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قطر حترك �أذرعها يف �سبها.. 
و�لربملان �لليبي ي�ستنكر

•• طرابل�س-وكاالت:

ا�ستنكر جمل�س النواب الليبي قرار املجل�س الرئا�سي الأخري بتعيني 
طياته  يف  يحمل  اإن��ه  قائال  الع�سكرية،  �سبها  ملنطقة  اآم��را  كنه  علي 
وزياراته  القطرية،  بال�سلطات  الأخ��ري  عالقة  بحكم  قطر«،  »مل�سات 
الليبي  ال�سعب  اأبناء  بيان  يف  الربملان،  وطالب  الدوحة.  اإىل  املتعددة 

بالوقوف خلف املوؤ�س�سة الع�سكرية لإف�سال م�سروع قطر يف ليبيا.
واأو�سح بيان الربملان اأن »املجل�س الرئا�سي اأ�سبح له هدف واحد اليوم 
وهو التحالف مع الإخوان والقاعدة، برعاية قطرية، من اأجل البقاء 

يف ال�سلطة«.
وكان رئي�س املجل�س الرئا�سي فايز ال�سراج اأ�سدر، الأربعاء، قرار يق�سي 

بتعيني كنه قائدا ع�سكريا ملنطقة �سبها )جنوب غربي البالد(.
بقيادة  الليبي،  الوطني  اجلي�س  متكن  بينما  التطورات  ه��ذه  وتاأتي 
امل�سري خليفة حفرت، من ال�سيطرة على مدينة �سبها، وذلك يف اإطار 
والإجرامية  الإره��اب��ي��ة  »اجل��م��اع��ات  ل��دح��ر  ت��ه��دف  ع�سكرية  عملية 

والع�سابات العابرة للحدود«.
والأ�سبوع املا�سي، قال املتحدث با�سم اجلي�س العميد اأحمد امل�سماري، 
يف  يقاتل  اجلي�س  اإن  ب��ن��غ��ازي،  مدينة  يف  ع��ق��ده  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف 
)املقيم يف  ال�سالبي  الإره��اب��ي، علي  الإخ���وان، عرب  تنظيم  اجلنوب، 

قطر(، الذي ي�سرف على ميلي�سيات الدروع و»اأن�سار ال�سريعة«.
ويتحالف ال�سالبي مع اإبراهيم اجل�سران، الذي مثل تنظيم القاعدة 
اجل�سران  اأن  اإىل  م�سريا  اأفريقية،  اإرهابية  وجمموعات  الإره��اب��ي 

واأتباعه هاجموا الهالل النفطي اأكرث من مرة، وفق امل�سماري.
ويف احللف اأي�سا، املعار�س الت�سادي، تيماي اأردميي، املوجود يف قطر، 
ال�سكان  ب��ني  كاأنها  الليبي،  اجل��ن��وب  يف  املعركة  اإظ��ه��ار  اإىل  ال�ساعي 
واجلي�س، والذي ادعى اأن اإحدى قواته تعر�ست لغارة فرن�سية مطلع 
هذا الأ�سبوع، اإىل جانب الإرهابي اأحمد احل�سناوي الذي بايع تنظيم 

داع�س الإرهابي.
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�جلي�ش �لأمريكي ي�سحب كامل 
قو�ته من �سوريا نهاية �أبريل

•• وا�شنطن-وكاالت:

قالت �سحفية »وول �سرتيت جورنال« الأمريكية اإن الوليات املتحدة تعتزم �سحب 
جميع قواتها من �سوريا، بحلول نهاية اأبريل املقبل.

وكان الرئي�س دونالد ترامب اأعلن اأنه قرر �سحب جميع القوات الأمريكية العاملة 
يف �سوريا، لكنه مل ي�سع جدول زمنيا لتنفيذ عملية �سحب القوات.

ولقي قرار ترامب معار�سة كبرية داخل جمل�س ال�سيوخ الأمريكي، مما جعل عددا 
كبريا من النواب داخل املجل�س، يوافق الأ�سبوع املا�سي على تعديل رمزي ينتقد 

القرار الذي ت�سمن اأي�سا �سحب القوات الأمريكية من اأفغان�ستان.
جل�سة  يف  ق��ال،  فوتيل  جوزيف  اجل��رال  الأمريكية  املركزية  القيادة  قائد  وك��ان 
ملجل�س ال�سيوخ، الثالثاء املا�سي، اإن تنظيم داع�س قد ينه�س جمددا بعد الن�سحاب 
الأمريكي املزمع من �سوريا. ومل يرتاجع ترامب عن عزمه على الن�سحاب، قائال: 
عودتهم  لدى  حارا  ا�ستقبال  �سوريا  يف  ال�سجعان  حماربينا  ا�ستقبال  اإىل  »نتطلع 

للوطن«.       )التفا�سيل �س10(

بانون غزوة اوروبا

�سودانيون يتظاهرون يف العا�سمة اخلرطوم )رويرتز(

حممد بن ز�يد يزور 
خمي�ش �خلييلي يف مدينة �لعني

حممد بن ر��سد يح�سر 
�أفر�ح �ملزروعي و�ملن�سوري 

•• العني-وام:

اآل نهيان  زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى للقوات  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل ع��ه��د 
يف  اخل��ي��ي��ل��ي  �سبت  را���س��د  خمي�س  ام�������س..  امل�سلحة 

منزله مبنطقة رماح يف مدينة العني.
ورحب اخلييلي بزيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

���س��ع��ادت��ه وتقديره  ن��ه��ي��ان، م��ع��رب��ا ع��ن  اآل  ب��ن زاي���د 
اأ�سرته لهذه الزيارة الكرمية واهتمام �سموه  واأفراد 

بالتوا�سل الدائم مع اأبناء الوطن.
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وت��ب��ادل 
جت�سد  التي  ال��ودي��ة  الأح��ادي��ث  احل�سور  م��ع  نهيان 

عمق العالقات التي جتمع قيادة الدولة ب�سعبها.
)التفا�سيل �س2(

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ح�����س��ر 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي )رع����اه اهلل( 
اأقامه  ال�����ذي  ال���س��ت��ق��ب��ال  ح��ف��ل 

بالرو�سة  حم��م��د  خ��ل��ف��ان  م��ط��ر 
جنله  زف���اف  مبنا�سبة  امل���زروع���ي 
حممد  �سعيد  كرمية  اإىل  خلفان 

خلفان حمدان املن�سوري.
اأقيم  ال���ذي   - احل��ف��ل  ح�سر  كما 
مبنطقة  الول  اأم�����������س  م�������س���اء 
ع�����دد من   - دب�����ي  ال��ل��ي�����س��ي��ل��ي يف 

املنطقة  واأع����ي����ان  ال�����س��خ�����س��ي��ات 
وج����م����ع م�����ن امل���ه���ن���ئ���ني والأه�������ل 
احلفل  وت���خ���ل���ل  والأ������س�����دق�����اء. 
بعرو�س  احلربية  فرقة  م�ساركة 
واأه���ازي���ج م��ن��وع��ة اب��ت��ه��اج��ا بهذه 

املنا�سبة.
)�سور اأخرى �س2(

حممد بن زايد خالل زيارته خمي�س را�سد �سبت اخلييلي يف منزله مبنطقة رماح   )وام( حممد بن را�سد خالل ح�سوره اأفراح املزروعي واملن�سوري    )وام(

التحالف ي�سرب نقطة ع�سكرية للحوثيني يف حجة

وفد ميل�سيات �حلوثي من عّمان: �ملحادثات رمبا ت�ستمر ل�سهور!
مندوب ال�سودان الدائم لدى الأمم املتحدة:

 �لحتجاجات »مربرة« و�حلكومة ت�سعى ملعاجلة �أ�سبابها

�سهيد يف مو�جهات مع �لحتالل بغزة
•• غزة -اأ.ف.ب:

اأعلنت وزارة ال�سحة الفل�سطينية 
فتى  ا���س��ت�����س��ه��اد  ام�������س  غ�����زة  يف 
اجلي�س  ب��ر���س��ا���س  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
وقعت  مواجهات  يف  الإ�سرائيلي 
قرب ال�سياج احلدودي �سرق خان 

يون�س.
وقال الناطق با�سم وزارة ال�سحة 
ح�سن  الفتى  »اإن  ال��ق��درة  اأ���س��رف 
ا�ست�سهد  )14عاما(  �سلبي  اي��اد 
ج�����راء ت��ع��ر���س��ه ل��ع��ي��ار ن�����اري يف 
ق��وات الحتالل  ال�سدر من قبل 
مواجهات  خ����الل  ال����س���رائ���ي���ل���ي 

�سرق خان يون�س«.
ويتظاهر اآلف الفل�سطينيني على 
حدود ال�سياج الأمني الإ�سرائيلي 

مع قطاع غزة.
جي�س  اأع������ل������ن  ال���������س����ف����ة،  ويف 
الح���ت���الل، اجل��م��ع��ة، ع��ن اغالق 
ح��اج��زي ح����وارة وزع����رتة جنوب 

نابل�س.

•• جنيف-وكاالت:

الدائم  ال�����س��ودان  م��ن��دوب  اع��ت��رب 
جنيف،  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل����دى 
اأن  اإ���س��م��اع��ي��ل  ع��ث��م��ان  م�سطفى 
الحتجاجات اجلارية يف ال�سودان 
»م����ربرة«، حم���ذرا يف ال��وق��ت ذاته 
مم���ا اع���ت���ربه »خ���ط���ا اأح����م����ر« قد 
يوؤدي جتاوزه اإىل تخريب البالد.

ت�سريحات  يف  اإ���س��م��اع��ي��ل  وق�����ال 
اإن  ع�����رب�����ي�����ة  ن������ي������وز  ل�����������س�����ك�����اي 
يف  ح��دث��ت  ال��ت��ي  “الحتجاجات 
ال���������س����ودان يف ال����ف����رتة الأخ������رية 
مربرة لأنها �سد اأو�ساع اقت�سادية 

�سيئة«.
الأ�سعار  “ارتفاع  اإىل وجود  ولفت 
وغ�����الء ف��اح�����س ون������درة يف امل����واد 
ال���غ���ذائ���ي���ة وب���ط���ال���ة و����س���ط عدد 
ك��ب��ري م���ن ال�����س��ب��اب، ل���ذل���ك كان 
ال�سباب  ي��خ��رج  اأن  الطبيعي  م��ن 

ويعربوا عن رف�سهم«.
اعترب  ذات���������ه،  ال�����وق�����ت  يف  ل���ك���ن 
احلكومة  ت��ع��ام��ل  اأن  اإ���س��م��اع��ي��ل 
الحتجاجات  م����ع  ال�������س���ودان���ي���ة 
ك���ان »ج���ي���دا«، ق���ائ���ال: اجل��ي��د اأن 
احل���ك���وم���ة اع���رتف���ت ب���ذل���ك ومل 
واأدركت  الحتجاجات  على  تكابر 

اأنه لبد من معاجلة اأ�سبابها.

باأنه  اعتقاده  عن  اإ�سماعيل  وعرب 
الدخول  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني 
قطاعا  لأن  ال�سباب،  مع  ح��وار  يف 
لذلك  م�سي�س«،  »غ��ري  منه  كبريا 
اإذا م�ست احلكومة يف طرح  فاإنه 
وال�ستماع  ال�����س��ب��اب  م��ع  ح����وارات 
فاأعتقد  وتلبيتها،  مطالبهم  اإىل 

اأن الأمور �ستكون بخري.
وح����ذر امل�������س���وؤول ال�������س���وداين مما 
اع�����ت�����ربه »خ����ط����ا اأح������م������ر«، وه���و 
»الذهاب يف طريق اخلراب مثلما 
حدث يف جتارب ما ي�سمى بالربيع 

العربي«.
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  اإن  وق����ال 

راأى  »واإذا  املقبل  ال��ع��ام  �ستجري 
ل  احلالية  احلكومة  اأن  ال�سباب 
ي�ستطيعون  ط��م��وح��ات��ه..  ت��ل��ب��ي 
املهم  النتخابات..  عرب  تغيريها 

ل يتم تدمري البلد.«
تتغري  اأن  “ميكن  واأ��������س�������اف: 
املهم  لكن  ت�ستمر..  اأو  احلكومة 

ا�ستقرار البلد«.
ال�سودان  يف  التظاهرات  واندلعت 
يف دي�سمرب املا�سي، يف اأعقاب قرار 
احلكومة رفع اأ�سعار اخلبز ثالثة 
اأطلق موجة غ�سب  اأ�سعاف، مما 
املعي�سية  الأو����س���اع  ت��راج��ع  ج���راء 

على مدى �سنوات.

•• عوا�شم-وكاالت:

3 غ��ارات جوية على  �سنت طائرات قوات التحالف العربي 
ك�سر  اأم�����س مب��دي��ري��ة  فجر  الن��ق��الب��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�سيا 

مبحافظة حجة.
وا�ستهدفت اإحدى الغارات نقطة ع�سكرية للميلي�سيا �سرق 
احلوثيني  للمقاتلني  ح�سود  فيها  تتجمع  كانت  العبي�سة، 

وقتلى وجرحى بالع�سرات.
يف  وال��ذح��ائ��ر  بال�سالح  حممل  طقم  ا�ستهداف  ج��رى  كما 
اإمداد  خط  تعترب  والتي  العبي�سة،  �سرق  نحزه  ذو  منطقة 
يحتوي  ع�سكري  موقع  تدمري  اإىل  بالإ�سافة  للحوثيني، 

على �سالح ثقيل مدفعية هاون.
ق�سفها  كثفت  ق��د  الإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�سيات  وك��ان��ت 
املدفعي على مناطق مديرية حجور مبحافظة حجة، عقب 
وحا�سرتهم،  حجور  قبائل  مع  مواجهات  ان��دلع  من  اأي��ام 

مت�سببة يف اأزمة اإن�سانية خانقة.

اإيجابية وبناءة ب�ساأن تطبيق التفاق
من جانبه قال وكيل وزارة حقوق الإن�سان “ماجد ف�سايل” 
باأن مناق�سات جلنة تبادل الأ�سرى، باأنه لن يتم تق�سيم اأي 
القائمة  واأن  التبادل،  عملية  يف  بالأ�سرى  متعلقة  ملفات 
قائمة  قوائم م�سمولة يف   4 بينها  الطرفان  لدى  معروفة 

الأمم املتحدة.
من جانبها اأعلنت الأمم املتحدة، التو�سل اإىل اتفاق مبدئي 
احلوثي  ميلي�سيات  و  ال�����س��رع��ي��ة  اليمنية  احل��ك��وم��ة  ب��ني 
الن��ق��الب��ي��ة، ع��ل��ى ب���دء اإع����ادة الن��ت�����س��ار يف احل��دي��دة غرب 

البالد، مبوجب اتفاق ال�سويد.
واأفاد بيان �سادر عن املتحدث با�سم الأمم املتحدة �ستيفان 
دوجاريك باأن اأع�ساء جلنة تن�سيق اإعادة النت�سار اجتمعوا 
للمرة الثالثة بني الثالث وال�ساد�س من ال�سهر احلايل على 

منت �سفينة تابعة لالأمم املتحدة يف ميناء احلديدة.
ممثلي  م��ن  امل��ت��ح��دة،  الأمم  تراأ�سها  التي  اللجنة  وت��ت��األ��ف 

احلكومة اليمنية واحلوثيني.

ع�سكريا  هجوما  اأ�سبوعني  قبل  ب��داأوا  قد  احلوثيون  وك��ان 
على مديرية حجور مبحافظة حجة، يف حماولة لقتحام 
املنطقة التي مل ي�سيطروا عليها منذ بداية انقالبهم على 

احلكومة ال�سرعية اأواخر عام 2014.
يف  املعتقلني  و  ال���س��رى  ت��ب��ادل  اجتماعات  ام�س  واختتمت 
العا�سمة الردنية من دون احراز اي اخرتاق يف ظل  اإنكار 

متبادل ب�ساأن القوائم.
ه���ذا واع��ل��ن وف���د امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات ان��ه��م ي��ت��وق��ع��ون ان ت�ستمر 

املباحثات ل�سهر.
جلنة  اجتماعات  عمان  الأردن��ي��ة  العا�سمة  يف  وعقدت  كما 
اأممي  با�سراف  اليمن  يف  واملعتقلني  ال���س��رى  تبادل  اتفاق 
حيث �سمت وفد للحوثيني و وفدا للحكومة ال�سرعية على 

مدى اليام الثالث املا�سية.
وقال مكتب املبعوث الأممي “مارتن غريفيث”، اإن اللجنة 
بحثت اخلطوات التي مت اتخاذها حتى الآن لتطبيق اتفاق 
نقا�سات  �سهدت  الج��ت��م��اع��ات  اأن  م��وؤك��دا  الأ����س���رى،  ت��ب��ادل 
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ي�سعى اإىل ا�ستعادة عافيته يف القارة العجوز:

�أوروبا: �ل�ساحر �ستيف بانون وخطر �ل�سعبوية
•• الفجر - جان اإيف كامو- ترجمة خرية ال�شيباين 

م�ست�سار �سيا�سي م�ساب اإىل درجة ما بجنون العظمة، يحلم �ستيف بانون بان يكون الدكتور 
�سبني لل�سعبويني. اإّن الأهمية التي ُتن�سب اإليه يف جناح انتخاب دونالد ترامب اإىل جانب حا�سته 
ال�ساد�سة واأملعيته تظل ن�سبية: عام 2017 ، ُطرد من البيت الأبي�س، اإذ قام برهان خا�سر من 
خالل دعم، خالل النتخابات التمهيدية للحزب اجلمهوري يف األباما ، دعم ال�سيناتور املتمرد 
، روي مور ، يف مواجهة مر�سح ر�سمي للحزب. فاز مور يف النتخابات التمهيدية، لكنه خ�سر 

النتخابات، واأهدى تلك الولية للدميقراطيني.
ومنذ الأ�سهر القليلة املا�سية ، ي�سعى بانون اإىل ا�ستعادة عافيته ونقاء �سورته يف اأوروبا ، حيث 

)التفا�سيل �س13( النزعة ال�سعبوية يف انتعا�س و�سعود.   

�سوريا الدميوقراطية ت�ستعد للهجوم الأخري �سد داع�ش

غارديان: �نقالب د�خل �لتنظيم و�لبغد�دي ير�سد مكافاأة لقتل »�جلز�ئري«
•• عوا�شم-وكاالت:

ت�ستعد قوات �سوريا الدميوقراطية يف �سرق �سوريا لطالق 
يف  حالياً  املحا�سر  الإره��اب��ي  داع�����س  تنظيم  �سد  هجومها 
منطقة تعادل اأقل من واحد يف املئة من م�ساحة »اخلالفة« 

التي اأعلنها قبل �سنوات.
ومني التنظيم، الذي اأعلن يف العام 2014 اإقامة ما ت�سمى 
�سوريا  يف  عليها  �سيطر  وا���س��ع��ة  م�ساحات  على  »اخل��الف��ة« 
والعراق املجاور، تقدر مب�ساحة بريطانيا، بخ�سائر ميدانية 
كربى خالل العامني الأخريين. وبات وجوده حالياً يقت�سر 

على مناطق �سحراوية حدودية بني البلدين.
ومت��ك��ن��ت ه���ذه ال���ق���وات، ف�����س��ائ��ل ك��ردي��ة وع��رب��ي��ة تدعمها 
التقدم  من  �سبتمرب،  اأيلول  يف  بداأته  هجوم  اإث��ر  وا�سنطن، 
اأربعة  داخل اجليب الأخري للتنظيم وباتت حتا�سره �سمن 

كيلومرتات مربعة قرب احلدود العراقية.
ال�سرقي اجلمعة  ال��زور  با�سمها يف ريف دير  وق��ال متحدث 

خمابراتي اأن اأحد القتيلني كان من املقربني ب�سدة من زعيم 
تنظيم داع�س.

وعر�ست داع�س مكافاأة على كل من يقتل امللقب باأبي معاذ 
اجلزائري الذي يرجح اأن يكون واحدا من بني 500 مقاتل 

يف �سفوف التنظيم الإرهابي يف املنطقة.
ومل توجه داع�س التهام اإىل اجلزائري بال�سلوع يف حماولة 
اغتيال زعيمها، لكن التنظيم املت�سدد مل يعتد على تخ�سي�س 
املكافاآت مقابل ت�سفية بع�س الأفراد، وتقول “غارديان” اإن 

ال�سبب هو التورط يف حماولة الغتيال الأخرية.
ويرجح م�سوؤولون عراقيون وغربيون بقوة اأن يكون البغدادي 
الذي يحر�س على عدم الظهور اإعالميا، قد ق�سى فرتة يف 

اآخر املناطق املتبقية لداع�س خالل الآونة الأخرية.
ففي  داع�س،  تنظيم  ب�ساأن  الأمريكية  التقديرات  وتت�سارب 
اإع��الن هزمية  ترامب  دون��ال��د  الرئي�س  ينوي  ال��ذي  الوقت 
اأن  بومبيو  مايك  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د  النهائية،  التنظيم 

داع�س ما زال ميثل تهديدا على الرغم من هزائمه.

لفران�س بر�س اإّن اجلبهة “مل ت�سهد اأي تقدم اأو تغيري كبري 
امليدانية  العمليات  وق��ف  الأخرية” م��ع  اخلم�سة  الأي���ام  يف 

ا�ستعداداً للمرحلة الأخرية من الهجوم.
اأن زعيم  الربيطانية،  اإىل ذلك، ذكرت �سحيفة »غارديان«   
تنظيم داع�س الإرهابي، اأبو بكر البغدادي، جنا من حماولة 
مقاتلني  اأي��دي  على  املا�سي،  ال�سهر  خ��الل  داخلية  انقالب 

اأجانب، غربي �سوريا.
وت��رج��ح م�����س��ادر يف امل��خ��اب��رات ال��غ��رب��ي��ة، اأن ت��ك��ون حماولة 
النقالب على البغدادي داخل التنظيم قد جرت يف العا�سر 
من يناير املا�سي، يف بلدة على مقربة من منطقة هجني يف 

حمافظة دير الزور.
وت��ب��ادل مقاتلون اأج��ان��ب يف داع�����س اإط���الق ال��ن��ار على نحو 
الدموي،  التنظيم  لزعيم  ال�سخ�سيني  احلرا�س  متعمد مع 
منطقة  اإىل  تهريبه  ومت  العملية  م��ن  جن��ا  ال��ب��غ��دادي  لكن 

حماذية يف ال�سحراء.
م�سدر  واأو���س��ح  امل��واج��ه��ة،  يف  م�سرعهما  �سخ�سان  ول��ق��ي 

ق�����روي مادما  واأو�����س����ح جم��ل�����س 
جي�س  اأن  ن����اب����ل���������س،  ج�����ن�����وب 
الح����ت����الل اأغ���ل���ق ال�������س���ارع اأم����ام 
ح���رك���ه ���س��ري ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ني من 
حاجز ح��وارة حتى زع��رتة، ومن 
طولكرم،  دوار  حتى  جيت  مفرق 
على اأن يتم فتح حاجز العجوري 

»عورتا«، وذلك لتاأمني مظاهرات 
للم�ستوطنني يف املنطقة.

ي�سار اىل اأن اغالق هذه احلواجز 
اأمام الفل�سطينيني يت�سبب بقطع 
اأو�سال �سمال ال�سفة عن و�سطها 
الفل�سطينيني  كلياً، ويحرم الف 

من التنقل.

امراأة فل�سطينية اأ�سيبت خالل املواجهات �سرق خان يون�س )رويرت(



السبت    9   فبراير    2019  م   -   العـدد  12550  
Saturday  9   February   2019  -  Issue No   12550

02

اأخبـار الإمـارات
دبي ت�ست�سيف موؤمتر وينفوكو�ش �لعاملي 21 فرب�ير

•• دبي-وام: 

فعاليات  اجلاري  فرباير  ت�ست�سيف دبي خالل الفرتة من 21 اإىل 24 
املوؤمتر العاملي اخلام�س ع�سر لل�سبكة العاملية املخت�سة باملوجات ما فوق 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  �سيقام  “وينفوكو�س” الذي  ال�سوتية 
بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية رئي�س هيئة �سحة دبي 
وبدعم من جائزة ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم للعلوم الطبية دبي 
“لو مرييديان دبي” -  ال��ذي ي�ست�سيفه فندق  املوؤمتر -  . وي�سارك يف 
الإم���ارات ودول  وا�ست�ساري وفني وممر�س من  600 طبيب  اأك��رث من 
اأهم �سركات �سناعة  15 �سركة عار�سة من  ال�سرق الأو�سط واأكرث من 
الأدوية والأجهزة الطبية املخت�سة باملوجات ما فوق ال�سوتية . وتت�سمن 
فعاليات املوؤمتر جل�سات علمية ودورات تدريبية وور�س عمل حول نقاط 

والعناية  الطوارئ  طب  يف   ”POCU“ ال�سوتية  العناية باملوجات فوق 
واملعنيني  الأطباء  وتدريب  املختلفة  التخ�س�سات  من  والعديد  املركزة 
على ا�ستخدام وتطبيق املوجات فوق ال�سوتية وتطوير املمار�سة العملية 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط وت�سليط ال�سوء على اأهم البحوث والدرا�سات 
املتعلقة يف هذا اجلانب . وذكر �سعادة عبداهلل بن �سوقات املدير التنفيذي 
م�ساركة  اأن  الطبية  للعلوم  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  جلائزة 
نخبة من الأ�ساتذة الأطباء والعلماء ممن ينتمون اإىل موؤ�س�سات علمية 
هذا  فعاليات  لإث��راء  مهما  عامال  �سيكون  عامليا  لها  وم�سهود  مرموقة 
منوها  ال�ستفادة،  من  للمزيد  امل�ساركني  اأم��ام  الفر�سة  واإتاحة  املوؤمتر 
اإىل  تتطرق  �ستى  مبوا�سيع  وغني  حافل  املوؤمتر  اأعمال  ج��دول  اأن  اإىل 
العديد من الأمرا�س ال�سائدة ما يتيح املجال للمناق�سة وخلق حوار بناء 

ي�سهم يف تبني اأ�ساليب جديدة للعالج.

 �لتوطني  تطلق م�سروع  �لباحث �لقانوين �لذكي 
•• دبي-وام:

اأطلقت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني �سمن حزمة مبادراتها املبتكرة 
م�سروع » الباحث القانوين الذكي » تزامنا مع » �سهر الإمارات لالبتكار« 

الذي ت�سهده الدولة خالل فرباير من كل عام .
وي��رت��ك��ز م�����س��روع » ال��ب��اح��ث ال��ق��ان��وين ال��ذك��ي » ع��ل��ى مت��ك��ني الباحثني 
واعتماد  العمالية  ال�سكاوى  على  الط���الع  م��ن  ال����وزارة  يف  القانونيني 
الطلبات الواردة اإليهم عن بعد من مراكز اخلدمة » توافق » دون احلاجة 

للتواجد يف مقر العمل.
اإطالق  اإن  ال���وزارة  يف  العمل  ع��الق��ات  اإدارة  مدير  اليا�سي  اأح��م��د  وق��ال 
امل�سروع ياأتي يف اإطار اخلطة الت�سغيلية للوزارة واإدارة عالقات املتعاملني 

لأحدث  وفقا  ومي�سرة  �سهلة  بطريقة  اخل��دم��ات  اإجن��از  ت�ستهدف  التي 
النظم ال��ذك��ي��ة وط���وال اأي���ام الأ���س��ب��وع ومب��ا ي��وف��ر اجل��ه��د وال��وق��ت على 

املتعاملني.
واأ�ساف اليا�سي اأن اآلية عمل النظام تعتمد على ا�ستخدام تقنية الذكاء 
الكرتونيا  النظام  ي��ق��وم  بحيث  ال����واردة  الطلبات  ف��رز  يف  ال�سطناعي 
بالتدقيق على اأهم تفا�سيل ال�سكاوى والطلبات الواردة وتوفريها ب�سكل 

ي�ساعد على تقلي�س مدة الإجناز مبعدلت قيا�سية.
اأن امل�سروع اجلديد ي�سهم يف بناء  اإىل  اإدارة عالقات العمل  واأ�سار مدير 
ذات  اخل��دم��ات  م��وؤ���س��رات  حتقيق  ت�سمن  متكاملة  الكرتونية  منظومة 
�سمانا  الإل��ك��رتوين  التدقيق  م��ن  الإدارة  متكني  جانب  اإىل  الأول��وي��ة، 

لتطبيق قانون تنظيم عالقات العمل والقرارات الوزارية املنفذة له.

القمة العاملية للحكومات.. منتدى ال�سباب العربي يبحث حلول عملية لتعظيم الفر�ش والتغلب على التحديات

من�سور بن ز�يد: �لإمار�ت ومنذ تاأ�سي�سها حتر�ش على �إعد�د �أجيال موؤهلة من �ل�سباب �ملزود ب�سالح �لعلم و�ملعرفة
•• دبي-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
الرئا�سة رئي�س مركز  �سوؤون  وزير 
الإمارات  دولة  اأن  العربي  ال�سباب 
م�ساألة  و���س��ع��ت  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا  وم��ن��ذ 
ال�سباب  من  موؤهلة  اأج��ي��ال  اإع���داد 
واملعرفة  ال���ع���ل���م  ب�������س���الح  امل�������زود 
ب��دوره كامال  القيام  وال��ق��ادر على 
�سدارة  يف  البناء  م�سفوفة  �سمن 
ال�سباب  متكني  لي�سبح  اأولوياتها 
امل�سوؤوليات  ل���ت���ب���ووؤ  واإع�����داده�����م 
اأر�ساه  ال���ذي  امل��ب��داأ  وه��و  القيادية 
له  امل��غ��ف��ور  دول���ة الحت���اد  موؤ�س�س 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
العالمات  اأح���د  ث���راه«  »ط��ي��ب اهلل 
املميزة مل�سرية التنمية ال�ساملة يف 

الدولة.
الر�سيدة  القيادة  اإن  �سموه  وق��ال 
اليوم  ت��وا���س��ل  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
باإف�ساح  امل��ب��داأ  ه��ذا  دع��ائ��م  تر�سيخ 

العاملية  ال���ق���م���ة  خ�����الل  ال���ع���رب���ي 
للحكومات العام 2017 مب�ساركة 
150 من نخبة ال�سباب وال�سابات 

من 22 دولة عربية.
و���س��ي��ط��رح امل��ن��ت��دى جم��م��وع��ة من 
الت�ساوؤلت املهمة من بينها : كيف 
م�ستقبله  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ب��اب  ي���رى 
القادمة؟  ال�����س��ن��وات  يف  الوظيفي 
تفر�سها  التي  التحديات  هي  وم��ا 
اأبرز  هي  وم��ا  الكبرية؟  التحولت 
وغريها  امل�ستقبلية؟  تطلعاتهم 
اإيجاد  اإىل  ال��رام��ي��ة  الأ���س��ئ��ل��ة  م��ن 
دعم  مل�ستقبل  وا���س��ح��ة  ت�����س��ورات 
واإت���اح���ة املجال  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ب��اب 
ال�سباب يف خمتلف  اأمامه وكذلك 
ان����ح����اء ال����ع����امل ل��ت��و���س��ي��ع دائ�����رة 
املقومات  واإع����������داد  م�����س��ارك��ت��ه��م 
طاقة  اإىل  ل��ت��ح��وي��ل��ه��م  ال����الزم����ة 
وذلك  التطوير  م�سرية  تعزز  بناء 
امل�سوؤولني  م���ن  ن��خ��ب��ة  ب��ح�����س��ور 
وال���ق���ي���ادات احل��ك��وم��ي��ة واخل����رباء 
املوؤ�س�سات  ومم��ث��ل��ي  وامل��خ��ت�����س��ني 

العامل جتربتنا الرائدة يف اإ�سراك 
ال�سباب يف مواقع �سنع القرار مع 
فر�س  ت��اأك��ي��د  النقا�س  ا���س��ت��ه��داف 
من  ال���س��ت��ف��ادة  وتعظيم  ال�����س��ب��اب 
التنمية  اأه���داف  دع��م  يف  طاقاتهم 
املنطقة  ام����ت����داد  ع��ل��ى  ال�����س��ام��ل��ة 
الفر�س  اك���ت�������س���اف  خ������الل  م�����ن 
الدعم  م�����س��ت��وى  ورف�����ع  امل��الئ��م��ة 
بناء  بكافة عنا�سر  لهم والهتمام 
التي  بالعنا�سر  وت��زوي��ده  ال�سباب 
توؤكد قيمته كقوة دفع هائلة اإذا ما 
اأح�سن توظيفها ور�سد التحديات 
ال�سباب  �سبيل  تعرت�س  ق��د  ال��ت��ي 
وت���ع���ي���ق ت���اأث���ريه���م الإي����ج����اب����ي يف 
جمتمعاتهم والوقوف على ال�سبل 
التحديات  ت��ل��ك  ب��ق��ه��ر  ال��ك��ف��ي��ل��ة 
ي�سارك  ف��ر���س  اإىل  وحتويلها  ب��ل 
م���ن خ��الل��ه��ا يف ترجمة  ال�����س��ب��اب 
الكبرية  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال��ط��م��وح��ات 
واق����ع  اإىل  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  امل���ن�������س���ودة 

واجنازات ملمو�سة«.
اأم���ل���ه يف اأن  واأع�������رب ���س��م��وه ع���ن 

امل�ستقبلية واإيجاد حلول لتحديات 
العمل مع حر�س  م�ستقبل فر�س 
تفعيل هذه  ع��ل��ى  الإم������ارات  دول���ة 
قناعتها  م���ن  ان��ط��الق��ا  ال��ف��ر���س��ة 
ال��را���س��خ��ة اأن اجل��ان��ب الأك����رب يف 
ور�سم  امل�ستقبل  �سنع  م�سوؤولية 
ال�سباب  ع��ه��دة  يف  تبقى  م��الحم��ه 
احلكومات  على  ذل��ك  يوجبه  مب��ا 
وا�ستنها�س  اجل��ه��ود  ت�سافر  م��ن 
ال�سباب  متكني  �سبيل  يف  الأف��ك��ار 
بتلك  ل����ال�����س����ط����الع  ودع�����م�����ه�����م 

امل�سوؤولية على الوجه الأكمل.
عام  م��دي��ر  ال��ن��ظ��ري  �سعيد  وق���ال 
مدير  لل�سباب  الحتادية  املوؤ�س�سة 
ال�سباب  م��رك��ز  يف  ال�سرتاتيجية 
امل��ن��ت��دى مي��ث��ل حلقة  اإن  ال��ع��رب��ي 
وقادة  العربي  ال�سباب  ب��ني  و�سل 
ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي مت��ك��ن��ه��م من 
الط���الع والتعرف ع��ن ق��رب على 
وتوظيفها  ال�����س��ب��اب  م�����س��روع��ات 
ل��دف��ع م�سرية  وال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا 
العربية  جم��ت��م��ع��ات  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة 

املجال رحبا اأمام ال�سباب للم�ساركة 
يف ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ن��اء وال��ت��ط��وي��ر بل 
حر�ست على منح ال�سباب الفر�سة 
العديد  �سمن  للم�ساركة  ك��ام��ل��ة 
من مواقع اتخاذ القرار واملنا�سب 
الإم���ارات  دول��ة  كانت  حيث  العليا 
يف  وزي���رة  اأ�سغر  تعيني  يف  �سباقة 
برهان  يف  ال��ع��امل  حكومات  ت��اري��خ 
وا���س��ح ع��ل��ى امل����دى امل��ت��ق��دم الذي 

بلغته دولتنا يف هذا امل�سمار. 
جاء ذلك مبنا�سبة انعقاد »منتدى 
اأعمال  ���س��م��ن  ال��ع��رب��ي«  ال�����س��ب��اب 
ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات التي 
�ستنطلق اأعمالها يف دبي يف العا�سر 
من فرباير اجل��اري وت�ستمر على 
اأيام مب�ساركة حملية  مدار ثالثة 
يف  وذل��ك  �سخمة  وعاملية  وعربية 
اإطار  يف  للمنتدى  ا�ست�سافة  ثاين 
من�سور  ال�سيخ  �سمو  وقال  القمة. 
العاملية  ال��ق��م��ة  » مت��ث��ل  زاي����د  ب���ن 
ل��ل��ح��ك��وم��ات وم���ن خ���الل منتدى 
مل�ساركة  ف��ر���س��ة  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ب��اب 

وامل���ن���ظ���م���ات ال����دول����ي����ة وامل����راك����ز 
الأكادميية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال�����س��ب��اب��ي��ة 
واملراكز البحثية من داخل الدولة 

وخمتلف انحاء املنطقة والعامل.
العربي«  ال�سباب  »منتدى  وي�سعى 
ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع���ل���ى ال������دور 
ل��ل�����س��ب��اب يف دع���م جهود  ال��ق��ي��ادي 
على  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  حت��ق��ي��ق 
اإطالق  العامل من خالل  م�ستوى 
الهادفة  �سبابية«  »ح��ل��ول  م��ب��ادرة 
اإىل عر�س اأفكار ال�سباب واحللول 
امل���ب���ت���ك���رة ال����ت����ي ط�����وروه�����ا لأه����م 
والقادة  امل�سوؤولني  اأمام  التحديات 

امل�ساركني يف القمة.
من جانبها اأكدت معايل �سما بنت 
امل��زروع��ي وزيرة  ب��ن ف��ار���س  �سهيل 
رئي�س  نائب  ال�سباب  ل�سوؤون  دولة 
القمة  اأن  ال��ع��رب��ي  ال�سباب  م��رك��ز 
من�سة  متثل  للحكومات  العاملية 
عاملية ل�سناع القرار يف القطاعني 
لل�سباب  تتيح  واخلا�س  احلكومي 
وروؤاهم  اأف��ك��اره��م  عر�س  اإمكانية 

ت�سورات  املنتدى  مناق�سات  تثمر 
الأجيال  دع���م  ملتطلبات  وا���س��ح��ة 
ال���ق���ادم���ة وط�����روح�����ات ع��م��ل��ي��ة ملا 
ي�����س��ت��وج��ب ال��ق��ي��ام ب���ه م���ن جهود 
�ساأنها  م��ن  وم�����س��اري��ع  وم���ب���ادرات 
ال�سباب  م�����س��ارك��ة  اآف������اق  ت��و���س��ي��ع 
تليق  التي  املكانة  ومنحه  العربي 
ب��ت��اري��خ��ه وح�����س��ارت��ه وت��ع��ي��ن��ه اأن 
املنطقة  ا���س��ت��ع��ادة  يف  �سببا  ي��ك��ون 
يتنا�سب  ال��ع��رب��ي��ة لأجم���اده���ا مب��ا 
مع ما قدمته للعامل من ا�سهامات 
�ساركت بها يف �سنع التاريخ وكذلك 
تقدمي ت�سورات عن كيفية حتقيق 
ال�سباب  دع���م  ال��ع��امل��ي يف  ال��ت��ك��ام��ل 
الناجحة  اخل������ربات  ت���ب���ادل  ع���رب 
والدرو�س امل�ستفادة وتناقل الأفكار 
وال��روؤى حول اإمكانية تعظيم دور 
ال�����س��ب��اب يف م��ن��ح الإن�����س��ان��ي��ة حياة 
ال�سمولية  من  اأ�سا�س  على  اأف�سل 

وال�ستدامة.
وكان �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
ال�سباب  م��رك��ز  اأط���ل���ق  ن��ه��ي��ان  اآل 

و�سناعة م�ستقبل اأف�سل لأجيالها 
القادمة.

وتوفر هذه املبادرة فر�سة لل�سباب 
للتوا�سل مع قادة العمل احلكومي 
اأف����ك����اره����م  ال�����ع�����امل وع�����ر������س  يف 
نقلة  لإح���داث  الهادفة  الإب��داع��ي��ة 
حياة  ج���ودة  ت��ع��زز  ن��وع��ي��ة  تنموية 
�سناعة  جهود  وت��دع��م  املجتمعات 
م�ستقبل اأف�سل لالأجيال القادمة. 
العربي  ال�سباب  منتدى  اأن  يذكر 
ي�سعى لت�سليط ال�سوء على الدور 
ل��ل�����س��ب��اب يف دع���م جهود  ال��ق��ي��ادي 
على  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  حت��ق��ي��ق 
اإطالق  العامل من خالل  م�ستوى 

مبادرة »حلول �سبابية«.

»منتدى �لتو�زن بني �جلن�سني« ي�ست�سرف �أف�سل �ل�سيا�سات �لد�عمة للنوع �لجتماعي
•• دبي - وام:

ت�سهد القمة العاملية للحكومات يف دورتها ال�سابعة خالل الفرتة من 10 اإىل 
12 فرباير احلايل والتي تعقد حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اأن�سطة مكثفة يف »منتدى التوازن بني اجلن�سني« من خالل مبادرات  اهلل« 
نوعية ملجل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني بالتعاون مع منظمات دولية 

وخرباء عامليني.
التوازن بني اجلن�سني من منظور  بعنوان »حتقيق  نقا�سية  و�ستعقد جل�سة 
ال�سيا�سات اإىل التطبيق« ي�سارك فيها املجل�س مع منظمة التعاون القت�سادي 
التوازن  »حلقات  م��ن  الرابعة  احللقة  �ستعقد  كما   »OECD« والتنمية 
اجلن�سني«  بني  للتوازن  الداعمة  ال�سيا�سات  »ت��اأث��ري  عنوان  حتت  العاملية« 
النوع  وخ��رباء  العاملية  واملوؤ�س�سات  املنظمات  وممثلي  ق��رار  �سناع  مب�ساركة 
الجتماعي بالإ�سافة اإىل لقاء عمل ع�سية انطالق القمة يجمع كري�ستني 
لغارد مدير عام �سندوق النقد الدويل وقيادات ن�سائية حكومية وعدد من 
رائدات الأعمال الإماراتيات واملقيمات يف الدولة بهدف ت�سليط ال�سوء على 

ما و�سلته املراأة الإماراتية من تقدم على م�ستوى امل�ساركة القت�سادية.
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  حرم  واأعربت 
اآل  را�سد  ال�سيخة منال بنت حممد بن  الرئا�سة �سمو  �سوؤون  ال��وزراء وزي��ر 
مكتوم رئي�سة جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني رئي�سة منتدى التوازن 
بني اجلن�سني يف القمة العاملية للحكومات عن �سكرها للقمة لت�سمني ملف 
احل�سد  ه��ذا  بح�سور  املكثفة  فعالياتها  ج���دول  يف  اجلن�سني  ب��ني  ال��ت��وازن 

الدويل من امل�سوؤولني و�سناع القرار واخلرباء يف خمتلف التخ�س�سات.
عام  املجل�س  تاأ�سي�س  منذ  نوعيا  تطورا  �سهد  امللف  ه��ذا  اأن  �سموها  واأك��دت 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  بتوجيهات   2015
حيث تزايد الوعي مبفهوم التوازن بني اجلن�سني يف موؤ�س�سات الدولة واأ�سبح 
ثقافة عمل فيها تعززه �سيا�سات وممار�سات داعمة للنوع الجتماعي وهو ما 
ملوؤ�سر  و2018   2017 لعامي  والثانية  الأوىل  الدورتني  نتائج  اأظهرته 

موا�سلة  �سموها  اأك���دت  كما  الحت��ادي��ة.  للحكومة  اجلن�سني  ب��ني  ال��ت��وازن 
املوؤ�س�سات  مع  واملعرفة  اخل��ربة  وتبادل  التعاون  تكثيف  يف  جهوده  املجل�س 
العاملية والدول �ساحبة التجارب املميزة حتقيقا لهدف تقلي�س الفجوة بني 
اجلن�سني يف كافة قطاعات الدولة وتعزيز تناف�سية الإم��ارات عامليا يف هذا 
امللف احليوي �سمن الأجندة الوطنية وجعل الإمارات منوذجا عامليا رائدا 
يف هذا املجال اإ�سافة اإىل حر�س املجل�س على دعم اجلهود الدولية الرامية 
اجلل�سة  و�سي�سارك يف  العاملي.  امل�ستوى  على  اجلن�سني  التوازن بني  لتعزيز 
احلوارية »حتقيق التوازن بني اجلن�سني من منظور ال�سيا�سات اإىل التطبيق« 
ملنظمة  العام  الأم��ني  غوريا  اأنخيل  اجلن�سني«  بني  ال��ت��وازن  منتدى  �سمن 
التعاون القت�سادي والتنمية و�سعادة منى غامن املري نائبة رئي�سة جمل�س 
الإمارات للتوازن بني اجلن�سني وتت�سمن عددا من املحاور هي : الجتاهات 
الدولية للتوازن بني اجلن�سني ودور احلكومات يف دعم التوازن بني اجلن�سني 
العاملي  امل�ستوى  على  اجلن�سني  بني  ال��ت��وازن  ملف  يف  الراهنة  والتحديات 
العاملية  املمار�سات  واأف�سل  اجلن�سني  بني  التوازن  حتقيق  واأدوات  نات  كِّ ومُمَ
ال�سيخة  �سمو  وقالت  امللف.  العاملية يف دعم هذا  واملوؤ�س�سات  املنظمات  ودور 
منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم اإن م�ساركة املجل�س مع منظمة التعاون 
القت�سادي والتنمية خالل القمة العاملية للحكومات ياأتي تعزيزا لعالقات 
التعاون وال�سراكة ال�سرتاتيجية بينهما على مدى ال�سنوات املا�سية والتي 
التوازن  »دليل  املبادرات وامل�ساريع منها تطوير واإطالق  العديد من  �سملت 
بني اجلن�سني« كاأول دليل من نوعه على م�ستوى العامل لدعم التوازن بني 
اإيجابية وا�سعة النطاق يف  اجلن�سني يف بيئة العمل وال��ذي لقى ردود فعل 
اجلهات الحتادية على م�ستوى الدولة و�ساهم يف تنفيذ الكثري منها خطوات 
متقدمة بهذا امللف وحتقيقها نتائج اإيجابية مبوؤ�سر التوازن بني اجلن�سني 
يف دورتي 2017 و2018 كما �سمل التعاون بني الطرفني م�ساركتهما يف 
جل�سة نقا�سية �سمن اأعمال القمة العاملية للحكومات 2018 حتت عنوان 
»اجتاهات ُمبَتَكرة للميزانيات احلكومية املخ�س�سة للتوازن بني اجلن�سني« 
مب�ساركة ممثلني عن وزارة املالية و�سندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون 

القت�سادي والتنمية »OECD« وهيئة الأمم املتحدة للمراأة.

العاملية  القمة  يف  اجلن�سني  ب��ني  ال��ت��وازن  منتدى  رئي�سة  �سمو  واأ���س��اف��ت 
خالل  �ستعقد  العاملية  التوازن  حلقات  من  الرابعة  الن�سخة  اأن  للحكومات 
اجلن�سني«  ب��ني  ل��ل��ت��وازن  ال��داع��م��ة  ال�سيا�سات  »ت��اأث��ري  ع��ن��وان  حت��ت  القمة 
على  ال�سيا�سات  وتنفيذ  تبني  على  املرتتبة  والنتائج  ال��ت��اأث��ريات  وتتناول 
النواحي القت�سادية  العاملية من كافة  الدول واملنظمات  م�ستوى حكومات 
والجتماعية وال�سيا�سية.. م�سرية �سموها اإىل اأن جمل�س الإمارات للتوازن 
 2017 العاملية« يف م��ار���س  ال��ت��وازن  اأط��ل��ق »حلقات  ق��د  ك��ان  ب��ني اجلن�سني 
الكربى  العاملية  والأح���داث  امل��وؤمت��رات  هام�س  على  تعقد  م�ستمرة  كمبادرة 
العامل  اأنحاء  الفكر من جميع  بهدف توفري من�سة حيوية للخرباء وقادة 
لق�سايا  العاملية  الأج��ن��دة  ل��دع��م  مبتكرة  ح��ل��ول  وت��ط��وي��ر  الأف��ك��ار  ل��ت��ب��ادل 
وال�سيا�سي  القت�سادي  التمكني  تعزيز  ذلك  يف  مبا  اجلن�سني  بني  التوازن 
للمراأة وحتى الآن مت عقد ثالث حلقات �سمن هذه املبادرة العاملية الأوىل 
النوع  �سيا�سات  تنفيذ  »حتديات  عنوان  حتت  بنيويورك   2017 مار�س  يف 
الجتماعي: روؤية للعمل« وا�ست�سافتها البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى 
الأمم املتحدة وعقدت الن�سخة الثانية بالتعاون مع �سندوق النقد الدويل 
وتناولت  العام  نف�س  نوفمرب من  �سهر  بوا�سنطن خالل  ال�سندوق  يف مقر 
امليزانيات احلكومية املخ�س�سة للتوازن بني اجلن�سني فيما عقدت الن�سخة 
الثالثة يف بروك�سل يف مار�س 2018 وا�ست�سافتها �سفارة دولة الإمارات لدى 
منظمات  وممثلي  والدبلوما�سيني  اخل��رباء  من  ع��دد  فيها  و�سارك  بلجيكا 
التوازن  اأبرز اجتاهات  اأوروبية وركزت على  واأبحاث  دولية ومراكز درا�سات 

بني اجلن�سني يف دول الحتاد الأوروبي.
وت�سمل فعاليات جمل�س الإم��ارات للتوازن بني اجلن�سني تنظيم لقاء عمل 
على �سرف كري�ستني لغارد مدير عام �سندوق النقد الدويل ع�سية انطالق 
ن�سائية  ق��ي��ادات  م��ع  ملهماً  ح���واراً  خالله  تدير  للحكومات  العاملية  القمة 
حكومية وعدد من رائدات الأعمال الإماراتيات واملقيمات يف الدولة وتطلع 
للم�ستوى  انعكا�سا  املجالت  متنوعة  وم�ساريعهن  لأن�سطتهن  من��اذج  على 
وم�ساهمتها  القت�سادية  احل��ي��اة  يف  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  بلغته  ال��ذي  املتقدم 

الفاعلة واملتوازنة مع الرجل يف التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة بالدولة.

�سرطة دبي : �ختيار »�سجرة �لغاف« �سعار� لعام 
�لت�سامح مينح عاملية �لعام خ�سو�سية �إمار�تية

•• دبي-وام:

اعتماد  اأن  دبي  ل�سرطة  العام  القائد  املري  اهلل خليفة  اللواء عبد  �سعادة  اأكد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
لعام  ر�سميا  �سعارا   - الغاف  �سجرة   - »رع��اه اهلل«  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
الت�سامح يرتقي باأبعاده ومينح عاملية العام خ�سو�سية اماراتية.. وقال �سعادته 
الغاف  فل�سجرة  القيم  جوهر  عن  التعبري  واأ�سالة  الختيار  حكمة  اإنها   “
له  املغفور  الأول  البيئة  انها رمز رجل  وان�سانية..  واجتماعية  تاريخية  ابعاد 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” الذي وقف معها واأ�سدر 
ال�سحراء”.  بطل  وبحكمته  بها  و�سار  معه  ووقفت  قطعها..  مبنع  قوانني 
القيادة  توجيهات  بتنفيذ  و�ستبداأ  الرائع  الختيار  ه��ذا  دب��ي  �سرطة  وباركت 
الر�سيدة وت�ستخدمه مع املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة والإعالمية يف جميع 
احلمالت واملبادرات والربامج التي تطلقها خالل عام الت�سامح. �سجرة الغاف 
للت�سامح  رمز  والعطاء..  واملحبة  للت�سامح  رمز  الرمال  يف  اخل�سراء  الراية 
واملحبة  الآخ��ري��ن..  اأج��ل  من  ال��ظ��روف  كل  مع  وتعاي�سها  وحتملها  ب�سربها 
وجتمعهم..  النا�س  جلميع  وظاللها  الطيور  لأع�سا�س  اأغ�سانها  باحت�سان 
ال�سعار  ال�سجرة  اإن هذه  وع�سلها..  واأزهارها  واأوراقها  بخ�سبها  للعطاء  ورمز 
متتد حكاياتها يف عمق احل�سارات.. وتوؤرخ لرحالت الأجداد وترحالهم.. انها 
الت�سامح يف م�ستقبل الأجيال..  املا�سي واحلا�سر.. و�ستكون رمز  �ساهد على 
الر�سيدة  القيادة  بها  التي توجت  الإن�سانية  الأخ��وة  وختم ر�سمي على وثيقة 
بداية عام الت�سامح لتكون وثيقة حمبة واأخوة للعامل وطريق �سالم ملجتمعات 
اآمنة ور�سالة من دار زايد لرعاية احل��وار بني الأدي��ان واح��رتام الآخ��ر ون�سر 
�سجرتنا  منحنا  ق��د  دب��ي  �سرطة  يف  اإن��ن��ا  ح��ي��اة..  واأ���س��ل��وب  كف�سيلة  الت�سامح 
مبادرة  مراحل  ف�سمن  بالبيئة  اهتمامنا  جتليات  منذ  خا�سا  حيزا  الوطنية 
ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  التي د�سنها �ساحب  �سجرة”  املليون  “زراعة 
“رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
عام 2010 واأطلقها معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�سرطة 
والأمن العام بدبي قمنا بزراعة اآلف ا�سجار الغاف يف دبي وان�ساء العديد من 
امل�ساتل لحت�سانها وتوزيعها يف كل الماكن.. وذلك انطالقا من اأهميتها يف 
تعزيز حماية البيئة وتنقية الهواء وزيادة رقعة الب�ساط الأخ�سر ف�سال عن 
التعريف ب�سجرة الغاف وغر�س ثقافة الت�سجري عند الن�سء وامل�ساهمة يف خلق 

بيئة اآمنة و�سحية ونظيفة وم�ستدامة.

حممد بن ز�يد يزور خمي�ش �خلييلي يف مدينة �لعني
•• العني-وام:

زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س.. خمي�س را�سد �سبت اخلييلي يف منزله 

مبنطقة رماح يف مدينة العني.

نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بزيارة  اخلييلي  ورح��ب 
اأ�سرته لهذه الزيارة الكرمية واهتمام  معربا عن �سعادته وتقديره واأفراد 

�سموه بالتوا�سل الدائم مع اأبناء الوطن.
احل�سور  م��ع  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وت��ب��ادل 
الدولة  قيادة  جتمع  التي  العالقات  عمق  جت�سد  التي  ال��ودي��ة  الأح��ادي��ث 

ب�سعبها وتعزز النهج الأ�سيل الذي اأر�ساه املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » يف تر�سيخ القيم الجتماعية التي يتميز بها 

جمتمع الإمارات.
اأن يحفظ دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة  اإىل اهلل تعاىل  وتوجه اجلميع 
ال�سمو  اأمنها وا�ستقرارها ورخاءها يف ظل قائد م�سريتها �ساحب  ويدمي 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« .
نهيان  اآل  ب��ن حممد  ال�سيخ طحنون  �سمو   .. ال��زي��ارة  خ��الل  �سموه  راف��ق 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  العني  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة وال�سيخ ذياب بن طحنون 

اآل نهيان.
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اأخبـار الإمـارات
 �ل�سارقة للرت�ث  ي�سارك يف  مهرجان �لأ�سو�ء 

•• ال�شارقة -وام:

من  التا�سعة  الن�سخة  يف  للرتاث  ال�سارقة  معهد  ي�سارك 
الإمن���اء  ال���ذي تنظمه هيئة  ال�����س��ارق��ة  اأ����س���واء  م��ه��رج��ان 
 “ والعائلة  الثقافة   “ �سعار  حت��ت  وال�سياحي  ال��ت��ج��اري 

وي�ستمر حتى 16 فرباير اجلاري.
وت��ت��م��ي��ز م�����س��ارك��ة امل��ع��ه��د يف ال��ق�����س��ب��اء ب��ع��رو���س تراثية 
وفقرات  ال�سعبية  الأل���ع���اب  ب��ي��ت  تنفيذ  م��ن  ل��الأط��ف��ال 
اأخرى من تنفيذ املدر�سة الدولية للحكاية وفنون احلكي 
بالإ�سافة اإىل ركن حرفيات /التلي وال�سفافة/ من تنفيذ 

مركز احلرف الإماراتية.
معهد  رئي�س  امل�سلم  ال��ع��زي��ز  عبد  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  واأك���د 

ال�سارقة للرتاث حر�س املعهد على امل�ساركة يف الفعاليات 
الثقايف  ال�سارقة  مب�سروع  املرتبطة  والأن�سطة  والربامج 
بدعم متوا�سل من  ال��ذي يحظى  والإب��داع��ي  وال��رتاث��ي 
حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة .
واأ�سار امل�سلم اإىل اأن الهدف من امل�ساركة تكمن يف امل�ساهمة 
باأ�سلوب  الرتاثية لالأجيال اجلديدة  املفردات  يف تو�سيل 
الأطفال  ل��دى  الوطنية  ال��ه��وي��ة  م��الم��ح  وتر�سيخ  جيد 
يف  وامل�ساهمة  العريق  باملا�سي  اجل��دي��د  اجليل  وتعريف 
املجتمع  اأف���راد  نفو�س  يف  ال�سعبي  امل���وروث  ج��ان��ب  اإغ��ن��اء 

وا�ستمتاع الأفراد والرغبة يف اكت�ساف جماليات املا�سي.
التا�سعة  ن�سخته  اإىل  اليوم  و�سل  الذي  املهرجان  ويعترب 

القائمون  ي��ق��ول  ك��م��ا  وه���و  الأ����س���واء  ع��رب  �سيقة  رح��ل��ة 
لل�سارقة  العريق  وال���رتاث  امل��ب��دع  الفن  ب��ني  يدمج  عليه 
ال�سروح  اأ�سهر  ت�ست�سيفها  �سوئية  ع��رو���س  خ��الل  م��ن 
من  نخبة  املهرجان  ي�ست�سيف  كما  الإم���ارة  يف  املعمارية 
الفنانني العامليني الذين �سيقدمون عرو�سا متنوعة على 
خمتلف  يف  �سوئيا  عر�سا   20 مبجمل  يوما   11 م��دى 

اأنحاء الإمارة.
تر�سيخ  اأهمية  على  ال�سوء  اإل��ق��اء  اإىل  املهرجان  وي�سعى 
به  تتمتع  ال���ذي  الثقافية  القيم  وتعزيز  العائلة  ج��وه��ر 
الذين  ال���زوار  م��ن  الآلف  مئات  ي�ستقطب  فهو  الإم����ارة 
التي  اجلميلة  ال�سوئية  ب��ال��ع��رو���س  لال�ستمتاع  ي��اأت��ون 
على �سروح  تر�سم  راقية  ت�ساحبها مقطوعات مو�سيقية 

م�ساركة متميزة لهيئة مطار �ل�سارقة يف �ملعر�ش �لوطني للتوظيف
•• ال�شارقة-وام:

اختتمت هيئة مطار ال�سارقة م�ساركتها يف املعر�س الوطني للتوظيف الذي اأقيم حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة يف مركز اإك�سبو ال�سارقة خالل الفرتة من 

اجلاري. فرباير   8 اإىل   6
وتاأتي م�ساركة الهيئة يف الن�سخة ال�21 من املعر�س يف اإطار ا�سرتاتيجيتها لدعم جهود التوطني وتعزيز املهارات 
الوطنية يف قطاع الطريان من خالل تفعيل برامج توظيف الكوادر الإماراتية ملواكبة توجهات الدولة نحو رفع 
ن�سب التوطني. و�سعت هيئة مطار ال�سارقة خالل م�ساركتها يف املعر�س اإىل ا�ستقطاب الكفاءات الإماراتية وت�سليط 
التي  التطور  التابعة لها وعلى فر�س  الهيئة والأق�سام  التي يتمتع بها املوظفون حتت مظلة  امليزات  ال�سوء على 
اأعلى امل�ستويات العاملية اإىل جانب  اإىل  توفرها من خالل العديد من الربامج التدريبية والتاأهيلية التي ترتقي 

التعريف بالوظائف املتاحة.

