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حمدان بن زايد يجري ات�صاال هاتفيا برئي�س وفد »الهالل« 
بجزر القمر ويطلع على مبادرات الهيئة ال�صحية والتعليمية

•• موروين-وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف  زاي��د  ال�شيخ حمدان بن  �شمو  بتوجيهات 
افتتحت  الإم���ارات���ي،  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  رئي�س  الظفرة  منطقة 
مبادراتها  القمر �شمن  التنموية يف جزر  امل�شاريع  الهيئة عددا من 
خال » عام الت�شامح »وذلك تعزيزا جلهود دولة الإمارات يف تاأهيل 

البنية التحتية ودعم املجالت التنموية يف جزر القمر.
واأجرى �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ات�شال هاتفيا برا�شد 
مبارك املن�شوري رئي�س وفد هيئة الهال الأحمر نائب الأمني العام 
لقطاع ال�شوؤون املحلية املوجود حاليا يف العا�شمة القمرية موروين 
لفتتاح امل�شاريع التنموية التي نفذتها الهيئة لتح�شني احلياة ورفع 

املعاناة عن كاهل ال�شرائح ال�شعيفة.              )التفا�شيل �س3(

وزراء الداخلية والعدل العرب يطالبون 
بتفعيل اتفاقيات مكافحة االإرهاب

•• القاهرة -وام:

دعا جمل�شا وزراء الداخلية والعدل العرب اىل �شرورة تفعيل التفاقيات 
ال�شلة  ذات  وال��ق��رارات  وال�شرتاتيجيات  العربية  والق�شائية  الأمنية 

مبكافحة الإرهاب ال�شادرة عن موؤ�ش�شات العمل العربي امل�شرتك.
اتخاذ عدة تدابري  بتون�س  الذي عقد  امل�شرتك  اجتماعه  وقرر يف ختام 
وموؤ�ش�شات  الأع�شاء  ال��دول  اإىل  اإحالتها  �شتتم  ال�شاأن  بهذا  واإج���راءات 

العمل العربي امل�شرتك لتنفيذها.
ومت خال الجتماع التوقيع على كل من »الربوتوكول العربي ملكافحة 
واملكمل  -امل��ل��ح��ق  والأط���ف���ال  الن�شاء  وخ��ا���ش��ة  بالب�شر  الجت���ار  ج��رائ��م 

لاتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية«.
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ا�ستقبل رائدي الف�ساء االإماراتيني ووا�سل جوالت �سموه امليدانية 

حممد بن را�صد يعتمد مليار درهم مل�صاريع البنية التحتية يف 
الفجرية و400 مليون درهم لبناء جممع �صكني يف خورفكان

•• دبي -وام:

اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم دبي  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
يف  التحتية  البنية  مل�شاريع  دره��م  مليار   ، اهلل«  »رع���اه 
 –  2017« وذلك �شمن اخلطة اخلم�شية  الفجرية، 
2021 » التي تنفذها وزارة تطوير البنية التحتية يف 

ال�شاحل ال�شرقي.
املجمع  لبناء  دره���م  مليون   400 �شموه  اعتمد  كما 
ال�����ش��ك��ن��ي يف خ���ورف���ك���ان، ���ش��م��ن اخل��ط��ة ذات���ه���ا، وعرب 

برنامج ال�شيخ زايد لاإ�شكان.
من جهة اخرى ا�شتقبل �شموه »رعاه اهلل« يف ق�شر �شموه 

يف زعبيل ظهر ام�س رائدي الف�شاء الإماراتيني.
)التفا�شيل �س3-2(
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حممد بن را�شد خال ا�شتقباله رائدي الف�شاء الإماراتيني  )وام(

طاب جزائريون يتظاهرون مطالبني بتنحي بوتفليقة )رويرتز(

حممد بن زايد يعزي بوفاة 
�صامل حميد بن دملوج الظاهري

•• العني-وام: 

اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق���دم 
ال��ق��ائ��د الأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
للقوات امل�شلحة ام�س واجب العزاء اإىل حميد بن 

دملوج الظاهري يف وفاة جنله �شامل.
واأع�����رب ���ش��م��وه خ���ال زي���ارت���ه جم��ل�����س ال���ع���زاء يف 
جمل�س فلج هزاع مبدينة العني عن خال�س تعازيه 
اأب��ن��اء الفقيد واإخ��وت��ه واأ���ش��رت��ه ..  وم��وا���ش��ات��ه اإىل 
اأن يتغمده بوا�شع رحمته  داعيا اهلل العلي القدير 

ال�شرب  وذوي��ه  اأهله  ويلهم  جناته  ف�شيح  وي�شكنه 
وال�شلوان.

وقدم العزاء اإىل جانب �شموه.. �شمو ال�شيخ نهيان 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد 
بن �شلطان اآل نهيان لاأعمال اخلريية والإن�شانية 
دي��وان ويل  املزروعي وكيل  و�شعادة حممد مبارك 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي و���ش��ع��ادة ال��ف��ري��ق ال��رك��ن مهند�س 
عي�شى �شيف بن عبان املزروعي نائب رئي�س اأركان 

القوات امل�شلحة.
)�شور اخرى �س3(

حممد بن زايد خال تقدميه واجب العزاء اىل عائلة الفقيد مبدينة العني  )زام(

قتلى من احلوثيني مبعارك وق�سف للتحالف يف حجة

اجلي�س اليمني يحا�صر باقم من خم�صة حماور
اآالف اجلزائريني يطالبون بوتفليقة بالتنحي

اجلي�س اجلزائري: لن ن�صمح بالعودة حلقبة �صفك الدماء

ط��������رود »م�������ص���ب���وه���ة« 
ل��ن��دن يف  احل���رك���ة  ت��رب��ك 

•• لندن-رويرتز:

ب�شاأن  الربيطانية،  ال�شرطة  حتقق 
تقارير عن اكت�شاف اأج�شام م�شبوهة 
من  العا�شمة،  يف  خمتلفة  باأماكن 
�شيتي  لندن  ملطار  تابع  مبنى  بينها 

وحمطة قطارات.
وا������ش�����ت�����دع�����ي�����ت ������ش�����رط�����ة ال���ن���ق���ل 
قطارات  حم��ط��ة  اإىل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
تابع  وم���ب���ن���ى  ل����ن����دن،  يف  ووت�����رل�����و 
ال��ث��اث��اء، على  �شيتي،  ل��ن��دن  مل��ط��ار 
طرود  على  العثور  ع��ن  تقارير  اإث��ر 

»م�شبوهة« يف املحطة واملطار.
ونقلت »رويرتز« عن ال�شرطة قولها، 
دار  اإىل  رجالها  ا�شتدعاء  جرى  اإن��ه 

الطريان التابعة ملطار لندن.

�صوارع اخلرطوم خالية ا�صتجابة الإ�صراب عام
•• اخلرطوم-وكاالت:

ام�س  اخل��رط��وم،  ال�شودانية  العا�شمة  ���ش��وارع  معظم  بخلو  ن�شطاء  اأف���اد 
الثاثاء، ا�شتجابة لدعوة »جتمع املهنيني« والقوى احلليفة معه، للدخول 

يف اإ�شراب عن العمل ليوم واحد، من اأجل دعم الحتجاجات احلالية.
وكان »جتمع املهنيني ال�شودانيني« قد دعا اإىل اإ�شراب عن العمل الثاثاء، 

يف خطوة نحو »ع�شيان مدين �شامل يهدف ل�شل احلكومة ال�شودانية«.
وقال ن�شطاء، اإن �شوارع يف اخلرطوم وبانت باأم درمان غربي العا�شمة باتت 

خالية من املارة مع التزام اآلف املواطنني بالإ�شراب.
املواد  ونق�س  الأ���ش��ع��ار  ارت��ف��اع  ب�شبب  بدايتها  يف  الحتجاجات  واندلعت 

الأ�شا�شية، ومن ثم حتولت ب�شرعة اإىل دعوات لتنحي الرئي�س الب�شري.
الطوارئ  22 فرباير حالة  ال�شوداين يف  الرئي�س  اأعلن  املظاهرات،  واإث��ر 
اأن��ح��اء ال��ب��اد، وح��ل احلكومة، واإق��ال��ة  حكام ال��ولي��ات وتعيني  يف جميع 

م�شوؤولني من اجلي�س والأجهزة الأمنية بدل منهم.
هذا واأفرج الأمن ال�شوداين ، عن رئي�س حزب املوؤمتر ال�شوداين املعار�س، 
التظاهرات  خلفية  على  العتقال،  من  �شهرين  بعد  وذل��ك  الدقري،  عمر 

املناه�شة حلكم الرئي�س عمر الب�شري.

•• اجلزائر-وكاالت:

يف  اجل����زائ����ري����ني  اآلف  ت���ظ���اه���ر 
اأم�س  اأخ������رى  وم�����دن  ال��ع��ا���ش��م��ة 
العزيز  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س  م��ط��ال��ب��ني 
ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة ب��ال��ت��ن��ح��ي، ف��ي��م��ا حذر 
اأن��ه لن  اأرك���ان اجلي�س م��ن  رئي�س 

ي�شمح بانهيار الأمن.
قال رئي�س اأركان اجلي�س اجلزائري 
الفريق اأحمد قايد �شالح، اإنه لن 
حقبة  اإىل  ال���ب���اد  ب���ع���ودة  ي�����ش��م��ح 
اأن اجلي�س  م��وؤك��دا  ال��دم��اء،  �شفك 

�شيبقى ما�شكا بزمام املقاليد.
واأ�شاف الفريق اأحمد قايد �شالح، 
لدى زيارته الأكادميية الع�شكرية 
لل�شباط يف �شر�شال بولية تيبازة، 
روؤية  الأط��راف يزعجها  بع�س  اأن 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  اآم���ن���ة،  اجل���زائ���ر 
ال���ي���وم مبعرفة  ال�����ش��ع��ب م��ط��ال��ب 
التعامل مع ظروف وطنه،  كيفية 
لن  اجل��زائ��ري  ال�شعب  اأن  م��وؤك��دا 

يفرط بنعمة الآمان.

اجلزائرية  ال��دف��اع  وزارة  واأعلنت 
اأحمد  ال��ف��ري��ق  اأن  ���ش��اب��ق  وق���ت  يف 
الأكادميية  ���ش��ي��زور  ���ش��ال��ح  ق��اي��د 

الع�شكرية ل�شر�شال.
الفريق  »ي��ق��وم  ال��ب��ي��ان:  وج���اء يف 
اأح���م���د ق��اي��د ���ش��ال��ح، ن��ائ��ب وزير 
ال���دف���اع ال���وط���ن���ي، رئ��ي�����س اأرك�����ان 
بزيارة  ال�شعبي،  الوطني  اجلي�س 

الع�شكرية  الأك��ادمي��ي��ة  اإىل  ع��م��ل 
هواري  الراحل  الرئي�س  ل�شر�شال 
بومدين«. واأ�شاف البيان »الزيارة 
الفريق  لل�شيد  �شانحة  �شت�شكل 
ل��ت��ق��ي��ي��م م������دى ت��ط��ب��ي��ق ب���رام���ج 
لقاء  وعقد  بالأكادميية،  التكوين 
هذه  وطلبة  اإط���ارات  مع  توجيهي 

املوؤ�ش�شة التكوينية العريقة«.

•• اليمن-وكاالت:

احلوثي  ميلي�شيات  م��ن  واجل��رح��ى  القتلى  ع�شرات  �شقط 
امل��وال��ي��ة لإي���ران يف غ���ارات للتحالف ال��ع��رب��ي، وم��ع��ارك مع 
غربي  ح��ج��ة،  مبحافظة  ُك�شر  م��دي��ري��ة  يف  ح��ج��ور،  قبائل 

اليمن.
وقالت م�شادر ميدانية اإن طائرات التحالف ا�شتهدفت عربة 
حمملة بالذخائر، وموقعا ع�شكريا، �شرق املندلة مبديرية 

ك�شر، مما اأوقع ع�شرات القتلى واجلرحى.
ب�شقوط  مينية  ميدانية  م�شادر  اأف��ادت  اآخ��ر،  �شعيد  وعلى 
وميلي�شيات  حجور  قبائل  بني  مواجهات  يف  وجرحى  قتلى 

احلوثي املوالية لإيران، يف مديرية ُك�شر.
يف  الليل  �شاعات  خ��ال  دارت  ا�شتباكات  اإن  امل�شادر  وقالت 
اجلبهة ال�شرقية وال�شمالية الغربية يف ُك�شر، تخللها ق�شف 

حوثي مكثف طال القرى والتجمعات ال�شكنية.

املحررة والعمليات فيها حتا�شرها من خم�شة حماور.
الع�شرات  �شتة وم�شرع وج��رح  اأ���ش��ر  ع��ن  امل��ع��ارك  واأ���ش��ف��رت 
من م�شلحي ميلي�شيا احلوثي، وا�شتعادة كميات كبرية من 
نا�شفة  وعبوات  األغام  خم��ازن  وتفكيك  والذخائر  الأ�شلحة 

كانت امليلي�شيا جتهز لزرعها على جبال ووديان باقم.
وكانت قوات اجلي�س اليمني، اأحكمت �شيطرتها الكاملة على 
منطقة  يف  و«احل�شن«  »ال��ق��د«  وقريتي  زي��د«  »قلة  منطقة 

م�شن القد ال�شرتاتيجية مبديرية رازح غرب �شعدة.
ك��م��ا ح���ررت ج��ب��ل امل��ق�����ش��و���س، وج��ب��ال ال�����ش��الت، وجبال 
اجل���وه���رة، وح�����ش��ن احل���م���اد، يف ج��ب��ه��ة ع��اك��ف��ة مبديرية 

ال�شفراء �شرق �شعدة.
وي��ت��ق��دم اجل��ي�����س ال��ي��م��ن��ي، ب��دع��م م��ن ال��ت��ح��ال��ف، يف معقل 
ميلي�شيات احلوثي، من عدة حماور وت�شييق اخلناق عليها 
اأطلق  ع�شكرية  عملية  �شمن  املحافظة،  حترير  ل�شتكمال 

عليها »قطع راأ�س الأفعى".

ملحاولت  ت�شدوا  القبائل  رج���ال  اأن  اإىل  امل�����ش��ادر  واأ���ش��ارت 
ك�شر،  ���ش��رق��ي  ق���رى  ع��ل��ى  لل�شيطرة  للمتمردين  م��ت��ك��ررة 
وا�شتهدفوا املنطقة ب�شاروخ بالي�شتي، مما اأ�شفر عن �شقوط 

�شحايا بني املدنيني.
اإىل ذلك، �شيطرت قوات اجلي�س اليمني، م�شنودة مبقاتات 
حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن، ام�س الثاثاء، على مواقع 
الرئي�س  املعقل  �شعدة  مبحافظة  ب��اق��م  جبهة  يف  ج��دي��دة 

مليلي�شيات احلوثي النقابية، اأق�شى �شمال الباد.
اإن  ال��ربح،  عبده  الركن  العميد  العا�شر  ال��ل��واء  قائد  وق��ال 
األوية اجلي�س الوطني يف حمور »علب« نفذت عملية ع�شكرية 

مباغتة على مواقع ميلي�شيات احلوثي النقابية.
ت�����ش��ف��ي��ة جيوب  اأن ق�����وات اجل��ي�����س مت��ك��ن��ت م���ن  واأو�����ش����ح 
احلوثيني يف »اآل زماح« و »اآل معي�س« وحترير منطقة »اآل 

قرا�س« بباقم.
واعترب العميد الربح، اأن مديرية باقم دخلت يف اإطار املناطق 

ي�ساوي اإجازات القطاع اخلا�ص باحلكومي لتحقيق التوازن بني القطاعني
جمل�س الوزراء يحدد العطالت 
الر�صمية يف 2019 - 2020   

•• اأبوظبي-وام: 

اعتمد جمل�س الوزراء قراراً بتحديد العطات الر�شمية يف القطاع احلكومي لعامي 
ر�شمية مماثلة، ومبا جمموعه  اخلا�س عطات  القطاع  ومنح   ،2020-2019
14 يوم عطلة ر�شمية �شنوية، وذلك بهدف تعزيز التوا�شل بني القطاعني وحتقيق 

التوازن فيما بينهما، ودعم القت�شاد الوطني مبختلف قطاعاته.
و�شي�شاهم القرار يف تنظيم �شري العمل يف القطاعني احلكومي واخلا�س، و�شمان 
اإىل  بالإ�شافة  الدولة،  القطاعات احليوية يف  ب�شكل فعال يف خمتلف  ا�شتمراريته 

تعزيز جاذبية القطاع اخلا�س ودخول املواطنني فيه.
كما �شي�شاهم القرار يف الت�شهيل على املواطنني واملقيمني ومتكينهم من تخطيط 
اإجازاتهم م�شبقاً، وتعزيز وتقوية الأوا�شر الجتماعية بني كافة فئات املجتمع من 
مواطنني ومقيمني من العاملني يف القطاع احلكومي واخلا�س، وذلك يف ظل عدم 

ت�شارب الإجازات بني القطاعني.                          )التفا�شيل �س2(

7 غارات للتحالف الدويل على مواقع داع�ص

»هدنة غري معلنة« يف الباغوز خلروج املدنيني 
•• عوا�صم-وكاالت:

قاد التحالف الدويل ب�شن 7 غارات 
على مواقع داع�س يف قرية الباغوز 

اخر معاقل داع�س يف �شوريا.
وغادر مئات الأ�شخا�س، مبن فيهم 
التي  الأخ����رية  املنطقة  م�شلحون، 
ي�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف 
حيث  ال��ث��اث��اء،  ام�س  �شوريا  �شرق 
ا�شتقبال كبرية  جتمعوا يف منطقة 
من  وفح�شهم  تفتي�شهم  ي��ت��م  ك��ي 

قبل مقاتلني تدعمهم وا�شنطن.
قال بع�س ممن جتمعوا خارج قرية 
الليلة  ينتظرون منذ  اإنهم  الباغوز 
املا�شية عندما غادر املئات الباغوز.

م����ن �����ش����اأن امل����وج����ة الأخ���������رية من 
هزمية  جتعل  اأن  الإج���اء  عمليات 
�شوريا  ق�����وات  اأي������دي  ع��ل��ى  داع�������س 
املدعومة  )ق�����ش��د(  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

اأمريكيا و�شيكة.

وت�������ش���ن���ت روؤي���������ة م���������ش����وؤول����ني من 
الوليات  ت���ق���وده  ال����ذي  ال��ت��ح��ال��ف 
كانوا  اأث��ن��اء فح�س رج���ال  امل��ت��ح��دة 
غادروا الباغوز لتحديد ما اإذا كانوا 

متطرفني اأم مدنيني.
الع�شكرية  العمليات  وت��وق��ف  ه��ذا 

اآخر  �شويا،  �شرقي  الباغوز  بلدة  يف 
معاقل تنظيم داع�س، ب�شكل موؤقت 
ام�����س، ب��ع��د ه��دن��ة غ��ري معلنة بني 
ال����ق����وات ال���ك���ردي���ة امل���دع���وم���ة من 
م�شلحي  م��ن  تبقى  وم��ن  التحالف 

التنظيم.

اأ�سرار جانبية:
هواوي: العالقات بني ال�صني وكندا تت�صّمم

•• الفجر - خرية ال�صيباين

مل يتاأخر رد الفعل.. بعد ثاثة اأيام من موافقة كندا على اإطاق اإجراءات 
ت�شليم مديرة �شركة هواوي اإىل الوليات املتحدة، اتهمت بكني، الثنني، 
اعتقال  قد مت  وك��ان  ال��دول��ة«.  اأ�شرار  و�شرقة  »بالتج�ش�س  اثنني  كنديني 
قليلة  اأي��ام  بعد  دي�شمرب،  يف  ال�شني  يف  �شبافور  ومايكل  كوفريغ  مايكل 
ت��وؤدي تهمة  اأن  وانزهو يف فانكوفر. وميكن  القب�س على منغ  اإلقاء  من 
بال�شجن قا�شية. وميثل هذا الإعان تفاقًما  اإىل عقوبة  التج�ش�س بهما 

جديًدا يف العاقات الدبلوما�شية بني البلدين.)التفا�شيل �س13(

نقطة تفتي�س للراغبني يف مغادرة الباغوز  )رويرتز(

امل�شوؤولة يف ال�شركة ال�شينية مهددة بالرتحيل اىل الوليات املتحدة
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اأخبـار الإمـارات

يف اإطار جوالت �سموه امليدانية تفّقد م�ساريع �سحية وتعليمية و�سكنية لتاأكيد تقدمي خدمات متطورة عالية الكفاءة ملجتمع االإمارات

  حممد بن را�صد يعتمد مليار درهم مل�صاريع البنية التحتية يف الفجرية و400 مليون درهم لبناء جممع �صكني يف خورفكان

الفجرية،  دب��ا  وم��در���ش��ة  دب��ا  �شيح 
احلديثة  امل����دار�����س  من�����وذج  وف����ق 
اإىل خ��ل��ق بيئة  ال��ه��ادف��ة  امل��ع��ت��م��دة 
زة  تعليمية وتربوية حمفزة، ومعزِّ

للم�شاركة املجتمعية.
عن  ����ش���رح  اإىل  ����ش���م���وه  وا����ش���ت���م���ع 
املن�شاآت  م�����ش��اري��ع  م��ن  جم��م��وع��ة 
اإن�شاء  مثل  التنفيذ  قيد  ال�شحية 
الأولية  ال�شحية  للرعاية  مراكز 
والعكامية  ال��ف��ج��رية  م���ن  ك���ل  يف 
بالإ�شافة  وخ��ورف��ك��ان،  واحل����اة 
للحوادث  ق�����ش��م  ا���ش��ت��ح��داث  اإىل 
وتعّرف  الفجرية.  عام  مب�شت�شفى 
اإجناز م�شروع  �شموه على مراحل 
العوينات  يف  ال�����ش��ك��ن��ي  امل���ج���م���ع 
م�شاكن  ي�شم  ال���ذي  ب��خ��ورف��ك��ان، 

ال�����ش��اح��ل ال�������ش���رق���ي.. وي���ع���د من 
وال�شرتاتيجية  امل�شاريع احليوية 

ل�شبكة الطرق الحتادية.
وا�شتمع �شموه من معايل عبداهلل 
وزير  النعيمي  بلحيف  حممد  بن 
�شرح  اإىل  التحتية  البنية  تطوير 
املقرر  امل���������ش����روع  ح�����ول  ���ل  م���ف�������شّ
من  دي�شمرب  خ��ال  منه  النتهاء 
وبتكلفة   ،2019 اجل���اري  ال��ع��ام 
مليون   170 اإىل  ت�شل  اجمالية 
درهم، و�شي�شهم يف تعزيز اإمكانية 
تنقل املركبات اخلفيفة وال�شاحنات 
من  ويقلل  ان�شيابية  اأك��ر  ب�شكل 
بن�شبة  امل�شتغرقة  الرحات  اأزمنة 
م�شافة  يقلل  كما  امل��ائ��ة،  يف   33
ال�شاحل  يف  امل��ق��ط��وع��ة  ال��رح��ات 

خمتلف املناطق ويحقق الن�شجام 
الجتماعي  ال��ت��ج��ان�����س  وي���دع���م 
القت�شادية  الدولة  مكانة  ويعزز 
�شاأنه  الذي من  الأمر  والتجارية، 
القطاعات  مب��خ��ت��ل��ف  الرت�����ق�����اء 
تطلعات  وحت����ق����ي����ق  ال���ت���ن���م���وي���ة 
حكومة الإمارات باأن تكون الدولة 
�شمن الأف�شل عاملياً بحلول العام 
مئوية  لتحقيق  و�شوًل   ،2021

الإمارات 2071.
وقال معاليه اإن توجيهات القيادة 
الر�شيدة تركز على تنمية خمتلف 
التوازن  وحتقيق  ال��دول��ة  مناطق 
بني  التحتية  البنية  م�����ش��اري��ع  يف 
الرئي�شية،  البعيدة واملدن  املناطق 
ي�����ش��اه��م يف حتقيق  ال����ذي  الأم�����ر 

النتهاء  واملقرر  الفجرية،  باإمارة 
العام  الأول من  الربع  منه خال 
ت�شل  اإج��م��ال��ي��ة  بتكلفة   ،2020

اإىل 200 مليون درهم.
ويخدم الطريق ان�شيابية احلركة 
التنقل باملنطقة  املرورية و�شهولة 
احلياة  وج��ودة  ال�شعادة  يحقق  ما 
يف  وي�شهم  واملقيمني،  للمواطنني 
دعم النمو العمراين والقت�شادي 

بال�شاحل ال�شرقي.
تطوير  م�شروع  �شموه  تفّقد  كما 
ورف�����ع ك���ف���اءة وا���ش��ت��ك��م��ال طريق 
خليفة  ال�شيخ  ���ش��ارع  م��ن  مليحة 
باملرحلة  E99 وربطهما  وطريق 
ا�شتكمال  مي��ث��ل  وال�����ذي  الأوىل، 
الرابطة بني مدن  الطرق  ل�شبكة 

اعتمدت اأف�شل املوا�شفات العاملية 
طرق  م���ن  يت�شمنه  مب���ا  لل�شكن 

داخلية وقنوات مائية.
�شموه  اط��اع  اجلولة  �شملت  كما 
اخلا�شة  ال���ع���م���ل  م����راح����ل  ع���ل���ى 
العامة  الإدارة  م��ب��ن��ى  ب���اإن�������ش���اء 
ل�����ش��رط��ة ال��ف��ج��رية وم���رك���ز دفاع 
اجلن�شية  وم���ب���ن���ى  دب�������ا،  م������دين 
حمكمة  اإن�شاء  وم�شروع  والإقامة 

ونيابة دبا الفجرية.
واأك����د م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن حممد 
بلحيف النعيمي اأن دولة الإمارات 
تعمل وفق خمطط �شامل توافقي 
طموح ي�شتهدف تاأمني احتياجات 
م���ن���اط���ق ال�����دول�����ة ك���اف���ة وي������واءم 
يف  التحتية  البنية  منظومة  ب��ني 

ال�شرقي بن�شبة 35 يف املائة.
طاقته  ت�شل  ال��ذي  ويعدامل�شروع 
7200 مركبة/  اإىل  ال�شتيعابية 
����ش���اع���ة يف ك����ا الجت�����اه�����ني، من 
ال���ط���رق ال�����ش��ري��ان��ي��ة ال��ت��ي تخدم 
نقلة  ال�شرقي، و�شيحدث  ال�شاحل 
نوعية يف قطاع النقل واملوا�شات 

باملنطقة.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واط���ل���ع 
اآل مكتوم كذلك  حممد بن را�شد 
ع��ل��ى ع���دد م��ن امل�����ش��اري��ع اخلا�شة 
الطريق  ك���ف���اءة  ورف�����ع  ب��ت��ط��وي��ر 
 - ال�����ش��ارق��ة   -  E88 الحت�������ادي 
�شري  تفقد  كما  م�����ش��ايف،   - ال��ذي��د 
امل�شاريع  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
التعليمية التي �شملت بناء مدر�شة 

•• دبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��د 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي »رع����اه اهلل« ، 
مليار درهم مل�شاريع البنية التحتية 
يف الفجرية، وذل��ك �شمن اخلطة 
 «  2021 –  2017« اخلم�شية 
البنية  تطوير  وزارة  تنفذها  التي 

التحتية يف ال�شاحل ال�شرقي.
400 مليون  ���ش��م��وه  اع��ت��م��د  ك��م��ا 
دره����م ل��ب��ن��اء امل��ج��م��ع ال�����ش��ك��ن��ي يف 
ذاتها،  اخل��ط��ة  �شمن  خ��ورف��ك��ان، 
وع�������رب ب����رن����ام����ج ال�������ش���ي���خ زاي�����د 

لاإ�شكان.
ج���اء ذل���ك يف اإط����ار اجل��ول��ة التي 
زار خالها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ام�س  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
�شمن  وخ�����ورف�����ك�����ان،  ال����ف����ج����رية 
جولت �شموه امليدانية يف املناطق 
الدولة،  من  وال�شرقية  ال�شمالية 
حيث اأكد �شموه اأن عملية التطوير 
الدولة  مناطق  كافة  ت�شمل  التي 
ملتطلبات  وا�شحة  روؤي���ة  وف��ق  تتم 
تتوا�شل  ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل��ة  امل���رح���ل���ة 
بكفاءة  الرتقاء  اأج��ل  من  اجلهود 
والقطاعات  املرافق  �شمن  العمل 
كافة. وقال �شموه » جميع مناطق 
حيوية  م���ن���اط���ق  ه����ي  الإم�����������ارات 
هائلة«..  تنموية  اإمكانات  متتلك 
م�شيفا » م�شاريع البنية التحتية 
لرفاه  و���ش��م��ان��ة  للتنمية  م��ف��ت��اح 
م�شرية  يف  رئي�شي  وع�شب  �شعبنا 

التنمية«.
ال�شحية  »امل�شاريع  �شموه  واأ�شاف 
والتعليمية اأ�شا�س الرتقاء بجودة 
اإىل  ون�شعى  جمتمعنا،  يف  احل��ي��اة 
ملواطنينا  امل��راف��ق  اأف�����ش��ل  ت��وف��ري 

واأكرها تطورا«.
�شتبقى  ال��ت��ن��م��ي��ة   « ���ش��م��وه  وق����ال 
واحدة يف كافة مناطق الدولة لأن 

الروؤية واحدة.. والرتاب واحد«.
�شموه خال اجلولة معايل  رافق 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
وامل�شتقبل  ال��وزراء  جمل�س  �شوؤون 
وم����ع����ايل ال����دك����ت����ور ع����ب����داهلل بن 
حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي���ر 
ال��ت��ح��ت��ي��ة رئي�س  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
زايد  ال�شيخ  برنامج  اإدارة  جمل�س 
ال�شمو  �شاحب  وتوقف  لاإ�شكان. 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي ع��ن��د مبنى 
حمكمة خورفكان باإمارة ال�شارقة 
التقديرية  تكلفته  ت�شل  وال���ذي 
دره����م،  م��ل��ي��ون   50 ح�����وايل  اإىل 
وميتد على م�شاحة اإجمالية تقدر 
األفا  ع�شر  »�شتة   16.5 ب��ح��وايل 

وخم�شمائة« مرت مربع.
الزيارة  ���ش��م��وه خ���ال  ك��م��ا اط��ل��ع 
على م�شروع �شيانة وتطوير ورفع 
ك���ف���اءة ط��ري��ق ح��م��د ب���ن عبداهلل 

امل�شتدامة  وال�����ش��ع��ادة  ال��رف��اه��ي��ة 
الكرمية  احل���ي���اة  ���ش��ب��ل  وت���وف���ري 
حد  على  واملقيمني  ل��اإم��ارات��ي��ني 
�شواء، فيما ت�شكل راحة املواطنني 
احلكومة  اأولويات  اأهم  و�شعادتهم 
الحت�����ادي�����ة. ول���ف���ت م��ع��ال��ي��ه اإىل 
خ���ال  م����ن  ت�����ش��ع��ى  ال�����دول�����ة  اأن 
اإىل  احل��ي��وي��ة  امل�����ش��اري��ع  تنفيذها 
ربط خمتلف التجمعات ال�شكانية 
بع�شا  بع�شها  ال���دول���ة  وم��ن��اط��ق 
ب�����ش��ب��ك��ة ط�����رق ���ش��ري��ان��ي��ة حتقق 
جودة  وتدعم  املرورية  الن�شيابية 
ال��دول��ة يف  ال��ت��ي تن�شدها  احل��ي��اة، 

م�شريتها نحو الريادة العاملية.
خورفكان  حمكمة  مبنى  ويتكون 
ال�����ذي ت��ب��ل��غ م����دة ت��ن��ف��ي��ذه 720 
الرئي�شي  املحكمة  قاعة  من  يوما 
وم��وق��ف ���ش��ي��ارة ال�����ش��رط��ة وغرف 
الرئي�شي  وامل�����دخ�����ل  اخل�����دم�����ات 
للق�شاة  واأخ���رى  اإداري����ة  ومكاتب 
املحاكمة  وق����اع����ات  واخل�����دم�����ات 
وغرفة اجتماعات، ويف اإطار حتقيق 
واملحافظة  امل�����ش��اري��ع  ا���ش��ت��دام��ة 
على البيئة حر�شت وزارة تطوير 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة الع���ت���م���اد على 
البتكارية  واحل���ل���ول  الأ���ش��ال��ي��ب 
والتي  امل�������ش���روع  اأع����م����ال  ���ش��م��ن 
 ،LED شملت اإنارة املبنى بتقنية�
وتركيب جم�شات حركية و�شوئية 
ل��زي��ادة وف��رة ال��ط��اق��ة، اإىل جانب 
ال�شم�شية،  ال�شخانات  ا���ش��ت��خ��دام 
وزي������ادة م�����ش��ت��وى ع����زل اجل����دران 
طريق  م�شروع  وميتد  اخلارجية. 
حمد بن عبداهلل من تقاطع دوار 
النجيمات عند نهاية �شارع ال�شيخ 
ال�شريع«  ال��ف��ج��رية  »دب���ي  خليفة 
ال��ط��ري��ق الحت����ادي  اإىل  و����ش���وًل 
ال�شاحلي  ال����ط����ري����ق   E99-
ال�شرقي، الذي يعترب من امل�شاريع 
الطريق  حل���اج���ة  ن���ظ���را  امل���ه���م���ة، 
الكفاءة،  ورف����ع  ل��ل��ت��ط��وي��ر  امل��ا���ش��ة 
وحتديث  وتو�شعة  هيكلة  واإع����ادة 
ال��ط��ري��ق، الأم����ر ال���ذي ي��زي��د من 
يف  وي�شهم  ال�شتيعابية،  ق��درت��ه��ا 
امل��رك��ب��ات م��ن واإىل  تنظيم ح��رك��ة 
الطريق،  على  اجلانبية  امل��واق��ف 
الأماكن  وتوفري طريق خدمة يف 

املمكنة لذلك.
البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  وح��ر���ش��ت 
تطويرها  خ����ال  م���ن  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
طريق حمد بن عبد اهلل، اإىل رفع 
م�شتوى ال�شامة املرورية للم�شاة، 
للم�شاة  اأنفاق   3 ي�شم  اأنه  خا�شة 
كما  منها،  لكل  م��رتا   70 ب��ط��ول 
الأ�شاليب  تطبيق  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت 
وامل�شتدامة  الب��ت��ك��اري��ة  واحل��ل��ول 
البيئة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ب��امل�����ش��روع 
المطار  مياه  اأث���ار  م��ن  والتقليل 
امل�شاريع،  ا����ش���ت���دام���ة  وحت���ق���ي���ق 
وذلك باإن�شاء �شبكة ت�شريف مياه 
مليمرت،   1200 بقطر  المطار 

مرت. كيلو  وطول 10 

 حممد بن را�سد: 
»م�ساريع البنية التحتية مفتاح للتنمية و�سمانة لرفاه �سعبنا وع�سب رئي�ص يف م�سرية التنمية«

»اأنحاء االإمارات كافة مناطق حيوية متتلك اإمكانات تنموية هائلة« 
»التنمية �ستبقى واحدة يف كافة مناطق الدولة الأن الروؤية واحدة.. والرتاب واحد

»امل�ساريع ال�سحية والتعليمية اأ�سا�ص االرتقاء بجودة احلياة يف جمتمعنا، ون�سعى اإىل توفري اأف�سل املرافق ملواطنينا واأكرثها تطورًا

ي�ساوي اإجازات القطاع اخلا�ص باحلكومي لتحقيق التوازن بني القطاعني

جمل�س الوزراء يحدد العطالت الر�صمية يف 2019 - 2020   
•• اأبوظبي-وام: 

ب��ت��ح��دي��د العطات  اع��ت��م��د جم��ل�����س ال�������وزراء ق������راراً 
الر�شمية يف القطاع احلكومي لعامي 2020-2019، 
ومبا  مماثلة،  ر�شمية  عطات  اخلا�س  القطاع  ومنح 
جمموعه 14 يوم عطلة ر�شمية �شنوية، وذلك بهدف 
تعزيز التوا�شل بني القطاعني وحتقيق التوازن فيما 

بينهما، ودعم القت�شاد الوطني مبختلف قطاعاته.
و�شي�شاهم القرار يف تنظيم �شري العمل يف القطاعني 
فعال  ب�شكل  ا�شتمراريته  و�شمان  واخلا�س،  احلكومي 
بالإ�شافة  الدولة،  يف  احليوية  القطاعات  خمتلف  يف 
املواطنني  القطاع اخلا�س ودخ��ول  تعزيز جاذبية  اإىل 
املواطنني  الت�شهيل على  القرار يف  �شي�شاهم  فيه. كما 
م�شبقاً،  اإجازاتهم  تخطيط  من  ومتكينهم  واملقيمني 
فئات  كافة  بني  الجتماعية  الأوا�شر  وتقوية  وتعزيز 
امل��ج��ت��م��ع م��ن م��واط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني م��ن ال��ع��ام��ل��ني يف 

القطاع احلكومي واخلا�س، وذلك يف ظل عدم ت�شارب 
الإجازات بني القطاعني.

للقطاع  التالية  العطات  اعتماد  على  ال��ق��رار  ون�س 
احلكومي واخلا�س لعام 2019: 

- عطلة مبنا�شبة  �شوال1440   3 – 29 رم�شان   -
عيد الفطر.

وقفة  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ع��ط��ل��ة   -  1440 احل��ج��ة  ذي   9  -
عرفة.

- 10-12 ذي احلجة 1440 – عطلة مبنا�شبة عيد 
الأ�شحى.

ال�شنة  راأ����س  مبنا�شبة  – عطلة   1441 حم��رم   1  -
الهجرية.

– عطلة مرحلة مبنا�شبة يوم   2019 1 دي�شمرب   -
ال�شهيد.

اليوم  مبنا�شبة  عطلة   –  2019 دي�شمرب   3-2  -
الوطني.

كما ن�س القرار على اعتماد العطات التالية للقطاع 
احلكومي واخلا�س لعام 2020: 

ال�شنة  راأ�����س  مبنا�شبة  عطلة   -  2020 ي��ن��اي��ر   1  -
امليادية.

- عطلة مبنا�شبة  �شوال1441   3 – 29 رم�شان   -
عيد الفطر.

وقفة  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ع��ط��ل��ة   -  1441 احل��ج��ة  ذي   9  -
عرفة.

- 10-12 ذي احلجة 1441 – عطلة مبنا�شبة عيد 
الأ�شحى.

مبنا�شبة  مرحلة  عطلة   –  2020 اأغ�شط�س   23  -
راأ�س ال�شنة الهجرية.

– عطلة مرحلة مبنا�شبة يوم   2020 1 دي�شمرب   -
ال�شهيد.

اليوم  مبنا�شبة  عطلة   –  2020 دي�شمرب   3-2  -
الوطني.

14- يوما عطلة ر�سمية �سنوية يف دولة االإمارات
القرار يدعم االقت�ساد الوطني ويرفع اإنتاجية القطاع احلكومي واخلا�ص
ي�ساهم القرار يف دعم التوطني يف القطاع اخلا�ص وزيادة االإقبال عليه من املواطنني



األربعاء    6   مارس    2019  م   -   العـدد  12572  
Wednesday   6   March   2019  -  Issue No   12572

03

اأخبـار الإمـارات
اختتام فعاليات الربنامج التدريبي االأول لبناء قدرات موظفي احلكومة امل�صرية

•• دبي-وام:

التخطيط  ووزارة  وامل�شتقبل  ال����وزراء  جمل�س  ���ش��وؤون  وزارة  اختتمت 
الربنامج  العربية  م�شر  جمهورية  يف  الإداري  والإ����ش���اح  وامل��ت��اب��ع��ة 
التدريبي الأول لبناء قدرات املوظفني احلكوميني التي مت تنظيمها يف 

القاهرة.
ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اإطار  الذي جاء يف  التدريبي  الربنامج  وهدف 
من  وال�شتفادة  احلكومية  ال��ق��درات  تعزيز  اإىل  وم�شر  الإم����ارات  ب��ني 
م�شتوى  حت�����ش��ني  يف  ف��رق��ا  حت���دث  م�شتقبلية  ك����وادر  ل��ب��ن��اء  اخل����ربات 
الإجراءات واملعامات يف القطاع احلكومي مبا ي�شهم يف حتقيق اأهداف 
وروؤية م�شر 2030 وقد ا�شتقطب الربنامج اأكر من 200 منت�شب 

من موظفي 25 وزارة.

ا�شرتاتيجية  حم��اور  العمل  ور���س  اأوىل  يف  التدريبي  الربنامج  وتناول 
م�شر لا�شتدامة ومنهجية واإطار تطوير اخلدمات احلكومية.

مدير  احلياة  وج��ودة  لل�شعادة  التنفيذي  املدير  العبدويل  نا�شر  واأك��د 
اإدارة دعم مراكز �شعادة املتعاملني يف الهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية 
اأحد املدربني يف الربنامج.. اأن املوظفني امل�شاركني يف التدريب اأظهروا 
اإىل  م�شريا  املتعاملني..  اإ�شعاد  يف  نوعية  نقلة  باإحداث  كبريا  اهتماما 
يف  �شت�شهم  وم�شر  الإم���ارات  حكومتي  بني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اأن 
متميزة  خدمات  تقدمي  باأهمية  وعيهم  وتعزيز  املوظفني  ق��درات  بناء 
وجودة  ال�شعادة  م�شتويات  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  م��ا  املتعامل  حم��وره��ا 
احلياة يف املجتمع. وقال املهند�س اأحمد حمبوب مدير اإدارة تنفيذي يف 
خدمة املتعاملني بهيئة الطرق واملوا�شات بدبي الذي �شارك يف تدريب 
املنت�شبني للربنامج.. “ اأ�شعدتني روؤية م�شتوى التفاعل وامل�شاركة من 

قبل املنت�شبني حيث اأبدوا اهتماما كبريا بر�شد وحتليل املعلومات التي 
قدمها الربنامج ما يعك�س نظرتهم الإيجابية مل�شتقبل تطوير خدمات 

موؤ�ش�شاتهم مبا يحقق �شعادة املتعاملني”.
من جانبها قالت منى ح�شن احلكيم مدير عام ال�شوؤون املالية الإدارية 
يف معهد بحوث اأمرا�س العيون التابع لوزارة البحث العلمي يف م�شر “ 
�شكل الربنامج من�شة فاعلة للتطوير وتبادل اخلربات جمعت املوظفني 
احلكوميني من خمتلف املوؤ�ش�شات وقد مت خال الربنامج التعرف على 
اآليات تطوير الهيكل الإداري وكيفية التعامل مع متلقي اخلدمات على 
النحو الذي يرفع من م�شتوى جتربة املتعامل ما تعلمته يف الربنامج 
بداأ ينعك�س على اأ�شلوب تعاملي مع املوارد الب�شرية لدي يف املعهد ب�شورة 
يف  مماثلة  تدريبية  ور���س  تقدمي  واأن���وي  ال��ك��وادر  تطوير  على  ت�شاعد 
موؤ�ش�شتي نظرا للدور الرائع ملثل هذا النوع من املبادرات يف رفع كفاءة 

العاملني”.
ف��وؤاد من مكتب وزير التخطيط بجمهورية  وعرب عاء الدين حممد 
م�شر العربية عن �شعادته بالن�شمام اإىل الربنامج الذي وفر له فر�شة 
ومناق�شة  البيانات  اإىل  املتعاملني  و���ش��ول  ت�شهيل  ح��ول  اأف��ك��اره  ط��رح 
طرق التطبيق املثلى لهذه الأفكار مع موظفني حكوميني من خلفيات 
متنوعة م�شددا على اأهمية مثل هذه الربامج يف حتفيز روح التناف�شية 

الإيجابية والرتقاء بكفاءة املوظفني احلكوميني.
وت�شمل ال�شراكة ال�شرتاتيجية لتحديث العمل احلكومي بني الإمارات 
وم�شر تنظيم �شل�شلة من املبادرات والور�س التدريبية على مدار العام 
وت�شكيل فرق عمل م�شرتكة لتنفيذ امل�شاريع وقد �شهدت ال�شراكة يف هذا 
الإطار اإطاق جائزة م�شر للتميز احلكومي وعقد موؤمتر م�شر للتميز 

احلكومي وتنظيم عدد من الفعاليات امل�شرتكة.

ا�ستقبل رائدي الف�ساء االإماراتيني �سلطان النيادي وهزاع املن�سوري

حممد بن را�صد: �صباب الوطن املت�صلحون بالعلم واملعرفة واالإرادة هم اأركان البنيان وهم للخيل فر�صان وللتميز عنوان

بنظرائهما  اأ���ش��وة  ف�شاء  رائ���دي 
الرواد العامليني.

