شف اخلاجه

اجتماع خربة
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده
فى الدعوى رقم 2018/973 انابات مدنية 

املنفذ �سده : حامت نايف يحيى عنوانه:  ال�سارقة  ام��ارة  التنفيذ: �سناء ح�سني يا�سني عنوانه : الم��ارات-  طالب 
الم��ارات- امارة ال�سارقة. انه يف يوم الأربعاء املوافق ٢٠١٩/٠٤/١٧ ال�ساعة 5.٠٠ م�ساء ويف اليام الثالث التالية 
البيع )�سركة المارات  انيط بها  التى  ادناه لدى اجلهة  املو�سحة او�سافه  العقار  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
للمزادات وعلى موقعها اللكروين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل 
يقل عن ٢٠% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 3٠١ من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار �سقة 
�سكنية املنطقة جممع دبي لال�ستثمار الول رقم الر�س ٢٩ رقم املبنى ١ ا�سم املبنى �سون بزن�س بارك رقم الوحدة 

١٠٢ امل�ساحة ٩٤.٩5 مر مربع واملقدرة قيمتها ب�� )٦٦٤3٢٠( درهم مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم 2017/93 بيع عقاري مرهون 
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري �س.م.ع عنوانه : امارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد ٠ �سارع املنخول - حوار 
رق����م:٠٤٢١٢١٤٢3 - فاك�س  التجاري - �سندوق بريد رق���م:٢٦٦٨ - هاتف  بناية ملك بنك دبي  دي��رة �سيتي �سنر 
املرابع العربية - مريادور  ام��ارة دبي -  املنفذ �سده : �سارو�س عابد �سريف عنوانه: الم��ارات-  رق���م:٠٤٢١٢١٩١١ 
- فيال رقم 3 - هاتف رق��م:٠5٠٦555٢١٦. انه يف يوم الأربعاء املوافق ٢٠١٩/٠٤/١٧ ال�ساعة 5.٠٠ م�ساء ويف اليام 
اتخاذ  ال�سراء  يف  الراغبني  على  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث 
www.( اجراءات املزايدة مع اجلهة التي انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
emiratesauction.ae(  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني 
ل يقل عن ٢٠% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 3٠١ من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
او�ساف  بيان  البيع وفيما يلي  التالية جلل�سة  ايام  الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  ايداع كامل  من يعتمد عطاوؤه 
املمتلكات  :او�ساف العقار:عبارة عن عقار - املنطقة وادي ال�سفا ٦ - رقم الر�س 3٠٤ - رقم البلدية 3٢٦-٦٦٤ - 

امل�ساحة ٦٤٠.5٧ مر مربع - التقييم:٢.٤١3.٢٦٠.٠٠ درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 
فى الدعوى رقم 2017/93 بيع عقاري مرهون 

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري �س.م.ع عنوانه : امارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد ٠ �سارع املنخول - جوار 
رق����م:٠٤٢١٢١٤٢3 - فاك�س  التجاري - �سندوق بريد رق���م:٢٦٦٨ - هاتف  بناية ملك بنك دبي  دي��رة �سيتي �سنر 
املرابع العربية - مريادور  ام��ارة دبي -  املنفذ �سده : �سارو�س عابد �سريف عنوانه: الم��ارات-  رق���م:٠٤٢١٢١٩١١ 
- فيال رقم 3 - هاتف رق��م:٠5٠٦555٢١٦. انه يف يوم الأربعاء املوافق ٢٠١٩/٠٤/١٧ ال�ساعة 5.٠٠ م�ساء ويف اليام 
اتخاذ  ال�سراء  يف  الراغبني  على  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث 
www.( اجراءات املزايدة مع اجلهة التي انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
emiratesauction.ae(  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني 
ل يقل عن ٢٠% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 3٠١ من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
او�ساف  بيان  البيع وفيما يلي  التالية جلل�سة  ايام  الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  ايداع كامل  من يعتمد عطاوؤه 
املمتلكات  :او�ساف العقار:عبارة عن عقار - املنطقة وادي ال�سفا ٦ - رقم الر�س 3٠٤ - رقم البلدية 3٢٦-٦٦٤ - 

امل�ساحة ٦٤٠.5٧ مر مربع - التقييم:٢.٤١3.٢٦٠.٠٠ درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 
فى الدعوى رقم 2017/204 تنفيذ عقاري 

اب��راج بحريات اجلمريا - مبنى برج  طالب التنفيذ: طارق خالد زكريا عنوانه : ام��ارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - 
لجوناتاور - الطابق رقم ٢٧ - �سقة رقم:٢٧٢5 - بجوار فندق موفنبيك املنفذ �سده : �سركة ايبار للتطوير العقاري 
)م�ساهمة مقفلة( عنوانه: الم��ارات- امارة دبي - داون تاون - جاردينز - فندق اعمار كورت بال�س - بالقرب من 
برج خليفة ودبي مول - مبنى التاجر ريزيدن�س - الطابق الر�سي - مكتب رقم e313. انه يف يوم الأربعاء املوافق 
٢٠١٩/٠٤/١٧ ال�ساعة 5.٠٠ م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه 
ادناه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع اجلهة التي انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكروين )www.emiratesauction.ae(  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله وعلى راغبي ال�سراء من 
مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن ٢٠% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على 
البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 3٠١ من 
قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :او�ساف العقار:وحدة �سكنية حتت الن�ساء - رقم الر�س ١3٩ - املنطقة ال�سفوح 
البلدية:١-3٧٢  رق��م   -  ٢٢٠3 الوحدة  رق��م   -  OLGANA املبنى  ا�سم   -  OLGANA املبنى  رق��م   - الوىل 

امل�ساحة:٩3.3٧ مر مربع - القيمة:١٢٠٦٠3٠ درهم لعلى عطاء  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12604 بتاريخ 2019/4/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   
فى الدعوى رقم 2017/204 تنفيذ عقاري 

اب��راج بحريات اجلمريا - مبنى برج  طالب التنفيذ: طارق خالد زكريا عنوانه : ام��ارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - 
لجوناتاور - الطابق رقم ٢٧ - �سقة رقم:٢٧٢5 - بجوار فندق موفنبيك املنفذ �سده : �سركة ايبار للتطوير العقاري 
)م�ساهمة مقفلة( عنوانه: الم��ارات- امارة دبي - داون تاون - جاردينز - فندق اعمار كورت بال�س - بالقرب من 
برج خليفة ودبي مول - مبنى التاجر ريزيدن�س - الطابق الر�سي - مكتب رقم e313. انه يف يوم الأربعاء املوافق 
٢٠١٩/٠٤/١٧ ال�ساعة 5.٠٠ م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه 
ادناه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع اجلهة التي انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكروين )www.emiratesauction.ae(  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله وعلى راغبي ال�سراء من 
مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن ٢٠% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على 
البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 3٠١ من 
قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :او�ساف العقار:وحدة �سكنية حتت الن�ساء - رقم الر�س ١3٩ - املنطقة ال�سفوح 
البلدية:١-3٧٢  رق��م   -  ٢٢٠3 الوحدة  رق��م   -  OLGANA املبنى  ا�سم   -  OLGANA املبنى  رق��م   - الوىل 

امل�ساحة:٩3.3٧ مر مربع - القيمة:١٢٠٦٠3٠ درهم لعلى عطاء  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�شم      
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الفجر الريا�ضي

املخدرات  م��ك��اف��ح��ة  م��دي��ري��ة  ت��وج��ت 
العا�سمة  �سرطة  و  ال��رج��ال،  فئة  يف 
الرماية،  ببطولة  ال�����س��ي��دات،  فئة  يف 
قطاع  مدير  درع  �سمن  اأقيمت  التي 
اأبوظبي  ب�����س��رط��ة  اجل��ن��ائ��ي  الأم�����ن 
و  لعباً   91 مب�ساركة   ،2019 لعام 

لعبة.
مدير  اخل��ي��ل��ي،  �سهيل  العميد  واأك���د 
م��دي��ري��ة ���س��رط��ة ال��ع��ا���س��م��ة ، خالل 
اه��ت��م��ام �سرطة  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ت��وي��ج��ه 
الريا�سية،  ب���الأن�������س���ط���ة  اأب���وظ���ب���ي 
وت�سخري الإمكانات لتحقيق الأهداف 
التناف�س  م�ستوى  على  �سواء  املرجوة 
اأو  القطاعات  خمتلف  ب��ني  ال��داخ��ل��ي 
الفرق  مهنئاً  الأف����راد،  م�ستوى  على 
الثالث  امل���راك���ز  وا����س���ح���اب  ال���ف���ائ���زة 

الأوىل بتحقيق التميز ريا�سياً.
و 

الفرق  م�ستوى  على  النتائج  اأ�سفرت 
املخدرات  مكافحة  مديرية  ف��وز  ع��ن 
ال�����رج�����ال،  ف���ئ���ة  يف  الول  ب����امل����رك����ز 

والتحقيقات  ال��ت��ح��ري��ات  وم��دي��ري��ة 
ومديرية  ال��ث��اين،  ب��امل��رك��ز  اجلنائية 

باملركز  اخل��ارج��ي��ة  امل��ن��اط��ق  ���س��رط��ة 
فريق  توج  ال�سيدات  فئة  ويف  الثالث، 

باملركز  ال��ع��ا���س��م��ة  ���س��رط��ة  م��دي��ري��ة 
العني  �سرطة  مديرية  وف��ازت  الأول، 

التحريات  مديرية  بالثاين،واأحرزت 
والتحقيقات اجلنائية املركز الثالث .

املركز  ح��از  ال��ف��ردي  امل�ستوى  على  و 
علي  النقيب  ال��رج��ال  فئة  ع��ن  الأول 
مكافحة  م���دي���ري���ة  م����ن  ال����ع����م����ري، 
امل������خ������درات، وح�������س���ل ع���ل���ى ال���ث���اين، 
ال��ن��ق��ي��ب ج��ا���س��م اح���م���د ج��ا���س��م، من 
كان  فيما  ال��ظ��ف��رة،  �سرطة  م��دي��ري��ة 
امل�ساعد  ن�سيب  م��ن  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 
امل���ن���ه���ايل، م���ن مديرية  خ��ال��د ح��م��د 
����س���رط���ة امل���ن���اط���ق اخل����ارج����ي����ة، وعن 
ف��ئ��ة ال�����س��ي��دات ف���ازت امل�����س��اع��د مرمي 
و  التحريات  مديرية  لهي،من  زاي��د 
الأول،  باملركز  اجلنائية  التحقيقات 
الغفلي،  م�سبح  هيفاء  اأول  وامل�ساعد 
م��ن م��دي��ري��ة ���س��رط��ة ال��ع��ني باملركز 
الثاين، وحققت الرقيب نعيمه �سعيد 
ال���درع���ي م��ن م��دي��ري��ة ال��ت��ح��ري��ات و 

التحقيقات اجلنائية  املركز الثالث.

ال�سارقة  اإم����ارة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اإط���ار  يف 
ال��ري��ا���س��ي وت��ط��وي��ر ريا�سة  ال��ق��ط��اع  خل��دم��ة 
املراأة يف دولة الإمارات، تنظم موؤ�س�سة ال�سارقة 
بطولة  م���ن  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  امل������راأة  ل��ري��ا���س��ة 
ال��رم��اي��ة امل��ف��ت��وح��ة يف ق��اع��ة ال��رم��اي��ة ي���وم 27 
�سعار  2:00 ظ��ه��راً، حتت  2019 عند  اأب��ري��ل 
اأ�سحاب  ا�ستك�ساف  ب��ه��دف  اأطلق”،  ب،  “�سونّ
قدراتهم،  وتنمية  الرماية  يف  ال��واع��دة  املواهب 
اأبريل   27 للم�ساركة يف  الت�سجيل  ينتهي  حيث 

اجلاري.
وقبل انطالق البطولة، تنظم البطولة جل�سات 
تدريبية ملدة 20 يوماً بدءاً من 7 اأبريل، حيث 

 30 اإط���الق  ال��ك��ب��ار  فئة  م��ن  للمتبارين  ميكن 
طلقة، بينما مينح الأطفال الفر�سة لإطالق 20 
للم�ساركني  ويحق  تدريب،  جل�سة  كل  يف  طلقة 
رماية.  6 مترينات  كاملة احل�سول على  بباقة 
هما:  فئتني  على  البطولة  مناف�سات  وت��ت��وزع 
فريق الكبار ويت�سمن الإناث من عمر 12 فما 
فوق، وفريق ال�سغار ويت�سمن الأولد من عمر 

8-9 �سنوات والفتيات من عمر 8-11 عاماً. 
ميكن للكبار الت�سجيل مبا�سرة يف يوم البطولة 
اأم���اك���ن ل��ه��م، بينما  وال����دخ����ول يف ح����ال ت��وف��ر 
وجل�سات  البطولة  الأطفال يف  ت�سجيل  يتوجب 
املناف�سات  تتيح  كما  م�سبقة،  ب�سورة  التدريب 

للمت�سابقني من فريق الكبار اإطالق 10 طلقات 
جتريبية قبل البدء بال�سباق الذي يت�سمن 20 
طلقة، اأما امل�ساركون ال�سغار فيحق لهم اإطالق 
10 طلقات جتريبية ثم يتم احت�ساب الطلقات 
الع�سرة التالية �سمن نتائج ال�سباق. وي�ستخدم 
جميع املت�سابقني البندقية الهوائية وتعد نتائج 

البطولة ب�سكل منف�سل للكبار وال�سغار.
وحول البطولة املرتقبة، قالت اأمل العيدرو�س، 
رئ��ي�����س ف��ري��ق ال��ت�����س��وي��ق وت��ط��وي��ر الأع���م���ال يف 
م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ة امل������راأة: “يهدف 
جيل  بناء  اإىل  اجل��دي��دة  البطولة  ه��ذه  تنظيم 
ع��ل��ى ممار�سة  ال��ري��ا���س��ي��ني، وحت��ف��ي��زه��م  م���ن 

وتطلعاتهم  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  وت��ل��ب��ي��ة  ال��ري��ا���س��ة 
اإىل  الرامية  اإط��ار جهودنا  وتاأتي يف  الريا�سية، 
املواهب،  اأ�سحاب  من  النا�سئة  وتدريب  تطوير 
وتزويدهم باملهارات البدنية والذهنية الالزمة 
دولة  ومتثيل  الوطنية،  الفرق  اإىل  لالن�سمام 

الإمارات يف املحافل الريا�سية العاملية«. 
البطولة  ن�����س��اط��ات  تنظيم  “�سيتم  واأ���س��اف��ت: 
حت����ت اإ������س�����راف ن��خ��ب��ة م����ن امل����درب����ني وخ�����رباء 
وميثل  ال�سالمة،  املعايري  اأعلى  ووف��ق  الرماية 
هذا احلدث فر�سًة مهمًة لنا ل�ستك�ساف الرماة 
وال��ع��م��ل على  وال��ك��ب��ار،  ال�سباب  امل��وه��وب��ني م��ن 
لت�سكيل  وتاأهيلهم  قدراتهم  وتنمية  تدريبهم 

فريق وطني قادر على املناف�سة، حيث مت اإن�ساء 
الرتقاء  اأجل  امل��راأة من  لريا�سة  ال�سارقة  نادي 
نوؤمن  فنحن  الوطنية،  الريا�سية  ب��ال��ك��ف��اءات 
جيل  تن�سئة  على  والقدرة  اخل��ربة  منتلك  باأننا 

من الأبطال العامليني يف ريا�سة الرماية«.    
وتقدم لعبة الرماية يف موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة 
املراأة بيئًة حا�سنًة لطموحات الرماة ال�ساعدين 
ورعاية مواهبهم، وتت�سمن ن�ساطات جتمع بني 
قاعة  ت�سميم  ومت  التناف�سية.  وال��روح  الرفيه 
ال�سالمة،  اأعلى معايري  وفق  الداخلية  الرماية 
احتياجات  لتلبية  ب��ال��ك��ام��ل  جم��ه��زة  اأن��ه��ا  ك��م��ا 

الرماة املبتدئني واملحرفني. 

