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وزارة الت�سامح و»الوطني لالإعالم«
 يطلقان ملتقى »اإثراء املحتوى املعريف« غدًا

•• اأبوظبي-وام:

غداً  لللاإعللام  الوطني  املجل�س  مع  بالتعاون  الت�سامح  وزارة  تطلق 
ملتقى “اإثراء املحتوى املعريف للت�سامح” بح�سور نخبة من املفكرين 
يف  يعقد  الللذي  امللتقى  يناق�س  و  والفنانني.  واملبدعني  والنا�سرين 
اأبلللراج الإمللللارات بللدبللي اأهلللم التحديات الللتللي تللواجلله الإنللتللاج املعريف 
املحتوى  اأو  الرقمي  املحتوى  اأو  الكتب  خللال  من  �سواء  للت�سامح، 
البحث  التوا�سل الجتماعي، مع حماولة  اأو حمتوى مواقع  الفني 
اإىل  اإ�سافة  يكون  اإنتاج معريف  لتحقيق  عن حلول وخطط متكاملة 

املكتبة العربية والعاملية يف جمال الت�سامح. )التفا�سيل �س2(

الإمارات منوذج فريد للقوة ال�سناعية النا�سئة التي 
ت�ستلهم قيم البتكار والزدهار العاملي

•• هانوفر-وام:

اأكلللد مللعللايل �سهيل بللن حممد فللرج فللار�للس املللزروعللي وزيلللر الطاقة 
النا�سئة  ال�سناعية  الإمللارات منوذج فريد للقوة  اأن دولة  وال�سناعة 
التي ت�ستلهم قيم البتكار و الزدهار العاملي وت�سعى اإىل تكري�سها على 
اأن المارات تعترب ال�سراكات  اإىل  امل�ستويني املحلي والعاملي.. ولفت 
العاملية الطريق الأف�سل لبناء اقت�ساد �سناعي عاملي ي�سمن حتقيق 
تروؤ�س  خللال  ذلللك  وامللل�للسللتللدامللة.جللاء  ال�ساملة  ال�سناعية  التنمية 
ال�سناعي  مي�سي  هانوفر  معر�س  يف  امل�سارك  الللدولللة  وفللد  معاليه 
العاملي.و�سهد  امل�ستوى  ال�سناعية على  املعار�س  اأكرب  الذي يعد من 
اأجنيا  الأملانية  امل�ست�سارة  األقت خاله  معاليه حفل الفتتاح الذي 

مريكل الكلمة الر�سمية.                             

ح�سد املزيد من القوات الليبية ل�ستكمال عملية دخول طرابل�س

حتذير دويل واجتماع طارئ ملجل�س الأمن

اجلي�س الليبي على بعد 30 كيلومرتا من طرابل�س

ا�ستمرار مظاهرات اجلزائريني لتحقيق كافة مطالبهم بالرغم من ا�ستقالة بوتفليقة

بعد تنحي بوتفليقة..اجلزائريون يتظاهرون �سد »الباءات الثالث«
•• عوا�صم-وكاالت:

ذكللللر اجللليلل�للس الللوطللنللي الللللليللبللي اأنلللله علللللى بللعللد 30 
كيلومرتا من العا�سمة طرابل�س، بينما حذر املجتمع 
الدويل من الفو�سى، موؤكدا األ حل ع�سكري لاأزمة. 
و�سيطرت قّوات اجلي�س، على حاجز ع�سكري يقع على 

ُبعد 27 كيلومرتاً من البّوابة الغربّية لطرابل�س.
اآمللر غرفة  اأكللد  اّت�سال مع وكالة فران�س بر�س،  ويف 
عمليات املنطقة الغربية يف اجلي�س الوطني الليبي، 
من  �سيطرت  قواته  اأن  احلا�سي،  ال�سام  عبد  اللواء 

دون قللتللال على احلللاجللز الللعلل�للسللكللري..ويف �للسللوء هذه 
التطورات امليدانّية املت�سارعة، اجتمع جمل�س الأمن 
بطلب من  اأم�س اجلمعة، يف جل�سة طارئة  الللدويل، 
بريطانيا، للبحث يف الأو�ساع الليبية، ح�سب ما اأفاد 
العام لاأمم املتحدة  دبلوما�سّيون.بينما قال الأمني 
اأنطونيو غوتريي�س من طرابل�س اإن ل حل ع�سكريا 
لاأزمة الليبية، معتربا اأن الأولوية للحل ال�سيا�سي.
ويف بيان م�سرتك، عربت الإمارات وفرن�سا واإيطاليا 
من  البالغ  قلقها  عن  املتحدة  والوليات  وبريطانيا 

الت�سعيد يف ليبيا.             

•• اجلزائر-وكاالت:

اأيلللللام علللللى تللنللحللي الللرئلليلل�للس عللبللد العزيز   3 بللعللد 
ال�سابعة  للجمعة  اجلزائريون  تظاهر  بوتفليقة، 
لل”النظام”  الكامل  ال�سقوط  حتى  الللتللوايل  على 
ومنع املقربني ال�سابقني من الرئي�س امل�ستقيل عبد 

العزيز بوتفليقة من اإدارة املرحلة النتقالية.
الجتماعي  اللللتلللوا�لللسلللل  و�لللسلللائلللل  عللللرب  وتللللعللللددت 
اإزاحة  بغية  اجلمعة  جملللدداً  للتظاهر  الللدعللوات 
�سالح  بللن  الللقللادر  عبد  اأي  الثاث”،  “الباءات 
ين�س  الللذيللن  بلللدوي  الللديللن  ونلللور  بلعيز  والطيب 
النتقالية،  املرحلة  قيادة  توليهم  على  الد�ستور 

التي  البنية  �سمن  حمللوريللة  �سخ�سيات  وُيللعللّدون 
اأ�س�س لها بوتفليقة، ح�سب فران�س بر�س.وبات عبد 
الأمللة منذ  يراأ�س جمل�س  الللذي  القادر بن �سالح 
16 عاماً بدعم من بوتفليقة، مكلفاً اأن يحل مكان 
الرئي�س ملدة ثاثة اأ�سهر يجري خالها التح�سري 
ظل  الللذي  بلعزيز  الطيب  رئا�سية.اأما  لنتخابات 
فرياأ�س  مللتللوا�للسلللللة،  �سبه  عللامللاً   16 مللللدة  وزيللللراً 
الد�ستوري  املجل�س  م�سريته،  يف  الثانية  للمرة 

املكلف التاأكد من نزاهة النتخابات.
من جانبه و�سف رئي�س احلكومة نور الدين بدوي 
اخلمي�س باأّنه “مهند�س التزوير النتخابي وعدو 

احلريات«.                           التفا�سيل )�س11(

غريفث�س ولولي�سغارد يعقدان اجتماعات مع قادة احلوثي

األغام النقالبيني الأكرث منذ احلرب العاملية الثانية

القوات  من  الع�سرات  مقتل 
لطالبان بهجوم  الأفغانية 

•• كابول-وكاالت:
اقتحم مئات من م�سلحي حركة 
طالبان منطقة يف اإقليم بادغي�س 
بينهم  للليللدور  اأفغان�ستان  بللغللرب 
الأفغانية  احلللكللومللة  قلللوات  وبللني 
قتال عنيف تكبد خاله اجلانبان 
وفقا  وامل�سابني،  القتلى  ع�سرات 
اأمللنلليللة.و�للسللهللدت منطقة  مللل�للسللادر 
بالمرغاب قتال على نحو متكرر 
خال ال�سهرين الأخريين و�سبق 
اأنللهللا قد  مللن  حللذر م�سوؤولون  اأن 
يتم  ما مل  يد طالبان  ت�سقط يف 

اإر�سال تعزيزات اإليها.
وتلللل�للللسللللاعللللدت حللللللدة الللللقللللتللللال يف 
اإذ  الربيع  حلول  قبل  اأفغان�ستان 
موقفه  لتعزيز  طللرف  كل  ي�سعى 
اإيجاد  اإىل  تللهللدف  حملللادثلللات  يف 
واري�س  �للسلللللملليللة..وقللال  تلل�للسللويللة 
بالمرغاب  منطقة  حاكم  �سيزاد 
فلللردا من   36 قتلت  طللالللبللان  اإن 
قوات اجلي�س الأفغاين وا�ستولت 

على عدة نقاط تفتي�س.

وعنزا، وزبوبا، وعانني، ودققت يف 
بطاقات املواطنني الفل�سطينني، 
اإعاقة  اأدى اىل  وا�ستجوبتهم، ما 
ظل  يف  الفل�سطينيني  حتللركللات 

النت�سار املكثف لدورياتها.
اإغلللاق اللل�للسللارع اللتفايف  وحللول 
اأن  املللل�لللسلللادر  اأفلللللللادت   ،60 رقللللم 
ال�سارع  اغلقت  الحللتللال  قلللوات 
�سلكه  مللللن  امللللواطلللنلللني  وملللنلللعلللت 
حتى م�سيا على الأقللدام، بحجة 
للم�ستوطنني.�سيا�سياً،  ماراثون 
عبا�س،  حمللمللود  الرئي�س  ت�سلم 
الفرن�سي  نلللظلللريه  ملللن  ر�لللسلللاللللة 
اإميللللانللللويللللل مللللللاكللللللرون.واأعللللللرب 
ر�سالته،  يف  الفرن�سي  الللرئلليلل�للس 
عن قلقه واأ�سفه لقرار ال�سلطات 
من  جللزء  بتجميد  ال�سرائيلية 
امل�ستحقة  اللل�للسللريللبلليللة  الللعللوائللد 
لل�سلطة الفل�سطينية، معترباً ان 
مفاقمة  اإىل  �سيقود  القرار  هللذا 
الفل�سطيني  امللللللللايل  الللللو�للللسللللع 

ال�سعب.

 •• الفجر - تون�ص - خا�ص
تو�سيف  يف  الللللروايللللات  تلللعلللددت 
ملللا حللللدث اخلللملليلل�للس حتلللت قبة 
الثابت  لكن  التون�سي،  الللربملللان 
هو ان ال�سورة كانت قامتة، ان مل 
التون�سيني،  معظم  ح�سب  تكن، 
امل�سهد  حلقيقة  املليللنللة  تللرجللمللة 
اليوم، وما يكتنفه من  ال�سيا�سي 
فللو�للسللى يف احلللللوا�للللس والأللللللللوان 
واملواقف، وخا�سة من خلط بني 
القوة  ومنطق  احلللريللة،  مفهوم 

والبلطجة ويل الذراع.
اإذا مللا ا�للسلليللف اللليلله ما  ملل�للسللهللد، 
الد�ستوري  احلللللزب  لللله  تللعللر�للس 
احلر من عنف �سيا�سي يف الأيام 
الأخرية، �سيوؤ�سر حلملة انتخابية 
حامية الوطي�س، ل يخفي بع�س 
املراقبني من انها �ستطيح بامل�سار 

•• غزة-وكاالت:
اأ�لللللللسللللللليلللللللب اللللللللعللللللل�لللللللسلللللللرات ملللن 
الللفللللل�للسللطلليللنلليللني يف قلللطلللاع غلللزة، 
ام�س، خال م�ساركتهم يف جمعة 
العودة  مللل�لللسلللريات  ملللن  جلللديلللدة 
“جمعة  بعنوان  احل�سار  وك�سر 
على  وذللللك   ،“ الللكللرامللة  انت�سار 

احلدود مع اإ�سرائيل.
العليا  الوطنية  الهيئة  وثمنت 
وكلل�للسللر احل�سار  اللللعلللودة  مللل�للسللرية 
اجللللللهلللللود امللللل�للللسللللريللللة الللللهللللادفللللة 
الوطنية  اللللللوحلللللدة  ل�لللسلللتلللعلللادة 
وكلل�للسللر احللل�للسللار عللن قللطللاع غزة 
داعية اإىل اللتفاف حول اهداف 
ولتعزيز  احل�سار  وك�سر  الللعللودة 
على  الفل�سطيني  ال�سعب  �سمود 
طريق معركة احلرية والتحرير 

والعودة.
فل�سطينية  فللل�لللسلللائلللل  واكللللللللدت 
م�ستمرة  اللللعلللودة  ملل�للسللريات  ان 
ت�سري  احل�سار  ك�سر  وتفاهمات 
وفللق جلللدول زمللنللي وبللتللدرج دون 

•• اليمن-وكاالت:

يتجه املبعوث الأممي اإىل اليمن، 
�سنعاء  اإىل  غللريللفللثلل�للس،  ملللارتلللن 
الللليلللوم اللل�للسللبللت بللرفللقللة اجللللرال 
لولي�سغارد،  مايكل  الللدمنللاركللي، 
يف  النللتلل�للسللار  اإعللللادة  رئي�س جلنة 
اجللتللمللاعللات مع  احلللديللدة، لعقد 
املرحلة  بلل�للسللاأن  امليلي�سيات  قلللادة 
النللتلل�للسللار يف  اإعلللللادة  ملللن  الأوىل 
املرحلة  هي  هللذه  املحافظة.تعد 
احلديدة،  مللوانللئ  تت�سمن  التي 
وال�سليف، وراأ�س عي�سى، واملناطق 

املرتبطة باملرافق الإن�سانية.
ملللن جللهللة اأخلللللرى، دمللللرت قوات 
م�ساء  ال�سعودي،  اجلللوي  الدفاع 
اأم�س الأول �ساروخاً بالي�ستياً يف 
�سماء جنران، اأطلقته امليلي�سيات 
احلوثية.وق�سف طريان حتالف 
دعم ال�سرعية يف اليمن تعزيزات 
ال�سدة  مللللديللللريللللة  يف  حللللوثلللليللللة، 
النادرة  اإىل  طللريللقللهللا  يف  كللانللت 
الغارات  اإب.وطلللاللللت  مبحافظة 
مليلي�سيا  كبرية  تعزيزات  اجلوية 
احلوثي يف مديرية ال�سدة، كانت 
ومناطق  النادرة  اإىل  طريقها  يف 

املواجهات �سمال ال�سالع.
واأ�سفرت الغارات عن مقتل وجرح 

امل�سروع  يف  الللعللاملللللة  الهند�سية 
من  متكنت  فللريللقللاً   32 البالغة 
لغم  األللللللف   55 مللللن  اأكللللللر  نلللللزع 
اأ�سكالها  مبختلف  نا�سفة  وعبوة 
حمافظات  خللملل�للس  يف  واأنلللواعلللهلللا 
ميلللنللليلللة فللللقللللط مللللنللللذ انللللطللللاق 
العام  مللنللتلل�للسللف  بلللعلللد  املللل�لللسلللروع 

املا�سي 2018.
حمافظة  وكيل  دعللا  جانبه،  مللن 
الفاطمي،  علي  اليمنية،  ملللاأرب 
املجتمع الدويل اإىل اللتفات اإىل 
يهدد حياة  الذي  الكبري  اخلطر 
وم�ستقبًا  حللا�للسللراً  اللليللمللنلليللني 
زرعتها  اللللتلللي  الأللللللغلللللام  بلل�للسللبللب 

وتزرعها ميلي�سيا احلوثي.
التي  الألللللغللللام  كلللارثلللة  اأن  وذكلللللر 
الآمنني  اللليللمللنلليللني  حلليللاة  تللهللدد 
الكارثية  النتائج  هي واحللدة من 
من  املللدعللومللة  احلللوثللي  مليلي�سيا 

اإيران.
“منظمة  رئي�س  اأ�للسللار  ذلللك  اإىل 
هود”، �سليم عاو، يف كلمته عن 
والإن�سانية  احلقوقية  املنظمات 
اآخللللر  اإىل  الللليلللملللن  يف  اللللعلللاملللللللة 
الألغام  ل�سحايا  الإحلل�للسللائلليللات 
بلغت  التي  امل�سجلة  املدنيني  من 
من  للللاأللللغلللام  �للسللحلليللة   2584
املدنيني بني قتيل وجريح بينهم 

من  الللتللوقللي  يقع  مل  اإذا  باأكمله 
وايا  ا�سكاله  بكل  العنف  منطق 
نعم،  و�للسللعللاراتلله.  مللربراتلله  كانت 
احلكومة  رئلليلل�للس  اأن  اجلللرب  لللقللد 
للللله على  املللللرافللللقللللني  واللللللللللللوزراء 

اأي ثمن �سيا�سي.
الحتال  قلللللوات  ونلل�للسللبللت  هللللذا 
حواجز  علللللدة  اجللللملللعلللة،  اأملللل�للللس 
تواجدها  مللن  وكللثللفللت  ع�سكرية 
قرى  عللدة  حميط  يف  الع�سكري 
جنني،  حملللافلللظلللة  يف  وبلللللللللللدات 
اأغلقت  كللمللا  الللعللربلليللة،  بللاللل�للسللفللة 
اللللل�للللسللللارع اللللللتللللفللللايف رقللللللم 60 
الوا�سل بني القد�س وم�ستوطنة 

ميلي�سيا  عنا�سر  مللن  الع�سرات 
احلللوثللي، وتللدمللري واإحللللراق عدة 

اآليات واأطقم قتالية.
تلل�للسللتللمللر زيللللارة  اأن  امللللقلللرر  ومللللن 
غريفث�س ولولي�سغارد اإىل �سنعاء 
لل3 اأيام.هذا وقال م�ساعد املدير 
“م�سام” ال�سعودي  مل�سروع  العام 

احتجاجات  اثللر  الربملان  مغادرة 
ا�ساتذة جامعيني، وغريهم على 
ما يبدو، حالت دون متكن يو�سف 

ال�ساهد من القاء كلمته.
)التفا�سيل �س10(

بيت  جللنللوب  ع�سيون”  “غو�س 
حلللللم. وذكللللللرت مللل�لللسلللادر حملية 
ن�سبت عدة  الحللتللال  قللوات  اأن 
وكثفت  متنقلة  ع�سكرية  حواجز 
من تواجدها الع�سكري، ون�سرت 
اآلياتها يف حميط قرى وبلدات: 
والرامة،  وعجة،  وعرابة،  يعبد، 
جنني-  �سارع  وعلى  وكللفللرراعللي، 
بلللللللدة جبع،  نلللابللللللل�لللس، وحمللليلللط 

اللليللمللن، خالد  لللنللزع الأللللغلللام يف 
“كمية  اإن  اخلللملليلل�للس،  العتيبي، 
ميلي�سيا  زرعللتللهللا  الللتللي  الأللللغلللام 
الثاث  ال�سنوات  خال  احلوثي 
الأعلى  اليمن  �سنفت  املا�سية، 
العاملية  احللللللللرب  ملللنلللذ  مللللعللللدل 

الثانية«.

جلللللللاء ذللللللللك خلللللللال كلللللللملللتللله يف 
برعاية  اأقللليلللم  الللللذي  الحللتللفللال 
مبحافظة  “م�سام”  مللل�لللسلللروع 
اليمن،  �لللسلللرقلللي  �لللسلللملللال  ملللللللاأرب 
للتوعية  العاملي  باليوم  احتفاء 

مبخاطر الألغام.
الفرق  اأن  الللعللتلليللبللي  واأ�لللللسلللللاف 

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:52            
الظهر.......    12:27  
الع�رص........   03:56   
املغرب.....   06:43  
الع�صاء......   07:58

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

اقرتاح اأوروبي بتمديد مرن للربيك�ست
•• بروك�صل-اأ ف ب:

اأعلن م�سوؤول اأوروبللي كبري لوكالة فران�س بر�س اأن رئي�س الربملان الأوروبللي دونالد 
“مرن”  اإرجلللاء  �سيناريو  الأوروبللللي  الإحتلللاد  الأعلل�للسللاء يف  اللللدول  اإىل  �سيقدم  تو�سك 
لربيك�ست ملدة ميكن اأن ت�سل اإىل 12 �سهرا، موؤكدا بذلك معلومات ن�سرتها و�سائل 

اإعام. وقال هذا امل�سوؤول “اإنها فكرة تو�سك و�سيتم عر�سها  على الدول الأع�ساء«.
وجتري احلكومة املحافظة التي تقودها ترييزا ماي واملعار�سة العمالية يف بريطانيا 
اأبريل  ني�سان   12 يف  اتفاق  دون  من  املتحدة  اململكة  خللروج  لتجنب  مناق�سات  حاليا 

املوعد اجلديد الذي حددته الدول ال27. لكن مل يتم التو�سل اإىل نتيجة بعد.
وتبدو هذه املفاو�سات املحاولة الأخرية لتجنيب خروج با اتفاق يثري قلق الأو�ساط 
الذي تو�سلت  العموم ثاث مرات التفاق  املالية الربيطانية، بعدما رف�س جمل�س 
اإليه ماي مع املفو�سية الأوروبية. وكتبت ماي الأربعاء ر�سالة اإىل النواب املحافظني 
الحتاد  ال�سمايل  اليرلندي  ال�سابق  ورف�س حليفها  بع�سهم  رف�س  اأن  لهم  لتو�سح 
الدميوقراطي الوحدوي ال�سابق، الت�سويت على التفاق الذي اأبرم يف ت�سرين الثاين 

نوفمرب 2018، ل يرتك لها اأي خيار مع اقرتاب الثاين ع�سر من ني�سان ابريل.

جتميع مئات الألغام التي زرعها احلوثيون لقتل اليمنيني يف كل مكان

ال�سب�سي ي�سرف على اجتماع جمل�س المن القومي ام�س

الفل�سطينيون يوا�سلون م�سريات العودة �سد قوات الحتال

بعد اإعادة الفرز.. مر�سح املعار�سة يجدد اإعالن فوزه يف اإ�سطنبول

اأزمة اإ�س 400 تت�ساعد والبنتاغون ي�سد الطريق يف وجه اأنقرة

رئي�س احلكومة يغادر اإثر احتجاجات:

يف �سابقة اأوىل: الربملان التون�سي.. اإنها الفو�سى...!

ع�سرات اجلرحى بجمعة »انت�سار الكرامة« يف غزة

•• ا�صطنبول-وكاالت:

النتخابات  يف  الرئي�س  املعار�سة  حللزب  مر�سح  قللال 
اجلمعة،  اأم�س  اإ�سطنبول،  مبدينة  الرتكية  البلدية 
اكتمال  بعد   18742 بللفللارق  متقدما  يللزال  ل  اإنلله 
17، من  الللبللاطلللللة يف  الأ�لللسلللوات  فلللرز  اإعللللادة  عملية 
بللاملللديللنللة.واأو�للسللح مللر�للسللح حزب  39، دائللللرة  اأ�للسللل 
ال�سعب اجلمهوري اأكرم اإمام اأوغلو لتلفزيون فوك�س 
الرتكي اأنه مت اإعادة فرز 119.652 �سوتا باطا، 
العدالة  حللزب  ل�سالح  �سوتا   2184 اأ�للسلليللف  وقللد 
والتنمية احلاكم الذي يتزعمه الرئي�س رجب طيب 
اأردوغان، يف حني اأ�سيف 785 �سوتا حلزب ال�سعب 
اجلمهوري. وكان اأكرم اإمام اأوغلو قال، اخلمي�س، اإن 
اإعادة فرز الأ�سوات اكتملت جزئيا، واأن الفارق بينه 
وبني مر�سح حزب العدالة والتنمية احلاكم يبلغ 20 
األف �سوت تقريبا.واأ�ساف اإمام اأوغلو، يف حديث اإىل 
ال�سحافيني من منطقة غونغوران يف اإ�سطنبول، اأن 

•• وا�صنطن-وكاالت:
ل  اإنها  )البنتاغون(،  الأمريكية  الدفاع  وزارة  قالت 
تبحث ت�سكيل جمموعة عمل مع تركيا ب�ساأن خاف 
حول اعتزام اأنقرة �سراء منظومة الدفاع ال�ساروخية 
الرو�سية اإ�س400-، وذلك بعد يوم من اقرتاح وزير 
املجموعة.وقال  هللذه  مثل  ت�سكيل  تركيا  خللارجلليللة 
“)ت�سكيل(  باهون،  اإريك  البنتاغون،  با�سم  املتحدث 
�سرورياً  لي�س  املرحلة  هذه  يف  فنية  عمل  جمموعة 
وللليلل�للس و�للسلليلللللة تللبللحللثللهللا الللللوليللللات امللللتلللحلللدة كحل 
مولود  الرتكي،  اخلارجية  وزيللر  )للخاف(«.وكان 

عمليات اإعادة الفرز اكتملت يف 9 اأو 10 مقاطعات، 
وحث اللجنة العليا لانتخابات على احرتام اللوائح 

اأثناء عملية الفرز.
الرتكي،  والتنمية  العدالة  حللزب  رئي�س  نائب  لكن 
اأ�سوات  و109  األفا   11 اإن  قللال  يللاوز،  اإح�سان  علي 
اإ�سافية احت�سبت حلزب العدالة والتنمية، بعد اإعادة 
الطعون  على  بناء  الآن،  حتى  �سندوقا   530 فللرز 

التي قدمها احلزب للجنة العليا لانتخابات.
الللفللرز م�ستمرة منذ  اإعلللادة  اأن عملية  يللاوز  واأ�للسللاف 
الأول مللن اأبللريللل اجللللاري، واأنللله اأعلليللد فللرز 5857 
احت�سب  الباطلة،  الأ�للسللوات  �سناديق  مللن  �سندوقا 

منها 1641 �سوتا ل�سالح حزب العدالة والتنمية.
يف  مر�سحه  اإن  قللال  والتنمية  الللعللدالللة  حللزب  وكلللان 
يلدرم،  علي  بن  ال�سابق،  اللللوزراء  رئي�س  اإ�سطنبول، 
لحق  وقللت  يلدرم يف  واأقللر  �سوت.  اآلف  بل4  متقدم 
بتقدم مناف�سه عليه بفارق �سئيل، لكن حزب العدالة 

عاد واأعلن مرة اأخرى فوز يلدرم.

جاوي�س اأوغلو، قال اإن تركيا اقرتحت على الوليات 
كانت  اإن  لتحديد  عللمللل  جمللمللوعللة  ت�سكيل  املللتللحللدة 
اإ�س400-  الرو�سية  الدفاعية  ال�سواريخ  منظومة 
ت�سكل خطراً على العتاد الع�سكري للوليات املتحدة 
اخلارجية  وزيلللر  الأطل�سي.والتقى  �سمال  حلف  اأو 
الأمللللريكللللي، ملللايلللك بللومللبلليللو، ونلللظلللريه اللللرتكلللي يف 
ال�سبعني  الللذكللرى  هام�س  على  الأربللعللاء،  وا�سنطن، 
لتاأ�سي�س حلف �سمال الأطل�سي الذي ي�سّم البلدين.
اأّن  لللوزارة اخلارجية الأمريكية  اأّكللد بيان  اإىل ذلللك، 
ب�ساأن  “قلقه  عللن  الللرتكللي  لللنللظللريه  اأعللللرب  بومبيو 

احتمال امتاك تركيا” لنظام اإ�س400-.
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اأخبـار الإمـارات

اختتام الأ�سبوع الأول من ملتقى الرثيا الرتاثي 2019
•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  الأول  اأمللل�لللس  اخللتللتللمللت 
الريا  ملتقى  من  الأّول  الأ�سبوع 
2019 الذي بداأه نادي  الرتاثي 
مار�س  يف31  الإمللللللللللارات  تللللللراث 
ال�سيخ  �سمو  رعللايللة  املللا�للسللي حتللت 
ممثل  نهيان  اآل  زايللد  بللن  �سلطان 
الدولة،  رئلليلل�للس  اللل�للسللمللو  �للسللاحللب 
رئللليللل�لللس نللللللادي تللللللراث الإملللللللللارات، 
منت�سبي  مللن  وا�للسللعللة  ومبلل�للسللاركللة 
الفئات  وبللعلل�للس  الللللنللللادي،  ملللراكلللز 
خمتلفة،  موؤ�س�سات  من  ال�سبابية 
تراثياً  بلللرنلللاجملللاً  علللا�لللسلللوا  حلليللث 
ثقافياً ترفيهياً اأحيوا فيه فعاليات 
تنّوعت فيها الدورات وور�س العمل 
املتخ�س�سة، وامل�سابقات وال�سباقات 
والريا�سية،  والللفللنلليللة  الللرتاثلليللة 
والعلمية  اللللرتاثللليلللة  والللللرحللللات 

واملعرفية.
�ساركت  اللل�للسللمللاللليللة،  جلللزيلللرة  ويف 
املراكز ال�سبابية من مركز اأبوظبي 
والعني  ال�سمحة  ومركز  والوثبة 
ركوب  ومنها  متنوعة،  اأن�سطة  يف 
اخليل والإبل، بالإ�سافة اإىل جولة 
اطلع  حيث  الرتاثية،  ال�سفينة  يف 

جلزيرة ال�سمالية، حيث ا�ستمتعت 
والإبل،  اخليل  بللركللوب  الطالبات 
ال�سفينة  جللولللة  اإىل  بللالإ�للسللافللة 
الللرتاثلليللة، وزيللللارة لبيت علللللي بن 
حللل�لللسلللن، وال�لللسلللتلللملللاع لللل�لللسلللرح عن 
ال�سباك..  �سناعة  وكيفية  اللوؤلوؤ 
مركز  قللدم  الن�سائية  املللراكللز  ويف 
العني الن�سائي داخل املركز اأن�سطة 
تراثية كالألعاب ال�سعبية و�سناعة 
والت�سوير  ال�سعبي  والزي  القهوة 
اأبوظبي  مركز  مقر  ويف  والر�سم. 
الللنلل�للسللائللي تللنللّوعللت الللفللعللاللليللات ما 
والألعاب  الللرتاثلليللة  الأكللللات  بللني 
والتلي.  ال�سدو  و�سناعة  ال�سعبية 
الن�سائي  اللل�للسللمللحللة  ملللركلللز  ويف 
اأقلللليللللمللللت الأنلللل�للللسللللطللللة الللللرتاثلللليللللة 
كالألعاب ال�سعبية وال�سدو والتلي 
بالإ�سافة  اللل�للسللعللبلليللة،  والأكللللللات 
ديرفيلز  اإىل  تللرفلليللهلليللة  لللللزيللللارة 
مول بهدف الرتفيه وق�ساء وقت 
تعزيز  بهدف  و  للطالبات.  ممتع 
وتوثيق العاقات ما بني موظفي 
فريق  قلللام  املللجللتللمللع  تنمية  وزارة 
اللل�للسللعللادة وجللللودة احللليللاة بتنظيم 
الللللوزارة  ملللوظللفللي  ترفيهية  رحلللللة 

وعائاتهم جلزيرة ال�سمالية.

الطلبة على �سرح اخلبري واملدرب 
الرميثي  كللدا�للس  حثبور  الللرتاثللي 
التقليدية،  الغو�س  رحللات  حللول 
اإىل جانب  اأدوات،  وما يلزمها من 
تنفيذ عملية فلق املحار وا�ستخراج 
�سباك  اللوؤلوؤ منه، وطرق �سناعة 
اإ�سافة  الللغللو�للس،  واأدوات  ال�سيد 
اىل ما تعر�سه ال�سفينة من اأدوات 
البحر  اأهلللل  ي�ستخدمها  متنوعة 
التقليدية،  �للسلليللدهللم  طلللللرق  يف 

يعر�س  اللللللللللذي  زايلللللللللد  ملللتلللحلللف 
جمموعة من ال�سور النادرة التي 
الأب  حياة  يف  مهمة  مراحل  تبني 
املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان »طيب اهلل ثراه«، ومقتنياته، 
والدخون  الللعللطللور  اأنلللللواع  ومللنللهللا 
وال�سيارات  يللفلل�للسلللللهللا،  كلللان  الللتللي 
والأو�سمة  ي�ستخدمها  كللان  الللتللي 
زجاجية  و�للسللنللاديللق  والللنلليللا�للسللني، 
تللل�لللسلللم جملللملللوعلللة مللللن الأ�لللسللليلللاء 

العربية  وتقاليده  الإملللارات  دولللة 
الزمني  والللتلل�للسللللل�للسللل  الأ�لللسللليلللللللة، 
لأ�سرة اآل نهيان، و�ساهدوا ال�سور 
الللللنللللادرة مللل�للسللرية دوللللللة الإمللللللارات 
العربية املتحدة. وزار طلبة مركز 
الوثبة قرية بوذيب وتعرفوا على 
بللتللجللربللة ركوب  الللقللريللة وقلللاملللوا 
اخليل، بالإ�سافة اإىل رحلة خا�سة 
والبحوث.. للدرا�سات  زايللد  ملركز 
ال�سبابي  اللل�للسللمللحللة  ملللركلللز  اأمللللللا 

مراكبهم،  رحللللات  يف  واللللبلللحلللارة 
واأخرى ي�ستخدمها �سيادو اللوؤلوؤ 
اأبوظبي  ملللركلللز  واأقللللللام  وجتللللللاره. 
ريا�سية  فللعللاللليللات  علللدة  اللل�للسللبللابللي 
و�سالة  الللريللا�للسلليللة  اللل�للسللالللة  يف 
املللل�لللسلللارعلللة يف مللقللر ملللركلللز نلللادي 
بلللزيلللارة للقرية  اللللللرتاث، وقلللاملللوا 
للدرا�سات  زايللد  ومللركللز  الرتاثية 
العادات  على  واطلللللعللوا  والللبللحللوث 
و�ساهدوا  الإمللاراتلليللة،  والتقاليد 

طبع  م�سحف  اأول  ومنها  النادرة، 
العني  مللركللز  وزار  الإملللللللارات.  يف 
ال�سبابي املبزرة اخل�سراء يف العني، 
يف  الطبيعية  الينابيع  و�للسللاهللدوا 
بالألعاب  املللللليء  املللغللامللرات  وادي 
زيارة  اإىل  بالإ�سافة  الرتفيهية، 
لللنللادي الللرمللايللة يف مللديللنللة العني 
و�سارك الطلبة يف الرماية وق�سوا 
وقتاً ممتعاً، حيث قاموا بزيارة اإىل 
ق�سر املويجعي وتعرفوا على تاريخ 

جزيرة  مابني  فعالياته  فتنّوعت 
ديرفيلدز  اإىل  ورحلللللة  ال�سمالية 
مركز  ويف  واملللللللللرح..  للللللعللب  مللللول 
ملللن الطلبة  عللللدد  قللللام  �للسللويللحللان 
بلللزيلللارة اإىل الللعللزب وتللعللرفللوا من 
خالها على تراث الآباء والأجداد 
الإملللللللارات. و �سارك  و�للسللنللع دولللللة 
وال�سمحة  واأبوظبي  العني  مركز 
من  امللتقى  فعاليات  يف  الن�سائي 
خلللال علللدة اأنلل�للسللطللة ومللنللهللا رحلة 

»نعم للعمل«.. مبادرة وطنية ترثي مهارات الطلبة يف الإجازة الف�سلية
•• اأبوظبي-وام:

يعد الربنامج الوطني »نعم للعمل« الذي ينفذه مركز اأبوظبي للتعليم 
خال  الطلبة  مهارات  لإثللراء  مثالية  من�سة  واملهني  التقني  والتدريب 
العمل يف  خللو�للس جتللربللة  فر�سة  عللرب منحهم  الف�سلية  الإجللللازة  فللرتة 

العديد من املوؤ�س�سات الرائدة بالقطاع اخلا�س.
الطلبة   - اأبللريللل اجلللللاري   11 ي�ستمر حللتللى  اللللذي   - الللربنللامللج  ميللنللح 
تخ�س�سات  عللدة  يف  العمل  فر�سة  عاماً   15 عن  اأعمارهم  تقل  ل  ممن 
بالقطاع اخلا�س ومنها تطبيق ممار�سات  العمل  حيوية يحتاجها �سوق 
العماء  مع  التفاعل  اآليات  و  التجزئة  بقطاع  العمل  بيئة  يف  ال�سامة 
و اإدارة املخازن ودعم املوظفني والزبائن يف مكان العمل وذلك بالتعاون 

اأبوظبي والعني ودبي  مع موؤ�س�سات و�سركات جتارية رائدة وخمتارة يف 
وال�سارقة وعجمان. واأكد �سعادة مبارك �سعيد ال�سام�سي مدير عام مركز 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني يف ت�سريح خا�س لوكالة اأنباء 
الإمللارات »وام« اأن »نعم للعمل« يعد من الربامج الوطنية الرائدة التي 
ينفذها املركز منذ عدة �سنوات �سمن ا�سرتاتيجيته لتمكني �سباب الوطن 

وتعزيز مهاراتهم وثقلها مبا يوؤهلهم بال�سكل الأمثل ل�سوق العمل.
الر�سيدة لتمكني  الللقلليللادة  اإطلللار جللهللود  يللاأتللي يف  للعمل«  »نللعللم  اإن  وقلللال 
»اأبوظبي التقني« من موا�سلة جناحاته يف تنظيم هذا الربنامج املتميز 
جديدة  مبجالت  العمل  يف  الراغبني  واملواطنات  املواطنني  ل�ستقطاب 
و متنوعة تتوافق مع ميولهم وتوجهاتهم وقطاعات العمل املطلوبة يف 
ال�ستثمار  ي�سمن  الربنامج  اأن  اإىل  اأ�سار  و  والبعيد.  القريب  امل�ستقبل 

الأمثل لاأجازة املدر�سية فيما يفيد ال�سباب يف م�ستقبلهم العملي لفتاً 
اإىل اأن »نعم للعمل« يعمل على تر�سيخ الدور الوطني الذي يجب اأن يقوم 
به اأبناء الوطن اإ�سافة اإىل تنمية قيمة العمل و ال�سعور بامل�سوؤولية لدى 
ال�سباب و الفتيات جتاه الوطن مع اإك�سابهم اخلربات و املهارات الوظيفية 
يف مراحل عمرية مبكرة مبا يعزز الثقة بالنف�س و يحقق طموحات القيادة 
الر�سيدة يف �سباب الوطن القادر على تلبية متطلبات التقدم القت�سادي 
الذي تعي�سه الدولة حاليا وم�ستقبا يف قطاعات العمل كافة. و اأو�سح 
اأربعة م�ستويات  اأن الربنامج يتميز بتفاعله مع �سوق العمل و يت�سمن 
الوطنية  الهيئة  مللن  معتمد  مللوؤهللل  بعدها  املللواطللن  منح  يتم  متدرجة 
املزيد من  الواعد يف  امل�ستقبل  اأبللواب  ال�سباب  اأمللام  للموؤهات مبا يفتح 

التخ�س�سات ذات الأهمية يف القطاع اخلا�س و املجتمع.

من جانبهم اأكد عدد من الطلبة الذين �ساركوا يف برنامج »نعم للعمل« 
اأهمية مثل هذه املبادرات الوطنية يف م�ساعدتهم على التخطيط بال�سكل 
الأمثل ل�سوق العمل بعد نهاية م�سوارهم الدرا�سي معربني عن �سعادتهم 
بللخللو�للس هلللذه الللتللجللربللة يف مللوؤ�للسلل�للسللات الللقللطللاع اخلللا�للس والللتللعللرف على 

جمالت عمل متنوعة �ساهمت يف تعزيز مهاراتهم واإظهار قدراتهم.
و قال حممد العو�سي طالب باملرحلة الثانوية اإن الربنامج الوطني » نعم 
للعمل » ي�سكل و�سيلة مثالية للطلبة من اأجل ا�ستثمار اأوقات فراغهم يف 
الإجازة الف�سلية .. م�سرياً اإىل اأن الطلبة يف هذه املرحلة يحتاجون اإىل 
اإظهار قدراتهم املختلفة ويف الوقت  مثل هذه املبادرات التي تعمل على 
نهاية  بعد  العملية  حلياتهم  اجليد  التخطيط  على  م�ساعدتهم  ذاتلله 

م�سوارهم الدرا�سي.

وزارة الت�سامح والوطني لالإعالم يطلقان ملتقى »اإثراء املحتوى املعريف« غدًا
•• اأبوظبي-وام:

بالتعاون  الللتلل�للسللامللح  وزارة  تللطلللللق 
غداً  لللاإعللام  الوطني  املجل�س  مللع 
املعريف  امللللحلللتلللوى  »اإثلللللللللراء  ملللللتللقللى 
للللللللتللل�لللسلللاملللح« بلللحللل�لللسلللور نلللخلللبلللة من 
واملبدعني  والللنللا�للسللريللن  املللفللكللريللن 
الذي  امللتقى  يناق�س  و  والفنانني. 
اأهم  اأبلللراج الإملللارات بدبي  يعقد يف 
اللللتلللحلللديلللات اللللتلللي تلللواجللله الإنلللتلللاج 
مللن خال  �للسللواء  للت�سامح،  املللعللريف 
اأو  اللللرقلللملللي  امللللحلللتلللوى  اأو  اللللكلللتلللب 

حري�س  امللتقى  ان  معاليه  واأ�ساف 
على ا�ست�سافة كافة الفئات القائمة 
علللللى امللللحلللتلللوى امللللعلللريف بلللدايلللة من 
واملحتوى  الللفللنللي  والنلللتلللاج  الللكللتللاب 
التوا�سل  ومللللواقللللع  الللللللكلللللرتوين 
وزارة  ودور  اللل�للسللابللة  والبلللللداعلللللات 
تق�سيم  مت  ولللذا  والتعليم،  الرتبية 
جل�سات  اإىل  امللللللتللقللى  يف  امللل�للسللاركللني 
النا�سرين،  تللل�لللسلللم  مللتللخلل�للسلل�للسللة 
والُكتاب، والإنتاج الفني، والتوا�سل 
ال�سباب  وجملللالللل�لللس  الجلللتلللملللاعلللي، 
عللللدد من  اإىل  اإ�لللسلللافلللة  والللتللعللللليللم، 

تعزز  ومعلومات  ومللبللادئ  مبفاهيم 
واحرتام  والتعاي�س  الت�سامح  قيم 
الآخر  وقللبللول  الثقافية  الللتللعللدديللة 
مللن جللهللة، ونللبللذ الللعللنللف والتطرف 
والتمييز  والللعلل�للسللبلليللة  والللكللراهلليللة 
اأهمية  ياأتي  ، ومن هنا  والعن�سرية 
املحتوى  »اإثللللللللراء  ملللللتللقللى  تللنللظلليللم 
املعريف يف جمال الت�سامح« بالتعاون 
مع املجل�س الوطني لاإعام كاأحد 
اآراء  ل�ست�سراف  املهمة  الطرق  اأهللم 
املعريف  امللللحلللتلللوى  علللللى  الللقللائللمللني 
واللللتلللعلللاون مللعللهللم لإجنلللللاز حمتوى 

يلل�للسللهللم بللهللا كللافللة املللبللدعللني ليقدم 
للمجتمع  اجلللملليللع حمللتللوى ميللكللن 
والعامل ال�ستفادة منه يف تعزيز قيم 

الت�سامح والتعاي�س وقبول التنوع.
امللللللتللقللى كلمة  بلللرنلللاملللج  ويللتلل�للسللمللن 
اآل  مللبللارك  بللن  نهيان  ال�سيخ  ملعايل 
اجلل�سات  تنطلق  ثللم  وملللن  نللهلليللان، 
املتخ�س�سة التي ت�سمل ع�سفا ذهنيا 
لكل جل�سة للتعرف على مهام وزارة 
كل  تناق�س  ثم  واأهدافها،  الت�سامح، 
جل�سة اأهم التحديات التي تواجهها 
واأ�سلوب  بللاملللحللتللوى  يللتللعلللللق  فلليللمللا 

مواقع  حمتوى  اأو  الفني  املحتوى 
حماولة  مع  الجتماعي،  التوا�سل 
البحث عن حلول وخطط متكاملة 
اإ�سافة  يكون  معريف  اإنتاج  لتحقيق 
اإىل املللكللتللبللة الللعللربلليللة والللعللامللليللة يف 

جمال الت�سامح.
وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
وزارة  اإن  الت�سامح  وزيلللر  نهيان  اآل 
املبادرات  علل�للسللرات  نللفللذت  الت�سامح 
لللتللعللزيللز قلليللم الللتلل�للسللامللح يف خمتلف 
اأهمية  اإغللفللال  ميكن  ول  املللجللالت، 
تللوفللري اإنلللتلللاج ثللقللايف وملللعلللريف غني 

وزارة  وقلليللادات  واملفكرين  اخللللرباء 
الت�سامح واملجل�س الوطني لاإعام 
لكل  اأن  موؤكدا  الواعدين،  والُكتاب 
للم�ستقبل  منهم وجهة نظر وروؤية 
ميكن ال�ستفادة منها والبناء عليها 
املجتمعية  اللل�للسللراكللة  ملللن  اإطلللللار  يف 
وا�سعة النطاق لتعزيز قيم الت�سامح. 
وعرب معاليه عن ثقته التامة يف اأن 
واقعية  بللتللو�للسلليللات  امللللللتللقللى  يللخللرج 
ومللبللتللكللرة ميللكللن تللطللبلليللقللهللا خال 
املحتوى  لإثلللللللراء  املللقللبلللللة  امللللرحلللللللة 
املللعللريف، وتللقللدمي اإبللداعللات حقيقية 

حللقلليللقللي ملللن خللللال خللطللة زمنية 
مواجهة  خالها  مللن  يتم  وا�سحة 
وو�لللسلللع احللول  الللتللحللديللات  كلللافلللة 
ا�ست�سراف  اإىل  اإ�سافة  لها،  املنا�سبة 
الأفلللللكلللللار واملللللللبللللللادرات اللللتلللي ميكن 
املحتوى،  هلللذا  اثلللللراء  ملللن خللالللهللا 
موؤكدا اأن م�ساركة خمتلف املن�سات 
الإعلللامللليلللة اللل�للسللحللفلليللة والإذاعللليلللة 
ومواقع  والللرقللملليللة  والللتلللللفللزيللونلليللة 
الللتللوا�للسللل الجللتللمللاعللي، هلللو اإثللللراء 
للمحتوى  وتعزيز  لاأفكار  حقيقي 

املعريف للت�سامح.

ال�ستمرارية  على  والقدرة  العر�س 
امل�ستهدف،  اجلمهور  اإىل  والو�سول 
ثلللم يللتللم يف اجلللللل�للسللة الللتللاللليللة طرح 
احللللللللللول واملللللللبللللللادرات اللللتلللي ميكن 
ال�لللسلللتلللعلللانلللة بلللهلللا لللتللحللقلليللق هلللدف 
املعريف،  املحتوى  اإثللراء  وهو  امللتقى 
اأهم  با�ستعرا�س  اجلل�سات  وتختتم 
امللللقلللرتحلللات واحللللللللول واملللللبللللادرات، 
واملجل�س  الت�سامح  وزارة  تقوم  كما 
مذكرة  بتوقيع  لللاإعللام  الللوطللنللي 
بينهما  فيما  التعاون  لإثللراء  تفاهم 

على هام�س فعاليات امللتقى.

•• دبي-وام:

اجلماعي  الللعللر�للس  جلللنللة  علللقلللدت 
املوانئ  مللوؤ�للسلل�للسللة  بلللني  امللل�للسللرتكللة 
واجللللللللملللللللارك واملللللنللللطللللقللللة احللللللرة 
و�سوؤون  لاإقامة  العامة  والإدارة 
اجتماعاتها  اأوىل  بدبي  الأجللانللب 
للعر�س  ا�لللسلللتلللعلللداداً  الللتللحلل�للسللريللة 

اجلماعي الثامن.
و�للسللهللد الجلللتلللملللاع اللللللذي عللقللد يف 
اآلللليلللة تنفيذ  »اإقللللامللللة دبللللي« بللحللث 
اجلماعي  للعر�س  الأوىل  املرحلة 
واأهمها   2019 للللعلللام  اللللثلللاملللن 
مكثفة  تللدريللبلليللة  دورات  تللنللظلليللم 
للعر�سان  اللللنلللاجلللح  الللللللللزواج  عللللن 
اجلدد بالتن�سيق مع دائرة ال�سوؤون 
الإ�سامية والعمل اخلريي بدبي. 
�سقر  خللللللليلللل  الجللللتللللمللللاع  حللل�لللسلللر 
الت�سال  اإدارة  مللديللر  غللريللب  بللن 
العر�س  ورئلليلل�للس جلللنللة  املللوؤ�للسلل�للسللي 
والعقيد  دبللي  بجمارك  اجلماعي 
رئي�س  نائب  الطاير  �سعبان  علي 
الإدارة  يف  اجلماعي  العر�س  جلنة 
الجانب  و�سوؤون  لاإقامة  العامة 
بللللدبللللي واأعللللل�لللللسلللللاء اللللللللجلللنلللة من 
امل�ستجدات  اأبللرز  ملناق�سة  اجلهتني 
للللللعللر�للس اجلللمللاعللي الللثللامللن لعام 
والأفكار  الآراء  وتللبللادل   2019
وكافة اخلطط امل�ستقبلية الازمة 
لإخللللراج الللعللر�للس اجلللمللاعللي باأبهى 

�سوره.

الهالل الأحمر تزور رعاية الأحداث ب�سرطة اأبوظبيموؤ�س�سة املوانئ واإقامة دبي  ت�ستعدان للعر�س اجلماعي الثامن

جمل�س �ساحية اخلالدية يف ال�سارقة ينظم حما�سرة عن ذكرى الإ�سراء واملعراج �سمن مبادرة يل�ستنا

•• اأبوظبي-الفجر:

اطلع وفد زائر من هيئة الهال الأحمر الإماراتي 
الأحداث،  رعاية  اإدارة  عمل  ومهام  جهود  على   ،
يف  والإ�للسللاحلليللة،  العقابية  املوؤ�س�سات  مبديرية 
وناق�س   . اأبللوظللبللي  ب�سرطة  املجتمع  اأملللن  قللطللاع 
العقيد الدكتور علي �سعيد املن�سوري نائب مدير 
برئا�سة  الزائر  الوفد  مع  الحللداث،  رعاية  ادارة 
�سعادة را�سد مبارك املن�سوري نائب الأمني العام 
لل�سوؤون املحلية �سبل التن�سيق والتعاون امل�سرتك 
الأحلللداث.  وقام  برعاية  ال�سلة  ذات  املجالت  يف 
الوفد بجولة على مرافق الدارة، ومبنى املهارات 
»خذ  مبادرة  لفتتاح  ا�ستعداداً  ال�سلوكية  والقيم 
تهدف   والتي  الثانية،  دورتها  يف  لرتقي«  بيدي 
اإىل تر�سيخ القيم املعرفية والوجدانيه اإىل جانب 

تعلم املهارات لاأحداث والقا�سرات.

•• ال�صارقة –الفجر:

نظم جمل�س �ساحية اخلالدية وهو اأحد املجال�س 
التابعة لدائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى بحكومة 
ال�سارقة مبقره يف مدينة ال�سارقة حما�سرة عن 
ذكرى الإ�سراء واملعراج وذلك بالتعاون مع دائرة 

ال�سوؤون ال�سامية بال�سارقة.
وتللعللد املللحللا�للسللرة اإحللللدى اأوجلللله الللتللعللاون البناء 

اإطللار تاقي اجلهود  والللدائللرة يف  ال�ساحية  بني 
لتوعية املجتمع باأبرز الحداث ال�سامية.

اإطللللار مبادرة  عللقللدت يف  الللتللي  املللحللا�للسللرة  ح�سر 
يل�ستنا لل�ساحية �سعادة خلفان �سعيد املري رئي�س 
اأحمد  جمل�س �ساحية اخلالدية وكا من �سيف 
ح�سور  بجانب  املجل�س  ع�سو  ال�سويدي  املطوع 
خمي�س  ورا�سد  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  بطي  ال�سيخ 
ال�سارقة  ملدينة  البلدي  املجل�س  ع�سو  ال�سويدي 

وعدد من اأعيان اأهايل ال�ساحية.
وتللنللاولللت املللحللا�للسللرة الللتللي قدمها الللواعللظ عمر 
واملعراج  الإ�للسللراء  ذكللرى  عللن  نبذة  داوود  حممد 
ومراحلها وال�سواهد التي مر بها الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم يف تلك الرحلة والفوائد العطرة 
منها. ويف نهاية املحا�سرة اأكد خلفان �سعيد املري 
اأهميتها  على  اخلالدية  �ساحية  جمل�س  رئي�س 

ودورها يف زيادة الوعي والثقافة الدينية.
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اأخبـار الإمـارات

اإطالق موقع اللجنة الفنية للقراءة ب�سرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:

الفنية  للجنة  الر�سمي  الإلللكللرتوين  املوقع  اأبوظبي  �سرطة  اأطلقت 
القيادة  وموؤلفي  لكتاب  من�سة  توفري  اإىل   يهدف  والللذي  للقراءة، 
العامة  اإىل جانب التعريق بجهود اللجنة وخطتها يف �سهر القراءة 
.   واأكد �سعادة اللواء مكتوم علي ال�سريفي مدير عام �سرطة اأبوظبي 
يف  ي�سهم  مبللا  الللقللراءة  على  املنت�سبني  وحتفيز  املعرفة  ن�سر  اأهمية 

اإر�ساء اأ�س�س التنمية احل�سارية وبناء جمتمع معريف متطور . 
الللتللي حتقق  املللوقللع على عللدد مللن ال�سفحات واخلللدمللات  ويللحللتللوي 
اأهداف اللجنة وت�سهم يف بناء جمتمع قارئ ومثقف وتر�سيخ ثقافة 
بهدف  وذلللك  القراءة  وحمبي  والكتاب،  باملوؤلفني  قائمة  الللقللراءة،و 

دعمهم وتبني مبادراتهم  املبدعة  اإىل جانب توفر مكتبة الكرتونية 
والتي  وامل�سموعة  الإلكرتونية  الكتب  من  خمتارة  جمموعة  ت�سم  

يتم حتديثها با�ستمرار.
ال�سرطة  مكتبة  يف  للمنت�سبني  خدمات  بتقدمي  املوقع  يتميز  كما   
دورات  و  بالكتب،   بالتربع  املكتبات  واثلللراء  الكتب  ا�ستعارة  ت�سمل 
متخ�س�سة يف القراءة و�سفحات لتفعيل �ساعة القراءة، واإقراأ معي 

وغريها . 
اإدارة  مللديللر  ال�سام�سي،  بطي  ثللاين  ،العميد  املللوقللع  تد�سني  ح�سر 
،وال�سيد  للقراءة  الفنية  اللجنة  ورئي�س  اأبوظبي  ب�سرطة  التدريب 
�سعيد حمدان الطنيجي مدير اإدارة الن�سر يف دائرة الثقافة وال�سياحة 

-اأبوظبي.