منتدى م�ستقبل �لت�سال �حلكومي ي�ست�سرف فر�ش دعم ج�سور �لتو��سل بني �حلكومة و�ملجتمع
•• دبي-وام:

ت�ست�سرف ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات ف��ر���س دع���م ج�����س��ور ال��ت��وا���س��ل بني 
الذي   « احلكومي  الت�سال  م�ستقبل  منتدى   « �سمن  واملجتمع،  احلكومة 
يعقد مب�ساركة نخبة من املتحدثني من دولة الإمارات والعامل، ل�ست�سراف 
متطلبات تطوير هذا القطاع احليوي مبا يواكب اأهداف التنمية ويتما�سى 
مع طموحات احلكومات يف تعزيز قدراتها يف جمال الت�سال الفعال ورفع 
نطاق  اأو���س��ع  على  ن�سرها  ي�سمن  مبا  الر�سمية  الإعالمية  الر�سالة  كفاءة 

ممكن وبلوغها اأعلى م�ستويات التاأثري الإيجابي.
واأعربت �سعادة منى غامن املري، املدير العام للمكتب الإعالمي حلكومة دبي 
العاملية  التجمعات  اأه��م  اأح��د  املنتدى �سمن  هذا  بتنظيم  املكتب  اعتزاز  عن 
الرامية لإر�ساء اأ�س�س ت�سهم يف تقدم الإن�سانية انطالقا من دولة الإمارات 
اإىل العامل اأجمع، وقالت : » متثل القمة حمركا حموريا للتطوير الإيجابي 
حول العامل وت�سعدنا امل�ساركة بنقا�س حول قطاع موؤثر يف حياة النا�س وله 
ذلك  يف  مواكبني  ال�سرتاتيجية،  واأهدافها  التنمية  عمليات  دع��م  يف  دوره 
اأهداف القمة الرامية اإىل حتقيق النفع ل�سعوب العامل اأجمع، واإيجاد ال�سبل 
الالزمة ملنح الب�سر يف كل مكان فر�سة اأف�سل يف احلياة عرب تطوير خمتلف 
بينها قطاع  التي تتالم�س ب�سورة مبا�سرة مع جمتمعاتهم، ومن  املجالت 
تاأثريا يف املجتمع مبا له من دور  القطاعات  اأك��رث  ال��ذي يعد من  الإع��الم 
يف رفع م�ستوى الوعي العام والتحفيز على امل�ساركة الإيجابية يف مواجهة 
عجلة  ودف��ع  الفر�س،  من  ال�ستفادة  لتعظيم  الطاقات  وح�سد  التحديات 
. واأ�سافت   « النا�س  التطوير وت�سريع وترية الإجن��از مبا يعود بالنفع على 
الوقت  يف  ال�سليمة  الر�سالة  تو�سيل  على  ال��ق��درة  اأن  يف  ل���س��ك   «  : امل���ري 
ممكنة  �سريحة  اأو���س��ع  اإىل  النفاذ  على  ق��درة  الأك���رث  وبالأ�سلوب  ال�سحيح 

واملو�سوعية  وال�سفافية  امل�سداقية  مقومات  على  احلفاظ  مع  النا�س،  من 
�سعوبها وجمعهم  ط��اق��ات  اأه��م مقومات جن��اح احلكومات يف حفز  م��ن  ه��ي 
حول الأهداف ال�سرتاتيجية التي ت�سعى لتحقيقها؛ ومن ثم كان مو�سوع 
الت�سال احلكومي وم�ستقبله واآفاق تطويره من املو�سوعات املهمة وثيقة 
نكون حا�سرين  اأن  لذا حر�سنا  للحكومات؛  العاملية  القمة  باأهداف  ال�سلة 
ناجحة  وجت���ارب  خ���ربات  ل�ستعرا�س  ال��ع��امل��ي  املحفل  ه��ذا  يف  ب��ن��اء  بنقا�س 
احلكومي  الت�سال  تطوير  متطلبات  ح��ول  م�ستفادة  درو���س  ل�ستخال�س 
اأرب��ع جل�سات متخ�س�سة موزعة على  . ومن خالل   « املقبلة  املرحلة  خالل 
من  جمموعة  املنتدى  �سي�سم  للحكومات،  العاملية  للقمة  الثالثة  الأي���ام 
الوزراء وامل�سوؤولني احلكوميني واخلرباء التقنيني والقيادات الإعالمية من 
داخل وخارج الدولة، حيث �ستجرى مناق�سة اآفاق تطوير الت�سال احلكومي 
ت�����س��اوؤلت مهمة  ع��ل��ى  ل��الإج��اب��ة  زواي����ا خمتلفة  ع���دة وع���رب  م��ن منطلقات 
للت�سورات اخلا�سة مب�سهد  �ست�سهم يف جمملها يف و�سع خطوط عري�سة 
املنتدى  اأوىل جل�سات  وت�ستعر�س  القريب.  امل�ستقبل  الت�سال احلكومي يف 
�ستطرح مفرداته جمموعة  الت�سال من منظور حكومي  منظومة تطوير 
تقدمي  اجلل�سة  �ستحاول  ال��ع��رب، حيث  الإع��الم��ي��ني  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار  م��ن 
الراهنة واملتغريات  قراءة يف م�ستقبل الإع��الم احلكومي يف �سوء املعطيات 
املحيطة مبا فيها التطور التكنولوجي الكبري ومدى قدرة احلكومات على 
�ساهمت يف تغيري  واأدوات  التكنولوجيا من حلول وتقنيات  تبني ما قدمته 
الت�سال  م�ستقبل  يف  املوؤثرة  العنا�سر  حتليل  مع  الت�سال،  ا�سرتاتيجيات 
واأب����رز  ال��ر���س��م��ي واخل���ا����س،  الإع�����الم  اأدوار  ت��ك��ام��ل  بينها  احل��ك��وم��ي وم���ن 
التحديات التي قد تواجه الت�سال احلكومي على املديني القريب والبعيد، 
ل�سمان  التطوير  متطلبات  �ستناق�س  كما  ال�سلبية  تداعياتها  تفادي  و�سبل 
مواكبة الإعالم الر�سمي للمتغريات العاملية ل�سيما يف جمال �سن القوانني 

والت�سريعات والقواعد املنظمة للعمل الإعالمي. و�ستتناول اجلل�سة الثانية 
عالقة التطور التكنولوجي بالت�سال واأثر املن�سات اجلديدة والتكنولوجيا 
ت��ط��رح اجلل�سة  ح��ي��ث  ل��الت�����س��ال،  التقليدية  امل��ع��اي��ري  ت��ب��دي��ل  امل��ت��ط��ورة يف 
ت�ساوؤلت مهمة حول الكيفية التي ميكن للم�ستجدات يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات والت�سالت اأن تعزز قدرات الت�سال احلكومي؟ وماهي التاأثريات 
الإيجابية لتلك التقنيات يف هذا اخل�سو�س؟ وما ميكن اأن تقدمه من دعم 
تلك  الأخبار؟ وعالقة  ون�سر  اإنتاج  اأهمها  م�ستقبال يف جمالت معينة من 
املعلومات  واأمن  الإعالمي،  للقطاع  الت�سريعية  بالأطر  التقنية  امل�ستجدات 

وخ�سو�سية البيانات.
وتتطرق اجلل�سة للدور امل�ستقبلي ملنظومات الذكاء ال�سطناعي التي بداأت 
يف الدخول بقوة اإىل عامل الإعالم اأ�سوة بالعديد من القطاعات التي ت�سهد 
�سياق  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  بتلك  ال�ستعانة  نحو  �سريعا  حت��ول  حاليا 
الالزمة  التنظيمية  الأط��ر  اإيجاد  ميكن  وكيف  الرابعة،  ال�سناعية  الثورة 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال  يف  احلا�سلة  وال��ت��ط��ورات  املتغريات  ل�ستيعاب 
مع احلفاظ على اخل�سو�سية الالزمة للبيانات، كما تطرح اجلل�سة ت�ساوؤل 
حول مدى زيادة اأهمية اأمن املعلومات للحكومات وتاأثري ذلك على عمليات 

الت�سال اخلا�سة بها؟ .
زاوية  من  احلكومي  الت�سال  ملو�سوع  فتتناول  املنتدى،  جل�سات  ثالث  اأم��ا 
امل�ستفادة  والدرو�س  الأزم��ات  الفعال مع  التعاطي  على  القدرة  خا�سة وهي 
من عدد من التجارب ال�سابقة يف هذا املجال، اإذ تلقي اجلل�سة ال�سوء على 
النموذج احلديث لالت�سال الذي تتبناه احلكومات خالل الأزمات للتوا�سل 
مع اجلمهور وكذلك جميع الأطراف املعنية بالأزمة، وكيف ميكن ال�ستفادة 
من التكنولوجيا احلديثة يف امل�ستقبل ل�سمان ال�ستجابة ال�سريعة والفعالة 
ا�ستخال�سها من  ال��ت��ي مي��ك��ن  وال���درو����س  ال��ط��ارئ��ة والأزم������ات،  ل��ل��م��واق��ف 

ال�سراعات  اأ�سباب  لتفادي  امل�ساحلة  م��ب��ادرات  ببع�س  املتعلقة  املفاو�سات 
والنزاعات ب�سكل ا�ستباقي لتجنب اندلعها. و�ستناق�س اجلل�سة الدور املهم 
للمن�سات الإعالمية احلديثة يف تغيري الطريقة التي يتعاطى بها اجلمهور 
واق��ع جديد يف  اإىل خلق  اأدت  والتي  تن�سرها احلكومات  التي  املعلومات  مع 
التعامل مع الأزمات وا�سرتاتيجيات ال�ستجابة لها، كما �سيت�سمن النقا�س 
ا�ستعرا�س دور تقنيات مثل الذكاء ال�سطناعي و«البلوك ت�سني« يف تعزيز 

جهود �سنع ال�سالم وانهاء النزاعات حول العامل.
عمل  لور�سة  جل�ساته  راب��ع  احلكومي«  الت�سال  م�ستقبل  »منتدى  و�سيفرد 
ت�سارك فيها نخبة من قيادات الإعالم الإماراتي والعربي والعاملي ملناق�سة 
م�ستقبل تطوير العمل الإعالمي والعالقة التي تربط الإعالم باحلكومات 
مع ا�ستعرا�س التجربة الإماراتية املتميزة يف هذا اخل�سو�س والتي تقوم يف 
جوهرها على مبداأ ال�سراكة نحو النجاح، بينما ت�سعى ور�سة العمل للخروج 
امل�ستقبلي  التطوير  �سيناريوهات  اأف�سل  حتقيق  على  تعني  عملية  بنتائج 
الفعال لقطاع الإعالم من ناحية ولعالقة التعاون التي تربطه باحلكومات 
من جهة اأخرى. ي�سار اإىل اأن الدورة ال�سابعة للقمة العاملية للحكومات تركز 
على مناق�سة م�ستقبل املجتمع الإن�ساين من خالل �سبعة توجهات م�ستقبلية 
اأ�سا�سية هي: التكنولوجيا وتاأثريها على حكومات امل�ستقبل وال�سحة وجودة 
احلياة والبيئة والتغري املناخي والتجارة والتعاون الدويل والتعليم وعالقته 
ب�سوق العمل ومهارات امل�ستقبل والإعالم والت�سال بني احلكومات وال�سعوب 
اأكرث  القمة  اأعمال  يف  وي�سارك  وال�سيا�سات.  واملجتمعات  الأف��راد  وم�ستقبل 
بينهم  دول��ي��ة،  30 منظمة  دول��ة وممثلو   140 �سخ�سية من   4000 من 
خمتلف  من  ومبدعون  ومفكرون  �سركات  وروؤ���س��اء  وحكومات  دول  روؤ���س��اء 
انحاء العامل، يجتمعون لر�سم م�سارات التقدم والنماء الإن�ساين وا�ستك�ساف 

اأف�سل الفر�س ل�سناعة حكومات م�ستقبلية ترتقي بحياة الإن�سان.

منتدى �ملر�أة يف �حلكومة ي�سلط �ل�سوء على 
م�ساركتها يف قيادة �ملنظمات �لدولية

•• دبي-وام: 

»منتدى  خ��الل  من  للحكومات  العاملية  القمة  تناق�س 
املراأة يف احلكومة« املقام �سمن فعاليات دورتها ال�سابعة 
خالل الفرتة من 10 اإىل 12 فرباير اجلاري العديد 
يف  امل���راة  مب�ساركة  املتعلقة  وامل��و���س��وع��ات  امل��ح��اور  م��ن 
املنظمات  وق��ي��ادة  اإدارة  يف  وجناحها  احلكومي  القطاع 
دور  ال�سوء على  املنتدى  ي�سلط  الدولية كما  والهيئات 
م�ساركتها  املجتمعات عرب  تنمية  العامل يف  امل��راأة حول 

يف �سنع القرار.
املنتدى الذي �ستقعد جل�ساته خالل اليوم  وي�سارك يف 
الإمارات  دول��ة  املتحدثني من  نخبة من  للقمة  الثاين 

والعامل.
امل��دي��ر العام  ���س��ع��ادة م��رمي احل��م��ادي م�ساعدة  واأك����دت 
ل������الأداء وال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي مب��ك��ت��ب رئ��ا���س��ة جمل�س 
اأن  وامل�ستقبل  ال���وزراء  ���س��وؤون جمل�س  ال���وزراء يف وزارة 
الر�سيدة  روؤية وت�سجيع قيادتها  الإم��ارات بف�سل  دولة 
املراأة  متكني  جم��ال  يف  النجاحات  من  العديد  �سطرت 
القطاع  امل���ج���الت ل���س��ي��م��ا م�����س��ارك��ات��ه��ا يف  يف خم��ت��ل��ف 
اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ن��ي��اب��ي��ة  ال�سيا�سية  واحل��ي��اة  احل��ك��وم��ي 
متكني  مبجال  املعنية  امل��وؤ���س��رات  من  العديد  ت�سدرها 
املراأة كموؤ�سر ن�سيب املراأة يف قطاع التوظيف واحرتام 
املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني والتعليم وحمو الأمية اإىل 
دولة  تناف�سية  رفع  يف  اأ�سهمت  عديدة  موؤ�سرات  جانب 

الإمارات ومكانتها العاملية يف هذا املجال.
وقالت احلمادي » التجربة الإماراتية الرائدة يف جمال 
تبووؤ  من  ومتكينها  احلكومي  القطاع  يف  امل��راأة  اإ�سراك 
املواقع القيادية فيه جتربة تدعو للفخر والعتزاز حيث 
ت�سم حكومة الإمارات حاليا 9 وزيرات بن�سبة تبلغ نحو 
%29.5 من الت�سكيل الوزاري وهي من اأعلى الن�سب 
يف املنطقة كما متثل املراأة نحو %30 من العاملني يف 
ال�سلك الدبلوما�سي بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
بالإمارات من  ال�سرطي  ال�سلك  ن�سبة متثيلها يف  وتعد 
اأعلى الن�سب العاملية كما ت�سغل املراأة ن�سبة %17 من 
الحتادية  احلكومية  اجل��ه��ات  اإدارة  جمال�س  اأع�����س��اء 
الدولة  يف  ال��ع��م��ل  ���س��وق  م���ن   46.6% ن��ح��و  ومت��ث��ل 
ب�سفة عامة وت�سغل ن�سبة %66 من الكادر الوظيفي 
منا�سب  ت�سغلن   30% منهن  احل��ك��وم��ي��ة  ب��اجل��ه��ات 

قيادية و%15 يف وظائف تخ�س�سية واأكادميية.
للمراأة ودورها  الر�سيدة  اإن طموحات قيادتنا  واأ�سافت 
يف املجتمع مبا يف ذلك تواجدها وم�ساركتها يف القطاع 
اإجنازات  احلكومي ل تقف عند ح��دود.. ما حتقق من 
يف جم����ال مت��ك��ني امل�����راة واإع���ط���ائ���ه���ا ال��ف��ر���س��ة لتويل 
اأدوار  ا�ستهداف  مع  الدولة  يف  القيادية  املنا�سب  اأعلى 
اأكرب للمراأة يف خمتلف ميادين العطاء مبا  واإ�سهامات 
يف ذلك القطاع احلكومي وفق ما يتنا�سب مع قدراتها 
بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  توجيه �ساحب  اأك��ده  ما  وهو 
ن�سبة  الدولة »حفظه اهلل« برفع  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
 50% اإىل  امل��راأة يف املجل�س الوطني الحت��ادي  متثيل 
2019 وم���ع هذه  ال������دورة الن��ت��خ��اب��ي��ة  اع��ت��ب��ارا م���ن 
الن�سبة املرتفعة ت�سبح الإمارات يف املركز الأول اإقليميا 
و�ستكون من اأعلى الن�سب عامليا يف ن�سبة م�ساركة املراأة 
يف جمال التمثيل الربملاين وهو مثال على مدى الدعم 
الذي توليه الدولة للمراأة وحر�سها على توفري البيئة 
الداعمة لها والتي متكنها من القيام بدورها على الوجه 

الأكمل يف خدمة جمتمعها ووطنها اأ�سوة بالرجل.
ويناق�س »منتدى املراأة يف احلكومة« �سمن القمة العاملية 
القمة  اأي���ام  ث��اين  جل�ساته  �ستنعقد  وال��ت��ي  للحكومات 

العديد من املو�سوعات اخلا�سة بقدرة املراأة التميز يف 
جل�سة  ت�ستعر�س  اإذ  الرجل  اإىل  جنبا  احلكومي  العمل 
الدولية  املنا�سب  امل�ستقبل«  اإىل  الأمم  يقدن  »الن�ساء 
العريقة  العاملية  املنظمة  ه��ذه  يف  امل���راأة  تتبواأها  التي 
وقدرتها  الأمم��ي��ة  العمل  منظومة  �سمن  واإنخراطها 
هذه  ر�سيد  اإىل  ت�ساف  نوعية  اإجن���ازات  ت�سطري  على 
ت�سديها  اأو  الداخلية  اللجان  خالل  من  �سواء  املنظمة 
اأثبتت من خاللها املراأة  مللفات مهمة ومنا�سب قيادية 
املجالت  خمتلف  يف  والإجن����از  العمل  على  ق���ادرة  اأن��ه��ا 
يو�سف  ب��ن��ت  ���س��ارة  م��ع��ايل  اجل��ل�����س��ة  ه���ذه  وت�ست�سيف 
الأمريي وزيرة دولة للعلوم املتقدمة ومعايل كامبل بار 
نائب رئي�س جمهورية كو�ستاريكا ومعايل هيلني كالرك 

رئي�سة الوزراء ال�37 - نيوزيالندا.
نقطة  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  ومتثل 
اإنطالقة ملزيد من التكامل نحو خدمة املجتمعات وهو 
�سواء  ال��ع��امل  دول  م��ن  العديد  حتقيقه  على  تعمل  م��ا 
اأو  ل��الأف��راد  الأ�سا�سية  اخل��دم��ات  توفري  م�ستوى  على 
الدخول يف �سراكة لتنفيذ م�سروعات حيوية تهدف يف 
النهاية اإىل حتقيق اأهداف وجناحات م�سرتكة ولأهمية 
احلكومة«  يف  امل����راأة  »م��ن��ت��دى  يخ�س�س  امل��و���س��وع  ه���ذا 
العام  القطاعني  بني  »ال�سراكات  بعنوان  خا�سة  جل�سة 
واخلا�س مل�ستقبل اأكرث ازدهارا« يتحدث فيها ماريا ديل 
وال�سيا�سة القت�سادية  التخطيط  بيال غونزالو وزيرة 
ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر  ج��ون��زال��ي��ز  واأن�����س��ا  كو�ستاريكا 
الكرواتي  البنك  رئي�س  الدولية ومتارا بريكو  التجارة 
ملنتدى  العام  املدير  ك���ورازا  وك��اي��را  والتعمري  لالإن�ساء 
اجلل�سة  وتتطرق  واملجتمع..  لالقت�ساد  العاملي  امل���راأة 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  م��ن  احل��ك��وم��ات  اإ���س��ت��ف��ادة  كيفية  اإىل 
واخلربات املوجودة بني كوادره كما ت�ستعر�س املقومات 
بها  الإ�ستعانة  اخلا�س  للقطاع  ميكن  التي  احلكومية 

لتحقيق اإجنازات متقدمة.
والإدارة  امل����راأة   « ع��ن��وان  امل��ن��ت��دى وحت��ت  يخ�س�س  كما 
احل��ك��وم��ي��ة« ج��ل�����س��ة خ��ا���س��ة ي�����س��ت��ع��ر���س م���ن خاللها 
ت�سيفه من خالل  اأن  وم��ا ميكن  امل��راأة  دور  املتحدثون 
وال��ه��ي��ئ��ات احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ل��ل��دوائ��ر  اإدارت����ه����ا 
وكذلك  عليها  حت�سل  اأن  املمكن  م��ن  ال��ت��ي  وال��ف��ر���س 
الإجنازات التي حققتها الكثريات ممن ت�سدين للعمل 
التحديات  اجلل�سة  تناق�س  كما  ال��ع��امل..  ح��ول  ال��ع��ام 
التي قد تواجه املراأة خالل قيامها مبهام عملها وكفية 
والتحلي  اجل��ي��د  ال��ت��اأه��ي��ل  خ���الل  م��ن  عليها  ال��ت��غ��ل��ب 
..ويتحدث  القيادية  املنا�سب  ل�سغل  الالزمة  باملهارات 
عهود  معايل  احلكومية«  والإدارة  »امل���راأة  جل�سة  خ��الل 
بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لل�سعادة وجودة احلياة 
مدير عام مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء وماريا مانويل 
ليتاو ماركيز وزيرة �سوؤون الرئا�سة والتحديث الإداري 
يف ج��م��ه��وري��ة ال��ربت��غ��ال وج��ل��ي��م دي��ف�����س ع��م��دة �سانتا 
�سوزانا  ومعايل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  مونيكا يف 

برييلوفك وزيرة الدارة العامة مونتينيغرو.
الرابعة  اجلل�سة  احلكومة  يف  امل��راأة  منتدى  ويخ�س�س 
التنمية  جم����ال  يف  امل�������راأة  م�����س��ارك��ة  ح����ول  ل��ل��ح��دي��ث 
املجال  لهذا  الداعمة  ال�سيا�سات  وتطوير  الجتماعية 
واآفاق هذا الدور من خالل تنامي دور املراأة يف املجتمع 
وارتفاع �سقف م�ساركتها يف دفع م�سرية التنمية ب�سكل 
بو  عي�سى  بنت  ح�سة  معايل  اجلل�سة  يف  ويتحدث  ع��ام 
حميد وزيرة تنمية املجتمع ومت�سي لرو وزيرة �سوؤون 
تارو  اآدام  ت�سابي  وبينتو  �سي�سل  جمهورية  يف  الأ���س��رة 
ال�سغرية  امل�ساريع  الجتماعية ومتويل  ال�سوؤون  وزيرة 

يف جمهورية بنني.

» منتدى تغري �ملناخ « خطوة لو�سع �حلكومات على م�سار �أكرث فاعلية حلماية �لبيئة

طرق دبي تكرم �لدفعة �لثانية من خريجي برنامج  متكني مع �لهيئة 

•• دبي -وام:

بيئة  يف  حلق  ال��ذي  ال�سرر  حلجم  العاملية  التقديرات  تلقي 
املا�سية بظاللها على جهود  الأع���وام  خ��الل  الأر����س  وم��ن��اخ 
ال�ستدامة  بالتزاماتها جتاه حتقيق  للوفاء  العامل  حكومات 
الأر�س  عمر  اأن  افرت�ست  علمية  جتربة  اأظهرت  اإذ  البيئية، 
التي حلقت بالبيئة  والأ�سرار  التغريات  كافة  اأن  اأعوام،   10
واأثرت على مكوناتها حدثت خالل ال� 15 ثانية الأخرية من 
تلك ال�سنوات الع�سر، ليربهن علماء الأر�س من خالل هذه 
التجربة حجم الآثار ال�سلبية التي ت�سبب بها الن�ساط الب�سري، 
خ�سو�سا يف جمال التغري املناخي الذي يعد التحدي الأكرب 
الرئي�سية  املنتديات  اأح��د  اأعمال  حم��ور  ي�سكل  وال��ذي  عامليا، 
التي تنظمها القمة العاملية للحكومات ل�ست�سراف اآثار تغري 
املناخ والعمل على ت�سميم احللول املنا�سبة لتحدياته. ويجمع 
»منتدى التغري املناخي«، املنعقد �سمن اأعمال القمة العاملية 
للحكومات 2019 يف دبي خالل الفرتة من 10-12 فرباير 
اجلاري، نخبة من �سناع القرار وم�سوؤويل املنظمات الدولية 
املتخ�س�سة واخلرباء لت�سليط ال�سوء على مدى تفاقم الأثار 
ال�سلبية لتداعيات التغري املناخي على �سحة الب�سر والبيئة، 
وحتفيز العمل لإيجاد حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ على املدى 
معها،  والتكيف  املناخي  التغري  تداعيات  من  للحد  القريب 
وحتقيق اللتزام باتفاق باري�س للمناخ واأهداف الأمم املتحدة 

للتنمية امل�ستدامة 2030.
ومبنا�سبة ا�ست�سافة القمة العاملية للحكومات ملنتدى خمت�س 
بالتغري املناخي، اأكد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي 
وزير التغري املناخي والبيئة، اأن اإتاحة القمة فر�سة مناق�سة 
ق�سية التغري املناخي احلا�سمة والتي ت�ستحوذ على قدر كبري 
الب�سرية  اأم��ام  �سعوبة  الأك��رث  التحدي  ومتثل  الأهمية  من 
جمعاء، يعك�س مدى حر�س دولة الإمارات على تاأكيد �سرورة 
اإ����س���راك ال��ع��امل يف ن��ق��ا���س ج���اد ي��ه��دف اإىل حت��ف��ي��ز اجلهود 
الدولية وت�سجيع الأفكار املوؤثرة التي من �ساأنها اإيجاد حلول 
جذرية للتحديات التي يواجهها العامل فيما يتعلق بتحديات 
التغري املناخي، التي ت�سكل ق�سية م�سريية ترتبط مب�ستقبل 

الأجيال احلالية والقادمة يف خمتلف بقاع الأر�س، مع تنامي 
وا�سحة  ومعايري  اأ�س�س  و�سع  نحو  العاملية  امل�سوؤولية  حجم 
جلهد م�سرتك تت�سافر فيه الأفكار للحد من تلك التغريات 

املناخية والتكيف معها.
ونوه معاليه اإىل اأن ر�سالة وزارة التغري املناخي والبيئة تقوم 
على العمل مع ال�سركاء حلماية البيئة واملحافظة على مواردها 
وتنميتها وا�ستثمارها بكفاءة ل�سمان ا�ستدامتها، التزاما بنهج 
دولة الإمارات يف هذا اخل�سو�س وتنفيذا لتوجيهات القيادة 
الر�سيدة باإيجاد كافة املقومات الالزمة للحفاظ على البيئة 
وحمايتها و�سون مواردها كر�سيد لالأجيال القادمة، واإعمال 
لروؤية دولة الإمارات القائمة على اأ�سا�س ال�ستثمار يف اإر�ساء 
اأ�س�س م�ستقبل وافر مزدهر ووافر الفر�س ، ميكن لالأجيال 
قوامه  بنهج  والتطوير  البناء  م�سرية  موا�سلة  فيه  القادمة 
�سمن  امل��ن��اخ��ي«  التغري  »منتدى  انعقاد  وي��اأت��ي  ال���س��ت��دام��ة. 
للحكومات عقب  العاملية  القمة  ال�سابعة من  الن�سخة  اأعمال 
اأيام من اإعالن اأنطونيو غوتريي�س، اأمني عام الأمم املتحدة 
لالجتماع  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ا�ست�سافة  ع��ن 
اأبوظبي  بالعا�سمة  للمناخ  املتحدة  الأمم  لقمة  التح�سريي 
يف يونيو املقبل، يف اإ�سارة تقدير للدور الكبري الذي تقوم به 
الدولة يف جمال دعم اجلهود العاملية الرامية للحفاظ على 
البيئة واأخذ التغري املناخي الذي ي�سهده العامل اإىل منعطف 
اإي��ج��اب��ي ل��ت��ف��ادي ال��ت��داع��ي��ات اخل��ط��رية ال��ت��ي ق��د تنجم عن 
ال�ستمرار يف ذات املمار�سات اخلاطئة التي ي�سهدها العامل مبا 
جتلبه من نتائج خطرية مثل النحبا�س احلراري والت�سحر 
قد  التي  اجل�سيمة  التحديات  من  وغريها  البيئي  والتلوث 

تهدد الأجيال احلالية وم�ستقبل الأجيال القادمة.
ويت�سمن املنتدى اجتماع مائدة م�ستديرة رفيع امل�ستوى حتت 
التاأثريات  ي�ستعر�س  العامة«،  وال�سحة  املناخ  »تغري  عنوان 
توؤدي  والتي  املناخي  التغري  عن  الناجمة  العاملية  ال�سحية 
الدموية  والأوعية  القلب  واأمرا�س  التغذية،  �سوء  زي��ادة  اإىل 
تنتقل  التي  والأم��را���س  واحل�سا�سية،  التنف�سية،  والأم��را���س 
ع��ن ط��ري��ق امل��ي��اه وغ���ريه���ا، وي��ب��ح��ث الج��ت��م��اع ك��ي��ف ميكن 
للحكومات واملنظمات واجلهات املعنية حماية �سحة الإن�سان 

اأج���ل امل��ن��اخ. ووف��ق��ا لتقرير تقييمي  م��ن خ���الل ال��ع��م��ل م��ن 
تداعيات  ل��ت��اأث��ريات  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزارة  اأع��دت��ه 
التغري املناخي املحتملة واآليات التكيف معها على القطاعات 
والطاقة  ال�سحة  ت�سمل  والتي  الإم����ارات،  دول��ة  يف  الرئي�سة 
وت�سرر  احل����راري،  الإج��ه��اد  ف��اإن  والبيئة،  التحتية  والبنية 
ال�سحية  الرعاية  خدمات  وتعطل  ال�سحية  التحتية  البنية 
متثل التحديات الأهم التي من املمكن اأن يت�سبب فيها التغري 

املناخي.
من  نخبة  ومب�ساركة  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  وتهدف 
املنتدى  واأث����ر  قيمة  ت��اأك��ي��د  اإىل  وامل��خ��ت�����س��ني  ال���ق���رار  ���س��ن��اع 
كخطوة متهيدية ميكن عربها حتديد اآليات وحلول للجهود 
لقمة  ا�ستعدادا  التنفيذ،  بذلها ووترية هذا  املطلوبة وكيفية 
العام  م��ن  �سبتمرب  يف  �ستعقد  ال��ت��ي  للمناخ  امل��ت��ح��دة  الأمم 
اجلاري، و�ست�ست�سيف العا�سمة الإماراتية اأبوظبي الجتماع 

التح�سريي لها يف يونيو املقبل.
“تغري املناخ يف عامل  وي�سهد املنتدى عقد جل�سة عامة حول 
القرار  �سناع  خاللها  �سيعمل  الأطراف”،  متعدد  مت�سكك 
املناخ،  اأج��ل  من  العمل  يف  التعددية  تعزيز  على  واملخت�سون 
وموؤ�س�ساتها  ل��ل��ح��ك��وم��ات  مي��ك��ن  ك��ي��ف  ي�ستك�سفون  و���س��وف 
بالتزاماتها  تفي  حتى  اليوم  �سيا�سات  يف  تتنقل  اأن  الدولية 
“تغري  ب��ع��ن��وان  ع��ام��ة  جل�سة  امل��ن��ت��دى  يتخلل  كما  امل��ن��اخ��ي��ة. 
البحار  له  تتعر�س  ما  على  تركز  املناخ و�سحة حميطاتنا”، 
وغريها  وت��ل��وث،  جائر  و�سيد  وا�سع  تدمري  من  واملحيطات 
املمار�سات  مواجهة  و�سبل  اخلطرية،  ال�سلبية  التاأثريات  من 
اخلاطئة املت�سببة يف تلك التحديات وا�سعة النطاق. يذكر اأن 
دولة الإمارات العربية املتحدة تويل م�ساألة املناخ وال�ستدامة 
البيئية اأهمية كبرية، حيث تعهدت الدولة يف اإطار التزاماتها 
ال�ستدامة  بو�سع  باري�س”،  “اتفاق  اأهمها  وم��ن  ال��دول��ي��ة، 
ذلك  يف  مبا  التطويرية،  وخططها  ا�سرتاتيجياتها  قلب  يف 
و”ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة   ،”2021 الإمارات  “روؤية 
من مزيج  النظيفة  الطاقة  اإ�سهام  لزيادة  2050” الرامية 
“اخلطة  وك��ذل��ك   ،50% اإىل  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي  ال��ط��اق��ة 

الوطنية لتغري املناخ 2050-2017”. 

•• دبي -وام:

كرم �سعادة مطر الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين 
خريجي  من  الثانية  الدفعة  بدبي  واملوا�سالت  الطرق  بهيئة 
خريجا   25 ع��دده��م  “ والبالغ  الهيئة  م��ع  “ متكني  برنامج 

وخريجة جامعيني.
وياأتي الربنامج �سمن مبادرات الهيئة يف عام اخلري التي �سبق 
اأن اأعلنه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
عدد  ح�سول  يف  الربنامج  اأ�سهم  اهلل” حيث  “حفظه  ال��دول��ة 

اإمتامهم  بعد  الهيئة  كادر  من اخلريجني على وظائف �سمن 
التدريبني النظري والعملي.

الهيئة”  م��ع  “متكني  برنامج  اإن  الطاير  مطر  �سعادة  وق��ال 
ميثل اإحدى ثمار مبادرات الهيئة الداعمة لعام اخلري ويهدف 
ال��دول��ة - ممن مر على  وبنات  اأب��ن��اء  لتدريب اخلريجني من 
تخرجهم عام دون التحاقهم بوظيفة - على اأف�سل ممار�سات 
�سوق  اإىل  بثقة  للدخول  لتاأهيلهم  والإداري  الوظيفي  العمل 
العمل عرب مهارات تعزز قدرتهم على تويل مهام وظيفية وفق 
الهيئة على  يعك�س حر�س  الذي  الأم��ر  الأكادميية  جمالتهم 

لعب دور فعال يف توطني الوظائف والدفع بكوادر موؤهلة اإىل 
القطاعات الوظيفية.

كانت الهيئة قد اأطلقت برنامج “متكني مع الهيئة” لتدريب 
اأ�سهر   6 مل��دة  امل��واط��ن��ني  خريجي وخ��ري��ج��ات اجل��ام��ع��ات م��ن 
ممن مل يلتحقوا بوظائف خالل عام من تخرجهم لتاأهيلهم 
لالنخراط يف �سوق العمل وتلقى منت�سبو ومنت�سبات الربنامج 
ور�س عمل يف املهارات ال�سلوكية والإدارية ف�سال عن تدريبهم 
من  املزيد  لإك�سابهم  الهيئة  وموؤ�س�سات  قطاعات  خمتلف  يف 

اخلربات العملية.
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العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايه اف لالن�ساءات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1076072 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ايه اف لالن�ساءات �س.ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الوفراء لت�سليح انابيب 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الهيدروليكية رخ�سة رقم:1057606 
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة عبداهلل جمعه حممد احلو�سني
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فالييل م�سطفى مويدين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1186612 
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة علي حمد عمر العامري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سوبها في�سو امبهاران �سيتيار %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الن�سامة لالطارات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1546432 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اني�س كوتان مالتريي %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مالتريي كوتاي مالتريي كوتان %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يو�سف حممد خليفة حممد الزعابي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مالتريي كوتاي مالتريي كوتان 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف يو�سف حممد خليفة حممد الزعابي

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نوبلز للتجهيزات الفندقية 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:2511870 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سامل حممد علي الكثريي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رميون نعيم البقاعي %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رميون نعيم البقاعي 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سهيل هالل خلف هالل املزروعي

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

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ح�سانة اطفايل  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1200683 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبدالرحمن عبداهلل ح�سني بن طالب الها�سمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

اإعــــــــــالن
للمختربات  لبز  ال�س�����ادة/مينا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الطبية ذ.م.م رخ�سة رقم:2113537 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة زينب نادر ال�سيخ خزعل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سمارت بزني�س خلدمات ادارة املن�ساأت �س.ذ.م.م
 SMART BUSINESS FACILITES MANAGEMENT SERVICES LLC

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

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

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

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

CN 23375787:بيرت وي للرجال رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

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

CN 2333676:فري�س اند هاو�س رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

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

 CN 1072633:هارون اخلوري رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
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 )اأبوظبي(

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ابوظبي الوطنية للمواد 

الغذائية مملوكة لفودكو القاب�سة �س.م.ع- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1005257 

null*null تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل
مملوكة  الغذائية  للمواد  الوطنية  ابوظبي  �سركة  من/  جتاري  ا�سم  تعديل 

لفودكو القاب�سة �س.م.ع- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 ABU DHABI NATIONAL FOODSTUFF CO OWNED BY FOODCO

HOLDING- P.J.S.C- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ �سركة ابوظبي الوطنية للمواد الغذائية- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ABU DHABI NATIONAL FOODSTUFF CO- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

اإعــــــــــالن
املواد  ال�س�����ادة/ال�سموخ الوطنية لتجارة  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الغذائية  رخ�سة رقم:1704457 
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ ال�سموخ الوطنية لتجارة املواد الغذائية

AL SHUMOOKH NATIONAL FOODSTUFF TRADING

اىل/ال�سموخ الوطنية لتجارة املواد الغذائية- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
AL SHUMOOKH NATIONAL FOODSTUFF TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كاب�سا للهند�سة واملقاولت

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1317859 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حامد احمد ح�سني حممد فدعق من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حامد احمد ح�سني حممد فدعق من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اوم براكا�س رام لري فيثواكارم %49

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ كاب�سا للهند�سة واملقاولت

CAPSA ENGINEERING & CONTRACTING

اىل/كاب�سا للهند�سة واملقاولت ذ.م.م
CAPSA ENGINEERING & CONTRACTING LLC

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

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

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1242393 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ربيع احل�سن عبداملطلب %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبدال�سالم يو�سف ح�سن را�سد اليافعي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبدال�سالم يو�سف ح�سن را�سد اليافعي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ مطعم وكافترييا طريق ال�سحراء

DESERT ROAD RESTAURANT & CAFETERIA

اىل/مطعم وكافترييا طريق ال�سحراء ذ.م.م
DESERT ROAD RESTAURANT & CAFETERIA LLC

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

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

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1483663 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد عبيد �سعيد مبارك املن�سوري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ ا�سافة زاهر حممد ر�سدي عو�س %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مبارك عبيد �سعيد مبارك �ساملني املن�سوري

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ مطعم برو�ستد امليدان
BROSTED AL MEDAN RESTURANT

اىل/مطعم الكوخ جريل ذ.م.م
AL KUKH GRILL RESTURANT LLC

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

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

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

اإعــــــــــالن
الت�سخي�سي  بيوتك  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب )خمترب طبي( ذ.م.م  رخ�سة رقم:1010464 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مالدا مامون الهام %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زينب نادر ال�سيخ خزعل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مالدا مامون الهام 

املن�ساأت  ادارة  خلدمات  بزني�س  �سمارت  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

Smart Business Facilites Management Services LLC س.ذ.م.م�

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سذى الورود لالزهار 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1057684 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيما علي �سامل عبداهلل احل�سرمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوكليت ا�ستي�سن

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2574755 
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة 17.50*1.15 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ �سوكليت ا�ستي�سن
CHAKLEET STATION

اىل/ خفايا كافيه
KHAFYA CAFE

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�ساط/ا�سافة م�سروبات باردة و�ساخنة )5630004(

تعديل ن�ساط/حذف بيع ال�سوكولته- بالتجزئة )4721014(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

اإعــــــالن رقــم: 2019-59
»ADAFZ00169« :حتويل الرخ�سـة رقــم

�ساحب الرخ�سة: العاملية لتكرير املعادن الثمينة ذ.م.م
International Precious Metal Refiners LLC

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي
ال�سركة  رخ�سة  حت��وي��ل  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  مل��ط��ارات  احل���رة  املنطقة  تعلن 

املذكورة اأعاله على النحو التايل:
من/ املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

التنمية  ل���دائ���رة  ت��اب��ع��ة  ���س��ن��اع��ي��ة  رخ�����س��ة  اإىل:  ال��رخ�����س��ة  حت���وي���ل 
IN-2003167 القت�سادية- اأبوظبي حتت رخ�سة رقم

اأو اعرتا�س مراجعة املنطقة احلرة  اأي حق  اأو جهة  فعلى كل �سخ�س 
ملطارات اأبوظبي خالل اأ�سبوعني من تاريخ الإعالن دون حتمل املنطقة 

اأدنى م�سوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12550 
بتاريخ 2019/2/8

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

رويال �سو لتنظيم �ملعار�ش- ذ م م
يعلن/ اإك�س اإ�س ملراجعة وتدقيق احل�سابات اأنه بناء على حكم حمكمة 
اأبوظبي البتدائية-املحكمة التجارية بتاريخ 2018/09/25 بدائرة 

الق�ساء يف ابوظبي تقرر حل وت�سفية �سركة
 رويال �سو لتنظيم املعار�ش- ذ م م

 CN-1171921 بالرقم  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  �سادرة 
ق�سائي  كم�سفي  رحمه  اآل  �سالح  دروي�س  ر�سا  ال�سيد/  وتعيني 
لل�سركة.. فعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
هذا  تاريخ  من  يوما   45 اأق�ساها  مدة  خالل  وذلك  املعني  امل�سفى 

العالن. 
 هاتف رقم043287778  فاك�س 043284449 �س.ب 8002 دبي- 

�سارع ال�سيخ زايد-اخلليج التجاري مكتب رقم 1005 برج اوبال.

�إعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 
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اأخبـار الإمـارات
حاكم �لفجرية يح�سر ماأدبة غد�ء خالد حممد �لأ�سم مبنا�سبة زفاف جنليه

•• الفجرية-وام: 

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية و�سمو ال�سيخ حممد بن حمد 
بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية ماأدبة الغداء التي اأقامها خالد حممد الأ�سم بفندق ال�سيجي بالفجرية، مبنا�سبة 
زفاف جنليه “ عبداهلل واأحمد “ اإىل كرمية حممد عبداهلل الغيالين وكرمية اإبراهيم عبداهلل الكندي. وهناأ �ساحب 

ال�سمو حاكم الفجرية العري�سني، متمنيا لهما حياة اأ�سرية �سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.
كما ح�سر ماأدبة الغداء .. ال�سيخ مكتوم بن حمد ال�سرقي رئي�س نادي الفجرية الريا�سي الثقايف، وال�سيخ عبداهلل بن 
حمد بن �سيف ال�سرقي، رئي�س احتاد الإمارات لبناء الأج�سام واللياقة البدنية، وال�سيخ اأحمد بن حمد بن �سيف ال�سرقي، 
ومعايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة، ومعايل �سعيد بن حممد الرقباين امل�ست�سار اخلا�س 
ل�ساحب ال�سمو حاكم الفجرية، و�سعادة حممد �سعيد ال�سنحاين مدير الديوان الأمريي يف الفجرية، وعدد من مدراء 

الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية يف الفجرية وجمع من الأعيان والأهل والأ�سدقاء.

مركز عجمان لالإح�ساء: �سهر �لبتكار 
يخدم �لأجندة �لوطنية و�ملجتمع

•• عجمان- وام:

التنفيذي  امل��دي��ر  ه��اج��ر احلبي�سي  ال��دك��ت��ورة  ���س��ع��ادة  اأك���دت 
ملركز عجمان لالإح�ساء والتناف�سية ان �سهر البتكار يف دولة 
لقيادة  وطنية  واأج��ن��دة  وطنيا  حدثاً  مُيثل  اأ�سبح  الإم���ارات 
دولة الإم��ارات. و او�سحت احلبي�سي ان ل�سهر البتكار عدة 
مبتكرة  اأدوات  اإي��ج��اد  ومتكني  تعزيز  منها  رئي�سية  اأه���داف 
وحلول حديثة تعمل على دعم ومتكني املجتمع نحو م�ستقبل 

اأف�سل وفق اأف�سل املعايري.

ينظم برعاية طحنون بن زايد خالل الفرتة 11-12 مار�ش القادم

»هيئة �لطو�رئ« ت�ست�سرف م�ستقبل �لأزمات و�لكو�رث يف موؤمترها �لدويل �ل�ساد�ش
•• اأبوظبي-الفجر:

م�ست�سار  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  من  كرمية  رعاية  حتت 
الأمن الوطني تنظم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث« 
موؤمتر ادارة الطوارئ والزمات )cemc   )حتت �سعار »ا�ست�سراف م�ستقبل 
الطوارئ والأزمات: قدرات وحتديات« خالل الفرتة من  11 اإىل 12 مار�س 

ال�سعديات. ريجي�س  �سانت  بفندق  اأبوظبي،  يف   2019
الهيئة  عام  مدير  احلو�سني  حممد  جمال  د.  �سعادة  �سرح  ال�سدد  هذا  ويف 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اأن تنظيم هذا املوؤمتر الدويل 
يف دورته ال�ساد�سة ياأتي يف اإطار تنفيذ توجيهات القيادة الر�سيدة يف الدولة، 
حيث اأْوَلْت »الهيئة« اهتماماً فائقاً بعقد املوؤمترات الدولية لإدارة الطوارئ 
الُق�سوى من  ال�ستفادة  الإم���ارات، بهدف  اأر���س  وال��ك��وارث على  والأزم���ات 
التجارب واخلربات والتقنيات العاملية، التي ت�ساهم يف تعزيز دورها وقدراتها 
اأكرب عدد  ا�ست�سافة  والكوارث. وذلك عرب  والأزم��ات  الطوارئ  يف مواجهة 
مم��ك��ن م��ن ال��ك��ف��اءات واخل����رباء يف ه���ذا امل��ج��ال، م��ن خُم��ت��ل��ف دول العامل 

وموؤ�س�ساته ومنّظماته.
وقدم �سعادته ال�سكر والتقدير اإىل �سمو ال�سيخ طحنون بن زايد اآل نهيان، 

م�ست�سار الأمن الوطني على رعايته الكرمية لهذا املوؤمتر.
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث بف�سل دعم  اإن  وقال: 
القيادة احلكيمة باتت ت�سكل عالمة م�سيئة، و�سرحا رائداً يف م�سرية البناء 
والإبداع،  الن�ساط  من  �سعلة  جعلها  مما  الدولة،  ت�سهدها  التي  والتطوير، 
والتواجد على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل، واأ�سبحت الهيئة اليوم 
رائدة يف جمال حماية مكت�سبات الوطن من خالل منظومة وطنية لإدارة 

الطوارئ والأزمات والكوارث.
واأكد على الأهمية ال�سرتاتيجية لهذا املوؤمتر، الذي يتبواأ مرتبة متقدمة 
يف ت�سل�سل الأهداف التي ت�سعى »الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
جهود  وفعالية  اأداء  وحت�سني  الوعي  زي��ادة  بغية  حتقيقها،  اإىل  وال��ك��وارث« 

قدرات ال�ستجابة للطوارئ يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
واأو�سح اأن الهدف من تنظيم هذا املوؤمتر هو الرتقاء بواقع اإدارة الطوارئ 
والأزمات والكوارث يف دولة الإمارات العربية املتحدة ب�سكل خا�س، ومنطقة 
فيه،  امل�ساركني  متكني  عرب  ع��ام،  ب�سكل  وال��ع��امل  الأو���س��ط  وال�سرق  اخلليج 
مبا  ل�سيما  ��ق،  ُم��ع��مَّ ب�سكل  العاملية  واخل����ربات  ال��ت��ج��ارب  اإىل  ف  ال��ت��ع��رُّ م��ن 
يتعّلق بتن�سيق العمل واإدارة الأزمات من جانب، والرتقاء بالوعي واملعرفة، 
حول احلاجة اإىل مفهوم متكامل لكّل ما يرتبط باإدارة الطوارئ والأزمات 

والكوارث من جانب اآخر.
اإدارة الطوارئ والأزم��ات )cemc  ) هذا العام يكت�سب  اإن موؤمتر  وق��ال: 
اأهمية خا�سة يف �سوء التهديدات واملخاطر املختلفة املتزايدة. وظهور اأنواع 
جديدة ومعقدة من املخاطر والتهديدات غري التقليدية، كذلك املتغريات 
الناجمة عنها.  املت�سارعة والتهديدات  التكنولوجية والتقنية واللكرتونية 
لبناء  وال�ستعداد  �سحيح  ب�سكل  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  يتطلب  ال��ذي  الأم��ر 
القدرات ملواجهة التحديات واملخاطر، و�سرورة تعزيز التعاون الدويل لبحث 
الأ�ساليب احلديثة يف اإدارة الكوارث والأزمات، ودرا�سة املتغريات العاملية من 
والإجراءات  والربامج  واعداد اخلطط  وتداعياتها وحلولها،  اأ�سبابها  حيث 
الالزمة. واأكد اأن اختيار عنوان » ا�ست�سراف م�ستقبل الطوارئ والأزمات – 
والعمل  التعاون  باأهمية  التام  الوعي  من  انطالقاً  » جاء  ق��درات وحتديات 
اجلماعي على م�ستوى دول العامل. من خالل �سياغة م�ستقبل جديد لإدارة 

اأ�س�س عامٍل بال  اإر�ساء  الأزم��ات والطوارئ يف ظل التحديات املتزايدة، بغية 
الأم��ن وال�ستقرار والطماأنينة  ب��اأن يعّم  الآم��ال  اأزم��ات، يف ظل  اأو  خماطر 
على  املحافظة  ا�سا�سها  م�ستدامٍة  لتنميٍة  و���س��وًل  اأج��م��ع،  العامل  وال��رخ��اء 
يهدف  والأزم���ات«،  الطورائ  اإدارة  »موؤمتر  اأن  واأ�ساف  واملكت�سبات.  الأرواح 
اإىل رفع م�ستوى املعرفة واجلاهزية لدى اجلهات املعنية يف دولة الإمارات 
ملواجهة  ت�ستخدم  ال��ت��ي  وال��و���س��ائ��ل احل��دي��ث��ة  الأن��ظ��م��ة  وامل��ن��ط��ق��ة، وح���ول 
بني  امل�سرتك  التعاون  وتنظيم  وت�سجيع  املحتملة،  ال��ط��وارئ  �سيناريوهات 
الدول املتجاورة على امل�ستوى الإقليمي، وتبادل اخلربات املتعلقة بالطوارئ 
والأزمات على امل�ستوى العاملي، واحلر�س على اإيجاد اأف�سل الأ�ساليب يف اإدارة 
والأزمات  الطوارئ  الوطنية لإدارة  الهيئة  �سعادة مدير عام  الطارئ. وقال 
والكوارث: اإن ح�سور نخبة متميزة من كبار امل�سوؤولني واخلرباء واملخت�سني 
والأكادمييني واملهتمني، واملوا�سيع الغنية التي �سيتناولها املوؤمتر وي�ست�سرف 
فيه م�سقبل الطوارئ والأزمات، يعززان من املكانة العاملية لهذا املوؤمتر. كما 
اأنه فر�سة مثالية لعر�س التجارب واخلربات، وُخال�سة املعارف واملعلومات، 
التي �ست�ساهم يف بلورة اأفكار َينُتُج عنها تو�سيات ُت�سيء الطريق ل�ست�سراف 
واآثارها،  وتداعياتها  والأزم��ات  الكوارث  ملواجهة  ومتطورة  حديثة  اأ�ساليب 

مما ي�ساعد يف احلدِّ من اخل�سائر املادية والب�سرية على حد �سواء.
اإدارة  املتعلقة مب�ستقبل  املحاور  العديد من  اإىل  �سيتطرق  املوؤمتر  اأن  وب��نّي 
الذكاء  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال���ط���وارئ  اإدارة  م�ستقبل  م��ن��ه��ا،  والأزم������ات  ال���ط���وارئ 
وال�ستعداد  الكوارث،  خماطر  من  للحد  والأط��ر  وال�سيا�سات  ال�سطناعي، 
واجلاهزية لالأحداث الكربى، والدرو�س امل�ستفادة من التعايف من الزمات.

كما يت�سمن املوؤمتر اإعداد ور�س عمل عدة حول ق�سايا وم�سائل مهمة، ومنها 
دور الفرد يف ال�ستجابة للطوارئ -الربنامج التطوعي لال�ستجابة للطوارئ، 

وتوقع ما هو غري متوقع يف عمليات ال�ستجابة للجهات يف بيئة التهديدات 
والنووية،   والإ�سعاعية  والبيولوجية  الكيميائية  وال��ط��وارئ  املتوقعة،  غري 
ال�ستجابة  كيفية  و   ،2018 رو�سيا  -م��ون��دي��ال  ال��ك��ربى  الفعاليات  اإدارة 
لالأزمات ال�سيربانية الوطنية، واملنظومة الوطنية لالإنذار املبكر. كما اأكد 
اأن مناق�سة  مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث 
مثل هذه املحاور ال�سرتاتيجية واملوا�سيع والق�سايا الهامة يف موؤمتر دويل، 
ق من  توؤكد اأن الدول والهيئات واملنظمات املحلية، مهما ا�ستطاعت اأن حُتقِّ
م خالل م�سرية بنائها، فاإنها بحاجة اإىل تبادل التجارب واخلربات واآخر  تقدُّ

ما تو�سل اإليه العامل يف هذا املجال.
وقدم �سعادة د. جمال احلو�سني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 
الداعمة  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ه��ات  اإىل  والتقدير  ال�سكر  وال��ك��وارث  والأزم����ات 

والراعية وال�سركاء امل�ساهمني يف تنظيم هذا احلدث الدويل الكبري.
يذكر اأن موؤمتر اإدارة الطوارئ والأزم��ات cemc (  )، جنح منذ انطالق 
مة من الهتمام على  2008، ليحتل مرتبة متقدِّ ن�سخته الأوىل يف العام 
ا�ستقطاب جمموعات هامة من  نه من  وال��دويل،  متكُّ الإقليمي  امل�ستويني 
اأنحاء العامل بالإ�سافة اإىل ا�ست�سافته  اخلرباء وال�سرتاتيجيني من كافة 

ل�سخ�سيات عاملية وعربية بارزة. 
ويعد احلدث الأول والأبرز من نوعه على م�ستوى منطقة اخلليج وال�سرق 
العامليني يف  اخل��رباء  لنخبة من  ال��روؤى  لتبادل  ة  ي�سّكل من�سَّ اإذ  الأو���س��ط، 
املحا�سرات  من  �سل�سلة  عرب  املنطقة،  يف  واملهتّمني  ال��ط��وارئ  اإدارة  جم��ال 
ل اإىل اأف�سل احللول والإج��راءات التي مُيكن  وور�س العمل، اأماًل يف التو�سّ
اتخاذها يف مواجهة الطوارئ والأزمات، من اأجل تفادي وقوعها اأو التخفيف 

من خ�سائرها والتعايف من اآثارها على خمتلف امل�ستويات.

نادي تر�ث �لإمار�ت ي�سارك يف فعاليات »يوم �لبيئة �لوطني« 
•• ابوظبي-االمارات:

���س��ارك ن��ادي ت��راث الإم����ارات ممثال 
بادارة البيئة وال�سحة وال�سالمة يف 
فعاليات يوم البيئة الوطني، والذي 
كل  من  فرباير  من  الرابع  ي�سادف 
ع���ام يف ح��دي��ق��ة ال��ب��اه��ي��ة ال��ع��ام��ة يف 
اأب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ع��دي��د من 
اجلهات احلكومية الر�سمية.   وقال 
العلي  ح�����س��ن  ع��ب��دال��ك��رمي  ال�����س��ي��د 
رئ��ي�����س ق�����س��م ال�������س���وؤون ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 
ن���ادي ت���راث الإم�����ارات: »ل��ق��د اأقمنا 
البيئة  ي��وم  مبنا�سبة  الفعالية  ه��ذه 
الوطني، والتي ا�ستملت على العديد 
من الفقرات املتنوعة، ومنها الألعاب 

البيئية والبزل والر�سم والزراعة«.
الفعالية  هذه  متت  العلي:  واأ�ساف 
اأب��وظ��ب��ي، الداعم  ب��ل��دي��ة  مب�����س��ارك��ة 
احلقيقي لنا من خالل توفري مكان 
اإقامة الفعالية، وهي حديقة الباهية 
الن�سائي  اأب��وظ��ب��ي  مركز  ���س��ارك  و   .