وبارك �شموه لل�شابني م�شريتهما 
والتوفيق  ال��ن��ج��اح  ل��ه��م��ا  ومت��ن��ى 
ال�شخ�شية  اهدافهما  حتقيق  يف 

ب���ه���ا اأح����ده����م����ا وي����ج����ري خ���ال 
داخ��ل املحطة  اأ�شبوع  وج��وده ملدة 
ال��ت��ي ت����دور ف���وق ك��وك��ب الأر�����س 
كيلومرتا   450 ح��وايل  بارتفاع 
الف�شاء  ح�����ول  ع��ل��م��ي��ة  جت������ارب 

رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
دولتنا  ان  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
ال�شتثمار  يف  الأول����وي����ة  ت��ع��ط��ي 
والتعليم  ال��ع��ل��م  اإىل  وال��ت��ن��م��ي��ة 
قال  كما  ال��ذي��ن  ال�شباب  وتاأهيل 

الف�شاء  حمطة  اىل  امل�شتقبلية 
الدولية املتوقعة يف �شهر �شبتمرب 
النف�شية  ا�شتعدادتهما  و  ال��ق��ادم 
خلو�س  والتدريبية  اجل�شدية  و 
غ��م��ار ه��ذه ال��رح��ل��ة ال��ت��ي �شيقوم 

دولتهما  �شاأن  واع��اء  والوطنية 
م����ن خ�����ال حت��ق��ي��ق امل����زي����د من 
تخدم  ال��ت��ي  العلمية  الإجن�����ازات 

الوطن والإن�شانية جمعاء .
نائب  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  واأك���������د 

والكواكب واجلاذبية وغريها.
الرائدين  من  �شموه  ا�شتمع  وقد 
ال���ت���دري���ب���ات  ح������ول  اي�����ج�����از  اىل 
العلمية والعملية والدرا�شات التي 
ليكونا  توؤهلمها  والتي  اأجرياها 

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي »رع�����اه اهلل« 
ظهر  زع��ب��ي��ل  يف  ���ش��م��وه  ق�شر  يف 
الأ�شبوعي  اإطار جمل�شه  ام�س يف 
وبح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن 
ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ع��ه��د دب���ي و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ مكتوم 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
الف�شاء  رائ���دي  دب��ي  حاكم  نائب 
�شلطان  ال���دك���ت���ور  الإم����ارات����ي����ني 
ال��ن��ي��ادي وه�����زاع امل��ن�����ش��وري من 
ب���ن را����ش���د لعلوم  م���رك���ز حم��م��د 

الف�شاء .
ال�شمو  ����ش���اح���ب  جت�������اذب  وق������د 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
واملن�شوري  ال��ن��ي��ادي  وال��رائ��دي��ن 
اأط���راف احل��دي��ث ح��ول رحلتهما 

تر�شيخ  يف  عليهم  »ن��ع��ول  ���ش��م��وه 
يرتفع  وم�شتدامة  متينة  قواعد 
ف���وق���ه���ا ب����ن����اء ال���ع���ل���م وامل���ع���رف���ة 
والتقدم احل�شاري بكافة ا�شكاله 

والوانه«.
الوطن  �شباب  »اإن  �شموه  واأ�شاف 
واملعرفة  ب���ال���ع���ل���م  امل��ت�����ش��ل��ح��ون 
وهم  البنيان  اأرك���ان  ه��م  والإرادة 
 .. للخيل فر�شان وللتميز عنوان 
�شريوا على بركة اهلل وب��ارك اهلل 

م�شريتكم ».
�شمو  الأ���ش��ب��وع��ي  املجل�س  ح�شر 
ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم 
رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة دب������ي ل���ل���ط���ريان 
الأعلى ملجموعة طريان  الرئي�س 
من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الإم����ارات 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم اىل 
ومعايل  ال�شيوخ  م��ن  ع��دد  جانب 
الوزراء واأعيان الباد والفعاليات 
وكبار  وال��ث��ق��اف��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 

امل�شوؤولني يف الدولة.

حمدان بن زايد يجري ات�صاال هاتفيا برئي�س وفد »الهالل« بجزر القمر ويطلع على مبادرات الهيئة ال�صحية والتعليمية
•• موروين-وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  بتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
ع��ددا من  الهيئة  افتتحت  الإم��ارات��ي،  الأحمر  الهال  هيئة  رئي�س  الظفرة 
الت�شامح  ع��ام   « خ��ال  مبادراتها  �شمن  القمر  ج��زر  يف  التنموية  امل�شاريع 
»وذلك تعزيزا جلهود دولة الإمارات يف تاأهيل البنية التحتية ودعم املجالت 

التنموية يف جزر القمر.
واأجرى �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ات�شال هاتفيا برا�شد مبارك 
ال��ع��ام لقطاع  ن��ائ��ب الأم���ني  ال��ه��ال الأح��م��ر  امل��ن�����ش��وري رئي�س وف��د هيئة 
ال�شوؤون املحلية املوجود حاليا يف العا�شمة القمرية موروين لفتتاح امل�شاريع 
التنموية التي نفذتها الهيئة لتح�شني احلياة ورفع املعاناة عن كاهل ال�شرائح 
ال�شعيفة. واطلع �شموه على مبادرات الهيئة يف املجالت ال�شحية والتعليمية 
هناك،  الإن�شانية  الأو�شاع  جتاه  الهيئة  ا�شتجابة  لتعزيز  املبذولة  واجلهود 

مت  ال��ت��ي  التنموية  امل�شاريع  م��ن  ع��دد  يف  العمل  �شري  على  �شموه  واأط��م��اأن 
تخ�شي�شها لاأ�شقاء يف جزر القمر.

وت�شمنت امل�شاريع - التي مت افتتاحها - اإعادة تاأهيل م�شت�شفى » فومبوين » 
يف جزيرة موهيليني، ودعمه بالأجهزة واملعدات الطبية وا�شتحداث وحدات 

طبية جديدة لرفع كفاءته وتعزيز قدراته الطبية والعاجية.
الإلكرتونية يف جامعة جزر  املكتبة  تاأهيل وحتديث  افتتاح م�شروع  كما مت 

القمر بالعا�شمة موروين لدعم قدراتها التعليمية والأكادميية.
ح�شر مرا�شم الفتتاح وفد الهال الأحمر اإىل جانب عدد من امل�شوؤولني يف 

قطاعي ال�شحة والتعليم يف جزر القمر.
من جانب اآخر .. تفقد وفد الهيئة مركز غ�شيل الكلى يف العا�شمة القمرية 
الوحيد  واأنه  الطبية، خا�شة  والأجهزة  املعدات  احتياجاته من  واطلع على 
يف العا�شمة الذي يقدم خدماته العاجية والطبية ملر�شى الكلى، و�شتقوم 
الهيئة بدعم املركز وتوفري متطلباته �شمن مبادرة » عطايا« لدعم مراكز 

الكلى يف عدد من الدول الأفريقية والآ�شيوية.
واأكد الدكتور حممد عتيق الفاحي الأمني العام لهيئة الهال الأحمر اأن 
م�شاريع جزر القمر مت اإجنازها مبتابعة من �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل 
نهيان، م�شريا اإىل حر�س �شموه على تبني م�شاريع التنمية والإعمار خا�شة 

التي تتعلق بتح�شني حياة الفئات وال�شرائح املحتاجة.
وقال اإن م�شت�شفى فومبوين ي�شطلع بدور كبري يف توفري الرعاية ال�شحية 
ل�شكان اجل��زي��رة لذلك ج��اءت م��ب��ادرة ال��ه��ال الأح��م��ر الإم��ارات��ي ل�شيانة 
امل�شت�شفى وعمل اإ�شافات جديدة لتعزيز قدرته على موا�شلة دوره احليوي 

جتاه امل�شتفيدين من خدماته العاجية والطبية.
واأ�شاف الفاحي اأن افتتاح هذه امل�شاريع احليوية يتزامن مع » عام الت�شامح 
» الذي يج�شد عاملية الر�شالة التي تتبناها الإمارات يف �شبيل اإ�شعاد الب�شرية 
وتخفيف وطاأة املعاناة الإن�شانية، ويوؤكد توجهات القيادة الر�شيدة باأن يعم 
اأخرى  اعتبارات  النظر لأي  ا�شتثناء ودون  الإم��ارات اجلميع من غري  خري 

غري اإن�شانية.
واأو�شح اأمني عام الهال الأحمر« عملنا خال الفرتة املا�شية على تكثيف 
براجمنا الإن�شانية والتنموية �شمن ا�شرتاتيجية متكاملة تهدف اإىل تبني 
امل�شاريع التي حتقق ال�شتدامة يف العطاء وتفي باأغرا�س التنمية الب�شرية 
والتعليم  ال�شحة  خا�شة  احليوية  القطاعات  دعم  خال  من  والجتماعية 
التي يحتاجها  البيئة وغري من اجلوانب الأخرى  املياه واإ�شحاح  وخدمات 

ال�شكان يف املناطق الأكر احتياجا يف الدول ال�شقيقة وال�شديقة«.
القمر  ج��زر  يف  امل�شوؤولني  من  ع��دد  امل�شاريع  ه��ذه  افتتاح  مرا�شم  يف  �شارك 
وقيادتها  الإم��ارات  لدولة  وتقديرهم  �شكرهم  اأعربوا عن  الذين  والأه��ايل 
الإن�شانية  لق�شاياهم  امل�شتمر  ودعمها  معهم  الدائم  وقوفها  على  الر�شيدة 
الإماراتية  الأح��م��ر  الهال  هيئة  تبذلها  التي  اجلهود  اأهمية  موؤكدين   ..
على ال�شاحة القمرية لتخفيف معاناة ال�شكان املحليني وحت�شني ظروفهم 

وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات الإن�شانية يف خمتلف املجالت.

حممد بن زايد 
خالل تقدميه 

واجب العزاء بوفاة 
�سامل حميد بن 
دملوج الظاهري

)وام(
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اأخبـار الإمـارات
هيئة الفجرية لل�صياحة تنظم فعالية نقراأ 

ملجتمع ح�صاري ومت�صامح
•• الفجرية -وام :

حتت  القراءة  �شهر  فعالية  والآث��ار  لل�شياحة  الفجرية  هيئة  نظمت 
عنوان “ نقراأ .. ملجتمع ح�شاري مت�شامح” يف م�شجد البدية الثري 

تزامنا مع �شهر القراءة �شمن الأجندة الوطنية لدولة المارات.
�شارك يف الفعالية عدة مدار�س من خمتلف املراحل الدرا�شية التابعة 
فقراتها  لتقدمي  خورفكان  وح�شانة  التعليمية  الفجرية  مبنطقة 

القرائية وال�شتعرا�شية.
فيها  ���ش��ارك  وتثقيفية  ترفيهية  ف��ق��رات  ع���دة  الفعالية  وت�شمنت 
والجنليزية  العربية  باللغة  لق�شة  ق����راءات  ج��ان��ب  اإىل  الأط��ف��ال 

وم�شابقات ورق�شات بالإ�شافة اإىل ركن التلوين والر�شم.
وتهدف هذه الفعالية اإىل زرع مفهوم القراءة لدى الن�سء وا�شراكهم 
املخزون  واث���راء  العقلية  ق��درات��ه��م  وتنمية  املجتمعية  الفعالية  يف 

املعريف ليكونوا جيا مثقفا.

جامعة الفجرية : منهجية حممد بن را�صد يف تطوير منظومة التعليم بالدولة فريدة ورائدة
•• الفجرية -وام:

اأكد الرقباين معايل �شعيد بن حممد الرقباين امل�شت�شار اخلا�س حلاكم 
الفجرية رئي�س جمل�س اأمناء جامعة الفجرية اأن منهجية �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” يف تطوير منظومة التعليم يف الدولة فريدة ورائدة 
وت�شكل حافزا ملزيد من العطاء والتفاين يف العمل حيث ي�شتمد اجلميع 
الر�شيدة  لقيادتنا  امل�شتنري  الفكر  هذا  خال  من  وطموحهم  حما�شتهم 

املتطلع اإىل غد اأكر اإ�شراقا لأبناء الدولة واملقيمني فيها.
وثمن معاليه زيارة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” لكليات التقنية 
بالفجرية واطاق �شموه نهجنا جديدا يف هذه الكليات عن طريق حتويل 

لدعم  دره��م  مليون  ب�100  �شندوق  واعتماد  اقت�شادية  ملناطق  الكليات 
تخريج �شركات ورجال اأعمال من هذه الكليات بالإ�شافة لتطوير م�شارات 
مهنية ل�65 األف طالب يف قطاعات ال�شيافة والتجزئة والبرتول والغاز 

والعمليات اللوج�شتية.
الم��ارات بتخ�شي�س  �شموه اجليل اجلديد من مدار�س  اعتماد  اإن  وقال 
مليار ون�شف املليار درهم لبناء اأول جمموعة ت�شم خمتربات للت�شميم 
واملرافق  والبيئية  ال�شحية  واملختربات  ال�شناعي  وال��ذك��اء  والروبوتات 
منظومة  تطوير  يف  كبرية  ب�شورة  �شي�شاهم  التخ�ش�شية..  الريا�شية 
وقدرة  متقد  فكر  ع��ن  ينم  م��ا  وه��و  خمرجاته  وحت�شني  ال��ع��ايل  التعليم 
امل�شتقبل وي�شاهم با �شك يف حتقيق خمرجات تعليمية  ا�شت�شراف  على 
عالية اجلودة تنعك�س اإيجابا على قدرة اخلريجني على املناف�شة يف �شوق 

العمل.

برعاية ويل عهد اأبوظبي .. عبداهلل بن زايد ي�صهد افتتاح القمة العاملية للمحيطات 
•• اأبوظبي -وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .. �شهد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ام�س افتتاح فعاليات الدورة ال�شاد�شة 
من القمة العاملية للمحيطات التي تعقد للمرة الأوىل يف ال�شرق الأو�شط يف 
اأكرب دورة لها منذ انطاقها وذلك بدعم من هيئة البيئة – اأبوظبي ودائرة 

التنمية القت�شادية يف اأبوظبي كممثلتني عن حكومة اإمارة اأبوظبي.
ل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  البواردي  اأحمد  بن  الفتتاح معايل حممد  ح�شر حفل 
الدفاع ومعايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة 
ومعايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع ومعايل 
�شارة  معايل  و  اأبوظبي  ل�شرطة  العام  القائد  امل��زروع��ي  خلف  فار�س  اللواء 
حممد  �شيف  وم��ع��ايل  واملعرفة  التعليم  دائ���رة  رئي�س  م�شلم  عي�شى  عو�س 
املبارك  خليفة  رزان  و�شعادة  الإقت�شادية  التنمية  دائ���رة  رئي�س  الهاجري 

الع�شو املنتدب لهيئة البيئة – اأبوظبي وعدد من امل�شوؤولني.
املنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح  نهيان يف  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  وق��ال 
»متثل القمة العاملية للمحيطات التي تقام يف اأبوظبي منا�شبة بالغة الأهمية 
ما  الأو�شط وهو  ال�شرق  الأوىل يف  دورتها  ت�شت�شيف  التي  الإم��ارات  لدولة 
يوفر فر�شة لعر�س جهودنا الرائدة يف حماية البيئة البحرية التي بداأها 
اهلل  طيب   - نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ش�س  ال��وال��د 
ت�شكل  البحرية  وامل��وارد  والبحار  املحيطات  اأن حماية  �شموه  - موؤكدا  ثراه 
اأولوية رئي�شية بالن�شبة لدولة الإم��ارات لتحقيق التنمية امل�شتدامة ونحن 
نعمل ل�شمان اأن يكون منونا القت�شادي ال�شريع قائما ب�شكل ل يوؤثر على 
تنوعنا البيولوجي البحري ونظمنا البيئية الطبيعية والتي تعترب اأ�شا�شية 

ل�شتدامة معي�شة جمتمعاتنا ال�شاحلية.
التناف�شية  الإم��ارات يف جمال  دولة  الذي حققته  »املركز  ان  �شموه  واأ�شاف 
العاملية يف املنطقة وفقا لأحدث موؤ�شر للمحيطات يعك�س التزامنا الرا�شخ 
ينبغي  ال��ذي  الكثري  هناك  ي��زال  ل  لكن  عليها  واملحافظة  البيئة  بحماية 

القيام به«.
وتركز القمة التي ت�شتمر حتى ال�شابع من مار�س اجلاري يف منتجع �شانت 
والإج���راءات  التو�شيات  اأه��م  على  اأبوظبي  يف  ال�شعديات  بجزيرة  ريجي�س 
تعترب  التي  املحيطات  حماية  على  للم�شاعدة  اتخاذها  يجب  التي  الفعالة 

امل�شتدام  الق��ت�����ش��اد  ي�شكل  ح��ي��ث  ال��ع��امل  يف  قيمة  الطبيعية  امل����وارد  اأك���ر 
البيولوجي  التنوع  حلماية  العامل  بلدان  اأم��ام  حقيقية  فر�شة  للمحيطات 

فيها، واملحافظة على اأمنها الغذائي واملناخي.
اإن  والبيئة  املناخي  التغري  الزيودي وزير  اأحمد  الدكتور ثاين  واأك��د معايل 
ق��رون ففي  البحرية منذ ع��دة  بالبيئة  ب�شكل وثيق  الإم���ارات ترتبط  دول��ة 
رئي�شيا  م�شدرا  الأ�شا�شية  امل��واد  ونقل  وال�شيد  اللوؤلوؤ  جت��ارة  كانت  ال�شابق 
�شكان  تعداد  90? من  و  اأبوظبي  يف  ال�شكان  42? من  والآن  هنا  للعي�س 
الدولة يعي�شون يف املناطق ال�شاحلية، وت�شاهم منظومة القت�شاد الأزرق ب� 
68? من اإجمايل الناجت املحلي، وت�شكل مياه التحلية 98? من املياه العذبة 
الدولة  تاأ�شي�س  منذ  الإم��ارات  حكومة  اأدرك��ت  معاليه  واأ�شاف  امل�شتخدمة. 
البحرية، واأهمية احلفاظ  البيولوجي الذي حتظى به بيئتنا  التنوع  مدى 
عليه و�شمان ا�شتدامته، فعملت على حتقيق التوازن بني النمو القت�شادي 
البيولوجي،  وتنوعها  الطبيعية  مواردها  وا�شتدامة  البيئة  على  واحلفاظ 
عرب ا�شرتاتيجيات وخطط وروؤى ومبادرات عدة، منها برنامج تقييم الأثر 
زايد  و�شبكة   ،2030 البحرية  اأبوظبي  وخطة  امل�شاريع،  جلميع  البيئي 
اىل  بالإ�شافة  البحرية،  املياه  ج��ودة  ملراقبة  و�شبكة  البحرية،  للمحميات 
ال�شمكي،  ال�شتزراع  و�شيا�شة  امل�شتدامة،  ال�شمكية  امل�شايد  برنامج  اإط��اق 

واإ�شدار العديد من القوانني والت�شريعات التي حتمي بيئتنا البحرية.
واأ�شار معاليه اإىل اأنه على الرغم من الإجراءات الدولية التي تتخذ لإعادة 
التوزان واحلفاظ على املحيطات اإل اأن حجم ال�شغوطات والتحديات التي 
تتعر�س لها البيئة البحرية كبري للغاية، لذا علينا جميعا توحيد وتكثيف 
تواجهها  التي  امل�شرتكة  التحديات  على  للتغلب  وتريتها  وت�شريع  جهودنا 
بيئتنا البحرية، كتغري املناخ، وال�شيد اجلائر، والتلوث، لفتا اإىل اأن الدولة 
من  نخبة  عرب  للو�شول  ت�شعى  املحيطات  العاملية  القمة  اإ�شت�شافة  وع��رب 
�شناع القرار واخلرباء واملخت�شني العامليني اإىل اآليات وحلول مبتكرة قابلة 
للتنفيذ لتحقيق احلماية الفعالة للبيئة البحرية و�شمان ا�شتدامة تنوعها 

البيولوجي، ل�شمان م�شتقبل اأف�شل لاأجيال احلالية واملقبلة.
و من جانبها اأكدت �شعادة رزان خليفة املبارك، الع�شو املنتدب لهيئة البيئة 
البحرية. البيئية  النظم  حلماية  اجلماعي  العمل  اأهمية  على  – اأبوظبي، 

وقالت: تاأتي اإ�شت�شافة دولة الإمارات لقمة هذا العام يف وقت منا�شب ت�شتعد 
فيه الباد لتويل رئا�شة منظمة الدول املطلة على املحيط الهندي لأول مرة 
منذ بدء ع�شويتها فيها عام 1999، حيث حتتاج هذه الدول اإىل الإ�شهام 

بدور حمدد يف تعزيز �شامة املحيطات التي حتت�شن ما يقارب %90 من 
التجارة العاملية، وحوايل %80 من التجارة النفطية البحرية، عرب ثاث 

ممرات �شيقة يف املحيط الهندي وحده.
واأ�شافت: لقد دخلت حميطاتنا حاليا مفرتق طرق، فم�شاألة التغري املناخي، 
املواطن  وف��ق��دان  املنظمة،  غ��ري  ال�شيد  ال��ب��ح��ر، ومم��ار���ش��ات  م��ي��اه  وت��ل��وث 
من  م��زي��دا  ت�شكل  جميعها  اأ�شبحت  احل��ي��وي  ال��ت��ن��وع  وت��ده��ور  الطبيعية، 
ال�شغوط على احلياة البحرية، ما يعزز احلاجة اإىل اإدارة ال�شغوط الناجمة 

عن حركة التمدن والت�شنيع على حميطاتنا ب�شكل اأكر كفاءة وا�شتدامة.
م��ن ج��ان��ب��ه اأو���ش��ح م��ع��ايل �شيف حم��م��د ال��ه��اج��ري رئ��ي�����س دائ����رة التنمية 
القت�شادية-اأبوظبي اأن القمة العاملية للمحيطات تعد ملتقى مهم و�شرورة 
التي  الطبيعية  وال��روات  امل��وارد  واأ�شباب احلفاظ على  ملحة لبحث طرق 
تزخر بها املحيطات وت�شتفيد منها الدول كافة، ومن ال�شرورة تر�شيخ اأطر 
التعاون بني الدول واجلهات املعنية وت�شافر جميع اجلهود لتعزيز ا�شتدامة 
اأهدافنا  حتقيق  ي�شمن  ومب���ا  امل�شتقبل،  ن��ح��و  ق��دم��ا  للم�شي  امل��ح��ي��ط��ات 
الإقت�شادية. ومن هذا املنطلق، حتر�س دولة الإم��ارات دائما على امل�شاركة 
منها  اإمي��ان��ا  الدولية  والقمم  وامل��ب��ادرات  وامل��وؤمت��رات  املحافل  يف  والتفاعل 
الإمارات  دول��ة  اأن  واأك��د  الطبيعية،  وال���روات  امل��وارد  باأهمية احلفاظ على 
تبنت خطوات ا�شتباقية حلماية حميطاتنا، اإذ اأطلقت جملة من ال�شيا�شات 

الفاعلة واملوؤثرة ملواجهة املخاوف احلالية والتحديات امل�شتقبلية املتوقعة.
واأ�شاف ان انعقاد هذا احلدث العاملي لأول مرة يف اأبوظبي ومنطقة ال�شرق 
واملوؤثرة  الفاعلة  العاملية  اجلهود  يف  للدولة  الريادي  املركز  يوؤكد  الأو�شط 
عامليا.  البحرية  الإيكولوجية  النظم  وحماية  املحيطات  ا�شتدامة  لتعزيز 
عمل  نهج  اعتمدنا  الأم����ام،  اإىل  العاملية  اجل��ه��ود  ه��ذه  ب��دف��ع  منا  وال��ت��زام��ا 
م�شتدام ل�شواطئنا و�شواحلنا راعينا فيه اأهمية تن�شيق الروؤى واجلهود مع 
ال�شركاء واجلهات املعنية. واختتم الهاجري قائا هدفنا هو حتقيق معادلة 
قيادتنا  روؤي��ة  لرتجمة  بيئتنا  و�شامة  القت�شادية  املكا�شب  بني  متوازنة 
الر�شيدة على اأر�س الواقع نحو بناء اقت�شاد م�شتدام، مبا ين�شجم مع اأف�شل 

املعايري الدولية املعمول بها يف هذا الإطار.
اأهمية  اأم��ري موناكو يف مقطع م�شور ع��ن  ال��ث��اين  األ���ربت  وحت��دث الأم���ري 

احلفاظ على املحيطات.
امل�شطربة:  امل��ي��اه  ف��وق  »ج�شر  ب��ع��ن��وان  رئي�شية  ح��واري��ة  ن���دوة  اأق��ي��م��ت  ث��م 
املحيطات  ا�شتدامة  على  توؤثر  التي  الق�شايا  اأب��رز  ناق�شت  املهمة«  حتديد 

حترير  -رئ��ي�����س  ب��ي��دوي�����س  مينتون  زاين  ال��ن��دوة  واأدارت   .2019 ع���ام  يف 
رزان  �شعادة  هم  للمحيطات  �شفراء  خم�شة  و�شمت  الإيكونومي�شت  جملة 
�شو�شي  ومعايل  اأبوظبي،   – البيئة  لهيئة  املنتدب  الع�شو  امل��ب��ارك،  خليفة 
اإندوني�شيا،  يف  الأ�شماك  وم�شائد  البحرية  ال�شوؤون  وزي��رة  بودجيا�شتوتي، 
وجني لوب�شينكو، الأ�شتاذة يف جامعة ولية اأوريغون، وويندي وات�شون رايت، 
العام  الأم��ني  نوكوي،  ونومفويو  فرونتري،  اأو�شن  ملعهد  التنفيذي  الرئي�س 

ملوؤ�ش�شة الدول املطلة على املحيط الهندي.
خال  من  املحيطات  ا�شتدامة  يف  البتكار  دور  على  ال�شوء  القمة  و�شلطت 
جل�شة اأخرى بعنوان »تو�شيع الأفق التكنولوجي«، حيث �شمت اجلل�شة التي 
اأندرو باملر، املحرر التنفيذي يف جملة الإيكونومي�شت، كا من نينا  اأداره��ا 
ومايكل  واملعار�س،  لاأبحاث  اأو�شن  ري��ف  يف  التنفيذي  الرئي�س  جين�شني، 
وثور   ، ف��ودز  فاينلي�س  يف  ال�شريك  واملوؤ�ش�س  التنفيذي  الرئي�س  �شيلدن، 

�شيجفو�شون، الرئي�س التنفيذي يف اآي�شاند اأو�شن كا�شرت.
وركزت الندوة الثالثة التي عقدت خال اليوم على قطاع ال�شحن واأهداف 
العام 2050 الرامية اإىل خف�س ن�شبة الغازات الدفيئة اإىل الن�شف مقارنة 

مب�شتويات العام 2008.
اأي�شا �شرورة الإحال التكنولوجي واأهميته  و�شهدت اجلل�شة التي ناق�شت 
يف حتقيق هذه الأهداف م�شاركة باد دار، نائب الرئي�س التنفيذي لل�شيا�شات 
للنقل  املتو�شط  الأب��ي�����س  البحر  �شركة  يف  احلكومية  وال�����ش��وؤون  البحرية 
رويال  ل�شركة  الإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ج��ول��د���ش��ت��ني،  واآدم  ال��ب��ح��ري، 
واملدير  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب  تاكاها�شي،  و���ش��ي��زو  ك��روز���س،  كاريبيان 

التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات يف �شركة ميت�شوي اأو اإ�س كيه لينز.
ي�شار اإىل اأنه ثمة حاجة ملحة اإىل اتخاذ اإجراءات فورية حلماية املحيطات 
من خال ال�شراكات املحلية والإقليمية والعاملية، وذلك نظرا اإىل نحو 13 
ف�شا  �شنويا،  املحيطات  مياه  تدخل  البا�شتيكية  امل���واد  م��ن  ط��ن  مليون 
ا���ش��ط��ي��اده��ا مب�شتويات غ��ري م�شتدامة  ي��ت��م  ال��ت��ي  الأ���ش��م��اك  ع��ن خم���زون 
حيويا، اآخذين يف عني العتبار اأن ما يقارب من %60 من احلجم الكلي 

للمحيطات يقع خارج نطاق �شيطرة ال�شلطات التنظيمية.
اإزاء  وتوا�شل القمة العاملية للمحيطات دورها الريادي يف التحرك الدويل 
التحديات  ه��ذه  على  ال�شوء  ت�شليطها  بف�شل  املحيطات  ا�شتدامة  تعزيز 
الأكادميية  والقطاعات  وال�شركات  احلكومات  ملمثلي  التعاون  حلول  ودع��م 

ومنظمات املجتمع املدين.

طالب اأكادميية راأ�س اخليمة يح�صلون على 
القاعدة الذهبية لركوب احلافلة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

الأ�شا�شي  للتعليم  اخليمة  راأ����س  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  ط��ال��ب 
للقاعدة  ال�شحيحة  الأ�شا�شيات  الازمة حول  التوعية 
اخلا�شة  واملركبات  املدر�شية  احلافلة  لركوب  الذهبية 
ب���اإدارة  امل����روري  التوعية والإع����ام  ف��ري��ق  تنفيذ  م��ن   ،
املرور والدوريات بالقيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة 
بح�شور عدداً من ممثلي الهيئة الإدارية والتدري�شية يف 
املدر�شة .  وقد تطرق كًا من املازم اأول �شالح ال�شحي 
يرافقه امل�شاعد اأول حمد الكتبي من فريق التوعية على 
العديد من املحاور الهامة الرئي�شية الكفيلة باحلفاظ 
���ش��ام��ت��ه��م و���ش��ام��ة اجل��م��ي��ع ���ش��م��ن احتياطات  ع��ل��ى 
ال�شامة املرورية وقوانني ال�شري واملرور بطريقة �شيقة 
للم�شتهدفني  العمرية  الفئة  م��ع  تتنا�شب  ومب�شطة 
واأبدوا  املحا�شرة  �شهدوا  الذين  الأط��ف��ال  الطلبة  من 
الفريق  وب��نّي   ، ت�شاوؤلت  تفاعًا مع ما مت طرحه من 
املتمثلة  والتعليمات  بالتوجيهات  اللتزام  خماطر عدم 
يف الل���ت���زام ب��ال��ه��دوء داخ����ل احل��اف��ل��ة وع����دم التحرك 
واجللو�س ال�شحيح على الكر�شي املخ�ش�س لهم وعدم 
اإزعاج ال�شائق والمتثال لأوامر امل�شرفة واملحافظة على 

تخريبها  وع��دم  عام  ب�شكل  واملدر�شة  احلافلة  ممتلكات 
وغريها من الأم��ور التي �شت�شمن  لهم �شامتهم من 
احلوادث املرورية عند احرتامهم لقواعد املرور والتقيد 
بالإر�شادات املرورية . واأكد النقيب حممد عبيد �شل�شول 
راأ�س  ب�شرطة  امل����روري  والإع����ام  التوعية  ف��رع  م��دي��ر 
اخليمة باأن الفريق يحر�س خال خطته ال�شنوية اإىل 
املدار�س  �شريحة طلبة  اأكرب عدد ممكن من  ا�شتهداف 
 ، منهم  الأطفال  وخا�شة  العمرية  مراحلهم  باختاف 
حر�شاً منه على توعيتهم يف بداية مراحلهم الدرا�شية 
بع�س  ب��ذل��ك  م�شتخدمني   ، امل���روري���ة  ال�����ش��ام��ة  ح���ول 
ال��ل��وح��ات الإر����ش���ادي���ة ال��ت��ي حت��اك��ي ال���واق���ع احلقيقي 
وامل���وج���ودة ع��ل��ى جم�����ش��م دوري����ة ث��ق��ف امل���روري���ة لبيان 
اإي�شال  وتب�شيط  ت�شهيل  ب��ه��دف  وم��دل��ول��ه��ا  اأهميتها 
، كما يتم توزيع عدد  الفئة  اإىل هذه  الفكرة والر�شالة 
الهيئة  من  احل�شور  على  التوعوية  ال��ربو���ش��ورات  من 
مدار  على  تنفيذها  يتم  وال��ت��ي  والتدري�شية  الإداري����ة 
لتعزيز  الإدارة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  لإب���راز  العام 
التوا�شل  على  وللتاأكيد  املجتمع  يف  وال�شامة  الأم��ن 
التوعية  اأو طلب  اأي م�شكلة  وج��ود  ح��ال  الإدارة يف  مع 

الازمة .

االأر�صيف الوطني يبحث مع ال�صفري البحريني تعزيز التعاون يف االأر�صفة والتوثيق والبحث التاريخي
•• ابوظبي-الفجر:

بحث �شعادة الدكتور عبد اهلل حممد 
الري�شي مدير عام الأر�شيف الوطني 
مع �شعادة ال�شيخ خالد بن عبد اهلل 
البحرين  مملكة  �شفري  خليفة  اآل 
لدى دولة الإمارات العربية املتحدة 
جمال  يف  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  �شبل 
اأ�شاليب جمع ذاكرة الوطن وحفظها، 
املوثقة  التاريخية  البحوث  واأهمية 

يف تعزيز الهوية الوطنية. 
البحريني  ال�����ش��ف��ري  زي�����ارة  ول����دى   
ك��ان يف  الوطني  الأر���ش��ي��ف  اإىل مقر 
الري�شي  ال��دك��ت��ور  �شعادة  ا�شتقباله 
ن�شاأة  �شرحاً مف�شًا عن  ال��ذي قدم 
واأبرز  وت��ط��وره،  الوطني  الأر���ش��ي��ف 
اإجن��ازات��ه يف ظ��ل اله��ت��م��ام امل�شتمر 
الذي يلقاه من �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة،  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء، 
رئ��ي�����س الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي، وجرى 
وتبادل  التوا�شل  تعزيز  �شبل  بحث 
البحرينية  امل����راك����ز  م���ع  اخل������ربات 
البحرين.    مم��ل��ك��ة  ب��ت��اري��خ  امل��ه��ت��م��ة 
وا�شتعر�س الري�شي املهام التي يقوم 

الوطني يف دور الأر�شيف يف املرحلة 
العمل  اإر���ش��اخ  تعتمد  التي  ال��ق��ادم��ة 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  وف���ق  الأر���ش��ي��ف��ي 
الإقليمي  امل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة 
اهتمام  م�����دى  م���ب���ي���ن���اً  وال����ع����رب����ي، 
خططه  مبواكبة  الوطني  الأر�شيف 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة م����ع ت���ط���ل���ع���ات روؤي������ة 

الإمارات 2021. 
اأ�����ش����اد ���ش��ف��ري مملكة  وم����ن ج��ان��ب��ه 
ال��ب��ح��ري��ن ب��ال��ع��اق��ات امل��ت��ي��ن��ة مع 
�شارك  ال�����ذي  ال���وط���ن���ي  الأر����ش���ي���ف 

ال���وط���ن���ي يف جمال  ب��ه��ا الأر����ش���ي���ف 
وثائق  وح��ف��ظ  الأر���ش��ي��ف��ات،  تنظيم 
وزارات الدولة وموؤ�ش�شاتها يف مركز 
اإن�شاوؤه  مت  ال��ذي  والرتميم  احلفظ 
القاعدة  اإىل  �شعادته  واأ�شار  حديثاً، 
واملتطورة  احل��دي��ث��ة  التكنولوجية 
التي يعتمد عليها الأر�شيف الوطني 
يف اأداء مهامه اليومية، واأكد جدوى 
الوطني  الأر����ش���ي���ف  ب���ني  ال���ت���ع���اون 

ومملكة البحرين،
الأر�شيف  ع���ام  م��دي��ر  ���ش��ع��ادة  ورك����ز 

احتفالت  يف  البحرينية  ال�����ش��ف��ارة 
البحرين،  مل��م��ل��ك��ة  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
ونظم معر�شاً لل�شور الفوتوغرافية 
املنامة  يف  ال���ت���اري���خ���ي���ة  وال����وث����ائ����ق 
لأهمية  منوهاً  البحرين،  عا�شمة 
واملحا�شرات  الأر�شيفية،  اخل���ربات 
الأر�شيف  ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة 
ال���ب���ح���ري���ن ويف  ال���وط���ن���ي يف دول������ة 
ال��ت��ي قدمها  امل��ح��ا���ش��رة  م��ق��دم��ت��ه��ا 
الوطني  الأر�شيف  عام  مدير  �شعادة 
ب����ع����ن����وان:  ال����ب����ح����ري����ن  يف مم���ل���ك���ة 

الهوية  ث���ق���اف���ة  »ت���ع���زي���ز  ب���ع���ن���وان: 
ال��وط��ن��ي��ة - جت��رب��ة دول���ة الإم����ارات 
امل��ت��ح��دة من���وذج���اً« والتي  ال��ع��رب��ي��ة 
كانت ت�شتهدف تعزيز ثقافة الهوية 

الوطنية والولء والنتماء.
واأ�شاد �شعادة ال�شفري بدور الأر�شيف 
ال���وط���ن���ي وب���ت���ط���وره، وب��اأه��م��ي��ة ما 
عن  تاريخية  معلومات  من  يقدمه 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
يف  ال��ت��ع��اون  م��ن  مب��زي��د  م�شتب�شراً 

جمال الأر�شفة والتوثيق. 
ملقر  زي��ارت��ه  ال�شفري  �شعادة  واختتم 
رحاب  يف  بجولة  الوطني  الأر�شيف 
���ش��م��ل��ت مكتبة  ال��وط��ن��ي  الأر����ش���ي���ف 
املتعاملني،  اإ�شعاد  وقاعة  الإم���ارات، 
وقاعة ال�شيخ حممد بن زايد للواقع 
الفرتا�شي حيث تابع فيلماً ثاثي 
الأب����ع����اد ب��ت��ق��ن��ي��ة ع��ال��ي��ة ع���ن تاريخ 
دول����ة الإم�������ارات وح��ا���ش��ره��ا واآف����اق 
اإعجابه  �شعادته  واأب��دى  م�شتقبلها. 
بقاعة ال�شيخ زايد بن �شلطان، التي 
املكتوبة،  ال��وث��ائ��ق  م��ن  من���اذج  ت�شم 
الفوتوغرافية  وال�شور  واخلرائط، 
التاريخية، وتوثق ملراحل قيام احتاد 

دولة الإمارات.
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منذر بن �صكر : طموحنا تزويد املناطق البعيدة بامل�صاريع اخلدمية يف 2019 

اقت�صادية راأ�س اخليمة تر�صد 497 رخ�صة وهمية خالل عام 2018

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

�شكر  ب������ن  حم����م����د  م�����ن�����ذر  اأك���������د 
ال��زع��اب��ي م��دي��ر ع��ام دائ���رة بلدية 
راأ������س اخل��ي��م��ة ب����اأن دائ�����رة بلدية 
املناطق  ل��ت��زوي��د   خططا  ت��در���س 
ذات  اخلدمية  بامل�شاريع  البعيدة 
ملواكبة  وذل����ك  وال��ت��م��ي��ز  اجل�����ودة 
وتلبية  امل��ع��ت��م��دة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
والتنمية  ال��ت��ط��ور  يف  ال��ت��ط��ل��ع��ات 
واإجن�����از امل�����ش��اري��ع امل��ع��ت��م��دة لهذا 

العام 2019.
ج������اء ذل������ك مب���ن���ا����ش���ب���ة الف���ت���ت���اح 
اأم�س  ال��غ��ي��ل  مل��ق�����ش��ب  ال��ر���ش��م��ي 
بن  حممد  م��ن��ذر  �شعادة  بح�شور 
راأ�س  �شكر مدير عام دائ��رة بلدية 
مدير  الطنيجي  و�شيماء  اخليمة 
عام اإدارة ال�شحة العامة بالدائرة 
. ووفقا ملا ذكر  الزعابي اأن ان�شاء 
تلبية  اإىل  ي��ه��دف  امل��ق�����ش��ب  ه����ذا 
املناطق  اأهايل  احتياجات  وتي�شري 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

راأ������س اخليمة  اق��ت�����ش��ادي��ة  ت��ع��م��ل 
ع��ل��ى ح��م��اي��ة الأ����ش���واق م��ن بع�س 
امل����م����ار�����ش����ات الق���ت�������ش���ادي���ة غري 
على  املحافظة  اأج��ل  م��ن  ال�شليمة 
بيئة  وت���ط���وي���ر  الأداء  ����ش���ام���ة 
الأعمال يف الإمارة، وذلك بتكثيف 
اإجراءاتها ملحاربة ظاهرة الرخ�س 
ال��وه��م��ي��ة يف الإم�������ارة م���ن خال 
تفتي�شية  وج��ولت  تنظيم حمات 
م�شتمرة ودورية، وفر�س غرامات 

يف حق املن�شاآت املخالفة.
اإدارة  م��دي��ر  ع��ل��ي��ون  في�شل  اأ���ش��ار 
التجارية  واحل����م����اي����ة  ال����رق����اب����ة 
الرخ�س  ظ���اه���رة  ب�����اأن  ب��ال��وك��ال��ة 
املمار�شات  اأه���م  م��ن  ه��ي  الوهمية 
التي تعمل الدائرة على مكافحتها، 
ح��ي��ث ي��ق��دم ب��ع�����س الأف�������راد على 
اإمتام  اإ���ش��دار رخ�����ش��ة، ول��ك��ن بعد 
ع��م��ل��ي��ة م��ع��اي��ن��ة امل���وق���ع م���ن قبل 

املخت�شني  امل��وظ��ف��ني  ت��ع��ي��ني  ع��ن 
البيطريني  والأط���ب���اء  وال��ف��ن��ي��ني 
م���ه���ام  ت�����ق�����دمي  يف  امل���خ���ت�������ش���ني 
الفح�س الطبي للحيوانات، وذلك 

قبل الذبح وبعده.
مدير  الطنيجي  �شيماء  واأك����دت 
افتتاح  اأن  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  اإدارة 
املق�شب اجلديد �شيخفف الزدحام 
ال����ذي ت�����ش��ه��ده م��ق��ا���ش��ب الم����ارة 
الفلية  مق�شب  ومنها   ، الأخ���رى 
اخليمة  راأ�����س  ومق�شب  امل��رك��زي 
على  يخفف  مم��ا  �شوكة  ومق�شب 
املراجعني عناء النتظار الذي كان 
يحدث يف املنا�شبات واأيام الأعياد، 
ظاهرة  على  �شيق�شي  اأن��ه  بجانب 

الق�شابني اجلائلني .
يحتوي املق�شب اجلديد على خط 
الأغنام  )مثل  ال�شغرية  الذبائح 
للذبح  ك��ب��رية  وامل����اع����ز(، و���ش��ال��ة 
وحظرية واأماكن خا�شة ل�شتقبال 

الطلبات املختلفة للمتعاملني.

ت��ن��ف��ي��ذ ال����ع����دي����د م����ن احل���م���ات 
ن�شبة  اأن  عليون  وب��نّي  التوعوية. 
ال��وه��م��ي��ة ق��ل��ت يف عام  ال��رخ�����س 
 2017 ب���ع���ام  م��ق��ارن��ة   2018
 725 ر����ش���د  خ���ال���ه���ا  ال������ذي مت 
رخ�����ش��ة وه��م��ي��ة، وه���ذا م����رّده اإىل 
التي مت و�شعها للحد  الت�شريعات 

من هذه الظاهرة. 
م�شتمرة  الإدارة  ب��اأن  عليون  واأك��د 
اجل�����اري  ال����ع����ام  ح���م���ات���ه���ا يف  يف 
الإم��ارة حلفظها من  اأ�شواق  جتاه 
تعترب  التي  امل�شبوهة،  املمار�شات 
�شخ�س  اأي  ت�����رك  لأن  ج�����ش��ي��م��ة 
اإقامته على مكان ما ول يعمل فيه 
وال�شركة  ال��ف��رد  على  ���ش��رراً  يعد 
اأف����راد املجتمع  وامل��ج��ت��م��ع، ون��ا���ش��د 
ال��دائ��رة يف الإباغ  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
���ش��اح��ب رخ�شة  م��ع��رف��ة  ح���ال  يف 
وه��م��ي��ة عرب  ���ش��رك��ة  اأو  خم���ال���ف 
و����ش���ائ���ل ال��ت��وا���ش��ل امل��خ��ت��ل��ف��ة مع 

الدائرة. 

الإرتقاء  اإىل  دائماً  ت�شعى  البلدية 
على  والتي�شري  اخل��دم��ات  ب��ج��ودة 
املواطن واملقيم �شواء ، مما يج�شد 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة دائ�����رة ال��ب��ل��دي��ة يف 
تقدمي خدمات نوعية وذات جودة 

اجلنوبية البعيدة عن املدينة ممن 
يجدون �شعوبة يف ق�شد املقا�شب 
املدينة خا�شة خال  املتواجدة يف 
عيد  وب��الأخ�����س  والعطل  الأع��ي��اد 
دائ����رة  واأن   ، امل����ب����ارك  الأ����ش���ح���ى 

احلديثة  التقنيات  باأحدث  عالية 
الغيل  مق�شب  يف  احل���ال  ه��و  كما 
الذي مت جتهيزه باأحدث الو�شائل 
الذبح  عمليات  اإمت���ام  يف  ال��ازم��ة 
ف�شًا   ، عليها  املتعارف  املختلفة 

اأ�شفرت  الإم�����ارة وال���دول���ة. وق����د  
 2018 ه���ذه الإج�������راءات يف ع���ام 
جتارية  من�شاأة   497 اإح��ال��ة  ع��ن 
الإج����راءات  لت��خ��اذ  التحقيق  اإىل 
دور  على  عليون  واأث��ن��ى  ال��ازم��ة، 

واحلماية  ال��رق��اب��ة  اإدارة  مفت�شي 
التجارية، يتم اكت�شاف عدم وجود 
حمل  للرخ�شة على اأر�س الواقع، 
مما يعد خمالفة �شريحة ووا�شحة 
للقوانني والأنظمة املعمول بها يف 

جهودهم  ع��ل��ى  الإدارة  م��راق��ب��ي 
احل��ث��ي��ث��ة ال��ت��ي مي��ار���ش��ون��ه��ا طيلة  
تفتي�شية  ج����ولت  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ال���ع���ام 
للمن�شاآت التجارية خال الفرتات 
جانب  اإىل  وامل�شائية،  ال�شباحية 

االإمارات ت�صتعر�س اأمام االأمم املتحدة اإجنازاتها مبجال حماية حقوق االأطفال من اأ�صحاب الهمم 
•• جنيف -وام:

ا�شتعر�س �شعادة عبيد �شامل الزعابي املندوب الدائم للدولة لدى الأمم 
على  الإم���ارات  اإجن���ازات  الأخ���رى يف جنيف  الدولية  واملنظمات  املتحدة 
“ وخا�شة  الع��اق��ة  “ذوي  الهمم  اأ�شحاب  من  الط��ف��ال  حماية  �شعيد 

احلق يف التعليم ومتكينهم.
الإن�شان  الأربعني ملجل�س حقوق  ال��دورة  اأم��ام  الدولة  جاء ذلك يف كلمة 
املنعقدة حاليا يف جنيف يف اإطار الجتماع ال�شنوي املتعلق بحقوق الطفل 
حول حمور “متكني الأطفال ذوي الإعاقة لكي يتمتعوا بحقوق الإن�شان 

املكفولة لهم، بطرق منها التعليم ال�شامل للجميع” .