�سرطة اأبوظبي تناق�س كتاب »النزاع اليجابي«بجل�سة ثقافية مع نادي كلمة للقراءة
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبلللوظلللبلللي جل�سة  �للسللرطللة  نللظللمللت 
كلمة  نلللادي  مللع  بالتعاون  ثقافية 
»النزاع  كللتللاب  ،ملللنللاقلل�للسللة  للللللقللراءة 
الإيجابي، حتويل النزاع اإىل اإبداع« 
لل داربي ت�سيكيت�س، - ترجمة معتز 

اجلزائري. 
بطي  ثللللللللاين  الللللعللللملللليللللد  ورحللللللللللب 
التدريب  اإدارة  مللديللر  ال�سام�سي 
للقراءة  الفنية  اللجنة  ورئلليلل�للس 
بللفللريللق دائرة  اأبللوظللبللي،  بلل�للسللرطللة 
الثقافة وال�سياحة خال افتتاحه 
يف  با�سهاماتهم  م�سيداً  اجلل�سة 
�سهر  يف  ال�سرطة  اأن�سطة  تفعيل 
حمدان  �سعيد  عّرف  كما  القراءة، 
الن�سر  اإدارة  مللديللر  الللطللنلليللجللي، 
يف دائلللللرة الللثللقللافللة واللل�للسلليللاحللة – 
اأبوظبي، احل�سور مب�سروع »كلمة« 
وبراجمه  ومن�سوراته  للرتجمة 
الثقافية، معرباً عن اعتزاز النادي 
باأن تكون �سرطة اأبوظبي هي اأول 
جهة حكومية يتم التعاون معها يف 

هذا العام.

ومتني.   قلللللوي  فلللريلللق  وتلل�للسللكلليللل 
قللوة ميكن  اأعللظللم  اأن  اإىل  م�سرياً  

اكت�سافها هي قوة الأفكار. 
اأما املازم عفاف مبارك اجلنيبي  
مدير فرع التحليل  ال�سرتاتيجي 
اخلارجي يف مركز ال�سرتاتيجية 
�سرطة  يف  املللوؤ�للسلل�للسللي  والللتللطللويللر 
الفنية  اللللللجللنللة  اأبللوظللبللي وعلل�للسللو 
للقراءة اأو�سحت اأن: »الكتاب يغري 
من مفهومنا جتاه ال�سراع، ابتداًء 
لعبة  هللو  فال�سراع  الللعللنللوان،  مللن 
مطاردة تلهي ال�سخ�س عن هدفه 
علللللى �سرورة  ويلللوؤكلللد  الأ�للسللا�للسللي، 
احلللرتام من�ساأ الأفللكللار والللتللي هي 
حم�سلة خربات جماعية وتقدير 
ن�ساط  اأي  يف  الآخلللريلللن  ملل�للسللاركللة 

كان«. 
الإيجابي«  »النزاع  كتاب  اأن  يذكر 
�لللللسلللللدر عللللللن مللللل�لللللسلللللروع »كلللللللللمللللة« 
وهو   2009 عللللام  يف  للللللرتجللمللة 
كللتللاب يللتللجللاوز مللعللاجلللة الللنللزاع يف 
مكان العمل، حجته هي اأن النزاع 
غللالللبللاً مللا يللكللون دلللللة علللللى قرب 

حترر الطاقة اخلاقة.

جمال  الللدكللتللور  العقيد  وا�للسللتللهللل 
حممد النقبي مدير اإدارة الت�سريع 
وع�سو  القانونية  وال�للسللتلل�للسللارات 
ب�سرطة   للللللقللراءة   الفنية  اللجنة 
اأبللوظللبللي اجلللللل�للسللة بللالللتللحللدث عن 
حمتوى  »ينعك�س  قللائللًا:  الكتاب 
كبري،  ب�سكل  الللواقللع  على  الكتاب 
مهمة  عللنللا�للسللر  اإىل  يلل�للسللري  فللهللو 

ولللكللن اأفلللكلللاره تللبللقللى ملللازملللة له 
وم�ستمرة« 

وقال املقدم �سليمان الكعبي، مدير 
اإدارة البتكار وا�ست�سراف امل�ستقبل 
يف مركز ال�سرتاتيجية والتطوير 
املللوؤ�للسلل�للسللي بلل�للسللرطللة اأبللوظللبللي اأن: 
العملية  احللليللاة  يام�س  »الللكللتللاب 
الفروقات  ويك�سف عن  والأ�سرية، 

اإدارة  اللل�للسللخلل�للسلليللات، وعلللن  وللليلل�للس 
�سعيد  اأول  املازم  اأما  ال�سراعات. 
اإعجابه  عللن  عللرب  فقد  املن�سوري 
»كتاب  اأنلللللله:  مللو�للسللحللاً  بللالللكللتللاب 
واقعي يعا�س يومياً ب�سكل م�ستمر، 
حياتنا  علللللللى  فلل�للسللوللله  تللنللعللكلل�للس 
الللعللمللللليللة، فلل�للسللًا علللن اأنلللله يقدم 
الإ�سكاليات  لبع�س  عملية  حلول 

التقاء  نقطة  النزاع  بجعل  كفيلة 
ولي�س  بناء  نقطة  افللرتاق،  ولي�س 
هللللدم، ويللتللنللاول قلليللم نللبلليلللللة  مثل 
مبادئ  وهللي  والتعاي�س،  الت�سامح 
الإمللللارات  دوللللة  حتللر�للس  اأ�سا�سية 
اإليها،  والللللدعللللوة  تللطللبلليللقللهللا  علللللى 
الللقللاريء من  ينتهي  قد  كتاب  هو 
اأقلللل،  اأو  اأ�للسللبللوع  قلللراءتللله يف نللحللو 

بني الأفراد يف اأماكن العمل، و�سبل 
الللتللعللامللل مللع الآخلللريلللن مبختلف 

طبائعهم و�سخ�سياتهم«.
الدكتور عبداهلل  املللقللدم   وحتللدث 
الظواهر  بللعلل�للس  علللن  احللللملللودي، 
املوؤلف  ذكللرهللا  الللتللي  الجتماعية 
الإ�سغاء  �للسللرورة  وعلللن  كللتللابلله  يف 
الق�سايا  ومعاجلة  الآخللريللن،  اإىل 

التي تواجهنا يف احلياة«
ومللللللن جللللانللللبلللله، تللللطللللرق الللللرائللللد  
حمللمللد جللمللعللة اللليللمللاحللي  ع�سو 
اللللللللجلللنلللة اللللفلللنللليلللة للللللللللقللللراءة  من 
مللديللريللة الللل�لللسلللوؤون الللقللانللونلليللة يف 
من  الكثري  اإىل  اأبللوظللبللي   �سرطة 
مثل  الكتاب  يف  الواقعية  الأمثلة 
قللوة الأ�لللسلللداد، واإمللكللانلليللة تاآلفهم 

غري م�سبوق  يف ال�سرق الأو�سط

مدير عام العمليات املركزية بالإنابة يتفقد املراحل النهائية مل�سروع »اجل�سر الفولذي«
•• راأ�ص اخليمة -الفجر: 

النقبي  ال�سم  اأحللمللد  العقيد  اأكللد 
املركزية  الللعللمللللليللات  عللللام  ملللديلللر 
ب�سرطة راأ�س اخليمة بالإنابة عن 
حجم التطور الكبري الذي ت�سهده 
اإمللارة راأ�للس اخليمة بف�سل الدعم 
الر�سيدة  القيادة  من  الاحمدود 
عاقة  عللللن  واللللللنلللللاجت  بللللالللللدولللللة 
بني  الإيجابي  والتن�سيق  التعاون 
– ق�سم  واللللدوريلللات  املللللرور  اإدارة 
هلللنلللد�لللسلللة اللللللطلللللرق املللللللللللللروري – 
وجه  على  التحتية  البنية  ووزارة 

حلني  ا�ستخدامه  وعلللدم  واحللللذر 
حفاظاً  كامل  ب�سكل  منه  الإنتهاء 
اإىل  ، ودعللللاهللللم  �للسللامللتللهللم  علللللى 
القيادة الآمنة ب�سرعات منخف�سة 
واللتزام بالتعليمات والتوجيهات 
ال�سادرة ، وياأتي هذا امل�سروع الذي 
ال�سرق  يف  نللوعلله  مللن  الأول  يللعللد 
كللونلله جلل�للسللراً مقو�ساً  الأو�للسللط يف 
بتقنية عالية اجلودة ، حر�ساً من 
تطوير  على  اخليمة  راأ�للس  �سرطة 
الداخلية  الطرق  �سبكة  وحت�سني 
لتلبية احتياجات التمدد والنت�سار 
وا�ستيعاب  والللعللمللراين  اللل�للسللكللاين 

اأف�سل اخلدمات  املللروري وتقدمي 
جلللمللهللور املللتللعللاملللللني كلللافلللة ممن 
املختلفة  اللللطلللرق  يلل�للسللتللخللدمللون 
يف الأملللاكلللن واملللنللاطللق عللامللة عرب 
حديثة  طلللرق  �سبكات  ا�للسللتللحللداث 
تدعم منظومة العمل ال�سرطي يف 

تاأمني ان�سيابية مرورية عالية .
   جاء ذلك خال قيام مدير عام 
راأ�س  ب�سرطة  املللركللزيللة  العمليات 
تفقدية  بجولة  بللالإنللابللة  اخليمة 
علللللى اجللل�للسللر اللللفلللولذي اللللذي مت 
الدائري  الللطللريللق  علللللى  افللتللتللاحلله 
املذكور  للم�سروع  ا�ستكماًل  وياأتي 

اخللل�للسللو�للس ، ملللن حلليللث اإطللللاق 
امل�ساريع  مللللن  اللللعلللديلللد  وتللنللفلليللذ 
الللتللطللويللريللة احلللليلللويلللة للللاإملللارة 
بالتنمية  اللللوثللليلللق  وارتلللبلللاطلللهلللا 
حتقيق  يف  وم�ساهمتها  ال�ساملة 
ال�سدارة لدولة الإمللارات العربية 
راأ�س  واإملللللارة  علللام  ب�سكل  املللتللحللدة 
البنية  اخللليللمللة حتلللديلللداً مبللجللال 
التحتية ، وا�ستطاعت بذلك تفعيل 
بالتكنولوجيا  املتعلقة  الللربامللج 
والللتللقللنلليللة عللاللليللة اجلللللللودة للحد 
مللللن احلللللللللوادث امللللللروريلللللة واحلللللد 
والزدحلللام  الختناقات  وقللوع  مللن 

�سارفت  اللللتلللي  ملللراحللللللله  اآخلللللر  يف 
الإ�سراف  حيث  من  النتهاء  على 
جاهزيته  ملللن  للللللتللاأكللد  امللللليللللداين 
و�لللسللليلللانلللتللله علللللللى اأكلللللملللللل وجلللللله ، 
والنلللتلللهلللاء ملللن بللعلل�للس الأعلللملللال 
وامللللهلللام املللقللام عللللليلله ، حلليللث وقف 
على  التطورات  اآخللر  على  �سعادته 
اأعاه  املللذكللور  والطريق  امل�سروع 
ومتت مناق�سة عدداَ من التحديات 
وو�سع احللول املنا�سبة لها .   ويف 
اأحمد  العقيد  نا�سد   ، ذلللك  اإطلللار 
وم�ستخدمي  اللل�للسللائللقللني  اللل�للسللم 
اأخلللذ احليطة  الللطللريللق بلل�للسللرورة 

وزيللللادة مللعللدلت اللل�للسللامللة وذلك 
البنية  تطوير  وزارة  مع  بالتعاون 
كبري  ب�سكل  ت�ساهم  التي  التحتية 
واإدارة  وتنفيذ  ت�سميم  تطوير  يف 

احلركة  يف  امللللتلللنلللامللليلللة  اللللللزيلللللادة 
امللللروريلللة وحتلل�للسللني حللركللة النقل 
الإمارة  يف  امللللرور  حركة  وت�سهيل 
لاأمن  مللعلليللار  اأعلللللللى  لللتللحللقلليللق   ،

العتبار  بللعللني  وا�للسللعللة  امللل�للسللاريللع 
وممار�سات  معايري  اأعلللللى  مللراعللاة 
ومقايي�س الأمن وال�سامة لدعم 

اأجندة الدولة الوطنية .

طحنون بن حممد يعزي بوفاة 
�سيف عبيد املن�سوري

•• العني- وام:

 قدم �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني م�ساء اأم�س واجب 
زيارة  لدى  وذلللك  )�سيف(  ابنه  له  املغفور  بوفاة  املن�سوري  �ساملني  اآل  اإىل عبيد حممد  العزاء 

�سموه جمل�س العزاء يف منطقة الرو�سة ال�سرقية مبدينة العني.
اآل نهيان عن خال�س تعازيه و موا�ساته لأ�سرة و ذوي  ال�سيخ طحنون بن حممد  و عرب �سمو 
الفقيد �سائا املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�سع رحمته و اأن ي�سكنه ف�سيح جناته و اأن يلهم اأهله 

و ذويه ال�سرب و ال�سلوان.
اآل نهيان مدير عام  و قدم واجب العزاء اإىل جانب �سموه .. اللواء ال�سيخ حممد بن طحنون 

�سوؤون الأمن و املنافذ بالقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي وال�سيخ ذياب بن طحنون اآل نهيان.

الإمارات و رومانيا تبحثان اآفاق التعاون يف املجال الثقايف
•• بوخار�صت-وام:

 الللتللقللى فللالللري دانلليلليللل بللريللاز وزيللللر الثقافة 
الروماين اأم�س �سعادة الدكتور اأحمد عبد اهلل 
�سعيد املطرو�سي �سفري الدولة لدى رومانيا و 
ذلك مبقر وزارة الثقافة والهوية الوطنية يف 

العا�سمة بوخار�ست.
مهرة  بح�سور  اللقاء  خللال  اجلللانللبللان  بحث 
الدولة  بلل�للسللفللارة  الدبلوما�سية  اللل�للسللايللع  علللللي 
البلدين  بني  الثنائية  العاقات  تعزيز  �سبل 
ال�سديقني يف املجال الثقايف . ويف هذا ال�سياق 
دعا �سفري الدولة اإىل ت�سجيع تبادل الفعاليات 
و  امللللوؤمتلللرات  عللقللد  و  الللبلللللديللن  بللني  الثقافية 
املتعلقة  الللفللعللاللليللات  الللعللديللد مللن  املللعللار�للس و 
تعزيز  �ساأنها  مللن  والللتللي  والللفللنللون  بالثقافة 
التعاون الثقايف والتعرف على تراث ال�سعبني 

ال�سديقني.
اإقامة ال�سبوع الثقايف الماراتي يف  ونوه اإىل 
بوخار�ست يف يونيو املقبل و اأهميته يف التعريف 
بثقافة وتراث �سعب المارات العربية املتحدة 
.. ودعا وزارة الثقافة الرومانية اإىل م�ساندة 

ال�سفارة لإجناح هذا احلدث الثقايف.
من جانبه اأثنى معايل وزير الثقافة الروماين 
البلدين  بللني  الثنائية  الللعللاقللات  تطور  على 

مبديا  تعزيزها  مبوا�سلة  رغبته  عن  واأعللرب 
لإجناح  الللدعللم  كللل  لتقدمي  اللللوزارة  ا�ستعداد 

فعالية الأ�سبوع الثقايف الإماراتي .

و عرب عن ترحيبه با�ست�سافة معايل نورة بنت 
املعرفة  الثقافة وتنمية  الكعبي وزيرة  حممد 
يف  الإماراتي  الثقايف  الأ�سبوع  فعاليات  خال 

رومانيا.
كللمللا الللتللقللى �للسللعللادة الللدكللتللور اأحللمللد عللبللد اهلل 
ليوكاديا  غرات�سيا  معايل  املطرو�سي  �سعيد 
حيث  رومانيا  يف  البيئة  وزيللرة  غافريلي�سكو 
مت مناق�سة �سبل تعزيز العاقات الثنائية بني 

البلدين يف املجالت املتعلقة بالبيئة .
لتطوير  الكامل  دعمه  ال�سفري  �سعادة  واأكلللد 
الللتللعللاون وتلللبلللادل اخلللللربات يف جملللال البيئة 
وحلللملللايلللة اللللتلللنلللوع احلللليلللوي وذللللللك مللللا متلكه 
الإملللارات ورومانيا من خللربة يف هللذا املجال، 
مللعللربللا عللن رغللبللة الللدولللة يف تللعللزيللز التعاون 
امل�سرتك ملا فيه م�سلحة البلدين ال�سديقني.

ليوكاديا  غرات�سيا  معايل  اأكللدت  جهتها  من 
يف  عقد  اللللذي  اللللللقللاء  خللال   - غافريلي�سكو 
 - بللوخللار�للسللت  بالعا�سمة  الللبلليللئللة  وزارة  مللقللر 
اأهمية التعاون وتبادل اخلربات بني البلدين 

يف هذا املجال.

•• بوخار�صت-وام:

اأحمد عبد اهلل �سعيد املطرو�سي  الدكتور  التقى �سعادة 
�سفري الدولة لدى رومانيا مبعايل غرات�سيا ليوكاديا 
الوزارة  رومانيا، يف مقر  البيئة يف  وزيللرة  غافريلي�سكو 
�سبل  اللقاء مناق�سة  العا�سمة بوخار�ست. مت خال  يف 
العربية  الإملللارات  دولللة  بني  الثنائية  العاقات  تعزيز 

املتحدة ورومانيا يف املجالت املتعلقة بالبيئة.
اأكد �سعادة ال�سفري دعمه لتطوير التعاون وتبادل  وقد 
اخلللللربات يف جملللال الللبلليللئللة وحللمللايللة الللتللنللوع احليوي 

ا�ستنادا اإىل خربة البلدين يف هذا املجال.
اأهمية التعاون  اأكدت معايل وزيرة البيئة  ومن جانبها 
الثنائي يف هذا املجال ...منوهة بحر�سها على تطوير 

اآفاق التعاون مبجال البيئة احليوي.

�سفري الدولة يلتقي وزير البيئة الرومانية

اجلامعة الكندية بدبي تطلق بكالوريو�س الآداب يف علم الجتماع التطبيقي باللغة العربية

درجة بكالوريو�س جديدة لتعزيز تواجد طالب علم الجتماع الناطقني بالعربية
•• دبي-الفجر:

الللكللنللديللة بدبي  اأطلللللقللت اجلللامللعللة 
اآداب  بللكللالللوريللو�للس  درجللللة  مللللوؤخللللراً 
جديدة يف علم الجتماع التطبيقي 
هذه  توفر  و�سوف  العربية،  باللغة 
فللر�للسللة فريدة  الللعلللللملليللة  الللللدرجللللة 
الإماراتيني  للمواطنني  نوعها  من 
التعاون  جمللللل�للس  دول  وملللواطلللنلللي 
الناطقني  مللن  وغللريهللم  اخلليجي 
اإ�سهامات  ليقدموا  العربية  باللغة 
هامة للمجتمع من خال عملهم يف 

جمال الرعاية املجتمعية.

 ياأتي هذا الربنامج ا�ستجابًة للطلب 
الناطقني  املمار�سني  على  املللتللزايللد 
املللوؤهلللللني بدرجة  الللعللربلليللة  بللاللللللغللة 
عللاللليللة يف هلللذا املللجللال �للسللواء داخل 
دولة الإمارات العربية املتحدة اأو يف 
يقوم  و�سوف  املنطقة.  اأنحاء  جميع 
هلللذا الللربنللامللج املللعللتللمللد ملللن وزارة 
الرتبية والتعليم — �سوؤون التعليم 
العايل — باإعداد الطاب ملمار�سة 
بلللاأدوار  العمل الجللتللمللاعللي والللقلليللام 
الجتماعية  بالرعاية  تتعلق  اأخرى 
مبهنية وذلك من املنظورين العلمي 

والجتماعي.

املنطقة  يف  املللتللزايللدة  الجللتللمللاعلليللة 
اأو  الكيانات احلكومية  اإحللدى  اأو يف 
دافيد  الربوف�سيور  وقللال  الأهلية. 
�سانتاندريو كالوجن، كبري م�سوؤويل 
الت�سال  كللللليللة  وعللملليللد  الللتللطللويللر 
الكندية  باجلامعة  والعلوم  والآداب 
الربنامج  علللن  حللديللثلله  يف  بلللدبلللي، 
اإطللللاق  “يتوافق  قلللائلللًا  اجللللديلللد 
بكالوريو�س الآداب يف علم الجتماع 
حول  اجلامعة  روؤيللة  مع  التطبيقي 
يف  الللعللايل  التعليم  تطوير  ت�سجيع 
اإ�سهامات  تقدم  التي  التخ�س�سات 
الفكر  تللنللملليللة  جمللللللالت  يف  هلللاملللة 

تللعللزيللز املهارات  املللنللهللج علللللى  يللرتللكللز 
اخلللا�للسللة الللتللي ملللن �للسللاأنللهللا اإعللللداد 
التحديات  بع�س  ملواجهة  الللطللاب 
احلديث،  املللجللتللمللع  يف  الأ�للسللا�للسلليللة 
على  ا  اأي�سً املنهج  هذا  و�سي�ساعدهم 
حتديد احللول وحتليلها وتطويرها 
بالأمن  املحيطة  املللخللاوف  ملواجهة 
ال�سحة  وقللل�لللسلللايلللا  الجللللتللللمللللاعللللي 
وال�سيخوخة  والإدمللللان  واجلللرميللة 

واجلن�س.
اللللربنلللاملللج خريجني  يلللقلللدم  �لللسلللوف 
منا�سب  لللتلللللقللد  متلللاملللاً  ملللوؤهلللللللني 
جمزية يف اإحدى موؤ�س�سات الرعاية 

الإن�ساين وخدمة املجتمع يف جميع 
مناحي املجتمع الإماراتي.

بلللاإعلللداد  اللللربنلللاملللج  هللللذا  “فيهتم 
مواجهة  ميكنها  م�ستقبلية  مواهب 
التي  الجتماعي  ال�سياق  حتللديللات 
يعد  اإذ  ملل�للسللتللمللراً،  تللللطللللوراً  تلل�للسللهللد 
الطاب  جلميع  فر�سة  الللربنللامللج 
الناطقني  واللللللطلللللاب  امللللحللللللليلللني 
املنطقة  اأنللحللاء  جميع  يف  بالعربية 
على  تعمل  رئي�سية  بلللللاأدوار  للقيام 
ون�سر  املجتمعي  التما�سك  حتقيق 
جنب  اإىل  جنباً  وال�سعادة  الرحمة 

مع حتقيق الأهداف املحلية.”
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اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/اخليار الكامل ل�سبكات 

CN قد تقدموا الينا بطلب النظم ذ.م.م رخ�سة رقم:1171319 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هاله حممد مراد %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ح�سام حممود ح�سن اخلري�سي %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيا احمد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ميثة حممد احمد الهرمودي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
وادارة  ريفون  ال�سلللللادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب املطاعم ذ.م.م رخ�سة رقم:2442854 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل ح�سني احمد خنجي %80

تعديل ن�سب ال�سركاء
عبدال�سليم كيزهاكي بورايل من 49% اىل %20

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد نايع �سعيد نايع النيادي

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

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

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/خمبز الغوا�س

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1065119 
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة احمد عو�س احمد �سالح بن �سميدع
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممود عيد �سحاده %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد عو�س احمد �سالح بن �سميدع
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/اك�سربي�س موين لدارة ال�سركات ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1155284 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

UNITED GLOBAL HOLDING LLC ا�سافة يونايتد جلوبال هولدينجز ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

UX Holdings limited ا�سافة يو اك�س هولدينجز ليمتد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

BRS GLOBAL INVESTMENTS LIMITED حذف بي ار ا�س جلوبال انفي�ستمينت�س ليمتد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

UNITED GLOBAL HOLDING LLC حذف يونايتد جلوبال هولدينجز ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان 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 )ابوظبي(

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/يونايتد جلوبال هولدينجز ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1320088 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

United Global Limited ا�سافة يونايتد جلوبال هولدينجز
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

United Global Holding Limited ا�سافة يونايتد جلوبال هوليدجن ليمتد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

CENTURION INVESTMENTS حذف �سينرتيون لا�ستثمارات
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

INFINITE INVESTMENT LLC حذف انفنت لا�ستثمار ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خليفة بطي عمري يو�سف املهريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان 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 )ابوظبي(

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/�سمارت ترك حلمل 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:1013710 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة طار�س حممد عبداهلل نا�سر البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحمن را�سد �سامل را�سد املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان 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 )ابوظبي(

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
لل�سيلة  ال�سلللللادة/الغالية  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب والعباية رخ�سة رقم:2430837 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمدان حممد علي �سامل ال�سيعري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد م�سبح �سامل الهنائي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان 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 )ابوظبي(

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
الغدير  ال�سلللللادة/معر�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�سيارات رخ�سة رقم:1342251 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ابراهيم عبداهلل علي �سوؤون الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف امل ب�سرى العو�س احمد العلوي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان 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 )ابوظبي(

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/تايتنك �سويت للحلويات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1041049 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مبارك ال�سغري مر�سد مكتوم املن�سوري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد �سالح احمد �سامل با�سلمه

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

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان 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 )ابوظبي(

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/كافيه ال�سارع اجلديد

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1029350 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سالح اخلباب مر�سد مكتوم املن�سوري من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سالح اخلباب مر�سد مكتوم املن�سوري من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالفتاح عبداحلميد حممد احمد %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعان/ 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/ كافيه ال�سارع اجلديد

NEW STREET CAFE
اىل/كافيه ال�سارع اجلديد ذ.م.م

NEW STREET CAFE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان 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 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/جمموعة ار.ام.بي ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1012418 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/را�سد حممد مهران البلو�سي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ را�سد حممد مهران البلو�سي من 90% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نا�سر را�سد حممد مهران البلو�سي

تعديل لوحة الإعان/ اجمايل من م�ساحة 0.60*0.20 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ جمموعة ار.ام.بي ذ.م.م
R.M.B GROUP LLC

اىل/جمموعة ار.ام.بي- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
R.M.B GROUP- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان 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 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/كري�ست 

CN 2531749:للطاقة البديلة  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1018147 بال�سم التجاري مرجع التجارية 
كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �سابقاً.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/منجرة 

CN 2008705:بر�ستيج رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/جرنا�س 

CN 2026860:للتموين رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/براندز 

اند بيوند للدعاية والعان
 رخ�سة رقم:CN 1381674 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

الينبوع ال�سايف للمقاولت وال�سيانة العامة- ذ م م
يعلن امل�سفي مكتب القمة –حما�سبون قانونيون عن ت�سفية �سركة:

)الينبوع ال�سايف للمقاولت وال�سيانة العامة - ذ م م(
 CN-2050151 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم

وذلك بناء على قرار اجتماع ال�سركاء املوثق لدى كاتب العدل. 

فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى املعني 

 128190 ب  �س   026766566 فاك�س   026766166 رقم  هاتف 

ابوظبي- �سارع النجدة بناية عبد اهلل مهري عبد اهلل حميان بناية رقم 

1701 م�سطحبا معه كافة  17 مكتب رقم  1341 بلوك )C(  الطابق 

من  يوما   45 اأق�ساها  مدة  خال  وذلك  الثبوتية  وامل�ستندات  الأوراق 

تاريخ ن�سر هذا الإعان.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

مطعم �سو�سينا- ذ م م
تاريخ  يف  املنعقدة  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
2019/03/21 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم   1903003219 يعلن 

امل�سفى زايد ت�سارترد اأكاونت لتدقيق احل�سابات، عن ت�سفية �سركة:
 )مطعم �سو�سينا - ذ م م(

CN-2050151 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم
املذكورة  ال�سركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  اعرتا�س  اي  لديه  من  فعلى 
اإىل امل�سفى،  املوؤيدة لذلك  امل�ستندات  التقدم مبطالبته مع  اعاه عليه 
وذلك خال الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان، 

وكل من مل يتقدم خال املدة املحددة بالإعان ي�سقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�سفى: 6666828 / 02 ، �سندوق بريد )41145( اإمييل:

النيادي  �سعيد  نايع  بناية    M9 امل�سفح  ابوظبى-   -  info@zcaa.ae

.)M12( مكتب رقم )  M( الطابق

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 
يعلن ال�سادة/ �سركة نريفانا لدارة الفنادق )�س. ذ م م( �سادرة من 

بالرقم )781811( عن تعديل  –دبي  القت�سادية  التنمية  دائرة 

ال�سم التجاري لل�سركة:

من: �سركة نريفانا لدارة الفنادق )�س. ذ م م(

 NIRVANA HOTEL MANAGEMENT L.L.C

 اإىل: اأرورا هو�سبيتاليتي لدارة الفنادق �س. ذ م م

ARURA HOSPITALITY HOTEL MANAGEMENT L.L.C

دائرة  العان مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعل كل من 

فاإن  واإل  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  بدبي  القت�سادية  التنمية 

املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة. 

اعالن تعديل ا�سم جتاري

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/كافترييا مرمر

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1113948 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبيد �سامل عبيد بوظفريه العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سم�س الدين نامبيكونان
تعديل وكيل خدمات

حذف عبيد �سامل عبيد بو ظفريه العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان 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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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

ال�سارقة  اأيلللام  وزوار  جمهور  تفاعل   
ال�سعبية  الللفللرق  اأداء  مللع  الللرتاثلليللة 
الفنية اليونانية والبنمية والبولندية 
ب�سكل لفت على مدار الأيام الثاثة 
املللا�للسلليللة علللللى امللل�للسللرح الللكللبللري الذي 
الفرق حيث  اأداء تلك  يف  تنوعاً  �سهد 
اللللذي عرب  الللفللرق اجلمهور  اأطللربللت 
التعرف  يف  وبللهللجللتلله  �للسللعللادتلله  علللن 
البلدان  لتلك  ال�سعبية  الفنون  على 
مو�سيقا  ملللن  الأداء  ملللع  وتللفللاعلللللوا 

ورق�سات متنوعة.
وقللللال �للسللعللادة الللدكللتللور عللبللد العزيز 
للرتاث  ال�سارقة  رئي�س معهد  امل�سلم 
لأيام  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
عام  كل  17 يف  الل  الرتاثية  ال�سارقة 
ال�سارقة  اأيللام  فعاليات  انطاقة  مع 
تنقلنا  جميلة  اأيللامللاً  نعي�س  الرتاثية 
ومن  واأ�للللسلللليللللل  خمللتلللللف  علللللامل  اإىل 
خالها ن�ستح�سر ذلك املا�سي الذي 
ي�سكل جزءاً ومكوناً رئي�ساً من هويتنا 
ال�سارقة  اأيللللللام  ويف  وخلل�للسللو�للسلليللتللنللا 
مفتوحة  دعللوة  هناك  دومللاً  الرتاثية 
يجد  حيث  للللللزيللارة  للجميع  ودائللمللة 
اإىل  كل زائر ما ي�سر ناظريه وينقله 

عامل ما زلنا نع�سقه ونتوق اإليه فمن 
خال الأيام نعمل على تعريف اجليل 
باأ�سالة  الللقللادمللة  والأجللليلللال  احللللايل 
املا�سي ومتكينهم من ا�ستك�ساف ذلك 
الزمن بكل ما فيه من عادات وتقاليد 
ال�سعبي  امللللللوروث  تللعللرب عللن  اأ�للسلليلللللة 

لاأجداد.
اليونانية  اللللفلللرقلللة  رئللليللل�لللس  وقللللللال 
املرة الأوىل  اإنها  بابايانو  دمييرتي�س 
التي تكون فرقته هنا يف اأيام ال�سارقة 
املهمة  �للسللتللكللون  وبللالللتللايل  الللرتاثلليللة 
تقدمي  عاتقنا  على  يقع  حيث  كبرية 

الللل�لللسلللورة الللبللهلليللة واحلللقلليللقلليللة عن 
ونحن  اللليللونللانلليللة  ال�سعبية  الللفللنللون 
على ثقة باأن اجلمهور �سيتعرف على 

فن اأنيق وجميل.
ال�سعبية  الفنية  الفرقة  �ساركت  كما 
متنوعة  عللرو�للسللاً  وقللدمللت  الللبللنللملليللة 
من الرق�سات والفنون ال�سعبية التي 
اجلمهور  من  وتقديراً  تفاعًا  لقت 
الذي يحر�س على احل�سور كل يوم 
امل�ساركة  الفنية  الفرق  على  ليتعرف 
فا يكتمل م�سهد الفرح بالن�سبة لهم 

من دون املو�سيقا والفنون ال�سعبية.

واأدت الفرقة البولندية األواناً خمتلفة 
واملو�سيقية  اللل�للسللعللبلليللة  الللفللنللون  ملللن 
ترحيباً  لقللللللت  الللللتللللي  واللللللرتاثللللليلللللة 
وا�ستعل  احل�سور  قبل  من  واإعللجللابللاً 
امل�سرح واجلمهور بلوحات فولكلورية 

جميلة من الفرق ال�سعبية.
املقهى  نقا�سية نظمت يف  و يف جل�سة 
الثقايف م�ساء اأم�س الأول حتدث فيها 
ملللن الللبللحللريللن الللبللاحللث يف الللللرتاث 
ال�سفن  �سناعة  عللن  الن�سابة  يو�سف 
وخمي�س املطرو�سي عن كتابه الثاين 

الإماراتية«. “اللهجة 

•• ال�صارقة- وام:

 ي�ست�سيف مهرجان ال�سارقة القرائي 
الل11 التي تنظمها  للطفل يف دورتلله 
الفرتة  خللال  للكتاب  ال�سارقة  هيئة 
املمتدة من 17اىل 27 اأبريل اجلاري 
كاتباً   33 ال�سارقة  اإك�سبو  مللركللز  يف 
جل�سات  يف  للم�ساركة  عاملياً  ومللفللكللراً 
املللهللرجللان. وتلل�للسللم قائمة  وفللعللاللليللات 
ال�سيوف امل�ساركني الكاتبة الإيطالية 
كتب  �سل�سلة  موؤلفة  داملللي  اإليزابيتا 
الأطفال “الفاأر جريونيمو �ستيلتون” 
الدويل  امل�ستوى  على  مبيعاً  الأكلللر 
بو�سطن  كلللارول  الأمريكية  والكاتبة 
التي  الأطفال  كتب  موؤّلفة  ويذرفورد 
حلت كتبها بقائمة �سحيفة نيويورك 
واأّلفت  مللبلليللعللاً  الأكللللر  للكتب  تللاميللز 
نللال ثاثة منها  كتاباً   50 مللن  اأكللر 
ميدالية كالديكوت والكاتب الأمريكي 
�للسللتلليللوارت جلليلله مللللرييف ملللوؤللللف كتب 
الأطفال وخبري ا�سرتاتيجيات التعّلم 
الب�سري. كما ي�ست�سيف املهرجان من 
الكاتبة  الأمريكية  املتحدة  الللوليللات 

�للسللاللليللنللا بللللون اللللتلللي اأّللللفلللت اأكلللللر من 
لاأطفال  مبتكراً  ملوناً  كتاباً   160
موؤلف  �س�ستريمان  نلليللل  والللكللاتللب   ..
�سانون  والللللزوجللللني  اللليللافللعللني  كللتللب 
هيل ودين هيل، الذين األفا نخبة من 
بقائمة �سحيفة  الأكللر مبيعاً  الكتب 
قائمة  وتلل�للسللمللل   . تلللاميلللز  نللليلللويلللورك 
�سيوف املهرجان من الوليات املتحدة 
واملعلم  الللكللاتللب  ريللتللز  �ستيفن  اأيلل�للسللاً 
احلائز على عدد من اجلوائز العاملية 

الأمريكية  املوؤلفة  والكاتبة هينا خان 
باك�ستانية الأ�سل التي حازت روايتها 
اأمينة” لليافعني على جائزة  “�سوت 
وموؤلف  بللو�للسللت  وا�للسللنللطللن  �للسللحلليللفللة 
كتب الأطفال والفنان متعدد املواهب 
جيفري بو�سطن ويذرفورد بالإ�سافة 
كاأمينة  تعمل  التي  كارتر هيجنز  اإىل 
جرافيك  وم�سممة  ومللدّونللة  مكتبة 
موؤلف  كللوي  جللون  الكاتب  جانب  اإىل 

روايات اليافعني وبريندان وينزل.

في�ست�سيف  املللتللحللدة  اململكة  مللن  اأملللا 
التي  ملليللان  زانلليللب  الكاتبة  املللهللرجللان 
قناة  ظهر كتابها “كوكب عمر” على 
“�سي بيبيز  “بي بي �سي” يف برنامج 
ماغي  �ستوريز” واملخرجة  تللامي  بيد 
الر�سوم  جمللللال  يف  املللتللخلل�للسلل�للسللة  يل 
خان  ريللحللان  جللانللب  اإىل  الت�سويرية 
الذي در�س التاريخ واألف عدداً من كتب 
الأطفال بالإ�سافة اإىل ديفيد ماكفيل 
اللللذي األلللف عللللدداً مللن كللتللب الأطفال 

مثل “الفايكنغ يف بريطانيا” واأخرياً 
ا�سُتهرت  الللتللي  �سيهان  ِنللكللي  الللكللاتللبللة 
برواياتها وق�سائدها ال�سعرية املحفزة 
ملخيلة الأطفال واليافعني. كما ت�سمل 
قائمة ال�سيوف القادمني من اململكة 
املللتللحللدة روبللللي لللوفلليللل مللوؤلللفللة كتب 
اأطللللفللللال وكلللاتلللبلللة �للسلليللنللاريللو واأغلللللاين 
والكاتب  تلفزيونية  بللرامللج  ومنتجة 
يللعللمللل كوكيل  اللللللذي  �لللسلللام كللوبللانللد 
الكتب  من  لعدد  وممثل  اأدبية  اأعمال 

واملت�سدرة  اجللللوائلللز  علللللى  احللللائلللزة 
لقوائم الكتب الأكر مبيعاً، والكاتبة 
�سونيا �سيدمان بالإ�سافة اإىل الكاتبة 
فران بري�ستون غانون موؤلفة ور�ّسامة 
كتب الأطفال احلا�سلة على عدد من 

اجلوائز.
املهرجان  ي�ست�سيف  اآيللرلللنللدا  وملللن 
الللكللاتللبللة كللاثللريللن دويلللل مللوؤلللفللة كتب 
“بلود  ثاثية  اأّلللفللت  الللتللي  اليافعني 
روايتها  وتللعللد  لللللل�للسللبللاب  بلود”  فللللور 

�ستورم  “ذا  عللللنللللوان  حلللملللللللت  الللللتللللي 
اآياند” اأول روايللة �سمن فئة  كيربز 
الأعللللمللللال اخلللا�للسللة بلللالأطلللفلللال ومن 
الكاتب  املللهللرجللان  يلل�للسللارك يف  لتللفلليللا 
�سيدين  مدينة  ومللن  اإِربللللان  �سريجي 
الأ�سرتالية ت�سارك الكاتبة والر�سامة 

�ساآن دانثي�س.
الكاتبة  تلل�للسللارك  نلليللوزيلللللنللدا  اأمللللا مللن 
 18 نلل�للسللرت  الللتللي  ماكلفري  جولييت 
الكاتبة  جلللانلللب  اإىل  مللل�لللسلللوراً  كلللتلللابلللاً 

ور�سامة  كاتبة  تعمل  التي  بللول  روث 
ور�سامة  الأطلللفلللال  لكتب  تو�سيحية 
اأفلللللام بيرت  تللو�للسلليللحلليللة للللاأزيلللاء يف 

جاك�سون.
اأرونداتي  الكاتبة  ت�سارك  الهند  ومن 
كومار  راميندرا  والكاتب  فينكاتي�س 
موؤلف كتب الأطفال احلائز على عدد 
اإىل  �سارما  �سيدهارتا  و  اجلللوائللز  من 
جانب الكاتبة عندليب واجيد و موان 

�ساداب الكاتب وال�ساعر.

•• ال�صارقة –الفجر:

يف  والقرى  ال�سواحي  �سوؤون  دائللرة  م�ساركة  تزخر 
 17 الللل  بن�سختها  الرتاثية  ال�سارقة  اأيلللام  فعاليات 
ال�سارقة  بللقلللللب  اللللللرتاث  مللنللطللقللة  تللقللام يف  واللللتلللي 
جوار  �سمن  عري�س   )3( لعدد  اإقامتها  خللال  من 
“عري�س  الأول  العري�س  ا�للسللم  ويحمل  الحللتللفللال. 

والثالث  ال�سواحي”  “عري�س  والللثللاين  املتحف”، 
تنظيم فقرات متنوعة  ال�سعبي” بجانب  “العري�س 
ال�سواحي  �للسللوؤون  لللدائللرة  ال�ساد�سة  امللللرة  هللي  تعد 
طوال  الللرتاثلليللة  بالفعاليات  امللل�للسللاركللة  يف  والللقللرى 

ال�سنوات ال�سابقة. 
 “ وحللرف  ر” حرفة  الأيلللام  �سعار  امل�ساركة  وتعك�س 
وتفا�سيل  مامح  لتقدم  اأبريل   20 حتى  وت�ستمر 

واأ�سكاله من  واأمنللاطلله  األللوانلله  تراثها مبختلف  من 
خال فعاليات واأن�سطة وبرامج متنوعة.

املقتنيات  يلل�للسللم  مللتللحللفللاً  املللتللحللف  عللريلل�للس  ويلل�للسللم 
الللعللرو�للس، فيما يللقللدم يف عري�س  الللرتاثلليللة وغللرفللة 
واجلوائز  للم�سابقات  يللوملليللاً  ملل�للسللرحللاً  اللل�للسللواحللي 
الألعاب  بجانب  ال�سعبية  والقهوة  متنوعة  وفقرات 
ركن  ال�سعبي  العري�س  ويف  الللقللدميللة  اللللكللرتونلليللة 

لل�سينما وماأكولت ورق�سات �سعبية. 
للرتاث  ال�سارقة  ملعهد  بال�سكر  ال�سويدي  وتللقللدم 
للدائرة  الللفللر�للسللة  واإتلللاحلللة  امل�ستمر  تللعللاونللهللا  علللللى 
تنظيم  املنظمة يف  اللجنة  واأ�ساد بجهود  للم�ساركة، 
تزخر  والللتللي  الحتفالية  الرتاثية  التظاهرة  هللذه 
بالفعاليات والربامج والأن�سطة الرتاثية على مدار 

يوماً ي�ستفيد منها خمتلف �سرائح املجتمع.  19

ال�سويدي  �للسللامل  بللن  اأ�للسللار خمي�س  ويف هللذا الطلللار 
ع�سو املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة رئي�س دائرة 
�سوؤون ال�سواحي والقرى اأهمية اليام الرتاثية وما 
حتللمللللله مللن ثللللراء فللكللري ومللللادي يف ربلللط املجتمع 

برتاثه التليد .
اأن الدائرة جتدد م�ساركتها لهذا العام من  واأ�ساف 
ولفت  واجلديد  التنوع  يقدم  الللذي  عري�سها  خللال 

ال�سويدي اإىل اأن يام ال�سارقة الرتاثية تعد حمفا 
للتعريف  رائللدا  ثقافيا  ومنربا  مهما  دوليا  تراثيا 
بللرتاث الملللارات واإبلللراز الللرتاث والأ�للسللالللة والقيم 
اأن م�ساركة  مللو�للسللحللا  امللل�للسللاركللة  حللجللم  خلللال  ملللن 
الدائرة للعام ال�ساد�س يف هذه الحتفالية الرتاثية 
حتفل بالعديد من الفعاليات التي يجمعها العري�س 

الثاثي ليقدم اجلديد واملميز يف هذه الأيام. 

دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى ت�سارك بـ 3 عري�س وعدد من الفعاليات �سمن اأيام ال�سارقة الرتاثية 

•• ال�صارقة-الفجر:

تقيم جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي احتفالها ال�سنوي لتكرمي الفائزين 
بدورتها ال�ساد�سة ع�سرة لعام 2019 وذلك برعاية كرمية من �سمو ال�سيخ 
ال�سارقة؛  حاكم  نائب  العهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان 
07 من �سهر ابريل اجلاري، مب�سرح  رئي�س املجل�س التنفيذي، يوم الأحد 

ق�سر الثقافة يف ال�سارقة.
وقال جا�سم احلمادي اأمني عام جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي؛ اإن حفل 
اإذ  الفرق(  لن�سنع  )نتطوع  �سعاراً  يحمل  ع�سر  ال�ساد�سة  للن�سخة  التكرمي 
يتم تكرمي ال�سخ�سيات املخ�سرمة يف العمل التطوعي، والفائزين يف جمال 

باأعمال تطوعية،  املبادرة  والفائزين يف جمال  التطوعية،  الفر�س  �سناعة 
“جنوم  تكرمي  اإىل  بالإ�سافة  التطوعية،  امل�ساركات  جمللال  يف  والفائزين 

التطوع”، اإىل جانب تكرمي الفئات اخلا�سة امل�ساهمة يف العمل التطوعي.
امل�ساركة  فللرتة  خللال  اإلكرتونية  بللوابللة  ا�ستخدام  اللللدورة  هللذه  خللال  ومت 
اإذ تتيح الت�سجيل وقبول الطلبات اإلكرتونياً، الأمر الذي  وتقدمي الطلب، 
امل�ساركني،  اأو  التحكيم  للجنة  �سواء  و�سفافية  ي�سر  بكل  الإجللللراءات  �سهل 
اأن اجلائزة من خال فريق عملها ي�سعى اإىل مواكبة التوجه  اإىل  م�سيفاً 

احلكومي الرامي اىل احلوكمة الإلكرتونية.
رئي�س  املللري  �سعادة عفاف  وبقيادة  اجلللائللزة  اأن  احلللمللادي؛  واأ�للسللاف جا�سم 
دائرة اخلدمات الجتماعية، رئي�س جمل�س اأمناء “اجلائزة” حتر�س على 

حتقيق اأهدافها ال�سرتاتيجية على الهتمام اإىل كل الفئات التي اأ�سهمت يف 
العمل التطوعي بجهدها ووقتها ومالها اأو عملها واإعطائها ما ت�ستحق من 
اهتمام ورعاية وعناية وتقدير والعمل على تكوين قيادات م�ستقبلية للعمل 
التطوعي، لفتاً؛ اإىل اأن من خال التكرمي وت�سجيع خمتلف الفئات التي 

ترفد التطوع وموؤ�س�ساته بعطاءات دائمة وم�ستدمية.

من خمتلف الفئات و10 مكرمني.. فائزًا   25
وبدورها؛ ك�سف فاطمة مو�سى البلو�سي املدير التنفيذي للجائزة؛ اأن هذه 
املرحلة  خللال  م�سجا    104 اإىل   و�سل  م�ساركني  بعدد  متيزت  اللللدورة 
الوىل، واختري منهم 77 م�ساركاً للمرحلة الثانية، وقد فاز يف هذه الدورة 

25 فائزاً  ينتمون اإىل خمتلف الفئات من املوؤ�س�سات والأفراد، بالإ�سافة اىل 
فئة )جنوم التطوع( التي �سملت 11 طالباً من خمتلف مدار�س ال�سارقة.

 كما �سيتم تكرمي عدداً من الفئات اخلا�سة من غري املتقدمني للم�ساركة، 
اإذ بلغ عددهم نحو 7 اأفراد، تقديراً ملا يبذلونه من جهود يف خدمة العمل 
العمل  رواد  من  املخ�سرمة  ال�سخ�سيات  من   3 اختيار  مت  كما  التطوعي، 

التطوعي و الإن�ساين للدورة ال�ساد�سة ع�سر.
اأن الدورة اخلام�سة ع�سر من العام املا�سي؛ فاز فيها نحو  18 فائزاً   علماً 
ينتمون اإىل خمتلف الفئات، بالإ�سافة اىل فئة )جنوم التطوع( التي �سمل 
املتقدمني  غري  من  اخلا�سة  الفئات  من  فللرداً   10 وتكرين  طالباً،   14

للم�ساركة، واختري �سخ�سيتني.