والر�سم،  والتلي  اليدوية  بالأ�سغال 
�سارك  ل��ل��رج��ال  ال�����س��م��ح��ة  وم���رك���ز 
ب��ع��ر���س ال�����س��ق��ور، ف��ي��م��ا ق���ام مركز 
احل�سور  بتعليم  املزارعني   خدمات 
ال�سحيحة  والطرق  الزراعة  كيفية 
للزراعة واملحافظة عليه.كما قدمت 
الأن�سطة  العديد من  ال�سحة  دائرة 

ال����دم ل��ل��ت��ربع ب���ال���دم، وم���رك���ز زايد 
الأع�ساب  اختيار  بكيفية  لالأع�ساب 
واأ�سار  للج�سم.   وفوائدها  املنا�سبة 
اأقيمت  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  اإىل  ال��ع��ل��ي 
وم�سائية،  �سباحية  مرحلتني  على 
العديد  �سباحاً  احلديقة  وا�ستقبلت 
امل����دار�����س، ح��ي��ث و����س���ل العدد  م���ن 

زايد لبحوث  »اإن جممع  التقليدي: 
الأع�������س���اب وال���ط���ب ال��ت��ق��ل��ي��دي قام 
البيئة  ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  ب��امل�����س��ارك��ة يف 
ال����وط����ن����ي، وذل�������ك ل���ن�������س���ر ال���وع���ي 
ال�����س��ح��ي وت��ث��ق��ي��ف اجل���م���ه���ور من 
بال�ستخدام  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني 
الع�سبية  ل��ل��م�����س��ت��ح�����س��رات  الآم������ن 

ال��ت��وع��وي��ة ح���ول ���س��ب��ل ال��ك�����س��ف عن 
»الثدي  مثل  ع��ن  املبكر،  ال�سرطان 
وال�����ق�����ول�����ون«، وق����دم����ت اإر������س�����ادات 
توعوية حول اختيار الغذاء ال�سحي 
فح�س  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  امل���ن���ا����س���ب، 
جماين للطول والوزن وقيا�س كتلة 
�سارك بنك  الدهون يف اجل�سم، كما 

نعي�سها  ال��ت��ي  ال�����س��ح��ي��ة  احل��ي��ات��ي��ة 
يومياً وكيفية ال�ستفادة لق�ساء يوم 

�سحي جميل. 
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ال�����س��ي��دة فتحية 
التوعية  ق�����س��م  رئ���ي�������س  امل�����رزوق�����ي 
جممع  ال��ب��دي��ل،  للطب  وال��ت��دري��ب 
والطب  الأع���������س����اب  ل���ب���ح���وث  زاي������د 

والعديد  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   500 اإىل 
وا�ستمتعوا  واملعلمني  امل�سرفني  من 
قدمت  ال��ت��ي  واجل��وائ��ز  بالفعاليات 
امل�سائية  ال���ف���رتة  وت��خ��ل��ل��ت    . ل��ه��م 
العائالت  م����ن  ال���ع���دي���د  م�������س���ارك���ة 
اإىل توعية  اأطفالهم وهدفت  برفقة 
احل�������س���ور ب���ال���ع���دي���د م����ن الأم�������ور 

والتقليل  منها  ال���س��ت��ف��ادة  ل�سمان 
من م�سارها بقدر الإمكان«.

البيئة  اإدارة  ك���رم���ت  اخل���ت���ام  ويف   
لنادي  التابعة  وال�سالمة  وال�سحة 
امل�ساركني  ج��م��ي��ع  الإم�������ارات  ت����راث 
التوعوي  احل��دث  لهذا  وال��داع��م��ني 

املميز

�فتتاح در��سة رو�د �لرهوط �لعا�سرة يف مركز �ل�سارقة لعلوم �لف�ساء و�لفلك بجامعة �ل�سارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

حتت رعاية وبح�سور الأ�ستاذ الدكتور حميد جمول 
ملركز  العام  واملدير  ال�سارقة  جامعة  مدير  النعيمي 
ال�سارقة،  بجامعة  والفلك  الف�ساء  لعلوم  ال�سارقة 
الرهوط  رواد  تاأهيل  درا�سة  افتتاح  املركز  ا�ست�ساف 
والذي نظمته ع�سائر اجلوالة التابعة لعمادة �سوؤون 
م��ع جمعية  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��ارق��ة،  ال��ط��الب بجامعة 
اأرب��ع��ة ج��ام��ع��ات وهي  ك�سافة الإم�����ارات ومب�����س��ارك��ة 
جوالة جامعة ال�سارقة، وجوالة اجلامعة القا�سمية، 
وجوالة جامعة عجمان، وجوالة جامعة خليفة باأبو 
احلياة  فنون  خمتلف  الطالب  فيها  ي��در���س  ظبي. 
واأهدافها  الك�سفية  احل��رك��ة  ت��اري��خ  م��ن  الك�سفية 
كالرحلة  الك�سفية  والتقاليد  وطريقتها  ومبادئها 
ومهارات  الأول��ي��ة  والإ���س��ع��اف��ات  والتخييم  اخللوية 
وعملي  )نظري  الربية  واملالحة  احلبال  ا�ستخدام 
ورت��ب اجلوالة  اإ���س��ارات  و  ( وكذلك منهاج اجلوالة 
���س��ه��د ح��ف��ل الف��ت��ت��اح الأ�ستاذ  ال��ق��ي��ادة.  واأ���س��ال��ي��ب 
القا�سمية،  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة  ���س��امل  ر���س��اد  ال��دك��ت��ور 
�سوؤون  دراب�����س��ة عميد  ال��دك��ت��ور حم��م��ود  والأ���س��ت��اذ 

الطالب يف جامعة ال�سارقة، ونا�سر عبيد ال�سام�سي 
ال�سارقة،  ك�سافة  مفو�سية  ورئي�س  الدويل  املفو�س 
ك�سافة  جلمعية  ال��ع��ام  الأم���ني  علي  رح��م��ه  وخليل 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال�����س��وي��دي  �سعيد  وال���ل���واء  الإم������ارات، 
والدكتور  العام،  امل�سرف  ال�سارقة  ك�سافة  مفو�سية 
اأحمد ثاين الدو�سري الأمني العام لالحتاد العربي 
عبد  ه�سام  وال��دك��ت��ور  وامل��ر���س��دات،  الك�سافة  ل���رواد 
بجامعة  الطالبية  الأن�سطة  ق�سم  رئي�س  احلليم 
ال�����س��ارق��ة، اإىل ج��ان��ب ع��دد كبري م��ن امل�����س��ارك��ني يف 
رح��ل��ة الأم����ري ي��و���س��ف دن���دن ل��ل��ت��وا���س��ل ال��ع��رب��ي يف 
الربامج  جلنة  تنظمها  والتي  ع�سر  الثالثة  دورتها 
والأن�سطة لالإحتاد العربي لرواد الك�سافة واملر�سدات 
الذين يزورون دولة الإمارات العربية املتحدة يف هذه 
وبالتعاون  دولة عربية  ع�سر  اثنتا  الفرتة وميثلون 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  ك�سافة  ورائ����دات  رواد  م��ع 
الأمني  علي  رحمه  خليل  اأك��د  كلمته  ويف  املتحدة.  
بناء  يف  ال��درا���س��ة  ه��ذه  اأهمية  على  للجمعية  ال��ع��ام 
بالتعاون  اأ�ساد  كما  للم�ستقبل  ك�سفية  قيادية  كوادر 
هذا  يف  دائ��م��اً  ال�سباقة  ال�سارقة  جامعة  مع  القائم 
دراب�سة  حممود  الدكتور  الأ�ستاذ  األقى  ثم  امل��ج��ال، 

ال�سارقة كلمة رحب  الطالب بجامعة  �سوؤون  عميد 
واأ�سار  الإم���ارات،  ك�سافة  جمعية  مع  بالتعاون  فيها 
اأنواع  لكل  متاحة  اجلامعة  اإمكانيات  كافة  اأن  اإىل 
الأن�سطة التي من �ساأنها تعزيز روح النتماء الوطني 
�سخ�سية  واإع����داد  بناء  وك��ذل��ك  التطوعي   والعمل 
ال�سباقة  اجلامعة  جتربة  عن  حتدث  كما  الطالب، 
واملجتمعية  التطوعية  الأعمال  كافة  امل�ساركة يف  يف 
داخل الدولة بالتعاون مع جميع املوؤ�س�سات والهيئات 
املعنية، واأ�ساد باختيار مركز ال�سارقة لعلوم الف�ساء 
»بهند�سته  ي��ع��د  اأن���ه  ح��ي��ث  الف��ت��ت��اح  لعقد  وال��ف��ل��ك 
املده�سة  اجل��م��ال��ي��ة  وتفا�سيله  ال��رائ��ع��ة  امل��ع��م��اري��ة 
التي يقدمها  العلمية واحل�ساريِة  املعامل  اأبرز  اأحَد 
بن حممد  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو   �ساحب 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ال�سارقة  ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و 
لأبنائه  ورع��اه(  تعاىل  اهلل  )حفظه  اجلامعة  رئي�س 
اإىل  خاللها  من  ينتقلون  قيمة  هدية  العلم  طلبة 
ع���امل ج��دي��د م��ن امل��ع��رف��ة وي��ت��ع��رف��ون ع��ل��ى اأ�سرار 
الفلك  جمال  يف  املتقدمة  العلم  دول  ملواكبة  الكون 
اأحمد  الدكتور  الف�ساء.« ومن جانبه، �سرح  وعلوم 
ثاين الدو�سري الأمني العام لالحتاد العربي لرواد 

ال�سارقة  مركز  اختيار  اأن  على  واملر�سدات  الك�سافة 
لعلوم الف�ساء والفلك كوجهة لوفد الحتاد العربي 
دندن  يو�سف  الأم���ري  رح��ل��ة  خ��الل  الك�سافة  ل���رواد 
اإقامة  يف  خطتهم  �سمن  ي��اأت��ي  ال��ع��رب��ي  للتوا�سل 
العربية  ال���دول  اإح���دى  �سنتني يف  ك��ل  الرحلة  ه��ذه 

املكونني  ال����رواد  ب��ني  اخل���ربات  ل��ت��ب��ادل  امل�ست�سيفة 
الك�سفية يف جمال  ق��ي��ادات احل��رك��ة  م��ن  م��ن نخبة 
الرواد واملركز، اإىل جانب الإطالع على �سرح املدينة 
اجلامعية واملركز حيث اأنهما مثاًل للنه�سة العلمية 
زيارة  الرحلة  ت�سمل  كما  والثقافية.  واحل�سارية 

لعمادة �سوؤون الطالب يف جامعة ال�سارقة لالإطالع 
على الأن�سطة املتوفرة وزيارة للجامعة القا�سمية. 

ويف ختام احلفل قام الأ�ستاذ الدكتور حميد جمول 
ال���دروع  بتقدمي  ال�����س��ارق��ة  جامعة  م��دي��ر  النعيمي 

التذكارية اإىل اجلهات امل�ساركة يف الدرا�سة.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نانو تيك �سريفز للمواد العازلة واملنظفات- �سركة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:1176584 
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ نانو تيك �سريفز للمواد العازلة واملنظفات- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
NANOTECH SERVICE INSULATING MATERIALS & CLEANERS- SOLE PROPRIETORSHIP

اىل/ نانو تيك خلدمات نظم الت�سالت- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
NANOTECH TELECOMMUNICATION SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP
تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب و�سيانة معدات انظمة الت�سالت ال�سلكة والال�سلكية )3320003(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة املواد العازلة- باجلملة )4669220(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات اعادة التعبئة والتغليف )8292003(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سترياد )4610008(
تعديل ن�ساط/حذف ت�سدير )4610009(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة املنظفات واملطهرات- باجلملة )4669207(
تعديل ن�ساط/حذف تركيب املواد العازلة يف البنية واملن�ساآت )4390002(

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

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

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

ن�سر  باخلطاأ  ورد  باأنه  الفجر  جريدة  نحن  نعلن 

ذ م م(   العقارات  اإعالن ت�سفية �سركة )امليعاد لإدارة 

12548  للمحا�سب  2019/2/6 رقم العدد  بتاريخ 

املنعم  عبد  د.حممد  احل�سابي  واخلبري  القانوين 

ماهر كم�سفي لل�سركة املذكورة.. 

وبهذا  باخلطاأ  ن�سره  مت  العالن  باأن  ننوه  وعليه.. 

يكون العالن لغيا..

 لذا وجب التنويه

تنويه باإلغاء �إعالن
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/م�سنع البحريات للمنتجات اخل�سبية ذ.م.م 

IN-1001763 :رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

تعديل بخروج ال�سريك:
عا�سور م�سطفى  حامد  ح�سونه  • عبدالكرمي 

دخول ال�سريك:
النعيمي علي  �سيف  علي  • عبداهلل 

ولت�سبح الرخ�سة با�سم املالك:
%20 اليحمدي  حمد  �سيف  �سامل  • علي 

%80 النعيمي  علي  �سيف  علي  • عبداهلل 

تنمية  مكتب  مراجعة  اعاله  املذكور  الجراء  على  اعرتا�س  لديه  من  كل  وعلى 
ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  امل�ستثمرين  عالقات  دائرة  ال�سناعه- 

الإعالن ، واإل فلن تقبل الإدارة اأية اعرتا�س بعد انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة
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اإعــــــــــالن
للعناية  ال�س�����ادة/املر�ساة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب بال�سيارات رخ�سة رقم:2656683 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل بخيت علي �سعيد الرا�سدي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كافترييا مريفيعه  التنمية القت�سادية بان  تعلن دائ���رة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1006374 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مبارك �ساملني نا�سر حمدان املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة الربكة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1113284 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خمي�س علي خمي�س �سامل البادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
للحلوى  ال�س�����ادة/اجلود  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العمانية  رخ�سة رقم:2498403 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خليفة علي حممد بن �سعدان كمزاري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
للت�سميم  ال�س�����ادة/لفيدا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الداخلي رخ�سة رقم:2351174 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عمر حمود �سيف حمود الكيومي %100
تعديل مدير/ا�سافة عبدالرحمن نايف ايوب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف جا�سم عبداهلل حممد احمد البلو�سي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبرماركت ابو�سراج 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1111266 
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة حمد را�سد علي حممد ال�سام�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ج�ساد �سوليل حممد ح�سن �سوليل %100
تعديل وكيل خدمات

حذف حمد را�سد علي حممد ال�سام�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بحر العرب للمفاتيح 

CN الكهربائية والدينماكية رخ�سة رقم:1324824 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة رفاعي الدين اكرب بات�سا %100

تعديل وكيل خدمات
ا�سافة هالل �سامل �سعيد م�سعود البلو�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل �سعيد م�سعود البلو�سي 

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

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

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9 

اإعــــــــــالن
وتر  اند  روك  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN �سلو�سن للحدائق ذ.م.م رخ�سة رقم:1131715 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل هالل حممد هالل الكويتي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد هالل حممد هالل الكويتي

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري خط القطارة  رقم:1916824 
تعديل  طلب  بالغاء  العامة  والنقليات  للمقاولت 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اط��ل��ع م��ع��ايل ال��ل��واء ف��ار���س خلف 
املزروعي قائد عام �سرطة اأبوظبي 
على �سري العمل يف منظومة مركز 
على  ت�ستمل  والتي  الآمنة  املدينة 
على  تقوم  ومرورية  اأمنية  اأنظمة 
اأ���س�����س ال��ت��ك��ام��ل وال���رتاب���ط �سمن 
ال�سطناعي  ال�����ذك�����اء  ت���ق���ن���ي���ات 
والتحليالت  ال��ب��ي��ان��ات  واأن���ظ���م���ة 

واخلرائط وغريها .
ح�سر الزيارة �سعادة اللواء مكتوم 
�سرطة  ع��ام  مدير  ال�سريفي  علي 
نا�سر  مهند�س  العميد  و  اأبوظبي 
���س��ل��ط��ان ال��ي��ب��ه��وين م��دي��ر مركز 
نظم املعلومات والت�سالت بقطاع 
الدكتور  والعميد  ال��ق��ي��ادة  ���س��وؤون 
الزعابي  عبداهلل  حممد  مهند�س 
املعلومات  نظم  مركز  مدير  نائب 
والت�سالت ب�سرطة اأبوظبي وعدد 
املزروعي  وا�ستمع   . ال�سباط  من 

التي  امل��ن��ظ��وم��ة  ح����ول  ����س���رح  اإىل 
متطوراً  معلوماتياً  م��رك��زاً  متثل 
املرورية  ال�سالمة  لرفع م�ستويات 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  ب��ا���س��ت��خ��دام 
ل���ل���ت���ن���ب���وء الأم������ن������ي وال���ت�������س���دي 
ل����ل����ج����رمي����ة وحت���������س����ني ال�����ق�����درة 

الت�سغيلية ل�سبكات الطرق.
واأث������ن������ى م���ع���ال���ي���ه ع���ل���ى اجل���ه���ود 

املبذولة ملواكبة التطورات التقنية 
عرب  والأم��ن��ي  ال�سرطي  العمل  يف 
ا�ستخدام تقنيات متطورة للرقابة 
وتوزيع الدوريات ور�سد ال�سيارات 
م��ن��ت��ه��ي��ة ال���رتخ���ي�������س وحت���دي���د 
من  امل��روري��ة  ال�سالمة  م�ستويات 
خالل الربامج التي تقوم بتحليل 
البيانات املرورية با�ستمرار و�سوًل 

الكفاءة  م�������س���ت���وي���ات  اأع����ل����ى  اإىل 
و ال��ف��ع��ال��ي��ة يف ات���خ���اذ ال����ق����رار و 
ال�سركاء  م����ع  ال����ت����ع����اون  ت���ع���زي���ز 

ال�سرتاتيجيني.
واأك����د اأه��م��ي��ة اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف 
والتي  الآم���ن���ة  امل��دي��ن��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
اأب����وظ����ب����ي على  و����س���ع  ت�����س��ه��م يف 
الأكرث  العاملية  العوا�سم  خ��ارط��ة 

اأم��ن��اً وا���س��ت��ق��راراً يف اإط����ار اخلطة 
ال�ستباقية بعيدة املدى ل�ست�سراف 

امل�ستقبل.
واطلع على اخلدمات الإلكرتونية 
اجل�����دي�����دة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني وال���ت���ي 
م��ن اأب���رزه���ا خ��دم��ات ن��ق��ل ملكية 
ال�سيارة وطلب فك حجز املركبات 
اإ����س���دار رخ�����س��ة �سالح  و خ��دم��ات 
رخ�س  وجت�����دي�����د  ج����دي����د  ن�������اري 
منها  جمتمعية  خدمات  الأ�سلحة 
وطلب  الجتماعية  امل�سكالت  حل 
وخدمتني  النف�سي  الدعم  تقدمي 
طلب  ت�سمل  وال�سالمة  للطوارئ 
نقل حالت مر�سية طارئة وطلب 
اخلدمات نقل حالت غري طارئة.

املدينة  اإن  ال�سريفي  ال��ل��واء  وق��ال 
امل�ساريع  ت��ع��د واح����دة م��ن  الآم��ن��ة 
اخلطة  اإط����������ار  يف  ت�����اأت�����ي  ال�����ت�����ي 
اأبوظبي  ل�سرطة  ال�سرتاتيجية 
با�ستخدام  وال��ت��ح��دي��ث  للتطوير 
املجالت  ال���س��ط��ن��اع��ي يف  ال��ذك��اء 

ورفع  باجلرمية  والتنبوؤ  الأمنية 
م�������س���ت���وي���ات ال�������س���الم���ة امل����روري����ة 
ب���ا����س���ت���خ���دام وحت�������س���ني ال����ق����درة 
من  ال��ط��رق  ل�سبكات  الت�سغيلية 
الدوريات  وت��وزي��ع  الرقابة  خ��الل 
وحتديد  املنتهية  ال�سيارات  ور�سد 
من  امل��روري��ة  ال�سالمة  م�ستويات 
خالل الربامج التي تقوم بتحليل 
البيانات املرورية با�ستمرار و�سوًل 
الكفاءة  م�������س���ت���وي���ات  اأع����ل����ى  اإىل 
و ال��ف��ع��ال��ي��ة يف ات���خ���اذ ال����ق����رار و 
ال�سركاء  م����ع  ال����ت����ع����اون  ت���ع���زي���ز 

ال�سرتاتيجيني .

املرتبطة  الذكية  الأنظمة  وت�سمل 
باملدينة الآمنة البراج والكامريات 
ويتم من خاللها حترير املخالفات 
الذكية لقائدي املركبات املخالفني 
عن  الآيل  ال�������س���ب���ط  وي�������س���م���ل 
ال�سرعة  ملخالفات  الب���راج  طريق 
الو�سطية  ال�����س��رع��ة  وخم���ال���ف���ات 
وخم�������ال�������ف�������ات ك�����ت�����ف ال����ط����ري����ق 
منتهية  ال�������س���ي���ارات  وخم���ال���ف���ات 
م�سافة  ت����رك  وع�����دم  ال��رتخ��ي�����س 
وغريها  املركبات  بني  كافية  اأم��ان 

من املخالفات املرورية الأخرى.
الآمنة  امل��دي��ن��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

من  مبكر  ا�ست�سعار  كمركز  تعمل 
املنظومة  م����ع  ارت���ب���اط���ه���ا  خ�����الل 
ال��وط��ن��ي��ة ل���الإن���ذار امل��ب��ك��ر و تقوم 
للجمهور  ال���ت���ح���ذي���رات  ب���اإر����س���ال 
ح�����ول امل���خ���اط���ر وامل�����ه�����ددات قبل 
نظامي  با�ستخدام  وقوعها  وب��ع��د 
يف  والإر����س���ال  ال��ب��ث  و  ال�ست�سعار 
الإلكرتونية  ال���ر����س���ائ���ل  اإر�����س����ال 
بت�سكل  وال���ت���ح���ذي���ري���ة  امل���ت���غ���رية 
اجل�سيمة  واحل��������وادث  ال�����س��ب��اب 
واإغ������������الق ال�����ط�����رق وذل���������ك عرب 
ال�سا�سات يف الأبراج والر�سائل عرب 

الهواتف املتحركة.

•• اأبوظبي-  الفجر

اختتمت دائرة الثقافة وال�سياحة-
اأب���وظ���ب���ي ب���ن���ج���اح م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
معر�س  م���ن  اخل��م�����س��ني  ال�������دورة 
ال���ق���اه���رة ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب، حيث 
خا�ساً  جناحاً  مرة  لأول  خ�س�ست 
ال����دويل للكتاب  اأب��وظ��ب��ي  مل��ع��ر���س 
اجلمهور  اهتمام  ا�ستقطب  والذي 

والنا�سرين على حد �سواء. 
وزار �سعادة جمعة مبارك اجلنيبي، 
جمهورية  ل����دى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري 
م�سر العربية، جناح دائرة الثقافة 
وال�����س��ي��اح��ة – اأب���وظ���ب���ي،  واأع����رب 
تقودها  التي  للجهود  تقديره  عن 

لدعم الثقافة و�سناعة الكتاب.  
الثقافة  دائ��������رة  ج����ن����اح  و����س���ه���د   

عقد  اأب����وظ����ب����ي   – وال�������س���ي���اح���ة 
العديد من الجتماعات واللقاءات 

التن�سيقية بني الدائرة والالعبني 
ال���ك���ت���اب، حيث  يف ع����امل ���س��ن��اع��ة 

علي،  اآل  م��اج��د  اهلل  ع��ب��د  ال��ت��ق��ى 
املدير التنفيذي بالإنابة ل�قطاع دار 
الكتب يف دائرة الثقافة وال�سياحة- 
احلاج  هيثم  الدكتور  مع  اأبوظبي، 
للكتاب  العامة  الهيئة  رئي�س  علي 
رئي�س  ر����س���اد  م�����س��ر، وحم���م���د  يف 
احت����اد ال��ن��ا���س��ري��ن ال���ع���رب، وذلك 
لبحث م�ساركة دور الن�سر العربية 
معر�س  م���ن  امل��ق��ب��ل��ة  ال�������دورة  يف 
اإبريل  يف  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي 
اجتماعات  ع���ق���دت  ك��م��ا  ال����ق����ادم، 
اأخرى مع عار�سني حمتملني من 
دور  من  واأفريقيا  وفرن�سا  ال�سني 

ن�سر وموؤ�س�سات ثقافية. 
ت���راأ����س في�سل  اأخ������رى  م���ن ج��ه��ة 

والربامج  املعار�س  مدير  ال�سيخ، 
الثقافة  ب����دائ����رة  ال���ك���ت���ب  دار  يف 
اجتماع  اأب���وظ���ب���ي،  وال�������س���ي���اح���ة- 
العربية،  ال��ك��ت��ب  م��ع��ار���س  م����دراء 
التي  التحديات  حيث نوق�ست فيه 
ي��واج��ه��ه��ا ق��ط��اع م��ع��ار���س الكتب، 

و�سبل تطوير العالقات ما بينها. 

وقال عبداهلل ماجد اآل علي، املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب���الإن���اب���ة ل�����ق��ط��اع دار 
الكتب يف دائرة الثقافة وال�سياحة- 
القاهرة  معر�س  “ يعد  اأبوظبي: 
اأكرب معار�س  الدويل للكتاب، من 
وتعد  العربية،  املنطقة  يف  الكتب 
عام،  ك��ل  م��رك��زي��ة  ف��ي��ه  م�ساركتنا 

واتفاقيات  تفاهمات  ع��ن  تثمر  اإذ 
حمتملة تتيح لنا تطوير براجمنا 
معر�س  فيها  مبا  بالن�سر  املتعلقة 
اأب���وظ���ب���ي ال������دويل ل��ل��ك��ت��اب، فقد 
اأب��رز دور الن�سر  التقينا  بعدد من 
وال���ع���ام���ل���ني يف ق���ط���اع ال��ن�����س��ر يف 

حيث  وال���ع���امل؛  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة 
لرت�سيخ  هامة  لقاءات  بعقد  قمنا 
معر�س  م����ع  ال���ع���الق���ات  اأوا������س�����ر 
اأبوظبي الدويل للكتاب، مبا يحقق 
والتعاون  احل��وار  اآف��اق  يف  التو�سع 

اإقليمياً«. 

•• ال�شارقة-الفجر:

حتت  تدريبية  ور���س��ة  ال�����س��ارق��ة  بجامعة  اخل��ري��ج��ني  راب��ط��ة  نظمت 
ب��ن حموده  �سامل  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  الأول”. ح�سرها  “ ك��ن  ع��ن��وان 
اللجنة  واأع�����س��اء  ال�����س��ارق��ة،  جامعة  خريجي  راب��ط��ة  رئي�س  الكتبي 
ك��ب��ري من  ال��راب��ع��ة، وع���دد  ال�����دورة  ل��راب��ط��ة اخل��ري��ج��ني  التنفيذية 
خريجي وخريجات جامعة ال�سارقة اأع�ساء الرابطة. تناولت الور�سة 
جمموعة  ال��ط��ي��ب،  حممد  املعتمد  امل���درب  قدمها  ال��ت��ي  التدريبية 
كيفية  على  وال��ت��دري��ب  الثقة  منها  والأه����داف  امل��ح��اور  م��ن  متنوعة 

الآخرين،  وب��ني  ال�سخ�س  بني  الثقة  وت��ب��ادل  بالنف�س،  الثقة  تعزيز 
الفرد مل�سوؤوليته جتاه  امل�سوؤولية وا�ست�سعار  التعريف مبعنى  وكذلك 
املجتمع، وكيفية اإدارة الوقت وحتديد الأهداف والو�سول اإليها طبقاً 
والعمل  املجموعة  يف  الفرد  واندماج  اجلماعي  والعمل  لالأولويات. 
بروح الفريق، واحلكمة يف التعامل مع �سعوبات احلياه وحتويلها اإىل 
جمموعة  اأي�ساً  الور�سة  ت�سمنت  كما  اجتيازها.  املمتع  من  حتديات 
التفاعل  احل�سور  �ساعدت  التي  والتطبيقية  العملية  التدريبات  من 
اجليد مع املدرب، واك�ساب العديد من املهارات احلياتية املفيدة لهم 

يف حياتهم العملية.

نظمتها رابطة اخلريجني بجامعة ال�سارقة

ور�سة تدريبية بعنو�ن » كن �لأول « لأع�ساء �لر�بطة

قائد عام �سرطة �أبوظبي يطلع على �سري �لعمل يف 
منظومة �ملدينة �لآمنة

اجتماعات مثمرة مع عار�سني حمتملني يف معر�ش اأبوظبي

د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة-�أبوظبي تختتم م�ساركتها يف 
�لدورة �خلم�سني من معر�ش �لقاهرة �لدويل للكتاب

•• اأبوظبي-الفجر: 

خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
– حفظه اهلل  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
– واأوامر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي، اأطلقت 
للم�ساهمات  “معاً”  هيئة  املجتمع  تنمية  دائ��رة 

املجتمعية.
املجتمعية  ل��ل��م�����س��اه��م��ات  “معاً”  ه��ي��ئ��ة  وت���اأت���ي 
اأبوظبي  برنامج  يف  املجتمع  تنمية  حم��ور  �سمن 
اأعلن  ال��ت��ي   ”21 “غداً  ال��ت��ن��م��وي��ة  للم�سرعات 
اأبوظبي يف يونيو  ال�سمو ويل عهد  عنها �ساحب 

املا�سي.
“معاً” من�سة تفاعلية �ساملة تتوىل  وتعد هيئة 
م�سوؤولية امل�ساركة وامل�ساهمة الجتماعية وتعزيز 
ال��ت��ع��اون ب��ني الأف�����راد وامل��وؤ���س�����س��ات، وت��ه��دف اإىل 
الوعي  ورف��ع  الجتماعية  التنمية  اأجندة  تفعيل 

اإبراز  ع��رب  املجتمعية،  امل�سوؤولية  وت��ع��زي��ز  ال��ع��ام 
ل��ل��ج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة والقطاع  امل�����س��رتك  ال�����دور 
امل��ت��م��ث��ل يف العمال  ال��ث��ال��ث  اخل���ا����س وال��ق��ط��اع 
اإ�سافة  واملدنية،  اخلريية  املوؤ�س�سات  املجتمعيه، 
للتحديات  مبتكرة  حلول  تقدمي  يف  الأف���راد  اإىل 
الجتماعية، وخلق بيئة جمتمعية حا�سنة متّكن 

اجلميع من امل�ساهمة وامل�ساركة يف رفعة الوطن.
وبهذه املنا�سبة، اأّكد معايل الدكتور مغري خمي�س 
اأبوظبي،  اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع يف 
الأفراد  دور  تفعيل  الر�سيدة على  القيادة  حر�س 
املجتمع،  وتنمية  وت��ط��وي��ر  خل��دم��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
والجتماعي  التطوعي  العمل  تعزيز  عرب  وذل��ك 

يف الإمارة.
وحب  املجتمعية  امل�ساهمة  “تعد  اخلييلي:  وق��ال 
املجتمع  م��ت��اأ���س��ل��ة يف  ق��ي��م  وال���ع���ط���اء  امل�����س��ارك��ة 
الإم����ارات����ي، وه���ي م���ب���ادئ ر���ّس��خ��ه��ا ف��ي��ن��ا الوالد 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  املوؤ�س�س 
نهيان، طيب اهلل ثراه، وعمل على بّثها يف نفو�س 

اأبنائه �سعب الإمارات، وهي ما جت�ّسده اليوم هيئة 
“معاً” حيث �ستعمل على حتفيز خمتلف قنوات 
ال�ستثمار الجتماعي، ما ي�سهم يف خلق اقت�ساد 

م�ستدام قائم على املعرفة والبتكار.«
تطوير  اأن  املجتمع،  تنمية  دائ��رة  رئي�س  واأ���س��اف 
للجميع،  م�����س��رتك��ة  م�������س���وؤول���ي���ة  ه����و  امل��ج��ت��م��ع 
ة املثالية ملختلف القطاعات  و�ستكون “معاً” املن�سّ
احلكومية واخلا�سة واملوؤ�س�سات ذات النفع العام، 
حيث  الأع��م��ال،  ورج���ال  امل�ستثمرين  اإىل  اإ�سافة 
ت�سهم  ال��ت��ي  ال���س��ت��ث��م��ارات  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى  �ستعمل 
يف من���و امل�����س��اري��ع الج��ت��م��اع��ي��ة وت��ع��زي��ز امل����وارد 
الوا�سح  الأث��ر  ذات  امل�ساريع  وتطوير  لحت�سان 

على الحتياجات وامل�ستهدفات الجتماعية.
املجتمع يف  دائ��رة تنمية  اإىل دور  واأ���س��ار اخلييلي 
ال��رتخ��ي�����س والإ����س���راف ع��ل��ى م��وؤ���س�����س��ات القطاع 
الثالث يف اإمارة اأبوظبي. موؤكداً اأن الدائرة تعمل 
ع��ل��ى ا���س��ت��ح��داث ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي ت�سمن 

حت�سني املنظومة املجتمعية يف الإمارة.

و�ستتوىل هيئة “معاً” م�سوؤولية تفعيل امل�ساركة 
حيث  اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  الجتماعية  وامل�ساهمة 
اأرب���ع���ة حم����اور تت�سمن:  ت��رت��ك��ز م��ه��ام��ه��ا ع��ل��ى 
الحت�سان  الج��ت��م��اع��ي،  ال���س��ت��ث��م��ار  ���س��ن��دوق 
التطوع  برامج  النتائج،  الرتكيز على  والتطوير، 

الجتماعية. 
كما اأ�ساد اخلييلي بال�سمعة املتميزة التي تتمتع بها 
اإمارة اأبوظبي اإقليمياً وعاملياً يف جمالت الأعمال 
الإن�سانية والتطوعية وامل�ساركة املجتمعية. موؤكداً 
من  ال�سمعة  ه��ذه  تعزيز  على  “معاً” �ستعمل  اأن 
متكننا  التي  اخلاّلقة  املبادرات  ا�ستحداث  خالل 
من احلفاظ على ا�ستمرارية هذا العطاء، والدفع 
ومعربا  الإم���ارة.  يف  الجتماعية  التنمية  بعجلة 
رحلة  بداية  يعد  الهيئة  اإن�ساء  اأن  الوقت  ذات  يف 
لت�سكيل ج�سر يربط املجتمع مبختلف القطاعات 
وحتّفيز ال�سركاء من كافة القطاعات على تفعيل 

دورهم يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية.
امل�ساهمات  ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ي��ه��ا  ت��رت��ك��ز  اأرب���ع���ة حم����اور 

املجتمعية “معاً«:
الجتماعي:  ال���س��ت��ث��م��ار  ���س��ن��دوق   •
ال�ستثمار  �سندوق  واإدارة  “معاً” باإن�ساء  �ستقوم 
الجتماعي لدعم منو املوؤ�س�سات الجتماعية، من 
املوارد لحت�سان وتطوير م�ساريع  خالل توجيه 
ذات الأثر الوا�سح على الحتياجات وامل�ستهدفات 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  و�ستعمل  الج��ت��م��اع��ي��ة. 
ال�سيا�سات  ل��ت��ف��ع��ي��ل  اخل���ا����س  وال��ق��ط��اع  امل��ع��ن��ي��ة 

والربامج التي حتقق اأهداف ال�سندوق
�ست�ساعد  وال��ت��ط��وي��ر:  الح��ت�����س��ان   •
التحديات  حل���ل  الأف����ك����ار  ت��ط��وي��ر  يف  “معاً” 
ابتكارات  وخ��ل��ق  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  يف  الجتماعية 
امل�ستدامة  احل���ل���ول  اإي����ج����اد  يف  ت�����س��ه��م  وف���ر����س 
الأب����واب  م��ع��اً  و�ستفتح  للمجتمع.  والإي��ج��اب��ي��ة 
ت��وف��ري كافة  ال��ث��ال��ث ع��رب  ال��ق��ط��اع  لل�سركاء م��ن 
الأدوات الالزمة وراأ���س املال واخل��ربات واملواهب 
املجتمعية، لإجناح هذه  امل�ساريع  لإقامة خمتلف 
ت��ط��وي��ر منوذج  ع��ل��ى  ك��م��ا �ستعمل م��ع��اً  الأف���ك���ار. 

الحت�سان الجتماعي.
�ستعمل  ال���ن���ت���ائ���ج:  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز   •
ورجال  القطاعات  خمتلف  من  ال�سركاء  مع  معاً 
اخلدمات  حت�سني  ع��ل��ى  وامل�ستثمرين  الأع���م���ال 
الجتماعية، حيث �ستطور “معاً” مناذج تعاقدية 
وا�ستدامة  ب��ج��ودة  ال��ع��ق��ود  قيمة  ت�سديد  ت��رب��ط 
مرة  لأول  ال��ن��م��وذج  ه���ذه  و�ستتطبق  امل��خ��رج��ات 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع القطاع 

احلكومي واخلا�س واملوؤ�س�سات املدنية.
برامج التطوع الجتماعية: �َست�سعى   •
اأبوظبي  اإمارة  يف  العطاء  ثقافة  لتعزيز  “معاً” 
املجتمعية  للم�ساركة  ف��ر���س  ت��وف��ري  خ���الل  م��ن 
عرب العمل التطوعي الهادف، حيث �سيتم حتديد 
جمالت للتطوع واآلية متكاملة ت�سهم يف حتفيز 
ودعم  املجتمعية،  امل�ساهمة  ع��ل��ى  الأف�����راد  ك��اف��ة 
التطوعي،  العمل  خ���ربات  تطوير  يف  املوؤ�س�سات 
الجتماعي  الن�سيج  وتقوية  تطوير  �َسي�سمن  ما 

لإمارة اأبوظبي.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

البكر  نا�سر  ال��دك��ت��ور  العقيد  �سهد 
حفل  ال�سرطة  تدريب  معهد  مدير 
 : هي  تدريبية  دورات  ثالث  تخريج 
“ دورة حقوق الإن�سان يف الت�سريعات 

 “ دورة  و   ، “ وال��وط��ن��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
و   ،  “ امل�ستقبل  ا�ست�سراف  م��ه��ارات 
دورة “ الإ�سعافات الأولية التاأ�سي�سية 

.«
و�سارك يف الدورة الأوىل 31 منت�سباً 
 ، منت�سباً   15 الثانية  ال���دورة  ويف   ،

فيما �سارك يف الثالثة 27  منت�سباً.
اأن  اإىل  البكر  الدكتور  العقيد  واأِ�سار 
ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ث��الث ركزت 
نظرياً وتطبيقياً على تنمية مهارات 
خمتلف  يف  امل���ن���ت�������س���ب���ني  وق����������درات 
ال���ت���خ�������س�������س���ات مب�����ا ي����ت����واك����ب مع 

ا�سرتاتيجية وروؤى وزارة الداخلية.
مب�ستوى  احل����ف����ل  راع�������ي  واأ�������س������اد 
لهم  متمنياً  والتزامهم  اخلريجني 
حما�سرات  من  وال�ستفادة  التوفيق 
م�سلحة  يف  ي�����س��ب  مب����ا  ال���������دورات 
جت�سيداً   ، ال�����ذات  وت��ط��وي��ر  ال��ع��م��ل 

الرامية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  لأه�����داف 
التدريبي  بامل�ستويني  الرت��ق��اء  اإىل 
راعي  تقدم  كما   ، ملوظفيها  واملهاري 
على  للمحا�سرين  بال�سكر  احل��ف��ل 
املنت�سبني  م���ع  احل��ث��ي��ث��ة  ج��ه��وده��م 

طيلة فرتة انعقاد الدورات.

تدريب  معهد  من  يتخرجون  متدربا   31
�سرطة ر�أ�ش �خليمة

دائرة تنمية املجتمع تطلق هيئة »معًا« للم�ساهمات املجتمعية

�خلييلــــي: حـــــب �مل�ساركــــة و�لعطــــاء �أحــــد �لثو�بــــت و�لقيــــم �ملتاأ�سلــــة يف �ملجتمــــع �لإمار�تــــي
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  اإعالن �شطب قيد

ح  م  ���س  �سريفي�سيز  اوف�����س��ور  ب��روم��ار  ال�����س��ادة/���س��رك��ة  ب���اأن  الق��ت�����س��اد  وزارة  تعلن 
)اجلن�سية: املنطقة احلرة براأ�س اخليمة( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة 
يف امارة دبي )العنوان : مرينا - مكتب 3.4 ملك جمموعة احلبتور - مرينا دبي ، 
�س ب : 95426( واملقيدة حتت رقم )3896( يف �سجل ال�سركات الأجنبية بالوزارة. 
وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية 
وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد دليل اإجراءات 
بالدولة.   احل��رة  واملناطق  ب��اخل��ارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب  ل��ف��روع  الرتخي�س 
يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة 

يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل :
وزارة القت�ساد - ادارة الت�سجيل التجاري

 �ش.ب )3625( دبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد
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اىل املدعي عليها )ليد م د م �س( جمهولة الإقامة 

 2018/505 رقم  الدعوى  يف  احل�سابية  اخلربة  مبهمة  تكليفنا  مت  قد  بانه  نعلمكم 
الإبتدائية واملقامة �سدكم من �سركة مفازك  نزاع تعيني خربة جتاري مبحكمة دبي 
حل�سانات الأعمال - �س ذ م م  ، وميثلها ال�سادة/ حممود ح�سني للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية. ندعوكم ب�سفتكم طرفا يف الق�سية امل�سار اليها اعاله باحل�سور اىل مكتبنا 
رقم 503 بناية بوهليبه بجوار جراند مارت �سارع املرقبات - ديرة - دبي وذلك يف متام 
ال�ساعة 11.30 من �سباح يوم الحد املوافق 2019/2/10 وذلك لالإجابة على الدعوى 
اأو عدم ار�سال وكيل  وتقدمي ما لديكم من م�ستندات.  يف حال تخلفكم عن احل�سور 
قانوين عنكم يف الوقت املحدد فاننا �سنبا�سر اجراءات اخلربة ونقدم تقريرنا للمحكمة 

من واقع امل�ستندات املتاحة. 
اخلبري احل�شابي 
�شاكر فريد عبدالرحمن زنيل 
تليفون/0507787789  

تبليغ ح�شور جل�شة خربة ح�شابية
�شادرة عن اخلبري احل�شابي

�شاكر فريد عبدالرحمن زينل  
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : بزن�ش لينك للو�ساطة التجارية - �ش ذ م م  
العبدويل  عبيد  جا�سم  احمد  ملك   320 رق��م  مكتب   : عنوانها   723719 الرخ�سة  رق��م 
بال�سجل  القيد  رق��م  حم��دودة  م�سئولية  ذات  القانوين:  ال�سكل   - اخلبي�سي   - دي��رة   -
مت  قد  بانه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1150778  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التا�سري 
العمومية لل�سركاء بتاريخ )2018/12/17( وامل�سدق لدى  ال�سادر من اجلمعية  القرار 
او مطالبة  بتاريخ )2018/12/17( وعلى من لديه اي اعرتا�س  العدل   الكاتب  ال�سيد 
البطني-  املعني يف مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال- رقة  امل�سفي  التقدم اىل 
هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�سطحبا معه كافة امل�ستندات والوراق 

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

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

ا�سم امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
تعلن  ه��ذا  مبوجب  البطني  رق��ة  ل��الع��م��ال-  منت  مركز  ملك   )9-10( عنوانه:مكتب 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي بانه قد مت التا�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني 
 امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية بزن�ش لينك للو�ساطة التجارية - �ش ذ م م
وذلك  التجاري   املركز  الكتبي-  �سعيد  �سهيل  �سعيد  ملك   1107 رق��م  وعنوانها:مكتب 
 )2018/12/17( ب��ت��اري��خ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن  ال�����س��ادر  ال��ق��رار  مب��وج��ب 
وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل  بتاريخ )2018/12/17( وعلى من لديه اي اعرتا�س 
او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال- رقة 
البطني- هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�سطحبا معه كافة امل�ستندات 

والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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 اعـــــــالن       

ال�سيد/ابراهيم   : خورفكان  والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم 
بارامبات ، اجلن�سية : الهند وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 
100% يف ال�سم التجاري حمالت حممد كوتي ، ن�ساط الرخ�سة جتارة املالب�س اجلاهزة ، جتارة 
الأحذية ، جتارة ال�ساعات ولوازمها ، جتارة العطور ، بيع العطور ، بيع الأجهزة ال�سمعية واملرئية 
والت�سجيل ولوازمها - بالتجزئة ، واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة 
جتارية رقم 140374 ال�سادر بتاريخ 1979/12/18 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان. اىل 
التجاري من  الذي يرغب بتغيري ال�سم  الهند.   : ، اجلن�سية  �سليمان  ال�سيد/كونت�سي حممد 
حمالت حممد كوتي اىل األوان لتجارة املالب�س اجلاهزة.   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2051 جتاري جزئي 
- وميثلها/  م  م  ذ  �س   - املعامالت  متابعة  واي خلدمات  عليه/1-ما�سرت  املحكوم  اىل 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول   - الدخيل  احل�سن  عبود  م�سعب 
ل�سالح/مرمي  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2018/12/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
را�سد احمد العويق ال�سحي بف�سخ التفاقية املوؤرخة 2017/4/25 والزام  املدعي عليها 
املطالبة  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  وفوائدة  دره��م   102000 مبلغ  للمدعية  ترد  ب��اأن 
وحتى متام ال�سداد ومبلغ مائة الف درهم على �سبيل التعوي�س عما حلقها من ا�سرار 
بنوعيها املادية والدبية والزمتها بامل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  هذا الع��الن �سدر با�سم �ساحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1760  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- ايجل & فالكون للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ تريينتي اوتوماتيف اند�سرتيال ليمتد قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه 
نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2018/11/26 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة 
وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري احل�سابي املخت�س �ساحب الدور باجلدول ، وتكون 
ان يقدمه اخل�سوم  الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى  الط��الع على ملف  مهمته كالتي:- 
والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�سالت الورقية 
واللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة 
يوم  املحكمة جل�سة  لها  وح���ددت  ب�سدادها.  امل��دع��ي  وال��زم��ت  ال��ف  ع�سرين  وق��دره��ا  خ��ربة 

.Ch2.E.22 الثنني  املوافق 2019/2/4  ال�ساعة 30 : 9 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/114  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1- �سمري اأولد اأم هند جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سجاد احمد حممود يو�سف خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ )460.000 درهم( مع الفائدة القانونية بواقع %9 
من تاريخ املطالبة   وحتى ال�سداد والزام بالر�سوم وامل�ساريف و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2019/2/10 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2782  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه /1-عي�سى عبيد �سقر بن غبا�س املري  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/�سيف بن دروي�س للو�ساطة العقارية )�س ذ م م( - ميثلها ال�سريك �سيف دروي�س 
الدعوى  اأق��ام عليك  امل�سعدي قد  بالتوقيع/حممد احمد �سالح  �سعيد وميثله  جمعة 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه الأول مببلغ وقدره )1.125.000 درهم( والزام 
املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )400.000 درهم( كتعوي�س والر�سوم 
وامل�ساريف ... )جميع الطلبات مو�سحة تف�سيال يف �سحيفة الدعوى((.   وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2019/2/20 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
يف  الدعوى 2019/12  جتاري كلي 

3-ليالينا  �سليمان  بهجت  2-جم��د  كيوان  ب�سري  حممد  ب�سار  عليه/1-حممد  املدعي  اىل 
�سباح  املدعي/ال�سيخ  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  م  م  ذ   - حرة  منطقة  انرتنا�سيونال 
وميثله/احمد  املح�سن  عبد  احمد  عبداهلل  وميثله/�سعود   - ال�سباح  احلمد  مبارك  جابر 
عبداهلل حممد العطار اآل علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ببطالن ت�سرف 
مبوجب عقد تاأ�سي�س يف 2002/2/3 امتلك املدعي عدد 17 ح�سة يف �سركة الو�سيط للدعاية 
والإع��الن )�س ذ م م( وهذه احل�س�س متثل 17% من راأ�س مال ال�سركة وتعمل ال�سركة يف 
 ... ال�سحيفة والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  املعدنية والعالنات  اللوحات  جمال ت�سميم 
)جميع الطلبات مو�سحة تف�سيليا يف �سحيفة الدعوى((  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2019/2/20 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/177  تنفيذ جتاري  
احمد  الدين  اإحت�سام   -2 م(  م  )ذ  للتجارة  املنفذ �سدهما/1-ال�سرفا  اىل 
رفيق الدين جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة كمكو 
ل��ل��ت��ج��ارة )ذ م م( ومي��ث��ل��ه/حم��م��د حم��م��د ام���ني غ��ي��اث  ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن  بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )2846389( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/12 تظلم تنفيذ اأو رف�س حكم حتكيم

اىل املدعي عليه /1-فادي جورج  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
عبداهلل  وميثله/احمد  ال�سباح  احل��م��د  م��ب��ارك  ج��اب��ر  �سباح  ال�سيخ 
حممد العطار اآل علي - قد فتح ملف الدعوى تظلم تنفيذ او رف�س 
الربعاء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2018/12/11 بتاريخ  حتكيم  حكم 
 ch1.B.8 رق��م  بالقاعة  17.30م�����س��اءا  ال�ساعة   2019/3/6 امل��واف��ق 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
 اعادة اعالن بالن�شر 

 يف  الدعوى 2018/581 مدين كلي 
اىل املدعي عليه/1- املبدعون للخدمات الفنية  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ عزت 
املهدي اأحمد مو�سى ب�سفته والد املتويف / املهدي عزت املهدي احمد مو�سى وميثله/ فهد 
عبداهلل قمرب حممد - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  الق�ساء بالزام املدعي عليهم 
 800.000( وق��دره  مبلغ  للمدعني  ي��وؤدوا  بان  بينهم  فيما  والت�سامن  بالتكافل  جمتمعني 
والنف�سية  والأدب��ي��ة  املادية  الأ���س��رار  كافة  �سامال عن  تعوي�سا  دره��م  الف  دره��م ثمامنائة 
وامل�ستقبلية واملورثة التي حلقت بهم من جراء مقتل مورثهم/املهدي عزت املهدي احمد 
بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  امل��واف��ق  2019/2/13  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  مو�سى. وح��ددت 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

 اعادة اعالن بالن�شر 
 يف  الدعوى 2019/5  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/ 1- ح�سن اجلنابي للتجارة )�س م ح(  2-ح�سن حممد علي خ�سري ب�سخ�سه 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  ح(  م  )�س  للتجارة  اجلنابي  ح�سن  ل�سركة  مدير  وب�سفته 
م م وميثله/�سعيد احمد حممد حممود  ذ  العامة - �س  للتجارة  ام  اي��ه  ار  بي  امل��دع��ي/اي 
بالت�سامن  بالزام املدعي عليهما  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  العو�سي - قد 
فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )2027198 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
وحتى   2017/8/9 بتاريخ  احلا�سل  �سيك  اأول  ا�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2019/2/26 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اإعالن املدعي عليهم بالن�شر 

الدعوة حل�شور اإجتماع اخلربة  يف الدعوى رقم  2018/605 عقاري كلي
ال�سيدة/ فرزانه زوجة فريوز خان 

ب�سفتكم املتنازع �سدها يف الدعوى 2018/605 عقاري كلي واملرفوعة �سدكم من �سركة داماك كراون 
للعقارات املحدودة - ذ م م - نود الفادة بانه مت تكليفنا من قبل حماكم دبي املوقرة- للقيام مبهمة 
اخلربة احل�سابية يف ) الدعوى رقم 2018/605( عقاري كلي املرفوعة �سدكم من �سركة داماك كروان 
للعقارات املحدودة - ذ م م ، وبناء عليه فاننا نرغب يف الجتماع بكم يف مقر مكتبنا الكائن مبنطقة 
النهدة 2 )دبي( �سارع بغداد مقابل مدر�سة اللفية بجانب كليات التقنية العليا للطالبات - بناية مركز 
بالتنيوم لالعمال - الطابق الرابع- مكتب رقم )406( هاتف رقم 2344403-04 فاك�س رقم 2344330-
04 )النظم للمحا�سبة والتدقيق �سابقا( يف يوم اخلمي�س املوافق 2019/2/14 يف متام ال�ساعة  11.00 
�سباحا ، وذلك ملناق�سة مو�سوع الدعوى املذكورة اعاله لذا يرجى ا�سطحاب كافة امل�ستندات والوراق 

الثبوتية التي حتقق دفاعكم يف ح�سور موكلكم او من ينوب عنكم.
اخلبري املح�سابي 
 عبيد حميد �سيف القعود 

اجتمـــــاع خبــــرة

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
يف النزاع رقم 2018/541 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي  
املتنازع �سده الأول / جي كيه اف اك�س فاينا�سيال �سريف�س ليمتد -  مكتب متثيل 

املتنازع �سده الثاين / مازن احمد �سلهب -  العنوان / جمهويل حمل الإقامة 
نحيطم علما انه مت انتدابنا خبريح�سابي بالنزاع اعاله واملرفوعة �سدكم من املتنازع/
قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفون  فانتم  وعليه   - العنزي  عجالين  احمد  ح�سني  حممد 
 2 ال�ساعة   2019/2/12 املوافق  الثالثاء  يوم  عقده  واملقرر  اخلربة  اجتماع  بح�سور 
ظهرا. وذلك مبقر مكتبنا يف )دبي - �سارع ابوبكر ال�سديق - مركز حمر عني - البوابة 
4 - الطابق 5BG - 5( يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد واح�سار امل�ستندات املوؤيدة 
لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها 

وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانون.  لال�ستف�سار ب : 050-6317417
خبري ح�شابي 
ناهد  ر�شاد حممد      

اإعالن بالن�شر
 للح�شور اأمـــام اخلبـــرة 

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اىل املدعي عليه )حممد مو�سى حممد عطية( جمهول الإقامة 

  2018/827 رقم  الدعوى  يف  احل�سابية  اخلربة  مبهمة  تكليفنا  مت  قد  بانه  نعلمكم 
عبداهلل  حممد  ال�سيد/  من  �سدكم  واملقامة  الإبتدائية  دبي  مبحكمة  كلي  جتاري 
القانونية   وال�ست�سارات  للمحاماة  واملالكي  بوج�سيم   / ال�سادة  وميثلها   - عقيل 
ندعوكم ب�سفتكم طرفا يف الق�سية امل�سار اليها اعاله باحل�سور اىل مكتبنا رقم 503 
بناية بوهليبه بجوار جراند مارت �سارع املرقبات - ديرة - دبي وذلك يف متام ال�ساعة 
الدعوى  على  لالإجابة  وذلك   2019/2/11 املوافق  الثنني  يوم  �سباح  من   11.30
ار�سال  عدم  اأو  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  يف  م�ستندات.   من  لديكم  ما  وتقدمي 
وكيل قانوين عنكم يف الوقت املحدد فاننا �سنبا�سر اجراءات اخلربة ونقدم تقريرنا 

للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة. 
اخلبري احل�شابي 
�شاكر فريد عبدالرحمن زنيل 
تليفون/0507787789  

تبليغ ح�شور جل�شة خربة ح�شابية
�شادرة عن اخلبري احل�شابي

�شاكر فريد عبدالرحمن زينل  
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

اإعالن املدعي عليه بالن�شر 
باللغة العربية والإجنليزية

اإىل املدعي عليه الثاين / يو�سف كوجنو �سافادو -  اجلن�سية / الهند
ب�سفته مدير املدعي عليها الأوىل / �سركة جالل للمقاولت - ذ م م 

نعلمك باأن املدعي / كان�سان كورونا  اأقام �سدك الدعوى رقم )2019/10 عمايل 
جزئي كلباء( وذلك ملطالبتك مببلغ وقدره ثالثون الفا وثالثة واربعون درهما 
)30.043 د( بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�سروفات وعليه فاأنت مكلف باحل�سور او 
وكيلك القانوين املعتمد امام حمكمة كلباء الإحتادية الإبتدائية وذلك يف متام 
ال�ساعة )8.30 �س ( من يوم الأربعاء املوافق 2019/2/13م ويف حالة تخلفكم عن 

احل�سور فاإن املحكمة �سوف تبا�سر اإجراءات �سري الدعوى يف غيبتك.  
القا�شي 

    دولة الإمارات العربية املتحدة    
وزارة العدل 

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اإعالن املدعي عليه بالن�شر 
باللغة العربية والإجنليزية

اإىل املدعي عليه الثاين / يو�سف كوجنو �سافادو -  اجلن�سية / الهند
ب�سفته مدير املدعي عليها الأوىل / �سركة جالل للمقاولت - ذ م م 

نعلمك باأن املدعي/رام كوبال دهاباي  اأقام �سدك الدعوى رقم )2019/9 عمايل 
وثمامنائة  الفا  وت�سعون  اثنان  وقدره  مببلغ  ملطالبتك  وذلك  كلباء(  جزئي 
وامل�سروفات  الر�سوم  اىل  بالإ�سافة  د(   92.874( درهما  و�سبعون  واربعة 
كلباء  حمكمة  امام  املعتمد  القانوين  وكيلك  او  باحل�سور  مكلف  فاأنت  وعليه 
الإحتادية الإبتدائية وذلك يف متام ال�ساعة )8.30 �س ( من يوم الأربعاء املوافق 
2019/2/13م ويف حالة تخلفكم عن احل�سور فاإن املحكمة �سوف تبا�سر اإجراءات 

�سري الدعوى يف غيبتك.  
القا�شي 

    دولة الإمارات العربية املتحدة    
وزارة العدل 

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اإعالن املدعي عليه بالن�شر 
باللغة العربية والإجنليزية

اإىل املدعي عليه الثاين / يو�سف كوجنو �سافادو -  اجلن�سية / الهند
ب�سفته مدير املدعي عليها الأوىل / �سركة جالل للمقاولت - ذ م م 

عمايل   2019/3( رقم  الدعوى  �سدك  اأقام  �سينغ  املدعي/ر�سبال  باأن  نعلمك 
و�سبعمائة  الفا  وخم�سون  اثنان  وقدره  مببلغ  ملطالبتك  وذلك  كلباء(  جزئي 
وامل�سروفات  الر�سوم  اىل  بالإ�سافة  د(   52.737( درهما  وثالثون  و�سبعة 
كلباء  حمكمة  امام  املعتمد  القانوين  وكيلك  او  باحل�سور  مكلف  فاأنت  وعليه 
الإحتادية الإبتدائية وذلك يف متام ال�ساعة )8.30 �س ( من يوم الأربعاء املوافق 
2019/2/13م ويف حالة تخلفكم عن احل�سور فاإن املحكمة �سوف تبا�سر اإجراءات 

�سري الدعوى يف غيبتك.
القا�شي 

    دولة الإمارات العربية املتحدة    
وزارة العدل 

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اإعالن املدعي عليه بالن�شر 
باللغة العربية والإجنليزية

اإىل املدعي عليه الثاين / يو�سف كوجنو �سافادو -  اجلن�سية / الهند
ب�سفته مدير املدعي عليها الأوىل / �سركة جالل للمقاولت - ذ م م 

نعلمك باأن املدعي/ عبداحلق حممد عامل اأقام �سدك الدعوى رقم )2019/8 
عمايل جزئي كلباء( وذلك ملطالبتك مببلغ وقدره واحد و�ستون الفا وخم�سة 
فاأنت  وعليه  وامل�سروفات  الر�سوم  اىل  بالإ�سافة  د(    61.065( درهما  و�ستون 
الإحتادية  كلباء  حمكمة  امام  املعتمد  القانوين  وكيلك  او  باحل�سور  مكلف 
املوافق  الأربعاء  يوم  من   ) �س   8.30( ال�ساعة  متام  يف  وذلك  الإبتدائية 
تبا�سر  �سوف  املحكمة  فاإن  احل�سور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  2019/2/13م 

اإجراءات �سري الدعوى يف غيبتك.  
القا�شي 

    دولة الإمارات العربية املتحدة    
وزارة العدل 

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اإعالن املدعي عليه بالن�شر 
باللغة العربية والإجنليزية

اإىل املدعي عليه الثاين / يو�سف كوجنو �سافادو -  اجلن�سية / الهند
ب�سفته مدير املدعي عليها الأوىل / �سركة جالل للمقاولت - ذ م م 

نعلمك باأن املدعي/ عبدال�ستار في�س حممد اأقام �سدك الدعوى رقم )2019/4 
الفا  وخم�سون  ثالثة  وقدره  مببلغ  ملطالبتك  وذلك  كلباء(  جزئي  عمايل 
وثمامنائة و�سبعة ع�سر درهما )53.817 د( بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�سروفات 
كلباء  امام حمكمة  املعتمد  القانوين  وكيلك  او  باحل�سور  فاأنت مكلف  وعليه 
الأربعاء  يوم  من   ) �س   8.30( ال�ساعة  متام  يف  وذلك  الإبتدائية  الإحتادية 
املوافق 2019/2/13م ويف حالة تخلفكم عن احل�سور فاإن املحكمة �سوف تبا�سر 

اإجراءات �سري الدعوى يف غيبتك.  
القا�شي 

    دولة الإمارات العربية املتحدة    
وزارة العدل 

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اإعالن املدعي عليه بالن�شر 
باللغة العربية والإجنليزية

اإىل املدعي عليه الثاين / يو�سف كوجنو �سافادو -  اجلن�سية / الهند
ب�سفته مدير املدعي عليها الأوىل / �سركة جالل للمقاولت - ذ م م 

رقم  الدعوى  �سد  اأقام  مياه  عامل  حممد  مياه  املدعي/اأ�سحاب  باأن  نعلمك 
)2019/12 عمايل جزئي كلباء( وذلك ملطالبتك مببلغ وقدره ثمانية واربعون 
الر�سوم  اىل  بالإ�سافة  د(   48.625( درهما  وع�سرون  وخم�سة  و�ستمائة  الفا 
امام  املعتمد  القانوين  وكيلك  او  باحل�سور  مكلف  فاأنت  وعليه  وامل�سروفات 
من   ) �س   8.30( ال�ساعة  متام  يف  وذلك  الإبتدائية  الإحتادية  كلباء  حمكمة 
يوم الأربعاء املوافق 2019/2/13م ويف حالة تخلفكم عن احل�سور فاإن املحكمة 

�سوف تبا�سر اإجراءات �سري الدعوى يف غيبتك.
القا�شي 

    دولة الإمارات العربية املتحدة    
وزارة العدل 

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2019/905 (
املنذرة / اأمالك للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة( 

املنذر اليها / ذات دون لتاأجري بيوت العطالت - �س ذ م م 
- تنذر املنذرة )مالكة العقار( املنذر اليها )امل�ستاأجرة( ب�سداد امل�ستحقات اليجارية للماأجور 
الكائن باإمارة دبي - منطقة الثنية الأوىل - ايكون تاور - رقم املكتب 104 - رقم الر�س 
 2018/7/30 تاريخ  من   1585777044 مكاين  رق��م   -  )383-253( البلدية  رق��م   -  )18-0(
وحتى تاريخه وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا الإنذار ، وال �ست�سطر املنذرة 
املوؤجرة  العني  من  )امل�ستاأجرة(  اليها  املنذر  اإخ��الء  بطلب  الدعوى  اإقامة  اىل  )امل��وؤج��رة( 
الكهرباء  اإ�ستهالك  ر�سوم  مع  الخ��الء  متام  حتى  امل�ستحق  اليجار  بدل  ب�سداد  والزامها 

واملياه وبر�سوم وم�ساريف الدعوى ،  مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• العني- وام:

ح�����س��ر م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور �سعيد ب��ن ط��ح��ن��ون اآل 
جمهورية  �سفري  ���س��وري  �سينغ  نفديب  و���س��ع��ادة  نهيان 
الذي  ال�سنوي  اأم�س الول الحتفال  الدولة  الهند لدى 
العني.  م��دي��ن��ة  ال��ه��ن��دي يف  ال��ن��ادي الج��ت��م��اع��ي  ينظمه 
العالقات  على  بالحتفال  األقاها  كلمة  يف  معاليه  واأك��د 
املتميزة التي تربط بني دولة الإمارات وجمهورية الهند 

من  به  حتظى  مبا  الهندية  اجلالية  واأ�سادت  ال�سديقة. 
رعاية واهتمام وح�سن معاملة من دولة الإمارات حكومة 
بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  ت�سلم  احلفل  ختام  ويف  و�سعبا. 
طحنون اآل نهيان درعا تذكاريا من النادي. ح�سر احلفل 
والدكتور  ال��ع��ام��ري  بالركا�س  حممد  ب��ن  �سامل  �سعادة 
ديوان ممثل احلاكم  الطبي يف  امل�ست�سار  جورج ماتيو�س 
الأعمال  ورج��ال  امل�سوؤولني  من  وع��دد  العني  منطقة  يف 

وجمع غفري من اأبناء اجلالية الهندية ال�سديقة.