على  اخل���رباء  اإىل  بال�شكر  كلمته  م�شتهّل  يف  ال�شفري  ���ش��ع��ادة  ت��ق��ّدم  و 
التعليم حلما مل  فيه  ي��زال  ل  وق��ت  تاأتي يف  والتي  القيمة  مداخاتهم 
درا�شة  اإليه  تو�شلت  ح�شبما  الإعاقة  ذوي  الأطفال  ملايني  بعد  يتحقق 
ذوي  الأط��ف��ال  بني  الفجوة  اأن  اإىل  ت�شري  والتي  ال��دويل  للبنك  حديثة 
من  عوامل  عدة  ب�شبب  كبري  ب�شكل  ارتفعت  قد  املعاقني  وغري  الإعاقة 
عدم  ال��ع��ام  التعليم  ن��ظ��ام  م��ن  الإع��اق��ة  ذوي  املتعلمني  ا�شتبعاد  بينها: 
م�����ش��وؤول��ي��ة امل���دار����س ع��ن الل���ت���زام ب��ال��ق��وان��ني وال�����ش��ي��ا���ش��ات ذات ال�شلة 
بالأطفال ذوى الإعاقة ونق�س املوارد الذي تعاين منه املدار�س ملواجهة 

ق�شايا الإعاقة بالن�شبة لاأطفال.
الدولة  امل��ج��ال حيث و�شعت  ه��ذا  الإم����ارات يف  اإجن����ازات  �شعادته  واأب���رز 

�شيا�شات تقوم على مبداأ “ لكل طفل احلق يف التعليم” وق�شت قوانينها 
الحتادية باإلزامية التعليم لت�شمل املراحل التعليمية كافة و�شوًل ل�شن 
ذوي  الأطفال  فئة  والفتيات مبن فيهم  الأطفال  الثامنة ع�شرة جلميع 
 People/ الإعاقة اأو اأ�شحاب الهمم كما ٌيطلق عليهم يف دولة الإمارات

./of determination
كما اأكد �شعادته اأن دولة الإمارات تدعم اخلدمات التعليمية عن طريق 
اأحدث الو�شائل الإلكرتونية فيما يتعلق بالت�شجيل يف املدار�س احلكومية 
�شة لتعليم ذوي الحتياجات والتي  اأو يف بع�س املدار�س اخلا�شة املخ�شّ
الحتياجات  ل��ذوي  خ�شي�شاً  م�شّممة  وب��رام��ج  ح�ش�شاً  بع�شها  ت��وّف��ر 
تدريبية  ب��رام��ج  ع���دة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ت��ط��رح  ك��م��ا  اخل��ا���ش��ة.. 

اأمورهم  ومرافق ت�شتهدف تلبية حاجات الأطفال ذوي الإعاقة واأولياء 
ومدر�شي ريا�س الأطفال.

الأ�شخا�س  للتعامل مع  اإر���ش��ادات  ت�شمل  الربامج  اأن هذه  �شعادته  ون��ّوه 
ذوي الإعاقة الب�شرية وال�شمعية وبرامج حتديد املواهب والتعرف على 
بالإ�شافة  الأطفال  يعانيها  التي  اللغة  وا�شطرابات  لل�شم  الإ�شارة  لغة 
اأولياء الأمور يف التعامل مع حالة الطفل وتوجيههم اإىل  اإىل م�شاعدة 
م�شادر توفر لهم خدمات دعم منا�شبة حلالة طفلهم عاوة على دعم 
الأطفال  يحرزه  ال��ذي  التقدم  وتقييم  ملتابعة  خم�ش�شة  ملراكز  ال��وزارة 
ذوي الإعاقة قبل وبعد الإدماج يف املدار�س بهدف تفعيل دورهم التنموي 

يف املجتمع ب�شكل كامل.

حاكم عجمان ي�صتقبل ذياب بن حممد بن زايد
•• عجمان-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  و�شمو  عجمان  ح��اك��م 
بديوان احلاكم ام�س �شمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اإدارة �شركة الحتاد للقطارات حيث  اأبوظبي رئي�س جمل�س  دائرة النقل يف 

تبادل �شموهم الأحاديث حول الق�شايا التي تهم الوطن واملواطنني وم�شرية 
القيادة  ظ��ل  يف  كافة  امل��ج��الت  يف  ال��دول��ة  ت�شهدها  التي  ال�شاملة  التنمية 
 « الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة 

حفظه اهلل ».
» قطار الحتاد  اآخر م�شتجدات م�شروع  اللقاء على  واطلع �شموهما خال 
» وما مت تنفيذه يف املرحلة املا�شية .. وا�شتمع اجلميع اإىل �شرح واف حول 

الثانية  اإجن��ازه من درا���ش��ات للمرحلة  امل�شروع وم��ا مت  اأه��داف وفوائد ه��ذا 
والتي  الثانية  املرحلة  �شري  وخ��ط  بالدولة  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق 
�شرتبط الغويفات بالفجرية، ويتم حاليا درا�شة عدد من امل�شاريع امل�شتقبلية 
ل�شتكمال ال�شبكة والتي ت�شم خط احلمرية وخط الزوراء يف اإمارة عجمان.  
التنمية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  بن حميد  عبدالعزيز  ال�شيخ  اللقاء  . ح�شر 
ال�شياحية وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط 

عجمان  وجمارك  ميناء  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  عبداهلل  بن  حممد  وال�شيخ 
ال�شيوخ  بديوان احلاكم وعدد من  امل�شت�شار  ال�شرفاء  امني  و�شعادة عبداهلل 
و�شعادة �شامل �شيف املطرو�شي نائب مدير الديوان وعدد من روؤ�شاء ومدراء 
�شمو حاكم عجمان  الغفلي مدير مكتب  الدوائر و�شعادة طارق بن غليطه 
و�شعادة يو�شف حممد النعيمي مدير عام الت�شريفات وال�شيافة وفريق عمل 

م�شروع �شركة الحتاد للقطارات وكبار امل�شوؤولني.

افتتاح حديقة النباتات املحلية مبدينة غياثي
•• الظفرة -الفجر:

غياثي  مبدينة  املحلية  النباتات  حديقة  الظفرة  منطقة  بلدية  افتتحت 
وذلك يف اإطار فعاليات اأ�شبوع الت�شجري التا�شع والثاثني حتت �شعار بيئة 
الت�شامح، مب�شاركة  الغاف رمز  خ�شراء م�شتدامة، حيث مت زراعة �شجرة 
مربع  مرت   16،132 احلديقة  م�شاحة  وتبلغ  امل��دار���س.  وطالبات  طاب 
ال��زه��ر، الأرط���ا،  ال��ظ��ف��رة، احل��رم��ل،  ال��رغ��ل،  ن��ب��ات��ات حملية مثل  وت�شم 

والع�شرج.
ويهدف اأ�شبوع الت�شجري اإىل ابراز غر�س املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، واهتمام قيادتنا الر�شيدة باملحافظة على 
املوروث النباتي املحلي. وا�شراك فئات املجتمع واأ�شحاب الهمم يف فعاليات 
اأ�شبوع الت�شجري وتعزيز دورهم يف ن�شر الرقعة اخل�شراء واملحافظة عليها. 
وتطبيق التقنيات الذكية والبتكارات املتميزة واأف�شل املمار�شات يف جمال 

الت�شجري والزراعة التجميلية.  

�صرطة راأ�س اخليمة تكرم االأف�صل اأداء ومتيزا
•• راأ�س اخليمة- الفجر:

العمليات  اإدارة  مدير  النقبي  �شليمان  علي  العقيد  اأك��د 
لروؤية  جت�شيد  ه��و  ال��ت��ك��رمي  اأن  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  ب�شرطة 
منت�شبي  م��ن  امل��ك��رم��ني  ت�شجيع  يف  ال�����ش��رط��ي��ة  ال��ق��ي��ادة 
ال�شرطة، لبذل املزيد من اجلهد املتميز والعطاء املثمر، 
من خال تقدمي اأف�شل اأداء متميز ي�شهم يف حفظ الأمن 
الأمر  الأم��ن��ي��ة،  بامل�شئولية  ال�شعور  وي��ع��زز  والن�شباط 
الوطني  الواجب  اإىل تر�شيخ مفهوم  ب��دوره  ي��وؤدي  ال��ذي 

لدى الكادر ال�شرطي.
ج���اء ذل���ك خ���ال ت��ك��رمي ���ش��ع��ادة ال��ع��ق��ي��د ع��ل��ي النقبي، 
خال  الإدارة  يف  املتميز  والجن���از  الأداء  ف��ئ��ات  لأف�شل 
�شهر يناير 2019، حيث مت تكرمي الق�شم املميز ) ق�شم 
اإبراهيم  ال��رائ��د  املميز  وال�شابط   ،) وال��ك��وارث  الأزم���ات 

جا�شم  النقيب  املميز  امل��ي��داين  وال�شابط  ل��ي��واد،  يو�شف 
علي اخلاطري، واملوظف املميز ال�شرطي اأول ح�شن اأحمد 
مبارك الأحمد، واملوظف امليداين املميز امل�شاعد اأول خالد 
يو�شف دروي�س، وذلك نظري جهودهم املتميزة يف اأداء املهام 
اأ�شاد مدير  املوكلة لها بدقة و�شرعة وتفاٍن واخا�س. و 
املكرمني  بجهود  اخليمة،  راأ���س  ب�شرطة  العمليات  اإدارة 
داعياً  وات��ق��ان،  بكفاءة  وال��واج��ب��ات  املهام  اأداء  يف  املتميزة 
ال�شرطي،  العمل  يف  التميز  م�شرية  موا�شلة  اإىل  اإي��اه��م 
مثمناً على دورهم الفّعال يف ارتقاء العمل الأمني يف اإدارة 
م�شيفاً  املهنية،  بامل�شئولية  �شعورهم  بف�شل  العمليات، 
باأن هذا التكرمي قد جاء انطاقاً من منهجية التكرمي 
املنت�شبني  لتحفيز  اخليمة،  راأ���س  �شرطة  تعتمدها  التي 
املتميزين يف خمتلف املجالت ال�شرطية، ملا يبذلونه من 

جهد متفرد واإخا�س يف العمل.
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•• اأبوظبي-الفجر: 

ممثلة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  تنظم 
مب���رك���ز ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة زاي�����د حملة 
م�شتوى  رفع  ت�شتهدف  الأم��د  طويلة 
املدار�س  طلبة  لدى  املجتمعي  الوعي 
امل��ظ��ه��ر العام  ب�������ش���اأن احل���ف���اظ ع��ل��ى 
والبيئة، حيث تاأتي هذه احلملة حتت 
مدينتنا(  على  لنحافظ  )م��ع��ا  �شعار 
الدرا�شية  ال�شنة  نهاية  حتى  وت�شتمر 

احلالية.
هذا  زاي��د  مدينة  بلدية  مركز  وينفذ 

اجل������زء م����ن احل���م���ل���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
يا�س”  ب��ن��ي  ���ش��ري  “مدر�شة  ط���اب 
وال�����ش��رك��اء ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني ممثلني 
ال��ب��ي��ئ��ة، ومركز  اأ����ش���دق���اء  ب��ج��م��ع��ي��ة 
)تدوير(،  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي 
وتركز احلملة على حمورين مهمني 
العام  املظهر  على  املحافظة   : وه��م��ا 
التعامل  وكيفية  والنفايات  للمدينة، 
معها حيث بلغ عدد الطلبة امل�شاركني 
طالبا.   350 احل��م��ل��ة  اأن�����ش��ط��ة  يف 
واأ����ش���ار امل��رك��ز اأن����ه ���ش��ي��وا���ش��ل تنظيم 
حمات توعوية خارجية بالتعاون مع 

اأهايل  ال�شكان  اإىل  موجهة  ال��ط��اب 
منطقة حممد بن زايد وبالتعاون مع 
كما   ، البيئة”  و”اأ�شدقاء  “تدوير” 
اإىل  ميدانية  زي����ارات  امل��رك��ز  �شينظم 
عدد من املدار�س .  واأكد مركز بلدية 
على  تنطوي  احلملة  اأن  زاي��د  مدينة 
العديد من الأهداف منها على �شبيل 
التعاون مع  : تعزيز  املثال ل احل�شر 
اأج��ل احلفاظ  الأخ��رى من  املوؤ�ش�شات 
على املظهر العام، رفع م�شتوى الوعي 
البيئة  ب�شاأن  الطاب  لدى  املجتمعي 
وامل��ظ��ه��ر احل�����ش��اري ل��ل��م��دن، خف�س 

خطة  تفعيل  وامل�����ش��وه��ات،  امل��خ��ال��ف��ات 
التواجد البلدي، تعزيز قيم امل�شوؤولية 
املرافق  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
العامة )احلدائق وغريها من املرافق 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة(، غ��ر���س وت��ع��زي��ز �شلوك 
ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة ل���دى ج��م��ي��ع فئات 

املجتمع من خال طلبة املدار�س.
احلملة  ه������ذه  اأن  امل����رك����ز  واأو�������ش������ح 
ال��ت��ط��وع��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى  مظهر 
املرحلة  م��راح��ل:  بثاث  مت��ر  املدينة 

الأوىل ) التوعية داخل املدار�س(، 
ال��ت��وع��ي��ة خارج  ال��ث��ان��ي��ة: )  امل��رح��ل��ة 

امل���دار����س( وه���و ع��م��ل م��ي��داين ي�شمل 
ح����م����ات ن����ظ����اف����ة، ون����ق����ل امل���ع���رف���ة 
املدار�س  اإىل  ال�شحيحة  وال�شلوكيات 
 ،) ،وغ��ريه��ا  امل�شاركة  ال��غ��ري  الأخ���رى 
حفا  فت�شمل  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة  اأم����ا 
من  لكل  وتكرميا  ومعر�شا  ختاميا، 
احلملة  ه��ذه  اإجن���اح  يف  ي�شاهم  �شوف 
املجتمعية التطوعية. وتزخر احلملة 
اإقامة  منها  الأن�����ش��ط��ة  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 
ور������س ع��م��ل ت���وع���وي���ة ت�������ش���ارك فيها 
اللجنة الطابية والبلدية، وال�شركاء، 
اأجل  م��ن  مدر�شية  اإذاع����ة  تخ�شي�س 

والتثقيفية  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ر���ش��ائ��ل  ب��ث 
واإقامة  ال��ع��ام،  واملظهر  البيئة  ب�شاأن 
“تدوير”  ق���ب���ل  م����ن  ع��م��ل��ي��ة  ور�������س 
وتنفيذ  ال���ط���اب،  ت��وع��ي��ة  ت�����ش��ت��ه��دف 
مثل  املدر�شة  خ��ارج  ميدانية  حمات 

املناطق(،  م��ن  ع���دد  تنظيف  ح��م��ات 
الكتابة  ظاهرة  ملواجهة  حملة  وت�شم 
وزي����ارات  اجل�����دران،  ع��ل��ى  الع�شوائية 
اإقامة  ب���ه���دف  اأخ������رى  م����دار�����س  اإىل 
ور������س ع���م���ل، وك���ذل���ك ت��ن��ظ��ي��م ور����س 

الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  ت�شتهدف  عمل 
التوعوية  امل����ن���������ش����ورات  وط���ب���اع���ة   ،
والإر����ش���ادي���ة وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ، الأف����ام 
معر�س  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ت��وع��وي��ة، 

توعوي ، وم�شرحية توعوية .

•• اأبوظبي-وام: 

مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل  اأك��د 
ما  اأن  ال��ت�����ش��ام��ح  وزي������ر  ن���ه���ي���ان  اآل 
بني  الت�شامح  تعزيز  “م�شروع  حققه 
واخلا�شة..على  احلكومية  امل��دار���س 
ت�شاهم  مبهرة  نتائج  زايد” من  نهج 
والتعاي�س  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف 
ال�����ش��ل��م��ي ب���ني ط����اب امل����دار�����س على 
ولغاتهم  العمرية  مراحلهم  اختاف 
وم�شتواهم الجتماعي. وقال معاليه 
يعد  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  حتقق  م��ا  اإن 
عليه  ال��ب��ن��اء  مي��ك��ن  حقيقيا  اإجن�����ازا 
م��ث��م��ن��ا ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر ب���ني وزارت����ي 
هذا  يف  والتعليم  والرتبية  الت�شامح 
امل��ج��ال وال���ذي ك��ان ل��ه اأب��ل��غ الأث���ر يف 
هذا  م��ن  ال�شامية  الأه����داف  حتقيق 
امل�شروع الرائد. جاء ذلك خال تفقد 
التي  والأف���ك���ار  للم�شروعات  معاليه 
امل���دار����س احلكومية  ط���اب  اأجن���زه���ا 
واخل���ا����ش���ة امل�������ش���ارك���ة يف امل�������ش���روع. 
مدر�شة  م�����ش��رح  اإىل  معاليه  وت��وج��ه 
يا�س باأبو ظبي يرافقه معايل ح�شني 
الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي  اإبراهيم  بن 
ال�شابري  ع��ف��راء  و���ش��ع��ادة  والتعليم 
الت�شامح  وزي���ر  مبكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
املديرة  ال�شام�شي  علي  لبنى  و�شعادة 

املدر�شية  العمليات  لقطاع  التنفيذية 
التنفيذي  املدير  النعيمي  اهلل  وعبد 
وقيادات  للت�شامح  الوطني  للربنامج 
واأولياء  وال��رتب��ي��ة  الت�شامح  وزارت����ي 
اأم�������ور ال����ط����اب وم��������دراء امل����دار�����س 
احلكومية واخلا�شة وعدد من ممثلي 
اخلا�س  الربنامج  مل�شاهدة  اجلاليات 
عرو�شا  ت�����ش��م��ن  ال�����ذي  ب��الح��ت��ف��ال 
منوعة قدمها طاب املدار�س اإ�شافة 
تطور  ي��ر���ش��د  ت�����ش��ج��ي��ل��ي  ف��ي��ل��م  اإىل 
امل�����ش��روع وخ��ط��وات ال��ت��ع��اون ال��ت��ي مت 
يطلق  اأن  قبل  ثمارها  واأه��م  اإجنازها 
املدار�س  طلبة  بني  الفورمول  �شباق 

الذين �شمموا �شيارتهم باأنف�شهم.

ال�شيخ نهيان بن مبارك  واأكد معايل 
“ ت��ع��زي��ز ال��ت�����ش��ام��ح بني  اأن م�����ش��روع 
املدار�س احلكومية واخلا�شة بالدولة 
التاآخي  حتقيق  على  يركز  “ والذي 
م��ب��ادرات م�شرتكة  م��ن خ��ال تنفيذ 
الطاب  م�شتوى  ع��ل��ى  الت�شامح  يف 
الأمور  واأولياء  والإداري���ني  واملعلمني 
الأفكار  ت��ب��ادل  م�شتوى  على  وك��ذل��ك 
الأن�شطة  خ������ال  م����ن  واخل����������ربات 
امل���در����ش���ي���ة ال���ا����ش���ف���ي���ة وال����ربام����ج 
ال���ت���ط���وع���ي���ة وم�������ب�������ادرات اخل����دم����ة 
لطاب  الفر�شة  تتاح  بحيث  العامة 
امل����دار�����س احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ش���ة كي 
وميار�شوا  م��ع��ا  وي��ع��م��ل��وا  ي��ت��ع��ل��م��وا 

خال  وم��ن  معا  املدر�شية  الأن�شطة 
ذل������ك ي���ت���ع���ل���م���ون ال���ق���ي���م وامل�����ب�����ادئ 
بالت�شامح  املرتبطة  ال�شلوك  وقواعد 
املخل�س  ال�شعي  اإط���ار  يف  والتعاي�س 
ويف  الإن�شانية  القيم  لإع��اء  واجل��اد 
القلب منها الت�شامح الذي ميثل اأحد 
تاأ�شي�س  م��ن��ذ  املجتمع  مم��ي��زات  اأه���م 
ال���دول���ة ع��ل��ى ي���د امل��غ��ف��ور ل���ه ال�شيخ 
اهلل  نهيان طيب  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
ث��راه ال��ذي ك��ان النموذج وال��ق��دوة يف 

الت�شامح والتعاي�س وقبول الآخر.
التي  الكبرية  باجلهود  معاليه  واأ�شاد 
ب��ذل��ه��ا امل���در����ش���ون وال���ق���ائ���م���ون على 
الكبري  احل��م��ا���س  مثمنا   .. امل�����ش��روع 

للم�شاركني  ال��ط��اب  م��ن  مل�شه  ال��ذي 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  امل���دار����س  م���ن 
دافعا كبريا للمزيد من  وهو ما يعد 
من  الت�شامح  يحول  ال��ذي  اخلطوات 
اإىل  تعزيزها  اإىل  دائ��م��ا  ن�شعى  قيمة 
نهج حياة داخل املدار�س. واأكد معاليه 
م�شتقبا  لنا  ي�شمن  النهج  ذل��ك  اأن 
م�شتوى  على  لي�س  ومزدهرا  م�شرقا 
الإم���ارات فقط واإمن��ا يف رب��وع العامل 
رجال  ه��م  الطلبة  ه���وؤلء  لأن  اأج��م��ع 
الت�شامح  ..فغر�س  و�شناعه  امل�شتقبل 
ب����دل ع���ن العنف  وال��ت��ع��اي�����س ف��ي��ه��م 
ال�شراع  عن  ب��دل  والتعاون  والتنمر 
بناة  ب��ح��ق  �شيكونون  اأن��ه��م  ���ش��ك  ف��ا 
اأن  معاليه  واأو�شح  امل�شرق.  امل�شتقبل 
الت�شامح يف الإمارات هو جزء ل يتجزاأ 
من القوة الناعمة للدولة ويقوم على 
بحيث  اجل��م��ي��ع  ب��ني  الن�شط  احل����وار 
واملعلومات  الأف��ك��ار  ت��ب��ادل  ميار�شون 
اإىل  ب��اح��رتام  وال�شتماع  ال�شحيحة 
والتعاي�س  الآخ����ري����ن  واآراء  اأف����ك����ار 
والأخوة  ال�شداقة  من  جو  يف  معهم 
ال��ب��داي��ة مع  اأن  وال�������ش���ام.. م���وؤك���دا 
امل���دار����س ح��ق��ق��ت ن��ت��ائ��ج م��ب��ه��رة واأن 
العمل م�شتمر يف كافة املوؤ�ش�شات ومع 
التعاي�س  ليكون  املجتمع  فئات  كافة 
والتعاون هو منهج اجلميع من اجل 

اأن  اإىل  ون��ب��ه  للجميع.  اف�����ش��ل  ح��ي��اة 
يف  للت�شامح  الوا�شحة  املفاهيم  ه��ذه 
الإمارات توؤكد اأن التعليم له دور مهم 
يف اإعداد الطالب كي يعي�س حياته مع 
الآخرين يف �شام ووفاق فالتعليم اأداة 
الجتماعي  ال�شلوك  لتنمية  اأ�شا�شية 
والحرتام  الفهم  وحتقيق  املت�شامح 
من  املختلفة.  واحل�شارات  للثقافات 
احلمادي  ح�شني  معايل  اأ���ش��اد  جانبه 
باجلهود  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزي�����ر 
ال�شيخ  بها معايل  التي يقوم  الكبرية 
نهيان بن مبارك لتعزيز قيم الت�شامح 
الإم����ارات����ي وخارجه  امل��ج��ت��م��ع  داخ����ل 
ب���ط���رح ����ش���ورة امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي 
املرحب باجلميع والذي يعد منوذجا 
فريدا يف الت�شامح والتعاي�س.. موؤكدا 

اأن التعاون ال�شرتاتيجي بني وزارتي 
اإىل توعية  والت�شامح يهدف  الرتبية 
الطاب وتعزيز قيم الت�شامح لديهم. 
بني  “ التاآخي  م�شروع  اأن  اإىل  واأ�شار 
امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة على 
نوفمرب  يف  انطلق  الذي  نهج زايد” 
التعاون  هذا  ثمار  اأح��د  املا�شي ميثل 
اأن هذا امل�شروع  ال�شرتاتيجي موؤكدا 
اأف����ك����ار م��ب��ت��ك��رة تعزز  اع���ت���م���د ع���ل���ى 
الطاب  ب���ني  وال���ت���وا����ش���ل  ال���ت���ع���اون 
واملدر�شني واأولياء الأمور من خمتلف 
اجلن�شيات يف اإطار الربامج والأن�شطة 
بداية  ميثل  حتقق  ما  واأن  التعليمية 
يف  عليها  وال��ب��ن��اء  ا�شتثمارها  مي��ك��ن 
املخل�شة  باجلهود  واأ���ش��اد  امل�شتقبل. 
مل��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك اآل 

القيم  لتعزيز  الت�شامح  وزي��ر  نهيان 
املجتمع.  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  ل��دى  ال�شامية 
�شارك يف الحتفال طاب من املدار�س 
يا�س  احل���ك���وم���ي���ة مم��ث��ل��ة مب���در����ش���ة 
ومدر�شة الدانة ومدر�شة حمدان بن 
امل��دار���س اخلا�شة ممثلة  زاي���د، وم��ن 
ومدر�شة  اخلا�شة  الهندية  باملدر�شة 
اجلالية  ومدر�شة  الربيطانية  جي�س 
الأم���ري���ك���ي���ة ال����ذي����ن مي���ث���ل���ون اأح����د 
املدار�س  بني  التاآخي  “م�شروع  ثمار 
ع��ل��ى نهج   .. احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ش���ة 
زايد”.. وقدموا اإبداعات فنية واأدبية 
واأدائية اإىل جانب م�شاركتهم يف �شباق 
املدار�س  ق��دم��ت  ك��م��ا   .. ال���ف���ورم���ول 
التعاون  ثمار  ميثل  م�شرتكا  معر�شا 

فيما يتعلق ب�شيارات الفورمول.

•• مدريد-وام:

الول  اأم�س  مدريد  الإ�شبانية  العا�شمة  يف  ال��دول��ة  �شفارة  نظمت 
دورة  يف  امل�شارك  الإ�شباين  الوفد  لتوديع  ا�شتقبال  حفل  مقرها  يف 
اأبوظبي خال  الألعاب العاملية لاأوملبياد اخلا�س التي ت�شت�شيفها 

الفرتة من 14 اإىل 21 مار�س اجلاري.
بالإنابة،  بالأعمال  القائم  امل��رزوق��ي،  علي  امل�شت�شار  �شعادة  ورح��ب 
و�شارا غازي املهري، �شكرتري ثاين بال�شفارة، - يف كلمة لهما خال 
اعتزاز  لهم  ون��ق��ا  امل��راف��ق،  وال��وف��د  الريا�شيني  بجميع   - احل��ف��ل 
وترحيب حكومة و�شعب دولة الإمارات بهم .. موؤكدين اأهمية هذا 

ال�شرق  العاملي، الذي ينظم لأول مرة يف منطقة  احلدث الريا�شي 
يف  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  دع��م  بف�شل  وذل��ك  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 
الدولة لتح�شل هذه الفئة على حقوقها كافة يف املجتمع من خال 

برامج الدعم والندماج الكامل يف خمتلف نواحي احلياة.
روؤية  مع  يتوافق  اأبوظبي  يف  اخلا�س  الأوملبياد  تنظيم  اأن  واأو�شحا 
الرامية  خطتها  ومع  للجميع  و�شامل  موحد  جمتمع  نحو  الدولة 
مهما  دورا  يلعبون  الذين  الهمم  اأ�شحاب  اأم��ام  الفر�س  زي��ادة  اإىل 
الن�شجام  على  والرتكيز  كافة،  امل��ج��الت  يف  ومتكينهم  املجتمع  يف 
الجتماعي والرتحيب باجلميع، وعلى �شيا�شة دولة الإمارات املبنية 

على املحبة جلميع �شعوب العامل.

من جانبه، �شكر ميغيل �شاقارا رئي�س الوفد الإ�شباين، �شفارة الدولة 
على احلفل وكرم ال�شيافة وحفاوة ال�شتقبال الذي مل�شه دائما يف كل 
تعاماته مع ال�شعب الإماراتي.. ومعرباً عن ثقته التامة باأن الوفد 
الإ�شباين �شيق�شي وقتاً طيباً و�شط هذا ال�شعب الطيب خال دورة 
من  بالكثري  الفوز  له  متمنيا  اخلا�س،  لاأوملبياد  العاملية  الأل��ع��اب 

امليداليات يف خمتلف الألعاب.
من ناحيته اأعرب ماركو اأ�شين�شيو لعب نادي ريال مدريد - الذي 
 .. الإ�شبانية  للبعثة  بالتوفيق  ح�شر احلفل - عن خال�س متنياته 
الدولة يف مدريد على هذا احلفل والذي  ل�شفارة  بال�شكر  متوجها 

يعد لفتة طيبة من قبل دولة الإمارات العربية املتحدة.

�صفارة الدولة تنظم حفال لتوديع الوفد االإ�صباين امل�صارك يف »االأوملبياد اخلا�س«

•• اأبوظبي-الفجر:

ا�شتقبل جناح نادي تراث الإمارات 
التي  الرتاثية  القرية  يف  امل�شارك 
ال�شعديات  �شاطئ  على  افتتحها 
معايل  الإثنني  الول  اأم�س  م�شاء 
الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور 
والبيئة،  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزي�����ر 
ال����ذي����ن  ال����ق����ري����ة  زوار  م���ع���ظ���م 
جذبتهم ال�شناعات اليدوية احلية 
الطازجة،  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  والأك�������ات 

واأم��ت��ع��ت��ه��م ع��رو���س ف��رق��ة خيالة 
موكب  وا����ش���ت���ع���را����ش���ات  ال����ن����ادي 

اجلمال. 
معايل  اجل��ن��اح  اأرك���ان  وا�شتوقفت 
اأث���ن���اء تفقده  ال���زي���ودي  ال��دك��ت��ور 
�شعادة  ت��راف��ق��ه  ال��ق��ري��ة  اأج��ن��ح��ة 
����ش���امل عبيد  ���ش��ي��خ��ة  ال����دك����ت����ورة 
البيئة  هيئة  ع��ام  اأم��ني  الظاهري 
– اأبوظبي واأحمد �شقر ال�شويدي 
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي لأدن�������وك 
البحرية وعدد من كبار امل�شوؤولني 

حفل  ح�����ش��روا  ال��ذي��ن  وال�شيوف 
اف��ت��ت��اح ال��ق��ري��ة ال���ت���ي ت���ق���ام على 
���ش��اط��ئ ال�����ش��ع��دي��ات ب��ال��ق��رب من 
ميناء جزيرة نوراي بالتعاون بني 
نادي تراث الإمارات وهيئة البيئة 
– اأبوظبي �شمن فعاليات لأ�شبوع 
الأزرق الذي ينظمه جمل�س �شباب 
بالتعاون  اأبوظبي  يف  البيئة  هيئة 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ����رة  م��ع 
منذ  ال�شباب  جمال�س  م��ن  وع���دد 
ال�شبت املا�شي وي�شتمر حتى م�شاء 

للزوار للتعرف اأكر على التقاليد 
الإم������ارات������ي������ة وت������اري������خ ال����دول����ة 
وثقافتها، ل �شيما الرتاث البحري 
ال���غ���ن���ي ب���ال�������ش���ن���اع���ات واحل������رف 
والفنون  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال���ي���دوي���ة 
الرتاثية، كما تتيح معرفة اأهمية 
عرب  ال��ب��ح��ري��ة،  بيئتنا  ا���ش��ت��دام��ة 
معر�س  ال��ق��ري��ة  يف  ي��ع��ر���ش��ه  م���ا 
مب�شاركة  ال��زرق��اء،  التكنولوجيا 
احلكومية  اجل�����ه�����ات  م�����ن  ع������دد 
البيئة  مبجال  املعنية  والقطاعات 

اخلمي�س القادم.
جمموعة  الأزرق  الأ�شبوع  وي�شم 
اإبراز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  الأن�شطة  م��ن 
جمال  يف  لل�شباب  القيادي  ال��دور 
وتطوير  امل�������ش���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
جانب  اإىل  م�شتدام،  اأزرق  اقت�شاد 
تعزيز ال�شياحة البيئية يف املنطقة 
الأ�شبوع  فعاليات  تعك�شه  ما  عرب 
الرتاثية  ال��ق��ري��ة  راأ����ش���ه���ا  وع��ل��ى 
البحرية  بالتقاليد  حتتفي  التي 
الفر�شة  وتتيح  الدولة،  الغنية يف 

الزرقاء  تقنياتهم  م��ن  البحرية، 
الآمنة وال�شديقة للبيئة البحرية 
ت��ع��زي��ز �شحة  ت�����ش��اه��م يف  وال���ت���ي 

املحيطات.
الأزرق  الأ���ش��ب��وع  فعالية  وت��ع��ت��رب 
اإم��������ارة  يف  ن���وع���ه���ا  م�����ن  الأوىل 
اأن تقام مرة  اأبوظبي، ومن املقرر 
كل �شنتني، وتت�شمن انعقاد القمة 
تعترب  ال��ت��ي  للمحيطات  ال��ع��امل��ي��ة 
�شل�شلة  �شمن  الرئي�شي  احل���دث 
وتتنظمها  الأ�شبوع،  هذا  فعاليات 

ح�ص���ور فاع���ل لن���ادي ت���راث االإم���ارات يف االأ�صب���وع االأزرق

حتت �سعار ) معًا لنحافظ على مدينتنا (

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة توعوية ت�صتهدف 
طالب املدار�س ب�صاأن احلفاظ على املظهر العام والبيئة

نهيان بن مبارك: م�صروع تعزيز الت�صامح بني املدار�س احلكومية واخلا�صة ميثل اإجنازا حقيقيا

اأمريكية راأ�س اخليمة توقع على مذكرة 
تفاهم مع معهد »اإي اإم دي اآي«

•• راأ�س اخليمة-وام:

اآي”  دي  اإم  “اإي  معهد  مع  تفاهم  مذكرة  اخليمة  راأ���س  يف  الأمريكية  اجلامعة  وقعت 
والتدريب  التعليم  ال��ت��ع��اون يف جم��ال  اأوج���ه  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  والت�����ش��الت  ل��اإع��ام 
املهني.  وقد وقع على املذكرة كل من الربوفي�شور ح�شن حمدان العلكيم رئي�س اجلامعة 
اإم دي  “اإي  العام ملعهد  املدير  اأرونداتي �شني نائب  راأ�س اخليمة وال�شيدة  الأمريكّية يف 
اآي” لاإعام والت�شالت. وتهدف هذه ال�شراكة اإىل توفري التدريب املهني يف الوظائف 
غري التقليدية والتي من �شاأنها اأن تعطي ميزة تناف�شية لطاب اجلامعة و�شيقدم معهد 
والت�شالت من خال  الإع��ام  اآي” دورات معتمدة متخ�ش�شة يف جم��ال  دي  اإم  “اإي 

مركز التعليم امل�شتمر واخلدمات املجتمعية يف اجلامعة الأمريكية يف راأ�س اخليمة.

ودائ���رة  اأب��وظ��ب��ي   – البيئة  هيئة 
اأبوظبي  يف  القت�شادية  التنمية 
حتت  الإيكونومي�شت  وجمموعة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  رع���اي���ة 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة يف فندق ومنتجع 
ال�شعديات  جزيرة  ريجي�س  �شانت 
منذ اليوم الثاثاء وحتى يوم غدا 

اخلمي�س 

دان����ي����ل   / امل������دع������و  ف����ق����د 
م����رياب����ي����او اي�������ش���و دوان�����ا 
اجلن�شية  ال����ك����ام����ريون     ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)0476979( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

    0545214007

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / �شفيع الرحمن 
باك�شتان     ، ع���ب���دال���ب���امي 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)5184921( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0507627199

فقدان جواز �صفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ا����ش���م���اع���ي���ل مي������ون ع���ل���ي ، 
اجلن�شية  ب���ن���غ���ادي�������س   
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)0647331( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0528710174

فقدان جواز �صفر
ك���رمي���ه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ازوطار ، املغرب   اجلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )K 1 8 7 8 4 1 8 3 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0525002047

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل���دع���و/ ع����ارف حممد 
باك�شتاين   ، حم����م����د  ي�������ار 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)151552( - يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �صفر
ر�شول  غ����ام  امل����دع����و/  ف��ق��د 
باك�شتاين   ، اف�����ش��ل  حم��م��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)9800912(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �صفر

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/684 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- بيا كون�شيبت للمعدات الطبية - �س ذ م م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فوج كلر يور ليف �شالون وميثله 
/ ابراهيم علي املو�شى احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )194006( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

اختتمت فعاليات الدورة الأوىل من 
موؤمتر مر�س الأمعاء اللتهابي يف 
ا�شتقطب  وال��ذي  الأو���ش��ط،  ال�شرق 
يف  م��ت��خ�����ش�����ش��اً   125 م����ن  اأك������ر 
والكبد  اله�شمي  اجل��ه��از  اأم��را���س 

والأمرا�س الباطنية.
الذي  امل��وؤمت��ر  رك��زت فعاليات  وق��د 
لأمرا�س  الإم�����ارات  �شعبة  نظمته 
برعاية  وال��ك��ب��د  اله�شمي  اجل��ه��از 
الدوائية،  لل�شناعات  تاكيدا  �شركة 
يف  امل��ت��اأخ��ر  الت�شخي�س  ت��اأث��ري  على 
اللتهابي،  الأم���ع���اء  م��ر���س  ت��ف��اق��م 
للت�شخي�س  امل��ن��ا���ش��ب��ة  والأدوات 
الذي  املهم  املبكر والإحالة، والدور 
لارتقاء  امل��ر���ش��ى  منظمات  تلعبه 
والت�شخي�س  ال���وع���ي  مب�����ش��ت��وي��ات 

والعامات العاجية.
 وع��اوة على ذل��ك، �شلط احل�شور 
ال�������ش���وء ع���ل���ى م�����دى اأه���م���ي���ة بذل 
احلكومات  ب��ني  اجلماعية  اجل��ه��ود 
وقطاع  وامل�شت�شفيات  واملجتمعات 
الرعاية ال�شحية على نطاق وا�شع، 
خطورة  مب�����دى  ل��ل��ت��وع��ي��ة  وذل������ك 
واإيجاد  اللتهابي،  الأم��ع��اء  مر�س 
ب��ت��ح�����ش��ني حياة  ال��ك��ف��ي��ل��ة  ال�����ش��ب��ل 
الأف�������راد ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن هذا 

املر�س.
معدل  اأن  اإىل  الإ�������ش������ارة  جت������در 
اللتهابي  الأمعاء  الإ�شابة مبر�س 
ي��رتاوح على ال�شعيد ال��دويل 0.5 
األ���ف   100 ل��ك��ل  ح���ال���ة   24.5  -
للتهاب  بالن�شبة  ���ش��ن��وي��اً  �شخ�س 
 16 ال��ت��ق��ّرح��ي، و0.1 -  ال��ق��ول��ون 
حالة لكل 100 األف �شخ�س �شنوياً 
عام،  وب�شكل  ك���رون.  ل��داء  بالن�شبة 

الأمعاء  مر�س  انت�شار  معدل  يبلغ 
 100 لكل  ح��ال��ة   396 اللتهابي 
املعدل  ويبلغ  �شنوياً.  �شخ�س  األ��ف 
ال�����ش��ن��وي ل��اإ���ش��اب��ة ب���داء ك���رون يف 
األف   100 لكل   5 الأو�شط  ال�شرق 
حالت  معدل  ي�شل  بينما  �شخ�س؛ 
التهاب القولون التقّرحي اإىل 6.3 

لكل 100 األف �شخ�س .
الإقليميون  اخل�����رباء  ���ش��ّل��ط  ك��م��ا 
ال�شوء على حاجة الإمارات لتعزيز 
اللتهابي  الأمعاء  مبر�س  التوعية 
وت����اأث����ريات����ه ع���ل���ى امل����ر�����ش����ى. وقد 
ارتفاع  التوعية يف احلد من  ت�شهم 
م���ع���دلت الإ����ش���اب���ة، ب��ي��ن��م��ا ميكن 
للتعرف على داء كرون ومتييزه عن 
التهاب القولون التقّرحي اأن ي�شهم 
الت�شخي�س  ح�����الت  م���ن  احل����د  يف 
الأمعاء  مر�س  �شكلي  بني  اخلاطئ 

اللتهابي .
الدكتور  ق��ال  تعليقه،  معر�س  ويف 
اأمرا�س  ا�شت�شاري  العو�شي،  �شمري 

جهاز اله�شمي، رئي�س ق�شم اأمرا�س 
’م�شت�شفى  يف  ال��ه�����ش��م��ي  اجل���ه���از 
الإم�����ارات  جمعية  ورئ��ي�����س  را�شد‘ 
لأمرا�س اجلهاز اله�شمي: “ميكن 
الأمعاء  مبر�س  الإن�شان  ي�شاب  اأن 
عمره،  عن  النظر  بغ�س  اللتهابي 
�شن  ب��ني  ع��ادة  يتم  ت�شخي�شه  لكن 
15-40 عاماً . وبالرغم من غياب 
البيانات املحددة حول انت�شار مر�س 
الأمعاء اللتهابي يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، نتوقع اأن 1-3% 
من  ي��ع��ان��ون  املحليني  ال�شكان  م��ن 
م��ر���س الأم���ع���اء الل��ت��ه��اب��ي. ومن 
املهم اكت�شاب مزيد من املعرفة حول 
الأمعاء  ملر�س  اجلانبية  التاأثريات 
اللتهابي لنتمكن من اقرتاح خطة 

العاج املنا�شبة للمر�شى«.
واأ�شاف الدكتور العو�شي: “يعاين 
امل��ت��ع��اي�����ش��ني م����ع مر�س  ك�����ٌل م����ن 
ومنكريه  الل����ت����ه����اب����ي،  الأم������ع������اء 
التاأثريات  م��ن  ل���ه،  وامل�شت�شلمني 

الوقت  وم�شيعة  ال�شلبية  النف�شية 
وال��ط��اق��ة يف ع��اج الأع��را���س بدًل 
املر�س  م��ع��اجل��ة  يف  ال��ت��ف��ك��ري  م���ن 
وينتهي  ال����ط����وي����ل.  امل�������دى  ع���ل���ى 
املر�س  ت����اأث����ريات  ب����زي����ادة  امل���ط���اف 
واملهنية.  ال�شخ�شية  اخليارات  على 
وت�شري روؤيتنا اإىل اإح�شا�س امل�شابني 
مبر�س الأمعاء اللتهابي بالتقييد 
جراء الأعرا�س وتاأثري املر�س على 
ح��ي��ات��ه��م. ك��م��ا ي��ع��اين ال��ب��ع�����س من 
الإح��ب��اط ج��راء دوام��ة الت�شخي�س 
كيفية  ح��ول  لإج��م��اع  التو�شل  دون 
وهنا تربز  ال�شحي.  و�شعهم  عاج 
حاجة تعليمية مبا�شرة لدفع عجلة 
عرب  التخ�ش�شات  متعددة  الرعاية 
احلالت  وع��اج  املبكر  الت�شخي�س 

املر�شية املتقدمة«.
ال��دك��ت��ور ماجد  اأ���ش��ار  وم��ن جانبه، 
للخدمات  التنفيذي  امل��دي��ر  ك��ام��ل، 
الطبية والتنظيمية و�شمان اجلودة 
يف �شركة ’تاكيدا‘ يف ال�شرق الأدنى، 

ومنطقة ال�شرق الأو�شط واأفريقيا: 
الأمعاء  مر�س  اأعرا�س  تكون  “قد 
بالن�شبة  م��ت��وق��ع��ة  غ��ري  الل��ت��ه��اب��ي 
حول  اأعمالنا  وتتمحور  للمر�شى. 
فهم التحديات امل�شرتكة التي مُتلي 
احتياجات كل من امل�شابني مبر�س 
الذين  والأطباء  اللتهابي  الأمعاء 
ال�شراكات  وت�����ش��ه��م  ي��ع��اجل��ون��ه��م. 
والأبحاث امل�شتمرة يف منحنا نظرة 
ق��ري��ب��ة ع��ل��ى جت��رب��ة امل��ري�����س من 
وجهات نظر خمتلفة، والعمل على 
توفري العاج الكفيل بتاأمني ال�شفاء 
م���ن امل����ر�����س. وع������اوة ع��ل��ى ذل���ك، 
لل�شناعات  ’تاكيدا‘  �شركة  تعتزم 
اأول  نتائج  ع��ن  الإع����ان  ال��دوائ��ي��ة 
العاجات  ب���ني  م��ب��ا���ش��رة  جت���رب���ة 
البيولوجية املعنية مبر�س الأمعاء 
الأوروبي  املوؤمتر  خ��ال  اللتهابي 
القولون  وال����ت����ه����اب  ك������رون  ل������داء 
التقّرحي يف كوبنهاغن، والذي من 
مار�س  يف  فعالياته  ان��ط��اق  امل��ق��رر 
الأمعاء  م��ر���س  ال����ع����ام«.  ه����ذا  م���ن 
من  جمموعة  عن  عبارة  اللتهابي 
توؤثر  التي  ال�شحية  ال�شطرابات 
وتت�شمن  اله�شمي.  اجل��ه��از  على 
اأنواع مر�س الأمعاء اللتهابي كًا 
التقّرحي،  ال��ق��ول��ون  ال��ت��ه��اب  م���ن 
مزمناً  ال���ت���ه���اب���اً  ي�����ش��ب��ب  وال��������ذي 
الداخلية  ال��ب��ط��ان��ة  يف  وت��ق��رح��ات 
لاأمعاء الغليظة وامل�شتقيم، ف�شًا 
عن داء كرون، وهو عبارة عن التهاب 
يف  ينت�شر  اله�شمي،  اجلهاز  بطانة 
الأن�شجة  يف  عميقاً  الأح��ي��ان  اأغلب 
التهاب  . وع��ادًة ما يرتافق  امل�شابة 
ك���رون  وداء  ال���ت���ق���ّرح���ي  ال���ق���ول���ون 
بالإ�شهال الدموي ال�شديد واآلم يف 

البطن، والتعب وفقدان الوزن.