»ال�سارقة للعمل التطوعي« حتتفل بتكرمي الفائزين بالدورة 16 يوم الأحد

»ال�سارقة القرائي للطفل« ي�ست�سيف نخبة من موؤلفي كتب الأطفال العامليني

تفاعل جمهور » اأيام ال�سارقة الرتاثية « مع الفرق ال�سعبية امل�ساركة
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العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بانحالل �سركة

ا�سلللم ال�سركة: دي ال ار لتجارة معدات ومكائن الور�س وقطع غيارها �س.ذ.م.م
حممد  عبدالعزيز  را�للسللد  ملك   211 رقللم  مكتب  عنلوانها:  الرخ�سللة:782956  رقللم 
بال�سجل  القيد  رقللم  حملللدودة  م�سئولية  :ذات  الللقللانللوين  ال�سكلل  ميثاء  عللود  املللخللاوي- 
1287093 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت  التجاري : 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحال ال�سركة املذكور اعاه ، وذلك مبوجب القرار 
ال�سيد  العمومية لل�سركاء بتارخ )2019/03/11( وامل�سدق لدى  ال�سادر من اجلمعية 
الكاتب العدل بتاريخ )2017/03/11( وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل 
 : -  هاتف  البطني  - رقة  املعني يف مكتب )10 -9( ملك مركز منت لاعمال  امل�سفي 
)2226266–04( فاك�س )2223773–04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بتعيني م�سفي

ا�سللللم امل�سفي :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عنلللوانلللله :مكتب )10-9( ملك مركز منت لاعمال  - رقة البطني        

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري 
ومكائن  معدات  لتجارة  ار  ال  دي  بت�سفية  للقيام  اعللاه  املللذكللور  امل�سفي  بتعيني  لديها 
عبدالعزيز  را�للسللد  ملك   211 رقللم  وعنوانها:مكتب  �ـــس.ذ.م.م  غيارها  وقطع  الور�س 
لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  ال�سادر من  القرار  وذلللك مبوجب  ميثاء  عود  املخاوي-  حممد 
بتارخ )2017/03/11( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/03/11( وعلى 
من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت 
لاعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266–04( فاك�س )2223773–04( م�ستحبا 

معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
الق�شية رقم 43 ل�شنة 2019 جتاري جزئي- حمكمة اأبوظبي االبتدائية   

املدعية: �سيدرو لإدارة العقارات ذ.م.م 
املدعى عليها: �سفارة جمهورية ت�ساد 

املطلوب اإعالنه: �سفارة جمهورية ت�ساد
فاإننا  اأعاه  املذكورة  الدعوى  يف  ح�سابياً  خبرياً  ندبنا  قرار  اإىل  بالإ�سارة 
نخطر املدعى عليها ب�سرورة مراجعة مكتب اخلربة عن طريق من ميثلها 
اأو بوا�سطة وكيل معتمد وذلك ل�ستام ن�سختها من امل�ستندات املقدمة من 

املدعية يف الدعوى وذلك خال مهلة مدتها 7 اأيام من تاريخة.
اخلبري احل�سابي املنتدب
اإ�سماعيل حجري

اإعالن بالن�شر ال�شتالم م�شتندات
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/1/2581   

املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي
املنذر اليه:جور�ساران �سينغ ماجنيت �سينغ

وتف�سيًا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
ب�سدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره )26215( درهم )�ستة وع�سرون الف ومائتان 
وخم�سة ع�سر درهم( بخ�سو�س مركبة رينو دا�سرت - موديل 2015 ابي�س اللون - رقم 
اللوحة )77543( جهة ترخي�س دبي- خ�سو�سي- رمز اللوحة P ، وذلك خال �سبعة 
ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ كافة الجراءات 
الر�سوم  كللافللة  حتملكم  مللع  القانونية  والللفللائللدة  املبلغ  هللذا  بللرد  بالزامكم  القانونية 

وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اإنذار عديل  بالن�شر

 رقم 2019/1/2580   
املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي

املنذر اليه:بوريا ده والي كرد
وتف�سيًا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
ب�سدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره )141955.4( درهم )مائة وواحد واربعون الف 
وت�سعمائة وخم�سة وخم�سون درهم  واربعون فل�س( بخ�سو�س مركبة بي ام دبليو 528 - 
موديل 2016 ابي�س اللون - رقم اللوحة )60348( جهة ترخي�س دبي- خ�سو�سي- رمز 
اللوحة P ، وذلك خال �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حالة رف�س ال�سداد 
�سيتم اتخاذ كافة الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع 

حتملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/1/2579   

املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي
املنذر اليه:مو�سى برهان م�سوما

وتف�سيًا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
الف  وخم�سون  )اثللنللان  درهلللم   )52461( وقلللدره  مبلغ  بللاإجللمللايل  النللللذار  هللذا  ب�سدر 
ا�سود  دا�سرت - موديل 2015  واربعمائة وواحد و�ستون درهم( بخ�سو�س مركبة رينو 
 ، G لوؤلوؤي اللون - رقم اللوحة )93007( جهة ترخي�س دبي- خ�سو�سي- رمز اللوحة
وذلك خال �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ 
كافة الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة 

الر�سوم وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/1/2577   

املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي
املنذر اليه:ا�سرار اجلمال للتجارة �س.ذ.م.م

وتف�سيًا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
الف  درهللم )خم�سة وخم�سون   )55400.1( وقللدره  مبلغ  باإجمايل  النللذار  هللذا  ب�سدر 
ا�سود  - موديل 2016  اكللورد  فل�س( بخ�سو�س مركبة هوندا  درهللم وع�سرة  واربعمائة 
اللون - رقم اللوحة )21097( جهة ترخي�س دبي- خ�سو�سي- رمز اللوحة R ، وذلك 
خال �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ كافة 
كافة  حتملكم  مع  القانونية  والفائدة  املبلغ  هذا  برد  بالزامكم  القانونية  الجلللراءات 

الر�سوم وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/1/2576   

املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي
املنذر اليه:عبدال�سام رحمن عبدال�سام

وتف�سيًا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
واثنان  الف  درهللم )ثمانية ع�سر  وقللدره )18082(  باإجمايل مبلغ  النللذار  ب�سدر هذا 
رقم   - اللللللون  ف�سي   2014 مللوديللل   - فيجو  فللورد  مركبة  بخ�سو�س  درهلللم(  وثمانون 
اللوحة )21981( جهة ترخي�س دبي- خ�سو�سي- رمز اللوحة T، وذلك خال �سبعة 
ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ كافة الجراءات 
الر�سوم  كللافللة  حتملكم  مللع  القانونية  والللفللائللدة  املبلغ  هللذا  بللرد  بالزامكم  القانونية 

وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اإنذار عديل  بالن�شر

 رقم 2019/1/2575   
املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي

املنذر اليه:جيلبريت كاراجاي فيتوج
وتف�سيًا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
ب�سدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره )60274.3( درهم )�ستون الف ومائتان اربعو 
و�سبعون درهم وثاثون فل�س( بخ�سو�س مركبة ميت�سوبي�سي مونتريو - موديل 2016 
 ،S اللون - رقم اللوحة )46397( جهة ترخي�س دبي- خ�سو�سي- رمز اللوحة  ا�سود 
وذلك خال �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ 
كافة الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة 

الر�سوم وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/1/2574   

املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي
املنذر اليه:مارك الكايد با�سي�س ارجيل

وتف�سيًا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
اثنان  الف ومائة  درهللم )ت�سعون  وقللدره )90132(  باإجمايل مبلغ  النللذار  ب�سدر هذا 
اللون  وثاثون درهم( بخ�سو�س مركبة ميت�سوبي�سي باجريو - موديل 2016 ف�سي 
- رقم اللوحة )15037( جهة ترخي�س دبي- خ�سو�سي- رمز اللوحة S، وذلك خال 
�سبعة ايلللام مللن تللاريللخ ن�سر هللذا النلللذار ويف حللالللة رفلل�للس اللل�للسللداد �سيتم اتللخللاذ كافة 
كافة  حتملكم  مع  القانونية  والفائدة  املبلغ  هذا  برد  بالزامكم  القانونية  الجلللراءات 

الر�سوم وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اإنذار عديل  بالن�شر

 رقم 2019/1/2568   
املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي

املنذر اليه:منري حممد اديب زيدان
وتف�سيًا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
الف  ع�سرة  )خم�سة  درهلللم   )15735.8( وقلللدره  مبلغ  بللاإجللمللايل  النللللذار  هللذا  ب�سدر 
و�سبعمائة خم�سة وثاثون درهم وثمانون فل�س( بخ�سو�س مركبة ميت�سوبي�سي لن�سر 
- موديل 2014 ف�سي اللون - رقم اللوحة )15037( جهة ترخي�س دبي- خ�سو�سي- 
ال�سداد  النلللذار ويف حالة رف�س  تاريخ ن�سر هللذا  ايللام من  I، وذلللك خللال �سبعة  فئة 
�سيتم اتخاذ كافة الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع 

حتملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/1/2566   

املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي
املنذر اليه:حممد كمال عبداهلل حامد

وتف�سيًا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
الف  واربلللعلللون  )ت�سعة  درهلللم   )49944( وقللللدره  مبلغ  بللاإجللمللايل  النللللذار  هلللذا  بلل�للسللدر 
 2012 - موديل  باثفايندر  ني�سان  درهللم( بخ�سو�س مركبة  واربعون  اربعة  وت�سعمائة 
E، وذلك  دبللي- خ�سو�سي- فئة  اللوحة )57443( جهة ترخي�س  - رقم  اللون  ف�سي 
خال �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ كافة 
كافة  حتملكم  مع  القانونية  والفائدة  املبلغ  هذا  برد  بالزامكم  القانونية  الجلللراءات 

الر�سوم وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اإنذار عديل  بالن�شر

 رقم 2019/1/2573   
املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي

املنذر اليه:�سكاي �سرتيت للتجارة العامة �س.ذ.م.م
وتف�سيًا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
ب�سدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره )328380( درهم )ثاثمائة ثمانية وع�سرون 
الف وثاثمائة وثمانون درهم( بخ�سو�س مركبة ليكز�س ا�س اك�س 570 - موديل 2016 
وذلك   ،R فئة  دبللي- خ�سو�سي-  ترخي�س  )65563( جهة  اللوحة  رقم   - اللون  ا�سود 
خال �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ كافة 
كافة  حتملكم  مع  القانونية  والفائدة  املبلغ  هذا  برد  بالزامكم  القانونية  الجلللراءات 

الر�سوم وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/1/2572   

املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي
املنذر اليه:نبيل الطاو�س

وتف�سيًا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
الف  وخم�سون  )ثللاثللة  درهلللم   )53620( وقلللدره  مبلغ  بللاإجللمللايل  النللللذار  هللذا  ب�سدر 
ف�سي   2016 موديل   - �سيفيك  هوندا  مركبة  بخ�سو�س  درهللم(  وع�سرون  و�ستثمائة 
H، وذلك خال  اللون - رقم اللوحة )84383( جهة ترخي�س دبي- خ�سو�سي- فئة 
�سبعة ايلللام مللن تللاريللخ ن�سر هللذا النلللذار ويف حللالللة رفلل�للس اللل�للسللداد �سيتم اتللخللاذ كافة 
كافة  حتملكم  مع  القانونية  والفائدة  املبلغ  هذا  برد  بالزامكم  القانونية  الجلللراءات 

الر�سوم وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اإنذار عديل  بالن�شر

 رقم 2019/1/2570   
املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي

املنذر اليه:ارتورو جي ار لوبي�س دامبال
وتف�سيًا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
ب�سدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره )36660( درهم )�ستة وثاثون الف و�ستمائة 
رقم   - اللون  ابي�س  - موديل 2014  �سيفيك  درهللم( بخ�سو�س مركبة هوندا  و�ستون 
اللوحة )91509( جهة ترخي�س دبي- خ�سو�سي- فئة U، وذلك خال �سبعة ايام من 
تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
وامل�ساريف  الر�سوم  كافة  حتملكم  مع  القانونية  والفائدة  املبلغ  هللذا  بللرد  بالزامكم 

املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/1/2569   

املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي
املنذر اليه:اليان �سوكت طنو�س عبود

وتف�سيًا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
بللاإجللمللايل مبلغ وقللللدره )68991( درهلللم )ثللمللانلليللة و�للسللتللون الف  بلل�للسللدر هلللذا النللللذار 
- موديل   60 اك�س  كيو  انفينيتي  بخ�سو�س مركبة  درهللم(  وت�سعون  واحللد  وت�سعمائة 
 ،T فئة  دبللي- خ�سو�سي-  ترخي�س  )94320( جهة  اللوحة  رقم   - اللون  احمر   2014
وذلك خال �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ 
كافة الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة 

الر�سوم وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اإنذار عديل  بالن�شر

 رقم 2019/1/2492   
املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي

املنذر اليه:مطعم ومقهى ا�سبادانا �س.ذ.م.م
وتف�سيا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
بللاجللمللايل مبلغ وقللللدره )42570( درهلللم )اثلللنلللان واربلللعلللون الف  بلل�للسللدر هلللذا النلللللذار 
اأبي�س   2015 موديل   - ميكرو  ني�سان  مركبة  بخ�سو�س  درهللم(  و�سبعون  وخم�سمائة 
 ،  F اللوحة  رمللز   - - خ�سو�سي   دبللي  ترخي�س  )81652( جهة  اللوحة  رقللم   - اللون 
وذلك خال �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ 
كافة الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة 

الر�سوم وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اإنذار عديل  بالن�شر

 رقم 2019/1/2565   
املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي

املنذر اليه:جوفيند راج جريي
وتف�سيًا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
الف  واربللعللون  درهللم )ثاثة  وقللدره )43380.70(  باإجمايل مبلغ  النلللذار  هللذا  ب�سدر 
 - توك�سان  هيونداي  مركبة  بخ�سو�س  فل�س(  و�سبعون  درهللم  وثمانون  وثاثمائة 
خ�سو�سي-  دبللي-  ترخي�س  جهة   )89437( اللوحة  رقم   - اللون  ابي�س   2015 موديل 
ايللام من تاريخ ن�سر هذا النللذار ويف حالة رف�س ال�سداد  C، وذلللك خال �سبعة  فئة 
�سيتم اتخاذ كافة الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع 

حتملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/1/2564   

املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي
املنذر اليه:ديف راج اىل

وتف�سيًا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
ب�سدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره )31290( درهم )واحد وثاثون الف ومائتان 
اللون - رقم  ابي�س  وت�سعون درهم( بخ�سو�س مركبة تويوتا كورول - موديل 2013 
اللوحة )81759( جهة ترخي�س دبي- خ�سو�سي- رمز اللوحة G، وذلك خال �سبعة 
ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ كافة الجراءات 
الر�سوم  كللافللة  حتملكم  مللع  القانونية  والللفللائللدة  املبلغ  هللذا  بللرد  بالزامكم  القانونية 

وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/1/2563   

املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي
املنذر اليه:حممد اأحمد خان اكرب م�سعود

وتف�سيًا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
الف  و�سبعون  )خم�سة  درهلللم   )75726( وقلللدره  مبلغ  بللاإجللمللايل  النللللذار  هللذا  ب�سدر 
ا�سود   2012 موديل   -  A6 اودي  مركبة  بخ�سو�س  درهللم(  وع�سرون  ت�سة  و�سبعمائة 
اللون - رقم اللوحة )10934( جهة ترخي�س دبي- خ�سو�سي- رمز اللوحة D، وذلك 
خال �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ كافة 
كافة  حتملكم  مع  القانونية  والفائدة  املبلغ  هذا  برد  بالزامكم  القانونية  الجلللراءات 

الر�سوم وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/1/2562   

املنذر:بنك دبي ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�سد النعيمي
املنذر اليه:منر �سعبان

وتف�سيًا  جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
ب�سدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره )14856( درهم )اربعة ع�سر الف وثمامنائة 
رمادي   2015 موديل   - لن�سر  ميت�سوبي�سي  مركبة  بخ�سو�س  درهللم(  وخم�سون  �سته 
اللون - رقم اللوحة )58780( جهة ترخي�س دبي- خ�سو�سي- رمز اللوحة Q، وذلك 
خال �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ كافة 
كافة  حتملكم  مع  القانونية  والفائدة  املبلغ  هذا  برد  بالزامكم  القانونية  الجلللراءات 

الر�سوم وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2582   

املنذر:مدينة جمريا �س.ذ.م.م )املوؤجر(
A501 ملك حي دبي للت�سميم زعبيل الثانية ، دبي المارات العربية  رقم  مكتب   B507 - D3 العنوان/املبنى رقم
دبي  عللدل  كاتب  من  وامل�سدقة   2018/1/33038 رقللم  وكالة  مبوجب  قا�سم  حممد  قا�سم  ال�سيد/حممد  وميثلها  املتحدة 

بتاريخ:2018/2/11
�سد املنذر اليها:زيون للتجارة ذ.م.م )امل�ستاأجر(

الللعللنللوان:حمللل رقلللم 10 مللبللنللى �للسللوق مللديللنللة جللمللريا اللل�للسللفللوح الوىل قللطللعللة الر�للللس رقلللم 535 - 372 امللللارة دبلللي رقم 
مكاين:4717587171

يخطر املنذر املنذر اليها لغايات التنمية والتطوير العمراين يف المارة ب�سرورة اخاء وت�سليم العيون املوؤجرة ومفاتيحها 
املوؤجرة من ر�سوم  العيون  وبللراءة ذمة  التعاقد  التي كانت عليها عند  للمنذرة خالية من ال�سخا�س وال�سواغل وباحلالة 
ا�ستهاك املاء والكهرباء من هيئة كهرباء ومياه دبي وذلك خال ثاثون يوما من تاريخ ا�ستام هذا النذار وال فان املنذرة 
�ست�سطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �سد املنذر اليها واللجوء اىل اللجنة الق�سائية اخلا�سه بالف�سل يف املنازعات 
بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين وحتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ حق املنذرة يف 
الرجوع على املنذر اليها بالتعوي�سات الازمة جربا لا�سرار املادية والدبية التي �ستلحق بها من جراء امتناع املنذر اليها 

من اخاء املاأجور وفقا للقانون مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
   2019/2522 

املنذره:موؤ�س�سة ديره اورينت العقارية )موؤجرة( بوكالة املحامي/نا�سر مال اهلل
املنذر اليها:ال�سائب لا�ست�سارات العانيه والت�سويقيه )م�ستاأجره(

املو�سوع:
فللان املللنللذرة )امللللوؤجلللرة( ومبللوجللب هللذا النلللذار الللعللديل املللوجلله عللن طللريللق الكاتب العدل 
تخطر املنذر اليها ب�سرورة ان تقوم يف موعد اأق�ساه ثاثني يوما من تاريخ الن�سر ب�سداد 
امل�ستحقات اليجارية من تاريخ:2018/6/4 حتى تاريخه وال �ست�سطر املوؤجرة اىل اقامة 
الدعوى بطلب اخاء املنذر اليها من العني املوؤجرة والزامها ب�سداد بدل اليجار امل�ستحق 
مع  الدعوى  وم�ساريف  وبر�سوم  واملللاء  الكهرباء  ا�ستهاك  ر�سوم  مع  الخللاء  متللام  حتى 

حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/482 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- حممود ر�سا عزيز اله عزيزي تر�سيزى جمهول  حمل 
�للس.م.خ وميثله:نا�سر حمد  التنفيذ/�سركة متويل  ان طالب  القامة مبا 
�سليمان جابر ال�سام�سي قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/3/19 
اعانكم ل�سداد قيمة املطالبة )67110( درهم يف ملف التنفيذ اعاه وال 
بيع العقار حمل احلجز )نوع العقار �سقة �سكنية املنطقة جبل علي الوىل 
- رقم الر�س 257 - رقم ال�سقة 101 - املبنى MOG 184 خال 15 يوم 

من تاريخ العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

امل�ساركة  اللللعلللر�لللس  �لللسلللالت  اأ�للللسللللارت 
العامل  “فنون  مللعللر�للس  فللعللاللليللات  يف 
على  نللللوعلللله  ملللللن  الللللوحلللليللللد  دبي”، 
اأعماًل  يقدم  والللذي  املنطقة  م�ستوى 
امل�سهد  اأن  اإىل  باأ�سعاٍر مدرو�سة،  فنية 
الفني املتنامي يف دبي ميهد الطريق 
الفنانني  من  جديدة  جمموعة  اأمللام 
ال�سارع  بفن  املتخ�س�سني  العامليني 

وثقافة البوب اآرت النا�سئة.
وبلللفللل�لللسلللل املللل�لللسلللاركلللة اللللوا�لللسلللعلللة من 
يعر�سون  اللللذيلللن  الللفللنللانللني  جلللانلللب 
اأمنلللاطلللهلللم الللفللنلليللة اجلللللديللللدة، جنح 
والذي  اخلام�سة  ن�سخته  يف  املعر�س 
الأ�سبوع  نللهللايللة  عللطلللللة  ملللن  يللقللرتب 
كبرية  جمموعة  با�ستقطاب  احلللايل 
الفنية  الللقللطللع  اقلللتلللنلللاء  ملللن حمللبللي 

والباحثني عن �سفقات جمزية.
فناناً   150 ملللن  اأكللللر  وجللللود  وملللع   
فعاليات  يف  م�ساركة  عللر�للس  و�للسللالللة 
معر�س “فنون العامل دبي 2019”، 
�سهدت الفنون امل�ستوحاة من ال�سوارع 
بللني الأعلللملللال الفنية  قللويللاً  حلل�للسللوراً 
املللعللرو�للسللة والللتللي زاد عللددهللا عللن 3 
اجلهات  وتللللرى  فللنلليللة.  قللطللعللة  اآلف 
اإىل  ي�سري  التوجه  هللذا  بللاأن  العار�سة 
اإمكانات النمو الهائلة التي تتمتع بها 

دبي كوجهة نا�سئة يف املجال الفني.
رايت،  لوي�س  قللال  اللل�للسلليللاق،  هللذا  ويف 
اآرت‘:  ’فاندالي�ست  �للسللالللة  �للسللاحللب 
من النت�سار الوا�سع ل�سوق  “بالرغم 
فن ال�سارع العربي يف هذه املنطقة، اإل 
بالتقدير  يحظى  ل  الغربي  الفن  اأن 
فاإن  ذلللك،  ومللع  هنا.  ي�ستحقه  الللذي 
هذا  يف  ملحوظاً  تغرياً  ت�سهد  ال�سوق 

الجتللاه. ومن هنا، ثمة حاجة ملحة 
الذين  الأ�سخا�س  من  مزيد  لوجود 
لتعريف  الثقافية  باجلوانب  يرتقون 
اإىل  الو�سول  �سهولة  حللول  اجلمهور 
هذه الأعمال الفنية مدرو�سة التكلفة، 
م�ستويات  زيلللللادة  عللللليللنللا  يللتللعللني  كللمللا 
ال�ستثمارية  الللقلليللمللة  حلللول  اللللوعلللي 

طويلة الأمد يف املجال الفني«.
’فاندالي�ست  على  القائمون  وي�سعر 
تتخذ  الللتللي  الللفللنلليللة  اللل�للسللالللة  اآرت‘، 
مللن لللنللدن مللقللراً لها وتلل�للسللارك للمرة 
العامل  “فنون  مللعللر�للس  يف  الأوىل 
القبول  حلللليللللال  بللللالللللتللللفللللاوؤل  دبي”، 
الفنية  للللاأمنلللاط  دبللللي  يف  املللتللنللامللي 
على  حر�سهم  اأظهروا  كما  اجلديدة، 
املللتللاحللة عللرب الرتقاء  الللفللر�للس  دعلللم 
جانب  واإىل  امل�ستهلكني.  وعي  ب�سوية 
من�سة عر�سها اخلا�سة، �ست�ست�سيف 
حلللوارات  جل�سة  اآرت‘  ’فاندالي�ست 
فنية خا�سة حول مو�سوع “من الفن 
القما�سية”  اللوحات  اإىل  اجلرافيتي 
اإيللللن وبيور  مبلل�للسللاركللة الللفللنللانللني بلللن 

اإيفل.

ويعر�س كا الفنانني اأعمالهما لدى 
اآرت‘،  ’فاندالي�ست  عللر�للس  مللنلل�للسللة 
والتي تت�سمن جمموعة ح�سرية من 
واملر�سومة  املطبوعة  الفنية  الأعمال 
يف  العاملية  الأ�للسللمللاء  اأ�سهر  مللن  لللعللدد 
الفنان  ال�سارع، مبا يف ذلك  عامل فن 

ال�سهري وجمهول الهوية بانك�سي.
على  اختيارنا  “وقع  رايلللت:  واأ�للسللاف 
الأ�سباب:  مللن  لعدد  الفنانني  هلللوؤلء 
وثانياً،  ال�سارع؛  بفن  للتعريف  اأوًل، 
تتيح  ال�سوق  بللاأن  نبنّي  اأن  اأردنللا  لأننا 
ال�سارع  فلللن  اأعلللملللال  �لللسلللراء  اإمللكللانلليللة 
وباأ�سعار  ال�ستثماري  امل�ستوى  على 
مدرو�سة للقطع يف هذا املعر�س الذي 
يتيح اإمكانية �سراء قطع فنية باأ�سعار 

مي�سورة التكلفة«.
العاملية  اجلللللهللللات  قلللائلللملللة  و�لللسلللملللللللت 
املحلية  الفنانة  املعر�س  يف  العار�سة 
النقاب  ك�سفت  والللتللي  �سيثي،  اأمريتا 
’اآرت  املرتقبة  الفنية  جمموعتها  عن 
Art Voice-( نوت‘  فلللويللل�لللس 
املا�سي.  ال�سهر  خللال   )©Note
هذه  فللكللرة  “ت�ستند  �للسلليللثللي:  وقللالللت 

مفهوم  قلللللب  اإىل  الللفللنلليللة  املللجللمللوعللة 
راأ�ساً  كلمة  األلللف  تعني  الللتللي  اللل�للسللورة 
هي  الكلمات  ت�سبح  حيث  عقب،  على 
من ت�ساوي األف �سورة. وتتمثل فكرة 
اأقوم  اأنللنللي  يف  الفنية  الأعلللملللال  هلللذه 
بالتقاط �سكل املاحظة ال�سوتية، ثم 
الفردية  اخلللطللوط  بتخ�سي�س  اأقلللوم 
اإنها  اللللكلللللللملللة.  ملللعلللنلللى  يللجلل�للسللد  مبللللا 
الأوىل يف فعاليات معر�س  م�ساركتي 
متحم�سة  واأنلللا  دبي‘،  الللعللامل  ’فنون 
جداً للم�ساركة يف هذه املن�سة املتميزة 
التكلفة،  ملللدرو�لللسلللة  الللفللنلليللة  للللللقللطللع 
والللتللي تلللزود جللامللعللي الللقللطللع الفنية 
مثالية  مبجموعة  والنا�سئني  اجلللدد 
وي�سكل  املتميزة.  الفنية  الأعمال  من 
للنا�س  تتيح  فللريللدة  وجللهللة  املللعللر�للس 
�لللسلللراء ملللا يللفلل�للسلللللونلله، وللليلل�للس جمرد 

م�ساهدة الأعمال الفنية«.
كللمللا تللل�لللسلللارك كلللللٌّ ملللن بلللتلللول جفري 
الدائمتني  العار�ستني  كامل،  و�سمر 
يف  دبي”،  الللعللامل  “فنون  معر�س  يف 
اإبداعاتهما  بطرح  املعر�س  فعاليات 

الفنية التجريدية.

•• دبي-الفجر:

الفكرية  امللل�للسللنللفللات  اإدارة  مللنللحللت 
ت�سجيل  �للسللهللادة  القللتلل�للسللاد  وزارة  يف 
امللكية الفكرية، لكتيب  وبراءة حقوق 
ذي اأهللملليللة بللالللغللة الأثلللللر بللعللنللوان: “ 
امل�ستقبل  خارطة الطريق ل�ست�سراف 
اأ�لللسلللدره مركز   ،“ الأملللنلللي  الللعللمللل  يف 
اتخاذ  ودعلللللم  امللل�للسللتللقللبللل  ا�للسللتلل�للسللراف 
القرار يف القيادة العامة ل�سرطة دبي، 
عبد  الللدكللتللور  العميد  اأ�لللسلللراف  حتللت 
اهلل عبد الرحمن يو�سف بن �سلطان، 
مدير مركز ا�ست�سراف امل�ستقبل ودعم 
اتللخللاذ الللقللرار، وتللاأللليللف املللقللدم دكتور 
نائب  الغ�سية،  حمدان  اأحمد  حمدان 
مبارك،  ح�سني  وعلياء  املللركللز،  مدير 
واللللدرا�لللسلللات  اللللبلللحلللوث  اإدارة  ملللديلللر 

امل�ستقبلية.
بجزيل  �سلطان  ابللن  العميد  وتللقللدم   
الفكرية  امل�سنفات  اإدارة  اإىل   ال�سكر 
يف وزارة القت�ساد، تقديراً لهتمامها 
اجلديدة،   للللاإ�لللسلللدارات  ومللتللابللعللتللهللا 
لكتيب  ومللنللحللهللا  الللكللرميللة  وللفتتها 
ل�ست�سراف  الللللطللللريللللق  “خارطة 

�سهادة   “ الأمللنللي  العمل  يف  امل�ستقبل 
ت�سجيل وبراءة حقوق امللكية الفكرية، 
ياأتي  الكتيب  هلللذا  اإعللللداد  اأن  ملللوؤكلللداً 
لإطاق  ال�سامية  الللتللوجللهللات  �سمن 
ل�ست�سراف  الإمللللللارات  ا�للسللرتاتلليللجلليللة 
امللل�للسللتللقللبللل للللتلللكلللون دولللللللة الإمللللللللارات 
امل�ستقبل،  دولللة  هي  املتحدة،  العربية 
امل�ستقبلية  الروؤية  لديها  يكون  والتي 
واملرونة واملبادرة ال�ستباقية الناجحة 
القيادة  جهود  اإطللار  ويف  وامل�ستدامة، 
الللعللامللة للل�للسللرطللة دبلللللي، علللللى تقدمي 
وتللطللويللر كفاءات  اأفلل�للسللل اخللللدملللات، 
العاملني بها، من خال ر�سم اخلطط 
الأمنية ال�سرطية لتن�سجم مع اخلطة 
 2016 دبللي  ل�سرطة  ال�سرتاتيجية 

– 2021م.
واأكللللد اأن هلللذه اخللللارطلللة خللطللوة من 
القيادة  تللتللخللذهللا  اللللتلللي  اخلللللطللللوات 
العامة ل�سرطة دبي، متمثلة يف مركز 
اتخاذ  ودعلللللم  امللل�للسللتللقللبللل  ا�للسللتلل�للسللراف 
البحث عن جتربة مميزة  الللقللرار، يف 
الأمنية،  واملنهجيات  الأدلللة  يف جمال 
بهدف  املللجللال،  هللذا  لندرتها يف  نظراً 
تعترب  بلللخلللطلللوات حمللللللددة  اخللللللللروج 

عليها  ي�ستند  جللديللدة  علمية  بللاكللورة 
ت�سكل  اأن  اآمللًا  الأمني،  القرار  متخذ 
للمكتبة  علللللملليللة  اأ�لللسلللافلللة  اخلللللارطللللة 

ال�سرطية.
واأو�سح العميد بن �سلطان اأن الكتيب 
لعملية  مللنللهللج  و�للسللع  كيفية  يللتللنللاول 
الإطلللار  وو�للسللع  امل�ستقبل  ا�للسللتلل�للسللراف 
يف  ال�ست�سراف  عملية  لتنظيم  العام 
العملية  والطرق  الأمنية،  املوؤ�س�سات 
ال�ست�سرافية املبنية على اأ�س�س علمية 
يف  املهتمني  جلميع  ار�سادية  وقللواعللد 
باعتبارها  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  جمال 

ال�سرتاتيجية  الللقللرارات  ل�سنع  اأداة 
وتللنللظلليللم عللمللللليللة اتللللخللللاذ الللللقللللرارات 
التفاوت  مللللن  واحلللللللد  امللل�للسللتللقللبللللليللة، 
اآلية  �سرح  مع  التنفيذ،  يف  والت�سارب 
ا�ست�سراف  بللعللمللللليللة  املللتللعلللللقللة  الللعللمللل 
الأمنية، وذلك  املوؤ�س�سات  امل�ستقبل يف 
اأ�للسلل�للس ومفاهيم  تللر�للسلليللخ  مللن خلللال 
والتي  ال�للسللرتاتلليللجللي  ال�للسللتلل�للسللراف 
ت�ساهم يف و�سوح الروؤية بهدف تعزيز 
عملية �سنع القرار وحتقيق الأهداف 
الروؤى  ودعللم  احلالية  ال�سرتاتيجية 
وتعزيز  امللل�للسللتللقللبللللليللة  ال�للسللتلل�للسللرافلليللة 

مفاهيم التميز والريادة.
امللللقلللدم حمدان  اأو�للللسللللح  ملللن جللانللبلله 
مراحل  يت�سمن  الكتيب  اأن  الغ�سية 
بثاث  متر  التي  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
مللللراحللللل خمللتلللللفللة وهلللللي املللللدخللللات 
بالنتائج  ختاماً  بال�ست�سراف  ملللروراً 
وامللللخلللرجلللات، حلليللث يللتللم مللن خالها 
ال�سرتاتيجي  التفكري  من  النتقال 
ال�سرتاتيجي،  ال�لللسلللتللل�لللسلللراف  اإىل 
ال�ستفادة من  يت�سمن عملية  والذي 
املمكنات والقدرات املتاحة مع النظرة 
للو�سول  امل�ستقبلية  ال�للسللتلل�للسللرافلليللة 
للللللهللدف الأ�للسللمللى، مللن خلللال جتاوز 
و�سرورة  الللقللريللب  املللللدى  تللنللاقلل�للسللات 
التفكري  وطللريللقللة  املللمللار�للسللات  تغيري 

ملواجهة التحولت.
الكتيب  اأن  اإىل  الغ�سية  املقدم  واأ�للسللار 
يللتللنللاول اأيلل�للسللاً دوافلللللع تللطللبلليللق نظام 
ال�سرتاتيجي  امل�ستقبل  ا�للسللتلل�للسللراف 
�لللسلللرورة  اإىل  تلللرجلللع  امللللوؤ�لللسللل�لللسلللات  يف 
العمل، وتوقع  بيئة  متكينها من فهم 
الللتللغللريات، واتلللخلللاذ الإجلللللللراءات، اإىل 
جللانللب الللتللطللور والللنللمللو، كللمللا تطرق 
ا�ست�سراف  نللظللام  تللطللبلليللق  اآلللليلللة  اإىل 

خال  مللن  ال�للسللرتاتلليللجللي  امل�ستقبل 
ثاث مراحل وهي: حتديد الأهداف 
اإىل  بالإ�سافة  الحتياجات  وحتللديللد 

اإدارة املعلومات.
خ�سائ�س  يلل�للسللرد  الللكللتلليللب  اإن  وقللللال 
التغيري  وروؤيللللللة  امللل�للسللتللقللبلللللي  املللنللظللور 
الت�سارع،  يف  اآخلللللذ  ملل�للسللتللمللر  كللنللمللط 
املحتمل  امللل�للسللتللقللبللل  بللللني  والللتللملليلليللز 
واملللمللكللن واملللفلل�للسللل، وروؤيللللة الأحللللداث 
ولي�ست  ببع�سها  مللرتابللطللة  وكللاأنللهللا 
ملللرتابلللطلللة، وقبول  وغللللري  مللنللفلل�للسلللللة 
البدائل  ملللن  كللثللري  وجلللللود  فللر�للسلليللة 
امل�ستقبلية اإىل جانب تبني وجهة نظر 

�ساملة يف النظر اإىل التغيري.
من جانبها قالت علياء ح�سني مبارك 
اأن الكتيب ميز بني امل�ستقبل املحتمل 
املمكن،  وامل�ستقبل  املف�سل  وامل�ستقبل 
حيث اأن امل�ستقبل املحتمل هو اأي �سيء 
او غللري ممكن  �للسلليء ممللكللن  اأو  جلليللد 
امل�ستقبل  اأمللا  امل�ستقبل،  قد يحدث يف 
املرغوبة  الأحلللداث  تلك  فهو  املف�سل 
امل�ستقبل،  يف  حلللدوثلللهلللا  املللفلل�للسللل  اأو 
الذي  املمكن  امل�ستقبل  اإىل  بالإ�سافة 
يعمل على الأحداث التي من املرجح اأو 

املمكن حدوثها يف امل�ستقبل )بناء على 
والتطورات  التوجهات  نطاق  تو�سيع 

املا�سية يف امل�ستقل بطريقة ما(.
اأ�ساليب  يتناول  الكتيب  اأن  واأو�سحت 
واأدواتها  امل�ستقبل وطرقها  ا�ست�سراف 
وهللللللي: املللل�لللسلللح، ور�للللسللللد الجتللللاهللللات، 
وحتللللللللليللللل الجتلللللللللاهلللللللللات، والللللتللللنللللبللللوؤ 
بلللللالجتلللللاهلللللات، والللل�لللسللليلللنلللاريلللوهلللات، 
الذهني،  والللعلل�للسللف  وال�لللسلللتلللطلللاع، 

جانب  اإىل  والأللللللعلللللاب،  واللللنلللملللذجلللة، 
اإىل  بللالإ�للسللافللة  الللتللاريللخللي،  التحليل 
اإىل عدة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  خطوات 
التاأطري،  وهللللي:  ت�سل�سلية  عللمللللليللات 
التخطيط،  الللتلل�للسللور،  الللتللبللوؤ،  امللل�للسللح، 
اأنه  اإىل  م�سرية  التنفيذ،  جللانللب  اإىل 
تطبيقية  باأمثلة  الكتيب  اخللتللتللام  مت 
ل�لللسلللتللل�لللسلللراف امللل�للسللتللقللبللل الأمللللنللللي يف 

القيادة العامة ل�سرطة دبي.

•• دبي-الفجر:

ا�ستقبل �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام 
بن  �سعيد  ال�سال  الدكتور  اللواء  بح�سور  دبللي،  ل�سرطة 
الإدارة،  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد  الفا�سي،  هويدي 
اأديلللللب �سليمان  اللل�للسللغللري  الللنللابللغللة وامللللخلللرتع الإمللللاراتللللي 
وكالة  يف  ف�ساء  رائللدة  “دانة” اأ�سغر  و�سقيقته  البلو�سي 
البلو�سي،  �سليمان  والدهما  يرافقهما  “نا�سا”،  الف�ساء 

وذلك يف مقر القيادة العامة.
الللذي ح�سرته  اللقاء  املللري خللال  اللللللواء  ورحللب �سعادة 

منال اإبراهيم مدير اإدارة الإعام الأمني بالوكالة، باأديب 
املبتكرة  مب�ساريعهما  م�سيداً  دانلللة،  و�سقيقته  البلو�سي 
موا�سلة  على  وحثهما  التميز،  على  الللدائللم  وحر�سهما 
خدمة  اأجلللل  مللن  والبللتللكللار  والبلللللداع  للتميز  طريقهما 

الوطن.
وا�للسللتللمللع اللللللواء امللللري اإىل اأهلللم واآخللللر اأنلل�للسللطللت املخرتع 
اأديب البلو�سي و�سقيقته دانة وخططهما امل�ستقبلية التي 

يعمان عليها.
الذي  لللدانللة  اجلللديللد  الكتاب  مللن  ن�سخة  �سعادته  وت�سلم 
امللراأة عربية ُمبدعة”، ودونللت فيه   13 “ يحمل عنوان 

ال�سرية الذاتية لل 13 امراأة على امل�ستويني العربي واملحلي 
قدمن اإجنازات متنوعة وتفوقن يف اأعمالهن، ومنهن على 
و�سيدة  املن�سوري،  مللرمي  طيار  الكابنت  املحلي  امل�ستوى 
الأعمال رجاء القرق، وم�سممة الأزياء الإماراتية فريال 
اإماراتية حترتف التزلج  اأول فتاة  الب�ستكي، وزهرة لري 

على اجلليد.
البلو�سي  اأديللللب  الإملللاراتلللي  املللخللرتع  زار  اللللللقللاء،  وعللقللب 
و�سقيقته “دانة” اإدارة الإعام الأمني واأطلعا على جملة 
خالد التي ت�سدرها القيادة العامة ل�سرطة دبي واخلا�سة 

ب�سوؤون الأطفال.

اللواء املري ي�ستقبل املخرتع الإماراتي اأديب البلو�سي و�سقيقته دانة

تقديرًا لإ�سدارها كتيب »خارطة الطريق ل�ست�سراف امل�ستقبل يف العمل الأمني«

امل�سنفات الفكرية يف وزارة القت�ساد متنح �سرطة دبي حقوق امللكية الفكرية 

•• دبي-الفجر:

نللظللمللت اأكللللادميلللليللللة �لللسلللرطلللة دبللللي، 
ا�ست�سراف  حلللول  حلللواريلللة  جللللل�للسللة 
امل�ستقبل، بح�سور العميد الدكتور 
مدير  اللللل�للللسللللويللللدي،  غللللللامن  غللليلللث 
الأكادميية، ونائبه العميد الأ�ستاذ 
ال�سام�سي،  بطي  حممد  الللدكللتللور 
الفرعية،  الإدارات  وملللللديلللللري 
ومديري مدار�س حماية، وممثلني 
عن الطلبة اجلامعيني واملر�سحني 
ال�ستوي  املللخلليللم  يف  وامللللر�لللسلللحلللات، 

ل�سرطة دبي يف منطقة الطي.
غامن  غيث  الدكتور  العميد  واأكللد 
على  الأكادميية  حر�س  ال�سويدي 
اللواء  �للسللعللادة  تللوجلليللهللات  تللرجللمللة 
عبد اهلل خليفة املري، القائد العام 
ل�سرطة دبي، ومتابعة �سعادة اللواء 

اأحمد  اللللدكلللتلللور حمللمللد  الأ�لللسلللتلللاذ 
الللقللائللد العام  بلللن فلللهلللد، ملل�للسللاعللد 
والتدريب،  الأكلللادميللليلللة  للل�للسللوؤون 
التعليم  ملل�للسللتللقللبللل  ل�لللسلللتللل�لللسلللراف 
من  والللتللدريللب،  العلمي  والللبللحللث 
واملبادرات  امل�ساريع  اإطلللاق  خللال 
البتكارية املن�سجمة مع التوجهات 
ال�سرتاتيجية ل�سرطة دبي املتمثلة 
املجتمع،  واإ�سعاد  اآمنة،  )مدينة  يف 
امللللللللللللوارد( و�لللسلللول  والبللللتللللكللللار يف 
م�ستوى  على  العاملية  للتناف�سية 
الأكادمييات ال�سرطية وم�ساهاتها 
لأفلل�للسللل املللوؤ�للسلل�للسللات امللل�للسللابللهللة يف 
الللللللدول املللتللقللدمللة، مبلللا يلللعلللزز من 
اأمنية  �سمعة �سرطة دبي كموؤ�س�سة 
رائللللدة، وتللرجللمللة لللروؤيللة الإمللللارات 
الإمللللللارات  دولللللة  لللتللكللون   2021
دول  اأفلل�للسللل  مللن  املللتللحللدة  العربية 

الللعللامل بللحلللللول ذللللك اللللعلللام.   ومت 
اإىل  احللللواريلللة  اجلللللل�للسللات  تق�سيم 
جمموعة  جملللللملللللوعلللللات،  ثلللللللاث 
التعليم  م�ستقبل  حملللور  نللاقلل�للسللت 
واأخرى م�ستقبل  العلمي،  والبحث 
التدريب، وثالثة حول دور الإدارات 

امللل�للسللانللدة يف دعلللم حتللقلليللق اأهللللداف 
النقا�سات  ومتخ�ست  الأكللادميلليللة، 
عن عدة مبادرات ت�سب يف تطوير 
وحتلللل�للللسللللني وجتللللللويللللللد خمللللرجللللات 
امل�ستقبلية  والللللللروؤيللللللة  الللتللعللللليللم 

لاأكادميية لل�سنوات املقبلة.

فن ال�سوارع ي�سكل اأحد اأبرز موا�سيع معر�س فنون العامل دبي

اأكادميية �سرطة دبي تنظم جل�سة حوارية حول ا�ست�سراف امل�ستقبل

مارجريتا   / امللللدعلللو  فللقللد 
رو�للللسلللليللللا      ، بللللللوبللللللراكللللللوفللللللا 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)711100539( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0524751804

فقدان جواز �سفر

حملللملللد   / املللللللللدعللللللللو  فللللللقللللللد 

بنغاد�س      ، الرحمن  جميب 

رقم  �سفره  جللواز   - اجلن�سية 

من   )BW0152432(

يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0505824879

فقدان جواز �سفر
ايللهللاب حممد  املللدعللو /  فقد 

عبدالقادر حممد اجلوهري ، 

م�سر    اجلن�سية - جواز �سفره 

رقم )a10272801( من 

يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0564849180

فقدان جواز �سفر
حلللنلللان عمر   / املللللدعللللو  فلللقلللد 

اجلن�سية  للللبلللنلللان      ، خلللللف 

رقللللللم  �للللللسللللللفللللللره  جلللللللللللللللواز   -

من   )2631864RL(

يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0503227117

فقدان جواز �سفر
ثناء  امللللدعلللو / حمللمللد  فللقللد 

، باك�ستان     اهلل ظهور احل�سن 

رقم  �سفره  جللواز   - اجلن�سية 

من   )bk2742793(

يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0551265332

فقدان جواز �سفر
كلللبلللري جي   / امللللللدعلللللو  فلللقلللد 

بلللاكللل�لللسلللتلللان      ، جللللللي  للللكلللهلللملللا 

رقم  �سفره  جللواز   - اجلن�سية 

يجده  مللن   )8995261(

رقم   بتليفون  الت�سال  عليه 

0507634768

فقدان جواز �سفر
املللدعللو / حمللمللد يا�سني  فللقللد 

بلللاكللل�لللسلللتلللان      ، جلللللللللول  حللللللللليللللم 

رقم  �سفره  جلللواز   - اجلن�سية 

يجده  ملللن   )6802051(

اقرب مركز  ت�سليمه اىل  عليه 

�سرطة اأو �سفارة باك�ستان. 

فقدان جواز �سفر
عبدالغفور   / املللللدعللللو  فلللقلللد 

باك�ستان      ، �لللسلللريلللف  حملللملللد 

رقم  �سفره  جلللواز   - اجلن�سية 

يجده  ملللن   )4181161(

اقرب مركز  ت�سليمه اىل  عليه 

�سرطة اأو �سفارة باك�ستان. 

فقدان جواز �سفر
�للللسللللمللللريه   / املللللللللدعللللللللو  فلللللقلللللد 

اثللليلللوبللليلللا      ، حلللل�للللسللللن  حمللللمللللد 

رقم  �سفره  جلللواز   - اجلن�سية 

يجده  من   )EP5520060(

اقرب مركز  ت�سليمه اىل  عليه 

�سرطة اأو �سفارة اثيوبيا. 

فقدان جواز �سفر

طللللللريو   / امللللللللللدعلللللللللو  فللللللقللللللد 

اثيوبيا      ، ابللليلللبلللي  دميلللبللل�لللس 

رقم  �سفره  جللواز   - اجلن�سية 

يجده  مللن   )3658670(

عليه ت�سليمه اىل اقرب مركز 

�سرطة اأو �سفارة اثيوبيا. 

فقدان جواز �سفر
با�سم عبداهلل  ا�سهم  �سهادة  فقدان 
حمللمللد خللري �للسلليللقللون �لللسلللادرة عن 
�للسللركللة جمللمللوعللة اللل�للسللارقللة برقم 
 24/2/1982 وتلللاريلللخ   37263

بعدد 9570 �سهماً 
الت�سال  عليها  يعر  ممن  يرجى 
مع فريد عبداهلل 0506551898 
وبللللقلللل�للللسللللم الأ�للللللسللللللهللللللم لللللللل�لللسلللركلللة 

 065565570

فقدان �سهادة اأ�سهم

ابراهيم   / املللللدعللللو  فلللقلللد 
اوغندا      ، تالوجند  كيزيتو 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)b1401927( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0586906433

فقدان جواز �سفر
العلم  نللللور   / امللللدعلللو  فللقللد 
بنغاد�س      ، علللللللي  قللللربللللان 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)ag3595680( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0554693194

فقدان جواز �سفر
�سنجيواين   / املللدعللو  فللقللد 
را�سنتيكا راجاب�سكا درجمي 
اجلن�سية  �للللسللللريلنللللكللللا   ،
رقلللللم  �لللللسلللللفلللللره  جللللللللللللواز   -
)N4481414( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0526292003

فقدان جواز �سفر
عبدالكرمي   / املللدعللو  فقد 
جمال نا�سر �سعيد ، اليمن 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)07300918( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0552030219

فقدان جواز �سفر
تالني   / امللللللدعلللللوة  فلللقلللدت 
مهران �سارايداريان ، �سورية 
�سفرها  جلللواز   - اجلن�سية 
رقللللللللللللللللللللللم)011029002( 
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
رقم   بللتللللليللفللون  التلللل�للللسللللال 

0506415859

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / مهران ارتني 
�سوريا   ، �لللللسلللللارايلللللداريلللللان 
�سفره  جلللللواز   - اجلللنلل�للسلليللة 
 )009736670N رقم)
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
رقم   بللتللللليللفللون  التلللل�للللسللللال 

0506415859

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / لوران�س �سيدريك 

 ، انللدرو برييرا  البان  برييرا 

الهند اجلن�سية - جواز �سفره 

من   )0362109N(رقم

يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0504062231

فقدان جواز �سفر
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العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2548   

املنذر:مدينة العمال الكويتية العقارية فرع دبي
املنذر اليها:بروموباك �سليو�سن �س.ذ.م.م

مبوجب النللذار رقللللم:2019/1/53867 انللذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي 
ينذر وينبه املنذر املنذر اليها ب�سرورة اخاء العني املوؤجرة اليها وت�سليمها اىل املنذرة 
والكهرباء  املياه  هيئة  من  الذمة  بللراءة  اح�سار  مع  وال�سواغل  ال�سخا�س  من  خالية 
ا�سفة اىل  النلللذار وال �ست�سطر  وذلللك خللال ثاثون يوما من تاريخ العللان هللذا 
اتخاذ الجراءات القانونية والق�سائية لخاء املنذر اليها من املاأجور مع الزام املنذر 
اليها ب�سداد بدل اليجار والر�سوم وامل�ساريف حتى تاريخ الخاء التام مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2530   

رقم املحرر:2019/1/46840
املنذر:بنك الفجرية الوطني

املنذر اليه:عبداهلل حم�سن علي ال�سويدي
مل يقم املنذر اليه ب�سداد الدين املرت�سد بذمته عن اتفاقية ت�سهيات م�سرفية وتر�سد بذمته مبلغ 
وقدره حتى تاريخ:2018/12/27 مبلغ وقدره )7.388.291( درهم )�سبعة مايني وثاثمائة وثمانية 
وثمانون الفا ومئتان وواحد وت�سعون درهم( ومل يقم ب�سداده رغم تكرار املطالبة الودية حيث ان املنذر 
اليه هو ال�سامن للمديونية مبوجب عقود الرهن ، فان املنذرة توجه النذار للمنذر اليه بطلب �سداد 
الدين املرت�سد بذمته نتيجة كفالته ل�سركة �سروح لتجارة ال�سيارات عن اتفاقيات الت�سهيل امل�سرفية 
تللاريللخ:2018/12/27 مبلغ وقدره )7.388.291( درهم )�سبعة مايني وثاثمائة  مبلغ وقدره حتى 
وثمانية وثمانون الف ومئتان وواحللد وت�سعون درهللم( خال 30 يوم من تاريخ ت�سلمه لهذا النذار 

حتت طائلة اتخاذ الجراءات القانونية للمطالبة بها.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اإخطار عديل  بالن�شر

 رقم 2019/2542   
املخطر:ماجومدخان ا�سورليف ، رو�سي اجلن�سية بوكالة املحامي/يو�سف حممد ح�سن البحر

العاملي للفنون القتالية 2- كوبان�سبيك توروباف - قرقي�ستاين  املخطر اليهما:1- نادي النجم 
اجلن�سية جمهول حمل القامة

بهذا  تبليغهما  تاريخ  من  اعتبارا  ايللام  خم�سة  مدة  وميهلهما  اليهما  املخطر  يخطر  املخطر  ان 
بنك  وامل�سحوب على  املللوؤرخ يف:2013/9/20   7 رقم  املرجتع  ال�سيك  و�سداد قيمة  لوفاء  الخطار 
الف  و�ستون  و�سبعة  وقللدره )367.000( درهم )ثاثمائة  اجمايل  الوطني مببلغ  دبي  المللارات 
ال�سداد  ال�سيك يف:2013/9/20 وحتى متام  ا�ستحقاق  درهم( والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ 
وبخاف ذلك فان املخطر �سيكون م�سطرا اىل اتخاذ الجللراءات القانونية واقامة الدعوى يف 
�سبيل الزام املخطر اليهما بالت�سامن باملبلغ املذكور بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف والفوائد.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
  اعالن بالن�شر

املرجع :492
البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  افغان�ستان   - دولت  اهلل  ال�سيد/رحمت  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% يف ور�سة زين العابدين خان لكهرباء واطارات ال�سيارات 
والطرف  بن�سبة %50  باك�ستاين اجلن�سية   - �سعادت خان  الثاين/�سهادت خان  الطرف  اىل من 
رقم:527918 حيث  ترخي�س   %50 بن�سبة  اجلن�سية  باك�ستان   - علي  الثالث/ن�سرت خان غازي 
نور  اىل  ال�سيارات  واطارات  لكهرباء  العابدين خان  زين  ور�سة  التجاري من  ال�سم  بتغيري  مت 

ال�سجعه لت�سليح كهرباء واطارات ال�سيارات وحيث مت التنازل مالك يف الرخ�سة
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانونية حيال ذلك
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

  اعالن بالن�شر
املرجع :410

 - اجلربوين  ي�سن  عبداملنعم  عبداحلليم  ال�سيدة/اميان  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة 100% وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�ستها  البيع  م�سر اجلن�سية ترغب يف 
ال�سيد احمد ح�سن ا�سماعيل �سبانه - م�سر اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم زهرة الب�ستان 

للتجارة والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:761349
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
  اعالن بالن�شر

املرجع :411
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/امنة جمعه باحلاج املرا�سده - المارات اجلن�سية 
ال�سيد/حممد  اىل  وذلك   %100 البالغه  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
الرخ�سة  يف  اجلن�سية  بنغادي�س   - بهيان  حنيف  ابو  حممد  ح�سن  جاهيدول 
رقم:766599  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  بامارة  تاأ�س�ست  ال�سجعه  ا�سواء  با�سم:مطعم 

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س 

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
  اعالن بالن�شر

املرجع :486
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/برونو فريديناند فريديناند جو�سيف - الهند اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/براديب اناتا�س فريناندي�س 
اناتا�س - الهند اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة كويلون ملقاولت التك�سية والر�سيات تاأ�س�ست بامارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:549789 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه
تعديات اخرى:مت تغيري ال�سم التجاري من:كويلون ملقاولت التك�سية والر�سيات اىل:كويلون 
ملقاولت النجارة امل�سلحة كما مت تغيري الن�ساط من مقاولت فئة �ساد�سة ، التك�سية والر�سيات 

اىل:مقاولت فئة �ساد�سة جنارة م�سلحة
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
  اعالن بالن�شر

املرجع :490
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/فاروق احمد جومري - بنغادي�س اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/حممد حتميد بن اب�سار حممد نور 
الب�سار - بنغادي�س اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم امليدان للحدادة واللحام والتي تاأ�س�ست بامارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:501764
تعديات اخرى:ل يوجد

وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
  اعالن بالن�شر

املرجع :484
اجلن�سية  الهند   - �سيمون  فارجي�س  �سيمون  ال�سيد/�سونيل  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% وذلك اىل ال�سيد/براديب اناتا�س 
فريناندي�س اناتا�س - الهند اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة املك�سي للمقاولت الفنية تاأ�س�ست 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  رقم:503982  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة 

بال�سارقه -  تعديات اخرى:ل يوجد
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

اتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
  اعالن بالن�شر

املرجع :482
المارات   - مبكر  عبدالرحمن خمي�س  ابراهيم  ال�سيد/جا�سم  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/باتني 
اخرت الزمان - بنغادي�س اجلن�سية يف ق�سر النهده لكي املاب�س تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة 

مبوجب رخ�سة رقم:615028 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه.
بوكيل  فردية  اىل  فردية  موؤ�س�سة  القانوين من  ال�سكل  ال�سم  تغيري  اخرى:مت  تعديات 

خدمات
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 

امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
 اإعالن املدعي عليها بورود التقرير  ن�شرا 

يف الق�شية رقم 2018/4540 جتاري كلي   

اىل املدعى عليه الوىل/ �سركة ميدل اي�ست ايرجني )ميكو( 
حيث ان املدعية / �سركة نفت ايرانول )م�ساهمة خا�سة( 

قد اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة وتعلمك بورود التقرير
املدنية  الدائرة  البتدائية  الحتادية  ال�سارقة  حمكمة  امام  ح�سوركم  ويقت�سي 
التا�سعه من  ال�ساعة  الول يف متام  الطابق   138 رقم  القاعة  الوىل  الكلية  التجارية 
�سباح يوم:2019/4/21 وذلك ل�ستام ن�سختك من التقرير ولاجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك 

يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.
اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/موؤ�س�سة 

�سعيد حممد عبيد الظاهري لعمال البا�سرت
 رخ�سة رقم:CN 1131448 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
ال�سلللللادة/ريف  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

الحام لعمال الطابوق والبا�سرت
 رخ�سة رقم:CN 2105831 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/مطعم 

CN 2254766:بريفكت برجر رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   6  اإبريل  2019 العدد 12598 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
 italist :بطلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 308740 بتاريخ : 2019/03/27  
بيانات الأولوية:

با�سللم: اإيتالي�ست اإنك 
املتحدة  الوليات   ،90067 كاليفورنيا  اأجنلو�س،  لو�س   ،300 �سقة  بوليفارد  مونيكا  �سانتا   10100 وعنوانه: 

الأمريكية 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 

الت�سويق على �سبكات الكمبيوتر )النرتنت(؛ التجارة على �سبكات الكمبيوتر )النرتنت(؛ خدمات الدعاية 
والإعان و اإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

 الواقلعة بالفئة: 35
و�سف العامة:كلمة )italist( كتبت باأحرف لتينية. 

ال�سللرتاطات:
اأو  القت�ساد   وزارة  التجارية يف  العامات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   6  اإبريل  2019 العدد 12598 

اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
 technopeak :بطلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 309078 بتاريخ : 2019/04/02  
بيانات الأولوية:

با�سللم: تكنوبيك بي. يف 
وعنوانه: تران�سمولينان 12، 344 جي زد ويردين، هولندا 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 
اأمتتة ال�سوابط واملقايي�س الإدارية؛ حلول تخطيط موارد املوؤ�س�سات و حلول اإدارة عاقات العماء؛ حلول 
يف الت�سغيل الآيل لقطاعات )الت�سنيع ، التجارة ، البناء ، اخلدمات اللوج�ستية ، قطاع الفنادق و املطاعم 
واملقاهي وخدمات التموين )هوريكا(؛  اخلدمات ، اإلخ(؛ تطوير حلول تكنولوجيا املعلومات املتخ�س�سة وفقا 
املعلومات  باأي تعقيد، مبا يف ذلك خدمات تكنولوجيا  املعلومات  التطبيقات؛ حل مهام تكنولوجيا  لأف�سل 
للتحكم  املحمول  الهاتف  تطبيقات  اآى(؛  )بي  الذكية(  )الأعمال  الأعمال  حتليل  اأنظمة  الفعالة:  لللاإدارة 
والتقنية  العلمية  اخلللدمللات  ال�سحابية،  احللول  )الللويللب(؛  الإنللرتنللت  حلول  الأعللمللال؛  بفعالية  الت�سغيلي 
وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير 

عتاد وبرامج الكمبيوتر.
 الواقلعة بالفئة: 42

و�سف العامة:الكلمات )technopeak( كتبت باأحرف لتينية. 
ال�سللرتاطات:

اأو  القت�ساد   وزارة  التجارية يف  العامات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   6  اإبريل  2019 العدد 12598 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
 technopeak :بطلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 309080 بتاريخ : 2019/04/02  
بيانات الأولوية:

با�سللم: تكنوبيك بي. يف 
وعنوانه: تران�سمولينان 12، 344 جي زد ويردين، هولندا 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 
اأمتتة ال�سوابط واملقايي�س الإدارية؛ حلول تخطيط موارد املوؤ�س�سات و حلول اإدارة عاقات العماء؛ حلول 
يف الت�سغيل الآيل لقطاعات )الت�سنيع ، التجارة ، البناء ، اخلدمات اللوج�ستية ، قطاع الفنادق و املطاعم 
واملقاهي وخدمات التموين )هوريكا(؛  اخلدمات ، اإلخ(؛ تطوير حلول تكنولوجيا املعلومات املتخ�س�سة وفقا 
املعلومات  باأي تعقيد، مبا يف ذلك خدمات تكنولوجيا  املعلومات  التطبيقات؛ حل مهام تكنولوجيا  لأف�سل 
للتحكم  املحمول  الهاتف  تطبيقات  اآى(؛  )بي  الذكية(  )الأعمال  الأعمال  حتليل  اأنظمة  الفعالة:  لللاإدارة 
والتقنية  العلمية  اخلللدمللات  ال�سحابية،  احللول  )الللويللب(؛  الإنللرتنللت  حلول  الأعللمللال؛  بفعالية  الت�سغيلي 
وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير 

عتاد وبرامج الكمبيوتر.
 الواقلعة بالفئة: 42

و�سف العامة:العامة عبارة عن ت�سميم بخط مميز للكلمات )technopeak( كتبت باأحرف لتينية، 
وذلك باللون 

ال�سللرتاطات:
اأو  القت�ساد   وزارة  التجارية يف  العامات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   6  اإبريل  2019 العدد 12598 

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرقلم : 31220
با�سللللللم : �س. جروبو لوك�سيونا اإ�س. اإل.