•• العني – الفجر

ت�سوير – حممد - معني
احل�سري  امل�����س��ه��د  ور����س���ة  اخ��ت��ت��م��ت 
ال��ت��اري��خ��ي يف ال��ع��ني اأع��م��ال��ه��ا و�سط 
م�����س��ارك��ة وا����س���ع���ة م���ن خ�����رباء اآث����ار 
وتراث حمليني ودوليني، وقد نظمت 
– اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة 
ال���ور����س���ة ع��ل��ى م�����دار ي���وم���ي 4 و 5 

فرباير احلايل. 
جهود  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ور���س��ة  و���َس��َع��ت 
عمليات احلفاظ على الرتاث، وذلك 
امل�ساعي  وت��وط��ي��د  دم����ج  خ����الل  م���ن 
املختلفة  اجل����ه����ات  ب����ني  امل�������س���رتك���ة 
احل����ف����اظ على  ال���ع���ام���ل���ة يف جم�����ال 
على  املدرجة  الثقافية  العني  مواقع 
العاملي،  ل��ل��رتاث  اليوني�سكو  لئ��ح��ة 
امل�������س���ارك���ون جمموعة  ن��اق�����س  ح��ي��ث 
والتجارب  والدرا�سات  العناوين  من 
باملواقع  امل�ستدامة  بالعناية  املتعلقة 

ك��م��ا قدمت  ال���ع���ني.  ال��ت��اري��خ��ي��ة يف 
ال���ور����س���ة ت���ع���ري���ف���اً ل��ل��م�����س��اه��م��ني يف 
العني عن مفهوم  اإدارة مواقع  خطة 
التاريخي”  احل�������س���ري  “امل�سهد 
ت��ط��وي��ره منظمة  ع��ل��ى  ال���ذي عملت 
توفيقية  ح��ل��ول  لإي���ج���اد  ال��ي��ون�����س��ك��و 
بني حماية املواقع الأثرية والتطوير 

العمراين يف املدن التاريخية.  
مدير  النعيمي  الرحمن  عبد  وق���ال 
ق�سم مواقع ال��رتاث العاملي يف دائرة 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي: “  
الثقافة  دائرة  الور�سة حر�س  تعك�س 
تطوير  على  اأب��وظ��ب��ي   – وال�سياحة 
والتي  ال���ع���ني،  يف  الأث����ري����ة  امل����واق����ع 
حتت�سن جمموعة نادرة من  مواقع 
ال���رتاث ال��ع��امل��ي، وذل���ك مب��ا ين�سجم 
مع روؤي��ة الإم��ارات 2021 املرتبطة 
حمافظ  متالحم  جمتمع  بتاأ�سي�س 
العني  خطة  جانب  اإىل  هويته،  على 
الرتويج  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي   2030

وثقافية  �سياحية  كوجهة  للمدينة 
واأثرية«.

دائ���رة  “ت�سعى  ال��ن��ع��ي��م��ي:  واأ����س���اف 
اإىل  اأب��وظ��ب��ي   – وال�سياحة  الثقافة 
اإ�سهام  ح���ول  ال��وع��ي  م�ستوى  زي����ادة 
اقت�ساد  يف  ال��ث��ق��ايف  والإرث  الثقافة 
واكت�ساب  امل�ستدامة  وتنميتها  امل��دن 
لتنفيذ  ال���الزم���ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  امل��ع��رف��ة 
يف  الت�سغيلية  والأن�����س��ط��ة  امل��خ��ط��ط 
“امل�سهد  م��ن��ه��ج��ي��ة  اإط�����ار  يف  ال���ع���ني 

احل�سري التاريخي««.
باملنهجية  اأي���������س����اً  ال��ن��ع��ي��م��ي  ن�������ّوه 
ملنطقة  �ستحققها  ال��ت��ي  واملكت�سبات 
ال��ع��ني وع��ل��ى راأ����س���ه���ا ت��ع��زي��ز مكانة 
املواقع الرتاثية واملمار�سات الثقافية 

املعنوية وحماية املوارد الطبيعية.
وا�سعة  جمموعة  ال��ور���س��ة  يف  ���س��ارك 
من املخت�سني الذين يحظون بتاريخ 
مهني حافل من التخطيط احل�سري 
املعمارية،  وال��ه��ن��د���س��ة  والإق��ل��ي��م��ي، 

الطبيعية،  امل�������س���اح���ات  وه���ن���د����س���ة 
وتخطيط و�سون الرتاث الثقايف. 

امل�ساركني  ح��ّث  يف  الور�سة  و�ساهمت 
العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ�������رة  م����ن 
ال��ع��ني، وهيئة  وال��ب��ل��دي��ات، وب��ل��دي��ة 
النقل،  ووزارة  اأب��وظ��ب��ي،   – ال��ب��ي��ئ��ة 
وال�سياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  وخ����رباء 
اخلطط  اإع������داد  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي   –
احل�����س��ري��ة وم���راج���ع���ة خ��ط��ة العني 
2030، لتعريفهم بالإمكانيات التي 
ينطوي عليها تبني منهجية “امل�سهد 
دعم  ب��ه��دف  التاريخي”  احل�����س��ري 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

املحلية امل�ستندة اإىل الثقافة. 
الور�سة جل�سة  اليوم الأول من  �سهد 
امل�����س��ه��د احل�سري  ب��ع��ن��وان  ن��ق��ا���س��ي��ة 
التخطيط  منهجيات  يف  ال��ت��اري��خ��ي 
احل�������س���ري امل���ع���ا����س���ر، وب���ع�������س من 
ملو�سوعات  ال��ت��و���س��ي��ح��ي��ة  ال��ع��رو���س 
للدرا�سة،  ك��ح��ال��ة  ب��ال��ع��ني  م��ت��ع��ل��ق��ة 

بينما ت�سمن اليوم الثاين اجتماعات 
ملناق�سة  وحلقات  امل�ستديرة  الطاولة 
ملنطقة  العملية  الإج�����راءات  تطوير 
العني. و�سنحت الفر�سة ملمثلي املدن 
للربط  العمل  ور���س��ة  اإىل  امل��دع��وي��ن 
ب���ني خ���ربات���ه���م اخل���ا����س���ة يف جمال 
تت�سابه  قد  التي  والإدارة  التخطيط 
مبنطقة  امل���رت���ب���ط���ة  ال���ت���ج���ارب  م����ع 

العني. 

*جمعية رعاية الأحداث تكرم 
اأبوظبي« “�سرطة 

خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  ك��ّرم   
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  مت��ي��م  
القيادة   ، الأح�����داث  ورع���اي���ة  ت��وع��ي��ة 
ال���ع���ام���ة ل�������س���رط���ة اأب����وظ����ب����ي  على 
اإجناح  الرائدة واملتميزة  يف  جهودها 
واأن�����س��ط��ة  اجلمعية  لعام  ف��ع��ال��ي��ات  

.2018
�سعيد  حمود   الدكتور  العقيد  وق��ال 

ال�سرطة  اإدارة   م���دي���ر  ال���ع���ف���اري  
يف  املجتمع  اأم���ن  بقطاع  املجتمعية  
���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي، اإن ال��ت��ك��رمي  يعد 
حافزاً يزيد من امل�سوؤولية الإيجابية 
املجالت  يف  وال���ري���ادة   والتناف�سية  
ال�سرطية  وي�سهم  يف  تكثيف اجلهود  
التوعوية  لالرتقاء مب�ستويات  الأداء 
�ُسكره   ع��ن  وع��رب  ال��ع��امل��ي��ة   باملعايري 

وتقديره للُمكِرمني .

واأكد العفاري حر�س  �سرطة اأبوظبي 
على تعزيز دور املوؤ�س�سات و ال�سراكات  
الجتماعي  الأم��ن  لتحقيق  الأمنية 
واحلد من اجلرمية لفتاً اإىل انتهاج 
اأ�سلوب  راٍق يف اإي�سال ر�سالة التوعية 
ومبختلف  ك��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع  ل�����س��رائ��ح 
اللغات. وكانت �سرطة اأبوظبي وقعت 
توعية  جمعية  م���ع   ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
للتعاون يف جميع  الأح���داث  ورع��اي��ة 

والقانونية  الأم��ن��ي��ة  التوعية  اأوج���ه 
النحراف  م��ن  ال�سباب  حتمي  ال��ت��ي 
 . الإيجابية  نحو  �سلوكاتهم  وتوجه 
يف  املجتمعية  ال�سرطة  اأ�سهمت  كما 
يكونوا  اأبنائك  م��ع  “كن  حملة  دع��م 
اأن�سطة  جمموعة  ن��ف��ذت  و  معك” 
وجمال�س   وب��ح��وث  ون���دوات  توعوية 
ورعاية   املجتمع   خدمة  يف  توعوية  

الأحداث .

•• اأبوظبي_ الفجر:

  ���س��م��ن ال���ربام���ج وامل����ب����ادرات التي 
للعلوم  اأب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  ي�سمها 
�ساحب  رعاية  حتت  املقام   2019
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي،  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان، ويل 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
وبتنظيم من دائرة التعليم واملعرفة، 
دورت���ه  “مبتكر” يف  م���ب���ادرة  ت��اأت��ي 
م�سروع   100 ب��ع��ر���س  اخل��ام�����س��ة 
اأعمارهم  ت��رتاوح  مبتكر   200 من 
ب��ني 13 ع��ام��اً وم���ا ف���وق، مبنطقة 
العا�سمة  كورني�س  يف  البحر”  “َع 

اأبوظبي حتى 9 فرباير 2019.
ويتيح مبتكر 2019 فر�سة ثمينة 
اأبرز  على  املجتمع لالطالع  لأف��راد 
تخدم  التي  والإب��داع��ات  البتكارات 
املبتكرون  ي��ع��ر���س  ح��ي��ث  امل��ج��ت��م��ع، 
ذك��ي��ة، ميكن  ح��ل��وًل  ت��وف��ر  م�ساريع 
ال�ستفادة منها يف جمالت خمتلفة، 
الفن  وذل��ك �سمن خم�س فئات هي 

الرقمي  ال��ت�����س��ن��ي��ع  وال��ت�����س��م��ي��م، 
علم  املحركات،  وتعديل  وامليكانيك 
الروبوت والإلكرتونيات، ال�ستدامة 

وعلوم احلياة، وعلوم الف�ساء.
رئي�سة  م��ن�����س��ة  م��ب��ت��ك��ر  وُي�������س���ك���ل 
وامل�ساريع  ب����الأف����ك����ار  ل���الح���ت���ف���اء 

الإب������داع������ي������ة، م�����ن خ������الل اإت����اح����ة 
الدولة  يف  ل��ل��م��وه��وب��ني  ال��ف��ر���س��ة 
اإبداعاتهم  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لت�سليط 
واإبراز مواهبهم الفريدة وامل�ساهمة 
الب���ت���ك���ار وحتقيق  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  يف 
لالبتكار  الوطنية  ال�سرتاتيجية 

مبكانة  ال��و���س��ول  اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي 
اأف�����س��ل دول  دول���ة الإم�����ارات �سمن 

العامل يف جمال البتكار.
وي�ستقطب مبتكر ذوي الهتمامات 
بينهم  ف��ي��م��ا  ل��ل��ت��وا���س��ل  امل�����س��رتك��ة 
وابتكاراتهم  اخ��رتاع��ات��ه��م  وع��ر���س 

حيث  اأو���س��ع،  نطاق  على  للمجتمع 
ي��ت��ن��اف�����س امل���ب���ت���ك���رون ع���ل���ى اإب������راز 
التي  م�ساريعهم  وعر�س  مواهبهم 
�سيتم تقييمها ح�سب معايري ت�سمل 
اجلودة والأ�سالة، والإبداع، ومدى 
التفاعل مع الفكرة املبتكرة واأثرها 
على املجتمع، و�سيعر�س املت�سابقون 
امل�����س��ارك��ون اب��ت��ك��ارات��ه��م اأم���ام جلنة 
بدورها  ���س��ت��خ��ت��ار  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ك��ي��م 
تكرميها  يتم  م�ساريع  �ستة  اأف�سل 

من قبل دائرة التعليم واملعرفة.
وم���ن امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ي��ت��م عر�سها 
املوروث  على  احل��ف��اظ  يف  وت�ساهم 
“الروبوت  م�������س���روع  الإم������ارات������ي 
ن�سر  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  واليولة” 
با�ستخدام  الإم������ارات������ي  ال�������رتاث 
وهناك  وال��روب��وت��ات،  التكنولوجيا 
الذكية”  “اخلوذة  م�����س��روع  اأي�����س��اً 
ال��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى ال��ت��خ��ف��ي��ف من 
الرتكيز،  وزي���ادة  والتوتر  ال�سداع 
الدموية  وال��دورة  الراأ�س  وحتريك 

فيه.

امل�ساريع املبتكرة التي حتافظ  ومن 
على حياة اأفراد املجتمع وممتلكاتهم 
“ُمنجد” الذي يقلل ن�سبة  م�سروع 
ي�سببها  ال��ت��ي  واحل���رائ���ق  ال��وف��ي��ات 
يحتوي  حيث  الكهربائي،  القاب�س 
للحرارة  م�ست�سعرات  على  امل�سروع 
ت��ق��وم بف�سل  وال��رط��وب��ة وال�����س��وء 
مبا�سرة  ال���ك���ه���رب���اء  ع���ن  ال��ق��اب�����س 
ن��اجت عن  اأي خلل فيه  ف��ور ح���دوث 
اأما  اأو ال�سوء،  اأو الرطوبة  احل��رارة 
البيئة  على  حتافظ  التي  امل�ساريع 
وال�ستدامة جاء م�سروع “اأحفورة” 
ال��ذي يقوم ب��اإع��ادة تدوير ال��ورق يف 

اأولية  م��ادة  ليوفر  وامل��ن��ازل  املكاتب 
اأ�سكال  اإب������داع  خ��الل��ه��ا  م���ن  مي��ك��ن 

ثالثية الأبعاد.
وع����رب امل���ب���ت���ك���رون امل�������س���ارك���ون عن 
التواجد  يف  ال���غ���ام���رة  ���س��ع��ادت��ه��م 
 ،2019 م���ب���ت���ك���ر  يف  وامل���������س����ارك����ة 
دائرة  اإىل  ال�سكر  وتوجهوا بخال�س 
اإتاحتها  ع��ل��ى  وامل���ع���رف���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
والتواجد  للم�ساركة  لهم  الفر�سة 
واإبداعاتهم  اب��ت��ك��ارات��ه��م  وع���ر����س 
على اأف��راد املجتمع، واأك��دوا اأن مثل 
بيئة  ت�ساهم يف خلق  امل��ب��ادرات  ه��ذه 

منا�سبة لالإبداع والتميز.

فعاليات  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل�����دي�����ر   
 2019 للعلوم  اأب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان 
م��ت��اح��ة ل����زي����ارات ط��ل��ب��ة امل���دار����س 
م���ن ال�����س��اع��ة 9 ���س��ب��اح��اً وح��ت��ى 1 
 4 ال�����س��اع��ة  م��ن  وللجمهور  ظ��ه��راً، 
اأيام  10 م�ساًء خالل  وحتى  ع�سراً 
 10 2 حتى  ال�ساعة  الأ�سبوع، ومن 
الأ�سبوع  نهاية  عطلة  خ��الل  م�ساًء 
كورني�س  البحر” يف  “َع  يف منطقة 
9 فرباير  ح��ت��ى  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
حديقة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   ،2019
ال��ع��ني و�سيتي  اجل��اه��ل��ي يف م��دي��ن��ة 

مول يف منطقة الظفرة.

�سعيد بن طحنون يح�سر �لحتفال �ل�سنوي 
للنادي �لهندي يف مدينة �لعني

»هيئة مطار �ل�سارقة« : �لبتكار نهج 
�عتمدناه للو�سول �إىل �أفكار خالقة

•• ال�شارقة-وام:

قال �سعادة علي �سامل املدفع رئي�س هيئة مطار ال�سارقة اأنه انطالقا من روؤية �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة اعتمدت الهيئة 
لبتكار  جهودها  مب�ساعفة  املا�سية  ال�سنوات  خالل  وقامت  موؤ�س�سيا  نهجا  والإب���داع  البتكار 
حلول وخدمات جديدة يف خمتلف املرافق لتعزيز مكانة املطار على اخلارطة العاملية ومواكبة 
فعاليات  انطالق  ت�سريح مبنا�سبة  واأ�ساف يف  القطاع احليوي.  ي�سهدها هذا  التي  التطورات 
�سهر البتكار اليوم يف اإمارة ال�سارقة.. اإن �سهر الإمارات لالبتكار - الذي تفتخر الهيئة برعايته 
اإىل منهج  ال�سارقة لالبتكار - يج�سد توجيهات القيادة الر�سيدة يف حتويل البتكار  اأ�سبوع  يف 
واأ�سلوب حياة وميثل فر�سة لتعزيز اجلهود من اأجل الو�سول اإىل اأفكار خالقة وتعزيز منظومة 

العمل مببادرات وم�ساريع متميزة ت�سهم يف الرتقاء مبجالت العمل كافة يف الدولة.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

قائد  ن��ائ��ب  احل��دي��دي  ع��ب��داهلل خمي�س  العميد  ك��رم 
عام �سرطة راأ�س اخليمة ،اجلهات امل�ساركة )موؤ�س�سة 
���س��ق��ر ل��الأع��م��ال الإن�����س��ان��ي��ة وغ���رف���ة وجت�����ارة راأ����س 
يف  �ساهمت  ال��ت��ي  امل��ب��ذول��ة  جلهودهم  وذل���ك  اخليمة 
اإجناح فعالية الأيتام التي مت تنظيمها من قبل اإدارة 
الإعالم والعالقات العامة متمثلة يف ق�سم الأن�سطة 

الريا�سية والجتماعية التي تقام �سنويا .
 واأكد احلديدي خالل كلمته مع اجلهات املكرمة اأن 
مراعاة اليتيم وم�ساعدته وتلبية احتياجاته والرفق 
ب��ه ودع��م��ه واج��ب جمتمعي كما ج��اء الأم���ر وا�سحاً 

داعياً   ،  » تقهر  ف��ال  اليتيم  ف��اأم��ا   « ال��ع��زي��ز  كتابه  يف 
الأيتام  رعاية  اإىل  واملوؤ�س�سات  املجتمع  اأف���راد  جميع 
فئات  بقية  ع��ن  اأهمية  يقلون  ل  لأن��ه��م  واح��ت��وائ��ه��م، 
و�سرائح املجتمع.  م�سرياً اإىل اأن الحتفالية التي تقام 
�سنوياً وحتظى باهتمام كبري من القائد العام ل�سرطة 
امل�ساركة يف هذا  املجتمع على  لت�سجيع  راأ���س اخليمة 
بتفاعل اجلهات وم�ساركتها  العمل الإن�ساين، م�سيداً 
ال��ف��ع��ال��ة يف ه���ذا احل�����دث، ورع��اي��ت��ه��ا ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة ، 
موؤكداً اأن اجلميع لهم عون و�سند لتقدمي كل اخلري 
وامل�ساعدة الالزمة، موؤكداً اأن تعاليم الإ�سالم اأثمرت 
العديد من جهات رعاية الأيتام، ويت�سابق اجلميع فى 

دعم هذا الفعل اخلرّي .

•• دبي -وام:
القرار  ات��خ��اذ  ودع���م  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  م��رك��ز  نظم 
للتدريب  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ع  بالتن�سيق  دب��ي  ب�سرطة 
العامة  والإدارة  وال����ري����ادة  للتميز  ال��ع��ام��ة  والإدارة 
“ ال�ست�سراف  لل�سوؤون الإدارية ور�سة تدريبية بعنوان 

ال�سرتاتيجي وم�ستقبل البتكار » .
ح�سر الور�سة - التي اأقيمت على مدار يومني يف فندق 
اهلل  عبد  ال��ل��واء  �سعادة  توجيهات  على  بناء  دب��ي  راف��ل��ز 
ربط  ب�سرورة  دب��ي  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري  خليفة 
ا�ست�سراف امل�ستقبل مع ال�سرتاتيجية والبتكار لتعزيز 
التدريب  خ���الل  م��ن  ال��ع��م��ل  اأداء  مب�����س��ت��وى  الرت���ق���اء 

والتثقيف - م�ساعدو القائد العام ل�سرطة دبي ومديرو 
ومديرو  ون��واب��ه��م  ال�سرطة  وم��راك��ز  ال��ع��ام��ة  الإدارات 

مكاتب التطوير املوؤ�س�سي .
واأو�سح العميد الدكتور عبد اهلل عبد الرحمن يو�سف 
بن �سلطان مدير مركز ا�ست�سراف امل�ستقبل ودعم اتخاذ 
اأن ال��ه��دف م��ن تنظيم ه��ذه ال��ور���س��ة ه��و بيان  ال��ق��رار 
الأفكار  نقل  على  والعمل  والتطوير  التحديث  عمليات 
اأق�سى ا�ستفادة ممكنة من  التطويرية من اأجل تعميم 
العمليات  رب���ط  جم���ال  يف  العملية  التطبيقات  خ���الل 
دب���ي بالأهداف  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

ال�سرتاتيجية .

اختتمت اأعمالها التي ا�ستمرت يومني 

ور�سة �مل�سهد �حل�سري �لتاريخي يف �لعني ت�ستقطب نخبة من خرب�ء �لتخطيط و�لآثار و�لرت�ث �لعاملي

�سمن فعاليات مهرجان اأبوظبي للعلوم يف دورته التا�سعة 

 200 مبتكرً� يعر�سون 100 م�سروع �إبد�عي يف مبتكر 2019 
فر�سة ثمينة لأفراد املجتمع لالطالع على ابتكارات واإبداعات متميزة يف عدة جمالت

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

اف��ت��ت��ح ال���ل���واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن 
�سرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  ع��ل��وان 
راأ�س اخليمة ، بح�سورالعميد عبد 
قائد  نائب  احلديدي  خمي�س  اهلل 
العامني  وامل��دي��ري��ن  ال�سرطة  ع��ام 
وع���������دد م�����ن م�����دي�����ري ال�����دوائ�����ر 
�سرطة  اإدارة  م��ب��ن��ى   ، احل��ك��وم��ي��ة 

املنافذ واملطارات .
و ت��ف��ق��د ق��ائ��د ع����ام ���س��رط��ة راأ�����س 
اخل���ي���م���ة امل���ب���ن���ى اجل����دي����د ال����ذي 
اخليمة  راأ�����س  منطقة  م��ن  يتخذ 
 ، له  ا�سرتاتيجياً  موقعاً  القدمية 
ال�سركاء  بتكرمي  �سعادته  ق��ام  ث��م  
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني وال����داع����م����ني 

لإن�ساء املبنى وتاأهيله.
راأ�س  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  واأك���د 

املبنى  اف���ت���ت���اح���ه  ب���ع���د  اخل���ي���م���ة 
وفقاً  و�سمم  ا�ستحداثه  مت  ال��ذي 
ملوا�سفات هند�سية ع�سرية تواكب 
واحل�ساري  ال���ع���م���راين  ال��ت��ط��ور 
ب�سفة  الإم����������ارة  ت�����س��ه��ده  ال������ذي 
اكتمال  فيه  روع��ي  حيث   ، خا�سة 
ك���اف���ة اخل����دم����ات ال���ت���ي ت���ق���دم يف 
كافة اإدارات ومراكز ال�سرطة على 
يف  ت�سهم  وال��ت��ي  الإم����ارة  م�ستوى 

لوزارة  امل�ستقبلية  ال��روؤي��ة  حتقيق 
احلكيمة  وت��وج��ه��ات��ه��ا  ال��داخ��ل��ي��ة 
�سهولة  يف  ال���ث���اق���ب���ة  وروؤي�����ت�����ه�����ا 
و�سرعة  اخل��دم��ات  على  احل�سول 
اجلودة  معايري  وحتقيق  اإجن��ازه��ا 
يف تقدميها للجمهور عرب تطبيق 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  وا����س���ت���خ���دام 

الداعمة لحتياجات ال�سرطة .
�سلطان  �����س����امل  ال���ع���م���ي���د  ق�����ال  و 

الدرمكي مدير اإدارة �سرطة املنافذ 
اجلديد  امل��ب��ن��ى  اإن   ، وامل�����ط�����ارات 
باملتابعة  مهامه  يف  يخت�س  ال��ذي 
الربية  امل��ن��اف��ذ  ع��ل��ى  والإ�����س����راف 
غرفة  واإدارة  واجل��وي��ة  والبحرية 
على  يحتوي   ، املركزية  العمليات 
للعمليات  وغ��رف��ة  اإداري����ة  مكاتب 
ابتكار  من�سة  جانب  اإىل  املركزية 

حديثة.  

قائد عام �سرطة ر�أ�ش �خليمة يفتتح
 مبنى �إد�رة �سرطة �ملنافذ

�سرطة دبي تنظم ور�سة »�ل�ست�سر�ف 
�ل�سرت�تيجي وم�ستقبل �لبتكار«

نائب قائد عام �سرطة ر�أ�ش �خليمة يكرم 
�جلهات �مل�ساركة يف فعالية �لأيتام
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�ل�سليب �لأحمر حتذر من تز�يد �لأ�سلحة �لنووية  
•• جنيف-اأ ف ب:

اإىل  اأم�����س  الأح��م��ر  لل�سليب  تابعتان  منظمتان  دع��ت 
فر�س حظر كامل على الأ�سلحة النووية، وحذرتا من 
باآثار  جم��ددا  الأ�سلحة  ه��ذه  ا�ستخدام  اإمكانية  ت��زاي��د 

تدمريية.
والحتاد  الأح��م��ر  لل�سليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  واأط��ل��ق��ت 
الأحمر  وال��ه��الل  الأح��م��ر  ال�سليب  جلمعيات  ال���دويل 
الذي  ال��ن��ووي  التهديد  بتنامي  للتوعية  عاملية  حملة 

يواجه العامل.
واأكدت املنظمتان يف بيان م�سرتك اأن بع�س الدول التي 
متلك اأ�سلحة نووية خرجت عن “التزاماتها التاريخية 
“تطور  وب���ات���ت  النووية”  الأ���س��ل��ح��ة  ب���ن���زع  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
اأنواعا جديدة من الأ�سلحة النووية  تر�ساناتها وتطور 

وجتعل من ا�ستخدامها اأمرا اأكرث �سهولة«.
وتاأتي احلملة التي اأطلق عليها ا�سم “نوتونيوك�س” اأو 
“ل لالأ�سلحة النووية” بعدما تخلت الوليات املتحدة 
ورو�سيا عن معاهدة مهمة ل�سبط الأ�سلحة اإثر اإعالن 
اأن  املا�سي  الأ�سبوع  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
املربم  الت��ف��اق  من  الن�سحاب  عملية  �ستبداأ  وا�سنطن 

خالل حقبة احلرب الباردة يف غ�سون �ستة اأ�سهر.
وردا على ذلك، اأعلن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني 
على  بالعمل  و�ستبداأ  املعاهدة  عن  �ستتخلى  مو�سكو  اأن 

املعاهدة  تكن  الأ���س��ل��ح��ة مل  م��ن  ج��دي��دة  اأن����واع  تطوير 
املنظمتان  وح�����ذرت  ب��ه��ا.  ت�����س��م��ح   1987 يف  امل���ربم���ة 
التابعتان لل�سليب الأحمر من اأنه “بعد 74 عاما من 
تدمري الأ�سلحة النووية ملدينتي هريو�سيما وناغا�ساكي 
النووية  الأ���س��ل��ح��ة  ا���س��ت��خ��دام  ي���زداد خطر  ال��ي��اب��ان،  يف 

جمددا«.
“دعونا  ون�سرت احلملة ت�سجيال م�سورا اختتم بعبارة 
ت��ق��رر هي  اأن  ق��ب��ل  ال��ن��ووي��ة  الأ���س��ل��ح��ة  ن��ق��رر م�ستقبل 
احلملة  اأن  اإىل  الأح��م��ر  ال�سليب  واأ���س��ار  م�ستقبلنا«. 
الإن�سانية  “العواقب  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  تهدف 

الكارثية لأي حرب نووية«.
وتهدف احلملة اأي�سا اإىل ت�سجيع ال�سعوب على ال�سغط 
على حكوماتهم للتوقيع وامل�سادقة على معاهدة الأمم 
�سبعون  وقعتها  التي  النووية  الأ�سلحة  حلظر  املتحدة 

دولة ومل ت�سادق عليها �سوى 21 دولة.
بيرت  الأح��م��ر  لل�سليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  رئي�س  وق���ال 
اأي  هناك  يكون  اأن  املقبول  غ��ري  “من  بيان  يف  م��وري��ر 
م�سددا على اأن  خطر من ا�ستخدام الأ�سلحة النووية”، 
“ب�سي�س  ت�سكل  ال�ساأن  هذا  يف  املتحدة  الأمم  معاهدة 
اأم���ل واج�����راء ���س��روري��ا للحد م��ن خ��ط��ر وق���وع كارثة 
اأدعو  ال��دويل،  التوتر  تفاقم  ظل  “يف  واأ�ساف  نووية«. 
حقبة  لإن��ه��اء  ع��اج��ل  وب�سكل  ب��ع��زم  للتحرك  اجل��م��ي��ع 

الأ�سلحة النووية«.

يف  ع�سو  “لقاء  خ��الل  م��ن  يكون  ل  الإيطاليني  م�سالح  ع��ن  ال��دف��اع 
احلكومة الإيطالية مع �سخ�س يدعو اإىل احلرب الأهلية يف فرن�سا«.

لويجي دي  الإيطالية،  5 جنوم  زعيم حركة  لقاء  اإىل  بذلك  واأ���س��ارت 
“ال�سرتات  اأ�سحاب  من  جمموعة  مع  باري�س  يف  الثالثاء  ي��وم  مايو، 

ال�سفراء«.
اأن ا�ستدعاء ال�سفري الفرن�سي لدى روم��ا، الذي مت يوم  ل��وازو  واأك��دت 
قد  اللعبة  ب��اأن  للقول  طريقة  واإمن��ا  درام��ي��اً،  تطوراً  “لي�س  اخلمي�س، 
الفرن�سية،  احلكومة  با�سم  املتحدث  ق��ال  نف�سه،  ال�سياق  ويف  انتهت«. 
ب��ن��ي��ام��ني غ��ري��ف��و، يف م��ق��اب��ل��ة اأخ����رى م��ع حم��ط��ة اإذاع�����ة )اأوروب������ا 1( 
ا�ستدعاء دائم،  اإنه لي�س  ا�ستدعينا ال�سفري للت�ساور،  “لقد  الفرن�سية: 

ولكن كان من املهم اأن ن�سع الأمور يف ن�سابها«.

•• باري�س-وكاالت:

اأو�سحت احلكومة الفرن�سية ام�س اجلمعة، اأن ا�ستدعاء �سفريها لدى 
ما هو  البلدين،  الثنائية بني  بالعالقات  الذي ل يخل  للت�ساور،  روما 
ب�سبب  اإل و�سيلة لإظهار �سخطها، ول �سيما ب�سبب لفتة “غري ودية”، 
لقاء نائب رئي�س الوزراء الإيطايل، لويجي دي مايو، مع جمموعة من 

اأ�سحاب “ال�سرتات ال�سفراء«.
وقالت وزيرة ال�سوؤون الأوروبية الفرن�سية، ناتايل لوازو، يف مقابلة مع 
اإذاعة )راديو كال�سيك( الفرن�سية، اإنها “لفتة غري ودية من اأ�سخا�س 

من املفرت�س اأن يكونوا م�سئولني«.
اأن  ا�سم لويجي دي مايو،  ذكر  التي جتنبت  الفرن�سية،  الوزيرة  وترى 

فرن�سا تربر ��ستدعاء �سفريها يف روما بـ »لفتة غري ودية«
كاراجيولو  واع��ت��رب  وم��رف��و���س��اً«.  اإ�سافياً  “ا�ستفزازاً  اعتربته  التي  باري�س 
اأن نفعل  ب��ارد، ل ميكننا  الذي يقدم على طبق  الفرن�سي  النتقام  “اأمام  اأنه 
الكثري لأننا الآن اأكرث عزلة مما م�سى يف الإطار الأوروبي-الأطل�سي«. ووراأت 
 )...( الت�سعيد  اإن  القول  “ميكن  اأن��ه  افتتاحيتها  يف  �ستامبا”  “ل  �سحيفة 
الذي اأدى اأم�س اإىل ا�ستدعاء باري�س لل�سفري الفرن�سي كري�ستيان ما�سي وفتح 
 ،1940 اإع��الن احل��رب يف  واإيطاليا منذ  اأزم��ة دبلوما�سية بني فرن�سا  اكرب 
كانت متوقعة اإىل حّد ما نظراً لإ�سرار حركة خم�س جنوم على التقرب من 
ال�سرتات ال�سفراء«. اأما افتتاحية �سحيفة “كوريري ديال �سريا”، فقد قالت 
“يف اأ�سبوع واحد فقط، اأطلقنا اأزمة دبلوما�سية مع فرن�سا ودمرنا التعا�سد 
الأطل�سي حول فنزويال. ماذا يجري؟ اأين تذهب اإيطاليا؟ احلقيقة هي اأننا 

ل نعلم. كل �سيء يح�سل ب�سكل ع�سوائي، من دون ا�سرتاتيجية«.

•• روما-اأ ف ب:

“الأخطر  باأنها  وباري�س  روما  الأزم��ة بني  اأم�س  الإيطالية  ال�سحف  و�سفت 
ا�ستدعاء  وذل��ك غ��داة  امل�سبوقة”،  و”بغري   ”1940 اإع��الن احل��رب يف  منذ 
لوت�سيو  روفو”  “ل  جملة  حترير  مدير  وكتب  روم���ا.  يف  ل�سفريها  فرن�سا 
ال�سفري  “ا�ستدعاء  اأن  الإيطالية  ريبوبليكا”  “ل  �سحيفة  يف  كاراجيولو 
الفرن�سي كري�ستيان ما�سي يف روما للت�ساور هو موؤ�سر على اأزمة غري م�سبوقة 
يف  �سفريها  اخلمي�س  فرن�سا  وا�ستدعت  الإيطالية-الفرن�سية«.  العالقات  يف 
اإيطاليني.  �سدرت عن م�سوؤولني  “م�سينة”  اإيطاليا بعد �سل�سلة ت�سريحات 
اخلم�س  النجوم  حركة  وزعيم  الإيطايل  ال��وزراء  رئي�س  نائب  لقاء  واأغ�سب 
ال�سفراء”  “ال�سرتات  الثالثاء يف فرن�سا مع نا�سطني من  لويجي دي مايو 

�أزمة »غري م�سبوقة« بني باري�ش وروما 

الكردي لفران�س بر�س اإنهم نقلوا 
ع�سرات حالت �سوء التغذية احلاد 
من خميم الهول اإىل م�ست�سفى يف 
م��دي��ن��ة احل�����س��ك��ة ل��ل��ع��الج خالل 
الأ���س��اب��ي��ع الأخ������رية، ب��ي��ن��ه��م 29 

يخ�سعون راهناً للعالج.
ومي���ك���ن ل���الأط���ف���ال ال���ر����س���ع اأن 
بعد  حتى  التغذية  ب�سوء  ي�سابوا 
ال����ه����ول،  خم���ي���م  اىل  و����س���ول���ه���م 
بح�سب جمعية مار افرام الطبية 
اخل�����ريي�����ة ال����ت����ي ت����دي����ر ع����ي����ادة 

لالأطفال يف املخيم.
اأطفالهن  م���ع  ال��ن�����س��اء  وت���دخ���ل 
داخل  املوجودة  العيادة  اإىل  تباعاً 
خيمة، وحيث ي�سار اإىل اأخذ طول 

الطفل ووزنه.
وتو�سح املمر�سة يف اجلمعية مرح 
�سيخي لفران�س بر�س “من يعاين 
من ا�سهال �سديد وجفاف، نحّوله 

فوراً اإىل امل�ست�سفى.«.
وت�سيف “اأي �ساعة تاأخري حتدث 
ف���رق���اً يف ح��ي��اة ط��ف��ل ي��ع��اين من 

�سوء التغذية«.
بنقل  واأوع��زت اجلمعية اخلمي�س 
طفل ب�سكل طارئ اىل امل�ست�سفى.

 23( �سمعة  و�سلت  اأ���س��ب��وع  قبل 
عاماً( مع يقني )ثالثة اأ�سهر( اىل 
لفران�س  وت��و���س��ح  ال��ه��ول.  خميم 
“ينق�س  طفلتها  وزن  اأن  ب��ر���س 
بينما  اأيام ول يزداد”  منذ ع�سرة 
ا�سعاف  ����س���ي���ارة  و����س���ول  ت��ن��ت��ظ��ر 

لنقلها اإىل احل�سكة.
ر�سيعتها  حت�سن  بينما  وت��ق��ول 
�سوء  من  “تعاين  البنية  الهزيلة 
احل�سار  ب�����س��ب��ب  ���س��دي��د  ت��غ��دي��ة 
امل�ست�سفى،  يف  و�ستعالج  واجل���وع 

اأ�سعر باخلوف” عليها.

وكيم  ت����رام����ب  ل��ق��م��ة  حت�������س���ريا 
املقبلة يف فيتنام يومي 27 و28 

�سباط/فرباير.
اأو�سان  ق��اع��دة  اىل  بيغون  وو���س��ل 
الأمريكية م�ساء اجلمعة  اجلوية 
ب��ت��وق��ي��ت ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة، على 
اخلارجية  با�سم  الناطق  اأف���اد  م��ا 
كيو-دوك  ن��وه  اجلنوبية  الكورية 

وكالة فران�س بر�س.
كان  اإذا  ال���ف���ور  ع��ل��ى  ي��ع��رف  ومل 
اإذ مل  ل،  اأم  ك��ي��م  ال��ت��ق��ى  ب��ي��وغ��ن 
ال�سمايل  الكوري  الإع��الم  ي�سدر 

اأي تقارير عن الزيارة.
بيغون  ي�����س��ارك  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
يانغ  بيونغ  يف  ل��ق��اءات��ه  تفا�سيل 
ليي  اجلنوبي  الكوري  نظريه  مع 
دو-هون ووزير اخلارجية الكوري 
اجلنوبي كانغ كيونغ-وها ال�سبت.
كانت  اإذا  على  ال��رتك��ي��ز  وين�سب 
رف�����ع بع�س  ع���ر����س���ت  وا����س���ن���ط���ن 
مقابل  يف  القت�سادية  العقوبات 
اتخاذ بيونغ يانغ خطوات ملمو�سة 

�سوب نزع ال�سلحة النووية.
وناق�س بيغون على الرجح م�سائل 
اخلا�س  وال����ربوت����وك����ول  اأم���ن���ي���ة 
وكيم  ت��رام��ب  ب��ني  املقبلة  بالقمة 
كيم  ال�سمايل  الكوري  نظريه  مع 

هيوك ت�سول.

•• الهول-اأ ف ب:

الكيلومرتات  م��ن  خروجهم  بعد 
تنظيم  ���س��ي��ط��رة  الأخ������رية حت���ت 
�سوريا،  �سرق  يف  الإره��اب��ي  داع�س 
اأط����ف����ال ر����س���ع يف خميم  ي���واج���ه 
�سوريا  �سرق  �سمال  يف  للنازحني 
�سباقاً مع الوقت للنجاة من �سوء 
باأج�سادهم  يفتك  ال��ذي  التغذية 

الهزيلة.
وي�������س���ت���ق���ب���ل خم����ي����م ال������ه������ول يف 
اأ�سابيع،  منذ  احل�سكة  حمافظة 
تباعاً  ي�����س��ل��ون  واأط����ف����ال  ن�����س��اء 
منهم  مئتان  �ساحنات،  منت  على 
و���س��ل��وا اخل��م��ي�����س، ق���ادم���ني من 
ت�سكل  التي  الباغوز  بلدة  حميط 
قوات  بني  الرئي�سي  اجلبهة  خط 
والتنظيم  الدميوقراطية  �سوريا 

املتطرف.
الكردي  الأحمر  للهالل  عيادة  يف 
طبيب  ي����ق����ول  امل����خ����ي����م،  داخ��������ل 
�سنة(   48( �سّنو  عنرت  الأط��ف��ال 
“ي�سلون  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
اإلينا عظماً وجلداً” يف اإ�سارة اىل 

بنيتهم الهزيلة.
اآخ����ر نقاط  ال�����س��ك��ان يف  وي��ع��ي�����س 
وبينهم  ال���ت���ن���ظ���ي���م،  ����س���ي���ط���رة 
الأط�����ف�����ال، ظ����روف����اً ب��ائ�����س��ة مع 
واملياه  الطعام  م��ن  القليل  ت��وف��ر 

والدواء.
املخيم  اىل  و�����س����ول����ه����م  وف��������ور 
للخارجني من مناطق  املخ�س�س 
ال��ت��ن��ظ��ي��م، ي�����س��ارع ط��اق��م الهالل 
فح�س  اإىل  ال�����ك�����ردي  الأح�����م�����ر 
الأط�����ف�����ال، خ�����س��و���س��اً م����ن تقل 
الواحدة،  ال�����س��ن��ة  ع���ن  اأع���م���اره���م 
الهزيلة  اأط����راف����ه����م  وم���ع���اي���ن���ة 

•• �شيول-اأ ف ب:

املرتقبة بني  الثانية  القمة  رفعت 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
وزع����ي����م ك����وري����ا ال�����س��م��ال��ي��ة كيم 
اأطول  اإن��ه��اء  اآم��ال  اأون من  جونغ 
التاريخ  يف  ال���ن���ار  لإط�����الق  وق���ف 
وا�ستبداله مبعاهدة �سالم دائمة.

ول تزال �سيول وبيونغ يانغ ر�سميا 
انتهت  اأن  ب���ع���د  ح�����رب  ح���ال���ة  يف 
 1953-1950 احلرب الكورية 

بينهما مبجرد هدنة.
املتحدة  ال����ولي����ات  م���وف���د  وق�����ال 
ال�سمالية  ك���وري���ا  اإىل  اخل���ا����س 
الفائت  ال���س��ب��وع  ب��ي��غ��ون  �ستيفن 
هذه  لإن��ه��اء  “م�ستعد  ت��رام��ب  اإّن 
ب���اأّن  ت��ك��ه��ن��ات  م�����س��ع��ال  احلرب”، 
النزاع  ل��ه��ذا  ال��ر���س��م��ي��ة  ال��ن��ه��اي��ة 
تلوح يف الأفق، خ�سو�سا مع لقاء 
ال�سهر  ف��ي��ت��ن��ام  وك��ي��م يف  ت��رام��ب 

اجلاري.
التو�سل  اإّن  ق��ال��وا  حمللني  لكن 
ملعاهدة �سالم كاملة ينطوي على 
ت��ع��ق��ي��دات ك��ث��رية، و���س��ي��ح��ت��اج اإىل 

مفاو�سات مطّولة.
بهدنة  ال���ك���وري���ة  احل�����رب  ان��ت��ه��ت 
ترك  ما  �سالم،  اتفاق  توقيع  دون 
البلدين تقنيا يف حالة حرب حتى 

الباغوز كان ير�سع لكن من دون 
اأن ي�سبع«.

وت�������س���رح اأث����ن����اء وج����وده����ا داخ����ل 
خيمتها “كانت حالته �سيئة جداً، 
وعندما و�سلنا اإىل املخيم، حولوه 
ال�ستقبال اىل  قاعة  مبا�سرة من 

امل�ست�سفى” للعالج.
ال�����س��اب��ة من  الأم  ه����ذه  ومت��ك��ن��ت 
مرافقة طفلها اإىل مدينة احل�سكة 
يف اليوم الأول، من دون اأن ُي�سمح 

لها بالبقاء معه، كما تروي.
وت�������ف�������ر��������س ق���������������وات ������س�����وري�����ا 
م�سددة  اج��راءات  الدميوقراطية 
ع��ل��ى امل��خ��ي��م، خ�����س��ي��ة م���ن ت�سلل 

متطرفني يف �سفوف املدنيني.
وتقول ا�ستربق “لو ي�سمحون يل 
بيوم اإجازة حتى اأمتكن من روؤيته 

وار�ساعه حتى ولو ملرة واحدة«.
وفق  احل���اد،  التغذية  ���س��وء  وُي��ع��د 
للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة 
الأب������رز  “ال�سكل  )ي���ون���ي�������س���ف(، 
ويتطلب  ال����ت����غ����ذي����ة..  ل���ن���ق�������س 
الطفل  ليتمكن  عاجلة  معاجلة 

من البقاء” على قيد احلياة.
�سوريا  يف  ال���ن���زاع  ان�����دلع  وم���ن���ذ 
اأح���������س����ى   ،2011 ال������ع������ام  يف 
ال��ع��امل��ي معاناة  ب��رن��ام��ج الأغ��ذي��ة 
18،700 طفل على الق��ل، دون 
التغذية  �سوء  من  اخلام�سة،  �سن 

احلاد.
وقال م�سعفون يف الهالل الأحمر 

“و�ستنهيها  وت����اب����ع  �سفهيا”، 
ب��ط��ري��ق��ة ملزمة  ���س��الم  م��ع��اه��دة 

قانونيا«.
املتحدة  ال���ولي���ات  م��ب��ع��وث  وع����اد 
اإىل  ال�سمالية  كوريا  اإىل  اخلا�س 
اأج����رى  اأن  ب��ع��د  ���س��ي��ول اجل��م��ع��ة 
اأيام مع  مباحثات ا�ستمرت ثالثة 
يف  �سماليني  ك��وري��ني  م�����س��وؤول��ني 
بيونغ يانغ للتح�سري لعقد القمة 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ب��ني  ال��ث��ان��ي��ة 
دون����ال����د ت���رام���ب وال���زع���ي���م كيم 

جونغ اون.
زيارة  تكون  اأن  املتوقع  م��ن  وك��ان 
�ستيفن بيغون لبيونغ يانغ والتي 
تطرقت  قد  اأي��ام  ثالثة  ا�ستمرت 
الق�سايا  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد  اإىل 

وب�����س��رت��ه��م اجل����اف����ة وامل�������س���دودة 
من  يعانون  كانوا  ما  اإذا  ومعرفة 

عوار�س ال�سهال.
ف��ري��ق يف  “لدينا  ���س��ّن��و  وي��و���س��ح 
بعملية  ويقوم  ال�ستقبال،  خيمة 
حالة  اأي  راأوا  واإذا  ك��ام��ل.  م�سح 
تغذية،  ���س��وء  ت��ك��ون  اأن  ُي��ح��ت��م��ل 
�سيارة  اإىل  ف���وراً  الطفل  ينقلون 

ال�سعاف«.
هوؤلء  م��ع��ان��اة  اأن  ذل��ك  يعني  ول 
الطفال انتهت، اإذ ل تتوفر لدى 
ال���ط���واق���م ال��ط��ب��ي��ة امل����وج����ودة يف 
خميم الهول، الذي ا�ستقبل اأكرث 
الأ�سابيع  يف  ن���ازح  األ���ف   25 م��ن 
الأخ������رية ع��ل��ى وق����ع ت��ق��دم قوات 
الإمكانات  الدميوقراطية،  �سوريا 
�سوء  ح�������الت  ل����ع����الج  ال�����الزم�����ة 
الأطفال،  ل���دى  احل����ادة  ال��ت��غ��ذي��ة 
املتقدمة  احل��الت  ار�سال  يتم  لذا 
مدينة  يف  م�ست�سفى  اىل  م��ن��ه��م 
�ساعة  ت�ستغرق  رحلة  احل�سكة، يف 

من الوقت.
تقريباً  “ي�سلون  ���س��ّن��و  وي��و���س��ح 
اإذا متكنا من  لكن  وهم متوفون، 
اأن  ميكن  امل�ست�سفى  اإىل  اإر�سالهم 
“الوقت  م�سيفاً  حياتهم”  ننقذ 
هام جداً وعلينا ا�ستغالله. )يجب 
ار�سالهم( يف الدقيقة ذاتها ولي�س 

يف النهار ذاته«.
وفق  الع�سكرية  العمليات  ودفعت 
املر�سد ال�سوري حلقوق الن�سان، 

الآن.
و����س���م���ت ق���ائ���م���ة امل���وق���ع���ني على 
لقوات  المريكية  القيادة  الهدنة 
���س��ارك��ت يف  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
احلرب اإىل جانب كوريا اجلنوبية 
ب�����الإ������س�����اف�����ة ل���ل�������س���ني وك�����وري�����ا 

ال�سمالية.
و����س���ّك���ل اإع�������الن ان���ت���ه���اء احل����رب 
ب��ني كيم  اأول قمة  ات��ف��اق��ات  اأح���د 
ورئ���ي�������س ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة مون 
ج��������اي-ان ال����ع����ام ال����ف����ائ����ت، لكن 
ال��ق��ل��ي��ل م���ن ال��ت��ق��دم مت اإح�����رازه 
ا�ستمرار  م���ع  خ�����س��و���س��ا  م�����ذاك، 
وبيونغ  وا���س��ن��ط��ن  ب���ني  اخل����الف 
يانغ بخ�سو�س الرت�سانة النووية 

لنظام كيم.

