عملية ا�ستباقية بالقطيف تنتهي مبقتل � 6إرهابيني

•• الريا�ض-وكاالت:

ك�شفت رئا�سة �أمن الدولة ال�سعودية �أم�س الأربعاء ،عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل
�إجرامي و�شيك يف القطيف واال�ستدالل على وكر للإرهابيني يف عملية ا�ستباقية
والق�ضاء على  6منهم والقب�ض على �أحدهم.
وبح�سب ما جاء على وكالة الأنباء ال�سعودية «وا�س»� ،صرح املتحدث الر�سمي لرئا�سة
�أمن الدولة ب�أنه نتيجة ملتابعة جهاتها املخت�صة لأن�شطة العنا�صر الإرهابية مبحافظة
القطيف ،ر�صدت م�ؤ�شرات قادت بعد حتليلها �إىل الك�شف عن وجود ترتيبات لتنفيذ
عمل �إجرامي و�شيك واال�ستدالل على منزل ببلدة اجل�ش باملحافظة اتخذوا منه
وكراً لهم ومنطلقاً لأن�شطتهم التي ي�ستهدفون بها �أمن البالد ومقدراتها و�سلمها
االجتماعي ،و�إعاقة وتعطيل م�شاريع التنمية بالقطيف.
وعلى �إثر هذه املعلومات با�شرت اجلهات املخت�صة بالرئا�سة فجر االثنني املوافق 1
-1440 -5هـ عملية �أمنية ا�ستباقية مت مبوجبها حما�صرة املنزل �سالف الذكر
وال��ذي ك��ان يتواجد بداخله �سبعة من املطلوبني �أمنياً وقامت بتوجيه النداءات
لهم لت�سليم �أنف�سهم �إال �أنهم مل ي�ستجيبوا وبادروا ب�إطالق النار على رجال الأمن،
الأمر الذي اقت�ضى التعامل مع املوقف باملثل لتحييد خطرهم واملحافظة على حياة
الآخرين من املارة وال�ساكنني يف حميط املوقع.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:47 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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حممد بن را�شد ي�صدر مرا�سيم
بتعيني وترقية �أع�ضاء يف
ال�سلطة الق�ضائية ب�إمارة دبي

«تنفيذي وزراء الإعالم العرب» يتبنى املقرتح
الإماراتي باعتماد الت�سامح حمورا فكريا لـ 2019

•• الريا�ض -وام:

•• دبي -وام:

�أ�� �ص ��در � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جمل�س
الوزراء ،رعاه اهلل ،ب�صفته حاكماً
لإم ��ارة دب��ي املرا�سيم �أرق ��ام  6و
 7و  9 ، 8و  10ل�سنة 2019
بتعيني وترقية �أع�ضاء يف ال�سلطة
الق�ضائية يف دبي.
ون ��� ّ�ص امل��ر��س��وم رق ��م  10ل�سنة
 2019ع� �ل ��ى ت ��رق� �ي ��ة رئي�س
النيابة د .ب�ك��ري ع�ب��داهلل ح�سن
ال���س�ي��د� ،إىل درج ��ة حم��ام��ي عام
�ام��ة ،وامل��ر��س��وم رقم
بالنيابة ال�ع� ّ
 6ل���س�ن��ة  2019ع �ل��ى تعيني
�أحمد ن�صر حممد ن�صر ،قا�ضياً
يف املحاكم االبتدائ ّية يف حماكم
دبي ،واملر�سوم رقم  7على �إعارة
القا�ضي نف�سه م��ن حماكم دبي
�إىل جهاز الرقابة املال ّية ،وذلك
مل ُ �دّة �سنة واح��دة جُت �دّد تلقائ ّياً،
ع�ل��ى �أن ي�ت�ح� ّم��ل ج �ه��از الرقابة
املال ّية راتب القا�ضي املُعار وكا ّفة
ُم���س�ت�ح� ّق��ات��ه ال��وظ �ي �ف � ّي��ة طوال
فرتة الإعارة.
(التفا�صيل �ص)2

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�أقر املكتب التنفيذي لوزراء الإعالم العرب خالل اجتماع الدورة العادية
العا�شرة يف الريا�ض ام�س ،املقرتح الإم��ارات��ي القا�ضي باعتماد املحور
الفكري ملجل�س وزراء االع�ل�ام ال�ع��رب لعام  2019حت��ت ع�ن��وان «دور
و�سائل الإع�لام العربي يف تعزيز ثقافة الت�سامح» ،حيث مثل الإمارات
يف االجتماع �سعادة من�صور �إبراهيم املن�صوري مدير عام املجل�س الوطني
للإعالم الذي تر�أ�س وفد الدولة .و�أ�شاد املن�صوري بقرار املكتب التنفيذي
ملجل�س وزراء الإع�لام العرب الذي تقدمت به دولة الإم��ارات ،م�ؤكداً �أن
�أي جهد تقوم به و�سائل الإعالم العربية يف ن�شر وتعزيز ثقافة الت�سامح
ي�ستند ال�سرتاتيجية وطنية �شاملة للت�سامح ت�شارك فيها جميع الأطراف
املعنية ،كما يتطلب تعميق قيم الت�سامح والتعاي�ش امل�شرتك واالنفتاح
على الثقافات وال�شعوب يف املجتمع من خالل الرتكيز على هذه القيم
(التفا�صيل �ص)7
وخا�صة لدى الأجيال اجلديدة.
حممد بن را�شد خالل اطالقه ال�سيا�سة الوطنية للمجتمعات ال�سكنية احليوية (وام)

ا�ستقبل الفائزين بجائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للإبداع الريا�ضي

حممد بن را�شد يعتمد ال�سيا�سة الوطنية للمجتمعات ال�سكنية احليوية ويوجه اجلهات املعنية بالتطبيق

•• دبي -وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل»� ،أن
دولة الإمارات بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» ،ت�ضع جودة حياة املواطنني

و�إ��س�ك��ان�ه��م ع�ل��ى ر�أ� ��س �أول��وي��ات ح�ك��وم��ة الإم � ��ارات ،وتعمل
على التطوير امل�ستمر وحتقيق اال�ستدامة يف ه��ذا القطاع
املحوري .جاء ذلك خالل �إطالق �سموه ،لل�سيا�سة الوطنية
للمجتمعات ال�سكنية احليوية ،والتي تت�ضمن جمموعة من
ال�ضوابط واملعايري اخلا�صة املجتمعات ال�سكنية يف الدولة،
وذل��ك لتطوير وتعزيز التجارب احلياتية ،وتقدمي منوذج

جديد يف احلياة يف الدولة ،ومبا يتوافق مع ر�ؤية الإمارات
 2021و�أجندتها الوطنية ،و�صو ًال ملئوية الإمارات .2071
من جهة �أخرى التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دبي ظهر ام�س الفائزين بجائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للإبداع الريا�ضي يف دورتها العا�شرة(.التفا�صيل �ص)19-2

اليماين :الرئي�س هادي وافق على متديد اتفاق احلديدة

م�صرع  15حوثيا بانفجار بالي�ستي �أثناء حماولة �إطالقه ب�صعدة
•• اليمن-وكاالت:

لقي نحو  15عن�صراً من ميلي�شيات احلوثي م�صرعهم
ب��ان�ف�ج��ار � �ص��اروخ بالي�ستي �أث �ن��اء عملية �إط�ل�اق فا�شلة
مب�ن�ط�ق��ة �آل ال �ط �ي��ار مب��دي��ري��ة جم��ز مب�ح��اف�ظ��ة �صعدة
احلدودية �أق�صى �شمايل اليمن .
و�أف� ��ادت م���ص��ادر العربية �أن عنا�صر امليلي�شيات وبينهم
خ�براء �إط�لاق �صواريخ كانوا ي�ستعدون لإط�لاق �صاروخ
بالي�ستي باجتاه الأرا�ضي ال�سعودية لكنه انفجر فيهم عند
�ساعات ال�صباح الأوىل.
وك��ان��ت ق��وات حتالف دع��م ال�شرعية يف اليمن ق��د ن�شرت
يف وقت �سابق فيديو يوثق بع�ضاً من انتهاكات امليلي�شيات
احلوثية املدعومة من �إيران ،خا�ص ًة يف ما يت�صل با�ستخدام

الأماكن ال�سكنية واملدنيني لأغرا�ض ع�سكرية.
ويت�ضمن الفيديو �أو ًال لقطات جوية مل�ستودع �أ�سلحة يف
مديرية رازح مبحافظة �صعدة .ويظهر الفيديو م�سلحني
قرب �شاحنة يحملونها ،ويبدو بو�ضوح �أنها و�سط منطقة
�سكنية مكتظة بالبيوت.
وت���س�ت�خ��دم ميلي�شيا احل��وث��ي امل�ن��اط��ق الآه �ل��ة بال�سكان،
لأغرا�ض ع�سكرية .ويف هذا ال�سياق ،يظهر الفيديو �أي�ضاً
�أط �ف��ا ًال برفقة مقاتلني حوثيني يف م��در��س��ة “بقعة بني
�صفوان” يف احلجلة قرب �صنعاء.
�إىل ذل��ك� ،أك��د وزي��ر اخلارجية خالد اليماين �أن الرئي�س
عبدربه من�صور ه��ادي واف��ق خ�لال اجتماعه مع املبعوث
الأممي مارتن غريفث�س على متديد فرتة اتفاق احلديدة،
على �أن يتم و�ضع برنامج زمني جديد لإمتام االتفاق.

لكنه �أو�ضح يف ت�صريحات ،نقلتها عنه �صحيفة “ال�شرق
الأو�سط”� ،أن ال�شرعية مل تتفق مع االنقالبيني على عقد
�أي م�شاورات �سيا�سية �أو اقت�صادية جديدة.
و�أو�ضح اليماين �أن احلكومة �أك��دت للمبعوث اخلا�ص �أن
ف�شل جولة �ستوكهومل يف �إحراز تقدم يف امللف االقت�صادي،
�سيجعلها تتخذ �إجراءات حلل م�شكالت مواطنيها.
وك�شف اليماين �أن احلكومة طالبت الدول الراعية للعملية
ال�سيا�سية مبمار�سة �ضغوط على املبعوث الأمم��ي مارتن
غريفيث�س واجل�نرال باتريك كامريت رئي�س جلنة �إعادة
االنت�شار ،لتنفيذ اتفاق �ستوكهومل.
كما �أو�ضح �أنه مت ت�سليم هذه الدول حما�ضر وملخ�صات
واردة من احلديدة النتهاكات امليلي�شيات التي حتدث حتى
�أثناء تواجد اجلرنال كامريت باملدينة.

موانئ عاملية ترف�ض �سفن �إيران ..و�شركات ال�شحن تهجر البالد

 9ماليني �شخ�ص يف  34دولة
ا�ستفادوا من م�شاريع «�سقيا الإمارات»

•• دبي-وام:

�أعلنت م�ؤ�س�سة «�سقيا الإمارات» �أن �أكرث من  9ماليني �شخ�ص يف 34
دولة حول العامل ا�ستفادوا من م�شاريعها التي نفذتها حتى نهاية عام
 2018بالتعاون مع عدد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات اخلريية الرائدة.
جاء ذلك مبنا�سبة اختتام مبادرات «�سقيا الإمارات» � -إحدى امل�ؤ�س�سات
العاملة حتت مظلة «م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية»
 لعام زايد  2018والتي �شملت  6م�شاريع ومبادرات جمتمعية.(التفا�صيل �ص)9

الب�شري :جهات �أجنبية تت�آمر على ال�سودان وت�سعى لرتكيعه
•• اخلرطوم-وكاالت:

�أكد الرئي�س ال�سوداين ،عمر الب�شري ،ام�س الأربعاء� ،أن
«هناك جهات تت�آمر على ال�سودان وت�سعى لرتكيعه».
و�أ�شار الب�شري يف كلمة �ألقاها خالل تظاهرة م�ؤيدة
ل�ل�ح�ك��وم��ة ام ����س ل��وج��ود «�أج� �ن ��دات خ��ارج �ي��ة ت�سعى
ل�ت��دم�ير ال �� �س��ودان» ،م��و��ض�ح�اً �أن امل�ت�ظ��اه��ري��ن �ضد
احلكومة يف الأي��ام املا�ضية ُي ��دارون من دول معادية
لل�سودان.
ورف�ض الب�شري دعوات له بالتنحي ،وقال �إنه م�ستعد
لت�سليم ال�سلطة لكن فقط م��ن خ�لال االنتخابات.
وت ��أت ��ي ت�ل��ك ال�ت���ص��ري�ح��ات ب�ع��د ث�لاث��ة �أ� �س��اب �ي��ع من
احتجاجات تطالب برحيله.
وج��اء خطاب الب�شري قبل �ساعات من تنظيم م�سرية
معار�ضة �إىل الهيئة الت�شريعية الوطنية يف �أم درمان،
امل��دي�ن��ة ال �ت��و�أم ل�ل�خ��رط��وم ،ل�ت�ق��دمي م��ذك��رة تطالب
با�ستقالة الب�شري.
واع�ت�بر �أن «ال ب��دي��ل ع��ن احل ��وار ال��وط�ن��ي والرجوع

لالنتخابات» ،حيث اعترب �أن من يريد ال�سلطة عليه �أن
يلج�أ ل�صناديق االقرتاع .و�شدد الرئي�س ال�سوداين على
�أن ال�سلطات لن تفرط «يف حماية ال�شعب وممتلكاته».
وق ��ام ن�ح��و  300م�ت�ظ��اه��ر ي�ه�ت�ف��ون «ح��ري��ة� ،سالم،
ع��دال��ة» ب ��إغ�لاق ط��ري��ق رئي�سي يف �أم درم ��ان� ،إال �أن
��ش��رط��ة م�ك��اف�ح��ة ال���ش�غ��ب ��س��ارع��ت �إىل �إط�ل�اق الغاز
امل�سيل للدموع لتفريقهم ،كما �أكد �شهود عيان لوكالة
«فران�س بر�س».
و ُي�ع�ت�بر ال�ت�ج�م��ع امل ��ؤي��د للب�شري الأول م�ن��ذ اندالع
االح�ت�ج��اج��ات امل�ن��اوئ��ة للحكومة يف �أن �ح��اء ال�سودان
ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ي .وم �ن��ذ دي �� �س �م�بر ،ي���ش�ه��د ال�سودان
تظاهرات غا�ضبة بعد قرار احلكومة رفع �أ�سعار اخلبز
ثالثة �أ�ضعاف ،يف وقت تعاين البالد من نق�ص حاد يف
العمالت الأجنبية وت�ضخم بن�سبة .70%
وحت��ول��ت االح�ت�ج��اج��ات ال�ت��ي ان��دل�ع��ت يف ال�ب��داي��ة يف
بلدات وقرى قبل �أن تنتقل �إىل اخلرطوم� ،إىل جتمعات
مناه�ضة للحكومة و�صفها حمللون ب�أنها �أك�بر حتد
يواجهه نظام الب�شري منذ �سنوات.

�أوروبا تدرج الأمن الداخلي الإيراين �ضمن قائمة الإرهاب
•• عوا�صم-وكاالت

غزل ايطايل بالفو�ضى الفرن�سية

مع احلكومة يف روما ومع ال�شارع يف باري�س:

لهذا يرتدي �سالفيني ودي مايو ال�سرتة ال�صفراء!

•• الفجر  -مار�سيل بادوفاين  -ترجمة خرية ال�شيباين

ملاذا قرر ماتيو �سالفيني ولويجي دي مايو فج�أة ارتداء ال�سرتة ال�صفراء
وفتح جبهة غري م�سبوقة مع احلكومة الفرن�سية؟ ماتيو �سالفيني ولويجي
دي مايو نائبان لرئي�س جمل�س الوزراء الإيطايل ،فهل يرتقي هجومهما
اىل مرتبة �إع�لان حرب من ال�سلطة التنفيذية الإيطالية على نظريتها
الفرن�سية؟ ه��ذه ه��ي الأ�سئلة ال�ت��ي �شغلت «ال�صفحات االوىل» جلميع
ال�صحف اليومية الإيطالية منذ الثالثاء  8يناير .وجدير باالهتمام،
مالحظة تركيز و�سائل الإع�لام على هذا املو�ضوع يف �شبه اجلزيرة ،على
(التفا�صيل �ص)13
العك�س متاما من التحفظ الفرن�سي.

�أكد م�سعود بومله� ،أمني عام رابطة املالحة الإيرانية،
�أن نحو  95%من العمليات التجارية الإيرانية تتم
عرب البحر ،وه��و ما يجعل التجارة عرب الأ�سطول
البحري يف غاية الأهمية بالن�سبة للإيرانيني.
وقد جاء كالم بومله هذا يف حوار له مع وكالة الأنباء
العمالية الإي��ران�ي��ة “�إيلنا” ،حيث �أك��د �أن �شركات
ال�شحن البحري التي تتعاون ب�أي �شكل من الأ�شكال
م��ع ال��والي��ات املتحدة ت��رك��ت م��وان��ئ �إي ��ران ،كما �أن
غالبية م��وان��ئ ال �ع��امل منعت الأ� �س �ط��ول التجاري
ال�ب�ح��ري الإي� ��راين م��ن دخ��ول�ه��ا ،وه��و م��ا �أ ّث ��ر على
عدد العاملني بقطاع الأعمال البحرية الذي �شهد
انخفا�ضاً بلغ .40%
�إىل ذل��ك� ،أ�ضاف االحت��اد الأوروب��ي وح��دة خمابرات
�إي��ران �ي��ة ل�ق��ائ�م��ة الإره� � ��اب ،ردا ع�ل��ى حم��اول��ة �شن
ه�ج�م��ات �إره��اب �ي��ة ل���ص��ال��ح ال �ن �ظ��ام الإي� � ��راين على
الأرا�ضي الأوروبية.
وق��ال االحت ��اد ،يف ب�ي��ان ام����س� ،إن��ه �أ��ض��اف �إيرانيني
اثنني و�إدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة املخابرات
الإيرانية� ،إىل قائمة الإرهاب اخلا�صة باالحتاد.
و�أ�ضاف بيان االحت��اد الأوروب��ي “تبنى املجل�س هذا

الإدراج يف �إطار رده على هجمات �أحبطت م�ؤخرا على
�أرا�ض �أوروبية».
وات�ف��ق وزراء ال ��دول الأع���ض��اء ب��االحت��اد يف اجتماع
يف بروك�سل ،الثالثاء ،على ه��ذا الإج��راء ال��ذي بد�أ
تنفيذه الأربعاء ويعني جتميد �أ�صول املدرجني.
و��ش�ه��دت دول �أوروب� �ي ��ة ع ��دة ،يف الأ� �ش �ه��ر الأخ �ي�رة،
حم��اوالت �شن هجمات �إرهابية قادتها خاليا تابعة
للنظام الإيراين يف دول فرن�سية عدة.
ومن �أبرز هذه املحاوالت ،التخطيط مل�ؤامرة �إرهابية
يف العا�صمة الفرن�سية باري�س ،جنحت �أجهزة �أمنية
يف دول �أوروبية ب�إحباطها ،قبل �أ�شهر.
وكان االدعاء الأملاين قد وجه االتهام ر�سميا ،يف يوليو
املا�ضي� ،إىل الدبلوما�سي الإي��راين �أ�سد اهلل �أ�سدي،
كونه ك ّلف زوجني يف بلجيكا لتنفيذ خمطط �إرهابي
كان ي�ستهدف جتمعا �ضخما للمعار�ضة الإيرانية يف
العا�صمة الفرن�سية باري�س.
و�ألقت ال�سلطات الأملانية القب�ض يف وقت �سابق من
يوليو اجل ��اري على �أ� �س��دي ،يف مدينة �أ�شافنبورغ
الأملانية بناء على مذكرة توقيف �أوروبية.
ويف بلجيكا ،نفذت الأجهزة الأمنية ،ال�صيف املا�ضي،
خم�س عمليات مداهمة ترتبط بق�ضية حماولة �شن
هجوم على جتمع املعار�ضة الإيرانية.

تعرث ت�شريع �أمريكي يت�ضمن
معاقبة «مقاطعي �إ�سرائيل»
•• وا�شنطن-وكاالت:

رد الدميقراطيني على نف�س الوتر

ترامب يخفف لهجته جتاه
اجلدار و«االغالق» م�ستمر!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

قبل ��س��اع��ات م��ن كلمة دون��ال��د ت��رام��ب ...وال�ت��ي مل تغري �شيئا ،دعت
�صحيفة “نيويورك تاميز” ،الثالثاء  8يناير ،امل�شاهدين اىل االنتباه
للأكاذيب الرئا�سية بالنظر اىل “تاريخ ترامب مع الأك��اذي��ب ،وعدم
الدقة واملبالغات» .ا�ستعمل الرئي�س الأمريكي لهجة �أخف ،و�أ�شار نادرا
اىل جداره ال�شهري على احلدود بني الواليات املتحدة واملك�سيك ،وكانت
ت�سع دقائق �أ�شار فيها اىل �أ�شياء غري ذات بال( :التفا�صيل �ص)10

مل يتمكن جمل�س ال�شيوخ الأمريكي
من �إقرار ت�شريع يعيد الت�أكيد على
الدعم الأمريكي للحلفاء يف ال�شرق
الأو�سط ،مبا يف ذلك �إجراء ملعاقبة
الأم �ي�رك � �ي �ي�ن ال ��ذي ��ن يقاطعون
�إ� �س��رائ �ي��ل ،وذل � ��ك ب���س�ب��ب خالف
�سيا�سي داخلي متخ�ض عن �إغالق
جزئي للحكومة االحت��ادي��ة .وجاء
الت�صويت بواقع � 56صوتا مقابل
 44ل�صالح «قانون تعزيز الأمن
الأم�ي�رك ��ي يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط»،
ل �ك �ن��ه ي �ق ��ل ع� ��ن ال �� �س �ت�ي�ن �صوتا
ال�ل�ازم��ة لإق � ��راره .وت�ع�ه��د معظم
دميقراطي جمل�س ال�شيوخ بعرقلة
جميع الت�شريعات �إىل �أن يجري
ال �ت �� �ص��وي��ت ع �ل��ى م �� �ش��روع قانون
لإن �ه��اء الإغ�ل��اق ،منتقدين رفاق
ت��رام��ب اجل�م�ه��وري�ين مل�ساندتهم
ط�ل�ب��ه  5.7م�ل�ي��ار دوالر لتمويل
ج ��دار ع�ل��ى احل� ��دود م��ع املك�سيك
قبل معاودة فتح احلكومة.
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الإمارات ت�شارك يف اجتماع تن�سيقي « الإمارات للدرا�سات » يطلق مبادرة « �إهداء �إ�صدارات عام زايد »
للتح�ضري للوزاري العربي الأوروبي

•• القاهرة -وام:

02

�شاركت دولة الإمارات يف اجتماع تن�سيقي عقد ام�س مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية يف
القاهرة على م�ستوى املندوبني الدائمني للتح�ضري لالجتماع الوزاري العربي الأوروبي املقرر عقده
يف بروك�سل  4فرباير املقبل .مثل الدولة يف االجتماع � ..سعادة جمعة مبارك اجلنيبي �سفري الدولة
لدى جمهورية م�صر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وناق�ش االجتماع املو�ضوعات املدرجة على م�شروع ج��دول �أعمال اجتماع وزراء اخلارجية العرب
ونظرائهم الأوروبيني وذلك يف �إطار التح�ضريات للقمة العربية الأوروبية الأوىل التي تعقد يف م�صر
يومي  24و 25فرباير.

•• �أبوظبي  -وام:

�أعلن مركز الإم��ارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية عن
مبادرة جديدة ب�إهداء جمموعة من �إ�صداراته لأ�صحاب ال�سمو
و�سمو ال�شيوخ وكبار امل�س�ؤولني يف الدولة وخمتلف امل�ؤ�س�سات
الوطنية واجلهات الإعالمية والثقافية والفكرية وال�سفارات
والبعثات الدبلوما�سية داخل الدولة.
وت�أتي مبادرة « �إه��داء �إ��ص��دارات ع��ام زاي��د « التي مت �إعالنها
خالل م�ؤمتر �صحفي عقده ام�س يف مقره ب�أبوظبي ،بعد �أيام
قليلة على اختتام الفعاليات اخلا�صة بعام زاي��د عام 2018

الذي كان �أعلنه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة «حفظه اهلل» ،احتفا ًء بالذكرى املئوية مليالد
املغفور له ،ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه.
وتت�ضمن املبادرة توزيع جمموعة من �إ�صدارات املركز اخلا�صة
بتاريخ و�سرية و�إجنازات القائد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل ن�ه�ي��ان ،رح�م��ه اهلل ،وه��ي :ك�ت��اب « ب�ق��وة االحت ��اد� :صاحب
ال�سمو ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان ..القائد والدولة»،
وك �ت��اب «م�ن�ه��ج ال���ش�ي��خ زاي ��د يف ب �ن��اء دول ��ة االحت � ��اد» ،وكتاب
«زايد امل�ؤ�س�س» ،وكتاب «م�سرية زايد ..بناء الإن�سان وت�أ�سي�س
البنيان» ،وكتاب «�أوائ��ل زاي��د» ،وكتاب «مالمح اال�سرتاتيجية

القومية يف النهج ال�سيا�سي ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة».
وي�سعى مركز الإم ��ارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية
م��ن خ�ل�ال ه��ذه امل �ب��ادرة �إىل �إث� ��راء جمتمع دول ��ة الإم� ��ارات
بفكر املغفور له ،ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل
ث��راه ،وفل�سفته وخمتلف جوانب حياته ،و�صفاته ال�شخ�صية
والقيادية ،والتعريف ب�إجنازاته ،رحمه اهلل ،واجلهود الكبرية
التي بذلها يف ت�أ�سي�س دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ،ويف
قيادتها والت�أ�سي�س لنه�ضتها امل�شهودة حتى غ��دت منوذجاً
يحتذى به �إقليمياً وعاملياً.

حممد بن را�شد يعتمد ال�سيا�سة الوطنية للمجتمعات ال�سكنية احليوية ويوجه اجلهات املعنية بالتطبيق
•• دبي -وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي «رع��اه اهلل»� ،أن دول��ة الإم ��ارات بقيادة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل»،
ت�ضع جودة حياة املواطنني و�إ�سكانهم على ر�أ�س �أولويات حكومة الإمارات،
وتعمل على التطوير امل�ستمر وحتقيق اال�ستدامة يف هذا القطاع املحوري.
جاء ذلك خالل �إطالق �سموه بح�ضور الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،لل�سيا�سة
الوطنية للمجتمعات ال�سكنية احل�ي��وي��ة ،وال�ت��ي تت�ضمن جمموعة من
ال�ضوابط واملعايري اخلا�صة املجتمعات ال�سكنية يف الدولة ،وذلك لتطوير

وتعزيز التجارب احلياتية ،وت�ق��دمي من��وذج جديد يف احل�ي��اة يف الدولة،
ومبا يتوافق مع ر�ؤية الإمارات  2021و�أجندتها الوطنية ،و�صو ًال ملئوية
الإمارات .2071
وقال �سموه  « :هدفنا توفري جتربة حياة متكاملة لكل مواطن  ..ولي�س
جمرد مكان لل�سكن  ..نريد جمتمعات �سكنية جتمع النا�س  ..وتعزز من
�صحتهم وتالحمهم املجتمعي  ..وتتكامل فيها �أدوار القطاعات واجلهات
احلكومية  ..لتعزيز جودة احلياة يف الإمارات « .
و�أ�ضاف �سموه  « :نبد�أ اليوم الت�أ�سي�س ملرحلة جديدة يف تطوير املجتمعات
ال�سكنية احل�ي��وي��ة  ..جم�ت�م�ع��ات �سكنية ت�سهل ح �ي��اة ج�م�ي��ع املواطنني
دون ا�ستثناء  ..يكونون هم يف قلب ت�صميمها  ..وي�ساهمون يف حت�سينها
وتطويرها «  .ووجه �سموه اجلهات امل�س�ؤولة عن املجتمعات ال�سكنية بالبدء
بتطبيق ال�سيا�سة وتفعيل �ضوابطها عن ت�صميم و�إن�شاء كافة امل�شاريع

ال�سكنية على م�ستوى الدولة ،واال�ستفادة من م�ضمونها لرفع م�ستويات
ج��ودة احل�ي��اة .وتهدف ال�سيا�سة الوطنية للمجتمعات ال�سكنية احليوية
والتي طورها الربنامج الوطني لل�سعادة وجودة احلياة بالتعاون مع برنامج
ال�شيخ زايد للإ�سكان� ،إىل حتديد مبادئ ومعايري جديدة لتوفري جمتمعات
�سكنية تعزز جودة حياة ال�سكان واملجتمع ،مبا ين�سجم مع �أهداف الأجندة
الوطنية جلودة احلياة لتطوير مدن وجمتمعات حيوية ذات مرافق وبنية
حتتية متكاملة ،وتر�سيخ ثقافة وطنية ت�شجع الرتابط املجتمعي ومنط
احلياة ال�صحي والن�شط.
وت�سلط ال�سيا�سة ال�ضوء على  6مقومات حمورية للمجتمعات ال�سكنية
احليوية يف الإم ��ارات وه��ي املوقع الأن�سب وامل��راف��ق املتكاملة واملجتمعات
املرتابطة و�أماكن للحياة التفاعلية وامل�شاركة الثقافية والأنظمة الذكية.
وتركز املقومات ال�ستة على توفري املوقع الأن�سب ال��ذي يقلل من العزلة

يف الأح�ي��اء ال�سكنية وي��زي��د �سهولة احل��رك��ة والتوا�صل ،وي�سهل يف نف�س
الوقت الو�صول �إىل جميع املرافق ال�ضرورية ،بالإ�ضافة �إىل توفري مزيج
من امل��راف��ق العامة وال�سكنية لإن�شاء حي �سكني متكامل ،ودعمه ب�شبكة
طرق متطورة تتيح لل�سكان الو�صول �إىل معظم الوجهات براحة و�سرعة،
وب��االع�ت�م��اد على الأن�ظ�م��ة ال��ذك�ي��ة ال�ت��ي ت�ساعد على ا�ستخدام البيانات
لتح�سني جودة حياة ال�سكان .و�ستت�ضمن املجتمعات ال�سكنية طبقًا لل�سيا�سة
مرافق تدعم املواطنني يف خمتلف جوانب احلياة وتوفر لهم جتربة �سكنية
غنية ،من خالل عدد من املرافق كاحلدائق امل�شرتكة التي جتمع املواطنني
وت�ضمن تالحمهم املجتمعي ،واملرافق الريا�ضية التي ت�ضمن منط حياة
ن�شط و�صحي لهم� ،إ�ضافة �إىل برامج اجتماعية وثقافية لدعم الرتابط
والتوا�صل بني �أفراد املجتمع ال�سكني ،وت�شجيعهم على امل�ساهمة يف حت�سني
وتطوير هذا املجتمع.

حممد بن را�شد ي�صدر مرا�سيم بتعيني وترقية �أع�ضاء يف ال�سلطة الق�ضائية ب�إمارة دبي
•• دبي -وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء ،رعاه اهلل ،ب�صفته حاكماً لإمارة دبي املرا�سيم �أرقام»»6
و»»7و «»9« ،»8و « »10ل�سنة  2019بتعيني وترقية �أع�ضاء يف ال�سلطة
الق�ضائية يف دبي.
ون�ص املر�سوم رقم « »10ل�سنة  2019على ترقية رئي�س النيابة د .بكري
ّ
عبداهلل ح�سن ال�سيد� ،إىل درجة حمامي عام بالنيابة العامّة ،واملر�سوم رقم
« »6ل�سنة  2019على تعيني �أحمد ن�صر حممد ن�صر ،قا�ضياً يف املحاكم
االبتدائ ّية يف حماكم دب��ي ،واملر�سوم رق��م «»7على �إع��ارة القا�ضي نف�سه من
حماكم دبي �إىل جهاز الرقابة املال ّية ،وذل��ك مل ُ�دّة �سنة واح��دة جُت�دّد تلقائ ّياً،
على �أن يتح ّمل جهاز الرقابة املال ّية رات��ب القا�ضي املُعار وكا ّفة مُ�ستح ّقاته
الوظيف ّية طوال فرتة الإعارة.
ون��� ّ�ص املر�سوم رق��م « »8ل�سنة  2019ب�ش�أن ترقية ُق�ضاة يف حماكم دبي،
على ترقية ق�ضاة التمييز� :أحمد عبداهلل حممد ح�سني ،وعمر يون�س �سعيد
جعرور ،و�أحمد �إبراهيم �سيف عبيد ،وبطي �سلطان بطي ال�شام�سي� ،إىل بداية
مربوط الدرجة الأوىل لقا�ضي متييز �أول.
وترقية ُق�ضاة اال�ستئناف الأُول� :صالح حممد �صالح الكندي ،وحممد مبارك
عبيد ال�سبو�سى ،ورا�شد حممد خالد ال�سمريي ،و�سعيد �سامل عبيد بن �صرم،
و�سعيد هالل حميد الزعابي ،ود� .سيف �أحمد علي احلداد احلازمي ،وجمال
��س��امل �سعيد اجل��اب��ري ،ود .جا�سم حممد علي ع�ب��داهلل احلو�سني ،وحممد
�سعيد �صالح م�ق��رم ،وحم�م��د جا�سم حممد ال�شام�سي ،ود .خليل �إبراهيم
حممد �إبراهيم ،وعلي عبداهلل علي الذباحي ،وخالد يحيى طاهر احلو�سني،
وح�سن را�شد �سعيد احليمر ،ود .نعيم عبدالعزيز �سامل الكثريي ،ود� .أحمد
ح�سن حممد املطوع ،ود .جمال ح�سني �أحمد ال�سميطي ،ود .عبداهلل �سيف
عبداهلل ال�شام�سي ،ود .علي ح�سن �إبراهيم كلداري ،ومن�صور حممد �شريف
العو�ضي ،وعمر حممد مريان حممد ،وحممد ماجد حممد بالعبد ،و�شهاب

�أحمد حممد ال�شحي ،وع��ادل �أحمد حممد اجل�سمي ،وعبدالرحمن حممد
عبدالرحمن العو�ضي ،وحممد �أحمد را�شد عبداهلل النعيمي ،وطارق يعقوب
يو�سف �أحمد اخلياط� ،إىل بداية مربوط الدرجة الثانية لقا�ضي متييز.
ن�ص املر�سوم كذلك على ترقية ُق�ضاة اال�ستئناف :عبداهلل �سعيد مطر
كما ّ
بن الحج الفال�سي ،وجا�سم حممد �إبراهيم البلو�شي ،وحامد عبدالرحمن
فلكناز وحممد �شريف فلكناز ،وفهد را�شد بطي ال�شام�سي ،وعمر عبدالعزيز
�أمر اهلل كرم�ستجي ،و�سامل خادم �سرور املع�صم ،وبدر عي�سى حممد ال�سمت،
وعبداللطيف حممد علي �سلطان العلماء ،وعبداهلل �أحمد علي الكيتوب ،وبدر
�أحمد حممد اجل�سمي ،و�أيوب علي حامت حممد مال �أهلي ،و�سامل حممد �سامل
القايدي ،وحممد عبا�س �صالح ح�سني الرئي�سي ،و�أحمد عبدالواحد �أحمد
حممد �آل علي� ،إىل بداية مربوط الدرجة الثالثة لقا�ضي ا�ستئناف �أول.
وترقية ُق�ضاة املحاكم االبتدائ ّية الأُول :ابت�سام علي را�شد �سيف بدواوي،
وعبدالرحمن نا�صر عبدالكرمي العمادي ،وخالد مبارك غامن كن�شام ،وجمال
حمد عبيد ال�شحي ،و�أحمد ثابت حممد العامري ،و�شيخة حمد عبيد الغفلي،
وخالد عبيد حميد املن�صوري ،وفاطمة �إ�سماعيل حممد حممود ،وجا�سم حممد
�إبراهيم الزرعوين� ،إىل بداية مربوط الدرجة الرابعة لقا�ضي ا�ستئناف.
كما ن�ص املر�سوم ذاته على ترقية ُق�ضاة املحاكم االبتدائ ّية :حممد علي حممد
�أح�م��د ال�ب�ن��اي ،وب��در حممد خ��ال��د م��ان��ع ال�سمريي ،ود .خ��ول��ة علي عبداهلل
العبدويل ،وعجيل عبداهلل را�شد عبداهلل مانع املهريي ،وحممد �أحمد مراد
�أحمد احلجاج ،وعلي �سيف عبداهلل �سيف ال�شام�سي ،وحميد دروي�ش حممد
علي ال�شحي ،وحممد دروي�ش حممد م�صبح �أحمد ،و�سعيد مالك �أحمد مالك
بن �شاهني ال�شحي� ،إىل بداية مربوط الدرجة اخلام�سة لقا�ضي ابتدائي �أ ّول.
ون�ص املر�سوم رقم  /9/ل�سنة  2019ب�ش�أن ترقية �أع�ضاء نيابة على �أن يُر ّقى
املُحامون العامّون :حممد علي ر�ستم بوعبداهلل ،وحمد جمعه بالل اخلاليف،
و�إ�سماعيل �أحمد حممد مليح ،وعلي ح�سن عبداهلل املرزوقي ،و�سامي �سامل
حممد ال�شام�سي ،ود .علي حميد علي بن خامت ،ووليد علي خليفة الفقاعي،
ويو�سف حممد فوالد ح�سن فوالد ،و�إ�سماعيل علي ح�سن مدين ،و�صالح حممد

علي بوفرو�شه الفال�سي� ،إىل بداية مربوط الدرجة الأوىل ملُحامي عام �أ ّول.
كما ن�ص املر�سوم على ترقية رُ�ؤ��س��اء النيابة الأُول :خالد �أم�ين عبدالرحيم
الزرعوين ،ووليد حممد عبدالرحمن البناي ،وعي�سى حممد �سبت حممد،
ويون�س ح�سني حممد البلو�شي ،ود .حممد ح�سني �أحمد بن علي احلمادي،
وحممد ح�سن عبدالرحيم عبداهلل ،و�أحمد حممد مال اهلل احلمادي ،وعبد
الرحمن حممد را�شد نا�صر املعمري ،ود .ح�سني علي حممد الناعور النقبي،
وحممد علي �سعيد خلف النقبي ،وخالد �سامل عامر العلوي� ،إىل بداية مربوط
الدرجة الثانية ملُحامي عام.
وترقية رُ�ؤ�ساء النيابة� :أحمد مراد �أحمد ،وفي�صل عبدامللك م�صطفى �أهلي،
و�أح �م��د عي�سى ح�سن العظب امل�ط��رو��ش��ي ،ود .علي حممد علي احلو�سني،
وحممد �شريف عبداهلل �آل علي ،ود .حممد �سليمان حممد احلمادي ،و�سامل
�أحمد �سعيد بن خ��ادم ،و�شهاب �أحمد حممد �صالح ،ويو�سف حممد عبداهلل
ح��اج��وين ال��زرع��وين ،وط��ارق �أح�م��د حممد البلو�شي ،وعلي حممد عبداهلل
ق���س��وم ال�ن�ق�ب��ي ،وحم�م��د ع �ب��داهلل حم�م��د زك��ري��ا �آل ع�ل��ي ،وم�ن���ص��ور عبداهلل
عبدالرحمن املحمد ،ونبيل �أحمد را�شد اخل��دمي ،ويعقوب يو�سف احلمادي،
وخليفة ها�شم حممود الدرمكي ،ود .خالد علي �صالح اجلنيبي ،وحممد عامر
عمر كده ،وعبداهلل حممد عبداهلل �أهلي ،وخالد حممد �صالح اجل�سمي ،وفهد
عبدالعزيز الزرعوين� ،إىل بداية مربوط الدرجة الثالثة لرئي�س نيابة �أ ّول.
كما ن�ص ذات املر�سوم على ترقية رُ�ؤ�ساء النيابة املُ�ساعِ دين :عبداهلل �سلطان
حممد �سلطان ال�شريف ،و�أحمد عبداهلل �أحمد حممد العطار ،ود .وليد ح�سن
جا�سم حممد احلو�سني ،ود .عبداهلل علي بيك حممد امل��ازم ،وخلفان حممد
خلفان الريوان ال�شام�سي ،وحممد عبدالعزيز عبداهلل عزيز �آل عمر ،وخمي�س
�سعيد خمي�س عبيد �آل �سعد ،وطارق �أحمد را�شد �أحمد �أبو�سهم النقبي ،و�شعيب
علي حامت حممد �أهلي ،ود .حممد �سامل �أحمد �سيف الكيومي ،وخالد �أحمد
عبداهلل حمد العامري ،وعبداهلل حممد �أحمد عبداهلل �آل علي ،وعمار حممد
عبداهلل حممد املرزوقي ،وعادل خليفة عبيد حممد احلمودي ،وحممد حمد
ح�سن رقيط ،وعمار �أحمد حممد �أحمد ظنحاين� ،إىل بداية مربوط الدرجة

الرابعة لرئي�س نيابة.
وترقية وك�لاء النيابة الأُول :عبد الرحمن نا�صر ح�سن �إب��راه�ي��م ،و�أحمد
�إب��راه �ي��م ع �ل��ي احل� �م ��ادي ،وع�ي���س��ى ح���س��ن ع �ب��داهلل ن��ا� �ص��ر ،وي��و� �س��ف �أمني
عبدالرحمن العلي ،وحممد ح�سن حممد �آل علي ،و�سعيد علي نقيب عبداهلل،
وحممد دروي����ش حممد ال�شحي ،ورا��ش��د عبيد �إب��راه�ي��م الغمال�سي ،ونهري
ف��اروق ع�ب��داهلل احلبي�شي ،وم�ب��ارك ح�سن �سامل ال��وح��داين ،وفي�صل حممد
�إب��راه�ي��م احل�ل��و ،وفهد عبدالكرمي م�ب��ارك ها�شل ،و�أح�م��د �إب��راه�ي��م عبداهلل
علي ،وفهد �سيف �إبراهيم حممد بن طوق ،وعلي حممد خلف �سعيد ،و�أحمد
يو�سف جمعة �آل علي ،ونا�صر حممد نا�صر املعمري ،و�إ�سماعيل �إبراهيم �أحمد
بو�شرين ،وماجد عبدالرحيم عبداهلل امل�لا ،و�سلطان �سيف �إبراهيم حممد
بن طوق ،ومكتوم عبيد علي ال�شام�سي ،ونا�صر �سعيد حممد �أحمد املحرزي،
وعلي حممد �سامل املال ال�سويدي ،ورا�شد ح�سن �أحمد البنا ،وعثمان حممد
ح�سن املرزوقي ،وخالد ح�سن حممد املطوع ،و�أحمد حممد ح�سن متيم �إىل
بداية مربوط الدرجة اخلام�سة لرئي�س نيابة مُ�ساعِ د.كما ن�ص املر�سوم على
ترقية وكالء النيابة :ميرتا �إبراهيم عبداهلل مدين ،وخالد عبداهلل �أحمد علي
حممد ح�م��ادي ،وم�صعب �سامل علي حممد مطر احلو�سني ،و�صالح �أحمد
حممد �صالح ال�شحي ،وخالد علي حممد عبيد القطامي ال�سويدي ،ومرمي
ح�سن خلف حممد احلو�سني ،ون��وره خ��ادم ��س��رور املع�صم ،وع�ب��داهلل �صالح
حممد عبداهلل رئي�سي ،و�سامل حممد خليفة عبداهلل امل��رر ،ورا�شد عبداهلل
عبدالرزاق علي العو�ضي ،ومنال حممد جمعة عبدالرحمن القطان املالكي،
وميثاء �إبراهيم حممد يو�سف ،ون��ورة �إبراهيم الرئي�سي ،وحمد علي حممد
علي العلي ،ووليد عبداهلل �أحمد حم�سن العامري ،وحميد حممد �سامل حميد
ال�شام�سي ،ونا�صر حممد عي�سى حممد احللو ،وعي�سى جمعة عبيد خمي�س بن
عابد املهريي ،وعادل عبدالعزيز �أحمد �صالح علي الرادمي� ،إىل بداية مربوط
الدرجة ال�ساد�سة لوكيل نيابة �أ ّول .ويُعمل باملر�سومني « »6و « »7اعتباراً من
 29نوفمرب  ،2018واملرا�سيم �أرقام « ،»8و» ،»9و» »10اعتباراً من الأول
من يناير  ،2019و ُتن�شر جميعها يف اجلريدة الر�سمية.

من�صور بن زايد :الإمارات تطبق �أعلى املعايري للحد من ظاهرة التغري املناخي حفاظا على الأجيال القادمة
•• �أبوظبي -وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة على �أن الإمارات ُتطبق �أعلى املعايري للحدٍ من ظاهرة
التغري املناخي ،وت�أثرياتها ال�سلبية على الدولة.
وقال �سموه �إن الت�صدي لظاهرة التغري املناخي �أولوية رئي�سة �أمام حكومة
الإم ��ارات �ضمن ُخططها امل�ستقبلية لتحقيق التنمية امل�ستدامة؛ وذلك
ً
حفاظا على الأجيال القادمة م�ضيفا �سموه �أن احلفاظ على البيئة مل يعد
خيا ًرا �أمام الدول ،بل �أ�صبح �إلزا ًما و�ضرور ًة مُلحة �أمام اجلميع.
ج��اء ذل��ك خ�لال ت��ر�ؤ���س �سموه الجتماع املجل�س ال ��وزاري للتنمية ،حيث
اط�ل��ع املجل�س على تقرير ب�ش�أن نتائج م �ب��ادرة االرت �ق��اء ب ��الأداء البيئي،
وال��ذي مت �إطالقه يف االجتماعات ال�سنوية حلكومة الإم��ارات يف �سبتمرب
 2017بهدف تطوير منظومة متكاملة لالرتقاء بالأداء البيئي وتعزيزه

يف ال��دول��ة ،ومب��ا ي�ساهم يف بناء اقت�صاد متنوع م�ستدام وحتقيق التنمية
امل�ستدامة وحماية الأنظمة البيئية.
كما ناق�ش املجل�س يف هذا ال�صدد تقريرا حول مبادرة جودة الهواء بدولة
الإمارات ،حيث حققت احلكومة امل�ستهدفات املطلوبة بالن�سبة مل�ؤ�شر جودة
الهواء العاملي يف الفرتة من  2014وحتى الآن.
واطلع املجل�س �أي�ضاً على تقريرين ب�ش�أن نتائج انعقاد االجتماع الثالث
وال��راب��ع ملجل�س الإم ��ارات للتغري املناخي والبيئة لعام  ،2018وم��ا مت
طرحه من حتديد �أولويات العمل للتكيف مع التغري املناخي يف قطاع البنية
التحتية والبيئة وال�صحة؛ وذلك بهدف زيادة القدرة على التكيف مع هذا
التحدي وما له من �أثر على القطاعات التنموية الرئي�سية ،هذا �إىل جانب
�أهمية تعزيز التعاون مع اجلهات االحتادية واملحلية والقطاع اخلا�ص ،يف
امل�شاركة يف تنفيذ املبادرات املجتمعية الرائدة يف جمال اال�ستدامة وحماية
البيئة و�سالمة املجتمع.

وناق�ش املجل�س �أي�ضا ت�شكيل « جلنة اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر» ،والتي
تهدف �إىل تعزيز تناف�سية وتنوع االقت�صاد الوطني ،والقائم على املعرفة
واالبتكار ،وتر�سيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئي�س لال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر على امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،بالإ�ضافة �إىل جذب وا�ستقطاب
وت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر.
وتهدف اللجنة � ً
أي�ضا �إىل تو�سيع قاعدة الإنتاج وتنوعه ،ونقل وا�ستقطاب
التكنولوجيا امل�ت�ط��ورة وامل�ع��رف��ة وال �ت��دري��ب ،وزي ��ادة ت��دف��ق اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة يف القطاعات ذات الأولوية مبا يحقق التنمية املتوازنة
وامل�ستدامة ،والعمل � ً
أي�ضا على خلق فر�ص عمل تنموية وطنية يف املجاالت
املختلفة ،ومب��ا يعود يف النهاية بتحقيق العائد الأف�ضل للموارد املتاحة
وحتقيق قيم م�ضافة عالية القت�صاد الدولة.
ووفقاً لتقرير �صادر من معهد التمويل الدويل ت�صدرت الإمارات العربية
املتحدة دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يف اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر،

والذي و�صل �إىل نحو  11مليار دوالر يف عام  ،2017وهو ما ميثل 22
 %من �إجمايل اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف تلك املنطقة.
واطلع املجل�س على تقرير خا�ص ب�إمكانية تعديل بع�ض �أح�ك��ام القانون
االحت��ادي يف �ش�أن ال�سلع اخلا�ضعة لرقابة اال�سترياد والت�صدير ،وتقرير
خا�ص بال�سيا�سة العامة مل�صرف الإم ��ارات امل��رك��زي� ،إىل جانب تو�صيات
امل�ج�ل����س ال��وط�ن��ي االحت� ��ادي ب���ش��أن م��و��ض��وع « �سيا�سة امل�ج�ل����س الوطني
للإعالم».
كما اطلع على تقارير ديوان املحا�سبة اخلا�صة باحل�ساب اخلتامي ل�شركة
جم�م��وع��ة الإم � ��ارات ل�لات���ص��االت ع��ن ال�سنة امل��ال�ي��ة  ،2017واحل�ساب
اخلتامي للجنة الوطنية للمعار�ض وامل�ؤمترات عن ال�سنة املالية ،2017
واحل�ساب اخلتامي للهيئة العامة للطريان املدين عن ال�سنة املالية 2017
�إ�ضافة �إىل تقرير الدورة ال�سابعة للم�ؤمتر الوزاري حول دور املر�أة يف تنمية
الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي.
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�أخبـار الإمـارات

متديد معر�ض ال�شيخ زايد و�أوروبا :رحلة حتى  31يناير
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت بعثة االحت��اد الأوروب ��ي ل��دى الدولة
متديد فرتة معر�ض “ال�شيخ زايد و�أوروبا:
رح�ل��ة “ ال��ذي ي�ق��ام يف ��ص��رح زاي��د امل�ؤ�س�س
ب��رع��اي��ة وزارة اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون الدويل
حتى  31يناير اجلاري.
وي ��أت��ي تنظيم امل�ع��ر���ض �إح �ي��اء لإرث القائد
امل�ؤ�س�س ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان -
طيب اهلل ثراه  -وامل�ساهمة يف ت�سليط ال�ضوء
على �إجن��ازات��ه املحلية والإقليمية والدولية

وقيمه العديدة كالت�سامح والعطاء والتعاي�ش
والوالء والوطنية والتطوع والعمل الإن�ساين.
ويت�ضمن املعر�ض �صورا فوتوغرافية نادرة
ولقطات فيديو وبع�ضا من مقتنيات ال�شيخ
زاي��د الأوروب�ي��ة وغريها من القطع الأثرية
املرتبطة بالعالقات الثقافية والتاريخية
بني دولة الإمارات و�أوروبا .وعنا�صر املعر�ض
م�ستوحاة من قيم القائد امل�ؤ�س�س امل�شرتكة
م��ع ال �ق �ي��م الأ� �س��ا� �س �ي��ة ل�ل�احت��اد الأوروب� � ��ي
املتمثلة يف ال���س�لام وال���ص��داق��ة والإن�سانية
واالنفتاح على الآخر والوحدة يف التنوع.
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�أكادميية �شرطة دبي حتتفي بالوفود امل�شاركة يف تخريج الدفعة 26
•• دبي-الفجر:

اح�ت�ف��ت �أك��ادمي �ي��ة ��ش��رط��ة دب��ي ب��ر�ؤ� �س��اء وف ��ود دول جمل�س
ال �ت �ع��اون اخلليجي وال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة امل���ش��ارك��ة يف فعاليات
حفل تخريج طلبة الدرا�سات العليا احلا�صلني على درجتي
املاج�ستري وال��دك �ت��وراه وال��دف�ع��ة ال�ساد�سة والع�شرين من
ال�ط�ل�ب��ة امل��ر��ش�ح�ين احل��ا��ص�ل�ين ع�ل��ى ��ش�ه��ادة اللي�سان�س يف
القانون وعلوم ال�شرطة.
وتبادل �سعادة اللواء �أ.د .حممد �أحمد بن فهد ،م�ساعد القائد
العام ل�ش�ؤون الأكادميية والتدريب ،ور�ؤ�ساء الوفود الدروع

ال�ت��ذك��اري��ة يف ه��ذه املنا�سبة ،بح�ضور العميد �أح�م��د رفيع،
مدير �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية ،والعقيد الدكتور ابراهيم ح�سن
املال ،مدير �إدارة اخلدمات يف �أكادميية �شرطة دبي ،وعدد من
ال�ضباط و�أع�ضاء الوفود.
وثمن �سعادة اللواء ابن فهد م�شاركة الوفد ال�شرطية يف حفل
تخريج الدفعة  26لطلبة �أكادميية �شرطة دب��ي ،فيما هن�أ
ر�ؤ�ساء الوفود القيادة العامة ل�شرطة دبي على جناح فعاليات
التخريج التي �أبهرت احل�ضور بفقراتها املتنوعة واالن�ضباط
الكبري ال��ذي �أب��داه الطلبة املر�شحون خ�لال �أداء العرو�ض
الع�سكرية بحرفية.