�سمن  امل��راأة  لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  وتعمل 
خطة ا�سراتيجية تهدف اإىل و�سع اآليات فاعلة 
اأن��واع جديدة  والت�سجيع على ممار�سة  لتطوير 
ال�سارقة  ن����ادي  يف  ت��دري��ج��ي��اً  ال��ري��ا���س��ات  م���ن 
الفتيات  احتياجات  يلبي  مبا  للمراأة،  الريا�سي 
ال��ف��ر���س��ة لالرتقاء  ل��ه��ننّ  وي��ت��ي��ح  وال�������س���ي���دات، 
مب��واه��ب��ه��ن وق���درات���ه���ن ال��ري��ا���س��ي��ة ����س���واء يف 
الريا�سات الفردية اأو اجلماعية. ويهدف النادي 
ريا�سة  دع��م  يف  ت�سهم  حمفزة  بيئة  تهيئة  اإىل 
املحرفات  امل���درب���ات  م��ن  ج��ي��ل  وتن�سئة  امل�����راأة، 
املناف�سة  على  ال���ق���ادرات  امل��ت��م��ي��زات  وال��الع��ب��ات 
ة يف البطولت املحلية والإقليمية والعاملية. بقونّ

»ال�سارقة لريا�سة املراأة« تنظم اأول بطولة مفتوحة ال�ستك�ساف الرماة املوهوبني 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
“حفظه اهلل”  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
وب���دع���م ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
الأعلى للقوات امل�سلحة وبتوجيهات �سمو ال�سيخ 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  من�سور بن زايد 
اليوم  ..تنطلق  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
لكاأ�س   26 ال�  الن�سخة  �سباقات  �سل�سلة  ال�سبت 
العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
القاهرة وذلك  امل�سرية  العا�سمة  الأ�سيلة من 

بالتزامن مع عام الت�سامح.
الرابع  التي تقام للعام  ومتثل املحطة امل�سرية 
على التوايل انطالقة �سباقات الكاأ�س الغالية يف 
ال�سيخ  له  املغفور  ونهج  لروؤية  دعما  كل مو�سم 
ث��راه -  اآل نهيان - طيب اهلل  زاي��د بن �سلطان 
لإعالء اخليل العربي الأ�سيل وتر�سيخ مكانته 
العريقة يف اأهم امل�سامري العربية والعاملية مبا 
امتداد م�سريتها  الكبرية على  اإ�سهاماتها  يعزز 
ال���دع���م وال���رع���اي���ة باخليل  ب��ت��وف��ري  ال����رائ����دة 

واملالك واملربني واملدربني والفر�سان.
اللجنة  ال�سباقات  �سل�سلة  تنظيم  على  وي�سرف 
ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة م��ط��ر �سهيل 
ال��ي��ب��ه��وين ع�����س��و امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
جمل�س  م�ست�سار  ال��رح��م��اين  في�سل  و���س��ع��ادة 

اأبوظبي الريا�سي م�سرف عام ال�سباقات.
نادي  م�سمار  يف  الفتتاحي  الكرنفال  و�سيقام 
ل�����س��ب��اق اخل��ي��ل ومالكي  ال��ري��ا���س��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

اجل��ي��اد ب��ال��ق��اه��رة وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع الهيئة 
ال��ع��ل��ي��ا ل�����س��ب��اق اخل��ي��ل يف م�����س��ر ب�����س��ع��ار “عام 
ل�سل�سلة  ال�سامية  الر�سالة  الت�سامح” وتر�سيخ 
دولة  ح��ر���س  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  واه��داف��ه��ا  ال�سباقات 
مع  وال�سراكات  ال��رواب��ط  تعزيز  على  الإم���ارات 
املنفتح  ن��ه��ج��ه��ا  وت��ع��زي��ز  ال���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف 
ال�ستثنائي  احل���دث  ه��ذا  ع��رب  وحم��ب��ة  ب�سالم 
12 دولة عربية واأوروبية بجانب  الذي ي�سمل 
الوليات املتحدة الأمريكية، كما يعك�س تنظيم 
التاريخية  ال���ع���الق���ات  م��ت��ان��ة  م�����س��ر  حم��ط��ة 
وق��وة ال��رواب��ط امل�سركة بني الإم���ارات وم�سر 
النواحي  امل��زده��رة يف كافة  ال��ري��ادي��ة  وامل�����س��رية 

ومن بينها امل�سهد الريا�سي.
ال��ي��ب��ه��وين ع�سو  �سهيل  م��ط��ر  ���س��ع��ادة  وت��ق��دم 
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت�������ادي ع�����س��و جمل�س 
اللجنة  رئي�س  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  اإدارة 
�ساحب  كاأ�س  �سباقات  ل�سل�سلة  املنظمة  العليا 
ال�سمو رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�سيلة 
ال�سمو  �ساحب  اإىل  والعرفان  ال�سكر  بخال�س 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�سيخ خليفة بن 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل” و�ساحب  “حفظه 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
من�سور  ال�سيخ  و�سمو  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن 
ال�سخي  لدعمهم  تقديراً  الرئا�سة  �سوؤون  وزير 
ال�����س��دي��دة واه��ت��م��ام��ه��م الكبري  وت��وج��ي��ه��ات��ه��م 
لريادة  املتوا�سلة  ال��ن��ج��اح��ات  م�سرية  لتعزيز 
الكاأ�س الغالية التي تنطلق اأجندة �سباقاتها يف 

عام الت�سامح.
وق�����ال “ اإن���ن���ا ن���ب���ارك ان���ط���الق���ة ال��ن�����س��خ��ة ال� 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ل��ك��اأ���س   26
الرابع  ل��ل��ع��ام  ال�سقيقة  م�سر  ج��م��ه��وري��ة  م��ن 
ع��ل��ى ال���ت���وايل ون��ف��خ��ر مب��ك��ان��ة وق��ي��م��ة احلدث 
يف  تتطلع  التي  ال�سامية  ور�سالتها  التاريخية 
للجواد  املرموقة  املكانة  على  للحفاظ  ع��ام  كل 
ال��ع��رب��ي الأ���س��ي��ل ع��امل��ي��ا وال��ع��م��ل ع��ل��ى تقدمي 
ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ن���اخ امل��ح��ف��ز ل��دع��م امل����الك واملربني 
واملدربني وت�سجيعهم على الهتمام ب�سفة اأكرب 

باخليل العربي ».
الفتتاحية  املحطة  تنظيم  على  واأك��د احلر�س 
كل  يف  ال�سقيقة  ال��ع��رب��ي��ة  م�سر  ج��م��ه��وري��ة  يف 
ال�سديدة  وال��روؤي��ة  احلكيم  للنهج  ترجمة  ع��ام 
الكبري  ودعمها  الر�سيدة  قيادتنا  تقتفيها  التي 
وامل�سريية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  وال���رواب���ط  ل��ل��ع��الق��ات 
ل�سيما  مب�سر  الإم���ارات  جتمع  التي  امل�سركة 
املحطات  �سجلتها  التي  الكبرية  النجاحات  بعد 
ال�سابقة والأ�سداء الرحيبية الوا�سعة من قبل 

مالك اخليل يف م�سر .
اأهمية  تويل  املنظمة  العليا  اللجنة  اأن  واأ�ساف 
بن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  روؤي���ة  لدعم  كبرية 
ث��راه - لر�سيخ  نهيان - طيب اهلل  اآل  �سلطان 
�ساأنها  واإع��الء  الأ�سيلة  العربية  مكانة اخليول 
ر�سالة  وع��ك�����س  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����س��ام��ري  ك���اف���ة  يف 
الإمارات  منها  تنطلق  التي  واملحبة  الت�سامح 
املتعلقة ب�سناعة  العامل يف كافة اجلوانب  نحو 
املهمة  املنا�سبات  هذه  وبتنظيم  اخليل  �سباقات 

التي �ساهمت وت�ساهم با�ستمرار يف تعزيز اأوا�سر 
العامل  ودول  الإم���ارات  بني  وال�سراكة  التعاون 
والراثية  الثقافية  اجل��وان��ب  م��ن  ال��ك��ث��ري  يف 
والريا�سية ل�سيما بعد اأن غدت الكاأ�س الغالية 

يف طليعة �سباقات اخليل العاملية.
الرحماين  في�سل  �سعادة  اأع���رب   .. جانبه  م��ن 
امل�سرف  ال��ري��ا���س��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  م�ست�سار 
ال��ع��ام ل�����س��ب��اق��ات ك��اأ���س ���س��اح��ب ال�����س��م��و رئي�س 
فخره  ع��ن  الأ�سيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة 
والتي   26 ال�����  ال��ن�����س��خ��ة  ب��ان��ط��الق  واع����ت����زازه 
ر�سالة  ي��ع��زز  ع��امل��ي��ة مب���ا  12 حم��ط��ة  ت�����س��م��ل 
الإم��ارات ال�سامية ونهجها القائم على ال�سالم 
والت�سامح واملحبة جتاه �سعوب العامل ..موؤكدا 
العا�سمة  من  الفتتاحية  املحطة  انطالقة  اأن 
لتوجيهات  ت��رج��م��ة  ج����اءت  ال��ق��اه��رة  امل�����س��ري��ة 
امل�سريية  للعالقات  ودع��م��ا  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 

والتاريخية املميزة بني الإمارات وم�سر.
حققتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال��ن��ج��اح��ات  اإن  وق����ال 
قيادتنا  دعم  ثمرة  اإل  هو  ما  ال�سباقات  �سل�سلة 
الر�سيدة املتوا�سل واهتمامها الكبري باحلفاظ 
على منجزات تراثنا الأ�سيل والتعريف به عاملياً 
واإعالء �ساأنه يف خمتلف ال�سباقات واملهرجانات 

العاملية.
ال��ي��وم يف ج��م��ه��وري��ة م�سر  ���س��ب��اق  اأن  واأ����س���اف 
الرابعة  الن��ط��الق��ة  مي��ث��ل  ال�سقيقة  ال��ع��رب��ي��ة 
على التوايل ل�سل�سلة �سباقاتنا العربية والعاملية 
و�سط م�ساركة 50 خياًل يف 6 اأ�سواط مبا يعك�س 
قيمة واأهمية ال�سباق بالن�سبة للمالك واملربني 

واملدربني والفر�سان من خالل امل�ساركة الكبرية 
التي ن�سهدها يف كل عام وتواجد �سفوة ونخبة 
ال�ستثنائي  احل��دث  يف  بقوة  م�سر  اإ�سطبالت 

الذي ترقبه م�سامري العامل اأجمع.
وتابع ان اللجنة املنظمة امل�سرفة على ال�سباقات 
العليا  الهيئة  مع  الوثيق  تعاونها  خ��الل  وم��ن 
ودعما  م�����س��ر  ج��م��ه��وري��ة  اخل���ي���ل يف  ل�����س��ب��اق 
ل��ن��ج��اح��ات امل��ح��ط��ة امل�����س��ري��ة ح��ر���س��ت يف العام 
الرابع على رفع قيمة اجلوائز لالأ�سواط ال�ستة 
القيمة  وه���ي  م�����س��ري  ج��ن��ي��ه  األ����ف   590 اإىل 
الأكرب بتاريخ �سباقات اخليل منذ اإن�ساء الهيئة 
 1890 ع��ام  يف  امل�����س��ري  اخل��ي��ل  ل�سباق  العليا 
يف  ال�سباقات  ك��اف��ة  على  امل�سرفة  اجل��ه��ة  وه��ي 
م�����س��ر ب��ه��دف ت�����س��ج��ي��ع امل����الك وامل���رب���ني على 
الهتمام باخليول والعمل على حت�سني الإنتاج 
اإع����الء ���س��اأن اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي نحو  مب��ا ي�سمن 
ي��خ��دم ر���س��ال��ة الكاأ�س  م���رات���ب م��ت��ق��دم��ة، مب���ا 

الغالية واهدافها ال�سامية.
املهمة  امل��ح��ط��ات  اأن حم��ط��ة م�����س��ر م���ن  وب���ني 
عام  كل  يف  نلم�سه  ما  ظل  يف  �سباقاتنا  باأجندة 
من اأ�سداء وا�سعة من املالك واملربني والفر�سان 
وو�سائل الإعالم مب�سر من اهتمام كبري وغري 
م�سبوق باعتباره الأغلى والأهم بتاريخ �سباقات 
اخليول يف م�سر ونتطلع للتعاون امل�سرك مع 
الأ�سقاء يف م�سر لتحقيق املزيد من النجاحات 
والتميز لل�سباقات التي �ستقام يف القاهرة خالل 
اأن رفع قيمة اجلوائز  ال�سنوات القادمة موؤكدا 
يج�سد دعم الإمارات املتوا�سل لنه�سة �سباقات 

العربية  م�����س��ر  ال��ع��رب��ي يف ج��م��ه��وري��ة  اخل��ي��ل 
ال�سقيقة.

كاأ�س  على  الأول  بال�سوط  ال�سباقات  وتنطلق 
الغ�سيمة  امل�سرية  العربية  للبواين  الإم����ارات 
الف   50 1400 مر مبجموع جوائز  مل�سافة 
6 خيول يف حني  جنيه م�سري و�سط م�ساركة 
يقام ال�سوط الثاين على كاأ�س الإمارات للبواين 
1400 مر  مل�سافة  الرابحة  امل�سرية  العربية 
بقيمة جوائز 60 الف جنيه م�سري مب�ساركة 

خيول.  8
وي�سهد ال�سوط الثالث املقام على كاأ�س المارات 
الرابحة  امل�سرية  العربية  للبواين  املخ�س�س 
مر   1200 مل�سافة  وذل���ك  �سباقني  او  �سباق 
بقيمة جوائز 80 الف جنيه م�سري مب�ساركة 

خيول.  7
كاأ�س  على  “الرئي�سي”  ال��راب��ع  ال�سوط  وي��ق��ام 
العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
قيمة  وت��ب��ل��غ  م���ر   1600 مل�����س��اف��ة  الأ���س��ي��ل��ة 
ومب�ساركة  م�سري  جنيه  األ��ف   300 جائزته 
10 خيول كما �سي�سهد ال�سوط اخلام�س الذي 
يقام مل�سافة 1400 مر ومبجموع جوائز 50 
الف جنيه م�سري م�ساركة 9 خيول على كاأ�س 
الإمارات للجياد العربية الرابحة بينما ي�سدل 
بال�سوط  الأويل  املحطة  مهرجان  على  ال�ستار 
ال�ساد�س الذي �سيقام مل�سافة 1400 مر على 
كاأ�س الإمارات للجياد العربية امل�سرية الغ�سيمة 
األ��ف جنيه م�سري و�سط   50 مبجموع جوائز 

مناف�سة 10 خيول.

انطالق الن�سخة الـ 26 لكاأ�ص رئي�ص الدولة للخيول العربية من القاهرة 

تتويج » العا�سمة « و » مكافحة املخدرات « ببطولة الرماية يف �سرطة اأبوظبي

يدخل مان�س�سر يونايتد اىل مباراة اليوم ال�سبت �سد �سيفه اللندين و�ست 
لكرة  الإنكليزي  ال���دوري  م��ن  والثالثني  الرابعة  املرحلة  يف  يونايتد،  ه��ام 
دوري  بامل�ساركة يف  اآماله  على  يق�سي  قد  تعر  اأي  ب��اأن  ي��درك  وه��و  القدم، 
اأبطال اأوروبا املو�سم املقبل، فيما �سيكون على توتنهام التاأقلم مع اللعب دون 

هدافه هاري كاين بدءا من مباراة اليوم �سد �سيفه هادر�سفيلد.
وبانتظار املواجهة املف�سلية احلامية جدا غداً الأحد بني ليفربول املت�سدر 
و�سيفه ت�سل�سي الثالث، وزيارة مان�س�سر �سيتي حامل اللقب وثاين الرتيب 
الأنظار  �ستكون  بال�س،  كري�ستال  ملعب  “احلمر” اىل  نقطتني عن  بفارق 

موجهة ال�سبت اىل ملعبي “اأولد ترافورد” و”توتنهام هوت�سرب �ستاديوم«.
مبا  ذهنيا  من�سغالن  وهما  ال�سبت  مباراتيهما  وتوتنهام  يونايتد  ويخو�س 
اأبطال  ل���دوري  النهائي  رب��ع  ال���دور  اي��اب  يف  والأرب��ع��اء  الثالثاء  ينتظرهما 
بعد خ�سارته ذهابا  الإ�سباين  بر�سلونة  الأول �سيفا على  اأوروب��ا، حني يحل 
على اأر�سه �سفر1-، والثاين على خ�سمه املحلي مان�س�سر �سيتي بعد ح�سمه 
الف�سل الأول من املواجهة الإنكليزية بهدف للكوري اجلنوبي �سون هيونغ-

مني.