ي����ن����زل����ن م������ن ال���������س����اح����ن����ات مع 
اأطفالهن، من دون اأن يعلمن اأنهم 

فارقوا احلياة خالل الطريق.
وك����ادت ال��ع��راق��ي��ة ا���س��ت��ربق )22 
عاماً( اأن تفقد ابنها اأحمد البالغ 
م����ن ال���ع���م���ر ث���الث���ة اأ����س���ه���ر قبل 

و�سولها اىل املخيم.
وت��ق��ول ال�����س��ي��دة ال��ت��ي ف���رت قبل 
ع�سرين يوماً من مناطق التنظيم 
ك���ن���ا يف  “حني  ب���ر����س  ل���ف���ران�������س 

اىل  �سخ�س  األ���ف   37 م��ن  اأك���رث 
اخل��روج من اآخ��ر مناطق �سيطرة 
ال���ت���ن���ظ���ي���م م���ن���ذ م���ط���ل���ع ك���ان���ون 
ن�ساء  وغالبيتهم  دي�سمرب،  الأول 
اجلهاديني،  عائالت  من  واأطفال 
من  عن�سر   3400 نحو  وبينهم 

التنظيم.
طويلة  ل�ساعات  منهم  ع��دد  و�سار 
واأي������ام و����س���ط ال�����س��ح��راء يف ظل 
قوات  نقاط  بلوغ  قبل  قار�س  ب��رد 

التي  ال���دمي���وق���راط���ي���ة  ����س���وري���ا 
اأن�ساأته  ف��رز  موقع  يف  ت�ستقبلهم 
ال��ب��اغ��وز، حيث تدقق  ب��ل��دة  ق��رب 
يف هوياتهم وتاأخذ ب�سماتهم. ثم 
للتنظيم  بانتمائهم  امل�ستبه  تاأخذ 
البقية  اإىل مراكز حتقيق، وتنقل 
وب��ي��ن��ه��م ال��ن�����س��اء والأط����ف����ال اإىل 

خميم الهول �سماًل.
وغ��ال��ب��اً م��ا ت��ك��ون رح��ل��ة اخل���روج 
ال��ت��ن��ظ��ي��م حمفوفة  م��ن��اط��ق  م���ن 

باملخاطر. واأح�ست الأمم املتحدة 
35 م��ن الأط��ف��ال وحديثي  وف��اة 
الولدة خالل ال�سهرين الأخريين 
اأثناء  ال������ربد،  ب�����س��ب��ب  م��ع��ظ��م��ه��م 
فرارهم مع عائالتهم من اجليب 
الأخري للتنظيم، الذي ت�ستهدفه 
الدميوقراطية  ����س���وري���ا  ق������وات 

بهجومها منذ اأيلول �سبتمرب.
املخيم  يف  املوظفني  اأح��د  وي���روي 
ل��ف��ران�����س ب��ر���س اإن���ه ���س��اه��د ن�ساء 

مع  لجتماعات   -- وكيم  ترامب 
نظريه الأمريكي. يقدم املحللون 
ن���ظ���ر خم���ت���ل���ف���ة، لكن  وج�����ه�����ات 
اجلميع يتفقون على جانب واحد 
�ستثري بال  نهاية احل��رب  اأّن  وهو 
���س��ك ج���دل ح���ول ت��واج��د القوات 

الأمريكية يف كوريا اجلنوبية.
ال�سينية،  ال����ق����وات  وان�����س��ح��ب��ت 
الكوريني  جانب  اإىل  قاتلت  التي 
ال�سماليني يف احلرب الكورية من 
 ،1956 ال��ع��ام  يف  اجل��زي��رة  �سبه 
�ستجد  للنزاع،  ر�سمية  نهاية  ومع 
وا�سنطن �سعوبة لتربير وجودها 

الع�سكري يف كوريا اجلنوبية.
لكن التو�سل ملعاهدة �سالم �سي�سع 
اأي�سا �سغوطا متزايدة على كوريا 
برناجمها  عن  للتخلي  ال�سمالية 
للت�سلح النووي، الذي يزعم نظام 
كيم مرارا اأنه مت تطويره للدفاع 

عن نف�سه �سد الوليات املتحدة.
وقال املحلل كوه اإن “اإعالن نهاية 
العدائية  العالقات  ينهى  احل��رب 

ويف خطابه ملنا�سبة العام اجلديد، 
“مفاو�سات متعددة  اإىل  كيم  دعا 
اإطالق  الأط��راف ل�ستبدال وقف 
باآلية �سالم على   ... النار احلايل 
اتفاق  على  باملوقعني  وثيقة  �سلة 

الهدنة«.
ي����ان����غ، يعد  ل���ب���ي���ون���غ  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ال���ت���و����س���ل مل���ع���اه���دة ����س���الم اأم�����را 
“كوريا  اأّن  �ستعني  اأنها  اإذ  حيويا 
مل  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�سمالية 
يعدا عدوين”، ح�سب ما قال كوو 
كاب-وو ال�ستاذ يف جامعة درا�سات 

كوريا ال�سمالية يف �سيول.
يف  تاأييدا  ال�سيناريو  ه��ذا  ويلقي 
مون  الرئي�س  يدعمه  اإذ  ���س��ي��ول، 
����س���ع���ار ج���ع���ل �سبه  ي���رف���ع  ال������ذي 
من  “خالية  ال��ك��وري��ة  اجل���زي���رة 

احلرب«.
لهكذا  ت���ن���ظ���ر  وا����س���ن���ط���ن  ل���ك���ن 
معاهدة بحذر وقلق اإذ اإنها �ستثري 
ت��ربي��ر حتالفها  ح���ول  ت�����س��اوؤلت 
خ�سو�سا  ���س��ي��ول  م���ع  ال��ع�����س��ك��ري 

جندي  األ������ف   28 ب���ق���اء  ج������دوى 
امريكي يف كوريا اجلنوبية.

وق����ال ك���وه ي���و-ه���وان ال���س��ت��اذ يف 
يف  ال�سمالية  ال��ك��وري��ة  ال��درا���س��ات 
“الوليات  اإّن  دون���غ���وك  ج��ام��ع��ة 
تغيريات  توؤثر  اأن  تخ�سى  املتحدة 
م��ف��اج��ئ��ة ل��ل��ن��ظ��ام الإق��ل��ي��م��ي )يف 
امل��ن��ط��ق��ة( ع��ل��ى م�����س��احل��ه��ا وهو 
مع  خ�سو�سا  جيدا  يكون  ل��ن  م��ا 

ا�ستعرا�س ال�سني لع�سالتها«.
�سالم  ملعاهدة  التو�سل  و�سيمثل 
ت�سعى  التي  لبكني  جيدة  اأخ��ب��ارا 
الأمريكي”  ال����دور  “لتخفي�س 
اأ�ساف  ما  اجل��زي��رة، على  �سبه  يف 

كوه.
احتمال التو�سل ملعاهدة �سالم بني 
�سئيل  فيتنام  قمة  يف  الكوريتني 
التعقيدات  م���ع  خ�����س��و���س��ا  ج����دا، 

التي تلف امل�ساألة.
الت���ف���اق  اإّن  ك����وو  امل��ح��ل��ل  وق�����ال 
عاملية  م��ت��غ��ريات  “عدة  ي�����س��ت��ل��زم 
تت�سمن تعديل د�ستوري  كثرية” 

دور  يف  النظر  واإع����ادة  الكوريتني 
القوات المريكية.

وق���ال ك��ي��م دون���غ-ي���وب امل��ح��ل��ل يف 
الق�سى  ال�س��رق  درا���س��ات  معهد 
املفاو�س�������ات  اإّن  ���س��������������������ي��ول  يف 
املعاهدة  لهذه  للتو�سل  املتوقعة 
ثالث  م��ن  اأكث������ر  ت�س�تغرق  ق��د 

�سنوات.
ان  ه��و  الأف�سل  ال�سيناريو  ويعد 
تعلن الطراف املعنية، الكوريتان 
وال�سني والوليات املتحدة، انتهاء 
احلرب ر�سميا يف �سبه اجلزيرة يف 

بيان �سيا�سي.
واأو����س���ح م��ي��ون��غ ه��ي��ون امل��ح��ل��ل يف 
ال�سيا�سية  للدرا�سات  اآ�سان  معهد 
يف �سيول اأّن “هذا �سيمهد الطريق 

ملعاهدة �سالم«.
ت�ساينا  “�ساوث  �سحيفة  وذك���رت 
ال�سينية  بو�ست”  م���ورن���ي���ن���غ 
ال�سيني  ال��رئ��ي�����س  اأّن  ال��ي��وم��ي��ة 
دانانغ  يف  �سيكون  جينبينغ  ���س��ي 
قمة  ل���س��ت�����س��اف��ة  امل��ر���س��ح��ة   --

والأردن.
دونالد  الأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  ك���ان 
ترامب قد اأعلن يف دي�سمرب كانون 
القوات  ك��ل  �سي�سحب  اأن����ه  الأول 
من  ج����ن����دي   2000 وق����وام����ه����ا 
�سوريا، وقال اإن املعركة مع تنظيم 

داع�س اأو�سكت على نهايتها.
وف��اج��اأ ق��رار ت��رام��ب الكثريين يف 
بالده  �سركاء  عن  ف�سال  حكومته 
وقوات  تركيا  ومنهم  التحالف  يف 
�سوريا الدميقراطية، وهي حتالف 
وعربية  ك����ردي����ة  ج���م���اع���ات  م����ن 
ال��ت��ن��ظ��ي��م بدعم  م�����س��ل��ح��ة ح�����ارب 

ع�سكري اأمريكي.
وحت����اول وا���س��ن��ط��ن ال��ت��و���س��ل اإىل 
ال���ت���ي تعترب  ت���رك���ي���ا،  ات����ف����اق م����ع 
الكردية  ال�سعب  ح��م��اي��ة  وح����دات 
الوليات  تدعمها  ال��ت��ي  ال�سورية 
بهدف  اإره��اب��ي��ة،  منظمة  امل��ت��ح��دة 
الوحدات  مقاتلي  �سالمة  �سمان 
بعد الن�سحاب الأمريكي. وتبحث 
اآمنة على  اإقامة منطقة  وا�سنطن 

•• اأنقرة-رويرتز:

�سرتيت  وول  ���س��ح��ي��ف��ة  ق����ال����ت 
م�سوؤولني  ع����ن  ن���ق���ال  ج�����ورن�����ال 
و�سابقني  ح���ال���ي���ني  اأم���ري���ك���ي���ني 

ي�ستعد  الأم����ري����ك����ي  اجل���ي�������س  اإن 
بنهاية  �سوريا  م��ن  ق��وات��ه  ل�سحب 
كبريا  ج����زءا  واإن  ن��ي�����س��ان  اأب���ري���ل 
بحلول  ان�سحب  ق��د  �سيكون  منها 

منت�سف مار�س اآذار.

واأك���د م�����س��وؤول اأم��ري��ك��ي يف حديث 
ل��روي��رتز ه��دف �سحب ال��ق��وات يف 
اإن����ه ي�سمل  اأب���ري���ل ن��ي�����س��ان ق��ائ��ال 
التنف قرب  الن�سحاب من قاعدة 
ملتقى احلدود بني �سوريا والعراق 

ظروف بائ�سة مع توفر القليل من الطعام واملياه والدواء

�سوء �لتغذية يفتك بالأطفال �لنازحني يف �سرق �سوريا

املبعوث الأمريكي يعود من كوريا ال�سمالية بعد مباحثات 

�لآمال معلقة على �لقمة �ملقبلة بني تر�مب وكيم 

�سحيفة: �لن�سحاب �لأمريكي من �سوريا يف �أبريل 
مل��ع��اجل��ة خم����اوف تركيا  احل�����دود 
الأم��ن��ي��ة. واأح�����ال م��ت��ح��دث با�سم 
الوليات  ت��ق��وده  ال���ذي  ال��ت��ح��ال��ف 
يف  داع�س  تنظيم  ويقاتل  املتحدة، 
���س��وري��ا وال���ع���راق، اأ���س��ئ��ل��ة روي���رتز 
جورنال  �سرتيت  وول  تقرير  ع��ن 
الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  اإىل 
�سون  )ال��ب��ن��ت��اج��ون(  الأم��ري��ك��ي��ة 
ال����ذي ام��ت��ن��ع بدوره  روب��رت�����س��ون، 
عن احلديث عن اجل��دول الزمني 
لالن�سحاب. وقال م�سوؤول تركي اإن 
الوليات املتحدة مل تظهر لأنقرة 
اكتمال  م��وع��د  ب�����س��اأن  اإ����س���ارة  اأي 
�سوريا.  من  الأمريكي  الن�سحاب 
�سوريا  ق�����وات  يف  م�������س���وؤول  وق�����ال 
تت�سدرها  ال��ت��ي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
لرويرتز  ال�سعب،  حماية  وح��دات 
“ما نعرفه ونعلمه اأنه لي�س هناك 
والو�سع  ان�����س��ح��اب،  اأي  الآن  اإىل 
على الأر�س كما كان، ولي�س هناك 
اأو  م��وع��د  اأي  لتحديد  ن��ق��ا���س  اأي 

�سقف زمني” لالن�سحاب.
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يدر�س الحتاد الأوروب��ي ت�سديد العقوبات على اجلرائم الإلكرتونية، 
بالحتاد  الأع�����س��اء  ال�28  ال���دول  ح��ك��وم��ات  م��ن  خ���رباء  حيث يجتمع 
تلك  ت�سديد  ب�����س��اأن  للتباحث  اجل��م��ع��ة،  ام�����س  ب��روك�����س��ل  يف  الأوروب�����ي 
العقوبات. وي�سعى الحتاد اإىل ت�سديد العقوبات على ال�سركات والدول 
اإىل  اأخ��رى  اإ�سارة  يف  النرتنت،  ارتكاب جرائم  ال�سالعني يف  والأف���راد 
ال�سبكات  �سد  املزعومة  والرو�سية  ال�سينية  الأن�سطة  ب�ساأن  املخاوف 
الإلكرتونية الغربية. واطلعت وكالة “بلومربغ” لالأنباء على مذكرة 
ب�ساأن  الأوروب����ي  اج��ت��م��اع جمموعة عمل الحت���اد  ُوزع���ت قبل  داخ��ل��ي��ة 
اخرتاق  بينها  م��ن  اجل��رائ��م  م��ن  �سل�سلة  واأوردت  الن��رتن��ت،  ق�سايا 
البنية  وم��ه��اج��م��ة  ال��ف��ك��ري��ة،  امللكية  و���س��رق��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة،  ال�سبكات 
جرائم  �سمن  �سرية،  بيانات  و�سرقة  املعلومات،  لتكنولوجيا  التحتية 
وي��ع��ق��د هذا  ال�����س��ف��ر.  الأر����س���دة وم��ن��ع  ي��ع��اق��ب عليها بتجميد  اأخ����رى 
الجتماع بعد قرار زعماء الحتاد الأوروبي تاأ�سي�س ما ي�سمى “�سندوق 
يف ظل حتذيرات متزايدة من وا�سنطن  اأدوات دبلوما�سية النرتنت”، 
من  اإلكرتونية  معدات  �سراء  يف  النظر  اإع��ادة  �سرورة  ب�ساأن  حللفائها 
اأن  الداخلية  امل��ذك��رة  يف  وج��اء  للتكنولوجيا.  ال�سينية  ه��واوي  �سركة 
املنظومة اجلديدة �سوف “ت�ستهدف ال�سالعني يف ارتكاب هذه النوعية 
اأو  جن�سيتهم  ع��ن  النظر  ب�سرف  م��ك��ان  اأي  يف  الن��رتن��ت  اأن�سطة  م��ن 

موقعهم” عن طريق جمموعة كبرية من عقوبات الحتاد الأوروبي.

قال تقرير اإعالمي �سدر اأم�س اجلمعة يف اأملانيا، اإن حتقيقاً ر�سمياً 
ك�سف عن وجود �سبعة “متطرفني” يف �سفوف اجلي�س الأمل��اين يف 
العام املا�سي. وقالت �سحف جمموعة “فونكه” الأملانية الإعالمية، 
ا�ستناداً اإىل اإح�سائية لال�ستخبارات الع�سكرية الأملانية “اإم ايه دي” 
بينهم  �سبعة متطرفني،  التحقيق هم  ك�سفهم  الذين  املتطرفني  اإن 
ال�سلطات  اأن  امل�سدر  واأ�ساف  “ميينيني«.  واأربعة  ثالثة مت�سددين، 
اجلي�س.  غ���ادروا  غالبيتهم  واأن  بحقهم،  تاأديبية  اإج���راءات  اتخذت 
يف  �سجلت  الع�سكرية  ال�ستخبارات  فاإن  “فونكه”،  تقرير  وبح�سب 
اليميني”،  “التطرف  جم��ال  يف  ا�ستباه  حالة   270 املا�سي  ال��ع��ام 

وكان عدد هذه احلالت يف العام 2017 و�سل اإىل 379 حالة.
يف املقابل ارتفعت حالت ال�ستباه فيما يتعلق ب�”التطرف الإ�سالمي” 
2017 اإىل 50 يف  46 حالة يف  اإذ ارت��ف��ع ع��دد ه��ذه احل���الت م��ن 
الراف�سني  الأ�سخا�س  ح��الت  ع��دد  اأن  التقرير  واأو���س��ح   2018.
لالن�سباط النظامي داخل اجلي�س ارتفع من 20 فرداً يف 2017 
ال�ستباه اخلا�سة  انخف�ست ح��الت  2018، كما  يف  ف��رداً   36 اإىل 

باملتطرفني الي�ساريني يف اجلي�س من 12 فرداً اإىل فردين فقط.
�سفوف  يف  اأ�سخا�س  وج��ود  يف  ال�ستباه  ح��الت  اأن  التقرير  وت��اب��ع 
اإىل   2017 22 حالة يف  ارتفعت من  الأج��ان��ب،  يبغ�سون  اجلي�س 
هو  الع�سكرية  ال�ستخبارات  جهاز  اأن  يذكر   2018. يف  حالة   35
الداخلية منع  اأملانيا، ومن بني مهامه  ا�ستخباراتي يف  اأ�سغر جهاز 
ال��ب��ح��ث عن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اجل��ي�����س  داخ���ل  وال��ت��خ��ري��ب  التج�س�س 

التوجهات والأن�سطة املتطرفة بني جنود اجلي�س.

ب��روت��وك��ول ان�سمام  ام�����س اجل��م��ع��ة، مناق�سة  ال��ي��ون��اين  ال��ربمل��ان  ب���داأ 
مقدونيا اإىل منظمة حلف �سمال الأطل�سي، بعدما وافقت اجلمهورية 

اليوغ�سالفية �سابقاً على تغيري ا�سمها اإىل مقدونيا ال�سمالية. 
وذكرت و�سائل الإعالم اليونانية اأنه يبدو اأن الت�سديق على الربوتوكول 
الذي وقعت عليه مقدونيا والدول الأع�ساء بالناتو البالغ عددها 29 
اأم�س الأول الأربعاء، م�سمون. ومن املتوقع اإجراء الت�سويت يف امل�ساء. 
واإذا �سارت الأمور كما هو متوقع، ف�سوف تكون اليونان اأول دولة بالناتو 
ت�سدق على الربوتوكول.  و�سوف تن�سم مقدونيا بالكامل اإىل احللف 
الع�سكري مبجرد م�سادقة كل الدول الأع�ساء.  واأبرم رئي�س الوزراء 
اليوناين األيك�سي�س ت�سيربا�س اتفاقا مع نظريه املقدوين زوران زايف 
يف يونيو لإنهاء خالفا دام 29 عاماً ب�ساأن ا�سم “مقدونيا” الذي تزعم 
نف�س  يحمل  لها  تابع  ق��دمي  اإقليم  لوجود  نظراً  به  اأحقيتها  اليونان 
اأثينا،  يف  الربملان  عرب  ال�سم  باتفاق  بالفعل  ت�سيربا�س  ودف��ع  ال�سم. 
رغم اأنه ل يحظى ب�سعبية لدى القوميني اليونانيني الذين ي�سرون 
على اأنه يجب األ يتم ال�سماح لدولة اأجنبية الحتفاظ باأي �سكل من 

اأ�سكال “مقدونيا” يف ا�سمها.

عوا�شم

بروك�سيل

برلني

�أثينا

و��سنطن تتوعد بردع برنامج �ير�ن �ل�ساروخي 
 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

تعهدت الوليات املتحدة موا�سلة ال�سغط “دون هوادة” على اإيران لردع 
�سالح  عن  الإ�سالمية  اجلمهورية  ك�سف  اأعقاب  يف  ال�ساروخي  برناجمها 

بال�ستي جديد بعد اأيام على جتربة �ساروخ عابر.
بالدينو يف  روب��رت  الأمريكية  وزارة اخلارجية  با�سم  املتحدث  نائب  وقال 

بيان اإن “جتاهل اإيران ال�سارخ لالأعراف الدولية ينبغي الت�سدي له«.
واأ�ساف “يتعني علينا اإعادة قيود دولية اأكرث �سرامة لردع برنامج اإيران 
ال�ساروخي«. وتابع “اإن الوليات املتحدة �ستوا�سل دون هوادة ح�سد الدعم 
البال�ستية  ال�ساروخية  الإي��راين  النظام  اأن�سطة  ملواجهة  العامل  اأنحاء  يف 
املتهورة، و�سنوا�سل ممار�سة ال�سغط الكايف على النظام من اأجل اأن يغري 

�سلوكه املوؤذي -- ومنها التطبيق الكامل لعقوباتنا«.
وقامت طهران باحلد من معظم برناجمها النووي مبوجب اتفاق تاريخي 

عام 2015 لكنها وا�سلت تطوير تكنولوجيا �سواريخها البال�ستية.
وان�سحب الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب من التفاق يف اأيار/مايو واعاد 
اإي��ران لأ�سباب منها الربنامج. وغرد وزير اخلارجية  فر�س عقوبات على 
الأمريكي مايك بومبيو يف �ساعة متاأخرة اخلمي�س قائال اإن “عملية اإطالق 
ال�ساروخ الأخرية لإيران تثبت جمددا اأن التفاق الإيراين ل يقوم ب�سيء يف 
اإيران ال�ساروخي«. وتثري الربامج البال�ستية اليرانية قلق  وقف برنامج 
الغربيني الذين يتهمون اإيران بانها تريد زيادة مدى �سواريخها وزعزعة 
ا�ستقرار ال�سرق الأو�سط واإ�سرائيل. ويدعو قرار جمل�س الأمن 2231 -- 
ال�سادر عقب التفاق النووي -- اإيران اإىل “عدم القيام باأي اأن�سطة متعلقة 

بال�سواريخ البال�ستية امل�سممة كي تكون قادرة على حمل اأ�سلحة نووية«.
واأن  القومي،  الأمن  تتعلق مب�ساألة  ال�ساروخية  اأن براجمها  اإي��ران  وتكرر 

اهدافها “دفاعية” وتلتزم بالقرار الدويل.
 

حملة ممنهجة لأنقرة يف 92 دولة اأجنبية 

كيف جت�ّس�ست �ل�سفارة �لرتكية يف �إ�سبانيا على �ملعار�سني؟

�مل�ساعد�ت �لأمريكية ت�سل �إىل حدود فنزويال 

يف ن�����س��اط��ات ك��اي��ن��اك. مت ج��ر م��ئ��ات الأ���س��خ��ا���س وع�سرات 
ال�سركات اإىل التحقيق يف ما مت مقاربته على اأنه قمع لأكرب 
موؤلف   800 حوايل  وقع  التعليمية.  للوازم  وموؤّمن  نا�سر 
على  ال�ستيالء  بعد  الكتب  عقود  احلكومة  اإل��غ��اء  �سحايا 
كايناك ومت التخل�س من ماليني الكتب مبا فيها تلك التي 

ُتعنى مبهارات اللغات الأجنبية. 

تخل�ش مما يزيد على 4000 قا�ش
من بني الذين اأح�سروا اإىل التحقيق يف هذا امللف، رئي�س 
التحرير ال�سابق ل�سحيفة زمان التي مت ال�ستيالء عليها يف 

مار�س )اآذار( 2016 اأكرم دومانلي. 
�سحافياً   150 م��ع  املنفى  يف  العي�س  على  الأخ���ري  واأج���رب 

ا�سطروا للهرب لتفادي ال�سجن غري ال�سرعي.
للكيان  ال�سرعي  التعامل  حت��وي��ر  ال��رتك��ي  امل��دع��ي  ح���اول   
الإ�سباين لإبراز اأّنه مرتبط بالإرهاب، لكّن اإدارة ال�سرائب 
اأّن ال��ت��ح��وي��الت امل��ال��ي��ة بني  ال��رتك��ي��ة ن��ف�����س��ه��ا وج�����������������������دت 
كوليجيو�س وكايناك كانت مرتبط�����ة بالن�ساطات التجارية 

لل�سركة.
التعامالت  اأي خ��ط��اأ يف  ه��ن��ال��ك  ي��ك��ن  اأخ�����رى، مل  ب��ع��ب��ارة   

التجارية وبالتاأكيد مل يكن لها اأي عالقة بالإرهاب.
الت�سرفات  ���س��رع��ي��ة  ل  ل��ك��اي��ن��اك حت���دي  م�����س��ت��ح��ي��اًل  ك���ان 
احلكومية التي ا�ستولت على ال�سركات الثنتني والع�سرين 

•• عوا�شم-وكاالت:

“نورديك  م��وق��ع  ب����وزك����ورت، يف  ع���ب���داهلل  ال�����س��ح��ايف  اأك����د 
مونيتور” ا�ستخدام تركيا ل�سفارتها يف العا�سمة الإ�سبانية 
مدريد للتج�س�س على معار�سي الرئي�س الرتكي رجب طيب 
للم�ساعدة يف  عنهم  ا�ستخبارية  اأردوغ��ان، وجمع معلومات 

رفع دعاوى جنائية باطلة �سد املعار�سني.
ال�سفارة  جمعت  املوقع،  عليها  ح�سل  ر�سمية  لوثائق  وفقاً 
تركية  اأ���س��ول  ذوي  نقاد  عن  معلومات  مدريد  يف  الرتكية 
هذه  حت��ول  اأن  قبل  بهم،  املرتبطة  الإ�سبانية  واملوؤ�س�سات 
وا�ستخدمت  اأن����ق����رة.  يف  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اإىل  ال���وث���ائ���ق 
املعلومات لحقاً يف اتهام جنائي مرتبط بالإرهاب �سد هوؤلء 
املعار�سني. تعر�س الأفراد املذكورون يف الوثائق للمنع من 
اإىل تركيا، وللحرمان من اخلدمات القن�سلية يف  الدخول 
اخلارج، بينما واجه من كانوا يف تركيا املحاكمة وال�سجن. 
وُجمعت هذه املعلومات بطريقة غري �سرعية، بعدما تقدم 
التابع  “كوم”  املنظمة  واجلرمية  التهريب  مكافحة  ق�سم 
لل�سرطة الرتكية بهذا الطلب.  ووفقاً للقانون الرتكي، ل 
يحق لهذا الق�سم اأن يطلق عمليات جت�س�س يف اخلارج وهو 
ال��ب��الد. لح��ق��اً، ُدجمت  ل يتمتع ب�سالحيات خ��ارج ح��دود 
كوم  عن  �سادر  تقرير  يف  ال�سفارة  اأر�سلتها  التي  املعلومات 
جنائّية  م��الح��ق��ة  يف  وا���س��ُت��خ��دم��ت   2017 ي��ن��اي��ر   30 يف 
ُيعد  اأّن ما ج��رى  ب��وزك��ورت  وذك��ر  اإرهابية.  بتهم  ملعار�سني 
تع�سفاً �سارخاً بالنظام الق�سائي اجلنائي من قبل حكومة 
ت�سلطية كجزء من قمعها للمعار�سني الذين مل يرتبطوا 

مطلقاً بالإرهاب. 

مالحقة اأكرب نا�سر يف تركيا
يف  ل�سنوات  وح��ت��ى  لأ���س��ه��ر،  ال�سجن  املتهمني  بع�س  واج���ه 
بع�س الأحوال، من دون تهم ر�سمية ول اتهام اأو حماكمة. 
�سرعية  غري  جت�س�س  عملية  اأّن  كيف  ال��واق��ع،  ه��ذا  وُيظهر 
اأدجِمت بال�سطهاد  اإ�سبانيا  قامت بها ال�سفارة الرتكية يف 
ال�سامل للمعار�سني يف تركيا. ب�سكل اأكرث حتديداً، ا�سُتخدم 
جت�س�س ال�سفارة يف ق�سية كايناك القاب�سة التي ت�سكل تكتل 
حكومة  عليها  ا�ستولت  وق��د  تركيا  يف  نا�سر  واأك��رب  �سركات 
)ت�سرين  ن��وف��م��رب  يف  �س��������رعية  غ��ري  بطريقة  اأردوغ������ان 
اأعمال  وي��دي��ره��ا رج���ال  ك��اي��ن��اك  2015. مي��ل��ك  ال��ث��اين( 
الذي ينتقد  بتيار غولن  اأنهم مرتبطون  اإليهم على  ُينظر 
املجموعات  حكومته  وم�����س��اع��دة  الف�ساد  ب�سبب  اأردوغ�����ان، 

اجلهادية امل�سلحة.

املزيد من ال�سحايا
دي  كوليغيو�س  منظمة  اأّن  الرتكية  ال�سفارة  وثائق  تظهر 

اأردوغان  معار�سو  اأ�س�سها  التي  ميديرتانيو  ايدوكا�سيون 
تعر�ست للتج�س�س وجمع املعلومات. 

���س��اه��ني هو  املنظمة ه��ال��ي��ت  رئ��ي�����س  اأّن  ال��وث��ائ��ق  واأظ���ه���رت 
يف  تركية،  اأ���س��ول  من  اأمل��اين  �ساهني،  عا�س  عنها.  امل�سوؤول 
اإ�سبانيا لعدد من ال�سنوات وهو يقود ال�سركة التي تاأ�س�ست 

يف 10 يونيو )حزيران( 2011.
 وتعر�ست مدر�سة اإندازي الربيطانية الدولية التي تاأ�س�ست 
املدر�سة  ت��ق��دم  اأي�����س��اً.  للتج�س�س  م��دري��د  يف   2014 �سنة 
التعليم للطالب من جميع اجلن�سيات حتى املرحلة الثانوية 

وفقاً ملنهاج كامربيدج الدويل واأ�ساليب اأخرى.
ودونت ال�سفارة الرتكية عدد التالميذ امل�سجلني يف املدر�سة 

اأي�ساً.
 ومت التج�س�س اأي�ساً على جمعيتي اأ�سو�سيا�سيون هي�سبانيكو 
الثقايف  للحوار  بالرتويج  تعنيان  اللتني  توركا  وكازا  توركا 
منظمتان  اأنهما  على  نفتا  �سُ حيث  والأت���راك  الإ�سبان  بني 
واأرقام  عناوين  الوثيقة  وت�سمنت  ب��الإره��اب.  مرتبطتان 

هواتف امل�سوؤولني الأ�سا�سيني فيهما.

بالأرقام.. اأكرب �سجان لل�سحافيني
كاإرهابيني  امل��ن��ت��ق��دي��ن  ج��م��ي��ع  اأردوغ�������ان  ح��ك��وم��ة  ت�����س��ن��ف 
بناء  حالياً  الرتكية  ال�سجون  يف  �سحافياً   235 وهنالك 
على تهم اإرهابية مبا يجعل تركيا اأكرب �سجان لل�سحافيني 
الديبلوما�سيني  %30 من جميع  اأك��رث من  العامل.  حول 
ون�سف  ال��ب��ارزي��ن  ال�سرطة  روؤ���س��اء  م��ن  و60%  الأت����راك 
مّت  وامل��دع��ني  الق�ساة  من  و30%  الع�سكريني  اجل���رالت 
و�سمهم بالإرهاب بني ليلة و�سحاها عرب قرارات تنفيذية 
من حكومة اأردوغان من دون حتقيق اإداري فعال وطبعاً من 

دون حماكمات ق�سائية. 

املئات اإىل التحقيق.. و 800 �سحية
وكالة  وه���و  امل��ال��ي��ة،  اجل��رائ��م  يف  التحقيق  جمل�س  ��ر  ح�����سّ
ب��ح��ق معار�سيه  مل��ب��ا���س��رة حت��ق��ي��ق��ات  اأردوغ��������ان  ا���س��ت��غ��ل��ه��ا 
�سنة  ال�سرعية  املالية  التعامالت  ذك��ر  تقريراً  و�سركاتهم، 
2014 بني كوليجيو�س دي اإدوكا�سيون والذراع الع�سكرية 
الأجنبية لكايناك القاب�سة كما لو اأنها كانت اأمراً م�سبوهاً. 
التعامالت  اأّن  مونيتور”  “نورديك  حت��ق��ي��ق��ات  وج����دت 
لكن  اأمل��ان��ي��ة  �سركة  اأمنتها  مدر�سية  ل���وازم  ح��ول  مت��ح��ورت 
للمنتجات.  املعتمد  ال��ب��ائ��ع  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ك��اي��ن��اك  ا���س��رتت��ه��ا 
املرنة  الئتمان  �سروط  ب�سبب  كايناك  كوليجيو�س  ف�سلت 
تاجر  اإىل  الأملانية  ال�سركة  اأمنته  الذي  الأف�سل  والت�سعري 

اجلملة كايناك. 
)اأيار(  مايو   13 يف  التقرير  بجمع  التحقيق  جمل�س  ق��ام 
2015 بعدما كلفه مكتب املدعي العام يف اأنقرة بالتحقيق 

الجتماع الأول ملجموعة الت�سال الدولية التي ت�سم 
الالتينية، يف  والأمريكية  الأوروبية  ال��دول  عددا من 

الأوروغواي اخلمي�س.
ودعت املجموعة يف بيان ختامي اأعد بعناية ووقعته كل 
الدول امل�ساركة با�ستثناء املك�سيك وبوليفيا اإىل تنظيم 

 •• مونتيفيديو-اأ ف ب:

الإن�سانية  امل�������س���اع���دات  م���ن  ���س��اح��ن��ات  اأول  و���س��ل��ت 
الأمريكية املر�سلة اإىل الفنزويليني بطلب من رئي�س 
نيكول�س  الرئي�س  ويرف�سها  غوايدو  خ��وان  الربملان 

مادورو، اإىل احلدود بني كولومبيا وفنزويال.
الدولية  الت�سال  ملجموعة  اجتماع  غ��داة  ذلك  وياأتي 
التي دعت اإىل تنظيم “انتخابات رئا�سية حرة” يف هذا 

البلد.
اآليات تقل مواد غذائية غري قابلة  ودخلت نحو ع�سر 
الكولومبية وو�سط ت�سفيق  ال�سرطة  للتلف، مبواكبة 
ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ني اخلمي�س  امل��ه��اج��ري��ن  م���ن  جم��م��وع��ة 
اإىل م��رك��ز ال��ت��خ��زي��ن ال���ذي اأق��ي��م ب��ال��ق��رب م��ن ج�سر 

تيينديتا�س الدويل يف مدينة كوكوتا احلدودية.
رئي�س  من  بدعوة  امل�ساعدات  ه��ذه  وا�سنطن  واأر�سلت 
الربملان خوان غوايدو الذي اأعلن نف�سه يف 23 كانون 
الثاين/يناير رئي�سا بالوكالة للبالد واعرتف به نحو 

اأربعني بلدا بينها الوليات املتحدة.
الوطنية  “الوحدة  امل�ساعدات  ت�سلمت  كولومبيا،  ويف 
لإدارة خماطر الكوارث” الهيئة الكولومبية الر�سمية 

اأن  بيان  اأك���دت يف  وق��د  ع���ادة.  الإن��ق��اذ  املكلفة عمليات 
يف  وتخزينها  امل�����س��اع��دات  ت�سلم  على  يقت�سر  عملها 

كوكوتا.
يف  �سيتم  امل��ح��دد،  الربنامج  “ح�سب  الهيئة  واأ�سافت 
التخزين  داخل مركز  امل�ساعدات  تنظيم  اأوىل  مرحلة 
احلكومة  لل��ت��زام  وف��ق��ا  وحرا�ستها  مراقبتها  ب��ه��دف 

الكولومبية يف هذه العملية الإن�سانية«.
يف  �ست�سل  اأخ����رى  ���س��ح��ن��ات  اإن  نف�سها  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ال��ت 
“الأيام املقبلة” لت�ساف اإىل تلك التي �سيتم تخزينها 
يف الربازيل ويف اإحدى جزر الكاريبي �سيتم حتديدها 

لحقا.
امل�ساعدات  هذه  عبور  طريقة  يلف  الغمو�س  زال  وما 
الإن�سانية احلدود وتوزيعها، لأنه مل يعرف بعد كيف 

�ستكون ردة فعل اجلي�س الفنزويلي.
ويف مواجهته مع ال�سلطة الي�سارية، يبدو غوايدو )35 
عاما( م�سمما على اإدخال املواد الغذائية والأدوية اإىل 
فنزويال. وقد دعا الأربعاء اجلي�س الفنزويلي اإىل عدم 
فنزويليون  ع�سكريون  قطع  بعدما  و�سولها  عرقلة 

ج�سر تيينديتا�س.
انتهاء  م���ع  اإىل احل�����دود  ال�����س��اح��ن��ات  ت��دف��ق  وت���زام���ن 

مو�سكو: فنزويال مل تطالبنا 
بـ »م�ساعدة ع�سكرية«

•• مو�شكو-وكاالت:

الرو�سية،  اخلارجية  وزارة  يف  الالتينية  اأمريكا  ���س��وؤون  ق�سم  رئي�س  اأك��د 
األك�سندر �ستينني، اأن حكومة الرئي�س الفنزويلي نيكول�س مادور، مل تتوجه 

بطلب م�ساعدة ع�سكرية من مو�سكو حلل الأزمة التي متر بها فنزويال.
“نحن  اإعالم رو�سية، ام�س اجلمعة:  وقال �ستينني يف ت�سريحات لو�سائل 
ال�سرتاتيجيون  �سركاوؤنا  بها  يتقدم  التي  الطلبات،  العتبار  بعني  ناأخذ 

وندر�سها بعناية«.
و�سدد امل�سوؤول الرو�سي، على اأن الرئي�س ال�سرعي والوحيد يف فنزويال هو 
تقرير م�سريه،  وح��ده من ميكنه  الفنزويلي  ال�سعب  اأن  م��ادورو، م�سيفاً 

وحتديد من يكون رئي�سه طبقاً لد�ستور البالد.
يف  ال�سيا�سيني  ك��ل  م��ع  احل����وار  ع��ل��ى  منفتحة  مو�سكو  اأن  �ستينني  واأك����د 
فنزويال، امل�ستعدين للتعاون البناء وو�سع م�سلحة ال�سعب الفنزويلي فوق 
بعد  ازدادت تفاقماً  اقت�سادية و�سيا�سية  اأزمة  اعتبار. وتعي�س فنزويال  كل 
اأن اأعلن رئي�س الربملان خوان غوايدو، نف�سه رئي�ساً انتقالياً لفنزويال، يوم 

23 يناير )كانون الثاين( املا�سي.
الوليات  ال��دول، يف مقدمتها  اعرتافات عدد من  تلت هذه اخلطوة  وقد 

املتحدة بغوايدو رئي�ساً لفنزويال.

ال��ت��ي ت��ت��األ��ف م��ن��ه��ا ك��اي��ن��اك ب��ن��اء ع��ل��ى ات��ه��ام��ات م�سبوهة 
بعدما اأق��ال اأردوغ��ان اأك��رث بكثري من 4 اآلف قا�ٍس ومدٍع 

وا�ستبدلهم مبحازبني وموالني له.
 

 29 دولة اأوروبية اأخرى
ت�سايت”  “دي  �سحيفة  ذك��رت   ،2017 )مت���وز(  يوليو  يف 
الأملانية اأّن تركيا �سلمت اأملانيا لئحة با�سم 68 �سركة وفرداً 
مزعومة  ارتباطات  على  بناء  الإرهابية  ب�سالتهم  م�ستبهاً 
اأّن ما يقارب 700 �سركة اأملانية  بتيار غولن. وُك�سف اأي�ساً 
مبا فيها عمالقا الت�سنيع داميلر وبا�سف تعر�ست للتحقيق 
ب�سبب “متويل الإرهاب” وقدمت تركيا ا�سمها لالإنرتبول. 
بعدما ردت اأملانيا بقوة على التحقيقات التي ت�سبه مطاردة 
تراجعت  اقت�سادية  ع��ق��وب��ات  بفر�س  وه���ددت  ال�����س��اح��رات 

تركيا قائلة اإّن هنالك خطاأ يف التوا�سل قد وقع.
ك�سف  تقريراً  “نورديك مونيتور”  ن�سر  املا�سي،  والأ�سبوع 
يف  تركية  و�سفارات  قن�سليات  يف  م�سوؤولون  انخرط  كيف 
من  كجزء  اأجنبية  دول��ة   92 يف  معار�سني  على  التج�س�س 
الن�ساطات التج�س�سية التي ارتقت اأحياناً اإىل حملة ممنهجة 
للتج�س�س على الالجئني. وبح�سب التقرير، اعرتفت وزارة 
اخلارجية الرتكية باأنها جمعت معلومات عن املعار�سني يف 
 29 اإىل  اإ�سافة  والآ�سيوية  الأمريكية  ال��دول  من  العديد 

دولة اأوروبية.

“انتخابات رئا�سية حرة و�سفافة وذات م�سداقية طبقا 
يف  الت�سال  جمموعة  ح��ددت  الفنزويلي«.  للد�ستور 
بيانها هدفني هما “تاأمني ال�سمانات الالزمة لعملية 
و”اإتاحة  وقت”  اأ�سرع  يف  بال�سدقية  تتمتع  انتخابية 

توزيع امل�ساعدات مبوجب املبادئ الدولية الإن�سانية«.

رومانيا تعرتف بجو�يدو رئي�سا موؤقتا لفنزويال 
•• بوخار�شت-رويرتز:

ر�سميا  اعرتفت  ب��الده  اإن  اجلمعة  ام�س  يوهاني�س  كالو�س  ال��روم��اين  الرئي�س  ق��ال 
اإىل  بذلك  لتن�سم  لفنزويال  موؤقتا  �سرعيا  رئي�سا  ج��واي��دو  خ��وان  املعار�سة  بزعيم 
حترك من�سق للدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة. وان�سمت نحو 
20 دولة من الحتاد الأوروبي، بينها بريطانيا واأملانيا وفرن�سا واإ�سبانيا، اإىل الوليات 
ليدعو  م����ادورو  نيكول�س  الرئي�س  على  وال�سغط  ب��ج��واي��دو  لع���رتاف  يف  امل��ت��ح��دة 
اإ�سدار  عرقلت  اإيطاليا  اأن  دبلوما�سية  م�سادر  ذك��رت  ذلك  ومع  جديدة.  لنتخابات 
التكتل  الأع�ساء يف  ال��دول  باعرتاف  لبيان م�سرتك  الثنني  ي��وم  الأوروب���ي  الحت��اد 
جمتمعة بجوايدو رئي�سا موؤقتا. وقالت الرئا�سة الرومانية يف بيان “مت اتخاذ قرار 
الرئي�س بعد حتليل حذر �سمل اجلوانب ال�سيا�سية والدبلوما�سية والقانونية اآخذا يف 
العتبار اأن اأغلبية الدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي وعددا من احللفاء وال�سركاء 

من اأوروبا ومنطقة الأطل�سي اعرتفوا ب�سرعية الرئي�س املوؤقت خوان جوايدو«.

الأف�سل«.  اخليار  تعد  واملتمكنة،  املثقفة  اأوب��ول��رات��ان��ا، 
وي��خ�����س��ع احل����زب ل��ن��ف��وذ ت��اك�����س��ني ���س��ي��ن��اوات��را، رئي�س 
الختياري،  املنفى  يف  املقيم  امللياردير  ال�سابق  احلكومة 
عقود  منذ  م��ري��ر  �سيا�سي  انق�سام  قلب  يف  يقع  وال���ذي 
واملنبوذ من اجلي�س والنخبة يف بانكوك رغم اأنه يحظى 
ال��ري��ف. وي�سع ه��ذا الإع���الن حزبا فيه  ف��ق��راء  مبحبة 
�سخ�سية ملكية، مرتبطا بعائلة �سيناواترا، يف مواجهة 
مبا�سرة مع حزب ع�سكري اأعلن عن مر�سحه اجلمعة - 
�سان-او- برايوت  احلاكم  الع�سكري  املجل�س  زعيم  وهو 
�سا. ويرتاأ�س برايوت املجل�س الع�سكري احلاكم منذ نحو 
خم�س �سنوات و�سع خاللها د�ستورا جديدا �سعيا لتغيري 

••  بانكوك-اأ ف ب:

تايالندية  اأم����رية  اأن  ت��اي��الن��د  ح��زب��ي يف  زع��ي��م  اأع��ل��ن 
القادمة  الن��ت��خ��اب��ات  يف  احل��ك��وم��ة  ل��رئ��ا���س��ة  �سترت�سح 
يف  للجدل،  املثرية  �سيناواترا  باأ�سرة  مرتبط  حزب  عن 
خطوة متثل �سربة لآمال املجل�س الع�سكري الحتفاظ 
“تاي راك�سا ت�سارت”  امل�سوؤول يف حزب  بال�سلطة. وقال 
الكربى  ال�سقيقة  عاما(،   67( اأوبولراتانا  الأم��رية  اإن 
لرئا�سة  ���س��ت��رت���س��ح  ف��اج��ريال��ون��غ��ك��ورن،  م��اه��ا  ل��ل��م��ل��ك 

احلكومة نيابة عن احلزب.
الأم�����رية  اأن  ي����رى  )احل�������زب(  “جمل�س  اأن  واأ�����س����اف 

بال�سلطة  اجلي�س  اإم�ساك  ل�سمان  برمته  �سيا�سي  نظام 
املفاجئ  ال��دخ��ول  لكن  م��ار���س.  اآذار   24 انتخابات  بعد 
يف�سد  ق��د  النتخابات  اأوب��ول��رات��ان��ا على خ��ط  ل��الأم��رية 

على الأرجح خطط اجلي�س.
واملعروفة  اجل���ذاب���ة  اأوب���ول���رات���ان���ا  �سخ�سية  وت��ن��اق�����س 
باختالطها بالعامة، �سخ�سية �سقيقها امللك وقد تخلت 
عقود.  منذ  باأمريكي  تزوجت  اأن  بعد  امللكي  لقبها  عن 
لكن الزوجني انف�سال وعادت هي اإىل تايالند حيث ل 
�سخ�سية  اأي  تتول  امللكية. ومل  الأ�سرة  تعترب من  تزال 
اأن  م��ن��ذ  احل��ك��وم��ة  رئ��ا���س��ة  امللكية من�سب  الأ����س���رة  م��ن 

اأ�سبحت تايالند ملكية د�ستورية يف 1932.

�أمرية تناف�ش على رئا�سة �حلكومة �لتايالندية 

مريكل تعترب د�ع�ش مل يهزم بعد 
املت�سددين  يقاتل  ال��ذي  التحالف 
التي كانوا  الأرا�سي  ا�سرتد جميع 
دي�سمرب  ويف  ع��ل��ي��ه��ا.  ي�����س��ي��ط��رون 
يف  ت�����رام�����ب  ق������ال  الأول  ك�����ان�����ون 
تغريدة اإن التنظيم “ُهزم«. ويريد 
الأمريكية  ال��ق��وات  �سحب  ترامب 
ني�سان  اأب��ري��ل  بنهاية  ���س��وري��ا  م��ن 
احللفاء  ق���ل���ق  ت���ث���ري  خ���ط���ة  وه�����ي 
الأوروب����ي����ني ال��ذي��ن ي��خ�����س��ون من 
�سوريا يف  داع�س جم��ددا يف  ظهور 
���س��الم ملمو�سة  ظ��ل غ��ي��اب خ��ط��ة 

لإنهاء احلرب الأهلية يف البالد.
الطريق  ي��زال  “ما  وقالت مريكل 
ط�����وي�����ال ل���ت���ح���ق���ي���ق ال���������س����الم يف 
وحتظى مريكل ب�سعبية  �سوريا”. 
األ���ف �سوري   550 اأك���رث م��ن  ب��ني 
اأمل��ان��ي��ا بعدما ق��ررت يف  جل���اأوا اإىل 
عام 2015 فتح احلدود اأمام نحو 

مليون طالب جلوء.

•• برلني-رويرتز:

اأجنيال  الأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة  قالت 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  اإن  اأم�������س  م��ريك��ل 
الإرهابي مل ُيهزم بعد واإمنا يتحول 

اإىل قوة قتالية غري منظمة بعدما 
كان  ال��ت��ي  الأرا����س���ي  معظم  خ�سر 

ي�سيطر عليها يف �سوريا.
مريكل،  ت�������س���ري���ح���ات  وت���خ���ال���ف 
افتتاح مقر  اأث��ن��اء  بها  اأدل���ت  ال��ت��ي 

املخابرات اخلارجية الأملانية )بي.
الرئي�س  اإعالن  اإن.دي( يف برلني، 
الأم����ري����ك����ي دون����ال����د ت����رام����ب اأن 

التنظيم ُهزم.
“من ح�سن احلظ  وقالت مريكل 
ُطردت  داع�����س  عليها  يطلق  م��ا  اأن 
م��ن معظم الأرا���س��ي لكن ه��ذا ل 
اأن داع�س اختفت...  يعني لالأ�سف 
قتالية غري  ق��وة  اإىل  تتحول  اإن��ه��ا 

منظمة وهذا بالطبع تهديد«.
وذكرت مريكل اأن مراقبة الأو�ساع 
يف �سوريا كانت اإحدى اأهم اأولويات 
ت�سمل  التي  اخل��ارج��ي��ة  امل��خ��اب��رات 
اأي�������س���ا ر����س���د ت���ه���دي���دات الأم�����ن 
الإلكرتوين والأخبار الكاذبة التي 
النتخابات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأث��ري  ت��ه��دف 
يوم  ت��رام��ب  وق��ال  الدميقراطية. 
ر�سميا  اإعالنا  يتوقع  اإن��ه  الأرب��ع��اء 
باأن  املقبل  الأ�سبوع  مطلع  بحلول 
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مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ   دب��ي  العدل حماكم  ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  بتاريخ  2019/1/15  دب��ي  ق��رار حماكم 
2019/1/15 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني حار�ش 
بن  م�سلم  ال�سيخ  ملك   )504( رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�سابات  لتدقيق  و�سركاه 
�سامل بن حم )بن حم العقارية( - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2959958-04  فاك�س : 
2959945-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : حار�ش و�سركاه لتدقيق احل�سابات
)ب��ن حم  ح��م  ب��ن  ���س��امل  ب��ن  م�سلم  ال�سيخ  )504( ملك  رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
 04-2959945 : : 2959958-04  فاك�س  �سعيد - هاتف  دي��رة - بور  العقارية( - 
امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 
قرار  وذل��ك مبوجب  م   م  ذ   - اوبكو  مارينا 101  فندق  لت�سفية  اأع��اله  امل��ذك��ور 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2019/1/15  دبي  حماكم 
2019/1/15 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 56
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبداهلل عبدالعزيز عبيد النابوده ال�سام�سي - اإماراتي 
فينيت  اىلال�سيد/   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
املزايا(  دار  )مطعم  امل�سماة  الفردية  املوؤ�س�سة  يف  اجلن�سية  هندي   - �ساند  برمي  كومار 
تغيري  مت  كما  بال�سارقة.  القت�سادية  التنمية  دائرة  من   )720900( برقم  واملرخ�سة 

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

ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�شارقة   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/2235 ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1-مت��وي��ل ���س��رك��ة م�ساهمة ع��ام��ة جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /عبداهلل ح�سن عبداهلل ح�سن احلمادي وميثله 
/ خ��ال��د ك��ل��ن��در ع��ب��داهلل ح�����س��ني  ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�سادر 
بالدعوى رقم 2017/1354 جتاري كلي بتاريخ 2018/10/9 وحددت لها 
بالقاعة  10.00 �سباحا   ال�ساعة  املوافق 2019/2/11  الثنني  يوم  جل�سه 
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/1555 ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة ركن رميا للتجارة العامة - ذ م م  2-�سركة 
حميد مع�سومي للتجارة - ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف 
القرار/احلكم  ا�ستاأنف  ق��د  الرئي�سي(   )ال��ف��رع  اي���ران  ���س��ادرات  /ب��ن��ك 
ال�سادر بالدعوى رقم  2018/124 جتاري كلي بتاريخ 2018/7/9 وحددت 
لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2019/3/3  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/2163  ا�شتئناف جتاري   

ح�سن  2-حم�سن  قم�سري  مزروعي  اكرب  علي  �سده/1-حممود  امل�ستاأنف  اىل 
م  4-حممد  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  انرتنا�سيونال  املدينة  م��وؤذين 3-ل��وؤل��وؤة 
�سادق باقر ملبوبي 5-عبدالر�سا عبدالزهرا زركاkي جمهويل حمل القامة 
القرار/  ا�ستاأنف  الرئي�سي(  قد  اي��ران )الفرع  امل�ستاأنف /بنك �سادرات  ان  مبا 
 2018/9/30 بتاريخ  كلي  جت��اري   2017/1511 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احلكم 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  امل��واف��ق 2019/2/11   الث��ن��ني   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/2061  ا�شتئناف جتاري   

جمهول  اأنتونيو  ويلهيلمو�س  ليوناردو�س  �سده/1-برتو�س  امل�ستاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة ريالي�س ديزاين منطقة حرة ذ م م  
وميثلها مديرها كري�ستيان دانيل روبن وميثله/علي �سلطان علي احلداد  
كلي  جت��اري   2018/403 رقم  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  ا�ستاأنف  قد 
 2019/2/17 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2018/9/16 بتاريخ 
ال�ساعة 10.00�سباحا بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/2537  ا�شتئناف عمايل    

جمهول  حممد  ن��ور  حفيظ  مو�سى  �سده/1-اأبو�سالح  امل�ستاأنف  اىل 
ذ م م  ���س  ل��الإع��الن -  البداية  امل�ستاأنف /نقطة  ان  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
احلكم  ا�ستاأنف  قد   - علي  اآل  العطار  حممد  عبداهلل  احمد   / وميثله 
ال�سادر بالدعوى رقم 2018/7999 عمايل جزئي  بتاريخ 2018/9/18 
 10.00 ال�ساعة    2019/2/24 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
او من  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2.D.18 رقم  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/2163  ا�شتئناف جتاري   
ح 2-جنمة  م  �س   - العامة  للتجارة  امل�ستاأنف �سده/1-فراز م�سني  اىل 
العامل للكيماويات - �س ذ م م جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /

بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2017/1511 جتاري كلي بتاريخ 2018/9/30 وحددت لها 
جل�سه يوم الثنني املوافق 2019/2/11 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/2086  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-تورك بايلنج للتكنولوجيا - �س ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /مايهاب للنقل الربي العام - �س ذ م م   
قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/987 جتاري 
املوافق  الثنني  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت   2018/9/18 بتاريخ  جزئي 
 ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2019/2/25
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/384 ا�شتئناف تظلم جتاري

اىل امل�����س��ت��اأن��ف ����س���ده/1- ب��رول��وج��ي��ك�����س )����س ذ م م( جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك اي �سي اي �سي اي املحدودة وميثله / 
خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - قد ا�ستاأنف احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم  2018/458 تظلم جتاري.  وحددت لها جل�سه 
بالقاعة رقم  ال�ساعة 17.30 م�ساءا  املوافق 2019/2/13  يوم الربعاء  
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1016  جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه/1- اأحمد حممود �سفوت فرحات من�سور جمهول حمل 
اقام  قد  العامودي   بن عبدالقادر  احمد  بن  املدعي/خالد  ان  القامة مبا 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتوجيه  املحكمة  حكمت  ال��ت��ايل:  التمهيدي  احل��ك��م   2019/1/23 بتاريخ 
اليمني احلا�سمة لك بال�سيغة الآتية : اق�سم باهلل العظيم باأن ال�سركتني 
نتح�سل  ومل  خ�سرتا  قد  بيننا  القائمني  والرابعة  الثالثة  عليهما  املدعي 
اأرب���اح.  وح��ددت لها املحكمة جل�سة ي��وم الرب��ع��اء  املوافق  اي��ه  منهما على 

.Ch2.E.21 2019/2/13  ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/3596  جتاري جزئي 
اأني�س بن حمه الكامل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك  اىل املدعي عليه/1 - 
راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة 
املخت�س  امل�سريف  اخلبري  بندب   : التايل  التمهيدي  احلكم   2019/1/10 بتاريخ  حكمت 
بالتمويل يف امل�ساريف الإ�سالمية �ساحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى ، وتكون 
مهمته كالتي :- الطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم 
والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�سالت الورقية 
واللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة 
يوم  املحكمة جل�سة  لها  وح��ددت  ب�سدادها.    املدعي  والزمت  الف  وقدرها خم�سة  خ��ربة 

.Ch1.C.12 اخلمي�س املوافق 2019/2/21 ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/4989  جتاري جزئي              
 اىل املدعي عليه / 1-بول�سار بي تي ال برودك�سن اند �سرفي�سيز اند�سرتي �س ذ م م

الإم���ارات - �س ذ م م وميثله/  اأرامك�س  امل��دع��ي/  ان  جمهول حمل الق��ام��ة مبا 
اأمل عمري ال�سبيعي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   55.494.35( وق��دره  مببلغ  عليها 
والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق  2019/2/13 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
الأقل ويف حالة تخلفك فان  اأيام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

                             يف الطعن   2018/907  طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/ اآر. ات�س. يف انرتنا�سيونال جرال تريدينغ - �س م ح وميثله / 
علي عبداهلل ماجد ال�سام�سي - باعالن املطعون �سده/1- �سركة اخلليج 
دبي(   م( )جيمو�س  م  )ذ  دبي   - البحرية  واخلدمات  لل�سيانة  البحرية 
جمهول حمل القامة.  نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة 
على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم  ويتوجب  اع��اله 

�سحيفة الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/8   امر اداء    

اىل املدعى عليه /1- احمد حممد عبدالرحمن عا�سي  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات لالإت�سالت 
املتكاملة )�س م ع( طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة 
ب�سداد  عليه  املدعى  ال��زام   2019/1/13 بتاريخ   البتدائية  دب��ي 
مبلغ )13.589.33(  درهم للمدعي والر�سوم وامل�ساريف. ولكم 
احلق يف التظلم من المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
انذار عديل بالن�شر

رقم  2019/801 
املنذر : الزاجل للعقارات - �س ذ م م  وميثله / حممد �سفيق ابو ال�سعود ، مبوجب وكالة رقم املحرر 
)2014/1/164695( وميثله/رجاء ادري�سي ت�سويل كو�ستي مبوجب وكالة م�سدقة. رقم املحرر 
 P20 رقم  بناية  الفرن�سي  - احلى  �سيتي  انرتنا�سيونال   ، دبي   : عنوانه   )2018/1/164166(
حمل رقم 14 ، ور�سان الأوىل ، ت : 0555564669 - املنذر اليه : مانع ح�سر ال مكتوم ملقاولت 
البناء والن�ساءات املعدنية - �س ذ م م - عنوانه : منطقة جبل علي ال�سناعية الأوىل - �سكن عمال عدد 
05 غرف - رقم الر�س : 5990267 - ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار )�سكن 
عمال - 5 غرف( و�سداد قيمة اليجار امل�ستحقة ، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف 
مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا الن��ذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��رءات القانونية التي 
حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء 
اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/802 

املنذر : ورثة عبيد ال�سيخ جمعة املن�سوري وميثلهم / خالد عبيد ال�سيخ املن�سوري وميثله / كوميل اياز 
لوكاندوال مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر )2018/1/255333( وميثله حممد �سفيق ابو ال�سعود 
كو�ستي  ت�سويل  ادري�سي  رج��اء  وميثلها   )2018/1/188570( املحرر  رقم  م�سدقة  وكالة  /مبوجب 
 - �سيتي  انرتنا�سيونال   ، دبي   : عنوانه   -  )2018/1/164166( املحرر  رقم  م�سدقة  وكالة  مبوجب 

احلى الفرن�سي بناية رقم P20 حمل رقم 14 ، ور�سان الأوىل ، ت : 0555564669  
املنذر اليه :  �سركة الرحماين للتجارة العامة )ذ م م( - عنوانه : القوز ال�سناعية الرابعة �سكن عمال غرفة 

)219-89( رقم الر�س 643-369 رقم مكاين 2170880163
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار )�سكن عمال - غرفة 219 و 89( و�سداد قيمة اليجار 
امل�ستحقة ، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار 
وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية 
وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ اإ�سماعيل 
عبدالكرمي �سالح عبدالكرمي عبداهلل املن�سوري ، اجلن�سية : الإمارات  وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري  اإ�سماعيل املن�سوري لتاأجري 
يف   القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س   ، ال�سيارات  تاأجري  الرخ�سة  ن�ساط   ، ال�سيارات 
خورفكان رخ�سة جتارية رقم 538744 ال�سادر بتاريخ 2005/9/25 يف دائرة التنمية القت�سادية 
اجلن�سية   ، املن�سوري  عبداهلل  عبدالكرمي  �سالح  عبدالكرمي  �سالح  ال�سيد/  اىل  بخورفكان. 
اإ�سماعيل  من  اأع��اله  امل��ذك��ورة  للرخ�سة  التجاري  ال�سم  بتغيري  يرغب  وال��ذي  الإم����ارات.   :
املن�سوري لتاأجري ال�سيارات اىل �سالح املن�سوري لتاأجري ال�سيارات.  ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

  اإعالن �شطب قيد
ايه  ا���س.  لوك�سمبورغ  انرتنا�سيونال  تي  �سركة جي  ال�سادة/  ب��اأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
امارة  ال�سركة يف  املدينة( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع  لوك�سمبورغ   : )اجلن�سية 
دبي )العنوان : برج خليفة - مكتب ملك اك�سياجنو هي يي - برج خليفة - �س ب 11124 
دبي ، �س ب : 11124( واملقيدة حتت رقم )1931( يف �سجل ال�سركات الأجنبية بالوزارة. 
التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رق��م  الحت���ادي  القانون  لأح��ك��ام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �سان  يف  2010م  ل�سنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعديالته 
بالدولة.  يرجى  واملناطق احلرة  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  لفروع ومكاتب  الرتخي�س 
من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ل 

يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل :
وزارة القت�ساد - ادارة الت�سجيل التجاري

 �ش.ب )3625( دبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 191
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة / هدى جمعه حمد حممد امل�سغوين - اإماراتية اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ حممد ابو الكالم حممد 
وعادم  كهرباء  لت�سليح  املتحفز  )ور�سة  با�سم  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  بنغالدي�س   - ال�سالم  نور 
التنمية  دائرة  ال�سادرة من  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )513611(  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات( 
القت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل 
)موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 184

باك�ستان اجلن�سية يرغب يف  ال�سيد/ عبدالقادر حممد زمان -  بان  ليكن معلوما للجميع 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  ح�سة اىل ال�سيد/ جا�سم  غالم عبدالكرمي 
اإماراتي اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية  : بقالة الباب الذهبي - ترخي�س  علي لنقاوي - 
رقم )608400( - تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لخر وان�سحاب وكيل خدمات 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 187

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ كارلي�س كليتو�س كليتو�س جو�سيف - هندي اجلن�سية 
اخلان  "لوؤلوؤة  الرخ�سة  يف   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ملقاولت التك�سية والر�سيات" مبوجب رخ�سة رقم )617192( وذلك اىل ال�سيد/ مايكال 

الوي�سيا�س ترا�سيا نيكيون ، هندي اجلن�سية - تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 189

املتحدة   الوليات   - خان  رحمن  امربين  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة 100%  يف )خمبز  والتنازل عن كامل ح�ستها  البيع  اجلن�سية ترغب يف 
 )751450( رقم  رخ�سة  ال�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سحاب(  ار�س 

وذلك اىل ال�سيد/ اليا�س خان �سري حممد - باك�ستان اجلن�سية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 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
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عربي ودويل

، بني  اأر���س��ن��ا  ، على  اأي�سا  ول��ك��ن   ،
“بالأر�س  الذين ميكنهم املطالبة 
والأموات”، والذين ل ي�ستطيعون 
ذلك.   اإن مثل هذه القراءة للعامل 
والقت�ساد  ال��ق��ان��ون  يف  ت��رتاج��ع 
تنفيذ  خ������الل  م�����ن  وامل����ج����ت����م����ع، 
�سيا�سة تقيم حقوقا متباينة وغري 
م��ت��ك��اف��ئ��ة ل��ل��وط��ن��ي��ني والأج���ان���ب 
اإنها  الوطنية”.  “الأف�سلية   -
مل  اإن  اأول،  ال��ه��ج��رة  م���ن  جت��ع��ل 
العلل  عن  امل�سوؤولة  ح�سريا،  يكن 
ال���ت���ي مت�������س ال�����س��ع��ب ، وان����ع����دام 
القدرة  وت��راج��ع  والبطالة  الأم���ن 
ال�سيا�سة  يف  اأم�����ا   ... ال�����س��رائ��ي��ة 
اخلارجية، فاإنها ترف�س اأي �سلطة 
ف��وق وطنية، مب��ا يف ذل��ك الحتاد 
الأوروبي، ولكن اأي�سا حلف الناتو، 

والأمم املتحدة.
   يف ال��ن��ه��اي��ة ، ت��ع��ل��ن ال��ق��وم��ي��ة - 
باأنها  الرا�سخة  قناعتها  ال�سعبوية 
ت�ستطيع، بل يجب عليها، اأن تغرّي 
احلماية  خالل  من  التاريخ  م�سار 
احلدودية  وامل���راق���ب���ة  اجل��م��رك��ي��ة 
التعددية  ت��رف�����س  اإن���ه���ا  ل��ل��ب�����س��ر. 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ، ال���ت���ي ق���د ت�����وؤدي اإىل 
اخ��ت��ف��اء احل�����س��ارة الأوروب���ي���ة من 
خ����الل ال���غ���رق ال���دمي���وغ���رايف، اأو 

خلط الأجنا�س.