الإمارات تطلق حملة «نحن ملتزمون» لتحفيز جهود اال�ستدامة عامليا
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل “م�صدر” �أم�س حملة “ “نحن_
ملتزمون “ على و�سائل التوا�صل االجتماعي قبيل انعقاد “ �أ�سبوع �أبوظبي
لال�ستدامة “ بهدف حتفيز املجتمع املحلي والعاملي على امل�شاركة الفاعلة
يف ت�سريع وترية التنمية امل�ستدامة وذلك مب�شاركة �شيوخ ووزراء و�سفراء
وقادة �أعمال ونخبة من املبتكرين ال�شباب للتعبري عن التزامهم جتاه دعم
اال�ستدامة كل من موقعه.
وت�ضم قائمة ال�شخ�صيات امل�شاركة يف الفيديو امل�صور للحملة  -والذي بد�أ
تداوله على من�صات التوا�صل االجتماعي  -كال من معايل ال�شيخ نهيان
بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س
دائ��رة البلدية والتخطيط يف عجمان وال�شيخ زايد بن �سلطان بن خليفة
�آل نهيان ومعايل الدكتور ث��اين بن �أحمد ال��زي��ودي وزي��ر التغري املناخي
والبيئة ومعايل الدكتور �أحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي وزير
دولة ل�ش�ؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة ومعايل الدكتور �سلطان بن
�أحمد اجلابر وزير دولة رئي�س جمل�س �إدارة “م�صدر” ومعايل �أحمد بن

علي حممد ال�صايغ وزير دولة ومعايل املهند�س عوي�ضة مر�شد املرر رئي�س
دائرة الطاقة ومعايل حممد خليفة املبارك رئي�س دائرة الثقافة وال�سياحة
 �أبوظبي و�سعادة عدنان �أمني مدير عام الوكالة الدولية للطاقة املتجددة“�آيرينا” و�سعادة الدكتورة نوال احلو�سني املندوبة الدائمة للدولة لدى
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة “�آيرينا” و�سعادة رزان خليفة املبارك
الع�ضو املنتدب لهيئة البيئة – �أبوظبي و�سعادة �سعيد حممد الطاير الع�ضو
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وحممد جميل الرحمي
الرئي�س التنفيذي لـ “م�صدر” �إ�ضافة �إىل عدد من ال�سفراء املعتمدين لدى
الدولة.
وتعليقا على حملة “نحن_ملتزمون”  ..قال معايل الدكتور ثاين بن �أحمد
الزيودي “ �إن ما تبذله دولة الإم��ارات من تبني �سيا�سات وا�سرتاتيجيات
و�إط�لاق م�شاريع ومبادرات بهدف احلفاظ على البيئة وحتقيق ا�ستدامة
م��وارده��ا الطبيعية وخف�ض م�سببات ت��داع�ي��ات التغري امل�ن��اخ��ي وحتفيز
القطاع اخلا�ص وفئات املجتمع كافة على امل�شاركة يف هذه اجلهود  ..جعلت
منها منوذجا �إقليميا وعامليا بارزا يف هذا املجال”.
و�أ� �ض��اف معاليه “ ت��أت��ي حملة “نحن_ملتزمون” وم��ا ت�ستهدفه من

تعزيز جهود حتقيق اال�ستدامة يف القطاع البيئي �ضمن التزام و�شراكة
القطاع اخلا�ص يف تعزيز جهود الدولة ومواكبة توجهاتها وا�سرتاتيجيتها
والتزامها املحلي والعاملي”.
و�أ�شار �إىل �أن ال��دور ال��ذي يلعبه القطاع اخلا�ص وامل�ب��ادرات التي يطلقها
ومنها “ “نحن_ملتزمون “ ي��واك��ب ت��وج�ه��ات ال��دول��ة بتحقيق توازن
بني احلفاظ على البيئة واال�ستمرار يف ت�سجيل معدالت منو اقت�صادي
عالية”.
من جانبه ق��ال حممد جميل الرحمي �إن اال�ستدامة ت�شكل نهجا يوميا
يلتزم به �أفراد املجتمع على اختالف بيئاتهم وخلفياتهم وهي �شعور جمعي
بامل�س�ؤولية جتاه الق�ضايا العامة التي ت�ؤثر على حياة الب�شر ب�شكل عام ومن
هذا املنطلق جاءت فكرة حملتنا لرت�سخ مفهوم االلتزام باال�ستدامة وحتفز
جميع �أف��راد املجتمع ليكونوا فاعلني يف اتخاذ خطوات عملية جتاه تبني
ق�ضايا اال�ستدامة كل ح�سب تخ�ص�صه واهتماماته.
و�أك��د الرئي�س التنفيذي ل�ـ “م�صدر” �أن حملة “ “نحن_ملتزمون “
تعك�س ب�شكل مبا�شر املو�ضوع الرئي�س لدورة هذا العام من “ �أ�سبوع �أبوظبي
لال�ستدامة “ الذي يناق�ش تقارب القطاعات ودوره يف ت�سريع وترية التنمية
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امل�ستدامة ومن هنا ف�إن م�شاركة �شخ�صيات رفيعة امل�ستوى يف احلملة من
قطاعات خمتلفة تظهر �إمكانية تطبيق معايري اال�ستدامة على نطاق وا�سع
فيما لو ت�ضافرت جهود اجلميع يف هذا الإطار.
وميثل “ �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة “ من�صة عاملية جتمع حتت مظلتها
ر�ؤ�ساء دول ووزراء و�صناع قرار وخرباء قطاعات ومبتكرين وقادة اال�ستدامة
يف امل�ستقبل .وي�ستقطب هذا احلدث �سنويا �أكرث من � 38ألف م�شارك وقد
�شهدت دورة العام  2018الإعالن عن �صفقات جتارية تفوق قيمتها 15
مليار دوالر.
وا�ستجابة للتغريات التي طر�أت على امل�شهد العاملي عمد “ �أ�سبوع �أبوظبي
لال�ستدامة “ �إىل تو�سيع نطاق حماوره لتغطي �إ�ضافة �إىل الطاقة املتجددة
جم��االت وق�ضايا �أخ��رى مبا يتما�شى على نحو �أمثل مع ر�ؤي��ة الإمارات
 2021و�أهداف التنمية امل�ستدامة التي �أقرتها الأمم املتحدة.
وتركز حماور الأ�سبوع ال�ستة على ق�ضايا الطاقة والتغري املناخي واملياه
وم�ستقبل التنقل والف�ضاء والتكنولوجيا احليوية والتكنولوجيا حلياة
�أف�ضل �إىل جانب مو�ضوعني رئي�سني هما ال�شباب والرقمنة اللذين �سيتم
مناق�شتهما �ضمن كل حمور من املحاور.

حتريات �شرطة دبي ُتطلق «�صمام �أمان» يف عام الت�سامح

 700طالب يف «يوم ملكافحة التنمر» �ضد �أ�صحاب الهمم
على فهم وتقبل االختالف بينهم وبني �أ�صحاب الهمم ،واحلد من ثقافة
•• دبي-الفجر:
العنف والعدوانية جتاه بع�ضهم البع�ض وجتاه الأطفال من ذوي الهمم،
د��ش�ن��ت الإدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�ت�ح��ري��ات وامل �ب��اح��ث اجل�ن��ائ�ي��ة يف ��ش��رط��ة دبي ،خا�صة بعدما مت ر�صد حاالت كثرية ،وموافاة ق�سم التوعية اجلنائية بها.
ب�إ�شراف العميد جمال �سامل اجل�لاف ،مدير الإدارة العامة للتحريات
واملباحث اجلنائية� ،أم����س� ،أوىل فعاليات برناجمها اجلنائي التوعوي فعاليات ترفيهية
«�صمام الأم��ان» يف مدر�سة الإم��ارات الدولية «م�ي��دوز» ،عرب حملة «يوم و�أو�ضحت �شيخة العبدويل ،رئي�س ق�سم التوعية اجلنائية� ،أن �إطالق
ملكافحة التنمر» �ضد �أ�صحاب الهمم ،مب�شاركة  700طالبة وطالبة من برنامج «�صمام �أمان» ،ب�إ�شراف العميد جمال �سامل اجلالف ،مدير الإدارة
املرحلة الإبتدائية ،ومن املقرر �أن تنفذ احلملة يف عام الت�سامح� ،ضمن العامة للتحريات واملباحث اجلنائية ،جاء ليوفر التوعية ال�شاملة لكافة
مرحلتها الأوىل ،جوالت ميدانية حافلة باملحا�ضرات التوعوية والفقرات �أف��راد و�شرائح املجتمع ،ح�سب حاجة امل�ؤ�س�سات وال�شركات يف القطاعني
الرتفيهية لنحو  30مدر�سة خا�صة و 40مدر�سة حكومية ،ال�سيما و�إن العام واخلا�ص ،وقالت� :أ�صحاب الهمم م�س�ؤولية اجلميع ،ومن واجبنا
�إط�ل�اق احلملة ج��اء ليلبي تطلعات امل��دار���س احلكومية واخلا�صة نحو ن�شر ثقافة اح�ت��وائ�ه��م وف�ن��ون التعامل معهم لينعموا بحياة �إيجابية
اال�ستفادة من الت�أثري الإيجابي ل�شرطة دبي يف م�ساعدة طلبتها الأ�سوياء و�سعيدة ،حتفزهم على الإبداع و�إظهار مواهبهم وقدراتهم ،وقد �أطلقنا

وتابعت :مت �أي�ضاً ن�شر من�صات توعوية يف �أرج��اء املدر�سة ،بهدف تنمية
فكرة التعاون بني الطلبة ،و�ضرورة التحلي بالأخالق احلميدة ،وت�شجيع
ال�ط�ل�ب��ة ع�ل��ى اال��س�ت�ع��ان��ة ب � � ��إدارة امل��در� �س��ة حل��ل م��ا ق��د ي�ع�تر��ض�ه��م من
م�شكالت.

حملة «ي��وم ملكافحة التنمر» لتكون �أوىل فعاليات برنامج «�صمام �أمان»
يف ع��ام الت�سامح ،حيث �شهدت مدر�سة الإم��ارات الدولية «م�ي��دوز» ،عدة
فعاليات ترفيهية مكنتنا من �إي�صال ر�سائل توعوية عميقة لـ  700طالبة
وطالبة ،ومن بينها :حما�ضرات توعوية قيمة بالغة الإجنليزية قدمها
ك��ل م��ن امل�ل�ازم �أول خالد حممد وع��ري��ف �أول منال اجل��وه��ري� ،إ�ضافة
�إىل فعالية دورية �أمن املدار�س واحل�ضور الطاغي لدوريات �شرطة دبي ت�أثري عميق
الفارهة ،وتوزيع هدايا للطلبة عموماً ،ولأولئك الذين ر�صدت املدر�سة من جانبها قالت �سمر فكري فتوح ن�صر ،م�ساعد مدير مدر�سة الإمارات
حت�سن �سلوكهم خ�لال الفرتة املا�ضية خا�صة ،حيث كانت الهدايا على الدولية «ميدوز» ،م�س�ؤول الفعاليات :نبذل جهوداً كبرية لتوعية الطلبة
�سبيل امل�ك��اف��أة والتحفيز ،لال�ستمرار وموا�صلة ال�ت�ع��اون م��ع زمالئهم حول التنمر وخماطره ال�سلبية ،ولكنا كنا بحاجة لت�أثري �أو�سع و�أعمق
و�أق��وى و�أك�ث�ر فعالية ،وق��د ج��اء التعاون م��ع الإدارة العامة للتحريات
واحرتامهم.
ً
واملباحث اجلنائية يف �شرطة دبي ،انطالقا من و�إدراكنا ويقيننا باملحبة
الكبرية التي يكنها الأطفال ل�شرطة دبي.
من�صات هادفة

«مر�شدات ال�شارقة» تدعم �أطفال ال�سرطان عرب «كعك لأجلهم»
•• ال�شارقة-الفجر:

اختتمت مفو�ضية مر�شدات ال�شارقة ،م�ؤخراً حملة «كعك لأجلهم» ،التي
�شاركت فيها ال��زه��رات من  11-7ع��ام�اً ،ب�صناعة وبيع الكعك ال��ذي مت
تخ�صي�ص ريع مبيعاته ل�صالح جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان ،حيث
جنحت الفتيات يف جمع  18,000درهم �إماراتي.
وان�ط�ل�ق��ت ح�م�ل��ة «ك �ع��ك لأج �ل �ه��م» يف  16ن��وف�م�بر امل��ا� �ض��ي ت��زام �ن �اً مع
انطالق الفعالية ال�سنوية ملفو�ضية مر�شدات ال�شارقة ،التي جاءت حتت
�شعار «حت��دى عقلك» ،و�أُقيمت احلملة يف كلٍ من مول زي��رو  ،6وجامعة
ال�شارقة ،ووزارة الداخلية يف الإم��ارات»دائ��رة اخلدمات الطبية» ،غرفة
جتارة و�صناعة ال�شارقة ،وقلب ال�شارقة ،وخمرج  E88يف مركز اجلواهر
للمنا�سبات وامل�ؤمترات ،والق�صباء الوجهة العائلية والرتفيهية.
ويف ه��ذا ال���ص��دد ق��ال��ت �شيخة عبد ال�ع��زي��ز ال�شام�سي ،م��دي��ر مفو�ضية
مر�شدات ال�شارقة« :حملة كعك لأجلهم هي �إح��دى مبادراتنا التطوعية
والإن�سانية التي نحر�ص على تنظيمها كل عام� ،إذ نهدف من خاللها �إىل
ت�شجيع الفتيات على امل�شاركة يف الأن�شطة اخلريية ،وتعزيز قيم اخلري

والعطاء يف نفو�سهن ،وحثهن على تقدمي يد العون وامل�ساعدة للمحتاجني،
متا�شياً مع ر�ؤية املفو�ضية يف رفد املجتمع بجيل من القياديات القادرات
على حتمل امل�س�ؤولية وامل�شاركة يف بناء الوطن».
و�أ�ضافت ال�شام�سي�« :سعداء بالعطاء الذي قدمته فتياتنا يف حملة هذا
العام ،والذي عك�س مدى �إميانهن وحر�صهن على دعم الق�ضايا املجتمعية
والإن�سانية ،حيث خ�ص�صنا ريع احلملة ل�صالح جمعية �أ�صدقاء مر�ضى
ال�سرطان ،بهدف امل�ساهمة يف توفري العالج لأطفال ال�سرطان الذين توفر
لهم اجلمعية الرعاية والدعم من خالل مبادراتها «.
ومن جانبها قالت الدكتورة �سو�سن املا�ضي ،املدير العام جلمعية �أ�صدقاء
مر�ضى ال�سرطان« :تعك�س حملة «كعك لأجلهم» ،احلر�ص الكبري الذي
توليه مفو�ضية مر�شدات ال�شارقة لدعم الق�ضايا الإن�سانية ،وتعزيز قيم
التكافل وم�ساعدة الآخرين لدى منت�سباتها ،اللواتي عك�سن من خاللها
احل�س الإن�ساين الكبري الذي يتمتعن به ،وحر�صهن على ال�سري يف درب
العطاء ،وهو ما ي�ؤكد �أن موروثات وقيم الآب��اء امل�ؤ�س�سني �ستظل خالدة
و�ستتوارثها الأجيال».
و�أ�ضافت املا�ضي« :اجلهود الكبرية التي ُبذلت من قبل جميع الزهرات،

امل���ش��ارك��ات يف حملة ه��ذا ال�ع��ام �أك ��دت م��دى تعاطفهن و��ش�ع��وره��ن ب�ألآم
�أقرانهن من الأط�ف��ال امل�صابني بال�سرطان ،حيث خ�ص�صت احلملة ريع
مبيعاتها ل�صالح توفري العالج لهم ور�سم الب�سمة على �شفاهم».
ي�شار �إىل �أن حملة “كعك لأجلهم” هي حملة تطوعية ،تنظمها مفو�ضية
مر�شدات ال�شارقة كل عام ،وجنحت احلملة خالل الأعوام املا�ضية يف دعم
العديد من فئات املجتمع املحتاجة من بينهم الأطفال الأيتام ،والأطفال
امل�صابني ب��الأم��را���ض امل�ستع�صية ،والقافلة ال��وردي��ة ،وجمعية الإم ��ارات
ملتالزمة داون  ،ويعد “بيع الكعك” واحداً من تقاليد احلركات الإر�شادية
يف جميع �أنحاء العامل ويعود تاريخه �إىل �أكرث من  100عام.
ُي��ذك��ر �أن احل��رك��ة الإر� �ش��ادي��ة انطلقت م��ن �إم ��ارة ال�شارقة ع��ام ،1973
وتتوجت
وانت�شرت يف بقية �إم��ارات الدولة� ،إذ تطورت احلركة الك�شفية،
ّ
بت�أ�سي�س جمعية م��ر� �ش��دات الإم � ��ارات ع��ام  ،1979وت �ه��دف مفو�ضية
مر�شدات ال�شارقة ،التي حتظى باهتمام ورع��اي��ة قرينة �صاحب ال�سمو
حاكم ال�شارقة� ،سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي ،رئي�س املجل�س
الأع�ل��ى ل�ش�ؤون الأ� �س��رة� ،إىل رع��اي��ة ق��ائ��دات امل�ستقبل ،وم��ده��نّ مب�صادر
الإلهام لي�صبحن مواطنات قادرات على تنمية وطنهنّ  ،والإ�سهام يف تطوير

رب ي�ساعد الفتيات على �إطالق العنان
العامل �أجمع ،من خالل توفري من ٍ
لقدراتهنّ الكامنة ،وتطويرها.
وتهدف جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان التي ت�أ�س�ست عام � ،1999إىل
ن�شر الوعي مبر�ض ال�سرطان ،و�إىل جانب عملها التوعوي تعمل اجلمعية
على تقدمي الدعم املعنوي واملادي لآالف املر�ضى وعائالتهم ممن ت�أثروا
مبر�ض ال�سرطان ،بغ�ض النظر عن جن�سياتهم و�أعمارهم ،وجنحت حتى
الآن يف تقدمي الدعم لآالف امل�صابني بال�سرطان من الأط�ف��ال والن�ساء
والرجال املقيمني يف الإمارات و�أ�سرهم.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سي �أم �سي للرعاية ال�صحية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة اخلدمة
املتطورة للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1129560:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة تر�ست الدارة احل�سابات � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جنائن ال�صحراء للنقليات العامه وال�شحن

تعديل ا�سم جتاري من� /سي �أم �سي للرعاية ال�صحية

Trust Account Management - Sole Proprietorship LLC

CMC HEALTH CARE

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سعيد عبداهلل بن بداح العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فور�س لت�صليح
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 2172767:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سليمان �سيف �سعيد احلب�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عو�ض بدر جعفر الكثريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 1251684:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن�/إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

اىل�/سي �أم �سي للرعاية ال�صحية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
CMC HEALTH CARE- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم ماجنالور
رخ�صة رقم CN 1089543:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة  1*5اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من /مطعم ماجنالور

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مدر�سة املهارات اخلا�صة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1525254:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبدالرزاق حممد �صالح %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن ابراهيم مكي ابراهيم
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

MANGALORE RESTAURANT

اىل/مطعم مدرا�س كورنري
MADRAS CORNER RESTAURANT

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 1180625:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 40000
تعديل لوحة االعالن�/إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من /جنائن ال�صحراء للنقليات العامه وال�شحن
DESERT PARADISES GENERAL TRANSPORTING & CARGO

اىل/دي�سرت باراداي�س للنقليات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
DESERT PARADISE TRANSPORT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�ضافة خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية ()0910018
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نيل كاوت�ش �سبا ذ.م.م
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون هملول للحالقة الرجالية

رخ�صة رقم CN 1200530:قد تقدموا الينا بطلب

رخ�صة رقم CN 2350852:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �سهيل را�شد �سعيد علي النيادي %100

تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة  1*3.5اىل 1*1

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مايا ح�سن حميو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ب�شار عبدالكرمي ا�سماعيل ح�سن الرحمي
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من /نيل كاوت�ش �سبا ذ.م.م
NAIL COUCH SPA LLC

اىل/نيل كاوت�ش �سبا ذ.م.م� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من� /صالون هملول للحالقة الرجالية
HAMLOOL GENTS SALON

اىل/دجي تايفون للت�سجيالت
DJ TYPHOON RECORDS

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع التجيالت ال�صوتية -بالتجزئة ()4762002

NAIL COUCH SPA LLC- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/حذف ق�ص وت�صفيف ال�شعر واحلالقة للرجال فئة ثالثة ()9602101.3

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن

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

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امللكية خلدمات الك�شف
ال�صناعي والتدريب ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1425430:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خمي�س حممد علي تيمور النقبي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد ح�سني عبداهلل ابراهيم
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�سادة /ا�ستوديو
املفرق الرخ�صة رقم CN 1026990:قد ابدوا رغبتهم يف
الغاء االعالن ال�سابق ال�صادر يف جريدة الوحدة يف العدد
رقم  13190بتاريخ /18مار�س 2016/والغاء الرخ�صة.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ثقة االجيال للنقليات
العامة رخ�صة رقم CN 1453354:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد را�شد �سعيد علي الزعابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة احمد حممد علي احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املنى
للتجارة العامة رخ�صة رقمCN 2487166:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

�إعــــــــــالن

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

�إعـــالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة ميتل كرافت�س كون�سرتاكورز
برايفت ليمتد� -أبوظبي (اجلن�سية :الهند) قد تقدمت بطلب �شطب
قيد فرع ال�شركة يف �إمارة ابوظبي (العنوان� :شارع حمدان بن
حممد -قطعة رقم � 28ص.ب )62990 :واملقيدة حتت رقم ( )5065يف
�سجل ال�شركات االجنبية يف الوزارة.
وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة
2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب
املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .
يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا
باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر
على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب - )901(:ابوظبي.
ادارة الت�سجيل التجاري

اعـــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــالن ت�صفيـــــة �شركــــــــة
العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

ملحمة لبون -ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية ل�شركة ملحمة لبون
ذ.م.م بحل وت�صفية ال�شركة املذكورة رخ�صة جتارية
رقم  CN 2491777نعلن نحن امل�صفي القانوين� /أحمد
علي احلو�سني عن بدء ت�صفية ال�شركة املذكورة وعلى
كل من له �أية مطالبات �أن يتقدم مب�ستنداته الثبوتية
وذلك خالل  45يوم من تاريخه وذلك على العنوان
التايل� :أبوظبي -اخلالدية -ثالث بناية خلف املحالت
الكربى� -أمام ق�صر احل�صن -نف�س بناية جموهرات
داما�س �سابقاً -طابق امليزانني -مكتب .02
امل�صفي القانوين�/أحمد احلو�سني لتدقيق احل�سابات

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/ساوند �ستارز خلدمات االفراح
رخ�صة رقم CN 1182405:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة  3.20*2اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من� /ساوند �ستارز خلدمات االفراح
SOUND STARS WEDDING SERVICES

اىل�/ساوند �ستار ايفنت�س
SOUND STAR EVENTS

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الفا الين لتجارة االدوات الكهربائية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1049594:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع�/صالح احمد نا�صر احلارثي من �شريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء� /صالح احمد نا�صر احلارثي من  %51اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمال الدين عمر باالبرا عمر باالبرا
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد رفيق باال�سريي ايثيكال
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداللطيف مارات فيتيل
تعديل لوحة االعالن�/إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من /الفا الين لتجارة االدوات الكهربائية ذ.م.م
ALPHA LINE ELECTRICAL APPLIANCES TRADING LLC

اىل/الفا الين لتجارة االدوات الكهربائية� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
ALPHA LINE ELECTRICAL APPLIANCES TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة املنا�صري
رخ�صة رقم CN 1106584:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل حممد عبداهلل عرار الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حيدرا�س كونهي حممد مايري
تعديل وكيل خدمات
حذف عبداهلل حممد عبداهلل عرار الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة االمتام الفائق
للمقاوالت العامة رخ�صة رقمCN 2498783:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة يون�س �سليم حممد ادرم البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خلفان �سعيد خلفان �سعيد القطيطي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سفن �سيلفر لالملنيوم والزجاج
رخ�صة رقم CN 2612345:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �سعيد عبداهلل حممد �سلطان ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل خان حممد دو�س البلو�شي
تعديل لوحة االعالن�/إجمايل من م�ساحة  3.50*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من� /سفن �سيلفر لالملنيوم والزجاج
SEVEN SILVER ALUMINIUM AND GLASSES

اىل�/سفن �سيلفر لالملنيوم والزجاج� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
SEVEN SILVER ALUMINIUM AND GLASSES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

�إعـــالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة كو�سل دريلنج بان با�سيفيك
ليمتد ابوظبي (اجلن�سية :ال�صني) قد تقدمت بطلب �شطب قيد
فرع ال�شركة يف �إمارة ابوظبي (العنوان :خليفة  -ال�شيخة لطيفة
زايد �ص.ب )51720 :واملقيدة حتت رقم ( )4713يف �سجل ال�شركات
االجنبية يف الوزارة.
وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة
2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب
املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .
يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا
باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر
على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب - )901(:ابوظبي.
ادارة الت�سجيل التجاري
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تنظمها بلدية ر�أ�س اخليمة يف دي�سمرب 2018

 412جولة تفتي�شية ت�شمل  1519حمال بر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة – الفجر:

نظمت ادارة ال�صحة يف بلدية ر�أ���س اخليمة خالل �شهر دي�سمرب
امل�ن���ص��رم  412ج��ول��ة تفتي�شية �شملت  1519حم�لا جتاريا
موزعة على مناطق �إمارة ر�أ�س اخليمة .
و�أ�سفرت احلمالت التفتي�شية عن حترير � 53إن��ذارا يف �أعقاب
�ضبط  79حمال خمالفا للقوانني وال�شروط ال�صحية ومواد

جتميلية خم��ال�ف��ة ت��زن  48ك�ج��م و 62ك�ج��م �صنفا م��ن املواد
الغذائية .
و�أ� �ص��درت �إدارة ال�صحة  1961بطاقة �صحية لعمال املحال
التجارية بعد الت�أكد من خلوهم من الأمرا�ض املعدية و�إ�صدار
�� 53ش�ه��ادة �صالحية ت�صدير م ��واد غ��ذائ�ي��ة ب�ع��د ال�ت��أك��د من
�صالحيتها لال�ستهالك الآدمي .
ومت الك�شف على � 72سيارة ومنح � 23سيارة ت�صريح لنقل املواد

الإمارات والهند تبحثان تطوير العالقات الثنائية
•• نيودلهي-وام:

بحث ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور �أح�م��د عبد ال��رح�م��ن البنا �سفري
ال��دول��ة ل��دى جمهورية الهند وف�ي�ج��اي ج��وخ��ايل وكيل
وزارة اخل��ارج�ي��ة ال�ه�ن��دي ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين دولة
الإم ��ارات وجمهورية الهند ،و�سبل تعزيزها وتطويرها
لتحقيق التقدم والتنمية واالزدهار يف البلدين.
وا�ستعر�ض اجلانبان  -خالل اللقاء الذي ح�ضره الدكتور
ت.ف .ناغيندرا برا�ساد الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون اخلليج يف
وزارة اخلارجية الهندية � -سبل تعزيز �آف��اق التعاون يف
قطاعات خمتلفة.

الغذائية وراجعت الإدارة  160خمططا ديكوريا واعتماد 79
خمططا ورف�ض  81خمططا لعدم تطابقها مع الإجراءات .
ومت الك�شف على  193رخ�صة جت��اري��ة ت�شمل  84ج��دي��دة و9
تغيري ن�شاط و� 11إ�ضافة ن�شاط .
وتلقت الإدارة � 15شكوى منها  8غذائية و 4بيطرية و 3بيئية
و�صحية  .ويف مق�صب الفلية مت ذب��ح  4512ر�أ��س��ا من املا�شية
و 704ر�أ�سا يف �شوكة و 534ر�أ�سا يف م�سلخ ر�أ�س اخليمة .
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بالتعاون مع «الرتبية» مت �إطالق جائزة البحوث الإجرائية يف امللتقى

الأر�شيف الوطني يوا�صل م�شاركته يف ملتقى املواد الدرا�سية للمعلمني 2019
•• �أبوظبي-الفجر:

يوا�صل الأر�شيف الوطني م�شاركته يف ملتقى «املواد
الدرا�سية الثاين للمعلمني» الذي ت�ستمر فعالياته
يف الفرتة من  10-6يناير اجل��اري؛ ويهدف �إىل
تطوير وحت�سني �أداء املعلمني ،ورفع �سوية مهاراتهم
التدري�سية على م�ستوى ال��دول��ة .وت��أت��ي م�شاركة
الأر�شيف الوطني بعدد من املحا�ضرات التي ُتعنى
بتحفيز االبتكار ل��دى �أج�ه��زة التدري�س ،والور�ش
ذات املوا�ضيع الوطنية انطالقاً من دوره يف التن�شئة
ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�أج �ي��ال ،واه�ت�م��ام��ه يف �إث� ��راء معارف
امل�شاركني مبعلومات من تاريخ الإم ��ارات ،وتعزيز
خ�برات �ه��م ،وح � ّ�ث اجل �ه��از التعليمي ع�ل��ى تر�سيخ
ال�ه��وي��ة الوطنية وت�ع��زي��ز ال ��والء واالن �ت �م��اء ،ورفع
درجة الوعي بتاريخ وثقافة جمتمع الإمارات.
وق��دم �أخ�صائيون وخ�ب�راء م��ن الأر��ش�ي��ف الوطني
حما�ضرات علمية ،وور�ش وطنية يف كل من� :أبوظبي،
ومدينة العني ،و�إم��ارت��ي :ال�شارقة وعجمان؛ فقد

قدمت ال�سيدة ح�سنية العلي رئي�س ق�سم الربامج
التعليمية يف الأر�شيف الوطني حما�ضرة بعنوان:
“البحث الإج��رائ��ي ..مهاراته وطرائقه” يف كل
من� :أبوظبي ،وعجمان ،والعني وال�شارقة ،وقدمت
ال�سيدة عائ�شة الزعابي �ضابط برامج تعليمية �أول
يف ق�سم ال�برام��ج التعليمية يف الأر�شيف الوطني،
حما�ضرة ب�ع�ن��وان“ :الباقات التعليمية الوطنية
امل�ب�ت�ك��رة للمعلمني” يف ك��ل م��ن ع�ج�م��ان والعني،
وق��دم املحا�ضر حممد �إ�سماعيل عبد اهلل �ضابط
برامج تعليمية �أول من ق�سم الربامج التعليمية يف
الأر�شيف الوطني حما�ضرتني ،الأوىل بعنوان“ :
زايد الوالد القائد” يف كل من �أبوظبي ،وال�شارقة،
والثانية بعنوان“ :الهوية والوالء واالنتماء  ..قيم
وطنية عليا” يف مدينة العني.
و�شهد امللتقى بح�ضور معايل ح�سني بن �إبراهيم
احلمادي وزير الرتبية والتعليم� ،إطالق الأر�شيف
الوطني ووزارة الرتبية والتعليم مل�سابقة البحوث
الإجرائية للكوادر التعليمية.

و�أع �ل��ن الأر� �ش �ي��ف ال��وط�ن��ي يف ح�ف��ل الإط�ل��اق عن ال��وط�ن��ي ،ومب��ا يقدمه م��ن �أدوات وو��س��ائ��ل داعمة
دعمه للبحوث الإج��رائ�ي��ة يف ث�لاث ور���ش ينظمها للمجال التعليمي ،ومبرافق الأر�شيف الوطني التي
للمعلمني مبعدل � 15ساعة يف ثالثة �أيام تدريب ،تخدم العملية التعليمية .و�أ�شارت الزعابي �إىل �أن
يت�ضمن ال �ي��وم الأول ور� �ش��ة ت��دري��ب ن�ظ��ري��ة ،ويف �آالف ال�ب��اح�ث�ين وال�ط�ل�ب��ة ي�ستفيدون م��ن برامج
اليوم الثاين ور�شة تدريب عملي ،ويف اليوم الثالث الأر�شيف الوطني �سنوياً ،ومن براجمه التعليمية
تدريب على املهارات الإح�صائية التي تدعم عملية وتطبيقاته الذكية التي تدور يف فلك ذاكرة الوطن،
البحث ،وتكون ه��ذه الور�شة بالتعاون مع �شركات و�أن ل�ل�أر� �ش �ي��ف ال��وط �ن��ي �أن���ش�ط��ة ��س�ن��وي��ة خا�صة
متخ�ص�صة .و�أك ��د الأر��ش �ي��ف ال��وط�ن��ي �أن ��ه �سيتيح باملعلمني تبد�أ مع مطلع العام الدرا�سي ،و�أن�شطة
مرافقه للزيارات امليدانية للمعلمني لكي ي�ستفيدوا خ��ا��ص��ة بالطلبة �إىل ج��ان��ب ج��ائ��زة امل � ��ؤرخ ال�شاب
م��ن م�ك�ت�ب��ة الإم � � ��ارات ،وم ��ن م�ق�ت�ن�ي��ات الأر�شيف م�ث��ل :ن ��ادي امل ��ؤرخ�ي�ن ال�ط�لاب��ي ،وق��د �شهد “عام
الوطني ،ومن الوثائق وال�سجالت التاريخية عرب زايد” عدداً كبرياً من الأن�شطة الطالبية جاءت يف
ق��اع��ة �إ� �س �ع��اد امل�ت�ع��ام�ل�ين ،وم��ن ق��اع��ة ال���ش�ي��خ زايد مقدمتها مبادرة “زايد  100حكاية”� ،إىل جانب
ب��ن �سلطان وغ�يره��ا -ل��دى م�شاركتهم بامل�سابقة ،امل�ح��ا��ض��رات وال��ور���ش ال�ق��رائ�ي��ة يف ت��اري��خ الوطن.
و�سيكون الأر�شيف الوطني ع�ضواً يف جلنة املحكمني وعرفت املحا�ضرة بالربامج التعليمية التي تندرج
حتت مظلة منظومة الأر�شيف الوطني التعليمية
اخلا�صة مب�سابقة البحوث الإجرائية.
وع� � ّرف ��ت ال �� �س �ي��دة ع��ائ �� �ش��ة ال ��زع ��اب ��ي امل �ع �ل �م�ين يف الوطنية “جليل واعد” وم��ا يتنا�سب م��ن الفئات
حم��ا��ض��رت�ه��ا ع��ن “الباقات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة الوطنية العمرية مع كل برنامج يف املنظومة .كما عرفت
املبتكرة للمعلمني” بالباقة التعليمية للأر�شيف بجائزة امل ��ؤرخ ال�شاب ،وب��دوره��ا يف تعزيز االنتماء

للوطن وال��والء لقيادته الر�شيدة ،وتر�سيخ الهوية وانتخابه –رحمه اهلل -رئي�ساً للدولة الفتية بعد
الوطنية ل��دى الطلبة ،وتعزيز ال��وع��ي التاريخي �إع�ل�ان االحت ��اد؛ َف����سَ � َم��تْ بقيادته احلكيمة ،وبُع ْد
ّ
م�صاف الدول املتقدمة.
ل��دي�ه��م ،وحثهم على التفكري والتعبري واالبتكار نظره ،و�سداد حكمته� -إىل
يف جم��ال البحث العلمي ال�ت��اري�خ��ي ،وت�شجيعهم وع � ّم خ�ي�رُ ه �أرج ��اء ال �ع��امل ،وح�ظ��ي بتقدير �شعبه
ع�ل��ى االه�ت�م��ام ب�ت�راث وت��اري��خ الإم � ��ارات العريق .و��ش�ع��وب ال �ع��امل ،ف�ق��د �أح � ّ�ب اخل�ي�ر وال �� �س�لام لكل
كما عرفت ب�أجندة اجل��ائ��زة وفئاتها ،وبجمهورها الب�شر ،حتى �صار رم��زاً خالداً للوطن والإن�سانية.
و��ش��روط امل�شاركة فيها .و�سلط املحا�ضر حممد ويف حما�ضرته الثانية “الهوية وال��والء واالنتماء
�إ��س�م��اع�ي��ل ع�ب��د اهلل يف حم��ا��ض��رت��ه “ زاي ��د الوالد  ..قيم وطنية عليا» .ب�ّي�نّ املحا�ضر �أن قيم الوالء
القائد” ال�ضوء على حمطات يف ال�سرية العطرة واالن�ت�م��اء وال�ه��وي��ة الوطنية ه��ي حم��ددات وطنية
للقائد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان �أ�سا�سية ينبغي تر�سيخها يف وج��دان �أف��راد املجتمع
– طيب اهلل ث��راه -ال��ذي ول��د يف ع��ام 1918م ،كافة ،بو�صفها الزمة من لوازم املواطنة ال�صاحلة،
وت��ر ّب��ى وت�ع� ّل��م يف م��دي�ن��ة ال �ع�ين ،ويف ع��ام  1946وو�سيلة من و�سائل حماية مكت�سبات الدولة ،وتعزيز
�أ�صبح ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية ،فنه�ض روح التالحم وال�تراب��ط ب�ين �أب�ن��ائ�ه��ا ،ومت تدعيم
ب�ه��ا اق�ت���ص��ادي�اً وق � �دّم احل �ل��ول مل���ش��اك�ل�ه��ا .ويف عام �أفكار املحا�ضرتني مبقاطع من �أفالم وثائقية حَ وَت
1966م اختري حاكماً لإمارة �أبوظبي؛ ف�شهدت يف كلمات خالدة للقائد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن �سلطان
عهده نه�ضة عظيمة بف�ضل خربته ،وحُ ْ�سن �إدارته� .آل نهيان -ط ّيب اهلل ثراه -وبوثائق و�صور و�شواهد
ث��م تطلعاته وم�ساعيه احلثيثة م��ع �إخ��وان��ه الآباء م�ستمدة من �سري و�أق��وال الرجال العظماء الذين
امل�ؤ�س�سني �إىل بناء �صرح احت��اد الإم��ارات العربية ،حافظوا على م�سرية االحتاد الظافرة.

خدمات �شرطة ر�أ�س اخليمة بالذكاء ال�صناعي
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

.ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة� ،إدارة اخلدمات
الإلكرتونية واالت�صاالت بالقيادة
ال �ع��ام��ة ل���ش��رط��ة ر�أ� � ��س اخليمة،
راف �ق��ه خ�ل�ال اجل��ول��ة امليدانية،
ال �ع �م �ي��د ع �ل��ي حم �م��د القر�صي
م� ��دي� ��ر �إدارة اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة
وتطوير الأداء ،واملقدم حمد عبد
اهلل ال�ع��و��ض��ي ن��ائ��ب م��دي��ر مكتب
ال �ق��ائ��د ال� �ع ��ام ،وامل���س�ت���ش��ار �سيف

ال�شفريي خبري وم�ست�شار الأداء
امل�ؤ�س�سي واال�سرتاتيجي بالقيادة
العامة ،و عدد من ال�ضباط ،وذلك
��ض�م��ن �إط � ��ار زي ��ارات ��ه التفقدية
والتفتي�شية التي تهدف للوقوف
على �سري العمل مبختلف الإدارات
ال �� �ش��رط �ي��ة ،ب �ه��دف ت��وج �ي��ه �سري
الأداء مب��ا ي�ح�ق��ق ا�سرتاتيجية
وزارة الداخلية.
وكان يف ا�ستقبال قائد عام �شرطة
ر�أ�� � ��س اخل �ي �م ��ة� � ،س �ع ��ادة العقيد

ال ��دك �ت ��ور حم �م��د ع �ب��د الرحمن
الأح� �م ��د م��دي��ر �إدارة اخلدمات
الإلكرتونية واالت�صاالت ،واملقدم
عمر العود الطنيجي نائب مدير
�إدارة اخل� ��دم� ��ات الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة
واالت �� �ص��االت ،وع ��دد م��ن �ضباط
وموظفي الإدارة.
ح�ي��ث ا��س�ت�م��ع ��س�ع��ادة ال �ل��واء علي
ب ��ن ع� �ل ��وان ال �ن �ع �ي �م��ي� ،إىل �شرح
تف�صيلي من املقدم حممد الأحمد
خالل اجلولة التفقدية يف جميع

الأق�سام والأف��رع ب ��إدارة اخلدمات
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة واالت� ��� �ص ��االت ،ثم
مت ا� �س �ت �ع��را���ض م � �ب� ��ادرة ال ��ذك ��اء
اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي يف جم � ��ال �إدارة
الأداء امل��ؤ��س���س��ي ،واالط �ل�اع على
م�ستوى الأداء العام عرب البيانات
الإح�صائية للبيانات الإلكرتونية.
يف ختام اجلولة التفقدية� ،أ�شاد
� �س �ع��ادة ق��ائ��د ع� ��ام � �ش��رط��ة ر�أ�� ��س
اخل �ي �م��ة ،ب ��ال ��دور امل �ه��م والف ّعال
ال� ��ذي ت �ق��وم ب ��ه �إدارة اخلدمات

الإلكرتونية واالت�صاالت ب�شرطة
ر�أ�� ��س اخل �ي �م��ة ،يف دع ��م مبادرات
ال ��ذك ��اء الإ� �ص �ط �ن��اع��ي وانتهاجه
ودجم � � � ��ه �� �ض� �م ��ن واق � � � ��ع العمل
ال �� �ش��رط��ي ،م��وج �ه �اً ل �ه��م خال�ص
ال���ش�ك��ر وال �ت �ق��دي��ر مل��ا �أب � ��دوه من
ت� �ع ��اون �� �ص ��ادق ودع � ��م متوا�صل
وم� �ل� �ح ��وظ ل �ت �ط ��وي ��ر وحت�سني
اخل��دم��ات الإل �ك�ترون �ي��ة املقدمة
للعمل الأمني يف خمتلف املجاالت
الأمنية وال�شرطية.