•• اأبوظبي-وام:

اأحمد  الدكتور ثاين بن  افتتح معايل 
الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة 
اأم�س الول فعاليات القرية الرتاثية 
التي  ال��زرق��اء  التكنولوجيا  ومعر�س 
بالقرب  ال�شعديات  �شاطيء  على  تقام 
من ميناء جزيرة نواري بالتعاون بني 
تراث  ون���ادي  اأبوظبي   - البيئة  هيئة 
الأ�شبوع   “ فعاليات  �شمن  الإم����ارات 
الأزرق” يف اأبوظبي التي ت�شتمر حتى 

ال�شابع من �شهر مار�س اجلاري .
واأكد معاليه يف ت�شريح خا�س لوكالة 
اأنباء الإم��ارات “ وام “ - على هام�س 
الفعاليات  ه��ذه  تنظيم  اأن   - الفتتاح 
ياأتي  ع���امل���ي  ب��اه��ت��م��ام  ال���ت���ي حت��ظ��ى 
ان��ط��اق��ا م��ن ر���ش��ال��ة الإم�����ارات التي 
تبنتها يف قمة القت�شاد الأزرق باأهمية 
املحافظة على املحيطات .. م�شريا اإىل 
للحفاظ على  العمل  الدولة  موا�شلة 
التي نطل عليها وذلك  املياه والبحار 
اأ�ش�شه املغفور  انطاقا من نهج را�شخ 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له 
احلفاظ  ثراه” باأهمية  اهلل  “ طيب 
البحرية واحلفاظ على  الأحياء  على 

الرتاث والتقاليد الإماراتية .
م�شاركة  ���ش��ه��د  امل��ع��ر���س  اأن  واأ����ش���اف 
واجلمهور  امل���وؤ����ش�������ش���ات  م���ن  وا����ش���ع���ة 
ب���ج���ان���ب ط���ل���ب���ة اجل����ام����ع����ات ال���ذي���ن 
عر�شوا م�شاريع تخرج متميزة تهدف 

للمحافظة على البيئة .
وتتيح القرية الفر�شة للزوار للتعرف 
اأكر على التقاليد الإماراتية، وتاريخ 
الدولة وثقافتها مبا يف ذلك املاأكولت 
احلرفية  وال�������ش���ن���اع���ات  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
والريا�شات  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  وال���ي���دوي���ة 

والفنون التقليدية.
اجلهات  م��ن  امل�����ش��ارك��ون  وي�شتعر�س 
احل��ك��وم��ي��ة وال���ق���ط���اع���ات امل��ع��ن��ي��ة يف 
فعاليات  ال��ب��ح��ري��ة يف  ال��ب��ي��ئ��ة  جم���ال 
م���ع���ر����س ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال�����زرق�����اء 
وال�شديقة  الآمنة  الزرقاء  تقنياتهم 
ت�����ش��اه��م يف  وال��ت��ي  ال��ب��ح��ري��ة،  للبيئة 

تعزيز �شحة املحيطات.
واأطلق معايل الزيودي - على هام�س 
اإل��ك��رتون��ي��ا بعنوان  ك��ت��اب��ا  الف��ت��ت��اح - 
البحرية يف  املياه  وا�شتدامة  “حماية 
اإمارة اأبوظبي “ اأ�شدرته هيئة البيئة 
– اأبوظبي ويوثق اأهم اإجنازات اللجنة 
البحرية  امل��ي��اه  ج���ودة  مل��راق��ب��ة  العليا 

وال���ف���ري���ق ال��ف��ن��ي ال��ت��اب��ع ل��ه��ا خال 
الفرتة منذ العام 2012 وحتى العام 
وا�شتدامة  حماية  جم��ال  يف   2018
املياه البحرية، ويت�شمن اأهم امل�شاريع 
اإمارة  يف  تنفيذها  التي مت  وامل��ب��ادرات 

اأبوظبي.
�شعادة   .. ال���ك���ت���اب  اإط��������اق  ح�����ش��ر 
الظاهري،  ���ش��امل  ���ش��ي��خ��ة  ال���دك���ت���ورة 
البيئة  لهيئة  ب��الإن��اب��ة  ال��ع��ام  الأم���ني 
را�شد  ���ش��ي��ف  و����ش���ع���ادة  اأب���وظ���ب���ي   –
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  امل���ه���ريي، 
ال��ن��ق��ل ال���ب���ح���ري ب���الإن���اب���ة يف دائ����رة 
اأحمد �شقر  اأبوظبي و�شعادة   - النقل 
ال�شويدي، الرئي�س التنفيذي لأدنوك 

البحرية .
ومت اإعداد الكتاب بالتعاون بني جميع 
اللجنة  يف  الأع�����ش��اء  املعنية  اجل��ه��ات 
واأع�شاء  امل��ي��اه،  ج���ودة  مل��راق��ب��ة  العليا 
 – البيئة  هيئة  بقيادة  الفني  الفريق 
جمموعة  م�شاهمة  بجانب  اأبوظبي، 
م��ن ط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة زاي����د يف اإع����داد 
لبناء  الفر�شة  لهن  اأت���اح  م��ا  ال��ك��ت��اب، 
وال�شتفادة  امل��ع��رف��ة  ون��ق��ل  ق��درات��ه��ن 
العلمية و�شاهم يف اإعدادهن لوظائف 

م�شتقبلية مميزة.

واأكدت الدكتورة �شيخة �شامل الظاهري 
اللجنة  ت�شكيل  اأن   - املنا�شبة  بهذه   -
املياه البحرية يف  العليا ملراقبة جودة 
اإمارة اأبوظبي يف عام 2012 برئا�شة 
وع�شوية  اأب��وظ��ب��ي،   – البيئة  هيئة 
ج��م��ي��ع اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ج��ودة مياه 
التي  للتحديات  ا�شتجابة  جاء  البحر 
الإم����ارة،  ال��ب��ح��ري��ة يف  البيئة  ت��واج��ه 
باأهمية  اأبوظبي  حكومة  من  واإمي��ان��ا 
البحرية  امل��ي��اه  ج���ودة  على  املحافظة 
�شاحلية  تنمية  اأج���ل  م��ن  الإم�����ارة  يف 

م�شتدامة.
واأ�شارت اإىل اأن اللجنة قد اأعدت خطة 
تنفيذية للحد من الت�شرفات ال�شارة 
تكامل  من  والتاأكد  البحرية،  بالبيئة 
الإطار الت�شريعي والتنظيمي اخلا�س 
بها، ف�شا عن تطوير خطط ملواجهة 
ح��الت ال��ط��وارئ التي ق��د ت��وؤث��ر على 

املياه البحرية.
واأكدت اأن الكتاب يلخ�س اأبرز اإجنازات 
ال��ل��ج��ن��ة واأه������م امل�����ش��اري��ع وال���ربام���ج 
التنفيذية  اخل���ط���ة  ���ش��م��ن  امل���ن���ف���ذة 
ودورها يف حت�شني جودة املياه البحرية 
اآل���ي���ة ع��م��ل اجل���ه���ات ب�شكل  وت��ط��وي��ر 
م��ت��ك��ام��ل، الأم����ر ال����ذي ان��ع��ك�����س على 

والإنفاذ  الرتخي�س  اإج���راءات  تكامل 
وال�شتجابة حلالت الطوارئ وكذلك 

م�شاريع البنية التحتية يف الإمارة.
ويف كلمته لتقدمي الكتاب، قال معايل 
رئي�س  نائب  ال��ب��واردي،  حممد  اأحمد 
جمل�س اإدارة هيئة البيئة – اأبوظبي، 
جودة  مل��راق��ب��ة  العليا  اللجنة  رئ��ي�����س 
الكتاب:  م��ق��دم��ة  يف  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ي��اه 
خا�شة  اأهمية  اأبوظبي  اإم��ارة  “اأولت 
البحرية  امل����ي����اه  ن���وع���ي���ة  ل��ت��ح�����ش��ني 
خ�شو�شا واأن هذه املياه تعترب امل�شدر 
بعد  املنزلية  باملياه  للتزود  الرئي�شي 
املمرات  اأهمية  اإىل  اإ���ش��اف��ة  حتليتها، 
حتريك  يف  البحرية  وامل��وان��ئ  امل��ائ��ي��ة 
والتجارة  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ش��اد  عجلة 
واأ�شاف:  والعامل”.  املنطقة  دول  مع 
وثيقة  يف  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  “�شمنت 
خا�شا  ب��رن��اجم��ا  اأبوظبي”  “خطة 
بتح�شني جودة املياه البحرية واأوكلت 
مهمة  – اأب����وظ����ب����ي  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ه��ي��ئ��ة 
لتنفيذ  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�شيق 
التي تندرج �شمن  امل�شاريع واملبادرات 
“اأن  هذا الربنامج«. كما ذكر معاليه 
املبذولة  اجل��ه��ود  ق���ادت  البيئة  هيئة 
لتعزيز جودة املياه البحرية بالتعاون 

احلكومية  اجل���ه���ات  م���ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
لتح�شني  العليا  اللجنة  يف  الأع�����ش��اء 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  البحرية  املياه  ج��ودة 
اأب��وظ��ب��ي حت���ت الهدف  وف��ق��ا خل��ط��ة 
م�شتدامة  ب���ي���ئ���ة  ب���خ���ل���ق  اخل�����ا������س 
وا�شتغال اأمثل للموارد للحفاظ على 
تنفيذ  خ���ال  م��ن  الطبيعي  ال����رتاث 
م�����ش��اري��ع وب����رام����ج ل��ت��ح�����ش��ني ج���ودة 
املياه البحرية والمتثال ملوؤ�شر جودة 
حكومة  حددته  ال��ذى  البحرية  املياه 
“اأن  البواردي  واأكد معايل  اأبوظبي«. 
اأبوظبي  بذلتها حكومة  التي  اجلهود 
املا�شية  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال�������ش���ن���وات  خ����ال 
�شاهمت يف حت�شني جودة املياه البحرية 
يف الإم��ارة، الأمر الذي انعك�س ب�شكل 

اإيجابي على ا�شتدامة البيئة البحرية 
لي�س فقط لأهميتها يف دعم الأن�شطة 
القت�شادية وال�شياحية ولكن لأثرها 
ال��ه��ام ع��ل��ى ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة وامل����وارد 
�شعادة  قالت  جهتها  م��ن  الطبيعية«. 
املنتدب  الع�شو  امل��ب��ارك  خليفة  رزان 
تقدميها  يف  – اأبوظبي  البيئة  لهيئة 
اللجنة  اإن�شائها عملت  “منذ  للكتاب: 
العليا على تنفيذ العديد من الربامج 
ت�شمنتها  التي  وامل��ب��ادرات  وامل�شاريع 
اخل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ت��ح�����ش��ني جودة 
العديد  البحرية. كما مت تنفيذ  املياه 
واحلمات  التثقيفية  ال���ربام���ج  م��ن 
ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي ا���ش��ت��ه��دف��ت خمتلف 
�شرائح املجتمع وموؤ�ش�شات القطاعني 

العام واخلا�س. و�شاهم ذلك يف تعزيز 
ال��ف��ه��م ال��ع��م��ي��ق لأه���م ال��ع��وام��ل التي 
البحرية  املياه  �شلبا على ج��ودة  اأث��رت 
لا�شتجابة  ال���واج���ب���ة  والإج���������راءات 
والجتماعية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ل��ل��م��ت��غ��ريات 
وال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، وق���د ان��ع��ك�����س ذلك 
نوعية  م��وؤ���ش��رات  يف  وا���ش��ح��ا  حت�شنا 
املبارك  واأ�����ش����ارت  ال���ب���ح���ري���ة«.  امل���ي���اه 
ق�شة  ي��ح��ك��ى  ال���ك���ت���اب  ه�����ذا  اأن  اإىل 
الفني  الفريق  بح�شول  تكللت  جن��اح 
التابع  البحرية  املياه  لتح�شني نوعية 
للجنة العليا على جائزة الدانة للتميز 
– اأبوظبي  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��ه��ي��ئ��ة  اخل��ا���ش��ة 
باجلائزة  ف��از  2016 حيث  ال��ع��ام  يف 

الذهبية عن فئة فرق العمل.

•• دبي -وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب 
ح��اك��م دب���ي وزي���ر امل��ال��ي��ة التعميم امل���ايل رق���م 10 
ل�شنة 2019م ب�شاأن اإعداد م�شروع امليزانية العامة 
لاحتاد لل�شنة املالية 2020م والتي متثل ال�شنة 
الرابعة �شمن اخلطة اخلم�شية لل�شنوات 2017م 
– 2021م وحدد التعميم تاريخ 22-4-2019م 
ك��اآخ��ر م��وع��د لتقدمي م�����ش��روع م��ي��زان��ي��ات اجلهات 

الحتادية اإىل وزارة املالية.
وي���اأت���ي اإ����ش���دار ه���ذا ال��ت��ع��م��ي��م يف اإط�����ار الأه�����داف 
ال�شرتاتيجية للوزارة ومهامها لتعزيز التخطيط 
امليزانية  وت��ن��ف��ي��ذ  ك���ف���اءة  ورف����ع  ل��ل��ح��ك��وم��ة  امل����ايل 
النقدية  والتدفقات  امل��ايل  املركز  اإدارة  جانب  اإىل 
للحكومة الحتادية .و�شكلت ميزانية ال�شنة املالية 

اأداء  يف  ال���وزارة  على جن��اح  تاأكيدا جديدا   2019
درهم  مليار   60.3 باإجمايل  ق��درت  حيث  مهامها 
ومن  ذات��ه��ا  بالقيمة  تقديرية  م�����ش��روف��ات  مقابل 
ما  املجتمعية  التنمية  برامج  �شكلت  كما  عجز  دون 
 17% ن�شبة  خ�ش�س  ح��ني  يف   42.3% ن�شبته 
لتطوير  و7.3%  التعليم  مب��ن��ظ��وم��ة  ل��ارت��ق��اء 

قطاع ال�شحة وتقدمي اأف�شل اخلدمات الطبية.
اآل مكتوم على  واأك��د �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
ال��دع��م ال��ك��ام��ل ال���ذي تتمتع ال�����وزارة ب��ه م��ن قبل 
جم��ل�����س ال������وزراء امل��وق��ر يف ���ش��ع��ي ال������وزارة لإع����داد 
تقديرات  ودرا�شة  واإع��داد  العامة لاحتاد  امليزانية 
ومبا  احلكومية  باجلهات  وامل�����ش��روف��ات  الإي����رادات 
والقرارات  وامل��را���ش��ي��م  ال��ق��وان��ني  اأح��ك��ام  م��ع  يتفق 

ال�شادرة يف هذا ال�شاأن.
كافة  مع  العمل  املالية  وزارة  توا�شل  �شموه:  وق��ال 

اجلهات ذات العاقة لإعداد م�شروع امليزانية لل�شنة 
العاملية  امل��م��ار���ش��ات  وف��ق��ا لف�����ش��ل   2020 امل��ال��ي��ة 
وب��ا���ش��ت��خ��دام اأح����دث ال��ن��ظ��م الل��ك��رتون��ي��ة، وذلك 
بهدف رفع كفاءة النفاق العام مما ميكن اجلهات 
بالكفاءة  اأهدافها وبراجمها  الحتادية من حتقيق 
الإنفاق  ت�شجع  تنموية  ميزانية  واإع���داد  املطلوبة 
ي�شاهم بدوره يف الرتقاء  الذي  الأمر  ال�شتثماري 
مب�شتوى اخلدمات احلكومية ويوفر اأف�شل خدمات 
الرعاية التعليمية وال�شحية والجتماعية ويحقق 

الرخاء والإزدهار .
و خ��ال 47 ع��ام��ا ف��اق جم��م��وع امل��ي��زان��ي��ات املالية 
الحتادية لدولة الإمارات العربية املتحدة اأكر من 
امليزانية  ت�شاعفت  اإذ  درهم  مليار  و149  تريليون 
اأكر من 300 مرة من 200 مليون درهم يف عام 

اإىل 60.3 مليار درهم عام 2019 .  1972

ورك������زت ه����ذه امل���ي���زان���ي���ات مب��ج��م��ل��ه��ا ع��ل��ى تنفيذ 
التحتية والرتقاء  البنية  خطط ومبادرات تطوير 
مب�����ش��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م واخل���دم���ات ال�����ش��ح��ي��ة وتعزيز 
املواطن  ال��ت��ي مت�����س ح��اج��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  اأداء 
والتنمية  للمنافع  الأولوية  اإىل جانب منح  واملقيم 

الجتماعية.
موقعها  ع���ل���ى  وف������رت  ق����د  امل���ال���ي���ة  وزارة  وك����ان����ت 
والإجابات  واملعلومات  البيانات  كافة  الإل��ك��رتوين 
التي ميكن للجهات احلكومية الحتادية ال�شرت�شاد 
بها عند اإعدادها مل�شروعات ميزانياتها وذلك بهدف 
الرت��ق��اء ب����الأداء امل���ايل احل��ك��وم��ي وت��ط��وي��ر اآليات 
فعالة لإعداد وتنفيذ امليزانية العامة للدولة ومبا 
يح�شن من اآليات التخطيط املايل للميزانية، وفق 

روؤية الوزارة.
وزير  الطاير  حميد  عبيد  م��ع��ايل  اأك���د  جانبه  م��ن 

امل��ال��ي��ة ع��ل��ى ����ش���رورة اللتزام  ل��ل�����ش��وؤون  ال���دول���ة 
املايل  بالتعميم  امل��و���ش��ح��ة  وال��ق��واع��د  ب��ال�����ش��واب��ط 
الفني  الدعم  لتقدمي  للوزارة  الكاملة  واجلهوزية 
كافة  وتلقي  ال�شتف�شارات  كافة  والرد على  واملهني 
امل��ق��رتح��ات والأف����ك����ار ال��ت��ط��وي��ري��ة ال��ت��ي ت���رد من 

اجلهات الحتادية.
وقال معاليه : توا�شل وزارة املالية توفري التدريب 
امليزانية  م�شروع  حتديث  واإج���راءات  خطوات  على 
بوا�شطة الفنيني املخت�شني بالوزارة لكافة اجلهات 
الحتادية التي ترغب يف ذلك حيث عقدت الوزارة 
�شهر  الحت��ادي��ة يف  كافة اجلهات  لقاء مفتوحا مع 
امليزانية  م�����ش��روع  حت��دي��ث  ب�شان  فرباير2019م 
ل�شنة 2020م كما �شيتم عقد ور�س عمل لتدريب 
اجلهات  ل��دى  امليزانية  م�شروع  ب��اع��داد  املخت�شني 

الحتادية يف �شهر مار�س 2019م.

لاحتاد  العامة  امليزانية  م�شروع  اإع���داد  وي�شتند 
يحددها  التي  وال�شوابط  القواعد  من  جملة  اإىل 
نظام دليل الجراءات املالية ومبادئ نظام امليزانية 
ال�شفرية من خال اإعادة احت�شاب تكلفة الأن�شطة 
والربامج التي تقوم بها اجلهات احلكومية للو�شول 
املطلوبة  اخل��دم��ات  لتاأدية  احلقيقية  التكلفة  اإىل 
لتكلفة  اخلا�شة  املقارنات  باإجراء  ت�شمح  وبطريقة 
اخلدمات امل�شابهة بني اجلهات احلكومية املختلفة 

وكذلك بينها وبني اجلهات الأخرى.
وكانت وزارة املالية قد وفرت للمخت�شني باجلهات 
ال�شرت�شاد  ميكن  ال��ت��ي  البيانات  ك��اف��ة  الحت��ادي��ة 
ب��ه��ا ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا الل���ك���رتوين وال�����رد ع��ل��ى كافة 
ال���ش��ت��ف�����ش��ارات ال�����واردة م��ن اجل��ه��ات الحت���ادي���ة اإذ 
اأن�شاأت الوزارة مركز الت�شال املوحد للتوا�شل على 

رقم الهاتف: 600533336.

حمدان بن را�صد ي�صدر تعميما يحدد 22 ابريل كاآخر موعد لتقدمي م�صروع ميزانيات اجلهات االحتادية اإىل وزارة املالية

•• دبي-وام:

امل��رور الحت��ادي الإج���راءات واآليات العمل واخلطط  ناق�س جمل�س 
�شاهمت يف  والتي  الدولة  والدوريات يف  املرور  اإدارات  اتخذتها  التي 
العام  ال��دول��ة خ��ال  امل���رور على م�شتوى  ح���وادث  وف��ي��ات  انخفا�س 
امل���رور الحت���ادي الثاين  امل��ا���ش��ي. ج��اء ذل��ك خ��ال اجتماع جمل�س 
حممد  امل�شت�شار  املهند�س  ال��ل��واء  برئا�شة  عقد  ال��ذي   2019 لعام 
�شيف الزفني، م�شاعد القائد العام ل�شوؤون العمليات يف �شرطة دبي، 
يف  للمرور  العامة  الإدارة  مقر  يف  الحت���ادي،  امل��رور  جمل�س  رئي�س 
دبي. ح�شر الجتماع .. العميد مهند�س ح�شني اأحمد احلارثي نائب 

رئي�س املجل�س، واأع�شاء جمل�س املرور الحتادي، يف وزارة الداخلية 
من مديري اإدارات املرور والدوريات بالدولة، وممثلني عن الدوائر 
والهيئات احلكومية ذات ال�شلة يف جمال املرور والطرق. ومت خال 
الائحة  ب�شاأن  والآراء  واملقرتحات  املاحظات  مناق�شة  الجتماع 
ومراجعة   “ اللوحات   “ التحذيرية  بالأ�شواء  اخلا�شة  الإماراتية 
وت��ع��دي��ل ب��ن��ود ع��دد م��ن امل���واد يف ق��ان��ون ال�شري وامل����رور الحت���ادي، 
مت  كما  بالقانون.  اخلا�شة  والتعريفات  الن�شو�س  بع�س  ومناق�شة 
م��ع هيئة  دب��ي  بها �شرطة  ق��ام��ت  ال��ت��ي  التوعوية  ع��ر���س احل��م��ات 
الطرق واملوا�شات ب�شاأن تركيب الكامريات يف احلافات املدر�شية، 
وتركيب اأجهزة ل�شبط املركبات التي تتجاوز ذراع التوقف “ قف “ 

يف احلافات املدر�شية من خال موا�شات الإمارات وبالتن�شيق مع 
وزارة الداخلية. واأكد اللواء املهند�س امل�شت�شار حممد �شيف الزفني، 
اأهمية الدور الكبري واجلهود التي تبذلها اإدارات املرور والدوريات يف 
الدولة وجميع القطاعات ذات الخت�شا�س يف املجال املروري، لتقليل 
الرئي�شي  الهدف  يعترب  ال��ذي  الطريق  اأم��ن  و�شبط  الطرق  وفيات 
لإدارات املرور والدوريات والذي ي�شتدعي ت�شافر جميع اجلهود للحد 
بال�شامة  التوعية  اأهمية  اإىل  واأ�شار  املرورية.  من وفيات احل��وادث 
املرورية واملحافظة على اأرواح م�شتخدمي الطريق وحتقيق الأهداف 
تقليل  يف  املتمثلة  بالدولة  والدوريات  املرور  لإدارات  الإ�شرتاتيجية 

احلوادث املرورية واحلد من الوفيات الناجتة عنها.

»املرور االحتادي« يناق�س االإجراءات واآليات خف�س وفيات الطرق

الزيودي يوؤكد موا�صلة االإمارات جلهودها يف احلفاظ على البيئة البحرية

•• اأبوظبي -وام:

ال��رك��ن ح��م��د حم��م��د ثاين  ال��ف��ري��ق  ا�شتقبل م��ع��ايل 
ام�س  امل�شلحة مبكتبه  القوات  اأرك��ان  رئي�س  الرميثي 
ال��ف��ري��ق اول ال�����ش��ري ن��ي��ك��ول���س ك��ارت��ر رئ��ي�����س اركان 
ال��دف��اع ال��ربي��ط��اين ال���ذي ي��ق��وم ب��زي��اره اىل الدوله 

حاليا. جرى خال اللقاء ا�شتعرا�س عاقات التعاون 
املتميزة بني دوله المارات العربيه املتحده وبريطانيا 
والدفاعية  الع�شكريه  بال�شوؤون  ال�شله  ذات  خا�شه 
و�شبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكه 
والق�شايا  ال��ت��ط��ورات  ا���ش��ت��ع��را���س جم��م��ل  ..ك��م��ا مت 

القليميه والدوليه ذات الهتمام امل�شرتك.

بح�سور اأكرث من 125 متخ�س�سًا من ال�سرق االأو�سط

اختتام الدورة االأوىل من موؤمتر مر�س االأمعاء االلتهابي يف دبي 

رئي�س اأركان القوات امل�صلحة ي�صتقبل نظريه الربيطاين 

•• اأبوظبي -وام:

ا�شتقبل �شعادة مطر �شامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع 
الفريق  ام�س  �شباح  باأبوظبي  ال���وزارة  مقر  يف  مبكتبه 
اأول ال�شري نيك كارتر رئي�س اأركان الدفاع الربيطاين.

وجرى خال اللقاء بحث العاقات الثنائية املتميزة بني 

البلدين ال�شديقني و�شبل تعزيز اأوجه التعاون امل�شرتك 
يف املجالت كافة، وخا�شة الدفاعية. كما تبادل وجهات 
النظر جتاه م�شتجدات الأو�شاع يف املنطقة وبحثا عدداً 
من الق�شايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�شرتك. 
ح�شر اللقاء عدد من كبار امل�شوؤولني وال�شباط يف وزارة 

الدفاع والوفد املرافق لل�شيف.

وكيل وزارة الدفاع ي�صتقبل رئي�س اأركان الدفاع الربيطاين
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العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
باور  ال�ش�����ادة/رويال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت الكهروميكانيكية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2091842 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فار�س �شامل حممد نا�شر بن عامر %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف غفيلي علي عبداحلبيب عمر اجلابري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
ال�شادات  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�شة رقم:1056302 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فاطمه عثمان �شعيد باجمبور %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ع�شام �شعيد �شامل م�شلم العرميي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/توب غريت لل�شيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:1180758 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فاطمه عثمان �شعيد باجمبور %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ع�شام �شعيد �شامل م�شلم العرميي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
قوية  ذكية  ال�ش�����ادة/حلول  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ل�شيانة �شبكات احلا�شب الآيل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1304005 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة طارق مهدي احمد هادي احلمريي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ع�شام �شعيد �شامل م�شلم العرميي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
ال�شحراء  ال�ش�����ادة/تنمية  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب للمقاولت  رخ�شة رقم:1064409 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عادل علي مال اهلل احمد اآل علي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم علي ابراهيم ع�شكر النعيمي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
للنقليات  ال�ش�����ادة/م�شياف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:1185381 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نور احمد عي�شه مبارك العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف جا�شم احمد ابراهيم علي احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املفاز للطباعة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1236971 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة هند بخيت طماطم املنهايل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد مبخوت م�شبح الرا�شدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ليف فيمو�س جو�شي�س

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2307707 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعيد جمعه �شعيد جمعه الظاهري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شعيد جمعه �شعيد جمعه الظاهري من من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة رائف عبداملعطي �شعت %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*2

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ ليف فيمو�س جو�شي�س

LIFE FAMOUS JUICES
اىل/ليف فيمو�س جو�شي�س ذ.م.م

LIFE FAMOUS JUICES LLC
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/التكنولوجيا املجمعه 

لنظمة المن وال�شامة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1013043 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة غ�شان ابو حمره %29

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شليم ميخائيل ابو حمزه من 49% اىل %20

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رينبو للحلول امليكانيكية 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1014966 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شاه هولدينجز ليمتد

shah holdings limited

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة زينات هولدينجز ليمتد
zeenat holdings limited

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاه جاجدي�س مانيال
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيانى حممد عارف احمد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة جولدن ايجل للغ�شيل والكوي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2441442 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد خالد احمد عبداهلل اخلالدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم ها�شم احمد الها�شمي

تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة 7.23*1 اىل 1*2

تعديل ا�شم جتاري من/ م�شبغة جولدن ايجل للغ�شيل والكوي

GOLDEN EAGLE LAUNDRY

اىل/�شلة غ�شيل للغ�شيل وكوي املاب�س

SALLAT ALGASEEL LAUNDRI

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

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شقنجر كافيه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2434119 

تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ �شقنجر كافيه

SEGNTSHR CAFE

اىل/�شجنت�شر كافيه

SIGNATURE CAFE

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

فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
النفط  حقول  خلدمات  جلف  ال�ش�����ادة/الينز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:2183225 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة م�شاريع لينك�س التجارية ذ.م.م

LINKS COMMERCIAL ENTERPRISES LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة الينز للخدمات البحرية واللوجي�شتية القاب�شة 
Allianz Marine Logistics Services Holding Ltd      املحدودة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شاريع لينك�س التجارية ذ.م.م
LINKS COMMERCIAL ENTERPRISES LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فريدريك هان�س بورترن
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف الينز ميدل اي�شت لدارة ال�شفن ذ.م.م

allianz middle east ship management llc

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الينز ميدل اي�شت لدارة ال�شفن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:1325519 
واللوجي�شتية  البحرية  للخدمات  الينز  وبيع/ا�شافة  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

القاب�شة املحدودة
Allianz Marine Logistics Services Holding Ltd

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شريف حمدي عبدالغني ا�شماعيل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد طارق خليل علي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف موريل كري�شنا كري�شناكومار
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
للخدمات  ال�ش�����ادة/الفق  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفنيه - فرع اأبوظبي 1
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2112844 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد جمعه حممد �شهيل الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمعه �شامل خليفه �شامل الظاهري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون بيوتي فان ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2735467 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/و�شال احمد خلف احمد احلنطوبي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ و�شال احمد خلف احمد احلنطوبي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد احمد فوؤاد �شاح الزرو

تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ �شالون بيوتي فان ذ.م.م
BEAUTY VAN SALON LLC

اىل/�شالون بيوتي فان - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
BEAUTY VAN SALON - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/نور  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكواكب لل�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 2194859 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجلوف 

لبيع الهواتف املتحركة
رخ�شة رقم:CN 1541577 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جنم البيت لعمال 

CN قد تقدموا الينا بطلب البا�شرت رخ�شة رقم:1165691 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة هدى عبداهلل �شلطان �شيف الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل حمد عبداهلل هويدن ال�شام�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
حمبوب  ال�ش�����ادة/حممد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للهواتف املتحركة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1132391 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيف عبيد حممد �شلوم الرا�شدي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف �شيف عبيد حممد �شلوم الرا�شدي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد حمبوب الرحمن حاجي حممد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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•• اأبوظبي -وام:

اأك�������د م����ع����ايل ح�������ش���ني ب����ن اإب���راه���ي���م 
اأن  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي 
قيادة الدولة الر�شيدة ر�شخت لنه�شة 
مكانة  م��ن  ت��ع��زز  م�شتدامة  تعليمية 
الإم�������ارات ودوره������ا امل���ح���وري ومتكن 
م���ن حت��ق��ي��ق خم���رج���ات ن��وع��ي��ة تلبي 
وت�شهم يف  التوقعات وتنه�س بوطنها 

رفعته وتقدمه.
الرعاية  وت��ل��ك  ال��دع��م  اإن ه��ذا  وق���ال 
واحلافز  وال����داف����ع  امل���ح���رك  ���ش��ك��ل��ت 
البتكار هو  والتطوير معتربا  للعمل 
نوعية يف  لتحقيق خمرجات  الركيزة 

املدر�شة الإماراتية.
حما�شرة  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن  ذل���ك  ج���اء 
املجال�س  �����ش����وؤون  م��ك��ت��ب  يف  األ���ق���اه���ا 
مبجل�س  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  ب��دي��وان 
الكرامة  م��ن��ط��ق��ة  يف  خ���ل���ف  حم���م���د 
امل����در�����ش����ة  يف  “البتكار  ب����ع����ن����وان 
�شيف  عي�شى  ب��ح�����ش��ور  الإماراتية” 
اإدارة  رئ��ي�����س جل��ن��ة  ن��ائ��ب  امل����زروع����ي 
الثقافية  وال�����ربام�����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
وال��رتاث��ي��ة ب��اأب��وظ��ب��ي و���ش��ع��ادة فوزية 
لقطاع  امل�شاعد  الوكيل  غريب  ح�شن 
الرتبية  ب����وزارة  امل��در���ش��ي��ة  العمليات 
القا�شمي  خ��ل��ود  وال�شيخة  والتعليم 

الرقابة  ل���ق���ط���اع  امل�������ش���اع���د  ال���وك���ي���ل 
بوزارة الرتبية والتعليم و�شعادة لبنى 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ال�شام�شي 
و�شعادة  ب��الإن��اب��ة  املدر�شية  العمليات 
الوكيل  امل����ه����ريي  ح�������ش���ان  ال���دك���ت���ور 
امل�شاعد لاعتماد واخلدمات التعلمية 

وعدد من امل�شوؤولني.
الرتبية  وزارة  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 
معايري  اإ���ش��ف��اء  اإىل  ت�شعى  والتعليم 
اجلودة واملوا�شفات واملقايي�س العاملية 
يف مدار�شها بدءا من املنهاج الدرا�شي 
مرورا  ال��ك��فء  التدري�شية  وال���ك���وادر 
ال�شفية  الأن�����ش��ط��ة  اأف�����ش��ل  بتكري�س 
الطلبة  ت��ك�����ش��ب  ال���ت���ي  وال��ا���ش��ف��ي��ة 
واملعارف  امل���ه���ارات  م��ن  واف����را  ق�شطا 
والبدنية  ال��ذه��ن��ي��ة  ك��ف��اءت��ه��م  وت��ع��زز 

وانتهاء بالبيئة التعليمية املحفزة.
تطوير  م�������ش���رية  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وذك������ر 
وهي  تتوقف  ول��ن  م�شتمرة  التعليم 
ت�شري يف خط م�شتقيم ومنتظم وتتم 
دائم  ب�شكل  وتقييم  م��راج��ع��ة  عملية 
لفتا  امل�����ش��ت��م��ر  ال��ت��ج��وي��د  ن��ح��و  �شعيا 
اإىل اأن وزارة الرتبية والتعليم ب�شدد 
ت�شتهدف  تطويرية  اإج����راءات  تنفيذ 
اأع���وام   4 ���ش��ن  ح��ت��ى  الطلبة  �شريحة 
ل��ت��ط��وي��ر املرحلة  ال��ب��ن��اء ع��ل��ي��ه��ا  ي��ت��م 

الدرا�شية التالية.

و����ش���دد م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى م�����ش��األ��ة �شبط 
ال�شياق  ه���ذا  ويف  الطلبة  اأداء  ج���ودة 
الرتبوية  ال��رك��ائ��ز  ال������وزارة  و���ش��ع��ت 
حتديد  ن�شتطيع  خ��ال��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 
مواطن القوة وال�شعف وما يليها من 
اإجراءات للتح�شني من خال ت�شميم 
اختبارات للطلبة تقي�س ذلك بعد كل 

مرحلة درا�شية.
واأفاد معاليه باأن الوزارة حر�شت على 
واملمار�شات  امل��ع��اي��ري  اأف�����ش��ل  حتقيق 
التطوير  التعليمية من خال عملية 
عدة  منذ  بها  �شرعت  ال��ت��ي  ال�شاملة 
ا�شرتاتيجيتها  ت�شب  ح��ي��ث  ���ش��ن��وات 
اأمنوذج  تقدمي  يف  الطموحة  وروؤيتها 
ع�شري للتعليم اأ�شا�شه البتكار ليكون 
تعليمية  خم��رج��ات  لتحقيق  �شامنا 
القيادة  روؤى  برتجمة  كفيلة  نوعية 
اإىل  الن��ت��ق��ال  نحو  ال��دول��ة  وتطلعات 
يتما�شى  مبا  املعرفة  اقت�شاد  جمتمع 
م�شريا   2071 الإم����ارات  مئوية  م��ع 
الرتكاز  نقطة  ه��و  الب��ت��ك��ار  اأن  اإىل 
امل����در�����ش����ة  اجل����������ذري يف  وال�����ت�����ح�����ول 

الماراتية.
واأو�شح معاليه اأن روؤية وزارة الرتبية 
ابتكاري  تعليم  يف  تتمثل  وال��ت��ع��ل��ي��م 
مل��ج��ت��م��ع م���ع���ريف ري������ادي ع���امل���ي حيث 
ي�����ش��ك��ل الب��ت��ك��ار ج���وه���را واأ���ش��ا���ش��ا يف 

املحرك  وه��و  والتعلم  التعليم  عملية 
الرئي�شي لتطوير املجتمعات وبخا�شة 
يف ظل توجه العامل اليوم نحو اقت�شاد 

م�شتدام قائم على املعرفة.
واأكد اأن ال��وزارة انطلقت يف م�شاعيها 
املمار�شات  اأف�شل  اإىل تر�شيخ  الرامية 
تعليمي  ن���ظ���ام  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
العام  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��رح��ل��ت��ي  ���ش��م��ويل يف 
الإمارات  روؤي��ة  اإىل  م�شتندة  وال��ع��ايل 
التي   2071 وم��ئ��وي��ت��ه��ا   2021
حكومي  ع��م��ل  ب���رن���ام���ج  يف  ت��ت��م��ح��ور 
الأمد وال�شتثمار يف  متكامل وطويل 
التعليم الذي يركز على التكنولوجيا 
املتقدمة وبناء منظومة قيم اأخاقية 
ورفع  امل�شتقبل  اأج���ي���ال  يف  اإم���ارات���ي���ة 
القت�شاد  يف  الن���ت���اج���ي���ة  م�����ش��ت��وى 

الوطني وتعزيز التما�شك املجتمعي.
تهدف  التطوير  عملية  اأن  اإىل  ولفت 
تت�شمنها  اأه�����داف  ع���دة  حت��ق��ي��ق  اإىل 
التعليم  ق��ط��اع  يف  الإم�������ارات  م��ئ��وي��ة 
وتت�شكل ماحمها من خال الرتكيز 
العلوم والتكنولوجيا  على تخ�ش�شات 
املتقدمة والف�شاء والهند�شة والبتكار 
والفنون  وال�شحية  الطبية  والعلوم 
والت�شميم وحتول  الإن�شانية  والعلوم 
موؤ�ش�شات  اإىل  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
عاملية  وبحثية  معرفية  ومراكز  ذكية 

الدرا�شية  ال��ب��ع��ث��ات  ت��وج��ي��ه  واإع������ادة 
املطلوبة  التخ�ش�شات  على  للرتكيز 
وحتويل املدار�س اإىل حا�شنات لريادة 
منظومة  وتعزيز  والب��ت��ك��ار  الأع��م��ال 
املواهب  وا�شتك�شاف  امل�شتمر  التعلم 
ال��ف��ردي��ة وغ��ر���س الأخاق  وامل���ه���ارات 
قدرات  وب��ن��اء  والإيجابية  الإم��ارات��ي��ة 
القيادات الرتبوية وغريها الكثري من 
اإىل  ت�شعى  التي  والأ�شا�شيات  ال�شمات 
تكوينها يف طالب املدر�شة الإماراتية.

التطوير  ع��م��ل��ي��ة  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
وطنية  م���رج���ع���ي���ات  اإىل  ارت������ك������زت 
وه��������ي ا�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة الإم��������������ارات 
وا�شرتاتيجية  امل�شتقبل  ل�شت�شراف 
الرابعة  ال�شناعية  للثورة  الإم����ارات 
لابتكار  ال��وط��ن��ي��ة  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
للعلوم  الإم��������ارات  واأج����ن����دة  امل���ت���ق���دم 

املتقدمة.
ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  اأن  واأ����ش���اف 
-2017 والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ل����وزارة 
من  جم��م��وع��ة  يف  تتلخ�س   2021
يف  املتمثلة  ال�شرتاتيجية  الأه����داف 
للجميع  متكافئ  نوعي  تعليم  �شمان 
املدر�شة  قبل  م��ا  التعليم  ذل��ك  مب��ا يف 
للهيئات  م��ت��م��ي��زة  ك����ف����اءة  وحت���ق���ي���ق 
جودة  �شمان  و  والتعليمية  القيادية 
التعليمي  الأداء  وح��وك��م��ة  وك���ف���اءة 

اآمنة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وب��ي��ئ��ات  وامل��وؤ���ش�����ش��ي 
وا�شتقطاب  للتعلم  وحمفزة  وداع��م��ة 
الطلبة وتاأهيلهم لالتحاق مبوؤ�ش�شات 
التعليم العايل داخل الدولة وخارجها 
مب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب م���ع اح��ت��ي��اج��ات �شوق 
العلمي  البحث  قدرات  وتعزيز  العمل 
والبتكار وفق معايري تناف�شية عاملية 
وتر�شيخ ثقافة البتكار يف بيئة العمل 
تقدمي  �شمان  على  ع���اوة  املوؤ�ش�شي 
الإداري���ة وفق معايري  كافة اخلدمات 

اجلودة والكفاءة وال�شفافية.
خطاها  ت���وا����ش���ل  ال��������وزارة  اأن  وب����ني 
اإح����داث حت��ول ج���ذري يف  احلثيثة يف 
الدولة،  يف  التعليم  و�شكل  م��ق��وم��ات 
قدرة  تطوير  على  العمل حاليا  حيث 
العمل  �شوق  يف  للمناف�شة  اخلريجني 
يف القطاعني العام واخلا�س ومواكبة 

تغريات �شوق العمل العاملي وال�شتناد 
ومطورة  ح��دي��ث��ة  علمية  م��ن��اه��ج  اإىل 
مهارات  ال��ط��ل��ب��ة  اإك�����ش��اب  اإىل  ت��ه��دف 
التفكري العليا وتعزيز كفاءة وفعالية 
والتقييم  وال��ت��ع��ل��م  التعليم  عمليات 
تطويرية  ح���زم���ة  حت��ق��ي��ق  ب���ج���ان���ب 
نظام  ج��وان��ب  ك��اف��ة  ت�شمل  متكاملة 
ال�شلم  ذل����ك  يف  ال���ع���ام مب���ا  ال��ت��ع��ل��ي��م 
واملناهج  التعلم  وم�����ش��ارات  التعليمي 
الذكي  والتعلم  والتدري�س  والتقييم 
والأن���������ش����ط����ة ال���ا����ش���ف���ي���ة واجل�������ودة 

والرقابة.
املناهج تعترب  اإن عملية تطوير  وقال 
خ��ط��وة م��ه��م��ة ع��م��دت اإل��ي��ه��ا ال����وزارة 
يف  والب��ت��ك��ار  التعلم  م��ه��ارات  لتعزيز 
حتقيق  ول�شمان  الإم��ارات��ي��ة  املدر�شة 
م�شريا  �شمويل  ب�شكل  امل��ن��اه��ج  ج���ودة 

اأن ال���وزارة راع��ت م��ه��ارات التعلم  اإىل 
حياتية  وم����و�����ش����وع����ات  والب�����ت�����ك�����ار 
الع�شر  روح  ت��ام�����س  وم�����ش��ت��ج��دات 
ب���ج���ان���ب م���ع���رف���ة وت���ع���ل���م م����ه����ارات 
تكنولوجية متقدمة ومهارات حياتية 
وتقييم  وم���ع���اي���ري  م��ه��ن��ي  وت���ط���وي���ر 
ومناهج  وم���ت���ط���ورة  ن��ام��ي��ة  م���ه���ارات 
وطرائق تعليمية متجددة وبيئة تعلم 

ع�شرية وحمفزة.
املناهج  تطوير  مت  اأن���ه  معاليه  وذك���ر 
ا���ش��ت��ح��داث م���واد درا�شية  م��ن خ���ال 
موائمة ل�شا�شل عاملية وتاأليف مواد 
العام  التعليم  تطوير  بجانب  درا�شية 
هذا  ي��ك��ون  اأن  ال����وزارة  حر�شت  حيث 
وب�شكل  ال��ع��ايل  التعليم  يف  التطوير 
تكاملي وفقا لا�شرتاتيجية الوطنية 

للتعليم العايل.