وعنوانلللله : با�سيو دي ل ريبريا 115، كانوفيا�س )08420(، بر�سلونة، اإ�سبانيا
وامل�سجلة حتت رقم : )25842(    بتاريخ : 2000/10/08

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخري اعتباراً من تاريخ انتللهاء احلمللاية يف :   2019/05/08  
اإيل 2029/05/08.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع وال�سروط املن�سو�س 
عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف �ساأن العامات التجارية .

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   6  اإبريل  2019 العدد 12598 

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرقلم : 127997
با�سللللللم : �س. هونان �سنوارد انتليجمنت ما�سيري  كو ، ليمتد

وعنوانلللله : رقم 2 ليك�سانغ روود ، ايكومنك ديفيلومبنت زون ، ت�سانغ�سا �سيتي ، هونان بروفين�سي، ال�سني
وامل�سجلة حتت رقم : )106432(    بتاريخ : 2009/04/08

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخري اعتباراً من تاريخ انتللهاء احلمللاية يف :   2019/04/08  
اإيل 2029/04/08.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع وال�سروط املن�سو�س 
عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف �ساأن العامات التجارية .

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   6  اإبريل  2019 العدد 12598 

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرقلم : 127998
با�سللللللم : �س. هونان �سنوارد انتليجمنت ما�سيري  كو ، ليمتد

وعنوانلللله : رقم 2 ليك�سانغ روود ، ايكومنك ديفيلومبنت زون ، ت�سانغ�سا �سيتي ، هونان بروفين�سي، ال�سني
وامل�سجلة حتت رقم : )106433(    بتاريخ : 2009/04/08

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخري اعتباراً من تاريخ انتللهاء احلمللاية يف :   2019/04/08  
اإيل 2029/04/08.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع وال�سروط املن�سو�س 
عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف �ساأن العامات التجارية .

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   6  اإبريل  2019 العدد 12598 

اعان جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرقلم : 127999
با�سللللللم : �س. هونان �سنوارد انتليجمنت ما�سيري  كو ، ليمتد

وعنوانلللله : رقم 2 ليك�سانغ روود ، ايكومنك ديفيلومبنت زون ، ت�سانغ�سا �سيتي ، هونان بروفين�سي، ال�سني
وامل�سجلة حتت رقم : )106434(    بتاريخ : 2009/04/08

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخري اعتباراً من تاريخ انتللهاء احلمللاية يف :   2019/04/08  
اإيل 2029/04/08.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع وال�سروط املن�سو�س 
عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف �ساأن العامات التجارية .

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت   6  اإبريل  2019 العدد 12598 
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من  املئة  يف   44 اأن  غالوب  موؤ�س�سة  اأجرته  للراأي  ا�ستطاع  اأظهر 
الرو�س الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15و29 عاما يريدون الهجرة 

يف ظل ركود اقت�ساد بادهم.
اأجريت مع  اإىل مقابات �سخ�سية  ا�ستند  الذي  اأو�سح ال�ستطاع، 
الرو�س  جميع  مللن  املللئللة  يف   20 اأن   ،2018 عللام  يف  �سخ�س  األللفللي 
 2007 اأعلللللى ن�سبة منذ عللام  اإىل اخللللارج، وهللي  يللريللدون النتقال 

عندما بلغت 17 يف املئة.
وكان ال�سباب يف �سن العمل اأكر حر�سا على الهجرة، وهو اأمر قالت 
موؤ�س�سة غالوب اإنه يهدد و�سع رو�سيا القت�سادي امل�ستقبلي ونفوذها 

ال�سيا�سي.
املا�سي لأول  العام  اأن عدد �سكان رو�سيا انخف�س  اإىل  واأ�سار غالوب 

مرة منذ ع�سر �سنوات لي�سل اإىل 146.8 مليون.
اأراد  30 و45 عاما،  ومن بني ال�سكان الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
اإىل اخلللارج ب�سكل دائللم. وكانت الوجهات  22 باملئة منهم النتقال 

الأكر رواجا بوجه عام اأملانيا والوليات املتحدة.

اإن  للكوجنر�س  )البنتاجون(  الأمريكية  الدفاع  بوزارة  قال م�سوؤول 
اإف- الوليات املتحدة تدر�س تو�سيع مبيعاتها من الطائرة املقاتلة 
ومنها  جديدة  بلدان  خم�س  اإىل  مارتن  لوكهيد  تنتجها  التي   35
الأوربيني لدفاعاتهم  واليونان وبولندا مع تعزيز احللفاء  رومانيا 

يف وجه رو�سيا.
الأمريكي، واطلعت عليها  النواب  ويف ر�سالة مكتوبة ُقدمت ملجل�س 
البنتاجون  يف  اإف-35  مكتب  رئي�س  وينرت  ماتيا�س  قللال  رويلللرتز، 
واإ�سبانيا،  ورومانيا،  واليونان،  �سنغافورة،  “اإن  اأمللريال،  نائب  وهو 
الع�سكرية اخلارجية  املحتملني للمبيعات  الزبائن  وبولندا من بني 

يف امل�ستقبل«.
ويتزامن الإعان عن زبائن جدد مع توترات بني وا�سنطن واأنقرة 

ب�ساأن خطط تركيا ل�سراء نظام دفاع �ساروخي رو�سي.
ويدر�س حلفاء اآخرون لوا�سنطن �سراء الطائرة ال�سبح ومنهم فنلندا 
و�سوي�سرا والإمارات. ويف العام املا�سي، اأ�سبحت بلجيكا اأول الزبائن 
يوروفايرت  على  وف�سلتها  �سنوات،  خال  اإف-35  للطائرة  اجلللدد 
تايفون لتحل حمل طائرتها املتقادمة من طراز اإف-16 يف �سفقة 

بقيمة اأربعة مليارات يورو )4.55 مليار دولر(.
ثاثة  وبناء  تطوير  وتتوىل  للطائرة،  الرئي�سي  املتعاقد  ولوكهيد 
طرز من الطائرات احلربية اجلديدة للجي�س الأمريكي وع�سر دول 
اأخرى طلبت الطائرات وهي بريطانيا، وا�سرتاليا، واإيطاليا، وتركيا، 
والرويج، وهولندا، واإ�سرائيل، واليابان، وكوريا اجلنوبية وبلجيكا. 
الثاين  وكانت وزارة اخلارجية الأمريكية ذكرت يف نوفمرب ت�سرين 
اأن مبيعات ال�ساح الأمريكية للحكومات الأجنبية ارتفعت 13 باملئة 

اإىل 192.3 مليار دولر يف العام املنتهي يوم 30 �سبتمرب اأيلول.
 

الإطفاء واجلنود  الآفللا من رجال  اإن  قالت حكومة كوريا اجلنوبية 
بداأوا جهودا لحتواء حرائق غابات اأ�سفرت عن مقتل �سخ�س واحد 
الفرار من  اآخرين على  اآلف  اأربعة  اأكللر من  واأجللربت  الأقللل  على 
جاجنون  اإقليم  يف  اندلعت  احلرائق  اإن  احلكومة  وقالت  منازلهم. 
ب�سرق الباد م�ساء اخلمي�س وامتدت اإىل مدن �سوكت�سو وجاجننيوجن 
وبحلول �سباح اجلمعة كانت قد اأحرقت 525 هكتارا من الأرا�سي 

ونحو 198 منزل وخمزنا وبنايات اأخرى.
بحلول  ومللدار�للس  ريا�سية  قاعات  اإىل  مواطنا   2263 اإجللاء  ومت 

�سباح اجلمعة فيما مت اإغاق 52 مدر�سة.
وقالت احلكومة اإنه مت احتواء احلريق يف منطقة �سوكت�سو واحتواء 

حوايل %50 من احلريق يف جاجنونيوجن.
تعليمات  اأ�للسللدر  جلليلله-اإن  مللون  الرئي�س  اإن  الللرئللا�للسللة  مكتب  وقلللال 

با�ستخدام كل املوارد املتاحة لل�سيطرة على حرائق الغابات.
اإطفاء  عربة   872 اأن  احلللرائللق  ملكافحة  الوطنية  الوكالة  وذكللرت 
و3251 رجل اإطفاء من جميع اأنحاء كوريا اجلنوبية يعملون الآن 

من اأجل اإخماد احلرائق.

عوا�صم

مو�سكو

وا�سنطن

�سول

م�سوؤول فنزويلي يدعو لال�ستفادة 
من التجربة ال�سورية باأزمة بالده

•• كراكا�ص-وكاالت:

خال  �سوريا  جتربة  اأن  اأريللللازا،  خللورخللي  الفنزويلي،  اخلارجية  وزيللر  اعترب 
ت�سهدها  التي  لاأزمة  الت�سدي  ت�ساعد باده على  �سنوات من احلرب  ثماين 

منذ مطلع العام، انطاقا من اأوجه “الت�سابه” القائمة بينهما.
وت�سهد فنزويا اأزمة منذ 23 يناير، بعد اإعان زعيم املعار�سة خوان غوايدو 
باإعادة انتخاب نيكول�س مللادورو، يف  نف�سه رئي�سا بالوكالة، راف�سا العللرتاف 
عملية ندد بها املجتمع الدويل، واأدت اإىل تدهور اقت�سادي كبري. وقال اأريازا 
�سحفي  موؤمتر  خللال  دم�سق،  يف  الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  التقى  الللذي 
املراحل  الأ�سد  الرئي�س  �سرح  “عندما  املعلم:  وليد  ال�سوري  عقده مع نظريه 
التي �سبقت وتلك التي ح�سلت خال الأيام الأوىل من احلرب على �سوريا، فاإن 
اأوجه الت�سابه مع ما ن�سهده يف فنزويا بدت لفتة على الفور«. ونقلت وكالة 
“فران�س بر�س” عن امل�سوؤول الفنزويلي قوله: “اأبلغنا الرئي�س الأ�سد اأن جتربة 
�سوريا ت�ساعدنا يف فنزويا، وتعطينا الأفكار والتوجيهات اإزاء كيفية الت�سدي 
لهذا الو�سع وحتقيق الن�سر يف احلرب«. واأكد وزير اخلارجية الفنزويلي الذي 
زار الأربعاء بريوت قبل و�سوله اإىل دم�سق اأن “غالبية الفنزويليني يرف�سون 
العنف، ويرف�سون زرع بذور الفتنة الأهلية”، م�سيفا “ن�ستمر  يف التعويل على 
حلل الأزمة. من جانبه، �سدد الرئي�س ال�سوري ب�سار  الدبلوما�سية واحلوار” 
“�سانا”،  الر�سمية  ال�سورية  الأنباء  اأوردت وكالة  ما  اللقاء، وفق  الأ�سد خال 
على اأن “ما يح�سل يف فنزويا م�سابه ملا ح�سل يف �سوريا وهدفه الهيمنة على 

الدول وم�سادرة قرارها امل�ستقل«.

اأ�سرى يوا�سلون اإ�سرابهم عن الطعام رف�سا لعتقالهم الإداري  6 

يف يوم الطفل.. 250 طفال فل�سطينيا يف �سجون الحتالل

ني�سان   17 تللاريللخ  مللنللذ  بلللداأ  اللللذي  الإداري  لعللتللقللاللله 
2018، وق�سى الرزة �سابقا يف معتقات الحتال ما 
العتقال  يف  عاما(   11( منها  عاما(،   18( جمموعه 
علما اأن  الإداري، ويقبع اليوم يف عزل معتقل “اي�سل”، 

له جنا اأ�سريا وهو بدر الرزة ول يزال موقوفا.
من  عللامللا(   38( طبنجة  حممد  الأ�للسللري  يوا�سل  كما 
والع�سرين  اخلام�س  منذ  الطعام  عن  اإ�سرابه  نابل�س 
حزيران   28 منذ  معتقل  اأنلله  علما   ،2019 اآذار  مللن 
وهو  ال�سحراوي”،  “النقب  معتقل  ويقبع يف   2018
متزوج واأب لطفلني. ومن بيت حلم اأعلن الأ�سري خالد 
عن  اإ�للسللرابلله  الدهي�سة  خميم  مللن  عللامللا(   31( فلللراج 
الإداري،  اعتقاله  �سد  كذلك  اأيللام،  ع�سرة  منذ  الطعام 

•• رام اهلل-وكاالت:

الفل�سطينية،  واملحررين  الأ�سرى  �سوؤون  هيئة  طالبت 
موؤ�س�سات املجتمع الدويل ومنظمات حماية الطفولة يف 
العامل، بالتدخل لإنهاء معاناة 250 طفا فل�سطينيا 
الحتال  �للسللجللون  يف  يللقللبللعللون  علللاملللا،   18 الللللل  دون 
الإ�سرائيلية، ومتار�س �سلطات الحتال خمتلف ا�سكال 

القمع واملعاملة املهينة بحقهم.
جلللاء ذللللك يف بلليللان اأ�لللسلللدرتللله هلليللئللة �لللسلللوؤون الأ�لللسلللرى، 
 5 يلل�للسللادف  اللللذي  الفل�سطيني،  الطفل  يللوم  مبنا�سبة 
بيانها،  يف  الهيئة  وقللالللت  علللام.  كللل  مللن  اأبللريللل  ني�سان 
من  العديد  تنّفذ  الإ�سرائيلي  الحللتللال  “�سلطات  ان 
اإلقاء  حلظة  منذ  الأطللفللال  الأ�للسللرى  بحّق  النتهاكات 
القب�س عليهم، والطريقة الوح�سية التي يتم اقتيادهم 
بها من منازلهم يف �ساعات متاأخرة من اّلليل، وتو�سف 
الر�سا�س  اإطلللاق  ومنها  بللاجلللرائللم،  النتهاكات  هللذه 
العتقال،  عمليات  خال  ومتعّمد  مبا�سر  ب�سكل  احلّي 
دون  واإبقائهم  والتوقيف  التحقيق  مراكز  اإىل  ونقلهم 
طعام اأو �سراب، ا�ستخدام ال�سرب املربح، توجيه ال�ستائم 
والألفاظ البذيئة اإليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع 
واإ�سدار  والتهديد،  ال�سغط  حتللت  منهم  العللرتافللات 
الأحكام غيابيا بحقهم، وفر�س اأحكام وغرامات مالية 
الهل،  وزيلللارات  املحامني  لقاء  من  وحرمانهم  عالية، 

وغري ذلك من انتهاكات«.
انللللدلع  مللنللذ  اعللتللقلللللت  “اإ�سرائيل  ان  اإىل  واأ�لللللسلللللارت 
 ،2000 عللام  �سبتمرب  اأيلللللول/  يف  الأقلل�للسللى  انتفا�سة 
العديد من  اأن  10.000 طفل فل�سطيني، كما  قرابة 
القانوين  ال�ّسن  من  اأقللل  وهم  اعتقلوا  الذين  الأطفال 
اجتازوا �سن الثامنة ع�سرة وما زالوا يف الأ�سر” م�سرية 
اىل انه ومنذ انطاق الهّبة ال�سعبية يف ت�سرين الأول/ 
اأكتوبر عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفل�سطينيني 

له  م�ستوى  اأعلى  اإىل  الإ�سرائيلي  الحتال  �سجون  يف 
اأكر  اإىل  وو�للسللل   ،2009 فللربايللر  �سباط/  �سهر  منذ 
اأنه   ، البيان  واأّكلللد  الأ�سهر«.  بع�س  يف  طفل   400 من 
وخال العوام الربعة الخرية، �سهدت ق�سية الأ�سرى 
اإقرار  منها  الأخلللرى،  التحّولت  من  العديد  الأطللفللال 
عدد من القوانني العن�سرية اأو م�ساريع القوانني، التي 
و�سلت يف  الأطللفللال،  بحق  عالية  اأحللكللام  اإ�للسللدار  ت�سّرع 
بع�س احلالت اإىل اأكر من ع�سر �سنوات، وحّتى احلكم 
الدولية،  املوؤ�س�سات  الأ�للسللرى  هيئة  وطللالللبللت  املللوؤبللد«. 
)عوفر،  القا�سرين  معاناة  لنللهللاء  العاجل  بالتدخل 
وجميدو، والدامون، وبع�س مراكز التوقيف( املوزعني 
على �سجون اللذين يتعّر�سون لأ�ساليب تعذيب حاّطة 
بللالللكللرامللة ومللنللافلليللة لتللفللاقلليللة حللقللوق الللطللفللل، ويتم 
لأدنى  تفتقر  ومللعللتللقللات  اعللتللقللال  مللراكللز  يف  و�سعهم 
الأطفال  مللن  العديد  يحرم  كما  الإن�سانية،  املللقللّومللات 
املعتقلني من التعليم ومن زيارة ذويهم ويحرمون من 
اإدخال املاب�س والأغرا�س ال�سخ�سية والكتب الّتعليمية 

والثقافية وغريها.
ويف �سياق مت�سل، قال نادي الأ�سري الفل�سطيني اإن �ستة 
يوا�سلون  الإ�سرائيلي  الحللتللال  معتقات  يف  اأ�للسللرى 
اإ�سرابهم املفتوح عن الطعام رف�سا لعتقالهم الإداري 
الللللرزة، وحمللمللد طبنجة،  وهلللم: داود عللللدوان، وحلل�للسللام 

وخالد فراج، وح�سن العويوي، وعودة احلروب.
ولفت نادي الأ�سري يف بيان اإىل اأن اأقدم الأ�سرى الأ�سري 
الللعلليللزريللة ق�ساء  بلللللدة  داوود علللدوان )35 عللامللا( مللن 
الللقللد�للس وامللل�للسللرب عللن الللطللعللام منذ تللاريللخ الأول من 
“النقب  معتقل  زنللازيللن  يف  يقبع  حيث   ،2019 اآذار 
�سابقا  اأطفال، وق�سى  اأربعة  متزوج وله  ال�سحراوي”، 

يف معتقات الحتال ما جمموعه خم�س �سنوات.
كذلك يوا�سل الأ�سري ح�سام الرزة من حمافظة نابل�س 
اإ�سرابه عن الطعام منذ تاريخ 19 اآذار 2019، رف�سا 

2018، ويقبع يف  23 كانون الثاين  وهو معتقل منذ 
معتقل النقب ال�سحراوي.

ومن حمافظة اخلليل اأعلن الأ�سريان ح�سن العويوي، 
وعودة احلروب اإ�سرابهما املفتوح عن الطعام احتجاجا 
اأن  اإىل  الأ�للسللري  نلللادي  ولللفللت  الإداري.  اعتقالهما  على 
دورا ومعتقل  بلدة  عاما( وهو من  عللودة )32  الأ�سري 
معتقل  يف  ويللقللبللع   2018 الأول  كلللانلللون  �للسللهللر  مللنللذ 
الأ�سري  اأمللا  اأطللفللال.  ل�ستة  اأب  وهللو  ال�سحراوي  النقب 
الثاين  كللانللون   15 منذ  معتقل  عللامللا(   35( العويوي 
2019، وهو اأب لثاثة اأطفال، واأي�سا يقبع يف معتقل 
�سنوات يف معتقات  �سابقا  ال�سحراوي، وق�سى  النقب 

الحتال.

دير �سبيغل: تركيا املعرب الأمثل لرفد داع�س باملقاتلني
•• برلني-وكاالت:

بلد  كانت  تركيا  اأن  تثبت  وثائق  على  اطلعت  اإنها  الأملانية  �سبيغل  ديللر  جملة  قالت 
اإىل داع�س يف  املثايل للمقاتلني الأجانب، الذين كانوا يرغبون يف الن�سمام  العبور 
التنظيم  ا�ستق�سائي للمجلة على جوازات �سفر لأتباع  �سوريا والعراق. وعر فريق 
اأن ال�سيء امل�سرتك بني  خمتومة بختم الدخول الرتكي الر�سمي. واأو�سحت املجلة 
واأحياًنا هناك  الأقللل لدخول تركيا،  ال�سفر، هو وجللود ختم واحللد على  كل جللوازات 
ختمان اأو 3 اأختام دخول، وهو ما يتوافق مع تقارير قالت اإن الكثري من املتطرفني 
جاوؤوا اإىل �سوريا والعراق واأقاموا لفرتة ق�سرية، وبعد �سهرين اأو ثاثة اأ�سهر غادروا 
مرة اأخرى، لتجنيد اأ�سخا�س جدد. ووفق املجلة فاإن الافت هو اأن جوازات ال�سفر 
تخلو من ختم مغادرة تركيا. وكانت موفدة احلدث قد ك�سفت عن وجود هذه الأختام 

على جوازات �سفر وجدت يف الباغوز بعد اإعان نهاية داع�س.

اإىل  حللزب  مللن  دعمها  انتقال  اإمكانية  ب�سبب  مهماً  دوراً 
“متحدر من  اإنللله  رايلللن  قللال  تر�سحه،  اإعللانلله  اآخلللر. ويف 
وحتدث عن ال�سعوبات التي  �سالة طويلة من العمال”. 
امل�سوؤولني  التقليدية و”اإخفاق  ال�سناعية  املراكز  بها  متّر 
دافعًة  الو�سطى،  الطبقة  دمللرت  التي  املك�سورة  والللوعللود 
اأزملللللة، وجللاعلللللًة احللللللم الأملللريكلللي بعيد  اقللتلل�للسللادنللا اإىل 
قائمة  �ساندرز  بريين  امل�ستقل  ال�سناتور  ويت�سدر  املنال«. 
الرئا�سية  لانتخابات  الل17  الدميوقراطيني  املر�سحني 
لكن نائب الرئي�س الأمريكي ال�سابق  املقبلة عام 2020. 
جو بايدن يتقدم على �ساندرز يف ا�ستطاعات الللراأي، مع 
وعلى  بعد،  ر�سمي  ب�سكل  النتخابية  اأنه مل يطلق حملته 

•• وا�صنطن-اأ.ف.ب:

الدميوقراطيني  اإىل  اخلمي�س  رايلللن  تيم  النائب  ان�سم 
املر�سحني  عدد  يرفع  ما  الأمريكية،  للرئا�سة  الطاحمني 
الآملللللللني يف هللللزم الللرئلليلل�للس اجللللملللهلللوري دونلللاللللد ترامب 
النائب  وكللتللب  مللر�للسللحللاً.   17 اإىل   ،2020 انللتللخللابللات  يف 
تويرت  على  كبرية،  ب�سهرة  يتمتع  ل  الذي  الدميوقراطي 
لدى اإعان تر�سحه “حان الوقت لنبداأ اإعادة بناء احللم 
45 عاماً. وهو نائب  الأمللريكللي«. ويبلغ رايللن من العمر 
يف جمل�س الللنللواب الأمللريكللي عللن وليلللة اأوهلللايلللو، مللا قد 
تقليدياً  تلعب  الللوليللة  تلك  لأن  فلللوزه  فللر�للس  مللن  يللزيللد 

بدت  التي  الن�ساء  مللع  ت�سرفاته  ب�ساأن  جللدل  مللن  الللرغللم 
اأحلليللانللاً غللري لئللقللة. وبللالإ�للسللافللة اإىل بللايللدن، قللد ين�سم 
اآخرون اإىل ال�سباق الرئا�سي، مثل ال�سناتور الدميوقراطي 
مايكل بينيت. واأعلن ال�سناتور البالغ من العمر 54 عاماً 
اخلمي�س اأنه م�ساب ب�سرطان الربو�ستات. واأكد يف مقابلة 
مع �سحيفة “كولورادو اإندبندنت” اأنه كان ينوي اإعان 
با�سابته  الت�سخي�س  جللاء  لكن  ني�سان/اأبريل  يف  تر�سحه 
مبر�س ال�سرطان. ومن املقرر اأن يخ�سع لعملية جراحية 
يف منت�سف ني�سان/اأبريل. وقال “اآمل بعد ذلك التخل�س 
من ال�سرطان والتمكن من التقدم” والدخول يف ال�سباق 

الرئا�سي.

مر�سح دميوقراطي جديد يدخل �سباق البيت الأبي�س 

مر�سح املعار�سة يف ا�سطنبول ل يزال متقدمًا 

هل ي�سرق اأردوغان نتائج النتخابات املحلية؟
•• عوا�صم-وكاالت:

النتخابات  يف  الرئي�سي  املعار�سة  حللزب  مر�سح  قللال 
البلدية الرتكية با�سطنبول ام�س اجلمعة اإنه ل يزال 
متقدما بفارق 18742 بعد اكتمال عملية اإعادة فرز 
الأ�سوات الباطلة يف 17 من اأ�سل 39 دائرة باملدينة.

وقال مر�سح حزب ال�سعب اجلمهوري اأكرم اإمام اأوغلو 
لتلفزيون فوك�س الرتكي اإنه مت اإعادة فرز 119.652 
2184 �سوتا ل�سالح حزب  اأ�سيف  �سوتا باطا وقد 
العدالة والتنمية احلاكم الذي يتزعمه الرئي�س طيب 
ال�سعب  حلللزب  �سوتا   785 اأ�سيف  حللني  يف  اأردوغللللان 

اجلمهوري.
وو�سف الكاتب ال�سيا�سي اإياي ليك يف مقاله �سمن 
يوم  الللرتكلليللة  النللتللخللابللات  نتائج  “بلومبريغ”  �سبكة 
الأحد باأنها زلزال �سيا�سي للرئي�س الرتكي رجب طيب 
اأردوغان ولتحالفه الإ�ساموي. خ�سر حزبه ال�سيطرة 
 1994 كان عمدتها من  التي  وا�سطنبول  اأنقرة  على 

حتى 1998.
بالرغم  حمافظات  ثماين  يف  الأكلللراد  القوميون  وفللاز 
اأن  ومللع  الر�سمية.  والللتللهللديللد  ال�للسللطللهللاد  حملة  مللن 
اأردوغللان مل يكن مر�سحاً �سخ�سياً يف النتخابات، كان 
ت�سويت الأحد توبيخاً لزعيم مت�سلط عزز �ساحياته 

عرب ا�ستفتاء د�ستوري م�سكوك ب�سحته.
من هنا، مل يكن مفاجئاً مطلب حزب العدالة والتنمية 
يف  البلديتني.  هاتني  يف  النتخابات  نتائج  فللرز  اإعلللادة 
الإجللراء طبيعياً، لكن  �سُيعد هذا  دميوقراطية فاعلة، 
اأكللر �سوؤماً، ب�سبب ميل  اإىل ما هو  يف تركيا هو دليل 
�سيا�سيني  حكومته  �سجنت  ال�ستبداد.  نحو  اأردوغلللان 
باإرهابيني  ربطهم  على  تللقللوم  واهلليللة  بللذريللعللة  اأكلللللراداً 

انف�ساليني. 
واعللتللمللدت �للسلليللا�للسللة الللتللطللهللري مللن اجللليلل�للس واخلدمة 
املدنية بعد انقاب فا�سل �سنة 2016 واأغلقت �سركات 

اإعامية خا�سة مل تعجب الرئي�س. 

ال�سابق يف  ال�سفري  وقلللال  اأمللريللكلليللون.  مللراقللبللون  اإيلللاه 
النتائج فهذا  اإلغاء هللذه  اإذا مت  اإّنلله  اإدملللان  اإريللك  تركيا 

يعني نهاية النتخابات يف تركيا. 
اأّن هذا  اإردملللري  اأيللكللان  ال�سابق  الللرتكللي  النائب  ويللرى 
مهمة  ا�للسللطللنللبللول  علللللى  اللل�للسلليللطللرة  لأّن  وارد  احللتللمللال 
اأي�ساً  بل  فقط  �سيا�سياً  ل  وحتالفه  الرتكي  للرئي�س 
حزبياً.  للموالني  املغامن  نظام  قاعدة  على  اقت�سادياً 
اأ�سيب منا�سرو اأردوغان ب�سدة من الأزمة القت�سادية 

اأوروبلللا هللذا الأ�سبوع  وجللد فريق مللراقللب مللن جمل�س 
عدداً من الأ�سباب التي جعلت النتخابات الرتكية غري 
اأّن  بينها  من  الأوروبية”،  والقيم  “مبادئ  ل  مراعية 
حتالف  ل�سالح  ب�سدة  منحازة  كانت  الإعامية  البيئة 

اأردوغان.
وا�سطنبول  اأنقرة  الفائزة يف  الأطللراف  اأّن  املفهوم  من 
ل�سرقة  الأ�لللسلللوات  فللرز  اإعللللادة  ُت�ستخدم  اأن  مللن  قلقة 
انتخابات كانت اأ�سًا غري عادلة. وهذا قلق ي�ساطرهم 

وهم يحتاجون للعائدات التي باإمكان البلدية تاأمينها.
اإعادة  النتائج من خللال  اأردوغلللان  يقلب  واإن مل  حتى 
اللللفلللرز، لللديلله و�للسللائللل اأخلللللرى حتلللت تلل�للسللرفلله. ميكنه 
له  موالني  باأمناء  املعار�سني  البلدية  روؤ�ساء  ا�ستبدال 
واأ�للسللار حتليل حديث  عللدة.  بلديات  يف  �سابقاً  كما فعل 
ملوقع اأملونيتور اإىل اأّن هنالك حوايل 40 مليون تركي 
خللا�للسللعللني لللوليللة هللللوؤلء الأملللنلللاء. يللفللر�للس كللل ذلك 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  على  خا�ساً  حتدياً 
واإدارته. يف هذه الأثناء، تبذل الوليات املتحدة جهوداً 
لنتزاع �سمانات من اأردوغان تق�سي بعدم اإيذاء حلفاء 
وا�للسللنللطللن الأكللللللراد يف �للسللوريللا وملللنللع تللركلليللا مللن اإمتلللام 

�سفقتها ل�سراء نظام دفاعي جوي رو�سي.
يتابع ليك كاتباً اأّن هذين الهدفني مهمان، لكن هنالك 
اأولوية ملحة حالياً تق�سي بحماية الدميوقراطية يف 
تركيا. على اأردوغان فهم اأّنه �سيواجه وقتاً �سعباً وهو 
يللحللاول احللل�للسللول على امللل�للسللاعللدة مللن �للسللنللدوق النقد 
الدويل ملكافحة الركود القت�سادي اإذا األغى النتخابات 
رده  اأّن  اأي�ساً  له  التو�سيح  وا�سطنبول. يجب  اأنقرة  يف 
عللامللًا يف حتديد  �سي�سكل  النللتللخللابلليللة  هللزائللملله  علللللى 
ملفات  �سد حكومته حول  م�ستقبلية  عقوبات  وجهات 
اإىل م�ساعدة  اإيللران و�سوًل  تبداأ من �سراء النفط من 

فنزويا على اإخفاء ذهبها. 
مع  العاقات  ترامب  اإدارة  جتعل  اأن  املرجح  غري  من 
اأنقرة اأكر توتراً ب�سبب النتخابات املحلية الرتكية. يف 
الوقت نف�سه، اإّن جتاهل تاعب اأردوغللان بالنتخابات 

هو خطاأ خطري. 
رهائن  لحتجاز  ا�ستعداده  للعامل  اأظللهللر  اأن  للله  �سبق 
اإ�سافة  الللغللرب  اأعللللداء  اإىل جللانللب  غللربلليللني واللللوقلللوف 
اأردوغللللان  واأظللهللر  منهم.  ع�سكرية  اأنللظللمللة  �للسللراء  اإىل 
ال�سرعية  ملللن  اإلللليللله  بللالللنلل�للسللبللة  اأهللللم  هلللي  اللل�للسلللللطللة  اأّن 
الللدميللوقللراطلليللة. لللكللّن املللواطللنللني الأتللللراك ل يزالون 
اللحظة  هللللذه  بللجللديللة. يف  الللدميللقللراطلليللة  يللللاأخللللذون 

اجلوهرية، على الغرب اأن يقف اإىل جانبهم.

اأكد اأن الحتاد معني بالنتخابات الت�سريعة والرئا�سية:

الطبوبي: �ساعت تون�س بني اأيادي املراهقني ال�سيا�سيني 
اإىل اأن اأكرب حزب يف تون�س هو حزب 
الللذيللن ينخرون  الللتللهللريللب  اأبلللاطلللرة 
اقللتلل�للسللاد الللبللاد الللتللي اأ�للسللبللح فيها 
القللتلل�للسللاد غلللري املللنللظللم ميللثللل 54 

باملائة من القت�ساد الوطني. 
يفر�س  اليوم  تون�س  حللال  اأن  واأكللد 
علللللى الحتللللاد الللللذي وللللد مللن رحم 
التون�سيني واملنت�سر للفئات املهم�سة 
ال�سطاع  وامللللفلللقلللرة  واللل�للسللعلليللفللة 
بدوره الوطني وعلى اأن يكون معنيا 
والرئا�سية  الت�سريعة  بالنتخابات 

“حتى ل يكون �ساهد زور«.
الحتاد  اأن  ال�سياق  ذات  يف  واأعلللللن   
اأيام  بللثللاثللة  وطللنلليللة  نلللدوة  �سيعقد 

•• الفجر- تون�ص

قلللال الأملللللني اللللعلللام للللاحتلللاد العام 
اللللتلللونللل�لللسلللي لللللللل�لللسلللغلللل نللللللور اللللديلللن 
الطبوبي يف افتتاح موؤمتر اجلامعة 
“تون�س  اأن  الثانوي  للتعليم  العامة 
�لللسلللاعلللت بلللللني اأيلللللللللللادي امللللراهلللقلللني 
مفرتق  يف  اللليللوم  وهللي  ال�سيا�سيني 
ال�سعب  اأ�لللسلللبلللح  اأن  بلللعلللد  الللللطللللرق 
حمللبللطللا ويلللعلللاين الللللويللللات جلللراء 
ال�سيا�سات املتبعة واآخرها الزيادة يف 

اأ�سعار املحروقات«.
وجلللللدد الللطللبللوبللي متلل�للسللك الحتللللاد 
باملحافظة على كل املكا�سب الوطنية 

قائا  الللعللام  القطاع  مقدمتها  ويف 
وامللللطلللروح  للللللبلليللع  للليلل�للسللت  “تون�س 
ا�ستقالية  هللو  حلللدة  بللاأكللر  اللليللوم 
�سعار  اإىل  اإ�للسللارة  يف  الوطني  القرار 
الإ�للسللاحللات الللكللربى الللذي ترفعه 
هدف  اأن  علللللى  مللل�لللسلللددا  احللللكلللوملللة 
يف  التفريط  هللو  الوحيد  احلكومة 
املكا�سب وبيع الباد ح�سب تقديره.

نللكللون حجرة  بلللاأن  “ نت�سرف  وقلللال 
عرة و�سوكة يف حلق كل من يريد 
التون�سيني”  وُيفّقر  الباد  يبيع  اأن 
الأحللللزاب  بع�س  اتللهللامللات  علللللى  ردا 
اأمام  يقف  باأنه  لاحتاد  ال�سيا�سية 
اجنللاز الإ�للسللاحللات الللكللربى واأ�سار 

املللقللبللل حول  بللدايللة مللن �سهر ملللاي 
فيها  لتتوىل  النتخابي  ال�ستحقاق 
القرار  اتلللخلللاذ  الحتلللللاد  مللوؤ�للسلل�للسللات 
املائم الذي يحدد املوقف الر�سمي 

للمنظمة.
ودعا من جهة اأخرى النقابيني اإىل 
اجتماعية  مللعللركللة  اإىل  ال�للسللتللعللداد 
موعد  يلللولللليلللو  �لللسلللهلللر  يف  جلللللديلللللدة 
بخ�سو�س  امللللفلللاو�لللسلللات  انللللطللللاق 
م�ستحقات  ملللللن  اللللللثلللللاين  اجللللللللزء 
املللوظللفللني جمللللددا اللللتلللزام الحتلللاد 
اأن  �سريطة  املم�ساة  التفاقات  بكل 
يكون التزام الطرف املقابل يف نف�س 

امل�ستوى. 
الطبوبي: ال�سعب 

يعاين الويات
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عربي ودويل
بومبيو: طهران ت�سعى لتنفيذ اغتيالت يف اأوروبا

حول ملف ال�سحة العمومية. 
ملللن جللانللبلله، اعللتللرب الللنللاطللق با�سم 
اأن  الدهماين،  اإيللاد  احلكومة  رئا�سة 
للدميقراطية  “خمجل  ح�سل  مللا 
بالعمل  لللله  عللاقللة  ول  الللتللونلل�للسلليللة 
يف  امللل�للسللوؤوللليللة  حمللمللا  الربملاين”، 
ما ح�سل اإىل من كان �سببا يف �سوء 
اأن  واأو�سح  بها.  الذي حف  التنظيم 
رئلليلل�للس احلللكللومللة كلللان حللا�للسللرا منذ 
جمل�س  يف  للجل�سة  املللحللدد  املللوعللد 
داخلية  لأ�سباب  ينتظر  وهو  النواب 
ومالية  اإداريلللللللللة  مبلل�للسللائللل  تللتللعلللللق 
للحكومة  عاقة  ل  للمجل�س  تابعة 
له  الللللربملللللان  اأن  اعلللتلللبلللار  علللللللى  بلللهلللا 
وعليه  والإداريللة  املالية  ا�ستقاليته 
الأعوان  طرحها  التي  امل�سائل  فللاإن 
واأ�ساف  بللاحلللكللومللة.  لللهللا  ل عللاقللة 
ينتظر،  ظلللل  احلللكللومللة  رئلليلل�للس  اأن 
وللتون�سيني  للللللمللجللللل�للس  احلللرتاملللا 
تتعلق  كلمة  لإلللقللاء  م�ستعدا  وكلللان 
ولإجراء  الباد  يف  ال�سحي  باملجال 

حوار مع نواب ال�سعب.
�سوء  لللللاأ�للللسللللف   “ قللللائللللا  واأردف 
للتاأخري  اأدى  الللللفللللادح  الللتللنللظلليللم 
تليق  ل  الللتللي  الللفللو�للسللى  اإىل  واأدى 
ال�سعب  نللللواب  كللمللجللللل�للس  مبللوؤ�للسلل�للسللة 
اأن  مبينا  تون�س”  بدميقراطية  ول 
احلكومة غري م�سوؤولة عن �سوء   “
التنظيم ومن كان وراء ذلك يتحمل 

م�سوؤوليته يف ما ح�سل«. 

ل موؤامرة
اعللتللرب ملل�للسللاعللد رئي�س  املللقللابللل،   يف 
املكلف  الللل�لللسلللعلللب  نلللللللللواب  جمللللللل�لللس 
ما  اأن  باين،  �سكيب  العام  بالت�سرف 
نواب  مبجل�س  ت�سوي�س  مللن  حلللدث 
اللل�للسللعللب مللن قللبللل ا�للسللاتللذة منتمني 
البعد  كللل  “بعيد  ‘اإجابة’  لحتلللاد 
عللن نللظللريللة املللللوؤامللللرة«. وا�لللسلللار اإىل 
حدث  ملللا  يف  الأويل  الللتللحللقلليللق  اأن 
املنتمني  اأن  اإىل  افلل�للسللى  بللالللربملللان 
دخلوا  “اإجابة”  الأ�للسللاتللذة  لحتلللاد 
الرتبية  جلنة  اع�ساء  مللع  الللربملللان 
رئي�س  وجللللللللود  ا�لللسلللتلللغلللللللوا  واأنللللللهللللللم 
احلكومة لإحداث الت�سوي�س، مذكرا 
باأن النظام الداخلي للربملان ي�سمح 
بح�سور ممثلني عن املجتمع املدين 

خا�سة يف اجلل�سات العامة املمتازة
كلف  املللجللللل�للس  مللكللتللب  اأن  واأو�للللسللللح 
رئي�س  مع  بالتن�سيق  الربملان  رئي�س 
تلللاريلللخ جديد  لللتللحللديللد  احللللكلللوملللة 
مرجحا  للحوار  عامة  جل�سة  لعقد 
الأ�سبوع  عقدها  تللاريللخ  يتجاوز  األ 

القادم.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
تلللعلللددت الللللروايللللات يف تللو�للسلليللف ما 
الربملان  قبة  حتللت  اخلمي�س  حللدث 
التون�سي، لكن الثابت هو ان ال�سورة 
ح�سب  تلللكلللن،  مل  ان  قلللامتلللة،  كلللانلللت 
امينة  تللرجللمللة  التون�سيني،  معظم 
اليوم،  اللل�للسلليللا�للسللي  امللل�للسللهللد  حلقيقة 
احلوا�س  فو�سى يف  يكتنفه من  وما 
والأللللللللوان واملللللواقللللف، وخللا�للسللة من 
ومنطق  احلللريللة،  مفهوم  بني  خلط 

القوة والبلطجة ويل الذراع.
م�سهد، اإذا ما ا�سيف اليه ما تعر�س 
له احلزب الد�ستوري احلر من عنف 
�سيوؤ�سر  الأخلللرية،  الأيللام  �سيا�سي يف 
الوطي�س،  حامية  انتخابية  حلملة 
انها  مللن  املللراقللبللني  بع�س  يخفي  ل 
يقع  مل  اإذا  باأكمله  بامل�سار  �ستطيح 
التوقي من منطق العنف بكل ا�سكاله 

وايا كانت مربراته و�سعاراته.
احلكومة  رئي�س  اأن  اجللرب  لقد  نعم، 
مغادرة  على  للله  املرافقني  والللللوزراء 
ا�ساتذة  احللتللجللاجللات  اثللللر  اللللربمللللان 
يبدو،  مللا  على  وغللريهللم  جامعيني، 
حالت دون متكن يو�سف ال�ساهد من 

القاء كلمته.

اتهام رئي�س الربملان
رئي�س  اأحمد  بن  اأكد م�سطفى  وقد 
كللتلللللة الإتلللللللاف اللللوطلللنلللي يف نلللدوة 
حركة  كتلة  مللع  م�سرتكة  �سحفية 
م�سروع تون�س اأن الكتلتني تطالبان 
مبلل�للسللاءلللة رئلليلل�للس اللللربمللللان حممد 
الربملان  رئللا�للسللة  الللنللا�للسللر، حمللمللا 

م�سوؤولية ما جّد يف املجل�س.
وامل�سروع  الئللتللاف  كتلتي  اأن  واأكللد 
دعللتللا لنللعللقللاد اجللتللمللاع عللاجللل ملكتب 
حلماية  اآللليللات  عللن  للبحث  املجل�س 
و�سع  اأنه مت  الدميقراطية، معتربا 

النواب واحلكومة يف خطر.
وقال ‘’ ما ح�سل يف اجلل�سة العامة 
نية  وهللنللاك  للله م�سبقا  الللتللدبللري  مت 
مبيتة وخمطط ملنع رئي�س احلكومة 
مللللن الإعللللللللان عللللن ملل�للسللائللل هامة 

املتعلقة بقطاع ال�سحة ».
ال�ساهد  ليو�سف  حلللدث  مللا  واعللتللرب 
هللو مبثابة الحللتللجللاز وكللاأنلله رهينة 
موؤّكدا  اللللربمللللان،  رئلليلل�للس  مللكللتللب  يف 
اأّنهم �سيدعون لجتماع طارئ ملكتب 
املجل�س لو�سع الآليات الازمة ملنع 

تكرار ما حدث.
اأمللل�لللس اجلمعة،  اأحللللمللللد،  بلللن  وقلللللال 
النا�سر  حممد  الللربملللان  رئي�س  اّن 
والنظام  القانون  اإىل احرتام  مدعو 

�سادر  بللللاغ  يف  احللللركلللة  واعلللتلللربت 
“انتهاكا  يللعللد  حلللدث  ملللا  اأن  عللنللهللا، 
وتعطيا  الللنلليللابللي  الللعللمللل  حلللرمللة 
للل�للسللريه اللللعلللادي بللقللطللع الللنللظللر عن 
طبيعة املطالب املرفوعة، داعية اإىل 

فتح حتقيق يف الغر�س.

انها فو�سى..
اأكد  احلللكللومللة  رئي�س  اأن  اإىل  ي�سار 
بللعللد ملللغلللادرتللله الللللربملللللان انلللله “من 
هذه  العمل يف  موا�سلة  املمكن  غري 
هذه  مثل  ويف  الفو�سى  من  احلالة 
نقائ�س  عليها  طغت  التي  الظروف 
تنظيمية وم�ساكل ترتيبية ل عاقة 

يف  ال�ساهد  وعلللرّب  بللهللا«.   للحكومة 
ت�سريح اإعامي لدى مغادرته قاعة 
اجلل�سة العامة عن ال�ستعداد لعقد 
ملناق�سة م�ساكل  اأخللرى  جل�سة حللوار 
ال�سحة العمومية، متى دعا جمل�س 
اإىل ذلللك، موؤكدا عدم  نللواب ال�سعب 
التاأخري  مللن  �ساعات   4 بعد  متكنه 
النللتللظللار وتعطيل عمل  مللزيللد  مللن 
وتقديره  احرتامه  واأكللد  حكومته.  
ملجل�س نواب ال�سعب، م�سريا اإىل انه 
واأع�ساء حكومته امتثلوا اإىل الدعوة 
العامة  هللللذه اجلللللل�للسللة  عللقللد  قلل�للسللد 
9 �سباحا  اللل�للسللاعللة  قللبللل  وحلل�للسللروا 
اإىل قبة الربملان، للحوار مع النواب 

اللللداخلللللللي للللللمللجللللل�للس، مللبللّيللنللا اأّنللللله 
وجلللب علللللى رئلليلل�للس املللجللللل�للس توفري 
العامة  للجل�سة  الللدنلليللا  اللللظلللروف 
للللللحللوار ملللع احلللكللومللة الللتللي كانت 
الت�سوي�س  عمليات  لللول  �س  �ستلتئم 
مللن جهته،  وهللنللاك.  هنا  مللن  عليها 
ذات  خللال  النا�سفي،  ح�سونة  قللال 
روؤ�ساء  اأربعة  اإن  ال�سحفية،  الندوة 
كتل طالبوا بتاأجيل اجلل�سة العامة 
بتطبيق  تطالبان  قد  الكتلتني  واأن 
اإجراءات ُم�سمنة يف النظام الداخلي 
ما  خللطللورة  اإىل  بللالللنللظللر  للمجل�س 
اأنللللله ملللطلللروح اليوم  حلللللدث. واأبللللللرز 
مغلقة  عامة  جل�سات  لعقد  الللدعللوة 

علللللى �لللسلللوء الأحللللللللداث اللللتلللي جدت 
يف  �سابقة  انها  اأكللد  والتي  اخلمي�س، 

تاريخ تون�س واأنها غري مقبولة.
واأكد ح�سونة النا�سفي، اأن “اي نائب 
اأي طللرف للجل�سة  كللان وراء دخللول 
وكان يعرف ب�سكل م�سبق بنواياه يف 
اإحداث فو�سى �سيتحمل م�سوؤوليته 
ا�لللسلللتلللنلللادا  اإجللللللللللللللراءات  تلللطلللبللليلللق  يف 
داعيا  للمجل�س”،  الداخلي  للنظام 
امل�سوؤولني اإىل حتمل م�سوؤوليتهم يف 
ما حدث يف اإ�سارة اىل رئي�س الربملان 

ونواب مل ي�سمهم.
ممار�سات رخي�سة

الئتاف  اأحلللللزاب  �للسللارعللت  حللزبلليللا، 

احلاكم اىل ادانة ما حدث. ويف هذا 
تون�س،  ال�سياق، و�سفت حركة حتيا 
داخللل جمل�س  “ما جللد مللن فو�سى 
املمنهج  والللتلل�للسللويلل�للس  ال�سعب  نلللواب 
رئي�س احلكومة  كلمة  واملتعّمد على 
بل  العامة  اإىل رفع اجلل�سة  اأدى  مما 

“املمار�سة الرخي�سة«.
واأدانت احلركة “هذه املمار�سات وما 
رافقها من حمات �سحن وحتري�س 
تهدف اإىل منع رئي�س احلكومة من 
والإجابة  ال�سعب  نلللواب  مللع  احللللوار 
احلقائق  وك�سف  ا�ستف�ساراتهم  على 
حمملة  التون�سي”،  اللل�للسللعللب  اأمللللام 
م�سوؤولية “ما ح�سل لرئي�س املجل�س 

يتعلق  ما  يف  خا�سة  النا�سر،  ملحمد 
م�ساألة  يف  احلللكللومللة  برئي�س  بللالللزج 
ت�سرف اإداري ومايل تخ�س املجل�س 
وعقد اجلل�سة دون �سمان الظروف 
لذلك«.  والدميقراطية  القانونية 
اأ�سمته  مللا  النه�سة  حللركللة  واأدانلللللت 
�سهدها  التي  املوؤ�سفة  “الأحداث  بل 
والت�سوي�س  اللل�للسللعللب  نلللواب  جمل�س 
على كلمة رئي�س احلكومة من طرف 
بع�س املحتجني من خارج املجل�س”، 
لرئي�س  حدث  ما  م�سوؤولية  حمّملة 
اياه  داعية  النا�سر،  حممد  املجل�س 
لتخاذ ما يلزم من اإجراءات لتاأمني 

ح�سن �سري اجلل�سات العامة.

الئتالف الوطني واحلرة تعتربان اأن ما ح�سل » مدبر م�سبقا«   م�سروع تون�س: ما ح�سل يف الربملان اليوم �سابقة يف تاريخ تون�س
حتيا تون�س: الربملان �سهد ممار�سات رخي�سة يتحمل م�سوؤوليتها رئي�سه النه�سة: حممد النا�سر يتحّمل م�سوؤولية ما حدث بالربملان

الدهماين.. ما ح�سل خمجل

النا�سفي.. ما ح�سل مدبر م�سبقا

اإطار-ال�سب�سي ي�سرف على اجتماع جمل�س المن القومي ام�س

ال�ساهد غادر اجلل�سة.. والنا�سر يف قف�س التهام

حتيا تون�س تندد مبا حدث يف الربملان

•• الفجر - تون�ص
بالغ  بان�سغال  تتابع  ‘’تون�س  اأن  اأكدت فيه  التون�سية باغا  وزارة اخلارجية  اأ�سدرت 
اإليه  اآلللت  ملا  العميق  قلقها  عن  تعرب  واأنها  ليبيا،  يف  لاأو�ساع  اخلطرية  التطورات 
باأعلى  التحلي  اإىل  الأطلللراف  تون�س جميع  ال�سقيق«. ودعللت  البلد  هللذا  الأحلللداث يف 
معاناة  تعميق  يف  يزيد  اأن  �ساأنه  من  الللذي  الت�سعيد  وتفادي  النف�س  �سبط  درجللات 
اأهمية  على  اأكلللدت  كما  اأرا�للسلليلله.  ووحلللدة  ان�سجامه  ويللهللّدد  ال�سقيق،  الليبي  ال�سعب 
احلفاظ على امل�سار ال�سيا�سي الذي ترعاه الأمم املتحدة، وتوفري كل ظروف النجاح 
للموؤمتر الوطني اجلامع املنتظر عقده خال الفرتة القادمة، والت�سريع باإيجاد حّل 
اإىل ليبيا.  ويبدو ان التطورات يف  اإعللادة الأمللن وال�ستقرار  �سيا�سي دائم ميكن من 
ال�سب�سي يرتاجع عن موقفه  الباجي قائد  التون�سي  الرئي�س  ليبيا واجلزائر جعلت 
املتعلق بتنظيم حالة   78 ا�ستنادا لاأمر  الراف�س لتمديد جديد يف حالة الطوارئ 
الطوارئ الذي كان قد اعتربه غري د�ستوري. وخال اجتماع جمل�س المن القومي 

على  التفاق  اأم�س اجلمعة، مت  عليه  واأ�سرف  ال�سب�سي  قائد  الرئي�س  اليه  دعا  الذي 
ابللتللداء من  �سهر  ملللّدة  تللراب اجلمهورية  بكامل  الللطللوارئ  التمديد جملللّددا يف حالة 
والإقليمّية  املحلّية  الأمنّية  الأو�ساع  تطّورات  املجل�س  ا�ستعر�س  وقد  ال�سبت.  اليوم 
والدولّية، وخا�سة م�ستجّدات الو�سع يف ليبيا، حيث مّت التاأكيد على خطورة ما اآلت 
اإليه الأحداث يف هذا البلد و�سرورة تفادي الت�سعيد والت�سريع باإيجاد حل �سيا�سي 
اأم�س  التون�سية  الدفاع  واأ�للسللدرت وزارة  الأطلللراف. هذا  مبني على احلللوار بني كافة 
اجلمعة باغا جاء فيه اأنه ‘’متابعة ملا ي�سهده الو�سع الأمني يف ليبيا ال�سقيقة من 
توتر وحت�سبا ملا قد ينتج عنه من انعكا�سات على املناطق املتاخمة للحدود التون�سية 
ال�سرقية  لتاأمني احلدود اجلنوبية  امليدانية  التحوطات  الللوزارة كل  الليبية، اتخذت 
ومواجهة التداعيات املحتملة«. ومت يف هذا الإطار دعوة الع�سكريني اإىل مزيد مازمة 
اليقظة واحلذر وتعزيز الت�سكيات الع�سكرية من تواجدها باملعربين احلدوديني بكل 
من الذهيبة وراأ�س جدير مع ت�سديد املراقبة با�ستغال الو�سائل اجلوية ومنظومات 

املراقبة اللكرتونية للتفطن املبكر لكل التحركات امل�سبوهة، وفق ن�س الباغ.

ّددا يف حالة الطوارئ: التمديد مجُ

التطورات اخلطرية يف ليبيا تثري قلق التون�سيني
تون�س تعّزز التواجد الع�سكري على احلدود الليبية

رئي�س احلكومة يغادر اإثر احتجاجات:

يف �سابقة اأوىل: الربملان التون�سي.. اإنها الفو�سى...!
رئي�س احلكومة: من غري املمكن موا�سلة العمل يف ظل الفو�سى والنقائ�س التنظيمية

•• نيويورك-وكاالت:

اإيللران ل تزال ت�سعى  اأن  حذر وزير اخلارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من 
لتنفيذ اغتيالت يف اأوروبا، واأن اأن�سطتها جتعل اأوروبا ودول الناتو اأقل اأمنا. 
حلف  دول  خارجية  للللوزراء  اجتماع  عقب  �سحفي  مللوؤمتللر  خللال  ذلللك  جللاء 
مبنا�سبة الذكرى ال�سبعني لتاأ�سي�س احللف. وقال  �سمال الأطل�سي “الناتو”، 
بومبيو: “اليوم نرى اأن هناك جهودا من النظام الإيراين لتنفيذ اغتيالت 
داخل دول اأوروبية، وهذا لي�س �سيئا اختلقناه، بل هي جهود من زعماء النظام 

اليراين و)الرئي�س( روحاين، الذي ي�سمح بهذه العمليات لأن حتدث«.
وتابع: “هذا اأمر غري مقبول، ودول اأوروبللا الغربية لن ت�سمح به، لذا نعمل 
املخاطر  لنقلل  اجللليللدة  املعلومات  لدينا  ليكون  الللعللامل  كللل  يف  �سركائنا  مللع 
والتهديدات، لكن هناك مكون ثان وهو جهود الردع التي تقوم بها اأمريكا«. 