جائزة حمدان بن حممد للت�صوير تنهي �أعمال التحكيم لدورة «الأمل»

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

•• دبي -وام:

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2019/162

�أعلن �سعادة علي خليفة بن ثالث الأم�ين العام جلائزة حمدان
ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ال��دول �ي��ة ل�ل�ت���ص��وي��ر ال�ضوئي
ان�ت�ه��اء �أع �م��ال التحكيم ل �ل��دورة ال�ث��ام�ن��ة “الأمل” معلنا عن
�أ�سماء املحكمني الدوليني الت�سعة الذين تولوا حتكيم املحاور
الأربعة املعتمدة لهذه الدورة وهي :الأمل وملف م�صور واملحور
العام والت�صوير اجل��وي بالفيديو .وقد �شهدت قائمة املحكمني

املنذر  :احمد جمعه علي �سعيد بن غليطه املهريي � ،إماراتي اجلن�سية
املعلن �إليها  :الإمارات للمرطبات � -ش م ع
املو�ضوع

الدوليني للدورة الثامنة ح�ضور امل�صورين ال�صحافيني “رمزي
حيدر” و”�أليخاندرو كريت�شوك” وامل���ص��ورة الوثائقية “دونا
فرياتو” وامل�صورة الق�ص�صية املعا�صرة “بروك �شادن” وم�صورة
ومنتجة الفيديو ال�شهرية “مرييام ميلوين” وامل�صورة الإن�سانية
االجتماعية “بولومي با�سو» .وقال علي خليفة بن ثالث �إن �أع�ضاء
جلنة التحكيم مت اختيارهم وفق املعايري الـمحدثة التي يعتمدها
جمل�س �أمناء اجلائزة والتي تراعي تنوع املدار�س الفنية والثقافية
ل�ضمان ثراء اخلربات و�شمولية التجارب الفوتوغرافية وتفاوت

حماكم دبي
الكاتب العدل

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/4053تنفيذ جتاري

اىل امل�ن�ف��ذ � �ض��ده-1/ك��ارا ل�ل�م�ج��وه��رات ���ش م ح م��دي��ره��ا �آن �ي��ل كومار
ماني�شينكر بيتاين جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جولدن
لينك للمقاوالت والديكور � -ش ذ م م مديرها مادهو تاداتيل وميثله /
خالد كلندر عبداهلل ح�سني  -قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة
اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ( )570068.83دره��م اىل
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

الأذواق الب�صرية بني احل�ضارات والثقافات املختلفة .و�أ�ضاف :
نحن �سعداء ب�أن يكون معنا �ضمن املحكمني هذا املو�سم امل�صورة
واملخرجة واملنتجة “كريا بوالك” جنمة الإب ��داع يف TIME
العاملية وم�ؤ�س�س مهرجان طوكيو الدويل للت�صوير الفوتوغرايف
�« T3 PHOTOإيهريو هايامي” وامل�صور الوثائقي ال�شهري
“�سبا�ستيان لي�ست” نقدم �شكرنا اجلزيل لكل املحكمني على
املجهود املبذول ونتطلع قدما للتعرف على الأعمال الفائزة يف
احلفل اخلتامي يف مار�س القادم.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
�إنذار عديل بالن�شر
رقم ()2019/72

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
�إنذار عديل بالن�شر
رقم ()8366/2018

املنذر  :م�صرف الإمارات اال�سالمي � -ش م ع
بوكالة املحامي  /حممد عبدامللك
املنذر اليها  :ال�شركة اخلليجية لال�ستثمارات العامة (�ش م ع)  -جمهول حمل االقامة
 -1بناء على طلبكم  ،ومبوجب اتفاقية الت�سهيالت اال�سالمية امل�ؤرخة  2009/6/9وخطاب
تعديل الت�سهيل املحرر يف ذات التاريخ وخطاب تعديل الت�سهيالت امل�ؤرخ  2011/11/8وافق
امل�صرف املنذر على منحكم ت�سهيالت م�صرفية ا�سالمية وفقا لل�شروط واالحكام الواردة
بتلك اخلطابات والتي القت قبوال لديها.
ومبا انكم اخللتم بالتزاماتكم التعاقدية ورف�ضتم �سداد املبالغ امل�ستحقة للم�صرف وبالتايل
فقد تر�صد بذمتكم مبلغ  86.380.638/48درهم وفقا للثابت بك�شف احل�ساب امل�ستخرج من
�سجالت امل�صرف.
لذلك  ،ف�إننا ننذركم بالوكالة عن امل�صرف املنذر ب�سرعة املبادرة ب�سداد املديونية املرت�صدة
يف ذمتكم وقدرها  86.380.638/48درهم (�ستة وثمانون مليون وثالثمائة وثمانون الف
و�ستمائة وثمانية وثالثون درهما وثمانية واربعون فل�سا) وذلك خالل مدة اق�صاها  30يوم
(ثالثون يوما) من تاريخ ا�ستالمكم هذا االنذار وبعك�س ذلك ف�سوف ن�ضطر اىل اللجوء
للق�ضاء لنزع ملكية العقار املرهون وبيعه ل�صالح امل�صرف.
الكاتب العدل

 -1املنذرة  /جممع دبي ال�صناعي � -ش ذ م م "حاليا"  -مدينة دبي ال�صناعية
 �ش ذ م م "�سابقا" عنوانها � /إمارة دبي  -منطقة �سيح �شعيب  - 2قرب مطار ال مكتوم  ،هاتفرقم � ، 04 364 3400صب  66066وميثلها  -ال�سيد /حممد قا�سم حممد قا�سم  -اردين اجلن�سية
 ،ويحمل هوية �إماراتية رق��م  784-1973-3281915-7مبوجب وكالة رق��م 2018/1/261060
ال�صادرة بتاريخ  2017/11/28لدى الكاتب العدل بدبي.
 -2املنذر اليها � :سيلك�س للتجارة العامة (�ش ذ م م) � -شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة  -وميثلها
املدير العام  /فينوجوبال دارابوريدي وعنوانها � -شقة رقم  ، 201مبنى املن�صوري � ،شارع دم�شق،
الق�صي�ص � ،إمارة دبي � ،ص ب  - 98836هاتف رقم  - 04-2577700فاك�س رقم - 04-2577572
متحرك 055-8937999
تخطر املنذرة املنذر اليها ب�ضرورة الإلتزام باحكام اتفاقية تطوير م�شروع قطعة االر�ض رقم
 ، 47010وبلدية رقم  5330158الكائنة مب�شروع مدينة دبي ال�صناعية مبنطقة �سيح �شعيب - 4
�إمارة دبي و�أن تلتزم ب�سداد قيمة ال�شيكات البالغة قيمتها  1.002.473.02درهم (مليون والفان
واربعمائة وثالثة و�سبعون درهم وفل�سان) وهو حق للمنذرة ثابت بالكتابة وحال الأداء وذلك
خالل خم�سة اي��ام من تاريخ ا�ستالم االن��ذار واال �ست�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االجراءات
القانونية �ضد املنذر اليها واللجوء اىل اجلهات الق�ضائية ذات االخت�صا�ص للمطالبة ب�سداد
قيمة ال�شيكات املذكورة اعاله و�أي �شيكات مرجتعة م�ستقبال وحتميل املنذر اليها كافة الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى.
الكاتب العدل

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
اعالن ح�ضور مدعي عليه بالن�شر
يف اال�ستئناف ا�شكال رقم  62ل�سنة 2018

اىل امل�ستانف �ضدها  :مطعم املحرق
مبا �أن امل�ستانف  :احمد معني الدين خان
قد �أقام �ضدكم اال�سئناف تظلم رقم  62ل�سنة  2018ايجارات �أمام
املركز بطلب الغاء امر ال�ضبط واالح�ضار ال�صادر بحق امل�ست�أنف
احمد معني الدين خان  +الزام امل�ست�أنف �ضدها بر�سوم وم�صاريف
ال��دع��وى .وق��ررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�شر للح�ضور
بجل�سة يوم االثنني املوافق  2019/1/14ال�ساعة  1.30امام اللجنة
الق�ضائية (اال�ستئنافية الثالثة) واملنعقدة مبقر املركز بدائرة
االرا��ض��ي والأم�ل�اك  ،وق��د �أم��ر بتق�صري م��دة امل�سافة اىل ثالثة
ايام من تاريخ الن�شر .ف�أنت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونا
وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات.
مركز ف�ض املنازعات الإيجارية
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EAT 37932
منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم120208 :
ب�إ�سم � :إم تي �إن جروب
ماجنمت �سرفي�سيز (بروبريتاري) ليمتد
وعنوانه� ،216 :أفينو ،14فريالند  ،روودبورت  ،جوهان�سربج  ،جوتينج  ،جنوب �أفريقيا.
وامل�سجلة حتت الرقم 130537 :بتاريخ2011/01/31:
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 38:
االت�صاالت  ،نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب  ،خدمات االت�صاالت ال�صوتية وغري ال�صوتية  ،خدمات
ات�صاالت الإنرتنت وت�شمل خدمات الإنرتنت الثابتة واملتحركة  ،خدمات االت�صاالت متعددة الو�سائط ،
بوابات اخلدمات املتحركة (وهي عبارة عن املحتويات والتطبيقات على �شبكة الإنرتنت والتي ميكن الو�صول
�إليها عرب الأجهزة الال�سلكية)  ،بوابات اخلدمات مبا يف ذلك بوابات خدمات الإنرتنت وبوابات اخلدمات
املتحركة  ،املنتجات واملحتويات املتوفرة على �شبكات االت�صاالت املتحركة  ،االت�صاالت عرب اخلطوط الثابتة
وعرب الإنرتنت وت�شمل �أي من اخلدمات التي يتم توفريها عن طريق بروتوكول التطبيقات الال�سلكية
وخدمات الر�سائل الن�صية الق�صرية وبيانات اخلدمات التكميلية غري املهيكلة و�/أو بوابات خدمات الإنرتنت
الال�سلكية وخدمات �إدراك ال�صوت  ،خدمات الربيد الإلكرتوين.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2018/10/09 :وحتى
تاريخ2028/10/09 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
الأج �ه��زة والأدوات العلمية وامل�لاح�ي��ة وامل�ساحية والكهربائية و�أج �ه��زة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ
والتعليم � ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور مبا يف ذلك الهواتف والهواتف اخللوية املتحركة
 ،حامالت بيانات مغناطي�سية � ،أقرا�ص ت�سجيل  ،ماكينات بيع �آلية للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت
ت�سجيل النقد � ،آالت حا�سبة  ،معدات و�أجهزة احلوا�سب ملعاجلة البيانات  ،برجميات و�أجهزة احلا�سوب ،
بطاقات ذكية  ،بطاقات التعريف  ،رقائق جمهريه  ،بوابات اخلدمات مبا يف ذلك بوابات خدمات الإنرتنت
وبوابات اخلدمات املتحركة  ،تقنيات �إدراك ال�صوت � ،أجهزة �إطفاء احلرائق.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2018/10/09 :وحتى
تاريخ2028/10/09 :
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EAT 37931
منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم120206 :
ب�إ�سم � :إم تي �إن جروب
ماجنمت �سرفي�سيز (بروبريتاري) ليمتد
وعنوانه� ،216 :أفينو ،14فريالند  ،روودبورت  ،جوهان�سربج  ،جوتينج  ،جنوب �أفريقيا.
وامل�سجلة حتت الرقم 130536 :بتاريخ2011/01/31:
�صورة العالمة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 37936

اخلمي�س  10يناير  2019العدد 12525

EAT 129742
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :304282بتاريخ2019/01/03 :
ب�إ�سم  :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم125289 :
ب�إ�سم  :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد  ،اململكة املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 126178 :بتاريخ2010/11/30:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21:
فرا�شي �أ�سنان  ،فرا�شي �أ�سنان الكرتونية وقطع الغيار اخلا�صة بها  ،حامالت فرا�شي اال�سنان  ،خيوط
للأ�سنان و�أدوات م�ساعدة خليوط الأ�سنان  ،نكا�شات �أ�سنان.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات CLOSE UP PRECISION SOFT CLEAN
باللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 37935

EAT 128920

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
ال�صابون ،العطور ،زيوت عطرية  ،م�ستح�ضرات التجميل  ،كولونيا  ،ماء الكولونيا  ،رذاذ (�سرباى) معطر
للج�سم  ،زيوت وكرميات وغ�سوالت (لو�شن للب�شرة  ،رغوة للحالقة  ،م�ستح�ضرات ما قبل وما بعد احلالقة
 ،بودرة التلك  ،م�ستح�ضرات احلمام و اال�ستحمام  ،وغ�سوالت(لو�شن) لل�شعر  ،م�ستح�ضرات تنظيف اال�سنان
 ،غ�سوالت للفم غري طبية ،مزيالت الروائح الكريهة وم�ضادات العرق لال�ستحمام ال�شخ�صى  ،م�ستح�ضرات
التواليت غري الطبية.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2019/02/01 :وحتى
تاريخ2029/02/01 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  10يناير  2019العدد 12525
EAT 37933

EAT 37934

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم120213 :
ب�إ�سم � :إم تي �إن جروب
ماجنمت �سرفي�سيز (بروبريتاري) ليمتد
وعنوانه� ،216 :أفينو ،14فريالند  ،روودبورت  ،جوهان�سربج  ،جوتينج  ،جنوب �أفريقيا.
وامل�سجلة حتت الرقم 130533 :بتاريخ2011/01/31:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم120212 :
ب�إ�سم � :إم تي �إن جروب
ماجنمت �سرفي�سيز (بروبريتاري) ليمتد
وعنوانه� ،216 :أفينو ،14فريالند  ،روودبورت  ،جوهان�سربج  ،جوتينج  ،جنوب �أفريقيا.
وامل�سجلة حتت الرقم 130532 :بتاريخ2011/01/31:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم120211 :
ب�إ�سم � :إم تي �إن جروب
ماجنمت �سرفي�سيز (بروبريتاري) ليمتد
وعنوانه� ،216 :أفينو ،14فريالند  ،روودبورت  ،جوهان�سربج  ،جوتينج  ،جنوب �أفريقيا.
وامل�سجلة حتت الرقم 130541 :بتاريخ2011/01/31:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم120210 :
ب�إ�سم � :إم تي �إن جروب
ماجنمت �سرفي�سيز (بروبريتاري) ليمتد
وعنوانه� ،216 :أفينو ،14فريالند  ،روودبورت  ،جوهان�سربج  ،جوتينج  ،جنوب �أفريقيا.
وامل�سجلة حتت الرقم 130540 :بتاريخ2011/01/31:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 38:
االت�صاالت  ،نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب  ،خدمات االت�صاالت ال�صوتية وغري ال�صوتية  ،خدمات
ات�صاالت الإنرتنت وت�شمل خدمات الإنرتنت الثابتة واملتحركة  ،خدمات االت�صاالت متعددة الو�سائط ،
بوابات اخلدمات املتحركة (وهي عبارة عن املحتويات والتطبيقات على �شبكة الإنرتنت والتي ميكن الو�صول
�إليها عرب الأجهزة الال�سلكية)  ،بوابات اخلدمات مبا يف ذلك بوابات خدمات الإنرتنت وبوابات اخلدمات
املتحركة  ،املنتجات واملحتويات املتوفرة على �شبكات االت�صاالت املتحركة  ،االت�صاالت عرب اخلطوط الثابتة
وعرب الإنرتنت وت�شمل �أي من اخلدمات التي يتم توفريها عن طريق بروتوكول التطبيقات الال�سلكية
وخدمات الر�سائل الن�صية الق�صرية وبيانات اخلدمات التكميلية غري املهيكلة و�/أو بوابات خدمات الإنرتنت
الال�سلكية وخدمات �إدراك ال�صوت  ،خدمات الربيد الإلكرتوين.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2018/10/09 :وحتى
تاريخ2028/10/09 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
الأج �ه��زة والأدوات العلمية وامل�لاح�ي��ة وامل�ساحية والكهربائية و�أج �ه��زة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ
والتعليم � ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور مبا يف ذلك الهواتف والهواتف اخللوية املتحركة
 ،حامالت بيانات مغناطي�سية � ،أقرا�ص ت�سجيل  ،ماكينات بيع �آلية للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت
ت�سجيل النقد � ،آالت حا�سبة  ،معدات و�أجهزة احلوا�سب ملعاجلة البيانات  ،برجميات و�أجهزة احلا�سوب ،
بطاقات ذكية  ،بطاقات التعريف  ،رقائق جمهريه  ،بوابات اخلدمات مبا يف ذلك بوابات خدمات الإنرتنت
وبوابات اخلدمات املتحركة  ،تقنيات �إدراك ال�صوت � ،أجهزة �إطفاء احلرائق.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2018/10/09 :وحتى
تاريخ2028/10/09 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 38:
االت�صاالت  ،نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب  ،خدمات االت�صاالت ال�صوتية وغري ال�صوتية  ،خدمات
ات�صاالت الإنرتنت وت�شمل خدمات الإنرتنت الثابتة واملتحركة  ،خدمات االت�صاالت متعددة الو�سائط ،
بوابات اخلدمات املتحركة (وهي عبارة عن املحتويات والتطبيقات على �شبكة الإنرتنت والتي ميكن الو�صول
�إليها عرب الأجهزة الال�سلكية)  ،بوابات اخلدمات مبا يف ذلك بوابات خدمات الإنرتنت وبوابات اخلدمات
املتحركة  ،املنتجات واملحتويات املتوفرة على �شبكات االت�صاالت املتحركة  ،االت�صاالت عرب اخلطوط الثابتة
وعرب الإنرتنت وت�شمل �أي من اخلدمات التي يتم توفريها عن طريق بروتوكول التطبيقات الال�سلكية
وخدمات الر�سائل الن�صية الق�صرية وبيانات اخلدمات التكميلية غري املهيكلة و�/أو بوابات خدمات الإنرتنت
الال�سلكية وخدمات �إدراك ال�صوت  ،خدمات الربيد الإلكرتوين.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2018/10/09 :وحتى
تاريخ2028/10/09 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
الأج �ه��زة والأدوات العلمية وامل�لاح�ي��ة وامل�ساحية والكهربائية و�أج �ه��زة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ
والتعليم � ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور مبا يف ذلك الهواتف والهواتف اخللوية املتحركة
 ،حامالت بيانات مغناطي�سية � ،أقرا�ص ت�سجيل  ،ماكينات بيع �آلية للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت
ت�سجيل النقد � ،آالت حا�سبة  ،معدات و�أجهزة احلوا�سب ملعاجلة البيانات  ،برجميات و�أجهزة احلا�سوب ،
بطاقات ذكية  ،بطاقات التعريف  ،رقائق جمهريه  ،بوابات اخلدمات مبا يف ذلك بوابات خدمات الإنرتنت
وبوابات اخلدمات املتحركة  ،تقنيات �إدراك ال�صوت � ،أجهزة �إطفاء احلرائق.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2018/10/09 :وحتى
تاريخ2028/10/09 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 37940

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  10يناير  2019العدد 12525

EAT 37939

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  10يناير  2019العدد 12525
EAT 37937

EAT 37938

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم120217 :
ب�إ�سم � :إم تي �إن جروب
ماجنمت �سرفي�سيز (بروبريتاري) ليمتد
وعنوانه� ،216 :أفينو ،14فريالند  ،روودبورت  ،جوهان�سربج  ،جوتينج  ،جنوب �أفريقيا.
وامل�سجلة حتت الرقم 130531 :بتاريخ2011/01/31:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم120216 :
ب�إ�سم � :إم تي �إن جروب
ماجنمت �سرفي�سيز (بروبريتاري) ليمتد
وعنوانه� ،216 :أفينو ،14فريالند  ،روودبورت  ،جوهان�سربج  ،جوتينج  ،جنوب �أفريقيا.
وامل�سجلة حتت الرقم 130530 :بتاريخ2011/01/31:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم120215 :
ب�إ�سم � :إم تي �إن جروب
ماجنمت �سرفي�سيز (بروبريتاري) ليمتد
وعنوانه� ،216 :أفينو ،14فريالند  ،روودبورت  ،جوهان�سربج  ،جوتينج  ،جنوب �أفريقيا.
وامل�سجلة حتت الرقم 130544 :بتاريخ2011/01/31:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم120214 :
ب�إ�سم � :إم تي �إن جروب
ماجنمت �سرفي�سيز (بروبريتاري) ليمتد
وعنوانه� ،216 :أفينو ،14فريالند  ،روودبورت  ،جوهان�سربج  ،جوتينج  ،جنوب �أفريقيا.
وامل�سجلة حتت الرقم 130543 :بتاريخ2011/01/31:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 38:
االت�صاالت  ،نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب  ،خدمات االت�صاالت ال�صوتية وغري ال�صوتية  ،خدمات
ات�صاالت الإنرتنت وت�شمل خدمات الإنرتنت الثابتة واملتحركة  ،خدمات االت�صاالت متعددة الو�سائط ،
بوابات اخلدمات املتحركة (وهي عبارة عن املحتويات والتطبيقات على �شبكة الإنرتنت والتي ميكن الو�صول
�إليها عرب الأجهزة الال�سلكية)  ،بوابات اخلدمات مبا يف ذلك بوابات خدمات الإنرتنت وبوابات اخلدمات
املتحركة  ،املنتجات واملحتويات املتوفرة على �شبكات االت�صاالت املتحركة  ،االت�صاالت عرب اخلطوط الثابتة
وعرب الإنرتنت وت�شمل �أي من اخلدمات التي يتم توفريها عن طريق بروتوكول التطبيقات الال�سلكية
وخدمات الر�سائل الن�صية الق�صرية وبيانات اخلدمات التكميلية غري املهيكلة و�/أو بوابات خدمات الإنرتنت
الال�سلكية وخدمات �إدراك ال�صوت  ،خدمات الربيد الإلكرتوين.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2018/10/09 :وحتى
تاريخ2028/10/09 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
الأج �ه��زة والأدوات العلمية وامل�لاح�ي��ة وامل�ساحية والكهربائية و�أج �ه��زة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ
والتعليم � ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور مبا يف ذلك الهواتف والهواتف اخللوية املتحركة
 ،حامالت بيانات مغناطي�سية � ،أقرا�ص ت�سجيل  ،ماكينات بيع �آلية للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت
ت�سجيل النقد � ،آالت حا�سبة  ،معدات و�أجهزة احلوا�سب ملعاجلة البيانات  ،برجميات و�أجهزة احلا�سوب ،
بطاقات ذكية  ،بطاقات التعريف  ،رقائق جمهريه  ،بوابات اخلدمات مبا يف ذلك بوابات خدمات الإنرتنت
وبوابات اخلدمات املتحركة  ،تقنيات �إدراك ال�صوت � ،أجهزة �إطفاء احلرائق.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2018/10/09 :وحتى
تاريخ2028/10/09 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 38:
االت�صاالت  ،نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب  ،خدمات االت�صاالت ال�صوتية وغري ال�صوتية  ،خدمات
ات�صاالت الإنرتنت وت�شمل خدمات الإنرتنت الثابتة واملتحركة  ،خدمات االت�صاالت متعددة الو�سائط ،
بوابات اخلدمات املتحركة (وهي عبارة عن املحتويات والتطبيقات على �شبكة الإنرتنت والتي ميكن الو�صول
�إليها عرب الأجهزة الال�سلكية)  ،بوابات اخلدمات مبا يف ذلك بوابات خدمات الإنرتنت وبوابات اخلدمات
املتحركة  ،املنتجات واملحتويات املتوفرة على �شبكات االت�صاالت املتحركة  ،االت�صاالت عرب اخلطوط الثابتة
وعرب الإنرتنت وت�شمل �أي من اخلدمات التي يتم توفريها عن طريق بروتوكول التطبيقات الال�سلكية
وخدمات الر�سائل الن�صية الق�صرية وبيانات اخلدمات التكميلية غري املهيكلة و�/أو بوابات خدمات الإنرتنت
الال�سلكية وخدمات �إدراك ال�صوت  ،خدمات الربيد الإلكرتوين.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2018/10/09 :وحتى
تاريخ2028/10/09 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
الأج �ه��زة والأدوات العلمية وامل�لاح�ي��ة وامل�ساحية والكهربائية و�أج �ه��زة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ
والتعليم � ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور مبا يف ذلك الهواتف والهواتف اخللوية املتحركة
 ،حامالت بيانات مغناطي�سية � ،أقرا�ص ت�سجيل  ،ماكينات بيع �آلية للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت
ت�سجيل النقد � ،آالت حا�سبة  ،معدات و�أجهزة احلوا�سب ملعاجلة البيانات  ،برجميات و�أجهزة احلا�سوب ،
بطاقات ذكية  ،بطاقات التعريف  ،رقائق جمهريه  ،بوابات اخلدمات مبا يف ذلك بوابات خدمات الإنرتنت
وبوابات اخلدمات املتحركة  ،تقنيات �إدراك ال�صوت � ،أجهزة �إطفاء احلرائق.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2018/10/09 :وحتى
تاريخ2028/10/09 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  10يناير  2019العدد 12525

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  10يناير  2019العدد 12525

EAT 42452

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم124918 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات
املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 131288 :بتاريخ2011/02/03:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 21:
فرا�شي �أ�سنان  ،خيوط للأ�سنان.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2019/01/20 :
وحتى تاريخ2029/01/20 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  10يناير  2019العدد 12525

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  10يناير  2019العدد 12525

EAT 37955

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  10يناير  2019العدد 12525
EAT 37943

EAT 37954

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم120229 :
ب�إ�سم � :إم تي �إن جروب
ماجنمت �سرفي�سيز (بروبريتاري) ليمتد
وعنوانه� ،216 :أفينو ،14فريالند  ،روودبورت  ،جوهان�سربج  ،جوتينج  ،جنوب �أفريقيا.
وامل�سجلة حتت الرقم 130548 :بتاريخ2011/01/31:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم120228 :
ب�إ�سم � :إم تي �إن جروب
ماجنمت �سرفي�سيز (بروبريتاري) ليمتد
وعنوانه� ،216 :أفينو ،14فريالند  ،روودبورت  ،جوهان�سربج  ،جوتينج  ،جنوب �أفريقيا.
وامل�سجلة حتت الرقم 130547 :بتاريخ2011/01/31:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم120220 :
ب�إ�سم � :إم تي �إن جروب
ماجنمت �سرفي�سيز (بروبريتاري) ليمتد
وعنوانه� ،216 :أفينو ،14فريالند  ،روودبورت  ،جوهان�سربج  ،جوتينج  ،جنوب �أفريقيا.
وامل�سجلة حتت الرقم 130542 :بتاريخ2011/01/31:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 38:
االت�صاالت  ،نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب  ،خدمات االت�صاالت ال�صوتية وغري ال�صوتية  ،خدمات
ات�صاالت الإنرتنت وت�شمل خدمات الإنرتنت الثابتة واملتحركة  ،خدمات االت�صاالت متعددة الو�سائط ،
بوابات اخلدمات املتحركة (وهي عبارة عن املحتويات والتطبيقات على �شبكة الإنرتنت والتي ميكن الو�صول
�إليها عرب الأجهزة الال�سلكية)  ،بوابات اخلدمات مبا يف ذلك بوابات خدمات الإنرتنت وبوابات اخلدمات
املتحركة  ،املنتجات واملحتويات املتوفرة على �شبكات االت�صاالت املتحركة  ،االت�صاالت عرب اخلطوط الثابتة
وعرب الإنرتنت وت�شمل �أي من اخلدمات التي يتم توفريها عن طريق بروتوكول التطبيقات الال�سلكية
وخدمات الر�سائل الن�صية الق�صرية وبيانات اخلدمات التكميلية غري املهيكلة و�/أو بوابات خدمات الإنرتنت
الال�سلكية وخدمات �إدراك ال�صوت  ،خدمات الربيد الإلكرتوين.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2018/10/09 :وحتى
تاريخ2028/10/09 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
الأج �ه��زة والأدوات العلمية وامل�لاح�ي��ة وامل�ساحية والكهربائية و�أج �ه��زة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ
والتعليم � ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور مبا يف ذلك الهواتف والهواتف اخللوية املتحركة
 ،حامالت بيانات مغناطي�سية � ،أقرا�ص ت�سجيل  ،ماكينات بيع �آلية للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت
ت�سجيل النقد � ،آالت حا�سبة  ،معدات و�أجهزة احلوا�سب ملعاجلة البيانات  ،برجميات و�أجهزة احلا�سوب ،
بطاقات ذكية  ،بطاقات التعريف  ،رقائق جمهريه  ،بوابات اخلدمات مبا يف ذلك بوابات خدمات الإنرتنت
وبوابات اخلدمات املتحركة  ،تقنيات �إدراك ال�صوت � ،أجهزة �إطفاء احلرائق.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2018/10/09 :وحتى
تاريخ2028/10/09 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
الأج �ه��زة والأدوات العلمية وامل�لاح�ي��ة وامل�ساحية والكهربائية و�أج �ه��زة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ
والتعليم � ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور مبا يف ذلك الهواتف والهواتف اخللوية املتحركة
 ،حامالت بيانات مغناطي�سية � ،أقرا�ص ت�سجيل  ،ماكينات بيع �آلية للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت
ت�سجيل النقد � ،آالت حا�سبة  ،معدات و�أجهزة احلوا�سب ملعاجلة البيانات  ،برجميات و�أجهزة احلا�سوب ،
بطاقات ذكية  ،بطاقات التعريف  ،رقائق جمهريه  ،بوابات اخلدمات مبا يف ذلك بوابات خدمات الإنرتنت
وبوابات اخلدمات املتحركة  ،تقنيات �إدراك ال�صوت � ،أجهزة �إطفاء احلرائق.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2018/10/09 :وحتى
تاريخ2028/10/09 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  10يناير  2019العدد 12525

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  10يناير  2019العدد 12525

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  10يناير  2019العدد 12525
EAT 42453

EAT 42456

EAT 42455

EAT 42454

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم124914 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات
املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 131290 :بتاريخ2011/02/03:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم124915 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات
املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 124915 :بتاريخ2011/02/03:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم124919 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات
املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 131287 :بتاريخ2011/02/03:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم124920 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات
املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 131289 :بتاريخ2011/02/03:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 21:
فرا�شي �أ�سنان  ،خيوط للأ�سنان.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2019/01/20 :
وحتى تاريخ2029/01/20 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 21:
فرا�شي �أ�سنان  ،خيوط للأ�سنان.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2019/01/20 :
وحتى تاريخ2029/01/20 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 21:
فرا�شي �أ�سنان  ،خيوط للأ�سنان.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2019/01/20 :
وحتى تاريخ2029/01/20 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 21:
فرا�شي �أ�سنان  ،خيوط للأ�سنان.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2019/01/20 :
وحتى تاريخ2029/01/20 :
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�أخبـار الإمـارات
«العاملي للت�سامح وال�سالم» ي�شيد بافتتاح م�سجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميالد امل�سيح يف م�صر
� 5976ساعة و� 156ألف كلمة ترجمتها

Thursday 10 January 2019 - Issue No 12525

حماكم ر�أ�س اخليمة 2018

•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

متكن ق�سم الرتجمة بدائرة حماكم ر�أ�س اخليمة
خ�لال ع��ام  2018من �إمت��ام “� ”5976ساعة
ت��رج�م��ة ��ش�ف�ه�ي��ة ،م �ق��ارن��ة ب �ـ “� ”2500ساعة
ل�ع��ام  ،2017بن�سبة زي ��ادة جت ��اوزت ،139%
وعلى �صعيد الرتجمة التحريرية� ،أمت الق�سم
ترجمة “ ”156,000كلمة حتريرية خالل

عام  2018مقارنة بـ “ 90,000كلمة” لعام
 2017بن�سبة زيادة بلغت  .73,33%و�أو�ضح
�سعادة امل�ست�شار �أحمد حممد اخل��اط��ري رئي�س
دائ��رة حماكم ر�أ���س اخليمة �أن املحاكم حر�صت
على توفري الرتجمة الفورية جمانا للمتقا�ضني
وذل � ��ك ل�ت�ي���س�ير ال �ت �ق��ا� �ض��ي وحت �ق �ي��ق العدالة
الناجزة ،مبينا �أن عدد املرتجمني املكلفني ب�أداء
م �ه��ام ال�ترج �م��ة  12م�ترج �م��ا ،ي �ق��دم��ون 10

•• �أبوظبي-وام:

�أ�شاد معايل �أحمد بن حممد اجلروان رئي�س املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم
بر�سالة ال�سالم والت�سامح التي �أكدها فخامة الرئي�س امل�صري عبد الفتاح
ال�سي�سي برعايته وح�ضوره افتتاح م�سجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميالد
امل�سيح يف م�صر الأحد املا�ضي ،ملا لها من دالالت على �أهمية العي�ش امل�شرتك
واحل ��وار وت�ق��ارب الأدي ��ان .وه�ن��أ اجل ��روان فخامة رئي�س جمهورية م�صر،
والإمام الأكرب ال�شيخ الدكتور �أحمد الطيب �شيخ الأزهر ،والبابا توا�ضرو�س
الثاين بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة املرق�سية بهذه املنا�سبة معتربا
�أن العامل ا ْل َيوْم هو �أحوج ما يكون �إىل مثل هذه املبادرات ال�سمحاء ملواجهة
الت�شدد والتمييز والعنف ،باحلوار وثقافة الت�سامح واملحبة وال�سالم.

لغات خمتلفة ،تخدم العمل الق�ضائي والإداري
 .و�أ� �ض��اف اخل��اط��ري �أن امل�ح��اك��م وف ��رت خدمة
الرتجمة عن بعد بني الق�ضاة ونزالء امل�ؤ�س�سات
ال�ع�ق��اب�ي��ة والإ� �ص�لاح �ي��ة ع�بر خ��دم��ة االت�صال
امل��رئ��ي امل�ب��ا��ش��ر للموقوفني ع�ل��ى ذم��ة الق�ضايا
املدنية ،وذلك �ضمن م�ساعي الدائرة يف التحول
الإلكرتوين والذكي يف كافة خدماتها ،ولتوفري
الوقت واجلهد وال�سرعة يف الرتجمة.

«تنفيذي وزراء الإعالم العرب» يتبنى املقرتح
الإماراتي باعتماد الت�سامح حمورا فكريا لـ 2019
•• الريا�ض -وام:

�أقر املكتب التنفيذي لوزراء الإعالم
العرب خالل اجتماع الدورة العادية
العا�شرة يف ال��ري��ا���ض ام����س ،املقرتح
الإم��ارات��ي القا�ضي باعتماد املحور
الفكري ملجل�س وزراء االعالم العرب
ل �ع��ام  2019حت ��ت ع� �ن ��وان “ دور
و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام ال �ع��رب��ي يف تعزيز
ثقافة الت�سامح” ،حيث مثل الإمارات
يف االجتماع �سعادة من�صور �إبراهيم
املن�صوري مدير عام املجل�س الوطني
للإعالم الذي تر�أ�س وفد الدولة.

و�أ� � �ش � ��اد امل �ن �� �ص ��وري ب� �ق ��رار املكتب
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل�ج�ل����س وزراء الإع�ل��ام
ال � �ع� ��رب ال � � ��ذي ت� �ق ��دم ��ت ب� ��ه دول� ��ة
الإم� ��ارات ،م ��ؤك��داً �أن �أي جهد تقوم
ب��ه و�سائل الإع�ل�ام العربية يف ن�شر
وت �ع��زي��ز ث �ق��اف��ة ال �ت �� �س��ام��ح ي�ستند
ال�سرتاتيجية وطنية �شاملة للت�سامح
ت�شارك فيها جميع الأطراف املعنية،
ك�م��ا يتطلب تعميق ق�ي��م الت�سامح
والتعاي�ش امل���ش�ترك واالن�ف�ت��اح على
الثقافات وال�شعوب يف املجتمع من
خ�ل��ال ال�ت�رك �ي��ز ع �ل��ى ه� ��ذه القيم
وخا�صة لدى الأجيال اجلديدة.

وي ��أت��ي امل �ق�ترح الإم ��ارات ��ي جت�سيداً
لإعالن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي� ��د �آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س الدولة
“حفظه اهلل” ب�أن يكون العام 2019
يف دولة الإمارات عاما للت�سامح ،ومبا
ي�ؤكد على قيمة الت�سامح باعتبارها
عم ً
ال م�ؤ�س�سياً م�ستداماً من خالل
جمموعة من الت�شريعات وال�سيا�سات
ال �ه��ادف��ة �إىل تعميق ق�ي��م الت�سامح
واحل� � ��وار وت �ق �ب��ل الآخ � ��ر واالنفتاح
ع�ل��ى ال �ث �ق��اف��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة خ�صو�صا
ل��دى الأج�ي��ال اجل��دي��دة مبا تنعك�س
�آثاره الإيجابية على املجتمع ب�صورة

عامة.
و�أكد �سعادة من�صور املن�صوري �ضرورة
ت �ط��وي��ر خ� �ط ��اب �إع�ل��ام� ��ي ي�ستند
ملفاهيم التنوع والتعاي�ش امل�شرتك
وال���س�لام ،يف جمتمعات مبنية على
ق �ي��م وم � �ب� ��ادئ ال �ت �� �س��ام��ح واملحبة
والتعاي�ش ،لتحقيق ال�سالم والأمن
واال�ستقرار يف املنطقة بال�شكل الذي
ي���ض�م��ن ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة ورف ��اه
وازدهار دولها.
ودع��ا املقرتح الإم��ارات��ي �إىل �ضرورة
العمل على �إب��راز التجارب الناجحة
يف ال �ت �� �س��ام��ح م� ��ن خ �ل��ال و�سائل

الإعالم التقليدية والرقمية وو�سائل
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ،وت�سليط
ال���ض��وء ع�ل��ى امل �ب ��ادرات وال�سيا�سات
احل �ك��وم �ي��ة ال� �ت ��ي ت� �ع ��زز الت�سامح
كمفهوم و��س�ل��وك ث�ق��ايف واجتماعي
والرتكيز على فئة ال�شباب يف تر�سيخ
م�ف��اه�ي��م ومم��ار� �س��ات ال�ت���س��ام��ح من
خالل الربامج التفاعلية الهادفة.
وت �ن��اول االج�ت�م��اع ع��ددا م��ن املحاور
ال� �ت ��ي ت � ��ؤك� ��د ع �ل ��ى �أه� �م� �ي ��ة تعزيز
الإنتاج الإعالمي امل�شرتك .كما دعا
االج�ت�م��اع وزارات الإع�ل�ام واجلهات ال�ب��دء يف حملة ترويجية �إعالمية ا�ستقرار و�أم��ن �شعوب دول املنطقة ،خرجت بها اللجنة الدائمة للإعالم
امل �ع �ن �ي��ة يف ال � � ��دول الأع� ��� �ض ��اء �إىل ت�برز �أهمية الأم��ن املائي العربي يف ع�لاوة على اعتماد التو�صيات التي ال �ع��رب��ي يف اج �ت �م��اع �ه��ا الأخ �ي ��ر يف

هن�أت الإمارة باختيارها �ضيف �شرف «نيودلهي للكتاب»

ً
ال�سفرية امل�صرية يف الهند :ال�شارقة تعي�ش ً
ً
مزدهرا برعاية �سلطان القا�سمي
ثقافيا
واقعا
•• نيودلهي-الفجر:

وج� �ه ��ت �� �س� �ع ��ادة ال� ��دك � �ت� ��ورة هبة
امل��را��س��ي� ،سفرية جمهورية م�صر
العربية لدى الهند ،تهنئة لإمارة
ال�شارقة مبنا�سبة اختيارها �ضيف

� �ش��رف ال� � ��دورة  27م ��ن معر�ض
نيودلهي الدويل للكتاب.
و�أك � � � ��دت خ �ل��ال زي ��ارت� �ه ��ا جلناح
الإم� � ��ارة امل �� �ش��ارك يف امل �ع��ر���ض �أن
�إمارة ال�شارقة تعي�ش واقعاً ثقافياً
وم �ع��رف �ي �اً م� ��زده� ��راً حت ��ت رعاية

� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ح��اك��م ال�شارقة،
متمنية �أن تتج�سد جتربتها يف عدد
من البلدان العربية والعاملية.
وع �ّب ��رّ ت امل ��را�� �س ��ي ع ��ن �أمنياتها

ب ��دوام ال�ن�ج��اح لإم ��ارة ال�شارقة يف
م���ش��ارك��ات�ه��ا ال�ث�ق��اف�ي��ة اخلارجية،
الف �ت��ة �إىل �أن م���ش��ارك��ة ال�شارقة
خ�ل�ال ال���ش�ه��ر اجل� ��اري يف ال ��دورة
 50من معر�ض القاهرة الدويل
للكتاب ،مت ّثل م�شهداً ج��دي��داً من

م�شاهد التعاون امل�شرتك بني �إمارة
ال�شارقة وجمهورية م�صر العربية
على ال�صعيدين الثقايف والأدبي.
وجت��ول��ت امل��را� �س��ي ،ب �ع��د ت�سلمها
الن�سخة العربية من كتاب �صاحب
ال �� �س �م��و ح ��اك ��م ال �� �ش��ارق��ة “�سرد

الذات” ،على من�صات امل�ؤ�س�سات
الثقافية واملعرفية امل�شاركة �ضمن
ج� �ن ��اح ال� ��� �ش ��ارق ��ة ،واط �ل �ع ��ت على
جهودها يف تعزيز ثقافة القراءة،
والنهو�ض بواقع الرتجمة ،وكتاب
الطفل العربي.

يف اجتماع هام للرتبية

�إ�صرار مديري النطاق والأوائل على م�شاركة املدار�س عطلتهم �أجل تقدمي خطط اال�ستعدادات للف�صل الدرا�سي الثاين
•• دبي  -حم�سن را�شد

دعت وزارة الرتبية والتعليم مديري النطاق واالوائل بااللتزام بالدوام
وع��دم االرت�ب��اط ب��إج��ازات الطلبة وامل��دار���س ؛ وذل��ك بعدما �شهد قطاع
العمليات غياب ع��دد كبري من مديري النطاق وامل��دراء الأوائ��ل خالل
عطلة املدار�س الأ�سبوعني املا�ضيني ؛ مما ترتب عليه عدم �إعداد خطط
م��ن قبلهم ال��س�ت�ع��دادات امل��دار���س للف�صل ال��درا��س��ي ال�ث��اين وال�ت��ي كان
يفرت�ض االنتهاء منها خالل �أجازات الطلبة واملدار�س.
ً
جاء ذلك يف �آخ��ر اجتماع لقيادات قطاع العمليات م�ؤخرا �ضم ر�ؤو�ساء
املجال�س وم ��دراء النطاق وامل ��دراء الأوائ ��ل ؛ و�أف ��ادت م�صادر م�س�ؤولة
بالوزارة حول تفا�صيل ما ت�ضمنه االجتماع من نقاط مهمة ؛ م�شرياً اىل
ان ا�سا�س عمل مدير النطاق واملدير االول هو التخطيط للمرحلة املقبلة
واال�ستعداد للف�صل الدرا�سي الثاين خالل اجازات الطلبة واملدار�س �إال
�أن غياب معظم الكوادر بالقطاع حال دون ذلك مما جعل قيادات الوزارة
تو�صي م�ستقب ً
ال ب�إلتزامهم بالدوام خالل عطالت الف�صول الدرا�سية.
و�أ�شار اىل ان غياب التن�سيق فيما بني م��دراء النطاق وامل��دراء الأوائل
و�إدارات املدار�س يف تفعيل ال�شعار ال��ذي ترفعه ال��وزارة دائماً “ بتفعيل
املدار�س كمدار�س جمتمعية” خالل فرتة االجازة ؛ ترتب عليه غياب اية

فعاليات جمتمعية �أو تنظيم �أية �أن�شطة ال�صفية الية مدر�سة بالدولة على نتائج الطلبة يف الف�صل الأول ؛ كذلك �شملت التو�صيات و�ضع خطة
خالل العطلة ؛ ول��ذا �أو�صت ال��وزارة بتوجيه م��دراء املدار�س م�ستقب ً
ال لتطوير مهارات طلبة ال�صف اخلام�س لتمكينهم من الولوج يف م�سار
النخبة من ال�صف ال�ساد�س� ،إىل جانب بناء خطة الإر��ش��اد يف املدر�سة
ب�أخذ هذه التو�صية بعني االعتبار .
ً
االم ��ارات� �ي ��ة ؛ م �� �ض �ي �ف �ا ان ال� � ��وزارة
وح ��ول اب ��رز ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي تواجه
اك��دت على � �ض��رورة م�شاركة ك��ل من
العمل امليداين والتي تناولها االجتماع
املر�شدين االكادمييني و�ش�ؤون الطلبة
؛ قال امل�صدر الزالت تواجهنا م�شكلة
ونائب املدير االكادميي واملدير الأول
املعلمات املتمار�ضات و�إ�صرارهن على
يف اع� ��داد خ�ط��ة االر�� �ش ��اد ،وامل�شاركة
رف ����ض ا� �س �ت�لام اجل � ��دول امل��در� �س��ي ؛
الفاعلة يف تنفيذها وقيا�س اثرها على
وع ��دم ا��س�ت�خ��دام ال�ب�ي��ان��ات م��ن نظام
املنهل ؛ الفتاً اىل انه كانت هناك �أي�ضاً
الطلبة وال�شركاء.
وت� �ن ��اول االج� �ت� �م ��اع �إه �م �ي��ة ا� �ش��راك
عدة تو�صيات جاء يف مقدمتها العمل
�أولياء الأمور يف امل�ستجدات وامل�سارات
على �سد ال�شوغر يف القيادات املدر�سية
ال��درا� �س �ي��ة ،وذل� ��ك م ��ن خ �ل�ال عقد
امل�ت��وق�ع��ة خ�ل�ال ال �ف�ترة امل�ق�ب�ل��ة عرب
ع��ر���ض امل��در� �س��ة الإم��ارات �ي��ة وربطها
جتهيز قيادات ال�صف الثاين وكذلك
بنتائج امل�ستوى التح�صيلي للطلبة ؛
�سد �شواغر الهيئة التعليمية.
كما ت�ضمنت التو�صيات �أي�ضا وفق ما �أكده امل�صدر توجيه مديري املدار�س م�شددين على �ضرورة ن�شر ثقافة الت�سامح ومبادئه يف املجتمع املدر�سي
للإهتمام ب�إ�ستالم الكتب املدر�سية اخلا�صة بالف�صل الثاين من املطبعة م��ن خ�لال تنفيذ االن�شطة والفعاليات املدر�سية يف الف�صل الدرا�سي
وفق اخلطة املعتمدة� ،إ�ضافة اىل و�ضع خطة ت�صحيحية وعالجية بناءا الثاين والثالث.

�أهم التحديات �سد �شواغر
الهيئة التعليمية و�إعداد
قيادات �صف ثان ومتار�ض
معلمات ورف�ضهن ا�ستالم
اجلدول املدر�سي

انطالق اختبارات ع�ضوية جمل�س ال�شباب الإ�ست�شاري لأهداف التنمية امل�ستدامة 2030
•• دبي -وام:

وام اط �ل �ق��ت ال �ه �ي �ئ��ة الإحت� ��ادي� ��ة
ل�ل�ت�ن��اف���س�ي��ة والإح� ��� �ص ��اء املرحلة
الأوىل م � ��ن اخ � �ت � �ب � ��ارات تقييم
املر�شحني لع�ضوية جمل�س ال�شباب
الإ�� �س� �ت� ��� �ش ��اري لأه� � � ��داف التنمية
امل���س�ت��دام��ة وال��ذي��ن و��ص��ل عددهم
�إىل �أكرث من  600مر�شحا وذلك
ب��ال�ت�ع��اون م��ع امل��ؤ��س���س��ة الإحتادية
لل�شباب.
ح�ضر اط�لاق اخ�ت�ب��ارات الع�ضوية
مل �ج �ل ����س ال� ��� �ش� �ب ��اب الإ�� �س� �ت� ��� �ش ��اري
لأه ��داف التنمية امل�ستدامة بدبي
ام�س كل من �سعادة عبد اهلل لوتاه
و�سعادة �سعيد النظري املدير العام
للم�ؤ�س�سة الإحتادية لل�شباب .
وبهذه املنا�سبة �أ��ش��ادت معايل رمي
بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة دولة

ل �� �ش ��ؤون ال �ت �ع��اون ال� ��دويل رئي�سة
اللجنة الوطنية لأه��داف التنمية
امل�ستدامة بجهود الهيئة االحتادية
للتناف�سية والإح�صاء يف التح�ضري
والتنظيم املتميز لهذه االختبارات
معربة عن اعتزازها ب�إهتمام ووعي
ال�شباب بهذه املبادرة .
و�أعربت معاليهاعن فخرها ب�إهتمام
ه� ��ذا ال� �ع ��دد ال �ك �ب�ير م ��ن ال�شباب
ب� ��أن ي�ك��ون��وا ف��اع�ل�ين ول �ه��م ب�صمة
ملمو�سة يف حتقيق �أج�ن��دة �أهداف
التنمية امل���س�ت��دام��ة  2030حيث
يعك�س ه��ذا ال �ع��دد م��ن املر�شحني
يعك�س وع��ي واهتمام جيل ال�شباب
بالأهداف الـ  17للتنمية امل�ستدامة
خ���ص��و��ص��ا و�أن ط �ل �ب��ات الرت�شيح
لع�ضوية املجل�س �شهدت تناف�سية
ما بني �أعداد الذكور والإناث.
من جانبها �أك��دت معايل �شما بنت

�سهيل ب��ن ف��ار���س امل��زروع��ي وزيرة
دول ��ة ل �� �ش ��ؤون ال���ش�ب��اب �أن �إهتمام
ق�ي��ادت�ن��ا احل�ك�ي�م��ة ب��ال���ش�ب��اب لي�س
ل��ه ح��دود وه��م ج��زء ال ي�ت�ج��ز�أ من
�إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة الإ��س�ت��دام��ة يف دولة
الإم� � � ��ارات الف �ت��ة �إىل �أن �إط �ل�اق
جم �ل ����س ال� ��� �ش� �ب ��اب الإ�� �س� �ت� ��� �ش ��اري
لأه ��داف التنمية امل�ستدامة ي�أتي
ك�أحدث �إجناز يف هذا امل�سار لي�ؤكد
ع �ل��ى ال � ��دور امل� �ح ��وري ل�ل���ش�ب��اب يف
م�سرية التنمية امل�ستدامة لدولة
الإمارات .
ب � ��دوره ع�ب�ر ��س�ع�ي��د ال �ن �ظ��ري عن
��س�ع��ادت��ه ب��رغ�ب��ة ��ش�ب��اب م��ن خارج
دول ��ة الإم� � ��ارات �أن ي �ك��ون��وا �ضمن
�أع�ضاء املجل�س م��ؤك��دا تقدمي كل
ال��دع��م لأع �� �ض��اء امل�ج�ل����س اجلديد
ل �ت �م �ك �ي �ن �ه��م م� ��ن ت �ف �ع �ي��ل دوره � ��م
الأ�سا�سي يف التغيري الإيجابي جتاه

�أه��م الق�ضايا التي حتظى ب�إهتمام
� �ش �ب��اب ال� �ي ��وم و�أج � �ي� ��ال امل�ستقبل
حمليا وعامليا .
م��ن ناحيته �أو��ض��ح عبد اهلل لوتاه
حر�ص الهيئة الإحتادية للتناف�سية
والإح �� �ص��اء ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام �أحدث
الأ� �س��ال �ي��ب واحل� �ل ��ول ال�ت�ق�ن�ي��ة يف
�أع �م��ال �ه��ا ح �ي��ث و� �ض �ع��ت ب�ي�ن يدي
امل �ت �ن��اف �� �س�ين �أح � � ��دث احلوا�سيب
ال �ل��وح �ي��ة ل�ل��إج ��اب ��ة ع �ل��ى �أ�سئلة
االخ � �ت � �ب� ��ارات م ��ا� �س ��اه ��م يف جمع
وف��رز نتائج اخ�ت�ب��ارات املرت�شحني
للو�صول �إىل �أف�ضل  100مر�شح .
و��س�ي�ن�ت�ق��ل امل��ر� �ش �ح��ون امل ��ائ ��ة �إىل
اجل ��ول ��ة ال �ث��ان �ي��ة وال �ت ��ي تت�ضمن
�إخ� �ت� �ب ��ارات ل �ل �م �ه��ارات وال� �ق ��درات
والإم�ك��ان��ات ال�شخ�صية وذل��ك عرب
�إجراء مقابالت �شخ�صية واختبارات
لقدرات العمل اجلماعي �إىل جانب

07

ال �ت ��أك��د م��ن امل� �ه ��ارات ال�شخ�صية
وال�ت��ي تت�ضمن الت�أثري واحل�ضور
والتحدث �أمام اجلمهور.
ي� ��ذك� ��ر�أ ن �إج � �م� ��ايل ع� ��دد طلبات
الرت�شيح لع�ضوية املجل�س ال�شبابي
و� �ص��ل �إىل  610ط�ل�ب��ا م��ن داخل
ال � ��دول � ��ة وخ� ��ارج � �ه� ��ا ح� �ي ��ث مثل
امل��واط�ن��ون الإم��ارات �ي��ون م��ا ن�سبته
76باملائة م ��ن �إج� �م ��ايل طلبات
الإن �ت �� �س��اب للمجل�س بينما جاءت
24باملائة م ��ن م�ن�ت���س�ب�ين غري
�إماراتيني.
ك� �م ��ا �أ�� � �ش � ��ارت ال� �ط� �ل� �ب ��ات �إىل �أن
71باملائة من املتقدمني هم ممن
�أنهوا درا�ستهم وملتحقني بوظائف
 ..يف ح�ين ج ��اءت  29ب��امل��ائ��ة من
الطلبات �ضمن فئة الطالب �..أما
بالن�سبة للنوع االجتماعي ملقدمي
ال�ط�ل�ب��ات ف�ق��د ت�ف��وق��ت املتقدمات

الإن � ��اث بن�سبة 52باملائة مقابل
 48باملائة من الذكور .وبناء على
نتائج االختبارات واملقابالت �سيتم
الحقا الإعالن عن �أ�سماء الفائزين
بع�ضوية جمل�س ال�شباب اال�ست�شاري
لأه� � � � ��داف ال �ت �ن �م �ي��ة امل�ستدامة
 . 2030يذكر ان جمل�س ال�شباب
الإ�� �س� �ت� ��� �ش ��اري لأه� � � ��داف التنمية
امل�ستدامة مت االع�ل�ان عنه خالل
انعقاد منتدى الأمم املتحدة العاملي
للبيانات بدبي �أكتوبر املا�ضي وذلك
ب�ح���ض��ور م �ع��ايل ��ش�م��ا ب�ن��ت �سهيل
فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�ش�ؤون
ال�شباب ومعايل �أمينة حممد نائبة
الأمني العام للأمم املتحدة و�سعادة
عبد اهلل لوتاه املدير العام الهيئة
الإحت��ادي��ة للتناف�سية والإح�صاء
ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة الوطنية
لأهداف التنمية امل�ستدامة.