اأعاد يونايتد اىل املناف�سة على اإحدى بطاقات دوري الأبطال منذ  اأن  وبعد 
يجد  مورينيو،  ج��وزي��ه  للربتغايل  خلفا  الأول/دي�����س��م��رب  ك��ان��ون  يف  تعيينه 
بعدما  �سعب  م��وق��ف  يف  نف�سه  �سول�سكاير  غ��ون��ار  اأويل  ال��رنوج��ي  امل���درب 
“ال�سياطني احلمر” اأرب��ع من مبارياتهم اخلم�س الأخ��رية يف جميع  خ�سر 

امل�سابقات.
مبواجهة  نو”  “كامب  يف  الثالثاء  تنتظره  التي  ال�ساقة  املهمة  ومب���وازاة 
من  الأخ���رية  الأم��ت��ار  يونايتد  يدخل  ورف��اق��ه،  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني 
الدوري وهو يف و�سع ل يح�سد عليه اإذ يحتل املركز ال�ساد�س بفارق 4 نقاط 

عن توتنهام، �ساحب املركز الرابع الأخري املوؤهل اىل دوري الأبطال.
و�سيكون ال�سراع حمتدما جدا يف املراحل اخلم�س الأخرية من املو�سم على 
بطاقتي املركزين الثالث والرابع اىل دوري الأبطال، اإذ ل يف�سل بني ت�سل�سي 
الذي  واأر�سنال  توتنهام  وبينهما  نقاط،   5 �سوى  ال�ساد�س  ويونايتد  الثالث 
يتخلف عن املركز الرابع بفارق نقطة فقط. �سحيح اأن يونايتد ميلك مباراة 
موؤجلة يخو�سها يف 24 ني�سان/اأبريل على ملعبه، لكنها �ستكون �سد جاره 
مان�س�سر �سيتي الذي �سيقدم كل ما لديه لأنها �ستكون م�سريية يف حتديد 
هوية بطل املو�سم. ورغم اأن مباراتني فقط من اأ�سل الهزائم الأربع الأخرية 

كانت يف الدوري املحلي، على اأيدي اأر�سنال وولفرهامبتون، فاإن يونايتد مل 
يحقق �سوى فوز وحيد يف مبارياته اخلم�س الأخرية يف ال�”برمييري ليغ”، 
وجاء ب�سعوبة بالغة على اأر�سه �سد واتفورد 2-1 يف املرحلة 32 بعد اأداء 

و�سفه �سول�سكاير بالأ�سواأ منذ ا�ستالمه مهمة ال�سراف على الفريق.
ويبدو و�ست هام ال��ذي يعاين ب��دوره ومل يفز �سوى مرة واح��دة يف املراحل 
الأربع الأخ��رية، اخل�سم املنا�سب ليونايتد من اأجل حماولة احل�سول على 

النقاط الثالث الثمينة وجتنب اهدار املزيد من النقاط.
اأ�سقطهم  “ال�سياطني احلمر” احلذر من ال�سيف اللندين الذي  لكن على 

تواجهوا معه ذهابا بقيادة مورينيو. حني   1-3
وقبل خ�سارة املرحلة املا�سية اأمام وولفرهامبتون، و�سع �سول�سكاير لفريقه 
هدف احل�سول على 15 نقطة من املباريات ال�سبع الأخرية، ثم اأبقى على 
هذا الهدف حتى بعد اخل�سارة اأمام “الذئاب«. واأو�سح الرنوجي “قلت اأننا 
بحاجة اىل 15 نقطة من مبارياتنا ال�سبع الأخ��رية، والآن نحتاج اىل 15 
اأمر �سعب، لكننا فريق جيد جدا  اإنه  الأخ��رية.  ال�ست  نقطة من مبارياتنا 

و�ستكون الأمور �سعبة على اأي فريق يواجهنا«.

م�اجهة مف�شلية بني ليفرب�ل وت�شل�شي غدًا

اخلطاأ ممنوع على يونايتد يف قمة توتنهام
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•• املرفاأ – الفجر:

ال�����س��ي��خ حمدان  ���س��م��و  حت���ت رع���اي���ة 
اآل نهيان، ممثل احل��اك��م يف  زاي��د  ب��ن 
جلنة  من  وبتنظيم  الظفرة،  منطقة 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
وال��راث��ي��ة ب��اأب��وظ��ب��ي، وب��ال��ت��ع��اون مع 
ال�سراعية  للريا�سات  اأبوظبي  ن��ادي 
واليخوت، انطلقت يوم اأم�س اخلمي�س 
ع�سرة  احل����ادي����ة  ال��������دورة  ف���ع���ال���ي���ات 
البحري”،  ال��ظ��ف��رة  “مهرجان  م��ن 
املرفاأ  مدينة  �ساطئ  على  تقام  والتي 
 20 حتى  وت�ستمر  الظفرة،  مبنطقة 

اأبريل اجلاري.
و�سهد اليوم الأول للمهرجان ح�سور 
ال�سيخ اأح��م��د ب��ن ح��م��دان ب��ن حممد 
الكايت  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان،  اآل 
للتجديف  الإم������ارات  ���س��ريف وجل��ن��ة 
عي�سى  ال�سيد  امل����اء،  ع��ل��ى  وال��ت��زح��ل��ق 
اللجنة،  رئي�س  نائب  امل��زروع��ي  �سيف 
بالإنابة عن معايل اللواء الركن طينّار 
املجل�س  امل��زروع��ي ع�سو  ف��ار���س خلف 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س جلنة 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
باأبوظبي، حيث جتولوا يف  والراثية 
البحري”  الظفرة  “مهرجان  اأق�سام 
يرافقهم ال�سيد عبيد خلفان املزروعي 
وامل�ساريع  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة  م���دي���ر 
باللجنة، وماجد عتيق املهريي املدير 
للريا�سات  اأبوظبي  لنادي  التنفيذي 
عبداهلل  وال�سيد  واليخوت،  ال�سراعية 
الفعاليات  اإدارة  القبي�سي مدير  بطي 
باللجنة، وعدد من ممثلي  والت�سال 
اجلهات امل�ساركة والداعمة للمهرجان، 
امل�ساركني  اأج��ن��ح��ة  ب��ني  ��ل��وا  ت��ن��قنّ وق���د 
وال����رع����اة، واط��ل��ع��وا ع��ل��ى م���ا يقدمه 
امل���ه���رج���ان م���ن ف��ع��ال��ي��ات ج���دي���دة يف 
“ال�سوق ال�سعبي”، و”قرية الطفل”، 

وامل�سرح، والفعاليات الن�سائية.
البحرية  ال���ري���ا����س���ات  حم��ب��ي  وك�����ان 
والراثية، قد �سهدوا يوم اأم�س الأول 
للبواني�س  �سالحة  “�سباق  مناف�سات 
الفائزين  تتويج  وحفل  ال�سراعية”، 
ال�سباق الذي متيز باملناف�سة  يف ختام 
التحدي  ع�������س���اق  ق���ب���ل  م����ن  ال���ق���وي���ة 
واملغامرة، حيث �سارك يف هذا ال�سباق 
اأك���ر م��ن 50 حم��م��اًل ���س��راع��ي��اً من 

خمتلف اإمارات الدولة.
عي�سى  ال�سيد  اأك���د  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب��ه��ذه 
اللجنة،  رئي�س  نائب  امل��زروع��ي،  �سيف 
اأن هذا املهرجان ال�سنوي، ياأتي تنفيذاً 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 

للمحافظة  اهلل”،  “حفظه  ال���دول���ة، 
على موروثنا البحري، موجهاً ال�سكر  
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اإىل  ال��ك��ب��ري 
عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
الأن�سطة  ل��ك��اف��ة  ال���داع���م  امل�����س��ل��ح��ة، 
والثقافية،  ال���راث���ي���ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�����س��ي��خ  �سمو  واإىل 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  ن��ه��ي��ان،  اآل 
رعايته  على  اأبوظبي،  باإمارة  الظفرة 
الدائم  وحر�سه  للمهرجان،  الكرمية 
ال��ك��ام��ل لكافة  ال���دع���م  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
حتت�سنها  التي  والفعاليات  الأن�سطة 
اإىل  املزروعي  واأ�سار  الظفرة.  منطقة 
ترجمة  يعترب  ال��ذي  املهرجان  اأهمية 
مقومات  ت��ع��زي��ز  يف  ال���ق���ي���ادة  ل���روؤي���ة 
ال����س���ت���دام���ة مب��خ��ت��ل��ف امل���ي���ادي���ن، يف 
م��ق��دم��ت��ه��ا احل����ف����اظ ع���ل���ى ال�����راث 
الثقايف الإماراتي والرويج له، حيث 
املثالية  الوجهة  هي  الظفرة   منطقة 
للزوار وال�سياح واملهتمني بالريا�سات 
املكان  “هو  وال�����س��اط��ئ��ي��ة،  ال��ب��ح��ري��ة 
اأق��رب ما يكون  ال��ذي يكون فيه امل��رء 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ل����راث 
ونافذة البالد املت�ساحمة على التاريخ 
والعامل، حيث تنب�س املنطقة باحلياة 
خ����الل امل���ه���رج���ان ال����ذي ي��ع��ت��رب قلب 
والإث����ارة«.  باحلما�س  الناب�س  امل��رف��اأ 
خلفان  عبيد  ال�سيد  ق��ال  جهته،  م��ن 
التخطيط  اإدارة  م���دي���ر  امل����زروع����ي، 
عام  يف  “اجلميع  باللجنة:  وامل�ساريع 
مع  م��وع��د  على  الإم���ارات���ي  الت�سامح 
يف  وال�ساطئية  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ري��ا���س��ات 
نتطلع  اإذ  الراثية،  الظفرة  منطقة 
الأن�سطة  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  يف 
يف  والريا�سية  والثقافية  الجتماعية 
الإم��ارات، وتعريف ال�سباب والأطفال 

اإ�سافة  الأ�سيلة،  الإماراتية  بالعادات 
وم�ساندة  امل�����واه�����ب  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل 

الريا�سيني واإبراز اإجنازاتهم«.
اجلزيل  بال�سكر  عبيد  ال�سيد  وتقدم 
والداعمني  ال��رع��اة  ال��ن��ج��اح  ل�سركاء 
احلكومية  اجل����ه����ات  م����ن  الأع����������زاء 
واخلا�سة وه��م: دي��وان ممثل احلاكم 
حماية  وج��ه��از  ال��ظ��ف��رة،  منطقة  يف 
املن�ساآت البحرية وال�سواحل، ومديرية 
وبلدية  ال���ظ���ف���رة،  م��ن��ط��ق��ة  ����س���رط���ة 
منطقة الظفرة، ومركز اإدارة النفايات 
“تدوير”، وموؤ�س�سة الإمارات للطاقة 
للتوزيع،  اأب��وظ��ب��ي  و���س��رك��ة  ال��ن��ووي��ة، 
ونادي ليوا الريا�سي، وفريق الطيار، 
و�سركة حممد ر�سول خوري واأولده، 
بينونة  ق��ن��اة  الإع����الم����ي  وال�����س��ري��ك 

الف�سائية.
يفوز  احل���م���ادي  ج��اب��ر  »برق” مل��ال��ك��ه 
“�سباق  م��ن��اف�����س��ات  يف  الأول  ب��امل��رك��ز 

�سالحة للبواني�س ال�سراعية«
�سراعي  50 حممل  اأكر من  تناف�س 
خمتلف  م����ن  ن����وخ����ذة   250 ون���ح���و 
اأم�س اخلمي�س،  ي��وم  ال��دول��ة،  اإم���ارات 
�سالحة  “�سباق  م��ن��اف�����س��ات  ���س��م��ن 
انطلق  والذي  ال�سراعية”،  للبواني�س 
م���ن ج���زي���رة ���س��الح��ة ب���ال���ق���رب من 
املرفاأ مبنطقة الظفرة، والتي  مدينة 
تبعد عن العا�سمة الإماراتية اأبوظبي 

يف  ال��غ��رب،  اإىل  كيلومر   160 نحو 
الريا�سات  ع�ساق  اأنفا�س  حب�س  �سباق 
ال�����ب�����ح�����ري�����ة، وحم�����ب�����ي امل�����غ�����ام�����رات 
وال���ت���ح���دي، وق���د ���س��م ك���ل حم��م��ل 5 

نواخذة اإماراتيني. 
“برق”،  ال��ق��ارب  الأول  ب��امل��رك��ز  وف���از 
مل���ال���ك���ه ال�����س��ي��د ج���اب���ر حم���م���د جابر 
احل���م���ادي، وب��ق��ي��ادة ال��ن��وخ��ذة جابر 
احل���م���ادي، ف��ي��م��ا ف���از ب��امل��رك��ز الثاين 
القارب “اللوؤلوؤ”، ملالكه ال�سيد حمدان 
وبقيادة  ال���رم���ي���ث���ي،  را����س���د  ���س��ل��ط��ان 
النوخذة مكتوم حممد املزروعي، ويف 
املركز الثالث جاء القارب  “لطام 2”، 
مل��ال��ك��ه ال�����س��ي��د ���س��امل ع��ب��داهلل مر�سد 
ال��رم��ي��ث��ي، وب��ق��ي��ادة ال��ن��وخ��ذة حممد 

عبدالرحيم املرزوقي.
�سيف  عي�سى  ال�سيد  التتويج  و�سهد 
اإدارة  رئ��ي�����س جل��ن��ة  ن��ائ��ب  امل����زروع����ي 
الثقافية  وال�����ربام�����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
وال�سيد  ب����اأب����وظ����ب����ي،  وال�����راث�����ي�����ة 
اإدارة  ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان امل���زروع���ي م��دي��ر 
التخطيط وامل�ساريع باللجنة،  ماجد 
التنفيذي  امل����دي����ر  امل����ه����ريي  ع���ت���ي���ق 
ال�سراعية  للريا�سات  اأبوظبي  لنادي 
وال���ي���خ���وت، وال�����س��ي��د ع���ب���داهلل بطي 
الفعاليات  اإدارة  م���دي���ر  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
والت�����������س�����ال ب���ال���ل���ج���ن���ة، وع�������دد من 

ال�سخ�سيات الكرمية.