كما اأ�سار اإىل اأن “جهود الردع هذه تقلل من قدرة اإيران على القيام مبثل هذه 
الن�ساطات، من خال العقوبات التي جتربهم على اأن تكون لهم موارد قليلة 

بحيث ل ميكنهم القيام يذلك«.
و�سدد على اأن التدخل الإيراين يف �سوريا والعراق وغريها من الدول “جتعل 
موؤكدا اأن الوليات املتحدة “تبذل كل اجلهود  اأوروبا ودول الناتو اأقل اأمنا”، 
اآخر،  اإرهابية«. ويف ملف  اإيللران يف تنفيذ اغتيالت وعمليات  على كبح جماح 
تطرق وزير اخلارجية الأمريكي اإىل اخلاف بني باده واأنقرة ب�ساأن �سفقة 
مع  حمادثاتها  توا�سل  “وا�سنطن  قللائللا:   ،400 اإ�للس  الرو�سية  ال�سواريخ 
كما  يتغري«.  مل  الرو�سية   S400 �سواريخ  �سفقة  من  موقفها  لكن  تركيا، 
اإىل ال�ستعداد ملواجهة  “الناتو”،  اأع�ساء حلف �سمال الأطل�سي  دعا بومبيو، 
املتزايد،  الرو�سي  العدوان  التهديدات اجلديدة، منها  وا�سعة من  “جمموعة 

واملناف�سة ال�سرتاتيجية ال�سينية، والهجرة غري اخلا�سعة لل�سيطرة«.

النا�سئة،  الللتللهللديللدات  ملللواجللهللة  م�ستعدا  حلفنا  جنعل  اأن  “يجب  واأ�لللسلللاف: 
هجمات  اأو  لل�سيطرة،  خا�سعة  غري  هجرة  اأو  رو�سيا،  عدوانا  ذلك  كان  �سواء 
ال�سينية  ال�سرتاتيجية  املناف�سة  اأو  الطاقة،  لأمللن  تهديدات  اأو  اإلكرتونية، 
التي ت�سمل التكنولوجيا و)ات�سالت( اجليل اخلام�س، وعدة ق�سايا اأخرى«. 
يف  ذلللك  رو�للسلليللا، مبللا يف  ردع  �سبل  على  احللف  اجتماع  اأوىل جل�سات  وركلللزت 
منطقة البحر الأ�سود، حيث ا�ستولت على ثاث �سفن بحرية اأوكرانية العام 
رو�سيا  �ستولتنربغ  ين�س  الأطل�سي،  �سمال  حللف  العام  الأمللني  ودعللا  املا�سي. 
اأن  واأ�ساف  واأطقمها، ح�سب ما ذكرت وكالة رويللرتز.  ال�سفن  �سراح  لإطللاق 
“انتهاك رو�سيا ملعاهدة القوى النووية متو�سطة املدى املوقعة عام 1987، 
يعد جزءا من منط �سلوكي مزعزع لا�ستقرار«. وكانت الوليات املتحدة قد 
قالت اإنها �ستن�سحب من املعاهدة هذا ال�سيف، اإذا مل توقف مو�سكو النتهاكات 
املزعومة للمعاهدة التي متنع ن�سر �سواريخ نووية ُتطلق من الرب يف اأوروبا. 

لن�سر  نية  اأي  لدينا  لي�س  رو�سيا،  تفعل  مثلما  نفعل  “لن  �ستولتنربغ:  وقللال 
�سواريخ نووية ُتطلق من الرب يف اأوروبا«. من جانبه، عاد بومبيو وركز على 
املخاطر الأخرى التي تهدد احللف، على حد قوله، موؤكدا اأنه على الناتو اأن 
يواجه اأي�سا احلرب املت�ساعدة يف الف�ساء الإلكرتوين، “وما تقوم به ال�سني 
يف هذا املجال«. وحذرت وا�سنطن من اأنها طلن تدخل يف �سراكات مع الدول 
هذه  ب�ساأن  خللاف  على  لكنها  ال�سينية”،  هللواوي  �سركة  اأنظمة  تتبنى  التي 
ال�سركة  ن�ساط  حلظر  دعوتها  رف�س  الللذي  الأوروبللللي،  الحتللاد  مع  الق�سية 
الأطل�سي،  اأع�ساء حلف �سمال  الأكللرب من  اأن اجلزء  اإىل  ي�سار  التكتل.  داخل 

من دول الحتاد الأوروبي.
وتخ�سع �سركة هواوي للتدقيق من وكالت املخابرات الغربية ب�سبب عاقتها 
املزعومة بحكومة ال�سني، واإمكانية ا�ستخدام معداتها للتج�س�س، لكن ال�سركة 

نفت مرارا تورطها يف اأي عمل خمابراتي ل�سالح اأي حكومة.



السبت    6   إبريل    2019  م   -   العـدد  12598  
Saturday   6   April   2019  -  Issue No   12598 عربي ودويل

11

واجلزائريون ل يقبلون باأّن يقود 
رموز النظام مثل عبد القادر بن 
بدوي  الدين  نور  اأو   )...( �سالح 
ينظموا  واأن  النتقالية  املرحلة 

النتخابات املقبلة«.
اأن  للللهلللوؤلء  “ل ميللكللن  واأ�للللسللللاف 
احلللل، وطلبنا  مللن  جلللزءاً  يكونوا 
)�للللسللللبللللاط(  فلللللربايلللللر   22 مللللنللللذ 
ب�سرورة ذهاب كل النظام ورموزه 
وا�ستقالة  ذهللللللاب  وزبلللانللليلللتللللللللللله. 
انت�سرنا  اأنللنللا  يعني  ل  الللرئلليلل�للس 

حقيقًة«.
اإىل  اجلللزائللريللني  بو�سا�سي  ودعلللا 
“ال�ستمرار” يف التظاهر “حتى 
م�سيفاً  جميعاً”،  هلللوؤلء  يللذهللب 
يكون  اأن  يجب  اجلمعة  “يوم  اأّن 

جمعة كبرية«.
غرفتي  مكتباً  اخلمي�س  واجتمع 
برملانية  جل�سة  لتنظيم  الللربملللان 
لتحديد  الللد�للسللتللور  عليها  ين�س 
الرئي�س املوقت للباد، لكن وبعد 
ا�ستقالة  علللللى  �للسللاعللة   48 ملللرور 
موعد  بعد  يللحللدد  مل  بوتفليقة، 

هذه اجلل�سة.
النتقالية  الفرتة  ويتوىل نظرياً 
بلللن �للسللالللح رئي�س  الللللقللللادر  عللبللد 
 90 اأقلل�للسللاهللا  مللللدة  جمل�س الأمللللة 

يوماً.
باإن�ساء  امللللحلللتلللجلللون  ويللللطللللالللللب 
مللوؤ�للسلل�للسللات انللتللقللاللليللة قللللادرة على 
بنية  وتللنللظلليللم  الللللبللللاد  اإ�للللسللللاح 
�سمان  �لللسلللاأنلللهلللا  مللللن  قللل�لللسلللائللليلللة 
ال�سارع  ويللريللد  حللللّرة.  انللتللخللابللات 
اجلزائري اأي�ساً رحيل “النظام” 

باأكمله.

•• اجلزائر-وكاالت:

مرحلة  اجللللللزائلللللريلللللون  يللعلليلل�للس 
بللللادهللللم،  تللللاريللللخ  مللفلل�للسللللليللة يف 
املتمثل  مطلبهم  حققوا  اأن  بعد 
العزيز  عللبللد  الللرئلليلل�للس  بللرحلليللل 
تللبللقللى الفرتة  بللوتللفللللليللقللة، ولللكللن 
وا�سحللللة،  ماملللللح  بللا  املقبلة 
ب�ساأن  الللللللروؤى  لخلللتلللاف  نلللظلللرا 
خارطة الطريق اخلا�سة باملرحلة 

النتقالية.
وبا�ستقالة الرئي�س، املنتمي حلزب 
يدعو  الللوطللنللي،  التحرير  جبهة 
بانتخابات  للقيام  ال�سعب  اأبللنللاء 
تاأخذهم بعيدا عن احلزب احلاكم 
اآلية انتخابية  واأع�سائه، واعتماد 

جديدة.
التحرير،  جللبللهللة  حللللزب  اأن  اإل 
وغللللللريه مللللن اأحللللللللزاب الئلللتلللاف 
الللرئللا�للسللي يف اجللللزائلللر، تلللرى اأنه 
بالطريقة  “التم�سك  مللن  بللد  ل 
على  تن�س  الللتللي  الد�ستورية”، 
الأمة  جمل�س  رئي�س  يللرتاأ�للس  اأن 
املرحلة النتقالية ملدة 90 يوما، 
انتخابات  تنظيم  خللالللهللا  ليتم 

لختيار رئي�س اآخر للباد.
وهنا تكمن املع�سلة، اإذ اأن اأحزاب 
املطالب  جللانللب  اإىل  املللعللار�للسللة، 
لنظام  للتو�سل  تدعو  ال�سعبية، 
متاما  والبتعاد  جديد،  انتخابي 
اأعلل�للسللاء النخبة احلللاكللمللة يف  عللن 
النتخابات املقبلة، لختيار رئي�س 

اجلمهورية.
املرحلة  للل�للسللكللل  تللل�لللسلللوره  وعلللللن 
�لللسلللتلللملللر بها  الللللتللللي  النلللتلللقلللالللليلللة 

جبهة  عللل�لللسلللو  قللللللال  اجلللللللزائللللللر، 
يف  بعجي،  الف�سل  اأبللو  التحرير، 
“�سكاي  مللوقللع  مللع  هاتفي  حلللوار 
اإن احلل “يجب اأن  نيوز عربية”، 
الوقت  لفتا يف  د�ستوريا”،  يكون 
نف�سه اإىل اأن “ال�سعب هو م�سدر 

ال�سيادة«.
“ل بللد مللن العمل مبا  واأ�للسللاف: 
هذه  مثل  يف  الد�ستور  عليه  ن�س 
رئي�س  يلللتلللوىل  بللحلليللث  امللللرحلللللللة، 
جمللللل�للس الأمللللللة عللبللد اللللقلللادر بن 
للللكلللن يف حال  اإدارتللللللهللللللا،  �لللسلللاللللح 
بللد من  فللا  ذلللك،  ال�سعب  رف�س 

ال�ستجابة«.
كان  “اإذا  قللائللا:  بعجي  وت�ساءل 
ا�ستمع  قلللد  اجلللمللهللوريللة  رئلليلل�للس 
ي�ستطيع  فللهللل  اللل�للسللعللب،  ملللطللالللب 
الإرادة  حتللللدي  اللللثلللاين  اللللرجلللل 
اأن  اإىل  مللل�لللسلللريا  ال�سعبية؟”، 
ويلللعلللاين،  “مري�س  �لللسلللاللللح  بللللن 
املرحلة  امل�سي قدما يف  و�سي�سهل 

النتقالية اإذا ا�ستقال«.
وفلللليللللمللللا يلللتلللعلللللللق بلللالنلللتلللخلللابلللات 
الذي  والنظام  املقبلة،  الرئا�سية 
ع�سو  قللال  فيها،  تطبيقه  �سيتم 

جبهة التحرير: 
م�ستقلة  هلليللئللة  يللريللد  “ال�سعب 
بعيدة عن الإدارة ال�سابقة، ملتابعة 
النللتللخللابللات، والقلللللرتاح هللنللا هو 

�سخ�سيات حمورية �سمن البنية 
وين�س  بوتفليقة،  لها  اأ�س�س  التي 
قيادة  تللوللليللهللم  علللللى  اللللد�لللسلللتلللور 

املرحلة النتقالية.
وبات عبد القادر بن �سالح الذي 
يلللراأ�لللس جمللللل�للس الأملللللة مللنللذ 16 
مكلفاً  بوتفليقة،  من  بدعم  عاماً 
اأن يحل مكان الرئي�س ملدة ثاثة 
التح�سري  خالها  يجري  اأ�سهر 

لنتخابات رئا�سية.
اأما الطيب بلعزيز الذي ظل وزيراً 
متوا�سلة،  �للسللبلله  عللامللاً   16 مللللدة 
فرياأ�س للمرة الثانية يف م�سريته، 
التاأكد  املكلف  الد�ستوري  املجل�س 

من نزاهة النتخابات.
احلكومة  رئي�س  كللان  جانبه،  من 
نللللور اللللديلللن بلللللدوي اللللللذي توىل 
مهامه يف 11 مار�س )اآذار(، وزير 
داخلية وفّياً، وقد و�سفته �سحيفة 
بالفرن�سية  اللللنلللاطلللقلللة  الللللوطللللن 
التزوير  “مهند�س  باأّنه  اخلمي�س 

النتخابي وعدو احلريات«.
“الباءات  ملللعلللار�لللسلللو  ويلللللذكلللللر 
الثاث” باأّن هوؤلء خدموا دوماً 

بوتفليقة وبوفاء.
وقال املحامي م�سطفى بو�سا�سي، 
وهو اأحد وجوه احلراك، يف ت�سجيل 
اإّن  النللرتنللت،  عللرب  ُن�سر  ملل�للسللّور 
اجلزائريات  جللزئللي.  “انت�سارنا 

جهة  تلللدخلللل  دون  النلللتلللخلللابلللات 
م�ستقلة«.

وعن الأ�سخا�س الذين من املمكن 
اأن تطرح اأ�سماوؤهم للرت�سح، قال 
�سخ�س  اأي  حلللق  “من  حلل�للسللان: 
حرة  انتخابات  خلو�س  الرت�سح 
الأخلللللرية  الللكلللللمللة  لأن  ونلللزيلللهلللة، 
يف  ملل�للسللريا  لل�سعب”،  �للسللتللكللون 
الوقت نف�سه اإىل اأن ال�سعب “لن 
موؤقتا  رئي�سا  �سالح  بنب  يقبل” 

للدولة
الللللوحلللليللللد  “احلل  واأو�لللللللللسلللللللللح: 
اأن  هو  املطلب،  لهذا  لا�ستجابة 
ملكتب  ا�ستقالته  �سالح  بللن  يقدم 
جمل�س الأمللة، الذي يعلن بدوره 
عقد اجتماع لإعادة انتخاب رئي�س 

جديد من الأع�ساء اأنف�سهم«.
موا�سلة  اجللللزائلللريلللون  ويلللنلللوي 
الكامل  ال�سقوط  حتى  التظاهر 
املقربني  ومللللنللللع  لل”النظام” 
امل�ستقيل  الرئي�س  من  ال�سابقني 
اإدارة  بللوتللفللللليللقللة  اللللعلللزيلللز  علللبلللد 

املرحلة النتقالية.
التوا�سل  و�للسللائللل  عللرب  وتلللعلللددت 
للتظاهر  اللللدعلللوات  الجللتللمللاعللي 
جملللللللدداً اجللللملللعلللة بللغلليللة اإزاحللللللة 
عبد  اأي  الثاث”،  “الباءات 
بلعيز  والطيب  �سالح  بن  الللقللادر 
ُيعّدون  الذين  بدوي  الدين  ونور 

بالق�ساة  تللعللويلل�للسللهللم  يلللتلللم  اأن 
امل�ستقلة،  والللنللقللابللات  واملللحللامللني 

التي اأثبتت ولءها لل�سعب«
ولدى �سوؤاله عن املر�سحني الذين 
قد يطرح حزب اجلبهة اأ�سماءهم 
اأو�سح  النللتللخللابللات،  يف  للرت�سح 
بعجي: “جبهة التحرير هو اأكرب 
حلللزب يف الللبللاد، وهللنللاك الكثري 
والكفاءات  ال�سابقني  الللوزراء  من 
منهم  املللنللافلل�للسللة،  ت�ستطيع  الللتللي 
مللولللود حللمللرو�للس، وعللبللد املجيد 

تبون«.
احلقوقي  كللل�لللسلللف  جلللانلللبللله،  مللللن 
�سالح  اجللللللزائلللللري،  واملللللعللللار�للللس 
ال�سديد  رفللل�لللسللله  عللللن  حللللجللللاب، 
للللللمللنللهللجلليللة اللللتلللي �للسللتلل�للسللري على 
اأ�للسللا�للسللهللا املللرحلللللة النللتللقللاللليللة، يف 
كما  تللطللبلليللقللهللا متلللاملللا  حلللللال مت 
“من  اأنلله  معتربا  الد�ستور،  ن�س 
نتائج  علللللى  احلللل�لللسلللول  اللل�للسللعللب 

جديدة بالإجراءات القدمية«.
نيوز  “�سكاي  ملوقع  حجاب  وقللال 
اأ�سقطت  “املظاهرات  عربية”: 
وتركت  احلاكمة  اجلماعة  راأ�لللس 
ج�سم النظام وروحه، اإذ �سيقومون 
الطيب  اأو  �لللسلللاللللح  بللللن  بللتللعلليللني 
النتقالية،  املرحلة  لإدارة  بلعيد 
بنف�س  انللتللخللابللات  �سينظمون  ثللم 
و�سيخرجون  واحلكومة،  الآليات 

ل�سمان  اللل�للسلللللطللة  رملللللز  بللللاأحللللد 
ال�ستمرارية«

هذا  �سريف�س  “ال�سعب  وتللابللع: 
يف مللظللاهللرات اجلللمللعللة، لأنلللله مل 
يخرج لأ�سابيع لإ�سقاط بوتفليقة 

وو�سع بن �سالح مكانه«.
وراأى حجاب اأنه “من ال�سروري  
ال�سورية  املوؤ�س�سات  عمل  تعليق 
م�سيفا:  املُرّقع”،  والللد�للسللتللور 
رموزها  تقدمي  تريد  “ال�سلطة 
الللللتللللي فللللقللللد الللل�لللسلللعلللب ثلللقلللتللله يف 
معظمها، لذا من الأجللدر اأن يتم 
ت�سكيل هيئة مكونة من جمموعة 
اللل�للسللخلل�للسلليللات ملللن خمتلف  ملللن 
راأ�سها  ال�سيا�سية، وعلى  الأطياف 

املعار�سة«.
واأ�سار حجاب اإىل اأن هناك “بع�س 
التي كانت حم�سوبة  ال�سخ�سيات 
على النخبة احلاكمة يف فرتة ما، 
لكنها حتظى باحرتام اجلزائريني 
بيتور،  واأحمد بن  مثل حمرو�س، 
وجميلة  بللللورقللللعللللة،  والأخلللل�للللسللللر 
الثقة  تعيد  قللد  والللتللي  بللوحللريد، 
ولتكون  النخبة،  يف  للجزائريني 
احلقيقية  امللل�للسللاعللي  علللللى  اإ�لللسلللارة 
لبناء جمهورية اجلزائر بد�ستور 
على  يلل�للسللاعللد  وتللوافللقللي،  حقيقي 
تللنللظلليللم انلللتلللخلللابلللات وبلللنلللاء دوللللة 

وممار�سة الدميقراطية«.

حالة  “نحن  قللائللا:  وا�للسللرت�للسللل 
خلللا�لللسلللة ويلللللللزملللنلللا حللللل خلللا�لللس، 
اأن تكون النتخابات حرة  ي�سمن 
تتعر�س  اأن  دون  ونللزيللهللة،  متاما 

لأي تاعب اأو تزوير«.
وملزيد من الو�سوح ب�ساأن املرحلة 
النللتللقللاللليللة يف اجللللزائلللر، اأجلللرى 
عربية”  نللليلللوز  “�سكاي  ملللوقلللع 
حوارا هاتفيا مع اخلبري القانوين 
بللراهلليللمللي حلل�للسللان، اللللذي قلللال اإن 
بعد  تللبللداأ  النللتللقللاللليللة  “املرحلة 
اجللتللمللاع الللربملللان وتللعلليللني رئي�س 
لل3  للدولة  رئي�سا  الأمللة  جمل�س 
اأ�سهر، حتى يتم تنظيم انتخابات 

رئا�سية«.
تبقى  اأن  ملللن  بلللد  “ل  واأ�لللللسلللللار: 
الد�ستور  اإطللار  يف  احللول  جميع 
عن  خللللروج  اأي  لأن  واللللقلللوانلللني، 
اللللد�لللسلللتلللور �للسلليللاأخللذ اللللبلللاد اإىل 

املجهول«.
“احلل  قللللللائللللللا:  وا�لللللسلللللتلللللطلللللرد 
الد�ستوري يكمن يف تعديل قانون 
النتخابات، لإ�سافة مهمة جديدة 
للللللجللنللة ملللراقلللبلللة النلللتلللخلللابلللات، 
ولي�س  النللتللخللابللات  تنظيم  وهلللي 
مراقبتها فقط، على اأن يتم ذلك 
الداخلية،  وزارة  مللع  بالتن�سيق 
عندما  املللا�للسللي  اأخللطللاء  لنتفادى 
كللانللت الللداخللللليللة هلللي ملللن ينظم 

اجلزائريون اإىل ال�سوارع »حتى ال�سقوط الكامل«

املرحلة النتقالية يف اجلزائر.. م�سهد �سبابي وتفاوت يف الروؤى

مقتل وفرار اآلف املدنيني يف هجمات بالنيجر
•• نيامى-اأ ف ب:

�سرق  جللنللوب  يف  مدنًيا   88 ُقللتللل 
النيجر يف هجمات �سّنتها جماعة 
واأرغمت  اجلللهللاديللة  حلللرام  بللوكللو 
األللف �سخ�س على  اأكللر مللن 18 
مار�س  اآذار  �سهر  خلللال  الللفللرار 
وحللللللده، وفللللق ملللا اأعلللللللنلللت الأمم 

املتحدة .
واأفللادت مذكرة من مكتب الأمم 
املللتللحللدة لللللل�للسللوؤون الإنلل�للسللانلليللة يف 
وكالة  عللللليللهللا  اطلللللللعلللت  نللليلللاملللي 
ت�سجيل  “مت  اأنللله  بللر�للس  فللرانلل�للس 
21 هجوًما �سد مدنيني وقوات 
اآذار  يف  املللنللطللقللة  يف  علل�للسللكللريللة 
مار�س 2019، وبلغ عدد القتلى 

املدنيني 88«.
الهجمات  تلللللك  اإن  املللكللتللب  وقلللال 
ت�سببت يف “حركة نزوح 18480 
للا يف اجتللللاه مللديللنللة ديفا  �للسللخلل�للسً
وبع�س  الإقللللليللملليللة(  )الللعللا�للسللمللة 

املدن الكربى«.
زالوا  مللا  “ال�سكان  اأن  واأ�لللسلللاف 
خمتلفة”،  مللواقللع  اإىل  يلل�للسلللللون 
�سريع  “تدهور  اإىل  مللل�لللسلللريا 
منطقة  يف  الأمني”  للللللو�للسللع 
الواقعة على حو�س بحرية  ديفا 
ونيجرييا  الللنلليللجللر  )بلللني  تلل�للسللاد 
والقريبة  وتلل�للسللاد(  والللكللامللريون 
نيجرييا مهد  �للسللرق  �للسللمللال  مللن 

حركة بوكو حرام.

غري  الهجمات  تلك  اأ�سفرت  كما 
املتمردون  �سنها  الللتللي  امل�سبوقة 
اجلي�س.  �سفوف  يف  خ�سائر  عن 
منزل  مئة  نحو  اإحللللراق  مت  وقللد 
الن�ساء،  ملللن  اللللعلللديلللد  وخلللطلللف 

ح�سب ال�سلطات املحلية.
ديفا  برملانيون من منطقة  وقال 
اأعربوا  اإنلللهلللم  املللا�للسللي  الأ�لللسلللبلللوع 
حممدو  اللللنللليلللجلللريي  للللللرئلليلل�للس 

اإيلل�للسللوفللو علللن خملللاوفلللهلللم حيال 
للجماعة  الأخلللللللرية  الللهللجللمللات 

اجلهادية.
الربملانيني  هللللللوؤلء  اأحلللللد  وقلللللال 
بر�س  لفران�س  موموين  لميدو 
“ب�سكل عام، يجب اأن يكون هناك 
وجود )ع�سكري( اأو�سح يف الليل 
�سي�سمح  وهلللللذا  اللللنلللهلللار،  يف  كللمللا 

بطماأنة ال�سكان«.

النيجري  الدفلللاع  وزيللللللر  وكللان 
كللللللال ملللللوتلللللاري اأكلللللللد الأ�للللسللللبللللوع 
املا�سي اأمام جنلللللللود من نغيمللللللي 
اعتداء  �للسللربللهللا  الللتللي  املللديللنلللللللللللللللللة 
حرام  لبوكو  وهجوم  انتحللللللللاري 
اأ�سللللللفر عن �سقوط 13 قتيا يف 
“انت�ساراتكم  اأن  اآذار مار�س   26
وجنللاحللاتللكلللللللللللللللللللللللم الأخللللللللرية )يف 
تدفع  حللللللللرام(  بلللوكلللو  ملللواجلللهلللة 

مبخرج  اللللتلللفلللاوؤل  اإىل  اجلللملليللع 
امللللحلللنلللة التي  قلللريلللب مللللن هلللللذه 
يللفللر�للسللهللا عللللليللنللا خللللارجللللون عن 

القانون«.
بوكو حرام  وتن�سللللللط جمموعللللللة 
بحرية  منطقللللللة  بلللللدان  كللللل  يف 
هجمات  ت�سلللللللن  حلليللث  ت�سللللللللاد 
دامللليلللة وتللنللفللذ عللمللللليللات خطف 

مدنيني.

غوتريي�س »�سدم« من »معاناة« املهاجرين يف ليبيا 
م�سالح )...( الدول، وتّتفق اأي�ساً مع حقوق الإن�سان«. 
الأفارقة  املللهللاجللريللن  لآلف  مللقلل�للسللداً  ليبيا  وُتللعللتللرب 

ومعرباً للهجرة اإىل ال�سواحل الأوروبية.
البحر  يف  �سنوياً  املهاجرين  هلللوؤلء  مللن  مئات  وميللوت 
تبعد  التي  اليطالية  ال�سواحل  اىل  طريقهم  يف  وهللم 

300 كلم عن ال�سواحل الليبية.
ليبيا  يف  اأبللرمللت  للجدل  مللثللرية  اتللفللاقللات  بف�سل  لكن 
التي تنقذ  ال�سفن  اأمام  اإيطاليا غلق موانئها  ثم قرار 
مهاجرين يف البحر، تراجع عدد الوا�سلني اإىل اإيطاليا 

ب�سكل كبري منذ منت�سف 2017.
انللتللهللاكللات حقوق  انللتللقللدوا  حللقللوقلليللني  نلل�للسللطللاء  اأن  اإل 
اأثناء  ليبيا  يف  املللهللاجللرون  لها  يتعر�س  التي  الإنلل�للسللان 
“يف  غوتريي�س  وقلللال  اأوروبللللا.  اإىل  الللعللبللور  انتظارهم 
الظروف احلالية التي نعي�سها من ال�سعب جدا القول 

اإن النزول يف ليبيا يعني النزول اإىل و�سع اآمن«.
 

 •• طرابل�ص-اأ.ف.ب:

اأعلن الأمني العام لاأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س 
اإثللللر زيلللارتللله ملللركلللزاً لحللتللجللاز املللهللاجللريللن يف و�سط 
دم” من الو�سع املاأ�سوي الذي ُيعانيه  طرابل�س اأّنه “�سُ

املهاجرون يف ليبيا.
ويف موؤمتر �سحايف يف اليوم الثاين من زيارته للعا�سمة 
، قال  زارة  اإىل مركز عني  التي توجه خالها  الليبية 
املعاناة،  مب�ستوى  و�سِدمت  كثرياً  “تاأّثرت  غوتريي�س 

وخا�سة بالياأ�س الذي وجدته«.
واأ�ساف اأّن هذا الو�سع “لي�س بالتاأكيد م�سوؤولية ليبيا 

وحدها، بل م�سوؤولية املجتمع الدويل باأ�سره«.
ونا�سد غوتريي�س “املجتمع الدويل اأن يتفهم احلاجة 
اإىل الحرتام الكامل للقانون الدويل املتعّلق بالاجئني 
واحلاجة اإىل معاجلة م�سكلة الهجرة بطريقة تّتفق مع 

الأتراك ت�سدوا لأردوغان اأخريًا... فهل يقبل الهزمية؟
والتنمية،  الللعللدالللة  على  بنقطتني  اجلللمللهللوري  ال�سعب  حللزب  بها  فللاز  والللتللي 
املرغوبة.  لكن يف  النتيجة  اإعللادة فرز لاأ�سوات رمبا للح�سول على  ُيتوقع 
تخليه عن تقاليد علمانية �سادت تركيا طيلة مئة عام، اأوجد اأردوغان نظاماً 
دميقراطياً غري مكتمل لكنه يعمل، واأ�سرف على نظام يعطي عدد الأ�سوات 
اأهمية اأقل بكثري من تلك التي مُتنح ملن يح�سون اأوراق القللرتاع.  ويف راأي 
قبوله  احتمال  لأمريكا وحلفائها: مع  بالن�سبة  الأهللم  ال�سوؤال  الكاتب، يظل 
اأردوغللان املهزوم تقييم اأحامه با�ستعادة جمد  بنتائج النتخاب، هل �سيعيد 
العثمانيني، وهو الذب يحكم مثل ال�سلطان؟ وهل يعيد التفكري يف عاقاته 
املتنامية مع قوميني اأتراك �سديدي التطرف، ومع قوى مناه�سة للغرب يف 
املنطقة؟ ابتعد اأردوغللان عن حلفاء قدامى يف ال�سرق الأو�سط، ومد يده اإىل 
اأطلق �سعار  اإ�سامية مت�سددة.  ويف بداية عهده،  رو�سيا واإيللران وجمموعات 
ال�سديدة  مودته  ولكن  اجلريان”.  مع  امل�ساكل  “ت�سفري  اخلارجية  �سيا�سته 

•• وا�صنطن-وكاالت:

عاقبوا  الأتلللراك  اأن  “نيوبو�ست”،  موقع  لللدى  راأي  كاتب  اآفللنللي،  بيني  يللرى 
احلزب احلاكم يف النتخابات البلدية، وقد يكون ذلك فاأًل طيباً لأمريكا، ما 

مل تنحرف تلك الدولة ذات الأهمية ال�سرتاتيجية، بعيداً عن وا�سنطن.
انت�سارات  اأحللزاب معار�سة  25 عاماً، حققت  اآفني، ولأول مرة منذ  وح�سب 
كربى يف انتخابات حملية. فهزم حزب الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 
اأكرب  وكانت  علمانيني.  مر�سحني  ل�سالح  مدن  ثماين  يف  والتنمية،  العدالة 
القت�سادي  الع�سب  اإ�سطنبول،  ويف  اأنقرة،  العا�سمة  يف  له  اإياماً  اخل�سائر 
لرتكيا. وي�سري اآفني اإىل اأهمية بلدية ا�سطنبول التي احت�سنت يف 1994، 
م�سرية اأردوغان ال�سيا�سية اخلاطفة التي حققت الرفاهية ملايني الأتراك من 
اأبناء الطبقة الو�سطى، لكن على ح�ساب موؤ�س�سات دميقراطية تركية، وعلى 
ح�ساب حتالفاتها الغربية.  ويلفت كاتب املقال ملعاقبة اأردوغان للذين عار�سوا 
�سلطاته. ف�سجن �سحفيني، وماأ موؤ�س�سات م�ستقلة مبقربني منه.  ويف ظل 
وا�سطنبول،  اأنقره  مدينتي  يف  النتخاب  نتائج  على  احلكومة  م�سادقة  عدم 

خافاته  واأدت  اخلللللليللج.  ودول  م�سر  اأغ�سبت  امل�سلمني  الإخللللوان  جلماعة 
املتوا�سلة مع اإ�سرائيل، اإىل توتري عاقات كانت وثيقة مع الدولة اليهودية.

وي�سري الكاتب اإىل خافات بني اأردوغان ومعظم جريانه، منها اإيران، رغم اأنه 
�ساعد نظام املايل على جتنب عقوبات عدة مرات. والأ�سواأ اأن تركيا، الع�سو 
يف الناتو والتي كانت من اأهم حلفاء اأمريكا، تقرتب  اليوم من رو�سيا عدوة 
احللف ووا�سنطن.  ويقول اآفني اأنه عندما كانت اأنقرة موثوقة، جعلت اأمريكا 
من تركيا �سريكاً رئي�سياً يف تطوير مقاتلة  اإف 35. و�سيح�سر وزير اخلارجية 
الرتكي، مولود جاوي�س اأوغلو، قريباً جل�سة ملدة يومني للناتو يف مقر وزارة 
الطائرة  تلك  نقل  اإجللراءات  لإنهاء  حثيثاً  ي�سعى  وهو  الأمريكية،  اخلارجية 
املتطورة.  ويعود �سبب ذلك ل�سراء اأردوغان النظام الرو�سي اإ�س 400 امل�ساد 
للطائرات، ما يعترب اإهانة حللف الناتو، لأنه، من �سمن عدة اأ�سباب، �سيعر�س 

تقنيات اإف 35 املتقدمة يف التهرب من رادارات، لاخرتاق الرو�سي. 

ولذلك ن�سح، اجلرال كورتي�س �سكاباروتي، قائد القيادة الأمريكية الأوروبية، 
يف  امل�سي  بل”عدم  اأ�سبوع  منذ  ال�سيوخ  جمل�س  يف  الع�سكرية  اخلدمات  جلنة 
اإمتام مبيعات اإف 35، اإىل حلفاء ي�ستخدمون اأنظمة رو�سية، خا�سًة املتعلقة 

قائًا: “ل تتدربوا مع حلفاء على تلك ال�ساكلة«. منها بالدفاع اجلوي”، 
معهد  مع  الآن  يعمل  �سابق  تركي  برملاين  اإردميلللري،  اآيللكللان  يقول  ما  وح�سب 
امل�ستبد غري مرحب  اأن نظامه  اأردوغللان  “اأدرك  الدفاع عن الدميقراطيات: 
تركيا  “على  و  وفنزويا”  واإيلللران،  رو�سيا،  م�ستبدة، مثل  اأنظمة  اإل من  به 
الناتو”.  يف  حلفائها  مللع  ثقة  عاقة  تبني  حتى  اأردوغللللان  عهد  بعد  انتظار 
قبل  تركيا  يف  رئا�سية  انللتللخللابللات  جتللرى  “لن  اأنللله  اإىل  املللقللال  كللاتللب  وي�سري 
اأردوغللان، التي ت�سخمت يف �سنوات  اأن متنع غطر�سة  اأعللوام. ويرجح  خم�سة 
�ستعطي  فهل  اخلارجية.  �سيا�سته  على  تعديًا  اإجللراء  املطلقة،  ال�سلطة  من 
وهل  تركيا؟  يف  النفوذ  من  بع�ساً  وا�سنطن  النتخابية  ال�سيا�سية  ال�سربة 

�سيقبل اأردوغان الهزمية؟«.
�سلطاناً،  ي�سبح  لأن  ال�ساعي  اأردوغلللان  اأن  الآن،  حتى  الكاتب،  ح�سب  ويبدو 

�سيعمد لتقوية حتالفاته مع طغاة معادين للغرب من اأمثاله. 
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املال والأعمال

•• بكني-وكاالت:

اأعلن نائب رئي�س الوزراء ال�سيني ليو هي، اأم�س 
“حتّقق”  قللد  جديًدا”  “توافًقا  اأّن  اجلللمللعللة، 
فلليللمللا يللتللعللّلللق بلللالّتلللفلللاق اللللّتلللجلللاري الللللذي يتّم 
التفاو�س ب�ساأنه بني ال�سني والوليات املتحدة، 
اأنباء ال�سني اجلديدة.  اأفادت وكالة  بح�سب ما 
ونقلت الوكالة عن ليو قوله اإن طريف التفاو�س 
تو�سا اإىل “توافق جديد ب�ساأن امل�سائل املهمة” 
املتعلقة بالتفاق التجاري الهادف اإىل و�سع حد 
اأكرب  بللني  التجارية  احللللرب  مللن  اأ�سهر  لت�سعة 

قّوتني اقت�سادّيتني يف العامل.
يف  دعللا  بينغ  جللني  �سي  ال�سيني  الرئي�س  وكللان 
يف  للمفاو�سات  مبكر  اختتام  “اإىل  �سابق  وقللت 
بح�سب  البلدين،  بني  التجاري”  التفاق  �ساأن 

ما نقلت الوكالة اجلمعة.

وال�سينيون  الأمللريكلليللون  املللفللاو�للسللون  وي�سعى 
للتو�سل اإىل اتفاقية ملزمة ت�ستجيب ل�سكاوى 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�ساأن �سنوات 
الأمريكّية  لل�سركات  العادلة  غري  املعاملة  من 
من جانب ال�سني، مما �سي�سمح باإلغاء الّر�سوم 

التي ُتهّدد �سركات يف البلدين. 
داأبت  ال�سني  اإّن  اأمريكّيون  م�سوؤولون  ويقول 
على ا�للسللتللخللدام ممللار�للسللات جتللارّيللة غللري عادلة 
ل�سنوات، عن طريق دعم �سركاتها بقّوة و�سرقة 

تكنولوجيا �سركات اأمريكّية.
املّتحدة  الوليات  اأّن  اخلمي�س،  ترامب،  واأعلن 
ما  املقبلة”  الأربللعللة  “الأ�سابيع  خللال  �ستعلم 
اإذا كانت �ستربم اتفاقا مع ال�سني ينهي احلرب 
ل�سحافيني  تللرامللب  واأ�للسللار  بينهما.  التجارية 
لنا لّتفاق،  قبيل لقائه ليو هي اإىل اأنه “اإذا تو�سّ

�سنعقد قّمة” مع الرئي�س ال�سيني.

�سهيل املزروعي: الإمارات منوذج فريد للقوة ال�سناعية النا�سئة التي ت�ستلهم قيم البتكاروالزدهار العاملي
ملنظمة  العام  املدير  يونغ  يل  بح�سور  والت�سنيع  لل�سناعة  العاملية  القمة  نظمتها 
�سخ�سية   200 اأكللر من  بح�سور  “ يونيدو”  ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم 
“ لقد متكنت   : العاملي. و قال معاليه خال اجلل�سة  ال�سناعي  القطاع  من قادة 
دولة الإمللارات العربية املتحدة من خال روؤيللة قيادتها الر�سيدة من بناء منوذج 
فريد للقوة ال�سناعية النا�سئة التي ت�ستلهم قيم البتكار والزدهار العاملي وت�سعى 
الإمارات  دولة  معاليه م�سي  واأكد  والعاملي«.  املحلي  امل�ستويني  على  تكري�سها  اإىل 
الثورة  لتطبيقات  العاملي  للحراك  عا�سمة  موقعها  تكري�س  نحو  واثقة  بخطوات 
التي  الوطنية  و�سركاتها  الر�سيدة  قيادتها  روؤية  من  م�ستفيدة  الرابعة  ال�سناعية 
ا�ستطاعت تبوء مكانة متميزة يف �سا�سل القيمة العاملية لأكر ال�سناعات تقدما 
والبتكار  التطوير  على  الللقللادر  الطموح  املللوؤهللل  و�سبابها  الللعللاملللي،  امل�ستوى  على 
ال�سناعية  م�سريتها  اإطللار  يف  الدولة  �سعى  اإىل  منوها  كافة  املجالت  يف  املتوا�سل 
التزام  تكري�س  عللرب  العاملي  ال�سناعي  للقطاع  فللريللدة  قيمة  اإ�سافة  اإىل  املتميزة 

•• هانوفر-وام:

اأن  وال�سناعة  الطاقة  وزيللر  املللزروعللي  فللار�للس  فللرج  بللن حممد  �سهيل  اأكللد معايل   
دولة الإمللارات منوذج فريد للقوة ال�سناعية النا�سئة التي ت�ستلهم قيم البتكار و 
اإىل  والعاملي.. ولفت  املحلي  امل�ستويني  تكري�سها على  اإىل  وت�سعى  العاملي  الزدهللار 
اأن المارات تعترب ال�سراكات العاملية الطريق الأف�سل لبناء اقت�ساد �سناعي عاملي 
تروؤ�س  خللال  ذلللك  جللاء  وامل�ستدامة.  ال�ساملة  ال�سناعية  التنمية  حتقيق  ي�سمن 
معاليه وفد الدولة امل�سارك يف معر�س هانوفر مي�سي ال�سناعي الذي يعد من اأكرب 
األقت  املعار�س ال�سناعية على امل�ستوى العاملي. و�سهد معاليه حفل الفتتاح الذي 
خاله امل�ست�سارة الأملانية اأجنيا مريكل الكلمة الر�سمية اإىل جانب كلمات اآخرى 
ال�سناعي  القطاع  قادة  وعدد من  ال�سويدي  الللوزراء  رئي�س  لوفني  �ستيفان  األقاها 
املعر�س يف جل�سة حوارية  . و�سارك معاليه على هام�س فعاليات  الأملللاين والعاملي 

اجلولة  خللال  معاليه  والتقى  واملتو�سطة.  ال�سغرية  البتكار  و�سركات  الرقمي 
كا من جو كيزر، الرئي�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة �سيمن�س العاملية والدكتور 
اأولري�س �سبي�سهوفر الرئي�س التنفيذى ل�سركة ABB العاملية، والدكتور اأندريا�س 
غرو�سو، ع�سو جمل�س اإدارة �سركة دويت�سه مي�سي ال�سركة املنظمة ملعر�س هانوفر 
كابل.  بل�س  بللاور  و�سركة  دوكللاب  �سركة  جناح  وزار  كما  العاملي..  ال�سناعي  مي�سي 
العاملية لل�سناعة والت�سنيع معايل �سهيل بن  القمة  الزيارة عقد رئي�سا  ويف ختام 
حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة وال�سناعة ويل يونغ، املدير العام ملنظمة 
على  خاله  اطلعا  عمل  يونيدو/..اجتماع   / ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم 
اإيكاترينبريغ  القمة يف مدينة  اجلارية ل�ست�سافة  والتح�سريات  امل�ستجدات  اآخر 
التوجهات ال�سرتاتيجية للقمة وكيفية تدعيم  ناق�سا  و  املقبل  الرو�سية يف يوليو 
دورها من�سة عاملية فريدة ل�سياغة م�ستقبل ال�سناعة العاملية مبا ي�سهم يف حتقيق 

اأهداف التنمية امل�ستدامة لاأمم املتحدة.

اأن  �سمان  و  املتحدة  لللاأمم  امل�ستدامة  التنمية  اأهللداف  بتحقيق  العاملية  ال�سناعة 
تتوفر الفر�سة جلميع دول العامل يف بناء قطاع �سناعي �سامل وم�ستدام يقوم على 
اأ�س�س ال�سراكة العاملية الهدف الذي يتجلى من خال اإطاق الدولة للقمة العاملية 
علي  �سعادة  بح�سور  املعر�س  هام�س  على  معاليه  التقى  و  والت�سنيع.  لل�سناعة 
 .. املرافق  والوفد  الحتادية  اأملانيا  جمهورية  لدى  الدولة  �سفري  الأحمد  عبداهلل 
معايل بيرت األتماير الوزير الحتادي لل�سوؤون القت�سادية والطاقة يف اأملانيا وناق�سا 
الحتادية يف جمالت  اأملانيا  و جمهورية  الإملللارات  دولللة  بني  التعاون  تعزيز  �سبل 
ال�سناعة، والبتكار وتعزيز دور ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف القطاع ال�سناعي. 
كما التقى معاليه الدكتور كوه بو كون وزير الدولة ل�سوؤون التجارة وال�سناعة يف 
�سنغافورة وبحثا اآفاق التعاون الثنائي يف جمالت البتكار والبحوث والتطوير. و يف 
اليوم الثاين من املعر�س قام معاليه بجولة يف فعاليات احلدث زار فيها العديد من 
اأجنحة ال�سركات الوطنية والعاملية الرائدة يف جمال ال�سناعة، والأمتتة والتحول 

ملتقى ال�سركات النا�سئة 2019 ي�سلط ال�سوء على تاأثري ال�سناعةعلى نظام ال�سركات النا�سئة يف املنطقة

بلومربج اإنتليجن�س: الإمارات ت�سم اأكرب عدد من �سركات التكنولوجيا املالية النا�سئة
 البنية التحتية املتطورة جتعل من الإمارات اأر�سًا خ�سبة جلميع ال�سركات النا�سئة يف جميع القطاعات

لتقى ال�ستثمار ال�سنوي 2019 ي�سع على ب�ساط البحث اأهمية تفعيل قوانني ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر حول العامل  مجُ

% هذا العام   % والناجت املحلي الإجمايل غري النفطي لها بن�سبة 3.4  توقعات ارتفاع تدفق ال�ستثمارات اإىل الإمارات بن�سبة 20 

هيئة �سوق ال�سعودية تعلن متطلبات 
الدخول حتت نظام »الإفال�س«

•• الريا�ص-وكاالت:

الإجلللللراءات  بلل�للسللاأن  قللللرارا  اللل�للسللعللوديللة  #هيئة_ال�سوق_املالية  جمل�س  اأ�للسللدر 
بطلب  التقدم  عند  ال�سوق  يف  املالية  اأوراقلله  املدرجة  باملُ�سدر  املتعلقة  واملتطلبات 

افتتاح اإجراء اإعادة التنظيم املايل وفقاً لنظام الإفا�س.
وت�سمن بيان هيئة ال�سوق املالية ما يلي: اأ . فاإنه يجب على املُ�سدر املدرجة اأوراقه 
املالية يف ال�سوق اأن يف�سح للهيئة واجلمهور فوراً ومن دون تاأخري باإعان م�ستقل 
عن اأي من التطورات الآتية - مع بيان اأثرها يف الو�سع املايل للُم�سدر اأو امل�سار 
اإىل  بالتقدم  املُ�سدر  لللدى  ال�ساحية  �ساحب  قللرار  �للسللدور   .1 لأعللمللاللله:  الللعللام 
املحكمة بطلب افتتاح اإجراء اإعادة التنظيم املايل للُم�سدر مبوجب نظام الإفا�س. 
2. تلقي املُ�سدر تبليغاً من املحكمة بتقدم الغري بطلب افتتاح اإجراء اإعادة التنظيم 
املايل للُم�سدر مبوجب نظام الإفا�س. 3. قيد طلب افتتاح اإجراء اإعادة التنظيم 
اإيلل�للسللاح اخلطوات  مللع  الإفلللا�لللس،  نللظللام  املحكمة مبللوجللب  للللدى  للُم�سدر  امللللايل 
اإعادة  اإجراء  4. �سدور حكم املحكمة برف�س افتتاح  امل�ستقبلية ومددها الزمنية. 
افتتاح  اأ�سباب رف�س  اإي�ساح  الإفا�س، مع  للُم�سدر مبوجب نظام  املايل  التنظيم 
اإعللادة التنظيم املللايل للُم�سدر  اإجللراء  5. �سدور حكم املحكمة بافتتاح  الإجلللراء.  

مبوجب #نظام_الإفا�س، مع اإي�ساح اخلطوات امل�ستقبلية ومددها الزمنية.
�سدور حكم املحكمة باإنهاء اإجراء اإعادة التنظيم املايل للُم�سدر مبوجب نظام   .6
#الإفا�س، اأو اإنهائه وافتتاح اإجراء الت�سفية اأو الت�سفية الإدارية للُم�سدر مبوجب 
نظام الإفا�س. ) ب( يلتزم املُ�سدر بالإف�ساح عن اأي تطورات جوهرية تت�سمنها 
مبوجب  للُم�سدر  املفتتح  املللايل  التنظيم  اإعللادة  اإجللراء  يف  يقّدمها  التي  التقارير 
نظام الإفا�س ما مل يقرر الأمني اأو جلنة الإفا�س اأو اجلهة املخت�سة اأنها �سرية 
بناًء على الفقرة )1( من املادة العا�سرة من الائحة التنفيذية لنظام الإفا�س 

ال�سادرة مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم )622( وتاريخ24/12/1439هل.
املرتاكمة  بلغت خ�سائره  الذي  للُم�سدر  املدرجة  املالية  الأوراق  تللداول  يعلَق  ) ج( 
املايل  التنظيم  اإعللادة  اإجللراء  افتتاح  راأ�للس ماله عند قيد طلب  %50 فاأكر من 

للُم�سدر لدى املحكمة مبوجب نظام الإفا�س.
) د( ُيرفع تعليق التداول املفرو�س مبوجب الفقرة )ج( من هذا القرار عند �سدور 
قرار املحكمة بافتتاح اإجراء اإعادة التنظيم املايل للُم�سدر مبوجب نظام الإفا�س 

ما مل يكن ُموقفاً عن مزاولة ن�ساطاته من قبل اجلهة املخت�سة ذات العاقة.
عند  الللقللرار  هللذ  مللن  )ج(  الفقرة  مبوجب  املفرو�س  الللتللداول  تعليق  ي�ستمر  ) ه( 
رف�س املحكمة افتتاح اإجراء اإعادة التنظيم املايل للُم�سدر مبوجب نظام الإفا�س، 
وذلك اإىل حني انتهاء املدد النظامية الواردة يف املادة اخلم�سني بعد املئة من نظام 
ال�سركات اأو انخفا�س ن�سبة اخل�سائر اإىل ما دون ن�سف راأ�س املال املدفوع قبل ذلك. 
) و( ُيلغى اإدراج الأوراق املالية املدرجة للُم�سدر يف حال �سدور حكم املحكمة باإنهاء 
اإجراء اإعادة التنظيم املايل وافتتاح اإجراء الت�سفية اأو الت�سفية الإدارية للُم�سدر 

مبوجب نظام الإفا�س.

•• دبي-الفجر:

“بلومربج  ل�سركة  تللقللريللر  ك�سف   
الإملللللارات  دولللللة  اأن  اإنتليجن�س” 
املللتللحللدة تلل�للسللدرت قائمة  الللعللربلليللة 
الللتللي ت�سم  الأو�لللسلللط  اللل�للسللرق  دول 
اأكرب عدد من �سركات التكنولوجيا 
امللللالللليلللة الللنللا�للسللئللة بلللاإجلللملللايل 67 
�سركة،   44 بللل  تركيا  تلتها  �سركة، 
�سركة   30 بلللل  ولللبللنللان  الأردن  ثلللم 
عدد  يزيد  اأن  وُيتوقع  منهما.  لكل 
�سركات التكنولوجيا املالية النا�سئة 
يف املنطقة من 96 عام 2019 اإىل 

465 عام 2020.
اأخللللللرى، تللوقللع تقرير  ومللللن جللهللة 
“اأك�سنت�سر”  للل�للسللركللة  حتللللليلللللي 
 CBI  « بللليلللانلللات  علللللللى  ملللعلللتلللملللداً 
ال�ستثمارات  ارتفاع   »Insights
يف قللطللاع الللربجملليللات املللاللليللة اإىل 
عام  بللحلللللول  دولر  مللللليللار   2.28
مليون   287 بللل  باملقارنة   2022

دولر عام 2019.
الأرقلللللللللللام قبيل  هللللللذه  عللللن  اأعلللللللللن 
اجتماعات ملتقى ال�سركات النا�سئة 
AIM STARTUPالذي 
يعقد بالتزامن مع انطاق ملتقى 
الفرتة  خللال  ال�سنوي  ال�ستثمار 
مللن 8 اإىل 10 اأبللريللل اجللللاري يف 
دبي حتت �سعار   “ت�سخري الرقمية 
النا�سئة  ال�سركات  لتمكني  العاملية 

العري�س يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة باأنه واحد من اأكر الأ�سواق 
الإقليمي  ال�سعيدين  على  تقدماً 
والعاملي. كما اأ�سار اإىل ارتفاع معدل 
بالإ�سافة  الذكية  الهواتف  انت�سار 
اجليل  تغطية  يف  التح�سينات  اإىل 
ال�سحابية  والتجربة   4G الللرابللع 
املتقدمة  والتطبيقات  الإلكرتونية 
الأ�سياء”،  “اإنرتنت  لتكنولوجيا 
النطاق  اأن  اإىل  التقرير  اأ�للسللار  كما 
الللعللريلل�للس وخلللدملللات الللبلليللانللات يف 
الدولة تفوقت على الدول املجاورة 
اأنحاء  جميع  يف  الللبلللللدان  ومللعللظللم 

العامل.
ال�سركات  ملتقى  اجتماعات  وتركز 
والتحديات  الفر�س  على  النا�سئة 
ال�سناعية  اللللثلللورة  علللن  الللنللا�للسللئللة 
ال�سركات  على  وتللاأثللريهللا  الللرابللعللة 
ال�سغرية. وت�سارك اأكر من 500 
الجتماعات  اإىل  نللا�للسللئللة  �للسللركللة 
هللذا الللعللام مللن اأجلللل الللتللوا�للسللل مع 
احلكومات  وممللثلللللي  امللل�للسللتللثللمللريللن 
ومللللللديللللللري اللللل�للللسللللركللللات وخلللللللرباء 
ال�سناعة. وتهدف اجتماعات ملتقى 
ال�سركات النا�سئة التي مت اإطاقها 
2017، وهللي مللبللادرة من  يف عللام 
اإىل  الإملللاراتللليلللة،  القللتلل�للسللاد  وزارة 
الواعدة  النا�سئة  اللل�للسللركللات  ربلللط 
من  الأعمال  و�سركاء  بامل�ستثمرين 

جميع اأنحاء العامل.

رائد يف جمال الأعمال والت�سالت 
برناجمها  تللل�لللسلللريلللع  خللللللال  ملللللن 
اجليل  تلللقلللنللليلللة  للللنللل�لللسلللر  الللللوطللللنللللي 

.»5G اخلام�س
املرتبة  الإمللللللللارات  دوللللللة  واحللتلللللت 
منطقة  مللل�لللسلللتلللوى  علللللللى  الأوىل 
اإفريقيا  و�للسللمللال  الأو�للسللط  اللل�للسللرق 
واملرتبة 23 عاملياً يف موؤ�سر هواوي 
 .GCI« 2018« لات�سال العاملي
النطاق  �لللسلللوق  الللتللقللريللر  وو�لللسلللف 

تتمتع  عماء  قاعدة  هناك  اأ�سبح 
وتتوقع  الللتللكللنللولللوجللي  بلللاللللذكلللاء 
خدمة ا�ستثنائية يف جميع الأوقات، 
وبلللاللللتلللاأكللليلللد �للسللتلل�للسللاعللد اإملللكلللانلللات 
التلل�للسللالت والللبلليللانللات الللهللائلللللة يف 
اإن�ساء الأعمال وازدهارها. ومتتلك 
البنية  اأنلللظلللملللة  اأحللللللد  الإملللللللللللارات 
ال�سدد  هلللذا  يف  الللرائللعللة  التحتية 
تعمل  وهللي  املنطقة،  م�ستوى  على 
على حتويل نف�سها اإىل مركز عاملي 

املحلية  الللتللكللنللولللوجلليللا  قلللطلللاعلللات 
اآفلللللاق منوها  بلل�للسللبللب  والإقللللليللملليللة 
الللللللواعللللللدة، كلللملللا ظلللللللت الإملللللللللارات 
وجللهللة مف�سلة  املللتللحللدة  الللعللربلليللة 

لعملياتها يف كل القطاعات.
القول  “ميكننا  اللل�للسلليللزاوي:  وقللال 
بثقة اأن البنية التحتية لات�سالت 
يجعلها  الإمللللللللارات  يف  واللللبللليلللانلللات 
النا�سئة  لل�سركات  خ�سبة  اأر�لللسلللاً 
احلايل،  ع�سرنا  فللفللي  والأعلللملللال. 