•• ال�صارقة-الفجر:

والتنمية  الإح�شاء  دائ��رة  ا�شت�شافت 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ال�������ش���ارق���ة،  م���وؤخ���را، 
الفنية  ل��ل��ج��ن��ة  ال����ث����اين  الج����ت����م����اع 
وال����ت����ي  ال������دول������ة  الإح���������ش����ائ����ي����ة يف 
للتناف�شية  الهيئة الحتادية  ترتاأ�شها 
ع�شويتها  يف  وت�������ش���م  والح���������ش����اء 
املحلية يف  الإح�شاء  ممثلي موؤ�ش�شات 
ال��دول��ة، ال��ذي عقد يف ن��ادي الغولف 
يف ال�شارقة، لبحث عدداً من املوا�شيع 
امل��درج��ة ع��ل��ى ج���دول اأه��م��ه��ا، خطط 
امل�����ش��رتك��ة للعام  ال��ع��م��ل الإح�����ش��ائ��ي��ة 
اجل��������اري، وب���رن���ام���ج ب���ن���اء ال����ق����درات 
للمراكز  ال��ت��دري��ب��ي��ة  والح���ت���ي���اج���ات 
، وت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة فنية  الإح�����ش��ائ��ي��ة 

والأ�شاليب  املنهجيات  اأف�شل  لقرتاح 
ال��ت��ع��دادات التي تعتمد على  لإج���راء  

ال�شجات الإدارية  يف الدولة.
الإح�شائية  املراكز  ممثلو  وا�شتعر�س 
من جميع انحاء الدولة ابرز الأن�شطة 
لعام  ع��م��ل��ه��م  خ��ط��ة  تت�شمنها  ال��ت��ي 
اخلطط  م���ع  وم��واءم��ت��ه��ا   ،2019
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ع��م��ل الإح�������ش���ائ���ي، كما 
والتي  الأولوية  ذات  املوا�شيع  ناق�شوا 
الإح�شاء  ملراكز  الفني  الدعم  توؤمن 

لتنفيذ م�شوحاتها.
مو�شوع  اإىل  امل��ج��ت��م��ع��ون  وت����ط����رق 
حيث   ،2020 الت�شجيلي  ال��ت��ع��داد 
جرت مناق�شة م�شتلزمات الدعم الفني 
للم�شروع، واآخر التطورات بخ�شو�س 
اإن�شاء الفريق الفني ل�شمان جاهزية 

للتعامل  الأ�شا�شية  واملنهجيات  املوارد 
اخلا�شة  ال��ت�����ش��ج��ي��ل��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  م���ع 

بالتعداد .
ب�����ن حميد  ال�������ش���ي���خ حم���م���د  واأك���������د 
الإح�شاء  دائ������رة  م���دي���ر  ال��ق��ا���ش��م��ي 
والتنمية املجتمعية يف ال�شارقة، اأهمية 
املخت�شني  ي��ج��م��ع  ال�����ذي  الج���ت���م���اع 
ب��ال��ع��م��ل الإح�����ش��ائ��ي يف ال���دول���ة على 
طاولة واحدة ملناق�شة التحديات التي 
والبحث  الإح�����ش��ائ��ي  العمل  يوجهها 
الأداء  يخدم  تطويره مب��ا  اآل��ي��ات  ع��ن 
من  الدولة  يف  والتنموي  القت�شادي 
بالأرقام  ال��ق��رار  �شناع  ت��زوي��د  خ��ال 
متكنهم  التي  الإح�شائية  والبيانات 
املجتمع  خ���دم���ة  يف  ت��وظ��ي��ف��ه��ا  م����ن 

وتطوره.

التي بحثها  املوا�شيع  اأن جملة  واأ�شار 
املجتمعون للو�شول اإىل �شيغة تدعم 
الدولة  الإح�شائي يف  العمل  توجهات 
الإح�شائية  امل���راك���ز  ق����درات  وت��ع��زي��ز 
الإح�شاء  دائ�����رة  روؤي�����ة  م���ع  ي��ن�����ش��ج��م 
ال�شارقة  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
لأه���م���ي���ة  ال��ب��ي��ان��ات الإح�����ش��ائ��ي��ة يف 
خم���ت���ل���ف جم�������الت ال��ت��خ��ط��ي��ط مبا 
ي�شهم يف اإر�شاء بيئة عمل تعزز اأهداف 

التنمية املجتمعية امل�شتدامة.
، املدير  ���ش��ع��ادة حم��م��د ح�����ش��ن  وق����ال 
التنفيذي لقطاع الإح�شاء: يف الهيئة 
والإح�شاء  ل��ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  الحت����ادي����ة 
دائرة  ع��م��ل  ل��ف��ري��ق  بال�شكر  :ن��ت��ق��دم 
املجتمعية  وال���ت���ن���م���ي���ة  الإح�����������ش�����اء 
الجتماع  ل�شت�شافتهم  ب��ال�����ش��ارق��ة 

العمل  لتن�شيق  الفنية  للجنة  الثاين 
نتوجه  ك��م��ا  ال���وط���ن���ي.  الإح�������ش���ائ���ي 
اللجنة  اأع�شاء  جلميع  اأي�شاً  بال�شكر 
على م�شاهماتهم واهتمامهم بتحقيق 
التن�شيق والتكامل بني الهيئة وجميع 
امل����راك����ز الإح�������ش���ائ���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة ، و 
املبادرات  على  امل�شرتك  العمل  تعزيز 
وامل�شاريع ال�شرتاتيجية مثل م�شروع 
الهيئة  ب����ني  الإل������ك������رتوين  ال����رب����ط 
اإ�شافة  املعنية ذات العاقة،  واجلهات 
جمال  يف  التعاون  اأوا���ش��ر  تعزيز  اإىل 
ب�����ش��ورة منهجية  ال��ع��م��ل الإح�����ش��ائ��ي 

و�شمن املعايري الدولية.
واخ���ت���ت���م الج����ت����م����اع مب�����اأدب�����ة غ����داء 
ح�����ش��ره��ا ���ش��ع��ادة ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
حميد القا�شمي مدير  دائرة الح�شاء 

والتنمية املجتمعية والذي قام بدوره 
ب�شكر احل�شور على جهودهم وحثهم 
طاقاتهم  ت�شخري  يف  ال�شتمرار  على 
يف خدمة الوطن.و�شارك يف الجتماع 
الرتكي  وعاي�شة  دي��ان  نا�شر  من  كل 
م��ن مركز  الزعبي  اأ���ش��ام��ة  وال��دك��ت��ور 
اأبوظبي لاإح�شاء، وعفاف بوع�شيبة 
وداوود حممد اآل علي من مركز دبي 

لاإح�شاء، والدكتورة يا�شمني جودي 
يف  والتناف�شية  الإح�����ش��اء  م��رك��ز  م��ن 
ع��ج��م��ان، و ال��دك��ت��ور ط��ال��ب احليايل 
اخل��ي��م��ة لاإح�شاء  راأ�����س  م��رك��ز  م��ن 
وحممد  عبيد  و�شندية  وال��درا���ش��ات، 
ح�شن ونورة علي وعلي �شامل بورهان 
ك�شاب  وم����اأم����ون  اهلل  ع��ب��د  وب����دري����ة 
وطارق يو�شف وزيد القا�شي وحليمة 

املحرزي وخمي�س رداد وا�شامة ال�شحي 
للتناف�شية  الحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن 
امل�شت�شيفة  اجل��ه��ة  والإح�����ش��اء.وم��ن 
املجتمعية  والتنمية  الح�شاء  دائ���رة 
الكديد  ع�����ب�����داهلل  م�����ن  ك�����ل  ح�������ش���ر 
وخمي�س  حمبوب  بن  علي  وامل�شت�شار 
وعائ�شة  ال���ع���ب���ودي  ون���اع���م���ة  ب�����ش��ري 

احلو�شني وح�شة الهاجري.

 •• اأبوظبي-وام: 

تنفيذي  مدير  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ا�شتقبل 
مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي ام�س يف 
واحة الكرامة الفريق اأول ال�شري نيكول�س كارتر رئي�س اأركان 
وا�شتعر�س   . حاليا  الإم����ارات  ي��زور  ال��ذي  الربيطاين  ال��دف��اع 
حر�س  مرا�شم  نهيان  اآل  طحنون  بن  خليفة  ال�شيخ  مع  كارتر 
الزهور  اإكليا من  و�شع  ثم  لتحيتهما  ا�شطف  ال��ذي  ال�شرف 
اأمام ن�شب ال�شهيد الذي يتكون من 31 لوحا ي�شتند كل منها 
قيادة  ب��ني  والت�شامن  وال��ت��ك��ات��ف  ل��ل��وح��دة  ك��رم��ز  الآخ���ر  على 

اإىل  كارتر  وا�شتمع  الأبطال.  و�شعبها وجنودها  الإم��ارات  دولة 
�شرح مف�شل من ال�شيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان عن واحة 
الكرامة ومرافقها التي ترمز اإىل بطولت اأبناء دولة الإمارات 
والدللت  القيم  الكثري من  البوا�شل وت�شحياتهم وتعرب عن 
واحة  م��راف��ق  يف  بها  ق��ام  ج��ول��ة  خ��ت��ام  ويف  اجلليلة.  الوطنية 
ال��زوار حيث قام بت�شجيل كلمة عرب  اإىل �شجل  الكرامة توجه 
فيها عن تقديره ل�شهداء دولة المارات العربية املتحدة. ي�شار 
اإىل اأن واحة الكرامة تعد معلما وطنيا وح�شاريا يف العا�شمة 
الإمارات  �شهداء  لبطولت  تخليدا  ت�شييده  مت  حيث  اأبوظبي 
مكت�شباته  وحماية  الوطن  عن  الدفاع  �شبيل  يف  وت�شحياتهم 

خليفة بن طحنون ي�صتقبل رئي�س اأركان الدفاع الربيطاين يف واحة الكرامة

وزير الرتبية :القيادة الر�صيدة ر�صخت لنه�صة تعليمية م�صتدامة

ال�سجلية  للتعدادات  فنية  جلنة  وت�سكيل  القدرات  بناء  وبرنامج  بحث خطة عمل 2019 

»اإح�صاء ال�صارقة« ت�صت�صيف االجتماع الثاين للجنة الفنية االإح�صائية يف الدولة 

وزارة تنمية املجتمع تنظم فعاليات 
متنوعة يف اليوم الريا�صي الوطني

•• دبي -وام:

تنظم وزارة تنمية املجتمع فعاليات ريا�شية جمتمعية متنوعة 
الذي  الوطني  الريا�شي  ال��ي��وم  م��ن  الرابعة  الن�شخة  اإط���ار  يف 
الفعاليات  وت�شتمل  جتمعنا«.  “الإمارات  �شعار  حتت  غدا  يقام 
ريا�شية  اأن�شطة  على  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ال����وزارة  �شتنظمها  ال��ت��ي 
وخمتلف  الهمم  واأ���ش��ح��اب  املواطنني  كبار  ت�شتهدف  متنوعة 
ومراكز  الجتماعية  التنمية  مراكز  خ��ال  من  املجتمع  اأف��راد 
رعاية وتاأهيل اأ�شحاب الهمم التابعة للوزارة اإىل جانب فعاليات 

خا�شة باملوظفني يف ديواين الوزارة بدبي واأبوظبي.

•• دبي -وام:

و�شوؤون  الأوق������اف  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب��ح��ث��ت 
“�شاعي”  وموؤ�ش�شة  ب��دب��ي  الق�شر 
اململكة  م�����ن  الأوق�����������اف  ل���ت���ط���وي���ر 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������ش���ع���ودي���ة ال���ت���ع���اون يف 
الوقفية  املبادرات  اأح��دث  ا�شت�شراف 
امل��ب��ت��ك��رة وت���ب���ادل اخل�����ربات. واطلع 
ال�شعودية  “�شاعي”  موؤ�ش�شة  وف��د 
خال  الوقف  خدمة  يف  املتخ�ش�شة 
لاأوقاف  دب��ي  موؤ�ش�شة  اىل  زي��ارت��ه 
ع��ل��ى ع����دد م���ن م����ب����ادرات الأوق�����اف 

را�شد  ب����ن  مل���رك���ز حم���م���د  امل���ب���ت���ك���رة 
والهبة  ال��وق��ف  ل�شت�شارات  العاملي 
الذي ان�شم حديثا اإىل اإدارة موؤ�ش�شة 
وتعرف  الق�شر.  و���ش��وؤون  الأوق����اف 
التي  املبتكرة  امل��ب��ادرات  على  ال��وف��د 
لاأفراد  الوقف  يف  امل�شاهمة  ت�شهل 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  وامل�������ش���اري���ع 
وذل��ك يف اإط��ار اإيجاد اأب��واب جديدة 
واإتاحة  والإن�����ش��اين  اخل��ريي  للعمل 
املجال للجميع للم�شاركة يف الوقف. 
“�شاعي”  م��وؤ���ش�����ش��ة  وف����د  وال���ت���ق���ى 
الغرير رئي�س جمل�س  �شعادة عي�شى 

و�شوؤون  الأوق�������اف  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة 
علي  �شعادة  بح�شور  ب��دب��ي  الق�شر 
املطوع الأمني العام للموؤ�ش�شة فيما 
رئي�س  نائب  ال�شعودي  اجلانب  �شم 
الدكتور  “�شاعي”  اإدارة  جم��ل�����س 
والرئي�س  ال�شدحان  نا�شر  عبداهلل 
الدكتور  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
عبدالعزيز عبدالرحمن التويجري. 
تبادل  اأن  امل��ط��وع  ���ش��ع��ادة علي  واأك���د 
املوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  اخل�����ربات 
ال��ف��اع��ل��ة اإق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��ا يف جمال 
الب��ت��ك��ار يف م�شتقاته  ي��ع��زز  ال��وق��ف 
ويو�شع مقا�شده لت�شمل فئات جديدة 
وامل�شتفيدين  ف��ي��ه  امل�����ش��اه��م��ني  م��ن 
بجهود  منوها  ���ش��واء  ح��د  على  منه 
موؤ�ش�شة �شاعي لتطوير الأوق��اف يف 
مكتبتها  ع��رب  ال��وق��ف  ثقافة  تعزيز 
الوقفية ومراكز البحوث والدرا�شات 
واملعلومات لديها.. و�شدد على اأهمية 
الهادفة  امل�����ش��رتك��ة  امل�����ش��اع��ي  ت��ك��ام��ل 
الوقف.  يف  الب��ت��ك��ار  ثقافة  لتعزيز 
م��ن ج��ان��ب��ه اأ���ش��اد ال��دك��ت��ور عبداهلل 
املبتكرة  باملبادرات  ال�شدحان  نا�شر 
التي يطبقها مركز حممد بن را�شد 
والهبة  ال��وق��ف  ل�شت�شارات  العاملي 
القت�شادية  الفعاليات  بالتعاون مع 
موؤ�ش�شة  ا�شتعداد  موؤكدا  املختلفة.. 
اإ�شدارتها  لو�شع  الدائم  “�شاعي” 
ال��ع��ل��م��ي��ة ودرا����ش���ات���ه���ا الإر�����ش����ادي����ة 
التدريبية  وب���راجم���ه���ا  وال��ب��ح��ث��ي��ة 
التخ�ش�شية يف متناول كل ال�شاعني 
وتطويرها  ال��وق��ف  ث��ق��اف��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
وتو�شيع نطاق ا�شتخداماتها لتواكب 
الأفراد  ل��دى  املتنامية  الحتياجات 

واملجتمعات.

•• اأبوظبي-الفجر: 

الإم�����ارات للف�شاء  اأع��ل��ن��ت وك��ال��ة 
عن م�شاركتها يف فعاليات املعر�س 
ال�شعودي الدويل للطريان، الذي 
ب��رع��اي��ة الأم����ري في�شل بن  ُي��ق��ام 
بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة 
الريا�س وينظمه “نادي الطريان 
ال�شعودي” مبطار الثمامة خال 
مار�س   14 اإىل   12 م��ن  ال��ف��رتة 
اجل��اري، وذل��ك �شمن جناح دولة 

الإمارات الر�شمي يف املعر�س. 
نوعه يف  الأول من  املعر�س  وُيعد 
ومن  ال�شعودية،  العربية  اململكة 
امل��ت��وق��ع اأن ي��ج��ذب م��ا ي��زي��د عن 
وخبري  متخ�ش�س  اآلف  ع�����ش��رة 
والدفاع  ال���ط���ريان  ق��ط��اع��ات  يف 
وال���ف�������ش���اء ومي���ث���ل���ون اأك������ر من 

مئتني جهة دولية وحملية، حيث 
تهدف الوكالة من خال امل�شاركة 
اإىل ت�شليط ال�شوء على جمموعة 
ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  اأب��رز  من 
ال��ف�����ش��ائ��ي��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا دولة 
ت�شكيل  ج���ان���ب  اإىل  الإم�����������ارات، 
م����ع خمتلف  ال����ت����ع����اون  اأوا������ش�����ر 

الأطراف املعنية ذات ال�شلة. 
ع��ل��ى تعريف  ال��وك��ال��ة  و���ش��ت��ع��م��ل 
امل����ع����ر�����س  وزوار  امل�����������ش�����ارك�����ني 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  مب�����ش��ت��ج��دات 
الإم�����������ارات  دول��������ة  ل���ل���ف�������ش���اء يف 
الطموحة،  م�����ش��اري��ع��ه  وخم��ت��ل��ف 
الأمل” الذي  “م�شبار  بينها  من 
اأول م�شروع عربي من نوعه  يعد 
ويجري  املريخ  كوكب  ل�شتك�شاف 
حممد  “مركز  قبل  من  تطويره 
اإ�شراف  للف�شاء” حتت  را�شد  بن 

يف دول�����ة الإم��������ارات ال��ع��دي��د من 
النجاحات خال الأعوام املا�شية، 
املعر�س  يف  امل���������ش����ارك����ة  وت�����اأت�����ي 
ال�شعودي الدويل للطريان بهدف 
ال��ت��ي ح�شلنا  م�����ش��ارك��ة اخل����ربات 
عليها من عملية تنظيم وتطوير 
الأ�شقاء يف  الدولة مع  القطاع يف 
وبحث  ال�شعودية  العربية  اململكة 
هذا  يف  امل�شتقبلية  ال��ت��ع��اون  اآف���اق 

املجال«.
واأ�شاف: “جتمع دولتي الإمارات 
العربية  واململكة  املتحدة  العربية 
ا�شرتاتيجية  ع��اق��ات  ال�شعودية 
القطاع  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  ق����وي����ة 
تعزيز  اإىل  ون���ه���دف  ال��ف�����ش��ائ��ي 
امل�شتقبل  خ���ال  ال��ع��اق��ات  ه���ذه 
اململكة  واأن  خ���ا����ش���ة  ال���ق���ري���ب، 
العاملي  ال�شباق  دخ��ول  على  تعمل 

ومت��وي��ل م��ن ال��وك��ال��ة، اإىل جانب 
برنامج رواد الف�شاء الإماراتيني، 
وم�شروع “مدينة املريخ العلمية”، 

وغريها من امل�شاريع الطموحة. 
ت�شتعر�س  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�شافة 
�شعيد  ع��ل��ى  ج���ه���وده���ا  ال���وك���ال���ة 
خا�شة  الف�شائي،  القطاع  تنظيم 
قانون الف�شاء الذي جرى اعتماده 
موؤخراً ويتناول مفاهيم متقدمة 
باهتمام  حتظى  حديثة  وج��دي��دة 
من  ال��ع��امل��ي،  امل�شتوى  على  وا���ش��ع 
املاأهولة  ال��رح��ات  تنظيم  بينها 
الف�شائية  الف�شاء وال�شياحة  اإىل 

والأن�شطة املرتبطة بها. 
وبهذا ال�شدد، قال �شعادة الدكتور 
الأحبابي  نا�شر  حممد  املهند�س 
م����دي����ر ع������ام وك�����ال�����ة الإم�����������ارات 
للف�شاء: “حقق القطاع الف�شائي 

اإن�شاء  م��ع  ال��ف�����ش��اء  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
اأواخر  للف�شاء  ال�شعودية  الهيئة 
وت��ع��ي��ني �شاحب  امل��ا���ش��ي،  ال���ع���ام 
بن  �شلطان  الأم��ري  امللكي  ال�شمو 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان 
اللجنة  يف  ع�شٌو  وهو  لها،  رئي�شاً 
ال���ش��ت�����ش��اري��ة ل��وك��ال��ة الإم������ارات 

للف�شاء«.
�شي�شهد  امل��ع��ر���س  اأن  اإىل  وي�����ش��ار 
ح�����ش��ور م�����ش��ارك��ني م���ن خمتلف 
�شواًء  ال��ط��ريان،  جم��الت �شناعة 
من ال�شخ�شيات الفاعلة والهيئات 
ت�شنيع  �شركات  م��ن  اأو  امل�شّرعة، 
و�شركات  وامل�����ش��غ��ل��ني  ال���ط���ائ���رات 
امل����ن����اول����ة الأر�����ش����ي����ة وامل�����ع�����دات، 
ال�شيانة  خ����دم����ات  ����ش���رك���ات  اأو 
وال�����ت�����دري�����ب، وخ���������رباء ال����دف����اع 

والف�شاء. 

االأول من نوعه يف اململكة العربية ال�سعودية»اأوقاف دبي« تبحث التعاون مع وفد »�صاعي« ال�صعودية

»وكالة االإمارات للف�صاء« ت�صارك يف »املعر�س 
ال�صعودي الدويل للطريان« االأ�صبوع املقبل

مي�شكيا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا     ، اب��ا���ش��ورا  ابانيجا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )5114193EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0509050887

فقدان جواز �صفر
اجر  عنانى   / امل��دع��و  فقد 
، اث��ي��وب��ي��ا   اجلن�شية  ت���ردا 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )E P 4 0 4 9 5 8 5 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

 0556569228

فقدان جواز �صفر
���ش��اي��ل��و كومار  امل���دع���و/  ف��ق��د 
الهند   ، ك�����وم�����ار  ب������رام������ود 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)8867472(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق������رب  او  ال���ه���ن���دي���ة  

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
عبداجلبار   / امل��دع��و  ف��ق��د 
بكر عبد �شقر - فل�شطني   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )p00096589( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0562121857

فقدان جواز �صفر
را����ش���ي���ه  امل�����دع�����و /  ف����ق����د 
اثيوبيا     ، غاردا�شا  ابينا�س 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )ep4997538( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0551055569

فقدان جواز �صفر

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك: مرمي عبداهلل الزعابي

VF Viola Flowers طلب لت�شجيل العامة التجارية:فيول للزهور
املودعة بالرقم :  305483  بتاريخ:2019/01/31 

با�ش��م:مرمي عبداهلل الزعابي  
ال�شعبية هاتف  الدلة  ال�شفاء بجانب مطعم  دار  الدفاع خلف م�شت�شفى  �شارع  اأبوظبي-  وعنوانه:اأبوظبي- 

violaflower.ad@gmil.com :971522832225 �شندوق الربيد: 111151 اميل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع واملنتجات حتديدا الزهور والنباتات الطبيعية والهدايا مبختلف انواعها 

ل�شالح الغري بهدف معاينتها و�شرائها عند احلاجة ول ينطوي ذلك على خدمة النقل.
و�شف العامة: �شعار دائري مزخرف بالورد على الدائرة واجلوانب تو�شطت حريف VF والتي ترمز اىل 

اول حروف فيول للزهور بالكلمة الجنليزية
 Viola الكلمة  ع��ن  ح�شري  بحق  املطالبة  ع��دم  م��ع  املميز  �شكلها  يف  للعامة  احلماية  ال���ش��رتاط��ات: 

العادي. الو�شع  يف  حدة  على  كل   Flowers
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  مار�س 2019 العدد 12572 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- الفجر:

مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  اأعلنت   
تعاونها  ع����ن  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
املباركة”،  “موؤ�ش�شة  م��ع  ج��دي��د  م��ن 
لإطاق فعاليتها الحتفالية مبنا�شبة 
ي��وم امل����راأة ال��ع��امل��ي اأم�����س ال��ث��اث��اء، 5 
يف  الفعالية  وع��ق��دت   .2019 م��ار���س 
اأبوظبي لل�شيدات” ابتداًء من  “نادي 
ال�شاعة العا�شرة �شباحاً حتى الواحدة 
ظهراً، حيث ت�شمنت نقا�شات وجل�شات 
تناولت  وال���ت���ي  وم���ع���ر����ش���اً،  ح����واري����ة 
جميعها مناذج ريادية لن�شاء مذهات 
م����ن خم���ت���ل���ف اجل���ن�������ش���ي���ات يف دول����ة 
الإمارات، مبا يربز قيم عام الت�شامح، 
امل�شاركة  ال��رائ��دة يف  الإم���ارات  وجهود 
فئاتهم.  مبختلف  لل�شكان  املجتمعية 
جمموعة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ت�����ش��م��ن��ت  ك���م���ا 
والريا�شية  الثقافية  الأن�����ش��ط��ة  م��ن 

هذه  و���ش��ه��دت  التفاعلية.  وال�شحية 
ال��ف��ع��ال��ي��ة الح��ت��ف��ال��ي��ة ح�������ش���وراً من 
ج��م��ي��ع امل�����ش��ت��وي��ات ب�����دءاً م���ن زوج���ات 
و�شوًل  ال�شخ�شيات،  وك��ب��ار  ال�شفراء 
املدار�س  خمتلف  م��ن  ال��ط��ال��ب��ات  اإىل 
معر�شاً  ���ش��م��ل��ت  ك���م���ا  واجل����ام����ع����ات. 

اأق�شامه  ا�شتملت  للح�شور،  خم�ش�شاً 
وهو  واحد”،  “عامل  ج��ن��اح  ال��ث��اث��ة: 
منطقة خم�ش�شة ملجموعة من الدول 
ثقافية  التي عر�شت جوانب  امل�شاركة 
للماأكولت  وق�شماً  فيها؛  وتقليدية 
العاملية؛ وق�شم “الإبداعات الن�شائية”، 

مواهبهن  ال��ن�����ش��اء  ا���ش��ت��ع��ر���س  ح��ي��ث 
يف ال��ف��ن��ون وامل��و���ش��ي��ق��ى وغ���ريه���ا من 
املجالت. وتعد هذه الفعالية جزء من 
اأكادميية  بني  مثمرة  تعاونية  م�شرية 
فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية 
دعمت  ح��ي��ث  املباركة”،  و”موؤ�ش�شة 

املوؤ�ش�شة  احتفال  قبل  من  الأكادميية 
يف   2018 ع�����ام  يف  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب������ذات 
لل�شيدات«.  وتوجهت  اأبوظبي  “نادي 
حمدان  بن  خليفة  بنت  �شما  ال�شيخة 
ملوؤ�ش�شة  ال���ع���ام  الأم������ني  ن���ه���ي���ان،  اآل 
�شمو  اإىل  والمتنان  بال�شكر  املباركة، 

زايد  ب��ن  ه���زاع  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة 
فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  رئي�شة  ن��ه��ي��ان،  اآل 
على  الن�شائية،  للريا�شة  مبارك  بنت 
اإعاء  على  وحر�شها  امل�شتمر  دعمها 
م��ك��ان��ة امل����راأة الإم���ارات���ي���ة، م��وؤك��دة اأن 
ال�شوء  ت�شليط  �شاأنها  م��ن  الفعالية 

التي  املراأة، والتحديات  ا�شهامات  على 
ال���ت���ي ترنو  واج��ه��ت��ه��ا وال���ط���م���وح���ات 
حتقيق  يف  وج��ه��وده��ا  حت��ق��ي��ق��ه��ا،  اإىل 
ال�شلم  وت��ر���ش��ي��خ  جمتمعاتها  نه�شة 
واأن  ال����ع����امل.  رب�����وع  وال����ش���ت���ق���رار يف 
الإلهام لي�س �شعاراً ترفعه املراأة، واإمنا 

هو واقع حتياه البنت الفتاة وال�شيدة 
الإماراتية يف خمتلف املجالت. وبهذه 
من  امل��ن�����ش��وري  م���رمي  ق��ال��ت  املنا�شبة 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة 
الن�شائية: “ي�شرنا خال عام الت�شامح 
املباركة”  “موؤ�ش�شة  ج��ه��ود  ن��دع��م  اأن 
الإمارات،  دولة  يف  للمراأة  الت�شجيعية 
اأحد  ال�شوء على  حيث ي�شلط تعاوننا 
فاطمة  لأكادميية  الرئي�شية  امل�شاعي 
ب��ن��ت م��ب��ارك ل��ل��ري��ا���ش��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة يف 
مع  املجتمعية،  امل�شاركة  وه��و  عملها، 
موا�شلة جهودنا للتفاعل مع املجتمع 
مبختلف جن�شياته. ونتمنى كل النجاح 
يف  املباركة”  “موؤ�ش�شة  ل���  وال��ت��وف��ي��ق 
من  للمزيد  ال��ف��ع��ال��ي��ة«.  ه��ذه  تنظيم 
اأكادميية  ف��ع��ال��ي��ات  ح���ول  امل��ع��ل��وم��ات 
فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية 
املوقع  زي������ارة  ي���رج���ى   ،2019 ل���ع���ام 
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•• اأبوظبي-وام:

وقع املجل�س الوطني لاإعام اتفاقية 
لاآداب  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  مع  تعاون 
الإم����ارات  ط���ريان  “مهرجان  ل��دع��م 
لاآداب” الذي يحظى برعاية كرمية 
م���ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
اإط����ار  يف  وذل����ك   ، اهلل”  “رعاه  دب����ي 
“�شهر  فعاليات  يف  املجل�س  م�شاركة 
بدعم  لل��ت��زام��ه  وت��اأك��ي��دا  القراءة”، 
ال�شرتاتيجية الوطنية للقراءة التي 

متتد حتى 2026.
وب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح���م���د بن 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد 
م��وؤ���ش�����ش��ة الإم���������ارات ل��������اآداب، وقع 
���ش��ع��ادة من�شور  م���ن  ك���ل  الت��ف��اق��ي��ة 
اإبراهيم املن�شوري، مدير عام املجل�س 
الوطني لاإعام، واإيزابيل اأبو الهول، 
جمل�س  وع�شوة  التنفيذية  الرئي�شة 

اأمناء موؤ�ش�شة الإمارات لاآداب.
فعالية  امل��ه��رج��ان  اأج���ن���دة  وتت�شمن 
“املجل�س”،  ا�����ش����م  حت���م���ل  خ���ا����ش���ة 
 20 ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا  تنظيم  �شت�شهد 
جل�شة نقا�شية وور�شة عمل يف الفرتة 

مار�س  م��ن  التا�شع  وحتى  الأول  م��ن 
�شعادة  قال  املنا�شبة،  وبهذه  اجل��اري. 
“ اإنه  امل��ن�����ش��وري:  اإب��راه��ي��م  من�شور 
القراءة  �شهر  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��اق  م��ع 
يف دولة الإم��ارات 2019، ياأتي دعم 
ملهرجان  ل��اإع��ام  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
ان�شجاما  ل����اآداب،  الإم����ارات  ط���ريان 
الداعمة  امل��ج��ل�����س  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ع 
اأداة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  الأدب����ي����ة،  ل��ل��ح��رك��ة 
الفكري  الإث����راء  اأدوات  م��ن  رئي�شية 
املهرجانات  ت��ق��وم  ح��ي��ث  ل��ل��م��ج��ت��م��ع، 
اأ�شا�شي  ب�����دور  وال��ث��ق��اف��ي��ة  الأدب����ي����ة 
الت�شامح  ب���ر����ش���ال���ة  ال���ت���ع���ري���ف  يف 

واحل���وار والن��ف��ت��اح على الآخ���ر التي 
خمتلف  اإىل  الإم����ارات  دول���ة  حتملها 
�شعادته:  واأ������ش�����اف  ال�����ع�����امل«.  دول 
“املجل�س”  ف��ع��ال��ي��ة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف   “
جمموعة متنوعة من الأن�شطة التي 
للن�شاطات  ال��واق��ع احل��ايل  ع��ن  تعرب 
الإمارات،  دول��ة  يف  والثقافية  الأدبية 
حيث ت�شارك فيها كوكبة من الكتاب 
وامل��ث��ق��ف��ني الإم��ارات��ي��ني م��ن خمتلف 
ل�شتعرا�س  �شعيا  املجتمع،  مكونات 
الهادفة  الآراء  الواقع الأدبي، وتبادل 
ومواكبة  وال��ت��ح�����ش��ني  ال��ت��ط��وي��ر  اإىل 
زخم املبادرات اخلاقة التي تعتمدها 

وتناق�س  م��ت��وا���ش��ل«.  ب�شكل  ال��دول��ة 
التي  العمل  وور����س  اجلل�شات  قائمة 
“املجل�س”  ف���ع���ال���ي���ة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا 
جم���م���وع���ة م����ن امل���وا����ش���ي���ع الأدب����ي����ة 
الإمارات،  بدولة  املرتبطة  والوطنية 
ال����رواي����ة الإم����ارات����ي����ة، وقيم  ك���اآف���اق 
الت�شامح يف املجتمع الإماراتي، وكيفية 
للق�شايا  الإم��ارات��ي��ني  ال��ك��ت��اب  ط���رح 
قائمة  ت�شم  كما  املتنوعة«.  الوطنية 
تناق�س  جل�شات  “املجل�س”  فعاليات 
الأم�س  بني  الأطفال  تلفزيون  تطور 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  وت���اأث���ري  وال����ي����وم، 
الج��ت��م��اع��ي يف ال����رواي����ات الأدب���ي���ة، 

واأزم�����ة ال��ك��ت��اب ال��ع��رب��ي، يف ح��ني مل 
تتجاهل قائمة اجلل�شات احلديث عن 

الدولة،  يف  احلا�شل  العلمي  التطور 
بن  حم��م��د  م��رك��ز  م�����ش��رية  كمناق�شة 

تطبيقات  وم�شتقبل  للف�شاء،  را�شد 
الذكاء ال�شناعي.

•• اخلرطوم-وام:

لاأوملبياد  للرتويج  ريا�شية  فعالية  ال�شودان  يف  ال��دول��ة  �شفارة  نظمت 
البعثة  بح�شور  وذل���ك   2019 اأب��وظ��ب��ي   - العاملية  ل��األ��ع��اب  اخل��ا���س 
حمد  �شعادة  وا�شتقبل  احل��دث.  يف  امل�شاركة  ال�شودان  ملنتخبات  الر�شمية 
واأع�شاء  ال�شودان  لدى جمهورية  الدولة  �شفري  اجلنيبي  حممد حميد 
رئي�س  التهامي  ك��رار  الدكتور  تقدمه  ال��ذي  ال�شوداين  الوفد   .. البعثة 
الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س ال�����ش��وداين والأط��ق��م الإداري����ة وامل��درب��ني والاعبني 
ملحة   - الفعالية  خ��ال   - ال�شفري  �شعادة  وق��دم   . البطولة  امل�شاركني يف 
ويوؤكد  الإم���ارات  دول��ة  ت�شت�شيفه  ال��ذي  اخلا�س  الأوملبياد  تعريفية عن 
مكانتها الريا�شية والإن�شانية ويدعم م�شرية العمل الت�شامني املجتمعي 

ال����ذي ت��ق��وم ب���ه م���ن خ���ال ال��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف والإن�������ش���اين ب���ني خمتلف 
م�شبوقة  وغري  تاريخية  �شتكون  البطولة  هذه  اأن  موؤكدا   .. املجتمعات 
و�شتعك�س الوجه احل�شاري والإن�شاين لاإمارات والقيم التي توؤمن بها 
من الت�شامح والحرتام والتعاي�س .. متمنيا للمنتخب ال�شوداين التوفيق 
الهمم.  العاملي لأ�شحاب  الريا�شي  العر�س  نتائج جيدة يف هذا  وحتقيق 
من جهته قال الدكتور كرار التهامي اإن هذه البطولة تقام لأول مرة يف 
بلد عربي �شرق اأو�شطي وهي دولة الإمارات عنوان النجاح والتميز يف كل 

املجالت ما يتيح للبطولة اأن حتظي بنجاح غري م�شبوق .
امل�شاركني يف البطولة عن  ال�شوداين  املنتخب  اأعرب جنوم  من ناحيتهم 
�شكرهم للقيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات التي تدخل البهجة وال�شرور 

على خمتلف فئات املجتمع ومنهم اأ�شحاب الهمم .

•• عمان-الفجر:

اأمل عبداهلل  الدكتورة  �شاركت معايل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
اخلتامية  اجل��ل�����ش��ة  يف  الحت����������ادي، 
والع�شرين  التا�شعة  ال���دورة  لأع��م��ال 
ملوؤمتر الحتاد الربملاين العربي التي 
ع��ق��دت يف ال��ع��ا���ش��م��ة الأردن���ي���ة عمان 
يوم الأثنني 4 مار�س 2019م، حتت 
الأبدية  ال��ع��ا���ش��م��ة  “ ال��ق��د���س  ���ش��ع��ار 
املوافقة  مت  حيث  فل�شطني”،  ل��دول��ة 
على “ اإعان عمان والبيان اخلتامي 
اأية  اأن  على  �شددا  واللذين  للموؤمتر، 
تتجاوز  الفل�شطينية  للق�شية  حلول 
م���ق���ررات ال�����ش��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة واأط����ر 

تن�س  والتي  لل�شام  العربية  امل��ب��ادرة 
والتو�شل  ال���دول���ت���ني  ح���ل  اأن  ع��ل��ى 
ال��ت��ف��او���س على  اإىل ح���ل ع����ادل ع���رب 
ق�شايا الو�شع النهائي املتمثلة مبلف 
واحلدود  وامل��ي��اه  وال��ق��د���س  الاجئني 
هي حلول غري قابلة للحياة خ�شو�شا 
يف ظل الظلم التاريخي الذي يتعر�س 
مدى  على  الفل�شطينيون  الأ�شقاء  له 

اأكر من �شبعني عاما.
ك��م��ا ح�����ش��ر اجل��ل�����ش��ة اخل��ت��ام��ي��ة وفد 
املجل�س الوطني الحت��ادي الذي �شم 
�شعادة كل من:  اأحمد يو�شف النعيمي، 
احل���م���ودي، وخلفان  اأح���م���د  وحم��م��د 
ع���ب���داهلل ب���ن ي���وخ���ه، و����ش���امل عبداهلل 
ال�شام�شي، وناعمة عبداهلل ال�شرهان، 

و�شعادة اأحمد �شبيب الظاهري الأمني 
العام للمجل�س.

اخلتامية  اجل��ل�����ش��ة  خ�����ال  وج������رى 
انتقال الرئا�شة من ال�شعبة الربملانية 
علي  الدكتور  مبعايل  ممثلة  امل�شرية 
رئ��ي�����س الحت����اد الربملاين  ع��ب��دال��ع��ال 
ال���ع���رب���ي رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����ن����واب يف 
ال�شقيقة،  العربية  م�شر  جمهورية 
اإىل ال�شعبة الربملانية الأردنية ممثلة 
الطراونة  ع��اط��ف  امل��ه��ن��د���س  مب��ع��ايل 

رئي�س جمل�س النواب الأردين.
كما وافق املوؤمتر على التمديد ل�شعادة 
ف��اي��ز ال�����ش��واب��ك��ة اأم����ني ع����ام الحت����اد 
اأرب����ع  ال���ع���رب���ي، اإىل ف����رتة  ال���ربمل���اين 
���ش��ن��وات ق��ادم��ة م��ع اح��ت��ف��اظ �شلطنة 

عمان ال�شقيقة بدورها.
ت���ق���اري���ر  اإىل  ال�����ش����ت����م����اع  وج���������رى 
وتو�شيات اللجان وهي جلنة ال�شوؤون 
الربملانية،  وال���ع���اق���ات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
وجلنة املراأة والطفل، وجلنة ال�شوؤون 
املوؤمتر يف  واأك��د  والقت�شادية.  املالية 
الأ�شقاء  �شمود  دع��م  اخلتامي  بيانه 
التاريخي  ن�شالهم  يف  الفل�شطينيني 
والدفاع عن حقوقهم هو ثابت عربي 
موا�شلة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ربمل��ان��ات  وع��ل��ى 
ال�شيا�شي  ال���دع���م  وت���ق���دمي  ال��ع��م��ل 
امل���ط���ل���وب حل�����ش��د ال���ت���اأي���ي���د ال�����دويل 
ملنا�شرة الأ�شقاء الفل�شطينيني وعدالة 
الأجيال،  م�شتقبل  و���ش��ون  ق�شيتهم 
العتداءات  ا�شتمرار  اأن  على  م�شددا 

الإ�شرائيلية على املقد�شات الإ�شامية 
ال�شريف  ال���ق���د����س  يف  وامل�������ش���ي���ح���ي���ة 
وحماولت الحتال امل�شتمرة لطم�س 
م���ع���امل امل��دي��ن��ة امل��ق��د���ش��ة م���ن خال 
القائم هو  التاريخي  بالو�شع  امل�شا�س 
وامل�شلمني،  ال��ع��رب  مل�شاعر  ا���ش��ت��ف��زاز 
وي���ن���ذر مب��رح��ل��ة اأك����ر ت��ع��ق��ي��دا، واأن 
املطلوب العمل قدما حلماية القد�س 
العبث  ت�شتهدف  حم����اولت  اأي���ة  م��ن 
مهبط  ب�شفتها  التاريخية  بهويتها 
هوية  وحلملها  ال�شماوية،  الر�شالت 
وثالث  القبلتني  اأوىل  اإ�شامية متثل 

احلرمني ال�شريفني.
موا�شلة  اأه���م���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع��ون  واأك������د 
الاجئني  وت�شغيل  غ��وث  وكالة  دع��م 

الفل�شطينيني “الأونروا” كي توا�شل 
تقدمي خدماتها ال�شحية والتعليمية 

التفافهم  م�����وؤك�����دي�����ن  ل����اج����ئ����ني، 
العا�شمة  “القد�س  ب�شعار  ومتا�شكهم 

من  ميثله  لفل�شطني” وم��ا  الأب��دي��ة 
م�شامني ومبادئ.

�صفارة الدولة بال�صودان تنظم فعالية للرتويج لالأوملبياد اخلا�س »اأبوظبي 2019«

•• اأبوظبي-وام:

الأمنية  ال���ط���ري���ق  خ����ارط����ة  اأب���وظ���ب���ي  ����ش���رط���ة  اأط���ل���ق���ت 
ور�شة  اأول  خال   2025 امل�شتقبل  لوظائف  التخ�ش�شية 
الأمني  العمل  يف  امل�شتقبلية  الوظائف  لتحليل  تطبيقية 
ربدان  اأك��ادمي��ي��ة  م��ع  بالتعاون  اأبوظبي  يف  ع��ق��ددت  وال��ت��ي 
م�شتقبل  ل�شت�شراف  الزمني  النطاق  حتديد  وا�شتعر�شت 
و  التوظيف  لقطاع  اجلاهزية  اختبار  و�شمان  الوظائف 
�شوق العمل امل�شتقبلي . واأكد اللواء �شامل �شاهني النعيمي 
، مدير قطاع املوارد الب�شرية بالإنابة - يف كلمته - اهتمام 
والتوجهات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات  بتبني  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة 
احلكومية لدولة الإمارات املوؤثرة على بيئة �شرطة اأبوظبي 
اإعداد  اأنه مت  . وذكر  امل�شتقبل  الداخلية يف جمال وظائف 
تقرير ملنهجية امل�شتقبل الوظيفي واآلية تطبيقها بال�شكل 

اأداة  وا�شتخدام  ال�شباط  م��ن  نخبة  خ��ال  م��ن  ال�شحيح 
العاملية  التوجهات  حتليل  يف  التوجهات  ه��ذه  اأث��ر  حتليل 
احلالية و امل�شتقبلية و قيا�س الأثر املحتمل لها على نوعية 
خمتلف  يف  قيا�شها  ومدى  امل�شتقبلية  ال�شرطية  الوظائف 
التقارير  من  متنوعة  جمموعة  على  بالعتماد   ، املجالت 
املعنية  املوؤ�ش�شات  ك��ربى  م��ن  ال�����ش��ادرة  املحلية  و  العاملية 

بال�شت�شراف.
اأولوياتها  �شمن  و�شعت  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
التطور  ظ��ل  يف  ،ل���ش��ي��م��ا  امل�شتقبلية  ال��وظ��ائ��ف  م��و���ش��وع 
تواكب  ن��اج��ح��ة  ح��ل��ول  و���ش��ع  يتطلب  مم��ا   ، التكنولوجي 
تطلعات امل�شتقبل، موؤكدا اأهمية قيام جميع الإدارات املعنية 
بو�شع خططها امل�شتقبلية لهذه الوظائف، وكيفية عملية 

ا�شتقطاب الكفاءات ، ومراقبة اآداء وتقييم هذه الوظائف.
بني  ت�شكيلها  التي مت  الفرق  اإط��ار عمل  يف  الور�شة  وتاأتي 

قطاع املوارد الب�شرية واإدارة البتكار وا�شت�شراف امل�شتقبل 
يف �شرطة اأبوظبي.