�أخبار ال�ساعة :

اال�ستثمار يف بناء الإن�سان �أولوية رئي�سة
•• �أبوظبي -وام:

�أكدت ن�شرة “ �أخبار ال�ساعة “ �أن دولة الإمارات ت�ضع اال�ستثمار يف بناء
الإن�سان يف مقدمة �أولوياتها انطالقا من �إميانها ب�أن ال�ثروة الب�شرية
املواطنة هي اال�ستثمار الأمثل للحا�ضر وامل�ستقبل .وقالت الن�شرة حتت
ع�ن��وان “ اال�ستثمار يف بناء الإن���س��ان �أول��وي��ة رئي�سة “  “ :ت�ضع دولة
الإمارات العربية املتحدة اال�ستثمار يف بناء الإن�سان يف مقدمة �أولوياتها،
من منطلق �إميانها ب�أن الرثوة الب�شرية املواطنة هي اال�ستثمار الأمثل
للحا�ضر وامل�ستقبل ،وهذا ما حتر�ص القيادة الر�شيدة على ترجمته �إىل
�سيا�سات وبرامج وخطط وم�شروعات تتمحور كلها حول بناء الإن�سان
ورفاهيته وتقدمه وحت�سني نوعية حياته من �أج��ل توفري البيئة التي
ت�سهم يف �إطالق طاقاته و�إبداعاته ،وهذا ما �أكده �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي “رعاه اهلل” ،يف كلمته التي ا�ستهل بها اجتماع جمل�س الوزراء الأول
يف عام  ،2019حيث قال �سموه « :يف العام اجلديد  ..عام الت�سامح ..
�سنبهر العامل بنموذج الإن�سان الإماراتي املتفاين يف عمله واملحب لوطنه
واملت�سامح مع اجلميع » .و�أ�ضافت  “ :املعنى نف�سه �أك��ده �أي�ضا �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة �أول من �أم�س الأول االثنني ،لدى �إطالق برنامج
«خرباء الإمارات» ،حينما �أكد �سموه اهتمام قيادة دولة الإمارات بتوظيف
طاقات و�إمكانات �أبنائها لتحقيق �أهداف الدولة ور�ؤيتها الطموحة نحو
امل�ستقبل ،و�شدد �سموه على «�أهمية اال�ستفادة من اخلربات الوطنية ذات
التاريخ احلافل بالعطاء والعمل واملعارف ،فهم ر�صيد وطني هام ومنهل
دائ��م ي�ثري وي��دع��م منظومة العمل ال��وط�ن��ي يف خمتلف القطاعات».
ولفتت �إىل �أن الإن�سان هو حمور الر�ؤية التنموية يف دولة الإمارات منذ
عهد املغفور له ،ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،كما �أنه
جوهر مرحلة التمكني التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ،يف ع��ام  ،2005التي ت�ستهدف
تهيئة البيئة املبدعة الالزمة لتمكني املواطن من عنا�صر القوة الالزمة
لي�صبح �أكرث �إ�سهاما وم�شاركة يف خمتلف جمريات احلياة االجتماعية
وال�سيا�سية والإنتاجية واملعرفية� ،ضمن ر�ؤية وا�ضحة ثابتة تنطلق من
حقيقة �أن ال�ثروة الب�شرية هي ال�ثروة الأغلى واال�ستثمار الأمثل نحو
حتقيق �أه��داف الإم ��ارات التنموية الطموحة خ�لال ال�سنوات املقبلة .
وقالت  “ :لهذا ف�إن القيادة الر�شيدة توجه كل اهتمامها نحو اال�ستثمار
يف الإن���س��ان وال�ع�م��ل على ب�ن��اء ق��اع��دة م��ن اخل�ب�رات وال �ك��وادر املواطنة
ال�ق��ادرة على مواكبة م�سرية التنمية والتطور ،وذل��ك من خ�لال تبني
العديد من ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات التي ت�ستهدف االرتقاء مب�ستوى
مهارات املواطنني وتعزيز قدراتهم يف املجاالت املختلفة ،ومبا ي�سهم يف
تو�سيع اخليارات املتاحة �أمامهم للم�شاركة بفاعلية وكفاءة يف خمتلف
مواقع العمل الوطني» .ونوهت الن�شرة  -ال�صادرة عن مركز الإمارات
للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية � -إىل �أن الربنامج الوطني «خرباء
الإمارات» ي�ستهدف يف جوهره �إعداد قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية
اال�ست�شارية ت�سهم يف دفع عجلة التنمية يف خمتلف القطاعات بالدولة،
يف الوقت ذاته ف�إن الدولة تويل اهتماما ا�ستثنائيا باملجاالت التي ترتبط
بتنمية مهارات املواطنني و�صقلها ،ولي�س �أدل على ذلك من �أن القطاعات
ذات العالقة املبا�شرة باملواطنني وخدماتهم قد حظيت بالن�صيب الأكرب
يف ميزانية عام  ،2019حيث مت تخ�صي�ص  42.3%من هذه امليزانية
لرفد برامج التنمية املجتمعية ،و 17%لالرتقاء مبنظومة التعليم،
و 7.3%لتطوير قطاع ال�صحة وتقدمي �أف�ضل اخلدمات الطبية ،ما
ي�ؤكد �أن توفري مقومات العي�ش الكرمي للمواطنني هو الهدف اجلوهري
ال��ذي تعمل م��ن �أج�ل��ه ال��دول��ة ،وت��وج��ه �إل�ي��ه م��وارده��ا املختلفة .و�أكدت
ن�شرة “ �أخ�ب��ار ال�ساعة “ يف ختام افتتاحيتها �أن امل��واط��ن ميثل حمور
تفكري وتخطيط القيادة الر�شيدة ،فكل ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات يف
خمتلف املجاالت ت�ستهدف رفاهيته و�إ�سعاده وحت�سني م�ستوى معي�شته
وفق �أرقى املعايري العاملية ،وهذا ترجمة جلوهر الفل�سفة التنموية التي
قامت وت�ق��وم عليها جتربة التطور والنهو�ض يف دول��ة الإم ��ارات ،فهي
جتربة ترتكز على الإن�سان وت��رى �أن��ه ال�ثروة احلقيقية للوطن ،ومن
ثم جتعله �صانعا للتنمية وهدفا لها يف الوقت نف�سه ،ولهذا ا�ستطاعت
دولة الإمارات �أن تقدم منوذجا يحتذى به يف اال�ستثمار يف بناء الإن�سان
باملعايري العاملية ،ولعل ه��ذا يف�سر مل��اذا ت��أت��ي الإم ��ارات دوم��ا يف مرتبة
متقدمة يف التقارير الدولية املعنية بقيا�س م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية،
وكان �آخرها تقرير التنمية الب�شرية  2018ال�صادر عن الأمم املتحدة،
يف �شهر �سبتمرب املا�ضي ،حيث جاءت الإمارات يف املرتبة الأوىل عربيا والـ
 34عامليا ،وذلك يف ت�أكيد على �أن عملية بناء الإن�سان ومتكينه هي عملية
م�ستمرة ال تتوقف ،وتواكب طموحات الإمارات الكبرية لل�سنوات املقبلة.
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منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم124916 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات
املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 131284 :بتاريخ2011/02/03:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم124917 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات
املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 131285 :بتاريخ2011/02/03:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 21:
فرا�شي �أ�سنان  ،خيوط للأ�سنان.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2019/01/20 :
وحتى تاريخ2029/01/20 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 21:
فرا�شي �أ�سنان  ،خيوط للأ�سنان.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2019/01/20 :
وحتى تاريخ2029/01/20 :
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 21 :فرباير 2018
املودعة حتت رقم287763 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :قرية الثقافة (�ش.ذ.م.م).
وعنوانه:املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة مكتب رقم 1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت -ام �سقيم  ،3دبي ،الإم��ارات العربية
املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�سكنية؛ �إدارة وتوجيه وت�أجري العقارات التجارية
والتجزئة وال�سكنية؛ خدمات ت�أجري وا�ستئجار العقارات التي يتم تقدميها و�إجرائها فيما يتعلق بال�شقق والفيالت واملقاهي
والنوادي ال�صحية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملرا�سي والفنادق والعقارات ال�صناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛
خدمات الإدارة للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات
تقييم العقارات؛ اال�ستثمارات الر�أ�سمالية؛ اخلدمات املالية؛ خدمات �إدارة الأ�صول؛ خدمات اال�ستثمار؛ خدمات �إدارة
ال�صناديق؛ خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات الت�أمني؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات التقييم العقاري؛ خدمات
�إدارة العقارات وخدمات �إدارة املحافظ العقارية؛ خدمات اال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات الت�أمني
العقاري؛ خدمات تطوير الأرا�ضي؛ خدمات �شراء الأرا�ضي؛ تثمني واختيار و�شراء العقارات للتطوير واال�ستثمار؛ �شراء
الأرا�ضي لت�أجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه
اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عاملية
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " DUBAI CREEK DISTRICTباللغة االجنليزية كما هو مبني يف منوذج
الطلب.
اال�شــرتاطات :عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�ستخدام كلمة ( )Dubaiمبعزل عن العالمة
وبالأو�ضاع الأخرى العتبارها ا�سم موقع جغرايف
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 21 :فرباير 2018
املودعة حتت رقم287761 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :قرية الثقافة (�ش.ذ.م.م).
وعنوانه :املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة مكتب رق��م 1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت -ام �سقيم  ،3دبي،
الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات دعاية و�إعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية والإعالن؛ خدمات �إدارة الأعمال ؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال
؛ تقييم الأعمال؛ �إدارة الأعمال واال�ست�شارات التنظيمية؛ �إدارة �أعمال الفنادق واملكاتب ؛ �إدارة م�شاريع
الأعمال ؛ �إدارة الأعمال (للغري)؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية؛ خدمات الت�سويق؛
خدمات الدعاية والإعالن والعالقات العامة؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري وذلك لتمكني
عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة؛ خدمات توفري �أو ت�أمني للآخرين؛ خدمات التجزئة؛
خدمات التجزئة املبا�شرة؛ الإدارة ال�صناعية؛ تنظيم املعار�ض واملعار�ض التجارية للغايات التجارية �أو
الإعالنية؛ ت�أجري امل�ساحات الإعالنية؛ توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات
لهذه اخلدمات من خالل �شبكة حا�سوب عاملية.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " DUBAI CREEK DISTRICTباللغة االجنليزية كما هو
مبني يف منوذج الطلب.
اال�شــرتاطات :عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�ستخدام كلمة ( )Dubaiمبعزل عن العالمة وبالأو�ضاع
الأخرى العتبارها ا�سم موقع جغرايف
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل :اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:
املودعة حتت رقم2018-11-26 302226 :
با�سم امل�ؤ�س�سة املوحدة احلكومية االحتادية " معهد االبحاث والعلوم املركزي لل�سيارات و حمركات ال�سيارات
�صاحب و�سام "علم العمل االحمر" (امل�ؤ�س�سة املوحدة احلكومية االحتادية "نامي")
وعنوانه 125438 :مدينة مو�سكو �شارع �أفتمرتنايا البيت رقم 2
وذل��ك لتمييز الب�ضائع /ع��رب��ات؛ ى��س�ي��ارات ريا�ضية؛ ��س�ي��ارات �سباقات ال�سرعة؛ ��س�ي��ارات ب��دون �سائق
(�سيارات ذاتية التحكم)؛ �سيارات روبوتية؛ حافالت؛ طائرات؛ بيوت متنقلة على هيئة مركبات كبرية؛
خممدات ال�صدمات لل�سيارات؛ خممدات �صدمات لتوقف املركبات؛ حامالت زالجات لل�سيارات؛ حامالت
حقائب للمركبات؛ واقيات �صدمات للمركبات؛ مركبات حوامة (مزودة بو�سائد هوائية)؛ مركبات مدرعة؛
�أعمدة نقل احلركة للمركبات الربية؛ دراجات هوائية؛ �أ�سقف �سيارات؛ �أغطية للمركبات؛ �شاحنات؛ �أبواق
للمركبات؛ مدا�سات للمركبات (م��ن ن��وع اجل ��رارات)؛ �أب��واب للمركبات؛ حم��رك��ات ل�ل��دراج��ات الهوائية؛
مكائن للمركبات الربية؛ �أقرا�ص الفرامل للمركبات؛ �أجرا�س للدراجات الهوائية؛ مرايا الر�ؤية اخللفية؛
�أغطية ملكائن املركبات؛ ق��وارب؛ �إط��ارات للدراجات الهوائية؛ عجالت املركبات؛ لبادات مكابح ال�سيارات؛
�أغطية ملحاور العجالت؛ عربات جانبية؛ بطانات مكابح املركبات؛ �صناديق م�سننات للمركبات الربية؛
�شنابر ل�صرة العجالت؛ �أغطية خلزّانات الوقود يف املركبات؛ هياكل �سيارات؛ هياكل مركبات؛ عربات ذات
دوالبني للعبة الغولف؛ �آليات دفع للمركبات الربية؛ دراجات ذات حمركات �صغرية؛ دراجات نارية؛ م�ضخات
ه��واء (ل��وزام للمركبات)؛ �أث��اث املركبات؛ �إط��ارات لعجالت املركبات؛ نوافذ للمركبات؛ حافالت؛ قاعدة
للمحركات يف املركبات الربية؛ حماور دواليب املركبات؛ م�ساحات امل�صابيح الأمامية؛ دوا�سات للدراجات
الهوائية؛ جمموعة م�سننات للمركبات الربية؛ م�ساند الر�أ�س ملقاعد املركبات؛ م�سند للدراجة ؛ لوحات
ت�شغيل املركبات؛ �أكيا�س هواء (�أجهزة �أمان يف ال�سيارات)؛ والعات �سيجار لل�سيارات؛ �أجهزة مانعة للتوهج
للمركبات؛ �أجهزة �ضد �سرقة املركبات؛ حاجبات �شم�سية لل�سيارات ؛ نواب�ض خممدة لل�صدمات يف املركبات؛
هياكل دراجات هوائية؛ �أحزمة �أمان ملقاعد املركبات ؛ �أحزمة �أمان ملقاعد املركبات؛ نواب�ض تعليق للمركبات؛
دفات لتوجيه ال�سُ فن؛ مقاب�ض للدراجات الهوائية؛ عربات جليد )مركبات(؛ قطع مكابح املركبات؛ مقاعد
الدراجات الهوائية �أو الدراجات النارية؛ �شبكات حقائب للمركبات؛ �أغطية واقية للدراجات الهوائية؛ �أجهزة
�إن��ذار �ضد �سرقة املركبات؛ �أجهزة �إن��ذار رج��وع املركبات �إىل اخللف؛ مقاعد �أم��ان للأطفال ،يف املركبات؛
طائرات؛ مقاعد للمركبات؛ دارات هيدرولية للمركبات؛ دراجات بخارية �صغرية (مركبات)؛ �سيارات الثلج؛
ق�ضبان �شعاعية لعجالت الدراجات الهوائية ؛ ق�ضبان �شعاعية لعجالت املركبات؛ �أجهزة تعطيل الرفع
لتعزيز الكبح عند الهبوط (كوابح) للمركبات؛ مركبات جوية ؛ مركبات للنقل الربي �أو اجلوي �أو املائي
�أو بوا�سطة ال�سكك احلديدية؛ دراجات هوائية ثالثية العجالت؛ دراجات توزيع هوائية ثالثية العجالت؛
مكابح للدراجات الهوائية؛ مكابح للمركبات؛ مركبات حربية للنقل؛ جرارات؛ �آليات نقل احلركة للمركبات
الربية ؛ تربينات للمركبات الربية؛؛ �إ�شارات �إر�شادية للمركبات ؛ �شاحنات مغلقة (مركبات)؛ هياكل �سفلية
للمركبات؛ �أغطية عجالت الغيار؛ �أغطية لعجالت توجيه املركبات ؛ �أغطية ملقاعد الدراجات الهوائية؛
�أغطية ملقاعد املركبات؛ �أغطية م�شكلة للمركبات؛ �شا�سيهات �سيارات؛ هياكل مركبات؛ حمركات للمركبات
الربية؛ بيوت متنقلة ذات حمركات؛ �سالل كبرية للدراجات الهوائية؛ م�ؤ�شرات الإجتاه للدراجات الهوائية؛
�أنظمة �إنذار �سمعيّة للدراجات الهوائية .والواقعة يف الفئة (.)12
الو�صف عبارة " "AURUSكتبت ب�أحرف التينية مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد او ار�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االعالن.
ق�سم العالمات التجارية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
حكومة را�س اخليمة  -دائرة املحاكم
�إعادة �إعالن بالن�شر باحل�ضور �أمام مكتب �إدارة الدعوى اال�ستئنافية
الرقم (� )2018/177إ�ستئناف جتاري
امل�ست�أنف  /بنك را�س اخليمة الوطني � -ش م ع
امل�ست�أنف �ضده الثاين  /حممد علي عبداحل�سني كدخدائي اليادراين
قد اق��ام عليكم اال�ستئناف رق��م  2018/177ا�ستئناف جت��اري ر�أ���س اخليمة �ضدك وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم ام��ام مكتب �إدارة ال��دع��وى اال�ستئنافية مبحكمة ر�أ� ��س اخليمة ي��وم الإث�ن�ين املوافق
 2019/1/14ال�ساعة العا�شرة �صباحا �أو ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد وذل��ك للإجابة على
اال�ستئناف وهي �أوال  - :يف ال�شكل
قبول الإ�ستئناف املاثل �شكال لتقدميه �ضمن املواعيد القانونية و�ضمن ال�شروط ال�شكلية االخرى
ثانيا  -احتياطيا � - :أوال � -إحالة ملف الدعوى واال�ستئناف للمخترب اجلنائي او خلبري خطوط او
لأي جهة خمت�صة للإطالع على الفواتري الأ�صلية ودرا�سة اخلطوط امل�ستعملة والتواقيع والأختام
وحتديد ما اذا كانت هذه الفواتري مزورة من عدمه ليبنى على النتيجة املقت�ضى
ثالثا � -أ�صليا  - :ت�أييد احلكم امل�ست�أنف مبا ق�ضى به يف البنود (�أوال) و (ثالثا) و(�سابعا) من الفقرة
احلكمية والغاء احلكم امل�ست�أنف مبا ق�ضي به يف البنود (ثانيا) و (رابعا) و (خام�سا) و(�ساد�سا) و
(ثامنا) من الفقرة احلكمية والق�ضاء جمددا مبا يلي :
 )1الزام امل�ست�أنف �ضدهم كل بح�سب قيمة فواتريه املخف�ضه من قبل البنك امل�ست�أنف على ما يلي:
 الزام امل�ست�أنف �ضده الثالث بالتكافل والت�ضامن مع امل�ست�أنف �ضدهما االول والثاين مببلغ وقدره 1.000.000درهم
 الزام امل�ست�أنف �ضده الرابع بالتكافل والت�ضامن مع امل�ست�أنف �ضده الأول والثاين االوىل والثاينمبلغ وقدره  2.000.000درهم (مليوين درهم)
 ال��زام امل�ست�أنف �ضده اخلام�س بالتكافل والت�ضامن مع امل�ست�أنف �ضدهما االول والثاين مبلغوقدره  1.080.594درهم (مليون وثمانني الف وخم�سمائة واربعة وت�سعني درهم)
 الزام امل�ست�أنف �ضده ال�ساد�س بالتكافل والت�ضامن مع امل�ست�أنف �ضدهما االول والثاين مببلغ وقدره 762.322.5درهم (�سبعمائة واثنان و�ستني الف وثالثمائة واثنان وع�شرين درهم وخم�سني فل�س)
 ال��زام امل�ست�أنف �ضده ال�سابع مببلغ وق��دره  400.000دره��م (اربعمائة ال��ف دره��م) بالتكافلوالت�ضامن مع امل�ست�أنف �ضدهما الأول والثاين
 )2ت�ضمني امل�ست�أنف �ضدهم بالتكافل والت�ضامن فيما بينهم بر�سوم وم�صاريف الدعوى على
درجتيها واتعاب املحاماة على درجتي التقا�ضي،
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حال تخلفك عن احل�ضور �أو �إر�سال وكيل عنك يف الوقت
املحدد اعاله فان مكتب �إدارة الدعوى �سيبا�شر نظر الإ�ستئناف غيابيا.
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بتاريخ 23 :مايو 2018

املودعة حتت رقم292640 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :دبي للعقارات �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :أبراج الإمارات ،الطابق  ،49دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�سكنية؛ �إدارة وتوجيه وت�أجري العقارات
التجارية والتجزئة وال�سكنية؛ خ��دم��ات ت��أج�ير وا�ستئجار ال�ع�ق��ارات التي يتم تقدميها و�إج��رائ�ه��ا فيما يتعلق بال�شقق
والفيالت واملكاتب والنوادي ال�صحية واملنتجعات واملرا�سي والفنادق والعقارات ال�صناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛
خدمات الإدارة املالية للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛
خدمات تقييم العقارات؛ اال�ستثمارات الر�أ�سمالية؛ اخلدمات املالية؛ خدمات �إدارة الأ�صول؛ خدمات اال�ستثمار؛ خدمات
�إدارة ال�صناديق؛ خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات الت�أمني؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات التقييم العقاري؛
خدمات �إدارة العقارات وخدمات �إدارة املحافظ العقارية؛ خدمات اال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات
الت�أمني العقاري؛ خدمات تطوير الأرا�ضي وحتديدا خدمات �شراء الأرا�ضي وتثمني واختيار و�شراء العقارات للتطوير
واال�ستثمار؛ �شراء الأرا�ضي لت�أجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات
عرب �شبكة حا�سوب عاملية.
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " DUBAILAND OASISب�أحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
اال�شــرتاطات :عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�ستخدام كلمة ( )Dubaiمبعزل عن العالمة
وبالأو�ضاع الأخرى العتبارها ا�سم موقع جغرايف
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نور ال�شم�س لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1099827:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة نور االب�صار ايوب علي %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة غالم �سمدان حممد تاج اال�سالم %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة روبل �شاودهوري عبداملطلب �شاودهوري %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �سعيد عتيق غريب بطي املزروعي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد عتيق غريب بطي املزروعي
تعديل لوحة االعالن�/إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من /نور ال�شم�س لل�صيانة العامة
اىل/نور ال�شم�س لل�صيانة العامة ذ.م.م
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فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
مغ

قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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هن�أ اخلريجني ودعاهم �إىل موا�صلة اجلد واالجتهاد يف خدمة الوطن

اللواء املري ي�سلم �شهادات التخرج لطلبة الدرا�سات العليا والدفعة  26يف �أكادميية �شرطة دبي

درجتي املاج�ستري والدكتوراه والبالغ عددهم  80طالباً وطالبة ،والدفعة
•• دبي-الفجر:
ال�ساد�سة والع�شرين من الطلبة املر�شحني احلا�صلني على �شهادة اللي�سان�س
�سلم �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري ،القائد العام ل�شرطة دبي� ،شهادات يف القانون وعلوم ال�شرطة البالغ عددهم  99طالباً.
التخرج لطلبة الدرا�سات العليا من درجتي الدكتوراة واملاج�ستري والطلبة وهن�أ اللواء املري اخلريجني ودعاهم �إىل موا�صلة اجلد واالجتهاد والعمل
املر�شحني احلا�صلني على �شهادة اللي�سان�س يف القانون وعلوم ال�شرطة ،ممن على تطوير قدراتهم العلمية ومهاراتهم الع�سكرية ليكونوا م�ؤهلني وقادرين
تخرجوا �ضمن الدفعة ال�ساد�سة والع�شرين الذين احتفلت بهم الأكادميية على �أداء مهامهم ور�سالتهم الوطنية يف حماية �أم��ن و�سالمة وممتلكات
برعاية وح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل املجتمع واحلفاظ على �أمن الوطن واملواطن متمنياً لهم التوفيق يف عملهم
عهد دبي .و�سلم �سعادة القائد العام ل�شرطة دبي ال�شهادات ،يرافقه �سعادة وم�سريتهم ملا فيه خدمة الوطن و�إعالء �ش�أن ومكانة دولتنا العزيزة.
اللواء �أ.د .حممد �أحمد بن فهد ،م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون الأكادميية �ألقى العقيد �أ.د� .سيف غامن ال�سويدي ،عميد �أكادمييـة �شرطـة دبـي ،خالل
والتدريب ،والعميد الدكتور غيث غامن ال�سويدي ،مدير �أكادميية �شرطة مرا�سم ت�سليم ال�شهادات ،كلمة قال فيها  :يف كل عام تكون الأكادميية على
دبـــي ،بح�ضور عدد من القيادات ال�شرطية يف الدولة وبع�ض الدول العربية موعد مع منا�سبه متثل بالن�سبة لها �أغلى و�أعز و�أجمل املنا�سبات ،نحظى
ال�شقيقة وجمع من ذوي و�أول�ي��اء طلبة ال��درا��س��ات العليا احلا�صلني على فيها ب��ال��وق��وف م��ع �سعادتكم على ح�صادها الطيب ،ال��ذي و�ضع قواعده

و�أ�س�سه �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س ال��وزراء ،حاكم دبي ،حفظه اهلل ورع��اه ،الذي
مل ي� ُأل جهداً خالل خم�سني عاماً من البذل والعطاء يف توجيهنا وقيادتنا
اىل م�صاف ال��دول املتقدمة حتى �أ�صبحت دولتنا العزيزة وجهه يق�صدها
ويتطلع اليها كافة الأخوة والأ�صدقاء.
و�أ�ضاف� :سيدي �سعادة القائد العام ل�شرطة دبي ،بف�ضل اميانكم الدائم ب�أن
العمل الأ�صيل ال ي�أتي �إال من خالل التخطيط ال�سليم ،ف�إن �أكادميية �شرطة
دبي ،وبف�ضل توجيهاتكم ال�سديدة �ستعتمد يف غ�ضون الأيام املقبلة خطتها
اال�سرتاتيجية ،اخلطة املتوافقة والداعمة واملكملة للتوجهات واخلطط
اال�سرتاتيجية املعتمدة لدى الدولة و�إمارة دبي ولوزارتي الداخلية والتعليم
والتي ن�أمل من خاللها الو�صول بالأكادميية اىل العاملية يف جمال التعليم
والتدريب.

وخاطب العقيد �سيف ال�سويدي اخلريجني قائال »:نهنئكم على النجاح
والتفوق ،كما نهنئ �شعوبنا بكم لأنكم مبا ت�سلحتم به من علم �ستعملون على
حفظ حقوقهم ومنع الظلم عنهم ،لذا� ،أو�صيكم بالتم�سك  -يف كل اعمالكم
 بكتاب اهلل ع��ز وج��ل و�سنه خ��امت الأن�ب�ي��اء النبي ال�ه��ادي الأم�ي�ن حممدبن عبداهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،كما �أو�صيكم ب��أن يكون وال�ؤك��م للدولة
وحلكامها وقادتها و�أن يكون جل اهتمامكم التحلي بالعدل واالن�صاف وقول
ال�صدق والت�ضحية والإخال�ص يف العمل وجتنب الظلم.
وختم العقيد ال�سويدي كلمته قائ ً
ال� :أتوجه بعظيم االمتنان ل�سعادتكم
ولإخواين �أع�ضاء جمل�س �إدارة الأكادميية وال�سادة ال�ضباط و�ضباط ال�صف،
و�أع�ضاء الهيئة الأكادميية على جهودهم املبذولة يف �سبيل تعليم وتدريب
الطالب داعيا املوىل عز وجل �أن يوفقكم وميتعكم بال�صحة والعافية ،و�أن
يدمي على دولتنا الغالية نعمة الأمن والأمان.

بلغت ن�سبة الإجناز % 76

مدير عام حماكم دبي يتفقد م�شروع مبنى املحكمة العمالية والتنفيذ يف العوير
•• دبي –الفجر:

 9ماليني �شخ�ص يف  34دولة ا�ستفادوا من م�شاريع « �سقيا الإمارات »
•• دبي-وام:

�أعلنت م�ؤ�س�سة « �سقيا الإم ��ارات
« �أن �أك�ثر من  9ماليني �شخ�ص
يف  34دولة حول العامل ا�ستفادوا
من م�شاريعها التي نفذتها حتى
نهاية ع��ام  2018ب��ال�ت�ع��اون مع
ع� ��دد م ��ن ال �ه �ي �ئ��ات وامل�ؤ�س�سات
اخلريية الرائدة.
جاء ذلك مبنا�سبة اختتام مبادرات
« � �س �ق �ي��ا الإم � � � � ��ارات « � -إح � ��دى
امل��ؤ��س���س��ات العاملة حت��ت مظلة «
م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ال�ع��امل�ي��ة»  -ل �ع��ام زايد
 2018والتي �شملت  6م�شاريع
ومبادرات جمتمعية.
وعك�ست امل�شاريع  -ال�ت��ي نفذتها
امل�ؤ�س�سة بنجاح بالتعاون مع هيئة
كهرباء ومياه دبي وم�ؤ�س�سة حممد
ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم للأعمال
اخل�ي�ري ��ة والإن �� �س��ان �ي��ة  -القيم
وامل� �ب ��ادئ ال���س��ام�ي��ة ال �ت��ي غر�سها
امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان « طيب اهلل ثراه
« يف نفو�س �أبناء دولة الإمارات ويف
مقدمتها بناء الإن�سان واال�ستدامة
واحلكمة واخلري والعطاء .
وقال �سعادة �سعيد حممد الطاير
رئ �ي ����س جم �ل ����س �أم� �ن ��اء م�ؤ�س�سة
«��س�ق�ي��ا الإم � ��ارات « �إن ��ه ان�سجاما
مع الأه��داف الرئي�سية لعام زايد
 2018ال �ت��ي �أع�ل�ن�ت�ه��ا القيادة
ال ��ر�� �ش� �ي ��دة مب �ن��ا� �س �ب��ة ال ��ذك ��رى
امل �ئ��وي��ة مل �ي�لاد ال��وال��د امل �غ �ف��ور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان»
طيب اهلل ث��راه «خ�ص�صت «�سقيا
الإم� � � ��ارات «م � �ب� ��ادرات ع �ل��ى م ��دار
العام لرفع الوعي مب�سرية ال�شيخ
زاي��د و�إجن��ازات��ه ومكانته وتخليد
�شخ�صيته ومبادئه وقيمه و�إرثه
الإن�ساين واحل�ضاري .
ول �ف��ت ال �ط��اي��ر �إىل �أن امل�ؤ�س�سة
اخ �ت �ت �م ��ت  6م � � �ب� � ��ادرات حملية
ودول� �ي ��ة ن��اب �ع��ة م ��ن ف �ك��ر ور�ؤي � ��ة
ال��وال��د امل�ؤ�س�س ال�شيخ زاي��د وفق
ا�سرتاتيجية مدرو�سة تركز على
اال�ستدامة واحل�ف��اظ على البيئة
وم � ��وارده � ��ا ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة وخدمة
الإن���س��ان دون تفريق ب�ين �شخ�ص
و�آخ��ر وه��ي امل�ب��ادئ ال�سامية التي
ر� �س �خ �ه��ا زاي � ��د اخل �ي�ر يف نفو�س
�أب �ن��ائ��ه م��ن ح��ب ل�ل�ب��ذل والعطاء
وت �ق��دمي ي��د ال �ع��ون للمحتاجني
واملنكوبني يف كل مكان .

و�أ�شار �إىل �أن مبادرات « عام زايد «
ان�سجمت مع ا�سرتاتيجية وهوية «
�سقيا الإمارات « التي �أكدها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي «رعاه
اهلل» عندما ق��ال « �سقيا الإمارات
ال تفرق بني �إن�سان و�آخر �إال بقدر
ح��اج �ت �ه��م �إىل امل � ��اء وك ��ذل ��ك هي
جميع �أعمالنا الإن�سانية يف دولة
الإم� � ��ارات ر��س��ال�ت�ه��ا واح� ��دة وهي
م���س��اع��دة امل�ن�ك��وب�ين واملحتاجني
واملحرومني يف كل العامل «.
و�أكد الطاير التزام م�ؤ�س�سة «�سقيا
الإم� ��ارات» بدعم �أه ��داف التنمية
امل�ستدامة  2030ال�ت��ي �أعلنتها
الأمم امل�ت�ح��دة وتنفيذ �أح ��د �أهم
�أه��داف م�ؤ�س�سة «م�ب��ادرات حممد
ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ال �ع��امل �ي��ة «
وه��و مكافحة الفقر والأمرا�ض،
منوها �إىل �أن عدد امل�ستفيدين من
م�شاريع «�سقيا الإمارات» بلغ حتى
نهاية � 2018أكرث من  9ماليني
�شخ�ص يف  34دول��ة ح��ول العامل
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ع ��دد م��ن الهيئات
وامل�ؤ�س�سات اخلريية الرائدة.
و�أ�شار الطاير �إىل �أن ال�شيخ زايد
رح�م��ه اهلل ت��رك �إرث ��ا عظيما من
العمل الإن���س��اين والتنموي حيث
ح��ر��ص�ن��ا يف «��س�ق�ي��ا الإم� � ��ارات» �أن
تعك�س مبادراتنا خالل هذا العام
امل�م�ي��ز ه ��ذا ال��زخ��م ال �ه��ائ��ل حلب
اخل�ي�ر وال �ع �ط��اء ال ��ذي ر��س�خ��ه يف
ال�ق�ل��وب «زاي ��د اخل�ي�ر» و�أن نكون
م� ��ن �أب� � � ��رز ال ��داع� �م�ي�ن للجهود
الوطنية الرامية �إىل تعزيز العمل
الإن�ساين واملجتمعي والتطوعي.
و�شملت م �ب��ادرات امل�ؤ�س�سة خالل

ع��ام زاي��د م�ب��ادرة « 100متطوع»
التي �أطلقتها بالتعاون مع هيئة
كهرباء ومياه دب��ي تر�سيخا لقيم
ال �ت �ط��وع وال �ع �م��ل الإن �� �س��اين بني
�صفوف ال�شباب واملوظفني حيث
ا��س�ت�ق�ط�ب��ت امل ��ؤ� �س �� �س��ة �أك �ث��ر من
 100متطوع يف خمتلف املبادرات
ال�ت��ي نفذتها امل�ؤ�س�سة على مدار
العام.
ك�م��ا وف ��رت «��س�ق�ي��ا الإم ��ارات»م ��ن
خ�ل��ال م � �ب ��ادرة « 100م�شروع
ل�ل�م�ي��اه «م �� �ش��اري��ع ل �ت��وف�ير املياه
ال�صاحلة لل�شرب لأكرث من 125
�ألف �شخ�ص يف  12دولة يف جميع
�أنحاء العامل بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية وهيئة الهالل
الأحمر الإماراتي حيث �شملت هذه
امل�شاريع حفر �آب��ار وبناء حمطات
تنقية املياه وم�شروع ناقالت املياه
ال�ت��ي ت��وف��ر و�سيلة مبتكرة لنقل
املياه للمجتمعات التي تعاين من
بعد م�صادر املياه.
�أما مبادرة « 100ر�سالة �إىل زايد»
التي ا�ستهدفت جمع  100ر�سالةموجهة �إىل ال�شيخ زايد رحمه اهلل
 ف�ق��د الق ��ت �إق �ب��اال ك �ب�يرا حيثا�ستقبلت امل�ؤ�س�سة �أكرث من 230
ر�سالة من املتطوعني واملوظفني
و�أف��راد املجتمع وامل�ستفيدين من
م���ش��اري��ع امل��ؤ��س���س��ة مم��ن حر�صوا
ع �ل��ى �أن ي� �ع�ب�روا ع ��ن تقديرهم
وعرفانهم مل�سرية الوالد امل�ؤ�س�س
«ط�ي��ب اهلل ث ��راه» وم ��آث��ره و�إرث ��ه
الإن�ساين واحل�ضاري.
ك� �م ��ا ق ��ام ��ت امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة بتوزيع
وت ��رك� �ي ��ب  100ب � � ��راد للمياه
ال�صاحلة لل�شرب ل�سكنات العمال

يف دب ��ي وع �ج �م��ان ��ض�م��ن مبادرة
« 100وقف للمياه» بالتعاون مع
جم �م��ع دب ��ي ل�لا��س�ت�ث�م��ار جممع
دب ��ي ال���ص�ن��اع��ي دائ� ��رة ال�ب�ل��دي��ة و
التخطيط يف عجمان وجمعية دار
الرب.
وخ �ل��ال � �ش �ه��ر رم �� �ض��ان امل �ب ��ارك
وزع��ت «�سقيا الإم ��ارات» �أك�ثر من
 8ماليني كوب ماء خليم الإفطار
الرم�ضانية وامل�ساجد بالتعاون مع
 15جمعية خ�يري��ة يف خمتلف
�أنحاء دولة الإمارات عرب مبادرتها
الرائدة «�سقيا زايد» ،فيما تو�سعت
ه� ��ذه امل � �ب� ��ادرة دول� �ي ��ا لأول مرة
لت�صل �إىل  13دول��ة حول العامل
بالتعاون م��ع م�ؤ�س�سة حممد بن
را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية
والإن�سانية حيث مت تنفيذ املبادرة
يف ك��ل م��ن �أوغ �ن��دا وطاجيك�ستان
وت���ش��اد وم���ص��ر وال�ب�رازي��ل وكندا
وال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية
وف �ل �� �س �ط�ين وال �ف �ل �ب�ي�ن وتون�س
والأردن و�أوكرانيا وبنغالد�ش.
كما �شملت برامج العمل الإن�ساين
وامل� �ج� �ت� �م� �ع ��ي مل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة «�سقيا
الإمارات» خالل عام زايد 2018
«الزيارات الدولية» التي ت�ضمنت
زي ��ارات م�ي��دان�ي��ة تطوعية دولية
ن�ف��ذت�ه��ا امل ��ؤ� �س �� �س��ة ب��ال �ت �ع��اون مع
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
لل��أع �م��ال اخل�ي�ري��ة والإن�سانية
مب �� �ش��ارك��ة م �ت �ط��وع�ين م ��ن هيئة
ك �ه��رب��اء وم� �ي ��اه دب� ��ي يف ك ��ل من
�أوغ �ن��دا وم���ص��ر لتنفيذ م�شاريع
م�ستدامة تخدم احتياجات الأ�سر
امل�ح�ت��اج��ة ت �ع��زي��زا ل�ق�ي��م امل�ؤ�س�س
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان
«طيب اهلل ثراه» .

ق ��ام � �س �ع��ادة ط ��ار� ��ش املن�صوري
م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دب ��ي ،بزيارة
ت �ف �ق��دي��ة مل��وق��ع م �� �ش��روع مبنى
امل�ح�ك�م��ة ال�ع�م��ال�ي��ة وال�ت�ن�ف�ي��ذ يف
العوير ،بح�ضور �سعادة املهند�س
داوود الهاجري مدير عام بلدية
دب� � ��ي ،و�� �س� �ع ��ادة ال �ق��ا� �ض��ي عبد
ال �ق��ادر م��و��س��ى ن��ائ��ب م��دي��ر عام
حم��اك��م دب ��ي ،ور�ؤ�� �س ��اء املحاكم،
وامل � � � ��دراء ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ي�ن ،وذل ��ك
ل �ل��وق��وف ع �ل��ى � �س�ي�ر ال �ع �م��ل يف
جتهيز امل�ح��اك��م ون�سبة الإجن ��از
للم�شروع� ،سعياً من حماكم دبي
يف ت���س�ه�ي��ل وت �� �س��ري��ع اج � ��راءات
املتعاملني ،عرب خطوات �سباقة
على �صعيد االرت �ق��اء باملنظومة
الق�ضائية ،ودفع م�سرية الريادة
ال �ت ��ي ت �ق��وده��ا دول � ��ة الإم � � ��ارات
العربية املتحدة ،ليمهد الطريق
�أم��ام مرحلة جديدة من التميز
والريادة يف تعزيز كفاءة الأداء يف
�إجن��از املعامالت ،وتوفري اف�ضل
اخلدمات التي من �ش�أنها ت�س ّرع
م ��ن ع�م�ل�ي��ة ال �ب��ت يف الق�ضايا
و�إ� �ص��دار الأح �ك��ام ،لتحقق �أعلى
م�ستويات ال�سعادة للمتعاملني.
وت�ف�ق��د ��س�ع��ادت��ه ،م��وق��ع م�شروع
«امل�ح�ك�م��ة ال�ع�م��ال�ي��ة» يف منطقة
ال��روي��ة الثالثة وذل��ك لالطالع
على �سري العمل ومراحل تنفيذه،
ح �ي��ث ت �ب �ل��غ م �� �س��اح��ة امل�شروع
 11055مرتاً مربعاً ،وبتكلفة
كلية تبلغ  138مليوناً و500
�أل��ف دره ��م .وق��د �أب ��دى �سعادته
ارت�ي��اح��ه لن�سبة �إجن ��از امل�شروع
البالغ (� )76%إذ يعترب امل�شروع
خطوة تن�صب يف خدمة اجلمهور
واخ�ت���ص��ار ال��وق��ت واجل �ه��د على
امل� ��راج � �ع�ي��ن وت �� �س �ه �ي ��ل �إجن� � ��از
معامالتهم يف زمن قيا�سي .و�أكد
��س�ع��ادت��ه ع�ل��ى � �ض��رورة االلتزام
ب��اجل��دول ال��زم�ن��ي امل�ع��د لإجناز
امل�شروع واملتوقع االنتهاء منه يف
م��اي��و  ،2019حيث �أن حماكم
دب� � ��ي ت �ن �� �س �ج��م م� ��ع توجيهات
القيادة الر�شيدة ،ور�ؤي��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جم�ل����س ال� � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي –
رعاه اهلل ،لتقدمي جتربة مميزة

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و� /شينمول
فارجي�س فارجي�س ماتهاى ،
الهند اجلن�سية ج��واز �سفره
رقم ( - )3165607يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الهندية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ومثالية وبيئة عمل للمتعاملني
الداخليني واخلارجيني.
و�أ�� �ض ��اف � �س �ع��ادت��ه� ،أن امل�شروع
ي��أت��ي �ضمن ج�ه��ود حكومة دبي
يف ت�ط��وي��ر امل�ن���ش��آت الق�ضائية،
و�إي �ج��اد حمكمة متخ�ص�صة يف
ال�ش�ؤون العمالية ،والتي توفرها
الإم ��ارة مواكب ًة للتطور والنمو
امل�ت���س��ارع ال��ذي جعل منها علماً
ب��ارزاً يناف�س �أرق��ى م��دن العامل،
ووجه ال�شكر اجلزيل لبلدية دبي
جل �ه��وده��م امل���س�ت�م��رة واملبذولة
ملتابعة امل�شروع.
و�أ�� �ش ��ار � �س �ع��ادت��ه� ،أن ��ه مت درا�سة
اح �ت �ي��اج��ات امل �ح �ك �م��ة العمالية
وم �ت �ط �ل �ب��ات �ه��ا ب��ال �ت �ن �� �س �ي��ق مع
ال� ��� �ش ��رك ��اء اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي�ي�ن،
ح� �ي ��ث �أن امل� �ب� �ن ��ى م � ��ؤل� ��ف من

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /م � ��ارا جوى
ف�ي�ن�ي�لا م �ي�لان �ي��و ف�ي��راى،
ال � � �ف � � �ل � � �ب� �ي��ن اجل� �ن� ��� �س� �ي ��ة
 ج � � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )9549943EBمن
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0554567530

� �س��رداب ب���س�ع��ة ( )243موقفا
وه��ي م��واق��ف للهيئة الق�ضائية
واملوظفني ،وبالإ�ضافة �إىل �أربع
ط��واب��ق مب�ساحة �إج�م��ال�ي��ة تبلغ
 35000م�تر م��رب��ع ،وي�شمل
امل� �ب� �ن ��ى ع� �ل ��ى م �ن �� �ص ��ات خدمة
ال �ع �م�لاء ،وال�ق���ض��اي��ا العمالية،

وم ��رك ��ز ل �ل �� �ش��رط��ة ،وح�ضانة،
وبنك ،و�صاالت انتظار ،وم�صلى
ل �ل �ج �ن �� �س�ين ،وك� ��اف� ��ة اخل ��دم ��ات
ال �ع��ام��ة ال �� �ض��روري��ة ،ويحتوي
امل �ب �ن��ى ع �ل��ى ع� ��دد ( )12قاعة
للمحاكم االبتدائية ،واال�ستئناف،
مع مكاتب لل�سادة الق�ضاة.

فقدان جواز �سفر
ف� � �ق � ��د امل � ��دع � ��و/رح� � �ي� � �م � ��ه
ح �� �س�ي�ن ح� �م ��زه  ،اثيوبيا
اجلن�سية ج��واز �سفره رقم
( )5206337يرجى
مم ��ن ي �ع�ثر ع�ل�ي��ه ت�سليمه
ب �� �س �ف��ارة اث �ي��وب �ي��ا او اق ��رب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل � � ��دع � � ��و /ن ��ا� �ص�ي�ر
خ � ��ان ن � ��ور �� �ش ��ان  ،الهند
اجلن�سية ج��واز �سفره رقم
( )5793184يرجى
مم��ن ي�ع�ثر ع�ل�ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الهندية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /عبدالوهاب
ال�سيد املر�سى عبدالوهاب ،
م�صر اجلن�سية  -جواز �سفره
رق��م ()A07928437
م � � � � � ��ن ي� � � � � �ج � � � � ��ده ع � �ل � �ي � ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0503034303

ف� � �ق � ��د امل� � � ��دع� � � ��و /ك � ��ارل � ��وت � ��ا
ب��ا��س�ك��وال �سان�شيز  ،ا�سبانيا
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( -)X D D 0 6 3 8 6 2
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه
ب�سفارة ا�سبانيا او اقرب مركز
�شرطة باالمارات.
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م�صري «بريك�ست» يف �أيدي النواب الربيطانيني
•• لندن�-أ ف ب:

10

بات م�صري اتفاق بري�سكت امل�برم بني االحت��اد االوروب��ي وبريطانيا يف
�أي��دي النواب الربيطانيني الذين ي�ب��د�أون النظر فيه غ��داة �إحلاقهم
نك�سة ج��دي��دة برئي�سة احل�ك��وم��ة م��ا ي��ذك��ر ب�ضعف موقفها يف هذه
امل�س�ألة.
والن�ص الذي تفاو�ضت حوله حكومة ترييزا ماي والقادة االوروبيون
على مدى � 17شهرا �سيعر�ض على الت�صويت امام النواب يف  15كانون
الثاين/يناير .لكن اعتماده من قبل ال�برمل��ان الربيطاين يبقى غري
م�ضمون نظرا الن بع�ض النواب امل�ؤيدين لربيك�ست يخ�شون توا�صال
دائما مع االحتاد االوروبي فيما ال يزال النواب امل�ؤيدون لأوروبا ي�أملون

يف العودة عن هذا القرار.
ومنيت احلكومة م�ساء الثالثاء بنك�سة على �شكل حتذير خالل ت�صويت
يف جمل�س العموم حيث �صوت ع�شرون نائبا حمافظا مع املعار�ضة ما
اتاح اعتماد تعديل لقانون املالية يهدف اىل احلد من �سلطة احلكومة
يف تعديل ال�سيا�سة ال�ضرائبية يف حال ح�صول بريك�ست بدون اتفاق.
لكن ديفيد ليدينغتون امل�س�ؤول الثاين يف احلكومة الربيطانية ا�ستبعد
�صباح االربعاء �أي اعادة �صياغة للن�ص راف�ضا احلديث عن “اتفاقات
بديلة” .وقال “اخليار الذي يرت�سم هو اما هذا االتفاق او ال اتفاق او
كما يرغب بع�ض النواب الغاء نتيجة ا�ستفتاء عام  2016بالكامل”
بح�سب ما نقلته عنه هيئة االذاعة الربيطانية (بي بي �سي).
وق��ال الناطق با�سم رئي�سة احلكومة الثالثاء �إن ترييزا ماي توا�صل

ترامب ..اجلدار متى غده

••الفجر – خرية ال�شيباين

ق�ب��ل ��س��اع��ات م��ن كلمة دونالد
ت��رام��ب ...وال �ت��ي مل ت�غ�ير �شيئا،
دعت �صحيفة “نيويورك تاميز”،
ال �ث�ل�اث��اء  8ي �ن��اي��ر ،امل�شاهدين
�إىل االنتباه للأكاذيب الرئا�سية
ب ��ال �ن �ظ ��ر اىل “تاريخ ت ��رام ��ب
م� ��ع الأك � � ��اذي � � ��ب ،وع � � ��دم ال ��دق ��ة
واملبالغات».
ا��س�ت�ع�م��ل ال��رئ �ي ����س الأمريكي
ل �ه �ج��ة �أخ� � ��ف ،و�أ� � �ش� ��ار ن� � ��ادرا اىل
ج��داره ال�شهري على احل��دود بني
الواليات املتحدة واملك�سيك ،وكانت
ت�سع دقائق �أ��ش��ار فيها �إىل �أ�شياء
غري ذات بال:
«�إنه خيار بني ما هو �صواب وما
ه��و خ �ط ��أ ،وب�ي�ن ال �ع��دل والظلم،
ويتعلق الأم ��ر مب��ا �إذا ك�ن��ا ن�ؤدي
واجبنا املقد�س ملواطني الواليات
املتحدة الذين منثلهم...الخ« .
يف رده�م��ا� ،أك��د الدميقراطيان
ت���ش��اك ��ش��وم��ر ون��ان���س��ي بيلو�سي،
على الإزع��اج الكبري الذي يت�سبب
فيه االغالق للبالد ،ومن ت�سريح
للعاملني ج��راء غياب اتفاق حول
م�ي��زان�ي��ة اجل ��دار ال���ش�ه�ير800 ،
�ألفا من املوظفني االحتاديني منذ

حماولة احل�صول على “�ضمانات” �إ�ضافية وخ�صو�صا حول الطابع
“امل�ؤقت” ل�شبكة االمان.
وهذا البند الذي يندد به م�ؤيدو بريك�ست يهدف اىل منع اعادة احلدود
بني جمهورية ايرلندا الع�ضو يف االحتاد االوروبي ،وايرلندا ال�شمالية
ع�ب�ر اق��ام��ة “منطقة ج�م��رك�ي��ة واحدة” ت���ش�م��ل االحت� ��اد االوروب� ��ي
وبريطانيا.
رغم ت�أكيد بروك�سل �أنه مل يعد هناك اي جمال للمفاو�ضات ،اعاد رئي�س
ال��وزراء االيرلندي ليو فارادكار اعطاء بع�ض االمل ملاي .فقد �أكد �أنه
“هناك ات�صاالت وثيقة” ملعرفة “ماذا كانت �سل�سلة �ضمانات �إ�ضافية
خطية �أو تف�سريات و�ضمانات ميكن �أن حتدث فارقا».
وقال ل�صحيفة “�آيري�ش تاميز” “ال نريد ن�صب فخ لربيطانيا من �أي

�ستيني هوير ي�صف ترامب بالديكتاتور

اجلمهوري ماك ثورنبريي يعار�ض ا�ستخدام الأموال املخ�ص�صة للدفاع

ال�صدام �أمر ال مفر منه:

ترامب يخفف لهجته جتاه اجلدار و «الإغالق» م�ستمر!...