واملتو�سطة”  ال�سغرية  وامللل�للسللاريللع 
اللل�للسللوء على  �للسللوف ي�سلط  واللللذي 
امل�ستهلكني  تللوقللعللات  يف  الللتللحللول 
على خلفية التبني العاملي للتقنيات 

الرقمية.
اأ�سار داوود ال�سيزاوي،  ومن جهته، 
مللتقى  املللنللظللمللة  اللللللجللنللة  رئللليللل�لللس 
الأرقام  اأن  اإىل  النا�سئة،  ال�سركات 
الأخرية تدعم نتائج اأخرى ك�سفت 
على  تتدفق  النا�سئة  ال�سركات  اأن 

تللقللنلليللات اجليل  تللللاأثللللري  درا�للللسللللة 
والذكاء  الللروبللوتللات،  الللتللايل مثل 
ت�سني”  “بلوك  والللل  ال�سطناعي 
على ال�ستثمار والتجارة العاملية. 
�سعار  فللللللاإن  اللللنلللحلللو  هلللللذا  وعلللللللى 
م�ستقبل  “خارطة  هلللو  احلللللدث 
ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر: اإثراء 
خال  مللن  العاملية  القت�ساديات 
�سوف  وهلللو  الرقمية”،  الللعللوملللة 
نحو  حللواراتللنللا  توجيه  يف  ي�ساعد 
للتفكري  جللديللدة  طريقة  اعللتللمللاد 
الرقمية.  الللللثللللورات  هللللذه  و�للسللط 
ال�ستثمار  قلللانلللون  �للسللن  ويللللاأتللللي 
الأجللللنللللبللللي امللللبلللا�لللسلللر اجلللللديللللد يف 
التقنيات  تطبيق  فلليلله  يللتللم  وقلللت 
ال�ستثمار  ويعد ملتقى  الرقمية. 
مثلى  مللنلل�للسللة   2019 اللل�للسللنللوي 
اأهللملليللة �للسللوغ مثل هكذا  لللدرا�للسللة 
قوانني حول العامل«.  واإىل جانب 
الدورة  �ست�سم  الرئي�س  املللوؤمتللر 
ا ور�س عمل  التا�سعة للملتقى اأي�سً
للدول  للا  وعللرو�للسً الللقللدرات،  لبناء 
يح�سره  لللا  وملللعلللر�لللسً املللل�لللسلللاركلللة، 
الآلف من العار�سني والزوار من 

جميع اأنحاء العامل.

•• دبي-الفجر: 

حكومة  تللفللعلليللل  علللللى  �للسلليللرتتللب 
ال�ستثمار  لقانون  الإمللارات  دولة 
 2018 عللام  يف  املبا�سر  الأجنبي 
ت�سريعاً كبرياً يف تدفق ال�ستثمار 
بن�سبة  للللللدولللة  املبا�سر  الأجللنللبللي 
اللللعلللام،  هلللللذا   20% اإىل  تلل�للسللل 
العادي  الللنللمللو  مبلللعلللدل  ملللقلللارنلللة 
وفلللللًقلللللا  وذللللللللللللك   8% اللللللبلللللاللللللغ 
للللللللتلللقلللديلللرات الأخلللللللللرية للللللللوزارة 
و�سي�سع  الإملللاراتللليلللة.  القللتلل�للسللاد 
ال�سنوي  ال�لللسلللتلللثلللملللار  ملللللللتلللقلللى 
يعقد يف  والللللذي  دبلللي  2019 يف 
اأبريل   10 اإىل   8 ملللن  اللللفلللرتة 
التجاري  دبلللي  مللركللز  اجلللللاري يف 
اأهمية  البحث  ب�ساط  العاملي على 
قلللانلللون ال�للسللتللثللمللار الأجلللنلللبلللي يف 
الجنبية  ال�ستثمارات  ا�ستقطاب 
اإن  اإقت�ساداتها  مبختلف  للللللدول 

كانت نا�سئة اأو متقدمة. 
ال�ستثمار  قلللللانلللللون  و�للللسلللليللللاأخللللذ 
مكاناً  اجلللديللد  املبا�سر  الأجللنللبللي 
املوؤمترين  مللنللاقلل�للسللات  يف  بلللللللارزاً 
حيث  امللتقى،  �سيح�سرون  الذين 

مل�ستقبل  الباد  فيه  ت�ستعد  الذي 
ملللللا بللللعللللد الللللنللللفللللط وتللل�لللسلللتلللملللر يف 
الللتللحللول اإىل اقللتلل�للسللاد قللائللم على 
قانون  �سيكون  والبتكار،  املعرفة 
ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر عامًا 
والتنمية  الللنللمللو  دفلللع  يف  ملللوؤثلللراً 
لدولة  والجتماعية  القت�سادية 
الإملللللللللارات الللعللربلليللة امللللتلللحلللدة يف 

القرن احلادي والع�سرين«.
النظرة  فللللللاإن  احلللللللال  هللللو  وكلللملللا 
امل�ستقبلية لتطوير دولة الإمارات 
متفائلة.  هلللي  املللتللحللدة  الللعللربلليللة 
الدويل  النقد  �سندوق  قللّدر  فقد 
الإجللللمللللايل  امللللحلللللللي  الللللنللللاجت  اأن 
زيادة  �سي�سهد  للللللبللاد  احلقيقي 
العام مقارنة  %3.7 هذا  بن�سبة 
كما   .2018 علللام  يف   2.9% بللل 
من املتوقع اأن ينمو الناجت املحلي 
بن�سبة  الللنللفللطللي  الإجلللملللايل غللري 
مقابل   2019 علللام  يف   3.4%

%2.6 يف عام 2018.
واخللتللتللم اللل�للسلليللزاوي قللائللا: “يف 
ملتقى ال�ستثمار ال�سنوي 2019 
طرح  �سيتم  الللعللام،  لهذا   AIM
خال  مللن  عمًقا  اأكللر  مناق�سات 

من املقرر اأن يقدم ممثلون رفيعو 
امل�ساركة  اللللبلللاد  ملللن  امللل�للسللتللوى 
القوانني  هللللذه  تللنللفلليللذ  ملللراحلللل 
احلثيثة  وجللهللودهللم  بلللللدانللهللم  يف 
كوجهات  مللكللانللاتللهللم  تلللعلللزيلللز  يف 
الأجنبي  لللا�للسللتللثللمللار  مللفلل�للسلللللة 
دولللللة  اىل  وبلللاللللنلللظلللر  امللللبلللا�لللسلللر. 
موقعها  عللن  فف�سًا   الإملللللارات، 
ال�سديقة  وبيئتها  ال�سرتاتيجي 
التحتية  الللبللنلليللة  فلللاإن  لللاأعللمللال، 
الدولة وقدرتها على  املتقدمة يف 
جذب املوارد الب�سرية ذات املهارات 
اأف�سل  بتنفيذ  والتزامها  العالية، 
ال�سناعية هي جميعها  املمار�سات 
اإمكاناتها  ترفع  التي  الأمللور  من 

يف جذب ال�ستثمارات العاملية.
رئي�س  اللل�للسلليللزاوي،  داوود  وقللللال 
ال�ستثمار  مللتقى  املنظمة  اللجنة 
جذب  “يعد   :2019 اللل�للسللنللوي 
ال�ستثمارات الدولية اأمراً حا�سماً 
دوللللة.  لأي  امللل�للسللتللدامللة  للتنمية 
ويف حالة دولللة الإملللارات العربية 
ا�سرتاتيجيتها  فللللللاإن  امللللتلللحلللدة، 
القت�سادي،  التنويع  على  قائمة 
ال�ستثمارات  ارتفاع  اإىل  اأدى  مما 

امللللبلللا�لللسلللر علللللللى �للسللبلليللل املللللثللللال ل 
احل�سر. كما تلعب ال�سفافية دوراً 
الإ�ستثمارات  ا�ستقطاب  يف  كبرياً 
يف اإعللطللائللهللا �للسللورة وا�للسللحللة عن 
القت�سادات املحلية للم�ستثمرين. 
الوقت  “يف  اللل�للسلليللزاوي:  واأ�للسللاف 

امل�ستدامة 2030 التابعة لاأمم 
املتحدة. ومن خال هذا احلدث 
�سيعر�س ممثلو الإمارات العربية 
املتحدة اآفاق ال�ستثمار والنمو يف 
الدولة«.  ويحث امللتقى امل�ساركني 
ال�ستثمار  يف  �سيا�ساتهم  لتوحيد 

الأجنبية املبا�سرة واإىل مزيد من 
واإقللللامللللة عاقات  الللعللمللل  فللر�للس 
اإىل  �ستقود  والللتللي  اأقللللوى،  دوللليللة 
حتللقلليللق اأهللللللللداف كللللل مللللن روؤيلللللة 
املتحدة  العربية  الإملللللارات  دوللللة 
التنمية  واأهلللللللللللللداف   ،2021

الأجلللللنلللللبلللللي املللللبللللا�للللسللللر، وحتللللديللللد 
الربامج  و�للسلليللاغللة  الأوللللللويلللللات، 
ذات ال�سلة، واإن�ساء قواعد بيانات 
وكذلك  لللا�للسللتللثللمللارات  �للسللاملللللة 
ت�سهيل عمليات ت�سجيل وترخي�س 
الأجنبي  ال�للسللتللثللمللار  ملل�للسللاريللع 

توافق جديد بني ال�سني واأمريكا
•• لندن-رويرتز:

بلغ الدولر اأعلى م�ستوى يف ثاثة اأ�سابيع مقابل الني 
اتفاق  اإبللرام  ب�ساأن  التفاوؤل  من  الدعم  تلقيه  مع  اأم�س 
جتاري بني الوليات املتحدة وال�سني، على الرغم من 
اأ�سواق ال�سرف الأجنبية ب�سفة عامة  اأن التحركات يف 
عناوين  مللن  للكثري  امل�ستثمرين  روؤيللللة  مللع  حمللللدودة 

الأنباء لكن دون نتيجة للمحادثات التجارية.
اأن  )�سينخوا(  اجلللديللدة  ال�سني  اأنللبللاء  وكللالللة  وذكلللرت 
تقدما  هناك  اإن  قللال  بينغ  جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س 

يجري اإحرازه ودعا اإىل اختتام مبكر للمفاو�سات.
وقال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يوم اخلمي�س اإن 
اتفاقا قد يتم الإعان عنه يف نحو اأربعة اأ�سابيع، لكنه 
ال�سماح لل�سني بالتجارة  اأنه �سيكون من ال�سعب  حذر 

مع الوليات املتحدة اإذا ظلت م�سائل معلقة دون حل.
عند  اأ�سابيع  ثاثة  يف  م�ستوى  لأعلى  الللدولر  وارتفع 
مقابل  مبللركللزه  مت�سك  بينما  للللللللدولر،  يللن   111.8

تعامات  يف  اليوان  زاد  كما  الأخلللرى.  العمات  معظم 
الأ�سواق اخلارجية 0.2 باملئة اإىل 6.7065.

العمات، وجرى  �سلة من  مقابل  ا�ستقر  الللدولر  لكن 
تداول معظم العمات الرئي�سية يف نطاقات �سيقة مع 

بدء جل�سة التعامات يف اأوروبا.
الأمريكية  العمل  �للسللوق  بلليللانللات  على  اللليللوم  والللرتكلليللز 
بتوقيت   1230 ال�ساعة  يف  �سدورها  املقرر  من  التي 
قرار  اتللخللاذ  يف  املتعاملني  �ست�ساعد  والللتللي  جرينت�س، 

ب�ساأن كيفية متا�سك القت�ساد الأمريكي.
وزاد اليورو قليا اإىل 1.1228 دولر، وكبحت العملة 
اخلمي�س  اأملل�للس  �للسللادرة  بيانات  بعد  مكا�سبها  املللوحللدة 
اأظهرت تراجع الطلبيات ال�سناعية الأملانية يف فرباير 
�سباط. و�سعد اجلنيه ال�سرتليني جمددا �سوب 1.13 
دولر يف الوقت الذي قال فيه م�سدر بالحتاد الأوروبي 
اإن من املرجح اأن يعر�س رئي�س املجل�س الأوروبي دونالد 
تو�سك على بريطانيا متديدا مرنا ملوعد خروج الباد 

من الحتاد الأوروبي ملدة ت�سل اإىل عام.

الدولر يلقى الدعم من تفاوؤل التجارة قبل تقرير الوظائف 
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العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  2018/2820  ا�شتئناف جتاري    
امللل�للسللتللاأنللف �للسللده/ 1- ادمللللون منزي�س جمللهللول حمللل القللامللة مبا  اىل 
قد  كللنللعللان  حللللليللم  وميللثللللله:�للسللمللري  �لللللللس.ذ.م.م  هيني�سي   / امللل�للسللتللاأنللف  ان 
كلي   جتلللللاري   2017/670 رقللللم  بلللاللللدعلللوى  الللل�لللسلللادر  احللللكلللم  ا�لللسلللتلللاأنلللف/ 

بتاريخ:2018/12/7   
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2019/4/28 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  مللن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رقللم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/305  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- فالح �سيف �سلطان مبارك العريان جمهول حمل 
ابراهيم  باز وميثله:علي  داراز جول  / موغال  امل�ستاأنف  ان  القامة مبا 
حممد احلللمللادي قللد ا�للسللتللاأنللف الللقللرار/ احلللكللم اللل�للسللادر بللالللدعللوى رقم 

3378/2018 مدين جزئي   
 10.00 ال�ساعة   2019/4/10 املللوافللق  الربللعللاء   يللوم  جل�سه  لها  وحلللددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رقللم  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2807  ا�شتئناف جتاري    
بن  احمد  فايزه   -2 بهمن  حممد  بهمن  احمد  عاتقة   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
حممد بهمن 3- عبداحلميد احمد بهمن حممد بهمن 4- حممد احمد بهمن 
حممد بهمن 5- بيي احمد بهمن حممد بهمن جمهول حمل القامة مبا ان 
عبداهلل  �سعيد  عبداهلل  وميثله:خليفة  م.م.ح  بيبيلزانرتنا�سيونال   / امل�ستاأنف 
بن هويدن الكتبي قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/129 
بلللتلللاريلللخ:2018/12/13 وحلللددت لها جل�سه يللوم الربللعللاء  املوافق  جتللاري كلي  
2019/4/10 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/719  عمايل جزئي

اىل املللدعللي عللللليلله / 1-دوللللفلللني خلللدمللات وتللعللهللدات الللريللا�للسلليللة جمهول 
حمللل القللامللة مبللا ان املللدعللي /املللاين احللمللد �للسللامل احللمللد قللد اأقلللام عليك 
 28500( وقلللدرهلللا  عللمللاللليللة  مب�ستحقات  املللطللالللبللة  ومللو�للسللوعللهللا  اللللدعلللوى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
الثنني  يللوم  جل�سة  لها  وحلللددت   MB189586651AE:ال�سكوى
فاأنت  لللذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2019/4/15 املللوافللق 
من  لللديللك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2663  عمايل جزئي

جمهول  ذ.م.م  الفنية  للللللخللدمللات  اليا�سمني  1-بلليللت   / عليه  املللدعللي  اىل 
اأقام عليك  حمل القامة مبا ان املدعي /ر�سا ابراهيم حممود ال�سيد قد 
 16650( وقلللدرهلللا  عللمللاللليللة  مب�ستحقات  املللطللالللبللة  ومللو�للسللوعللهللا  اللللدعلللوى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
الثاثاء  يللوم  جل�سة  لها  وحللددت   MB191864104AE:ال�سكوى
فاأنت  لللذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2019/4/16 املللوافللق 
من  لللديللك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2550  عمايل جزئي

اىل املللدعللي عليه / 1-نللايللت هلللود خلللدمللات احلللرا�للسللة �لللللس.ذ.م.م جمهول 
اأقللام عليك  املدعي /فتوح عبدال�سام فتوح علي قد  ان  حمل القامة مبا 
 11500( وقلللدرهلللا  عللمللاللليللة  مب�ستحقات  املللطللالللبللة  ومللو�للسللوعللهللا  اللللدعلللوى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
ال�سكوى:MB192107251AE وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
مكلف  فللاأنللت  لللذا   ch1.A.2:بالقاعة �للس   08.30 ال�ساعة   2019/4/14
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/6299  تنفيذ عمايل 
�للس.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  ملقاولت  نينق  املنفذ �سده/1- هور  اىل 
ابراهيم   الرب  التنفيذ/ابراهيم عبدالهادي جاد  ان طالب  القامة مبا 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهللم اىل طالب  وقللدره )11127(  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهللم   )980( مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  عللدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجلللراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/98  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1-حميد ح�سني عرب نزاد خانوكي 2- عبدالرحيم عبدالكبري 3- كومت 
جرال تريدنغ م.م.ح مبا ان املدعي/الدكتور جمال املري للمحاماة واخلدمات القانونية 
املطالبة  ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد  املللري  �سقر  خليفة  حممد  وميثله:جمال 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهللم   )15000000( وقللدره  مببلغ  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام 
وحتى  يف:2015/4/11  احلا�سل  ال�ستحقاق  تللاريللخ  مللن   %12 والللفللائللدة  املللحللامللاة  واتللعللاب 
اللل�للسللاعللة:09:30 �س  امللللوافلللق:2019/4/17  الللتللام.وحللددت لها جل�سة يللوم الربللعللاء  ال�سداد 
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 بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/678 تنفيذ جتاري
�سيد   -2 �لللس.ذ.م.م  العامة  للتجارة  حم�سن  �سيد  �سده/1-�سركة  املنفذ  اىل 
للتجارة  جمهول  �سيد حم�سن  ل�سركة  ب�سفته مدير  �سيد من�سور  حم�سن 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/لكي لين للتجارة العامة قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكما بالت�سامن بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )20211.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/736 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1-�سركة ومي روك للمقاولت �س.ذ.م.م 2- بها�سكار ليام نانو 
بو�سبان جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركه اخلليج للتمويل 
الدعوى  عليك  اأقللام  قد  املحرزي  علي  �سيف  حممد  وميثله:�سيخه  �للس.م.خ 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )350464.5( 
درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجللراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اعالن قرار بالتنفيذ 
يف الدعوى رقم 2018/1454 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1-�سركة كومودور للمقاولت ذ.م.م فرع دبي جمهول حمل 
التنفيذ/�سركه اخلليج للقوالب اخلر�سانية اجلاهزة  ان طالب  القامة مبا 
ذ.م.م وميثله:ماجد �سعيد حمد اجلاف ال�سويهي نعلنكم بانه مت اللحجز 
وفاء  جتللاري  رقلللللم:108/2018  التحفظي  احلجز  يف  اخلا�سة  اموالكم  على 
احلجز  حتللويللل  وتللقللرر  درهلللم   )54503942.45( وقلللدره  بلله  املطالب  للمبلغ 
التحفظي اىل حجز تنفيذي يف ملف رقلللم:1454/2018 جتاري وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار قا�سي التنفيذ.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/208  بيع عقار مرهون   
مو�سوع الق�سية:احلجز التنفيذي على الر�س 60 منطقة ندح�سه وم�ساحتها )3715.27( قدم 
درهللم مع  املبلغ )2596359.43(  والمللاك نظري  الرا�سي  دائللرة  مربع وفقا لاجراءات لدى 
العلني وبال�سافة  باملزاد  البيع  اليه من ثمن  امل�سار  الدين  با�ستام  التنفيذ  الت�سريح لطالب 

لكافة الر�سوم وامل�سروفات.
طالب الإعان:طالب التنفيذ:نور بنك - م�ساهمة عامة - بنك نور ال�سامي �س.م.م - �سابقا

املطلوب اعانه:املنفذ �سده:1- احمد تورى توري جمهول حمل القامة
مو�سوع العان:

املنطقة ندح�سة - رقم  ار�للس -  اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن  بانه مت احلجز على  نعلنكم 
الر�س:60 - امل�ساحة3715.27 قدم مربع - وفاء للمبلغ املطالب به )2596359.43( درهم وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/122  عقاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- �سيحراج علي خان ف�سل حممود خان كيتور 2- �سولك�سانا �سهراج كيتور 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك دبي ال�سامي �س.م.ع نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/3/18 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/بنك دبي ال�سامي 
العقاري  القيد  وا�للسللارة  والغاء  وماحقها  بالتملك  املنتهية  الجللارة  اتفاقية  بف�سخ  �للس.م.ع 
)الجلللارة املو�سوفة يف الذمة( امل�سجلة لللدى دائللرة الرا�للسللي والمللاك واللللواردة يف �سهادة 
التداعي  العقارية حمل  امللكية ل�سالح املدعي عليها وبالزام املدعي عليهما بت�سليم الوحدة 
للمدعي ورد احليازة له خالية من ال�سواغل وبالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ 
)315.066( درهم والر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا 
ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العان �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 االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/260  مدين كلي 
للتجارة  املدعي/اأك�سبونيل  ان  القامة مبا  احمد علي بدر جمهول حمل  املدعي عليه/1- راين  اىل 
املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  �للس.ذ.م.م وميثله:عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز نعلنكم 
�للس.ذ.م.م فلهذه ال�سباب  بتاريخ 2019/1/29 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/اأك�سبونيل للتجارة 
بالدرهم  يعادله  ما  او  يللورو   )400.000( مبلغ  للمدعية  يللوؤدوا  بان  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  تبداأ  �سنويا   %9 بن�سبة  والفائدة  درهللم   )40.000( ومبلغ  المللاراتللي 
يف:2016/5/9 وحتى متام ال�سداد والزمتهم باملنا�سب من امل�سروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة - ب�سحة واجللراءات احلجز التحفظي رقللم:49 ل�سنة 2018 حجز حتفظي مدين على املبلغ 
املودع يف ملف التنفيذ رقللم:1918/2016 تنفيذ مدين والبالغ مقداره )297.125.16( درهم وتثبيته 
والزمت املدعي عليهم مب�ساريف الدعوى ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �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 االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/2731  مدين جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- حممد را�سد �سيف املري جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�سالح/ اعلللاه  امللللذكلللورة  الللدعللوى  يف   2018/10/23 بللتللاريللخ  املللنللعللقللدة  بجل�ستها  حكمت 
بان  عليه  املدعي  بالزام  احل�سوري  مبثابة  �للس.م.ع  املتكاملة  لات�سالت  الملللارات  �سركة 
�سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهللم   )30171.58( ومللقللداره  مبلغ  للمدعية  يللوؤدي 
به  املق�سي  املبلغ  ا�سل  تتجاوز  ال  على  ال�سداد  متام  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من 
والزمته امل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابا 
با�سم  العللان �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لا�ستئناف خال ثاثني 

�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 االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2019/302  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �سندان�س ايفينت�س منطقة حرة ذ.م.م 2- ماريو فاروق متو�سلح زخاري جمهول 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/3/25 يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�سالح/فايبز للمنا�سبات بالزام املدعي عليهما الوىل والقاين بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ )176.760( درهم قيمة ال�سيكات ارقام 239 بقيمة 10.000 درهم وي�ستحق يف 2015/11/30 ورقم 
0240 بقيمة 452.760 درهم وي�ستحق يف 2015/12/30 ورقم 000241 بقيمة 57.000 درهم وي�ستحق 
يف:2016/1/30 ورقم 00242 بقيمة 57.000 درهم وي�ستحق يف:2016/2/28 وال�سادر من ح�ساب املدعي 
عليها الوىل واملوقعني من املدعي عليه الثاين وامل�سحوبة جميعها على بنك ابوظبي التجاري والفائدة 
بواقع 9% �سنويا من تاريخ �سريورة احلكم اجلزائي رقم:76630-2016 جزاء ال�سادر يف:2016/12/15 
وحتى ال�سداد والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �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 االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/3486  جتاري جزئي 
ا�سماعيل  ال�سيدة/حميدة  ملالكته   - فردية  موؤ�س�سة   - هاو�س  جورميه  عليه/1-  املحكوم  اىل 

حريزي جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/3/13 

يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/مديورا خ �سركة اجنبية م�سجلة بدولة تون�س بالزام املدعي 

بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )35200( دولر امريكي مبا يعادل )128.585.6( درهم  عليها 

بالر�سوم  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى  ملللن:2018/9/20  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 

قابا  احللل�للسللوري  مبثابة  حكما  املللحللامللاة.  اتللعللاب  مقابل  درهلللم  خم�سمائة  ومبلغ  وامللل�للسللاريللف 

لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �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 االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2019/195  جتاري جزئي 

ال�سام�سي جمللهللول حمللل القامة  عللديللل  علللللي حللمللد  عللفللراء  عللللليلله/1-  املللحللكللوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/3/28 يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�سالح/دار التمويل �س.م.ع بالزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ 
)48.612.91( درهم بال�سافة اىل الفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل 
اتعاب  مقابل  درهم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2019/1/13 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا العللان �سدر  اليوم  اعتبارا من  خال ثاثني 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 االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1130  جتاري جزئي

ماركة  من  )فللرع  وامل�سروبات  والغللذيللة  التجزئة  لبيع  1-مللاركللة   / عليه  املدعي  اىل 
�س.ذ.م.م  اك�سرب�س  /فري�س  املللدعللي  ان  مبللا  القللامللة  حمللل  جمهول  عللامللة(  م�ساهمة 
وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  والللر�للسللوم  درهللم   )33900.50( وقلللدره  مببلغ  عليه  املللدعللي  بللالللزام 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة 
لذا    ch1.C.14:بالقاعة اللل�للسللاعللة:08:30 �س  امللللوافلللق:2019/4/17  الربللعللاء  يللوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/439  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ذا لينك �س.م.ح 2- �سيد مرت�سى �سيد ح�سني �سفوي )ب�سفته كفيل 
�سخ�سي( 3- �سيد حممد مهدي �سيد مرت�سى �سفوي )ب�سفته كفيل �سخ�سي( 4- حممد 
علي فودة )ب�سفته كفيل �سخ�سي( 5- �سيد عبد الر�سول علوي )ب�سفته كفيل �سخ�سي( 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /البنك التجاري الدويل �س.م.ع وميثله:عبداحلكيم 
حبيب من�سور بن حرز قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )2535527( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
الحد  يوم  لها جل�سة  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  12% من  والفائدة 
مكلف  فللاأنللت  للللذا    ch1.C.15:بالقاعة �للس  اللل�للسللاعللة:09:30  امللللللوافلللللق:2019/4/21 
م�ستندات  او  مللذكللرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/428  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة الفهيم لا�ستثمارات ذ.م.م - �سابقا �سركة الفهيم القليمية 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم وميثله:علي 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل 
الفهيم  �للسللركللة  يف  الفهيم  علللللي  عللبللدالللرزاق  عللبللدالللرحلليللم  املللتللويف  ح�سة  بنقل  عليهما 
لا�ستثمارات ذ.م.م للمدعي بقيمتها الدفرتية وفقا لخر ميزانية مدققة لل�سركة مع 
جل�سة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليهما  املدعي  حتميل 
ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت  املوافق:2019/4/23  يوم الثاثاء 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اعـالن تغيري ا�شـم
املرزوقي(  ا�سماعيل  جمال  ح�سني  )نهيد  املواطنة  تقدمت 
التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�سمها من )نهيد( اىل )عليا(
املذكور خال 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العان
اإ�شماعيل ابراهيم احلو�شني - كاتب عدل

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(

اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
يف  الدعوى 2018/4338 جتاري جزئي - دبي

املعلن اليه / املدعي عليه /حممد فوؤاد ال�سيد عبدالقادر 
فقد  اعاه  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا يوم اخلمي�س  املوافق 2019/4/11  يف متام ال�ساعة العا�سرة وثاثون دقيقة �سباحا 
لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�سارد - دبي ، ديرة ، 

�سارع املطار ، مبنى الفجر لاأعمال ، الطابق الأول ، مكتب رقم 119. 
كافة  اإح�سار  مع  املذكور  الجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يطلب  لذا 
ا�ستف�سارات  اية  ب�ساأن  باأول  اول  اخلبري  مراجعة  وعليكم   ، بالدعوى  املتعلقة  امل�ستندات 

وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستام امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �شعيد ال�شارد الفال�شي 

رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�شور
   االجتماع االول للخربة

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2509   

املنذرة/�سيتي ووك ريتيل �س.ذ.م.م
وكالة  مبللوجللب  يللو�للسللف  حمللمللد  يللو�للسللف  اللل�للسلليللد/حمللمللد  وميثلها   301 مكتب   -  1 رقلللم  املللبللنللى   - �سكوير  الللعللنللوان:اعللمللار 

رقم:2019/1/33881 املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ:2019/2/13 هاتف:0564977111
�سد املنذر اليها/لوما�س ميدل اي�ست �س.ذ.م.م

B1 لكائن على قطعة الر�س رقم 9452-343 - �سيتي ووك - منطقة الو�سل - امارة دبي -   - 00 العنوان:املحل رقم 31- 
40R رقم الهاتف:042146920 - فاك�س رقم:042416923  CN رقم لحداثيات الوطنية - 2494889069 

واملبالغ  والر�سوم  العقد  احكام  وبجميع  اليجار  ومتاخرات  الق�ساط  ب�سداد  اللتزام  ب�سرورة  اليها  املنذر  تخطر  املنذرة 
الكائن على قطعة الر�س رقم:9452-343 �سيتي ووك - منطقة الو�سل   B1  -  00 املرتتبة على الوحدة املحل رقم 31- 
بامارة دبي وذلك مبوجب عقد ايجار موؤرخ 2015/8/27 للفرتة من 30 يونيو 2017 حتى تاريخ 28 فرباير 2019 يف غ�سون 
ثاثني يوما وذلك من تاريخ ن�سر هذا العان وال �ست�سطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�سائية اخلا�سة باملنازعات بني 
املوؤجرين وامل�ستاأجرين بامارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخاء العني املوؤجرة و�سداد متاخرات اليجار املرتتبة عليها 

وحتى تاريخ الخاء الفعلي مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

فرن�سا »م�سممة على فر�س« �سريبة على �سركات النرتنت  

م�سغولتهم  اأحللللدث  عللن  للك�سف 
وت�سماميهم والرتويج لعاماتهم 
الللتللجللاريللة اأملللللام الللتللجللار واللللللزوار 
الباحثني عن كل جديد يف جمال 
وال�ساعات  امللللجلللوهلللرات  �للسللنللاعللة 

وحتقيق اأف�سل املبيعات.
كما ت�سهد دورات املعر�س املتتالية 
ملللل�للللسللللاركللللة علللل�للللسللللرات الللل�لللسلللركلللات 
الإماراتية اإىل جانب ح�سور مميز 
املجوهرات  م�سممات  مللن  لللعللدد 
الإماراتيات اللواتي يحظني بدعم 
غللرفللة جتللللارة و�سناعة  قللبللل  ملللن 
الغرفة  جلللهلللود  �للسللمللن  الللل�لللسلللارقلللة 
ال�سباب  م�ساريع  دعم  يف  امل�ستمرة 
املعار�س  كللافللة  يف  لللهللا  واللللرتويلللج 
حيث يعر�سن اأحدث جمموعاتهم 
الذهبية  املللجللوهللرات  مللن  املبتكرة 
اللوؤلوؤ  من  وامل�سنوعة  والأملا�سية 
املعادن  ملللن  واللللعلللديلللد  واملللللرجللللان 
الكرمية  والأحللللللجللللللار  الللنللفلل�للسلليللة 
الأخلللللللرى اللللتلللي حتللمللل كلللل منها 
فريدة  باأ�سكال  اخلا�سة  ب�سمتها 
تقدمه  ما  ت�ساهي  بديعة  واأللللوان 
واأكللللللرب  املللللجللللوهللللرات  دور  اأرقللللللللى 

العامات التجارية يف العامل.
اأمام  وي�ستمر املعر�س بفتح ابوابه 
الللللزوار واملللهللتللمللني بللالطللاع على 
اآخر ت�سكيات الذهب واملجوهرات 
من  ال�سبت  م�ساء  حتى  وال�ساعات 
الل12 ظهراً حتى ال�ساعة  ال�ساعة 
الل 10 ليًا، ويعدُّ الدخول جمانيا 

جلميع الزوار.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سارقة  اإكلل�للسللبللو  ملللركلللز  يلل�للسللدل 
بنجاح  الللل�لللسلللبلللت  الللللليلللللوم  ملللل�للللسللللاء 
46 من  اللللللل  الللربلليللعلليللة  نلل�للسللخللتلله 
لل�ساعات  الأو�سط  ال�سرق  معر�س 
اأكر  م�ساركة  و�سط  واملللجللوهللرات 
�سركة وعامة جتارية   500 من 
على  يزيد  مللا  مللن  وعاملية  وطنية 
20 دولة. و�سهد معر�س ال�ساعات 
احلالية  بللللدورتلللله  واملللللجللللوهللللرات 
األف   30 امتد على م�ساحة  الذي 
ملللرت ملللربلللع، ملل�للسللاركللة نللخللبللة من 
وجتللللارة  وتلل�للسللملليللم  �للسللنللاعللة  رواد 
املجوهرات وال�ساعات و�سمت قائمة 
الدول امل�ساركة يف املعر�س كل من 
اململكة املتحدة واليابان والوليات 
ولتيفيا  الأمللللريكلللليللللة  امللللتلللحلللدة 
وباك�ستان  وال�سعودية  وليتوانيا 
والأردن ولبنان والبحرين وتركيا 
كلللوجن وتاياند  وهلللوجن  وتلللايلللوان 
ع�سرات  جللانللب  اإىل  و�للسللنللغللافللورة، 
اللل�للسللركللات الإمللاراتلليللة الللتللي تقوم 
اأحدث  حتاكي  جمللوهللرات  بعر�س 
اجتاهات مو�سة الذهب يف العقود 
وال�ساعات  والأقللللللراط  واخللللللوامت 

واحللي ال�سغرية.
ومتيزت هذه الدورة باأول م�ساركة 
لكندا يف هذا احلدث الذي انطلق 
قبل 25 عاماً، فيما �ساركت الهند 
باأكرب جناح وطني يف املعر�س الذي 
يقام �سنوياً على مدار خم�سة اأيام، 

ال�سارقة،  حاكم  ونللائللب  عهد  ويل 
وخا�سة يف ظل ما ت�سهده الإمارة 
اقت�سادية  تللنللمللويللة  ملل�للسللاريللع  مللن 
جميعها  وهي  �ساملة،  واجتماعية 
نللحللو تر�سيخ  امللللركلللز  �للسللعللي  تلللعلللزز 
اللل�للسللارقللة كللمللركللز حيوي  �للسللمللعللة 
لللللتللللجللللارة الللللذهللللب واملللللجللللوهللللرات 
ال�سلع  ملللن  وغلللريهلللا  والللل�لللسلللاعلللات 
واملنتجات الفاخرة وكذلك لتنظيم 
امللللعلللار�لللس املللتللخلل�للسلل�للسللة الللللرائللللدة، 
احلالية  الللللللدورة  اأن  اإىل  مللنللوهللاً 
مللن املللعللر�للس �للسللهللدت الللعللديللد من 
العرو�س واملفاجاآت لع�ساق الذهب 
الذهبية  وامل�سغولت  واملجوهرات 

والعامات  الللثللملليللنللة  واللل�للسللاعللات 
التجارية العاملية، بدءاً من اأحدث 
املوديات يف عامل املجوهرات، اإىل 
تاأكيد  يف  ال�سخ�سية،  الت�ساميم 
جلللديلللد علللللى مللكللانللة هللللذا احلدث 

و�سعبيته يف الإمارات واملنطقة.
احلالية  دورتللله  يف  املعر�س  و�سهد 
اجلمالية  التح�سينات  من  العديد 
واخلللدملليللة الللافللتللة، يف وقللت اأكد 
ُم�ساركون يف املعر�س الذي ُينظمه 
الللل�لللسلللارقلللة مرتني  اكلل�للسللبللو  ملللركلللز 
�سنوياً، انه احلدث الأهم من نوعه 
املللنللطللقللة، ويحظى  علللللى ملل�للسللتللوى 
من�سة  كاأف�سل  لديهم  بللالأولللويللة 

حلليللث �للسللم اجلللنللاح الللهللنللدي حتت 
التي  اللل�للسللركللات  مللن  علللدد  مظلته 
اإبللداعللاتللهللا لهذا  عللر�للسللت اأحلللللدث 
اجلواهر  تلل�للسللكلليللات  ملللن  املللو�للسللم 
فيما  واملللللعللللا�للللسللللرة،  اللللتلللقللللللليلللديلللة 
عدد  يف  ثانية  كللونللغ  هللونللغ  احتلت 
العار�سني �سمن جناحها الوطني، 
اإىل جانب اأجنحة اأخرى لعدد من 
اللللدول الللرائللدة يف جمللال �سناعة 
اللل�للسللاعللات وامللللجلللوهلللرات، يف حني 
املرتبة  الإيلللطلللايل يف  حللل اجلللنللاح 
املرتبة  لللبللنللان  واحلللتلللل  اللللثلللاللللثلللة، 
الرابعة يف عدد ال�سركات العار�سة، 
تلللايلللللللنلللد وتللللركلللليللللا، يف حني  تلللللاه 

الرائدة  لتعزيز مكانته  ال�سارقة” 
جمال  يف  ودوللليللاً  واإقليمياً  حملياً 
�سناعة املعار�س، وت�سخري جهوده 
ب�سمعة  الرتللللقللللاء  اإىل  اللللرامللليلللة 
معر�س ال�ساعات واملجوهرات كاأحد 
اأكرب واأهم الأحداث املتخ�س�سة يف 
وجتارة  و�للسللنللاعللة  ت�سميم  جملللال 
الذهبية  وامللل�للسللغللولت  املللجللوهللرات 
والللل�لللسلللاعلللات والللللذهللللب والأملللللا�للللس 
واللللللوؤلللوؤ على  الكرمية  والأحللجللار 
ينظمها  والللتللي  املنطقة،  م�ستوى 
كل  مرتني  ال�سارقة  اك�سبو  مركز 
عام بدعم مبا�سر من غرفة جتارة 

و�سناعة ال�سارقة.

للجناحان  مملليللزة  م�ساركة  بلللرزت 
ال�سنغافوري والياباين يف املعر�س 
اىل جانب دولة المارات مب�ساركة 
العامات  عللدداً من  مميزة �سمت 
التجارية و�سركات الذهب والأملا�س 
للمجوهرات”،  “كارا  ابللللرزهللللم 
و”داين  للمجوهرات”،  و”دهكن 
كللل«. وقللال �سعادة �سيف  من دانيال 
التنفيذي  الرئي�س  املدفع  حممد 
ملركز اك�سبو ال�سارقة، اإن امل�ساركني 
ر�ساهم  علللن  اأعلللربلللوا  املللعللر�للس  يف 
الللتللام مللن خلللال الإقلللبلللال الكبري 
الل  اللللدورة  فعاليات  �سهدته  الللذي 
“اإك�سبو  �للسللعللي  اىل  ملل�للسللرياً   46

ال�ساعات  معر�س  اإن  املدفع  واأكللد 
وامللللللجلللللوهلللللرات ُيلللعلللتلللرب مللللن اأهللللم 
يلللقلللودهلللا مركز  اللللتلللي  املللللعللللار�للللس 
اكلل�للسللبللو اللل�للسللارقللة ويللحللر�للس على 
تلللطلللويلللر فلللعلللالللليلللاتللله بلل�للسللكللل دائللللم 
ال�سارقة  اإملللارة  جهود  دعللم  بهدف 
الرامية اإىل تعزيز �سمعتها كمركز 
احلكيمة  للروؤية  وفللقللاً  اقت�سادي 
ل�ساحب  اللل�للسللديللدة  والللتللوجلليللهللات 
�سلطان  الللدكللتللور  اللل�للسلليللخ  اللل�للسللمللو 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
اللل�للسللارقللة، واملتابعة  الأعلللللى حللاكللم 
�سلطان  ال�سيخ  �سمو  من  احلثيثة 
القا�سمي  �سلطان  بللن  حمللمللد  بللن 

�سهد املعر�س يف دورته احلالية العديد من التح�سينات اجلمالية واخلدمية الالفتة

»اإك�سبو ال�سارقة« ُي�سدل ال�ستار م�ساء اليوم ال�سبت على الدورة الـ 46 »لل�ساعات واملجوهرات« بنجاح

عدم املوافقة على �سريبة اخلدمات الرقمية �ستوؤثر �سلباً على �سركات التكنولوجيا 
الأمريكية الكبرية واملواطنني الفرن�سيني الذين ي�ستخدمونها«.

لكن لومري قال اإن تلبية هذا الطلب غري وارد، موؤكداً اأن “م�سروع قانون ال�سرائب 
الفرن�سي على ال�سركات الرقمية الكربى اعتمد يف جلان جمل�س النواب، و�سيجري 
اإقراره يف املجل�س خال ب�سعة اأيام بهدف اإ�سفاء مزيد من العدالة والفعالية على 

نظامنا ال�سريبي«.
بينها  نف�سه  الجتلللاه  ت�سري يف  اأخلللرى  اأوروبلليللة  “دول  بلللاأن  الفرن�سي  الللوزيللر  وذكلللر 

بريطانيا والنم�سا«.
واأ�ساف لومري اأن النم�سا فر�ست �سريبة رقمية بن�سبة %5، “اأي اأكر من فرن�سا 

التي تبلغ )�سريبتها( 3%«.
والتنمية  الللتللعللاون  منظمة  يف  العمل  ت�سريع  اإىل  املللتللحللدة  الللوليللات  لللومللري  ودعلللا 

اأجل التفاق على �سريبة عادلة وم�سرتكة على عمالقة النرتنت  القت�سادية من 
على امل�ستوى العاملي “بهدف جتنب تزايد ال�سرائب على امل�ستوى الوطني«.

واأ�ساف “اآمل اأن نتمكن من التو�سل بحلول عام 2020 اإىل اتفاق يف منظمة التعاون 
والتنمية القت�سادية حول فر�س �سرائب على ال�سركات الرقمية الكربى، وعندما 

يتم التو�سل اإىل اتفاق يف املنظمة، �سنوقف حينها العمل ب�سريبتنا الوطنية«.
وراأى الوزير الفرن�سي اأن “هذا حافز للعمل ب�سكل اأ�سرع، والذهاب اأبعد، لعتماد حّل 

دويل يف منظمة التعاون والتنمية القت�سادية«.
وقّدم لومري م�سروع قانون ال�سرائب على �سركات غوغل واأمازون وفي�سبوك واآبل 

املتعددة اجلن�سية يف بداية اآذار/مار�س.
ويبلغ معدل ال�سريبة احلالية على تلك ال�سركات يف اأوروبا %9، فيما تدفع �سركات 

يف قطاعات اأخرى �سريبة بن�سبة 23%.

•• بوخار�صت-اأ ف ب:

“م�سممة على  اأن باده  اأم�س  برونو لومري  الفرن�سي  والقت�ساد  املالية  وزير  اأكد 
رغم الدعوات الأمريكية اإىل التخلي  فر�س �سريبة على اأكرب ال�سركات الرقمية”، 

عن ذلك.
وقال لومري “نحن م�سممون على فر�س �سريبة على اأكرب ال�سركات الرقمية من 
اأجل اإ�سفاء مزيد من العدالة والفعالية على النظام ال�سريبي العاملي”، وذلك يف رّد 

على ت�سريحات اأطلقها اخلمي�س وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو.
اإىل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو يف  واأ�ساف الوزير الفرن�سي لدى و�سوله 

بوخار�ست “كل الدول تتخذ بحرية وب�سكل �سيادي قراراتها املتعلقة بال�سرائي«.
على  فرن�سا  بومبيو”حث  اإن  اخلمي�س  بيان  يف  المريكية  اخلارجية  وزارة  وقالت 

�سمن الربنامج التدريبي للدفعة الرابعة

»�سفراء الكربون« يتدربون على مبادئ الأيزو 14064 حل�ساب حجم غازات الدفيئة

املناخي  بلللاللللتلللغلللري  تلللعلللنلللى  الللللتللللي 
وال�ستدامة«.

اللللللللللذي يلللتللل�لللسلللملللن امللللل�للللسللللاركللللة يف 
العمل  وور�لللس  العاملية  امللللوؤمتلللرات 

•• دبي-الفجر:

دبي  وملليللاه  كللهللربللاء  هيئة   نظمت 
الدفعة  ملنت�سبي  تللدريللبلليللة  دورة 
“�سفراء  بلللرنلللاملللج  ملللن  اللللرابلللعلللة 
الهيئة  اأطلقته  اللللذي  الكربون” 
املتحدة  الأمم  برنامج  مللن  بدعم 
الإمنللللائللللي، وبللالللتللعللاون ملللع مركز 
الكربون،  للل�للسللبللط  املللتللملليللز  دبللللي 
بهدف اإ�سراك ال�سباب يف الق�سايا 
وتعزيز  والللللعللللامللللليللللة،  اللللوطلللنللليلللة 
اهلللتلللملللاملللهلللم وثلللقلللافلللتلللهلللم حللللول 
املناخ،  امللل�للسللتللدامللة وتللغللري  الللطللاقللة 
الطبيعية.  امللللوارد  على  واحلللفللاظ 

“يحقق  الللطللايللر:  �سعادة  واأ�للسللاف 
برنامج “�سفراء الكربون” جناحاً 
عللامللاً بعد علللام، وتللخللرج منه حتى 
ال�سباب  مللن  �للسللفللرياً   180 الآن 
واملوظفني،  الطاب  من  املللواطللن 
اأعلللداد  تت�ساعف  اأن  اإىل  ونللهللدف 
�للسللفللراء اللللكلللربلللون للللللملل�للسللاهللمللة يف 
تر�سيخ ال�ستدامة التي تلعب دوراً 
ال�ساملة  التنمية  عملية  يف  مهماً 
اللللتلللي تلل�للسللهللدهللا دوللللللة الإملللللللارات 

العربية املتحدة«.
وقللللال الللدكللتللور يللو�للسللف الأكلللللرف، 
لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  النائب 
الب�سرية يف  واملللوارد  الأعمال  دعم 

اللللوطلللنللليلللة اللللطلللملللوحلللة، اإ�لللسلللافلللة 
مبادرات  ابللتللكللار  يف  امل�ساهمة  اإىل 
وبرامج رائدة يف اإطار الو�سول اإىل 
المارات  “مئوية  اأهلللداف  حتقيق 
الإمللللللللللارات  و”روؤية   ”2071
 ”2021 و”خطة دبي   ”2021
دبي  تلللكلللون  اأن  اإىل  تلللهلللدف  اللللتلللي 
مدينة م�ستدامة يف مواردها، ذات 
و�سحية،  نظيفة،  بيئية  عنا�سر 
وملل�للسللتللدامللة، وا�للسللرتاتلليللجلليللة دبي 
التي   2050 الللنللظلليللفللة  للللللطللاقللة 
املدينة  دبلللي  تللكللون  اأن  اإىل  تللهللدف 
على  الكربونية  الب�سمة  يف  الأقللل 

م�ستوى العامل«.

وقال �سعادة: �سعيد حممد الطاير، 
الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
لللهلليللئللة كللهللربللاء ومللليلللاه دبللللي: “يف 
هيئة كهرباء ومياه دبي، نوؤمن اأن 
ال�سباب املواطن هم القوة الدافعة 
لبناء م�ستقبل اأكر ا�ستدامة، ويعد 
بللرنللامللج �للسللفللراء الللكللربللون خطوة 
القيادة  روؤيلللة  حتقيق  نحو  مهمة 
على  قائم  اقت�ساد  لبناء  الر�سيدة 
تناف�سية  يللعللزز  والبللتللكللار  املللعللرفللة 
الدولة يف خمتلف املجالت. وميثل 
القادم من  الكربون اجليل  �سفراء 
�سيتولون  الذين  والقادة  اخلللرباء 
واخلطط  ال�سرتاتيجيات  تطبيق 

“يهدف  هيئة كهرباء ومياه دبي: 
برنامج �سفراء الكربون اإىل متكني 
حتقيق  يف  واإ�لللسلللراكلللهلللم  اللل�للسللبللاب 
اأهداف التنمية امل�ستدامة، وتطوير 
فاعل يف  ب�سكل  لي�سهموا  قدراتهم 
دعم وتنفيذ ا�سرتاتيجيات دبي يف 
هذا املجال، اإ�سافة اإىل ن�سر الوعي 
النبعاثات  خف�س  �للسللرورة  حللول 
الآليات  اإىل  والتو�سل  الكربونية 
الهدف.  هللذا  لتحقيق  ال�سحيحة 
للتدريب  الللعللمللل  ور�لللسلللة  وتللللاأتللللي 
القيا�سية  املوا�سفة  اأ�سا�سيات  على 
�سمن   ”14064 “اأيزو  الدولية 
للمنت�سبني  الللتللدريللبللي  الللربنللامللج 

تللنللاولللت اللللللدورة الللتللدريللبلليللة التي 
مللللدى يومني  علللللى  تللنللظلليللمللهللا  مت 
ومياه  كلللهلللربلللاء  هلليللئللة  جمللمللع  يف 
والأكادميي  املهني  للتطوير  دبللي 
قلليللا�للس غازات  اأ�للسللا�للسلليللات  يف دبلللي، 
ملعايري  وفقاً  احللللراري  الحتبا�س 
املوا�سفة القيا�سية الدولية “اأيزو 
14064” للتحقق من انبعاثات 
غلللللازات الللدفلليللئللة، وطللللرق حتديد 
واختيار  النللللبللللعللللاثللللات،  مللل�لللسلللادر 
القيا�س،  يف  امل�ستخدمة  الأدوات 
اإىل  اإ�سافة  البيانات،  جمع  وطرق 
بانبعاثات  املتعلقة  التقارير  اإعللداد 

غازات الدفيئة.

ال�سعودية تهدد بالتخلي عن الدولر يف معامالت النفط 
•• لندن-دبي-رويرتز:

اإن اململكة  قالت ثاثة م�سادر مطلعة على �سيا�سة ال�سعودية يف جمال الطاقة 
اإذا اأقرت وا�سنطن قانونا يجعل  تهدد ببيع النفط بعمات اأخرى غري الدولر 
يف  الحتكار  ملكافحة  ق�سائية  لدعاوى  عر�سة  اأوبللك  مبنظمة  الأع�ساء  الللدول 
الوليات املتحدة. واأ�سافت امل�سادر اأن عددا من كبار م�سوؤويل الطاقة ال�سعوديني 
تناق�سوا حول خيار التخلي عن الدولر يف ال�سهور الأخرية. وقال م�سدران اإن 
اخلطة ُنوق�ست مع اأع�ساء يف منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك( و�سرح 
م�سدر مطلع على �سيا�سة النفط ال�سعودية باأن الريا�س ناق�ست الأمر اأي�سا مع 
اأمريكيني كبار يف جمال الطاقة. واحتمالت دخول م�سروع القانون  م�سوؤولني 
اأن  امل�ستبعد  من  اأن  كما  �سئيلة  التنفيذ  حيز  )نوبك(  با�سم  املعروف  الأمريكي 
مت�سي ال�سعودية قدما يف تهديدها، لكن جمرد بحث الريا�س مثل هذه اخلطوة 
ال�سارمة يعد دللة على انزعاجها من التهديدات القانونية الأمريكية املحتملة 
لأوبك. واإذا تخلت الريا�س عن بيع النفط بالدولر، وهو اأمر م�ستبعد، فاإن من 

نوبك وذلك يف كتاب ن�سر يف عام 2011 قبل انتخابه للرئا�سة، واإن كان مل يعلن 
تاأييده للفكرة كرئي�س. وبدل من ذلك، �سدد ترامب على اأهمية العاقات بني 
حتى  اأمريكية،  ع�سكرية  معدات  بيع  ذلك  يف  مبا  وال�سعودية،  املتحدة  الوليات 
بعد مقتل ال�سحفي جمال خا�سقجي يف العام املا�سي. و�سيلقى حترك ال�سعودية 
للتخلي عن الدولر جتاوبا جيدا من جانب منتجني كبار للنفط من خارج اأوبك 
الأوروبي  والحتللاد  ال�سني  الكبريين  اخلللام  م�ستهلكي  من  وكذلك  رو�سيا  مثل 
اللذين دعيا لتحركات لتنويع التجارة العاملية بعيدا عن الدولر لتقلي�س النفوذ 
اأمريكية،  لعقوبات  اخلا�سعة  رو�سيا،  و�سعت  العاملي.  القت�ساد  على  الأمريكي 
لبيع النفط باليورو واليوان ال�سيني لكن حجم مبيعاتها بالعملتني لي�س كبريا. 
وتبيع فنزويا واإيران، اللتان تخ�سعان اأي�سا لعقوبات اأمريكية، معظم نفطهما 
بعمات اأخرى لكنهما مل تبذل �سوى القليل من اجلهد لتحدي هيمنة الدولر 
اأمد  منذ  املتحدة  الوليات  ال�سعودية، حليفة  ان�سمت  اإذا  لكن  النفط.  �سوق  يف 
طويل، اإىل جمموعة بائعي النفط بغري الدولر ف�ستكون تلك خطوة اأهم بكثري 

ومن املرجح اأن تك�سب زخما داخل هذا القطاع.
 