يف هذا الإطار، قال ال�سيد عبيد خلفان 
“ برعاية كرمية من �سمو  املزروعي: 
ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
وبتنظيم  الظفرة،  منطقة  يف  احلاكم 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  من 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  وال��راث��ي��ة،  الثقافية 
ال�سراعية  للريا�سات  اأبوظبي  ن��ادي 
�سالحة  “�سباق  د����س���ن  وال���ي���خ���وت، 
“مهرجان  ال�سراعية”  ل��ل��ب��وان��ي�����س 
ال����ظ����ف����رة ال�����ب�����ح�����ري، ح����ي����ث اأث����ب����ت 
على  حر�سهم  ال��ع��ام  ه��ذا  املتناف�سون 
���س��ورة م�سرقة  ور���س��م  ال����راث،  ن�سر 
الإم���ارات���ي���ني يف عقول  ل��ل��ري��ا���س��ي��ني 
اجلمهور املتنوع اجلن�سيات، واحلفاظ 
على امل��وروث البحري الإم��ارات��ي بني 

فئة ال�سباب على وجه اخل�سو�س«.
م��اج��د عتيق  ال�سيد  اأك���د  م��ن ج��ه��ت��ه، 
لنادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  امل����ه����ريي، 
ال�سراعية  ل���ل���ري���ا����س���ات  اأب����وظ����ب����ي 
وال���ي���خ���وت، ع��ل��ى ال��ن��ج��اح ال����ذي بداأ 
املميز،  جمهوره  بني  بن�سره  املهرجان 
من خالل الأداء عايل امل�ستوى الذي 
الأول  ال���ي���وم  يف  امل��ت�����س��اب��ق��ون  ق���دم���ه 
ل��ل��م��ه��رج��ان، يف اأج����واء ت��راث��ي��ة تعبق 
الأبناء  م�ستقبل  اإىل  وتنظر  باملا�سي، 
الأوفياء لوطنهم وقيادتهم الر�سيدة، 

وتعلنّقهم براثهم العريق.
وتعترب م�سابقات البواني�س ال�سراعية 

التي يحر�س  الراثية  امل�سابقات  من 
ع���ل���ي���ه���ا حم���ب���ي ت���ل���ك ال����ري����ا�����س����ات، 
البواني�س  بوا�سطة  فيها  وي�ساركون 
الراثية التي تتكون من جذع �سجرة 
وتراثية،  ق��دمي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  حم��ف��ور 
اإىل   30 البانو�س من  وي��راوح طول 
“�سباق  مناف�سات  وكانت  قدماً.   32
جنانة” للقوارب ال�سراعية املحلية فئة 
22 قدم، انطلقت يوم اجلمعة لقطع 
بالإ�سافة  بحرياً،  مياًل   20 م�سافة 

اإىل �سباق التجديف الواقف.
“�سباق  ال�سبت  ال��ي��وم  و�سي�سهد  ه��ذا 
املحلية”  ال�سراعية  ل��ل��ق��وارب  م���روح 
ف��ئ��ة 60 ق����دم، ال�����س��ب��اق الأ���س��خ��م يف 
املحلية،  ال�سراعية  ال��ق��وارب  �سباقات 
نهائي  ع��ل��ى  ال��ت��ن��اف�����س  اإىل  اإ����س���اف���ة 
التجديف الواقف، حيث �سيتم تتويج 
امل�سرح الرئي�سي  الفائزين م�ساًء على 

للمهرجان.

م�شابقات وفن�ن �شعبية وفعاليات 
“مهرجان  يف  والكبار  لالأطفال 

الظفرة البحري«
ي���ت���واف���د ال��������زوار م����ن ك����ل الإم��������ارات 
والعامل،  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  وم��ن��ط��ق��ة 
بحثاً عن كل ما هو جديد من فعاليات 
واأن�سطة، تتيح لهم فر�ساً  وم�سابقات 
اأك�����ر ل��الح��ت��ف��ال ب�����راث الإم�������ارات 

تت�سمن  ح��ي��ث  الأ����س���ي���ل،  ال���ب���ح���ري 
للمهرجان،  ع�����س��رة  احل��ادي��ة  ال����دورة 
ال��ع��دي��د م���ن اخل���ي���ارات اأم�����ام ال����زوار 
واملت�سابقني  وامل�����س��ارك��ني  وال��ع��ائ��الت 
والرعاة الكرام، لق�ساء اأجمل الأوقات 
وال�ستمتاع بكل ما يزخر به املهرجان 
اأح���داث.  من هنا، حر�ست جلنة  من 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
ب��اأب��وظ��ب��ي، ع��ل��ى تقدمي  وال���راث���ي���ة 
ال���ع���دي���د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات اجل���دي���دة، 
والرفيهية،  الريا�سية  وامل�سابقات 
املتنوعة  والربامج  القينّمة،  واجلوائز 
التي متتد لع�سرة اأيام، وذلك ملا يتمتع 
البحري”  ال���ظ���ف���رة  “مهرجان  ب���ه 
م��ن م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة، ف��ه��و م��ن اأبرز 
والثقافية  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل���ه���رج���ان���ات 
ال�سنوي  التقومي  �سمن  وال��راث��ي��ة، 
ل���الأح���داث وامل��ن��ا���س��ب��ات يف الإم�����ارات 
ال�سيخ  العربية، يرعاه �سمو  واملنطقة 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  زاي�����د  ب���ن  ح���م���دان 

احلاكم يف منطقة الظفرة.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال ع��ب��داهلل بطي 
الفعاليات  اإدارة  م���دي���ر  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
“ ت��زام��ن��ا مع  اللجنة:  والت�����س��ال يف 
من  ي��ح��م��ل��ه  وم����ا  الت�سامح”،  “عام 
ال�سخ�سية  بطبيعة  ممزوجة  رمزية 
وال�سالم  ل��الإخ��اء  املحبة  الإم��ارات��ي��ة 
“مهرجان  جاء  الإن�ساين،  والتعاطف 
اأيقونة  ل��ي��ك��ون  البحري”،  ال��ظ��ف��رة 
من  القيمة،  ه��ذه  جت�سيد  يف  ال��ب��الد 
خ����الل الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات التي 

يقدمها جلمهوره الكرمي«.
“الزوار  ال����ق����ب����ي���������س����ي:  واأ���������س��������اف 
وامل��ت�����س��اب��ق��ون ع��ل��ى م��وع��د م��ع ع�سرة 
اأيام من امل�سابقات الريا�سية املده�سة، 
وال���ت�������س���وق وال���رف���ي���ه وال���ل���ع���ب على 
يف  يلتقي  حيث  امل��رف��اأ،  مدينة  �ساطئ 

ه���واة وحمريف  امل��ه��رج��ان نخبة م��ن 
كرة  ت�سمل:  ال��ت��ي  امل��ائ��ي��ة  ال�����س��ب��اق��ات 
ال�ساطئية،  ال���ط���ائ���رة  وك����رة  ال���ق���دم، 
وال�سوق  احلية،  امل�سرحية  والعرو�س 

ال�سعبي، والفعاليات الراثية«.
العام  ه����ذا  ال�����س��ب��اق��ات  اأن  واأو�����س����ح 
للبواني�س  ���س��الح��ة  “�سباق  ت�����س��م��ل 
للقوارب  جنانة  و”�سباق  ال�سراعية”، 
قدماً،   22 فئة  املحلية”  ال�سراعية 
ال�سراعية  ل��ل��ق��وارب  م���روح  و”�سباق 
و”�سباق  ق��دم��اً،   60 لفئة  املحلية” 
التفري�س”، و”�سباق الظفرة للقوارب 
الريجاتا”،   – احل��دي��ث��ة  ال�����س��راع��ي��ة 
الأوملبي”،  ال���ت���ج���دي���ف  و”بطولة 
املحلية”  ال�سراعية  القوارب  و”�سباق 
“جلنة  و���س��ب��اق��ات  قدما”،   60 لفئة 
الإم��ارات للكايت �سريف”، اإىل جانب 
وال�سيد  ال��ك��ن��ع��د  ���س��ي��د  م�����س��اب��ق��ات 
ال�ساطئية،  وامل�����س��اب��ق��ات  ب��ال�����س��ن��ارة 
الراثية  امل�����س��اب��ق��ات  م���ن  وال���ع���دي���د 
للن�ساء  املحلي  ال�سعبي  الطبخ  مثل 
واخلياطة  اجلاليات،  وطبخ  والرجال 

وعرو�س الأزياء وغريها.
بال�سكر  القبي�سي  ت��ق��دم  اخل��ت��ام،  ويف 
اجل����زي����ل ل�������س���رك���اء ال���ن���ج���اح ال���رع���اة 
اجلهات  م����ن  الأع���������زاء  وال����داع����م����ني 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة وه����م: دي����وان 
الظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل 
البحرية  امل���ن�������س���اآت  ح���م���اي���ة  وج����ه����از 
منطقة  �سرطة  ومديرية  وال�سواحل، 
الظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  وب��ل��دي��ة  ال��ظ��ف��رة، 
“تدوير”،  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  وم���رك���ز 
النووية،  للطاقة  الإم���ارات  وموؤ�س�سة 
و���س��رك��ة اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��وزي��ع، ون����ادي 
الطيار،  وف����ري����ق  ال���ري���ا����س���ي،  ل���ي���وا 
و�سركة حممد ر�سول خوري واأولده، 
بينونة  ق��ن��اة  الإع����الم����ي  وال�����س��ري��ك 
ت�سيء  ال��ن��اري��ة  الأل��ع��اب  الف�سائية. 
الظفرة  مهرجان  حظي  املرفاأ  �ساطئ 
ن�سرت  ب��ان��ط��الق��ة مم���ي���زة  ال��ب��ح��ري 
اأج���������واء امل������رح وال���������س����رور يف اأرج������اء 
ت�����س��م��ن��ت عرو�س  ح��ي��ث  امل���ه���رج���ان، 
النارية  الأل���ع���اب  ف��ق��رة  الأول  ال��ي��وم 
وال��ت��ي اأ����س���اءت ���س��اط��ئ م��دي��ن��ة املرفاأ 
و���س��اط��ئ ف��ن��دق امل���رف���اأ امل���ج���اور ملوقع 
امل���ه���رج���ان، وا���س��ت��م��ت��ع ال������زوار كذلك 
ال�ساحر  منها  الرفيهية  بالفقرات 
راق�سة  وا�ستعرا�سات  بالنار،  واللعب 
اأبوظبي  وف���رق���ة  وع���رب���ي���ة،  غ��رب��ي��ة 
للجنة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��ع��ب��ي��ة  ل��ل��ف��ن��ون 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
ب��اأب��وظ��ب��ي، ح��ي��ث ت�ستمر  وال��راث��ي��ة 

هذه العرو�س طيلة اأيام املهرجان.

 •• اأبوظبي - الفجر:

 اأك���د م���درب ف��خ��ر اأب��وظ��ب��ي دام��ي��ان ه��ريت��وغ اأن 
ال��ق��وة للتغلب على  اجل��زي��رة لديه م��ا يكفي م��ن 
20 من اخلليج  كلباء يف اجلولة  م�سيفه احت��اد 
ال���ع���رب���ي، وذل�����ك ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ارت���ف���اع عدد 
الالعبني امل�ستبعدين عن املباراة وان�سمام �سانع 
األعاب الفريق خلفان مبارك اإىل قائمة امل�سابني.

وي�ستعد فخر اأبوظبي 37 نقطة يف املركز الرابع 
ملواجهة احتاد كلباء ال�سبت خارج ملعبه، يف اجلولة 
20 للدوري، ويطمح اإىل موا�سلة حتقيق النتائج 

الإيجابية واآخرها الفوز على العني 5/    1.
خم�سة  غياب  اليوم  مباراته  يف  اجلزيرة  وي�سهد 
مبارك  خلفان  تعر�س  اأن  بعد  اأ�سا�سيني  لعبني 
اجلزيرة  فيها  ف��از  التي  امل��ب��اراة  خ��الل  لالإ�سابة 
يف  م�ستبدًل  وخ��رج  العني  على  املا�سي  الأرب��ع��اء 
الدقيقة 41. و�سيغيب عن الفريق املدافع �سامل 
را�سد وحممد جمال لعب خط الو�سط واحلار�س 

عادل اأبو بكر واملهاجم اأحمد ربيع. 
وعلى الرغم من ذلك، يوؤمن الهولندي هريتوغ 
اأن الفريق ميلك كوكبة من الالعبني املحرفني 
القادرين على �سنع الأهداف خالل غياب مبارك 

ال��ذي رف��ع ر�سيده من الأه���داف يف ال��دوري اإىل 
م�ساعدة.  هدفني  مع  اأهداف   10

وقال الهولندي يف اللقاء ال�سحفي قبل املباراة: 
“اإنني متاأكد من قدرتنا على الفوز يف املباراة من 
املو�سم  هذا  يف  مهماً  دوراً  لعب  لقد  خلفان.  دون 
و�سجل  ال��رائ��ع��ة  الفر�س  م��ن  الكثري  لنا  و�سنع 
ال��ق��دم يف  الكثري م��ن الأه����داف، ولكن لعبة ك��رة 
اإمنا  بل  فقط،  لعباً   11 على  تعتمد  ل  النهاية 
باأكمله.  ال��ف��ري��ق  اأع�����س��اء  ع��ل��ى مت��ا���س��ك ج��م��ي��ع 
نحافظ  واأن  باإيجابية  نتعامل  اأن  علينا  ويجب 
على معنويات الالعبني مرتفعة، لأن لدينا فريق 

على  الأخ����رى  ال��ف��رق  م��واج��ه��ة  وميكنه  متكامل 
الت�سكيلة  من  الالعبني  بع�س  غياب  من  الرغم 
�ستكون  ال��ي��وم  ال��ف��ري��ق  اأن  واأو����س���ح  الأ���س��ا���س��ي��ة. 
لديه فر�سة �سانحة ليظهروا ما لديهم من قوة، 
واأكد اأن لديهم الإمكانيات والإ�سرار على اإظهار 
دام��ي��ان على  و���س��دد  امللعب.  اأر����س  ف��وق  قدراتهم 
اأهمية تركيز اللعب وم�ساعفة اجلهود يف املباراة 
يف  و�سعت  التي  الرئي�سية  للخطة  وفقاً  القادمة 
اأن  الطبيعي  اأن من  واأك��د جم��دداً  املو�سم.  بداية 
يكون هناك غيابات واإ�سابات يف �سفوف الفريق، 
الالعبني على  ق��درة جميع  واأع���رب عن ثقته يف 

خو�س املباراة.
يحتل اجلزيرة املركز الرابع يف الدوري وتف�سله 
حالياً  يحتل  ال��ذي  كلباء  احت��اد  عن  نقطة   16
املركز العا�سر، بعدما ف�سل بالفوز يف اآخر خم�س 
مباريات من الدوي، ويعتقد هريتوغ اأن الالعبني 
يجب اأن يبذلوا ق�سارى جهدهم لي�ستعيدوا نغمة 

النت�سارات.
ا�ستعداد  ع���ل���ى  “نحن  ال���ه���ول���ن���دي:  واأ������س�����اف 
ل��ل��م��واج��ه��ة، و���س��ن��ل��ع��ب ب��اأ���س��ل��وب خم��ت��ل��ف لأنهم 
يلعبون باأ�سلوب خمتلف. ولكننا �سنلتزم باخلطة 
الأ�سا�سية وهي ال�ستفادة من كل الفر�س املتاحة 

لت�سجيل الأهداف. لقد خ�سرنا يف اآخر مواجهتني 
ذاته  بامل�ستوى  �سنلعب  ولكننا  اأر���س��ن��ا،  خ��ارج  لنا 
الذي قدمناه يف مباراة العني، وهكذا �سوف نحقق 

الفوز.
اأن هذه املباراة  اأكد املدافع حممد العطا�س  فيما 
ل��ل��ج��زي��رة، واأن����ه����ا ���س��ت��ك��ون �سعبة  م��ه��م��ة ج�����داً 
ب��ع��ي��دة ع���ن ج��م��ه��ور اجل����زي����رة، ولكنهم  لأن���ه���ا 
“لقد طورنا  الفوز، وق��ال:  اإ���س��راراً على  الأك��ر 
جميلة  مباريات  لعبنا  وق��د  الدفاع  ا�سراتيجية 
ج��داً يف الآون��ة الأخ��رية، و�سنحر�س على تقدمي 

اأف�سل ما لدينا لنك�سب النقاط الثالث.«

و�شط ح�ش�ر جماهريي وا�شع ... »�شالحة للب�اني�س ال�شراعية« يفتتح املناف�شات

 »مهرجان الظفرة البحري« ... ريا�سات بحرية تعانق تراث االإمارات 
»برق» ملالكه جابر احلمادي يف�ز باملركز االأول يف مناف�شات »�شباق �شالحة «

برعاية دي�ان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة

بطولة املرفاأ للجري و�سباق الدراجات تنطلق 19 اأبريل اجلاري
تنظم مديرية �سرطة الظفرة بالتعاون مع بلدية الظفرة وجمل�س اأبوظبي 
و�سباق  للجري  املرفاأ  بطولة  اجل��اري  اأبريل   19 املقبلة  اجلمعة  الريا�سي 

الدراجات وذلك يف مدينة املرفاأ مبنطقة الظفرة .
تت�سمن البطولة التي تقام بالتزامن مع مهرجان الظفرة البحري 2019 
�سباق ال� 10 كيلومرات للرجال وال�سيدات مفتوح و�سباق ال� 5 كيلومرات 
للرجال وال�سيدات مفتوح وللفئات العمرية من 18 اإىل 30 �سنة ومن 31 

اإىل 40 �سنة ومن 41 اإىل 50 �سنة ومن 51 �سنة فما فوق.