القومية- ال�سعبوية
 ت�سائل اليمني والي�سار

الليربالية  احلقوق  مواجهة     يف 
تدعو  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة،  وامل���ح���اف���ظ���ة 
اإىل  ال�سعبوية  ال��ق��وم��ي��ة  ال��ن��زع��ة 
وع�����ودة  الإرادة،  اإي���دي���ول���وج���ي���ة 
لل�سراع.  العتبار  واإع��ادة  التاريخ، 
يتعلق  لأن�������ه  ����س���خ���م،  ف����ال����ره����ان 
ال������دورة  ك���ان���ت  اإذا  م����ا  مب���ع���رف���ة 
ال��ت��ي ب���داأت منذ اأك���رث م��ن ثالثة 
ق����رون، م��ع ح��رك��ة ال��ت��ن��وي��ر، تغلق 
���س��ي��ف��وز ، بني  اأو م�����س��ت��م��رة. وم���ن 
ال��ف��ردان��ي��ني وال��ُع�����س��وان��ي��ني؟ بني 

الكونيني واأن�سار الهويات؟ ...
  وُت�سائل القومية ال�سعبوية اليمني 
لقواعد  وتكري�سه  اإخ��ال���س��ه  ع��ن 
حزب  جت�سيد  اإىل  ونزوعه  ال�سوق 
النظام، كما اأنها ُت�سائل الي�سار عن 
غري  التقدم  باأيديولوجية  اإميانه 
يرى يف  اأن ل  اإىل  وميله  املحدود، 
وكذلك  ث��ق��ي��ال،  عبئا  اإل  امل��ا���س��ي 
الإن�سان هو  ق��در  ب��اأن  امل�سبق  راأي��ه 

اأن يتحرر.
مدير مر�سد الراديكالية 
ال�سيا�سية، موؤ�س�سة جان 

جوري�ش.

 دعم ال�سيناتور املتمرد ، روي مور ، 
يف مواجهة مر�سح ر�سمي للحزب. 
فاز مور يف النتخابات التمهيدية، 
واأه���دى  الن��ت��خ��اب��ات،  خ�سر  لكنه 

تلك الولية للدميقراطيني.
 ، املا�سية  القليلة  الأ�سهر  ومنذ     
عافيته  ا�ستعادة  اإىل  بانون  ي�سعى 
اأوروب������ا ، حيث  ون��ق��اء ���س��ورت��ه يف 
انتعا�س  يف  ال�����س��ع��ب��وي��ة  ال���ن���زع���ة 

و�سعود.
  على م�ستوى امل�سمون ، ت�ستجيب 
ت�سكيلها  ي���ح���اول  ال���ت���ي  احل���رك���ة 
العامل  ق���دم���ه  ال������ذي  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
الأمريكي-الهولندي  ال�سيا�سي 
ك��ا���س م���ود، م��وؤل��ف ك��ت��اب مقدمة 
موجزة لل�سعبوية “2018” ، عن 
الراديكايل”،  ال�سعبوي  “اليمني 
اأ�سا�سية  اأف���ك���ار  ع��ل��ى  ي��ق��وم  ال����ذي 
وثنائية   ، ال�سلطوية  ه��ي  ث��الث��ة 
“الأ�سولية”،  و  النخب   - ال�سعب 
البلد  اأن  تقول  التي  الفكرة  تلك 
يجب اأن ي�سكنه ال�سكان الأ�سليني 

فقط.   
  وع��الوة على ذلك، فاإن م�سطلح 
لأنه   ، ملتب�س  ه��ذا  “الأ�سولية” 
ميكن اأن يعني “املواطنني املنتمني 
اإىل املجموعة الإثنية الثقافية التي 
“الفرن�سيني  الأغلبية”  ت�سكل 
من  امل���واط���ن���ني  اأو  الأ�سليني” 
مت  اأن���ه  �سريطة  الأ����س���ول،  جميع 

ا�ستيعابهم واندماجهم.

ميكن اأن تكون ال�سعبوية
 من اليمني اأو الي�سار

لليمني  ينتمي  ���س��ك  دون  ب���ان���ون، 
اأي�سا  ميكن  ال�سعبوية  اأّن  غ��ري   ،
وتدعي  ب��ل  الي�سار،  م��ن  ت��ك��ون  اأن 
يف ب��ع�����س الأح���ي���ان ان��ت�����س��اب��ه��ا اإىل 
هجينة،  خمتلف�ة”،  “طريق 
ك���م���ا ه�����و ح������ال ح����رك����ة 5 جن���وم 

الإيطالية.
ال�سعبوية  ب���اأن  ال��ق��ول،  وي��ك��ف��ي     
م�����س��ط��ل��ح ف�����س��ف��ا���س ي��ح��ت��اج اإىل 
ُيعدَّ  اأن  واأق������رتح  دق���ي���ق،  ت��ع��ري��ف 
اإىل  ت��دع��و  �سيا�سية  اإي��دي��ول��وج��ي��ة 
التمثيلية  الدميقراطية  ا�ستبدال 
بتفوي�س  ال�����س��ع��ب  ي��ق��وم  ح��ي��ث   -
����س���ي���ادت���ه مل���م���ث���ل���ني م��ن��ت��خ��ب��ني - 
التي   ، امل��ب��ا���س��رة  ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ال�ستفتاء  ا����س���ت���خ���دام  ت��ف��رت���س 

ب�سكل متكرر.
ال�سعبوية  برنامج  يعطى  ولئن     
مكاًنا كبرًيا ل�ست�سارة ال�سعب عن 
طريق الت�سويت ، فذلك لأن هذا 
ب��اأن��ه كيان  ُي��ع��ّرف  ال���ذي   ، ال�سعب 

متجان�س - بدون انق�سامات طبقية 
اأو  ع��رق��ي��ة  اأ����س���ول  اأو  ث��ق��اف��ي��ة  اأو 
قناعات فل�سفية ودينية - ُيفرت�س 
اأن تكون له بطبيعة احلال معرفة 

مب�سلحته وم�سلحة الأمة.
فاإن   ، ل��ل��ع��امل  ال����روؤي����ة  ه����ذه   ويف 
عن  مبدئيا  امل�سوؤولة  “النخب”، 
ُت�سّخر   ، ال�سيا�سي  ال��ق��رار  اإ���س��اءة 
اجلماعية  امل�����س��ل��ح��ة  ب��ا���س��ت��م��رار 

لفائدتها. 
التعار�س  اإق���ام���ة  ف����اإن  وب��ال��ت��ايل، 
ال�سعبي،  ال�سليم”  “احل�س  ب��ني 
والإج��������راءات ال��ك��ارث��ي��ة ل��ل��ن��خ��ب ، 
التي غالباً ما تو�سف باأنها طبقة 
 ، اوليغار�سية  حتى  اأو   ، اجتماعية 
 ، ال�سرعية  ال�سيادة  اأن  اىل  ت���وؤدي 
كي متار�س بالكامل ، يجب اأن تتم 

حدود قائمة
 بني »هم« و »نحن«

الأف�سل، هو اأن نعود اإىل م�سطلح 
يتوىل  الذي  ال�سعبوية،  القومية- 
منذ  تاغييف  اأندريه  بيري  درا�سته 
انها  اأخ��رى،  1984. وبعبارة  عام 
الهيئات  ت���ت���ج���اوز  اإي���دي���ول���وج���ي���ة 
الو�سيطة والربملان، وتدعي وجود 
���س��ل��ة م���ب���ا����س���رة، ك��م��ا ه���و احل���ال 
القائد  ب���ني  امل��ب��اي��ع��ة،  اأن��ظ��م��ة  يف 
الكاريزمي وال�سعب. واإيديولوجية 
“ال�سياج” تلك “نيكول ليبورغ” ، 
واملجتمع،  ال��ف�����س��اء  هيكلة  ت��ري��د 
وف���ق���ا حل�����دود م��ر���س��وم��ة ب���ني ال� 
التمييز  “نحن”:  و  “هم” 
يعي�س خارج  ال���ذي  الأج��ن��ب��ي  ب��ني 
ناحية  من   ، والفرن�سيني  حدودنا 

اأي�سا.  والنظام”، 
بالن�سبة  امل��ث��ال��ي��ة،  ال���دول���ة  اإن     
الأح���زاب، ل تتدخل  لغالبية ه��ذه 
لكنها   ، الق��ت�����س��اد  يف  ق��ل��ي��اًل  اإل 
تعّزز وظائفها ال�سيادية - التجمع 
ب����ان، ورابطة  ال��وط��ن��ي مل��اري��ن ل��و 
مع  هما   ، �سالفيني  ملاتيو  ال�سمال 

دولة قائدة. 
   لقد اختفت العن�سرية يف �سكلها 
مبداأ  الآن  حملها  وح��ل   ، الهرمي 
للمقارنة.  الثقافات  قابلية  ع��دم 
الأجانب  كراهية  اإىل  بالن�سبة  اأما 
، فيتم اإعادة �سياغتها ، كما فعلت 
م���وؤمت���ر حزبها  ل���وب���ان يف  م���اري���ن 
 2018  ، م����ار�����س   11  ، ل���ي���ل   ،
و  “الُرحل”  ب����ني  ب��ت��م��ي��ي��زه��ا   ،

“املتجذرين الرا�سخني«.

دون اأي و�ساطة.
التي   ، الي�سارية  ال�سعبوية  اإّن     
بودميو�س  مثل  ح��رك��ات  جت�سدها 
ن�سخته  يف  و�سرييزا   ، “اإ�سبانيا” 
وحزب العمل  الأوىل “اليونان” ، 
 ، املتمردة  فرن�سا  اأو   ، “بلجيكا” 
لكلو،  اإرن�ستو  اأف��ك��ار  من  ت�ستعري 

و�سانتال مويف.
لي�ست   ، ل������ه������وؤلء  وب���ال���ن�������س���ب���ة   
ع���ن عواطف  ت��ع��ب��ريا  ال�����س��ع��ب��وي��ة 
اإل  اإن��ارت��ه��ا  ُيجيد  ل  لكتلة  قاتلة 
هي  واإمن��ا  والعاملني”،  “العارفني 
و���س��ي��ل��ة ل��ب��ن��اء ���س��ع��ب م���ن خالل 
جتد  راديكالية  دميقراطية  اإقامة 
امل�ستغّلة  املجموعات  خمتلف  فيها 
نف�سها يف عداء موؤ�س�س مع الطبقة 

املهيمنة.

اإعادة النظر يف م�سطلح 
“اليمني املتطرف«

 ، الطيف  الآخ��ر من  اجلانب  على 
راديكايل  “ميني  مل��اذا نتحدث عن 
ميينا  ك��ون��ه  ع��ن  ب���دًل  �سعبوي”، 
م��ت��ط��رًف��ا؟ يف ب���داي���ات الأل���ف���ني ، 
ة  الُبُنوَّ القطيعة مع  اأن  اإىل  اأ�سرت 
فاليمني  وا�����س����ح����ة:  ال���ف���ا����س���ي���ة 
امل����ت����ط����رف، مل ي���ع���د ي����ري����د غ���زو 
ومل   ، ال�سارع  طريق  عن  ال�سلطة 
حزبية،  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ل���دي���ه  ي���ع���د 
جتّذير”  “اإعادة  يف  اأك��رث  ويرغب 
اإن�سان  خ���ل���ق  م����ن  اأك������رث  ال����ف����رد، 

جديد.
  ل����ذا ، ي��ج��ب اإع������ادة ال��ت��ف��ك��ري يف 
تقدير  ي�سيء  لأن��ه  امل�سطلح  ه��ذا 
ق�����درة ال��ي��م��ني ال����رادي����ك����ايل على 

ال�سيا�سية  الن�سالت  م��ع  التكيف 
ملجتمعات ما بعد احلداثة املعوملة. 
انخراطه  ي��ت��ج��اه��ل  ه����ك����ذا،  اإن������ه 
، وهذه  امل�ستدام - والأم��ني متاما 
م�سالة اأخرى - يف اإطار املوؤ�س�سات 

الدميقراطية.
ال�سيا�سة،     وح�سب معظم علماء 
ح���زب  اأي  يف  ت���ت���وف���ر  اأن  ي���ج���ب 
ت�سنيفه  ل��ي��ت��م  م��ع��اي��ري  خ��م�����س��ة 
القومية،  ال���ي���م���ني:  اأق�������س���ى  يف 
وال���ع���ن�������س���ري���ة، وك������ره الأج����ان����ب، 
واإرادة  الدميقراطية،  ومعار�سة 
دولة قوية و�سلطوية. اإّن القومية، 
ه���ي ���س��م��ة م�����س��رتك��ة ب���ني جميع 
���س��ع��ب��وي��ي ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف، اىل 
اجتماعية  ب�سلطة  املطالبة  جانب 
“القانون  مب���ع���ن���ى  وح���ك���وم���ي���ة، 

يف �ل�سيا�سة �خلارجية، ترف�ش �أي �سلطة فوق وطنية، 
مبا يف ذلك �لحتاد �لأوروبي وحلف �لناتو و�لأمم �ملتحدة

 بالن�سبة لغالبية هذه �لأحز�ب، �لدولة �ملثالية ل تتدخل 
�إل قليــاًل يف �لقت�ســاد، لكنهــا تعــزز وظائفها �ل�سيادية

املطلوب اإعادة 
التفكري يف هذا 
لأنه  امل�سطلح 
تقدير  ي�سيء 
اليمني  ــدرة  ق
الــراديــكــايل 
التكّيف  على 

•• الفجر - جان اإيف كامو

 ترجمة خرية ال�شيباين 
بجنون  ي�سّمى  ما  درجة  اإىل  م�ساب  �سيا�سي  م�ست�سار 
�سبني  الدكتور  يكون  باأن  بانون  �ستيف  يحلم  العظمة، 
جناح  يف  اإليه  ُتن�سب  التي  الأهمية  اإّن  لل�سعبويني. 
ال�ساد�سة  حا�سته  جانب  اإىل  ترامب  دونالد  انتخاب 
البيت  من  ُطــرد   ،  2017 ن�سبية:عام  تظل  واأملعيته 
خالل  دعم،  خالل  من  خا�سر  برهان  قام  اإذ   ، الأبي�ش 
النتخابات التمهيدية للحزب اجلمهوري يف األباما ..

ي�سعى اإىل ا�ستعادة عافيته يف القارة العجوز:

�أوروبا: �ل�ساحر �ستيف بانون وخطر �ل�سعبوية...

بانون.. غزوة اوروبا

�سالفيني.. ال�سعبوية يف ن�سختها القومية

ال�سعبوية من  هجني  �سكل  جنوم..   5

عودة النازية اجلديدة

الهوية.. املعركة ال�سا�سية لل�سعبوية اليمينية

�لقومية - �ل�سعبوية على قناعة باأنها ت�ستطيع تغيري م�سار �لتاريخ من خالل �حلماية �جلمركية و�ملر�قبة �حلدودية 

اأن  يجب 
يف  تتوفر 
حزب  اأي 
خــمــ�ــســة 
مـــعـــايـــري 
ــــم  ــــت ــــي ل
ت�سنيفـه 
يف اأق�سى 
الـــيـــمـــني 

مية  لقو ا
ــــــــــــــي  ه
�ــــســــمــــة 
كة  م�سرت
بــــــــــــــني 
ـــع  جـــمـــي
يي  �سعبو
الـــيـــمـــني 
ف ملتطر ا

فرن�سا املتمردة.. ال�سعبوية ي�سارية اي�سا
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العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/13 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- برولوجيك�س ���س.ذ.م.م 2- �ساروان �سينغ لل �سينغ بهوجال جمهول حمل 
عليك  اأق���ام  ق��د  ع��ام��ة(  م�ساهمة  )�سركة  ال�سالمي  دب��ي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
اىل  دره��م   )46960( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك )الجارة املو�سوفة 
الكائنة   - الول  الطابق   107 رقم  العقارية  الوحدة  عن  الدعوى  مو�سوع  ومالحقها  بالذمة( 
باملبنى رقم 1 امل�سمى مزايا بزن�س افنيوا ايه ايه 1 - املقام على قطعة الر�س رقم 846 مبنطقة 
من  خالية  للمدعي  العقارية  الوحدة  بت�سليم  عليهما  املدعي  وب��ال��زام  دب��ي   - اخلام�سة  الثنية 
ال�سواغل وبالغاء ا�سارة القيد العقاري )الجارة املنتهية بالتملك( الواردة ب�سهادة امللكية ل�سالح 
املدعي عليهما وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/33  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ام كيه بي خلدمات �سبكات تقنية املعلومات �س.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ج��ات��ي��ن��در ك��وم��ار ق��د اأق���ام عليك 
 32239( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB990640214AE:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2019/2/19 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5903  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-احلبيب بويغجدن جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /عظيم عمر للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثله:را�سد عبدالرزاق 
بتعجيل  اع��اله قامت  امل��ذك��ورة  املدعي عليها  ب��ان  نعلمكم  حممد تهلك 
الدعوى من الوقف وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2019/2/26 
ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
       اإعادة مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/11808  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م جمهول حمل القامة  املدعي عليه / 1-ال��رثى للمقاولت  اىل 
مب���ا ان امل���دع���ي /ه��ي��ث��م حم��م��د ���س��ل��ي��م��ان ن����وار ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )27612 دره����م(  وم��و���س��وع��ه��ا 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2500( دره����م وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف رقم 
الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB186665944AE:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2019/2/26 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/164  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول  الب�سائع  الفقار حممد حلزم  املدعي عليه / 1-ذو  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���س��وب��ا خ���ان في�س اح��م��د ق��د اأق����ام عليك 
 13813( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB189555843AE:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   10.00 ال�ساعة   2019/2/19 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/11802  عمايل جزئي
جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  المنيات  1-كوكب   / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /زاه����د ع��ل��ي حم��م��د ان����ور ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   8141( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )1800( دره����م وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف رقم 
الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB186945718AE:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   10.00 ال�ساعة   2019/2/19 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/8515  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�ستيال جار�سيا ريكابوردا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
ا�سرتيل اك�سي�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثله:ح�سن علي مطر الريامي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالتعوي�س عن الخالل ب�سرط عدم املناف�سة 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام رقم ال�سكوى:MB183677789AE وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2019/2/11 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة:ch1.B.10 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/3695  تنفيذ جتاري   

بالزام  القا�سي  كلي  جت��اري  رق����م:2017/1834  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  الق�سية:تنفيذ  مو�سوع 
املنفذ �سدهما 3و4  وال��زام  به وق��دره )1533011.29( دره��م  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  املنفذ �سدهما 1 و 2 
بالت�سامن مع املنفذ �سدهما 1 و2 ب�سداد مبلغ )523467( درهم والزام املنفذ �سدهما 5 و 6 بالت�سامن 
مع املنفذ �سدهما 1 و 2 ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )513907( درهم جميع املبالغ املنفذ بها �ساملة 
للر�سوم وامل�ساريف. طالب الإعالن:طالب التنفيذ:امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية 
 - الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  لك��ه��اين  دهالومل  راجي�س  ���س��ده:1-  اعالنه:املنفذ  املطلوب  )امل�����س��رف( 
مو�سوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ا�سهم حتت يد �سوق 
دبي املايل وهي كالتايل )بنك دبي ال�سالمي وعددها 1.626 �سهم ، و�سركة اعمار العقارية وعددها 
العقارية وعددها  ، و�سركة الحت��اد  �سهم  ���س.م.ع وعددها 3000  �سعاع كابيتال  ، و�سركة  �سهم   1.045
1441 �سهم وذلك يف حدود مبلغ املطالبة وقدره )2570385.29( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
       اإعادة اإعالن  بالن�شر

             يف  الدعوى 2019/74  احوال نف�س م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1- اآدم حم�سن البوظي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
مرمي م�سعد �سالح ال�سريف قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى طالق 
)خلع(. وحددت لها جل�سة يوم  الثالثاء املوافق  2019/2/19   ال�ساعة 9.30 
�س بالقاعة رقم )9( يف مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2018/188 بيع عقار مرهون
حمل  جمهول  عبدالقدو�س  حاجي  �سايف  ح�سرت  غالم  �سده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/نور بنك )م�ساهمة عامة( - بنك نور ال�سالمي 

�س.م.ع وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي.
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/2/4 اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة 
وقدرها )1.004.001.65( درهم خالل �سهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ 
اعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من 
قانون الج��راءات املدنية )نوع العقار:ار�س - املنطقة:ح�سيان الوىل - رقم 

الر�س:81 - م�ساحة العقار:95.50 مرت مربع (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2018/191 بيع عقار مرهون
القامة  املنفذ �سده/1- غالم ح�سرت �سايف حاجي عبدالقدو�س جمهول حمل  اىل 
�س.م.ع  ال���س��الم��ي  ن��ور  بنك   - ع��ام��ة(  )م�ساهمة  بنك  التنفيذ/نور  ط��ال��ب  ان  مب��ا 

وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي.
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/2/4 اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها 
)1192845( درهم خالل �سهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واإل بيع العقار 
حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع 
العقار:�سقة �سكنية - املنطقة:نخلة جمريا - رقم الر�س:1723 - رقم املبنى:1 - ا�سم 
 - الطابق:3  رق��م   -  B-306 ال��وح��دة  رق��م   - م��اوري��ا   - ري�سيدين�س  املبنى:غراندور 

م�ساحة العقار:104.06 مرت مربع (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/283  مدين كلي

اىل اخل�����س��م امل���دخ���ل/1-����س���م���رية اح��م��د حم��م��د جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /
بيع  عقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  هاميلتون  جريجوري  دا�ستنن 
ال��ق��اع��دة )ال�سا�سي(   -  S دب��ي  ا���س��ود - رق��م 38234  ا���س اي -  ف��وج  ن��وع راجن روف��ر  ال�سيارة 
تعوي�س  مع  ال�سيارة  وارج��اع  ال�سيارة  ملكية  والغاء   SALGA2EF8GA306011
ك�سب  من  فاته  عما  تعوي�سه  وك��ذا  تكبدها  التي  واملعنوية  املادية  ال���س��رار  كافة  عن  املدعي 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 التاأخريية  الفائدة  اىل  بال�سافة  دره��م   )500000( مببلغ 
وحتى ال�سداد التام والزام الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
املوافق:2019/2/13 ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3553  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-امنيات للتكنولوجيا �س.م.ح - وميثلها قانونا:ايهم احمد 
يو�سف جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���س��رك��ة الم����ارات لالت�سالت 
املتكاملة �س.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )112884.77( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
فاأنت  ل��ذا    ch2.D.17:بالقاعة �س  ال�����س��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/2/12 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/871  عقاري كلي

حمل  جمهول  دب��ي  ف��رع   - ذ.م.م  العقارية  م�سماك  1-���س��رك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد �سالح كتوت وميثله:مو�سى عي�سى مو�سى العامري 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)440.233.50( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
ت�سجيل الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت 
  ch1.B.8:لها جل�سة يوم الحد املوافق:2019/2/17 ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/127  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-خديجه معروف جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /زاهد معروف 
وميثله:حممد �سالح حممد احمد الهاجري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بعد 
�سم ملف النزاع رقم:7/2018 نزاع عقاري املطالبة ببيع ح�سة املدعي البالغ م�ساحتها 
بناية   )36( رقم  بالطابق   )3602( رقم  ال�سكنية  ال�سقة  يف  امل�ساع  مربع  مرت   )75.16(
باي �سنرتال )1( رقم الر�س )188( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها 
امل��واف��ق:2019/2/18 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذا  جل�سة يوم الثنني 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/284  عقاري كلي 

حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ج��اد  �سدقني  �سادي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نور )م�ساهمة  املذكورة اعاله ل�سالح/بنك  الدعوى  بتاريخ 2018/9/16  يف  املنعقدة  بجل�ستها 
ملكية(  بنقل  منتهية  اآج��ل  اي��ج��ار  )اتفاقية  بالتملك  املنتهية  الج���ارة  اتفاقية  بف�سخ  ع��ام��ة( 
املوؤرخة:2008/10/23 ومالحقها مو�سوع الدعوى وبالزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة العقارية 
للمدعي خاليه من ال�سواغل وبالغاء ا�سارة القيد العقاري )الجارة املنتهية بالتملك( الواردة 
الجارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  )تخ�سع  مفادها  التي  عليه  املدعي  ل�سالح  امللكية  ب�سهادة 
املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( والزمت 
املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك 
من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/126  جتاري جزئي

������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ب��ال��وجن��ي ميداي�ست  امل��دع��ي عليه / 1-���س��اب��ورج��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /ا�س اي جي ميدل اي�ست ���س.ذ.م.م وميثله:خليفة يو�سف 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  حممد علي بن عمري قد 
والفائدة 12% من  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  وق��دره )429173.88(  عليها مببلغ 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ 
كفالة و�سم ملف النزاع التجاري رقم:2133/2018.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف  املوافق:2019/2/12 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4585  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بافا ح�سينار ابراهيم بافا حممد حاجي ح�سينار جمهول حمل 
وميثله:عبدالرحمن  حماد  يو�سف  علي  احمد  حمدي  /احمد  املدعي  ان  مبا  القامة 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ن�سيب  بن  الرحمن  ن�سيب عبد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م   )60000( وق���دره  عليه مببلغ  امل��دع��ي 
التجاري  النزاع  ملف  و�سم  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  12% من  والفائدة 
رقم:2171/2018. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2019/2/12 ال�ساعة 08.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  �س بالقاعة:ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4702  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اجنلو اي�سرتن اند�سرتيز م.م.ح جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�سيبيد للخدمات البحرية ���س.ذ.م.م وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
تاريخ  من  �سنويا   %12 بواقع  القانونية  الفوائد  اىل  بال�سافة  دره��م   )299.740(
ال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها 
 ch1.C.12:جل�سة يوم الثنني املوافق 2019/2/18 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
، ويف حالة  الأق��ل  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4600  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اي��ه ان �سي للمقاولت ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
عليك  اأق��ام  قد  ح�سني  عبداهلل  كلندر  وميثله:خالد  املحدودة  /ت��ريازو  املدعي  ان 
مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  التاأخريية  والفائدة  درهم   )46.095.11(
التام وت�سمني املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف  ال�سداد  يف:2014/12/31 وحتى 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2019/2/13 ال�ساعة 
08.30 �س بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4797  جتاري جزئي

������س.ذ.م.م 2-  ال��ب��ح��ري  امل��دع��ي عليه / 1-ل��ي��وم��اري�����س م��اري��ن خل��دم��ات ال�سحن  اىل 
امل��دع��ي /ج��ي��ه كيه بايون  ان  ب��ارول��ي��ا جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  �ساجناي ماهافري 
عليك  اأق���ام  ق��د  اجل��رم��ن  اب��راه��ي��م  ا�سماعيل  وميثله:علي  �����س.ذ.م.م  البناء  مل��ق��اولت 
درهم   )134.237( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق يف:2018/7/1 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2019/2/13 ال�ساعة 08.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  �س بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4295  جتاري جزئي
جروب  تريدينج  جلوب  يونايتد  انكريوري�سني  جراتينج  1-انرتنا�سيونال   / عليه  املدعي  اىل 
عن  بالتوقيع  امل��خ��ول  امل��دي��ر  ب�سفته   - ال�سياد  ح�سن  ح�سن  ول���ورث  حممد   -2 ذ.م.م  ����س.م.ح 
جمهول  ذ.م.م  ���س.م.ح  ج��روب  تريدينج  جلوب  يونايتد  انكريوري�سني  جراتينج  انرتنا�سيونال 
حمل القامة مبا ان املدعي /�سركة لوجي�ستيك�س املحدودة وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد 
وقدره  مببلغ  مت�سامنني  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )175267.25(
احلا�سل يف:2016/3/23 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2019/3/4 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.C.13:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2018/4464  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  م    م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  موناركي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ف��اي ه��ايل رودروي��ج��و���س وميثله / �سامل  التنفيذ/  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا 
التنفيذية املذكورة  اأق��ام عليك الدعوى  عبداهلل �سلطان علي احلمادي   قد 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )32406( درهم اىل طالب التنفيذ 
املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   987 مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة.  خزينة  او 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/185   تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- الريامي للزجاج والألومنيوم )�س ذ م م(  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سوجيث فاليوت فالبيل وميثله/احمد ح�سن 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املازمي  عبداهلل  حممد 
التنفيذ  درهم اىل طالب  وق��دره )94517.60(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   6507 مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة.  خزينة  او 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
حمد�ن بن ر��سد: �لإمار�ت �سريك يف ��ست�سر�ف �لتوجهات �لعاملية �مل�ستقبلية

•• دبي-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية حر�س 
الوزارة على امل�ساركة يف تنظيم منتدى املالية العامة يف الدول العربية بالتعاون 
وذلك لدور املنتدى  و”�سندوق النقد الدويل”  “�سندوق النقد العربي”  مع 
ال�سعيدين  على  املالية  والتطورات  الكلي  القت�ساد  اآف��اق  مناق�سة  يف  املحوري 
والنقدية  املالية  لل�سيا�سات  الرئي�سية  التحديات  ودرا���س��ة  والإقليمي  العاملي 
عليها  التغلب  �سبل  والنظر يف  العاملية  واملالية  الإقت�سادية  التطورات  �سوء  يف 
عرب تعزيز الإ�سالحات الهيكلية التي تدعم النمو وت�سهم يف بناء الحتياطات 

النقدية للدول يف املنطقة العربية.
ولفت �سموه اإىل قيمة واأثر هذا املنتدى كمن�سة هامة جتمع اأكرث من 35 من 
�سناع القرار وال�سيا�سات وحمافظي امل�سارف املركزية يف املنطقة العربية لتبادل 

الإدارة الر�سيدة لل�سيا�سة املالية يف الدول العربية” اإذ يتمثل الهدف الرئي�سي 
من املنتدى يف مناق�سة الق�سايا حمل الهتمام امل�سرتك لدول املنطقة ودرا�سة 
وزارة  م�ساركة  وتت�سمن  املالئمة.  احللول  وو�سع  املالية  ال�سيا�سات  حتديات 
املالية يف اأعمال الدورة ال�سابعة للقمة ويف اإطار املنتدى جل�ستني مغلقتني وعدد 
يف  امل�ستقبلية  العاملية  التوجهات  تبحث  التي  املفتوحة  احلوارية  اجلل�سات  من 
اإىل  الهادفة  والتجارب احلكومية  اخل��ربات  ال�ستفادة من  و�سبل  امل��ايل  املجال 
بناء اقت�ساد معريف م�ستدام. وي�سهد اليوم الأول من القمة العاملية للحكومات 
التي �ستنطلق فعالياتها يف العا�سر من فرباير اجلاري 2019 يف دبي جمموعة 
الدويل  النقد  �سندوق  مديرة  ت�سارك  حيث  املهمة  واجلل�سات  الفعاليات  من 
كري�ستني لغارد يف جل�ستني مغلقتني حول تطوير امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
وال�سمول املايل وحت�سني احلوكمة مع �سندوق النقد الدويل اإ�سافة اإىل جل�سة 

حوارية مفتوحة حول تقنية البلوك ت�سني والأ�سول الرقمية.

امل�ستدام  ال�سامل  النمو  وحتديات  ا�سرتاتيجيات  ودرا���س��ة  والتجارب  اخل��ربات 
ال�سلة بجوانب  الإقليمية والدولية ذات  التجارب  املنطقة والتعمق يف  ل�سعوب 

تطوير �سيا�سات وا�سرتاتيجيات اإدارة الدين العام.
لل�سيا�سات  العمل  اآليات  املالية مبناق�سة  وزارة  نلتزم يف  “ بدورنا  �سموه  وق��ال 
املجالت  التوجهات يف  اأب��رز  وا�ستعرا�س  وفعالية  بكفاءة  تنفيذها  واأط��ر  املالية 
ال�سريبية واأف�سل املمار�سات يف جمال اإدارة الدين العام عرب ا�ستعرا�س اأ�س�س 
التن�سيق بني ال�سيا�سات املالية والنقدية واإدارة القت�ساد الكلي حيث تعزز هذه 
املباحثات من قدرة الدول العربية على العمل والتن�سيق الفاعل لإدارة مواردها 
تطلعات  ويلبي  ال��دول  لهذه  املالية  ال�ستدامة  حتقيق  يدعم  ومب��ا  احلكومية 

�سعوبها«.
ويعقد “منتدى املالية يف الدول العربية” بدورته الرابعة هذا العام على هام�س 
اأ�س�س  “اإر�ساء  2019 يف دبي وحتت عنوان  فعاليات القمة العاملية للحكومات 

»�لرقابة �لغذ�ئية« ينظم لقاًء توعويًا مع مربي �لرثوة �حليو�نية مبدينة �لعني

جمارك دبي ت�ستقبل وفدً� من غرفة �لتجارة و�جلمارك �لُعمانية

�لزيودي يوؤكد �أهمية �ملبادر�ت �لزر�عية �لوطنية لتعزيز �لتنوع �لغذ�ئي و�سمان ��ستد�مته

�سمن ا�سرتاتيجيتها ل�ستقطاب الكوادر الإماراتية للعمل يف قطاع الطريان
هيئة مطار �ل�سارقة تختتم م�ساركتها 
يف �ملعر�ش �لوطني للتوظيف 9102

ال�شارقة - الفجر 

املعر�س  من  ال�21  الن�سخة  يف  م�ساركتها  ال�سارقة  مطار  هيئة  اختتمت 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  اأقيم حتت رعاية �ساحب  الذي  الوطني للتوظيف 
يف  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان 
مركز اك�سبو ال�سارقة، خالل الفرتة من 6 حتى 8 فرباير اجلاري وذلك 
اإطار ا�سرتاتيجيتها لدعم جهود التوطني وتعزيز املهارات الوطنية يف  يف 
قطاع الطريان من خالل تفعيل برامج توظيف الكوادر الإماراتية ملواكبة 
توجهات الدولة نحو رفع ن�سب التوطني. و�سعت هيئة مطار ال�سارقة خالل 
م�ساركتها يف املعر�س، اإىل ا�ستقطاب الكفاءات الإماراتية وت�سليط ال�سوء 
على امليزات التي يتمتع بها املوظفون حتت مظلة الهيئة والأق�سام التابعة 
الربامج  م��ن  العديد  خ��الل  م��ن  توفرها  ال��ت��ي  التطور  ف��ر���س  وع��ل��ى  لها 
اأعلى امل�ستويات العاملية، اإىل جانب  اإىل  التدريبية والتاأهيلية التي ترتقي 
الهيئة  يف  املواطنني  املوظفني  ن�سبة  وتبلغ  املتاحة.   بالوظائف  التعريف 
حالياً %59، وت�سعى الهيئة اإىل توطني واإحالل الوظائف الفنية مبعدل 
%2 بالن�سبة اإىل التخ�س�سات النادرة ومهام العمل التي ي�سعب احل�سول 
على  م�ستمر  ب�سكل  ال�سارقة  مطار  هيئة  تعكف  كما  عنها،  باحثني  على 
و�ساهمت اجلهود   الن�سب.  رفع هذه  اإىل  الرامية  املبادرات  وتنفيذ  اإط��الق 
اإطار  املا�سية يف  ال�سنوات  ال�سارقة على مدى  بها هيئة مطار  قامت  التي 
التزامها بروؤية الإمارات 2021 لتوطني الوظائف يف رفع ن�سبة التوطني 
يف الوظائف الإدارية والفنية العليا اإىل %90 وت�سهد هذه الن�سبة ارتفاع 

م�ستمر يف ظل موا�سلة اجلهود لتعزيز التنمية امل�ستدامة. 

»�لوكالة �لدولية « تدعم جهود 
م�سر لإن�ساء �أول حمطة طاقة نووية

•• فيينا-وام:

اأول  لإن�ساء  م�سر  جهود  دعمها  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية  الوكالة  اأك���دت 
حمطة للطاقة النووية يف منطقة ال�سبعة.

اأك���د يوكيا ام��ان��و م��دي��ر ع��ام ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة يف بيان  و 
اأ�سدرته الوكالة يف فيينا اأهمية بناء قدرات املوارد الب�سرية وتطوير نظام 
تنظيمي نووي فّعال وم�ستقل يف م�سر م�سريا اإىل اأن الوكالة تدعم جهود 
ت�سمل تقييم  امل�سرية يف عدة جمالت  النووية والإ�سعاعية  الرقابة  هيئة 

مواقع املن�ساآت النووية وتعزيز الكفاءة التنظيمية.
و اأو�سح البيان اأن يوكيا اأمانو تعهد خالل زيارته الر�سمية للقاهرة دعم 
جهود م�سر لإن�ساء اأول حمطة للطاقة النووية يف منطقة ال�سبعة، ولفت 
القادم،  اأكتوبر  يف  ت�ستعر�س،  �سوف  التي  الوكالة  بعثة  مهمة  اأهمية  اإىل 
اأن تو�سيات بعثة اخلرباء �سوف  البنية التحتية النووية يف م�سر..منوها 

ت�ساعد م�سر يف الأعمال التح�سريية لإن�ساء اأول حمطة نووية.
القاهرة  زي��ارت��ه  خ��الل  التقى  العام  مديرها  اأن  اإىل  الوكالة  بيان  اأ���س��ار  و 
الرئي�س امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي ووزير الكهرباء حممد �ساكر ورئي�س 
تقدير  اإىل  ..م�سريا  الفتاح  عبد  عاطف  ال��ذري��ة  للطاقة  امل�سرية  الهيئة 
اإن�ساء  اأهمية  على  وتاأكيده  م�سر  مع  الوكالة  لتعاون  ال�سي�سي  الرئي�س 
منطقة خالية من الأ�سلحة النووية يف ال�سرق الأو�سط ولفت اإىل اهتمام 
الرئي�س امل�سري بتعزيز التعاون مع الوكالة يف جمال التطبيقات ال�سلمية 
للطاقة النووية لتلبية الطلب املتزايد على الكهرباء وحتقيق اأهداف م�سر 
التنموية واأكد التزام م�سر باأعلى معايري ال�سالمة والأمن يف بناء وت�سغيل 

حمطة الطاقة النووية.

••دبي – الفجر

التجارة  غ��رف��ة  م��ن  وف����داً  دب���ي،  ج��م��ارك  يف  امل�����س��اف��ري��ن  عمليات  اإدارة  ا�ستقبلت    
وال�سناعة والإدارة العامة للجمارك ب�سلطنة ُعمان ال�سقيقة، وذلك يف اإطار التعاون 
امل�سرتك وتبادل اخلربات مع الأ�سقاء يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 
وتعزيز جمالت التعاون اجلمركي بينها. وكان يف ا�ستقبال الوفد يف مبنى مطار دبي 
الدويل رقم “3”، خليفة مالك مدير التفتي�س يف مبنى املطار”3”، و�سامل املازمي 

واملن�ساأ بجمارك  التعريفة اجلمركّية  اإدارة  التعريفة اجلمركية يف  اأّول ق�سم  مدير 
دبي فيما تراأ�س الوفد الُعماين بدر بن �سيف العويف  - م�ساعد املدير العام لل�سوؤون 
الإدارية واملالية يف غرفة التجارة وال�سناعة يرافقه عدد من امل�سوؤولني من الغرفة 
اآلية العمل املتبعة يف التعامل مع  واجلمارك الُعمانية. واطلع الوفد الُعماين على 
الأعداد الكبرية للم�سافرين واحلقائب من م�ستخدمي مطار دبي الدويل، والتعرف 
على ال�سبطيات املنجزة للمواد املمنوعة واملحظورة واملقيدة خالل ال�سنوات املا�سية، 
واأ�ساليب التهريب املبتكرة، وكيف ا�ستطاع �سباط اجلمارك وبح�سهم من اكت�سافها. 

كما تعرف الوفد الزائر على التعامل احل�ساري من ِقبل مفت�سي جمارك دبي مع 
اأثمر  عاٍل  اأمني  به من ح�ٍس  يتمتعون  املطار، وما  القادمني عرب  امل�سافرين  جميع 
عن اإجناز العديد من ال�سبطيات اجلمركية، وتعرف الوفد كذلك على الت�سهيالت 
التي تقدمها اإدارة عمليات امل�سافرين للم�سافرين من كافة اجلن�سيات القادمني اإىل 
الدولة عرب مطار دبي الدويل. واأكدت جمارك دبي اأنها تبنت العديد من الإجراءات 
لت�سهيل عبور القادمني عرب مباين املطار الثالثة، اإ�سافة اإىل مبنى الركاب مبطار 

اآل مكتوم الدويل، وتذليل اأي عقبات قد تواجههم .

خالل اجتماعه »الثالث واخلم�سون«

�ملجل�ش �لأعلى للطاقة يف دبي ي�ستعر�ش �مل�ساريع و�لرب�مج �لتي مت �إجنازها يف عام 2018

•• العني -الفجر

نظم جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية 
البيطري  ال��ق��ط��ارة  م�ست�سفى  يف 
“مرحبا  ف��ع��ال��ي��ة  ال��ع��ني،  مب��دي��ن��ة 
ال�ساع”، بح�سور عدد من املديرين 
الإدارات  وم����دي����ري  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
وعدد من مربي الرثوة احليوانية، 
التي  امللتقيات  اإح���دى  تعد  وال��ت��ي 
مناطق  خمتلف  يف  اجلهاز  ينفذها 
الإمارة بهدف تعزيز التوا�سل بني 
اجلهاز واملجتمع. وقال �سعادة را�سد 
التنفيذي  املدير  املن�سوري  حممد 
هذه  اأن  احليوانية  ال���رثوة  لقطاع 
اهتمام  م����دى  ت��ع��ك�����س  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

ب��ف��ت��ح ب���اب ال��ن��ق��ا���س مل��رب��ي ال���رثوة 
العالقة حيث  واأ�سحاب  احليوانية 
مت طرح موا�سيع ت�سهم يف حت�سني 
اإنتاجية الرثوة احليوانية، وتنمية 
الإن���ت���اج احل��ي��واين ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

الإجابة على ت�ساوؤلت املربيني.
واأثنى احل�سور على جهود اجلهاز 
تنويع  يف  وم�����س��اه��م��ت��ه  ال��ت��وع��وي��ة 
والتوعوية،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  الأن�����س��ط��ة 
ه����ذه  م����ث����ل  ت������ك������رار  اإىل  داع���������ني 
الأن�سطة التوعوية ملا ت�سهم به من 
والبيئية  املجتمعية  للقيم  تر�سيخ 
ال�سليمة، وتعزز ال�سراكة املجتمعية 
ومد ج�سور التوا�سل بني املواطنني 

واملوؤ�س�سات والهيئات احلكومية.

اأب���وظ���ب���ي ل��ل��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة من 
ج��ه��������ة وا����س���ت���ط���الع اآرائ����ه����م حول 
فر�س حت�سني هذه اخلدم��ات من 
امللتقى  اأن  اإىل  لف��ت��اً  اأخ���رى،  جهة 
املواطنني  لالأطباء  الفر�سة  يتيح 
اجلهاز  يف  ال��ب��ي��ط��ري��ني  وال��ف��ن��ي��ني 
ك���ون���ه���م ال����������رواد يف ه������ذا امل���ج���ال 
للتوا�سل مع املربيني خارج حيازات 
الر�سائل  اإي�����س��ال  ب��ه��دف  ال��رتب��ي��ة 
املرتبطة  والإر����س���ادي���ة  ال��ت��وع��وي��ة 
ي�سهم  مبا  احليوان  �سحة  ب�سمان 
يف حتقيق الأمن احليوي و�سالمة 
املن�ساأ  ذات  ال���غ���ذائ���ي���ة  امل���ن���ت���ج���ات 
الرثوة  هذه  من  املنتجة  احليواين 
الفعالية  واخ��ت��ت��م��ت  احل��ي��وان��ي��ة.  

الغذائية  ل��ل��رق��اب��ة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از 
وتنميته  احليوانية  ال��رثوة  بقطاع 
وتطويره، والذي يعدُّ دعامة رئي�سة 
امل�ستدام  يف دعم القت�ساد الوطني 
الدخل،  م�سادر  تنويع  خ��الل  م��ن 
ال��ذات��ي من  ورف���ع ن�سبة الك��ت��ف��اء 
املنتجات الغذائية املحلية الوطنية 
املوارد  وا���س��ت��غ��الل  �سحياً،  الآم��ن��ة 
الطبيعية املحلية على اأ�س�س علمية 
املناف�سة  ع��ل��ى  ق����ادرة  واق��ت�����س��ادي��ة 

وال�ستدامة.
واأ�ساف املن�سوري اأن هذه اللقاءات 
القطاع  متعاملي  لتعريف  ت��ه��دف 
احليوانية  ال��������رثوة  م����رب����ي  م����ن 
ب��اخل��دم��ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��������ا جهاز 

م��ي��ج��اوات م��ن��ه��ا جم��م��ع حم��م��د بن 
ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل  را���س��د 
م�����س��روع للطاقة  اأك�����رب  ي��ع��د  ال�����ذي 
على  واح������د  م���وق���ع  ال�����س��م�����س��ي��ة يف 

م�ستوى العامل«.
زي����ادة يف  “حققنا  ���س��ع��ادت��ه:  اأ���س��اف 
ال��ن��ق��ل اجلماعي  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دام 
وزي���������ادة اأع���������داد �����س����ي����ارات الأج�������رة 

ال��ه��ج��ي��ن��ة، ح��ي��ث ي���وج���د اأك�����رث من 
وكهربائية  هجينة  مركبة   4،100
ف�ساًل  دب���ي،  اإم����ارة  يف  ح��ال��ي��اً  تعمل 
200  حمطة �سحن  اأك��رث م��ن  ع��ن 
جنحنا  كما  الكهربائية،  لل�سيارات 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  خ��ف�����س  يف  
 ”14%“ مليون طن   8.1 مبعدل 
للحد  دب��ي  ا�سرتاتيجية  مع  متا�سياً 
من النبعاثات الكربونية، بالإ�سافة 
اإىل حتقيق وفورات يف الكهرباء بلغت 
4 ت��رياوات �ساعة، ووف��ورات يف املياه 
بلغت 5.9 مليار جالون، اإ�سافة اإىل 
خف�س ا�ستهالك الوقود يف حمطات 
جنح  كما  لنا  التابعة  الطاقة  توليد 
امل��ج��ل�����س يف زي������ادة م���ع���دلت اإع�����ادة 
م�سروع  وتر�سية  ال��ن��ف��اي��ات،  ت��دوي��ر 

حتويل النفايات اإىل طاقة«.
اأح����م����د بطي  وا����س���ت���ع���ر����س ����س���ع���ادة 
ا�ستهالك  تدقيق  نتائج  امل��ح��ريب��ي، 
احلكومية  املباين  يف  والكهرباء  امل��اء 
وتقييم  للر�سد  التو�سيات  اإ���س��دار 
تاأهيل  اإج���راءات  وتنفيذ  املباين  اآداء 
لئحة  متطلبات  مع  متا�سيا  املباين 

املباين اخل�سراء يف اإمارة دبي.

الثمانية  “املبادئ  مع  يتما�سى  ومبا 
للحكم يف دبي” و”وثيقة اخلم�سني” 
نظام  لتاأ�سي�س  �سموه،  اأطلقها  التي 
دولة  ازدهار  ا�ستدامة  �سامل ي�سمن 
ورفاهية  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
املجل�س  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأك����د  �سعبها. 
ي��وا���س��ل ج���ه���وده ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�����داف 
النظيفة  للطاقة  دب��ي  ا�سرتاتيجية 

•• دبي- الفجر

 عقد املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي 
الثالث واخلم�سني برئا�سة  اجتماعه 
نائب  الطاير،  حممد  �سعيد  �سعادة: 
للطاقة.  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
اأحمد بطي  �سعادة  وح�سر الجتماع 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني  امل��ح��ريب��ي، 
امل��ج��ل�����س ك����ل م����ن �سيف  واأع���������س����اء 
التنفيذي  الرئي�س  الفال�سي،  حميد 
ملجموعة اإينوك، ووليد �سلمان، نائب 
النووية،  للطاقة  دب��ي  جلنة  رئي�س 
التنفيذي  امل��دي��ر  �سهاب،  ب��و  ونا�سر 
واحلوكمة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ق��ط��اع 
املوؤ�س�سية يف هيئة الطرق واملوا�سالت 
املدير  �سيمني،  وفريديريك  ب��دب��ي، 
ملوؤ�س�سة دبي للبرتول. وخالل  العام 
�سعيد  �سعادة:  ا�ستعر�س  الجتماع  
والربامج  امل�ساريع  الطاير،  حممد 
  2018 ع����ام  اإجن����ازه����ا يف  ال��ت��ي مت 
ل��روؤي��ة �ساحب  ت��اأت��ي ترجمة  وال��ت��ي 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم، 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، 

م�����س��ادر ال��ط��اق��ة يف الإم������ارة، حيث 
ي�����س��ري امل��ج��ل�����س ب��خ��ط��ا ث��اب��ت��ة نحو 
لتوفري  امل���ن�������س���ود  ال����ه����دف  حت��ق��ي��ق 
%7 من الطاقة يف دبي من م�سادر 
“ال�سم�سية”  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال���ط���اق���ة 
بحلول عام 2020، حيث مت تر�سية 
الطاقة  لإن��ت��اج  اإ�سافية  م�سروعات 
 4000 بقدرة  امل�ستقل  املنتج  بنظام 

2050 التي تهدف اإىل اإنتاج 75% 
الطاقة  م�سادر  م��ن  دب��ي  طاقة  م��ن 
النظيفة واأن تكون دبي املدينة الأقل 
م�ستوى  على  الكربونية  الب�سمة  يف 

العامل بحلول عام 2050.
:”�سملت  ال���ط���اي���ر  ����س���ع���ادة  وق������ال 
اإ���س��ه��ام��ات الطاقة  الإجن����ازات زي���ادة 
تنويع  ا�سرتاتيجية  ال�سم�سية �سمن 

التي يقوم �ساحب املزرعة باإنتاجها 
عرب ا�ستخدام خمتلف و�سائل الري 
م���ن الدعم  احل��دي��ث��ة، م�����س��ت��ف��ي��داً 
الكبري الذي ح�سل عليه من وزارة 
تقدمي  يف  والبيئة  املناخي  التغري 

الإر�ساد وامل�ستلزمات الزراعية.
اأ�سار  امل��ي��دان��ي��ة،  ويف خ��ت��ام اجل��ول��ة 
املبادرات  هذه  مثل  اأن  اإىل  معاليه 
تنفيذاً  ت��اأت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  ال��زراع��ي��ة 
حتقيق  يف  ال��دول��ة  ل�سرتاتيجية 
ب��ه��دف احلفاظ  ال��غ��ذائ��ي  ال��ت��ن��وع 
ع����ل����ى ال�������زراع�������ة امل���ح���ل���ي���ة ودع�����م 
اإيجاباً  ي��ن��ع��ك�����س  مم���ا  امل����زارع����ني، 
ع���ل���ى حت���ق���ي���ق اأه����������داف ال���������وزارة 
التنوع  ت��ع��زي��ز  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الغذائي و�سمان ا�ستدامته، موؤكداً 
ع��ل��ى ال��ت��زام ال�����وزارة ب��دع��م قطاع 
الزراعة يف الدولة والت�سجيع على 
احلديثة  الزراعية  الأمن���اط  تبني 
الزراعة  م��ث��ل  للبيئة  وال�����س��دي��ق��ة 

الع�سوية واملائية.

•• دبي-وام: 

اأع�����رب م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين بن 
التغري  وزي�������ر  ال�����زي�����ودي  اأح����م����د 
املناخي والبيئة، عن تقديره للدور 
املحلية  الزراعية  لل�سركات  الفاعل 
واملزارع الوطنية وجهودها يف دعم 
الزراعي  القطاع  اإنتاجية  وتعزيز 
بالدولة ورفع م�ساهمته يف حتقيق 
التنوع الغذائي، م�سريا اإىل حر�س 
اأو�ساعهم،  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  ال�����وزارة 
باعتبار مهنة الزراعة اإحدى ركائز 
الق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي وج�������زًءا من 
ا�سرتاتيجية الوزارة لتحقيق روؤية 
القيادة الر�سيدة والأجندة الوطنية 
 .2021 الإم���ارات  بروؤية  املتمثلة 
جاء ذلك خالل جولة ميدانية قام 
�سعادة  خاللها  رافقه  معاليه،  بها 
املهند�س �سيف حممد ال�سرع وكيل 
املجتمعات  لقطاع  امل�ساعد  ال��وزارة 
علوان  �سلطان  و�سعادة  امل�ستدامة 

اخلوانيج  مب��ن��ط��ق��ة   “ ن���ب���ت���ه   “
البيوت  على  خاللها  اط��ل��ع  ب��دب��ي 
التي  للبيئة  ال�سديقة  ال��زراع��ي��ة 
ال�����س��رك��ة لأف����راد املجتمع  ت��وف��ره��ا 
لتوفري  منازلهم  يف  ل�ستخدامها 
والطاقة  وامل��اء  الزراعية  امل�ساحات 

الزراعية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  خ����الل  م���ن 
املبتكرة واحلديثة.