يدرك اجلمهوريون �أن الوقت لي�س حليفهم و�أن هذا الإغالق ال يحظى ب�شعبية

 22دي�سمرب  .2018بني 1995
و ،1996ا� �س �ت �م � ّر “الإغالق”
الأط ��ول يف ال�ت��اري��خ  21ي��وم��ا ،يف
ظل رئا�سة بيل كلينتون.
عدم �شعبية “الإغالق»
ّ
مت ر�� �س ��م اخل � �ط� ��وط .ل �ك��ن على
اليمني ،ي�صرخ اجلمهوريون �أكرث
ف�أكرث.
�أن �ه ��م ي ��درك ��ون �أن ال ��وق ��ت لي�س
حليفهم و�أن ه��ذا الإغ�ل�اق ،الذي
ي�شل جزء من الإدارة الأمريكية،
ال يحظى ب�شعبية.
وح�سب ا�ستطالع �أجرته رويرتز-
ايب�سو�س ن�شر لثالثاء 51 ،باملائة
من الأمريكيني يعتقدون �أن �أكرب

ن�سبة لوم على الإغالق توجه �إىل
ت��رام��ب� ،أي ب��زي��ادة  4ن�ق��اط عما
قبل عيد امليالد ،مقابل  32باملائة
فقط يلومون الدميوقراطيني يف
الكونغر�س.
�إن م �� �س��ان��دة ال �ت �ع��زي��ز امل� ��ادي
ل�ل�ح��دود م��ع املك�سيك انخف�ضت
ب��ال �ت��وازي م��ع ال �ه �ج��رة “العبور
غري ال�شرعي للحدود ،من طرف
املك�سيكيني ،انخف�ض بن�سبة 92
باملائة منذ عام :”2000
وه ��ي ال �ي��وم ب�ن���س�ب��ة  41باملائة،
�أي تقل�صت بـ  12نقطة عن عام
.2015
�صحيح �أن اع�ت�ق��ال املهاجرين
على احل��دود ق��د ارت�ف��ع يف الآونة

الأخ�ي�رة ب�شكل كبري ،مع اعتقال
�ألفي مهاجر غري �شرعي كل يوم
يف ��ش�ه��ري �أك �ت��وب��ر ون��وف�م�بر عام
 ،2018وه��ي م�ستويات مماثلة
ل � ��ذروة ع ��ام  ،2014ول �ك��ن ،مع
اقت�صاد م��زده��ر ،ال ي�شعر ال�سواد
الأع� �ظ ��م م ��ن الأم��ري �ك �ي�ي�ن �أنهم
�أم � ��ام “غزو” �أو ح��ال��ة ط ��وارئ
وطنية .ووفقا لال�ستطالع نف�سه،
 35باملائة فقط من الأمريكيني
يوافقون على الت�صويت بت�سخري
�أم ��وال ل�ل�ج��دار  -يطالب دونالد
ترامب  5.7مليار دوالر لبنائه.
وقد ظهر الرئي�س نف�سه مت�شككا
يف ج � ��دوى ال �ت��دخ��ل ر� �س �م �ي��ا من
ال �ب �ي��ت الأب� �ي� �� ��ض “ :ل ��ن يتغري

�شيء على الإط�لاق ،ولكن �س�أفعل
ذلك” ،كما �أ�سر عند تناول الغداء
الثالثاء.
ترامب “ديكتاتور»
�إذن ،ال �� �ص��دام �أم ��ر ال م�ف��ر منه.
وبحلول نهاية الأ�سبوع ،قد يوجه
ت ��رام ��ب “�إعالن ح��ال��ة ط� ��وارئ
وطنية” ل �ك �� �س��ر اجل � �م� ��ود دون
ف�ق��دان م��اء ال��وج��ه مت��ام��ا .كيف؟
ال �ف �� �ص��ل  2808ال �غ��ام ����ض من
ق��ان��ون ال��والي��ات املتحدة ،ويتعلق
بعمليات ال�ب�ن��اء الع�سكرية .ماذا
ي�ن����ص؟ �إذا �أع �ل��ن ال��رئ�ي����س حالة
ط � ��وارئ “ ت�ت�ط�ل��ب ال �ل �ج��وء �إىل
ال � �ق� ��وات امل�سلحة” ،ف� ��ان وزي ��ر

ال��دف��اع “ميكنه تنفيذ م�شاريع
ب�ن��اء ع�سكرية  ...مل ي�سمح بها
ال �ق��ان��ون ،لكنها ��ض��روري��ة ليكون
م �ث��ل ه� ��ذا اال�� �س� �ت� �خ ��دام للقوات
امل���س�ل�ح��ة “ .وي �ج��ب ح�ي�ن�ه��ا �أخذ
الأم � ��وال م��ن م���ش��اري��ع �أخ ��رى مت
الت�صويت عليها ،لكن مل تنطلق
ع�م�ل�ي��ة الإن� �ف ��اق ب���ش��أن�ه��ا .وبهذه
ال �ط��ري �ق��ة ،مي �ك��ن �أن ي �ب ��د�أ بناء
اجل � ��دار دون احل��اج��ة للح�صول
ع �ل��ى ات� �ف ��اق ح� ��ول امل �ي��زان �ي��ة مع
الدميقراطيني ..و�ستكون نهاية
الإغالق.
وغني عن القول ،ان هذه املناورة
�ستثري م�شاكل عملية ومبدئية
ه ��ائ� �ل ��ة .وذه� � ��ب � �س �ت �ي �ن��ي هوير،

زع�ي��م الأغلبية الدميقراطية يف
جم�ل����س ال� �ن ��واب ،ال �ث�ل�اث ��اء� ،إىل
و� �ص��ف ت��رام��ب ب �ـ “الديكتاتور”
ال� ��ذي ُي �ع��ام��ل ال ��والي ��ات املتحدة
كبلد يفر�ض م�س�ؤولوه “الأحكام
العرفية” لفر�ض �إرادتهم.
وعموما ،ال ي�شكل منح الرئي�س
�صالحيات �أكرب يف حالة الطوارئ
م���ش�ك�ل��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة .و� �س �ي��دور كل
اجلدل ،و�سيكون حادا ،حول ما �إذا
كانت ق�ضية اجل��دار حالة طوارئ
وط �ن �ي��ة �أم ال .وب��ال �ت��ايل ميكننا
�أن ن �ت��وق��ع م �ع��رك��ة ط��وي �ل��ة �أم ��ام
ال�ق���ض��اء ،ن��اه�ي��ك ع��ن ال�صعوبات
التي �ستواجهها عملية نزع امللكية
من �أ�صحابها على احل��دود ،ومن

يعتقد  % 51من الأمريكيني �أن اللوم الأكرب يوجه اىل ترامب مقابل  % 32فقط للدميوقراطيني

ا�ستطالع 35 :باملائة فقط من الأمريكيني
يوافقون على الت�صويت بت�سخري �أموال للجدار

بني  1995و ،1996ا�ستم ّر «الإغالق» الأطول
يف التاريخ  21يوما ،يف ظل رئا�سة بيل كلينتون

جمهوريون يعار�ضون ا�ستخدام الأموال
املخ�ص�صة للدفاع يف م�صاريف غري ع�سكرية

ا�ستمرار املازق ..ا�ستمرار االغالق
•• وا�شنطن�-أ ف ب:

نوع كان ،وال نريد االنتقال اىل املحادثات حول م�ستقبل العالقات على
الفور».
واثر مقال ن�شرته �صحيفة “تلغراف” الربيطانية مفاده �أن ال�سلطات
الربيطانية “تدر�س �إمكانية” طلب متديد حمتمل اىل ما بعد 29
�آذار/مار�س للمادة  50من معاهدة االحتاد االوروبي التي حتدد �أ�س�س
خ��روج دول��ة ع�ضو من التكتل ،نفى ناطق با�سم احلكومة الربيطانية
ب�شدة هذا االمر.
وقال دبلوما�سي �أوروبي يف بروك�سل لوكالة فران�س بر�س “نحن مقتنعون
بان ترييزا ماي �ستطلب ت�أجيال بعد رف�ض الربملان الربيطاين املرجح
لالتفاق ،لكنها ال تقول ذل��ك ال علنا وال يف ات�صاالتها مع املحاورين
االوروبيني».

بد�أ املبعوث الأمريكي �إىل �أفغان�ستان
زملاي خليل زاد جولة �آ�سيوية يجري
خاللها حمادثات ترمي �إىل �إحالل ال�سالم يف البلد الغارق يف احلرب منذ
 17عاماً.
وب�ع��دم��ا التقى يف ك��ان��ون الأول دي�سمرب يف �أب��وظ�ب��ي مم ّثلني ع��ن حركة
طالبان ،غادر املبعوث الأمريكي يف جولة ت�شمل كلاّ ً من �أفغان�ستان وال�صني
والهند وباك�ستان وت�ستمر لغاية  21كانون الثاين يناير اجلاري ،بح�سب
ما �أعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية يف بيان.
ومل تو�ضح الوزارة ما �إذا كان خليل زاد �سيلتقي جمدّداً مم ّثلني عن حركة
طالبان ،مكتفي ًة بالقول �إ ّنه �سيجري حمادثات مع “م�س�ؤولني يف احلكومة
الأفغانية و�أطراف �آخرين معنيني».

املخرج
وق � ��د ب � ��دا ن � � ��واب جمهوريون
ينتف�ضون .وقال ماك ثورنبريي،
اجلمهوري الأعلى من�صبا يف جلنة
القوات امل�سلحة يف جمل�س النواب،
�إن��ه “يعار�ض ا��س�ت�خ��دام الأم ��وال
املخ�ص�صة ل �ل��دف��اع يف م�صاريف
غري ع�سكرية».
لكن يجب �إي�ج��اد خم��رج .وكما
يالحظ فرانك بروين يف �صحيفة
ن�ي��وي��ورك ت��امي��ز ،ف ��إن ت��رام��ب قد
غ � ��ادر م �ن��ذ ف �ت�رة ط��وي �ل��ة جمال
احل� �ج ��ج امل��و� �ض��وع �ي��ة والنقا�ش
ال�سيا�سي العادي:
«ع �ن��دم��ا ي�ت�ع�ل��ق الأم � ��ر باحلدود
واجل � ��دار ،ف� ��إن ب �ع��ده ع��ن الواقع
ع �م �ي��ق �إىل درج� � ��ة �أن م ��دي ��ري
ال�ق�ن��وات وال�صحف �أم���ض��وا جزء
كبريا من يوم الثالثاء يف جل�سات
ا�سرتاتيجية حول كيفية الرد على
�سياج �أك��اذي�ب��ه  ...ر�ؤ��س��اء �آخرون
كانوا غري جديرين بالثقة ،لكن
لي�س �إىل ه��ذه ال��درج��ة� ،إن��ه �أمر
�سريايل».
عن لونوفال �أوب�سرفاتور

ميكن بدء بناء اجلدار دون احلاجة للح�صول
على اتفاق حول امليزانية مع الدميقراطيني

رد الدميقراطيني على نف�س الوتر

املبعوث الأمريكي �إىل �أفغان�ستان يبد�أ جولة �آ�سيوية
ونقل البيان عن خليل زاد ،الأفغاين الأ�صل ،قوله �إنّ “ال�سبيل الوحيد
يتو�صلوا �إىل
لإنهاء النزاع هو �أن يجل�س ك ّل الأط��راف حول الطاولة و�أن ّ
ا ّتفاق على امل�ستقبل ال�سيا�سي لأفغان�ستان باحرتام وقبول متبادلني».
وت�سببت اجل �ه��ود الدبلوما�سية الأخ �ي�رة لإح���ض��ار ط��ال�ب��ان �إىل طاولة
املفاو�ضات يف ا�ستياء يف افغان�ستان ،حيث ت�شعر احلكومة انه يتم تهمي�شها
يف املناق�شات.
ورف�ضت طالبان م��رارا التحدث مع احلكومة الأفغانية التي تعترب �أنها
غري فعالة ودمية يف يد الواليات املتحدة.
و�صرح عبد اهلل عبد اهلل الرئي�س التنفيذي للحكومة االفغانية الأربعاء
“نحن نقدر ه��ذه اجل�ه��ود ،،ولكن �أي��ة حم��ادث��ات �سالم ب�ش�أن �أفغان�ستان

قبل �إدارة جمهورية تقد�س امللكية
اخلا�صة.

يجب �أن جتري حتت مظلة احلكومة
الأفغانية».
و�أ�ضاف “ال�سيا�سيون الأفغان قلقون
بع�ض ال�شيء ب�ش�أن مبادرات ال�سالم والطريقة التي تتقدم بها».
وت��أت��ي جولة املبعوث الأم�يرك��ي ه��ذه يف الوقت ال��ذي �ص ّعدت فيه حركة
طالبان هجماتها على قوات الأمن يف �أنحاء البالد ،وقتلت �أعداداً قيا�سية
من رجال ال�شرطة واجلي�ش.
وتزامن ت�صعيد طالبان هجماتها مع جهود دبلوما�سية تهدف �إىل جلب
احلركة لطاولة التفاو�ض.
وكانت تقارير �إعالمية �أفادت ب�أنّ الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يعتزم
خف�ض عدد اجلنود الأمريكيني املنت�شرين يف �أفغان�ستان والبالغ عددهم
� 14ألف جندي �إىل الن�صف ،يف خطوة تهدّد بتقوي�ض جهود ال�سالم التي
تقودها وا�شنطن والتي تزايدت وتريتها يف الأ�شهر الأخرية.

مالطا ت�سمح ل�سفينتي مهاجرين بالر�سو

•• فاليتا-رويرتز:

قال رئي�س وزراء مالطا جوزيف مو�سكات �أم�س �إن ب�لاده �ست�سمح بر�سو
�سفينتني عالقتني يف البحر منذ �أ�سابيع وعلى متنهما  49مهاجرا و�أ�ضاف
�أن املهاجرين �سيوزعون على ثماين دول باالحتاد الأوروبي.
وكانت ال�سفينة (�سي-ووت�ش  )3التي تديرها منظمة �إغاثة �إن�سانية �أملانية
قد �أنقذت � 32شخ�صا من قارب قبالة ال�ساحل الليبي يوم  22دي�سمرب
كانون الأول .و�أنقذت جماعة (�سي�-آي) وهي منظمة خريية �أملانية �أي�ضا
� 17آخرين يوم  29من ال�شهر.
وتبحر ال�سفينتان ذهابا و�إيابا قبالة �ساحل مالطا منذ �أيام بعد �أن رف�ضت
�إيطاليا ومالطا وكل دول االحتاد الأوروبي الأخرى ا�ستقبالهما.
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�أخبـار الإمـارات

زيارة مفاجئة لوزير اخلارجية الأمريكي �إىل بغداد
•• بغداد�-أ ف ب:

و�صل وزير اخلارجية االمريكي مايك بومبيو �أم�س اىل بغداد يف زيارة
مفاجئة يف �إط��ار جولته يف ال�شرق االو��س��ط الهادفة لطم�أنة حلفاء
وا�شنطن �إزاء الدعم يف احل��رب �ضد تنظيم الدولة اال�سالمية رغم
اعالن ان�سحاب القوات االمريكية من �سوريا.
وت�أتي هذه الزيارة بعد حواىل �أ�سبوعني على زيارة الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب اىل العراق لتفقد القوات الأمريكية من غري �أن يلتقي
�أي م�س�ؤولني عراقيني ،ما �أثار انتقادات يف العراق.
وبغداد هي املحطة الثانية من جولة �إقليمية يقوم بها بومبيو وبد�أها
الثالثاء يف العا�صمة الأردنية عمان.

وق��ام ت��رام��ب يف  26ك��ان��ون االول/دي���س�م�بر ب��زي��ارة م�ف��اج��أة للقوات
االمريكية يف العراق ا�ستمرت �ساعات ،كانت زيارته الأوىل ملنطقة نزاع
منذ انتخابه قبل عامني ،واغتنم هذه املنا�سبة لتربير ق��راره �سحب
ال�ق��وات االمريكية من �سوريا .والتقى بومبيو رئي�س ال��وزراء عادل
عبد املهدي ورئي�س جمل�س النواب حممد احللبو�سي وزير اخلارجية
حممد علي احلكيم .
و�أك��د لكل منهم “دعم ال��والي��ات املتحدة جلهود احلكومة اجلديدة
ل�ضمان اال�ستقرار واالمن واالزدهار لكل العراقيني».
من جانب �آخر بحث “موا�صلة التعاون” بني اجلي�شني “ل�ضمان �أن
هزمية تنظيم داع�ش �ستكون دائمة يف كل املنطقة».
ثم ا�ستقبله بعد ذلك الرئي�س العراقي برهم �صالح ال��ذي اعترب �أن
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العراق “بحاجة �إىل الدعم الأمريكي” كما قال ،معربا عن امتنانه
“للدعم الأم�يرك��ي منذ �سنوات” ملواجهة تنظيم داع����ش على وجه
اخل�صو�ص .و�أ��ض��اف �أن “تنظيم داع�ش ه��زم ع�سكريا لكن املهمة مل
تنته» .وك��ان م�ست�شار الأم��ن القومي الأم�يرك��ي ج��ون بولتون الذي
�أجرى حمادثات الثالثاء يف تركيا ،قال �إن الواليات املتحدة �ستتحقق
من �أن تنظيم داع�ش قد هُ زم بالفعل قبل مغادرة �سوريا .ورف�ض بومبيو
الك�شف عن �أي ج��دول زمني لالن�سحاب .وحت��اول االدارة االمريكية
طم�أنة حلفائها الغربيني واالقليميني منذ اع�لان الرئي�س دونالد
ترامب املفاجىء قراره �سحب حواىل �ألفي جندي ينت�شرون يف �سوريا
ملحاربة تنظيم داع�ش وتبديد خماوفهم وباتت تتحدث عن ان�سحاب
“بطيء” يت ّم “على مدى فرتة من الزمن».

يبقى �أكراد �سوريا �أول اخلا�سرين من االن�سحاب الأمريكي

تغريدة واحدة من ترامب هزت ال�شرق الأو�سط
•• وا�شنطن-وكاالت:

منذ تغريدته ال�شهرية عن �سحب قواته من �سوريا ،ال
يزال �صدى هذه التغريدة الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب يرتدد يف �أرجاء ال�شرق الأو�سط.
و�أ� �ش��ارت جملة “�إكونومي�ست” �إىل اب�ت�ه��اج النظام
ال�سوري وحلفائه الرو�س والإيرانيني ،وانفتاح دول
عربية على الرئي�س ب�شار الأ� �س��د .وق��ري�ب�اً �ستبحث
اجلامعة العربية عودة الأ�سد �إليها.
ول�ك��ن ح�ل�ف��اء �أم��ري �ك��ا الأك� ��راد ق��ال��وا �إن �ه��م تعر�ضوا
خليانة ،وطالبوا بحمايتهم من غ��زو تركي و�شيك.
وحاولت �إ�سرائيل احتواء ال�ضرر.
و�إثر �إعالن ترامب عزمه على �سحب  2000جندي
من �شرق �سوريا� ،أ�صيب خ�صوم �أمريكا وحلفا�ؤها،
ع�ل��ى ح��د � �س��واء ،ب��ال���ص��دم��ة ،ف���ض� ً
لا ع��ن خيبة �أمل
مبعوثي ترامب ال�شخ�صيني �إىل املنطقة.
وح�سب وزي��ر ع��رب��ي“ :جاء ال �ق��رار مبثابة مفاج�أة
ت��ام��ة ،ال يتعلق الأم��ر ب ��أن �أم��ري�ك��ا غ�يرت �سيا�ستها.
ف�ه��ذا خام�س �أو ��س��اد���س حت��ول يف م��وق��ف �أم��ري�ك��ا يف
�سوريا .فهل �سيغري ترامب ر�أيه جمدداً؟».
ويف  30دي�سمرب( ك��ان��ون الأول) ،ب��دا �أن ال�سناتور
اجلمهوري ليند�سي غ��راه��ام ا�ستطاع �إق�ن��اع ترامب
ب�إبطاء ان�سحابه ،وتنفيذه على م��دار �أربعة �أ�شهر ال
�شهر واحد.
وط��ال �ب��ت �إ� �س��رائ �ي��ل والأردن ب�ب�ق��اء ق ��وات �أمريكية
يف بع�ض امل�ن��اط��ق ،خ��ا��ص� ًة ال�ت�ن��ف ،يف ج�ن��وب �سوريا،
وه��و طلب يبدو �أن م�س�ؤولني �أمريكيني م�ستعدين
لقبوله.
ولكن ،ح�سب املجلة ،ج��رت التفاتة كاملة بحلول 6
يناير( كانون الثاين) ،ف�أعلن جون بولتون ،م�ست�شار
الأمن القومي الأمريكي ،عند زيارته القد�س� ،شروطاً

لالن�سحاب ،ل��و طبقت ،ف�إنها يمُ كن �أن ُتبقي قوات
�أمريكية يف �سوريا عدة �أ�شهر ،ورمبا �سنوات �أخرى.
� �ص��رح ب��ول �ت��ون ب � ��أن ال �ق ��وات الأم��ري �ك �ي��ة �ستبقى يف
�سوريا حتى هزمية داع����ش .و�أ��ض��اف مطلباً جديداً،
ب�ع��د مطالبة ت��رك�ي��ا ب�ضمان االم �ت �ن��اع ع��ن الهجوم
ع �ل��ى م�ق��ات�ل�ين �أك � � ��راداً � �س��وري�ين ق��ات �ل��وا �إىل جانب
الأمريكيني.
ونتيجة ل��ذل��ك ،ق��وب��ل ب��ول�ت��ون با�ستقبال ف��ات��را يف
حمطته الثانية يف املنطقة ،تركيا.
وي���س�ع��ى ب��ول�ت��ون وم��اي��ك ب��وم�ب�ي��و ،وزي ��ر اخلارجية
الأم��ري�ك��ي ،يف زياراتهما ه��ذا الأ��س�ب��وع �إىل املنطقة،
لت�أكيد التزام وا�شنطن باملنطقة .ولكن تقلب �أمريكا
�أ��ض��ر مب�صداقيتها .وح�سب “�إكونومي�ست” ،رغم
�سعي ت��رام��ب لتقدمي نف�سه نقي�ضاً ل�ب��اراك �أوباما،
ف�إنه رمب��ا ت�صرف مثل �أوب��ام��ا �أك�ثر مما يعرتف به،
خا�ص ًة لرغبته يف خف�ض التورط الأمريكي يف ال�شرق
الأو�سط� ،أين عانى ر�ؤ�ساء من �إخفاقات عدة ،وجناحات
قليلة� .أما عن �سوريا ،فقال ترامب بو�ضوح ما امتنع
�أوباما عنه :ال م�صالح حيوية لأمريكا يف �سوريا.
يف ال�سياق نف�سه ،يقول فيليب غ��وردون من جمل�س
العالقات اخلارجية �إن هناك قدراً من اال�ستمرارية
ب�ين ت��رام��ب و�أوب��ام��ا مبعنى �أن ال��والي��ات املتحدة ال
متلك ردوداً على �أ�سئلة معقدة يف ال�شرق الأو�سط ،وال
ترغب يف خو�ض حرب كربى حللها».
ويقول غوردون ،رغم �أن العملية الأمريكية يف �سوريا
ب�سيطة و�صغرية ن�سبياً� ،إال �أن تهور ترامب ت�سبب يف
�ضرر بالغ.
وتبعاً لذلك ،يعتقد عدد من ال�سا�سة يف وا�شنطن �أن
ترامب يهدد بالتخلي عن جميع بطاقات �أمريكا دون
�أن يح�صد �شيئاً .فهي ت�سيطر على  ٪95من حقول
النفط والغاز يف �سوريا ،وعلى مياه الفرات ،ومناطق

زراعية رئي�سية ،ولديها خم�س قواعد ع�سكرية.
ويبقى �أك��راد �سوريا �أول اخلا�سرين م��ن االن�سحاب
الأم��ري�ك��ي ،بعدما تبدد حلمهم ب�إن�شاء كيان بحكم
ذاتي .وحمى الوجود الأمريكي مقاتلي وحدات حماية
ال�شعب ال�ك��ردي��ة ،م��ن ه�ج��وم ت��رك�ي��ا ،ال�ت��ي تعتربهم
�إرهابيني تابعني حلزب العمال الكرد�ستاين.
وتلفت املجلة �إىل �سيطرة ق��وات تركية على جيب
عفرين الكردي غرب الفرات ،وتهديد الأتراك بتنفيذ
عملية مم��اث�ل��ة يف ��ش��رق ال�ن�ه��ر� ،أي ��ن تنت�شر معظم
القوات الأمريكية .وج��اء �إع�لان ترامب باالن�سحاب
بعدما هاتف الرئي�س الرتكي ،رجب طيب �أردوغان.
وتقول املجلة �إنه ال يعرف بعد �إذا كان ترامب يخ�شى

ترامب يدافع عن م�شروعه بناء جدار حدودي
•• وا�شنطن�-أ ف ب:

� �س �ع��ى ال��رئ �ي ����س الأم �ي�رك� ��ي دونالد
ترامب بحزم حل�شد ت�أييد الأمريكيني
خل�ط�ت��ه ال�ق��ا��ض�ي��ة ب�ب�ن��اء ج ��دار على
احل� � ��دود م ��ع امل �ك �� �س �ي��ك مل��واج �ه��ة ما
اع �ت�ب�ره “�أزمة �إن���س��ان�ي��ة و�أمنية”،
ول �ك��ن م��ن غ�ي�ر �أن ي �ق��دم �أي تنازل
�أو اق�ت�راح جديد للخروج م��ن امل�أزق
حول هذا امل�شروع .ويف �أول كلمة �إىل
الأم��ة يلقيها م��ن املكتب البي�ضاوي
وا�ستغرقت ت�سع دقائق ،حذر ترامب
من املهاجرين غري القانونيني الذين
ات�ه�م�ه��م ب ��إراق ��ة “دماء �أمريكية”،
لكنه ع��دل ع��ن �إع�ل�ان “حال طوارئ
ا�ستثنائية” كانت �ستمنحه �صالحية
�إ� �ص��دار �أم��ر بتنفيذ م�شروعه بدون
موافقة الكونغر�س ،ما ك��ان �سي�شعل
الو�ضع ال�سيا�سي يف وا�شنطن.
ويف اليوم الثامن ع�شر من “الإغالق”
الذي ي�شل جزءا من �إدارات احلكومة
الفدرالية ،ردّد ت��رام��ب احلجج التي
يكررها منذ �أ�سابيع يف تغريداته ،مثريا

ردود فعل ح��ادة من الدميوقراطيني
الذين يتهمونه ب�إثارة اخلوف ب�شكل
غ�ير م �� �س ��ؤول وب ��إط��ال��ة �أم ��د الأزم ��ة
حول امليزانية.
وقال ترامب متوجها �إىل الأمريكيني
من �أ�شهر قاعات البيت الأبي�ض التي
�أل �ق��ى م�ن�ه��ا ر�ؤ� �س ��اء ��س��اب�ق��ون كلمات
ت��اري�خ�ي��ة م�ث��ل ك�ل�م��ة ج ��ون كينيدي
خ�لال �أزم ��ة ال���ص��واري��خ ال�سوفياتية
يف كوبا�“ ،أخاطبكم ه��ذا امل�ساء لأننا
ن�شهد �أزم��ة �إن�سانية و�أمنية متزايدة
على حدودنا اجلنوبيّة».
وط ��ال ��ب م� ��رة ج ��دي ��دة بتخ�صي�ص
 5,7مليار دوالر لإقامة “حاجز من
الفوالذ بدال من جدار �إ�سمنتي».
وك� ��ان ب �ن��اء اجل � ��دار م��ن �أب � ��رز وعود
حملته االنتخابية ،وق��د وع��د بجدار
�إ�سمنتي تدفع املك�سيك كلفته ،غري
�أن هذا امل�شروع بقي حتى الآن حربا
على ورق �إذ يرف�ض الدميوقراطيون
تخ�صي�ص الأم��وال مل�شروع يعتربونه
“من القرون الو�سطى».
و� �س��ارع خ���ص��وم ال��رئ�ي����س املعار�ضون

��ص��دام�اً ب�ين ق��وات �أمريكية وت��رك�ي��ة� ،أو قبل بتعهد
�أردوغان مبحاربة داع�ش .ويبدو �أن الرابح الأكرب من
االن�سحاب الأمريكي هو بال �شك ،الرئي�س ال�سوري
ب���ش��ار الأ� �س��د ،ال ��ذي مت�ك��ن مب���س��اع��دة رو��س�ي��ا جوياً،
وبدعم قوات �إيرانية وميلي�شيات �شيعية على الأر�ض،
من ا�ستعادة ال�سيطرة على معظم املناطق ال�سورية.
ويبدو �أنه م�صمم على موا�صلة القتال حتى ا�ستعادة
كامل مناطقه.
�أما �إ�سرائيل التي لطاملا توددت �إىل رو�سيا ،فقد التقى
رئ�ي����س وزرائ �ه ��ا ،ب�ن�ي��ام�ين ن�ت��ان�ي��اه��و ،م� ��راراً ببوتني
�أم ً
ال في�إبعاده عن �إيران وحلفائها .وقد وعد ترامب
ً
بحماية �إ�سرائيل قائال�“ :سنهتم ب�أمر �إ�سرائيل».

�إ�سرائيل تتعهد مبنع
�أي تدخل يف االنتخابات

•• القد�س  -مو�سكو-رويرتز:

ل �ت �م ��وي ��ل اجل � � � ��دار ب ��اع � �ت � �ب ��اره “ال
�أخالقي” وباهظ الكلفة وغري جمد،
�إىل التنديد مبوقف ترامب الذي مل
ميد يده يف هذه الق�ضية ،وح�ضه مرة
جديدة على “�إعادة فتح احلكومة».
وقالت رئي�سة جمل�س النواب نان�سي
بيلو�سي “يجب �أن يتو ّقف الرئي�س
ترامب عن احتجاز الأمريكيني رهائن
ويجب �أن يتو ّقف عن ت�صعيد الأزمة

ويجب �أن يعيد فتح احلكومة».
و�أ��ض��اف��ت يف كلمة ب ّثت مبا�شرة على
ال �ه��واء وق��د وق��ف �إىل جانبها زعيم
الأق �ل � ّي��ة ال��دمي��وق��راط�ي��ة يف جمل�س
ال�شيوخ ت�شاك �شومر �أ ّن “الرئي�س
ا� �س �ت �خ��دم ل �ل �ت � ّو امل �ك �ت��ب البي�ضاوي
لفربكة �أزمة و�إ�شاعة اخلوف و�صرف
االن� �ت� �ب ��اه ع ��ن ال �ف��و� �ض��ى ال �ت ��ي تع ّم
�إدارته».

تعهد رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو ام�س بعدم حدوث تدخل يف
االنتخابات املقررة يف �أبريل ني�سان بعد �أن حجبت الرقابة ن�شر جزء من كلمة
�أدىل بها رئي�س جهاز الأم��ن الداخلي واتهم فيها قوة �أجنبية بالتخطيط
الخرتاق عملية الت�صويت .ومبوجب �أمر احلجب الذي و�صف ب�أنه �إجراء
�أمني وقائي ،مُنعت و�سائل الإع�لام يف �إ�سرائيل من ذكر ا�سم الدولة التي
ات�ه�م�ه��ا ن ��اداف �أرج ��ام ��ان م��دي��ر ج�ه��از (��ش�ين ب�ي��ت) مب�ح��اول��ة ال�ت��دخ��ل يف
االنتخابات خالل كلمته بجامعة تل �أبيب يوم االثنني .وتكهن معلقون يف
ال�صحف الإ�سرائيلية ب�أنه كان ي�شري �إىل رو�سيا التي قال وزي��ر املخابرات
�إ�سرائيل كات�س لو�سائل الإع�لام ال�شهر املا�ضي �إنها قد حت��اول �أن تكرر يف
�إ�سرائيل حملة يقال �إنها نظمتها للت�أثري على االنتخابات الأمريكية من
خالل الت�سلل حل�سابات بريد �إلكرتوين مل�ساعدة املر�شح اجلمهوري دونالد
ترامب �آنذاك .ونفت رو�سيا �أي تدخل من هذا النوع .وعندما �س�أل �صحفيون
نتنياهو ع��ن خطاب �أرج��ام��ان ق��ال “�إ�سرائيل مت�أهبة لإح�ب��اط �أي تدخل
�إلكرتوين .نحن على ا�ستعداد لأي �سيناريو .ما من دولة �أف�ضل ا�ستعدادا
م�ن��ا» .وق��ال معلقون �صحفيون �إن �أم��ر حظر الن�شر ب��دا حم��اول��ة لتفادي
اخلالف مع رو�سيا ،الداعم الرئي�سي ل�سوريا ،حيث نفذت �إ�سرائيل ع�شرات
ال�ضربات اجلوية على �أه��داف ي�شتبه �أنها تابعة لإي��ران �أو جماعة حزب
اهلل اللبنانية .ويف مو�سكو قال املتحدث با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف
“رو�سيا مل ولن تتدخل يف �أي انتخابات ب�أي دولة يف العامل».

وا�شنطن تخ�شى التنني ال�صيني

حرب باردة جديدة بني �أمريكا وال�صني
•• وا�شنطن-وكاالت:

يف يونيو (حزران)  ،2005كتب الباحث روبرت كابالن
م�ق��ا ًال يف جملة “�أتالنتيك” عنوانه “كيف �سنحارب
ال�صني” ،قائ ً
ال �إن �سباق الت�سلح بني �أمريكا وال�صني
�سيحدد �شكل ال �ق��رن احل ��ادي وال�ع���ش��ري��ن ،م�ع�ت�براً �أن
ال�صني باتت اخل�صم الأك�ثر ثق ً
ال قبل رو�سيا ،وحروب
امل�ستقبل �ستكون حروباً بحرية بكل ما تعني الكلمة من
معنى .ويف مقال جديد يف جملة “فورين بولي�سي” قال
الكاتب �إن ذل��ك اال�ست�شراف قد حتقق ،وه��و لي�س �أقل
من ح��ربٍ ب��اردة جديدة :القر�صنة ال�صينية ل�سجالت
ال�صيانة يف ال�سفن الأمريكية ولل�سجالت ال�شخ�صية
للعاملني يف البنتاغون ،ترقى �إىل حد احل��رب بو�سائل
�أخرى ،وهو و�ضع مر�شح لال�ستمرار لعقود و�سيتجه نحو
الأ�سو�أ ،رغم االتفاقات التجارية التي يربمها الرئي�سان
الأمريكي وال�صيني �أمام عد�سات امل�صورين وما حتدثه
من ارتفاع م�ؤقت يف الأ�سواق املالية.
املبد�أ ال�سلبي
ور�أى كابالن �أن احلرب الباردة اجلديدة دائمة ،ب�سبب عدد
من العوامل التي يتفهمها اجلرناالت واال�سرتاتيجيون،
بينما الكثريون وال �سيما رج��ال الأع�م��ال وامل��ال الذين
ي�شاركون يف دافو�س ،م�ستمرون يف انكارها.
ولأن العالقة بني الواليات املتحدة وال�صني هي الأكرث
�أه�م�ي��ة يف ال �ع��امل ،ف� ��إن احل ��رب ال �ب��اردة ب�ين اجلانبني

�أ�صبحت امل�ب��د�أ ال�سلبي املنظم للمبادئ اجليو�سيا�سية
التي لن تنجو منها الأ�سواق.
و�أ�شار كابالن �إىل �أن ال�صينيني ملتزمون بدفع البحرية
و�سالح اجلو الأمريكيني بعيداً عن غرب املحيط الهادئ،
بحرا ال�صني اجلنوبي ،وال�شرقي ،ويربر االلتزام ال�صيني
منطقياً وجهة نظر بكني.
وينظر ال�صينيون �إىل بحر ال�صني اجلنوبي على غرار
م��ا ك��ان يفعل اال�سرتاتيجيون الأمريكيون م��ع البحر
الكاريبي يف القرن الـ 19و�أوائل القرن ال .20فاالمتداد
البحري لأرا�ضيهم القارية ،ي�ؤهل البحرية ال�صينية
للتوغل �أك�ث�ر ف ��أك�ثر يف املحيطني ال �ه��ادئ والهندي،
وكذلك تهدئة تايوان.
ومي��اث��ل ذل��ك ط��ري�ق��ة الهيمنة ع�ل��ى ال�ب�ح��ر الكاريبي
التي �أهلت الواليات املتحدة لت�سيطر ا�سرتاتيجياً على
الن�صف الغربي من الكرة الأر��ض�ي��ة ،ثم �إح��داث ت�أثري
ع�ل��ى م��وازي��ن ال �ق��وى يف ن�صفها ال���ش��رق��ي ب�ع��د حربني
عامليتني ،وحرب ب��اردة .وبالن�سبة �إىل الواليات املتحدة،
ف�إن قوتها العاملية بد�أت من الكاريبي� .أما لل�صني ،كفل
�شيء يبد�أ من بحر ال�صني اجلنوبي.
معاهدات التحالف
لكن الأمريكيني ،يف ر�أي الكاتب ،لن يرتكوا غرب املحيط
الهادئ .وتعترب م�ؤ�س�سة الدفاع الأمريكية ،بع�سكرييها
ومدنييها� ،أن على ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �أن حت��اف��ظ على
وجود دائم يف غرب املحيط الهادئ .وال�شاهد على ذلك
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عوا�صم
وا�شنطن
ا ّت�ه�م��ت رئي�سة جمل�س ال �ن � ّواب الأم�يرك��ي ال��دمي��وق��راط�ي��ة نان�سي
بيلو�سي الرئي�س دون��ال��د ترامب باحتجاز الأمريكيني “رهائن”
بوا�سطة “الإغالق احلكومي” الذي ي�ش ّل منذ �أكرث من �أ�سبوعني
ق�سماً من الإدارات الفدرال ّية.
وجهه ترامب �إىل الأمّ ��ة واعترب فيه �أنّ
وبعيد دقائق من خطاب ّ
ال��و��ض��ع على احل ��دود م��ع املك�سيك مي� ّث��ل “�أزمة �إن�سانية و�أمنية
متزايدة” قالت بيلو�سي “يجب �أن يتو ّقف الرئي�س ت��رام��ب عن
احتجاز الأمريكيني رهائن ويجب �أن يتو ّقف عن ت�صعيد الأزمة
ويجب �أن يعيد فتح احلكومة».
و�أ�ضافت يف خطاب بثّ مبا�شرة على الهواء وقد وقف �إىل جانبها
زعيم الأقل ّية الدميوقراطية يف جمل�س ال�شيوخ ت�شاك �شومر �أنّ
“الرئي�س ا�ستخدم لت ّوه املكتب البي�ضاوي لفربكة �أزم��ة و�إ�شاعة
اخلوف و�صرف االنتباه عن الفو�ضى التي تع ّم �إدارته».
و�أت��ى ر ّد بيلو�سي بعد طلب ترامب يف �أ ّول خطاب له �إىل الأمّ ��ة من
املكتب البي�ضاوي متوي ً
ال بقيمة  5,7مليارات دوالر لبناء “حاجز
فوالذي” على احلدود مع املك�سيك.
وق ��ال ت��رام��ب “بناء ع�ل��ى ط�ل��ب ال��دمي��وق��راط�ي�ين �سيكون حاجزاً
فوالذياً بد ًال من جدار ا�سمنتي” ،م�شرياً �إىل �أنّ الو�ضع على احلدود
اجلنوبية لبالده مي ّثل “�أزمة �إن�سانية و�أمنية متزايدة».
كين�شا�سا
�أعلنت مفو�ض ّية االنتخابات يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية �أنّ
النتائج امل�ؤ ّقتة لالنتخابات الرئا�سية التي جرت قبل � 10أيام �ستعلن
يف غ�ضون “� 24إىل � 48ساعة».
وق��ال رئي�س اللجنة الوطنية امل�ستق ّلة لالنتخابات ك��ورن��اي نانغا
لوكالة فران�س بر�س �إنّ “العمل �ضخم وال ميكن �إجن��ازه يف ب�ضع
��س��اع��ات» .و�أ� �ض��اف �أنّ “اللجنة تعتزم تخ�صي�ص م��ا ب�ين � 24إىل
� 48ساعة لهذا العمل .يف نهاية تلك الفرتة �ستحدّد اللجنة موعد
الإعالن عن النتائج امل�ؤقتة لالنتخابات الرئا�سية».
من جهتها قالت اللجنة يف تغريدة على تويرت �إن “اجلمعية العامّ ة
ل ّلجنة الوطنية امل�ستق ّلة لالنتخابات ب��د�أت م�ساء الثالثاء �سل�سلة
مداوالت وم�شاورات �ستن�شر يف نهايتها النتائج امل�ؤقتة لالنتخابات
الرئا�سية» .و�إثر هذا الإعالن منعت ال�شرطة حركة املرور يف الطريق
امل�ؤدّية �إىل مق ّر ال ّلجنة ،بح�سب ما �أفاد م�صور وكالة فران�س بر�س.
و�أجريت االنتخابات يف  30كانون الأول/دي�سمرب ،وال تنفك اللجنة
ترجئ موعد الإعالن عن نتائجها الأول ّية .وخا�ض االنتخابات 21
ّ
مر�شحاً تناف�سوا على خالفة الرئي�س ج��وزف كابيال ال��ذي حكم
ال�ب�لاد لنحو  18ع��ام�اً ومل ي�تر�� ّ�ش��ح ل��والي��ة ج��دي��دة .وتناف�س يف
االنتخابات ّ
مر�شح ال�سلطة �إميانويل رامازاين �شاداري يف وجه اثنني
من ّ
مر�شحي املعار�ضة هما فيليك�س ت�شي�سيكيدي ال�سيا�سي املخ�ضرم
ومارتن فايولو الذي دخل م�ؤخّ راً معرتك ال�سيا�سة.

بروك�سل
وجهت التهمة يف نهاية كانون الأول دي�سمرب يف بلجيكا �إىل رجل
لال�شتباه ب�أنه زود اجلهاديني الذين �شنوا هجمات باري�س يف 13
ت�شرين الثاين نوفمرب  ،2015و�أودع ال�سجن ،على ما �أفادت النيابة
العامة الفدرالية البلجيكية الأربعاء ت�أكيدا ملعلومات �صحافية.
و�أو�ضح املتحدث با�سم النيابة العامة الفدرالية �إري��ك فان دوي�س
ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س �أن امل�شتبه ب��ه اجل��دي��د يف ه��ذه االعتداءات
التي �أوقعت  130قتيال وال �سيما يف قاعة “باتاكالن” للحفالت
املو�سيقية ،اعتقل “قبل عيد امليالد” وي�شتبه ب�ضلوعه يف “ت�أمني
(بنادق) الكال�شنيكوف” ملنفذي االعتداءات.
و�أكد املتحدث لوكالة فران�س بر�س “توجيه تهمة ال�ضلوع يف �أن�شطة
جمموعة �إرهابية” للم�شتبه به.
وذك��رت �صحيفة “ال ديرنيري اور” (�آخ��ر �ساعة) التي ك�شفت النب�أ
�أن امل�شتبه به يدعى حممد �إ .وقالت �إن امل�شتبه به له �صلة مبحمد
بكايل ،الذي يعتقد �أنه قدم دعما لوج�ستيا ملنفذي االعتداءات والذي
اعتقل يف بلجيكا بعد �أ�سبوعني على تنفيذ الهجمات ومت ت�سليمه
لل�سلطات الفرن�سية.

ن�شر اجلي�ش يف مطار هيرثو اللندين

•• لندن�-أ ف ب:

فتح اجلرنال الأمريكي ماتيو بريي لليابان يف ،1853
واحتالل �أمريكا للفيليبني ابتدا ًء من  ،1899و�إنزال
م�شاة البحرية الأمريكيني الدامي يف �سل�سلة من جزر
املحيط ال�ه��ادئ �إب��ان احل��رب العاملية الثانية ،وهزمية
ال�ي��اب��ان و�إع� ��ادة بنائها ع�ق��ب احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة الثانية،
وحربي كوريا وفيتنام ،والأك�ثر �أهمية الآن ،معاهدات
التحالف التي وقعتها وا�شنطن مع دول متتد بني اليابان
و�أ�سرتاليا.
هذا التزام عاطفي بقدر ما هو تاريخي� .شيء اختربه
ك��اب�لان �شخ�صياً ��ص�ح��اف�ي�اً م�ل�ح�ق�اً ع�ل��ى م�تن ال�سفن

احلربية الأمريكية ،يف غرب املحيط الهادئ.
التهديد ال�صيني
واع �ت�بر ال�ب��اح��ث �أن وزارة ال��دف��اع الأم��ري�ك�ي��ة مهتمة
بالتهديد ال�صيني �أكرث من ان�شغالها بالتهديد الرو�سي.
وهي ترى �أن ال�صني ،بقدراتها قوة تكنولوجية �صاعدة،
ت�ستطيع ال �ل �ح��اق ،ورمب ��ا جت ��اوز ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف
�شبكات اجل�ي��ل اخل��ام����س وم�ع��رك��ة الأن�ظ�م��ة الرقمية.
واجل�ي����ش الأم��ري �ك��ي يعترب ال���ص�ين ت�ه��دي��داً مت�سارعاً
يتعني التعامل معه.