�ساأن هذا تقوي�س و�سع الدولر كعملة اأ�سا�سية لاحتياطي العاملي وتقلي�س نفوذ 
وا�سنطن يف التجارة العاملية واإ�سعاف قدرتها على اإنفاذ العقوبات على حكومات 
الدول. وقال اأحد امل�سادر املطلعة على امل�ساألة “ال�سعوديون يعرفون اأن الدولر 
لديهم كخيار نووي«. وقال م�سدر اآخر “ال�سعوديون يقولون: لندع الأمريكيني 
يقرون نوبك و�سيكون النهيار من ن�سيب القت�ساد الأمريكي«. ومل ترد وزارة 
الطاقة ال�سعودية على طلب بالتعليق. وقال م�سوؤول بوزارة اخلارجة الأمريكية 
اأمللرهللا«. ومل ترد وزارة  التي مل يبت يف  الت�سريعات  عللام، ل نعلق على  “كمبداأ 
الطاقة ريك بريي قد قال  بالتعليق. وكان وزير  الأمريكية على طلب  الطاقة 
اإن قانون نوبك قد يوؤدي اإىل عواقب غري مق�سودة. اأُعلن عن نوبك، اأو قانون 
 2000 اأُعلن يف عام  منع التكتات الحتكارية لإنتاج وت�سدير النفط، اأول ما 
بهدف نزع احل�سانة ال�سيادية عن قانون مكافحة الحتكار الأمريكي، مما ميهد 
الطريق اأمام مقا�ساة دول اأوبك لكبح الإنتاج الذي يهدف اإىل رفع اأ�سعار النفط. 
ورغم اأن م�سروع القانون مل يتحول قط اإىل قانون رغم املحاولت املتعددة، فقد 
اكت�سب زخما منذ توىل الرئي�س دونالد ترامب من�سبه. وقال ترامب اإنه يدعم 

ال�سني تعلن عن اقتطاعات 
�سريبية جديدة لدعم القت�ساد

•• بكني-وكاالت:

ك�سفت ال�سني عن اقتطاعات يف ال�سرائب والر�سوم مبليارات الدولرات يف اإطار 
اأعلنت  300 مليار دولر  بقيمة  تعهدات  اإىل  القت�ساد ت�ساف  جهودها لدعم 
عنها ال�سهر املا�سي. ومع تراجع النمو اإىل ما يقرب من اأدنى م�ستوى يف ثاثة 
عقود والنزاع التجاري مع الوليات املتحدة الذي يرخي بثقله على القت�ساد 
واآفاق عاملية �سعيفة، ي�سعى القادة اإىل تن�سيط العجلة القت�سادية عن طريق 
اإنها �ستقوم بخف�س  امل�ستهلكني لبدء النفاق. وقالت احلكومة  حتفيز جيو�س 
املللرفللاأ وال�سكك احلللديللد وجمللمللوعللة من  الللكللهللربللاء والنللرتنللت ور�للسللوم  تكلفة 
الر�سوم على الأفراد وال�سركات خلف�س اأعبائها ال�سنوية بنحو 300 مليار ين 
)45 مليار دولر(. وبالن�سبة لل�سركات �ستقوم احلكومة بخف�س ر�سوم الكهرباء 
بن�سبة 10 باملئة وخف�س ر�سوم املوجة العري�سة لانرتنت لل�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة بن�سبة 15 باملئة، وفقا لوكالة اأنباء ال�سني اجلديدة الر�سمية.
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العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2512   

املنذر:اتا للماحة وال�سحن
املنذر اليه:فليت مارين لوج�ستك�س ذ.م.م - رخ�سة 628324 دبي

اعالن بالن�سر
بذمتها  املرت�سد  درهللم   )20.685.00( مبلغ  ب�سداد  اليها  املنذرة  املنذرة  تنذر 
وذلك يف غ�سون خم�سة ايام من تاريخه وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة 
الجراءات القانونية الازمة بحقكم والكفيلة حلفظ حقوق املنذر مع فوائده 

القانونية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2550   

املنذر:ال�سويب للعقارات ذ.م.م

املنذر اليه:1- وي�ست بيكوك للخدمات الفنيه �س.ذ.م.م 2- بارتو رام كومهار

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد اليجار 

بتاريخ:2019/2/15  �سيك اليجار  ب�سبب رجوع  ا�ستحقاق  لوجود فرتة بدون 

العللان وال الخللاء وت�سليمنا  ن�سر هذا  تاريخ  ومبهلة مدتها 30 يوما من 

املاأجور ذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2549   

املنذر:ال�سويب للعقارات ذ.م.م
املنذر اليه:1- �سالون ميان جي للرجال

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد اليجار 
لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق ب�سبب رجوع �سيك اليجار بتاريخ:2018/11/30 
�سداد ومبهلة مدتها 30  ايجارية جديده بدون  تلقاء نف�سه ملده  وجتللدده من 
املاأجور ذلك ح�سب  يوما من تاريخ ن�سر هذا العان وال الخاء وت�سليمنا 

الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2541   

املنذر:مركز برجمان �س.ذ.م.م
جمهول حمل القامة املنذر اليها:رياكت فارما للتجارة �س.ذ.م.م 

تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالآتي:
ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )254.073( درهم مف�سله على النحو التايل )مبلغ وقدره:234.227 درهم بدل اليجار 
من 2018/6/13 وحتى تاريخ:2019/3/12 متثل قيمة ال�سيك رقللم:000753 امل�سحوب على بنك امل�سرق وامل�ستحق 
امل�سحوب  رقللللم:000754  وال�سيك  دون �سرف  عليه  امل�سحوب  البنك  ارتللد من  والللذي  بللتللاريللخ:2018/6/13  الدفع 
على بنك امل�سرق وامل�ستحق الدفع بتاريخ:2018/9/13 والذي ارتد من البنك امل�سحوب عليه دون �سرف وال�سيك 
رقم:000756 امل�سحوب على بنك امل�سرق وامل�ستحق الدفع بتاريخ:2018/12/13 والذي ارتد من البنك امل�سحوب عليه 
دون �سرف وال�سيك رقم:000757 امل�سحوب على بنك امل�سرق وامل�ستحق الدفع بتاريخ:2018/12/13 والذي ارتد من 
البنك امل�سحوب عليه دون �سرف + مبلغ وقدره )19.796( درهم �سريبة القيمة امل�سافة عن الفرتة من:2018/1/1 
وحتى 2019/3/12 وذلك خال �سهر واحد من تاريخ ن�سر هذا الخطار وال �سن�سطر للجوء اىل اجلهات املخت�سة 

لجباركم على ال�سداد مع الزامكم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2511   

املنذر:عفراء نا�سر حارب اجلاف
املنذر اليه:�ستارز واي للتجارة العامة �س.ذ.م.م
اعالن بالن�سر

�سداد القيمة اليجارية امل�ستحقة على املكتب والبالغ قدرها )65.000( درهم 
وذلك خال �سهر وال �سوف ن�سطر ا�سفني لقامة الدعوى امام مركز ف�س 
اليجارية  امل�ستحقات  كافة  و�سداد  بالخاء  للمطالبة  اليجارية  املنازعات 
وفقا للعقد والقانون مع قيمة الفواتري ال�ستهاكية امل�سروفات ، التعوي�سات 

، الر�سوم الق�سائية ، الزيادة القانونية مع ت�سليم املكتب خايل من ال�سواغل
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان :
 ال�سيد/رابعه حممد امني عبدالرحمن ح�سن خنجي - اجلن�سية المارات

وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغه 100% يف ال�سم التجاري عامل الهدايا 
للتجارة ن�ساط الرخ�سة متجر متعدد الق�سام واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف خورفكان 
رخ�سة جتارية رقم:752408 ال�سادر بتاريخ:2017/6/20 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان اىل 
ال�سيد/عبدالرحيم بلو�س حممد �سريف ، اجلن�سية باك�ستان والذي يرغب بتغيري ال�سم التجاري 
الق�سام  الرخ�سة متجر متعدد  ن�ساط  للتجارة  الهدايا  املذكورة اعاه من عامل  الرخ�سة  ون�ساط 
الن�سائية اجلاهزة  ، بيع املاب�س  بالتجزئة  الهدايا  الرخ�سة بيع  الرمي للتجارة ن�ساط  اىل جزيرة 
على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن   ، بالتجزئة 

توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان.
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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يف  الدعوى 2019/97 نزاع تعيني خربة جتاري

واملت�سمن  يف:2019/4/1  املوؤرخ  دبي  حمكمة  كتاب  اىل  بال�سارة 

نحيطكم  اعاه  املذكورة  الدعوى  يف  منتدبا  م�سرفيا  خبريا  تكليفي 

علما بانه قد تقرر عقد اجتماع اخلربة يف الدعوى املاثلة على النحو 

مكان  �سباحا  ال�ساعة:11:00  املوافق:2019/4/9  الثاثاء  التايل:يوم 

 ، دبي  كابيتال(  )الهال  لوتاه  ماجد  اخلبري/احمد  الجتماع:مكتب 

بور�سعيد ، مبنى دبي الوطنية الطابق 3 ، مكتب 302 ، هاتف:042999000 

 .experts@alhilalcapital.ae:فاك�س:042999011 ، بريد الكرتوين ،

الدعوة الجتماع اخلربة امل�شرفية االول
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  اال�شماء           
املدعوة/�سيخة علي حمد  بان  راأ�س اخليمة  دائرة حماكم  تعلن 
تقدمت بطلب ا�سافة املقطع الرابع )�سيف( والقبيلة )املزروعي( 

ليكون ا�سمها بعد ال�سافة/�سيخة علي حمد �سيف املزروعي
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خال خم�سة ع�سر 
راأ�س  امللام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة  يوما من تاريخ العللان 

اخليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

               ه�شام طلعت ن�شيف

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2330   

املنذر:اخلدمات العقارية وميثلها خليفة جمعة النابوده  - رخ�سة جتارية رقم:219355

املنذر اليها:�سركة جريوال للنقليات العامه ذ.م.م  - رخ�سة جتارية رقم:22168     جمهول حمل القامة

تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالآتي:
ب�سرورة جتديد عقد اليجار املنتهي بتاريخ:2019/1/4 و�سداد بدل اليجار عن ال�سنة اليجارية اجلديده 

وقدره )51.901( درهم ح�سب �سروط ال�سداد يف العقد ال�سابق وذلك خال �سهر واحد من تاريخ ن�سر هذا 

النذار ويف حال انتهاء املهله دون �سداد او جتديد للعقد �سن�سطر للجوء على اجلهات املخت�سه لطلب اخاء 

املاجور وت�سليمه للمنذر خاليا من ال�سواغل وال�ساغلني باحلاله التي كان عليها عند التعاقد مع الزامكم مبا 

ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ الخاء التام مع الزامكم بتقدمي براءة ذمة من الكهرباء واملياه خال الفرتة 

التي �سغلتم خالها املاأجور مع الزامكم بالر�سوم وامل�ساريف

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2321   

املنذر:اخلدمات العقارية وميثلها خليفة جمعة النابوده  - رخ�سة جتارية رقم:219355

املنذر اليها:عائ�سة �سعيد للتجاره العامة  - رخ�سة جتارية رقم:554356

جمهول حمل القامة

تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالآتي:
وحتى   2019/1/1 تاريخ  من  اليجار  بللدل  متثل  درهللم   )47.750( وقللدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة 

2019/12/31 مع �سرورة �سرعة مراجعة املنذر اليه للمنذرة لتجديد عقد اليجار لذات الفرتة 

وبذات ال�سروط وذلك خال �سهر واحد من ن�سر هذا النذار وال �سن�سطر ا�سفني للجوء اىل 

اجلهات املخت�سة لجباركم على ال�سداد والخاء مع الزامكم بالر�سوم وامل�ساريف

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2329   

املنذر:�سركة دبي لا�ستثمار العقاري �س.ذ.م.م ب�سفتها املوؤجرة
جمهول حمل القامة املنذر اليها:�سركة يف اآي بي خلدمات توريد العمالة - ب�سفتها م�ستاأجرة 

تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالآتي:
حيث انه ومبوجب عقد اليجار املوؤرخ يف:2017/11/9 قمتم با�ستئجار املكتب رقم 116 ببناية املزنة الكائنة مبنطقة 
الق�سي�س بدبي واملقامة على قطعة الر�س رقم:452-232 وذلك للفرتة من:2017/11/9 وحتى 2018/11/8 وذلك 
مقابل ايجار �سنوي وقدره )109.147( درهم ومازلتم ت�سغلونه حتى تاريخه رغم انتهاء عقد اليجار وحيث ان عقد 
القيمة اليجارية املرت�سدة  بتاريخ:2018/11/8 ومت اخطاركم عدة مرات بدفع  انتهى  اليه اعاه  امل�سار  اليجار 
يف ذمتكم وباقي املبالغ الخرى امل�ستحقة ولكنكم مل ت�ستجيبو بالرغم من املطالبات وامل�ساعي الودية املتكررة من 
جانب ال�سركة املنذرة وعليه فان ال�سركة املنذرة تطالبكم ب�سداد كافة املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم خال فرتة اق�ساها 
30 يوما من تاريخ ن�سر هذا النذار ويعترب هذا مبثابة انذار نهائي ل�سداد املبالغ املرت�سدة ويرتب اثاره القانونية 
من تاريخه ويحق لل�سركة املنذرة اتخاذ الجراءات القانونية واملطالبة وبالخاء و�سداد القيمة اليجارية حتى 

متام الخاء بعد انق�ساء املهلة املمنوحة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2331   

املنذر:�سركة دبي لا�ستثمار العقاري �س.ذ.م.م ب�سفتها املوؤجرة
جمهول حمل القامة املنذر اليها:الريج للم�ستح�سرات ال�سيدلنية �س.ذ.م.م 

تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالآتي:
حيث انه ومبوجب عقد اليجار املوؤرخ يف:2017/7/29 قمتم با�ستئجار املكتب رقم 211 ببناية املزنة الكائنة مبنطقة 
الق�سي�س بدبي واملقامة على قطعة الر�س رقم:452-232 وذلك للفرتة من:2017/7/29 وحتى 2018/7/28 وذلك 
مقابل ايجار �سنوي وقدره )101.000( درهم ومازلتم ت�سغلونه حتى تاريخه رغم انتهاء عقد اليجار وحيث ان عقد 
القيمة اليجارية املرت�سدة  بتاريخ:2018/7/28 ومت اخطاركم عدة مرات بدفع  انتهى  اليه اعاه  امل�سار  اليجار 
يف ذمتكم وباقي املبالغ الخرى امل�ستحقة ولكنكم مل ت�ستجيبو بالرغم من املطالبات وامل�ساعي الودية املتكررة من 
جانب ال�سركة املنذرة وعليه فان ال�سركة املنذرة تطالبكم ب�سداد كافة املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم خال فرتة اق�ساها 
30 يوما من تاريخ ن�سر هذا النذار ويعترب هذا مبثابة انذار نهائي ل�سداد املبالغ املرت�سدة ويرتب اثاره القانونية 
من تاريخه ويحق لل�سركة املنذرة اتخاذ الجراءات القانونية واملطالبة وبالخاء و�سداد القيمة اليجارية حتى 

متام الخاء بعد انق�ساء املهلة املمنوحة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2322   

املنذر:�سركة دبي لا�ستثمار العقاري �س.ذ.م.م ب�سفتها املوؤجرة
املنذر اليها:ميليناكور للتجارة العامة �س.ذ.م.م & جريت بلد�س للمقاولت �س.ذ.م.م       جمهول حمل القامة

تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالآتي:
حيث انه ومبوجب عقد اليجار املوؤرخ يف:2017/5/20 قمتم با�ستئجار املكتب رقم 209 ببناية املزنة الكائنة مبنطقة 
الق�سي�س بدبي واملقامة على قطعة الر�س رقم:452-232 وذلك للفرتة من:2017/5/20 وحتى 2018/5/19 وذلك 
مقابل ايجار �سنوي وقدره )66.222( درهم ومازلتم ت�سغلونه حتى تاريخه رغم انتهاء عقد اليجار وحيث ان عقد 
القيمة اليجارية املرت�سدة  بتاريخ:2018/5/19 ومت اخطاركم عدة مرات بدفع  انتهى  اليه اعاه  امل�سار  اليجار 
يف ذمتكم وباقي املبالغ الخرى امل�ستحقة ولكنكم مل ت�ستجيبو بالرغم من املطالبات وامل�ساعي الودية املتكررة من 
جانب ال�سركة املنذرة وعليه فان ال�سركة املنذرة تطالبكم ب�سداد كافة املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم خال فرتة اق�ساها 
30 يوما من تاريخ ن�سر هذا النذار ويعترب هذا مبثابة انذار نهائي ل�سداد املبالغ املرت�سدة ويرتب اثاره القانونية 
من تاريخه ويحق لل�سركة املنذرة اتخاذ الجراءات القانونية واملطالبة وبالخاء و�سداد القيمة اليجارية حتى 

متام الخاء بعد انق�ساء املهلة املمنوحة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2328   

املنذر:�سركة دبي لا�ستثمار العقاري �س.ذ.م.م ب�سفتها املوؤجرة
املنذر اليها:رويال �سبيد خلدمات متابعة املعامات - ب�سفتها م�ستاأجرة       جمهول حمل القامة

تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالآتي:
حيث انه ومبوجب عقد اليجار املوؤرخ يف:2017/5/12 قمتم با�ستئجار املكتب رقم 224 ببناية املزنة الكائنة مبنطقة 
الق�سي�س بدبي واملقامة على قطعة الر�س رقم:452-232 وذلك للفرتة من:2017/5/12 وحتى 2018/5/11 وذلك 
مقابل ايجار �سنوي وقدره )53.069( درهم ومازلتم ت�سغلونه حتى تاريخه رغم انتهاء عقد اليجار وحيث ان عقد 
القيمة اليجارية املرت�سدة  بتاريخ:2018/5/11 ومت اخطاركم عدة مرات بدفع  انتهى  اليه اعاه  امل�سار  اليجار 
يف ذمتكم وباقي املبالغ الخرى امل�ستحقة ولكنكم مل ت�ستجيبو بالرغم من املطالبات وامل�ساعي الودية املتكررة من 
جانب ال�سركة املنذرة وعليه فان ال�سركة املنذرة تطالبكم ب�سداد كافة املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم خال فرتة اق�ساها 
30 يوما من تاريخ ن�سر هذا النذار ويعترب هذا مبثابة انذار نهائي ل�سداد املبالغ املرت�سدة ويرتب اثاره القانونية 
من تاريخه ويحق لل�سركة املنذرة اتخاذ الجراءات القانونية واملطالبة وبالخاء و�سداد القيمة اليجارية حتى 

متام الخاء بعد انق�ساء املهلة املمنوحة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2327   

املنذر:�سركة دبي لا�ستثمار العقاري �س.ذ.م.م ب�سفتها املوؤجرة
املنذر اليها:كري�ستال تت�س ملقاولت البناء �س.ذ.م.م       جمهول حمل القامة

تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالآتي:
حيث انه ومبوجب عقد اليجار املوؤرخ يف:2017/8/22 قمتم با�ستئجار املكتب رقم 310 ببناية املزنة الكائنة مبنطقة 
الق�سي�س بدبي واملقامة على قطعة الر�س رقم:452-232 وذلك للفرتة من:2017/8/22 وحتى 2018/8/21 وذلك 
مقابل ايجار �سنوي وقدره )111.300( درهم ومازلتم ت�سغلونه حتى تاريخه رغم انتهاء عقد اليجار وحيث ان عقد 
القيمة اليجارية املرت�سدة  بتاريخ:2018/8/21 ومت اخطاركم عدة مرات بدفع  انتهى  اليه اعاه  امل�سار  اليجار 
يف ذمتكم وباقي املبالغ الخرى امل�ستحقة ولكنكم مل ت�ستجيبو بالرغم من املطالبات وامل�ساعي الودية املتكررة من 
جانب ال�سركة املنذرة وعليه فان ال�سركة املنذرة تطالبكم ب�سداد كافة املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم خال فرتة اق�ساها 
30 يوما من تاريخ ن�سر هذا النذار ويعترب هذا مبثابة انذار نهائي ل�سداد املبالغ املرت�سدة ويرتب اثاره القانونية 
من تاريخه ويحق لل�سركة املنذرة اتخاذ الجراءات القانونية واملطالبة وبالخاء و�سداد القيمة اليجارية حتى 

متام الخاء بعد انق�ساء املهلة املمنوحة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2324   

املنذر:�سركة دبي لا�ستثمار العقاري �س.ذ.م.م ب�سفتها املوؤجرة
املنذر اليها:�سبيد خلدمات رجال العمال �س.ذ.م.م       جمهول حمل القامة

تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالآتي:
حيث انه ومبوجب عقد اليجار املوؤرخ يف:2017/5/10 قمتم با�ستئجار املكتب رقم 226 ببناية املزنة الكائنة مبنطقة 
الق�سي�س بدبي واملقامة على قطعة الر�س رقم:452-232 وذلك للفرتة من:2017/5/10 وحتى 2018/5/9 وذلك 
مقابل ايجار �سنوي وقدره )56.492( درهم ومازلتم ت�سغلونه حتى تاريخه رغم انتهاء عقد اليجار وحيث ان عقد 
اليجار امل�سار اليه اعاه انتهى بتاريخ:2018/5/9 ومت اخطاركم عدة مرات بدفع القيمة اليجارية املرت�سدة يف 
املتكررة من  الودية  وامل�ساعي  املطالبات  بالرغم من  ت�ستجيبو  ولكنكم مل  امل�ستحقة  الخرى  املبالغ  وباقي  ذمتكم 
جانب ال�سركة املنذرة وعليه فان ال�سركة املنذرة تطالبكم ب�سداد كافة املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم خال فرتة اق�ساها 
30 يوما من تاريخ ن�سر هذا النذار ويعترب هذا مبثابة انذار نهائي ل�سداد املبالغ املرت�سدة ويرتب اثاره القانونية 
من تاريخه ويحق لل�سركة املنذرة اتخاذ الجراءات القانونية واملطالبة وبالخاء و�سداد القيمة اليجارية حتى 

متام الخاء بعد انق�ساء املهلة املمنوحة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
  اعالن بالن�شر

املرجع :500
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/جريومي انطوين - الهند اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيدة/�سابنا طارق نعيم اجنم - باك�ستان اجلن�سية يف 
الرخ�سة با�سم:البحور ال�سته للمقاولت الفنيه والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
 ، �ساد�سة  فئة  القدمي مقاولت  للرخ�سه:الن�ساط  التجاري  الن�ساط  تغيري  رقم:551948 - مت 
التك�سيه والر�سيات ، تركيب وحدات التكييف اأ�سباغ - الن�ساط اجلديد:مقاولت فئة �ساد�سة 

، التك�سيه والر�سيات ، ا�سباغ
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

  اعالن بالن�شر
املرجع :498

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/منى زياد الدادا - �سورية اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�ستها البالغة 100% يف حمم�سة دار ال�سام مبوجب رخ�سة رقم:755585 اىل ال�سيد/

ديان علوان حماميد - بلغاري اجلن�سية
تعديات اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخر

وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال عليه مراجعة 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
  اعالن بالن�شر

املرجع :502
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/حممود عبداهلل كاركري - ايراين اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الميان للمفرو�سات والتي تاأ�س�ست 
ثاين خلفان  �ساملني  ال�سيد/حمد  اىل   120642: رقم  رخ�سة  ال�سارقة مبوجب  بامارة 

ال�سويدي - اماراتي اجلن�سية
تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية

وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  

على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
  اعالن بالن�شر

املرجع :496
ال�سيد/حممد �سهزاد عبدال�ستار - باك�ستاين اجلن�سية يرغب  ليكن معلوما للجميع بان 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% وذلك اىل ال�سيد/اميت ت�ساندرا دعا�س 
�سو�سيل ت�ساندرا دعا�س بنغادي�س اجلن�سية 50% وال�سيد/�سومون ت�ساندرا دعا�س هورى 
بامارة  تاأ�س�ست  للحاقة  الزرق  ال�سهم  �سالون  يف   %50 اجلن�سية  بنغادي�س   - ناريان 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:753542 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه
تعديات اخرى:مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سراكة اعمال مهنية

وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 

امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

  اعالن بالن�شر
املرجع :494

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/يو�سف ناه�س ك�سموله - بريطانيا اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/عمار كامل خليل الدليمي 
- العراق اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة ال�سيطرة لتجارة الدوات الكهربائية تاأ�س�ست بامارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 718376 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة
تعديات اخرى:ل يوجد

املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف  وعمابن�س 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اعرتا�س حيال ذلك 

عليه اتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   
اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2332   

املنذر:�سركة دبي لا�ستثمار العقاري �س.ذ.م.م ب�سفتها املوؤجرة
املنذر اليها:بريليانت اكو انتيبنج �س.ذ.م.م       جمهول حمل القامة
تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالآتي:

حيث انه ومبوجب عقد اليجار املوؤرخ يف:2017/3/28 قمتم با�ستئجار املكتب رقم 210 ببناية املزنة الكائنة مبنطقة 
الق�سي�س بدبي واملقامة على قطعة الر�س رقم:452-232 وذلك للفرتة من:2017/3/28 وحتى 2018/3/27 وذلك 
مقابل ايجار �سنوي وقدره )121.880( درهم ومازلتم ت�سغلونه حتى تاريخه رغم انتهاء عقد اليجار وحيث ان عقد 
القيمة اليجارية املرت�سدة  بتاريخ:2018/3/27 ومت اخطاركم عدة مرات بدفع  انتهى  اليه اعاه  امل�سار  اليجار 
يف ذمتكم وباقي املبالغ الخرى امل�ستحقة ولكنكم مل ت�ستجيبو بالرغم من املطالبات وامل�ساعي الودية املتكررة من 
جانب ال�سركة املنذرة وعليه فان ال�سركة املنذرة تطالبكم ب�سداد كافة املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم خال فرتة اق�ساها 
30 يوما من تاريخ ن�سر هذا النذار ويعترب هذا مبثابة انذار نهائي ل�سداد املبالغ املرت�سدة ويرتب اثاره القانونية 
من تاريخه ويحق لل�سركة املنذرة اتخاذ الجراءات القانونية واملطالبة وبالخاء و�سداد القيمة اليجارية حتى 

متام الخاء بعد انق�ساء املهلة املمنوحة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2325   

املنذر:�سركة دبي لا�ستثمار العقاري �س.ذ.م.م ب�سفتها املوؤجرة
املنذر اليها:النه�سة للتجهيزات الطبية �س.ذ.م.م - ب�سفتها م�ستاأجرة       جمهول حمل القامة

تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالآتي:
الكائنة  املزنة  ببناية   M19 رقم  املكتب  با�ستئجار  املللوؤرخ يف:2017/7/10 قمتم  اليجار  انه ومبوجب عقد  حيث 
وحتى  مللللللن:2017/7/10  للفرتة  وذللللك  رقللللللم:232-452  الر�لللس  قطعة  على  واملللقللامللة  بللدبللي  الق�سي�س  مبنطقة 
عقد  انتهاء  رغم  تاريخه  حتى  ت�سغلونه  ومازلتم  درهللم   )66.221( وقللدره  �سنوي  ايجار  مقابل  وذلللك   2018/7/9
اليجار وحيث ان عقد اليجار امل�سار اليه اعاه انتهى بتاريخ:2018/7/9 ومت اخطاركم عدة مرات بدفع القيمة 
اليجارية املرت�سدة يف ذمتكم وباقي املبالغ الخرى امل�ستحقة ولكنكم مل ت�ستجيبو بالرغم من املطالبات وامل�ساعي 
الودية املتكررة من جانب ال�سركة املنذرة وعليه فان ال�سركة املنذرة تطالبكم ب�سداد كافة املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم 
خال فرتة اق�ساها 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا النذار ويعترب هذا مبثابة انذار نهائي ل�سداد املبالغ املرت�سدة 
ويرتب اثاره القانونية من تاريخه ويحق لل�سركة املنذرة اتخاذ الجراءات القانونية واملطالبة وبالخاء و�سداد 

القيمة اليجارية حتى متام الخاء بعد انق�ساء املهلة املمنوحة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12598 بتاريخ 2019/4/6   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2323   

املنذر:�سركة دبي لا�ستثمار العقاري �س.ذ.م.م ب�سفتها املوؤجرة
املنذر اليها:التميمي للت�سميم الداخلي �س.ذ.م.م       جمهول حمل القامة

تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالآتي:
حيث انه ومبوجب عقد اليجار املوؤرخ يف:2017/8/1 قمتم با�ستئجار املكتب رقم 110 ببناية املزنة الكائنة مبنطقة 
الق�سي�س بدبي واملقامة على قطعة الر�س رقم:452-232 وذلك للفرتة من:2017/8/1 وحتى 2018/7/31 وذلك 
مقابل ايجار �سنوي وقدره )85.181( درهم ومازلتم ت�سغلونه حتى تاريخه رغم انتهاء عقد اليجار وحيث ان عقد 
القيمة اليجارية املرت�سدة  بتاريخ:2018/7/31 ومت اخطاركم عدة مرات بدفع  انتهى  اليه اعاه  امل�سار  اليجار 
يف ذمتكم وباقي املبالغ الخرى امل�ستحقة ولكنكم مل ت�ستجيبو بالرغم من املطالبات وامل�ساعي الودية املتكررة من 
جانب ال�سركة املنذرة وعليه فان ال�سركة املنذرة تطالبكم ب�سداد كافة املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم خال فرتة اق�ساها 
30 يوما من تاريخ ن�سر هذا النذار ويعترب هذا مبثابة انذار نهائي ل�سداد املبالغ املرت�سدة ويرتب اثاره القانونية 
من تاريخه ويحق لل�سركة املنذرة اتخاذ الجراءات القانونية واملطالبة وبالخاء و�سداد القيمة اليجارية حتى 

متام الخاء بعد انق�ساء املهلة املمنوحة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة - الفجر:

الريا�سي  اللل�للسللارقللة  جمللللل�للس  يللنللظللم 
موؤمترا �سحفيا للك�سف عن خمتلف 
للثقافة  النللللديللللة  �للسللبللاق  تللفللا�للسلليللل 
والفنون يف الدورة الثامنة من م�ساء 
يوم ال�سبت املوافق ال�ساد�س من �سهر 
اإبلللريلللل اجللللللاري وذلللللك مبللقللر نادي 
ال�سارقة  ال�سارقة لل�سطرجن مبدينة 

.
وياأتي املوؤمتر ال�سحفي بعد اأن اأطلق 
الدورة  الللريللا�للسللي  اللل�للسللارقللة  جمل�س 
للثقافة  الأنللللديللللة  للل�للسللبللاق  الللثللامللنللة 
اأع�ساء  لت�سمية  واعللتللمللاده  والللفللنللون 
ال�سباق  حققه  ومللا  مللوؤخللرا   اللجنة 
امللللجلللالت الفنية  لللكللافللة  تللنللملليللة  ملللن 
والللثللقللافلليللة يف اأنللديللة ومللراكللز اإملللارة 

ال�سارقة .
ومللللن �لللسلللاأن امللللوؤمتلللر اأن يللكلل�للسللف عن 
ال�سارقة  ملللجللللل�للس  الللراملليللة  اجللللهلللود 
الللريللا�للسللي ملللن خللللال جلللنللة �سباق 
الندية للثقافة والفنون يف موا�سلة 
تللطللويللر اللل�للسللبللاق وتللقلليلليللم الللعللمللل يف 
تكاتف  واإبللللللللراز  املللا�للسلليللة  الللل�لللسلللنلللوات 
من  الاعبني  اإقبال  لتنمية  اجلهود 
�سواء يف الندية  الإمللارة  اأندية  كافة 
التخ�س�سية وغريها ومراكز ال�سباب  
ال�سباق  بللفللئللات  وامللل�للسللاركللة  لللاقللبللال 

وهي  ال�سباق  جمللالت  ت�سمل  والللتللي 
والعر�س  واللل�للسللعللر  الللكللرمي  اللللقلللراآن 
والت�سوير  والللللر�للللسللللم  املللل�لللسلللرحلللي 
والق�سة  العربي  واخلط  الفوتغرايف 
الللللقلللل�للللسللللرية واملللللعلللللللللومللللات اللللعلللاملللة 

والن�ساد 
وطوال ال�سنوات ال�ست املا�سية حقق 
اللل�للسللبللاق ملل�للسللاركللات كللبللرية جلللدا من 
قللبللل لعللبللي الأنلللديلللة وامللللراكلللز حيث 
الأوىل  الللللللدورة  يف  امللل�للسللاركللة  بلللللغللت 
بلغت  فيما   221 2012م  عللام  من 
2013م  عللللام  يف  الللثللانلليللة  اللللللللدورة 
260 وارتفع العدد يف الدورة الثالثة 

 290 اإىل  لي�سل  2014م  عللام  من 
الرابعة من عام  الللدورة  م�ساركا ويف 
ويف   310 امل�ساركة  بلغت  2015م 
2016م  عللام  مللن  اللللدورة اخلام�سة 
بلغت امل�ساركة 370 اأما العام املا�سي 
امللل�للسللاركللة وهي  اللل�للسللاد�للس بلغت  وهلللو 
الدورة  ويف  ملل�للسللاركللا    412 الأعلللللى 

ال�سابعة 491 م�ساركا .
تاأهيل  اإىل  ال�سباق  منظومة  وت�سعى 
واملنت�سبني  الللريللا�للسلليللني  الللاعللبللني 
لاأندية يف النواحي الثقافية والدبية 
اأندية  حققه  مللا  وموا�سلة  والفنية 
ال�سارقة ومراكزها من ن�ساط   اإمللارة 

للللللنللجللاح واملكانة  كللبللري عللكلل�للس  ثللقللايف 
بف�سل  ال�سارقة  اإملللارة  حقتتها  التي 
ال�سيخ  اللل�للسللمللو  �للسللاحللب  تللوجلليللهللات 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س العلى لاحتاد حاكم 
ال�سارقة _ حفظه اهلل ورعاه _ من 
اإزدهللار ثقايف ومنو مت�سل لفتة اإىل 
الأندية  عقدها اجتماعا مع من�سقي 
لللاطللاع علللللى  اأرائللهللم وماحظات 
ب�ساأن تطوير اآليات ال�سباق وفئات يف 
تنظيم  ليتبعها  الللدورة احلالية  هذه 
موؤمتر �سحفي لاإعان عن انطاق 

الدورة اجلديدة لل�سباق.

•• اأبو ظبي-الفجر

يواجه منتخب الإمارات اليوم نظريه 
م�سريية  ملللبلللاراة  يف  قللريغلليللز�للسللتللان 
لهوكي  الللعللامل  كللاأ�للس  ت�سفيات  �سمن 
اجلللللليللد اللللتلللي تلللقلللام مللنللافلل�للسللاتللهللا يف 
الإملللللارات  يللدخللل منتخب  اأبللوظللبللي. 
بر�سيد  الللكللاملللللة  بللالللعللامللة  امللللبلللاراة 
يف  اللللفلللوز  ملللن  جللمللعللهللا  نللقللطللة   12
الت�سفيات  يف  الأربللع  مبارياته  جميع 
نف�سه  اللللر�لللسللليلللد  وهللللللو  الآن  حلللتلللى 
نتيجة  و حتدد  ملنتخب قريغيز�ستان 
بطاقة  �للسللاحللب  املنتخب  مللبللاراتللهللمللا 
ويف  املونديال.  اإىل  الوحيدة  ال�سعود 
املباراة الأخرية ملنتخبنا يف الت�سفيات 
.. فازت الإمارات على تاياند 8 2- 
وجاءت نتائج الأ�سواط الثاثة 4 1- 
ح�سر  الرتتيب.  على  و0-1  و1-3 
املباراة ال�سيخ نهيان بن ذياب بن �سيف 
ال�سيخ مبارك  و  نهيان  اآل  بن حممد 

بن حممد بن مبارك اآل نهيان.
ال�سيخ  �سلم   .. امللللبلللاراة  انللتللهللاء  وبللعللد 
نلللهللليلللان بللللن ذيلللللللاب الللللاعللللب حممد 
اللللظلللاهلللري جلللائلللزة اأفلل�للسللل لعللللب يف 
وكلللذللللك جائزة  الإمللللللللارات  مللنللتللخللب 
املنتخب  يف  لعللللب  لأفللل�لللسلللل  اآخللللللرى 
الللتللايللانللدي. وتللوجلله لعللب منتخب 
بالدعوة  اللل�للسللاملل�للسللي  عللمللر  الإمللللللارات 

اإىل جماهري منتخب الإمارات ملوؤازرة 
املللنللتللخللب يف مللبللاراتلله امللل�للسللرييللة غدا 

اأبوظبي  �سالة  يف  قريغيز�ستان  اأمللام 
املنتخب  الفوز بها  التي مينح  للتزلج 

العامل  كلللاأ�لللس  اإىل  اللل�للسللعللود  بللطللاقللة 
لهوكي اجلليد.

•• دبـي- الفجر:

�سارك ما يزيد على 500 دراج يف الن�سخة ال�سنوية 
الللرابللعللة جلللولللة عللجللمللان للللللدراجللات الللتللي نظمتها 
ال�سيخ  برعاية  بعجمان،  ال�سياحية  التنمية  دائللرة 
عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئي�س دائرة التنمية 

ال�سياحية بعجمان.
وانتهت  بللداأت  التي  العام  جولة  يف  امل�ساركون  تللوزع 
فئات:  ثللاث  الللللزوراء، على  1 يف  مارينا  يف مر�سى 

كم.  و�سباق58  واللل�للسلليللدات،  للللللرجللال  كلللم   115
التلة  مللرورهللم مب�سمار  خللال  الللدراجللون  وحظي 
بت�سجيع  عجمان  و�سط  اإىل  و�سوًل  الهجن  ل�سباق 
اأ�للسللدقللائللهللم وعللائللاتللهللم وجللمللهللور مللن املقيمني يف 
املركز  ال�سباق مناف�سة قوية لإحللراز  املدينة، و�سهد 
 30،000 البالغة  املالية  باجلائزة  والظفر  الأول 

درهما.
ويف فئة الرجال من 19-49 فاز جوزيف فادميري 
خالد  �سماح  فللازت  بينما  املفتوح،  كللم   115 ب�سباق 

بذات ال�سباق يف فئة ال�سيدات، واأحمد املري يف فئة 
األك�ساندر  اإىل  النا�سئني  جائزة  وذهبت  املواطنني، 
لقب  على  �سميث  مالكوم  ح�سل  حني  يف  �سريوين، 
فئة الكبار، ودي بويز على لقب ذات الفئة لل�سيدات. 
 3،000 وح�سل كل فائز على جائزة مالية قدرها 
درهم، وقدمت جوائز اأخرى اإىل الفائزين باملركزين 

الثاين والثالث يف كل فئة.  
وقال �سعادة �سالح حممد اجلزيري، مدير عام دائرة 
التنمية ال�سياحية بعجمان: “حققت جولة عجمان 

للدراجات هذا ال�سباح جناحاً كبرياً اآخراً، واأ�سبحت 
يف عللامللهللا اللللرابلللع مللن اأهللللم الأحللللللداث علللللى جدول 
باإبراز  �سعداء  ونحن  الريا�سية،  عجمان  فعاليات 
الدراجني  من  الكثري  اإىل  اجلميلة  الإملللارة  معامل 
والزوار القادمني من جميع اأنحاء الدولة، ونرحب 

بعودة اجلميع جمدداً العام املقبل.« 
عام فريمونت  دي�سغاردن�س، مدير  فران�سي�س  وقال 
تعج  علللجلللملللان  بللللروؤيللللة  �لللسلللعلللداء  “نحن  علللجلللملللان: 
الكثري  مب�ساركة  ال�سباح،  هذا  واحليوية  بالن�ساط 

و�سنوا�سل  والللدراجللني يف احلللدث،  الريا�سيني  من 
للريا�سة  كللوجللهللة  للللاإملللارة  الللرتويللج  يف  م�سريتنا 
الداعمني  مللقللدمللة  يف  دوملللللاً  و�للسللنللكللون  والللللليللاقللة، 
اأقيمت  ال�سباق  ختام  ويف  الللهللامللة.«  املللبللادرات  لهذه 
مرا�سم تتويج الفائزين، وا�ستمتع احل�سور باإفطار 
احتفايل، وح�سل  احلائزون على املراكز الأوىل على 
جوائز نقدية جتاوزت الل 30،000 درهم، يف حني 
املاأكولت  اأ�سهى  قدم فريمونت عجمان للم�ساركني 
ال�ساطئي وذلك من  وامل�سويات يف مطعم دريفتوود 

9 ملل�للسللاًء. وا�ستفاد  بللعللد الللظللهللر وحللتللى   1 اللل�للسللاعللة 
الغرف  اأ�سعار  واجلمهور من  الدراجني  الكثري من 
الفندق  عحمان،  فريمونت  قدمها  التي  املخف�سة 
ال�سريك للحدث، خال عطلة نهاية الأ�سبوع. ومن 
اأبرز الرعاة الآخرين الذين دعموا احلدث: دراجات 
ريفولو�سن دبي، رينو، بيل جروب، مياه مونفي�سو، 
ثومبي  م�ست�سفيا  بللروتللني،  اآريللللا  �للسللويللت،  بللوكللاري 
مدير  ماركيتينغ،  �سبورت�س  وبرومو�سيفن  واأمينة، 

احلدث.

•• اأبوظبي-الفجر:

امللللحلللركلللات يف حلبة  هلللديلللر  ارتلللفلللع   
املتعة  انللطللاق  معلًنا  يللا�للس  مللر�للسللى 
واحلللمللا�للس مللع بلللدء بللطللولللة العامل 
تقام  الللتللي   2019 كللرو�للس  للللللرايل 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط اأول مرة 

منذ تاريخ البطولة.
مللل�لللسلللار حلبة  ملللللن  ويللل�لللسلللهلللد جللللللزء 
ا  خ�سي�سً �سمم  الللذي  يا�س  مر�سى 
للرايل  الللعللامل  بللطللولللة  ل�ست�سافة 
م�ساركة  كم   1.2 ومب�سافة  كرو�س 
�سعة  تللتللمللتللع مبلللحلللركلللات  �لللسللليلللارات 
توربيني  بلل�للسللاحللن  ملللللزودة  للليللرتيللن 
 600 اإىل  تلل�للسللل  قللللللدره  ميللنللحللهللا 
العجات،  اإىل جميع  تنتقل  ح�ساٍن 
100كم- اإىل  الثبات  من  وتت�سارع 

�سا خال 1.9 ثانية، اأي اأنها اأ�سرع 
من �سيارات الفورمول1.

مللللل �لللسلللبلللاق علللطلللللللة اأ�للللسللللبللللوع )يللللوم 
بللللدء �سباق  �للسللهللد  اللللللذي  اجللللملللعلللة( 

التجارب احلرة والتجارب التاأهيلية 
عنواًنا  والللثللانلليللة(  الأوىل  )املللرحلللللة 

حمتدمة  مبناف�سات  مب�سًرا  للمتعة 
اجلللللمللللاهللللري  مللللللن  الآلف  متللللتللللع 
من  ال�سمايل  املللدرج  على  املتواجدة 

حلبة مر�سى يا�س.
ُتللللقللللدم �لللسلللبلللاقلللات الللللللللرايل كلللرو�لللس 
والت�سويق،  بللاملللتللعللة  حللافلللللة  جتللربللة 
ال�سائقني  ملللن  نللخللبللة  يللخللو�للس  اإذ 
الزمن  ق�سرية  �سباقات  املللوهللوبللني 
ل تللتللوقللف بللهللا الإثللللللارة علللللى م�سار 
مما  احللللادة  املنعطفات  ذات  احللبة 
ا  وخ�سو�سً املتعة  من  مزيًدا  ي�سفي 
عنما تتام�س ال�سيارات مع بع�سها 
اإىل  ت�ساف  التي  النقاط  عن  بحًثا 
وتلل�للسللمللن تقدمهم  اللل�للسللائللقللني  غلللللة 

بالرتتيب العام للبطولة.
ال�سبت  يللوم  حتى  املناف�سات  ت�ستمر 
تقام  اإذ  يلللا�لللس،  مللر�للسللى  حلللللبللة  علللللى 

الثالثة  اللللتلللاأهللليللللللليلللة  الللل�لللسلللبلللاقلللات 
الللعللامل للرايل  لللبللطللولللة  والللرابللعللة 
ال�سائقون  يناف�س  و�للسللوف  كللرو�للس، 
نهائية  الن�س  املرحلة  يف  املللوؤهلللللون 
اأبوظبي بال�سابق  لت�سدل �ستارها يف 

النهائي.
وي�سهد �سباق ن�سف النهائي تناف�س 
�ستة �سائقني يف ثاثة �سفوف على 
خللط النللطللاق يف كللل مللن �سباقات 
الت�سنيف املتو�سطة التي تتكون كل 

منها مللن �للسللت لللفللات. ويللتللاأهللل 12 
النهائي،  ن�سف  �سباقي  اإىل  �سائًقا 
للليللتللاأهللل بللعللد ذللللك اأ�للسللحللاب املراكز 
الثاثة الأوىل اإىل ال�سباق النهائي.

�ستة  مللن  النهائي  ال�سباق  ويللتللكللون 
�للسللتللة �سائقني  لللفللات ويلل�للسللارك فلليلله 
ويكون ترتيب ال�سطفاف على خط 
الذي  الللتللوقلليللت  بح�سب  النلللطلللاق 
�سباقي  خلللال  اللل�للسللائللقللون  يللحللقللقلله 

ن�سف النهائي.

كلللرو�لللس  رايل  �لللسلللبلللاق  ويلللتللل�لللسلللملللن 
ثانيتني  ي�سيف  قللد  فللرعللًيللا  ملل�للسللاًرا 
علللللى زمللللن اللللللفللة، ويلل�للسللرتط على 
امل�سار  هللذا  اجتياز  ال�سائقني  جميع 
مللروره واحللد على الأقللل يف كل من 
�سباقات عطلة الأ�سبوع، مبا يف ذلك 
ال�سباقات التاأهيلية و�سباقات ن�سف 
وت�سفي  النهائي،  وال�سباق  النهائي 
هذه ال�سرتاتيجية مزيًدا من املتعة 

والت�سويق اإىل �سباقات البطولة.

للدراجات الرابعة  ال�سنوية  عجمان  جولة  يف  دراج   500

هدير حمركات �سيارات بطولة العامل للرايل كرو�س اأبوظبي 2019 ترتفع يف حلبة مر�سى يا�س 

 جنوم بطولة الحتاد الدويل لل�سيارات ل�سباقات الرايل كرو�س 
ي�ستعر�سون مواهبهم يف التجارب احلرة والتاأهيلية

�سرطة اأبوظبي تبحث ا�ستعداداتها ملهرجان الظفرة البحري
فعاليات  لتاأمني  ال�للسللتللعللدادات  اأبوظبي  �سرطة  بحثت 
، التي تنطلق  11 ملهرجان الظفرة البحري  الل  الللدورة 
11 ابريل اجلاري، على �ساطئ مدينة املرفاأ يف منطقة 

الظفرة، ومب�ساركة نخبة من الريا�سيني العامليني.
واأو�لللسلللح الللعللقلليللد �للسللامل عللا�للسللة الللبللقللمللي، نللائللب مدير 
مللديللريللة �للسللرطللة مللنللطللقللة الللظللفللرة  للل�للسللوؤون امللللراكلللز ، 
الأمنية  الإجلللللراءات  لتوفري  جلنة  �سكلت  املللديللريللة  اأن 
ال�سوارع  املللرور على  وتاأمني حركة  باملهرجان،  اخلا�سة 
املللخلليللم اخلللا�للس بالفعالية  املللهللرجللان، و  ملللوقللع  امللللوؤديلللة 

مب�ساركة  كللافللة  واللل�للسللامللة  الأمللللن  متطلبات  وتللوفللري 
اجلهات ال�سرطية املعنية.

الفعاليات  يف  بامل�ساركة  اأبللوظللبللي  �سرطة  اهتمام  واأكلللد 
جت�سيداً لأهدافها ال�سرتاتيجية يف حتقيق اأق�سى �سبل 
اإىل  م�سرياً  للجميع،  الأملللن  وتللوفللري  العامة  ال�سامة 
العائلة  اأفللراد  وكل  الطفل  ي�ستهدف  الذي  املهرجان  اأن 
ي�سهد ح�سوراً مكثفاً من املهتمني بال�سباقات واملغامرات 

وحمبي الريا�سات البحرية. 
ا�ستف�سارات  ل�ستقبال  املللديللريللة  ا�للسللتللعللداد  اإىل   واأ�للسللار 

اخلا�سة  واآرائللهللم  مبقرتحاتهم  والللرتحلليللب  اجلمهور 
الت�سال  خلللال  مللن  واأهللملليللتللهللا،  ال�سرطية  بللامللل�للسللاركللة 
اللتزام  ب�سرورة  ونا�سدهم  املعلومات،  وتبادل  املبا�سر 

با�سرتاطات ال�سامة العامة.
كللمللا حللث اأولللليلللاء الأمللللور علللللى مللراقللبللة الأطلللفلللال وعدم 
تللركللهللم مبللفللردهللم يف ملللواقلللع اللل�للسللبللاحللة حللر�للسللاً على 
الفرق  اأن  م�سرياً  الللغللرق،  من  لهم  وحماية  �سامتهم، 
ال�سرطية �ستقوم بجولت توعوية للجمهور وامل�ساركني 

يف امل�سابقات الريا�سية املائية.

موؤمتر �سحفي للك�سف عن تفا�سيل �سباق الأندية 
للثقافة والفنون يف دورته الثامنة يوم ال�سبت

الإمارات تواجه قريغيز�ستان اليوم حل�سم 
التاأهل لكاأ�س العامل لهوكي اجلليد
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•• اأبوظبي-الفجر

الللليلللوم برعاية  الإملللللللللارات  تلللللراث  نلللللادي  يللنللظللم 
وتللوجلليللهللات �للسللمللو اللل�للسلليللخ �للسلللللطللان بللن زايللللد اآل 
نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س 
النادي” �سباق كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
مياه  يف  قدماً”   60 فئة  ال�سراعية  للمحامل 
لنحو ثمانني  العربي مب�ساركة متوقعة  اخلليج 
و600  األلللف  نحو  متنها  على  م�سجلة  حمما 
من�سة  يف  منهم  الفائزون  يتوج  ونللوخللذة،  بحار 
التتويج يف القرية الرتاثية بكا�سر الأمواج قبالة 
كورني�س اأبوظبي الذي �سهد اليوم عر�سا بحريا 

للمحامل الرتاثية.
واأو�سح اأحمد مانع املهريي رئي�س ق�سم ال�سباقات 
كبريا  اإقبال  �سهدت  الت�سجيل  اأيللام  اأن  البحرية 
اأنللحللاء الدولة  الللبللحللارة مللن جميع  مللن جللانللب 
م�سافة  لجللتلليللاز  حقيقيا  حتللديللا  �للسلليللخللو�للسللون 
مبينا  بحريا،  ميا  ع�سرين  تبلغ  التي  ال�سباق 
للمحامل  بحري  اليوم عر�س  ال�سباق  �سبق  اأنلله 
القرية  الللتللتللويللج يف  مللنلل�للسللة  قللبللالللة  اللللرتاثللليلللة 
الرتاثية التي �ستحت�سن ال�سوق املجتمعي املقام 
اأن  موؤكدا  اأيللام،  ملللدة ثاثة  ال�سباق  هام�س  على 
اأ�سباب  اأهللم  من  وال�سروط  بالتعليمات  اللتزام 
جناح ال�سباق الذي يحر�س النادي على اإمتامه 

من  يقوم  اإذ  للجميع،  ال�سامة  درجلللات  باأعلى 
والتعاون مع عدة جهات من  بالعمل  ذلك  اأجللل 
بينها مركز الأر�ساد اجلوية وال�سرطة البحرية 

وخفر ال�سواحل وغريها.
ونوه املهريي اإىل اأن ال�سباق يحمل ا�سم �ساحب 
رئي�س  نهيان  اآل  زايللد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة “حفظه اهلل” الداعم الرئي�س للريا�سات 
�سموه  بتوجيهات  نقتدي  نحن  وقللال:  الرتاثية 
الريا�سات  علللللى  املللحللافللظللة  بلل�للسللرورة  اللل�للسللاملليللة 
البحرية وال�سباقات، ون�سعى لرت�سيخ تقاليدها 
باأنواع  وتعريفها  اجلللديللدة  الأجلليللال  نفو�س  يف 
الهوية  علللللللى  للللللمللحللافللظللة  اللللوطلللنلللي  اللللللللرتاث 

ن جهود وتوجيهات �سمو ال�سيخ  الوطنية.. كما ثمَّ
�سلطان بن زايد اآل نهيان التي اأ�سهمت يف زيادة 
ال�سباقات  على  الكبري  والإقللبللال  امل�ساركني  عدد 
متوا�سلة،  بللحللريللة  مللوا�للسللم  �سمن  وانللتللظللامللهللا 
كانا  ال�سخ�سي  واهتمامه  �سموه  دعم  اأن  موؤكدا 
وما زال وراء تطوير ال�سباقات وانخراط قطاع 
الريا�سة  هللذه  وحتويل  فيها،  البحارة  ال�سباب 
موا�سم  �سباقاتها  وجْعل  جماهريية  ريا�سة  اإىل 

�سنوية ينتظرها جميع بحارة ونواخذة الدولة.
توا�سلت على مدى  الت�سجيل قد  اأعمال  وكانت 
ال�سباق  يف  للم�ساركة  املللا�للسلليللة  القليلة  الأيللللام 
الذي ينظمه ق�سم ال�سباقات البحرية يف النادي 

لإحياء الرتاث البحري وفنونه وتعزيز الهتمام 
بلللهلللذه الللريللا�للسللة الللعللريللقللة اللللتلللي بلللاتلللت ت�سكل 
للللللنللواخللذة والللبللحللارة ومللللاك القوارب  اأهللملليللة 
الدولة، مبا تفتحه  اأرجللاء  املواطنني يف كل  من 

واآفاق  فر�س  مللن  اأمامهم  ال�سباقات  هللذه  مثل 
مل�ساركة جيل ال�سباب يف هذه الريا�سة املوروثة، 
ول�للسللتللعللادة �للسللفللحللات رائللعللة مللن حلليللاة جمتمع 

الآباء والأجداد .

مان�س�سرت  اإن  ليفربول  ملللدرب  كلللللوب  يللورجللن  قللال 
املمتاز  الدوري الإجنليزي  �سيتي مناف�سه على لقب 
لكرة القدم اأف�سل فريق يف العامل حاليا لكن ذلك ل 

ي�سمن فوزه باأربع بطولت هذا املو�سم.
الأندية  رابللطللة  كللاأ�للس  بلللللقللب  بللالللفللعللل  �سيتي  وتللللوج 
الإجنللللليللزيللة ويللتللفللوق علللللى للليللفللربللول بللفللارق نقطة 
الللدوري املمتاز وبلغ دور الثمانية  واحللدة يف �سدارة 
لللللدوري اأبللطللال اأوروبلللللا وقللبللل نللهللائللي كللاأ�للس الحتاد 

الإجنليزي.

فريق  اأف�سل  يبدو  “�سيتي  لل�سحفيني  كلوب  وقللال 
يف العامل. بر�سلونة عانى قليا )اأمللام فياريال يوم 
الدوري  �للسللدارة  يف  يللزال  ل  لكنه  املا�سي(  الثاثاء 

الإ�سباين ويوؤدي مهمته بنجاح.
لكنك ل  اإيطاليا  رائعا وحا�سما يف  يبدو  »يوفنتو�س 
الأبللطللال يف  الو�سع يف دوري  �سيكون  تللدري حقا ما 
حال عدم قيادة كري�ستيانو رونالدو لفريقه اجلديد 

اإىل دور الثمانية.
»�سيتي يبدو اأكر ا�ستقرارا من الخرين لكن ذلك ل 

يعني اأنه �سيفوز بكافة مبارياته«.
تتويج  على  الرتكيز  فيه  ين�سب  اللللذي  الللوقللت  ويف 
�سيتي بكافة بطولت املو�سم تراجعت احتمالية فوز 

ليفربول باأي من الدوري املمتاز ودوري الأبطال.
اأن يرتاجع  الأملللللللاين  امللللللدرب  يللتللوقللع  ذلللللك ل  ومللللع 
“اهتم  كلوب  وقللال  املو�سم.  من  تبقى  فيما  لعبوه 
فقط مببارياتنا ولي�س اأمامنا �سوى الفوز. �سنواجه 
ت�سيل�سي  وبعدها  الربتغايل  بورتو  ثم  �ساوثامبتون 

ثم بورتو مرة اخرى«.