مزرعة  ال��زي��ودي  ال��دك��ت��ور  وتفقد 
امل����واط����ن ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال��ب��ن��ا يف 
ب��دب��ي لالطالع  ال��ع��وي��ر  م��ن��ط��ق��ة 
على املنتجات الزراعية واحليوانية 

وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع املناطق 
واملهند�س حممد الظنحاين، مدير 
الزراعية،  والتنمية  ال�سحة  اإدارة 
لإب��راز دور ال��وزارة يف دعم القطاع 
الداعم  ال����ذراع  بو�سفه  ال���زراع���ي 
التي  القت�سادية  التنمية  مل�سرية 

توجهها  يف  ال�����وزارة،  عليها  ت�سري 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و 
لالأجيال  الغذائي  التنوع  لتعزيز 
احل��ال��ي��ة وال���ق���ادم���ة، اإ����س���اف���ًة اإىل 
حث املزارعني على تطوير وتنمية 
اأعمالهم عرب العتماد على النظم 

والآل��ي��ات احلديثة يف ه��ذا القطاع 
م�ساهمتهم  ح�����س��ة  زي�����ادة  ب��ه��دف 
املحلية  ال��غ��ذائ��ي��ة  الم��������دادات  يف 
وال����رتك����ي����ز ع���ل���ى زي��������ادة الإن����ت����اج 

لالأغرا�س التجارية.
وقام معايل الدكتور ثاين الزيودي 
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه خ��الل اجلولة 
ب��زي��ارة م���زارع “ م��دار “، ال�سركة 
ت��ع��م��ل يف جمال  ال���ت���ي  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
الزراعية مبدينة م�سدر  التقنيات 
يف اأبوظبي، لالطالع على حاويات 
الزراعة املائية والتي قامت ال�سركة 
بت�سميمها وتركيبها، حيث تهدف 
اإىل  ال�سغرية  امل��ائ��ي��ة  امل����زارع  ه��ذه 
اأ�سناف خمتلفة من  واإنتاج  زراع��ة 
النباتات الورقية على مدار ال�سنة.

واأّك���د ال��دك��ت��ور ال��زي��ودي اأن قطاع 
من  يعد  الغذائي  والتنوع  الزراعة 

ال��ت��ي تعتمد على  ال��ق��ط��اع��ات  اأه���م 
التكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف  الب��ت��ك��ار 
تنميته  يف  احل���دي���ث���ة  والآل������ي������ات 
ل����ذا تدعم  ا����س���ت���دام���ت���ه،  و����س���م���ان 
ا�سرتاتيجيتها  ���س��م��ن  ال��������وزارة، 
بيئية  ري������ادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وروؤي���ت���ه���ا 
اجلهود  ك��اف��ة  م�����س��ت��دام��ة،  لتنمية 

املبذولة يف هذا املجال.
ب���زي���ارة م�سروع  ك��م��ا ق���ام م��ع��ال��ي��ه 
مدينة  يف  امل�������س���ت���دام���ة  ال���ف���ي���ال 
املزود  التجريبي  امل�سروع  م�سدر، 
واملياه،  ال��ط��اق��ة  ل��ت��وف��ري  بتقنيات 
جتربة  اختبار  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي 
العي�س من خالل ت�سميمها الذكي 
الطاقة  ك��ف��اءة  ب��ا���س��ت��خ��دام ح��ل��ول 

للحد من تاأثريها على البيئة.
املناخي  التغري  وزي��ر  معايل  وق��ام 
�سركة  م���زرع���ة  ب����زي����ارة  وال��ب��ي��ئ��ة 
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العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/2176  جتاري كلي 
بن  جويل  ك��وم��ار  راكي�س   -2 �����س.ذ.م.م  للتجارة  لي��ن  ف��رون��ت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �سخ�سي(  )كفيل  �ساند  كي�سمان 
ل�سالح/م�سرف  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/12/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
ابوظبي ال�سالمي بالزام  املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا 
للم�سرف املدعي مبلغ )اربعة ماليني ومائتني وثالثة و�ستون الفا واربعمائة و�سبعون 
اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  امل�ساريف  والزمتهما  فل�سا(  وت�سعون  واربعة  درهما 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/69  جتاري كلي
للتطوير  غلف  امنيات   -2 ����س.ذ.م.م  لال�ستثمار  �سكوير  1-ت���اون   / عليه  املدعي  اىل 
العقاري �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /خلدون ر�سيد �سعيد الطربي 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلمداين  عبدالرحمن  �سالح  وميثله:عبداهلل 
املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )32.178.818( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها 
  ch1.C.15:بالقاعة �س  ال�ساعة:09:30  امل��واف��ق:2019/2/26  الثالثاء  يوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2782  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-عي�سى عبيد �سقر بن غبا�س املري جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�سيف بن دروي�س للو�ساطة العقارية �س.ذ.م.م ميثلها ال�سريك �سيف دروي�س 
الدعوى  اأق��ام عليك  امل�سعدي قد  بالتوقيع/حممد احمد �سالح  �سعيد وميثله  جمعة 
درهم   )1.125.000( وق���دره  مببلغ  الول  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
درهم كتعوي�س  والتكافل مببلغ وقدره )400.000(  بالت�سامن  املدعي عليهما  والزام 
والر�سوم وامل�ساريف )جميع الطلبات مو�سحة تف�سيال يف �سحيفة الدعوى(.وحددت 
  ch2.E.22:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2019/2/20 ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2474  جتاري كلي

ان  ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-ال�سرح للمقاولت 
امليدور  بطي  خ��ادم  احل��اج  ���س.ذ.م.م وميثله:احمد  لال�ستثمارات  املدعي /ميمون 
املهريي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم باحقية املدعية يف ا�سترياد جميع 
املعدات وامل��واد املحجوز عليها يف موقع م�سروع ت�سامبيون تاور 2 وموقع م�سروع 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )27.000.000( ب���  قيمتها  واملقدر   4 ت��اور  ت�سامبيون 
وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل���ح���ام���اة.وح���ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم الث��ن��ني امل�����واف�����ق:2019/3/4 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch2.E.21:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:09:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/2398  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- �سم�س الفردو�س لاللكرتونيات �س.ذ.م.م 2- مهدي �سفت اله رجبي 3- حممد �سليمان 
ان  الق��ام��ة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  النجم  5- طلوع  ن��ام��داري  ر�سا  4- علي  يو�سفي 
املدعي/بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( وميثله:ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم مبا ان املدعي/

املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  اعاله وعليه  املذكورة  الدعوى  اقام  الرئي�سي( قد  )الفرع  اي��ران  بنك �سادرات 
بتاريخ:2019/2/5 بندب خبري م�سريف �ساحب الدور باجلدول تكون مهمته الطالع على اوراق الدعوى 
وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه اخل�سوم من م�ستندات ثم النتقال اىل مقر البنك املدعي و�سرحت للخبري 
لديها من م�ستندات  ما  والط��الع على  الق�سية  ب�سبب  اليها  النتقال  اي جهة يرى �سرورة  اىل  النتقال 
درهم  الف  ع�سرة  مقدارها  امانة  وح��ددت  ال�سهود  من  �سماعه  �سرورة  ي��رى  من  و�سماع  الدعوى  تخ�س 
والزمت املدعية ب�سدادها خزينة املحكمة على ذمة اتعاب وم�ساريف اخلبري وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 
المانة  �سداد  القاعة:ch1.C.15 يف حال عدم  ال�ساعة:09:30 �سباحا يف  امل��واف��ق:2019/2/12  الثالثاء 

وجل�سة:2019/2/19 يف حال �سدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2425  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-جاري والكر - ب�سفته ال�سخ�سية 2- ام بي جي غلوبال م.د.م.�س )مايجور 
بروجتك�س كون�سالت م.د.م.���س �سابقا( ميثلها مديرها جاري والكر جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ت�سنج�سان قيو وميثله:عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم وعلى انفراد بان يوؤديا للمدعي 
مبلغا وقدره )807.400.00( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
جل�سة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  الدعوى  وم�ساريف  بالر�سوم  التام  ال�سداد  تاريخ 
فاأنت مكلف  بالقاعة:ch1.C.12  لذا  ال�ساعة:08:30 �س  امل��واف��ق:2019/2/18  يوم الثنني 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة  باحل�سور 
قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما بان الدعوى مت احالتها اىل الدائرة اجلزئية ال�ساد�سة 

لالخت�سا�س يف القاعة رقم 12 ال�ساعة 8:30 �سباحا .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2480  جتاري كلي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-اجل���ب���ل الخ�����س��ر ل��ت��ج��ارة امل��خ��ل��ف��ات امل��ع��دن��ي��ة وال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة 2- ليو 
املعدنية  املخلفات  لتجارة  الخ�سر  اجلبل  مالك  وب�سفته  �سخ�سي  �سامن  )ب�سفته  زوزوان 
م�ساهمة  ال�سالمي  الم��ارات  /م�سرف  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  والبال�ستيكية( 
عامة وميثله:عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مبلغ  للمدعي  يوؤديا  ب��ان  انفراد  وعلى  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام 
بواقع  التاأخريية  بالغرامة  عليهما  املدعي  وال��زام  اماراتي  درهم   )927.568.11( قدره  اجمايل 
9% وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
2019/2/18 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 
على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري )علما بان الدعوى مت احالتها 

اىل الدائرة اجلزئية ال�ساد�سة لالخت�سا�س يف القاعة رقم 12 ال�ساعة 8:30 �سباحا.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2518  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-اللحظات القيمة لتنظيم املعار�س وخدمات الفراح )موؤ�س�سة فردية ملالكها 
�سامل �سعيد خليفة �ساري الكعبي( 2- �سامل �سعيد خليفه �ساري الكعبي )ب�سفته �سامن �سخ�سي 
وب�سفته مالك اللحظات القيمة لتنظيم املعار�س وخدمات الفراح (جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /م�سرف المارات ال�سالمي م�ساهمة عامة وميثله:عبداحلكيم حبيب من�سور بن 
بالت�سامن والت�سامم  بالزام املدعي عليهما  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  حرز قد 
والتكافل مببلغ وقدره )1212628( درهم والر�سوم وامل�ساريف اتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2019/2/19 ال�ساعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.C.15:بالقاعة �س   09.30
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/2523  جتاري جزئي 
���س.ذ.م.م 2- يا�سر عبداهلل احمد عبيد احلمودي 3- فاطمة  ال��دار لل�سياحة  اىل املدعي عليه/1- 
مبارك ا�سماعيل املهريي اخل�سم املدخل 4- حممد علي �سامل العديد جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/رمله بيفى نوا�س وميثله:عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب نعلنكم بان املحكمة 
نوا�س  بيفى  املذكورة اعاله ل�سالح/رمله  الدعوى  بتاريخ 2019/1/9 يف  املنعقدة  حكمت بجل�ستها 
املدعة  والزمت  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكال  الدخ��ال  بقبول  اول  املدخل  واخل�سم  عليهم  للمدعي 
يوؤديا  بان  والثالثه  الثاين  عليهما  املدعي  بالزام  الدعوى  مو�سوع  ثانيا:يف   - الدخ��ال  مب�ساريف 
للمدعي مبلغ )225.000( درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2018/7/9 
والزمت املدعي عليهما الثاين والثالثة بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة - 
ثالثا:برف�س الدعوى بالن�سبة للمدعي عليها الوىل . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4794  جتاري جزئي
جمهول  تانكابان  هاريدا�سان   -2 ����س.ذ.م.م  للتجارة  في�س  1-نيو   / عليه  املدعي  اىل 
مري�سانداين  كيم�سند  وميثلها/اناند  الغالب  /حمالت  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا الزام  اأق����ام عليك  ومي��ث��ل��ه:ب��در ع��ب��داهلل خمي�س ع��ب��داهلل ق��د 
املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )52.446( درهم والفوائد 
بالر�سوم  الزامهما  مع  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2019/3/3 ال�ساعة 08.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  �س بالقاعة:ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4822  جتاري جزئي
املدعي  ان  القامة مبا  الهواري جمهول حمل  ر�سيد  املدعي عليه / 1-حممد  اىل 
اأق��ام عليك  /عبداملعطي غ��زوان جبنة وميثله:حمده ح�سني احمد جا�سم مكي قد 
درهم   )140000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
�س   08.30 ال�ساعة   2019/2/18 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام. 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.C.12:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4576  جتاري جزئي

�سويح  �سيف  حممد   -2 ذ.م.م  الطبي  لي��ف  ان��د  هيلث  1-م��رك��ز   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املزروعي )ب�سفته �سامن �سخ�سي وب�سفته مالك مركز هيلث اند ليف الطبي ذ.م.م( 
عامة  م�ساهمة  ال�سالمي  الم���ارات  /م�سرف  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
وميثله:عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم والتكافل وعلى انفراد بان يوؤديا للمدعي 
بالغرامة  عليهما  املدعي  ال��زام  ام��ارات��ي  دره��م   )405.280.83( وق��دره  اجمايل  مبلغ 
والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  وذلك   %9 بواقع  التاأخريية 
 2019/2/27 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.C.14:بالقاعة 08.30 �س  ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4498  جتاري جزئي
اناند ما�ساند جمهول حمل  ����س.ذ.م.م 2- جاناك  انترييورز  / 1-اف��ات��ار  املدعي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي /النوف لل�سناعات الثاث/ذ.م.م وميثلها مديرها/لل رام �سوتهار 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )114682( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام 
اأو من  ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور   2019/2/28
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4969  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جي دبليو �سي جلوبال لل�سحن والنقليات �س.ذ.م.م جمهول 
اأق��ام عليك الدعوى  ���س.ذ.م.م قد  حمل القامة مبا ان املدعي /نبكون للمالحة 
درهم   )85.349.23( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
08.30 �س  ال�ساعة   2019/2/21 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  ال��ت��ام. 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch1.C.13 لذا 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4549  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مدر�سة نك�ست جينريي�سن ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /مارلني لالثاث ���س.ذ.م.م وميثله:مع�سومة ح�سن نا�سر ال�سايغ 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )386546(
التام. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2019/2/18  املطالبة وحتى ال�سداد 
ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/4211  جتاري جزئي 

 - ذ.م.م   - دب��ي   - املالحية  واخل��دم��ات  لل�سيانة  البحرية  اخلليج  �سركة  عليه/1-  املدعي  اىل 
جيمو�س دبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/البواردي الفنية ال�سناعية �س.ذ.م.م قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2019/2/4 احلكم التمهيدي 
التايل:بندب اخلبري احل�سابي �ساحب الدور باجلدول تكون مهمته الطالع على ملف الدعوى 
الدعوى  اىل مقر طريف  النتقال  وكذا  يقدمه اخل�سوم  ان  وماع�سى  فيها  املقدمة  وامل�ستندات 
لالطالع على ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية املنتظمة واملرا�سالت الورقية 
واللكرتونية املتبادلة بني طريف التداعي على ان تكون حمررة باللغة العربية او مقدم ب�ساأنها 
ترجمة معتمدة وحددت مبلغ ثمانية الف درهم كامانة على ذمة اتعاب اخلبري الزمت املدعية 
الثنني  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت  املحكمة  خلزانة  املقبلة  اجلل�سة  موعد  قبل  ب�سدادها 
حالة  يف  الدعوى  لنظر   ch1.C.12:القاعة يف  �سباحا  ال�ساعة:08:30  امل��واف��ق:2019/2/11 

عدم �سداد المانة وجل�سة:2019/2/3 ليداع التقرير. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم 2018/2415   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- ب�ست فيجر للمقاولت - �س ذ م م  جمهول حمل 
التنفيذ/كارنليو�س رادولف دورم وميثله /  القامة مبا ان طالب 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - ال�سعدي  احمد  ي�سلم �سالح 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )52895( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/8 تنفيذ عقاري   
ان طالب  املنفذ �سده/1- �سركة ذى بيرى ليمتد  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
التنفيذ/بريي جني لوك ماركوت وميثله / ابراهيم علي كرم حممد خوري  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى 
رقم 2017/32 جلان عقارية ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )511472 درهم( اىل طالب 
عليها  واملدعي  املدعي  بني  املحرر  البيع  عقد  ف�سخ   -2 املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
p412 ، p413 مب�سروع  رقم  العقاريتني  الوحدتني  له  بيعها  واملت�سمن  الأوىل 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  ب���دب���ي.     ال��ت��ج��اري  اخلليج  مبنطقة  ال��ك��ائ��ن  ب��ي��ري 
يوما  املذكور خالل 15  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2018/4047   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ك��ي��ل��ي ل��ل��م��ق��اولت - ����س ذ م م  جم��ه��ول حمل 
الكهروميكانيكية - �س  التنفيذ/اتالد لالعمال  ان طالب  القامة مبا 
اأق��ام عليك  ذ م م وميثله / ماجد �سعيد حمد اجلالف ال�سويهي - قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )30563.50( درهم اىل طالب 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2018/4958   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- خالد حممد امني ابراهيم جمهول حمل القامة 
اأم القيوين الوطني - �س م ع وميثله /  مبا ان طالب التنفيذ/ بنك 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ابراهيم اجلرمن  قد  اإ�سماعيل  علي 
وق��دره )709913.72(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12550 بتاريخ 2019/2/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2018/4308 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- �سركة جامايكا يلو كويف �سوب )ذ م م( وميثلها مديرها/ 
ان طالب  الق��ام��ة مبا  ال�سركة  جمهول حمل  - مدير  راج��و كومار  بيال 
التنفيذ/�سركة متوين باك للتجارة البال�ستيك )ذ م م( على حم�سن عامر 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - بن عمري  علي  يو�سف حممد  / خليفة  وميثله 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )100960.5( 
�ستبا�سر  املحكمة.  وعليه فان املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

دمييكو   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اثيوبيا     ، ان�����درى  ف��ي��ن��ت��او 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )EP4451353( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0504393396

فقد�ن جو�ز �سفر
لوريلي  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
ال����ف����ل����ب����ني   ، ب�����ي�����ك�����اي�����و 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )6323635( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0503337132

فقد�ن جو�ز �سفر
ت�سامن  امل������دع������و/  ف����ق����د 
بان�سو ، الفلبني   اجلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)6468326( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0558497961

فقد�ن جو�ز �سفر
ن���رثه �سيخ  امل��دع��و /  ف��ق��د 
اليمن     ، ب�����اوزي�����ر  ����س���ال���ح 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )05791583( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0552812131

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد املدعو / ا�سفاق احمد 
باك�ستان     ، خ����ان  ع����ب����ادات 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)1152062( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0545560462

فقد�ن جو�ز �سفر
ب�����س��ري احمد  امل����دع����و/  ف��ق��د 
بنغالدي�س   ، ع����ب����دال����ب����اري 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)0712917(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
البنغالدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
علي  امل������دع������و/واج������د  ف����ق����د 
باك�ستان   ، ك��������ارم  حم����م����د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)1819961(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
ا�سماعيل  امل����دع����و/  ف���ق���د 
اجلن�سية  امل���غ���رب   ، ق����زاط 
ج�����������������واز ��������س�������ف�������ره رق�������م 
يرجى   -  )2869062(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
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املو�سوع : اإنذار عديل 
فاإن املخطر ومبوجب هذا الإخطار يخطر مدير املخطر اليها ب�سرورة الإلتزام بالقانون وبخا�سة قانون العمل 
وتعديل اأو�ساع العاملني يف املن�ساأة وعدم اإ�ستخدام اية عمالة ب�سورة غري �سرعية كما اأنه يخطره ب�سرورة الإلتزام 
ب�سروط عقد التاأ�سي�س واإعداد املطلوب منه ح�سابيا والدعوة لنعقاد اجلمعية العمومية يف اأوقاتها وتقدمي كل ما 
يلزم وفقا لعقد التاأ�سي�س كما اأنه يخطر املدير ووفقا للفرتة 12-1 من عقد التاأ�سي�س وكون املخطر املالك لأكرث 
من 25% من ا�سهم ال�سركة ب�سرورة اإنعقاد اجلمعية العمومية واإر�سال دعوة اىل جميع ال�سركاء حل�سور اجتماع 
اجلمعية العمومية واإعداد امليزانيات والتقارير احل�سابية واإرفاقها بك�سف ح�ساب من البنوك منذ عام 2017 ولغاية 
ال�سيد/ حمد  قبل  املالية من  املبالغ  اإ�ستالم  وتف�سري  واخل�سائر  الأرب��اح  وبيان  العمومية  انعقاد اجلمعية  تاريخ 
املزروعي ووفقا لأي �سبب وباأي �سفة كون عقد التاأ�سي�س ل يخولكم ذلك وبيان م�سري املال واإن كان اأودع يف ح�ساب 
عليها  ن�س  التي  بالطريقة  العمالة  اإ�ستخدام  عدم  �سبب  ببيان  نخطركم  كما  اإيداعه  عدم  و�سبب  ل  اأم  ال�سركة 
اأموال ال�سركة  القانون وتعري�س م�سالح ال�سركة للخطر على ان يتم مناق�سة كافة هذه النقاط وبيان م�سري 
وب�سكل اإحرتايف من خالل تقارير مالية حما�سبية معتمدة وكل ذلك من خالل اجتماع اجلمعية العمومية والذي 
يخطر املخطر بالدعوة اليه وب�سكل عاجل مدة وقدرها 15 يوم من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الخطار ويف حال عدم 
القيام بالرد على هذا الإخطار والدعوة لنعقاد اجلمعية العمومية ملناق�سة الأمور امل�سار اليها اأعاله وخالل املدة 
املحددة ووفقا لعقد التاأ�سي�س فان املخطر م�سطر لتخاذ الجراءات القانونية املنا�سبة املدنية واجلزائية بحق 

مدير املخطر اليها راجني الإ�ستجابة للطبات املنوه عنها ولكم ال�سكر.  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي - الفجر

لل�سيدات  القدم  كرة  جلنة  اأطلقت   :
مبادرتها املجتمعية التي حملت �سعار 
اليوم  مبنا�سبة  اأقوى”،  نكون  “معاً 
ي�سادف  ال�����ذي  ل��ل�����س��رط��ان  ال��ع��امل��ي 
الرابع من �سهر فرباير من كل عام 
. واأكدت نوف العدوان لعبة املنتخب 
اأهمية  على  حت��ُث  امل��ب��ادرة  اأن  الأول 
ت�����س��اف��ر ج��ه��ود اجل��م��ي��ع يف حماربة 
مر�س ال�سرطان الذي اأنت�سر ب�سورة 
املا�سية  القليلة  الأع�����وام  يف  ك��ب��رية 
اأو  اإم���راة  اأو  طفل  ب��ني  تفريق  ودون 
رج�����ل، ون���ه���دف م���ن خ����الل امل���ب���ادرة 
ن�ستطيع  التي  ال�ُسُبل  ا�ستك�ساف  اإىل 
م��ن خ��الل��ه��ا امل�����س��اع��دة يف احل���د من  
املر�س، واأ�سافت: “يف مقدورنا حفز 
العمل وت�سجيع الآخرين على اتخاذ 
ال�سرطان،  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  اإج�������راءات 
حول  اخلاطئة  للمفاهيم  والت�سدي 
له،  قاتل ل عالج  ال�سرطان كمر�س 

ُنن�ّسق  واأن  نوّحد قوانا  اأن  ون�ستطيع 
ف��رق��اً يف مكافحة  ل��ُن��ح��دث  اجل��ه��ود 
اأعربت  ال�سرطان«. ويف ال�سياق ذاته، 
منتخبنا  لع��ب��ة  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ن��ه��ال 
الوطني عن حر�س جميع الالعبات 

امل�ساركة يف مبادرة “معاً نكون اأقوى” 
وحر�سهن على ن�سر ر�سائل التوعية 
من خالل املبادرات املجتمعية للجنة، 
ودورها  القدم  ك��رة  باأهمية  واإمي��ان��اً  
اأكرب  اإىل  ت�����س��ل  ر���س��ائ��ل  ت��ق��دمي  يف 

���س��ري��ح��ة م��ن اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع كونها 
اللعبة الأكرث اإنت�ساراً .

اإىل �سرورة الإهتمام بطرق  واأ�سارت 
باتباع  ال�سرطان  مر�س  من  الوقاية 
على  واحل��ف��اظ  غ��ذائ��ي �سحي  نظام 

ممار�سة  على  واملواظبة  �سحي  وزن 
الفهم  وت���ع���زي���ز  ال����ب����دين،  ال��ن�����س��اط 
الإ�سابة  ع���ن  امل��ب��ك��ر  ال��ك�����س��ف  ب�����اأن 
منه  ال�سفاء  فر�س  يزيد  بال�سرطان 

وينقذ الأرواح.

���س��ه��د ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �سقر 
القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
اأم�س �سباق ن�سف ماراثون راأ�س اخليمة 2019 
بن�سخته الثالثة ع�سرة التي تعد الأكرب يف تاريخ 
احل��دث مب�ساركة 30 ع��داء حمرتفا واأك��رث من 
يف  لل�سباق  اجلديد  امل�سار  يف  مت�سابق   3600

جزيرة املرجان.
�سقر  ب��ن  ���س��ع��ود  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  واأ����س���اد 
القا�سمي بنجاح الن�سخة ال�13 من ن�سف ماراثون 
راأ�س اخليمة 2019 - احلدث الريا�سي الأ�سرع 

�سمن فئة �سباقات ن�سف املاراثون يف العامل -.
وق����ال ���س��م��وه “ ا���س��ت��ط��اع ن�����س��ف م���اراث���ون راأ����س 
اخليمة اأن يتبواأ مكانة مميزة على اأجندة �سباقات 
ن�سف املاراثون يف العامل و�ساهم خالل ال�سنوات 
امل��ا���س��ي��ة يف ن��ق��ل ال�����س��ورة احل�����س��اري��ة ع��ن دولة 
الإمارات وعن اإمارة راأ�س اخليمة كوجهة مثالية 

تنعم  ما  بف�سل  والرتفيهية  الريا�سية  لل�سياحة 
متقدمة  �سياحية  وبنية  وا���س��ت��ق��رار  اأم���ن  م��ن  ب��ه 

للزائر واملقيم.
ا�ست�سافة  تعزيز  اإىل  نتطلع   “ �سموه  واأ���س��اف 
والأن�سطة  الفعاليات  راأ�س اخليمة ملختلف  اإمارة 
الإمارة  متتلكه  م��ا  وت�سخري  العاملية  الريا�سية 
م���ن م���ق���وم���ات ���س��ي��اح��ي��ة وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة حديثة 
ومن�ساآت �سياحية وفندقية راقية ل�ستقطاب اأبرز 
ن�سف  ري��ا���س��ات  وحم��ب��ي  ال��دول��ي��ني  الريا�سيني 
املاراثون حول العامل للح�سور وامل�ساركة يف هذه 
التظاهرة الريا�سية ال�سنوية املميزة التي حتظى 
باهتمام اإعالمي وجماهريي كبري على امل�ستويني 
املحلي وال���دويل وه��ذا يوؤكد جن��اح راأ���س اخليمة 
الأحداث  اأه��م  وا�ست�سافة  تنظيم  على  وقدرتها 

الريا�سية العاملية«.
لل�سباق  املنظمة  للجنة  بال�سكر  �سموه  وت��وج��ه 

ال��ع��امل ول��ك��ل من  وامل�����س��ارك��ني م��ن خمتلف دول 
���س��اه��م يف جن���اح ن�����س��ف م���اراث���ون راأ������س اخليمة 
2019 على امل�سار اجلديد لل�سباق هذا العام يف 

جزيرة املرجان.
بجولة  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وق��ام 
امل�ساحبة  الفعاليات  برنامج  موقع  على  تفقدية 
لن�سف ماراثون راأ�س اخليمة اطلع خاللها على 
التي  الرتفيهية  وال��ربام��ج  الريا�سية  الأن�سطة 
كافة   الأع���م���ار  م��ن  ل��ل��ع��ائ��الت  خ�سي�سا  �سممت 

لال�ستمتاع باأجواء جزيرة املرجان اخلالبة.
حاكم  ال�سمو  �ساحب  جانب  اإىل  ال�سباق  ح�سر 
القا�سمي  �سقر  ب��ن  ع��م��ر  ال�سيخ  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
ب���ن ���س��ق��ر القا�سمي  ���س��ع��ود  ب���ن  وال�����س��ي��خ ���س��ق��ر 
دائرة  رئي�س  القا�سمي  كايد  بن  حممد  وال�سيخ 
وروؤ�ساء  ال�سيوخ  من  وع��دد  القت�سادية  التنمية 
ومدراء الدوائر املحلية وكبار امل�سوؤولني وجمهور 

غفري.
ويف النهاية توج ال�سيخ �سقر بن �سعود بن �سقر 
فاز  حيث  املحرتفني  فئة  يف  الفائزين  القا�سمي 
بلقب ال�سباق لهذا العام “رجال” الكيني �ستيفن 
كيربوب بزمن قدره 58 دقيقة و42 ثانية وجاء 
و44  دقيقة   58 هادي�س  عبدي  الإثيوبي  ثانيا 
 59 بزمن  هافتو  فيكادو  الإثيوبي  وثالثا  ثانية 

و8 ثواين.
ال�سيدات للمحرتفني �سيطرت �سيدات  وعن فئة 
توجت  حيث  الأوىل  الثالثة  املراكز  على  اإثيوبيا 
ال�سباق  اأنهت  اأن  بعد  باللقب  تيفري  �سينبريي 
65 دقيقة و45 ثانية وحلت ثانيا نيت�سانيت  يف 
جوداتا بزمن 65 دقيقة و45 ثانية وثالثا زينيبا 

يامر بزمن 65 دقيقة و46 ثانية.
وتوج �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة الفائزين 
باملراكز الأوىل يف فئتي املواطنني واملقيمني حيث 

فاز مبارك املرا�سدة وفاطمة احلركي املار�سدة يف 
فئة مواطنني رج��ال و�سيدات يف حني فاز متري 
وفازت  ب��ال��دول��ة  املقيمني  ال��ذك��ور  فئة  يف  اأح��م��د 

جريدا �ستني بالفئة ال�سيدات.
وبهذه املنا�سبة قال هيثم مطر الرئي�س التنفيذي 
“ ي�سعدنا  ال�سياحة  لتنمية  اخليمة  راأ���س  لهيئة 
بن�سخته  اخليمة  راأ���س  ماراثون  ن�سف  ا�ست�سافة 
الثالثة ع�سرة التي كانت الأكرب يف تاريخ تنظيم 
هذا احلدث مع حوايل 4000 �سخ�سا من نحو 
وامل�سجعني  العدائني  وا�ستقطاب  جن�سية   100
اأن  ال�سباق  ل��ه��ذا  ن��اأم��ل  وخ��ارج��ه��ا..  املنطقة  م��ن 
يلهم مزيدا من املتحم�سني للم�ساركة فيه �سنويا 

.«
واأ�ساف اإن �سياحة الريا�سة واملغامرات تعد جزًءا 
اأ�سا�سيا من ا�سرتاتيجية تنمية ال�سياحة يف راأ�س 
راأ�����س اخليمة  م���اراث���ون  وي�����س��ك��ل ن�سف  اخل��ي��م��ة 

الريا�سية  فعالياتنا  اأج��ن��دة  اإىل  مهمة  اإ���س��اف��ة 
امل�ستوى  رفيعة  الفعاليات  ه��ذه  مثل  ..وت�ساعد 
يف ا�ستقطاب اأعداد متزايدة من الزوار الدوليني 
اختبار  اأي�سا  ين�سدون  ال��ذي��ن  الإم����ارات  و�سكان 

جميع العرو�س التي تقدمها الإمارة.
الذي  اخليمة  راأ����س  م��اراث��ون  ن�سف  يف  و���س��ارك 
 1،157،000 م��ن  اأك���رث  ج��وائ��زه  قيمة  بلغت 
درهم هذا العام 3031 متناف�ساً مبن فيهم 30 
عداء حمرتفا بالإ�سافة 592 من فريق التتابع 
اإ�سافة اإىل 200 من العائالت والأطفال الذين 
�ساركوا يف �سباقات “ميني ماراثون” �سمن فئتي 

والبنات«. والأولد” و”الآباء  “الأمهات 
وح�����س��ر ال�����س��ب��اق ال��ك��ث��ري م���ن امل�����س��ج��ع��ني لدعم 
من  العديد  م��ع  بوقتهم  وا�ستمتعوا  املت�سابقني 
و�ساحنات  الطلق  ال��ه��واء  يف  امل�ساحبة  الأن�سطة 

الطعام يف قرية املرح.

•• راأ�س اخليمة .. الفجر

راأ�س  م��اراث��ون  ن�سف  �سباق  انتهى 
ع�سرة  ال��ث��ال��ث��ة  بن�سخته  اخل��ي��م��ة 
التي كانت الأكرب يف تاريخ احلدث 
3،623عّداء  مب�ساركة  الآن  حتى 
وع�����ّداءة. وت��ع��د ه���ذه امل���رة الأوىل 
التي يقام فيها ال�سباق على م�ساره 
وهي   ، املرجان  جزيرة  يف  اجلديد 
فيها  يتم  التي  اأي�ساً  الأوىل  امل��رة 
م�سمى  حتت  جديدة  فئات  تقدمي 

�سباقات “ميني ماراثون«.
راأ�س  م���اراث���ون  ن�سف  يف  و����س���ارك 
اخليمة هذا العام 3،031 �سخ�ساً 
حمرتفاً،  ع�����ّداًء   30 ف��ي��ه��م  مب���ن 
بالإ�سافة 592 من فريق التتابع 
والأطفال  العائالت  اإىل200 من 

“ميني  �سباقات  يف  �ساركوا  الذين 
“الأمهات  فئتي  �سمن  ماراثون” 

والأولد” و”الآباء والبنات«. 

وح���������س����ر ال���������س����ب����اق ال����ك����ث����ري من 
املت�سابقني،  ل����دع����م  امل�����س��ج��ع��ني 
العديد  م��ع  ب��وق��ت��ه��م  وا���س��ت��م��ت��ع��وا 

الهواء  يف  امل�ساحبة  الأن�سطة  من 
قرية  يف  الطعام  و�ساحنات  الطلق 
ال�سباق  حمطات  اأب���رز  امل��رح.وم��ن 

اإىل  الأوائ��ل  العدائني  و�سول  كان 
الرجال  فئتي  �سمن  النهاية  خط 
كيربوب  �ستيفن  وهما  وال�سيدات، 
من كينيا الذي اأنهى ال�سباق خالل 
زمن قدره58دقيقة و42ثانية، و 
اإثيوبيا  م���ن  ت��ي��ف��ري  و���س��ي��ن��ب��ريي 
وال��ت��ي اأن��ه��ت ال�����س��ب��اق خ���الل 65 
دقيقة و45 ثانية.  بالإ�سافة اإىل 
جوليان واندرز الذي حطم الرقم 
القيا�سي الأوروب��ي ب� 59 دقيقة - 
13 ثانية.و�سمن فئتي املواطنني 
وامل���ق���ي���م���ني يف دول������ة الإم����������ارات، 
وفاطمة  امل���را����س���ده  م���ب���ارك  ف����از 
الوطنية  بالفئة  املار�سدة  احلركي 
الإم����ارات����ي����ة. يف ح���ني ف����از متري 
املقيمني  ال����ذك����ور  ف��ئ��ة  يف  اأح���م���د 
بالدولة وفازت جريدا �ستني بالفئة 

ماراثون  ن�سف  ال��ن�����س��ائ��ي��ة.وق��دم 
اأك��رث من  راأ���س اخليمة ه��ذا العام 
1،157،000 درهم اإماراتي على 
�سكل جوائز نقدية - مكافاآت عرب 

خمتلف فئات ال�سباق. 
مطر،  هيثم  ق��ال  املنا�سبة،  وبهذه 
راأ����س  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اخليمة لتنمية ال�سياحة: “ي�سعدنا 
ا���س��ت�����س��اف��ة ن�����س��ف م���اراث���ون راأ�س 
ع�سرة  ال��ث��ال��ث��ة  بن�سخته  اخل��ي��م��ة 

التي كانت الأكرب يف تاريخ تنظيم 
ه��ذا احل���دث م��ع ح���وايل 4،000 
جن�سية.   100 نحو  من  مت�سارك 
العدائني  ا���س��ت��ق��ط��اب��ه  ع���ن  وع�����دا 
املنطقة وخارجها،  وامل�سجعني من 
اأن يلهم مزيداً  ال�سباق  ناأمل لهذا 
م���ن امل��ت��ح��م�����س��ني ل��ل��م�����س��ارك��ة فيه 

�سنوياً«.
�سياحة  “تعد  م���ط���ر:  واأ������س�����اف 
اأ�سا�سياً  واملغامرات جزءاً  الريا�سة 

ال�سياحة  تنمية  ا�سرتاتيجية  من 
يف راأ�����س اخل��ي��م��ة، وي�����س��ك��ل ن�سف 
ماراثون راأ�س اخليمة اإ�سافة مهمة 
الريا�سية.  فعالياتنا  اأج��ن��دة  اإىل 
الفعاليات  ه�����ذه  م���ث���ل  وت�������س���اع���د 
رفيعة امل�ستوى يف ا�ستقطاب اأعداد 
الدوليني  ال�������زوار  م���ن  م���ت���زاي���دة 
ين�سدون  ال��ذي��ن  الإم����ارات  و�سكان 
اأي�ساً اختبار جميع العرو�س التي 

تقدمها الإمارة«.

حاكم ر�أ�ش �خليمة ي�سهد �سباق ن�سف مار�ثون ر�أ�ش �خليمة 2019 يف جزيرة �ملرجان

مب�ساركة اأكرث من 3 اآلف مت�سابق 

 �لن�سخة 13 من �سباق ن�سف مار�ثون ر�أ�ش �خليمة 
ت�ستقطب �أعلى ن�سبة م�ساركني يف تاريخ �حلدث

مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سرطان

جلنـــة كـــرة �ل�سيـــد�ت تطلـــق مبـــادرة»معـــًا نكـــون �أقـــوى« 
اأب  يف  اجل��زي��رة  ن���ادي  ب�سالة  اأم�����س  ع�سر  انطلقت 
ظ��ب��ي ب��ط��ول��ة الإم������ارات  ل��ل��م��واي ت���اي ال��ث��ان��ي��ة لعام  
�سعادة عبد  برعاية  الحتاد  ينظمها  2019”،التي 
اهلل �سعيد النيادي رئي�س احتاد المارات للمواي تاي 
تاأتي انطالقتها تزامنا مع  والكيك بوك�سينج ،والتي 
عام الت�سامح ،و�سهد بدء ت�سفيات البطولة يف دورها 
الرئي�س،  ن��ائ��ب  ال�����س��اع��دي،  ���س��امل  ي��ا���س��ر  التمهيدي 
املدير  الإدارة  جمل�س  ع�سو  املهريي،  حممد  وط��ارق 
مدير  ال��ع��ب��دويل،  خلفان  وفهد  ل��الحت��اد،  التنفيذي 
التحكيم  خبري  الفتتاح  ح�سر  الأن�سطة،كما  اإدارة 
البداية  وج��اءت   ، ال�سوداين  ح�سن  العراقي  ال��دويل 
ق��وي��ة و���س��ط ح�����س��د ك��ب��ري م���ن ال��ري��ا���س��ي��ني وع�ساق 
لعبا   200 ح��وايل  م�ساركة  �سهدت  ،وال��ت��ي  اللعبة 
ولعبة ميثلون 36 نادي من خمتلف مناطق الدولة  
، والتي تختتم مناف�ساتها م�ساء يوم  ملختلف الأوزان 
غد الأحد والتي ر�سد لها الحتاد اجلوائز القيمة . 
النيادي  عبداهلل  وترحيب  حتيات  املهريي  نقل  وق��د 
الهتمام  على  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  و�سكر   ، باحل�سور 
على  اجلزيرة  نادي  و�سكر  والريا�سة  ال�سباب  بقطاع 
الإعالم  و�سائل  ، وكافه  للبطولة  ا�ست�سافتهم  ح�سن 
لريا�سة  خ��دم��ة  ج��ه��وده��م  على  والإقليمية  املحلية 
امل�����س��ارك��ني ع��ل��ى حر�سهم  الإم�������ارات ، و���س��ك��ر ك��اف��ه 
التوفيق  للجميع  متمنيا  اللعبة،  بتطور  واهتمامهم 

عام  مو�سم  د�سنت  التي  الفتتاحية  البطولة  تلك  يف 
ال��ت�����س��ام��ح ،وال���ت���ي ي��ه��دف الحت����اد م��ن خ��الل��ه��ا اإىل 
األعاب  تندرج �سمن  التي  الريا�سة  بهذه  الوعي  ن�سر 
الفنون القتالية التي يحر�س ال�سباب على ممار�ستها، 
ف�ساًل عن الفوائد ال�سحية العديدة التي تعود على 
ممار�سيها يف تعزيز اللياقة البدنية واكت�ساب مهارات 
الثانية  البطولة  ب��اأن  واأ���س��اف-  النف�س.  عن  ال��دف��اع 
اإطار  ت��ن��درج يف  ي���وم غ��د الأح����د  ال��ت��ي تختتم م�����س��اء 
اللعبة  ثقافة  لن�سر  الحت���اد  يبذلها  ال��ت��ي  امل�ساعي 
يعمل  التي  ال�سغرية  العمرية  الفئات  و�سط  ،خا�سة 
 ، و�سقلها  الفطرية  مواهبها  تطوير  على  الحت���اد 
الإم����ارات عاليا خفاقا   مم��ا ي�سهم يف رف��ع علم دول��ة 
يف املحافل الإقليمية والدولية من خالل هذا اجليل 
ال�ساعد .. واختتم �سعادة عبداهلل النيادي موؤكدا باأن 
بني  ال�سراكات  من  العديد  �ست�سهد  القادمة  الفرتة 
الحتاد وبع�س مدار�س الدولة بالتن�سيق مع اجلهات 
املعنية بهدف ن�سر الوعي بالعاب الدفاع عن النف�س .. 
وت�ستاأنف مباريات البطولة اليوم ال�سبت ب�سالة نادي 
وامل�ستويات  الفئات  خمتلف  يف  ظبي  اأب��و  يف  اجلزيرة 
الفئة  يف  امل�سنفني  لالعبني  اجلن�سني  م�ستوي  على 
الأوىل )اأ( والفئة الثانية )ب( وفئة الفتيات مب�ساركة 
25 لعبة من خمتلف اجلن�سيات يف مقدمتهم بنات 

الإمارات.

النيادي رحب بامل�ساركني 

�فتتـــاح بطولـــة �لإمـــار�ت 
»للمـــو�ي تـــاي يف �أبوظبـــي«

لكرة  املمتاز  النكليزي  ال��دوري  يونايتد، خام�س  اأعلن مان�س�سرت 
القدم، اأن مدافعه الدويل فيل جونز مدد عقده مع النادي حتى 

عام 2023، مع اإمكانية التمديد لعام اإ�سايف.
على  بالتوقيع  �سعيد  “اأنا  قائال  عقده  متديد  على  جونز  وعلق 
عقد جديد”، وتابع “مان�س�سرت يونايتد هو جزء كبري من حياتي 

لفرتة ثمانية اأعوام واأحب كل �سيء يتعلق بهذا النادي«.
واأردف قائال “اأنا متحم�س ب�سان التحدي امامنا ونحن نتح�سر 
اأويل  اأ�سكر  اأن  اأري���د  امل��و���س��م.  خ��الل  )ب��امل��ب��اري��ات(  لفرتة مكتظة 
والطاقم  ���س��ول�����س��ك��اي��ر(  غ��ون��ار  اأويل  ال���روج���ي  امل��وق��ت  )امل�����درب 

التدريبي لدعمهم امل�ستمر يل يف تطوري«.
ورد �سول�سكاير الذي حّل بدل من الربتغايل جوزيه مورينيو على 

دكة البدلء التحية لالعبه قائال “فيل يعرف ما يلزم ليكون لعبا 
يف مان�س�سرت يونايتد. لقد فاز بالدوري النكليزي املمتاز وبكاأ�س 
اإنكلرتا ويوروبا ليغ، وهو حاليا اأحد ابرز الالعبني يف الفريق«. 
وتابع املدرب املوقت لفريق “ال�سياطني احلمر” قائال “�سيحتفل 
قريبا بعيد ميالده ال� 27 )21 �سباط/ فرباير(، ويخو�س عامه 
الول كالعب خط و�سط. نحن م�سرورون لأن فيل ربط م�ستقبله 
بالنادي«. وان�سم جونز اىل مان�س�سرت يونايتد عام 2011 قادما 
من بالكبرين روفرز، و�ساهم يف اإحرازه لقب الدوري )2013( 
وكاأ�س اإنكلرتا )2016( وم�سابقة يوروبا ليغ )2017(، وكاأ�س 
 2011( املجتمع  ودرع   )2017( املحرتفة  النكليزية  الندية 
و2013( يف خالل 208 مباراة ارتدى خاللها قمي�س الفريق.

و�سوله  بعد  ال�سابات  العديد من  النكليزي من  املدافع  وعانى 
اىل ملعب اأولد ترافورد ما اثر �سلبا على م�ستواه، لكن منذ و�سول 
املباريات  ا�سا�سيا يف  لنف�سه مركزا  �سول�سكاير حجز جونز  املدرب 

الع�سر باإدارة الخري والتي مل يذق فيها الفريق طعم اخل�سارة.
عقود  بتجديد  ال��ن��ادي  �سيا�سة  �سمن  جونز  عقد  جتديد  وي��اأت��ي 
عقده  مار�سيال  اأن��ط��وين  الفرن�سي  املهاجم  م��دد  بعدما  لعبيه 
حتى 2024، فيما وافق كري�س �سمولينغ ولوك �سو وال�سكتلندي 
�سكوت ماكتوميناي على متديد عقودهم يف وقت �سابق من املو�سم 
اأن حمادثات جتري حاليا بني  احل��ايل. وذك��رت تقارير �سحافية 
ادارة النادي والالعبني الإ�سباين اأندير هرييرا واأ�سلي يونغ من 

اأجل متديد عقديهما قبل نهاية املو�سم احلايل.

جونز ميدد عقده مع يونايتد حتى 2023 
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املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اأط��ل��ق��ت 
لالإعاقة  العاملية  الألعاب  لبطولة 
ال�سارقة   - وال�����ب�����رت  احل����رك����ي����ة 
�سلطان”،  “�سكراً  و�سم   ،2019
وتقدير  ام���ت���ن���ان  ر����س���ال���ة  ل��ي��ك��ون 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  ���س��ادق��ة 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
املعاقني”  “ن�سري  ال�سارقة  حاكم 
الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  عرب 
على  وحر�سه  ورعايته  دعمه  على 
الالزمة  الحتياجات  كافة  توفري 
الريا�سي  فعاليات احلدث  لإجناح 
الأكرب من نوعه عاملياً على �سعيد 
ينطلق  ال��ذي  الباراملبية،  الأل��ع��اب 
 16 ح��ت��ى  وي�ستمر  امل��ق��ب��ل  الأح����د 

من فرباير اجلاري. 
حدود  تتخطى  �سلطان”  »���س��ك��راً 
ال�سارقة والإمارات العربية املتحدة 
لتبلغ اأو�ساط العامل كافة، تقديراً 
ورعايته  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  جل��ه��ود 
ومبادراته العديدة لتطوير البنية 
لتكون  ال�����س��ارق��ة  لإم����ارة  التحتية 
الإعاقة  ل����ذوي  ���س��دي��ق��ًة  م��دي��ن��ًة 
املجتمع،  ف��ئ��ات  ل��ك��اف��ة  وح��ا���س��ن��ة 
ال�سعد  ك����اف����ة  ع����ل����ى  ودع����م����ه����م 

الريا�سة والفنية والثقافية.
وق����ال ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  القا�سمي 
العليا للبطولة: “تعلمنا من والدنا 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 

�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
اأن  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
وواجب  حقوقهم  الإع���اق���ة  ل���ذوي 
علينا جميعا منحهم اإياها بتجاوز 
كونهم  وال��رع��اي��ة،  العطف  ثقافة 
من اأفراد هذا املجتمع الذين نكمل 
و�سياغة  امل�ستقبل  ���س��ن��اع��ة  ب��ه��م 

اأهدافه«.
م�سرية  م����دى  “وعلى  واأ�����س����اف: 
ع����ط����اء مم����ت����دة لأك�������رث م�����ن 38 
وفق  ال�سارقة  اإم���ارة  اأطلقت  ع��ام��اً 
توجيهات حاكمها الإن�سان العديد 
م����ن ال����ربام����ج ال���ت���ي ���س��اه��م��ت يف 
الإعاقة  ذوي  حياة  ���س��وؤون  تي�سري 
والت�سهيل  للتحديات  وال��ت�����س��دي 
عليهم وعلى ذويهم وتعزيز الوعي 
يف  م�ساركتهم  وتفعيل  بحقوقهم 

البناء والتنمية«.
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  واأ�����س����ار 

راعي  “وبجهود  للبطولة:  العليا 
والبناء  ال��ع��ط��اء  وم��ل��ه��م  امل�����س��رية 
...ه����ن����اك ال��ع��دي��د م���ن امل���ب���ادرات 
توفر  ال�سارقة،  اإم��ارة  تبنتها  التي 
ل��ه��م م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��ع��ادة والأم����ن 
وم�ستقباًل،  ح��ا���س��راً  الج��ت��م��اع��ي 
انطالقاً من دعم بيئتهم الأ�سرية 
حقوقهم  ومنحهم  التعليمية  اإىل 
يف املنح الدرا�سية وتوفري الوظائف 
ومنحهم حقهم يف التاأمني ال�سحي 
املرافق  وتوفري  الرعاية  وخدمات 
الكامل  ودجمهم  املالئمة  البيئية 

يف الفعاليات املختلفة«.
اأحمد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  وت��ق��ّدم 
القا�سمي بخال�س ال�سكر والعرفان 
اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
وعطائه  ال���ك���ب���رية  ج����ه����وده  ع���ل���ى 

الإعاقة مما جعل  لذوي  املتوا�سل 
اإم����ارة ال�����س��ارق��ة رائ���دة يف منحهم 
واحتوائهم  ومنا�سرتهم  حقوقهم 
امل�ساواة  وم�����س��اوات��ه��م  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
الكاملة مع خمتلف اأفراد املجتمع، 
وهو  ومتكينهم  ق��درات��ه��م  وتنمية 
وحتقيق  عطائهم  على  انعك�س  ما 

اإجنازات تفاخر بها الإمارة. 
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور طارق 
ن���ائ���ب رئي�س  ب���ن خ�����ادم،  ���س��ل��ط��ان 
اللجنة  ورئ��ي�����س  ال��ع��ل��ي��ا،  ال��ل��ج��ن��ة 
يحظى  للبطولة:”  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
اأبطال ريا�سة ذوي  الإرادة  فر�سان 
الإعاقة يف دولة الإم��ارات العربية 
قيادتنا  م��ن  كبرية  بدعم  املتحدة 
بالرعاية  ي��ت��ج�����ّس��د  ال���ر����س���ي���دة، 
ال���ك���ب���رية وال�����دع�����م ال����الحم����دود 
ب��ه م��ن قبل �ساحب  ال��ذي حتظى 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
الأع���ل���ى، ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، ن�سري 
مبادراته  �ساهمت  ال��ذي   ، املعاقني 
يف اأن تغدو ال�سارقة مدينة حا�سنة 
لذوي الإعاقة ملا تتمّيز به من بنية 
توفري  على  ق��ادرة  متطورة  حتتية 
احلياة الكرمية لهذه الفئة املهمة 
مرافقها  عن  ناهيك  املجتمع،  من 
ال��ري��ا���س��ة امل��ت��ط��ورة وال��ت��ي لعبت 
الفر�سة  ات��اح��ة  يف  حم��وري��اً  دوراً 
املناف�سات  خل����و�����س  ل����الأب����ط����ال 

ال�سريفة على اأر�سها وخارجها«. 

العليا،  اللجنة  رئي�س  نائب  وتابع 
التنفيذية  ال���ل���ج���ن���ة  ورئ����ي���������س 
م�سارف  ع��ل��ى  ن��ح��ن  للبطولة:” 
العاملية  الأل��ع��اب  بطولة  ان��ط��الق 
ل��الإع��اق��ة احل��رك��ي��ة وال���ب���رت التي 
للمّرة  ال�سارقة  اإم��ارة  ت�ست�سيفها 
املحطة  ه��ذه  تاريخها،  يف  الثانية 
لبطولة  واملوؤهلة  املهمة  الريا�سية 
دورة الألعاب الباراملبية التي �ستقام 
طوكيو  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 
الثقل  ي��ع��ك�����س  ح�����دث   ،2020
ال��ذي تلعبه الإم��ارة بعّدها مدينة 
و�سم  فاإطالق  للمعاقني،  �سديقة 
�سكراً �سلطان، اأمام �سيوف ال�سارقة 
من خمتلف اأنحاء العامل يحمل يف 
طّياته ر�سالة �سكر وعرفان وحمبة 
امل��ج��ت��م��ع حلاكم  ف��ئ��ات  م��ن جميع 
الإعاقة  ذوي  ق�����س��اي��ا  و���س��ع  واأب 
واأوله���ا  امل�سهد،  ���س��دارة  يف  دوم���اً 
ليكون  قبله،  من  الكبري  الهتمام 
املجتمع،  يف  ال��ف��اع��ل  مكانهم  لهم 
وتنموية  اإن�سانية  ���س��ورة  وي�����س��ّدر 

للعامل باأ�سره«.
�سامل  اأحمد  اأكد  ال�سياق  نف�س  ويف 
للبطولة  التنفيذي  املدير  املظلوم 
�سلطان”  “�سكرا  و�سم  اختيار  اأن 
املهتمني  ك���اف���ة  ق���ل���وب  م����ن  ن���اب���ع 
�سكرا   “ الإع����اق����ة  ذوي  ب��ق�����س��اي��ا 
الإع���اق���ة  ذوي  “ ق��ال��ه��ا  ���س��ل��ط��ان 
باإن�ساء  اأم��ر  عندما  عاماً   32 منذ 
ومنح  �سموه  م��ن  مبكرمة  ال��ن��ادي 

الذي  ال��ن��ادي  لهذا  “الثقة”  ا�سم 
ليكون  الإرادة  ف��ر���س��ان  اح��ت�����س��ن 
فيه  مبني مي��ار���س��ون  لي�س جم��رد 
اأن�سطتهم ولكن ثقة كبرية منحها 
الإعاقة  ذوي  م��ن  لأب��ن��ائ��ه  ���س��م��وه 
ومواهبهم  ط��اق��ات��ه��م  ل��ي��ف��ج��روا 
الكامل  الن����دم����اج  يف  وي��ن��ط��ل��ق��وا 
�سكرا  دائ��م��اً  ن��ق��ول  ول���ذا  باملجتمع 
قالت  جانبها  م��ن  ال��ك��رم.  �سلطان 
الزعابي،  ثريا  الإماراتية  الالعبة 
الألعاب  يف  ت�����س��ارك  اإم��ارات��ي��ة  اأول 
ال�سمو  ����س���اح���ب  الباراملبية:” 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى،  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
ون�سري  ن�سرينا  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 
ك���ل الإم����ارات����ي����ني، ه���و ال��ي��د التي 
ام���ت���دت ل��ل��ج��م��ي��ع، ل��ق��د وج���دن���ا يف 
اإمارة ال�سارقة كل الدعم والرعاية 
احلياة  غ��م��ار  خ��و���س  لنا  ليت�سنى 
بكل تفا�سيلها، وامل�ساركة يف جميع 
باخلربة  م��ت�����س��ّل��ح��ني  امل��ن��اف�����س��ات 
من  ا�ستلهمناها  ال��ت��ي  وال��ع��زمي��ة 
ف�سكراً  �����س����م����وه..  وح���ك���م���ة  دع�����م 

�سلطان«. 
وقال البطل العاملي بدر عبا�س “مل 
حتقيق  على  بقدرتنا  يومنا  ن�سك 

بالذهبيات،  وال���ف���وز  ال���ب���ط���ولت 
�سلطان  ال�سمو  �ساحب  دعم  وك��ان 
الكبريين  القا�سمي وثقته وفخره 
امل��زي��د من  لتحقيق  لنا  داف��ع��اً  بنا، 
الألقاب، حملنا دائماً حب ال�سارقة 
اأينما  ق��ل��وب��ن��ا  يف  ���س��ل��ط��ان  وح����ب 
الإماراتي  ول��ل��وط��ن  ولهما  حللنا 
ف�سكراً  انت�ساراتنا،  جميع  نهدي 
���س��ل��ط��ان و���س��ك��راً ل��ل�����س��ارق��ة«.  اأما 
على  ف��اأك��د  القايد،  حممد  البطل 
يقودها  ال��ت��ي  الكبرية  اجل��ه��ود  اأن 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى،  املجل�س 
وفاعلة  ك��ب��رية  م�ساهمة  اأ���س��ه��م��ت 
املجتمع  فئات  بجميع  الهتمام  يف 
الدعم  ه����ذا  الإع�����اق�����ة،  ذوي  م���ن 
متقدمة  ملراحل  اأو�سلنا  والرعاية 
ذواتنا  لنثبت  واألهمتنا  احلياة،  يف 
�سورة  ون��ن��ق��ل  امل��ي��ادي��ن،  جميع  يف 
واإرادة  عزمية  عن  وم�سرقة  زاهية 
فعلم  الإم���ارات���ي���ني،  ال��ري��ا���س��ي��ني 
الإم��������ارات ع��ن��دم��ا ُرف�����ع ع��ال��ي��اً يف 
مبثابة  ك��ان  الريا�سية،  الأح����داث 
يكن  ومل  حت����ق����ق،  ال�������ذي  احل����ل����م 
ل��ول جهود �ساحب  واق��ع��اً  لي�سري 

ف�سكراً  ال�����س��ارق��ة..  ح��اك��م  ال�سمو 
�سلطان«.  يذكر اأن ا�ست�سافة اإمارة 
الريا�سي  احل���دث  ل��ه��ذا  ال�����س��ارق��ة 
ي��ع��ك�����س حر�س  ال���ث���ان���ي���ة،  ل���ل���م���رة 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
اإمكانات  ك��ل  ب��ت��وف��ري  وج���ه  ال����ذي 
التي  للريا�سات  النجاح  ومقومات 
تعنى ب��ذوي الع��اق��ة، الأم��ر الذي 
ير�سخ مكانة ودور ال�سارقة الريادي 
ذوي  بق�سايا  اله��ت��م��ام  جم���ال  يف 
الإعاقة، ل �سيما بعد النجاح الذي 
هذه  ا�ست�سافة  يف  الإم���ارة  حققته 
يف  ي�سارك   .2011 ع��ام  البطولة 
البطولة التي تنطلق الأحد القادم 
 50 مي���ث���ل���ون  م�������س���ارك   1462
ريا�سات  �سبعة  يف  يتناف�سون  دول��ة 
خمتلفة هي األعاب القوى واملبارزة 
مناف�ستها  وتقام  وال�سهم  والقو�س 
بينما  ل��ل��م��ع��اق��ني  ال��ث��ق��ة  ن����ادي  يف 
الأمريكية  اجل��ام��ع��ة  ت�ست�سيف 
ال�سباحة  م��ن��اف�����س��ات  ب��ال�����س��ارق��ة 
الطائرة  والري�سة  الطاولة  وتن�س 
يف  ال��رم��اي��ة  مناف�سات  ت��ق��ام  بينما 

نادي الذيد الريا�سي.