املديريات  م���دي���ري  م���ن  ���ش��خ�����ش��ا   120 ال���ور����ش���ة  ح�����ش��ر 
والإدارات يف �شرطة اأبوظبي واخلرباء من اأكادميية ربدان 

و�شباط متخ�ش�شني من خمتلف القطاعات ال�شرطية.
رئي�س  نائب  العيان،  عبيد  في�شل  الدكتور  اأك��د  جهته  من 
اأكادميية ربدان، اأهمية اأن تطور الإدارات الأمنية قدراتها 
الب�شرية، والعمل على اإعداد اخلطط امل�شتقبلية للوظائف، 
وال��ت��ي ت�����ش��اع��د ع��ل��ى حت��ق��ي��ق امل���وؤ����ش���رات ال��ع��امل��ي��ة وتواكب 

التطورات التكنولوجية .
ا�شت�شراف  ع��ل��م  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت 
مبجموعة  الور�شة  تخرج  اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  معربا   ، امل�شتقبل 
حتقق  ال��ت��ي  للوظائف  امل�شتقبلية  والأف��ك��ار  اخل��ط��ط  م��ن 
تطلعات القيادة ال�شرطية والأمنية. من ناحيته اأكد الرائد 

وا�شت�شراف  الإبتكار  اإدارة  ال�شرياين، مدير  دكتور م�شعب 
اأهمية الور�شة يف نقل مفهوم  اأبوظبي  امل�شتقبل يف �شرطة 
الإ�شرتاتيجي  ال���ش��ت�����ش��راف  اإىل  ال��ن��ظ��ري  ال���ش��ت�����ش��راف 

وتطبيقها على اأر�س الواقع.
من جانبها ا�شتعر�شت فاطمة لري ، رئي�س ق�شم ا�شت�شراف 
اأدوات  اأبوظبي حماور وجل�شات ودليل  امل�شتقبل يف �شرطة 
امل�شتقبل، والتي ت�شمنت ميثاق املبادرة والإطار الزمني و 
حتليل اأهم املحركات العاملية املوؤثرة على العمل ال�شرطي، 
وظائف  ب�شيناريوهات  املرتبطة  الغمو�س  ودرج���ة  واأث���ر 
اإىل  ال��ور���ش��ة  غ��ب  امل�شاركة  ال��ف��رق  تق�شيم  ومت  امل�شتقبل. 
املوؤثرة  امل�شتقبلية  املحركات  اأهم  لدرا�شة  عمل  جمموعات 
على وظائف امل�شتقبل ال�شرطية. كما مت توظيف اأداة حتليل 
املتوقعة  امل�شتقبلية  الوظائف  اأهم  اإىل  للو�شول  املحركات 

ملختلف املحاور الرئي�شية املوؤثرة على العمل ال�شرطي.

تخريج دفعة جديدة من منت�صبي »كلنا �صرطة«
•• اأبوظبي-وام:

احتفلت �شرطة اأبوظبي بتخريج الدفعة ال�شابعة من منت�شبي “كلنا �شرطة 
ومقيماً. مواطناً   977 عددهم  “ والبالغ 

وكان معايل اللواء فار�س خلف املزروعي القائد العام ل�شرطة اأبوظبي �شهد 
حفل التخريج الذي اأقيم يف نادي �شباط القوات امل�شلحة،بح�شور عدد من 

مديري القطاعات والدارات وال�شباط ب�شرطة ابوظبي .
وجرى خال احلفل عر�س مادة فيلم عن اأهداف »كلنا �شرطة«، التي تعّد 
الذكية و حتقيق  ال�شراكة املجتمعية  اأبوظبي فى  ج��زءاً من جهود �شرطة 

الأمن والطماأنينة.
�شرطة”، حظيت  “كلنا  مبادرة  اإن  اأبوظبي  �شرطة  عام  قائد  وق��ال معايل 
الدولة،  يف  املقيمة  واجل��ال��ي��ات  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن  كبري  ب��اإق��ب��ال 
امل���ب���ادرة، عك�س م���دى وع���ي واإدراك  ال��ت��ف��اع��ل الإي��ج��اب��ي م��ع  اأن  م��و���ش��ح��اً 
امل�����ش��ارك��ني، وح��ر���ش��ه��م ع��ل��ى ال��ع��م��ل حل��م��اي��ة اأم���ن املجتمع ووق��اي��ت��ه من 

اجلرمية بكافة اأ�شكالها املختلفة.
واأكد دعم القيادة الر�شيدة للمبادرة، اإمياناً منها باأن احلفاظ على الأمن 
اإىل جهود �شرطة ابوظبي يف هذا اجلانب من  م�شوؤولية م�شرتكة م�شرياً 

اأجل جمتمع اأكر اأمناً وا�شتقراراً.
امل�شاركني  ل��دى  الأمني  الوعي  �شرطة” تعزز  “كلنا  مبادرة  اإن   : واأ���ش��اف 
وت�شهم  املجتمع،  اأف��راد  بني  والت�شامح  ال�شلمي  التعاي�س  قيم  على  وتوؤكد 
ب��الأداء الأمني وج��ودة اخلدمات  بدور رائد وكبري يف دعم جهود الرتقاء 

للحفاظ على اأبوظبي، بو�شفها واحدة من اأكر مدن العامل اأماناً.
وذكر ،اأن املبادرة تقدم برامج متنوعة ترفع من الوعي واحل�س الأمني لدى 
ال�شرطية  التوا�شل والت�شال باجلهات  واآليات  امل�شاركني، وتطور مهارات 
الإيجابية  ال�شورة  لتعزيز  �شعياً  امل��ي��داين،  بدورهم  وتعريفهم  والأمنية، 

ل�شرطة اأبوظبي و �شمعة ومكانة اإمارة اأبوظبي.
وهناأ ،خريجي الدفعة ال�شابعة م�شيداً باجلهود املخل�شة الرامية لتحقيق 
اأهداف املبادرة، حاثاً على موا�شلة تنمية قدراتهم والطاع على امل�شتجدات 

الأمنية ليقوموا بدورهم على اأكمل وجه.

اأمل القبي�صي ت�صارك يف اجلل�صة اخلتامية للموؤمتر التا�صع والع�صرين لالحتاد الربملاين العربي

�صرطة اأبوظبي تطلق خارطة الطريق لوظائف امل�صتقبل 2025

املجل�س الوطني لالإعالم يدعم مهرجان »طريان االإمارات لالآداب«

اأكادميية فاطمة بنت مبارك وموؤ�س�سة املباركة حتتفالن بيوم املراأة العاملي

االحتفالية ت�صلط ال�صوء على اإجنازات ومكانة املراأة وقيم الت�صامح والتعاي�س يف دولة االإمارات
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قررت حكومة ولية فيينا برئا�شة ميخائيل لودفيج، حاكم الولية 
وعمدة املدينة، اإن�شاء “جممع الأديان” يف العا�شمة فيينا.

وقال عمدة الولية اإن املركز يعد الأول من نوعه الذي ي�شم جميع 
الأديان املعرتف بها يف النم�شا، ويهدف اإىل تعزيز احلوار والتعاون 
املحبة  اأوا�شر  وتقوية  التطرف  العنف ومواجهة  ونبذ  الأدي��ان  بني 

والتعاي�س يف املجتمع.
واأعلن العمدة لودفيج يف موؤمتر �شحفي، عقب اجتماع �شم روؤ�شاء 
املركز  ب��اأر���س  فيينا  مدينة  ت��ربع  ع��ن  النم�شا،  يف  الدينية  الهيئات 
اجل��دي��د، ال���ذي تبلغ م�شاحته األ���ف م��رت م��رب��ع، وط���رح امل�����ش��روع يف 
الذي  للمركز،  م��ع��م��اري  ت�شميم  اأف�����ش��ل  لخ��ت��ي��ار  عاملية  م�شابقة 

�شيكون مبثابة مركز للتوا�شل والتعاون بني الأديان.
الديانات يف  تعاي�س  يثبت  �شوف  املركز اجلديد  اأن  لودفيج،  واعترب 
اأن يقلل من خطر  “هذا من �شاأنه  فيينا مع بع�شها البع�س، وقال 
اأعمال تخريب  لودفيج  وا�شتهجن  والراديكالية”،  التطرف  حدوث 
ا�شتهدفت موؤخراً اأقليات دينية تعي�س يف النم�شا، وقال “الهجوم على 
و�شّدد عمدة  طائفة دينية هو هجوم على جميع الطوائف الدينية”، 
بني  احل��وار  تعزيز  يف  اجلديد  املركز  دور  اأهمية  على  فيينا  مدينة 

الأديان، وقال “احلوار مينع العنا�شر الراديكالية من ال�شيطرة«.

خمتتما  وطنه  اإىل  فنزويا  يف  املعار�شة  زعيم  ج��واي��دو  خ��وان  ع��اد 
حلملته  ال��دع��م  حل�شد  الاتينية  اأم��ري��ك��ا  دول  م��ن  ع��دد  يف  ج��ول��ة 
مادورو،  نيكول�س  الرئي�س  على  الإقليمي  ال�شغط  لزيادة  الرامية 
املوؤيدين  �شفره. وهلل ح�شد من  اأم��را من حمكمة بحظر  متحديا 
كانوا يف انتظار جوايدو وزوجته يف �شالة الو�شول مبطار مايكيتيا، 
اآلف  �شهده  للمعار�شة  جتمع  حل�شور  م�شرعني  ينطلقا  اأن  قبل 

الأ�شخا�س يف �شرق العا�شمة كراكا�س.
وقال جوايدو اأمام احل�شد “لقد ُولد الأمل الذي لن ميوت، والأمور 

مت�شي على نحو جيد... �شنحتفل اليوم بهذا الن�شر ال�شغري«.
الثاثاء  ي��وم  حكوميني  موظفني  ل��ق��اء  اع��ت��زام��ه  ج��واي��دو  واأع��ل��ن 

وامل�شاركة يف م�شرية كربى يوم ال�شبت.
اإىل  متوجها  �شباط  ف��رباي��ر   23 يف  �شرا  فنزويا  ج��واي��دو  وغ���ادر 
كولومبيا، يف انتهاك لأمر من املحكمة العليا، بهدف تن�شيق اجلهود 
هناك لإر�شال معونات اإن�شانية اإىل فنزويا لتخفيف النق�س احلاد يف 
الغذاء والدواء. لكن جماعات حقوقية قالت اإن قوات اأمن اعرت�شت 
�شبيل �شاحنات امل�شاعدات التي اأر�شلتها كولومبيا والربازيل مما اأدى 
ل�شتباكات اأودت بحياة �شتة اأ�شخا�س على الأقل على امتداد حدود 

فنزويا مع الربازيل.
ومن كولومبيا �شافر جوايدو اإىل الأرجنتني والربازيل والإكوادور 
انتقالية يف  الاتينية حلكومة  اأمريكا  دول  دعم  وباراجواي حل�شد 

فنزويا قبل اإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
 

اأكدت زوجة الإرهابي الفرن�شي، جان مي�شال كان، اأنه ُقتل يف �شرق 
“�شوت  بلقب  امل��ع��روف  �شقيقه  مقتل  تاأكيد  م��ن  اأي���ام  بعد  ���ش��وري��ا، 

فابيان كان، وفق ما ذكرت وكالة فران�س بر�س. داع�س”، 
فابيان  مبقتل  املا�شي،  فرباير  يف  اأف���ادت  قد  اأمنية  م�شادر  وكانت 
امل�شوؤولية  با�شم تنظيم داع�س  الذي تبنى يف ت�شجيل �شوتي  كان، 
عن اعتداءات نوفمرب 2015 يف باري�س، وذلك يف غارة جوية ليلية 

ب�شوريا.
التي ك�شفت املعلومات، فاإن �شقيقه  وبح�شب اإذاعة “فران�س اإنرت”، 
اأ�شيب بجروح بالغة خال �شربة �شنها  جان مي�شال كان كان قد 
التحالف الدويل. وقال املحققون الفرن�شيون اإن فابيان )41 عاما( 
هو من �شجل التبني ال�شوتي لعتداءات 13 نوفمرب 2015، التي 
اأ�شفرت عن مقتل 130 �شخ�شا وجرح املئات، فيما كان �شقيقه جان 
مي�شال )38 عاما( هو “مرمن الأنا�شيد” يف الت�شجيل. وبعد اإثبات 
يونيو  يف  بحقهما  توقيف  مذكرة  التحقيق  ق�شاة  اأ�شدر  تورطهما، 
اعتنق الإ�شام يف  ب�”عمر”  اأن فابيان كان امللقب  يذكر   .2018

الت�شعينيات واأ�شبح مت�شددا، كما �شقيقه مطلع العام 2000.

عوا�صم

فيينا

كراكا�س

باري�س

االإفراج عن زعيم حزب �صوداين معار�س  
•• اخلرطوم-اأ ف ب:

اأطلقت ال�شلطات ال�شودانية �شراح رئي�س حزب املوؤمتر ال�شوداين املعار�س عمر 
التظاهرات  دي�شمرب على خلفية  الأول  كانون  الذي كان معتقا منذ  الدقري 

املناه�شة حلكم الرئي�س عمر الب�شري، وفق ما اأعلن حزبه .
كانون   19 ان��دلع احلركة الحتجاجية يف  اأي��ام من  بعد  الدقري  ومت توقيف 

الأول دي�شمرب يف اأعقاب قرار حكومي برفع اأ�شعار اخلبز بثاثة اأ�شعاف.
التي حتولت  التظاهرات  اأمنية وا�شعة لل�شيطرة على  ال�شلطات حملة  ونفّذت 
ال�شلطة  اإىل  الذي و�شل  الب�شري،  الباد �شد  اأنحاء  احتجاجية يف  اإىل حركة 

عرب انقاب دعمه الإ�شاميون يف 1989.
واأفاد حزب املوؤمتر ال�شوداين اأنه “مت اإطاق �شراح رئي�س احلزب عمر الدقري 
لكنه اأ�شار اإىل اأن “اأربعني من قيادات احلزب )ل  بعد �شهرين من العتقال”. 
للب�شري.  املناه�شة  التظاهرات  مبوا�شلة  متعهدا  العتقال”،  ره��ن  ي��زال��ون( 
“نوؤكد  الدقري يف تغريدة على تويرت  اإط��اق �شراحه، كتب  �شاعات من  وبعد 
الن�شال  وموا�شلة  ق���واه  ووح���دة  والتغيري+  +احل��ري��ة  ب��اإع��ان  حزبنا  ال��ت��زام 
والتغيري”  احل��ري��ة  “حتالف  وي�����ش��م  اخل���ا����س«.  ف��ج��ر  ب���زوغ  ح��ت��ى  ال�شلمي 
واأ�شدر  املنظم لاحتجاجات اأحزاباً معار�شة و”جتّمع املهنيني ال�شودانيني”. 
حكم  بعد  مل��ا  خطة  ن�شه  يحدد  ال��ذي  والتغيري”  احل��ري��ة  “اإعان  التحالف 
القت�شادي  التدهور  ووقف  الق�شائية  ال�شلطة  بناء  اإع��ادة  بينها  من  الب�شري، 
ال�شوداين  امل��وؤمت��ر  ح��زب  وب��رز  لاحتجاجات.  الرئي�شي  ال�شبب  يعترب  ال��ذي 
على مدى العقد املا�شي كمجوعة معار�شة ن�شطة نظمت تظاهرات وم�شريات 
متكررة مناه�شة لل�شلطات. ومعظم اأن�شاره هم من ال�شباب، وحتديدا طاب 
وخريجي اجلامعات. وتقول احلكومة اإن 31 �شخ�شا قتلوا يف اأعمال عنف على 
�شلة بالتظاهرات، فيما تفيد منظمة “هيومن رايت�س ووت�س” اأن عدد القتلى 

بلغ 51 على الأقل بينهم موظفون يف قطاع ال�شحة واأطفال.

ا�ستعاد احلوار مع النه�سة:

هل يتم تاأجيل موؤمتر حزب نداء تون�س...؟
االنتخابات الت�سريعية خالل �سهر اأكتوبر والرئا�سية خالل �سهر نوفمرب القادمني

حتذير من حرب اأهلية جديدة 

ما هي اآفاق ال�صالم بني طالبان وكابول؟
•• وا�صنطن-وكاالت:

حقق املبعوث الأمريكي زملاي خليل زاده تقدماً ملحوظاً 
يف حمادثات ال�شام الأخرية مع حركة طالبان. ويبدو 
مع  للت�شامح  ا�شتعداد  اأي  عن  تخلوا  احلركة  ق��ادة  اأن 
يف  بهم  القبول  اأو  ال��ق��اع��دة،  اأو  داع�����س  م��ن  متطرفني 
يكون  ق��د  م�شتقبلية  حكومة  اأي  ظ��ل  يف  اأفغان�شتان، 
املتحدة  الوليات  اأب��دت  وبدورها  كبري.  دور  فيها  لهم 
الوقت،  الع�شكري، مبرور  ا�شتعدادها خلف�س وجودها 
ورمبا لإنهائه متاماً، عندما تتوفر الظروف املنا�شبة. 

ولكن ثمة اآمال باحل�شول على �شمانات ذات م�شداقية 
يف جمال حقوق الإن�شان، وفق راأي الكاتبني كري�شتوفر 
كوليندا، زميل م�شاعد لدى الأمن الأمريكي اجلديد، 
ومايكل  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  ���ش��رق  يف  ���ش��اب��ق  ع�شكري  وق��ائ��د 
“فورين  ل��دى جملة  الأب��ح��اث  اأوه��ان��ل��ون، مدير ق�شم 
تكتمل  ل  زاده،  خليل  ال�شفري  اأك���د  وك��م��ا  ب��ول��ي�����ش��ي«. 
اإنه،  القول  وي�شح  �شيء.  كل  على  ُيتفق  مل  ما  �شفقة 
البداية،  خط  عند  املتفاو�شون  ي��زال  ل  تاريخه،  حتى 
الأفغاين  ال�����ش��راع  لإن���ه���اء  م��ف��او���ش��ات  ن��ه��اي��ت��ه، يف  ل 
الأفغان  تعب  اإذا  ال��ك��ات��ب��ني،  ح�شب  لكن  امل�شتع�شي.  
والأم��ري��ك��ان وال��ق��وات الأج��ن��ب��ي��ة الأخ����رى م��ن الناتو 
�شيكون  ت�شوية  اإىل  التو�شل  ف��اإن  القتال،  من  و���ش��واه، 

�شعب املنال. 

•• اجلزائر-اأ ف ب:

جتّمع نحو األف طالب يف �شاحة الربيد املركزي بو�شط العا�شمة اجلزائر 
اأم�س يف تظاهرة جديدة بعد تر�ّشح الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة ر�شمّياً 
وكليات  جامعات  من  زمائهم  و�شول  انتظار  يف  خام�شة،  رئا�شية  لولية 
اخ����رى، ك��م��ا اأف����ادت م��را���ش��ل��ة وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س. ورّدد ال��ط��اب الذي 
لل�شرطة(  اخلا�شة  )ال��ق��وات  اي+  ار  +ب��ي  “جيبو  التظاهر  على  ت��واع��دوا 
زيدوا ال�شاعقة )وحدة من اجلي�س( ماكان�س عهدة خام�شة يا بوتفليقة”، 
التظاهر  فيها  التي مينع  العا�شمة  و�شط  لل�شرطة يف  انت�شار كبري  و�شط 
منذ 2001، بدون اأن تتدخل. و�شاند املارة الطاب بالت�شفيق واأ�شحاب 

ال�شيارات با�شتخدام املنبهات بينما اأ�شبح التحرك يف و�شط العا�شمة �شعبا 
جدا. ومنذ اإعان تر�شحه لولية خام�شة اأ�شبح الرئي�س بوتفليقة املري�س 
واملقعد منذ اإ�شابته بجلطة يف الدماغ يف 2013، هدفا لحتجاجات غري 

م�شبوقة منذ و�شوله اىل احلكم قبل 20 �شنة.
وقّدم بوتفليقة الأحد ملّف تر�ّشحه لانتخابات الرئا�شّية يف 18 ني�شان/

واإجراء  ف��وزه  حال  يف  مبكرة  رئا�شّية  انتخابات  تنظيم  تعّهد  لكّنه  اأبريل، 
اإ�شاحات �شيا�شية عميقة. لكن هذه الوعود مل تهدئ ال�شارع.

“ل يعني ل. اأمل يفهم  واأكدت �شلمى طالبة الريا�شيات بجامعة اجلزائر 
ر�شالة ال�شعب؟ اذن �شن�شرحها له اليوم واأكر يوم اجلمعة” الذي ينتظر 

اأن ي�شهد تظاهرات جديدة كما يف الأ�شبوعني املا�شيني.

•• الفجر - تون�س - خا�س
جديدا  ومدخا  موؤجا،  وحلما  كاذبا،  حما  كان  هل 
لزم���ة ج��دي��دة؟ ل��ق��د ط���رح م��وؤمت��ر ح���زب ن���داء تون�س 
كجزء من حل، ودواء لأدوائه، ولكن اإذا ما تاأكد ما يروج 
من ق�ش�س حول تعّر تنظيمه ورمبا تاأجيله، قد يجعل 

منه جزء من امل�شكل.
   فقد ذك��رت م�شادر مطلعة، اأن جلنة الإع��داد ملوؤمتر 
الدين،  القيادي ر�شا �شرف  حركة نداء تون�س برئا�شة 
قد تتجه نحو اتخاذ قرار يتعلق بتاأخري موعد املوؤمتر، 
اأب��ري��ل ال��ق��ادم، اإىل وق��ت لح��ق نظرا ملا   6 املحدد ليوم 
“التعطيل الذي تعر�شت له اللجنة لاإعداد  ب��  و�شف 
ال�شليم للموؤمتر” وذلك بعد الت�شاور مع كل الأطراف 
التنفيذي  واملكتب  التاأ�شي�شية  الهيئة  واأ�شا�شا  املعنية 

والهيئة ال�شيا�شية.
ال��ع��ار���س ال�شحي اجل��دي��د حل���زب نداء  وت��زام��ن ه���ذا 
امل�شتقلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  اإع�����ان  م���ع  ت��ون�����س، 
احلكومة  برئي�س  لقائه  اث��ر   ، بفون  نبيل  لانتخابات 
يو�شف ال�شاهد، عن النطاق الفعلي مل�شار النتخابات 
ال�شنة  اأواخ���ر  تنظيمها  املزمع  والرئا�شية  الت�شريعية 

اجلارية.

الو�شطية  ال�شاحة  مع ت�شلم غرميه وابرز مناف�شيه يف 
احلداثية لتاأ�شرية تاأ�شي�شه ر�شميا حيث اأفادت م�شالح 
ال���وزي���ر ل���دى رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة امل��ك��ل��ف ب��ال��ع��اق��ة مع 
الإن�شان،  وحقوق  املدين  واملجتمع  الد�شتورية  الهيئات 
ا�شم  عليه  اأُطلق  �شيا�شي جديد  تاأ�شي�س حزب  مّت   باأنه 
العدد  ب��ذل��ك  لي�شبح  تون�س”،  حت��ي��ا  ح��رك��ة  “حزب 

اجلملي لاأحزاب ال�شيا�شية يف الباد 215 حزبا.
ُيذكر اأن حزب “حتيا تون�س” من�شوب لرئي�س احلكومة، 
يو�شف ال�شاهد الذي مل ُيعلن ر�شميا اإىل اليوم عن �شلته 
بهذا احلزب وما اإذا كان �شيرتاأ�شه مثلما ُيرّوج اإىل ذلك 
منذ اأن كانت هذه احلركة جمرد م�شروع �شيا�شي بداأت 
الوطني  الئ��ت��اف  كتلة  ت��ك��وي��ن  م��ع  م��احم��ه  تت�شح 
�شلب الربملان. لكن الرتباك يف اإعداد املوؤمتر، مل مينع 
ن��داء تون�س من رت��ق الفتق، واإع���ادة الو�شال مع  ح��زب 
حركة النه�شة بعد قطيعة، قالت قيادات النداء يف وقت 
الر�شمي  املتحدث  اأك��د  فقد  رجعة.  با  اإنها طاق  ما، 
الذي  اللقاء  اأن  اخلمريي،  عماد  النه�شة  حركة  با�شم 

على  لانتخابات  امل�شتقلة  العليا  الهيئة  رئي�س  واأك���د 
املوعد  اإجن������اح  اأج�����ل  م���ن  اجل���ه���ود  ت��ك��ات��ف  “�شرورة 
العملية  “تنظيم  اأن  اإىل  لف��ت��ا  القادم”  الن��ت��خ��اب��ي 
النتخابية م�شاألة �شيادية بالأ�شا�س وت�شتوجب م�شاركة 
لانتخابات  امل�شتقلة  العليا  للهيئة  التنفيذية  الإدارة 
بالتن�شيق والتعاون مع خمتلف الوزارات واأجهزة الدولة 
لإجناح هذا ال�شتحقاق النتخابي الهام خال الثاثي 
الأخري من ال�شنة احلالية” ح�شب ما اأوردت ال�شفحة 

الر�شمية لرئا�شة احلكومة التون�شية.
اليوم  ل��ان��ت��خ��اب��ات،  امل�شتقلة  العليا  الهيئة  و�شتعلن 
رزنامة  ع��ن   ، �شحفية  ن���دوة  خ��ال  ر�شميا   ، الأرب���ع���اء 

النتخابات الت�شريعية والرئا�شية ل�شنة 2019.
الثاثاء،  اأم�س  الهيئة  واأكد م�شدر مطلع من جمل�س 
اأكتوبر  الت�شريعية �شتجرى خال �شهر  اأن النتخابات 
واأن النتخابات الرئا�شية �شتجرى خال �شهر نوفمرب 

القادمني.
النداء  داخل  التاأّزم  الف�شل اجلديد من  ياأتي هذا  كما 

�شرعيني،  غ��ري  باأنهم  بحكومته  يتعلق  م��ا  وك��ل  غ��اين 
وت��ط��ال��ب احل��رك��ة ب��ح��ل اجل��ي�����س وال�����ش��رط��ة واأجهزة 
ل��ي�����س موقف  اإىل ذل����ك،  ال���ش��ت��خ��ب��ارات الأف���غ���ان���ي���ة.  
احلكومة الأفغانية منطقياً. اإذ �شعت حثيثاً، طوال اأكر 
ب�شبب  �شفوفها،  عن  طالبان  لإب��ع��اد  �شنني،  ع�شر  من 
ميل عنا�شرها للعمليات النتحارية، عندما ت�شنح لهم 
فر�شة منا�شبة. ولذلك رمبا تقبل كابول ب�شم بع�س 
مقاتلي طالبان اإىل اجلي�س وال�شرطة، وبعد تدقيق يف 
بالتخلي عن  اجل��دد  املجندين  �شجاتهم مع مطالبة 

ولئهم لأجندة طالبان ال�شابقة. 

ب��ع��د يف حمادثات  ت�����ش��ارك  الأف��غ��ان��ي��ة مل  ف��احل��ك��وم��ة 
ت���رف�������س الع������رتاف  ال�������ش���ام، لأن ح���رك���ة ط���ال���ب���ان 
عينها  دمية  وتعتربه  غ��اين،  اأ�شرف  الرئي�س  ب�شرعية 
الأفغاين،  بالد�شتور  الأمريكيون. ول تعرتف احلركة 
الأمريكيني. ويف  من  اأي�شاً  ُفر�س  قادتها  راأي  لأنه يف 
انتظار مفاو�شات بني طالبان وغاين، ي�شعب التحم�س 

لآفاق ال�شام. 
ويف اعتقاد الكاتبني، اإذا ح�شلت تلك املحادثات، فاإن اأمن 
الباد وم�شتقبل قواتها الأمنية �شي�شكل عامًا اأ�شا�شياً 
ق�شية  واأه��م  اأ�شعب  ذلك  يكون  قد  الواقع،  ويف  فيها. 
العتقاد  ال�شذاجة  من  و�شيكون  دائ��م.  �شام  لتحقيق 
اأن حكومة غاين اأو طالبان �شتثقان يف بع�شهما متاماً، 
اأن  حتى لو وقعتا اتفاق �شام. ويفرت�س يف اجلانبني 

يتوقعا اأعذاراً وخيانات من الطرف الآخر. 
اأن  يجب  اتفاق  اأي  اإن  الكاتبان  يقول  لذلك،  ونتيجة 
يتعدى �شعار رونالد ريغان ال�شهري “ثق ولكن حتقق”، 

واأن ُي�شتبدل ب�شعار” ثق ولكن حتقق واحم ظهرك«. 
وُيفرت�س اأن توفر �شفقة �شام بع�س عنا�شر احلماية 
لقادة كبار وحماربني من جانبي ال�شراع. وذلك بدوره 
لكليهما  الع�شكرية  ال���ق���درات  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يتطلب 
قابان  اأنهما  العتقاد  �شذاجة  عو�س  الوقت،  لبع�س 

للعمل معاً ب�شا�شة واأمان.
اأنه، حتى هذه اللحظة، تعترب طالبان  ويرى الكاتبان 

ورئي�س  الغنو�شي  را���ش��د  النه�شة  ح��رك��ة  رئي�س  جمع 
مثمر  لقاء  هو  تون�س،   ن��داء  حلركة  ال�شيا�شية  الهيئة 
كّل  التحاور مع  اإط��ار حر�س احلركة على  يندرج يف  و 

الأطراف الفاعلة يف الباد .
وق����ال اخل���م���ريي اأن����ه مت ال��ت��اأك��ي��د خ���ال ال��ل��ق��اء على 

ا�شتمرار احلوار بني الطرفني خال الأيام القادمة.
 من جهته، قال القيادي يف حركة النه�شة عبد اللطيف 
اإّن لقاء رئي�س  اأم�س  الثاثاء،  اإذاع��ي  املكي يف ت�شريح 
الهيئة  برئي�س  الثنني  الغنو�شي  را�شد  النه�شة  حركة 
ال�شيا�شية حلركة نداء تون�س حافظ قائد ال�شب�شي كان 

نتيجة و�شاطة رتبتها اأطراف مل يحددها.
اإحياء  اإع��ادة  هو  بينهما  احلديث  م�شمون  اأّن  واأ���ش��اف 

اللقاءات بني الطرفني وفق ت�شريحه.
يف حني اعترب القيادي يف حركة النه�شة، �شمري ديلو، 
بل  احلكومة  على  بال�شغط  ل��ه  ع��اق��ة  “ل  اللقاء  اأن 
ال�شيا�شية  الأح��زاب  �شيا�شة احل��وار مع  اإط��ار  يندرج يف 

التي تنتهجها احلركة«.
واأ�شاف ديلو يف مداخلة اإذاعية: “اجتماع الرجلني لي�س 
�شريا واإمّنا كان لقاء حزبيا علنيا تطّرق اإىل ال�شاأن العام 
وبع�س الق�شايا التف�شيلية التي �شيتم الك�شف عنها يف 

الوقت املنا�شب.. ». 

الطرح، ولكنه  الأمريكيون على مثل ذلك  يوافق  وقد 
لن يكون اأ�شا�شاً جدياً لت�شوية من اأجل اإنهاء حرب مل 
من  تفاو�س  اأنها  احلركة  وتعترب  طالبان،  فيها  تهزم 

موقف قوة. 
واإذا احتفظ كل من احلكومة الأفغانية وطالبان بقوة 
حلرب  بو�شفة  اأ�شبه  ذلك  ف�شيكون  منف�شلة،  م�شلحة 

اأهلية جديدة كما ن�شهد اليوم يف جنوب ال�شودان. 
�شام  اتفاق  اأي  تفا�شيل  الكاتبان �شرورة ترك  ويرى 
ل��اأف��غ��ان اأن��ف�����ش��ه��م. ل��ك��ن م��ن امل��ه��م ال��ت��ف��ك��ري يف �شكل 
املبادلت، واملقاي�شات ال�شيا�شية الكفيلة بتلبية املطالب 

ال��ت��دري��ب��ات جم��م��وع��ات ك��ب��رية من  ���ش��اب��ق��ة، ك��م��ا �شت�شارك يف  ال��ن��ق��ب  يف 
اعرتا�س  اختبار  املتوقع  غري  من  يكن  واإن  للبلدين،  اجلو  �شاح  كتائب 
املتهم  الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  رح��ب  جانبه،  من  الأمريكي.  بالنظام 
اآخر على  دليل  “هذا  وق��ال:  املنظومة،  بن�شر  نتانياهو،  بنيامني  بالف�شاد 
اإ�شرائيل«.  واأو�شح املتحدث با�شم اجلي�س  باأمن  التزام الوليات املتحدة 
الإ�شرائيلي اأن “ن�شر البطاريات الأمريكية يعرب عن مدى التزام الوليات 
واأن “اجلي�س الإ�شرائيلي يعمل بالتعاون  املتحدة ب�شمان اأمن اإ�شرائيل”، 
عن  الدفاع  على  والقدرات  التن�شيق  تعزيز  بهدف  الأمريكية  القوات  مع 
اإىل  تن�شم  “ثاد”  “منظومة  اأن  اإىل  اإ�شرائيل«. ولفتت ال�شحيفة  اأج��واء 
وهي  امل��دى،  بعيدة  البالي�شتية  لل�شواريخ  امل�شادة  الإ�شرائيلية  القدرات 
من املنظومات الدفاعية اجلوية الأكر تطوراً يف العامل«. اإىل ذلك، اأكد 
املتحدث اإىل اأن “اجلي�س قادر وم�شتعد للدفاع عن اأجواء اإ�شرائيل وعن 

والبعيدة”،  القريبة  املتنوعة  التهديدات  مواجهة  يف  الداخلية  اجلبهة 
مو�شحاً اأن “منظومة “ثاد” هي منظومة متنقلة وقادرة على اعرتا�س 
�شواريخ بالي�شتية داخل الغاف اجلوي للكرة الأر�شية وخارجه«. وتاأتي 
الرئي�س  التقى  حيث  ملو�شكو،  نتانياهو  زي���ارة  بعد  امل�شرتكة  التدريبات 
عاقاتها  توطيد  يف  الآن  حتى  اإ�شرائيل  جنحت  وق��د  ب��وي��ن.  ف��ادمي��ري 
الديبلوما�شي  بتعاونها  احتفاظها  مع  املتحدة  ال��ولي��ات  مع  الع�شكرية 
القطيعة  دون  من  ال�شورية،  اجلبهة  يخ�س  ما  يف  رو�شيا،  مع  والدفاعي 
مع اأي من القوتني العظميني. هذا وتعر�س املعتقل ال�شاب حازم �شروجي 
جي�س  يد  على  همجي  ب�شكل  لل�شرب  طولكرم،  مدينة  من  عاماً(   25(
الحتال عقب مداهمة منزله، وخال تواجده باجليب الع�شكري تعمد 
جنود الحتال و�شع كلب بولي�شي بجانبه لإخافته واإرعابه. وقال الأ�شري 
خال �شهادة قدمها ملحامي نادي الأ�شري الفل�شطيني اأن اجلنود وا�شلوا 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

للمرة الأوىل، ن�شر اجلي�س الأمريكي منظومة الدفاع اجلوي وال�شاروخي 
املتقدمة “ثاد« )THAAD( يف اإ�شرائيل، وهي املنظومة القادرة على 
الأر�شية  للكرة  اجل��وي  الغاف  داخ��ل  البالي�شتية  ال�شواريخ  اع��رتا���س 
وخارجه. وقالت �شحيفة “هاآرت�س” الإ�شرائيلية، اإن “اجلي�س الأمريكي 
لل�شواريخ  امل�����ش��ادة  “ثاد”  منظومة  اإ���ش��رائ��ي��ل  يف  ن�شر  الأوىل  ول��ل��م��رة 
اإطار مترين م�شرتك بداأ الإثنني يف النقب لقوات  البالي�شتية، وذلك يف 
“اأكر من مئتي جندي  اأن  الدفاع اجلوي التابعة للجانبني«. واأو�شحت 
اأمريكي ي�شاركون يف التمرين، مو�شحة اأن “الهدف من ن�شر هذه املنظومة 
اإ�شافة  وقت،  باأ�شرع  املنظومة  ن�شب  على  الطواقم  تدريب  هو  املتقدمة، 
لتوطيد التعاون والتن�شيق مع منظومات الدفاعات اجلوية الإ�شرائيلية”.
ولفتت اإىل اأن التدريبات امل�شرتكة ت�شري اإىل تعزيز التعاون الع�شكري بني 
دونالد  الرئي�س  فيه  اأعلن  ال��ذي  الوقت  يف  املتحدة،  وال��ولي��ات  اإ�شرائيل 
“ثاد”  ن�شر بطارية  �شوريا. ويعترب  ترامب عزمه على �شحب قواته من 

اأي�شاً �شربه على كافة اأنحاء ج�شده باأحذيتهم الع�شكرية، ونقل بعدها اإىل 
مركز توقيف “اجللمة” للتحقيق معه، وهناك تعر�س للمعاملة املهينة 
هدوده  كما  امل�شبات  ب��اأق��ذر  و�شتموه  ال��ن��وم  م��ن  ح��رم��وه  حيث  والإذلل، 
بالعتقال الإداري، بقي 38 يوماً يف اجللمة ومن ثم مت نقله اإىل �شجن 
“اجللبوع«.  ويف حني ا�شتكى الأ�شري ال�شاب ليث حمادي )20 عاماً( من 
من ظروف التحقيق  مدينة نابل�س والقابع حالياً يف معتقل “اجللبوع”، 
معه خال تواجده يف مركز توقيف “بتاح تكفا”، فخال ا�شتجوابه تعمد 
املحققون �شتمه واإهانته، كما اعتدى عليه قوات النح�شون القمعية اأثناء 
نقله بالبو�شطة ب�شربه على وجهه م�شببني له نزيف حاد يف الأنف ل يزال 
ي�شتكي منه حتى الآن.  واأما عن الأ�شري الطفل كرم مرار)15 عاماً( من 
خميم �شعفاط �شرقي مدينة القد�س، والقابع حالياً يف �شجن “جميدو”، 
فح�شبما اأفاد فقد تعر�س ملعاملة �شيئة من قبل قوات النح�شون القمعية، 
اإىل املحاكم  اأثناء نقله  اأكر من مرة بال�شرب وال�شفعات  واعتدوا عليه 
الر�شو�س  ال��ع��دي��د م��ن  ل��ه  امل��ع��رب، م�شببني  ان��ت��ظ��اره يف غ���رف  وخ���ال 

والكدمات يف ج�شمه ل زال يعاين منها حتى الآن.

التعاون الع�صكري االأمريكي-االإ�صرائيلي اإىل م�صتوى غري م�صبوق

هل يتاأجل موؤمتر النداء؟عودة الود بني الرجلني

االإعالن ر�صمّيا عن تاأ�صي�س حزب »حركة حتيا تون�س« 

تظاهرة جديدة للطالب يف العا�صمة اجلزائرية  
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العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة جزيرة اللوؤلوؤ للمقاولت العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1112541 

تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة جزيرة اللوؤلوؤ للمقاولت العامة

JAZEERAT AL LULU GENERAL CONTRACTING EST

اىل/�شركة جزيرة اللوؤلوؤ للمقاولت العامة-�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

JAZEERAT AL LULU GENERAL CONTRACTING-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/276 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/03/11 االثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده امربي�سين�ص ميديا �ص.ذ.م.م او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                           الو�سف         �سعر التقييم  

                                                      مكائن طباعه           11،340  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2017/929 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/03/11 االثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده زاير لتجارة مواد البناء �ص.ذ.م.م او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                          الو�سف          �سعر التقييم  

                                                    اأدوات مواد البناء              20،000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافرتيا 

كريت برجر
رخ�شة رقم:CN 2202319 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
غياثي  ال�ش�����ادة/جاك�شي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح املولدات الكهربائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1236718-1 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شلطان ح�شن احمد م�شاعد املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بخيت هادف را�شد �شامل املن�شوري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل �شديق للطباعة وت�شوير امل�شتندات - 

CN  قد تقدموا الينا بطلب فرع رخ�شة رقم:1104522-1 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد عبداهلل حممد �شلطان ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نالكات كانهاين ابوبكر
تعديل وكيل خدمات/حذف عبدالرحمن مراد ابراهيم البلو�شي

تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1
تعديل نوع رخ�شة/من حرفية اىل جتارية

تعديل ا�شم جتاري من/ حمل �شديق للطباعة وت�شوير امل�شتندات - فرع
 SIDEEQ TYPING AND PHOTOCOPYING OFFICE - BRANCH

اىل/يا ها مكتب للطباعة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
YA HALA TYPING OFFICE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حملة الحتاد للحج والعمرة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1122429 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعد ح�شني م�شعود ذفال الحبابي %99

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/فاخره عبداهلل علي الكتبي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ فاخره عبداهلل علي الكتبي من 100% اىل %1

تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة 1*0.50 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ حملة الحتاد للحج والعمرة
 AL ITTIHAD HAJ & OMRA GROUP TRAVELING

اىل/حملة الحتاد للحج والعمرة ذ.م.م
AL ITTIHAD HAJ & OMRA GROUP TRAVELING LLC

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

يعلن ق�شم العامات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 306069          بتاريخ:   11 فرباير 2019 
با�ش��م:  اأ�شكوت انرتنا�شيونال ماجنمنت )2001( بي تي اإي ال تي دي

وعنوانه: 168 �شارع روبن�شون،#30-01 كابيتال تاور، �شنغافورة 068912
للفنادق  امل�شاريع  اأعمال  اإدارة  الأع��م��ال،  تطوير  خدمات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
واملباين، اإدارة اأعمال الفنادق، خدمات املعلومات والخبار عن العمال املتعلقة باإدارة اأعمال املباين ال�شكنية 
ال�شكنية  املباين  اأعمال  ب��اإدارة  املتعلقة  وامل�شورة لاأعمال  الن�شح  ال�شت�شارية وخدمات  والفنادق، اخلدمات 
والفنادق، خدمات ال�شكرتارية التي تقدمها الفنادق، خدمات الدعاية والرتويج والإعان والت�شويق، ن�شر 
مواد الدعاية وحتديداً الن�شرات والكتيبات والعينات، اإنتاج واإعداد وعر�س وتوزيع مواد الإعانات والرتويج 
بالمتيازات  املتعلقة  العمال  ادارة  يف  امل�شورة  خدمات  الرتويجية،  احلمات  تنظيم  والت�شويق،  والدعاية 
وحتديداً بت�شغيل المتيازات، تقدمي امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال يف ت�شغيل المتيازات، المتيازات وبالتحديد 
اأو ت�شغيل الفنادق وال�شقق الفندقية، جتميع ت�شكيلة متنوعة  اإن�شاء و/  امل�شاعدة لإدارة الأعمال يف  تقدمي 
و�شرائها  مائم  ب�شكل  املنتجات  ومعاينة  م�شاهدة  من  امل�شتهلكني  لتمكني  الآخرين  ل�شالح  املنتجات  من 
الت�شوق واملجمعات  املتاجر ومراكز  النظافة )التواليت( والك�ش�شوارات من  يف جمال املاب�س وم�شتلزمات 
عام  كتالوج  خال  من  وامل�شروبات  الأغذية  ومتاجر  والفنادق  واجلملة  بالتجزئة  البيع  ومنافذ  التجارية 
عن املنتجات وذلك عن طريق الطلب بالربيد اأو عن طريق و�شائل الت�شالت ال�شلكية والا�شلكية اأو من 
موقع الكرتوين عام للمنتجات يف �شبكات الت�شالت العاملية، خدمات املعلومات واخبار العمال واخلدمات 
اخلدمات  جميع  تقدمي  بالتجزئة،  الب�شائع  بيع  بخدمات  املتعلقة  وامل�شورة  الن�شح  وخدمات  ال�شت�شارية 
املذكورة اأعاه اأون-لين )على اخلط مبا�شرة( من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو من الإنرتنت،  خدمات اإدارة 
الأعمال وحتديدا الإدارة الإدارية للفنادق والفنادق ال�شكنية ، خدمات اإدارة اعمال امل�شاريع وخدمات التن�شيق 

املتعلقة ب�شوؤون العقارات وبالتحديد م�شاريع البناء، توفري الت�شهيات للمعار�س التجارية .
الواق�عة بالفئة: 35

و�شف العامة: العامة هي عبارة lyf BY THE ASCOTT LIMITED  مكتوبة بالأحرف 
الاتينية بطريقة مميزة، حيث تظهر كلمة lyf يف الأعلى مكتوبة بحروف مت�شلة ببع�شها البع�س بحجم 
كبري بطريقة مميزة، واأ�شفلها تظهر عبارة BY THE ASCOTT LIMITED مكتوبة باأحرف 

كبرية وبحجم اأ�شغر كما هو مبني يف ال�شورة اأعاه.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  مار�س 2019 العدد 12572 

يعلن ق�شم العامات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 306073          بتاريخ:   11 فرباير 2019 
با�ش��م:  اأ�شكوت انرتنا�شيونال ماجنمنت )2001( بي تي اإي ال تي دي