ن�شر اجلي�ش الربيطاين يف مطار هيرثو اللندين �إثر اال�ضطرابات التي
�سببتها م�ساء ال�ث�لاث��اء ط��ائ��رة م�سرية �أدت اىل تعليق بع�ض الرحالت
املغادرة كما �أعلنت احلكومة ام�س .
وقال وزير الدفاع غافني وليام�سون على تويرت “الليلة املا�ضية ،وبطلب
من �شرطة لندن ،ن�شرت قواتنا امل�سلحة مل�ساعدتها ودعمها».
وعلق مطار هيرثو� ،أكرث املطارات ن�شاطاً يف �أوروبا ،م�ساء الثالثاء الرحالت
املغادرة لنحو �ساعة �إثر “�إ�شارة عن طائرة م�سرية».
و�أعلنت �سكوتالنديارد �أن “�ضباطا من ال�شرطة بني الأ�شخا�ص الذين ر�أوا
الطائرة امل�سرية ومت فتح حتقيق جنائي” .و�أ�ضافت “نقوم ب�أعمال بحث
معمقة يف حميط هيرثو بهدف حتديد هوية �أي �شخ�ص قد يكون م�س�ؤوال”
عن ذلك .وقال قائد �شرطة لندن �ستيوارت كوندي �إن “م�ساعدة ع�سكرية
و�ضعت يف الت�صرف م��ن �أج��ل دعمنا .لكننا ل��ن نقدم �أي��ة تفا�صيل حول
التكتيك املحتمل اعتماده لأن ذلك ال ميكن �إال �أن ي�سيء اىل فاعليته».
و�أ��ض��اف �أن��ه �سيتم ا�ستخدام و�سائل تهدف اىل “ر�صد �سريع ووق��ف �أي
حترك غري قانوين لطائرة م�سرية».
ون��دد وزي��ر النقل كري�س غرايلينغ الثالثاء �أم��ام جمل�س العموم بعمل
“متعمد” وحذر من �أن امل�س�ؤولني عن ذلك “يعر�ضون �أنف�سهم لعقوبة
اعتقال ق�صوى عن هذا العمل الإجرامي غري امل�س�ؤول على الإطالق».
وكان مطار هيرثو �أعلن الثالثاء على تويرت �أنه “ك�إجراء احرتازي� ،أوقفنا
جميع ال��رح�لات امل�غ��ادرة بينما جن��ري التحقيقات .ونعتذر للم�سافرين
عن �أي ازع��اج» .وكان حادث مماثل �أ�شاع فو�ضى يف حركة النقل يف مطار
غاتويك ،ثاين �أك�بر مطار يف بريطانيا ،والواقع جنوب لندن بني  19و
 21كانون الأول دي�سمرب.
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املودعة حتت رقم 303110 :بتاريخ 2018/12/12:
با�سم � :سواروف�سكي �أكتينجي�سيل�شافت
وعنوانها  :درو�شي�شرتا�سيه  9495 ،15تريزين ،ليختن�شتاين
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :خدمات البيع بالتجزئة �أو البيع باجلملة فيما يتعلق
باملجوهرات والقالدات والأق��راط والأ�ساور واخل��وامت (املجوهرات) وقطع املجوهرات ال�صغرية (املجوهرات)
والقالئد و�سال�سل املفاتيح (حلي �صغرية �أو �سال�سل �صغرية) و�ساعات اليد وال�ساعات والزينة من املجوهرات
والتماثيل والزينة الإحتفالية والوحدات الزخرفية امل�صنوعة من الزجاج والرثيات وقطع الرثيات ووحدات
الإ� �ض��اءة و�أدوات كتابة واحل�ق��ائ��ب وامل�ح��اف��ظ املحمولة باليد وامل�ح��اف��ظ و�أغ�ط�ي��ة الهاتف النقال والنظارات
ال�شم�سية والنظارات الطبية وعلب النظارات ال�شم�سية والنظارات الطبية ،خدمات البيع بالتجزئة �أو البيع
باجلملة فيما يتعلق بالأواين الزجاجية والطا�سات الزجاجية وال�صناديق من الزجاج و�أكواب ال�شرب الزجاجية
و�أدوات املائدة (بخالف ال�سكاكني وال�شوك واملالعق) واملزهريات وال�شمعدانات واملرايا و�إط��ارات ال�صور واملواد
العطرية والعطور ومواد التجميل (الكوزماتيك) واالجهزة االلكرتونية القابلة لالرتداء ومتتبعات احلركة
القابلة للإرتداء واملالب�س و�ألب�سة القدم والب�ضائع القما�شية واملفرو�شات ووح��دات الناقل الت�سل�سلي العاملي
(يو ا�س بي) وحمركات �أقرا�ص فال�ش الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) و�أجهزة تخزين البيانات تتوافق مع
الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) وقلم الكتابة على ال�شا�شة للإ�ستخدام مع ال�شا�شات التي تعمل باللم�س،
خدمات البيع بالتجزئة �أو البيع باجلملة فيما يتعلق مبكربات ال�صوت و�أنظمة مكربات ال�صوت (وبالتحديد
م�ضخمات ال�صوت النقالة) واحلقائب والعلب والأغطية امل�صممة خ�صي�صاً ل�سماعات ال��ر�أ���س واحلوا�سيب
وامل�ساعدات الرقمية والهواتف النقالة ،خدمات البيع بالتجزئة �أو البيع باجلملة على الإنرتنت فيما يتعلق
باملجوهرات والقالدات والأق��راط والأ�ساور واخل��وامت (املجوهرات) وقطع املجوهرات ال�صغرية (املجوهرات)
والقالئد و�سال�سل املفاتيح (حلي �صغرية �أو �سال�سل �صغرية) و�ساعات اليد وال�ساعات والزينة من املجوهرات
والتماثيل والزينة الإحتفالية والوحدات الزخرفية امل�صنوعة من الزجاج والرثيات وقطع الرثيات ووحدات
الإ� �ض��اءة و�أدوات كتابة واحل�ق��ائ��ب وامل�ح��اف��ظ املحمولة باليد وامل�ح��اف��ظ و�أغ�ط�ي��ة الهاتف النقال والنظارات
ال�شم�سية والنظارات الطبية وعلب النظارات ال�شم�سية والنظارات الطبية ،خدمات البيع بالتجزئة �أو البيع
باجلملة على الإنرتنت فيما يتعلق ب��الأواين الزجاجية والطا�سات الزجاجية وال�صناديق من الزجاج و�أكواب
ال�شرب الزجاجية و�أدوات امل��ائ��دة (ب�خ�لاف ال�سكاكني وال�شوك وامل�لاع��ق) وامل��زه��ري��ات وال�شمعدانات واملرايا
و�إط ��ارات ال�صور وامل ��واد العطرية وال�ع�ط��ور وم��واد التجميل (ال�ك��وزم��ات�ي��ك) واالج �ه��زة االلكرتونية القابلة
لالرتداء ومتتبعات احلركة القابلة للإرتداء واملالب�س و�ألب�سة القدم والب�ضائع القما�شية واملفرو�شات ووحدات
الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) وحمركات �أقرا�ص فال�ش الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) و�أجهزة
تخزين البيانات تتوافق مع الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) وقلم الكتابة على ال�شا�شة للإ�ستخدام مع
ال�شا�شات التي تعمل باللم�س ،خدمات البيع بالتجزئة �أو البيع باجلملة على الإنرتنت فيما يتعلق مبكربات
ال�صوت و�أنظمة مكربات ال�صوت (وبالتحديد م�ضخمات ال�صوت النقالة) واحلقائب والعلب والأغطية امل�صممة
خ�صي�صاً ل�سماعات ال��ر�أ���س واحلوا�سيب وامل�ساعدات الرقمية والهواتف النقالة ،الرتويج التجاري وخدمات
املعلومات والدعاية والإع�لان فيما يتعلق باملجوهرات والقالدات والأق��راط والأ�ساور واخل��وامت (املجوهرات)
وقطع املجوهرات ال�صغرية (املجوهرات) والقالئد و�سال�سل املفاتيح (حلي �صغرية �أو �سال�سل �صغرية) و�ساعات
اليد وال�ساعات والزينة من املجوهرات والتماثيل والزينة الإحتفالية والوحدات الزخرفية امل�صنوعة من الزجاج
والرثيات وقطع الرثيات ووحدات الإ�ضاءة و�أدوات كتابة واحلقائب املحافظ املحمولة باليد واملحافظ و�أغطية
الهاتف النقال والنظارات ال�شم�سية والنظارات الطبية وعلب النظارات ال�شم�سية والنظارات الطبية ،الرتويج
ال�ت�ج��اري وخ��دم��ات امل�ع�ل��وم��ات وال��دع��اي��ة والإع�ل��ان فيما يتعلق ب� ��الأواين ال��زج��اج�ي��ة وال�ط��ا��س��ات الزجاجية
وال�صناديق م��ن ال��زج��اج و�أك ��واب ال���ش��رب الزجاجية و�أدوات امل��ائ��دة (ب�خ�لاف ال�سكاكني وال���ش��وك واملالعق)
واملزهريات وال�شمعدانات وامل��راي��ا و�إط��ارات ال�صور وامل��واد العطرية والعطور وم��واد التجميل (الكوزماتيك)
واالجهزة االلكرتونية القابلة لالرتداء ومتتبعات احلركة القابلة للإرتداء واملالب�س و�ألب�سة القدم والب�ضائع
القما�شية واملفرو�شات ووحدات الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) وحمركات �أقرا�ص فال�ش الناقل الت�سل�سلي
العاملي (يو ا�س بي) و�أجهزة تخزين البيانات تتوافق مع الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) وقلم الكتابة على
ال�شا�شة للإ�ستخدام مع ال�شا�شات التي تعمل باللم�س ،الرتويج التجاري وخدمات املعلومات والدعاية والإعالن
فيما يتعلق مبكربات ال�صوت و�أنظمة مكربات ال�صوت (وبالتحديد م�ضخمات ال�صوت النقالة) واحلقائب
والعلب والأغطية امل�صممة خ�صي�صاً ل�سماعات ال��ر�أ���س واحلوا�سيب وامل�ساعدات الرقمية والهواتف النقالة،
الرتويج التجاري وخدمات املعلومات والدعاية والإع�لان عرب الإنرتنت فيما يتعلق باملجوهرات والقالدات
والأقراط والأ�ساور واخلوامت (املجوهرات) وقطع املجوهرات ال�صغرية (املجوهرات) والقالئد و�سال�سل املفاتيح
(حلي �صغرية �أو �سال�سل �صغرية) و�ساعات اليد وال�ساعات والزينة من املجوهرات والتماثيل والزينة الإحتفالية
والوحدات الزخرفية امل�صنوعة من الزجاج والرثيات وقطع الرثيات ووحدات الإ�ضاءة و�أدوات كتابة واحلقائب
واملحافظ املحمولة باليد واملحافظ و�أغطية الهاتف النقال والنظارات ال�شم�سية والنظارات الطبية وعلب
النظارات ال�شم�سية والنظارات الطبية ،الرتويج التجاري وخدمات املعلومات والدعاية والإعالن عرب الإنرتنت
فيما يتعلق ب ��الأواين الزجاجية وال�ط��ا��س��ات الزجاجية الزجاجية وال�صناديق م��ن ال��زج��اج و�أك ��واب ال�شرب
الزجاجية و�أدوات املائدة (بخالف ال�سكاكني وال�شوك وامل�لاع��ق) واملزهريات وال�شمعدانات وامل��راي��ا و�إطارات
ال�صور وامل ��واد العطرية والعطور وم��واد التجميل (الكوزماتيك) واالج�ه��زة االلكرتونية القابلة لالرتداء
ومتتبعات احلركة القابلة للإرتداء واملالب�س و�ألب�سة القدم والب�ضائع القما�شية واملفرو�شات ووحدات الناقل
الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) وحمركات �أقرا�ص فال�ش الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) و�أجهزة تخزين
البيانات تتوافق مع الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) وقلم الكتابة على ال�شا�شة للإ�ستخدام مع ال�شا�شات
التي تعمل باللم�س ،ال�تروي��ج ال�ت�ج��اري وخ��دم��ات املعلومات وال��دع��اي��ة والإع�ل�ان ع�بر الإن�ترن��ت فيما يتعلق
مبكربات ال�صوت و�أنظمة مكربات ال�صوت (وبالتحديد م�ضخمات ال�صوت النقالة) واحلقائب والعلب والأغطية
امل�صممة خ�صي�صاً ل�سماعات ال��ر�أ���س واحلوا�سيب وامل���س��اع��دات الرقمية وال�ه��وات��ف النقالة ،تنظيم املعار�ض
أغرا�ض جتارية �أو لغر�ض الدعاية والإعالن فيما يتعلق باملجوهرات والقالدات والأقراط والأ�ساور واخلوامت
ل ٍ
(املجوهرات) وقطع املجوهرات ال�صغرية (املجوهرات) والقالئد و�سال�سل املفاتيح (حلي �صغرية �أو �سال�سل
�صغرية) و�ساعات اليد وال�ساعات والزينة من املجوهرات والتماثيل والزينة الإحتفالية والوحدات الزخرفية
امل�صنوعة من الزجاج والرثيات وقطع الرثيات ووحدات الإ�ضاءة و�أدوات كتابة واحلقائب واملحافظ املحمولة
أغرا�ض
باليد واملحافظ و�أغطية الهاتف النقال وعلب النظارات ال�شم�سية والنظارات الطبية ،تنظيم املعار�ض ل ٍ
جتارية �أو لغر�ض الدعاية والإع�ل�ان فيما يتعلق ب��الأواين الزجاجية والطا�سات الزجاجية وال�صناديق من
الزجاج و�أكواب ال�شرب الزجاجية و�أدوات املائدة (بخالف ال�سكاكني وال�شوك واملالعق) واملزهريات وال�شمعدانات
واملرايا و�إطارات ال�صور واملواد العطرية والعطور ومواد التجميل (الكوزماتيك) واالجهزة االلكرتونية القابلة
لالرتداء ومتتبعات احلركة القابلة للإرتداء واملالب�س و�ألب�سة القدم والب�ضائع القما�شية واملفرو�شات ووحدات
الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) وحمركات �أقرا�ص فال�ش الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) و�أجهزة
تخزين البيانات تتوافق مع الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) وقلم الكتابة على ال�شا�شة للإ�ستخدام مع
ال�شا�شات التي تعمل باللم�س ،تنظيم املعار�ض لأغ��را�� ٍ�ض جت��اري��ة �أو لغر�ض الدعاية والإع�ل�ان فيما يتعلق
مبكربات ال�صوت و�أنظمة مكربات ال�صوت (وبالتحديد م�ضخمات ال�صوت النقالة) واحلقائب والعلب والأغطية
امل�صممة خ�صي�صاً ل�سماعات الر�أ�س واحلوا�سيب وامل�ساعدات الرقمية والهواتف النقالة ،عرو�ض املبيعات فيما
يتعلق ب��امل�ج��وه��رات وال �ق�ل�ادات والأق � ��راط والأ�� �س ��اور واخل� ��وامت (امل �ج��وه��رات) وق�ط��ع امل �ج��وه��رات ال�صغرية
(املجوهرات) والقالئد و�سال�سل املفاتيح (حلي �صغرية �أو �سال�سل �صغرية) و�ساعات اليد وال�ساعات والزينة من
املجوهرات والتماثيل والزينة الإحتفالية والوحدات الزخرفية امل�صنوعة من الزجاج والرثيات وقطع الرثيات
ووحدات الإ�ضاءة و�أدوات كتابة واحلقائب واملحافظ املحمولة باليد واملحافظ و�أغطية الهاتف النقال والنظارات
ال�شم�سية والنظارات الطبية وعلب النظارات ال�شم�سية والنظارات الطبية ،عرو�ض املبيعات فيما يتعلق بالأواين
الزجاجية والطا�سات الزجاجية وال�صناديق من ال��زج��اج و�أك��واب ال�شرب الزجاجية و�أدوات امل��ائ��دة (بخالف
ال�سكاكني وال�شوك واملالعق) واملزهريات وال�شمعدانات واملرايا و�إطارات ال�صور واملواد العطرية والعطور ومواد
التجميل (الكوزماتيك) واالجهزة االلكرتونية القابلة لالرتداء ومتتبعات احلركة القابلة للإرتداء واملالب�س
و�ألب�سة القدم والب�ضائع القما�شية واملفرو�شات ووحدات الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) وحمركات �أقرا�ص
فال�ش الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) و�أجهزة تخزين البيانات تتوافق مع الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو
ا�س بي) وقلم الكتابة على ال�شا�شة للإ�ستخدام مع ال�شا�شات التي تعمل باللم�س ،عرو�ض املبيعات فيما يتعلق
مبكربات ال�صوت و�أنظمة مكربات ال�صوت (وبالتحديد م�ضخمات ال�صوت النقالة) واحلقائب والعلب والأغطية
امل�صممة خ�صي�صاً ل�سماعات الر�أ�س واحلوا�سيب وامل�ساعدات الرقمية والهواتف النقالة ،ن�شر الدعاية والإعالن
(املن�شورات والن�شرات الإعالمية وامل��واد املطبوعة والعينات) فيما يتعلق باملجوهرات وال�ق�لادات والأقراط
والأ�ساور واخل��وامت (املجوهرات) وقطع املجوهرات ال�صغرية (املجوهرات) والقالئد و�سال�سل املفاتيح (حلي
�صغرية �أو �سال�سل �صغرية) و�ساعات اليد وال�ساعات والزينة من املجوهرات والتماثيل والزينة الإحتفالية
والوحدات الزخرفية امل�صنوعة من الزجاج والرثيات وقطع الرثيات ووحدات الإ�ضاءة و�أدوات كتابة واحلقائب
واملحافظ املحمولة باليد واملحافظ و�أغطية الهاتف النقال والنظارات ال�شم�سية والنظارات الطبية وعلب
النظارات ال�شم�سية والنظارات الطبية ،ن�شر الدعاية والإعالن (املن�شورات والن�شرات الإعالمية واملواد املطبوعة
وال�ع�ي�ن��ات) فيما يتعلق ب ��الأواين الزجاجية وال�ط��ا��س��ات الزجاجية وال�صناديق م��ن ال��زج��اج و�أك ��واب ال�شرب
الزجاجية و�أدوات املائدة (بخالف ال�سكاكني وال�شوك وامل�لاع��ق) واملزهريات وال�شمعدانات وامل��راي��ا و�إطارات
ال�صور وامل ��واد العطرية والعطور وم��واد التجميل (الكوزماتيك) واالج�ه��زة االلكرتونية القابلة لالرتداء
ومتتبعات احلركة القابلة للإرتداء واملالب�س و�ألب�سة القدم والب�ضائع القما�شية واملفرو�شات ووح��دات الناقل
الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) وحمركات �أقرا�ص فال�ش الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) و�أجهزة تخزين
البيانات تتوافق مع الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) وقلم الكتابة على ال�شا�شة للإ�ستخدام مع ال�شا�شات
التي تعمل باللم�س ،ن�شر الدعاية والإع�لان (املن�شورات والن�شرات الإعالمية واملواد املطبوعة والعينات) فيما
يتعلق مبكربات ال�صوت و�أنظمة مكربات ال�صوت (وبالتحديد م�ضخمات ال�صوت النقالة) واحلقائب والعلب
والأغطية امل�صممة خ�صي�صاً ل�سماعات ال��ر�أ���س واحلوا�سيب وامل�ساعدات الرقمية والهواتف النقالة ،جتميع
ت�شكيلة متنوعة من ال�سلع والب�ضائع مل�صلحة الغري وبالتحديد املجوهرات وال�ق�لادات والأق ��راط والأ�ساور
واخلوامت (املجوهرات) وقطع املجوهرات ال�صغرية (املجوهرات) والقالئد و�سال�سل املفاتيح (حلي �صغرية �أو
�سال�سل �صغرية) و�ساعات اليد وال�ساعات والزينة من املجوهرات والتماثيل والزينة الإحتفالية والوحدات
الزخرفية امل�صنوعة من الزجاج با�ستثناء نقلها لتمكني العمالء من عر�ض هذه الب�ضائع و�شرائها ب�سهولة،
جتميع ت�شكيلة متنوعة م��ن ال�سلع والب�ضائع مل�صلحة الغري وبالتحديد ال�ثري��ات وقطع ال�ثري��ات ووحدات
الإ� �ض��اءة و�أدوات كتابة واحل�ق��ائ��ب وامل�ح��اف��ظ املحمولة باليد وامل�ح��اف��ظ و�أغ�ط�ي��ة الهاتف النقال والنظارات
ال�شم�سية والنظارات الطبية وعلب النظارات ال�شم�سية والنظارات الطبية با�ستثناء نقلها لتمكني العمالء من
عر�ض هذه الب�ضائع و�شرائها ب�سهولة ،جتميع ت�شكيلة متنوعة من ال�سلع والب�ضائع مل�صلحة الغري وبالتحديد
الأواين الزجاجية والطا�سات الزجاجية وال�صناديق م��ن ال��زج��اج و�أك ��واب ال�شرب الزجاجية و�أدوات املائدة
(ب�خ�لاف ال�سكاكني وال�شوك وامل�لاع��ق) وامل��زه��ري��ات وال�شمعدانات وامل��راي��ا و�إط ��ارات ال�صور وامل��واد العطرية
والعطور وم��واد التجميل (الكوزماتيك) واالج�ه��زة االلكرتونية القابلة ل�لارت��داء ومتتبعات احلركة القابلة
للإرتداء واملالب�س و�ألب�سة القدم والب�ضائع القما�شية با�ستثناء نقلها لتمكني العمالء من عر�ض هذه الب�ضائع
و�شرائها ب�سهولة ،جتميع ت�شكيلة متنوعة من ال�سلع والب�ضائع مل�صلحة الغري وبالتحديد املفرو�شات ووحدات
الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) وحمركات �أقرا�ص فال�ش الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) و�أجهزة
تخزين البيانات تتوافق مع الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) وقلم الكتابة على ال�شا�شة للإ�ستخدام مع
ال�شا�شات التي تعمل باللم�س ومكربات ال�صوت و�أنظمة مكربات ال�صوت (وبالتحديد م�ضخمات ال�صوت النقالة)
واحلقائب والعلب والأغطية امل�صممة خ�صي�صاً ل�سماعات الر�أ�س واحلوا�سيب وامل�ساعدات الرقمية والهواتف
النقالة با�ستثناء نقلها لتمكني العمالء من عر�ض هذه الب�ضائع و�شرائها ب�سهولة ،جتميع ت�شكيلة متنوعة من
ال�سلع والب�ضائع مل�صلحة الغري وبالتحديد املجوهرات والقالدات والأق��راط والأ�ساور واخل��وامت (املجوهرات)
وقطع املجوهرات ال�صغرية (املجوهرات) والقالئد و�سال�سل املفاتيح (حلي �صغرية �أو �سال�سل �صغرية) و�ساعات
اليد وال�ساعات والزينة من املجوهرات والتماثيل والزينة الإحتفالية والوحدات الزخرفية امل�صنوعة من الزجاج
با�ستثناء نقلها لتمكني العمالء من عر�ض ه��ذه الب�ضائع على املوقع الإل�ك�تروين و�شرائها ب�سهولة ،جتميع
ت�شكيلة متنوعة من ال�سلع والب�ضائع مل�صلحة الغري وبالتحديد الرثيات وقطع الرثيات ووح��دات الإ�ضاءة
و�أدوات كتابة واحلقائب واملحافظ املحمولة باليد واملحافظ و�أغطية الهاتف النقال وال�ن�ظ��ارات ال�شم�سية
والنظارات الطبية وعلب النظارات ال�شم�سية والنظارات الطبية با�ستثناء نقلها لتمكني العمالء من عر�ض هذه
الب�ضائع على املوقع الإلكرتوين و�شرائها ب�سهولة ،جتميع ت�شكيلة متنوعة من ال�سلع والب�ضائع مل�صلحة الغري
وبالتحديد الأواين الزجاجية والطا�سات الزجاجية وال�صناديق من الزجاج و�أك��واب ال�شرب الزجاجية و�أدوات
املائدة (بخالف ال�سكاكني وال�شوك واملالعق) واملزهريات وال�شمعدانات واملرايا و�إطارات ال�صور واملواد العطرية
والعطور وم��واد التجميل (الكوزماتيك) واالج�ه��زة االلكرتونية القابلة ل�لارت��داء ومتتبعات احلركة القابلة
للإرتداء واملالب�س و�ألب�سة القدم والب�ضائع القما�شية با�ستثناء نقلها لتمكني العمالء من عر�ض هذه الب�ضائع
على املوقع الإلكرتوين و�شرائها ب�سهولة ،جتميع ت�شكيلة متنوعة من ال�سلع والب�ضائع مل�صلحة الغري وبالتحديد
املفرو�شات ووح��دات الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) وحمركات �أقرا�ص فال�ش الناقل الت�سل�سلي العاملي
(ي��و ا���س ب��ي) و�أج�ه��زة تخزين البيانات تتوافق مع الناقل الت�سل�سلي العاملي (ي��و ا���س ب��ي) وقلم الكتابة على
ال�شا�شة للإ�ستخدام مع ال�شا�شات التي تعمل باللم�س ومكربات ال�صوت و�أنظمة مكربات ال�صوت (وبالتحديد
م�ضخمات ال�صوت النقالة) واحلقائب والعلب والأغطية امل�صممة خ�صي�صاً ل�سماعات ال��ر�أ���س واحلوا�سيب
وامل�ساعدات الرقمية والهواتف النقالة با�ستثناء نقلها لتمكني العمالء من عر�ض هذه الب�ضائع على املوقع
الإلكرتوين و�شرائها ب�سهولة.
الفئة35 :
و� �ص��ف ال �ع�لام��ة :ال �ع�لام��ة ه ��ي ع �ب��ارة  SWAROVSKI CRYSTAL PALACEب�أحرف
الالتينية.
اال�شرتاطات:ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك ،التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه و ذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية
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الزعيم الكوري ال�شمايل يختتم زيارته لبكني
•• بكني�-,أ ف ب

غ��ادر قطار الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ �أون بكني �أم�س بعد
زي��ارة �إىل حليفه الرئي�سي اعتربت خطوة ا�سرتاتيجية قبيل قمته
املحتملة مع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب .وك��ان كيم قد و�صل
�إىل بكني الثالثاء يف زي��ارة هي الرابعة له �إىل حليفه الدبلوما�سي
الكبري ال��وح�ي��د ،حيث التقى بالرئي�س �شي جينبينغ وزار م�صنعا
بح�سب تقارير .و�شوهد موكب الزعيم الكوري ال�شمايل يدخل حمطة
ال�ق�ط��ارات امل��رك��زي��ة يف بكني بعد ظهر الأرب �ع��اء ،وبعيد ذل��ك انطلق
القطار يف رحلة ت�ستمر يوما �إىل احل��دود ال�شمالية ال�شرقية ،وفق
�صحافيي وكالة فران�س بر�س .والزيارة التي مل تكن معلنة �أحيطت

ب�سرية كبرية ،واكتفت كوريا ال�شمالية وال�صني باالعالن عن وجود
كيم بدون اعطاء �أي تفا�صيل ب�ش�أن برناجمها .والتقى كيم ل�ساعة مع
جينبينغ الثالثاء  --ويعتقد �إنه ي�صادف عيد ميالد الزعيم الكوري
ال�شمايل  --وان�ضما �إىل م�أدبة ع�شاء مع زوجتيهما يف ق�صر “قاعة
ال�شعب الكربى” ،وفقا لوكالة يونهاب الكورية اجلنوبية للأنباء.
و�أك��د املتحدث با�سم وزارة اخلارجية لو كانغ يف م�ؤمتر �صحايف �أن
“زيارة الزعيم كيم جونغ �أون �إىل ال�صني جاءت بدعوة من الرئي�س
��ش��ي جينبينغ ،بالطبع �سيجري ال��رئ�ي����س ��ش��ي ل �ق��اءات وحمادثات
معه” ،م�ضيفا �أن املزيد من التفا�صيل �ستن�شر الحقا .وركز اجتماع
الثالثاء على اللقاء املحتمل لكيم م��ع ت��رام��ب ،وفقا ليونهاب .ويف
خطابه مبنا�سبة العام اجلديد حذر كيم من �أن بيونغ يانغ رمبا تغري

مقاربتها جتاه املحادثات النووية يف حال �أبقت وا�شنطن على العقوبات
على بالده .و�شهدت العالقات بني ال�صني وكوريا ال�شمالية تراجعا يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية على خلفية �أن�شطة بيونغ يانغ النووية ،لكن
كيم �سعى �إىل �ضمان �إط�لاع �شي على تعامالته مع الواليات املتحدة
وكوريا اجلنوبية فيما حت�سنت العالقات على ما يبدو .وق��ال املعلق
ال�سيا�سي امل�ستقل ه��وا ب��و لوكالة فران�س بر�س “من �أج��ل مقاومة
ال�ضغط الأمريكي الكبري ،يتعني عليه التوا�صل مع �شي م�سبقا ملعرفة
اخلطوات التي ميكنه ان يتخذها يف التعامل مع ترامب».
و�أ�ضاف “كيم بحاجة لدعم �شي كي يطلب من الواليات املتحدة القيام
بخطوات مهمة مثل تقدمي الدعم لكوريا ال�شمالية وتطبيع العالقات
مع كوريا ال�شمالية».
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غزل ايطايل بالفو�ضى الفرن�سية

ماتيو �سالفيني..فر�صة الزعاج ماكرون

مع احلكومة يف روما ومع ال�شارع يف باري�س:

لهذا يرتدي �سالفيني ودي مايو ال�سرتة ال�صفراء!...
•• الفجر  -مار�سيل بادوفاين

ترجمة خرية ال�شيباين
مل���اذا ق��رر ماتيو �سالفيني ولويجي دي
مايو فجــــ�أة ارتــــداء ال�ســــرتة ال�صفراء
وفتح جبهة غ�ير م�سبوقة م��ع احلكومـــة
الفرن�سية؟
ماتيو �سالفيني ولويجي دي مايو نائبان
فال ا�ستدعاء لل�سفري الإيطايل
يف فرن�سا ،وال وج��ود لأي احتجاج
ر��س�م��ي م��ن ق�ب��ل وزي ��ر اخلارجية
ال� �ف ��رن� ��� �س ��ي ،وال �أي مالحظة
دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ت�ع�بر ع��ن ال�ق�ل��ق من
ق �� �ص��ر ف��ارن �ي ����س ،م �ق��ر ال�سفارة
ال�ف��رن���س�ي��ة يف روم� ��ا ،وق ��د اكتفى
ال�سفري كري�ستيان ما�سيه بالقول
لل�صحفيني ب�شكل متحفظ وغري
ر�سمي� ،أن االحتجاج ر�سميا �ضد
كلماتهما �سيكون مبثابة الهدية
ل �ه��واة ال���س�ترات ال���ص�ف��راء ..و�أن
ع�ل��ى الإي �ط��ال �ي�ين �أن�ف���س�ه��م تويل
م�ه�م��ة ت ��أط�ي�ره �م��ا .وق ��د تكفلت
ال�صحافة االيطالية باملهمة.
انف�صام
وق��د مت الرتكيز خ�صو�صا على
االن�ف���ص��ام امل�خ�ف��ي يف ت�صريحات
الزعيمني االيطاليني :من ناحية،
جن��ده �م��ا يف احل �ك��وم��ة يف روم ��ا،
ومن ناحية �أخرى ،هما يف ال�شارع
يف ب��اري����س ،ويعلنان �أن�ه�م��ا العدو
الأول لإميانويل ماكرون.
ال �ت �ف �� �س�ير الأول ه ��و اق�ت��راب
االن �ت �خ��اب��ات الأوروب� � �ي � ��ة .ف�شهر
م��اي��و لي�س ب�ع�ي��دا ج ��دا ،وك��ل من
رابطة ال�شمال “ماتيو �سالفيني”
وح ��رك ��ة  5جن� ��وم “لويجي دي
مايو” ي�شعران �أنهما دخال فعال

لرئي�س جمل�س ال����وزراء الإي���ط���ايل ،فهل
يرتقي هجومهما اىل مرتبة �إعالن حرب من
ال�سلطة التنفيذية الإيطالية على نظريتها
الفرن�سية؟
ه��ذه هي الأ�سئلة التي �شغلت “ال�صفحات
الأوىل” جلميع ال�صحف اليومية الإيطالية
منذ الثالثاء  8يناير.
وجديــــر باالهتمام ،مالحظة تركيز

و�سائل الإعـــــالم على هذا املو�ضوع يف �شبه
اجل��زي��رة ،على العك�س متاما من التحفظ
الفرن�سي.
ي�سجل اي
لأن��ه جتب الإ���ش��ارة �إىل �أن��ه مل ّ
رد فعل ر�سمي من جانب باري�س ،با�ستثناء
الأ�سطر القليلة من الوزيرة ناتايل لوا�سو
حول “فرن�سا التي متتنع عن �إعطاء درو�س
لإيطاليا».

ماكرون ..العدو املف�ضل لل�شعبويني يف اوروبا

هل يرتقي هجوم الثنائي ال�شعبوي اىل مرتبة �إعالن حرب من احلكومة الإيطالية على نظريتها الفرن�سية
يف ال�سباق االنتخابي.
وي�شري �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
�إي �غ �ي �ن �ي��و �أرم �ي �م ��ا“ :رمبا يكون
االختبار م�صرييا �أك�ثر بالن�سبة
لهما من الأحزاب الأخرى».
ع �ل��اوة ع �ل��ى ذل � ��ك ،ه �م��ا �أول
�شخ�صيات ��ش�ع�ب��وي��ة ت�ترب��ع على
ع ��ر� ��ش ح� �ك ��وم ��ة ب� �ل ��د ك� �ب�ي�ر من
�أوروب��ا الغربية �سيواجهان تقييم
الأوروبيني وحكمهم.
�إن �سالفيني يحلم بتتويجه زعيما
ل �ـ “الأممية ال�سيادية” ال�ت��ي ال

ميكن �أن يكون خ�صمها الرئي�سي
الأوروب� ��ي حتى النخاع �إميانويل
م��اك��رون ،وخا�صة منذ خطابه يف
جامعة ال�سوربون �أكتوبر ،2017
و�أي� ��� �ض ��ا م �ن��ذ ال � �غ� ��روب املربمج
لأجنيال مريكل.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ي��ري��د ل��وي�ج��ي دي
مايو �أن يطلق ب�أق�صى قوة �شعاره
“�سنحدث ث� � ��ورة يف �أوروبا”.
فحركة  5جن��وم تعاين اليوم من
عزلة �شديدة يف الربملان الأوروبي،
ومل ي �ع��د ل �ه��ا �أي ه�ي�ك��ل تنت�سب

من عالمات االنف�صام :يحكمان
معا يف روما ،ويتناف�سان يف بروك�سل

�إليه ..فلماذا ال يفكر يف تقارب مع
منتخبني مفرت�ضني م��ن حركة
“ال�سرتات ال�صفراء”� ،إذا ما
ق��ررت هذه الأخ�يرة القيام بقفزة
انتخابية؟
زار دي م ��اي ��و �أم � �� ��س الأول،
ال �ث�لاث��اء ،ب��روك���س��ل ح�ي��ث التقى
ال � �ن� ��واب الأوروب� � �ي �ي��ن حل ��رك ��ة 5
جن ��وم ،و��س�ي�ك��ون الأ� �س �ب��وع املقبل
يف �سرتا�سبورغ مبنا�سبة اجلل�سة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ل �ب�رمل� ��ان الأوروب � � � � � ��ي،
و� �س �ي �� �س �ت �ق �ب��ل ال �� �س �ب��ت ،يف روم ��ا
“�سرا” ،ح �� �س��ب � �ص �ح �ي �ف��ة “ال
ريبوبليكا” ،ع �ن �� �ص��ري��ن من
“ال�سرتات ال�صفراء” ،فريونيكا
روي و�إي � �ف� ��ان ي ��ون ��ات ،مبنا�سبة
ح �� �ض��وره �م��ا ن� ��دوة ي �� �ش��ارك فيها
ال�سيادي الإي �ط��ايل الربوفي�سور

�أن �ط��ون �ي��و م��اري��ا ري �ن��ال��دي .هذا
ب �خ �� �ص��و���ص ال � ��دواف � ��ع الدولية
لل�شعبويني العا�شقني لـ “ال�سرتات
ال�صفراء».
«حماقة»
لكنهما ي�ضيفان انف�صاماً ثانياً
�إىل �سلوكهما امل ��ؤي��د للتخريب،
ورمب��ا للحرب الأهلية يف فرن�سا.
يخو�ضان الآن حملة انتخابية �ضد
بع�ضهما البع�ض ،لي�صبحا بذلك
م�ت�ن��اف���س�ين يف ب��روك �� �س��ل ،بينما
يحكمان معا يف روما ،فما هو نوع
التعاي�ش ال��ذي يت�صورانه خالل
احلملة ،وخا�صة بعد االنتخابات؟
مل ي� �ف� � ّوت ر�� �س ��ام الكاريكاتري
“كوريريي ديال �سريا” الفر�صة
الثالثاء“ :دي مايو ي�ضع �سرتة

�صفراء �ض ّد الرابطة ،و�سالفيني
� �س�ت�رة � �ص �ف��راء � �ض��د  5جنوم”.
�أم ��ا رئ�ي����س حت��ري��ر �صحيفة “ال
ريبوبليكا”� ،ستيفانو فويل ،ف�إنه
ر ّك ��ز ب�شكل خ��ا���ص ع�ل��ى “الذعر
ال � � ��ذي ي� �ن� �ت ��اب ح ��رك ��ة  5جن ��وم
وق� �ي ��ادات� �ه ��ا امل �ت��وا� �ض �ع��ة ،ب�سبب
ا�ستطالعات ال��ر�أي ،والتي تعطي
الرابطة  33باملئة من الأ�صوات،
وح ��رك ��ة  5جن� ��وم �أق � ��ل م ��ن 26
ب��امل�ئ��ة ،مم��ا يظهر خ���س��ارة قدرها
 7ن �ق��اط م �ق��ارن��ة باالنتخابات

الت�شريعية يف  4م��ار���س املا�ضي.
ك� �م ��ا ن� � ��دد رئ� �ي� �� ��س ال� �ت� �ح ��ري ��ر بـ
“امل�سابقة الدمياغوجية” التي
يخو�ضها الزعيمان ،الأم��ر الذي
ي�ؤدي يف النهاية �إىل ت�شويه �سمعة
�إيطاليا ككل.
بع�ض ال�صحف اليومية حتدثت
ع��ن “حماقة” .وو�سيلة الإعالم
ال��وح�ي��دة ال�ت��ي داف�ع��ت ع��ن اخلط
امل� �ن ��اه� �� ��ض ل �ف��رن �� �س��ا ه� ��ي طبعا
“احلقيقة اليومية”� ،صحيفة
ح��رك��ة  5جن ��وم ،ال�ت��ي ع�ن��ون��ت يف

يريد لويجي دي مايو �أن يطلق ب�أق�صى
قوة �شعاره «�سنحدث ثورة يف �أوروبا»

�صحيفة «ال ريبوبليكا»� :سي�ستقبل دي مايو ال�سبت ،يف روما «�سرا» ممثلني لل�سرتات ال�صفراء
يحلم �سالفيني بتتويجه زعيما للأممية ال�سيادية التي عدوها الرئي�سي الأوروبي �إميانويل ماكرون

دي مايو يغازل ال�سرتات ال�صفراء

هل االنتخابات االوروبية وراء هذا املوقف االيطايل؟

ال�صفحة الأوىل“ :لكن ،من الذي
يخاف من الثورة الفرن�سية؟».
�أخ�ي�را ،م��ا ال��در���س ال��ذي يجب
ا�� �س� �ت� �خ�ل�ا�� �ص ��ه م� � ��ن احل� �م ��اق ��ة
الإيطالية؟
ب �� �ص ��رف ال �ن �ظ ��ر ع� ��ن القناعة
ال� ��را� � �س � �خ� ��ة ب � �ع� ��دم م�صداقية
ال�شعبويني ال�سياديني ،ف�إن الدر�س
الرئي�س ،جميع ال�صحف جمتمعة،
ً
مرتبطا بالآمال التي احيتها
يبدو
احلركة منذ والدتها عام ،2009
كمحمل لتجديد عميق للتمثيل
ال���س�ي��ا��س��ي ،وت�ن�ظ�ي��م ال���س�ل�ط��ة يف
ال ��دمي� �ق ��راط� �ي ��ات ال� �غ ��رب� �ي ��ة :مل
يعودوا م�صدر اهتمام والهام لأنه
بات من الوا�ضح �أن جماعة حركة
 5جن ��وم ي �غ�ي�رون �أف �ك��اره��م بني
ع�شية و�ضحاها ،وال ي�ضمنون اي
ا�ستمرارية للخيارات ال�سيا�سية،
ويفكرون قبل كل �شيء يف دعايتهم
االنتخابية العابرة.
�إن االت�صاالت املتواترة والودية،
وال�ت��ي قيل �إن�ه��ا م�ث�م��رة ،يف روما
ب�ين حركة  5جن��وم واجلمهورية
�إىل الأم ��ام منذ انتخاب ماكرون
مل يعد ملتابعتها �أي �سبب.
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ميثاق لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  308ملك ال�شيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم
 دي��رة  -القرهود هاتف  04-2500781 :فاك�س  04-2500782 :مبوجبهذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أع�لاه لت�صفية �سي او ا�س انرتنا�شيونال للتجارة � -ش ذ م م وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2018/5/24واملوثق ل��دى كاتب العدل
حماكم دب��ي بتاريخ  2018/5/24وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة
التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله،
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من
تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2019/101

املنذر � :إنرتنا�شيونال �سيتي � -ش ذ م م
املنذر اليها  :بروفي�شينال بيوتي العاملية للتجارة � -ش م ح  -وعنوانه  :جمهول العنوان
تكليف بالوفاء للأجرة امل�ستحقة يف ذمته عن �إيجار تكليف بالوفاء لالجرة امل�ستحقة عن املحل رقم (اف
�سي  ،)24-مبجمع �سوق التنني  2يف دب��ي  ،واالخ�ل�اء لف�شل امل�ست�أجر يف ال�سداد � ،إذ �أن املنذر اليه قدتر�صد يف ذمته مبلغ وقدره � 600.757.87ستمائة الف و�سبعمائة و�سبعة وخم�سون درهم و�سبعة وثمانون
فل�س  ،لذلك تنذركم املنذرة ب�ضرورة �سداد قيمة االجرة امل�ستحقة املذكورة اعاله بالإ�ضافة اىل ما ا�ستحق
من ر�سوم خدمات وفواتري وما ي�ستجد من اجرة وملحقاتها طبقا للعقد والقانون وحتى ال�سداد التام
واالخالء وذلك يف خالل مهلة اق�صاه ثالثني ( )30يوما من تاريخ ن�شر هذا االنذار  ،واال �سوف ت�ضطر
املنذرة التخاذ االج��راءات القانونية �ضده مبا فيها اقامة الدعوى الق�ضائية الخالء امل�ست�أجر من العني
امل�ؤجرة مع الزامه ب�سداد كافة االجرة امل�ستحقة يف ذمته وملحقاتها طبقا لعقد االيجار  ،مع حتميل املنذر
اليه بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :سي او ا�س انرتنا�شيونال للتجارة � -ش ذ م م
ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  - 1405ملك ا�شلني ج��اف�ين ان�ت��وين  -الثنية اخلام�سة ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  594422 :رقم القيد بال�سجل التجاري
 1008902 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه  ،وذلك مبوجب قرار حماكم
دبي بتاريخ  2018/5/24واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/5/24وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ميثاق لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رق��م  308ملك ال�شيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم  -دي��رة -
القرهود هاتف  04-2500781 :فاك�س  04-2500782 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
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العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

اعـالن تغيري ا�سـم
تقدم املواطن (ا�سامه حممد احمد �سعيد) بطلب اىل
حمكمة �أبوظبي االبتدائية  -ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمه
من (ا�سامه) اىل(حمد) فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل
الق�سم املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر االعالن
حنان جمعة ال�سعدي  -كاتب عدل
القا�ضي � /سلطان حممد خمي�س الكعبي
قا�ضي تركات الدائرة الثالثة

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 44 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /رنا بابر حان عا�شق ح�سني  -باك�ستاين اجلن�سية يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /حممد كوت�شري عبدالرحمن كوت�شري
 هندي اجلن�سية يف (رنا بابر خان لتجارة املواد الغذائية) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صةرقم ( )760437مت تغيري اال�سم التجاري من رنا بابر خان لتجارة املواد الغذائية اىل اال�سم التجاري
�سوبرماركت امواج املدينة  ،مت تغيري الن�شاط من ا�سترياد  ،ت�صدير  ،جتارة ا ملواد الغذائية املعلبة
واملحفوظة باجلملة اىل الن�شاط اجلديد جممع ا�ستهالكي (�سوبرماركت)  -مكتب
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 40 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة� /سميه علي حم�سن الها�شمي � -إماراتية اجلن�سية
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف (�صيدلية االمل) مبوجب
رخ�صة رقم ( )521192اىل ال�سيد /عمر علي جالل علي البلو�شي � -إماراتي اجلن�سية.
تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صة اىل اخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

�إعالن بالن�شر
حل�ضور �إجتماع اخلربة احل�سابية

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2019/173

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
يف الدعوى رقم  2018/2493جتاري جزئي ابوظبي

املنذر � :سيتى بنك .ان .ايه
املعلن �إليهم  -1 :كوم جارد منطقة حرة  -ذ م م
 -2ب�سى لوج انرتنا�شيونال � -ش م ح � -3سبكرتم منطقة حرة  -ذ م م

الكاتب العدل

الهالل كابيتال
اعالن اجتماع خربة
العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
�إجتماع اخلربة الأول يف الدعوى  2018/580جتاري كلي
املدعي  :بنك الإحتاد الوطني بوكالة  :عبداهلل حممد ر�سول و�شركاه
فاك�س  037803044 :الربيد االلكرتوين info@amrplc.com :
املدعي عليه � :سعيد ح�سن �سامل النقبي  ،موبايل رقم 0504771124 :
بالإ�شارة اىل كتاب حمكمة العني الإبتدائية امل�ؤرخ يف  2019/1/9واملت�ضمن تكليفي خبريا يف الق�ضية
املذكورة اعاله  ،نحيطكم علما ب�أنه تقرر عقد اجتماع اخلربة يف الدعوى �أعاله كما يلي :يوم الثالثاء
املوافق  2019/1/15ال�ساعة � 11.00صباحا  ،مكان الإجتماع  :مكتب اخلبري  /احمد ماجد لوتاه (الهالل
كابيتال) دبي  ،بور�سعيد  ،مبنى دبي الوطنية للت�أمني  ،الطابق  ، 3مكتب  ، 302هاتف ، 04-2999000 :
فاك�س Email:experts@alhilalcapital.ae ، 04-2999011 :
للأهمية  :يرجى التكرم باتباع اج��راءات التح�ضري الجتماع اخلربة وامللحقة بهذه الدعوة  ،والقيام
بتزويدنا بـــ (�أ�صل � +صورتني �ضوئيتني) من كافة امل�ستندات املتوفرة لدكم  ،بالإ�ضافة اىل �أية م�ستندات
وثبوت اخرى ترغبون يف التقدم بها  ،على ان يتم �إيداع تلك امل�ستندات لدى مكتبنا بحافظة م�ستندات
ح�سب اال�صول  ،خالل مدة اق�صاها ( 3ايام عمل) من تاريخه.
اخلبري /احمد ماجد لوتاه -رقم قيد ()392

حماكم دبي

اخلبري احل�سابي وامل�صريف
حممد �سعيد ال�شريف

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

حماكم دبي االبتدائية

اخلبري /احمد ماجد لوتاه
رقم القيد ()392

�ضد املدعي عليها  :مروة عدنان �سيد حممد الفردان الها�شمي
املقامة من  :بنك �أبوظبي التجاري.
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة ابوظبي االبتدائية حتت رقم 2018/1367
جتاري جزئي  ،وحيث انه مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال
باحكام قانون االثبات ل�سنة  1992م بخ�صو�ص اعمال اخلربة امام املحاكم  ،ندعوكم
حل�ضور اجتماع خربة او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان
املو�ضح ادناه وذلك يوم الثالثاء املوافق  2019/1/15يف متام ال�ساعة � 11 : 30صباحا ،
ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع.
�إمارة �أبوظبي  -منطقة اخلالدية � -شارع زايد الأول  -بناية بنك اخلرطوم  -برج ال�ساحل
 -الطابق  - 16مكتب رقم  - 1602هاتف 02-6678586 :

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

حماكم دبي

املدعي  :بنك ابوظبي التجاري
بوكالة  /عبداهلل حممد ر�سول و�شركاه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
فاك�س رقم Email:info@armplc.com - 022222516 :
بالإ�شارة اىل كتاب حمكمة ابوظبي امل�ؤرخ يف  2019/1/6واملت�ضمن تكليفي خبريا يف
الق�ضية املذكورة اعاله  ،واىل الكتاب املر�سل اليكم بتايخ  2019/1/8مبوعد اجتماع
اخلربة املقرر له يوم اخلمي�س املوافق  2019/1/17ال�ساعة  12.00ظهرا
برجاء اتخاذ االجراءات الالزمة لإعالن اخل�صوم املدخلني مبوعد اجلل�سة عن طريق
الن�شر ح�سب الإعالن املرفق وتزويدنا ب�أ�صل االعالن و�صورة منه ح�سب الأ�صول.

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
يف الدعوى  2018/1367جتاري جزئي

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
تكليف بالن�شر عن اجتماع اخلربة امل�صرفية الأول
يف الدعوى  2018/653جتاري كلي ابوظبي

دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إجتمـــــاع خبــــــرة

اعالن بالن�شر

حمكمة �أبوظبي الإبتدائية (املحكمة التجارية)
املدعي  :م�صنع جلفا بروتك للجلفنة
املدعي عليها  :م�ؤ�س�سة احل�سام للمقاوالت العامة
لقد مت انتدابنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة بعالية من قبل ال�سادة� /إدارة �ش�ؤون اخلرباء
ب�أبوظبي  -املراد �إعالنه املدعي عليها  :م�ؤ�س�سة احل�سام للمقاوالت العامة  -انتم مكلفني حل�ضور
�إجتماع اخلربة الثاين �شخ�صيا او وكيل قانوين عنكم وذلك يوم الثالثاء املوافق  2019/1/15يف
متام ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا ( )2مكان الإجتماع  :مقر مكتبنا الكائن مبدينة �أبوظبي � -شارع
الكورني�ش  -خلف ال�سوق العاملي  -بجوار كافرتيا حمارة البحر  -بناية رقم  - 29الطابق العا�شر .يف
حال عدم ح�ضوركم فان اخلربة �سوف ت�ستمر يف قيامها باملهلة املكلفة بها وفقا لل�صالحيات املخولة
لها قانونا .نرجو التوا�صل مع اخلبري مبا�شرة على موبايل رقم 0509234647 :
اخلبري احل�سابي املنتدب يف الدعوى
حممد علي �إمبابي
موبايل رقم 0509234647:

دولة االمارات العربية املتحدة  -وزارة العدل
حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية
دائرة التنفيذ

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي � :شركة قايد لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رق��م  3408ملك حيدر علي كيد زوه�ير كيد بيديف  -اخلليج
التجاري هاتف  04-4215777 :فاك�س  06-5448819 :مبوجب هذا تعلن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي ب��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�ل�اه لت�صفية
كي ا�س كي للتجارة العامة  -ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2018/12/6واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/12/23وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي
على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

ا�سم ال�شركة  :كي ا�س كي للتجارة العامة  -ذ م م
العنوان  :مكتب رق��م  3502ملك خلفان �سعيد جمعه الكعبي  -مر�سى دب��ي  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  780367 :رقم القيد بال�سجل التجاري
 1280529 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه  ،وذلك مبوجب قرار حماكم
دبي بتاريخ  2018/12/6واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/12/23
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني �شركة قايد لتدقيق
احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  3408ملك حيدر علي كيد زوهري كيد بيديف  -اخلليج
التجاري هاتف  04-4215777 :فاك�س  06-5448819 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

حماكم دبي

حماكم دبي

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي االبتدائية

اخطار ن�شر يف الق�ضية التنفيذية رقم 2014/1646

�إىل املحكوم عليه � /شركة جي ا�س ا�س العقارية
ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد �أ�صدرت
بحقك حكما بتاريخ  2012/1/17يف الق�ضية املدنية رقم  2010/798يق�ضي
بالزامك بدفع مبلغ وقدره ( )3316234درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف.
وحيث ان املحكوم له � /شركة ا وبن�شور بروبرتي ليمتد قد تقدما بطلب
تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ حتت رقم  2014/1646لذا �أنت مكلف ل�سداد
املبلغ املحكوم به خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر االخطار ويف حال تخلفك
عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك االج��راءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ
احلكم ح�سب اال�صول.
قلم التنفيذ

حماكم دبي

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
�إعالن بالن�شر
رقم () 2018/165
املخطر  :احمد علي ح�سن الزرعوين
وميثله بالتوقيع احمد احل�سيني عبداملنعم ال�ضويني مبوجب وكالة م�صدقة ا�صوال
بالكاتب العدل يف دبي مبحرر رقم ( )2017/1/159588بتاريخ 2017/7/19
املخطر اليه � :سامل بالعبيدة للأعمال الفنية � -ش ذ م م
نظرا لت�أجريكم الفلل رقم ( )1.3.5القائمة على قطعة ار�ض رقم ( - )3-98رقم البلدية
( )386-112يف منطقة الرباحة والعائدة ملكيتها للمخطر  ،مبوجب عقد ايجار انتهي
فعليا بتاريخ  - 2018/9/2ف�إننا نخطركم مبوجب هذا االخطار بتجديد عقد االيجار
املنتهي وت�سديد القيمة االي�ج��اري��ة امل�ترت�ب��ة عليه  ،واال �سن�ضطر ا�سفني اىل اتخاذ
االج��راءات القانونية بحقكم ملطالبتكم ب�سداد املت�أخر من بدل االيجار واالخ�لاء  ،مع
الزامكم بالر�سوم وامل�صروفات.
الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2019/103

املنذر � :إنرتنا�شيونال �سيتي � -ش ذ م م
املنذر اليها  :نانا تريدينغ � -ش م ح  -وعنوانه  :جمهول العنوان
تكليف بالوفاء للأجرة امل�ستحقة يف ذمته عن �إيجار تكليف بالوفاء لالجرة امل�ستحقة عن املحل رقم (اف
�سي  ،)39-مبجمع �سوق التنني  2يف دب��ي  ،واالخ�ل�اء لف�شل امل�ست�أجر يف ال�سداد � ،إذ �أن املنذر اليه قدتر�صد يف ذمته مبلغ وق��دره  1.115.468.95مليون ومائة وخم�سة ع�شر الف واربعمائة وثمانية و�ستون
درهم وخم�سة وت�سعون فل�س .لذلك تنذركم املنذرة ب�ضرورة �سداد قيمة االجرة امل�ستحقة املذكورة اعاله
بالإ�ضافة اىل ما ا�ستحق م��ن ر��س��وم خدمات وف��وات�ير وم��ا ي�ستجد من اج��رة وملحقاتها طبقا للعقد
والقانون وحتى ال�سداد التام واالخالء وذلك يف خالل مهلة اق�صاه ثالثني ( )30يوما من تاريخ ن�شر هذا
االن��ذار  ،واال �سوف ت�ضطر املنذرة التخاذ االج��راءات القانونية �ضده مبا فيها اقامة الدعوى الق�ضائية
الخالء امل�ست�أجر من العني امل�ؤجرة مع الزامه ب�سداد كافة االجرة امل�ستحقة يف ذمته وملحقاتها طبقا لعقد
االيجار  ،مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 46 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ميني كو�شي  -هندية اجلن�سية ترغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف (كافترييا مونارك) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )500827اىل ال�سيد/ع�صمت اهلل �شري داد  -افغاين
اجلن�سية تغيري اال�سم التجاري من (كافترييا مونارك) اىل (خمبز مونارك) تغيري
الن�شاط التجاري من (كافترييا) اىل (خمبز تنور)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن.