•• دبي - الفجر: 

ي�����س��ه��د ���س��اط��ئ ج��م��ريا ق��ب��ال��ة مركز 
اليوم  دب�����ي  يف  ل��ل��ت�����س��وق  م���ريك���ات���و 
-ال�سبت- بداية من ال�ساعة العا�سرة 
دبي  �سباق  مناف�سات  انطالق  �سباحا 
للدراجات املائية -اجلولة الرابعة من 
 2019- ال��دول��ي��ة  الإم����ارات  بطولة 
وال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ن�����ادي دب����ي ال����دويل 
روزنامة  �سمن  البحرية  للريا�سات 
ال�سباقات البحرية يف املو�سم الريا�سي 
اللجنة  واأك��م��ل��ت   .2019-2018
التجهيزات  كافة  ال��ن��ادي  يف  املنظمة 
احلكومية  ال���دوائ���ر  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
واملوؤ�س�سات الوطنية لإجناح مناف�سات 
ال�����س��ب��اق ال���ي���وم وب��ب��ط��ول��ة الإم�����ارات 

�سبغة  اكت�سبت  وال��ت��ي  ككل  الدولية 
مظلة  حتت  املا�سي  العام  منذ  دولية 
البحرية  لل�سباقات  ال���دويل  الحت���اد 
-يو اأي ام- وباإ�سراف احتاد الإمارات 
جديدة  بحلة  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
ومن  الفئات  من  العديد  اإ�سافة  بعد 
والأ�سبال  ال�سغار  فئات  زي���ادة  بينها 
مواهب  �سقل  اج���ل  م��ن  وال��ن��ا���س��ئ��ني 
املخ�سرمني  ف��ئ��ة  واأي�����س��ا  امل�ستقبل 
بهذه  املهتمني  م��ن  امل��زي��د  لج��ت��ذاب 
اليوم  املناف�سات  و�ستبداأ  ال��ري��ا���س��ة. 
الر�سمي  التدريب  خ��الل  م��ن  مبكرا 
دقيقة    45 ومل��دة  التا�سعة  من  بداية 
للم�ساركني  يف جميع الفئات من اجل 
ال�سباق  وم�سار   كور�س  على  التعرف 

واه���م ن��ق��اط الل��ت��ف��اف ح���ول كور�س 
وم�����س��ار ال�����س��ب��اق ق��ب��ل ان��ط��الق وبدء 
عند  ال�سباحية  الفرتة  يف  املناف�سات 
يف  يعقبها  ربعا  اإل  العا�سرة  ال�ساعة 
الثانية ظهرا الفرتة امل�سائية ومن ثم 
مرا�سم تتويج الثالثة الأوائ��ل يف كل 
وت�سمل  املناف�سات.   نهاية  عقب  فئة 
ف��ئ��ات ال��ت��ن��اف�����س 12 ف��ئ��ة ه��ي واقف 
حم��رتف��ني ج���ي ب���ي 1 وج��ال�����س جي 
 2 3 )مواطنني( وواق��ف جي بي  بي 
وواقف خم�سرمني جي بي 2 �ستوك 
وجال�س جي بي 2 وواق��ف جي بي 3 
وواقف  �سنة   15-13 نا�سئني   )3(
جي بي 3 )2( نا�سئني 10-12 �سنة 
وواقف جي بي 3 )1( نا�سئني وجال�س 

جي بي 4 �سبارك وجال�س جي بي 1 
ال�ستعرا�سية  واحل��رك��ات  حمرتفني 
)ف��ري �ستايل( ه��اي��درو ف��الي. وكان 
للريا�سات  ال����دويل  دب���ي  ن���ادي  م��ق��ر 
�سهد  قد  ال�سياحي  بامليناء  البحرية 
الجتماع  -اجل���م���ع���ة-  اأم�������س  م�����س��اء 
التنويري اخلا�س بني اللجنة املنظمة 
حممد  ه���زمي  بح�سور  واملت�سابقني 
ال�����س��ب��اق��ات يف  اإدارة  م��دي��ر  ال��ق��م��زي 
النادي وخالد حم�سن م�سرف ال�سباق 
و�سروط  ت��ع��ل��ي��م��ات   ����س���رح  ف��ي��ه  ومت 
اإج���راءات  ك��ذل��ك  وا�ستكملت  ال�سباق 
الفح�س الفني فيما مت �سحب قرعة 
يف  الأوىل  املرحلة  �سباقات  انطالقة 
احلدث.  يف  امل�����س��ارك��ة  ال��ف��ئ��ات  جميع 

ريا�سة  جن������وم  اأب���ط���ال���ن���ا  وي�����داف�����ع 
الدراجات املائية عن �سدارتهم لفئات 
للدراجات  الدولية  الإم���ارات  بطولة 
على  ال�ستمرار  يف  وياأملون   2019
�سباق  مناف�سات  خالل  التاألق  طريق 
دبي للدراجات املائية اليوم يف �ساطئ 
ويواجه  ج��م��ريا.  يف  بيت�س  م��ريك��ات��و 
اأب���ط���ال���ن���ا جن�����وم الإم�����������ارات حتدي 
اأبطال العامل يف احلدث الكبري اليوم 
العامل  ق��ارات  خمتلف  من  -ال�سبت- 
وفرن�سا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ب���ل���دان  مي��ث��ل��ون 
وال�سويد والدمنارك والنم�سا واملجر 
واملغرب.  وم�سر  وال��ك��وي��ت  وال��ي��اب��ان 
عي�سى  ����س���ل���ط���ان  ب��ط��ل��ن��ا  وي���ت�������س���در 
 2 بي  واق��ف جي  مناف�سات  احلمادي 

بطلنا  ويجل�س  نقطة   134 بر�سيد 
�سدارة  على  العو�سي  يون�س  �سلمان 
2 بر�سيد  ب���ي  ت��رت��ي��ب ج��ال�����س ج���ي 
140 نقطة بينما يعتلي بطلنا عامر 
الرتتيب  ���س��دارة  ال���رزاق حوير  عبد 
3 بر�سيد  العام لفئة جال�س جي بي 
العاملي  البطل  ويحلق  نقطة.   134
را�سد املال وحيدا يف �سدارة احلركات 
الكاملة  وب��ال��ع��الم��ة  ال���س��ت��ع��را���س��ي��ة 
بر�سيد 75 نقطة فيما يتقدم البطل 
العاملي مانع حبيب املرزوقي امل�ساركني 
يف ف��ئ��ة ه���اي���درو ف���الي ب��ر���س��ي��د 25 
ن��ق��ط��ة م��ن ج��ول��ة واح����دة ج���رت يوم 
فئات  ول������دي  امل���ا����س���ي  ي���ن���اي���ر   12
النم�ساوي  البطل  يتقدم  املحرتفني 

واقف  فئة  يف  اجلميع  راي��ت��ري  كيفني 
جي بي 1 بر�سيد 145 نقطة بينما 
بي  جي  جال�س  فئة  مناف�سات  ت�سهد 
العاملي  للبطل  مطلقة  �سيطرة   1
بر�سيد  ب���ورب���ي���ع  حم���م���د  ال���ك���وي���ت���ي 
مواطنه  يت�سدر  بينما  نقطة   119
يو�سف اخللفان مناف�سات فئة جال�س 
جي بي 4 بر�سيد 122 نقطة ولدي 
احمد  بطلنا  يت�سدر  النا�سئني  فئات 
ع��ي�����س��ى احل���م���ادي م��ن��اف�����س��ات واق���ف 
نقطة   147 بر�سيد   3.3 ب��ي  ج��ي 
يف  الطاير  را�سد  �سهيل  بطلنا  وياأتي 
���س��دارة واق���ف نا�سئني ج��ي ب��ي 3.2 
علي  بطلنا  ثم  نقطة   133 بر�سيد 
واقف  فئة  ���س��دارة  علي يف  اآل  عي�سى 

نقطة   144 بر�سيد   3.1 ب��ي  ج��ي 
وق����ال ه���زمي حم��م��د ال��ق��م��زي مدير 
الدويل  دبي  ن��ادي  يف  ال�سباقات  اإدارة 
اليوم  ال�سباق  اأن  البحرية  للريا�سات 
والذي ميثل حمطة مهمة يف الطريق 
الإمارات  بطولة  األقاب  معانقة  نحو 
نخبة   ي�ستقطب   2019 ال��دول��ي��ة 
الأبطال العامليني يف قارات العامل من 
اأوروبا وا�سيا واأمريكا ميثلون بلدان: 
الأمريكية  املتحدة  والوليات  فرن�سا 
واملجر  وا�سبانيا  وبريطانيا  وبولندا 
والنم�سا والت�سيك ورو�سيا والدمنارك 
واليابان  وايطاليا  وبولندا  وال�سويد 

والكويت وال�سعودية وم�سر واملغرب 
املتميز  ب��احل�����س��ور  ال��ق��م��زي  واأ�����س����اد 
اأبطالنا  م����ن  ال���ك���ب���ري  واله����ت����م����ام 
ه��ذا احلدث  امل�ساركة يف  وجنومنا يف 
م�����س��ريا اإىل اأن���ه���م ح��ق��ق��وا مت��ي��زا يف 
�سعبا  رقما  وب��ات��وا  الدولية  ال�ساحة 
على  باحل�سول  موؤخرا  املناف�سات  يف 
بطولت  يف  الأل�����ق�����اب  م����ن  ال���ك���ث���ري 
-اأريزونا  هافا�سو  ب��ح��رية  يف  ال��ع��امل 
ودورة  الأمريكية   املتحدة  بالوليات 
اندوني�سيا  يف  الآ����س���ي���وي���ة  الأل����ع����اب 
كاأ�س  على  العامل  وبطولة   2018
ملك تايالند متمنيا التوفيق جلميع 
امل�����س��ارك��ني يف م��راح��ل احل���دث اليوم 

وحتقيق النتائج املاأمولة 

�ساطئ مريكاتو يحت�سن احلدث مب�ساركة 60 مت�سابقا

تنافـ�ش مثيـر علـى �ألقـاب �سبـاق دبـي للدر�جـات �ملائيـة �ليـوم
القمزي: حمطة مهمة يف الطريق نحو )تاج( بطولة الإمارات الدولية

اأطلقته اللجنة العليا املنظمة للبطولة امتنانًا لرعاية حاكم ال�سارقة

و�سم » �سكرً� �سلطان « ر�سالة حّب وعرفان 
من فر�سان �لإر�دة لـ » ن�سري �ملعاقني «
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الفجر الريا�ضي

 اأعلن نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم اأنه حقق العام املا�سي اأرباحا 
مليون   137( ا�سرتليني  جنيه  ماليني   106 بقيمة  قيا�سية  �سافية 

دولر(، على الرغم من اإنفاقه 190 مليون جنيه ل�سراء الالعبني.
واأ�سارت التقارير املالية للنادي اىل حتقيق اأرباح قبل ح�سم ال�سرائب تبلغ 
40 مليونا عن العام الذي �سبق.  125 مليون جنيه ا�سرتليني، بزيادة 
وا�ستفاد النادي من زيادة الإيرادات داخل امللعب وخارجه، ل�سيما بلوغه 
اأم��ام ري��ال مدريد  اأوروب���ا التي خ�سرها  اأب��ط��ال  ل��دوري  امل��ب��اراة النهائية 

الإ�سباين )1-3( يف كييف.
 455 اإىل  الج��م��ايل  املبلغ  لي�سل  90 مليون جنيه  الأع��م��ال  رق��م  وزاد 
مليونا يف ال�سنة املالية التي تنتهي يف 31 اأيار مايو 2018، يف ظل زيادة 

الإيرادات الإعالمية والعائدات التجارية وعائدات املباريات.
�سافية  اأرب���اح  م��ع  ال�سابق  القيا�سي  ال��رق��م  �ساحب  �سيتي  لي�سرت  وك��ان 
فوزه  م��ن  ع��ام  بعد   ،2017 ع��ام  اإ�سرتليني  مليون جنيه   80 ب���  ق��درت 
بلقب الدوري الإنكليزي املمتاز وو�سوله اىل الدور ربع النهائي يف دوري 

الأبطال.
ليفربول خلف قطبي مدينة  يزال  القوية، ل  املالية  النتائج  رغم  وعلى 
مان�س�سرت لناحية العائدات الإجمالية، اإذ اأعلن يونايتد يف اأيلول �سبتمرب 
 590 بلغت  املا�سي  يونيو  ح��زي��ران  �سهرا حتى   12 خ��الل  اإي��رادات��ه  اأن 

مليون جنيه.
من  جنيه  مليون   137 على  ح�سل  ليفربول  اأن  امل��ايل  البيان  واأظ��ه��ر 

ل�سفقة  املبلغ  ه��ذا  من  الأك��رب  اجل��زء  ويعود  الالعبني،  انتقال  �سفقات 
كانون  يف  الإ���س��ب��اين  بر�سلونة  اىل  كوتينيو  فيليبي  ال��ربازي��ل��ي  رح��ي��ل 
يف  ا�سرتليني  جنيه  مليون   142 �سخت  والتي   ،2018 الثاين/يناير 

خزينة ليفربول.
يف املقابل اأنفق النادي مبالغ طائلة يف �سوق النتقالت خالل الفرتة املالية 
 - اأوك�ساليد  األيك�س  �سالح،  حممد  امل�سري  اأمثال  مع  بتعاقده  نف�سها، 
ت�سامربلين، ال�سكتلندي اأندرو روبرت�سون، دومينيك �سولنكي واملدافع 
الهولندي فريجل فان دايك، اأغلى مدافع يف العامل )75 مليون جنيه(.

وقال املدير املايل لليفربول اأندي هيوز اإن “النتائج املالية تتقلب اعتمادا 
على تكلفة تبادل الالعبني وتوقيت ال�سداد، ولكن ما هو وا�سح يف النتائج 

الأخرية زيادة يف �سالبة الركيزة املالية والأرباح التي ت�ستثمر يف الت�سكيلة 
والبنى التحتية«.

واأردف “منذ الفرتة الزمنية للتقرير، والتي م�سى عليها نحو 12 �سهرا، 
تابعنا ا�ستثمارنا يف الت�سكيلة نحقق تقدما كبريا يف النادي«.

وحققت من�سات و�سائل التوا�سل الجتماعي اخلا�سة بالنادي منوا ب�12 
باملئة، و�سهد اأيار مايو 2018 اأعلى ن�سبة من امل�ساهدة على “يوتيوب” 

لفريق يف الدوري النكليزي املمتاز وثالث اأعلى ن�سبة لناٍد يف العامل.
ويحتل ليفربول، ال�ساعي اىل حتقيق لقب بطولة اإنكلرتا للمرة الأوىل 
منذ عام 1990، املركز الثاين يف الرتتيب بفارق الأهداف عن املت�سدر 

وحامل اللقب مان�س�سرت �سيتي الذي خا�س مباراة اأكرث.

ليفربــول يحقــق �أرباحــا قيا�سيــة بـ 137 مليــون دولر 

خدمة  ت�����س��ل�����س��ي  ي�����س��دي��ه  اأن  ل��ي��ف��رب��ول  ي���اأم���ل 
الأق��ل مع م�سيفه  تعادله على  اأو  بفوزه  كبرية 
يف  الأح���د  غ��داً  اللقب  حامل  �سيتي  مان�س�سرت 
ال����دوري الإن��ك��ل��ي��زي لكرة  ال�26 م��ن  امل��رح��ل��ة 
ال�سدارة من  ا�ستعادة  اأج��ل  وذل��ك من  ال��ق��دم، 

فريق املدرب الإ�سباين جو�سيب غوارديول.
وبعدما اأفاد من �سقوط �سيتي اأمام نيوكا�سل 
 5 ب��ف��ارق  ع��ن��ه  ل��الب��ت��ع��اد   ،)2-1(
ن��ق��اط ب��ع��دم��ا ت��ع��ادل ب����دوره مع 
عاد   ،)1-1( ���س��ي��ت��ي  ل��ي�����س��رت 
الفارق بني الفريقني لي�سبح 
ف��وز حامل  ث��الث نقاط بعد 
ال��ل��ق��ب ع��ل��ى اأر���س��ن��ال 1-3 
واكتفاء  امل��ا���س��ي،  الأح����د 
رج�����ال امل������درب الأمل�����اين 
بالتعادل  ك��ل��وب  ي��ورغ��ن 
الإث����ن����ني م���ع و����س���ت هام 

.1-1
ث���م جن���ح ���س��ي��ت��ي الأرب����ع����اء يف ازاح���ة 
الأه���داف  ب��ف��ارق  ال�����س��دارة  ليفربول ع��ن 
بفوزه على جار الأخري ايفرتون يف ملعب 
من  م��ق��دم��ة  م���ب���اراة  يف  -2�سفر  الأخ�����ري 
املرحلة 27 ب�سبب ان�سغاله بنهائي م�سابقة 
يجمعه  الذي  املحرتفة  الأندية  رابطة  كاأ�س 

بخ�سمه املقبل ت�سل�سي.
ليفربول  اأم��ام  ال�سبت  قائمة  الفر�سة  و�ستكون 
ال�سدارة  وا�ستعادة  النت�سارات  �سكة  اىل  للعودة 
الذي  ب��ورمن��وث  ي�ست�سيف  عندما  م��وق��ت��ا،  ول��و 
اأي هدف  ي�سجل  اأن  12 هدفا دون  �سباكه  تلقت 
يف املواجهات الثالث الأخرية التي جمعته بفريق 

“احلمر«.
وي����درك رج���ال ك��ل��وب اأن اخل��ط��اأ مم��ن��وع يف هذه 
حلم  حتقيق  اأرادوا  م��ا  اإذا  امل��و���س��م  م��ن  امل��رح��ل��ة 
الفوز باللقب للمرة الأوىل منذ 1990، ل�سيما 
املرحلة  يف  للغاية  �سعبة  مواجهة  تنتظرهم  اأن��ه 
املقبلة، املقررة يف الأ�سبوع بعد القادم ب�سبب اقامة 
الكاأ�س  م�سابقة  م��ن  اخل��ام�����س  ال����دور  م��ب��اري��ات 
املقبل، �سد م�سيفه وغرميه مان�س�سرت  الأ�سبوع 
بايرن  �سيفه  باأيام  قبلها  مواجهته  بعد  يونايتد 
م��ي��ون��ي��خ الأمل������اين يف ذه�����اب ث��م��ن ن��ه��ائ��ي دوري 

ال�سكتلندي  ليفربول  م��داف��ع  وراأى  الأب���ط���ال. 
املباراتني  يف  ح�����س��ل  م���ا  اأن  روب��رت�����س��ون  اأن������درو 
ه��ام حني  وو���س��ت  �سيتي  لي�سرت  الأخ��ريت��ني �سد 
�سوى  لي�س  ال��ت��ق��دم،  ه��دف  �ساحب  فريقه  ك��ان 
ال�سبت  اإيجابية  بنتيجة  تعوي�سها  بامكان  زل��ة 
باأن  ال��ق��ول  ميكنني  “ل  م�سيفا  ب��ورمن��وث،  �سد 
التوتر بداأ يظهر. النا�س يتحدثون عن ال�سغط 
لأنه مل ي�سبق لنا اأن وجدنا اأنف�سنا يف هذا املوقع 
)مناف�سون جديون على اللقب(، لكننا يف �سباط/
على  ط���وي���ال(.  زال  م��ا  امل��و���س��م  اأن  )اأي  ف��رباي��ر 

اجلميع ال�سرتخاء وحماولة ال�ستمتاع«.
فريقهم  ي��ح��ق��ق  اأن  ل��ي��ف��رب��ول  م�سجعو  وي���اأم���ل 
املطلوب منه يف مباراة ال�سبت، قبل التفرغ ملتابعة 
ب���ني �سيتي  ���س��اع��ة   24 ب��ع��د  امل��رت��ق��ب��ة  امل��واج��ه��ة 
م�سابقة  لنهائي  “بروفة”  يف  ت�سل�سي  و�سيفه 

كاأ�س الرابطة املقرر يف 24 �سباط/فرباير.
ليفربول  يبقوا  ب��اأن  لعبيه  غ��واردي��ول  وحت��دى 
الأح��د يف  ت�سل�سي  على  الفوز  خ��الل  خلفهم من 
الذهاب  مباراة  خل�سارة  والثاأر  الحتاد”،  “�ستاد 

اأمام النادي اللندين بهدفني نظيفني.
الكبري،  ي��اأت��ي الخ��ت��ب��ار  “الآن  غ���واردي���ول  وق���ال 
على  ح�سل  رائ��ع  فريق  ت�سل�سي  الكبري.  الهدف 
الأحد،  التح�سري” مل��ب��اراة  اأج���ل  م��ن  اأي���ام  �سبعة 
م��ب��اراة يف منت�سف  ال���ذي خ��ا���س  ل�سيتي  خ��الف��ا 
باأنها  امل��واج��ه��ة  اي��ف��رت��ون، م�سنفا  �سد  الأ���س��ب��وع 
لنا يف عطلة نهاية  بالن�سبة  “حقا مباراة نهائية 
الأ�سبوع احلايل. اإذا متكنا من احل�سول على هذه 
بالن�سبة  كبرية  خطوة  �سي�سكل  فذلك  النقاط، 

لنا«.
اللندين  اجل���ار  اأم����ام  قا�سيتني  ه��زمي��ت��ني  وب��ع��د 
)�سفر4-(،  وب����ورمن����وث  )�سفر2-(  اأر����س���ن���ال 
بفوزه  املا�سية  املرحلة  يف  توازنه  ت�سل�سي  ا�ستعاد 
ما جعله  -5�سفر  ت��اون  هادر�سفيلد  على  الكبري 
يحافظ على م��رك��زه ال��راب��ع الأخ���ري امل��وؤه��ل اىل 
دوري الأبطال املو�سم املقبل، بفارق نقطتني اأمام 
املوقت  مدربه  بقيادة  املتجدد  يونايتد  مان�س�سرت 
اأويل غونار �سول�سكاير، والذي �سيكون  الروجي 
�ساري  ماوريت�سيو  الإيطايل  امل��درب  رجال  خ�سم 
يف 18 ال�سهر احلايل يف الدور اخلام�س مل�سابقة 
ال�سلحة  ج��ان��ب  اىل  ت�سل�سي،  وي��ع��ول  ال��ك��اأ���س. 

الأخرى مثل البلجيكي اإدين هازار، على مهاجمه 
ال�سبت  اأ�سبح  ال��ذي  هيغواين  غونزالو  اجلديد 
ث��ن��ائ��ي��ة يف  ي�سجل  اأول لع���ب  ه��ادر���س��ف��ي��ل��د  ���س��د 
بريدج”  “�ستامفورد  ملعب  على  الأول  ظ��ه��وره 
ذلك  ح��ق��ق  ح���ني   2000 اأغ�����س��ط�����س  اآب  م��ن��ذ 

الكرواتي ماريو �ستانيت�س اأمام و�ست هام.
و�سيكون م�سجعو مان�س�سرت يونايتد خلف اجلار 
الأخ��ري، وذلك  �سيتي رغم اخل�سومة مع  اللدود 
ف��وز رج��ال غ��واردي��ول على ت�سل�سي �سي�سمح  لأن 
اىل  ب��ال�����س��ع��ود  احلمر”  “ال�سياطني  ل��ف��ري��ق 
بقيادة  انتفا�ستهم  وا�سلوا  حال  يف  الرابع  املركز 
���س��ول�����س��ك��اي��ر ح��ني ي��ح��ل��ون ال�����س��ب��ت ���س��ي��وف��ا على 

فولهام القابع يف املركز قبل الأخري.
مورينيو  ج����وزي����ه  ال����ربت����غ����ايل  رح����ي����ل  وم����ن����ذ 

للفريق،  ال�سابق  بالهداف  موقتا  وال�ستعانة 
مبارياته  من   7 يف  منت�سرا  يونايتد  خرج 

ب��ق��ي��ادة الروجي  ال����دوري  ال��ث��م��اين يف 
حال  ويف  ه����زمي����ة،  اأي  ودون 

اأ���س��اف ف���وزا ج��دي��دا ال�سبت 
�سي�سبح رابعا ولو موقتا.

لكن الأهم بالن�سبة لالعب 
و����س���ط���ه الإ�����س����ب����اين اأن������در 

نخطىء  “ل  اأن  ه�����ريي�����را 
بالتفكري اأبعد من مباراة فولهام. 

�ستكون مباراة هامة جدا بالن�سبة لنا 
مع  لنتعامل  �سيتي.  ي��الق��ي  ت�سل�سي  لأن 

امل�ساألة كل مباراة على حدة، لأن خ�سارة مباراة 
واحدة �ستجعلك تندم” على الفر�سة التي كانت 

اأمام الفريق.
الثالث  توتنهام  يبحث  “وميبلي”،  ملعب  وعلى 
ال��راب��ع تواليا حني يتواجه الأح��د مع  ف��وزه  عن 
الأربعاء بورو�سيا  اأن ي�ستقبل  �سيتي، قبل  لي�سرت 
ذهاب  الأمل����اين، يف  ال����دوري  دورمت���ون���د، مت�سدر 

الدور ثمن النهائي مل�سابقة دوري الأبطال.
اأر�سنال  ال�����س��ب��ت  ي��ل��ع��ب  الأخ������رى،  امل��ب��اري��ات  ويف 
ايفرتون،  مع  وات��ف��ورد  هادر�سفيلد،  م�سيفه  مع 
بال�س  كري�ستال  �سيتي،  كارديف  مع  �ساوثمبتون 

مع جاره و�ست هام، برايتون مع برينلي.
وتختتم املرحلة الإثنني بلقاء ولفرهامبتون مع 

نيوكا�سل.

ليفربول ميني النف�ش بخدمة من البلوز

معركـــة ناريـــة بـــني مان�س�ستـــر �سيتـــي وت�سيلـ�ســـي

•• العني-وام:

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
للقوات امل�سلحة ام�س.. �سباق الهجن الرتاثي فى 

ميدان رماح ل�سباقات الهجن يف مدينة العني.
بن  ط��ح��ن��ون  ال�سيخ  �سمو   .. ال�����س��ب��اق  �سهد  ك��م��ا 

حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو 
����س���وؤون الرئا�سة  ال�����وزراء وزي����ر  رئ��ي�����س جم��ل�����س 

وال�سيخ ذياب بن طحنون اآل نهيان.
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  واأك��د �ساحب 
على  املحافظة  اأهمية   .. الفعاليات  خالل  نهيان 
�سعبيا  م��وروث��ا  باعتبارها  ال��رتاث��ي��ة  ال��ري��ا���س��ات 

ع��ري��ق��ا ي���رب���ط احل���ا����س���ر ب��امل��ا���س��ي وج������زءا من 
هويته  وم��ك��ون��ات  الإم����ارات  جمتمع  خ�سو�سية 
العربية  وت��ق��ال��ي��ده  وع��ادات��ه  وثقافته  الوطنية 

الأ�سيلة.
دائما  الأ�سيل  الوطني  ال���رتاث  اإن  �سموه  وق��ال 
ن�ساأتها  منذ  الدولة  قيادة  ورعاية  اهتمام  حمل 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ي��د  على 

اأبناء  ل��دى  ال��ذي غر�س  ث��راه«  نهيان »طيب اهلل 
الإمارات حمبة موروث وطنهم وتقاليده وهويته 
عليه  ت�سري  ال��ذي  النهج  وه��و   .. عليه  واحلفاظ 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكيمة  القيادة 
الدولة »حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 

اهلل« .
واأ�سار �سموه اإىل اأن �سباقات الهجن من الريا�سات 

الأ�سيلة التي نحر�س على اأن تتوارثها الأجيال 
حيث حظت باهتمام الآباء والأج��داد ليمتد هذا 
ك���ل مظاهر  ال�����س��ب��اب رغ���م  اإىل ج��ي��ل  اله��ت��م��ام 
مما   .. بالدنا  ت�سهدها  التي  والتطور  احل�سارة 
موروثه  ب�سون  الإم���ارات  جمتمع  اهتمام  يوؤكد 
على  الأ�سيلة  تقاليده  على  واحل��ف��اظ  ال�سعبي 
م���دى الأزم������ان . ودع����ا ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان جيل ال�سباب اإىل اأهمية 
الأ�سيلة  والقيم  والتقاليد  ب��ال��ع��ادات  التم�سك 
واحلفاظ على هويتهم الوطنية من اأجل تر�سيخ 
وتاريخه  واأ���س��ال��ت��ه  بعراقته  للوطن  انتمائهم 
وت���راث���ه. وك���ان ال�����س��ب��اق ال���رتاث���ي ق��د ���س��ارك به 
على  الأج��ي��ال  حر�س  يعك�س  مبا  املنطقة  اأ�سبال 

ممار�سة ريا�سة الهجن الأ�سيلة.

�سهد �سباقا للهجن يف منطقة رماح مبدينة العني

حممد بن ز�يد: �لرت�ث �لوطني �لأ�سيل د�ئما حمل �هتمام ورعاية �لقيادة 



يعتزم مقا�ساة و�لدّيه لجنابه دون �ذنه!
بع�س اخلالفات العائلية تزداد حدتها فيلجاأ اأطرافها اإىل الق�ساء 
اأعلن  غريبة  واقعة  يف  لكن  العائلة.  نطاق  داخ��ل  حلها  ف�سل  بعد 
اأنه  م��ع  غ��ري��ب،  ل�سبب  وال��دّي��ه  يعتزم مقا�ساة  اأن���ه  ه��ن��دي  ���س��اب 

يحبهما كثرياً، فما هو؟
غريبة وخمتلفة هي الأ�سباب التي تدفع باأفراد العائلة اإىل اللجوء 
امل��ال، لكن يف  اأم��ر ما، كاملرياث واخل��الف ب�ساأن  للق�ساء للبت يف 
حادثة تفوق اخليال ك�سف �ساب هندي اأنه ب�سدد رفع دعوى على 
والديه لأنهما اأجنباه دون موافقته. ورغم غرابة هذا فاإن لالأمر 
األ"  تي  "اأر  موقع  يقول  كما  جدية،  من  تخلو  ل  التي  تفا�سيله 

الأملاين.
ي�سري ال�ساب الهندي رافائيل �سامويل"27 عاماً" اإىل اأنه يعتقد 
اأن والديه ارتكبا خطاأ عندما اأجنباه دون اأخذ اإذنه امل�سبق. ويقول 
�سامويل، الذي يطلق على نف�سه على مواقع التوا�سل الجتماعي 
جيدة  وعالقتنا  كثرياً،  والدّي  "اأحب   :"Nihilanand" ت�سمية
للغاية. لكنهما اأجنباين ملتعتهما اخلا�سة فقط". وي�سيف ال�ساب 
برينت" الهندية" مت�سائاًل:  "ذا  الهندي يف مقابلة مع �سحيفة 
اإىل هذا العامل واإجباره على تكوين م�ستقبل مهني.  طفل  "جلب 
األي�س هذا اختطافاً وعبودية". ويتبع ال�ساب الهندي املنحدر من 
مدينة مومباي مذهب الال اإجنابية وهو باخت�سار توجه فل�سفي 

ينظر نظرة �سلبية للقدوم للحياة اأو الولدة.

�إ�سابات �حل�سبة تغزو �أوروبا 
اأوروب��ا �سجلت عددا قيا�سيا من  اإن  قالت منظمة ال�سحة العاملية 
اإىل  جزئيا  ذل��ك  ويرجع  املا�سي  العام  باحل�سبة  الإ�سابة  ح��الت 

تزايد عدد البوؤر التي يرف�س فيها الآباء تطعيم اأطفالهم.
قيا�سية من  اأع���داد  نف�سه حت�سل  ال��وق��ت  يف  اأن��ه  املنظمة  وذك���رت 
ارت��ف��اع حالت  اأن  الآم���ال يف  ينع�س  التطعيم مم��ا  على  الأط��ف��ال 
العدوى لن يدوم. وقالت يف بيان "كان التقدم متفاوتا بني الدول 
الأفراد  ت��رك جتمعات متزايدة من  ال��واح��دة مما  الدولة  وداخ��ل 
املعر�سني لالإ�سابة دون حماية وهو ما اأ�سفر عن عدد قيا�سي من 
مر�س فريو�سي  واحل�سبة   ."2018 بالفريو�س يف عام  امل�سابني 
�سديد العدوى ميكن اأن ي�سبب فقدان ال�سمع واعتاللت دماغية 
اأن  ال�سديدة. ويجب  لدى الأطفال وقد يوؤدي للوفاة يف احلالت 
انت�سار  ال�سكان ملنع  املئة من  95 يف  التطعيم نحو  تغطي حمالت 
مكافحة  ح��م��الت  ت�سعى  ال��ب��ل��دان  م��ن  ال��ع��دي��د  ويف  ال��ف��ريو���س. 
الرغم من  اأبنائهم على  الآب��اء عن حت�سني  ثني  اإىل  التطعيمات 
الأدلة العلمية القوية على اأن اللقاحات اآمنة وفعالة. ويف املنطقة 
مليون   900 نحو  تغطي  التي  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  الأوروبية 
العام  باحل�سبة  دولة   47 �سخ�س يف   82600 نحو  اأ�سيب  ن�سمة، 

املا�سي وهو اأعلى رقم يف هذا العقد. وتويف 72 من بني هوؤلء.

�نهيار ثلجي يحا�سر 10 �أ�سخا�ش
حتاول فرق الإنقاذ الو�سول ملوقع انهيار ثلجي اأ�سفر عن حما�سرة 
10 اأ�سخا�س يف اجلزء التي ت�سيطر عليه الهند من اإقليم ك�سمري 
املنطقة، على ما ذكرت  الثلوج بكثافة يف  بعد يومني من ت�ساقط 
ال�����س��رط��ة. ووق����ع الن��ه��ي��ار يف م��رف��ق اإط���ف���اء م�����س��اء اخل��م��ي�����س يف 
منطقة بانهال يف منطقة ك�سمري. وكان �ستة �سرطيني و�سجينان 

و�سخ�سان اآخران جلوؤوا للمرفق هربا من عا�سفة قوية.
لوكالة  ب��اين  براكا�س  �سوايام  ك�سمري  يف  ال�سرطة  مفت�س  وق��ال 
ب�سب  الآن  حتى  �سخ�س  اأي  اإن��ق��اذ  من  نتمكن  "مل  بر�س  فران�س 

الطق�س ال�سيء والرتاكم الكبري للثلوج".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�ختبار يك�سف قدر�ت مده�سة لالأ�سماك
قال علماء اإن �سمكة �سغرية تعي�س يف �ُسعب مرجانية مدارية تعرفت على نف�سها يف مراآة وهو ما يثري ت�ساوؤلت 

ب�ساأن تقييم قدرات الوعي الذاتي والقدرات املعرفية لدى احليوانات.
الراأ�س  م��راآة لأ�سماك من ف�سيلة  ال��ذات يف  التعرف على  اختبار  العلماء  اأج��رى خاللها  الدرا�سة جتارب  و�سملت 
امللون التي تعي�س يف ال�سعب املرجانية. وابتكر العلماء هذا الختبار يف عام 1970 لقيا�س مدى الوعي الذاتي عند 
احليوانات. ويف جتارب اأجريت يف حو�س بجامعة اأو�ساكا �سيتي يف اليابان و�سع الباحثون عالمة باللون البني على 

ج�سد الأ�سماك اخلا�سعة لالختبار ل ميكن روؤيتها �سوى عن طريق مراآة.
وقال الباحثون اإن الأ�سماك حاولت اإزالة العالمة عن طريق حك اأج�سادها يف اأ�سطح �سلبة بعدما �ساهدت نف�سها يف 

املراآة لكنها مل حتاول فعل ذلك اأبدا يف غياب املراآة مما ي�سري اإىل اأنها تعرفت على �سورتها يف املراآة.
وعندما و�سع الباحثون عالمة �سفافة غري مرئية بدل من البنية مل حتاول الأ�سماك اإزالتها.

واجللد  الطفيليات  على  �سنتيمرتات  ع�سرة  منها  الواحدة  طول  يبلغ  التي  الأ�سماك  من  الف�سيلة  هذه  وتتغذى 
هذه  الباحثون  و�سعها  التي  البنية  العالمة  وت�سبه  املرجانية  ال�سعب  يف  تعي�س  اأخ��رى  اأ�سماك  عن  املن�سلخ  امليت 

الطفيليات.
وقال األيك�س جوردان خبري علم الأحياء التطوري يف معهد ماك�س بالنك الأملاين املتخ�س�س يف علم الطيور والذي 
راأ�س فريق الدرا�سة املن�سورة يف دورية "بي.اإل.اأو.اإ�س بيولوجي" اإن الأ�سماك "اأظهرت �سلوكا خالل اختبار املراأة 

ميكن اعتباره دليال على التعرف على الذات لدى الكثري من الأنواع الأخرى".
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�لثوم ي�ساهم يف �لإ�سابة بالنفخة 
عادة ما ي�ساب املرء بانتفاخ يف املعدة بعد الإفراط يف تناول الطعام، اأو بعد 
تناول طعام ي�سعب ه�سمه، فاإذا كنت تعاين من انتفاخ املعدة بانتظام فقد 
يرجع هذا اإىل بع�س املكونات املوجودة يف وجباتك والتي ي�سعب ه�سمها. 

وعلى الرغم من فوائده الكثرية ابتداء من خف�س الكولي�سرتول وانتهاء 
التي ي�سعب  املكونات  اأح��د  الثوم  ال��دم، ميثل  ال�سكر يف  بتنظيم م�ستويات 
ه�سمها والتي تت�سبب بانتفاخ املعدة.  وبح�سب اأخ�سائي التغذية الدكتور 
املعدة هو احتوائه على  الثوم بانتفاخ  ال�سبب وراء ت�سبب  جيل هارت، فاإن 
الكربوهيدرات  اأن��واع  اأح��د  " اأوك��ريا دي مونو �سوكاريدي�س"، وهو  عن�سر 
فعندما مير عرب  الأم��ع��اء.  ب�سهولة يف  وامت�سا�سها  تفكيكها  يتم  ل  التي 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  ينتج  الأم���ع���اء،  بكترييا  م��ع  ويتالم�س  الدقيقة  الأم��ع��اء 
اأن  ميكن  امله�سوم  غري  الثوم  اأن  كما  وال�سوائل.   الغازات  الكربوهيدرات 
ي�سبح كالإ�سفنج، حيث ي�سحب املياه اإىل الأمعاء ويح�سرها هناك، الأمر 
الذي يوؤدي اإىل ال�سعور بالنتفاخ اأو الإ�سهال اأو الإم�ساك.  ويعتقد الدكتور 
هارت باأن عوامل اأخرى مثل الإجهاد وتناول امل�سادات احليوية وامل�سكنات، 
والأغذية امل�سنعة ميكن ت�ساهم اأي�ساً يف زيادة ال�سعور بالنفخة، بح�سب ما 

ورد يف �سحيفة اإك�سرب�س الربيطانية. 

�لبي�ساء  بالد�ر  �لدويل  باملعر�ش  ن�سر  د�ر   700
اأم�����س اجلمعة يف  البي�ساء  ب��ال��دار  وال��ك��ت��اب  للن�سر  ال���دويل  امل��ع��ر���س  ب���داأ 
ا�ستقبال زائريه مع بداية الدورة اخلام�سة والع�سرين التي تقام مب�ساركة 

اأكرث من 700 دار ن�سر من نحو 40 دولة.
املغربية حتى  اململكة  الذي ي�ستمر يف  املعر�س  اإ�سبانيا �سيف �سرف  وحتل 

ال�سابع ع�سر من فرباير- �سباط.
الأول  اأم�س  املعر�س  افتتح  العثماين  الدين  �سعد  احلكومة  رئي�س  وك��ان 
اخلمي�س يرافقه وزير الثقافة والت�سال حممد الأعرج وعدد من الوزراء 
اإ�سبانيا  اختيار  اإن  لل�سحفيني  ت�سريحات  العثماين يف  وقال  وامل�سوؤولني. 
الأو�سع  الثقافات  على  املغرب  انفتاح  على  دليل  ال�سنة  لهذه  �سرف  �سيف 

انت�سارا يف العامل.
وي�سمل جناح اإ�سبانيا يف املعر�س 700 عنوان كتاب اإ�سافة اإىل تنظيم 40 
ن�ساطا. ونقلت وكالة املغرب العربي لالأنباء عن ال�سفري الإ�سباين يف املغرب 
منا�سبة  ي�سكل  املعر�س  هذا  اإن  قوله  رودريجز  هو�ساليتر  دييز  ريكاردو 
مواتية لت�سليط ال�سوء على العالقات اخلا�سة التي جتمع البلدين، كما 

اأنها دعوة للجمهور املغربي لالنفتاح اأكرث على اللغة الإ�سبانية.
املغرب  كاتبا و�ساعرا ومرتجما من   350 املعر�س نحو  اأن�سطة  ي�سارك يف 
وديع  اللبناين  يحييها  �سعرية  اأم�سية  الأن�سطة  هذه  بني  ومن  وخارجه. 
جائزة  ت�سليم  حفل  وكذلك  لل�سعر  العاملية  الأركانة  بجائزة  الفائز  �سعادة 

ابن بطوطة لأدب الرحلة.

بافتا تعلق تر�سيح 
�سينجر 

الربيطانية  الأك���ادمي���ي���ة  ع��ل��ق��ت 
والتلفزيون  ال�����س��ي��ن��م��ا  ل���ف���ن���ون 
فيلم  خم�����رج  ت��ر���س��ي��ح  "بافتا" 
"بوهيميان  البوهيمية"  "امللحمة 
لنيل  �سينجر  ب��راي��ان  راب�سودي" 
ج��ائ��زة يف احل��ف��ل ال���ذي ي��ق��ام يوم 

غد الأحد بعد اتهامه بالتحر�س.
وكان �سينجر "53 عاما" مر�سحا 
بريطاين  ف��ي��ل��م  اأف�������س���ل  ف��ئ��ة  يف 
م���ع امل��ن��ت��ج ج���راه���ام ك��ي��ن��ج وكاتب 
ال�����س��ي��ن��اري��و اأن���ت���وين م��ك��ارت��ن عن 
ال�سرية  ي���ت���ن���اول  ال������ذي  ال��ف��ي��ل��م 
الذاتية لفرقة الروك الربيطانية 
الأك����ادمي����ي����ة قالت  ل���ك���ن  ك����وي����ن. 
موقعها  ع����ل����ى  ُن���������س����ر  ب�����ي�����ان  يف 
�سينجر  اأخطرت  اإنها  الإلكرتوين 
بتعليق تر�سيحه "يف �سوء اتهامات 

حديثة �سديدة اخلطورة".
على  الآن  ح��ت��ى  رد  اأي  ي����رد  ومل 
ر���س��ائ��ل اإل��ك��رتون��ي��ة م��ر���س��ل��ة اإىل 
وكيل اأعمال �سينجر وحماميه كما 
الت�سالت  على  رد  هناك  يكن  مل 

الهاتفية.
وقال البيان "تعترب بافتا ال�سلوك 
املزعوم غري مقبول كلية ول يتفق 
مع قيمها. اأدى هذا لتعليق تر�سيح 

ال�سيد �سينجر".
ال�سيد  بنفي  بافتا  "تعلم  واأ���س��اف 
امل�����زاع�����م. لذلك  ل���ه���ذه  ���س��ي��ن��ج��ر 
�ساريا حتى تت�سح  التعليق  �سيظل 

نتيجة التهامات".
اأي تفا�سيل  ومل تذكر الأكادميية 
ب�����س��اأن ه���ذه امل���زاع���م. ك��ان��ت جملة 
يف  ن�سرت  الأمريكية  "اأتالنتك" 
ال�سهر املا�سي مقال ذكر اأن اأربعة 

رجال اتهموا �سينجر بالتحر�س .

و�لدة �ساينا تطالب ب�سحب 
و�سايتها على �بنتها 

النجمة   وال��دة  طوين   قالت  طوكيو 
بالك �ساينا ، اإن بالك يجب اأن تتخّلى 
ُموؤّقتة،  ل��ف��رتٍة  اب��ن��ت��ه��ا  و���س��اي��ة  ع��ن 
وذلك لأنها ل تعي�س اأو�ساعاً ُم�ستقرة 
و�سعها  اإن  ب��ل  احل��ال��ي��ة،  ال��ف��رتة  يف 
موقع  وبح�سب  ف�سيئاً.  �سيئاً  ي�سوُء 
ابنتها  ح��ي��اة  ط��وين  و�سفت   ،TMZ
ب�"املُزرية"، واأّنه يجب اأن تبقي ابنتها 
مع والدها   الفرتة  هذه  "درمي" يف 
روؤية  اأن  واأ�سافت  كاردا�سيان ،  روبرت 
بها  والع����رتاف  املُ��زري��ة  ابنتها  حالة 
وجاءت  ل��ل�����س��واري��خ.  اخ���رتاع���اً  لي�س 
�سل�سلة  بعد  ه��ذه،  ط��وين  ت�سريحات 
من امل�ساكل التي تعي�سها بالك، ففي 
بالعديد  نف�سها  ُتقحم  كانت  البداية 
من الِعراكات، ف�ساًل عن اأّنها تواجه 
الذي   ال�����ّس��اب��ق  حبيبها  ���س��د  ق�سية 

اّتهمته بالتحّر�س بها.

زو�ج ي�سمد ثالث دقائق فقط
عرفت اأحد املحاكم الكويتية واقعة طالق "غري عادية"، 
حيث اأ�سرت امراأة كويتية على طلب الطالق من زوجها 
بعد مرور ثالث دقائق فقط على عقد قرانهما، مما اأثار 

الكثري من اجلدل. فما هو �سبب ح�سول الطالق؟
يف واقعة غريبة، طلبت �سيدة كويتية الطالق بعد ثالث 
اإعالم  و���س��ائ��ل  نقلت  ح�سبما  زواج��ه��ا،  م��ن  فقط  دق��ائ��ق 
الزيجة هي  نيوز" اأن هذه  "كويت  وذك��ر موقع  كويتية. 
القا�سي على  واف���ق  بعدما  ال��ك��وي��ت،  ت��اري��خ  الأق�����س��ر يف 
اإبطال الزواج قبل مغادرة الزوجني القاعة نف�سها ، حيث 

مت عقد القران.
ومبجرد اإمتام الزوجني مرا�سم زواجهما، تعرثت الزوجة 
وهي تهم باخلروج �سحبة زوجها الذي �سخر منها بدل 
ذلك  م��ن  الأك���رث  ب��ل  ت��وازن��ه��ا،  ا�ستعادة  على  م�ساعدتها 
الزوجة  غ�سب  اأث��ار  ال��زوج  ت�سرف  ب�"الغبية".  و�سفها 

التي طلبت من القا�سي اإبطال عقد زواجهما.
بني  الفعل  ردود  من  الكثري  اأث���ارت  ه��ذه  الطالق  واقعة 
البع�س  التوا�سل الجتماعي.  رواد وم�ستخدمي و�سائل 

اأيد موقف الزوجة لأنها مل حتَظ بالحرتام الالزم.

دينا�سور برقبة ذ�ت قرون مدببة 
دينا�سور جديد مت  درا�سة علمية على  نتائج  يوم  ُن�سرت 
اكت�سافه يف منطقة باتاجونيا له عنق ذو اأ�سواك كبرية اأو 
قرون. وكان قد مت اكت�ساف احلفرية النادرة يف عام 2013 
وتوفر �سورة وفكرة عن اأحد اأمناط اأو اأ�سكال احليوانات 
الأر�س.  على  تعي�س  كانت  التي  لالهتمام  اإث��ارة  الأك��رث 
من  تخرج  وطويلة  ب��ارزة  نحيفة  قرونا  ال�سورة  وتظهر 

عنق دينا�سور من نوع باجادا�سورا�س بروني�سبيناك�س.
ويفرت�س الباحثون اأن القرون مغطاة بالكرياتني لت�سبه 
كثريا القرون املوجودة لدى احليوانات ذات القرون على 

كوكب الأر�س اليوم.
ويعتقد  الأع�ساب  اأكل  على  يعي�س  الدينا�سور  وكان هذا 

الباحثون اأنه كان ي�ستخدم القرون للدفاع عن النف�س.

�أد�ة للتنبوؤ بعودة ح�سوة �لكلية
احل�سوة  ت�سّكل  بكيفية  معرفة  وج��ود  م��ن  ال��رغ��م  على 
حتى  ب��الإم��ك��ان  يكن  مل  عودتها  باحتمال  التنبوؤ  اأن  اإل 
اأداة جديدة تعتمد  اإىل  تو�سل باحثون من مايوكلينيك 
على جمموعة من عوامل اخلطر. و يعرف كل من �سبق 
له الإ�سابة بح�سا الكلى اأهمية عدم عودة احل�سوة مرة 

اأخرى لتفادي تكرار الآلم.
وق���د وج���د ال��ب��اح��ث��ون اأن اإ���س��اب��ة رج���ل ���س��اب ل��دي��ه وزن 
لتكرار معاودة  الأك��رث عر�سة  الكلى جتعله  زائ��د بح�سا 
�سبق  التي  امل��راأة  ترتيب اخلطر  ويلي ذلك يف  احل�سوة. 
بح�سوة  اأ�سيبوا  وم��ن  باحل�سوة،  والإ�سابة  احلمل  لها 

قطرها ما بني 3 و6 ملم.
"مايوكلينيك  دوري���ة  يف  ُن�����س��رت  ال��ت��ي  النتائج  وبح�سب 
برو�سيدينج" ل توؤثر هذه العوامل على من �سبق اإ�سابته 

باحل�سوة مرتني اأو 3 مرات.
 11 اإىل   5 وتزداد احتمالت معاودة ح�سوة الكلى خالل 
تاريخ  هناك  ك��ان  اإذا  خا�سة  الأوىل،  الإ���س��اب��ة  م��ن  �سنة 

عائلي لدى الأقارب مع امل�سكلة. هايدي كلوم خالل ح�سورها حفل اأف�سل الفنانني اجلدد يف �سبوتيفي يف متحف هامر بلو�ش اأجنلو�ش. ا ف ب

�خرت�ق �سبكة 
حو��سيب برملانية

اأم�س  الأ����س���رتايل  ال��ربمل��ان  ك�سف 
تعر�ست  ح���وا����س���ي���ب���ه  ���س��ب��ك��ة  اأن 
اأمنية"  "حادثة  واإىل  ل��الخ��رتاق 

غري حمددة موؤكدا فتح حتقيق.
بيان  يف  ال��ربمل��ان  �سلطات  وق��ال��ت 
ل�سبكة  اأم���ن���ي���ة  ح����ادث����ة  "عقب 
حوا�سيب الربملان، مت تطبيق عدد 
ال�سبكة  الإج������راءات حل��م��اي��ة  م��ن 

وم�ستخدميها".
على  التعليق  امل�����س��وؤول��ون  ورف�����س 
طبيعة اخلرق الأمني الإلكرتوين 
اأدلة  هناك  لي�س  اإن��ه  قالوا  لكنهم 

ت�سري اإىل اخرتاق للبيانات.
اأدلة  لدينا  "لي�س  البيان  واأ���س��اف 
للتاأثري  حم��اول��ة  اأن��ه��ا  اإىل  ت�سري 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ع��م��ل��ي��ات ب��رمل��ان��ي��ة اأو 
اأو  ان���ت���خ���اب���ي���ة  ع���رق���ل���ة ع���م���ل���ي���ات 

�سيا�سية اأو التاأثري عليها".
ان�سب  الفوري  "تركيزنا  وا�ساف 
وحماية  ال�����س��ب��ك��ة  ت����اأم����ني  ع���ل���ى 

البيانات وامل�ستخدمني".
اخلا�سة  ال�سر  كلمات  تغيري  ومت 
وقال  اح��رتازي.  كاإجراء  بال�سبكة 
رئي�س الوزراء �سكوت موري�سون اإنه 
"لي�س هناك  اُبلغ بامل�ساألة م�سيفا 
احلكومة  دوائ���ر  اأن  اإىل  ي�سري  م��ا 
اأو وكالت كانت م�ستهدفة يف مثل 
مديرية  واأك������دت  اخلرق".  ذل����ك 
اأنها  اإىل  الأ���س��رتال��ي��ة  الإ�����س����ارات 
ت���ت���ع���اون م���ع ال����ربمل����ان ل���ل���رد على 
�سلوع  اإىل  ي���وؤ����س���ر  م���ا  ال���ه���ج���وم، 
امل�ساألة.  يف  م��ت��ط��وري��ن  ف��اع��ل��ني 
اإيه.بي.�سي الوطنية  وقالت �سبكة 
تنظر  ال���س��ت��خ��ب��ارات  وك�����الت  اإن 
حكومة  اأو  ال�سني  كانت  اإذا  فيما 

اأخرى وراء الهجوم.

حكايات �لقوة و�لظلم تفتتح برلني �ل�سينمائي
خ��ي��م��ت ق�����درة ال�����س��ع��ف��اء ع��ل��ى ا���س��ت��ج��م��اع ق���واه���م يف 
مواجهة الأقوياء على اليوم الأول من مهرجان برلني 
الغرباء" "ذا  "طيبة  فيلم  ا�ستك�سف  ال�سينمائي حيث 
كايندن�س اأوف �سرتينجرز" الذي يبدو ظاهريا بعيدا 
و�سط  امل�����س��اواة  وغ��ي��اب  الظلم  حكايات  ال�سيا�سة  ع��ن 

مظاهر الرثوة الطائلة.
وي��ت��ن��اول ف��ي��ل��م امل��خ��رج��ة ال��دمن��رك��ي��ة ل���ون �سريفيج 
ق�سة اأم معدمة- تلعب دورها زوي كازان- تفر ومعها 
وهو  زوج��ه��ا  ب��راث��ن  م��ن  هربا  نيويورك  اإىل  اأطفالها 
رجل �سرطة ي�ستخدم نفوذه ملالحقتها خالل �سفرها 

جوا.
ل��ك��ن ك����الرا ا���س��ت��ط��اع��ت ب��رباع��ة ت��وف��ري ���س��ب��ل احلياة 
الأمريكية  املدينة  يف  امل��ادي��ة  ال��وف��رة  و�سط  لأطفالها 
الكربى، واأقامت �سالت مع الغرباء - ممر�سة وطاهية 
وحمامية - ا�ستطاعت من خاللها قلب الطاولة على 

زوج يف يده كل الأوراق.
وقالت املمثلة الربيطانية اأندريا رايزبورو التي قامت 

بدور واحدة من الغرباء اأم�س اخلمي�س اإن الكرم منح 
ال�سعفاء ال�سالبة يف مواجهة الأقوياء.

واأ�سافت م�سرية اإىل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
الرئا�سة  ت��ول��ي��ه  ق��ب��ل  ن��ي��وي��ورك  يعي�س يف  ك���ان  ال���ذي 
"العامل يتابع ب�سغف هذا امللياردير القادم من نيويورك 

برتكيز �سديد على كيف �سنعنا هذا الوح�س؟".
وتابعت اأن الفيلم �ساعد بدل من ذلك يف الرتكيز على 

هوؤلء "الذين �ساعدوا النا�س ل�سنوات و�سنوات".
وخل�س مدير املهرجان دييرت كو�سليك الذي �سيتنحى 
املهرجان،  رئا�سة  يف  ق�ساها  عاما   18 بعد  العام  هذا 
ال�سخ�سي هو  "ال�ساأن  بقوله  احل��ايل  املهرجان  اأف��الم 

�ساأن �سيا�سي".
وفيلم �سريفيج الذي عر�س يف الفتتاح الليلة املا�سية 
من بني 17 فيلما تتناف�س على جائزة الدب الذهبي 
التي متنحها جلنة تراأ�سها املمثلة جولييت بينو�س هذا 
منق�سم  عامل  ال�سينما يف  دور  على  اأك��دت  والتي  العام 

يعاين من الأزمات.

كورتني كارد��سيان بف�ستان 
جنوى كرم

بعدما لفتت الفنانة اللبنانية  جنوى كرم  الأنظار اإىل اإطاللتها اجلميلة كالعادة 
الإن��ت��اج روت��ان��ا، وحت��دي��داً من خالل  اإىل �سركة  وذل��ك خ��الل احتفالية عودتها 
ف�ستانها الأ�سود الأنيق الذي متّيز بق�سته عند منطقة ال�سدر والفتحة الوا�سعة 
عند ال�ساق، عادت اإطاللتها هذه اإىل الواجهة من جديد، بعدما اأطلت بها جنمة 
AmfAr، وتداول  كاردا�سيان  خالل ح�سورها حفل  الواقع  كورتني  تلفزيون 
رواد ومتابعو مواقع التوا�سل الجتماعي �سوراً لهما، فيما اأجمعت جميع الآراء 
قوام  من  اأك��رث  كرم  ق��وام  مع  والب�سيطة  ال�سيقة  بق�سته  الف�ستان  تنا�سب  على 
بف�ساتني  هوليوود  جنمات  بها  تطل  التي  الأوىل  امل��ّرة  لي�ست  وه��ذه  كادا�سيان. 
واأزياء تكون قد �سبقتهّن اإليها جنمات العامل العربي اللواتي يواظنّب على متابعة 

اأحدث �سيحات املو�سة.