وعنوانه: 168 �شارع روبن�شون،#30-01 كابيتال تاور، �شنغافورة 068912
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اإدارة املباين ال�شكنية وال�شقق الفندقية، اخلدمات التمويلية 
املالية،  املخاطر  اإدارة  العقاري،  ال�شتثمار  �شندوق  اأم��وال  اإدارة  خدمات  الرهن،  متويل  اع��ادة  وبالتحديد 
خدمات ال�شتثمار املايل وحتويل الأموال واملعامات، اإدارة الأ�شول املالية، خدمات الن�شح وامل�شورة املتعلقة 
�شندوق  خدمات  الرا�شي،  تقييم  خدمات   ، امل��ايل  لا�شتثمار  الأرا�شي  حيازة  خدمات  ال�شتثمار،  بتمويل 
ال�شتثمار العقاري، خدمات اإدارة �شندوق ال�شتثمار العقاري، ال�شم�شرة العقارية، خدمات العقارات حليازة 
وال�شقق،  ال�شكنية  والوحدات  العقارات  ب��اإدارة وترتيب ملكية  املتعلقة  العقارية  الوكالت  الأرا�شي، خدمات 
يف  مبا  العقارات  وملكية  العقارات  وتاأجري  العقاري  الوقتي  بالتق�شيم  املتعلقة  العقارية  الوكالت  خدمات 
العقارية  اخلدمات  العقارات،  اإدارة  خدمات  العقاري،  ال�شتثمار  خدمات  وال�شقق،  ال�شكنية  الوحدات  ذلك 
املمتلكات  واإدارة  ايجار و�شم�شرة وتاأجري  العقارية وبالتحديد  العقارات، اخلدمات  تاأجري  اإدارة  وبالتحديد 
للجمعيات  املمتلكات  ادارة  خدمات  وبالتحديد  العقارية  اخلدمات  املكتبية،  وامل�شاحات  واملكاتب  التجارية 
وال�شقق  ال�شكنية  ال��وح��دات  وادارة  وت��اأج��ري  ايجار  ال�شكنية،  وامل��ب��اين  امل��ن��ازل  اأ�شحاب  وجمعيات  ال�شكنية 
واخلدمات  الأرا�شي  حيازة  وبالتحديد  العقاري  ال�شتثمار  خدمات  لاآخرين،  ال�شكنية  واملنازل  والفيات 
ال�شت�شارية لا�شتثمار يف جمال العقارات، التقييم املايل للممتلكات العقارية )امللكية العقارية هي الأر�س 
تاأجري  العقاري،  التطوير  قرو�س  متويل  الأرا���ش��ي،  قطع  وبالتحديد  مبا�شرة(  بها  مرفقة  ممتلكات  واأي 
واإيجار واإ�شتئجار املمتلكات واملباين التجارية  ومباين الت�شوق، تاأجري املكاتب، تاأجري املنازل، جمع الإيجار، 
اإدارة تاأجري املمتلكات، اإدارة حافظة املمتلكات، توفري املعلومات املتعلقة بال�شتثمار العقاري وامللكية، ال�شوؤون 
واخلدمات  وامل�شورة  الن�شح  خدمات   ، العقارية  التقييمات  العقارية،  ال�شت�شارات  وبالتحديد  العقارية 
ال�شت�شارية املتعلقة بالعقارات وال�شتثمارات، تقدمي جميع اخلدمات املذكورة اأعاه اأون-لين )على اخلط 

مبا�شرة( من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو من الإنرتنت
الواق�عة بالفئة: 36

و�شف العامة: العامة هي عبارة lyf BY THE ASCOTT LIMITED  مكتوبة بالأحرف 
الاتينية بطريقة مميزة، حيث تظهر كلمة lyf يف الأعلى مكتوبة بحروف مت�شلة ببع�شها البع�س بحجم 
كبري بطريقة مميزة، واأ�شفلها تظهر عبارة BY THE ASCOTT LIMITED مكتوبة باأحرف 

كبرية وبحجم اأ�شغر كما هو مبني يف ال�شورة اأعاه.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  مار�س 2019 العدد 12572 

يعلن ق�شم العامات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 306084          بتاريخ:   11 فرباير 2019 
با�ش��م:  اأ�شكوت انرتنا�شيونال ماجنمنت )2001( بي تي اإي ال تي دي

وعنوانه: 168 �شارع روبن�شون،#30-01 كابيتال تاور، �شنغافورة 068912
اأماكن  توفري  والنزل،  الفنادق  الإقامة يف  تاأمني  املنتجات: خدمات مكاتب   / / اخلدمات  الب�شائع  لتمييز  وذلك 
املدفوعة  املوؤقتة  الإق��ام��ة  حجز  خدمات  املوؤقتة،  الإق��ام��ة  اأم��اك��ن  حجز  املوؤقتة،  امل�شاكن  تاأجري  املوؤقتة،  الإق��ام��ة 
املطاعم،  يف  وال�شراب  الغذاء  توفري  الفندقية،  اخلدمات  ال�شالت،  خدمات  والتموين،  املطاعم  خدمات  م�شبقاً، 
الفنادق، اخلدمات  بخدمات  املتعلقة  املعلومات  املوؤقتة، خدمات  الإقامة  اأماكن  بتوفري  املتعلقة  املعلومات  خدمات 
ال�شت�شارية وخدمات الن�شح وامل�شورة املتعلقة بتوفري اأماكن الإقامة املوؤقتة وبالتحديد تقدمي امل�شورة للم�شتهلكني 
حول مكان العثور على اأماكن الإقامة املوؤقتة ، اخلدمات ال�شت�شارية وخدمات الن�شح وامل�شورة املتعلقة بخدمات 
الفنادق وبالتحديد تقدمي امل�شورة للم�شتهلكني عند حجز الفنادق ، ترتيب وايجار وتاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة يف 
العطات، خدمات حجوزات الإقامة املوؤقتة والعطات، تاأجري الغرف لاإجتماعات، توفري مرافق املوؤمترات، توفري 
املتعلقة بهذه  املعلومات وال�شت�شارة والن�شح وامل�شورة  العامة لاجتماعات واملعار�س، خدمات  مرافق  لاأغرا�س 
اخلدمات وبالتحديد خدمات وكالت ال�شفر يف طبيعة تقدمي املعلومات عن الإقامة يف ال�شفر للم�شافرين، خدمات 

رعاية الطفال، خدمات دور احل�شانة النهارية لاطفال، توفري مراكز احل�شانة النهارية
الواق�عة بالفئة: 43

بالأحرف  مكتوبة    lyf BY THE ASCOTT LIMITED ع��ب��ارة  ه��ي  ال��ع��ام��ة  ال��ع��ام��ة:  و���ش��ف 
الاتينية بطريقة مميزة، حيث تظهر كلمة lyf يف الأعلى مكتوبة بحروف مت�شلة ببع�شها البع�س بحجم كبري 
بطريقة مميزة، واأ�شفلها تظهر عبارة BY THE ASCOTT LIMITED مكتوبة باأحرف كبرية وبحجم 

اأ�شغر كما هو مبني يف ال�شورة اأعاه.
اإر�شاله  اأو   ، القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العامات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  مار�س 2019 العدد 12572 

يعلن ق�شم العامات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :  306086  بتاريخ:   11 فرباير 2019 
با�ش��م:   بان-ان- اآي�س  اإل تي دي  

ف��ورث واي، وميبلي،  اإي�شتايت،  ترايدينج  ه��ومل��ارك   ك��و، وح��دة 12-11،   اآن��د  ام��ني  وع��ن��وان��ه:  
ميدل�شيك�س، اإت�س اإيه 9 0 اإل بي، اململكة املتحدة

وجبات  خدمات  وامل�شروبات،  الأطعمة  توفري  املنتجات:    / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذلك 
اخلارجية،  الوجبات  مطاعم  خدمات  ال�شريعة،  الوجبات  مطاعم  خدمات  اخلارجية،  الطعام 

قاعات )ردهات( املثلجات، خدمات قاعات )ردهات( املثلجات.
الواق�عة بالفئة: 43

و�شف العامة: العامة هي عبارة PAN-N-ICE  مكتوبة بالأحرف الاتينية ويتخللها 
خطوط فا�شلة كما هو مو�شح اأعاه

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  مار�س 2019 العدد 12572 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك

�س. فاين واي اأنرتنا�شيونال للتجارة )�س.ذ.م.م(

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 124589            بتاريخ : 2009/01/08                       

با�ش��م: �س. فاين واي اأنرتنا�شيونال للتجارة )�س.ذ.م.م(

وعنوانه: �س.ب 44175، الإمارات العربية املتحدة.

وامل�شجلة حتت رقم : )105754(  بتاريخ: 2010/07/06

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/01/08                وحتى تاريخ :  2029/01/08    

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  مار�س 2019 العدد 12572 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  مار�س 2019 العدد 12572 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  مار�س 2019 العدد 12572 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  مار�س 2019 العدد 12572 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  6  مار�س 2019 العدد 12572  العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

مت فقد �شهادات ا�شهم �شادرة من م�شرف ابوظبي 
ال�شامي با�شم كل من را�شد م�شبح را�شد 

ال�شاعدي بعدد 151 �شهما و �شيخة �شامل علي 
ال�شاعدي بعدد 151 �شهما وحممد را�شد م�شبح 
را�شد ال�شاعدي بعدد 151 �شهما وم�شبح را�شد 

م�شبح را�شد ال�شاعدي بعدد 151 �شهما وعبداهلل 
را�شد م�شبح را�شد ال�شاعدي بعدد 151 �شهما 

ومرمي را�شد م�شبح را�شد ال�شاعدي بعدد 151 
�شهما  وعلياء را�شد م�شبح را�شد ال�شاعدي بعدد 

151 �شهما  من يجدها عليه الت�شال مب�شر 
ابوظبي ال�شامي  او رقم 0503149959 

فقدان �شهادة ا�شهم 

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1673 (

املنذر : تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة ذ م م 
�سد / املنذر اليها : براند بيبول منطقة حرة - ذ م م

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1672 (

املنذر : تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة ذ م م 
�سد / املنذر اليها : اجورا منطقة حرة - ذ م م

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

من  ال�شينية  ال�شركات  طرد  اإىل 
اخلام�س  للجيل  الواعدة  ال�شوق 
التهم  ن��ف��ي  مت  وق���د  امل�شتقبلية. 

من قبل �شركة هواوي.
اأن متُثل منغ وانزهو  ومن املقرر 
يف  �شرطي  ب�����ش��راح  تتمّتع  ال��ت��ي   ،
 ، منزلني  متلك  حيث   ، فانكوفر 
اأمام القا�شي اليوم الأربعاء لبدء 
اإجراءات الت�شليم ، التي و�شفتها 
�شيا�شية  “حادثة  ب��اأن��ه��ا  ال�����ش��ني 
حماموها  ���ش��ّن  وق���د  خطرية”. 
هجوما م�شادا من خال تقدمي 
الكندية  احل��ك��وم��ة  ���ش��د  ���ش��ك��وى 
الد�شتورية  حقوقها  “لنتهاك 
ويف هذا ال�شياق  اأثناء اعتقالها”. 
م���راج���ع���ة طلب  ي�����ش��ت��غ��رق  ق���د   ،
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ت�����ش��ل��ي��م منغ 
اأو حتى �شنوات ب�شبب  اأ�شهر  عدة 
لا�شتئناف.  ال��ع��دي��دة  ال��ف��ر���س 
مل   ، ال��ك��ن��دي��ة  لل�شحافة  ووف���ق���اً 
ي��ت��م��ك��ن ���ش��ب��اف��ور وك���وف���ري���غ من 

احل�شول على حمام.
عن ليبريا�سيون

»�سبافور حلقة 
االت�سال الرئي�سية«

الكندي  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  وق�����ال 
ت����رودو، م�����ش��اء الثنني،  ج��ا���ش��ن 
املوقف  ب�����ش��اأن  للغاية  “قلق  اإن���ه 
لأنه  ال�شني”.  ات��خ��ذت��ه  ال����ذي 
ال�شيني،  الإنكار  الرغم من  على 
مل يعد ي�شاور اأوتاوا ال�شك يف اأن 
لل�شغط  ُي�شتخدمان  مواطنيها 

على العدالة الكندية. 
مايكل  ك��ان   ، اعتقاله  مت  عندما 
�شغل  اأن  ���ش��ب��ق  ال����ذي   ، ك��وف��ري��غ 
ال�شفارة  يف  م�شاعد  قن�شل  خطة 
الكندية يف بكني من عام 2014 
حتى عام 2016 ، كان يف ال�شني 
ل�شالح جمموعة  تفرغ  اإج��ازة  يف 
الأزم����ات ال��دول��ي��ة، وه��ي منظمة 
يف  مهمتها  تتمثل  حكومية  غ��ري 

الوقاية من النزاعات وحّلها. 
الر�شمية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وح�شب 
“جمع  فقد   ، اجلديدة  ال�شينية 
 ،  2017 ع����ام  م��ن��ذ  م��ع��ل��وم��ات 
بف�شل زيارات متكررة اإىل ال�شني 
دبلوما�شي  غ����ري  ���ش��ف��ر  ب����ج����واز 
مع  ب���ت���واط���وؤ  عمل”،  وت���اأ����ش���رية 
م�شت�شار  وه���و  ���ش��ب��اف��ور،  م��اي��ك��ل 
متخ�ش�س يف كوريا ال�شمالية كان 
احلدود  على  دان��دون��غ  يف  يعي�س 
لبيان  ووفقا  ال�شمالية.  الكورية 
موجز ُن�شر على �شبكات التوا�شل 

ق����ب����ل جلنة  م�����ن  الج����ت����م����اع����ي 
للحزب  امل��رك��زي  للمكتب  ت��اب��ع��ة 
حلقة  �شبافور  “كان   ، ال�شيوعي 
لكوفريغ،  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  الت�����ش��ال 

وقدم له املعلومات«.
بداأت الأزم��ة الدبلوما�شية ، غري 
الأول  يف  البلدين،  بني  امل�شبوقة 
القب�س  مت  عندما  دي�شمرب،  من 
على املديرة املالية ل�شركة هواوي، 
يف   ، ال�شيني  الت�����ش��الت  عماق 
كندا بناء على طلب من الوليات 

املتحدة. 
وانزهو،  م��ن��غ  وا���ش��ن��ط��ن  وت��ت��ه��م 
�شركة  موؤ�ش�س  اب��ن��ة  اأي�����ش��ا  وه��ي 
القيود  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ح��اي��ل  ه�����واوي، 
الأمريكية على التجارة مع اإيران 
 2007 ع��ام  بعد  اعتمدت  التي   ،
، من خال �شركة �شكايكوم تاك، 
التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا 
اأّن منغ وانزهو عملت  لها. علما، 
بني  ���ش��ك��اي��ك��وم  اإدارة  جم��ل�����س  يف 
فرباير 2008 واأبريل 2009. 
الأمريكية  ال��ع��دل  وزارة  وت��ت��ه��م 
ب�شرقة  ه�������واوي،  ���ش��رك��ة  اأي�������ش���اً 

، التي اأ�شبحت ثاين اأكرب م�شّنع 
ووفقاً  العامل.  يف  الذكي  للهاتف 
ملدير مكتب التحقيقات الفدرايل 
“تك�شف   23 ال�����  ال��ت��ه��م  ف�����اإن   ،
وامل�شتمرة  الوقحة  اأعمال هواوي 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  ل�شتغال 
ال�شيف  الأمريكية”.ويف  املالية 
املا�شي ، ك�شفت وا�شنطن علناً عن 
عرب  دول��ة  جت�ش�س  من  خماوفها 
م��ن�����ش��اآت ه�����واوي ع��ل��ى الأرا����ش���ي 
حلفاءها  دفعت  وقد   ، الأمريكية 

لأن  الق�شية،  ه���ذه  يف  ترامب” 
الكنديني  امل����واط����ن����ني  م�������ش���ري 
وثيقا  ارت��ب��اط��ا  مرتبط  ال��ث��اث��ة 
التي تخو�شها  باحلرب التجارية 
ال�شينية  ال��ع��ظ��م��ي��ني  ال���ق���وت���ني 

والأمريكية منذ عدة اأ�شهر.

»اأعمال هواوي الوقحة«
ففي نهاية فرباير، اأعلنت العدالة 
من  ج��دي��دة  �شل�شلة  الأم��ري��ك��ي��ة 
التهامات �شد املجموعة ال�شينية 

اأ�شرار جتارية من جمموعة تي-
�شركتني  عرب  الأمريكية  موبايل 
ت��اب��ع��ت��ني، وع��رق��ل��ة ال��ع��دال��ة من 

خال تدمري الأدلة.

»خطر التطبيق التع�سفي 
للقوانني املحلية«

اأثار العتقال عا�شفة يف ال�شني، 
بالإفراج  ال�شلطات  طالبت  حيث 
الفوري عن امل�شوؤولة، و�شككت يف 
نزاهة العدالة الكندية ودعت اإىل 

ال�شفري  وحت���دث  ال��ق��ان��ون.  حكم 
“اإ�شاءة  ع��ن  اأوت�����اوا  يف  ال�شيني 
كاتب  واأك����د  العدالة”،  تطبيق 
“غلوبال  �شحيفة  يف  افتتاحية 
تاميز” التابعة للحزب ال�شيوعي 
على  “�شرتد  ال�شني  اأن  احل��اك��م، 
عن  الإف������راج  ي��ت��م  مل  اإذا  كندا” 
منغ. يف 10 دي�شمرب ، مت القب�س 

على كوفريغ و�شبافور.
م���واط���ن كندي  ت���ويف   ، ي��ن��اي��ر  يف 
ثالث ، هو روبرت لويد �شلينربغ، 

م��ن��ذ عام  ال�����ش��ني  امل�����ش��ج��ون يف 
2014 بتهمة الجتار باملخدرات، 
ب�شكل  �شوء  ازداد م�شريه  وال��ذي 
ُخ��ف��ف��ت عقوبة  اأن  ب��ع��د  م��ف��اج��ئ، 
اإىل  ي��ن��اي��ر  منت�شف  يف  الإع�����دام 

احلكم بال�شجن 15 �شنة.
مبا�شرة، حث موقع ن�شائح ال�شفر 
للحكومة الكندية الكنديني “على 
مم��ار���ش��ة اأق�����ش��ى درج����ات احلذر 
التطبيق  خطر  ب�شبب  ال�شني  يف 
املحلية”.  ل��ل��ق��وان��ني  ال��ت��ع�����ش��ف��ي 
اأ�شفه  ع��ن  ت���رودو  جا�شن  وع���رّب 
لكون “دولة مثل ال�شني بداأت يف 
خلط امل�شالح التجارية مع �شجن 
�شفريه  اإق��ال��ة  قبل  املواطنني”، 
يف بكني ، ال��ذي ك��ان اأث��ار عانية 
لدونالد  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  “التورط 

م�صري الكنديني مرتبط باحلرب التجارية 
التي تخو�صها ال�صني واأمريكا منذ عدة اأ�صهر

اليوم انطالق اإجراءات ت�سليم مديرة �سركة 
هواوي ال�سينية اإىل الواليات املتحدة

تخ�سى وا�سنطن من جت�س�ص دولة عرب 
من�ساآت هواوي على االأرا�سي االأمريكية 

مل يعد ي�صاور اأوتاوا ال�صك يف اأن مواطنيها 
ُي�صتخدمان لل�صغط على العدالة الكندية

تتهم  بكني   
ك���ن���دي���ني

اث������ن������ني 
لتج�ص�س  با «
و�����ص����رق����ة 
اأ�������ص������رار 
ال����دول����ة«

ــني:  ــ�ــس ال
اإجراءات 
 ، الت�سليم 
ــة  ــادث »ح
�سية  �سيا
خــطــرية«

مايكل �شبافور احد املعتقلني يف ال�شني

كوفريغ.. املعتقل الكندي الثاين

ترودو بني مطرقة وا�شنطن و�شندان بكني

عماق الت�شالت ال�شيني يف عني الإع�شار

امل�شوؤولة يف ال�شركة ال�شينية مهددة بالرتحيل اىل الوليات املتحدة

فت�س عن ترامب

اأ�سرار جانبية:

هواوي: العالقات بني ال�صني وكندا تت�صّمم...
•• الفجر - خرية ال�صيباين

موافقة  من  اأيام  ثالثة  بعد  الفعل..  رد  يتاأخر  مل 
�سركة  مديرة  ت�سليم  ــراءات  اإج اإطــالق  على  كندا 
هواوي اإىل الواليات املتحدة، اتهمت بكني، االثنني، 
كنديني اثنني “بالتج�س�ص و�سرقة اأ�سرار الدولة”. 
وكان قد مت اعتقال مايكل كوفريغ ومايكل �سبافور 
اإلقاء  من  قليلة  ــام  اأي بعد  دي�سمرب،  يف  ال�سني  يف 

القب�ص على منغ وانزهو يف فانكوفر.
عقوبة  اإىل  بهما  التج�س�ص  تهمة  توؤدي  اأن  وميكن 
بال�سجن قا�سية. وميثل هذا االإعالن تفاقًما جديًدا 

يف العالقات الدبلوما�سية بني البلدين.

وزير الدفاع الفيليبيني يحذر من حرب من ال�صني
املتبادل  ال��دف��اع  م��ع��اه��دة  اأن  اإىل  فيليبينيون  م�����ش��وؤول��ون  واأ���ش��ار 
املربمة عام 1951 مع الوليات املتحدة قد ل تنطبق على بحر 
وا�شنطن مل  ا�شرتاتيجي، كون  ال�شني اجلنوبي، وهو ممر مائي 
التي  ال�شعب املرجانية  متنع بكني من بناء جزر ا�شطناعية على 

تطالب بها مانيا وغريها من الدول املجاورة.
النزاع  ل��ن تنحاز لأي ط��رف يف  اأن��ه��ا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  واأف����ادت 
ك��ل م��ن بكني  ب��ه  ال���ذي تطالب  امل��رت��ب��ط ببحر ال�شني اجل��ن��وب��ي 
والفيليبني وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام. لكنها اأر�شلت �شفنا 
حربية ملنطقة قريبة من اجلزر التي بنتها ال�شني بهدف التاأكيد 

على �شرورة املحافظة على حرية حركة املاحة.
وقال بومبيو اجلمعة اإن اأن�شطة ال�شني يف املمر املائي الذي متر 

•• مانيال-اأ ف ب:
مراجعة  اإىل  اأم�س  لورنزانا  دلفني  الفيليبيني  الدفاع  وزي��ر  دع��ا 
معاهدة دفاعية مربمة منذ عقود بني الوليات املتحدة والفيليبني 
حمذرا من اأن عدم القيام بذلك يحمل خطر جر مانيا اإىل حرب 

مع ال�شني.
واأدىل لورنزانا بت�شريحاته الأخرية بعد اأربعة اأيام من تاأكيد وزير 
اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو اأن وا�شنطن �شتتدخل يف حال 
تعر�شت القوات اأو ال�شفن الفيليبينية اإىل هجوم يف بحر ال�شني 

اجلنوبي.
غياب  لي�س  يقلقني  “ما  بيان  يف  الفيليبيني  ال��دف��اع  وزي��ر  وق��ال 
التطمينات، بل النخراط يف حرب ل ن�شعى اإليها ول نرغب بها«.

ال�����دولرات ك��ل ع���ام، تهدد  ت��رل��ي��ون��ات  ع��ربه جت���ارة عاملية بقيمة 
باإبقائه  متعهدا  ���ش��واء،  ح��د  على  والفيليبني  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
خطر  حتمل  البحرية  امل��ن��اورات  اإن  ق��ال  ل��ورن��زان��ا  لكن  مفتوحا. 
جر الفيليبني اإىل نزاع م�شلح. وحذر قائا “بات تورط الوليات 
املتزايد  امل��رور  اأك��ر مع  اأم��را مرجحا  املتحدة يف ح��رب مفتوحة 
يف اإ�شارة  واملتوا�شل ل�شفنها احلربية يف بحر الفيليبني الغربي”، 

اإىل املناطق التي تطالب بها الفيليبني يف البحر.
واأ�شاف “يف حالة كهذا وعلى اأ�شا�س )املعاهدة(، �شتكون الفيليبني 

متورطة ب�شكل تلقائي«.
املفرو�شة حاليا  ب�شكل كبري”  “املختلفة  الأمنية  البيئة  اأن  واأكد 

“توجب مراجعة املعاهدة«.

الكوجنر�س يو�صك على رف�س اإعالن ترامب الطوارئ 
•• وا�صنطن-رويرتز:

يو�شك الكوجنر�س الأمريكي على اإ�شدار توبيخ �شديد اللهجة للرئي�س دونالد ترامب 
ب�شبب اإعانه حالة الطوارئ على احلدود مع املك�شيك، وتوقع جمهوري بارز اأن يوافق 
يف  الأغلبية  زعيم  مكونيل  ميت�س  وق��ال  الإع���ان.  برف�س  ق��رار  على  ال�شيوخ  جمل�س 
يتيح متريره يف جمل�س  ك��اف  بتاأييد  الإع���ان يحظى  اإن��ه��اء  ق��رار  اإن  ال�شيوخ  جمل�س 
ال��ق��رار. لكن مكونيل توقع  ه��ذا  بالفعل على  واف��ق  ال��ن��واب قد  وك��ان جمل�س  ال�شيوخ. 
اأن ي�شتخدم ترامب حق النق�س ملنع القرار فور و�شوله اإىل مكتبه. وقال اإن الأ�شوات 
حالة  ي��رتك  اأن  ذل��ك  �شاأن  وم��ن  النق�س.  على  للتغلب  الكوجنر�س  يف  كافية  تكون  لن 
الطوارئ �شارية. و�شيحال الأمر اإىل الق�شاء خلو�س معركة قانونية بني البيت الأبي�س 
والدميقراطيني. وكانت حالة الطوارئ قد اأعلنت يف م�شعى لالتفاف على الكوجنر�س 

من اأجل احل�شول على متويل لبناء جدار حدودي مقرتح.
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حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2018/2690 جتاري جزئي 

املرفوعة من املدعي/ �شركة بي اإم دبليو البطحاء للتمويل )�س م خ( 
اىل املدعي عليه : منت�شر حممد �شعيد نفاع 

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :- 
 306.210.75( وقدره  اإجمايل  مايل  مبلغ  املدعية  اىل  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
درهم( مع الزامه بالر�شوم وامل�شروفات و )500 درهم( مقابل اتعاب املحاماة ورف�س 

ما عدا ذلك من طلبات. 
 ، لاعان  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خال  لا�شتئناف  قابا  حكما 
وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�شار اليه و�شتتخذ بحقكم الجراءات 

القانونية لتنفيذه �شدكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعـالن تغيري ا�شـم
تقدم املواطن )غازي حممد علي ح�شني ال�شعدي( بطلب اىل 
ا�شمه  التوثيقات بتغيري  اأبوظبي البتدائية - ق�شم  حمكمة 

من )غازي( اىل)�شلطان(
املذكور خال 15  الق�شم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�شر العان
اإ�شماعيل ابراهيم احلو�شني - كاتب عدل

القا�شي / حممد فا�شل ولد حممد �شامل - قا�شي التوثيقات  

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

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان : ال�شيد/ 
حمرر  على  الت�شديق  وط��ل��ب  الإم����ارات   : اجلن�شية   - الهوتي  م���راد  حممد  ن��ور 
يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري مغ�شلة املطاع ، ن�شاط 
الرخ�شة غ�شيل املاب�س ، كي املاب�س واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف 
خورفكان رخ�شة مهنية رقم 739141 ال�شادر  بتاريخ 2016/1/18 يف دائرة التنمية 
القت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/ �شلطان �شامل �شعيد �شلوم النقبي ، اجلن�شية 
: الإم��ارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم 
بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن       
املرجع 2019/3 ك ع �س 

ال�شيد/  والت�شديقات- عجمان  من  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم 
الت�شديق علي حمرر  الإم���ارات  طلب   : ، اجلن�شية  الكعبي  را�شد حممد م�شعد  غالب 
مزيرع(  وادي  )م�شبغة  التجاري  ال�شم  يف  مهنية  رخ�شة  عن  تنازل  تنازل   : يت�شمن 
املرخ�شة من دائرة التنمية القت�شادية يف عجمان حتت رقم امللف 61329 وامل�شجل لدى 
 ، الكعبي  �شامل  احمد  ال�شيد/�شيف  اىل   )56249( برقم  عجمان  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
اجلن�شية : الإم��ارات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان مبركز �شند/

انق�شاء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  م�شفوت 
ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.

الكاتب العدل العام - مركز �شند - م�شفوت  
اإميان جمعه عبيد املطرو�شي

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

الكاتب العدل- عجمان
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : اإمبري  براندز للتجارة العامة - ذ م م  
 : القانوين  ال�شكل  الفهيدي   - بردبي   - دب��ي  بلدية  43-44 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
 : ال��ت��ج��اري  بال�شجل  القيد  رق��م   798781  : الرخ�شة  رق��م   ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذات 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  1324850   مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�شادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاه  باإنحال ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ  2019/2/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/2/7 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني هول مارك انرتنا�سيونال 
لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 312 ملك ال�شيخ را�شد بن خليفة بن �شعيد ال 
كافة  م���ع���ه  م�����ش��ط��ح��ب��اً  مكتوم - هور العنز �شرق   هاتف : 2599055-04  فاك�س :    

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : هول مارك انرتنا�سيونال لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 312 ملك ال�شيخ را�شد بن خليفة بن �شعيد ال مكتوم - هور العنز 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  �شرق   هاتف : 2599055-04  فاك�س :    مب��وج��ب 
اإمبري   لت�شفية   اأع��اه  املذكور  امل�شفي  تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  القت�شادية 
بتاريخ   دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ   - العامة  للتجارة  براندز 
وعلى   2019/2/7 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/2/7
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اإعالن باحل�شور اإىل مكتب اخلبري احل�شابي 

يف الدعوى  رقم 2018/4502 جتاري جزئي 
اإىل املدعية عليها / تريدينت فود كون�شيبت�س - ذ م م - جمهول حمل الإقامة 

مبا اأن املدعية / الليان لتجارة وتوزيع املواد الغذائية ذ م م - قد اقامت �شدكم الدعوى 
امل�شار اليها اأعاه ، وحكمت حمكمة دبي املوقرة بتعيني اخلبري احل�شابي �شاحب الدور 
للنظر يف اأمر الدعوى، وحيث اأنكم مل حت�شروا جل�شة النطق باحلكم.   يتوجب عليكم 
 : التايل  ، على عنوانه  اآل رحمه  احل�شور اىل مكتب اخلبري احل�شابي/ ر�شا دروي�س 
مرا�شي  و�شارع  خليفة  برج  �شارع  تقاطع   ، اوبال  برج   ، التجاري  اخلليج  منطقة  دبي، 
-3284449  : فاك�س   ،  04-3287778 هاتف   ،  1005 رقم  مكتب  العا�شر  الدور   ، درايف 

04 وذلك يوم الثاثاء املوافق2019/3/12 ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا ، وتقدمي كافة 
الوثائق وامل�شتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى.

اخلبري احل�شابي / د. ر�شا دروي�س اآل رحمه  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

اإعالن املدعي عليه ن�شرا للمثول امام املحكمة ام القيوين 
يف الدعوى رقم)2019/22( جتاري كلي ام القيوين

بناء على طلب املدعي / البنك التجاري الدويل )�س م ع(  وعنوانه / دبي - منطقة املمزر - بناية 
بنك الإمارات دبي الوطني - مقابل املا بازا - طابق امليزانني - 101 ، هاتف : 0505050122 

اإىل املدعي عليها الأول : �شركة الطابور ل�شناعة الزيوت وال�شحوم - ذ م م 
املدعي عليه الثاين : رومان فران�ش�س مون�س - اجلن�شية : الهند 

املدعي عليه الثالث : ميبل بينتو مون�س �شيبا�شتيان - اجلن�شية : الهند
وعنوانهم )ويعلن ن�شرا بجريدة وا�شعة النت�شار باللغة العربية والجنليزية(  

اأنت مكلف باحل�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة اأم القيوين الحتادية البتدائية - يف متام 
ال�شاعة 8.30 �شباحا من يوم الربعاء املوافق 2019/3/13 �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكورة اعاه بو�شفك مدعي عليها.  
حرر بتاريخ : 2019/3/3 

مدير اإدارة الدعوى        

دولة االإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين االحتادية االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اخطار بتحويل حجز حتفظي اىل حجز تنفيذي - عن طريق الن�شر 

حمكمة راأ�س اخليمة االإبتدائية - دائرة التنفيذ  
   2016/154 اإنابة ق�شائية   

: بنك الحتاد الوطني  املحكوم له  
: املت�شامنة اخلليجلية لل�شناعات املحدودة  املحكوم عليه  

: اياد فاح ح�شن الغزاوي  املحكوم عليه  
: �شركة يو�شف الر�شيد للتجارة العامة  املحكوم عليه  

: نداء يا�شني عبدالرزاق التماري  املحكوم عليه  
تعلن حمكمة راأ�س اخليمة - دائرة التنفيذ انه بناء على طلب احلاجز/ بنك الإحتاد الوطني 
، �شد املحكوم عليهم ، وعلى الأمر ال�شادر من قا�شي التنفيذ يف الإنابة رقم 154 ل�شنة 2016 
بتاريخ 2019/11/12 ليكن معلوما لدكم باننا نخطركم - بانه مت حتويل احلجز التحفظي 
على املنقولت املحجوز عليها بتاريخ 2016/11/6 اىل حجز تنفيذي يف ملف النابة الق�شائية 

رقم 2016/154  
 �شعيد ال�شحي / مندوب التنفيذ    

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعادة اإعالن بالن�شر للمدعي عليه
اىل املدعى عليه / خالد عبداهلل عمر حم�شن الكاف - اإماراتي اجلن�شية 

نعلمكم بان املدعي /  البنك العربي املتحد - �س م ع  الدعوى رقم 2019/649 جتاري كلي 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها :  

الزام املدعي عليها مببلغ وقدره )2.389.031.03 درهما( مليونان وثاثمائة وت�شعة وثمانون 
الف وواحد وثاثون درهما وثاثة فلو�س مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 

الق�شائية وحتى متام ال�شداد  والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذا يقت�شي ح�شورك اأمام الدائرة املدنية التجارية الكلية الأوىل مبحكمة ال�شارقة الحتادية 
مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  البتدائية 
رقم  قاعة  ال�شاعة 9.00 �شباحا  املوافق 2019/3/19   الربعاء  يوم  ، وذلك  امل�شتندات  كافة  بها 
138 وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�شار اليها اأعاه - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم 

ح�شورك �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
 حمكمة عجمان االحتادية اال�شتئنافية 

  اعالن امل�شتاأنف �شده  للح�شور اأمام املحكمة - ن�شرا 
الدعوى ال�شتئنافية رقم )122( ل�شنة )2018( ا�شتئناف مدين 

�شادر بتاريخ 2018/1/16 م ، يف الق�شية رقم )2435( ل�شنة )2017( م مدين جزئي 
امل�شتاأنفة / الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شامية والوقاف  

امل�شتاأنف �شدها/ �شركة خيال ملقاولت البناء - ذ م م 
انت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية ال�شتئنافية يوم الثاثاء املوافق 
2019/3/19 �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�شتندات خال ع�شرة 
ايام من تاريخ ا�شتام العان  ومن �شمنها مذكرة جوابية على الدعوى ال�شتئنافية 
املرفوعة من امل�ش�تاأنف ، ويف حال عدم ح�شورك �شخ�شيا او بوا�شطة وكيلك املعتمد 

فان ال�شتئناف �شي�شمع يف غيبتك ،
حرر العان يف 2019/2/25 

 مكتب ادارة الدعوىاال�شتئنافية  

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 73
اإماراتي  ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شعيد حممد عبده ح�شن ال�شريف - 
عبداهلل  �شاري  ال�شيد/  اىل   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  تنازل   ، اجلن�شية 
الريف  )ق�شر  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  يف  اجلن�شية  ميني   ، العمري  غالب 
للتجارة( واملرخ�شة برقم )739111( من دائرة التنمية القت�شادية ال�شارقة - مت 
خدمات.   بوكيل  فردية  موؤ�ش�شة  اىل  فردية  موؤ�ش�شة  من  القانوين  ال�شكل  تغيري 
ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�س 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم 
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه 

اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
 الكاتب العدل بال�شارقة 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

اإعالن للح�شور امام مكتب اإدارة الدعوى 
يف الدعوى رقم  )2018/326(  

بناء على طلب املدعي/الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شامية والأوقاف 
عنوانه/تنوب عنها اإدارة ق�شايا الدولة بوزارة العدل

اىل املدعي عليه/خليفة مفتاح علي عبداهلل بن حمود اخلاطري 
عنوانه/ن�شرا 

الإحتادية  ابوظبي  مبحكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�شور  مكلف  ان��ت 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  م   2019/3/18 بتاريخ   )05( رق��م  مكتب  الإبتدائية 
وذلك  امل�شتندات  كافة  مرفقا  ال��دع��وى  على  جوابية  م��ذك��رة  وت��ق��دمي  معتمد 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك مدعي عليه. 
مكتب اإدارة الدعوى      

      وزارة العدل
حمكمة اأبوظبي االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1330 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ميجاميك�س خلدمات اإدارة املن�شاآت �س ذ م م - حاليا - مطعم كيو 
املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  م )�شابقا( جمهول حمل القامة نعلنكم  م  ذ  بارا - �س 
للتجارة  فيتاليز  ل�شالح/  اع��اه  املذكورة  الدعوى  يف    2018/9/30 بتاريخ   املنعقدة 
العامة - �س ذ م م  بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعية مبلغ مقداره 28116.67 
وفائدة  فل�شا(  و�شتون  و�شبعة  درهما  ع�شر  و�شتة  ومائة  الف  وع�شرين  )ثمانية  درهم 
ت�شعة باملائة �شنويا  9% من تاريخ 2018/1/16 وحتى متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم 
من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف 
طلبات.   حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

اعالن حكم بالن�شر
 يف  الدعوى رقم 2018/1783 جتاري كلي 

 - وب�شفته  نف�شه  عن  وميثلها  للحفات  انرتنا�شيونال  عليه/1-بلوبريي  املحكوم  اىل 
ا�شواين �شينغ �شاتور�شو�شيل كومار راتور جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/11/26 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ اباك�س كوي�شت 
بوينت وميثلها �شاحبها ومديرها ال�شيد - �شواروب اناند امينايني جون - بالزام املدعي 
عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ 394649 )ثاثمائة واربعة وت�شعون الف و�شتمائة وت�شعة 
وحتى  نهائيا  احلكم  هذا  تاريخ �شريورة  �شنويا من   %9 بواقع  والفائدة  دره��م(  واربعون 
متام ال�شداد والزمتها بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2223 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- حممد فواز مروان الدقر جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/10/29  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ ماهر 
علي الطحان : بف�شخ العقد املربم بني طريف الدعوى يف 2014/9/2 وبالزام املدعي عليه 
بان يرد للمدعي ال�شيك رقم 100010 املوؤرخ 2014/9/2 ال�شادر من املدعي ل�شالح املدعي 
، والفائدة  البالغة 100.000 درهم )مائة الف دره��م( يف حالة �شرفه  او رد قيمته  عليه 
ال�شداد  مت��ام  حتى   2018/6/18 يف  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 القانونية 
حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  ثاثمائة  ومبلغ  بامل�شاريف  عليه  املدعي  والزمت 
مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/6  ا�شكاالت عقارية  
مو�شوع الق�شية اإ�شكال يف التنفيذ رقم 697/2017 تنفيذ عقاري

لوقف الإجراءات التنفيذية
طالب الإعان : م�شت�شكل : كارويل متا�شي 

املطلوب اعاه : امل�شت�شكل �شدهما /1- اوميغا 1 ليمتد ، 2- ذي فري�شت جروب بي ال 
�شي - جمهويل حمل القامة

امل��واف��ق 2019/3/17   ي��وم الح��د  بانه قد حت��ددت جل�شة  نعلنكم  الإع���ان :-  مو�شوع 
والتي يتوجب  اعاه  ال�شكال  للنظر يف   ch1.A.5 بالقاعة  ال�شاعة 11.00 �شباحا 
عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره 

القانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2018/346  تنفيذ عقاري 

بروبرتيز  جميناي  "�شابقا" -  ليمتد  تن  بروبرتيز  اأمنيات  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة   حمل  جمهول   - "حاليا" ومالكيها  ليمتد  تن 
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مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1677(

املنذرة : عرب بزن�س ما�شني - م م ح 
بوكالة املحاميني / يو�شف احمد عبداهلل وروكز حبيقه 

1- ديرنتون اإنرتنا�شيونال - م م ح  وميثلها مديرها )جوزاف طوين تابت(  املنذر اليهما  :  
2- جوزاف طوين تابت - لبناين اجلن�شية   

وقدره  مبلغ  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�شامن  لها  يوؤديا  ب��ان  اليهما  املنذر  الن��ذار  ه��ذا  مبوجب  املنذرة  تنذر 
وقدره  مبلغ  الإم���ارات���ي  ب��ال��دره��م  ي��ع��ادل��ه  م��ا  او  �شنتا  وث��اث��ون  وخم�شة  ام��ري��ك��ي��ا  دولرا   14.552.195.35
و�شتون درهما وثاثة  الفا ومائة وثمانية  " ثاثة وخم�شون مليونا ومائة وت�شعة وخم�شون   53.159.168.33
وثاثون فل�شا بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ هذا النذار ا�شتنادا اىل كتاب 
تاأكيد املديونية املوؤرخ يف 2016/11/7 وذلك فورا عند ن�شر لهذا النذار ويف حال تخلف او امتناع املنذر اليهما عن 
دفع هذا املبلغ لأي �شبب كان ف�شوف ن�شطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية الازمة للزامهما بدفع املبلغ 

اىل املنذرة مع حتميلها منذ الآن كافة الر�شوم وامل�شاريف والتعاب التي قد تن�شاأ عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1692 (

املنذر : زينة احلياة للعقارات 
املنذر اليه : �شدرة الميان للتجارة العامة - �س ذ م م 

املو�ســــوع 
توجه املخطرة هذا النذار اىل املخطر اليها للتنبيه عليهما مبا فيه ونفاذ مفعوله قانونا ب�شرورة :

اإخاء املكتب التجاري املوؤجر الكائن اإمارة دبي ، بناية زينه - الطابق الأول مكتب رقم 115 وت�شليمه 
الفرتة  ع��ن  بذمتها  امل��رت���ش��دة  الي��ج��اري��ة  القيمة  ك��ام��ل  ���ش��داد  م��ع  ال�شواغر  م��ن  خ��ايل  للمخطرة 
اليجارية امل�شتحقة عن املكتب املذكورة من تاريخ 2019/1/31 وحتى تاريخ الخاء الفعلي و�شداد 
وذل��ك خال  واملياه  الكهرباء  ي�شتجد من فواتري  ما  كامل  ودف��ع  الي��ج��اري  ال�شيك  ارجت��اع  غرامة 
ثاثون يوما من تاريخ النذار ويف حالة فوات هذه املدة دون �شداد قيمة اليجار والخاء يحق معه 

للمخطرة اتخاذ كافة الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1693 (

بناء على اتفاق �شابق مع املنذرة / خديجة علي ح�شن مو�شي قد �شبق قد حررت �شيك 
مببلغ وق��دره 1.270.000 درهم بالرقم 316081 م�شحوب على بنك ات�س ا�س بي �شي 

وقد ارتد هذا ال�شيك لعدم كفاية الر�شيد وانت على علم بذلك 
اىل املنذر اليه / علي حممد م�شري )لبناين اجلن�شية( 

حيث ان املنذر ب�شدد رفع الدعوى املدنية للمطالبة باملبلغ الذي مت ال�شتياء عليه 
من قبلكم وعليه نامركم ب�شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتكم وهو 1.270.000 درهم وذلك 
خال خم�شة ايام من تاريخ الن�شر لهذا النذار وال �شوف يتخذ املنذر كافة الجراءات 
القانونية يف مواجهتكم للمطالبة باملبلغ املرت�شديف ذمتكم الذي تعهدمت ب�شداده مع 
املطالبة بالتعوي�س املدين عن كافة ال�شرار التي حلقت باملنذرة من تاريخ ال�شتياء 

على املبلغ وحتى ال�شداد التام.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/8  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه/1-يوغر بريي الإمارات - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ رفيعة عبداهلل حممد �شعيد املا - قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بحل وت�شفية �شركة يوغر بريي الإم��ارات - �س ذ م 
، والر�شوم وامل�شاريف والت��ع��اب.  وح��ددت لها جل�شة يوم الح��د املوافق  م 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2019/3/10
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على الأقل. )علما بانه متت  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

احالة الدعوىللدائرة اجلزئية الثالثة ع�شر(. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن للح�شور امام مكتب ادارة الدعوى )ن�شرا( 

 يف الدعوى رقم  2018/2287 عمايل جزئي  
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

اىل املدعي عليه /م�شغل فيكتوري للخياطة - ومن ميثلها قانونا  
اقام املدعي /حممد دلوار ح�شني نظام الدين - بنغايل اجلن�شية  

الدعوى رقم  2018/2287 عمايل جزئي يطالب فيها ب :       
الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )5775 درهما( مع فائدة بواقع 5% �شنويا من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�شداد التام وت�شليمه قيمة تذكرة عودة. - الزام املدعي عليه بالر�شوم الق�شائية 
وامل�شروفات.  انت مكلف باحل�شور امام مكتب ادارة الدعوى الكائن مبحكمة عجمان الحتادية 
�شخ�شيا  م�شاء    3.30 ال�شاعة  م   2019/3/7 املوافق  اخلمي�س  يوم  يف   )4( رقم  مكتب  البتدائية 
او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكورة اعاه بو�شفك املدعي عليه.
عبدامللك خلفان النقبي /  مدير ادارة الدعوى
حمكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية 

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ذاكر لت�شليح كهرباء ال�شيارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1117860 
تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ ذاكر لت�شليح كهرباء ال�شيارات
ZAKER AUTO ELECTRICAL REPAIRS

اىل/ميزان ببجي
MIZAN BUBG

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شاح ميزان املركبات )ميزان الكرتوين( )4520008(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شاح كهرباء ال�شيارات )4520005(

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

العربي واإظهار جديته التامة �شواء فيما يتعلق بالتجاوب امل�شتمر مع جهود 
املبعوث الأممي وال�شتجابة املتوا�شلة لاحتياجات الإن�شانية يف كل مناطق 
اأن يلتزموا  ا�شتثناء فاإن الكرة الآن يف ملعب احلوثيني فاإما  اليمن من دون 
مبا مت التفاق عليه، ويظهروا اجلدية الازمة التي يتطلبها املوقف ويقوموا 
التي  احلرب  القتال وطريق  موا�شلة  يختاروا  اأن  اأو  املوانئ،  بالن�شحاب من 
القدرة على ال�شتمرارية خا�شة يف ظل  لن تكون مل�شلتحهم حيث يفتقدون 
العقوبات املفرو�شة على الدولة الداعمة لهم التي تقوم بتزويدهم بال�شاح. 
باملقابل فاإن التحالف العربي ملتزم بل وحري�س كل احلر�س على �شمان وقف 
اإطاق النار؛ فهو واحلكومة اليمنية ال�شرعية، على ا�شتعداد دائم لا�شتجابة 
لأي جهود تبحث عن حل �شيا�شي لل�شراع فالهدف هو اإنقاذ ال�شعب اليمني 
اهلل  ب��اإذن  واأف�شل،  ك��ان  كما  يعود  حتى  الن��ق��اب،  قيود  من  اليمن  وحترير 

تعاىل. كما اأن التحالف ملتزم مبوا�شلة تقدمي الدعم الإن�شاين والإغاثي.