للفئات  والبنات  ل���الأولد  كيلومرات   3 ال���  �سباق  كذلك  البطولة  وت�سمل 
 17 اإىل   14 13 �سنة ومن  اإىل   11 10 �سنوات ومن  اإىل   8 العمرية من 

�سنة.
كما مت تخ�سي�س �سباق خا�س لأ�سحاب الهمم من مراكز الظفرة وخارجها 

ومل�سافة 500 مر.
يوم  املرفاأ  كورني�س  على  من  ..ف�سينطلق  ال��دراج��ات  ب�سباق  يخت�س  وفيما 
ال�سبت 20 اأبريل اجلاري ومل�سافة 50 كيلومرا وللفئات العمرية حتت 23 

�سنة ومن 24 اإىل 39 �سنة ومن 40 اإىل 49 �سنة ومن 50 �سنة وما فوق.
�سيكون  اجل���ري  �سباق  يف  الت�سجيل  اأن  للبطولة  املنظمة  اللجنة  واأع��ل��ن��ت 
http://www.adsc.ae/ar/events/  : ال��ت��ايل  ال��راب��ط  ع��رب 

يف  الت�سجيل  ميكن  فيما   /mirfa-running-competition
http://www.adsc.ae/  : ال��ت��ايل  ال��راب��ط  ع��رب  ال��دراج��ات  �سباق 

فتح  ومت   /ar/events/al-mirfa-cycling-competition
ع��رب موقع  اأم�����س اخلمي�س  م��ن  اع��ت��ب��ارا  �سباقات اجل��ري  الت�سجيل يف  ب��اب 

و�سيغلق  البحري  الظفرة  مهرجان  موقع  يف  اأو  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س 
باب الت�سجيل يوم اجلمعة 19 اأبريل ال�ساعة 12 ظهرا.

اليوم  اللكروين من  املوقع  ال��دراج��ات عرب  �سباق  الت�سجيل يف  يبداأ  فيما 
اجلمعة ويف املهرجان يبداأ الت�سجيل اإعتبارا من يوم اخلمي�س املقبل و�سيتم 

غلق باب الت�سجيل يوم ال�سبت ال�ساعة 12 ظهرا.
يف  للفائزين  جوائز  دره��م  مليون  ن�سف  للبطولة  املنظمة  اللجنة  ور�سدت 

�سباقات اجلري والدراجات.

مدرب اجلزيرة: واثقون من قدرتنا على الفوز على الرغم من غياب جنم الفريق خلفان مبارك 

تناف�س اأكرث من 50 حممال �شراعيا ونح� 250 ن�خذة من خمتلف اإمارات الدولة
م�شابقات وفن�ن �شعبية وفعاليات لالأطفال والكبار يف »مهرجان الظفرة البحري«
االألعــاب الناريــة ت�شــيء �شاطــئ املهرجــان مبدينــة املرفــاأ
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البغي�س”  التمييزي  “ال�سلوك  الإن��ك��ل��ي��زي  ت�سل�سي  اأدان 
بحق  م�سجعيه  م���ن  مهاجمه ال�سابق لعب ل��ب��ع�����س 

ليفربول احلايل امل�سري حممد �سالح، وذلك و�سط تقارير 
تتحدث عن منعه ثالثة منهم من ح�سور مباراة اخلمي�س 
م�سابقة  يف  الت�سيكي  ب���راغ  �سالفيا  م�سيفه  �سد 

الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ«.
وح���دد ف��ري��ق الأم����ن ال��ت��اب��ع ل��ل��ن��ادي اللندين 
امل�����س��ج��ع��ني ع���رب ���س��ري��ط ف��ي��دي��و ن�����س��ر على 
مهينة  اأغنية  يغنون  وهم  يظهرهم  توير 
تنعته  �سالح  ال�سابق  ت�سل�سي  مهاجم  عن 
بال�”ُمفِجر” وما يحمله ذلك من ا�سارات 
لتقارير  وف��ق��ا  وع���رب���ي،  م�����س��ل��م  اأن����ه  اىل 

و�سائل الإعالم الربيطانية.
وقال ت�سل�سي يف بيان “يجد نادي ت�سل�سي 
جميع اأ�سكال ال�سلوك التمييزي بغي�سة 
اأدلة وا�سحة عن تورط  وحيثما توجد 
اأو  لت�سل�سي  املو�سمية  التذاكر  حاملي 
�سنتخذ  ال�سلوك،  ه��ذا  مثل  يف  اأع�ساء 

اأق�سى اإجراء ممكن بحقهم«.
وتابع بعد املباراة التي فاز بها على �سالفيا براغ 
ذهاب الدور ربع النهائي للم�سابقة القارية،  -1�سفر يف 
اإحراجا للغالبية العظمى من  “مثل هوؤلء الأفراد ي�سكلون 

م�سجعي ت�سل�سي الذين لن يت�ساحموا معهم يف ناديهم«.
اأربعة من م�سجعيه بعد تعر�سهم  اأوقف  اأن  و�سبق لت�سل�سي 
عن�سرية  باهانات  �ستريلينغ  رحيم  �سيتي  مان�س�سر  جلناح 

على ملعب “�ستامفورد بريدج” يف كانون الأول/دي�سمرب.
املوقف  �ساري  ماوريت�سيو  لت�سل�سي  الإي��ط��ايل  امل��درب  واأي��د 
مباراة  بعد  قائال  اللندين،  النادي  �سدر عن  الذي  ال�سارم 
الفيديو.  اأر  ه��ذا لأين مل  التحدث عن  اأري��د  “ل  اخلمي�س 
نعم، اأعتقد اأنه من املنا�سب )اأن يتخذ النادي اإجراءات بحق 
هوؤلء امل�سجعني(، لكن عليكم اأن ت�ساألوا النادي )بخ�سو�س 

هذه امل�ساألة(. اتخذ قرارا قويا للغاية واأعتقد اأنه حمق«.
فعله  رد  ع��ل��ى  ت�سل�سي  اىل  ب��ال�����س��ك��ر  ل��ي��ف��رب��ول  ت��وج��ه  ك��م��ا 
ال�سريع على الفيديو، وقال يف بيان اأنهم يعملون مع �سرطة 

مري�سي�سايد ملحاولة التعرف على هوؤلء امل�سجعني.
للقاء  ال���ذي يتح�سر  ل��ي��ف��رب��ول  ق���ال  اخل��م��ي�����س،  ب��ي��ان��ه  ويف 
ت�سل�سي الأحد يف الدوري املمتاز على ملعبه “اأنفيلد” �سمن 

تداوله  يتم  فيديو  “هناك  اأن  والثالثني،  الرابعة  املرحلة 
اأحد  ت�ستهدف  عن�سرية  هتافات  ويت�سمن  الإن��رن��ت،  عرب 

لعبينا، اإنه اأمر خطري ومقلق«.
واأ�سار مت�سدر الدوري املمتاز اىل اأنه “�سبق لنا هذا املو�سم 
اأن �سهدنا اإ�ساءات متييزية بغي�سة داخل املالعب يف اإنكلرا، 
على  التقاطها  اإ���س��اءات مت  العامل.  اأنحاء  اأوروب���ا ويف جميع 
�سهدنا  لقد  العام.  املجال  يف  وو�سعت  )الهواتف(  الأج��ه��زة 
اأي�سا العديد من الهجمات البغي�سة على و�سائل التوا�سل 

الجتماعي«.
واأردف “يجب اأن ي�سمى هذا ال�سلوك مبا هو عليه - التع�سب 
املطلق. يعتقد نادي ليفربول اأنه من م�سوؤولية من يتولون 
منا�سب يف ال�سلطة اتخاذ الإجراءات ال�سحيحة، الت�سرف 
كراهية  جرمية  يرتكب  �سخ�س  اأي  لتحديد  عاجل  ب�سكل 
ومن ثم معاقبته. ل يوجد مكان لهذا ال�سلوك يف كرة القدم، 

ول يوجد مكان له يف املجتمع...«.
واأف��اد اأنه “يف ما يتعلق بهذا احلادث الأخ��ري، يعمل النادي 
هذه  ح��ول  احل��ق��ائ��ق  م��ن  للتاأكد  مري�سي�سايد  �سرطة  م��ع 
الذين يظهرون فيها.  الأف��راد  التعرف على  اللقطة بهدف 
بالإ�سافة اإىل ذلك، نحن نعمل مبا�سرة مع نادي ت�سل�سي يف 
ب�سكل  العمل  والتزامهم  اإدانتهم  على  ن�سكرهم  ال�ساأن.  هذا 

عاجل لتحديد هوية اأي �سخ�س م�سوؤول«.
الثاين/يناير  كانون  من  ت�سل�سي  مع  �سالح  لعب  اأن  و�سبق 
الثاين/ يناير 2015 دون اأن يفر�س  كانون  حتى   2014
�سبيل  على  فيورنتينا  مع  للعب  اإيطاليا  اىل  فانتقل  نف�سه، 
-2016 ملو�سم  نهائيا  معه  تعاقد  ال��ذي  روم��ا  ثم  الع���ارة 
بوابة  م��ن  الإنكليزي  ال���دوري  اىل  ال��ع��ودة  قبل   ،2017
ليفربول الذي توج يف مو�سمه الأول معه بلقب اأف�سل لعب 

يف الدوري املمتاز واأف�سل هداف.
بالغة  اأهمية  وت�سل�سي  ليفربول  الأحد بني  مباراة  وترتدي 
بالن�سبة للفريقني، اإذ ياأمل الأول البقاء يف ال�سدارة )يتقدم 
نقطتني  بفارق  اللقب  حامل  �سيتي  مان�س�سر  على  حاليا 
الثاين اىل  لكن الأخ��ري ميلك مباراة موؤجلة(، فيما ي�سعى 
جاريه  م��ع  الكبري  ال�سراع  و�سط  الثالث  باملركز  التم�سك 
توتنهام واأر�سنال ومان�س�سر يونايتد على بطاقتي املركزين 

الثالث والرابع املوؤهلني اىل دوري الأبطال املو�سم املقبل.

حتوم ال�سكوك حول م�ساركة النجم الرجنتيني ليونيل 
مي�سي مع فريقه بر�سلونة عندما ينتقل املت�سدر اليوم 
ال�سبت اإىل ملعب “اإل األكوراز” ملواجهة متذيل الرتيب 
الدوري  من  والثالثني  الثانية  املرحلة  �سمن  هوي�سكا 

الإ�سباين لكرة القدم.
 33( “الليغا”  يف  الهدافني  ترتيب  مت�سدر  وتعر�س 
اإح���ت���ك���اك م���ع مدافع  ه���دف���ا( ل���س��اب��ة يف وج���ه���ه ب��ع��د 
مان�س�سر يونايتد كري�س �سمولينغ خالل لقاء الفريقني 
اأبطال  النهائي من م�سابقة دوري  رب��ع  ال��دور  يف ذه��اب 
اأوروبا، ح�سمه النادي الكاتالوين بهدف وحيد وبنريان 
لوي�س  الأوروغ��وي��اين  راأ�سية  ارتطمت  اأن  بعد  �سديقة 

�سواريز بكتف لوك �سو وحتولت اىل �سباك فريقه.
مع  ترافورد”  “اأولد  ملعب  على  اللقاء  مي�سي  واأن��ه��ى 
كدمات وتورم حول اأنفه وخده، وخ�سع لفحو�س طبية 

يف بر�سلونة اخلمي�س لتحديد فداحة اإ�سابته.
مل  الرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��ن��ج��م  اأن  �سحافية  ت��ق��اري��ر  واأك�����دت 
فالفريدي  اإرن�ستو  مدربه  لكن  اأنفه،  يف  لك�سر  يتعر�س 
�سي�ستفيد من اللقاء “الهام�سي” اأمام هوي�سكا لإراحته، 
املدرب  اأم��ام طموحات فريق  اأم��ر لن ي�سكل عائقا  وه��و 
األقابه  عدد  ورف��ع  بلقبه  لالإحتفاظ  فالفريدي  اإرن�ستو 

اإىل 26 يف “الليغا«.
ال�سبوع  مهمة  خطوة  خطا  الكاتالوين  العمالق  وك��ان 
امل��ا���س��ي ب��ه��ذا الجت����اه م��ن خ���الل ف����وزه ع��ل��ى مطارده 
مي�سي  الثنائي  بف�سل  -2�سفر  مدريد  اأتلتيكو  املبا�سر 
قبل  نقطة   11 اإىل  ال�سدارة  يف  الفارق  وزاد  و�سواريز، 

�سبع مراحل من نهاية البطولة.
ويف اأ�سواأ ال�سيناريوهات �سيتوجب على مي�سي و�سع قناع 
حلماية اأنفه يف ملعب “كامب نو” يف اإياب ربع النهائي 
لالإ�سابة  الويل  الت�سخي�س  لكن  ال��ق��اري��ة،  للم�سابقة 

ا�ستبعد هذه الفر�سية.
للمباراة  ال��ق��اري  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  يف  مي�سي  ي�سجل  ومل 
الثانية ع�سرة على التوايل، ويعود اآخر هدف له يف هذا 
�سان  باري�س  �سباك  2013 يف  اأبريل  ني�سان  اإىل  ال��دور 
جرمان الفرن�سي. ومذاك �سدد 50 مرة بدون ان يجد 

الطريق اىل ال�سباك.
اإىل  لنغليه  كليمان  الفرن�سي  املدافع  اأ�سار  ذل��ك،  ورغ��م 
“عندما  قائال  مي�سي  بنجمه  بر�سلونة  ارت��ب��اط  م��دى 
ب�سكل  ع��ن��ه  ال��ع��امل، نبحث  اأف�����س��ل لع���ب يف  م��ع  نلعب 

الواجب العتماد  م�ستمر لأنه فعال يف كل مباراة. من 
على لعبني من هذا النوع«.