املرجع 42 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد� /سونيتا �ساننتو�ش جي�سوال  -هندي اجلن�سية يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %20يف (�صالون اخلمائل لل�سيدات) والتي ت�أ�س�ست
ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )511980اىل ال�سيد /كاال انيل با�شان  -هندي اجلن�سية
 ويرغب ال�سيد� /سونيتا �ساننتو�ش جي�سوال  -هندي اجلن�سية يف البيع والتنازل عن كاملح�صته البالغة  % 80يف (�صالون اخلمائل لل�سيدات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )511980اىل ال�سيد /كاال انيل با�شان  -هندي اجلن�سية
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن.

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

�إعالن بالن�شر
للح�ضــــور �أمــام اخلبـــــرة

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
يف الدعوى رقم ( )2018/2335جتاري كلي  -دبي

املدعي عليها الأول  /ماركة (م�ساهمة عامة)
املدعي عليه الثاين  /مطعم ومقهي رمي البوادي  -ذ م م (فرع)
العنوان  :جمهويل حمل الإقامة
نحيطم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالنزاع �أعاله واملرفوعة �ضدكم من املدعي /
ميت هاو�س امبك�س  -ذ م م وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�ضور اجتماع
اخلربة واملقرر عقده يوم الثالثاء املوافق  2019/1/15ال�ساعة � 11صباحا .وذلك
مبقر مكتبنا يف (دبي � -شارع ابوبكر ال�صديق  -مكز حمر عني  -البوابة  - 4الطابق
 )5BG - 5يرجى احل�ضور باملوعد واملكان املحدد واح�ضار امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم
بالدعوى علما ب�أنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور فان اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا
لل�صالحيات املخولة لها قانون .لال�ستف�سار ب 050-6317417 :

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

اعالن بالن�شر

املرجع 8 :
ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�سيدة /لينا روي رافايل انطواين روي  ،هندية
اجلن�سية وال�سادة /ورثة لوليتا دي بونكاتاي فلبينية اجلن�سية يرغبون يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صتهم البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد /ماريو مي�شيل ما�سكاربنها�س
هندي اجلن�سية وذلك يف الرخ�صة امل�سماة (كافترييا لينا روي) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة مهنية رقم ( - )718868مت تغيري ال�شكل القانوين من �شراكة
اعمال مهنية بوكيل خدمات اىل م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات .وعمالبن�ص املادة ()14
فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

خبري ح�سابي  /ناهد ر�شاد حممد

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3628جتاري جزئي

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2019/172
املنذرة  :ال�شركة النم�ساوية العربية للخر�سانة اجلاهزة  -ذ م م
بوكالة املحامي  /عبداهلل حمد عمران ال�شام�سي
املنذر اليهما  -1 :امنول لال�سا�سات واالجزاء املعدنية � -ش ذ م م
 -2مهي�ش مهتاين �شوهار  -جمهوالن حمل الإقامة
ينذر املنذرة ال�شركة النم�ساوية العربية للخر�سانة اجلاهزة  -ذ م م املنذر اليهما ب�سداد
مبلغ ال�شيكات والبالغ قدرهم  115.430درهم  ،وذلك خالل مدة اق�صاها �شهر من تاريخ
الن�شر  ،ويف حالة ا�صراركم على عدم ال�سداد � ،ستقوم املنذرة باتخاذ اجراءات امر االداء
بحقكم و�أي اج��راءات قانونية اخ��رى وذل��ك القت�ضاء قيمة ال�شيكات  ،وحتميلكم كافة
تبعات ذلك والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

العدد  12525بتاريخ 2019/1/10
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2019/59

اىل املحكوم عليه� -1/شركة براك�سي�س �إنريجي �إيجنت�س  -م د م �س جمهول حمل االقامة نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/6/27يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح� /شركة
انرتنا�شيونال فيول �ساباليرز ليمتد للمدعي عليها الأوىل  ،وح�ضوريا للمدعي عليها الثانية :
 )1عدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �صفة بالن�سبة للمدعي عليها الثانية  )2بالزام املدعي
عليها االوىل ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ  50.190.38دوالر (خم�سني ال��ف ومائة وت�سعني دوالر
امريكي وثمانية وثالثني �سنتا) او ما يعادلها مبلغ  183.697درهم �إماراتي والفائدة القانونية
� %9سنويا اعتبارا من تاريخ اال�ستحقاق يف  2017/4/28وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها
االوىل بامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

مذكرة �إعالن املدعى عليه بالن�شر
اىل املدعي عليها � /آ�سيا با�سيفيك للمقاوالت البناء � -ش ذ م م
نعلنكم ب�أن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة �أدناه وحددت املحكمة
لها جل�سة  2019/1/20ال�ساعة  8.30القاعة 2
مبلغ املطالبة
ا�سم املدعي
رقم الق�ضية
م
 3400درهم  +تذكرة العودة
اورانغ ذيب علي فريوز ميا
12830/2018/13
1
12831/2018/13
نا�صر عامل حممد ا�سلم ان�صاري  3400درهم  +تذكرة العودة
2

لذا فانتم مكلفون باحل�ضور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  ،ويف حالة
تخلفكم فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم الق�ضايا العمالية

الكاتب العدل

املنذر  :مرا�س العقارية � -ش ذ م م  -وميثلها ال�سيد /حممد قا�سم حممد قا�سم  ،مبوجب وكالة رقم (2017/1/261088
امل�ؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ  2017/11/28رقم الهاتف 0505588450 - 045114500 :
�ضد املنذر اليها االوىل  :اركيتكن�شر �ساوند & امييج للإلكرتونيات � -ش ذ م م  -العنوان  :حمل رقم  G34Aملك ال�شيخة مرمي
بنت را�شد ال مكتوم الكائن على قطعة االر�ض رقم  352-969مبنطقة جمريا � -إمارة دبي  -هاتف رقم  04-3807714رقم
الهاتف املتحرك  0503527019 :فاك�س رقم � 043807718 :ص ب  118904 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
املنذر اليها الثاين  :ث�يري برونو ل��وف��ردا  -العنوان  :حمل رق��م  G34Aملك ال�شيخة م��رمي بنت را�شد ال مكتوم الكائن
على قطعة االر���ض رق��م  352-969مبنطقة جمريا � -إم��ارة دب��ي  -هاتف رق��م  04-3807714رق��م الهاتف املتحرك :
 0503527019فاك�س رقم � 043807718 :ص ب  118904 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
يخطر املنذر املنذر �إليهما ب�ضرورة الإلتزام بجميع احكام العقد و�سداد االق�ساط ومت�أخرات االيجار والر�سوم واملبالغ املرتتبة
على الوحدة امل�ست�أجرة فيال رقم  52املقامة على ار�ض رقم  367-303يف منطقة ام ال�شيف � ،إمارة دبي  ،الإم��ارات العربية
املتحدة  ،يف غ�ضون خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإنذار و�إال �ست�ضطر املنذرة اىل اللجوء التخاذ االجراءات القانونية الكفيلة
با�سرتداد حقوقها  ،كما نحتفظ املنذرة بجميع حقوقها للمطالبة ب�سداد قيمة �أي �شيكات مرجتعة م�ستقبال وما ي�ستجد .مع
حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى.

الكاتب العدل
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� 11ألف تذكرة جمانية جلماهري
الأبي�ض يف مباراة الهند
•• �أبوظبي –الفجر:

يف �إطار حر�صه على توفري الدعم اجلماهريي املطلوب للأبي�ض
يف مباراته املهمة �أم��ام منتخب الهند اليوم با�ستاد مدينة زايد
الريا�ضية � ،أعلن احتاد الإمارات لكرة القدم عن توفري 5000
�ألف تذكرة جمانية للجمهور ،كما تكفل حمبو الأبي�ض بـ 6000
�ألف تذكرة ،لي�صل عدد التذاكر املجانية املخ�ص�صة للجمهور �إىل
� 11ألف تذكرة� ،سيتم توزيعها يف نف�س يوم املباراة مع م�شريف

احل��اف�لات يف م��واق��ف ح��دي�ق��ة امل��دي�ن��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة يف ومواقف
م�سجد ال�شيخ زايد (  ) Aبدء من ال�ساعة الرابعة ع�صراً .
من جانبه قامت جلنة �ش�ؤون اجلماهري باحتاد الكرة بتوفري
ع��دد كبري من احل��اف�لات لنقل اجلماهري من خمتلف �إمارات
ال��دول��ة �إىل العا�صمة �أب��وظ�ب��ي حل�ضور امل �ب��اراة ،وذل��ك �ضمن
جهودها الرامية �إىل دعم املنتخب ،واتاحة الفر�صة لع�شاق كرة
ال�ق��دم الإم��ارات�ي��ة حل�ضور مباريات الأبي�ض وت�شجيع العبيه
لتحقيق النتيجة املطلوبة يف مواجهة املنتخب الهندي.
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حمـــدان بـــن حممـــد يكـــرم الفائزيـــن بالـــدورة العا�شـــرة مـــن جائـــزة حممـــد
بـــن را�شـــد �آل مكتـــوم للإبـــداع الريا�ضـــي
كرم �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س
جمل�س دب��ي الريا�ضي راع��ي جائزة
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم للإبداع
ال��ري��ا� �ض��ي �إح � ��دى م� �ب ��ادرات حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم العاملية ،و�سمو
ال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن حم�م��د ب��ن را�شد
�آل م�ك�ت��وم رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة الأوملبية
الوطنية رئي�س اجل��ائ��زة ،الفائزين
بفئات ال��دورة العا�شرة للجائزة من
القيادات الريا�ضية املحلية والعربية
وال��ري��ا� �ض �ي�ي�ن وامل� ��درب�ي��ن واحل �ك��ام
وامل �� �س ��ؤول�ي�ن م��ن خم�ت�ل��ف قطاعات
ال�ع�م��ل ال��ري��ا��ض��ي يف دول ��ة الإم ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة وال ��وط ��ن العربي
والعامل.
جاء ذلك خالل احلفل الكبري الذي
نظمته اجلائزة ظهر ام�س يف مركز
دب��ي ال�ت�ج��اري العاملي بح�ضور �سمو
ال�شيخ ح�شر بن مكتوم بن جمعة �آل
مكتوم مدير دائرة �إعالم دبي رئي�س
احتاد الإمارات للتن�س ،وال�شيخ �سعيد
بن مكتوم بن جمعة �آل مكتوم رئي�س
احتاد الإم��ارات للبادل تن�س ،ومعايل
اللواء حممد خلفان الرميثي القائد
العام ل�شرطة �أبوظبي رئي�س الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��ا� �ض��ة ،وم �ع��ايل حميد
حممد القطامي النائب الأول لرئي�س
اللجنة الأومل �ب �ي��ة ال��وط�ن��ي ،و�سعادة
م �ط��ر حم �م��د ال �ط��اي��ر ن��ائ��ب رئي�س

جمل�س دبي الريا�ضي ،و�سعادة اللواء
ع �ب��داهلل خليفة امل ��ري ال�ق��ائ��د العام
ل�شرطة دب ��ي ،و��س�ع��ادة �سعيد حارب
�أم �ي�ن ع ��ام جم�ل����س دب ��ي الريا�ضي،
وعدد من ر�ؤ�ساء االحتادات الريا�ضية
الوطنية والعربية وال��دول�ي��ة ،وعدد
من امل�س�ؤولني يف القطاع الريا�ضي.
وب��د�أ احلفل بعزف ال�سالم الوطني
لدولة الإم��ارات وعر�ض فيلم ق�صري
عن اجلائزة وعر�ض فني ريا�ضي.
ث ��م ك� ��رم � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح� �م ��دان بن
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ،الفائز
بفئة ال�شخ�صية الريا�ضية املحلية
معايل خلدون خليفة املبارك ،والفائز
بجائزة ال�شخ�صية الريا�ضية العربية،
ال �ت��ي م�ن�ح��ت �إىل م �ع��ايل امل�ست�شار
ت��رك��ي �آل ال�شيخ وا�ستلمها بالإنابة
عنه عبد الإل��ه �سعد ال��دالك م�ساعد
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة
ل �ل��ري��ا� �ض��ة يف ال �� �س �ع��ودي��ة ،والفائز
بجائزة ال�شخ�صية الريا�ضية العربية
النجم امل�صري حممد �صالح ،والفائز
بجائزة امل�ؤ�س�سة العاملية التي فاز بها
االحت��اد ال��دويل للم�صارعة وت�سلمها
ن �ي �ن��اد الل��وف �ي �ت ����ش رئ �ي ����س االحت� ��اد
الدويل للم�صارعة.
وق��ال النجم امل���ص��ري حممد �صالح
“ � �ش �ك��را ل �ك��م ع �ل��ى �إط� �ل ��اق هذه
اجلائزة الكبرية التي تهدف لتطوير
الريا�ضة يف دول��ة الإم ��ارات والوطن

ال �ع��رب��ي وال �ع ��امل ،و� �ش �ك��را ع�ل��ى هذا
ال�ت�ق��دي��ر وال �ت �ك��رمي ال ��ذي ي�ع�ن��ي يل
الكثري كونه ي�أتي من دولة االمارات
ال�شقيقة الغالية على قلوبنا جميعا،
وفقكم اهلل لتحقيق اه��داف اجلائزة
ودعم ريا�ضيينا و�شبابنا».
كما �سلم �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم رئ�ي����س اللجنة
الأومل �ب �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة رئ�ي����س اجلائزة،
�أو�سمة ف��وز الريا�ضيني وامل�ؤ�س�سات
يف الفئات الأخ��رى وه��ي - :الإداري
املحلي - :نا�صر عبد الرزاق الرزوقي،
رئي�س احتاد الإمارات للكاراتيه ،وذلك
حل�صوله على من�صب النائب الأول
ل��رئ�ي����س االحت� ��اد ال� ��دويل للكاراتيه
وع���ض��و امل�ك�ت��ب التنفيذي والرئي�س
الفخري لالحتاد العربي للكاراتيه،
وا�سهاماته يف ن�شر ريا�ضة الكاراتيه
يف ال��دول��ة وال��وط��ن ال�ع��رب��ي ودخول
الكاراتيه لأول مرة ب�أوملبياد طوكيو
.2020
 �أ��س��ام��ة �أح�م��د ال�شعفار ،لرئا�ستهاالحت ��ادي ��ن الإم � ��ارات � ��ي والآ�سيوي
للدراجات الهوائية للفرتة 2017
–  2021وع�ضوية املكتب التنفيذي
يف االحت� � � � ��اد ال� � � � ��دويل ل � �ل� ��دراج� ��ات
ال �ه��وائ �ي��ة ،ج �ه ��وده ل�ن���ش��ر ممار�سة
ريا�ضة الدراجات الهوائية.
 ال �ف��ري��ق امل �ح �ل��ي :ف��ري��ق التحكيماالماراتي بك�أ�س العامل  2018لكرة

ال �ق��دم ال ��ذي ي�ضم احل�ك��م ال ��دويل:
حم�م��د ع�ب��د اهلل ح���س��ن ،وم�ساعدي
احل �ك��م ال ��دول� �ي�ي�ن :حم �م��د يو�سف
احل� �م ��ادي ،وح �� �س��ن حم �م��د املهري،
وذل � ��ك ل �ل �م �� �ش��ارك��ة ك �ط��اق��م حتكيم
�إم ��ارات ��ي ك��ام��ل لأول م��رة يف تاريخ
ال��دول��ة يف ن�ه��ائ�ي��ات ك ��أ���س ال �ع��امل يف
رو�سيا  2018بالإ�ضافة اىل �إدارته
لنهائي ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي.
 امل�ؤ�س�سة املحلية :ال�ق�ي��ادة العامةل���ش��رط��ة دب ��ي ،مل�ب��ادرت�ه��ا ال��رائ��دة يف
جم��ال متكني ال�شباب ال�ت��ي ترتبط
م��ع ر�ؤي � ��ة دب ��ي  2021وم�ؤ�شرات
التناف�سية العاملية يف املجال الأمني،
من خ�لال تطبيق فعاليات و�أن�شطة
ريا�ضية توعوية �أ�سهمت يف ان�سجام
مكونات املجتمع وتالقيهم يف �أجواء
ريا�ضية يف املناطق ال�سكنية.
 ال��ري��ا��ض��ي ال�ع��رب��ي :حممد �إيهابي��و��س��ف -ج�م�ه��وري��ة م�صر العربية،
وذل ��ك حل���ص��ول��ه ع�ل��ى  3ميداليات
ذهبية يف بطولة العامل لرفع الأثقال
وت�صدر الت�صنيف العاملي يف وزن 77
كم لعام  ،2017وهو�ش �أول عربي
يفوز بـــ  3ميدالية ذهبية يف تاريخ
م�شاركات ال�ع��رب يف ب�ط��والت العامل
لرفع الأثقال.
 الإداري العربي :د .مبارك �سويلمال�سويلم -اململكة العربية ال�سعودية،
وذل ��ك جل �ه��وده يف ت�ط��وي��ر وتوحيد

الإ�شراف على الألعاب اجلوية يف �آ�سيا ي�سهم يف �إع �ط��اء ال�ق�ي��م الباراملبية
من خالل رئا�سته لالحتاد الآ�سيوي وتطلعات اللجنة الباراملبية الدولية
للريا�ضات اجل��وي��ة امل�ع�ترف ب��ه من  ، IPCجلعل املجتمع �أكرث �شمو ًال
للأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقة
املجل�س الأوملبي الآ�سيوي.
 امل��درب العربي :ناديه عبداحلميد من خالل الريا�ضة.ع �ب ��داحل �ف �ي ��ظ -ج �م �ه ��وري ��ة م�صر
ال�ع��رب�ي��ة ،وذل ��ك لإ��س�ه��ام�ه��ا كمدربة الفئات التقديرية..
يف ت��دري��ب منتخب م�صر للمالكمة  -ريا�ضي نا�شئ حملي حقق جناحات
واحل �� �ص ��ول ع �ل��ى  45م �ي��دال �ي��ة يف متميزة يف امل�ج��ال ال��ري��ا��ض��ي :ت�أهل
خمتلف البطوالت العربية والدولية ل �ل �ف��وز ب� �ه ��ذه ال �ف �ئ��ة  6ريا�ضيني
وال �ع��امل �ي��ة /وم ��ن �أب ��رزه ��ا احل�صول وري��ا� �ض �ي��ات ن��ا��ش�ئ��ون مت الت�صويت
على عدد  / 2 /ميدالية برونزية يف ع�ل�ي�ه��م ع�ب�ر ق �ن��اة دب� ��ي الريا�ضية
بطولة العامل للمالكمة –  .2018والتطبيق الذكي للجائزة ،من �شهر
 ال �ف��ري��ق ال �ع��رب��ي :م�ن�ت�خ��ب م�صر نوفمرب  2018ولغاية -12-31ل�ل�إ��س�ك��وا���ش ل�ل��رج��ال ،وذل ��ك لفوزه  ،2018و�سوف يتم تكرميهم خالل
احلفل اخلتامي اليوم وفق الرتتيب
ببطولة العامل للرجال .2017 -
 امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة  -االحت� � ��اد النهائي لنتائج التحكيم والت�صويت،ال ��دويل ال���ص�ي�ف��ي :االحت ��اد ال��دويل وه� � ��م 1- :ب �ل �ق �ي ����س ع �ب��د الكرمي
للم�صارعة ،وذل��ك ملنهجية االحتاد ع �ب��د اهلل ،حل �� �ص��ول �ه��ا ع �ل��ى ذهبية
ال�ف��ري��دة وال���ش��ام�ل��ة لتنظيم برامج ب�ط��ول��ة ال �ع��امل ل�ل�أ��ش�ب��ال يف ريا�ضة
التدريب على امل�صارعة وتعلمها يف اجلوجيت�سو – .2017
جميع �أنحاء العامل ا�ستفاد منها �أكرث  2-فاطمة �سامل خ�صيف ،حل�صولها
م��ن  200ريا�ضي للت�أهل للدورات ع�ل��ى ذه�ب�ي��ة ب�ط��ول��ة �آ��س�ي��ا للكاراتيه
ل �ل �ن��ا� �ش �ئ�ين وال �� �ش �ب ��اب يف م�سابقة
الأوملبية.
 امل�ؤ�س�سة العاملية-اللجنة الباراملبية كوميتيه فردي وزن فوق  54كغ لعامالوطنية :اللجنة الباراملبية اليابانية� 3- .2018 ،أحمد في�صل النقبي،
وذل � ��ك مل �ب��ادرت �ه��ا يف ن �� �ش��ر احلركة حل�صوله ع�ل��ى ذه�ب�ي��ة ب�ط��ول��ة ك�أ�س
الباراملبية م��ن خ�لال �إدراج برنامج �آ�سيا للنا�شئني للجودو يف وزن 50
تعليمي يف املناهج الدرا�سية الر�سمية كغ لعام .2018
لتعليم ذوي االح �ت �ي��اج��ات اخلا�صة  4-ملياء ط��ارق م��ال اهلل ،حل�صولها

على امليدالية الذهبية يف البطولة
الدولية للجمباز  -اليونان ،2018
وامل� �ي ��دال� �ي ��ة ال �ف �� �ض �ي��ة يف امل ��ان �ي ��ا –
.2017
 5ع � �م� ��ران �أح � �م� ��د احل ��و� �س �ن ��ي،حل���ص��ول��ه ع �ل��ى امل �ي��دال �ي��ة الذهبية
ب� �ط ��ول ��ة غ� � ��رب �آ� � �س � �ي ��ا لل�شطرجن
الكال�سيكي وامل�ي��دال�ي��ة ال��ذه�ب�ي��ة يف
ال�شطرجن ال�سريع وامليدالية الف�ضية
لل�شطرجن اخلاطف يف .2018
 6ع �ب��د اهلل خ �ل �ي��ل املن�صوري،حل���ص��ول��ه ع �ل��ى امل �ي��دال �ي��ة الذهبية
وال�ب�رون ��زي ��ة يف ال �ب �ط��ول��ة العربية
للدرجات الهوائية – .2018
 ري ��ا�� �ض ��ي ع ��رب ��ي ح �ق ��ق جن ��اح ��اتمتميزة يف املجال الريا�ضي :منحت
اجل��ائ��زة ل�ـ  4ريا�ضيني �شباب عرب،
ه� ��م� - :أح� �م ��د �أ�� �س ��ام ��ة اجل� �ن ��دي-
جمهورية م�صر العربية ،حل�صوله
على امليدالية الذهبية يف اخلما�سي
احل��دي��ث ب � ��دورة الأل� �ع ��اب الأوملبية
لل�شباب  ،2018 -كما �أنه �أول العب
يف العامل يتوج بـ  3ميداليات ذهبية
يف بطولة العامل للنا�شئني وال�شباب
و�أوملبياد ال�شباب.
 حممد عاي�ض الع�سريي -اململكةال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ،حل�صوله على
امليدالية الذهبية يف الكاراتيه بدورة
الألعاب الأوملبية لل�شباب ،2018 -
وه � ��و �أول ري ��ا�� �ض ��ي ع ��رب ��ي يحقق

امل�ي��دال�ي��ة الذهبية يف ال�ك��ارات�ي��ه من
ت��اري��خ م���ش��ارك��ات ال �ع��رب يف �أوملبياد
ال�شباب.
 فاطمة ال��زه��راء -اململكة املغربية،حل�صولها على امليدالية الذهبية يف
التايكواندو ب��دورة الألعاب الأوملبية
لل�شباب  ،2018 -وه��ي امليدالية
ال��ذه�ب�ي��ة الأوىل يف ال�ت��اي�ك��وان��دو يف
كافة امل�شاركات العربية يف الدورات
الأوملبية لل�شباب.
 ع �م��ر امل� ��رزوق� ��ي -دول� ��ة االم � ��اراتال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة ،حل �� �ص��ول��ه على
امل �ي��دال �ي��ة ال �ف �� �ض �ي��ة يف الفرو�سية
مب�سابقة قفز احلواجز لفئة الفردي
ب ��دورة الأل �ع��اب الأومل �ب �ي��ة لل�شباب -
 ،2018وهي �أول ميدالية يف تاريخ
م �� �ش��ارك��ات دول ��ة الإم � � ��ارات ب ��دورات
الألعاب الأوملبية لل�شباب.
 ري��ا� �ض��ي ح �ق��ق �إجن � ��ازا يف ظروفوحتديات �صعبة /فئة �أ�صحاب الهمم
 :منحت اجلائزة منا�صفة لريا�ضيني
ه�م��ا :عبدالنور الفديني – اململكة
امل� �غ ��رب� �ي ��ة ،حل �� �ص��ول��ه ع �ل ��ى امل ��رك ��ز
ال �ث��اين يف ب�ط��ول��ة ال �ع��امل ال�سابعة
للباراتايكوندو .2017
�أح � �م ��د م � �ب ��ارك امل� �ط� �ي ��وع ��ي -دول ��ة
الإم��ارات العربية املتحدة ،حل�صوله
على  6ميداليات ذهبية وف�ضية يف
ري��ا��ض��ة ال ��دراج ��ات ال�ه��وائ�ي��ة خالل
م�شاركاته يف البطوالت الدولية.

بح�ضور نخبة العبي العامل وملدة ثالثة �أيام

انطـــالق بطولـــة �أبوظبـــي جرانـــد �ســـالم ملحتـــريف اجلوجيت�ســـو
 10من �أف�ضل العبي اجلوجيت�سو يف العامل يتناف�سون على لقب ملك الب�ساط

ت�ن�ط�ل��ق ال �ي��وم اخل�م�ي����س مناف�سات م�سا ًء بتوقيت �أبوظبي .وتعدُّ هذه
بطولة �أبوظبي جراند �سالم ،والتي اجل��ول��ة ال��راب�ع��ة بعد ث�لاث جوالت
�ستقام على �أر� ��ض العا�صمة خالل متميزة �أق�ي�م��ت يف ك��ل م��ن طوكيو،
ال �ف�ت�رة م ��ن  12 – 10ي �ن��اي��ر يف ولو�س �أجنلو�س ،وري��و دي جانريو،
مبادلة �أرينا مبدينة زايد الريا�ضية .قبل الو�صول �إىل مناف�سات اجلولة
وت�ب��د�أ مناف�سات العا�شر م��ن يناير اخلام�سة والأخ�ي�رة التي �ستقام يف
اعتباراً من ال�ساعة اخلام�سة ع�صراً لندن بتاريخ  9و 10مار�س املقبل،
وحتى التا�سعة م�ساءً ،يف حني تقام حيث جنحت بطولة �أبوظبي جراند
املناف�سات يومي  11و 12يناير من �سالم بت�سجيل ا�سمها على الأجندة
�صباحا وحتى ال�ساعة  7ال �ع��امل �ي��ة ل �ب �ط��والت اجلوجيت�سو،
ال�ساعة 11
ً

وتر�سيخ مكانتها كمحطة رئي�سية
للبطوالت وا�ستقطاب نخبة العبي
اجلوجيت�سو على م�ستوى العامل.
ويف ال���س�ي��اق ذات ��ه�� ،س�ت�ق��ام الن�سخة
الثالثة من بطولة ملك الب�ساط يوم
ال�سبت  12يناير ،والتي ي�شارك فيها
 10من �أف�ضل العبي اجلوجيت�سو
على م�ستوى ال�ع��امل يف فئة الوزن
املتو�سط بني  69و 85كيلوغراماً.
وج ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أن ب �ط��ول��ة ملك

الب�ساط خم�ص�صة لالعبني الذين
تتم دعوتهم للم�شاركة فيها اعتماداً
ع�ل��ى جن��اح��ات�ه��م ال �ت��ي ح�ق�ق��وه��ا يف
املناف�سات العاملية للجوجيت�سو ،مثل
ب �ط��ول��ة �أب��وظ �ب��ي ال �ع��امل �ي��ة ملحرتيف
اجلوجيت�سو ،و�أبوظبي جراند �سالم،
وي���ص��ل جم �م��وع اجل ��وائ ��ز النقدية
املخ�ص�صة ل�ه��ذه البطولة �إىل 42
�ألف دوالر.
وحتظى البطولة بح�ضور �إعالمي

وا�سع ،وتغطية على م�ستوى املن�صات @@ adwjjt, Twitter:
الإع�ل�ام� �ي ��ة امل �ط �ب��وع��ة والرقمية @ adwjjt , Instagram:
وامل���س�م��وع��ة �إىل ج��ان��ب ب��ث مبا�شر adwjjt
يف  100دول � � ��ة ،وع �ب��ر �أك �ث��ر من
 24ق �ن��اة ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ت���س�ع��ى �إىل برنامج املناف�سات
ن�ق��ل ال�ب�ط��ول��ة وامل�ن��اف���س��ات ملختلف ال�ي��وم الأول :اخلمي�س  10يناير،
مناطق العامل .وميكن �أي�ضاً متابعة م��ن ال���س��اع��ة اخل��ام���س��ة ع���ص��راً �إىل
ح �� �س��اب��ات ال �ت ��وا� �ص ��ل االجتماعي ال�ساعة التا�سعة م�سا ًء
للبطولة ل�لاط�لاع على امل��زي��د من
التحديثات والأخبار احل�صرية على املكان :مبادلة �أرينا

احل ��زام :الأب�ي����ض لل�شباب والكبار ،وال�سيدات
اليوم الثالث :ال�سبت  12يناير ،من
من فئتي الرجال وال�سيدات
اليوم الثاين :اجلمعة  11يناير ،من ال�ساعة � 11:00صباحاً �إىل ال�ساعة
ال�ساعة � 11:00صباحاً �إىل ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء
ال�سابعة م�سا ًء
املكان :مبادلة �أرينا
فئة احلزام :مناف�سات �أبوظبي ملك
املكان :مبادلة �أرينا
احل � � � � � ��زام :الأزرق ل �ل �ن ��ا� �ش �ئ�ي�ن ،الب�ساط ،مناف�سات احل��زام الأزرق،
وال �ب �ن �ف �� �س �ج��ي ،وال �ب �ن ��ي ،والأ�� �س ��ود ل�ل���ش�ب��اب وال �ك �ب��ار ،ل�ف�ئ�ت��ي الرجال
لل�شباب والكبار ،من فئتي الرجال وال�سيدات
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املتوجــان بكـــ�أ�س رايـــدر الإجنليـــزي لـــي وي�ستـــوود و�إيـــان بولتـــر
ي�شاركـــان يف بطولـــة �أبوظبـــي �إتـــ�ش �إ�س بـــي �ســـي للجولـــف 2019
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�أعلن بطال اجلولف �إي��ان بولرت ويل وي�ستوود اليوم م�شاركتهما يف
“بطولة �أبوظبي �إت�ش �إ���س بي �سي للجولف  2019برعاية �شركة
الإم��ارات العاملية للأملنيوم” ،التي �ستقام خ�لال الفرتة 19 – 16
يناير  ،2019وهي الأوىل من بطوالت �سل�سلة رولك�س الثماين �ضمن
�أجندة اجلولة الأوروبية لعام  . 2019وجنح الالعبان يف حتقيق 60
بطولة مب�سريتهم الريا�ضية� ،إذ �سيحاول �إي��ان بولرت الذي حاز على
املركز اخلام�س �سابقاً ،اال�ستفادة من و�ضعه احل��ايل اجليد حيث فاز
يف بطولة هيو�سنت املفتوحة لعام � 2018ضمن جولة رابطة حمرتيف
اجل��ول��ف ،واكت�ساب نقطتني قيمتني لفريق ك��أ���س راي ��در الأوروب ��ي.

ومتتّع زميله الإجنليزي يل وي�ستوود وال��ذي ح��از على املركز الأول
�سابقاً ،مبو�سم مذهل ،حيث ف��از يف بطولة �سل�سلة رولك�س نيدبانك
للجولف ال�شهر املا�ضي يف جنوب �أفريقيا ،و�سي�سعى لرفع ترتيبه يف
�أبوظبي .من جهته قال �سعادة عارف حمد العواين ،الأمني العام ملجل�س
�أبوظبي الريا�ضي :فخورون بان�ضمام �إي��ان ويل �إىل قائمة الأبطال
امل�شاركني يف البطولة ،بعد م�سريتهم احلافلة يف عامل اجلولف على
م��دار  20ع��ام�اً ،ونرحب بهما يف �أبوظبي ،حيث تتوافق م�شاركتهما
مع م�ستوى �سل�سلة رولك�س ومكانة العا�صمة �أبوظبي كوجهة عاملية
يف ا�ست�ضافة الفعاليات الريا�ضية ،معربا عن �سروره بتواجدهما �ضمن

املكان املثايل للعب اجلولف يف �شهر يناير ،و�أ�شعر �أن لدي فر�صة كبرية
للظهور على الئحة املت�صدرين بعد ظهر يوم الأح��د  19يناير�-آخر
�أيام البطولة ».اجلدير بالذكر �أن “بطولة �أبوظبي �إت�ش �إ�س بي �سي
للجولف برعاية �شركة الإمارات العاملية للأملنيوم” ان�ضمت م�ؤخراً �إىل
جوالت �سل�سلة رولك�س ،ومع رفع قيمة جوائزها �إىل  7ماليني دوالر
�أمريكي ،باتت هذه البطولة واحد ًة من �أبرز بطوالت اجلولة الأوروبية
للغولف .وتقام البطولة ،التي مت �إطالقها ع��ام  ،2006على �أر�ض
ملعب ن��ادي �أبوظبي للجولف لل�سنة  14على ال�ت��وايل وذل��ك خالل
الفرتة بني  19 – 16يناير .2019

جنوم اجلولف العامليني ومن بينهم تومي فليتوود ،ودا�سنت جون�سون
وبروك�س كوبكا ».ويف هذا ال�صدد ،قال �إيان بولرت ،الفائز يف  13بطولة
يف اجلولة الأوروبية�“ :أتطلع بحما�س للم�شاركة يف “بطولة �أبوظبي
�إت�ش �إ�س بي �سي للجولف برعاية �شركة الإم��ارات العاملية للأملنيوم”،
حيث تعترب البطولة املف�ضلة ل��دي يف ال���ش��رق الأو� �س��ط ».وق��ال يل
وي�ستوود ،الفائز يف  24بطولة يف اجلولة الأوروبية “ :اتطلع ب�شغف
كبري �إىل مو�سم  2019بعد الفوز بجنوب �أفريقيا! لقد كان �شعوراً
رائعاً لإنهاء املو�سم بالفوز ،والآن اتطلع بحما�س للعودة �إىل اجلولة
الأوروبية يف يناير وموا�صلة ما حققته يف عام  ،2018وتعترب �أبوظبي

� 18شاب ًا من املواهب الريا�ضية الإماراتية يطورون مهاراتهم الكروية يف اليابان

الإمارات واليابان تتعاونان لتنمية القدرات الريا�ضية يف كرة القدم من خالل برامج ال�شراكة امل�ستهدفة فئة ال�شباب

•• �أبوظبي  -الفجر:

عقد م��رك��ز ال�ي��اب��ان للتعاون الدويل
(جاي�س) و جمل�س �أبوظبي الريا�ضي
دورة تدريبة م�شرتكة يف كرة القدم
لل�سنة الثالثة على التوايل يف اليابان
،حيث رك��زت الأن�شطة التدريبة على
ت�ط��وي��ر ال�ن��اح�ي��ة ال�ف�ن�ي��ة واحل�ضور
ال ��ذه �ن ��ي ل �ك�ل�ا ال�ل�اع �ب�ي�ن ال�شباب
الإماراتيني واليابانيني .ويعرب هذا
ال�ت�ع��اون الثنائي ع��ن م��دى التقدير
واالح �ت�رام امل�ت�ب��ادل�ين ب�ين اجلانبني
الذي يهدف ب�شكل م�شرتك �إىل تعزيز
املهارات الريا�ضية للريا�ضيني ال�شباب
ال �ط �م��وح�ين وت��زوي��ده��م باخلربات
الدولية،ف�ض ً
ال عن تعريفهم ب�أ�ساليب
ال�ت��دري��ب املختلفة وال�ف��ر���ص املتاحة
والتعلم م��ن ن�ق��اط ال�ق��وة اجلماعية
والفردية .وقد قام الفريق الإماراتي
ب��زي��ارة ال�ي��اب��ان يف ال�ف�ترة م��ن � 8إىل
 17نوفمرب  ، 2018و�ضم الوفد
� 18شابا من �أكادمييات كرة القدم يف

�أبوظبي مبا يف ذلك العني ،اجلزيرة
،الوحدة،الظفرة وبني يا�س ،بالإ�ضافة
�إىل  6مواهب �شابة من اليابان.
و�أج��رت البعثة الإماراتية الريا�ضية
دورة حت�ضريية مع مدربي �أكادميية
 FCط��وك �ي��و ،وخ ��ا�� �ض ��ت �سل�سلة
م � �ب� ��اراي� ��ات ودي � � ��ة م� ��ع ن� � � ��ادي FC
 Tokyo U15ون � ��ادي U18
،بينما مت�ك��ن منتخب الإم � ��ارات من
م�شاهدة مباراة احرتافية يف الدوري

ال �ي��اب��اين ل �ك��رة ال �ق��دم ب�ي�ن �إف �سي
طوكيو وجيوبيو �إيواتا ،و�إت��اح��ة لهم
الفر�صة ل��زي��ارة متحف  JFAلكرة
ال� �ق ��دم .م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق��ال��ت املدربة

حورية الطاهري ،م��دي��رة فريق كرة
ال �ق��دم ال��وط�ن��ي ل�ل�م��ر�أة يف الإم� ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة ومم� �ث ��ل جمل�س
�أبوظبي الريا�ضي � :إنها بحق كانت

فر�صة مثالية لريا�ضيينا ال�شباب يف
اليابان ،من �أجل قيا�س مهاراتهم �ضد
نظرائهم اليابانيني البارعني .منوهتاً
�إىل م�ستوى ال�ت�ق��دم ال��ذي �أحرزه

الفريق الإماراتي خالل الأ�سبوع الذي
ق�ضاه يف اليابان وذلك من الناحيتني
الفردية واجلماعية .وذك��رت بقولها
�أن اهتمامنا تركز على معرفة املزيد

ع��ن �أ��س�ل��وب اللعب ال�ي��اب��اين يف كرة
ال �ق ��دم وال� ��ذي ق��وب��ل ب�ن�ف����س القدر
باالهتمام بجوانب الثقافة اليابانية
ب�شكل ع��ام وخ�صو�صا ك��ان��ت الزيارة
الأوىل لهم اىل اليابان .وتعلي ًقا على
جتاربه يف اليابان  ،قال حممد بالل
مظهر من نادي الظفرة� :إن اليابان
ب �ل��د ج �م �ي��ل ون �ظ �ي��ف  ،ح �ي��ث يكون
النا�س من�ضبطني وحمرتمني .لقد
تعلمت قيمة العمل اجلماعي وعدم
اال�ستهانة بقدرات الالعبني.
و�أ� � �ض� ��اف ع �ب��د اهلل خ ��ال ��د ع �ب��د اهلل
من ن��ادي الوحدة :يلعب اليابانيون
لعبة ��س��ري�ع��ة وي���س�ت�خ��دم��ون مفهوم
االن�ضباط اجلماعي ويبنون طريقة
هجوم فعالة ،ويعتمدون على الدقة
يف ال�ل�ع��ب  ،وه ��ذا ه��و ال �� �ش��يء الذي
�أود ن �ق �ل��ه م ��ع زم�ل�ائ ��ي يف الفريق
ع�ن��د ال �ع��ودة �إىل �أب��وظ �ب��ي ح�ت��ى يتم
احل� �ف ��اظ ع �ل��ى ال�ت�رك �ي��ز خ�ل��ال كل
دقيقة من دقائق املباراة  .من جهته
،ق��ال ال�سيد منهريو مي�شيما  ،املدير

ال �ع��ام ملكتب م��رك��ز ال �ي��اب��ان للتعاون
ال��دويل (جاي�س) يف �أب��و ظبي�“ :إن
ردود الفعل م��ن الالعبني واملدربني
و�أكادمييات كرة القدم والآباء من كال
البلدين كانت �إيجابية للغاية،معرباً
ع��ن �أم �ل��ه ن ��أم��ل يف �أن ت���س��اه��م هذه
ال�برام��ج يف رف��ع ال �ق��درة التناف�سية
الريا�ضية لكافة الالعبني يف امل�ستقبل
،م��ع م��ده��م ب��ال�ت�ج��ارب ال�ف��ري��دة من
نوعها من خالل الثقافات ميكن �أن
يحملونها معهم يف مراحل حياتهم
القادمة.
ويعد برنامج ال�شراكة بني �أبوظبي
وال�ي��اب��ان يف جم��ال ل�ك��رة ال�ق��دم �أحد
امل � �ب � ��ادرات ال� �ع ��دي ��دة ال �ت ��ي ينظمها
جاي�س لل�شباب الإماراتي الذي ي�سعى
�إىل مت�ك�ين م�ه��ارات�ه��م وتعليمهم يف
ال�ي��اب��ان ،جنباً �إىل جنب م��ع الألعاب
الريا�ضية  ،كما تتوفر برامج متنوعة
م ��ن ال ��درا�� �س ��ة ال �ل �غ��وي��ة والثقافية
والأك� ��ادمي � �ي� ��ة وال �ف �ن �ي��ة يف ك ��ل من
املرحلة اجلامعية وم�ستوى الدرا�سات

جنوم العامل ي�شاركون يف بطولة �سوق دبي احلرة للتن�س 2019

امل�صنفة الأوىل عاملي ًا �سيمونا هاليب وحاملة اللقب �إلينا �سفيتولينا وكارولني فوزنياكي يتقدمن امل�شاركات
روجيه فيدرر و�آندي موراي يف طليعة جنوم التن�س امل�شاركني يف دولية دبي

�أع�ل�ن��ت اللجنة املنظمة لبطوالت
� �س��وق دب� ��ي احل � ��رة ل �ل �ت �ن ����س ،التي
ت �ق��ام حت��ت رع��اي��ة ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،عن م�شاركة �أملع
جن��وم وجن�م��ات ال�ك��رة ال�صفراء يف
العامل يف دولية دب��ي للتن�س ،التي
ي�ست�ضيفها ا��س�ت��اد ال���س��وق احلرة
خ�لال ال�ف�ترة م��ن  17فرباير-2
م��ار���س  .2019وي�ت���ص��در قائمة
امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن يف ب �ط��ول��ة ال ��رج ��ال،
�أ�سطورة التن�س ال�سوي�سري روجيه
فيدرر ،الفائز  7م��رات بلقب دبي،
والأ�سكتلندي �آندي م��وراي ،العائد
بقوة للمناف�سة على اللقب ،بينما
تتقدم الرومانية �سيمونا هاليب،
امل �� �ص �ن �ف��ة الأوىل ع ��امل� �ي� �اً ،قائمة
جنمات التن�س امل�شاركات يف بطولة
ال �� �س �ي��دات ،مب ��ن ف �ي �ه��ن ت �� �س��ع من

 10ي �ن��اي��ر ،ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت على
املوقع التايل:
www.dubaidutyfreet
ennischampionships.
 ،comوعرب �شباك تذاكر ا�ستاد
ال �ت �ن ����س اع� �ت� �ب ��ارا م ��ن  28يناير
.2019

لقب دبي ال��ذي �أح��رزه يف ،2017
وذل��ك عقب تعافيه م��ن اجلراحة
التي �أج��ري��ت ل��ه ،و�صعوده جمدداً
��س�ل��م ال�ت���ص�ن�ي��ف ال �ع��امل��ي .وي�سعى
موراي الذي �أحلق هزمية مفاجئة
بـ فيدرر يف �أول م�شاركة ل�ل�أول يف
بطولة دبي عام � ،2008إىل تقدمي
عر�ض قوي يف �سابع م�شاركة له يف
تن�س دب��ي .ومن املتوقع �أن يواجه
ك��ل م��ن ف �ي��درر وم � ��وراي مناف�سة
��ص�ع�ب��ة م��ن ق��ائ�م��ة ت���ض��م :مارين
�سيليت�ش ،امل�صنف ال���س��اب��ع عاملياً،
والياباين املت�ألق ك��اي ني�شوكوري،
امل�صنف التا�سع ،وكارين خات�شانوف
� -22سنة ،-امل�صنف  ،11وبورنا
ج��وري �ت ����ش ( ،)12و�ستيفانو�س
ت�سيت�سيبا�س � -20سنة -امل�صنف
.15

امل�صنفات الع�شر الأول يف العامل.
وق� ��ال ك ��ومل م��اك �ل��وخ �ل�ين ،النائب
التنفيذي لرئي�س جمل�س الإدارة
وال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���س��وق دبي
احل � ��رة ،اجل �ه��ة امل��ال �ك��ة واملنظمة
ل �ل �ب �ط��ول��ة“ :ي�سعدنا �أن نرحب
جم� ��دداً ب��أف���ض��ل الع �ب��ي والعبات
التن�س يف ال �ع��امل يف ب�ط��ول��ة �سوق
دبي احلرة للتن�س ،التي تزخر هذا بطولة الرجال
ال �ع��ام ب ��أب �ط��ال ح��ال�ي�ين و�سابقني ،وي�ت�ط�ل��ع ف �ي��درر ،خ�ل�ال م�شاركته
ووج ��وه ج��دي��دة واع ��دة ،وجميعهم الرابعة ع�شر يف دولية دبي للتن�س،
�سيتناف�سون على م��دى �أ�سبوعني لإحراز لقبه الثامن يف احلدث ،بعد
ح��اف �ل�ين ب� ��أق ��وى ع ��رو� ��ض التن�س �أن �أنهى مو�سماً حاف ً
ال يف ،2018
� �ش �ه��د ت �ت��وي �ج��ه ب �ل �ق��ب �أ�سرتاليا
العاملية».
امل �ف �ت��وح��ة ،وح �� �ص��ول��ه ع �ل��ى �ألقاب
ث�لاث ب�ط��والت �أخ��رى ،ومل يتبقى
طرح تذاكر احلدث اليوم
ُتطرح تذاكر البطولة التي تعد من ل��ه � �س��وى ل�ق��ب واح ��د يف�صله عن
�أكرث الأحداث الريا�ضية ترقباً على اللقب رقم  100للفردي.
جدول فعاليات الإمارات الريا�ضية ب� ��دوره ي�ستعد ال�بري �ط��اين �آن ��دي
اع�ت�ب��اراً م��ن �صباح ال�ي��وم اخلمي�س م� � ��وراي ل�ل�م�ن��اف���س��ة جم� � ��دداً على بطولة ال�سيدات ت�شارك يف بطولة

��س��وق دب��ي احل ��رة لتن�س ال�سيدات
ت �� �س��ع م ��ن م �ت �� �ص��درات الت�صنيف
الع�شر الأول عاملياً ،مبن فيهن �إلينا
�سفيتولينا ،حاملة لقب دبي مرتني
و�سفرية �سوق دب��ي احل��رة ،املتوقع
�أن ت�ن�ه��ي م��و��س�م�ه��ا احل ��اف ��ل على
ن�ح��و يليق مب��ا حققته ح�ت��ى الآن،
عقب �إحرازها ك�أ�س الدورة النهائية
ل�ب�ط��والت حم�ترف��ات ال�ت�ن����س ،ويف
ح��ال جن�ح��ت يف ال��دف��اع ع��ن لقبها
للمرة الثالثة� ،ستن�ضم �إىل قائمة
ال�ل�اع �ب��ات ال �ل��وات��ي �أح� � ��رزن لقب
دب��ي ث�ل�اث م ��رات ،وه �م��ا جا�ستني
ه�ن�ين وف�ي�ن��و���س وي �ل �ي��ام��ز .وقالت
�سفيتولينا عقب فوزها يف البطولة
اخل �ت��ام �ي��ة مل �ح�ت�رف��ات ال �ت �ن ����س يف
�سنغافورة�”:أعتقد �أن� ��ه مل يعد
لدي م�أ �أثبته لأحد ،بالت�أكيد كانت
�شهادة طيبة عن �أدائي وقفزة جيدة
يف م�سريتي ”.و�أم� ��ام الأوكرانية

م ��واج �ه ��ات ��ص�ع�ب��ة م ��ع زميلتيها
�سفريتي �سوق دب��ي احل��رة ،هاليب
وكارولني فوزنياكي اللتني تذوقتا
ط�ع��م ال�ن�ج��اح يف دب��ي ��س��اب�ق�اً .من
ن��اح�ي�ت�ه��ا ،ت �� �ص��درت ه��ال �ي��ب -27
�سنة -قمة الت�صنيف العاملي لل�سنة
الثانية على ال�ت��وايل ،حيث ُتوجت
يف  2018ب�أول لقب لها يف �إحدى
البطوالت الأرب��ع الكربى يف روالن
غ� ��ارو�� ��س ،وح��اف �ظ��ت الرومانية،
ال�ت��ي ف��ازت بلقب دب��ي يف ،2015
على مركزها يف ��ص��دارة الت�صنيف
العاملي طوال املو�سم ،با�ستثناء �أربعة
�أ�سابيع تقدمت فيهما الدمناركية
ك��ارول�ين فوزنياكي �إىل الت�صنيف
الأول ،يف ح�ي�ن ت ��وج ��ت الأخ �ي��رة
مطاردتها لألقاب البطوالت الأربع
ال�ك�برى ب��إح��رازه��ا لقب �أ�سرتاليا
املفتوحة يف يناير �إث��ر تغلبها على
هاليب يف النهائي .وتوجت فرحتها

يف ذلك العام ب�إعالن خطبتها على
العب كرة ال�سلة الأمريكي ال�سابق
ديفيد يل .ومن �أبرز الأ�سماء التي
ت�ألقت يف مو�سم  ،2018اليابانية
نعومي �أو�ساكا ،امل�صنفة اخلام�سة
عامليا وحاملة لقب بطولة الواليات
امل �ت �ح��دة امل �ف �ت��وح��ة ،ال �ت��ي ت�ستعد
للتوجه �إىل دبي لل�سنة الثالثة على
التوايل ،و�أ�صبحت �أول يابانية تفوز
ب�إحدى البطوالت الأرب��ع الكربى،
عقب �إنزالها الهزمية بالأمريكية
�سريينا ويليامز يف النهائي .وت�ضم
قائمة امل�شاركات يف بطولة ال�سيدات
�أي�ضاً� ،أجنليك كريبر ،حاملة لقب
وميبلدون حالياً ،وبيرتا كفيتوفا،
احل ��ائ ��زة ع �ل��ى �أل� �ق ��اب اث �ن �ت�ين من
ب �ط��والت غ��ران��د � �س�ل�ام ،وال�شابة
املوهوبة داريا كازاتكينا التي �أمتعت
ج �م��اه�ير ال �ت �ن ����س يف دب� ��ي عندما
�شقت طريقها بقوة �إىل النهائي يف

فرباير املا�ضي .وقال �صالح تهلك،
م��دي��ر ال �ب �ط��ول��ة“ :نحن �سعداء
مب �� �ش��ارك��ة �أمل� � ��ع الع� �ب ��ي والع� �ب ��ات
التن�س يف ال �ع��امل يف ب�ط��ول��ة �سوق
دب��ي احل��رة للتن�س  ،2019و�أمام
ج�م��اه�ير ال �ك��رة ال���ص�ف��راء فر�صة
ق� َي�م��ة مل�ت��اب�ع��ة الع�ب�ي�ه��م املف�ضلني
عن كثب وم�شاهدة �أق��وى عرو�ض
ال�ت�ن����س ال�ع��امل�ي��ة يف ا� �س �ت��اد ال�سوق
احلرة على مدى �أ�سبوعني ،وعي�ش
�أج � �م� ��ل ال �ل �ح �ظ ��ات م� ��ع فعاليات
ال�ب�ط��ول��ة املختلفة داخ ��ل مالعب
التن�س وخارجها� ،إذ �سيحفل املكان
ب ��أن �� �ش �ط��ة ت��رف �ي �ه �ي��ة ومو�سيقية
م���س�ل�ي��ة ،و��س�ي�ت�م�ك��ن زوار احلدث
خ��ارج املالعب من متابعة املناف�سة
م�ب��ا��ش��رة ع�بر ��ش��ا��ش��ات تلفزيونية
��ض�خ�م��ة ،وامل �� �ش��ارك��ة يف م�سابقات
م �ت �ن��وع��ة ل �ل �ف��وز ب �ت��ذاك��ر جمانية
حل�ضور النهائيات».
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نائب رئي�س الدولة ي�ستقبل الفائزين بجائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للإبداع الريا�ضي
•• دبي-وام:

ال �ت �ق��ى � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي “رعاه اهلل”
يف ق���ص��ر � �س �م��وه يف زع �ب �ي��ل ظهر
ام�س الفائزين بجائزة حممد بن
را�شد �آل مكتوم للإبداع الريا�ضي
يف دورت�ه��ا العا�شرة ال��ذي��ن جا�ؤوا
ل �ل �� �س�ل�ام ع� �ل ��ى �� �س� �م ��وه ملنا�سبة
تكرميهم يف احلفل ال��ذي ينظمه
جم�ل����س دب ��ي ال��ري��ا��ض��ي يف مركز
دبي التجاري العاملي.
وق ��د رح ��ب ��س�م��وه ب�ح���ض��ور �سمو
ال �� �ش �ي��خ ح� �م ��دان ب ��ن حم �م��د بن
را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم ويل ع �ه��د دبي
و�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن
را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي
بالفائزين ب�ه��ذه اجل��ائ��زة املميزة
ال�ت��ي حت�م��ل ا��س��م ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم

و�أن�� �ش �ئ��ت يف ال �ع��ام  2007ب�أمر
م��ن �سمو ويل ع�ه��د دب��ي ل�شجيع
ال��ري��ا� �ض��ة يف الأو�� �س ��اط العربية
�أف ��رادا وم�ؤ�س�سات .وه�ن��أ �صاحب

ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي الفائزين
من الريا�ضيني املحليني والعرب
ووجههم ب��أن ي�ستمروا يف حتقيق

امل��زي��د م��ن الإجن � ��ازات الريا�ضية
ع �ل��ى ج �م �ي��ع امل �� �س �ت��وي��ات املحلية
والإقليمية والدولية و�أن يكونوا
ق� ��دوة وم �ث ��اال لل��أج �ي��ال ال�شابة

ال� ��واع� ��دة يف احل �ق��ل الريا�ضي.
وق ��د ال �ت �ق �ط��ت ل �� �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
و�سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد

ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم والفائزين
ال�صور التذكارية لتخليد املنا�سبة
وذل��ك بح�ضور �سمو ال�شيخ �أحمد
ب��ن �سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة

دب ��ي ل �ل �ط�يران ال��رئ �ي ����س الأعلى
ملجموعة ط�يران الإم ��ارات و�سمو
ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم رئي�س م�ؤ�س�سة حممد

بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة و�سمو
ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد
�آل م �ك �ت��وم و� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح�شر
ب��ن م�ك�ت��وم ب��ن ج�م�ع��ة �آل مكتوم
م��دي��ر دائ ��رة �إع �ل�ام دب��ي ومعايل
خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز
ال�ش�ؤون التنفيذية ومعايل اللواء
حم�م��د خ�ل�ف��ان ال��رم�ي�ث��ي القائد
ال �ع��ام ل���ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي و�سعادة
اللواء عبداهلل خليفة املري القائد
ال�ع��ام ل�شرطة دب��ي و��س�ع��ادة مطر
حممد الطاير نائب رئي�س جمل�س
دب��ي الريا�ضي وع��دد م��ن ال�شيوخ
وامل�ع��ايل ال��وزراء وكبار امل�س�ؤولني
يف الدولة من مدنيني وع�سكريني
ال��ذي��ن ح �� �ض��روا يف �إط � ��ار اللقاء
الأ�سبوعي الذي يلتقي من خالله
�صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دبي
�أ��س�ب��وع�ي��ا م��ع ك �ب��ار امل �� �س ��ؤول�ين يف
ال��دول��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية وغريها .