كلوب: مان�س�سرت �سيتي اأف�سل فريق يف العامل 

•• اأبوظبي- الفجر:

اأملل�للس يف حلبة مر�سى  ملل�للسللاء  اأقلليللم   
توزيع  تخلله  جللال  ع�ساء  حفل  يا�س 
باألقاب  اللللفلللائلللزيلللن  علللللللى  اجلللللوائللللز 
التا�سع  اللل�للسللحللراوي  اأبللوظللبللي  رايل 

والع�سرين املدعوم من ني�سان. 
نادي  رئي�س  �سليم،  بللن  حممد  وقلللام 
المارات  واحتللاد  لل�سيارات  الإملللارات 

لريا�سة ال�سيارات والدراجات النارية 
بجميع  للفائزين  الللكللوؤو�للس  بت�سليم 
ال�سحراوي،  اأبلللوظلللبلللي  رايل  فلللئلللات 
الرئي�س  الللعللامللري  الللطللارق  يللرافللقلله 

التنفيذي حللبة مر�سى يا�س.
باألقاب  اللللفلللائلللزيلللن  قللائللمللة  و�للسللمللت 
�ستيفان  الللفللرنلل�للسللي  اللل�للسللائللق  الللللرايل 
بلليللرتهللانلل�للسلليللل وملللاحلللتللله اأنللللدريللللا 
بلقب  اللللللفلللللائلللللزان  بللليلللرتهلللانللل�لللسللليلللل 

الللل�لللسللليلللارات، واللللربيلللطلللاين �سام  فللئللة 
�ساندرلند الفائز بلقب فئة الدراجات 

النارية للمرة الثانية.
كما فاز القطري حممد املري وماحه 
األيك�سي كوزمي�س بلقب فئة  الرو�سي 
بروداك�سن  �سيارات تي 2  

على منت �سيارة ني�سان باترول.
بلقب  كلللوري  كي�سي  الأمللريللكللي  وفلللاز 
فئة �سيارات الباغي، بينما فاز الدراج 

الكويتي فهد امل�سلم بلقب فئة دراجات 
الكواد�س الرباعية.

واأقيم رايل هذا العام يف دورته التا�سعة 
والللعلل�للسللريللن حتللت رعللايللة كللرميللة من 
�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، 
الظفرة،  مللنللطللقللة  يف  احللللاكلللم  ممللثللل 
لل�سيارات،  الإملللللارات  نلللادي  وينظمه 
بطولة  مللن  الثانية  اجلللولللة  وي�سكل 
ال�سحراوية  للللللراللليللات  الللعللامل  كللاأ�للس 

الباغي  و�سيارات  لل�سيارات  الطويلة 
بطولة  مللن  الأوىل  واجلللولللة  ’فيا‘ 
ال�سحراوية  للللللراللليللات  الللعللامل  كللاأ�للس 
ودراجات  النارية  للدراجات  الطويلة 
’فيم‘.  الللربللاعللي  بللالللدفللع  الللكللواد�للس 
ا�ستعرا�سية  مبرحلة  الرايل  وا�ستهل 
اأر�للس م�سار جراند بري  اقيمت على 
ال�سبت  م�ساء  يللا�للس  مر�سى  حلبة  يف 

30 مار�س.

ال�سحراوي  اأبللوظللبللي  رايل  وحللظللي 
اأبوظبي،  طلللللريان  ودعلللللم  مبلل�للسللانللدة 
اأبلللوظلللبلللي، و�للسللركللة برتول  و�للسللرطللة 
ومياه  )اأدنلللللوك(،  الوطنية  اأبللوظللبللي 
الللللعللللني، وديللللللللوان مملللثلللل احلللللاكللللم يف 
الوطني،  وال�سعاف  الظفرة،  منطقة 
امللل�للسلللللحللة لدولة  ونلليلل�للسللان، واللللقلللوات 
املللتللحللدة، وحلبة  الللعللربلليللة  الإمللللللارات 

مر�سى يا�س.

حممد بن �سليم رئي�س نادي الإمارات 
لل�سيارات، والطارق العامري الرئي�س 
التنفيذي حللبة مر�سى يا�س ي�سلمون 

الكوؤو�س للفائزين:

الفرن�سي  ال�سائق  ال�سيارات،  فئة  1ل 
بلليللرتهللانلل�للسلليللل وملللاحلللتللله اأنللللدريللللا 
الللللدراجللللات  فلللئلللة  2ل  بلليللرتهللانلل�للسلليللل 
�ساندرلند  �سام  الربيطاين  النارية، 

بطل الدراجات مرتني
بروداك�سن،   2 تللي  �للسلليللارات  فئة  3ل 
الللللقللللطللللري حمللللمللللد امللللللللري ومللللاحلللله 
األيك�سي كوزمي�س على منت  الرو�سي 
�سيارات  فئة  4ل  باترول  ني�سان  �سيارة 
اللللبلللاغلللي، الأملللريلللكلللي كلليلل�للسللي كلللوري 
وماحه لورانت ليختاوتر  5ل فئة 
الدراج  الرباعية،  الللكللواد�للس  دراجلللات 

الكويتي فهد امل�سلم.

حفل توزيع اجلوائز ي�سدل ال�ستار على رايل اأبوظبي ال�سحراوي 

حممد بن �سليم ي�سلم الكوؤو�س للفائزين يف حلبة يا�س مارينا

جهود  اجلللللودو  للل�للسللبللاب  الللوطللنللي  منتخبنا  يفتقد 
اللل�للسللاعللد را�للسللد احلللو�للسللنللي مللن امل�ساركة  الللاعللب 
يف مللنللافلل�للسللات بللطللولللة اآ�للسلليللا للللللجللودو الللتللي تللقللام يف 
ابريل   16 اإىل   12 من  الفرتة  خللال  اأوزبك�ستان 
التا�سع  احلللايل حتى  املع�سكر  ي�ستمر  احلللايل حيث 
الللتللي حلقت  اأبلللريلللل احلللللايل ب�سبب الإ�للسللابللة  مللن 
يقيمه حاليا  الللذي  املع�سكر  خللال  الأول  اأملل�للس  بلله 
بجورجيا  غلللوبلللي  مللديللنللة  يف  الللريللا�للسللي  بللاملللجللمللع 
بطولة  تعقبها  والتي  اأوزبك�ستان  لبطولة  ا�ستعدادا 
اأ�سيا واملحيط الهادي لكبار اجلودو التي حتت�سنها 

زايللللد الريا�سي  اللل�للسلليللخ  بلل�للسللالللة جمللمللع  الللفللجللرية 
حمد  بللن  حممد  ال�سيخ  �سمو  وبرعاية  بالفجرية، 
الفرتة  خللال  وذلللك  الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي، 
مللن 18 وحللتللى 22 اأبللريللل احللللايل. واأفللللاد حممد 
جا�سم اأمني ال�سر امل�ساعد لاحتاد م�سرف اجلودو 
رئي�س البعثة باأن التقرير الطبي اأفاد ب�سرورة راحة 
الاعب ال�ساعد ن�سبه لكدمه يف ع�سلة ال�سدر ،اأما 
واحمد  النقبي  في�سل  اأحمد  الاعبني  بخ�سو�س 
جا�سم فقد با�سرا التدريبات جمددا بعد العاج .. 
واأ�سار بان البعثة �ستعود للباد يوم الثاثاء املقبل 

قبل التوجه اإىل اأوزبك�ستان يف العا�سر منه للم�ساركة 
اجلودو  بعثة  بلللاأن  يللذكللر   .. املقبلة  اأ�سيا  بطولة  يف 
التي توا�سل تدريباتها يف مع�سكر جورجيا بجانب 
12 فردا برئا�سة  حممد  املنتخب اجلورجي ت�سم 
10 لعبني  ،بجانب   الياباين نويا  جا�سم واملللدرب 
زايد  وهللم  والأوزان  والأعللمللار  الفئات  خمتلف  مللن 
اجلابري،احمد  امل�سجري،عبداهلل  ،احللمللد  النقبي 
جا�سم الثمريي، ،�سعيد النقبي،عي�سى البدري،حارب 
والاعب  الللدرمللكللي  وعلللللي  الللنللقللبللي  ،احللمللد  جمعة 

امل�ساب را�سد احلو�سني.

الإ�سابة حترم را�سد احلو�سني من 
بطولة اأ�سيا للجودو

تنظيم �سباق كاأ�س رئي�س الدولة للمحامل 
ال�سراعية فئة 60 قدما اليوم يف اأبوظبي
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الفجر الريا�ضي

يخو�س فريق مان�س�سرت �سيتي اليوم 
من  متكافئة  غللري  مللواجللهللة  ال�سبت 
الناحية النظرية �سد فريق برايتون 
كاأ�س  لللبللطللولللة  اللللذهلللبلللي  امللللربلللع  يف 

الحتاد الإجنليزي لكرة القدم.
ويف املقابل، �ستجمع املواجهة الثانية 
بلللامللللربلللع اللللذهلللبلللي غللللد الأحلللللللد بني 
وواتفورد،  وولفرهامبتون  فريقي 
اإنهاء  اإىل  منهما  كل  ي�سعى  اللذين 

عقود من الف�سل يف هذه امل�سابقة.
�سيتي  ومان�س�سرت  برايتون  ويلتقي 
اللليللوم اللل�للسللبللت علللللى اإ�للسللتللاد وميبلي 
وهو  لللنللدن،  الربيطانية  بالعا�سمة 
املباراة  ي�ست�سيف  الذي  امللعب  نف�س 
الأخرى باملربع الذهبي غداً الأحد.

املباراة  امللللللعللب  هلللذا  ي�ست�سيف  كللمللا 
مايو   18 يف  للللللبللطللولللة  الللنللهللائلليللة 

)اأيار( املقبل.
وت�سب معظم الرت�سيحات يف �سالح 
مان�س�سرت �سيتي الذي يبدو كعماق 
الهائل  امل�ستوى  يواجه قزما يف ظل 
للفريق يف املو�سم احلايل، علماً باأنه 
يتطلع اإىل الفوز بلقب هذه امل�سابقة 
األللقللاب حللددهللا كهدف  اأربللعللة  �سمن 

اأ�سا�سي لنف�سه يف املو�سم احلايل.
اأول  واأحللرز مان�س�سرت �سيتي بالفعل 
هذه الألقاب وتوج بلقب كاأ�س رابطة 
كما  املحرتفة،  الإجنليزية  الأنللديللة 

م�سابقة  جلللللدول  اللللفلللريلللق  يللتلل�للسللدر 
اللللللدوري الإجنللللللليلللزي بلللفلللارق نقطة 

واحدة اأمام ليفربول.
قليلة  اأيللام  بعد  الفريق  كما يخو�س 
فعاليات دور الثمانية يف دوري اأبطال 

اأوروبا.
املربع  برايتون  يخو�س  املقابل،  ويف 
الإجنليزي  الحتلللاد  لكاأ�س  الذهبي 
تاريخه،  يف  فللقللط  الللثللانلليللة  للللللمللرة 
وكانت  الأوىل  املللرة  الللفللوز يف  وحقق 

يف 1983.
كما ي�سارع برايتون من اأجل �سمان 
بالدوري  الهبوط  �سبح  من  الهروب 
اإذ يحتل  املللو�للسللم،  هلللذا  الإجنللللليللزي 

املركز اخلام�س ع�سر حالياً.
اأن برايتون يف طريقه للخروج  وبدا 
ملللن دور الللثللمللانلليللة لللكللاأ�للس الحتللللاد 
الإجنليزي، اإذ تاأخر بهدفني نظيفني 
اأمللللام ملليلللللوال ولللكللن الللفللريللق انتزع 
القاتل  الللوقللت  يف  بهدفني  الللتللعللادل 

ثم عرب اإىل املربع الذهبي من خال 
ركات الرتجيح.

ونلللللال بلللرايلللتلللون امللللكلللافلللاأة علللللى هذا 
مبواجهة مثرية مع مان�س�سرت �سيتي 

يف املربع الذهبي.
ولكن برايتون ا�ستعد لهذه املواجهة 
 3-0 خ�سر  اإذ  ممللكللن،  �سكل  بللاأ�للسللواأ 
اأمام ت�سيل�سي اأم�س الأول الأربعاء يف 
مباراة �سدد فيها برايتون كرة واحدة 

على مرمى املناف�س.

باملربع  الأخللللللللللرى  املللللواجللللهللللة  ويف 
الذهبي، يلتقي فريقان مل يحقق كل 
منذ  امل�سابقة  هذه  يف  النجاح  منهما 

�سنوات طويلة.
التاأهل  لللوولللفللرهللامللبللتللون  و�للسللبللق 
مرة   14 للبطولة  الذهبي  للمربع 
�سابقة، ولكن اآخرها كان يف 1998 
كما توج الفريق بلقب البطولة اأربع 
مرات �سابقة، اآخرها كان يف 1960، 
علللللمللاً بلللللاأن اللللفلللريلللق تللللوج بللعللد هذا 
الأندية  رابللطللة  كللاأ�للس  بلقب  التاريخ 

الإجنليزية املحرتفة مرتني.
ويخو�س وولفرهامبتون املباراة يوم 
الأحد املقبل مبعنويات مرتفعة بعد 
 1-2 يونايتد  الفوز على مان�س�سرت 
نف�س  وهللي  الأ�للسللبللوع،  هللذا  منت�سف 
النتيجة التي فاز بها على مان�س�سرت 
لكاأ�س  الللثللمللانلليللة  دور  يف  يللونللايللتللد 

الحتاد الإجنليزي.
جميع  يف  واتفورد  خ�سر  املقابل،  ويف 
املرات الأربع التي و�سل فيها للمربع 
الوحيد  فللوزه  اأن حقق  الذهبي منذ 
للللللبللطللولللة عام  اللللذهلللبلللي  امللللربلللع  يف 

.1984
وا�لللسلللتلللعلللد اللللفلللريلللق ملللللبللللاراتلللله اأملللللام 
فولهام  على  بالفوز  وولفرهامبتون 
الدوري الإجنليزي منت�سف هذا  يف 

الأ�سبوع.

اأندية  اإن  الللقللدم  لللكللرة  قلللال الحتللللاد الإجنللللليللزي 
الللللدوري املللمللتللاز اأنللفللقللت رقللمللاً قلليللا�للسلليللاً بلللللغ 260 
دولر(  مليون   341.3( اإ�سرتليني  جنيه  مليون 

لوكاء الاعبني العام املا�سي.
اليوم  الحتللللاد  عنها  ك�سف  الللتللي  للللاأرقلللام  ووفللقللاً 
اخلمي�س، فاإن ليفربول املناف�س على اللقب ت�سدر 
يف  مليون   43.7 دفللع  عندما  الع�سرين  الأنللديللة 
 12 مللدار  على  الاعبني  لوكاء  عمولت  �سورة 
املا�سي  الثاين(  31 يناير )كانون  انتهت يف  �سهراً 

متقدماً على مان�س�سرت �سيتي ومان�س�سرت يونايتد 
جمتمعني.

واأنفق ليفربول للتعاقد مع لعبني جدد قبل بداية 
اإ�سرتليني  117 مليون  دفع  املو�سم احلايل حيث 
ونللابللي كيتا من  األي�سون مللن رومللا  ل�سم احلللار�للس 
�ساكريي  و�سريدان  موناكو  من  وفابينيو  ليبزيغ 

من �ستوك �سيتي.
 26.8 مبللبلللللغ  اللللثلللاين  امللللركلللز  يف  ت�سيل�سي  وجللللاء 
مليون اإ�سرتليني يليه مان�س�سرت �سيتي 24 مليون 

اإ�سرتليني فيما حل كارديف �سيتي يف املركز الأخري 
مببلغ 2.8 مليون اإ�سرتليني.

اإ�سرتليني  مليون   11 هوت�سبري  توتنهام  واأنللفللق 
يف �للسللورة عللمللولت للوكاء رغللم عللدم تعاقده مع 
انتقال. وقال الحتاد  اآخر فرتتي  لعبني جدد يف 
“فيفا” يف �سبتمرب )اأيلول( املا�سي  الدويل للعبة 
اإنه �سيجري اإ�ساحات يف نظام انتقالت الاعبني 
و تقييد اإعارتهم واحلد من الر�سوم التي يتقا�ساها 

الوكاء. 

ليفربول الأكرث اإنفاقًا على عمولت وكالء الالعبني

الأوىل  الللدرجللة  دوري  لقب  لقتنا�س  ليوفنتو�س  فر�سة  اأول  �ست�سنح 
الإيطايل لكرة القدم للمرة الثامنة على التوايل اجلولة املقبلة رغم اأنه 
�سيكون بحاجة مل�ساعدة من الفريق الوحيد الذي تغلب عليه يف الدوري 

هذا املو�سم.
وتلقى نابويل �ساحب املركز الثاين خ�سارة مفاجئة 
على ملعب اإمبويل يوم الأربعاء، ليو�سع يوفنتو�س 
ما  نقطة   18 اإىل  اللل�للسللدارة  فللارق  فللارق ر�سيده 
النقاط  فلللارق  حل�ساب  حللان  قللد  الللوقللت  اأن  يعني 
حل�سم اللقب قبل نحو �سهرين على نهاية املو�سم.

ويف اأحللد اأكللر املللوا�للسللم غللري املللتللوازنللة يف تاريخ 
امل�سابقة �سيقتن�س يوفنتو�س اللقب يف حال 
املقبل،  ال�سبت  ملليللان  �سيفه  علللللى  فلللوزه 
جنوى،  اأمللام  اأر�للسلله  على  نابويل  وخ�سارة 
الذي اأنهى اآمال يوفنتو�س يف اإنهاء املو�سم 
اأ�سابيع، يف اليوم  دون خ�سارة قبل ثاثة 

التايل.
ويف حال حدوث ذلك �سيتفوق فريق املدرب 

مع  نقطة   21 بفارق  األيغري  ما�سيمليانو 
اللقب  النهاية ليح�سم  7 جولت على  تبقي 

بفارق املواجهات املبا�سرة عن نابويل.
رقمه  لتحطيم  �سعيه  يوفنتو�س  و�سيوا�سل 
مو�سم  يف  نللقللطللة   102 بللتللحللقلليللق  الللقلليللا�للسللي 

ال�سابق  مدربه  رحيل  قبل   2014-2013
األيغري  املللدرب احلللايل  اأنطونيو كونتي وتللويل 

امل�سوؤولية.
وهيمن يوفنتو�س على امل�سابقة متاماً مب�ساعدة 

كري�ستيانو رونالدو اأف�سل لعب يف العامل 5 
مرات اإذ فاز يف 26 مباراة بني 30 وتعادل يف 

ثاث وخ�سر واحدة فقط اأمام جنوى.
وميلك يوفنتو�س اأف�سل هجوم بر�سيد 62 هدفاً وتلقت 

�سباكه 19 هدفاً ليحقق العديد من النت�سارات دون اأداء 
ممتع.

وحقق يوفنتو�س 12 انت�ساراً بفارق هدف واحد وت�سعة بفارق 
اأكللر من ثاثة  و�سجل  اأهللداف  بفارق ثاثة  هدفني وخم�سة 

اأهداف يف مباراة واحدة فقط بالدوري.
و�للسللهللدت ملل�للسللريتلله يف امللل�للسللابللقللة حللتللى الآن عللللدداً حملللللدوداً من 

هدف  كللان  معظمها  ويف  النتيجة  يف  والللعللودة  املثرية  النت�سارات 
الفريق حتقيق الفوز باأقل جمهود وتوفري اجلهد للهدف الأ�سا�سي 

وهو دوري اأبطال اأوروبا.
و�سيغيب رونالدو عن مباراة ميان ب�سبب اإ�سابة يف فخذه وم�ساركته 
اأم�سرتدام  اأياك�س  اأمللام  اأوروبللا  اأبطال  لللدوري  الثمانية  يف ذهاب دور 

الأربعاء املقبل حمل �سك.
ومع ذلك قال األيغري عقب الفوز 2-0 على كالياري الثاثاء املا�سي، 

ماندزوكيت�س  ماريو  بعودة  للحل  طريقها  يف  الفريق  اإ�سابات  اأزمللة  اإن 
ديللبللال من  وبللاولللو  كو�ستا  ودوغللا�للس  �سبينات�سول  للليللونللاردو  واقلللرتاب 

الن�سمام لزمائهم يف التدريبات.

ومتثل املباراة اختباراً �سعباً لفريق املدرب جينارو غاتوزو �ساحب املركز 
الرابع، اآخر املراكز املوؤهلة اإىل دوري الأبطال، لكنها تاأتي بعد 5 انت�سارات 

يف الدوري ثم اقتنا�س نقطة واحدة من اآخر ثاث مباريات.
املتوا�سع  اأودينيزي  اأمللام  ملعبه  على   1-1 التعادل  عقب  غاتوزو  وقللال 
القوي الذي كنا عليه ملدة ثاثة اأو اأربعة �سهور، منحنا  الأداء  “افتقدنا 
منر  اأننا  نللدرك  بالهدوء،  الحتفاظ  يجب  ب�سعفنا،  �سعوراً  املناف�سني 

مبرحلة �سعبة ويجب جتاوزها«.
يف  بثقل  الاعبون  معها  ي�سعر  مبرحلة  مير  فريقه  اإن  غللاتللوزو  وقللال 

تناقل الكرة.
واأ�ساف: “عندما تفوز يف 5 مباريات وتواجه 
بع�س ال�سعوبات يبداأ الاعبون تناقل الكرة 

ب�سعوبة«.

بلقب  الفوز  يف  مدريد  اأتلتيكو  اآمللال  على  الق�ساء  اإىل  بر�سلونة  فريق  ي�سعى 
املدرب  فريق  ي�ست�سيف  وذلللك حينما  الللقللدم متللامللاً،  لكرة  الإ�للسللبللاين  اللللدوري 
دييغو �سيميوين، اليوم ال�سبت، يف قمة مباريات اجلولة احلادية والثاثني من 

امل�سابقة.
اأتلتيكو  عن  نقاط  ثماين  بفارق  امل�سابقة  �للسللدارة  الكاتالوين  الفريق  ويحتل 
�ساحب املركز الثاين، اإذ �سيمكنهم الفوز من التحليق يف ال�سدارة مع تبقي �سبع 
كما حدث يف اجلولة  بر�سلونة،  تعر  البطولة. ويف حالة  نهاية  على  مباريات 
�ستقل  اأتلتيكو،  وانت�سار  املا�سي،  الثاثاء  فياريال  مع   4-4 بتعادله  املا�سية 
امل�سابقة.  لقب  حامل  على  ال�سغط  من  يزيد  مما  نقاط،  خم�س  اإىل  الفجوة 
ويتطلع اأتلتيكو لتحقيق فوز غري متوقع يف قمة الدوري الإ�سباين، بينما ي�سع 

بر�سلونة اأنظاره على م�سواره يف دوري اأبطال اأوروبللا، اإذ �سيواجه مان�س�سرت 
املقبل. وتاأهل  الثاثاء  الثمانية للم�سابقة يوم  يونايتد الإجنليزي يف دور 
بر�سلونة اإىل نهائي كاأ�س ملك اإ�سبانيا، اإذ يناف�س حالياً على ثاث بطولت 
يف حماولة لتحقيق الثاثية التاريخية. ويعتقد املدير الفني لرب�سلونة، 

اإرن�ستو فالفريدي، اأن التعادل ال�سعب مع فياريال، �سيخدم بر�سلونة ب�سكل 
على  تغلب  الللذي  اأتليتيكو،  وي�سعى  ال�سبت.  غللداً  اأتلتيكو  يواجه  حينما  جيد 
بعد  باللقب،  الفوز  يف  اآمللاللله  اإنعا�س  اإىل  املا�سي،  الثاثاء  يللوم   0-2 جريونا 
اإق�سائه من دوري اأبطال اأوروبا على يد يوفنتو�س الإيطايل، اإذ خ�سر 2-3 يف 
ال�ستة ع�سر للم�سابقة.  2-0 يف دور  املباراتني رغم فوزه على ملعبه  جمموع 

باأن  لعبيه  �سيميوين،  دييغو  الأرجنتيني  لأتلتيكو،  الفني  املدير  وطالب 
و�سيتعني  امل�سريية.  ال�سبت  مواجهة  قبل  م�ستوياتهم  اأعلى  يف  يكونوا 

الأ�سا�سية  عنا�سره  من  ثاثة  بللدون  بر�سلونة  مواجهة  اأتلتيكو  على 
ليمار  وتوما�س  كو�ستا  ودييغو  موراتا  األفارو  �سيغيب  اإذ  الهجومية، 

اأنللطللوان غللريللزمللان لللقلليللادة اخلط  عللن املللبللاراة، تللاركللني الفرن�سي 
الأمامي للفريق. 

ال�سيف  بر�سلونة يف  اإىل  الن�سمام  من  قريباً  وكان غريزمان 
اأتلتيكو مدريد، ون�سر قراره يف  املا�سي، ولكنه قرر البقاء يف 

فيلم وثائقي. وميكن لغريزمان اأن يتوقع ترحيباً فاتراً من 
اأن�سار بر�سلونة، بعد اأن غازل النادي الكاتالوين، قبل اأن 

يقرر البقاء يف اأتلتيكو.
ويللوا�للسللل ريلللال مللدريللد، �للسللاحللب املللركللز الثالث، 

حينما  املو�سم،  نهاية  حتى  احلزينة  م�سريته 
يواجه اإيبار �ساحب املركز العا�سر.

الدين  زيللن  الفرن�سي  املللدرب  وتللذوق 
لللله يف  الأوىل  الللهللزميللة  زيلللللدان 

الفريق،  مللع  الثانية  وليللتلله 
حللليلللنلللملللا خلللل�للللسللللر اأمللللللللام 

 2-1 فلللاللللنللل�لللسللليلللا 
الأربلللللعلللللاء 

املا�سي.
�سوييداد  ريللال  مع  فيغو  �سلتا  يلعب  املللبللاريللات،  باقي  ويف 

اإ�سبانيول،  مللع  بيتي�س، وجللريونللا  ريللال  مللع  وفلليللاريللال 
ليغاني�س،  مللع  واألفلليلل�للس  اإيللبللار،  مللع  فاليكانو  ورايلللو 

وخيتايف مع اأتلتيك بلباو، وبلد الوليد مع اإ�سبيلية، 
نتي  ليفا مع هوي�سكا. و

يوفنتو�س قد يتوج بلقب الدوري 
قبل 7 جولت على النهاية

بر�سلونة لإنهاء اأمال اأتلتيكو
 يف قمة كامب نو

مهمة �سهلة لـ�سيتي اأمام برايتون بكاأ�س اإجنلرتا

ريللفللالللدو عن  ال�سابق  الللربازيلللللي  الللقللدم  كللرة  ك�سف جنللم 
بقمي�س  غريزمان  اأنللطللوان  الفرن�سي  م�ساهدة  يف  رغبته 

فريقه ال�سابق، بر�سلونة الإ�سباين.
واأكد ريفالدو اأنه يتفهم ال�سبب وراء عدم موافقة الاعب 
اإىل اأنه من  على النتقال لرب�سلونة العام املا�سي، م�سرياً 
“ال�سعب” اأن تكون “يف ظل” ليونيل مي�سي واأن غريزمان 
مي�سي  وجلللود  ظللل  يف  لرب�سلونة  انتقاله  اأن  اعتقد  رمبللا 

�سيجعله بعيداً عن الأ�سواء واأن اأحداً لن يتحدث عنه.
اأن كل لعب لديه طريقته التي يرى  اإىل  واأ�سار ريفالدو 

اأتلتيكو  يف  البقاء  غريزمان  “ف�سل  وقللال:  الأ�للسلليللاء،  بها 
مدريد، هناك العديد من الاعبني العظماء يف بر�سلونة 
مثل مي�سي، اعتقد جريزمان اأن اأحداً لن يتحدث عنه اإذا 
انتقل اإىل بر�سلونة، ولهذا، راأى الاعب اأنه من الأف�سل 

له اأن يظل يف اأتلتيكو«.
واأ�ساف ريفالدو: “اأمتنى اأن يوقع غريزمان لرب�سلونة، اإنه 
لعب رائع، م�ستواه يقرتب كثرياً من مي�سي وكري�ستيانو 
اأنلله لعب  كما  العامل  كاأ�س  بلقب  توج غريزمان  رونالدو، 

رائع ومهم«. 

ريفالدو يك�سف ال�سر وراء عدم 
انتقال غريزمان لرب�سلونة



قفزة مذهلة من اأم تقهر اأ�سدا
اأ�سد  اأنياب  ابنها من  اإنقاذ  نللادرة، من  ب�سجاعة  كندية،  اأم  متكنت 
جبال بينما كان يلعب يف حديقة منزله اخللفية اجلمعة، بح�سب 

�سحيفة "مرتو" الربيطانية.
يطبق  وهللو  اجلبلي  الأ�سد  بروملي  ت�سل�سي  الأم  �ساهدة  فعندما 
باأنيابه على رقبة ابنها زاك وذراعه وجره خارج منزلهما يف جزيرة 

فانكوفر، قفزت على ظهر الأ�سد وفتحت فكيه بيديها العاريتني.
القفز عن  اأن جنللح يف  بعد  ابنها  مللن  الأ�للسللد اجلبلي متكن  وكللان 
بح�سب  اخلللاء،  الأر�لللس  املنزل عن  يف�سل حديقة  الللذي  ال�سياج 
الذي  الأمللر  للم�ساعدة،  طلبا  ال�سراخ  الأم  ووا�سلت  ال�سحيفة. 

�ساعد يف هرب اأ�سد اجلبال، املعروف اأي�سا با�سم "كوغر".
وقالت العائلة لحقا اإن ابنها زاك، البالغ من العمر 7 �سنوات، اأخذ 
يتعافى بعد اجلروح التي تعر�س لها يف راأ�سه ورقبته وذراعه اإثر 
كاويت�سان  املنزل يف منطقة بحرية  اأ�سد اجلبل يف حديقة  هجوم 
زاك يف  رقبة   اأنيابه على  اإطباق  حللاول  الأ�سد  وكللان  فانكوفر.  يف 
اأن غطاء الراأ�س املرفق بال�سرتة التي كان يرتديها  البداية، غري 
دفع الأ�سد لأن يطبق فكيه على ذراع الطفل. وانتبهت الأم، التي 
الأ�سد  الطفل مع  اإىل �سراع  اللحظة،  تلك  املنزل يف  داخللل  كانت 

و�سراخه، و�سارعت اإىل حماولة اإنقاذه من فك الأ�سد.
الأ�سد،  ظهر  على  قفزت  ت�سل�سي  اإن  بروملي  كيفن  الللزوج  وقللال 

الذي مل يرتك ذراع زاك، لذلك حاولت اأن تفتح فكيه بيديها.

رف�ست الرق�س لأ�سدقاء زوجها.. 
فعاقبوها بب�ساعة

مثل رجل اأمام املحكمة بتهمة مهاجمة زوجته وتعريتها و�سربها 
اأنها ن�سرت  بال�سوط قبل اأن يحلق �سعر راأ�سها ويحرقه، وال�سبب 

فيديو �سيلفي لها وهي تبكي على الإنرتنت.
تعر�ست  اأنها  عاما،   22 العمر  من  البالغة  عزيز،  اأ�سماء  وزعمت 
اأن  رف�ست  لأنللهللا  واأ�للسللدقللائلله  زوجللهللا  يللد  على  والإذلل  لل�سرب 

ترق�س لهم، بح�سب ما ذكرت �سحيفة "مرتو" الربيطانية.
ووقف الزوج، ميان في�سل، واأحد موظفيه اأمام القا�سي يف حمكمة 
"مودل تاون" مبدينة لهور يف باك�ستان يوم الثنني بعد اإيقافهما 

4 اأيام يف احلب�س الحرتازي.
الأ�سبوع  فيديو  يف  ظهرت  اأطفال،  لثاثة  اأم  وهي  اأ�سماء،  وكانت 
املللا�للسللي، وتللبللدو اآثللللار اللل�للسللرب علللللى وجللهللهللا، كللمللا كللانللت �سلعاء، 

وا�ستجدت يف �سريط الفيديو م�ساعدة النا�س لها.
وتطورت الق�سية، وو�سلت اإىل وزارة حقوق الإن�سان الباك�ستانية، 

التي اأمرت باعتقال الزوج واأ�سدقائه وتقدميهم للمحاكمة.
بانتظار  اللللزوج  بحب�س  �سياء  �سهيد  القا�سي  اأملللر  املحكمة،  ويف 
اأ�سماء، بينما طالب الزوج  اإ�سابات الزوجة  التقرير الطبي ب�ساأن 

بفر�سة لإي�ساح الأحداث و�سرد احلكاية من جانبه.
عنها،  للدفاع  املحامني  من  عللدد  ب�سحبة  ح�سرت  اأ�سماء  وكانت 
زوجها  اأن  مو�سحة  للعدالة،  زوجها  تقدمي  على  املحكمة  وحثت 
اعتاد اأن يجربها على الرق�س اأمام اأ�سدقائه، لكنها رف�ست هذه 

املرة.
حتدثت  املا�سي،  الأ�سبوع  الإنرتنت  على  ن�سر  الللذي  الفيديو  ويف 
اأ�سماء عن كيفية قيام زوجها واأ�سدقائه بتمزيق ماب�سها قبل اأن 

يجربوها على اجللو�س وحلق �سعر راأ�سها واإحراقه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عند اأي كمية وقود يجب اإعادة تعبئة خزان ال�سيارة؟
حذر خبريان يف جمال ال�سيارات من نفاد وقود ال�سيارة اأثناء قيادتها، وقال اإن تكرار حدوث هذا الأمر قد يلحق 

�سررا كبريا باملحرك، وقد ينتهي الأمر بتحمل تكلفة اأكرب بكثري من اإعادة تعبئة ال�سيارة بالوقود.
وقال اخلبريان اإنه يف�سل اأن يبقى يف خزان الوقود نحو ربع كمية الوقود، قبل اإعادة تعبئته ثانية، بح�سب ما ذكر 
موقع ديلي اأوناين الربيطاين. واأو�سح اخلبريان اأن نزول موؤ�سر الوقود يف ال�سيارة اإىل ما دون الربع قد يت�سبب 
مب�سكات خطرية للمحرك ويلحق به �سررا كبريا، الأمر الذي يت�سبب ملالك ال�سيارة بخ�سائر باهظة على املدى 
باأ�سرتاليا �سيتف  البعيد جراء عمليات الت�سليح الاحقة. وقال اخلبري يف النادي امللكي لل�سيارات يف كوينزلند 
اأن تنتهي يف  اأن الروا�سب واملخلفات املوجودة يف خزان الوقود ميكن  �سبالدينغ هناك خماطر بطريقتني، الأوىل 

فلرت الوقود، وهذا يف حد ذاته يتطلب بع�س اأعمال ال�سيانة كما نقل موقع "ياهو 7".
باهظا  مبلغا  اإ�ساحها  يكلف  قد  التي  البنزين  م�سخة  يف  تكمن  �سبالدينغ  اإىل  بالن�سبة  الأكللرب  امل�سكلة  اأن  غري 
باعتقاده. وقال �سبالدينغ اإن تكلفة اإ�ساح امل�سخة قد ترتاوح بني 500 و1000 دولر، ورمبا يكون ال�سرر �ساما 
ال�سيارة  تكلفة قطر  ناهيك عن  باهظة  تكلفة  دفع  اإىل  باملالك  الأمللر  ينتهي  وبالتايل  اإ�ساحها،  ي�ستحيل  بحيث 
و�سحبها من مكان تعطلها. من جهته قال اخلبري يف نقابة ال�سائقني والطرق الوطنية الأ�سرتالية روبرت يونو�س 

اإن ال�سيارات القدمية عر�سة لنفاد الوقود اأ�سرع من ال�سيارات احلديثة يف العادة.
اأن  الوقود، م�سددا على  نفاد  نتيجة  بالأ�سرار  اأكر عر�سة لإ�سابتها  الفولذي  ال�سيارات ذات اخلزان  اإن  واأ�ساف 

ال�سيارات احلديثة ذات خزانات الوقود البا�ستيكية ل تلحق بها اأ�سرار.
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ال�سوكولتة الداكنة حتمي من مر�س خطري
الداكنة  ال�سوكول  تناول كميات قليلة من  اأن  درا�سة طبية حديثة  ك�سفت 

يوميا، يخف�س من �سغط الدم يف فرتة زمنية ق�سرية ل تتجاوز ال�سهر.
الربتغالية،  بكوميربا  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  يف  باحثني  وبح�سب 
امل�ساد  "الفافونول"  مبركب  بغناها  تتمتع  الللداكللنللة  ال�سوكولتة  فللاإن 

لاأك�سدة.
اأنه يخف�س من مقاومة الأن�سولني  "الفافونول" الإيجابية  ومن مزايا 

وينظم الوزن، كما اأنه ي�سرع من التئام اجلروح اأي�سا.
الداكنة  ال�سوكولتة  مللادة  من  كميات  الدرا�سة  يف  �سباب  م�ساركون  ومنح 
على مدار �سهر كامل، وطلب منهم األ يتناولوا اأغذية اأخرى حتتوي على 

دقيقة. لنتائج  التو�سل  �سبيل  "الفافونول" يف 
تناول  من  عند  املرتفع  الللدم  �سغط  معدلت  يف  حت�سنا  النتائج  واأظللهللرت 
ال�سوكولتة الداكنة طيلة مدة التجربة مقارنة باأولئك الذين اأكلوا اأغذية 

اأخرى بن�سب متوا�سعة من الكاكاو.
يف  ال�سغط  لنخفا�س  اإللليللهللا  التو�سل  مت  الللتللي  النتائج  العلماء  واأرجللللع 

ال�سرايني، وكذلك ما يعرف بل"ال�سرتخاء الوعائي".
وياأمل القائمون على الدرا�سة اأن جتعل نتائجهم من ا�ستهاك هذا النوع 

من ال�سوكولتة، تدبريا وقائيا ل�سحة القلب.

هذا التمرين يقي من الإ�سابة بال�سكري
ميكن ال�سيطرة على مر�س ال�سكري من النوع الثاين عن طريق احلفاظ 
يذكره  ملللا  ووفللقللاً  بانتظام،  الريا�سية  التمارين  وممللار�للسللة  الن�ساط  على 
�سخ�س  كللل  على  هللنللاك متللريللن مهم يجب  ال�سكري،  مللر�للس  اخللللرباء يف 

م�ساب بال�سكري اأو معر�س خلطر الإ�سابة به التفكري مبمار�سته.
يف  التحكم  بانتظام" على  "اجلري  ي�ساعد  الدرا�سات  من  العديد  بح�سب 
الوزن والتقليل من خطر الإ�سابة بداء ال�سكري من النوع 2. كما ي�ساعد 
وي�ساهم يف  فعالية،  اأكر  ب�سكل  الأن�سولني  ا�ستخدام  على  اجل�سم  اجلري 

خف�س م�ستويات الغلوكوز على املدى الق�سري والطويل. 
الغلوكوز  ن�سبة  زيادة  اإىل  توؤدي  فاإن ممار�سة اجلري  �سبق،  اإىل ما  اإ�سافة 
بدوره  وهللذا  الطاقة،  على  للح�سول  اجل�سم  ع�سات  ت�ستخدمها  التي 

ي�ساعد يف خف�س م�ستويات الغلوكوز يف الدم على املدى الق�سري.
املعاجلة الأكر فعالية للغلوكوز ت�ساعد اجل�سم على  للخرباء فاإن  ووفقاً 
البعيد،  املدى  على  الدم  ال�سكر يف  م�ستويات منخف�سة من  على  احلفاظ 

وفق ما نقلت �سحيفة "اإك�سرب�س" الربيطانية. 

اأف�سل توقيت ل�سفر احلامل
تعتقد الكثري من الن�ساء اأن احلمل 
يتعار�س مع ال�سفر خلطورته على 
�سحة  فللمللا  واجلللنللني.  الأم  �سحة 

هذا العتقاد؟
لللاإجللابللة علللللى هلللذا اللل�للسللوؤال قال 
زيدنتوبف  بلليللرت  يللللان  اللللدكلللتلللور 
مبدئياً  يللتللعللار�للس  ل  احللللملللل  اإن 
ملللع اللل�للسللفللر، ولللكللن علللللى احلامل 
الللنللقللاط، حتى ل  النللتللبللاه لبع�س 
تواجه متاعب �سحية تف�سد متعة 

ال�سفر.
الن�ساء  اأمرا�س  اأخ�سائي  واأو�سح 
لل�سفر  توقيت  اأف�سل  اأن  الأمللللاين 
هللو الثلث الللثللاين مللن احلللمللل، اأي 
بللني الأ�للسللبللوع 12 والأ�للسللبللوع 24، 
الأول من  الللثلللللث  مللتللاعللب  وتللكللون 
قد  والتعب  الغثيان،  مثل  احلمل، 
يكون  ل  اجل�سم  اأن  كما  تللا�للسللت، 
حد  اإىل  احللللملللل  بلللعلللبء  ملللثلللقلللًا 

كبري.
�سرورة  اإىل  زيللدنللتللوبللف  واأ�للللسللللار 
ال�سفر  اإىل قواعد ولوائح  النتباه 
اخلللللا�للللسللللة بلللل�للللسللللركللللات الللللطللللريان 
ل  اإذ  البحرية،  املللاحللة  و�للسللركللات 
الطريان  �للسللركللات  بللعلل�للس  تلل�للسللمللح 
بلل�للسللفللر احللللللواملللللل اعللللتللللبللللاراً من 
ال�سركات  وبع�س   ،36 الل  الأ�سبوع 
ل تلل�للسللمللح بللاللل�للسللفللر اعلللتلللبلللاراً من 
�سركات  وتللعللد   .28 الللللل  الأ�لللسلللبلللوع 
اأكللر �سرامة يف  البحرية  املاحة 
الغالب  يف  ت�سمح  فا  ال�ساأن،  هذا 
ب�سفر احلوامل اعتباراً من اأ�سبوع 
اأ�سار  جانبه  ومللن  الل24.   احلمل 
اإىل  األللربيللنللغ  كري�ستيان  الللدكللتللور 
اأن احلللامللل غللالللبللاً مللا تللعللاين من 
ال�سفر  فلللاإن  لللذا  الأوردة،  متاعب 
بالقطار اأو بال�سيارة، الذي تتخلله 
اأف�سل من  توقف ق�سرية،  فرتات 

ال�سفر بالطائرة.

اآمرب روز حامل 
بطفلها الثاين

حامل  اأنللهللا  روز   الللنللجللمللة  اآملللرب  ك�سفت 
الك�سندر  زوجللهللا  مللن  اللللثلللاين،  بطفلها 

ادواردز.
ون�سرت روز عرب �سفحتها اخلا�سة على 
اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي، �سورة 
الفحو�سات  اإحللدى  اإجرائها  خللال  لها 

الطبية اخلا�سة باحلمل.
باأن  للغاية  متحم�سة  اأنللهللا  روز  واأكللللدت 
اأنللللهللللا حلللاملللل يف طفل  تلللخلللرب حمللبلليللهللا 
الأكرب  ابنها  اأن  عللن  ك�سفت  كما  �سبي، 
�سيكون  اأنلله  جللدا  �سعيد  "�سيبا�ستيان" 

الأكرب". "الأخ 
بعيد  احللتللفلللللت  قلللد  روز  اآملللللرب  وكلللانلللت 
حتظى  حلليللث  ملللوؤخلللراً،  الل35  ملليللادهللا 
واحدة  وتللعللدُّ  الللعللامل،  يف  كبرية  ب�سعبية 
التوا�سل  على مواقع  امل�ساهري  اأهم  من 

الجتماعي.

القطة املتوح�سة تهزم رجلني وكلبا
تعر�س رجان بريطانيان اإىل كمني غري متوقع، ووقعا 
�سحيتني لهجوم غريب، اإذ وجدا نف�سيهما يف موقف ل 

يح�سدا عليه، وخرجا من املعركة مهزومني.
فبينما كان رجل ي�سري رفقة كلبه، تفاجاأ بقطة تهاجم 
الللذود عن كلبه، هاجمت  اأن بداأ الرجل يف  الكلب. وبعد 
وفللق ما ذكرت  اأر�للسللا،  به  اأطللاحللت  اأن  اإىل  الرجل  القطة 

�سحيفة "مريور"، الربيطانية .
املوقف من خال  تهدئة  القطة  حللاول �ساحب  وعندما 
الإم�ساك بها، ف�سل يف ذلك اأكر من مرة، قبل اأن تهرب 
اللذين  الرجلني  لتهاجم  جمللددا  وتعود  بعيدة،  القطة 
املراقبة  كللامللريات  امل�سهد  والتقطت  وقفها.  عللن  عجزا 
التوا�سل  و�للسللائللل  على  وا�للسللع  ب�سكل  وانت�سر  املللكللان،  يف 
الجتماعي، وتبادله كثريون على اأنه موؤ�سر على العداء 

الدائم بني القطط والكاب.

�سحلية تبي�س وتلد 
لحلللظ علللللمللاء اأحلليللاء اأ�للسللرتاللليللون نللوعللاً مللن ال�سحايل، 

يبي�س ويلد يف ظاهرة فريدة.
ليرتز" هذا  "بيولوجي  جملة  يف  ن�سرت  درا�سة  وح�سب 
الأ�سبوع، لحظ باحثون من جامعة �سيدين اأن ال�سحلية 
و�سعت ثاث بي�سات، ثم ولدت �سحليًة حيًة �سغرية من 

احلمل نف�سه  بعدها باأ�سابيع.
ال�ساحل  هو  الأ�سا�س  موطنه  ال�سحايل  من  النوع  وهللذا 
باأرجل  �سغرياً  ثعباناً  كاأنها  وتبدو  لأ�سرتاليا،  ال�سرقي 
املللرة الأوىل يف العامل التي  اأنها  �سغرية.  وذكللر العلماء 
لللنللوع من  واحلللد،  اآن  بي�س يف  وو�للسللع  فيها ولدة  تللوثللق 
الفقاريات. وقالت قائدة فريق البحث كاميا ويتنغتون، 
ندر�س  "كنا  واأ�سافت:  للغاية"،  ا�ستثنائي  "اكت�ساف  اإنه 
اإحدى  اأن  لحظنا  عندما  الكائنات  لهذه  الللوراثللة  علم 
اأجنبت  اأ�سابيع  عللدة  وبعد  بي�سات،  ثللاث  ت�سع  الإنلللاث 
حلظة  الوليد  هللذا  روؤيلللة  كانت  اأخلللرى.  �سغرية  �سحلية 
املاحظة  هللذه  اإن  ويتنغتون  وقللالللت  للغاية".  مللثللرية 

جعلت هذه ال�سحلية "اأغرب ال�سحايل يف العامل".

هريتا .. اآخر الدببة القطبية يف برلني
ك�سفت حديقة احليوان تاير بارك يف برلني عن ا�سم طال 
انتظاره ل�سيف جديد، دي�سم دب قطبي عمرها 4 اأ�سهر.

منحت الدي�سم التي ولدت يف الأول من دي�سمرب املا�سي 
اأكللرب نللادي كللرة قللدم يف العا�سمة  ا�سم هريتا، وهللو ا�سم 

الأملانية.
وداخل احلظرية، لعبت هريتا مع اأمها تونغا، ما اأ�سفى 

بهجة على الأجواء التي تابعها م�سورون.
عر�سا  ركلها  قبل  الكامريات،  اأمللام  بالكرة  هريتا  لعبت 

اإىل اآخر بركة.
الكرة  واأحلل�للسللرت  تونغا  ذهللبللت  الأم،  حلللنللان  اإظللهللار  ويف 

لبنتها.
بعد  فجاأة  كنوت،  برلني،  يف  �سهري  قطبي  دب  اآخللر  نفق 

اإ�سابته مبر�س عام 2011 عن عمر ناهز 4 اأعوام.
واأخفقت عدة ديا�سم  ولدت منذ ذلك احلني يف الو�سول 

اإىل �سن البلوغ.  اأوليفيا وايلد ، احلائزة على جائزة اأف�سل خمرج لل�سينما، خالل حفل توزيع جوائز CinemaCon يف ل�س فيجا�س - رويرتز

اأغاين حب يف 
اأوباما ومي�سيل

الغنائية  وال�ساعرة  املغنية  حولت 
اإحباطها  باريلز  �سارة  الأمريكية 
الرئا�سية  النتخابات  نتيجة  من 
اأغاين  بكتابة  فن  اإىل   2016 عللام 
حب يف الرئي�س الأمريكي ال�سابق 

باراك اأوباما وزوجته مي�سيل.
"و�سط  اجلللديللد  األبومها  ويعك�س 
كيو�س"  ذا  "اأميد�ست  الفو�سى" 
انتخاب  ملللن  وا�للسللتلليللاءهللا  قلللللقللهللا 
الرئي�س دونالد ترامب من ناحية 
الجتماعية  للللللحللركللات  ودعللمللهللا 
مبا فيها حركات متكني املللراأة من 

ناحية اأخرى.
"و�سط  اإن  لرويرتز  باريلز  وقالت 
اأن  حقيقة  اإىل  ي�سري  الفو�سى" 
وكاأنه  يل  بالن�سبة  يللبللدو  الللعللامل 
الوقت  ن�سف  �ساخن  �سفيح  على 

هذه الأيام".
عاما"،   39" بلللاريلللللللز  واأ�لللسللليلللبلللت 
ال�سهرة  اإىل  طريقها  عرفت  التي 
الفردية  بللاأغللنلليللتللهللا   2007 عللللام 
�سوجن"،  "لف  حب"  "اأغنية 
ب�سدمة عندما غادر اأوباما البيت 

الأبي�س.
اأكتب  نللعللم،  "افتقدهما.  وقللالللت 

اأغاين حب فيهما".
واأ�سافت "هكذا تعاملت مع حزين 
لذا،  اختفيا.  عندما  ب�سدق  واأملللي 
اأكللتللب لللهللمللا اأغللللان ..هللللي مللن نوع 
"اأفتقدكما".. اإنها طريقة لطيفة 
اأعلللللرف اأي  لللتللو�للسلليللل ملل�للسللاعللر مل 

طريقة اأخرى لنقلها".

كيف يهربون الأ�سلحة الفتاكة على منت الطائرات؟
�سكل  على  يدوية  وقنابل  اآلية  ن�سف  ر�سا�س  بندقية 
زجللاجللة عللطللر، مللن بللني الللعللديللد مللن الأ�للسلللللحللة التي 
املطارات  عرب  تهريبها  جللوا  امل�سافرين  بع�س  حللاول 

الأمريكية.
وتعترب هذه الأ�سلحة غري العادية من بني الأ�سلحة 
الأكللللر غللرابللة الللتللي �للسللادرتللهللا الأجلللهلللزة الأمللنلليللة يف 
بللحلل�للسللب ملللا ذكلللللرت �سحيفة  املللللطللللارات الأملللريكللليلللة 

"مريور" الربيطانية.
وكانت اإدارة النقل والأمن الأمريكية "TSA" حازت 
�سرفية  عاملية  جللوائللز  وهللي  "ويبي"،  جللوائللز   3 على 

لامتياز على �سبكة الإنرتنت، العام املا�سي.
والآن ت�ستخدم الإدارة �سعبيتها غري املتوقعة كفر�سة 
يجب"  ل  اأو  يجب  "ما  معرفة  يف  املتابعني  مل�ساركة 
وباخت�سار  ال�سفر جوا،  امل�سافر حمله معه عند  على 
ي�ستغل �سهرته يف توعية امل�سافرين من خال املن�سات 
املختلفة على تويرت وفي�سبوك واإن�ستغرام، بح�سب ما 

نقلت ال�سحيفة عن وكالة اأ�سو�سيتد بر�س.
وقال مدير الإعام الجتماعي يف اإدارة النقل والأمن 

�سفحات  اأن  هي  القول  "خا�سة  جون�ستون  ديفيد 
امل�سافرين  جتعل  لدينا  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
اأكر اإطاعا حتى يكون لديهم جتربة اأف�سل وحترر 
اأي  بلله،  القيام  عليهم  يجب  مبا  القيام  من  �سباطنا 
البحث عن املمثلني ال�سيئني"، يف اإ�سارة ملن يحاولون 

تهريب الب�سائع املمنوعة.
الوكالة  ت�ساركها  التي  الغريبة،  الأ�سياء  بع�س  ومن 
بحجم  ملللذراة  الجتماعي،  التوا�سل  �سفحات  على 
اجللليللب، وحللقلليللبللة يللد بللراقللة مللع مللفللا�للسللل نحا�سية، 
وولعللللللة �للسللجللائللر علللللى �للسللكللل ر�للسللا�للسللة كلللبلللرية من 
امل�سد�سات  مللن  الللكللثللري  اإىل  بللالإ�للسللافللة  اأفللغللانلل�للسللتللان، 
والفوؤو�س واخلناجر، كما مت �سبط بندقية على �سكل 

كامريا يف مطار لغارديا يف نيويورك.
اأحدهم وجللدت �سندوقا  اأن  املهربات،  اأبللرز  ومن بني 
الأمر  هذ  ودفللع  �ساروخية،  بقذائف  مليئا  كرتونيا 
�سوؤال  اإىل  هللاواي  ليهيو يف  الأمللن يف مطار  ب�سابط 
وكانت  القذائف حقيقية،  كانت هذه  اإذا  امل�سافر عما 

حقيقية بالفعل.

نيكول كيدمان مب�سهد موؤثر
التقطت عد�سات م�سوري البابارتزي �سور للممثلة الأ�سرتالية  نيكول 
 The كيدمان  خال ت�سويرها اأحد امل�ساهد املوؤثرة يف م�سل�سلها اجلديد

.Undoing
وظلللهلللرت نلليللكللول يف اللل�للسللور وكللاأنللهللا تلل�للسللرخ وتللبللكللي مللرتللديللة معطفاً 
اإنها جت�سد  يف العمل دور معاجلة نف�سية، ويج�سد املمثل  �ستوياً، حيث 
اللللذي يفقد يف ظلللروف غام�سة  الللربيللطللاين هلليللو غللرانللت دور زوجللهللا 

فتعي�س حياة م�سطربة.
باأن نيكول كيدمان  اأنه يف الفرتة الأخرية انت�سرت �سائعات تفيد  يذكر 
اأ�سبحت ت�سع �سعراً م�ستعاراً بدل من �سعرها الذي فقدته بالكامل، لكن 

.% موقع "غو�سيب كوب" اأكد اأنها ق�سة ملفقة وكاذبة بن�سبة 100 