ويخو�س النادي الكاتالوين مباراته املحلية مع التفكري 
�سعيه  يف  احلمر”،  “ال�سياطني  ف��ري��ق  اأم���ام  ب��ال��ق��اري��ة 
التاأهل  اأجل  ترافورد” من  “اأولد  الفوز يف  للبناء على 
 ،2015 ع���ام  م��ن��ذ  الوىل  ل��ل��م��رة  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�سف  اىل 
بعدما ف�سل على ابواب ربع النهائي يف املوا�سم الثالثة 

الأخرية.
بالثقة،  الإف��راط  بيكيه من مغبة  املدافع جريار  وحذر 
ي��ذق طعم اخل�����س��ارة يف  ان فريقه مل  م��ن  ال��رغ��م  على 
“رميونتادا”  ب�  مذكرا  اأوروب��ي��ة،  م��ب��اراة   30 يف  معقله 
الدور  يف  الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�س  اأم��ام  يونايتد 
الذهاب -2�سفر  ال�سابق، بعدما قلب تخلفه يف مباراة 

اإىل فوز 3-1 اإيابا.
�سعوبة  حمليا  بر�سلونة  ي��واج��ه  اأن  امل��رج��ح  غ��ري  وم��ن 
“كامب نو” يف  يف الفوز على خ�سم �سحقه على ملعبه 
الذهاب 8-2، فيما مل يفز هوي�سكا يف مبارياته اخلم�س 

الخرية.
الذي  �سلتا فيغو  اأتلتيكو مدريد �سيفه  ال�سبت  ويواجه 
يف  البقاء  و�سمان  اخلطر  منطقة  من  للهروب  ي�سارع 
الثالث  ال��ن��ق��اط  ح�سد  اإىل  �سعيه  يف  الوىل،  ال��درج��ة 
والبتعاد عن جاره اللدود ريال الذي يتاأخر عنه بفارق 

نقطتني )60 مقابل 62(.
امل������درب الرج��ن��ت��ي��ن��ي دي��ي��غ��و �سميوين  ف���ري���ق  وت��ل��ق��ى 
فبعدما  واح���د،  ا�سبوع  غ�سون  يف  موجعتني  �سربتني 
املحلي يف  اللقب  على  باملناف�سة  اآخر حظوظه  حتطمت 
اأعقاب اخل�سارة اأمام بر�سلونة، �سيفتقد جهود مهاجمه 
الربازيلي ال�سل دييغو كو�ستا حتى نهاية املو�سم بعدما 
اأوقفه الحتاد الإ�سباين على خلفية اإهانته احلكم خالل 

املباراة �سد املت�سدر.
التي  امل��ب��اراة  الأول م��ن  ال�����س��وط  وج���اء ط��رد كو�ستا يف 
من  لتزيد  الكاتالوين،  النادي  ب�سيافة  ال�سبت  اأقيمت 
معاناة اأتلتيكو هذا املو�سم، بعد خروجه خايل الوفا�س 
على ال�سعيدين املحلي والوروبي، لي�سب اإهتمامه على 

املركز الثاين املحلي.
فيما  لعبه،  بحق  العقوبة  ا�ستئناف  نيته  اأتلتيكو  واأك��د 
�سيء.  نباأ  “هذا  بالقول  �سرييزو  اإنريكي  رئي�سه  علق 
الأمر الطبيعي بالن�سبة اإلينا هو ال�ستئناف، اأن نطلب 

الراأفة ونرى ما �سيح�سل«.
ال�ستائم  ح��ادة.  بطباع  يتمتعون  لعبون  “ثمة  اأ���س��اف 
يجب األ حت�سل يف مالعب كرة القدم، لكنها حت�سل يف 

حلظات ما«.
اليوم  الإ�سباين  الحت��اد  التاأديبية يف  اللجنة  واأو�سحت 
اأن الالعب البالغ من العمر 30 عاما، عوقب بالإيقاف 

“الإهانات  �سببها  منها  اأرب���ع  م��ب��اري��ات،  لثماين 
مانزانو،  ج��ي��ل  احلكم”  اىل  وج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 

والأخرى لل�سدة يف التعامل مع احلكم 
و”اإم�ساكه” بذراعه.

اأن  املباراة  واأورد احلكم يف تقرير 
ه اإهانة اىل والدته”،  كو�ستا “وجنّ

واأم�سك بذراعه للحوؤول دون رفعه 
البطاقة ال�سفراء يف وجه لعبني يف اأتلتيكو.

وت��خ��ت��ت��م اجل���ول���ة الإث���ن���ني ب��ل��ق��اء ري����ال مدريد 
�سيفا  امللكي  ال��ن��ادي  يحل  حيث  ليغاني�س،  م��ع 

�سعيه  يف  ع�سر،  احل���ادي  امل��رك��ز  �ساحب  على 
اأن  بعد  التوايل  الثاين على  لتحقيق فوزه 

تغلب ب�سعوبة على ملعبه “�سانتياغو 
بف�سل   1-2 اإي���ب���ار  ع��ل��ى  برنابيو” 
ال���ف���رن�������س���ي كرمي  امل���ه���اج���م  ث���ن���ائ���ي���ة 

بنزمية.
وياأمل رجال املدرب القدمي-اجلديد، 
بتعر  زي���دان،  ال��دي��ن  زي��ن  الفرن�سي 
املركز  اىل  ل��ل��ت��ق��دم  اأت��ل��ت��ي��ك��و  اجل�����ار 
عانوا  ب��ع��دم��ا  ال���رت���ي���ب،  يف  ال���ث���اين 
زيدان  عهد  يف  الوىل  خ�سارتهم  م��ن 
�سانتياغو  الرج��ن��ت��ي��ن��ي  خ��ل��ف  ال����ذي 
1-2 يف  ف��ال��ن�����س��ي��ا  ام������ام  ������س�����ولري، 
ال�  املرحلة  وتفتتح  الثالثني.  املرحلة 
32 ال�سبت فيلعب اأي�سا ا�سبانيول مع 
بيتي�س،  ري��ال  مع  واإ�سبيلية  الفي�س، 

والأحد بلد الوليد مع ىخيتايف، 
اأت��ل��ت��ي��ك ب��ل��ب��او م���ع راي���و 
فايكانو، ريال �سو�سييداد 
م���ع اإي����ب����ار، ج���ريون���ا مع 
ف���ي���اري���ال وف��ال��ن�����س��ي��ا مع 

ليفانتي.

اأتلتيك� مدريد ي�شت�شيف �شلتا فيغ� 

بر�سلونة يواجه هوي�سكا يف غياب مي�سي

�سالح �سحية العن�سرية »البغي�سة« 
ينتظرهم  ما  بن�سيان  مطالبني  يوفنتو�س  لعبو  �سيكون 
الثالثاء �سد اأياك�س اأم�سردام الهولندي يف اياب ربع نهائي 
90 دقيقة على مباراتهم  اأوروب��ا، والركيز  اأبطال  دوري 
ال�سبت �سد م�سيفهم �سبال من اأجل طوي �سفحة الدوري 
الإيطايل وح�سم اللقب الثامن تواليا قبل 6 مراحل على 
األيغري  ما�سيميليانو  امل��درب  فريق  وك��ان  املو�سم.  انتهاء 
ميني النف�س باأن يدخل اىل هذه املرحلة بعد اأن يكون قد 
ح�سم اللقب، لكن مالحقه وو�سيفه نابويل اأرجاأ احتفالت 
فريق “ال�سيدة العجوز” بتعادله الأحد املا�سي مع جنوى، 
ما يجعل مناف�سه بحاجة الآن اىل نقطة فقط من مباراة 
�سبال حل�سم اللقب يف زمن قيا�سي. ومل ي�سبق لأي فريق 
اأن توج بلقب الدوري الإيطايل قبل 6 مراحل على انتهاء 
مراحل  خم�س  قبل  كان  ال�سابق  القيا�سي  والرقم  املو�سم، 
تورينو   ،)2007-2006 )مو�سم  ميالن  اإن��ر  ويحمله 
 .)1956-1955( وف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا   )1948-1947(
املرحلة  به  يفتتح  ال��ذي  ال�سبت  لقاء  يوفنتو�س  ويخو�س 
الثانية والثالثني، مبعنويات مرتفعة بعد عودته الأربعاء 
النهائي  رب��ع  ذه��اب  يف   1-1 بالتعادل  اأي��اك�����س  ملعب  م��ن 
ال�سلبي  التعادل  اىل  بحاجة  يجعله  ما  الأب��ط��ال،  ل��دوري 

الثالثاء لبلوغ دور الأربعة. 
ويدين يوفنتو�س بتعادله الثمني الذي حتقق بعد معاناة 
كبرية اأمام �سبان اأياك�س، اىل جنمه الربتغايل كري�ستيانو 
بت�سجيله  ال�سابة  من  موفقة  ع��ودة  حقق  ال��ذي  رونالدو 

هدف التقدم لفريقه يف اأواخر ال�سوط الأول.
األيغري،  ولن تكون مباراة ال�سبت �سهلة كثريا على رجال 
فاز  حيث  الأخ���رية  الآون���ة  يف  ملفتا  اأداء  يقدم  �سبال  لأن 
بثالث من مبارياته الأخرية، بينها انت�ساران على قطبي 
العا�سمة روما ولت�سيو اللذين يناف�سان على التاأهل اىل 

دوري الأبطال املو�سم املقبل.
لكن الفارق هائل بني الفريقني على كافة الأ�سعدة حتى 
العجوز”  “ال�سيدة  فريق  على  ل�سبال  الأخ���ري  ال��ف��وز  اأن 
اراحة  فر�سة  األ��ي��غ��ري  مينح  م��ا   ،1957 ع��ام  اىل  ي��ع��ود 
بع�س جنومه وعدم املخاطرة برونالدو الذي عاد الأربعاء 
�سد  ب��الده  منتخب  مع  لها  تعر�س  الفخذ  اإ�سابة يف  من 
 2020 اأوروب��ا  �سربيا �سمن الت�سفيات املوؤهلة اىل كاأ�س 
املباراة الأخرية للربتغايل مع  اآذار/مار�س. وتعود   25 يف 

يوم  اآذار/م���ار����س،   12 اىل  اأي��اك�����س،  ل��ق��اء  قبل  يوفنتو�س 
منح  الإ���س��ب��اين،  م��دري��د  اأتلتيكو  مرمى  يف  ثالثية  �سجل 
الفوز بثالثية نظيفة، وقلب خ�سارته  من خاللها فريقه 

مباراة الذهاب يف مدريد بنتيجة �سفر2-.
واأراح يوفنتو�س لعبه يف املباراة التالية يف الدوري املحلي 
خ�سارته  فيها  وتلقى  اآذار/م���ار����س،   17 يف  ج��ن��وى  )���س��د 
املو�سم بثنائية نظيفة(، قبل  اأ” هذا  “�سريي  الوحيدة يف 

اأن يتعر�س لالإ�سابة خالل ال�سراحة الدولية.
وبعد اأن دخ��ل يف ال�سوط ال��ث��اين م��ن م��ب��اراة الأرب��ع��اء يف 
اأم�سردام، يرجح اأن يبداأ األيغري لقاء �سبال بالأرجنتيني 
اىل  بال�سافة  كو�ستا،  دوغال�س  والربازيلي  ديبال  باولو 
املباريات  يف  اأه���داف   3 �ساحب  ك��ني،  مويز  املتاألق  ال�ساب 

الثالث الأخرية ليوفنتو�س يف الدوري.
يتحمل  ال��ذي  بونوت�سي  ليوناردو  الدفاع  لقلب  وبالن�سبة 
عبئا كبريا يف ظل اإ�سابة جورجو كييليني واأندريا بارزايل 
نطوي  “اأن  ف��الأه��م  كا�سريي�س،  م��ارت��ن  والأوروغ���وي���اين 
ملواجهة  التفرغ  اأج���ل  ال�سبت” م��ن  ي��وم  ال���دوري  �سفحة 
الأخ��ري كان  األيغري، لكن  اأقلق كثريا فريق  الذي  اأياك�س 
�سعيدا بالأداء الدفاعي، ل�سيما ما قدمه دانييلي روغاين 
جيدا،  اأداء  �سيقدم  باأنه  علمت  ب�ساأنه،  هادئا  “كنت  ال��ذي 

ومل يكن الو�سع �سهال«.
ومن املوؤكد اأن النجم الأكرب يف لقاء الأربعاء كان رونالدو 
الذي “اأثبت اأنه من فئة اأخرى، لي�س ب�سبب الهدف الذي 
عاود  اأن��ه  رغم  خا�سها” باأكملها  التي  باملباراة  بل  �سجله، 
ما  بح�سب  امل��ب��اراة  ي��وم فقط من  قبل  متارينه اجلماعية 

اأفاد األيغري.
ويف ظل اطمئنانه على مركزه الثاين والو�سافة وفقدانه 
الأمل بلقبه الأول منذ 1990، �سي�ستغل نابويل مباراته 
الأحد مع م�سيفه كييفو متذيل الرتيب من اأجل حماولة 
رفع املعنويات قبل املهمة ال�سعبة التي تنتظر رجال كارلو 
اياب  يف  باولو”  “�سان  ملعبهم  على  اخلمي�س  اأن�سيلوتي 
اأن  بعد  الإنكليزي،  اأر�سنال  “يوروبا ليغ” �سد  نهائي  ربع 

خ�سروا الذهاب يف ملعب الأخري �سفر2-.
وحظوظه  الثالث  م��رك��زه  يعزز  اأن  ميالن  اإن��ر  وب��اإم��ك��ان 
بامل�ساركة يف دوري الأبطال املو�سم املقبل حني يحل الأحد 

�سيفا على فروزينوين التا�سع ع�سر قبل الأخري.

مطالب بن�شيان اأياك�س لت�شعني دقيقة

يوفنتو�ص يتاأهب حل�سم الكالت�سيو بلقاء �سبال

راأى الأرحنتيني دييغو �سيميوين، مدرب اأتلتيكو مدريد ثاين الدوري الإ�سباين 
عقوبة  مباريات  لثماين  كو�ستا  دييغو  الفريق  مهاجم  اإيقاف  يف  القدم،  لكرة 

قا�سية، وا�ستبعد التقارير عن احتمال بيعه يف فرة النتقالت ال�سيفية.
وكان الحتاد الإ�سباين للعبة فر�س اخلمي�س عقوبة الإيقاف لثماين مباريات 
املت�سدر  �سد  م��ب��اراة  خ��الل  احلكم  اإه��ان��ت��ه  خلفية  على  كو�ستا،  بحق  حملية 
واأكد  املحلي.  ال��دوري  احل��ايل يف  ينهي مو�سمه  ما  املا�سي،  الأ�سبوع  بر�سلونة 
ه  اأتلتيكو نيته ا�ستئناف العقوبة. واأورد احلكم يف تقرير املباراة اأن كو�ستا “وجنّ
ال�سفراء يف  البطاقة  واأم�سك بذراعه للحوؤول دون رفعه  اإهانة اىل والدته”، 
وجه لعبني يف اأتلتيكو. و�سرح �سيميوين يف موؤمتر �سحايف ع�سية املباراة مع 
“تبدو  العقوبة  اأن  الليغا،  الثانية والثالثني من  �سيفه �سلتا فيغو يف املرحلة 
يل قا�سية«. وتابع ردا على �سوؤال عن م�ستقبل لكو�ستا مع الفريق، “بالتاأكيد، 
اأكر من  الآن  اأن نعتني بالعبينا وبكو�ستا  بكو�ستا )...( يجب  راأي��ي  تعرفون 
اأي وقت م�سى«. وطرد كو�ستا يف ال�سوط الأول من املباراة التي اأقيمت ال�سبت 
وانتهت بخ�سارة فريقه �سفر2- بهدفني  الكاتالوين،  النادي  املا�سي ب�سيافة 
متاأخرين لالأرجنتيني ليونيل مي�سي والأوروغوياين لوي�س �سواريز، يف نتيجة 
الثاين،  مدريد  اأتلتيكو  مع  نقطة   11 ف��ارق  اللقب،  حامل  بر�سلونة  منحت 
اأن  الإ���س��ب��اين  الحت���اد  يف  التاأديبية  اللجنة  واأو���س��ح��ت  اللقب.  عمليا  و�سمن 
اأربع  مباريات،  لثماين  بالإيقاف  عوقب  عاما،   30 العمر  من  البالغ  الالعب 
منها �سببها “الإهانات التي وجهها اىل احلكم” جيل مانزانو، والأخرى لل�سدة 
يف التعامل مع احلكم و”اإم�ساكه” بذراعه. وتعني فرة العقوبة انتهاء مو�سم 
كو�ستا اإذ تتبقى للبطولة �سبع مراحل. وعانى كو�ستا مع اأتلتيكو هذا املو�سم، 
بت�سجيل  واكتفى  ال��ق��دم،  يف  اإ�سابة  ب�سبب  املو�سم  مطلع  يف  ل�سهرين  غ��اب  اذ 
خم�سة اأهداف يف خمتلف امل�سابقات بعد عودته. واأثار الالعب خالل م�سريته 
اجلدل يف حمطات عدة. وهو ان�سم اىل اأتلتيكو بعد خالفات يف العام 2017 
مع الإيطايل اأنطونيو كونتي مدرب فريقه ال�سابق ت�سل�سي الإنكليزي. واأوقف 
يف  تواجده  خالل  الإنكليزي  الحت��اد  قبل  من  مباريات  لثالث  مرتني  كو�ستا 
لليفربول  ال�سابق  ال��الع��ب  على  لدو�سه   2015 يف  الأوىل  امل��م��ت��از،  ال���دوري 
مدافع  لركله  والثانية  ح��ال��ي��ا(،  الإي��ط��ايل  )يوفنتو�س  ج��ان  اإمي���ري  الأمل���اين 

اأر�سنال ال�سابق الربازيلي غابريال باولي�ستا )فالن�سيا الإ�سباين حاليا(.