مباراة مف�صلية للأبي�ض وزاكريوين �أمام الهند
ع �ن��دم��ا ت��واج��ه امل���ض�ي�ف��ة الإم � ��ارات
مناف�ستها ال�ه�ن��د اخل�م�ي����س �ضمن
اجل��ول��ة الثانية للمجموعة الأوىل
يف ك�أ�س �آ�سيا  2019يف كرة القدم،
��س�ي�ك��ون م��درب �ه��ا الإي �ط ��ايل �ألربتو
زاك�ي��روين �أم ��ام م��واج�ه��ة مف�صلية
للمنتخب ومل�ستقبله.
ب�ع��د ال �ت �ع��ادل � 1-1أم ��ام البحرين
اف�ت�ت��اح��ا ال�سبت ب�ه��دف م�ت��أخ��ر من
ال�ل�اع��ب ال �ب��دي��ل �أح �م��د خ�ل�ي��ل من
ركلة جزاء ،يخو�ض املنتخب الأبي�ض
مباراة �صعبة �أم��ام الهند الفائزة يف
اجلولة الأوىل على تايالند  ،1-4يف
نتيجة كلفت مدرب الأخرية ال�صربي
ميلوفان رايفات�ش من�صبه.
ه��ل ي �ك��ون زاك� �ي��روين ،امل �ت��وج بلقب
�آ�سيا  2011مع اليابان ،ثاين مدرب
ي�خ���س��ر م�ن���ص�ب��ه ب���س�ب��ب البطولة؟
�س�ؤال طرحته و�سائل �إعالم �إماراتية،
ومنها �صحيفة “الر�ؤية” التي �سمت
بديال هو الكرواتي زالتكو داليت�ش
ال� ��ذي ق ��اد م�ن�ت�خ��ب ب�ل��اده لنهائي
مونديال رو�سيا  ،2018و�سبق له
تدريب نادي العني.
لكن م�س�ؤولني ردوا بتجديد الثقة
ب ��امل ��درب ال� ��ذي ي �ت��وىل م �ه��ام��ه منذ
ت �� �ش��ري��ن الأول�-أك � �ت� ��وب� ��ر .2017
وق��ال �إداري املنتخب عبيد هبيطة
�إن ما تردد عن احتمال �إقالة املدرب
“�شائعات».
�أ�ضاف “فوجئنا مبثل ه��ذه الأخبار
ال �ت��ي ت ��ؤث��ر �سلبا ع�ل��ى الالعبني”،

متابعا “الثقة ب��زاك�يروين م��ا زالت
ق��ائ �م��ة ون ��دع� �م ��ه ل �ت �ح �ق �ي��ق نتائج
�إيجابية».
و�سيكون الأبي�ض الراغب يف �أن يتوج
على �أر�ضه باللقب الأول يف تاريخه،
يف م��واج �ه��ة اخل �م �ي ����س ع �ل��ى ا�ستاد
مدينة زاي��د الريا�ضية يف �أبوظبي،
� �ض��د م�ن�ت�خ��ب ح �ق��ق ن�ت�ي�ج��ة كبرية
يف اجل��ول��ة الأوىل م�ن�ح�ت��ه �صدارة
املجموعة.
ومل ت�ق��دم الإم� ��ارات �أم ��ام البحرين
العر�ض املتوقع منها ،و�أكدت املخاوف
ب�ش�أن �أ�سلوب زاكريوين الذي انعك�س
ع�ق�م��ا ت�ه��دي�ف�ي��ا� ،إذ ��س�ج��ل املنتخب

هدفني فقط من ركلتي جزاء يف �ست
مباريات ر�سمية يف �إ�شرافه “اخلام�سة
يف “خليجي  ”23واملباراة الأوىل يف
ك�أ�س �آ�سيا احلالية».
وخا�ض املنتخب يف حقبة زاكريوين
 19مباراة ر�سمية وودية انتهت �ست
م �ب��اري��ات م�ن�ه��ا ب �ف��وزه ،م�ق��اب��ل �ست
هزائم و�سبعة تعادالت.
و�ستكون م �ب��اراة الهند الثانية بني
املنتخبني يف ك�أ�س �آ�سيا ،بعد �أوىل يف
ن�سخة  1984انتهت بفوز الإمارات
بهدفني نظيفني.
و�أق� � � ��ر ه �ب �ي �ط��ة ب �� �ص �ع��وب��ة م� �ب ��اراة
اخل �م �ي ����س ،ق��ائ�ل�ا “لي�ست �سهلة.

جميعنا ر�أينا الهند”�أمام تايالند”
ويجب �أن نكون يف �أف�ضل جاهزيتنا
للمباراة التي �ستكون م�صريية لنا».
من جهته� ،أك��د املدافع فار�س جمعة
�أن “اجلميع على دراية تامة ب�أهمية
املواجهة و�صعوبتها ،و�ضرورة حتقيق
ال� �ف ��وز ف �ي �ه��ا ل �ت �ع��زي��ز ح �ظ��وظ �ن��ا يف
م��وا��ص�ل��ة م �� �ش��وار البطولة” ،ع ��ا ّداً
�أن “منتخبنا ق� ��ادر ع �ل��ى ا�ستعادة
توازنه».
ويغيب ع��ن الإم ��ارات الع��ب الو�سط
�سيف را�شد لإ�صابته �أمام البحرين،
بينما �ست�ستعيد امل��داف��ع ا�سماعيل
�أحمد ال��ذي غ��اب عن لقاء االفتتاح،

�أ��ش��ارت تقارير �صحافية �إيطالية
�إىل �أن املهاجم الأرجنتيني غونزالو
هيغواين تو�صل �إىل اتفاق مع نادي
ت�شل�سي الإن�ك�ل�ي��زي ل�ك��رة القدم،
لالن�ضمام �إىل �صفوفه من فريقه
احلايل ميالن.
وان�ضم املهاجم البالغ من العمر
 31عاما �إىل النادي اللومباردي
يف مت ��وز-ي ��ول� �ي ��و امل ��ا� �ض ��ي معارا
مل��دة مو�سم م��ع خ�ي��ار ال���ش��راء� ،إال
�أن��ه ع��ان��ى يف �صفوف الفريق ومل
ي�ق��دم الأداء املتوقع م�ن��ه ،مكتفيا
بت�سجيل ثمانية �أهداف يف خمتلف
امل�سابقات.
و�أ� �ش��ارت التقارير الإي�ط��ال�ي��ة �إىل
�أن ه�ي�غ��واي��ن ي��رغ��ب يف االنتقال
�إىل النادي اللندين حيث �سيكون
جمددا يف �إ�شراف املدرب الإيطايل
ماوريت�سيو ��س��اري ال��ذي �سبق له
�أن ت �ع��اون م�ع��ه يف ن ��ادي نابويل،
مو�ضحة �أن ت�شل�سي �سيدفع قيمة
البند اجل��زائ��ي يف عقد هيغواين،
والبالغة  36مليون يورو.
و�أف � ��ادت �صحيفة “غازيتا ديللو

�سبورت” �إىل �أن “ت�شل�سي تو�صل
�إىل اتفاق مع هيغواين لالن�ضمام
�إىل �صفوفه ب�شكل فوري” ،علما �أن
ف�ترة االنتقاالت ال�شتوية ت�ستمر
حتى �أواخر كانون الثاين-يناير.
ومتتع هيغواين ب�أف�ضل مو�سم له
يف كرة القدم الإيطالية مع �ساري
يف نابويل ،حينما �سجل  36هدفا
“رقم قيا�سي” يف الدوري املحلي
يف م��و��س��م  .2016-2015ويف
ثالثة �أع��وام �أم�ضاها مع نابويل،
�سجل املهاجم الدويل الأرجنتيني
 91ه ��دف ��ا ،ق �ب��ل االن� �ت� �ق ��ال �إىل
ي��وف�ن�ت��و���س يف  2016ل �ق��اء 90
مليون يورو.
وعانى هيغواين بداية هذا املو�سم
م��ن �إ��ص��اب��ة يف ال�ظ�ه��ر ،وغ ��اب عن
ه��ز ال���ش�ب��اك لنحو ��ش�ه��ري��ن ،قبل
�أن يفك النح�س يف املباراة الأخرية
ق�ب��ل ال�ع�ط�ل��ة ال���ش�ت��وي��ة ،وي�سجل
هدفا يف امل�ب��اراة التي انتهت بفوز
فريقه على �سبال  1-2يف املرحلة
التا�سعة ع�شرة من الدوري.
ال�برازي �ل��ي ل �ي��ون��اردو ال�ث�لاث��اء �إن
وق� � ��ال امل ��دي ��ر ال ��ري ��ا� �ض ��ي مليالن ه �ي �غ��واي��ن “مر ب� �ف�ت�رة �صعبة،

عليه �أن ي�ضعها خلفه ويركز على
العمل “ ”...ميكن لهدف �أن يغري

و�سيكون املخ�ضرم �إ�سماعيل مطر
م �ت��وف��را ل ��زاك�ي�روين ب �ع��دم��ا �أظهر
الع��ب ال��وح��دة ال��ذي خ�ضع لعملية
جراحية يف عظمة فكه بعد ك�سرها
م �ط �ل��ع ك� ��ان� ��ون الأول-دي � �� � �س � �م�ب��ر،
جاهزية يف التدريبات الأخرية.
وع�ل��ى رغ��م ا��س�ت�ح��واذه��ا ع�ل��ى الكرة
بن�سبة  64ب��امل�ئ��ة� ،إال �أن الإم ��ارات
عانت �أمام البحرين من غياب �صانع
الأل� �ع ��اب امل �ل �ه��م ،يف م��ا ب ��دا ت�أثريا
مبا�شرا لغياب جنمها امل�صاب عمر
عبد ال��رح�م��ن .وق��د ي�ك��ون االعتماد
ع�ل��ى م�ط��ر ح�لا لتعوي�ض النق�ص،
بعدما مل يتمكن خلفان مبارك من
تويل هذا احلِمل.
وق ��د ي�ت�خ�ل��ى زاك �ي��روين ع��ن اللعب
ب��ر�أ���س ح��رب��ة وح �ي��د ك�م��ا ف�ع��ل �أم��ام
ال�ب�ح��ري��ن ،ع�بر ال��دف��ع بخليل �إىل
جانب علي مبخوت ،لي�شكال ثنائيا
ع �ل��ى �أر� � ��ض امل �ل �ع��ب ب �ع��دم��ا تقا�سما
ب ��ال �ت �� �س ��اوي �آخ� � ��ر ع �� �ش ��رة �أه� � ��داف
للإمارات يف ك�أ�س �آ�سيا.
وت� ��أم ��ل ال �ه �ن��د يف حت�ق�ي��ق ف ��وز ثان
ي�ضمن ل�ه��ا عمليا ب�ل��وغ دور الـ16
ل� �ل� �م ��رة الأوىل يف ت ��اري� �خ� �ه ��ا ،يف
م�شاركتها اخلام�سة “حلت ثانية يف
 1964التي �أقيمت مب�شاركة �أربعة
منتخبات فقط».
وع � � ��زز ال � �ف� ��وز ع� �ل ��ى ت ��اي�ل�ان ��د من
طموحات منتخب بالد تعد الكريكيت
لعبتها املف�ضلة .واملفارقة �أن الفوز يف
ك�أ�س �آ�سيا� ،سبق بوقت وجيز �إجنازا يف

الكريكيت بفوز �أول منذ نحو �سبعة
عقود على �أ�سرتاليا يف �سل�سلة على
�أر���ض الأخ�ي�رة .وهن�أ رئي�س الوزراء
ال �ه �ن��دي ن��اري �ن��درا م� ��ودي منتخب
الكريكيت عرب “تويرت” ،من دون �أن
يتطرق لنتيجة منتخب كرة القدم.
ل� �ك ��ن يف م� � �ق � ��دور الع� � � ��ب ,امل � � ��درب
الإن �ك �ل �ي��زي ��س�ت�ي�ف��ن كون�ستانتاين
الذي يتوىل من�صبه منذ � ،2015أن
ي�شدوا الأنظار اليهم يف حال ت�أهلهم
لدور الـ.16
وقال املدرب بعد الفوز على تايالند
“نحاول حتقيق الفوز يف كل مباراة
و�أن ن�ك��ون فريقا يناف�س الآخرين،
لكننا الآن لن نندفع يف طموحاتنا».
و�أ� �ض��اف �أن املنتخب ��س�ي�ح��اول �ضد
الإم��ارات والبحرين “الت�أهل للدور

هيغواين تو�صل �إىل اتفاق لالنتقال �إىل ت�شل�سي

الأمور ،لكن �إذا �أراد اال�ستمرار هنا“ ،حاليا هو هنا ،وبالنظر �إىل ذلك،
ع�ل�ي��ه حت�م��ل امل �� �س ��ؤول �ي��ة»� .أ�ضاف عليه �أن يقدم �أمرا ما للفريق».

الثاين ..نحن �أتينا �إىل هنا من �أجل وزاد ال �ت �ع��ادل �أم � ��ام الإم� � � ��ارات من
من�سوب الثقة لدى العبي البحرين.
الت�أهل».
و�سيكون امل�ه��اج��م املخ�ضرم �سونيل وق��ال املدافع حمد �شم�سان “حققنا
ت�شيرتي “ 34عاما” حتت اال�ضواء العديد من املكا�سب الفنية واملعنوية
بعدما �سجل ه��دف�ين م��ن الرباعية يف االف�ت�ت��اح .امل�ب��اري��ات الأوىل تت�سم
من �شباك تايالند ،رافعا ر�صيده يف دائما بال�صعوبة ،ومع ذلك ح�صدنا
ك�أ�س �آ�سيا �إىل �أربعة �أه��داف “�سجل ن�ق�ط��ة ج �ي��دة �أم� ��ام ��ص��اح��ب الأر� ��ض
وال�ضيافة».
هدفني يف ن�سخة .»2011
ويف امل� �ب ��اراة ال �ث��ان �ي��ة يف املجموعة ،ور�أى �أن على ال�لاع�ب�ين “الرتكيز
�ستكون البحرين مر�شحة للفوز على على القادم الذي �سيكون �أكرث �أهمية
ت��اي�لان��د يف ح��ال ق��دم��ت الأداء ذاته و�صعوبة ،خا�صة مع ا�شتداد املناف�سة
يف طريق الت�أهل �إىل دور الـ .»16
الذي ظهرت به �أمام الإمارات.
وام� �ت ��ازت ال �ب �ح��ري��ن ب��ال��واق �ع �ي��ة يف و� �س �ت �ح��اول ت��اي�لان��د م � ��داواة جراح
مباراتها الأوىل على رغ��م �أن ن�سبة اخل � �� � �س ��ارة الأوىل ال� �ت ��ي �أط ��اح ��ت
ا��س�ت�ح��واذه��ا ع�ل��ى ال �ك��رة ب�ل�غ��ت  36ب��راي�ف��ات����ش ،و�سيقودها يف م��ا تبقى
ب��امل �ئ��ة ف� �ق ��ط� ،إال �أن حم��اوالت �ه��ا م��ن ال �ب �ط��ول��ة امل �� �س��اع��د �سريي�ساك
يودياردثاي.
الهجومية و�صلت �إىل .13

اليابان حتبط مفاج�أة
تركمان�ستان وتهزمها 2-3

�أحبطت اليابان مفاج�أة تركمان�ستان وهزمهتا ب�صعوبة بالغة  2-3يف ا�ستاد
�آل نهيان يف �أب��وظ�ب��ي ،يف اجل��ول��ة الأوىل م��ن مناف�سات املجموعة ال�ساد�سة
لك�أ�س �آ�سيا  2019يف كرة القدم .وتقدمت تركمان�ستان بهدف �أر�سالن مراد
�أمانوف “ ،”26لكن اليابان ردت بثالثة �أه��داف �سجلها يويا �أو�ساكا “56
و ”60وريت�سو دوان” ،”71قبل �أن ت�ضع تركمان�ستان مناف�ستها حتت
ال�ضغط يف الدقائق الأخ�يرة بعدما قل�صت الفارق عرب �أحمد �أتاييف “79
من ركلة ج��زاء» .وت�صدرت اليابان ترتيب املجموعة بر�صيد ث�لاث نقاط،
بانتظار نتيجة مباراة �سلطنة عمان مع �أوزبك�ستان يف وقت الحق يف ال�شارقة.
ورغم �أن هاجيمي موريا�سو مدرب اليابان �شدد يف امل�ؤمتر ال�صحايف التقدميي
للمباراة على �ضرورة عدم اال�ستهانة برتكمان�ستان بعدما �شهدت البطولة
ع��دة مفاج�آت ح�ين خ�سرت �أ�سرتاليا �أم��ام الأردن ،وع��ان��ت ك��وري��ا اجلنوبية
قبل الفوز على الفيليبني� ،إال �أن فريقه وقع بالفخ عينه ،بعدما كان مناف�سه
الأك�ث�ر خ�ط��ورة يف ال���ش��وط الأول .وا�ستغلت تركمان�ستان امل�شاركة للمرة
الثانية يف البطولة بعد عام  2004البداية ال�سيئة لليابان لتفتتح الت�سجيل
بطريقة رائعة عندما ا�ستلم امانوف متريرة رو�سالن منيغازوف وي�سدد كرة
من بعد  35مرتا �أخ��ذت يد حار�س مرمى اليابان �شويت�شي غوندا وت�سكن
�شباكه “ .»26وحاولت اليابان ال�ساعية �إىل لقبها اخلام�س يف البطولة الرد
�سريعا بت�سديدة يوتو ناغاتومو �أبعدها ماميت �أورازحممدوف حار�س مرمى
تركمان�ستان برباعة �إىل ركنية “ .»32وكانت تركمان�ستان قريبة من �إنهاء
ال�شوط الأول متقدمة بهدفني �إث��ر متريرة من وحيد �أوراز�سخيدوف �إىل
�أتاييف �سددها زاحفة و�صدها غوندا ب�صعوبة “ .»36و�ضربت اليابان بقوة
بعد م��رور ربع �ساعة من ال�شوط الثاين ،و�أدرك��ت التعادل �أوال بعد متريرة
من غاكو �شيبا�ساكي �إىل �أو�ساكو الذي راوغ مبهارة مدافع تركمان�ستان ظفار
بابادانوف ثم و�ضع الكرة ذكية بعيدا عن متناول �أورازحممدوف “.»56

ي�ستيقظ من غيبوبته خالل التح�ضري للجنازة
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

فاج�أ رجل �ستيني �أمريكي �أ�سرته عندما ا�ستيقظ من غيبوبته ،بعد �أن رفع االطباء �أجهزة دعم احلياة عنه ،وبد�أت
اال�ستعدادت جلنازته.
وكان �سكوت مار ( 61عاماً) يعاين من �سكتة دماغية ،ويرقد يف امل�ست�شفى يف مدينة �أوماها بوالية نربا�سكا دون
حراك ،وفقد الأطباء الأمل من �شفائه ،فقرروا و�ضع حد حلياته ،بعد احل�صول على موافقة من �أ�سرته.
وبعد مغادرة امل�ست�شفى يوم  13دي�سمرب (كانون الأول) املا�ضي� ،شرعت عائلة �سكوت بالتح�ضري ملرا�سم جنازته،
ويف اليوم التايل ،تلقت ابنته بري�ستون ات�صا ًال من امل�ست�شفى ،يطلب منها احل�ضور لر�ؤية والدها ،بح�سب �صحيفة
مريور الربيطانية.
وتقول بري�ستون" :عندما و�صلنا �إىل هناك ،اقرتبت منه للحديث معه كما يف ال�سابق .ابت�سم يل ،واعتقدت �أنني
كنت يف حلم ،كانت اللحظة الأكرث جنوناً على الإطالق".
و�أ�ضافت" :طلبت منه �أن يحرك �إبهامه ،فقام بتحريكه ببطء ،ثم طلبت منه �أن يحرك �أ�صابع قدميه ،ففعل ذلك
عيني ،لأت�أكد �أنني ل�ست يف ُحلم".
علي �أن �أفرك ّ
�أي�ضاً ،وكان ّ
ومت ت�شخي�ص �إ�صابة �سكوت مبتالزمة االعتالل الدماغي العك�سي ،ومل يكن م�صاباً ب�سكتة دماغية كما كان يعتقد
يف البداية ،وت�سبب هذه احلالة عادة نوبات من ال�صداع وفقدان الوعي وا�ضطرابات ب�صرية.
وبعد احل�صول على الت�شخي�ص ال�صحيح ،متكن �سكوت من العودة جم��دداً �إىل منزله ،وهو يتعافى الآن برفقة
�أ�سرته ،التي كانت على و�شك �أن تودعه قبل �أيام قليلة.
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�إنقاذ طفلة بف�ضل الإنرتنت

مي�ضي  20يوم ًا يف غرفة مظلمة ب�سبب رهان

متكنت ال�سلطات يف والية ميت�شيغان الأمريكية من �إنقاذ
حياة طفلة تبلغ من العمر � 6سنوات ،بعد ن�شرها �صوراً
لوالدها املتوفى وزوجة والدها التي كانت يف حالة �إغماء
على مواقع التوا�صل االجتماعي .وتقول ال�شرطة يف
ماونت موري�س تاون�شيب� ،إن �أحد �أقرباء الأ�سرة ات�صل
بال�سلطات م��ن والي��ة تيني�سي ،بعد �أن �شاهد ال�صور،
وتوجه �ضباط ال�شرطة على الفور �إىل املنزل ،فعرثوا
على الأب جثة ه��ام��دة ،ومت نقل زوج�ت��ه �إىل امل�ست�شفى
وهي يف حالة حرجة .ويقول رئي�س �شرطة البلدة� ،إن من
املرجح �أن يكون والد الطفلة وزوجتها قد تناوال جرعة
زائدة من املخدرات ،مما �أدى �إىل وفاة الأب على الفور.
ويعود الف�ضل �إىل الطفلة التي جل��أت �إىل ن�شر ال�صور
على الإنرتنت يف �إنقاذ حياة الزوجة ،قبل �أن يتم و�ضع
الطفلة يف رعاية والدتها من جديد عقب وفاة والدها،
بح�سب �صحيفة مريكوري نيوز.

�أثناء مناق�شة ودية مع جمموعة من �أ�صدقائه ،قبل العب البوكر
الأ� �س�ت�رايل ري�ت����ش �أل �ت��ي ره��ان �اً م��ع �صديقه روي ي��ون��غ ،يق�ضي
مبكوثه يف غرفة مظلمة ملدة ثالثني يوماً مقابل مبلغ � 100ألف
دوالر �أ�سرتايل ( 72000دوالر �أمريكي).
ويق�ضي ال��ره��ان ال��ذي مت توثيقه بعقد ق��ان��وين ،مبكوث ريت�ش
داخل غرفة مظلمة ال حتتوي على �أي نوع من الإ�ضاءة ملدة �شهر
ك��ام��ل ،م��ع توفري خ�صمه جميع و�سائل ال��راح��ة الأخ��رى مب��ا يف
ذلك �سريراً مريحاً ،وحو�ض ا�ستحمام ،وجميع �أنواع الطعام التي
يطلبها .كما يق�ضي االت�ف��اق بعدم ال�سماح لريت�ش بحيازة �أي
جهاز الكرتوين ميكن �أن يكون م�صدراً لل�ضوء يف غرفته� ،إ�ضافة
�إىل مراقبة الغرفة ببث مبا�شر على مدى � 24ساعة للت�أكد من
التزامه باالتفاق ،ولكي يطمئن �أفراد عائلته و�أ�صدقائه عليه.
وقد قام كال الطرفني ب�إيداع مبلغ � 100أل��ف دوالر لدى �شركة
ت��أم�ين لدفعها للطرف الآخ��ر يف ح��ال مل ي�ستطع �أح��ده�م��ا من
�إمتام الرهان.
وللت�أكد من التزام ريت�ش باالتفاق ب�شكل كامل ،مت �أخ��ذ عينات
من بوله ب�شكل منتظم لإث�ب��ات ب�أنه مل يتناول �أي دواء يح�سن
حالته النف�سية وي�سهل عليه البقاء يف الغرفة املظلمة طوال مدة
الرهان.
وبعد انق�ضاء ع�شرين يوماً من الرهان ،اكت�شف يونغ ب�أن خ�صمه
العنيد كان يف حالة نف�سية جيدة ،و�أنه م�ستعد لإمتام الرهان حتى
نهايته ،فبد�أ بالتفاو�ض معه لإنهاء الرهان وتخفي�ض املبلغ املتفق
عليه.
وبعد عدة جوالت من املفاو�ضات جنح يونغ يف �إقناع ريت�ش ب�إنهاء
الرهان مقابل ح�صوله على � 65ألف دوالر ،بح�سب ما نقل موقع
"�أوديتي �سنرتال" الإلكرتوين.

يحرق املنازل ل�شعوره بامللل

وج �ه��ت ال���ش��رط��ة الأم��ري �ك �ي��ة م� ��ؤخ ��راً ت�ه�م��ة الإ�ضرار
باملمتلكات وت�ع��ري����ض ح�ي��اة الآخ��ري��ن للخطر ،لرجل
�إطفاء متطوع يبلغ من العمر  19عاماً ،من غرب والية
بن�سلفانيا بعدما اعرتف ب�أنه �أ�ضرم النار يف منزلني لأنه
�شعر بامللل .وقد اعتقلت ال�شرطة ال�شاب ريان لوبام ،بعد
�أن ا�ضرم النار يف منزلني ،يف الثالث والعا�شر من �شهر
دي�سمرب (كانون الأول) املا�ضي ،واع�ترف مبا اقرتفت
ي��داه م�برراً فعلته ب�أنه ك��ان ي�شعر بامللل .فبينما كانت
ال�شرطة حتقق يف احلريق الثاين ،الحظت وج��ود ريان
يف موقع احلريق قبل اندالعه بدقائق على ت�سجيالت
كامريات املراقبة ،وبد�أت با�ستجوابه حيث ادعى يف بداية
الأم��ر �أن��ه كان يف منزله �أثناء ن�شوب احلريق .وعندما
واجهته ال�شرطة بت�سجيالت كامريات املراقبة ،مل يجد
ري��ان ب �دّا م��ن االع�ت�راف بجرميته ،و�أق ��ر با�ستخدامه
البنزين يف �إ��ض��رام ال�ن��ار يف امل�ن��زل�ين .ووف�ق�اً للمجل�س
القومي الأمريكي ملكافحة احلرائق ،ف�إن هنالك حوايل
 100حادثة م�شابهة تقع يف البالد كل عام� ،إال �أن هذه
الظاهرة ال تقت�صر على الواليات املتحدة فح�سب ،ففي
ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ،مت ات �ه��ام ث�لاث��ة رج ��ال �إط �ف��اء يف �أملانيا
بالت�سبب عمداً ب�أكرث من  30حريقاً ،بح�سب ما نقل
موقع "�أوديتي �سنرتال" الإلكرتوين.

وفاة مغن خالل جراحة جتميلية
تويف مغن الراي اجلزائري هواري املنار يف �إحدى العيادات اخلا�صة
يف العا�صمة اجلزائرية ،جراء خ�ضوعه جلراحة جتميلية.
وذكرت و�سائل �إعالم حملية �إن هواري املنار خ�ضع لعملية ل�شفط
الدهون ،وتويف �أثناء اجلراحة ب�سكتة قلبية.
ومل ترد تفا�صيل ب�ش�أن احلادثة من جهات طبية ر�سمية.
واملنار مغني راي و�شاعر وملحن وع��ازف ولد عام  1981يف حي
�سيدي الهواري يف والية وهران اجلزائرية.

فقدت  7كليو جرامات ب�أكل البطاطا!
اع�ت�م��دت ام� ��ر�أة ب��ري�ط��ان�ي��ة ع�ل��ى حمية غ��ذائ�ي��ة غ��ري�ب��ة قوامها
البطاطا وخ�سرت على اثرها  7كيلو جرامات من وزنها.
ويعتمد هذا النظام الغذائي على تناول ما بني كيلو اىل  2كيلو
ون�صف جراما من البطاطا يوميا وميكن ان تكون بنكهة الأع�شاب
وال �ت��واب��ل وال��زي��ت ح���س��ب �صحيفة م�ي�رور ال�بري�ط��ان�ي��ة و�سط
حتذيرات من خرباء ال�صحة من اعتماد نظام غذائي واحد دون
التنوع بالعنا�صر الغذائية التي يحتاجها اجل�سم.
وقالت كارولني انها ت�أكل البطاطا ب�أ�شكال متعددة م�سلوقة �أو
مهرو�سة �أو م�شوية يف ال�ف��رن وتتجنب فقط رق��ائ��ق البطاطا
املقلية ..ورغ��م �شعورها بامللل م��ن ت�ن��اول ن��وع واح��د م��ن الغذاء
عربت كارولني عن �سعادتها بخ�سارة  7كيلو جرامات من وزنها
خالل ا�سبوع واحد.
�إال ان خرباء ال�صحة يحذرون من مثل هذه احلميات التي ت�ؤدي
اىل خ�سارة �سريعة للوزن م�ؤكدين خطورتها على املدى الطويل.

الدبابة ال�صومالية..
�إجناز داخل ور�شة ميكانيكا
مت�ك��ن � �ش��اب � �ص��وم��ايل م��ن �صنع
ع��رب��ة ��ص�غ�يرة ع�ل��ى ��ش�ك��ل دبابة،
اعتمادا على مواد و�أجهزة ب�سيطة
يف ور�� �ش ��ة م�ي�ك��ان�ي�ك��ا بالعا�صمة
مقدي�شو.
و�صنع عبد اهلل حممد علي البالغ
من العمر  27عاما ،عربة �شبيهة
ب��ال��دب��اب��ة ت���س�ت�ط�ي��ع احل ��رك ��ة يف
ال�شارع ،ف�ضال عن دراجة بحرية،
وك�شفت عملية االخ�ت�ب��ار جناحا
مبهرا.
وبعدما هاجر من بلدته ماركا �إىل
مقدي�شو ،عمل عبد اهلل يف �صناعة
ال�سفن ،لكنه ترك عمله يف 2015
و�أ� �ص �ب��ح ميكانيكيا ب�ع��دم��ا تعلم
�أمورا نظرية ب�سيطة.
واع� �ت� �م ��د ع �ب��د اهلل ع �ل��ى خياله
ب� ��ال� ��درج� ��ة الأوىل يف �صناعة
الدبابة ،حيث قال�" :أقول لل�شباب
ال�صوماليني :بو�سعكم �أن تقيموا
م���ص��ان��ع و� �ش��رك��ات ب ��أي��دي �ك��م� .إذا
وقفنا وقفة رج��ل واح��د� ،سنحقق
تنمية مذهلة لوطننا احلبيب".
و�أ�ضاف �أنه "�أراد �أن يظهر للنا�س
�أن ال ��وع ��ي ال ي � ��زال م ��وج ��ودا يف
ال�صومال" ،رغ ��م ��س�ج��ل البالد
ال � �ط� ��وي� ��ل يف احل� � � ��رب الأه� �ل� �ي ��ة
والأزمات.
وي� �ح� �ظ ��ى ع� �ب ��د اهلل ب �ك �ث�ي�ر من
الإع �ج��اب و��س��ط م�ع��ارف��ة ويجري
ال �ن �ظ��ر �إل� �ي ��ه م ��ن ق �ب��ل كثريين
مب �ث��اب��ة رج ��ل ق� ��ادر ع �ل��ى �إح� ��داث
تغيري كبري يف املجتمع.

يرف�ض ابنه ال�شرعي :لن �أربي �أوالد الأعداء

املمثلة �صوفيا بو�ش لدى و�صولها حل�ضور حفل توزيع جوائز جمل�س املراجعة الوطنية يف مدينة نيويورك .رويرتز

 3400دوالر غرامة لزوجة خرقت واجب الإخال�ص
ق�ضت حمكمة تركية يف العا�صمة �أن �ق��رة بتغرمي ام ��ر�أة ب�سبب خرقها
"واجب الإخال�ص" لزوجها ،على خلفية اتهامات متبادلة بني الزوجني
ب�ش�أن ح�ضانة ابنهما ،وفق ما ذكرت و�سائل �إعالم تركية.
وتعود ف�صول الق�صة �إىل  11نوفمرب  ،2016عندما عاد الرجل ،ويدعى
حممد �إىل املنزل ،ومل يجد ابنه البالغ من العمر �سنة ون�صف ال�سنة �آنذاك،
وزوجته ،وتدعى بيلني ،بح�سب �صحيفة "حرييت" الرتكية.
وبعد �أن علم الزوج ب�أن �صهره (زوج �أخته) ،ويدعى دورمو�س ،قد اختفى
هو الآخر بالتزامن مع اختفاء زوجته وابنه ،رفع دعوى ق�ضائية �ضده ظنا
منه �أن��ه هرب مع زوجته وابنه .ويف  13نوفمرب � ،2016أخ�برت الزوجة
ال�سلطات ب�أنها هربت ،لأن زوجها قد �أهملها وابنها .وقالت" :مل �أهرب مع
دورمو�س .مل تكن هناك عالقة بيننا كما زعم .و�أ�ضافت" :مل يكن زوجي
يعتني بي وطفلي واملنزل" .بعد ذلك تقدم حممد بطلب الطالق ،مطالبا
بـ� 50ألف لرية تركية (حوايل  93.3دوالر �أمريكي) تعوي�ضا عن الأ�ضرار
التي حلقت به من جراء فعلة زوجته ،ومن �أجل ح�ضانة الطفل.
ووج��دت حمكمة الأ�سرة يف مقاطعة كونيا الو�سطى يف الأنا�ضول �أن كال
الطرفني مت�ساويني يف اخلط�أ ،ومنحت الأم ح�ضانة الطفل ،بينما �أمرت
ال��زوج ب ��أداء نفقة تبلغ  250لرية تركية (ح��وايل  47دوالر �أمريكي) كل
�شهر .وعقب اع�ترا���ض حمامي ال��زوج على احلكم� ،ألغت حمكمة العدل
الإقليمية يف �أنقرة القرار ،و�أمرت الزوجة بدفع تعوي�ضات قيمتها � 18ألف
لرية تركية (حوايل  3400دوالر �أمريكي) على �أ�سا�س �أنها خرقت "واجب
الإخال�ص" .وقالت املحكمة �إن "املر�أة خمطئة ب�شكل �أكرب مقارنة بالرجل
ب�سبب �سلوك امل��ر�أة الذي يتعار�ض مع واجب الإخال�ص ،وال��ذي �أدى �إىل
الطالق ،وهو اعتداء على حقوق �صاحب ال�شكوى".

حذاء رئي�س الوزراء ..ف�ضيحة بال�صور

ن�شر رئي�س الوزراء الأ�سرتايل �صورة له ولأفراد عائلته �أثناء نزهة عائلية
على �صفحته يف موقع تويرت ،لكن الأمر مل مي�ض على خري كما كان يعتقد
على الأقل .وكان يفرت�ض �أنها �صورة لأغرا�ض "�سيا�سية بامتياز" لأ�سرة
رئي�س وزراء �أ�سرتاليا �سكوت موري�سون حيث كل �أفرادها يبت�سمون ،هو
والزوجة وابنتيه .ويبدو �أن��ه كان هناك ما يعكر �صفو ال�صورة وجمالها
ويعكر مزاج موري�سون ،فا�ضطر �إىل اللجوء �إىل برنامج فوتو�شوب ال�شهري
لإجراء تعديل على ال�صورة ،وهو الأمر الذي ات�ضح الحقا �أنه غري منا�سب.
فما �أن ن�شرت ال�صورة حتى لفتت انتباه املغردين على تويرت ،وانت�شرت
ب�صورة كبرية يف و�سائل التوا�صل االجتماعي وظهرت حتت و�سم "ف�ضيحة
احلذاء" �أو بالأحرى ها�شتاغ "�شوغيت" .فقد اكت�شف املتابعون على تويرت
�أنه عمد �إىل تعديل ال�صورة يف جزء مل يكن على ما يبدو يتوقع �أن يلفت
االهتمام �أو االنتباه ،وهو احلذاء الذي بدا جديدا ونظيفا.

يفلقون �صخرة هائلة
بطريقة ال ت�صدق
حلظة مثرية ومده�شة �سجلتها كامريا هاتف
ذك��ي ملجموعة م��ن ال��رج��ال متكنوا م��ن فلق
كتلة �صخرية عمالقة ي��زي��د ارتفاعها على
 12مرتا.
ال �غ��ري��ب وامل��ده ����ش يف الأم � ��ر �أن جمموعة
الرجال ه�ؤالء ،يف منطقة تاميل نادو جنوبي
الهند ،حققوا ذلك بوا�سطة مطرقة و�إزميل
فقط.
ويف ال �ف �ي��دي��و ،ظ�ه��ر ال ��رج ��ال وه ��م يفلقون
ال�صخرة العمالقة ،ويتبادلون طرق الإزميل
داخ ��ل ��ش��ق يف ال���ص�خ��رة ال�ضخمة بوا�سطة
املطرقة ال�صغرية.
وبعد �أن جنحوا يف �صنع �شق طويل يف الكتلة
ال���ص�خ��ري��ة ،وب �ع��د حل �ظ��ات ق�ل�ي�ل��ة� ،شوهدت
قطعة �ضخمة م��ن ال�صخرة العمالقة وهي
تهوي على الأر�ض ،بينما تفرق الرجال بعيدا
عنها وعن الغبار الناجم عن �سقوطها.

اع�ت�رف طبيب �أ��س�ن��ان ت��رك��ي ب��اب�ن��ه ال��ر��ض�ي��ع م��ن ام ��ر�أة
رو��س�ي��ة ،فيما رف����ض حت�م��ل "م�س�ؤولية �أبوته" ل�سبب
غ��ري��ب ،وف��ق م��ا ذك ��رت �صحيفة "حرييت داي �ل��ي نيوز"
الرتكية .وقال امل�صدر �إن الرو�سية داريا برييكوفا التقت
طبيب الأ�سنان الرتكي� ،إيركان �أكيلي ،عام  ،2015قبل �أن
تتطور عالقتهما العاطفية ،التي دامت عامني .ويف مار�س
� ،2017أجنبت برييكوفا طفلها من الطبيب الرتكي ،الذي
رف�ض ،يف البداية ،االع�تراف بابنه ،مقررا قطع عالقته
بها ب�صفة نهائية ،الأم��ر الذي جعلها تلج�أ �إىل الق�ضاء.
واعتربت �أمام حمكمة الأ�سرة يف �إ�سطنبول �أن �أكيلي "من
دون �ضمري ..مل ي�س�أل قط عن ابنه" ،كما طالبت زوجها
بـ� 15ألف لرية تركية �شهريا لإعانة طفلها.

�شيطان �أوبر مت ّلك �سائقا ..فقتل  6ركاب

ي�ب��دو �أن احل��ذر �أ��ص�ب��ح واج�ب��ا جت��اه التعامل مع
��س�ي��ارات "�أوبر"� ،أو ال ب��د م��ن ت�شريعات ت�ضبط
ال�سائقني بعد حادثة ال�سائق اجلزار الذي ارتكب
عملية قتل جماعي يف يوم واحد.
فقد اعرتف �سائق �سيارة �أوبر �أمريكي ،ب�أنه قتل
 6ركاب غرباء يف يوم واحد ،والأغرب من هذا هو
ال�سبب وراء جرميته.
وبح�سب �سائق �أوب��ر جي�سون دال�ت��ون ،البالغ من
العمر  48عاما� ،أمام القا�ضي يف حمكمة كاالمازوو
يف ميت�شغان� ،أنه ارتكب هذا اجلرمية "فقط لأنه
�أراد ذلك".
وقال "لقد �أردت �أن �أفعل ذلك منذ بع�ض الوقت"،
قبل �أن ي�ضيف �سببا �آخر �أكرث غرابة وراء قيامه
بهذه اجلرائم.
وبح�سب اعرتافات دالتون ،فقد �أطلق النار على
تينا ك ��اروذرز ( 25ع��ام��ا) يف موقف لل�سيارات يف
الع�شرين م��ن ف�براي��ر  ،2016ث��م اع�ت�رف بقتل
ريت�ش �سميث ( 53عاما) وابنه تايلور ( 17عاما)
يف وقت الحق من اليوم نف�سه لكن يف موقف �آخر

لل�سيارات.
ثم قتل ماري لو ناي ( 62عاما) وم��اري جو ناي
( 60ع��ام��ا) ودورث ��ي ب ��راون ( 74ع��ام��ا) وباربرا
هاثورن ( 68عاما) يف موقف لأحد املطاعم ،حيث
�أطلق النار �أي�ضا على مراهقة عمرها  14عاما،
لكنها متكنت من النجاة.
وب�ين عمليات القتل ه��ذه ،نقل دال�ت��ون ع��ددا من
الركاب ،لكنه مل يقتلهم ،وفقا ملا ذكرته �صحيفة
"مرتو" الربيطانية.
وع�ن��د اعتقاله ،نقل رج��ال ال�شرطة ع��ن دالتون
قوله "ال�شيطان يف تطبيق �أوبر" كان يتحكم به
يف يوم اجلرائم.
و�أث�ن��اء التحقيق ق��ال للمحققني �إن تطبيق �أوبر
"كان يتحكم بالكامل بعقله وج�سده" عندما كان
يتغري لون رمز التطبيق من الأحمر �إىل الأ�سود.
ويف املحكمة� ،أجاب دالتون بـ"نعم" عن كل الأ�سئلة
التي طرحت عليه ،معرتفا ب�أنه �أطلق النار على
� 8أ�شخا�ص ،ت��ويف منهم  ،6وذل��ك يف  3مواقع يف
فرباير عام .2016

 40مليون دوالر �إيرادات
فيلم جينيفر لوبيز

حقق فيلم "� "Second Actإي��رادات و�صلت �إىل  40مليون دوالر
�أمريكي ،بعد طرحه يوم  21كانون الأول دي�سمرب املا�ضي.
وقد �إنق�سمت الإي��رادات بني  33مليون دوالر �أمريكي داخل الواليات
املتحدة الأمرييية ،و 7مليون دوالر حول العامل يف ثالثة �أيام من طرح
الفيلم.
الفيلم ت��دور ق�صته حول عاملة كبرية يف �شركة ،تعيد اخ�تراع ق�صة
حياتها ب�سبب م�ؤهالتها ،يف �إط��ار رومان�سى وكوميدى ،من بطولة 
جينيفر لوبيز ،ميلو فينتميغليا ،فاني�سيا هادغنز ،ليا رمييني ،تريت
وليامز ،ت�شارلني ي��ي ،ف��ري��دي �سرتوما ،دي��ف ف��ويل� ،آن��ايل �أ�شفورد،
ناتا�شا روم��ان��وف��ا ،والري ميلر ،م��ن ت��أل�ي��ف جو�ستني زاك �ه��ام و�إلني
جولد�سميث توما�س ،و�إخراج بيرت �سيغال.

خ�صائ�ص مميزة يف التحديث
اجلديد لـ «وات�ساب»
�أط �ل��ق تطبيق وات �� �س��اب ال�شهري،
للرتا�سل الفوري ،حتديثا جديدا
مل�ستخدمي نظام " ،"iOSوذلك
ب ��ال� �ت ��زام ��ن م� ��ع ال � �ع� ��ام اجل ��دي ��د
.2019
وق��ال موقع "بيزن�س توداي"� ،إن
ال�ت�ح��دي��ث " "2.19.10اخلا�ص
بالتطبيق ،ت�ضمن عدة خ�صائ�ص
ج��دي��دة وغ�ي�ر م���س�ب��وق��ة ،م�شريا
�إىل �أنها �ستتوفر قريبا على نظام
"�أندرويد".
وم � ��ن ب�ي�ن امل � �ي� ��زات ال� �ت ��ي ج ��اءت
يف ال �ت �ح��دي��ث اجل ��دي ��د لتطبيق
وات�ساب ،خا�صية "الرد اخلا�ص"،
ال�ت��ي مي�ك��ن ا��س�ت�خ��دام�ه��ا يف حال
رغ � ��ب امل �� �س �ت �خ��دم ب ��ال ��رد ب�شكل
خا�ص على �شخ�ص معني يتواجد
داخ��ل جمموعة م��ا ،دون �أن يقر�أ
الآخرون م�ضمون ر�سالته.
ويكفي �أن ينقر امل�ستخدم على ا�سم
ال�شخ�ص داخل املجموعة ،ليظهر
له خيار "."Reply Privately
�أما اخلا�صية الثانية ،فتتيح �إ�ضافة
م�ل���ص�ق��ات ع �ل��ى ال �� �ص��ور الثابتة
واملتحركة ومقاطع الفيديو ،وهو
الأمر الذي مل يكن متاحا �سابقا.
ي�ضم التحديث كذلك ميزة "3D
 ،"Touchال� �ت ��ي ت� �ه ��دف �إىل
م�شاهدة حتديث احلالة اخلا�ص
ب�أ�صدقائك دون �أن يراك �أحد ،من
خالل "اللم�س الثالثي".
وي � �ع � �ت �ب�ر وات� � ��� � �س � ��اب م � ��ن �أك �ث��ر
التطبيقات حتميال على الأجهزة
الذكية يف العامل� ،إذ �أ�شارت تقارير
يف �أكتوبر � 2018إىل �أن هناك نحو
 1.5مليار م�ستخدم �شهري ن�شط
لتطبيق التوا�صل الفوري.