�سيميوين يعترب عقوبة كو�ستا 
قا�سية وي�ستبعد التخلي عنه 

••ال�شارقة - الفجر:

توج م�ساء اأم�س فريق ال�سباب بنادي احلمرية الثقايف الريا�سي لكرة بلقب 
بطولة دوري ال�سباب لكرة القدم وكاأ�س ال�سباب لكرة القدم بعد مباراته مع 

نادي الن�سر يف حفل اأقيم على ا�ستاد نادي احلمرية.
وقام بتتويج الفريق كال من خليفه اجلرمن رئي�س جلنة امل�سابقات باحتاد 
المارات لكرة القدم وخليل غامن ع�سو جلنة امل�سابقات باحتاد كرة القدم 
وعي�سى هالل احلزامي اأمني عام جمل�س ال�سارقة الريا�سي وجمعه عبيد 
ال�سام�سي رئي�س جمل�س اإدارة نادي احلمرية و�سامل غامن ال�سام�سي نائب 
رئي�س جمل�س الإدارة يف ح�سور حميد بن �سمحه ال�سام�سي رئي�س املجل�س 
احلمرية  بلدية  مدير  ال�سام�سي  را�سد  ومبارك  احلمرية  ملنطقة  البلدي 

ال�سارقة الريا�سي  اإدارة اخلدمة املجتمعية مبجل�س  و�سعيد العاحل مدير 
واأع�ساء جمل�س اإدارة نادي احلمرية واجلماهري ولفيف من املدعوين .

الالعبني واجلهاز  الذهبية على  امليداليات  توزيع  الحتفال  وجرى خالل 
جدارة،  عن  بالثنائية  التتويج  الفريق  ا�ستحق  اأن  اأن  بعد  والفني  الإداري 

ودون اية خ�سارة.
و�سم الفريق املدير الفني املواطن حممد ا�سماعيل اآل علي، ومدرب احلرا�س 
احمد الزرعوين ودكتور الفريق حممد املالح، و املعد البدين البريتو �سيلفا،  

وم�سرف الفريق حميد ال�سام�سي، واداري الفريق حميد املهريي
و����س���ارك م���ن ك��وك��ب��ة ال��الع��ب��ني ك���ال م���ن ي��ح��ي��ى اح��م��د حم��م��د، وفيلك�س 
امل��زرع��اوي، ويو�سف بن  ك��ون لوتني، حممد علي يو�سف، وع��ب��داهلل اجم��د 
بالل،  خمي�س  وفا�سل  العزيزي،  �سامل  ومن�سور  ح�سني،  بن  عبدالرحمن 

ا�سماعيل م�سلم، وعبدالعزيز  وعبداهلل عبدالرزاق رم�سان، وعبدالرحمن 
عبيد  وخلفان  خمي�س،  خالد  وخليفة  �سالح،  حممد  ورا�سد  حممد،  حمد 
جمعة، وخلفان حممد يو�سف، وحمد حممد ها�سم، وحميد ابراهيم حميد، 
وحمد في�سل حمد، وح�سني علي يو�سف، وجا�سم احمد غالم، وثاين بخيت 
اي�س جالو، واحمد يو�سف حممد، احمد حممود مراد،  ام  والهاجي  �سعد، 
حممد،  يعقوب  وعي�سى  �سالح،  احمد  وعمار  العقله،  الدين  بدر  وعبداهلل 
عبداهلل  احمد  م���راد،  ع��ب��داهلل  علي  �سالح،  عبده  علي  �سالح،  احمد  عمر 

احمد
ومت خالل الحتفال رفع درع الثنائية والحتفال و�سط اجلماعي احلمراوية 

التي هتفت للفريق طول املباراة.
الإجن����از حل�سرة  ه��ذا  ن���ادي احل��م��ري��ة  اإدارة  ال��الع��ب��ون وجمل�س  واأه����دى 

املجل�س  القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الأعلى لالحتاد حاكم ال�سارقة على جهوده يف دعم الريا�سة والريا�سيني 

واأكدوا �سعيهم ملوا�سلة هذا الإجناز واحلفاظ عليه .
عن  احلمرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سام�سي  عبيد  جمعه  واأع����رب  
�سعادته بهذا الإجناز الريا�سي للنادي م�سريا اإىل اأن  اجلهود تكاملت  من 
لقب  على  حل�سوله  الريا�سي  الثقايف  احلمرية  بنادي  ال�سباب  فريق  قبل 
اأن  اإىل  ال�سباب لكرة القدم واأ�سار  ال�سباب لكرة القدم وكاأ�س  بطولة دوري 
نادي احلمرية لن يتوانى عن تقدمي كافة اأ�سكال الدعم لريا�سييه وللفريق 
العامة  والهيئة  الريا�سي  ال�سارقة  الريا�سة عمل بخطط جمل�س  وللفرق 
الذي ي�ساف  �سعادته بهذا الجن��از  واأع��رب عن  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية 

لر�سيد نادي احلمرية واإجنازاته  .

تتويج فريق �سباب نادي احلمرية لكرة القدم بثنائية دوري ال�سباب لكرة القدم وكاأ�ص ال�سباب لكرة القدم 



رف�ست الزواج منه فقطع اأ�سابعها وجّز اأذنيها
األقت ال�سرطة الركية يف مدينة اإ�سطنبول القب�س على �ساب اأفغاين، 
اأن  بعد  �سديقته  ي��دي  واأ�سابع  اأذين  قطع  على  اأق��دم  اأن��ه  يف  ي�ستبه 
ات�سلوا  اجلريان  رف�ست الرتباط به. وذكرت �سحيفة “مرو” اأن 
بال�سرطة بعد انت�سار رائحة كريهة قادمة من �سقة كائنة يف منطقة 
اإ�سطنبول. وعندما  مدينة  من  الأوروب��ي  الق�سم  يف  “باه�سيليفلر” 
اقتحمت ال�سرطة ال�سقة، عرت على جثة املراأة على اأريكة، وقد جرى 
قطع اأذنيها واأ�سابع يديها، وقد و�سع القاتل الأجزاء املقطوعة حتت 
تلك الأريكة.  ويف وقت لحق، مت اإلقاء القب�س على م�ستبه به، ويدعى 
زيفار فول اآر، 29 عاًما،  وذلك بعد اأن اأكد �سائق اأنه نقل الأخري مع 
لل�سواح  مفرو�سة  تاأجريها  يتم  التي  ال�سقة  تلك  اإىل  كبرية  حقيبة 
اأنها  اعرافاته  خالل  املتهم  اأو�سح  عليه،  القب�س  وبعد  والزائرين. 
قتل الفتاة الأفغانية ناجية اأرابزاي، 25 عاما، بعد اأن رف�ست الزواج 
منه. وقالت ال�سحيفة اإن زيفار متزوج بالفعل ويعي�س مع زوجته يف 

اإ�سطنبول اأي�سا.

نهاية ماأ�ساوية الأم وطفلتها مببيد 
وطفلتها  �سابة  �سيدة  لقيت  كازاخ�ستان،  �سهدتها  ماأو�ساية  حادثة  يف 
عن  ناجما  جدا  خطريا  غازا  ا�ستن�ساقهما  اإثر  م�سرعهما،  ال�سغرية 

مبيد جرى ا�ستعماله يف ر�س منزل العائلة للق�ساء على احل�سرات.
اأنه  اإعالم حملية  ونقلت �سحيفة “مريور” الربيطانية، عن و�سائل 
جرى نقل 9 اأ�سخا�س من عائلة واحدة اإىل امل�ست�سفى جراء ا�ستن�ساق 
عاما   29 عمرها  ام���راأة  توفيت  فيما  منهم،   7 اإن��ق��اذ  ومت  ���س��ام،  غ��از 
وابنتها التي مل يتجاوز �سنها 7 �سنوات. ومردنّ هذه الواقعة الأليمة، 
للق�ساء على  ا�ستخدم مبيدا ح�سريا خم�س�سا  بعامل  ال�ستعانة  هو 
بع�س الآفات الزراعية، ول يجب ر�سه داخل الأماكن املغلقة حتت اأي 
ظرف، غري اأن ذلك املوظف الذي عينته تلك ال�سركة مل يكن يدرك 
خطورة الأمر، فحدث ما حدث.  وخالل التحقيقات اأو�سح، العامل 
اأن��ه مل يكن يعلم اأن  25 عاما،   ليمزهان زي��الوف، البالغ من العمر 
واأنه قد يت�سبب  ال�سمية لالإن�سان  املبيد الذي كان ي�ستخدمه �سديد 
يف تلف الدماغ واملوت، م�سريا اإىل اأنه جرى تعيينه رغم وجود خربة 
لديه يف هذا املجال. وقال زيالوف اإن ال�سركة اكتفت ب�سرح مهام عمله 
لدورة  يخ�سغ  اأن  دون  الفوري  للرا�سل  “ما�سنجر”  تطبيق  عرب 
اأي  تقع  اأن  دون  املبيد  نف�س  ا�ستخدام  له  �سبق  اأن��ه  م��وؤك��دا  تدريبية، 
ات�سلت  ح��دث  ما عملت مبا  “بعد  قائال:  وتابع  م�ساكل.  اأو  ح��وادث 
وحدي  م�سكلتي  ه��ذه  اأن  ال��رد  فاأتاين  العون،  منها  لأطلب  ب�سركتي 

ولي�س لهم اأي عالقة«.

ب�سبب » ال�سيلفي «.. ال�سياح مهددون بحكم االإعدام
نبهت �سركات �سياحة يف تايالند، اإىل اأن اأن�سطتها قد تت�سرر على نحو 
كبري اإذا قررت ال�سلطات اأن تنزل عقوبة الإعدام بالأ�سخا�س الذين 

يلتقطون �سورا على مقربة من مطار “غريب” يف جزيرة بوكيت.
املطار  ف���اإن  الربيطانية،  ميل”  “ديلي  �سحيفة  نقلت  م��ا  وبح�سب 
التايالندي يقع على مقربة من ال�ساطئ، وهذا الأمر يجعله مق�سدا 

ملن يريدون التقاط �سور لطائرات ب�سدد الهبوط اأو الإقالع.
وتخ�سى هيئات الطريان يف البلد الآ�سيوي اأن يوؤدي اإقبال ال�سياح على 

املكان اإىل وقوع كارثة جوية، بالنظر اإىل قرب ال�ساطئ من املطار.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

القب�ص على مليونري ي�سرق من متجر 
قب�ست ال�سرطة الأمريكية على رجل �سرق اأ�سياء تقدر قيمتها ب� 300 دولر من اأحد املتاجر، لكن املفاجاأة اأنه كان 

قد ا�سرى جزيرة خا�سة قبل اأ�سبوع بنحو 8 ماليني دولر.
وبح�سب �سحيفة “ميامي هريالد” الأمريكية، فقد األقت ال�سرطة يف ولية فلوريدا القب�س على املليونري اأندرو 

فراني�س ليبي )59 عاًما(، لال�ستباه يف قيامه ب�سرقة ب�سائع قيل اإن قيمتها تزيد عن 300 دولر.
وذكرت ال�سيحفة اأن ليبي متهم ب�سرقة ماكينتي قهوة، وثمانية م�سابيح، و�سر�سف �سرير من متجر “كمارت«.

وقام ليبي ب�سراء هذه الأ�سياء واإخراجها من �سناديقها وا�ستبدالها ب�سلع اأخرى ثم اإرجاعها وا�ستبدال الأموال، يف 
طريقة احتيالية.

ق�سر  يتو�سطها  حيث  وي�ست”،  “كي  �ساحل  قبالة  طوم�سون  جزيرة  ال��ري  الأعمال  رجل  ا�سرى  اأ�سبوع،  وقبل 
فاخر.

ونفى ليبي ب�سدة التهامات املوجهة اإليه، قائال اإن الأمر معقد ويف�سل عدم اخلو�س فيه.
وميتلك ليبي ق�سرا يف منطقة كي هيفني، �سمال كي وي�ست مبا�سرة، وهو الق�سر الذي ا�ست�ساف املو�سم ال�سابع 

ع�سر من م�سابقة اأم تي يف الغنائية.

كمبيوتر يتنباأ باالأحداث امل�ستقبلية
فريداً  ج��ه��ازاً  �سنغافورة،  يف  التكنولوجية  نانيانغ  جامعة  يف  ب��اح��ث��ون  ط��ور 
حدوثها،  قبل  امل�ستقبلية  بالأحداث  يتنباأ  كمي  كمبيوتر  عن  عبارة  نوعه  من 
 Back to the-امل�ستقبل اإىل  “العودة  العلمي  اخل��ي��ال  فيلم  م��ن  م�ستوحى 
جمموعة  اإنتاج”  اأو  “توليد  الكمي  الكمبيوتر  ه��ذا  وي�ستطيع   .»Future
وا�سعة من الأحداث امل�ستقبلية املحتمل وقوعها يف حلظة ما عند اتخاذ قرار 
ما، وي�ستعر�سها لل�سخ�س، كما لو كان يبحث يف �سل�سلة من الكرات البلورية 
“احلزم  اأو  16 ج����دول زم��ن��ي ل��ل��ف��وت��ون��ات  امل��خ��ت��ل��ف��ة، م��ع��ت��م��داً ع��ل��ى حم��اك��اة 
ال�سوئية” يف مواقع خمتلفة. واأو�سح الباحثون اأن الكمبيوتر يقدم جمموعة 
من الحتمالت التي قد حتدث، ولكن ل يعني اأن هذه الأحداث ذاتها ثابتة اأو 
غري قابلة للتغيري، فهي جمرد احتمالت مُمكنة احلدوث. وقال الباحث “مايل 
غو”: “عندما نفكر يف امل�ستقبل، فاإننا نواجه جمموعة وا�سعة من الحتمالت، 
وهذه الحتمالت تتطور وتنمو ب�سكل كبري مع تعمقنا يف امل�ستقبل«. واأ�ساف: 
“على �سبيل املثال، لو كان لدينا احتمالن فقط لالختيار من بينهما كل دقيقة، 
ففي اأقل من ن�سف �ساعة هناك 14 مليون احتمال م�ستقبلي ممكن حدوثها”، 

وتابع “يف اأقل من يوم، يتجاوز عدد الحتمالت عدد الذرات يف الكون«.

تقنية ت�ساعد مر�سى باركن�سون على امل�سي
�ساعدت لعبة الواقع الفرا�سي اجلديدة عدداً من امل�سابني مبر�س باركن�سون 
على تخفيف اأعرا�س املر�س وال�ستمرار يف امل�سي دون اأن يفقدوا توازنهم. من 
املعروف اأن مر�س الباركن�سون ي�سل حركة املزيد من الع�سالت مع مرور الوقت 
تقنية  اأن  التوازن. غري  والقدرة على  ال�سخ�س على احلركة  ويحد من قدرة 
جديدة طورها باحثون يف جامعة يوتا الأمريكية اأعادت احلركة الديناميكية 
�ستة  مل��دة  الأ�سبوع  يف  م��رات  ث��الث  خا�سة  لتدريبات  خ�سعوا  مر�سى  لع�سرة 
اأ�سابيع. ويعتقد اخلرباء باأن الن�ساط املتكرر مثل امل�سي واجلري مب�ساعدة لعبة 
الواقع الفرا�سي ي�ساعد على ن�ساط ذاكرة الع�سالت ومنع تدهورها. وقال 
كي بو فورمان، وهو اأ�ستاذ م�سارك يف التجربة: “ امليزة الأ�سا�سية هي اأن اللعبة 
حتفز املر�سى على احلركة ب�سكل ممتع وتلقائي، يف بيئة اآمنة« واأ�ساف: “لقد 
ا�ستمتع امل�ساركون بالتجربة لأنها تعتمد على اللعب والتحدي، دون اخلوف من 
ال�سقوط.« وتت�سمن اللعبة ال�سري عرب اأحد احلقول، واجتياز بع�س العقبات 
يف الطريق، ومبجرد ا�ستعادة املري�س القدرة على امل�سي، يتحول اإىل اجلري، 
والتحرك باجتاهات خمتلفة. يذكر باأن الباحثني ل زالوا يعملون لفهم كيفية 
انخفا�س  اأن  اأدل��ة على  اأن وجود  اإل  وامل�سي،  للحركة  باركن�سون  تقييد مر�س 
م�ستويات الدوبامني يلعب دوراً يف هذه العملية، ميثل نقطة انطالق لهم يف 

حتديد طرق عالج امل�سكلة، وفق ما ورد يف �سحيفة مريور الربيطانية. 

الكافيني يح�سن االأداء 
اأثناء التمارين الريا�سية 
�سابقة  ل��ب��ح��وث  م���راج���ع���ة  ك�����س��ف��ت 
ممار�سة  ق��ب��ل  ال��ك��اف��ي��ني  ت���ن���اول  اأن 
اأداء  الريا�سية قد يح�سن  التمارين 

جمموعة وا�سعة من التدريبات.
وك��ت��ب ال��ب��اح��ث��ون يف دوري���ة )الطب 
الكافيني  اأن  الربيطانية  الريا�سي( 
تعزيز  اخل�سو�س  وج��ه  على  ميكنه 

ال�سرعة والطاقة والقوة والتحمل.
وق����ال ج����وزو ج��رج��ي��ك ق��ائ��د فريق 
ال��ب��ح��ث م���ن ج��ام��ع��ة ف��ي��ك��ت��وري��ا يف 
التي  “املكمالت  باأ�سراليا  ملبورن 
جدا  �سائعة  الكافيني  على  حت��ت��وي 
درا�سة  وك�����س��ف��ت  ال��ري��ا���س��ي��ني  ب���ني 
ترجع لعام 2011 اأن نحو 75 باملئة 
م��ن ع��ي��ن��ات ب���ول ري��ا���س��ي��ني �ساركوا 
يف الأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة ي��ح��ت��وي على 
الكافيني«.  م��ن  مرتفعة  م�ستويات 
ويف 2004 ُرفع الكافيني من قائمة 
املن�سطات  ملكافحة  العاملية  الوكالة 
ك�����م�����ادة حم����ظ����ور ت���ن���اول���ه���ا خ���الل 
لرويرز  جرجيك  وق��ال  املناف�سات. 
ذلك  “منذ  الإل����ك����روين  ب��ال��ربي��د 
بني  ال���ك���اف���ي���ني  ت����ن����اول  زاد  احل�����ني 
الريا�سيني ول توجد موؤ�سرات على 

انح�سار ذلك«.
واأجرى جرجيك وزم��الوؤه مراجعة 
�سابقة  م���راج���ع���ات  ل��ن��ت��ائ��ج  ���س��ام��ل��ة 
حللت عدة درا�سات تتعلق بالكافيني 

والأداء الريا�سي.
ال��ك��اف��ي��ني ع���زز قدرة  اأن  واك��ت�����س��ف��وا 
الع�سالت على التحمل وقوتها واأداء 

القفز و�سرعة اأداء التمارين.
وقال جرجيك “كقاعدة عامة يكون 
القهوة قبل نحو  لتناول كوبني من 
تاأثري  التمرين  ب��دء  من  دقيقة   60

قوي لدى معظم الأفراد«.

اإتقان اأكرث من لغة 
يزيد من جاذبيتك

جتعل  التي  ال��ع��وام��ل  م��ن  الكثري  هنالك 
من املرء �سخ�ساً جذاباً، مثل املظهر واملال 
يتقنها،  التي  امل��ه��ارات  اأو  الفكاهة،  وح�س 
اإل اأن درا�سة حديثة وجدت اأن اإتقان اأكر 
من لغة يعد من اأكر العوامل التي تزيد 
التي  الدرا�سة  وتقول  امل��رء.   جاذبية  من 
اع��ت��م��دت ط��ري��ق��ة ال���س��ت��ف��ت��اء لأك����ر من 
واأجراها  دول����ة،   11 م��ن  �سخ�س   6000
باأن  الإل���ك���روين  �سنغلز”  “اإليت  م��وق��ع 
ال��ذي��ن خ�سعوا  الأ���س��خ��ا���س  م��ن   %  75
للدرا�سة قالوا باأنهم ي�سعرون بالجنذاب 
واأو�سحت  ل���غ���ة.   م���ن  اأك�����ر  ي��ت��ق��ن  مل���ن 
ب��اأن اجن��ذاب الآخرين ملن يتقن  الدرا�سة 
عدة لغات يعود لعوامل عدة مثل الهتمام 
ب��ال��ث��ق��اف��ات الأخ������رى، والإع���ج���اب بلغات 
من  العديد  تعلم  اأن  اإىل  اإ�سافة  معينة، 

اللغات يعترب موؤ�سراً على الذكاء.  

طفل يقفل »اآيباد« والده حتى عام 2067
اأيدي ال�سغار،  “اآيباد” يف  اأجهزة  اإذا كنتم ممن يركون 
ف��اإن��ك��م م��ع��ر���س��ون مل��ت��اع��ب ك��ث��رية ب�سبب م��ا ق��د يرتب 
خاطئة.  اأو  ع�سوائية  م��رور  لكلمات  ال�سغار  اإدخ���ال  ع��ن 
اأمريكيا  طفال  ف��اإن  �ستاندرد”،  “بزن�س  موقع  وبح�سب 
اخلا�س  “الآيباد”  باإقفال  ت�سبب  عمره،  من  الثالثة  يف 
ق��رن، بعدما ظل يدخل كلمات  بوالده ملدة تقارب ن�سف 
مرورية خاطئة، عدة مرات. وبعدما اأدخل الطفل كثريا 
تدعو  ر�سالة  اجلهاز  عر�س  اخلاطئة،  امل��رور  كلمات  من 
األف  25 مليون و536  اإع��ادة املحاولة بعد  اإىل  امل�ستخدم 
الآيباد  اأن  امل�سدر  واأورد  �سنة.   48 اأي بعد  و442 دقيقة، 
الأمريكي،  لل�سحفي  يعود  الطفل،  من  اإقفاله  مت  ال��ذي 
اإيفان اإي�سنو�س، وهو كاتب يف “نيويورك ديلي نيوز”، ولن 
ي�سمح اجلهاز باإعادة املحاولة اإل يف �سنة 2067. ومبوجب 
�سيا�سة “اأبل”، يتعني على من يتعر�سون لهذا امل�سكلة، ول 
يريدون النتظار لعقود، اأن يلجوؤوا اإىل خا�سية ال�ستعادة 

وحتديث الإعدادات من خالل من�سة “اآيتونز«. 

�سبي يهرب من خاطفيه بعد 8 اأعوام
ن  بعد اأن اختفى منذ عام 2011، عقب انتحار والدته، متكنّ
�سبينّ من الهرب من براثن خمتطفيه بعد مرور 8 �سنوات 
الذي متكن  ال�سرطة  ال�سبي مركز  واأخ��رب  اختطافه.  على 
قد  كان  باأنه  ف��راره من خمتطفيه،  بعد  اإليه  الو�سول  من 
“ديلي  �سحيفة  نقلت  ما  بح�سب  �سنوات،   8 منذ  اختطف 
من  ال��ه��روب  من  متكن  باأنه  واأ���س��اف  مليل” الربيطانية. 
مكان احتجازه يف منطقة “راف فور اإن”، الواقعة يف مدنية 
بو�سطن الأمريكية، حيث هرب راك�سا اإىل اأن و�سل لكنتكاي 
يف  ولية نيوبورت، واأبلغ ال�سرطة عن اختطافه. يذكر باأن 
اختفى منذ  قد  كان  بيتزن،  تيموثي  با�سم  املعروف  ال�سبي 
غرينمان  مدر�سة  يف  وال��ده  تركه  اأن  بعد  مايو2011،   11
والدته  بعدها  واأخ��ذت��ه  الأم��ريك��ي��ة،  اإلينوي  يف  البتدائية، 
اآمي فراي بيتزن، التي اأعلمت املدر�سة اأنها بحاجة اإىل نقل 

ابنها ب�سبب اأمر طارئ يف املنزل. 

زبون ينتقم من »حالقه ال�سيء«
اأدت حالقة �سعر “�سيئة” خلالف كبري بني زبون وحالق، 
قرر على اأثرها الزبون “النتقام” من حالقه ال�ساب، على 
املراقبة.  ك��ام��ريات  ر�سدتها  لقطات  يف  اخلا�سة،  طريقته 
ومل تعجب احلالقة اجلديدة اأحد الزبائن يف حمل حالقة 
مبقاطعة نانان ال�سينية، مما اأثار غ�سبه، ليقوم با�ستخدام 
العنف م��ع احل���الق ال�����س��اب. وث��ب��ت ال��زب��ون ح��الق��ه ال�ساب 
الكثيف  �سعره  بحالقة  يقوم  اأن  قبل  احل��الق،  كر�سي  على 
بالكامل، لينتقم منه بعد احلالقة “ال�سيئة«. وقبل هجوم 
العاملني  على  ي�سرخ  وه��و  ال��زب��ون  ظهر  بلحظات،  الرجل 
وي�سري اإىل �سورة بهاتفه، وكاأنه يقول لهم اأنه اأراد حالقة 
مماثلة لل�سورة. وتفاجاأ احلالق بهجوم الزبون عليه، ومل 
حلالقة  وتعر�س  الكر�سي  على  وجل�س  مقاومته،  ي�ستطع 
الراأ�س الإجبارية من الزبون �سخم اجلثة. وانت�سر الفيديو 
على و�سائل التوا�سل يف ال�سني، وانق�سم م�ستخدمي املواقع 
“احلالق  م��ع  وب��ني متعاطفني  ال��زب��ون،  لفعلة  م��وؤي��د  ب��ني 

ال�سيء«. كاميال بيل لدى و�ش�لها حل�ش�ر حفل باليه )ل��س اأجنل��س باليه 2019( يف فندق بيفريل هيلت�ن.  )ا ف ب(

املبي�سات ت�سر 
االأ�سنان

ل����درا�����س����ة ����س���ُت���ع���ر����س هذا  وف����ق����اً 
ال�سنوي  الجتماع  خالل  الأ�سبوع 
للكيمياء  الأم��ري��ك��ي��ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
اجلزيئية،  والبيولوجيا  احليوية 
�سلبية  تاأثريات  لها  املبي�سات  فاإن 
لحتوائها  وذل���ك  الأ���س��ن��ان،  ع��ل��ى 
الهيدروجني  ب��ريوك�����س��ي��د  ع���ل���ى 
الذي ميكن اأن ي�سر اأن�سجة العاج 

حتت مينا الأ�سنان. 
الباحثة  ك���ي���ن���ان،  ك��ي��ل��ي  وق����ال����ت 
ب���ج���ام���ع���ة ����س���ت���وك���ت���ون وم���وؤل���ف���ة 
الدرا�سة، يف بيان �سحفي: “�سعينا 
يقوم  ملا  التو�سيف  من  مزيد  اإىل 
ب�����ه ب���ريوك�������س���ي���د ال���ه���ي���دروج���ني 
ل��ل��ك��ولج��ني ال�����ذي ي�����س��ك��ل ج����زءاً 

كبرياً من طبقة العاج«.
اأ�سناناً  “ا�ستخدمنا  واأ����س���اف���ت: 
ك��ام��ل��ة يف ال���درا����س���ة ورك���زن���ا على 
الهيدروجني  ب��ريوك�����س��ي��د  ت���اأث���ري 
ع��ل��ى ال��ربوت��ي��ن��ات. ع��ن��دم��ا طبقنا 
ال���ه���ي���دروج���ني على  ب��ريوك�����س��ي��د 
ال��ع��اج، ق��ام بتق�سيم ال��ربوت��ني اإىل 
باأن  النتائج  اأظ��ه��رت  كما  اأج����زاء. 
بريوك�سيد  م��ن  ال��ع��ايل  ال��رك��ي��ز 
اختفاء  اإىل  ي����وؤدي  ال��ه��ي��دروج��ني 

بروتني الكولجني الأ�سلي«
ويقول الباحثون اإنهم �سيوا�سلون 
م�����ع�����رف�����ة ت�������اأث�������ري ب���ريوك�������س���ي���د 
بروتينات  ع���ل���ى  ال����ه����ي����دروج����ني 
الأ�سنان، وما اإذا كان ال�سرر الذي 
بح�سب  دائماً،  الكولجني  يحدثه 
اآي”  ب���ي  “يو  م���وق���ع  يف  ورد  م���ا 

الإلكروين.

بكرتيا عمرها 100 عام تك�سف �سالالت الكولريا 
ر�سم علماء اخلريطة الوراثية )اجلينوم( لإحدى 
من  اأك��ر  منذ  ا�ستخراجها  مت  الكولريا  �ساللت 
اأثناء  مري�سا  ك��ان  بريطاين  جندي  من  ع��ام  مئة 
كيف  على  اأدل��ة  واكت�سفوا  الأوىل  العاملية  احل��رب 
اأوب��ئ��ة يف  ال��ك��ول��ريا  ���س��اللت بكريا  بع�س  ت�سبب 

الع�سر الراهن.
وقال الباحثون اإن البكريا، التي يعتقد اأنها اأقدم 
مت  للكولريا،  امل�سببة  البكريا  م��ن  متاحة  عينة 
ا�ستخال�سها يف عام 1916 من براز جندي اأ�سيب 
يتماثل  ك���ان  بينما  ال��ك��ول��ريا  ع��ن  ن���اجت  ب��اإ���س��ه��ال 

لل�سفاء يف م�سر.
كانت  اأنها  ك�سف  اجلينية  ل�سفرتها  حتليلهم  لكن 

�ساللة غري مميتة.
ب�ساللت  بعيد  من  تت�سل  ال�ساللة  ه��ذه  اأن  غري 
ت�����س��ب��ب ح����الت التف�سي  ال��ت��ي  ال��ك��ول��ريا  ب��ك��ري��ا 

الراهنة وت�سببت اأي�سا يف اأوبئة يف املا�سي.
وق���ال ن��ي��ك ط��وم�����س��ون ال���ذي ���س��ارك يف الإ�سراف 

كمربدج  يف  �ساجنر  ويلكم  معهد  يف  الدرا�سة  على 
بربيطانيا “على الرغم من اأن هذه العينة املعزولة 
من البكريا مل ت�سبب اأي تف�س فمن املهم درا�سة 
هذه ال�ساللت مثلما ندر�س ال�ساللت التي ت�سبب 

الأوبئة«.
واأ�ساف “درا�سة �ساللت من اأزمنة خمتلفة ميكن 
اأن مينح نظرة متعمقة على تطور هذه ال�ساللت 
ب��ال��ت��ق��اري��ر التاريخية  ال��ب��ك��ري��ا ورب���ط ذل���ك  م��ن 

لإ�سابة الإن�سان باملر�س«.
اأو  اإ�سهال �سديدا وتنتج عن تناول  وي�سبب املر�س 
ال�سامة.  الكولريا  بجراثيم  ملوثة  اأطعمة  �سرب 
تعاين  التي  املناطق  يف  ب�سرعة  ينت�سر  اأن  وميكن 
من �سوء �سبكة ال�سرف ال�سحي مما �سبب العديد 

من الأوبئة العاملية على مر التاريخ.
املعروفة  التف�سي  م��رات  اإح��دى  اإن  خ��رباء  ويقول 
احلرب  م���ع  ت��زام��ن��ت  ال�ساد�س”  “الوباء  ب��ا���س��م 

العاملية الأوىل.

اأجنلينا جويل ترغب 
بالعودة اإىل براد بيت

“قلب” النجمة  اأجنلينا جويل   اأن  “ ذا �سن « الربيطانية،  ك�سفت �سحيفة 
اإع��ادة اإحياء ال��زواج مع النجم  براد بيت ، بعد  بداأ يحن اإىل املا�سي، وتريد 
عامني ون�سف من امل�ساحنات على خلفية التفا�سيل القانونية لطالقهما، 

الذي كانت جويل قد تقدمت به يف اأيلول �سبتمرب عام 2016.
تريد  اأنها  لبيت،  اأو�سحت  اأجنلينا  اأن  قوله  م�سدر  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
�سعبة  ال��ط��الق  مفاو�سات  جعل  يف  ال�سبب  ه��و  وه��ذا  حياتها،  اإىل  ع��ودت��ه 

للغاية على بيت.
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