تتوا�شل  بينما  نتائجها،  يدركون  ل  لعبة  ميار�شون  وكاأنهم  التفاق؛  تنفيذ 
اأ�شافت  و  اإن�شانية �شعبة للغاية.  اليمني؛ الذي مير بظروف  ال�شعب  معاناة 
ال�شرتاتيجية-  والبحوث  للدرا�شات  الإم��ارات  ال�شادرة عن مركز   - الن�شرة 
ال��واق��ع وق��د حذرت  ال���دويل م��ن ه��ذا  ل��دى املجتمع  م��ت��زاي��داً  ان هناك قلقاً 
�شريعاً  متوت  قد  احلديدة  يف  ال�شام  عملية  اأن  من  �شريح  ب�شكل  بريطانيا 
ما مل يتم اتخاذ خطوات فعلية على اأر�س الواقع لإنقاذها كما عرب عن ذلك 
الربيطاين جريمي هانت  اأكر من م�شوؤول دويل فقد قال وزير اخلارجية 
عملية  لنجاح  اأخ��رية  فر�شة  اأم��ام  الآن  الأطراف:”نحن  خمتلف  لقائه  بعد 
�شتوكهومل” كما �شبق اأن حذر معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير 
الدولة لل�شوؤون اخلارجية مرات من اأن اتفاق ال�شويد يعد الفر�شة الأخرية 
اليمن وطالب املجتمع الدويل مبمار�شة  اإىل حل �شلمي لاأزمة يف  للتو�شل 
تاأخري يف  اأي  امل�شوؤولية عن  الذين يتحملون  �شغوطات قوية على احلوثيني 

تنفيذ التفاق مبا يف ذلك مو�شوع تبادل الأ�شرى الذي كان يوؤمل اأن ي�شاعد 
يف بناء الثقة من اأجل امل�شي قدماً يف م�شار ال�شام.. وقد بذلت دولة الإمارات 
العربية املتحدة ومعها اململكة العربية ال�شعودية التي تقود التحالف العربي 
ل�شتعادة ال�شرعية جهوداً كبرية من اأجل اإجناح التفاق كما مار�شت قواتهما 
املتوا�شل..وكذلك  احل��وث��ي  الت�شعيد  ب��رغ��م  النف�س  �شبط  درج���ات  اأق�شى 
الأمر بالن�شبة اإىل ال�شرعية التي اأكدت التزامها بالتفاق وبحر�شها ال�شديد 
على حتقيق ال�شام الدائم؛ فربغم النت�شارات التي حققتها قوات اجلي�س 
من  اأدن���ى  اأو  قو�شني  ق��اب  كانت  حيث  العربي  التحالف  م��ن  بدعم  الوطني 
وقامت  ال�شويد  مفاو�شات  يف  الدخول  ف�شلت  فقد  احلديدة،  مدينة  حترير 
بتقدمي تنازلت وا�شحة وذلك “اإمياناً منها بخيار ال�شام«. و ا�شافت ال�شرنة 
“ ان  “ اآخر فر�شة لل�شام.. هل ي�شيعها احلوثيون؟  يف افتتاحيتها بعنوان 
امل�شكلة لدى احلوثيني وهذا اأمر يدركه املجتمع الدويل فبعد التزام التحالف 

•• اأبوظبي -وام:
ف�شل  تتزايد من  والدولية  الإقليمية  املخاوف  ان  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  اأك��دت 
دي�شمرب  اأممية مطلع  برعاية  اليمنية  الأط��راف  وقعته  الذي  ال�شويد  اتفاق 
املتوا�شلة  اجل��ه��ود  تفلح  مل  الت��ف��اق  على  اأ�شهر  ث��اث��ة  م���رور  فبعد  املا�شي 
واحلثيثة التي يقوم بها املبعوث الأممي مارتن غريفيث وكذلك روؤ�شاء جلنة 
النت�شار التي مت ت�شكليها من قبل جمل�س الأمن لاإ�شراف على تنفيذ التفاق 
يف حتقيق تقدم يذكر حيث ما زال احلوثيون مياطلون ب�شكل مل يعد مقبوًل 
ب�شاأن  ال���واردة  الأخ��ب��ار  تغطية  م��ن  تنتهي  الإع���ام  و�شائل  تكاد  فما  مطلقاً 
قبولهم تنفيذ ال�شق اخلا�س بهم فيما يتعلق بالن�شحاب من موانئ احلديدة 
�شروطاً جديدة  وا�شعاً  اأو  العك�س متاماً  معلناً  با�شمهم  حتى يخرج متحدث 
مل تكن مطروحة ول حتى مقبولة، ومل يعد من �شك اأن هدفهم هو تعطيل 

اأخبار ال�صاعة: ميلي�صيات احلوثي والعبث بجهود اإحالل ال�صالم

ثالثة، اإن مل يكن رابعة : ويف هذا 
تلعب  اأن  امل���رج���ح  م���ن  ال�������ش���ي���اق، 
الو�شطية-الليربالية  الأ�����ش����رة 
ي�شتفيد  قد  وال��ذي  حمورًيا،  دوًرا 
اإىل  اجلمهورية  حركة  ن��واب  منه 

الأمام.
حزب  يحتفظ  اأن  امل��ف��رت���س  م��ن   
ب��امل��رك��ز الأول  ال�����ش��ع��ب الأوروب������ي 
تاآكله  الأوروب���ي، ولكّن  الربملان  يف 
يكون  اأن  اإىل  ����ش���ي���وؤدي  ال��ن�����ش��ب��ي 
اأع�شائه  جت�����اه  ت�����ش��احم��ا  اأك������ر 
الراديكاليني ، مثل فيكتور اأوربان 
ت�شاحلا  اق���ل  ال��ع��ك�����س،  ع��ل��ى  اأو   ،
جت����اه ان���ح���راف���ات���ه���م؟وق���د ي����وؤدي 
مع  حت��ال��ف��ه  اإىل  اأورب�����ان  ا�شتبعاد 
وت�شكيل  البولنديني  املحافظني 
الفقري اجلديد للجماعة  العمود 
التي   ، اأوروب��ا  امل�شككة يف  اليمينية 
تتمحور حتى الآن حول املحافظني 

الربيطانيني.
وع�����دم ا���ش��ت��ب��ع��اد اأورب���������ان، ميكن 
ال�������ش���ع���ب  ح���������زب  ُي������ع������ّر�������س  اأن 
امل�شيحيني  لن�����ش��ح��اب  الأوروب�������ي 
جمموعة  ل�شالح  الدميقراطيني، 
�شيزداد  فهل  ال��ل��ي��ربايل.  ال��و���ش��ط 
للمجموعة  امل����ربم����ج  ال�������ش���ع���ف 
ال�����ش����رتاك����ي����ة ال����دمي����ق����راط����ي����ة، 
ب�����ش��ب��ب ال���ه���ج���رات ن��ح��و الأ����ش���رة 
 ، واأخ����رياً  الو�شطية؟  الليربالية 
الراديكالية  الأح��زاب  �شت�شّكل  هل 
“الأممية  امل��ت��ط��رف��ة  وال��ي��م��ي��ن��ي��ة 
اليوم  تتوّزع  التي  هي  القومية”، 
يف  ث��اث جمموعات خمتلفة  بني 

�شرتا�شبورغ؟
من  ال�����ع�����دي�����د  ه�����ن�����اك  ي���������زال  ل 
النتخابات  ����ش���وء  يف  ال��غ��م��و���س 
 ،2019 م����اي����و  يف  الأوروب�������ي�������ة 
بعد.  تبداأ  اأن احلمات مل  خا�شة 
ه��ن��اك ���ش��يء واح���د ي��ب��دو موؤكدا: 
بالنظر لنظام الت�شويت، لن يكون 
مفاجئ  ك��ب��ري  م��ن��ع��رج  اأي  ه��ن��اك 
جمرد  واإمن������ا   ، ����ش���رتا����ش���ب���ورغ  يف 
عنه  �شيعرّب  ملا  وفًقا  م�شار،  تغيري 

الناخبون يف �شناديق القرتاع.
عن اتالنتيكو

•• الفجر - خرية ال�صيباين
للرئي�س  احل���ق���ي���ق���ي  ال���������ش����داع 
اإىل  �شيحتاج  كمي:  ه��و  الفرن�شي 
ع����دد ك����اف م���ن ال�����ش��رك��اء ليملك 
وموقعه،  اأ���ش��ل��وب��ه  اأّن  اإّل  ت��اأث��ريا، 
اإ�شكاليني. هذا ما  اأن يكونا  ميكن 
بريتونت�شيني،  اإي���ف  اإل��ي��ه  خل�س 
رئي�س احلركة الأوروبية - فرن�شا، 
الأوروبية،  ال�����ش��وؤون  يف  وم�شت�شار 
تناول فيه  اتلنتيكو  يف حوار ملوقع 
القادمة،  الأوروب���ي���ة  الن��ت��خ��اب��ات 
تعرت�س  ق�����د  ال����ت����ي  وامل�����ع�����وق�����ات 
اميانويل  ال���ف���رن�������ش���ي  ال���رئ���ي�������س 
م�شروعه  جت�����ش��ي��م  يف  م����اك����رون 

الأوروبي:
وهولندا  فرن�شا  بني  *اخل�شومة 
ح�������������ول اخل����������ط����������وط اجل�������وي�������ة 
اجلوية  اخل���ط���وط  ال��ف��رن�����ش��ي��ة- 
ال�شوء  ت�شلط  الهولندية،  امللكية 
على اخل��ط��اب امل����زدوج ال���ذي على 
اإمي���ان���وي���ل م����اك����رون اع���ت���م���اده يف 
اأي  الن��ت��خ��اب��ات.   ع�شية  اأوروب������ا، 
م�����راع�����اة امل����اع����ز وامل����ل����ف����وف، من 
خ��ال ال��ت��ع��وي��ل، م��ن ج��ان��ب، على 
ناحية  وم���ن  املحتملني،  احل��ل��ف��اء 
اأي  فعلى  الدولة.  اأخ��رى، م�شالح 
ماكرون  اإميانويل  �شيعتمد  حلفاء 
ان���ت���خ���اب���ات مايو  ب��ع��د  اأوروب��������ا  يف 

2019؟
وحكومات  دول  روؤ����ش���اء  ج��م��ي��ع   -
قّبعة  يحملون  الأوروب����ي  الحت���اد 
م�����رّوج م�شالح  ق��ّب��ع��ة  م���زدوج���ة: 
داخل  خ�شو�شا  جهة،  م��ن  ب���اده، 
املجل�س الأوروب��ي، وقّبعة ع�شو يف 
واأوروبية،  وطنية  �شيا�شية  عائلة 

“اأ�شلوبي”:  ه��و  ال��ث��اين،  ال��ع��ائ��ق 
يف  متاما  حمق  ماكرون  اإميانويل 
البناء  العالية يف  تاأكيد طموحاته 
، م��ن خ��ال اخلطابات  الأوروب����ي 
تتناقلها  التي   ، املتتالية  ال��ربام��ج 
و�شائل الإعام يف الحتاد الأوروبي 
اأعرف  فاأنا ل   ، ذل��ك  باأ�شره. وم��ع 
ما اإذا كنا يف فرن�شا، نقي�س كم عدد 
“مواطنينا” يف اأوروبا، الذين قد 
اأنها  على  العناوين  ه��ذه  يف  ي��رون 
حماولت ت�شلط وزعامة فرن�شية، 
�شيكون  ك��ي��ف   ، ذل���ك  ج��ان��ب  واإىل 
اأو  دول��ة  اإذا ح��اول رئي�س  رد فعلنا 
هذه  مثل  انتحال  اأخ���رى  حكومة 
وال�شيا�شية  ال���ف���ك���ري���ة  ال���ق���ي���ادة 

واحتكارها.
اأنه  اإىل  اأخ����رى  ع��ن��ا���ش��ر  ت�����ش��ري   *
مي���ك���ن اإع���������ادة ت�����ش��ك��ي��ل ال���ربمل���ان 
الأوروب�����������ي. ع���ل���ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال، 
اأن  الأوروب���ي  ال�شعب  ميكن حلزب 
ي�شتوعب فيكتور اأوربان وجمموعة 

�شي�شبه  مل��ن  رادي��ك��ال��ي��ة..  �شعبوية 
برملان ما بعد النتخابات؟

ال�شيا�شية  احل�����ي�����اة  ت��ن��ت�����ش��ر   -
الأوروبية يف بيئة �شلبة، اإن مل تكن 
احفورية: فهي اإىل حد كبري نتاجا 
ان��ت��خ��اب��ات وطنية،   28 ل���  ث��ان��وي��ا 
الأمر  يتعلق  ع��ن��دم��ا  ذل���ك  يف  مب��ا 
باختيار اأع�شاء الربملان الأوروبي. 
وبالتايل ، فاإنه من النادر ت�شجيل 
زلزل تفوق امل�شتوى الوطني: هذا 
ل مينع حركة ال�شفائح التكتونية 
بع�س  حت����دث  اأن  اأي  احل���زب���ي���ة، 

النهيارات الأر�شية.
ووفًقا ل�شتطاعات الراأي احلالية، 
نهاية  ه����و  ح�����دث  اأه������م  ����ش���ي���ك���ون 
الأوروب����ي-  ال�شعب  اح��ت��ك��ار ح��زب 
الدميقراطيني،  ال����ش���رتاك���ي���ني 
منذ  ����ش���رتا����ش���ب���ورغ  يف  الأغ���ل���ب���ي���ة 
من  �شيكون  ولذلك   .1979 ع��ام 
ال�شروري ت�شكيل اأغلبيات برملانية 
من خال ا�شتقطاب اأ�شرة �شيا�شية 

يجتمعون   - اأخ������رى  ن��اح��ي��ة  م���ن 
بهذه ال�شفة على هام�س املجال�س 

الأوروبية.
يكون  اأن  ب���ال���ط���ب���ع،  ب����الإم����ك����ان   
القّبعتني:  ب���ني  ت��ن��اق�����س  ه���ن���اك 
ع���ل���ى اإمي����ان����وي����ل م�����اك�����رون، على 
اأجنيا  مع  التوافق  امل��ث��ال،  �شبيل 
ال���ذي يتناف�س  ال��وق��ت  م��ريك��ل يف 
النتخابات  يف  مر�شحيهما  ف��ي��ه 

الأوروبية مايو 2019. 
ق��ادة من  التناق�س، مل مينع  ه��ذا 
ع���ائ���ات ���ش��ي��ا���ش��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة من 
التناغم وربط عاقات جيدة على 
امل�شتوى الأوروبي، مثل ال�شرتاكي 
وامل�شيحي  م����ي����رتان  ف���ران�������ش���وا 
رغم  ك��ول،  هيلموت  الدميقراطي 
وعلى  الأح��ي��ان.   بع�س  يف  التوتر 
هناك  تكون  قد  ذل��ك،  العك�س من 
ت�����وت�����رات ب����ني زع�����ام�����ات اأح�������زاب 
ُيفرت�س اأنها متقاربة ، كما يت�شح 
الهولندية  الفرن�شية  الأزم���ة  من 
حول اير فران�س وكيه ال ام، والتي 
ت��ن��ب��ع اأ���ش��ا���ش��ا م���ن ال��ت��ع��ار���س بني 

امل�شالح الوطنية.
لإميانويل  الرئي�شية  امل�شكلة  اإّن 
التوفيق  يف  ل���ي�������ش���ت  م������اك������رون، 

وقبعته  دول����ة،  ك��رج��ل  قبعته  ب��ني 
اإن���ه���ا خ��ا���ش��ة، يف عدم  احل���زب���ي���ة: 
�شيعلق  م�شجب  اأي  على  معرفته 
حلركة  لي�س  اإذ  احل��زب��ي��ة.  قبعته 
اجلمهورية اإىل الأمام، يف الواقع، 
امل�شتوى  ع��ل��ى  وا����ش���ح  ان��ت��م��اء  اأي 
الأوروبي - على الرغم من �شدور 
بع�س الإ�شارات لالتحاق بالعائلة 
الدميقراطية الليربالية )حتالف 
من  والدميقراطيني  الليرباليني 

اجل اأوروبا(.
ال�شياق، فاإنه �شيكون من  ويف هذا 
اأ�شكال  اأي �شكل من  ال�شعب طلب 
الت�شامن ال�شيا�شي من الهولندي 
حزب  ك����ان  اإذا  لأن����ه  روت،  م����ارك 
حتالف  يف  ع�������ش���وا  الأخ�������ري  ه�����ذا 
من  والدميقراطيني  الليرباليني 
حال  لي�شت  ف��ه��ذه   ، اأوروب������ا  اج���ل 

حركة اجلمهورية اإىل الأمام.
حلفاء،  ع���ل���ى  ال����ع����ث����ور  *������ش�����داع 
ح��ج��رات عرة  م��ن  ه��ل  حقيقّي.. 
اأخرى ميكن اأن تقيم تعار�شا بني 
م�شالح الدولة واحلاجة اإىل ك�شب 
حلفاء يف الربملان الأوروب��ي حاليا 

يف فرن�شا، لإميانويل ماكرون؟
- �شداع ماكرون الأول لي�س اإيجاد 

يف  خا�شة  �شيجدهم،  ان��ه  حلفاء: 
الليربالية  الدميقراطية  الأ���ش��رة 
اإ�شبانيا،  يف  “�شيودادانو�س”   (
و”احلزب الدميقراطي احلر” يف 
الدميقراطيني  من  وج��زء  اأملانيا، 
الإي�����ط�����ال�����ي�����ني، وال����ل����ي����ربال����ي����ني 
البلجيكيني ولوك�شمبورغيني ، اإىل 
اأن يجد  ، بل على ماكرون  اآخ��ره( 
اأي�شا �شركاء، مبا اأنه �شيتحّتم بلورة 
حلول و�شط عري�شة جدا لتحقيق 
اأغ���ل���ب���ي���ة يف ال����ربمل����ان الأوروب��������ي 
�شيجدهم  اأي�����ش��ا  ه��ن��ا  وامل��ج��ل�����س: 
)حزب  املحافظة  اجلماعات  داخ��ل 
وال�شرتاكيني  الأوروب��ي(،  ال�شعب 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني، واخل�����ش��ر، على 

وجه اخل�شو�س.
لإميانويل  احلقيقي  ال�����ش��داع  اإّن 
م���اك���رون ه���و ك���م���ّي: اأي ج��م��ع ما 
الربملان  يف  احل���ل���ف���اء  م���ن  ي��ك��ف��ي 
الأوروب���������ي ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ثقل 
ال�شيا�شية  ل���ل���ج���م���اع���ات  ق��ي��ا���ش��ا 
تاأثري  ممار�شة  وبالتايل  الأخ��رى، 
الأوروبية  الطموحات  م�شتوى  يف 
ب��ث��ب��ات. ويف هذه  ي��ع��ر���ش��ه��ا  ال��ت��ي 
ا�شتطاعات  ت���ق���ود  ل  امل���رح���ل���ة، 
ليربالية  موجة  توقع  اإىل  ال���راأي 

دميقراطية يف مايو القادم - على 
اجلمهورية  حركة  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
اإىل الأم����ام ���ش��ي��زداد ن��ف��وذه��ا، مبا 
اأن��ه ل ن��واب لها يف جمل�س النواب 

احلايل.
ه���ن���اك ح��ج��رت��ي ع����رة اأخ���ري���ني، 
اإميانويل  نفوذ  تعزيز  يثبطان  قد 
م����اك����رون يف ال����ربمل����ان الأوروب�������ي 

وعلى امل�شتوى الحتادي.
اأيديولوجية:  هي  الأوىل،  العقبة 
ليربالية  اإىل  ي��ن��ظ��ر  م����ا  غ���ال���ب���ا 
اأنها  ع���ل���ى  م�����اك�����رون  اإمي����ان����وي����ل 
فرن�شية  وب��ال��ت��ايل  ج����دا،  دول��ت��ي��ة 
جدا، من طرف عدد من الأحزاب 
حلفائه  م��ن  بو�شفها  ت���ربز  ال��ت��ي 
خللق  تقاتل  فعندما  الطبيعيني. 
والتناغم  اليورو،  ملنطقة  ميزانية 
الجتماعية،  اأوروب��ا  اأو  ال�شريبي، 
لإقناع  اأ�شهل  ذلك  يكون  ما  غالبا 
اأخ�������رى يف ف���رن�������ش���ا، من  اأح��������زاب 
احل���دود  وراء  اأح�����زاب  ا���ش��ت��ق��ط��اب 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة، ح��ي��ث ه���ذه الأه����داف 
يف  كما  توافقية  كونها  ع��ن  بعيدة 
على  ال��رتك��ي��ز  اأن  �شك  ل  فرن�شا. 
�شيكون  الأم��ن اجلماعي،  حتديات 

اأكر قدرة على التجميع...

بعد انتخابات مايو 2019:

على اأي احللفاء �صيعتمد اميانويل ماكرون يف اأوروبا..؟
امل�سكلة الرئي�سية ملاكرون هي عدم معرفته على اأي م�سجب �سيعلق قبعته احلزبية

لن يكون هناك اأي منعرج كبري 
مفاجئ يف �صرتا�صبورغ ، واإمنا تغيري م�صار

�سيتحّتم ت�سكيل اأغلبيات برملانية من خالل ا�ستقطاب اأ�سرة �سيا�سية ثالثة، اإن مل يكن رابعة اأهم حدث هو نهاية احتكار حزب ال�سعب االأوروبي واال�سرتاكيني الدميقراطيني لالأغلبية

هل �صت�صكل االأحزاب الراديكالية 
واليمينية املتطرفة “االأممية القومية”؟

برملان اوروبي باغلبية جديدة يف الفق

ماكرون.. على اي رجل �شريق�س؟

الهولندي مارك روت يف جندة ماكرون

ميرتان وكول..التباين ال�شيا�شي مل مينع التناغم الأوروبي

�شتفرز �شناديق القرتاع جمرد تغيري ولي�س انقابا

من املرجح اأن تلعب االأ�صرة الو�صطية-الليربالية دوًرا حمورًيا، قد ت�صتفيد منه حركة اجلمهورية اإىل االأمام
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)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 86  - رقم 
املبنى : 1  - ا�شم املبنى : Tamani Arts Ofiice - رقم الوحدة : 1557 - امل�شاحة : 42.14 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب��� )293.833.00( درهم -  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/82 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: �شركة ابوظبي للتمويل - �س م خ  - عنوانه : مكتب علي حبيب للمحاماة وال�شت�شارات القانونية الكائن 

بدبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية �شما تاور - الطابق الأول - مكتب رقم 105 
بناية   - دب��ي - منطقة معي�شم الوىل   - دب��ي  اإم����ارة   : ع��ن��وان��ه   - ب��اوي��ج��ا  ب��ارك��ا���س  اوم  ب��اوي��ج��ا  ب��راف��ني   : ���ش��ده  املنفذ 
رقم  هاتف   -  120 رق��م  الر���س  قطعة  على  املقامة   -  107 رق��م  �شقة   - الأول  الطابق   -  QASRSABAH
ان  التالية  الثاث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف   -  0529203935
البيع )�شركة الم��ارات للمزادات  ادناه لدى اجلهة التى انيط بها  اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه 
عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى 
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره 
من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خال الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : معي�شم 
الأول - رقم الر�س : 120 - رقم املبنى : QASR SABAH 1 - ا�شم املبنى QASR SABAH 1 - رقم العقار 

: 107 - امل�شاحة : 59.85 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )644.219.00( درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2012/435 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: ح�شني احمد نا�شر - واآخرون  - عنوانه : اإمارة ابوظبي - �شارع حمدان - منطقة النادي ال�شياحي - بناية 

بنك ام القيوين - �شركة الهدف الهند�شية - ذ م م  
املنفذ �شده : جمموعة فورت�شن لا�شتثمار - ذ م م   - عنوانه :  اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - طريق جبل علي مقابل 

دبي مارينا - بناية الفورت�شن - الطابق الأول - مكتب رقم 108 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 259 - رقم 
املبنى : 1  - ا�شم املبنى : MED 80 - رقم العقار : 303 - رقم الطابق 3 - امل�شاحة : 45.17 مرت مربع - التقييم 

: 437.584.00 درهم -  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/166  بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - فرع  عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �شارع املنامة بالقرب من �شركة 
دنيا للتمويل - بنك امل�شرق بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 الطابق 2 - �س ب 12808 - فاك�س رقم 043348000 
- هاتف 043345000  - املنفذ �شده : منوهر رام�شند رام�شنداين  عنوانه :   اإمارة دبي - بردبي - �شارع الرولة - خلف 
مركز اخلليج التجاري - بناية ذانة الرولة - �شقة رقم 614 - �س ب 25516 - هاتف : 05055155317 - منزل 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/13 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى    043538080
وعلى  للمزادات  الم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�شر  امل��زاد ب�شرط ال تقل هذه  التالية لر�شوم  ايام  الع�شرة  خال 
املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم 
الر�س : 171 رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : بحر 1 - رقم العقار : 2302  - امل�شاحة : 120.81 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب�� )1.430.425.00( درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2010/38 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: ا�شخط احمد اليا�شوف 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - اجلمريا - �شارع ام �شقيم - فيا رقم 805 مقابل فندق جمريا بيت�س 
املنفذ �شده : ديني�شوف ميخائيل  - عنوانه :  عنوانه خارج الدولة - رو�شيا - مو�شكو - ويعلن على عنوانه وكيله / اإمارة 
دبي  - ديرة  - خلف - مركز املمزر - بناية مطعم ال�شكوف العراقي - �شقة 109 - مكتب ال�شرق لا�شت�شارات والرتجمة 
اليام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف   - الفو   �شالح طاهر  بوكالة   - القانونية 
البيع )�شركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�شافه  املو�شحة  العقار  اقت�شى احلال �شيجرى بيع  ان  التالية  الثاث 
المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني 
ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خال الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع 
كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : نخلة 
جمريا - رقم الر�س : 1123 - رقم املبنى : 2  - ا�شم املبنى : جا�س فلقة - رقم الوحدة : 211  - امل�شاحة : 204.42 

مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب�� )3.300.534.00( درهم   - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2014/416  تنفيذ عقاري   
اإم��ارة دبي - مكتب الفاق  الكويت - عنوانه املختار يف  الزاحم  عنوانه : دولة  التنفيذ: غازي في�شل عبدالعزيز  طالب 

للمحاماة - بردبي - برجمان �شنرت - برج املكاتب ط 24 
املنفذ �شده : ذا ديفلوبر للعقارات - ذ م م  واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع اخلليج التجاري - 

مبنى باي �شكوير - 11 طابق اخلام�س - 502-501 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 86  - رقم 
املبنى : 1  - ا�شم املبنى : Tamani Arts Ofiice - رقم الوحدة : 1558 - امل�شاحة : 42.21 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب��� )288.327.00( درهم -  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/136 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�شرف الهال - �س م ع  - عنوانه : الإمارات -اإمارة دبي - دبي - بردبي - �شارع املنخول - مبنى بناية 

م�شرف الهال - الطابق الر�شي - مقابل برج بن هندي 
املنفذ �شده : خالد جهاد عثمان عطوان  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �شارع جمريا بارك - �شقة فيا 

رقم E4V-1 منطقة الثنية اخلام�شة - مكاين / 1805544412 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 

درهم   5.000.000.00  : التقييم   - مربع  مرت   790.28  : امل�شاحة   2593
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2018/117 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�شرف ابوظبي ال�شامي - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ  زايد - مدينة دبي لانرتنت - 
بناية م�شرف ابوظبي ال�شامي - خلف اجلامعة المريكية - هاتف 044372000 - رقم مكاين 3080395337 
املنفذ �شده : جاري جامي�س ويذرز - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - جبل علي - منطقة تال الإم��ارات الثانية - ابراج 

بحريات جمريا - زلل - فيا رقم 141 رقم مكاين 3080395337 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم الر�س : 

درهم   )2.022.482.00( ب���  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   375.79  : امل�شاحة   -  141  : املبنى  رقم   -   473
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2014/416  تنفيذ عقاري   
اإم��ارة دبي - مكتب الفاق  الكويت - عنوانه املختار يف  الزاحم  عنوانه : دولة  التنفيذ: غازي في�شل عبدالعزيز  طالب 

للمحاماة - بردبي - برجمان �شنرت - برج املكاتب ط 24 
املنفذ �شده : ذا ديفلوبر للعقارات - ذ م م  واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع اخلليج التجاري - 

مبنى باي �شكوير - 11 طابق اخلام�س - 502-501 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 86  - رقم 
املبنى : 1  - ا�شم املبنى : Tamani Arts Ofiice - رقم الوحدة : 1557 - امل�شاحة : 42.14 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب��� )293.833.00( درهم -  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2018/82 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: �شركة ابوظبي للتمويل - �س م خ  - عنوانه : مكتب علي حبيب للمحاماة وال�شت�شارات القانونية الكائن 

بدبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية �شما تاور - الطابق الأول - مكتب رقم 105 
بناية   - دب��ي - منطقة معي�شم الوىل   - دب��ي  اإم����ارة   : ع��ن��وان��ه   - ب��اوي��ج��ا  ب��ارك��ا���س  اوم  ب��اوي��ج��ا  ب��راف��ني   : ���ش��ده  املنفذ 
رقم  هاتف   -  120 رق��م  الر���س  قطعة  على  املقامة   -  107 رق��م  �شقة   - الأول  الطابق   -  QASRSABAH
ان  التالية  الثاث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف   -  0529203935
البيع )�شركة الم��ارات للمزادات  ادناه لدى اجلهة التى انيط بها  اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه 
عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى 
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره 
من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خال الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : معي�شم 
الأول - رقم الر�س : 120 - رقم املبنى : QASR SABAH 1 - ا�شم املبنى QASR SABAH 1 - رقم العقار 

: 107 - امل�شاحة : 59.85 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )644.219.00( درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2012/435 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: ح�شني احمد نا�شر - واآخرون  - عنوانه : اإمارة ابوظبي - �شارع حمدان - منطقة النادي ال�شياحي - بناية 

بنك ام القيوين - �شركة الهدف الهند�شية - ذ م م  
املنفذ �شده : جمموعة فورت�شن لا�شتثمار - ذ م م   - عنوانه :  اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - طريق جبل علي مقابل 

دبي مارينا - بناية الفورت�شن - الطابق الأول - مكتب رقم 108 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 259 - رقم 
املبنى : 1  - ا�شم املبنى : MED 80 - رقم العقار : 303 - رقم الطابق 3 - امل�شاحة : 45.17 مرت مربع - التقييم 

: 437.584.00 درهم -  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2017/166  بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - فرع  عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �شارع املنامة بالقرب من �شركة 
دنيا للتمويل - بنك امل�شرق بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 الطابق 2 - �س ب 12808 - فاك�س رقم 043348000 
- هاتف 043345000  - املنفذ �شده : منوهر رام�شند رام�شنداين  عنوانه :   اإمارة دبي - بردبي - �شارع الرولة - خلف 
مركز اخلليج التجاري - بناية ذانة الرولة - �شقة رقم 614 - �س ب 25516 - هاتف : 05055155317 - منزل 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/13 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى    043538080
وعلى  للمزادات  الم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�شر  امل��زاد ب�شرط ال تقل هذه  التالية لر�شوم  ايام  الع�شرة  خال 
املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم 
الر�س : 171 رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : بحر 1 - رقم العقار : 2302  - امل�شاحة : 120.81 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب�� )1.430.425.00( درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2010/38 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: ا�شخط احمد اليا�شوف 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - اجلمريا - �شارع ام �شقيم - فيا رقم 805 مقابل فندق جمريا بيت�س 
املنفذ �شده : ديني�شوف ميخائيل  - عنوانه :  عنوانه خارج الدولة - رو�شيا - مو�شكو - ويعلن على عنوانه وكيله / اإمارة 
دبي  - ديرة  - خلف - مركز املمزر - بناية مطعم ال�شكوف العراقي - �شقة 109 - مكتب ال�شرق لا�شت�شارات والرتجمة 
اليام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف   - الفو   �شالح طاهر  بوكالة   - القانونية 
البيع )�شركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�شافه  املو�شحة  العقار  اقت�شى احلال �شيجرى بيع  ان  التالية  الثاث 
المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني 
ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خال الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع 
كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : نخلة 
جمريا - رقم الر�س : 1123 - رقم املبنى : 2  - ا�شم املبنى : جا�س فلقة - رقم الوحدة : 211  - امل�شاحة : 204.42 

مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب�� )3.300.534.00( درهم   - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

فى الدعوى رقم  2014/416  تنفيذ عقاري   
اإم��ارة دبي - مكتب الفاق  الكويت - عنوانه املختار يف  الزاحم  عنوانه : دولة  التنفيذ: غازي في�شل عبدالعزيز  طالب 

للمحاماة - بردبي - برجمان �شنرت - برج املكاتب ط 24 
املنفذ �شده : ذا ديفلوبر للعقارات - ذ م م  واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع اخلليج التجاري - 

مبنى باي �شكوير - 11 طابق اخلام�س - 502-501 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 86  - رقم 
املبنى : 1  - ا�شم املبنى : Tamani Arts Ofiice - رقم الوحدة : 1558 - امل�شاحة : 42.21 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب��� )288.327.00( درهم -  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2018/136 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�شرف الهال - �س م ع  - عنوانه : الإمارات -اإمارة دبي - دبي - بردبي - �شارع املنخول - مبنى بناية 

م�شرف الهال - الطابق الر�شي - مقابل برج بن هندي 
املنفذ �شده : خالد جهاد عثمان عطوان  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �شارع جمريا بارك - �شقة فيا 

رقم E4V-1 منطقة الثنية اخلام�شة - مكاين / 1805544412 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 

درهم   5.000.000.00  : التقييم   - مربع  مرت   790.28  : امل�شاحة   2593
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/472 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: البنك العربي - �س م ع

عنوانه : اإمارة دبي - بجوار دبي مول - اعمار ا�شكوير رقم 2 - الطابق ال�شاد�س - وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة 
وال�شت�شارات القانونية الكائن ال�شارقة �شارع قناة الق�شباء برج الهند - الطابق 11 - مكتب 1112 

املنفذ �شده : كارل �شاربيل عيد  عنوانه :  اإمارة دبي - الرب�شاء - جنوب الرابعة - مبنى ال�شيف  2 - �شقة رقم 406 - 
الطابق الرابع - املبنى رقم 1 - رقم العقار ، لدى البلدية )681 - 1159( -رقم الر�س : 654 

اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : الرب�شاء جنوب الرابعة - رقم الر�س : 954 - ا�شم املبنى : ال�شيف 2 - رقم املبنى : 1  - رقم 

العقار : 406 - امل�شاحة : 53.28 مرت مربع - املقدرة ب��� )458800( درهم  
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/229 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور �شعيد قرية العمال بلوك بي الطابق التا�شع 
 : م��ك��اين  رق��م   info@arnhadvocates.com  : ال��ك��رتوين  ب��ري��د   042525270  : ه��ات��ف   919 مكتب 

 AE400030000100380095014  -   3215693726
املنفذ �شده : عامر عي�شى مو�شى العامري  

 : ه��ات��ف   25052 ���س ب  لل�شيدات  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي  ق���رب   3 رق���م  ف��ي��ا  الف�شت  ال�����ش��ارق��ة - منطقة  اإم����ارة    : ع��ن��وان��ه 
3186595351  : مكاين  رقم   a@yahoo.com  : بريد   065334033 منزل   -  050629997

اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : حق منفعة - رقم الر�س : 
51 - املنطقة : املركز التجاري الثانية - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : املركز التجاري العاملي ريزيدن�س - رقم العقار : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم   )4.100.000( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   196.03  : امل�شاحة   -  2313

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2016/2524 تنفيذ جتاري     
طالب التنفيذ: بنك دبي ال�شامي - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ال مكتوم - بناية ال�شعلة 
املنفذ �شده : رائد عادل باحكيم  واآخرون 

عنوانه :  اإمارة ابوظبي - منطقة امل�شرف - حي ال�شفارات - فيا رقم 2 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2019/3/13 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
بيع العقار بالكامل - رقم الر�س : 284 - املنطقة : اجلداف - رقم البلدية : 326 - 1253 - امل�شاحة : 1193.42 

مرت مربع - القيمة التقدرية - 10276768 درهم ويباع لعلى عطاء 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/196 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات ، هاتف : 
 94826  32445  : مكاين  رقم   0508650437  : هاتف   04/2946945

املنفذ �شده : هوا بينغ  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة- مبنى رويال ريزيدني�س 1 - العقار رقم 
 69731  20643  : مكاين  رقم   ،  622

اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س : 25 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : رويال ريزيدني�س 

درهم   690.000.00  - التقييم   - مربع  مرت   85.22  : امل�شاحة    622  : الوحدة  رقم   -  1
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2018/472 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: البنك العربي - �س م ع

عنوانه : اإمارة دبي - بجوار دبي مول - اعمار ا�شكوير رقم 2 - الطابق ال�شاد�س - وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة 
وال�شت�شارات القانونية الكائن ال�شارقة �شارع قناة الق�شباء برج الهند - الطابق 11 - مكتب 1112 

املنفذ �شده : كارل �شاربيل عيد  عنوانه :  اإمارة دبي - الرب�شاء - جنوب الرابعة - مبنى ال�شيف  2 - �شقة رقم 406 - 
الطابق الرابع - املبنى رقم 1 - رقم العقار ، لدى البلدية )681 - 1159( -رقم الر�س : 654 

اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : الرب�شاء جنوب الرابعة - رقم الر�س : 954 - ا�شم املبنى : ال�شيف 2 - رقم املبنى : 1  - رقم 

العقار : 406 - امل�شاحة : 53.28 مرت مربع - املقدرة ب��� )458800( درهم  
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

فى الدعوى رقم  2017/229 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور �شعيد قرية العمال بلوك بي الطابق التا�شع 
 : م��ك��اين  رق��م   info@arnhadvocates.com  : ال��ك��رتوين  ب��ري��د   042525270  : ه��ات��ف   919 مكتب 

 AE400030000100380095014  -   3215693726
املنفذ �شده : عامر عي�شى مو�شى العامري  

 : ه��ات��ف   25052 ���س ب  لل�شيدات  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي  ق���رب   3 رق���م  ف��ي��ا  الف�شت  ال�����ش��ارق��ة - منطقة  اإم����ارة    : ع��ن��وان��ه 
3186595351  : مكاين  رقم   a@yahoo.com  : بريد   065334033 منزل   -  050629997

اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : حق منفعة - رقم الر�س : 
51 - املنطقة : املركز التجاري الثانية - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : املركز التجاري العاملي ريزيدن�س - رقم العقار : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم   )4.100.000( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   196.03  : امل�شاحة   -  2313

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2016/2524 تنفيذ جتاري     
طالب التنفيذ: بنك دبي ال�شامي - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ال مكتوم - بناية ال�شعلة 
املنفذ �شده : رائد عادل باحكيم  واآخرون 

عنوانه :  اإمارة ابوظبي - منطقة امل�شرف - حي ال�شفارات - فيا رقم 2 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2019/3/13 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
بيع العقار بالكامل - رقم الر�س : 284 - املنطقة : اجلداف - رقم البلدية : 326 - 1253 - امل�شاحة : 1193.42 

مرت مربع - القيمة التقدرية - 10276768 درهم ويباع لعلى عطاء 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2018/196 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات ، هاتف : 
 94826  32445  : مكاين  رقم   0508650437  : هاتف   04/2946945

املنفذ �شده : هوا بينغ  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة- مبنى رويال ريزيدني�س 1 - العقار رقم 
 69731  20643  : مكاين  رقم   ،  622

اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/3/13 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
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الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي

الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  لع���ب���ات  ���ش��ج��ل��ت 
البطولة  يف  الأول  ال��ف��وز  لل�شطرجن 
املقامة  ال�شطرجنية  للفرق  العربية 
التون�شية  احل��م��ام��ات  مب��دي��ن��ة  ح��ال��ي��ا 
وت�شتمر حتى يوم اجلمعة املقبل، بعدما 
تغلبت لعباتنا على العراق 2.5 مقابل 
يف  املنتخب  جنح  وبعدها  نقطة،   1.5
4-0، وهي  الفوز على منتخب تون�س 
امل�����ش��ارك��ة حتى  ل��ل��ف��رق  نتيجة  اأف�����ش��ل 
�شربة  خ�شر  منتخبنا  اأن  ورغ���م  الآن 
القوي  اجلزائر  منتخب  اأم��ام  البداية 
يف الفتتاح اإل اأن هذا الفوز اأعاده من 
اأحد  على  للمناف�شة  للواجهة  ج��دي��د 
املراكز الأوىل، بعدما اأنهى الدور الأول 
جمدد  اليوم  ويلتقي  وخ�شارة  بفوزين 
م��ع اجل���زائ���ر يف ب��داي��ة ال����دور الثاين 

وبعدها يواجه العراق وتون�س.
البطولة  اجل��زائ��ر  منتخب  وي��ت�����ش��در 
يف  منتخبنا  يليه  نقطة   8.5 بر�شيد 
املركز الثاين بر�شيد 8 نقاط، والعراق 
يف  وتون�س  الثالث  املركز  يف  نقاط   6
 1.5 ال��راب��ع والأخ����ري بر�شيد  امل��رك��ز 

ال�شيدات  م��ن��ت��خ��ب  وي�������ش���م  ن���ق���ط���ة، 
ووافية  �شرحان  وعائ�شة  نعمان  اأم��ن��ة 
ال�����ش��رك��ال ويا�شمني  دروي�����س ورو���ش��ة 
النعيمي واملدرب  علي والإداري��ة هدى 
والرت  الكوبي  الكبري  ال��دويل  الأ�شتاذ 

نتائج  م�شتوى  ع��ل��ى  اأم���ا  اأري��ن�����ش��ي��ب��ي��ا. 
لعبونا  خ�شر  ف��ق��د  ال��رج��ال  منتخب 
مقابل  نقطة  اأمام اليمن بنتيجة 1.5 
اأمام  اخل�����ش��ارة  و�شبقها  نقطة،   2.5
الذي  منتخبنا  وجمع   ،4-0 اجلزائر 

ي�شم جا�شم عبدالرحمن وعمر نعمان 
واأحمد فريد وعمران احلو�شني وعمار 
الأ�شتاذ  امل������درب  وم��ع��ه��م  ال�������ش���دراين 
ال��رو���ش��ي ق�شطنطني  ال��ك��ب��ري  ال����دويل 
3 ج���ولت ويلتقي  لن���دا، 4 ن��ق��اط يف 

م��ن��ت��خ��ب��ن��ا يف اجل���ول���ة ال���راب���ع���ة اأم����ام 
�شيدخل  ال���ف���وز  ح���ال���ة  ويف  ال����ع����راق، 
معرتك  يف  ج����دي����د  م�����ن  م���ن���ت���خ���ب���ن���ا 
املناف�شة مع الكبار يف املقدمة. واأعربت 
ف��وزي��ة ع��ب��ا���س رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة الفنية 

للم�شتويات  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  ب���الحت���اد 
ال�����ش��ي��دات وحتقيق  مل��ن��ت��خ��ب  امل��ت��م��ي��زة 
موؤكدة  البطولة  يف  الآن  حتى  فوزين 
ال�شن  �شغار  م��ن  الاعبات  معظم  اأن 
ونعول عليهم كثريا يف امل�شتقبل وهناك 

اأهداف وا�شرتاتيجية من خال الدفع 
ب��ه��ن يف م��ث��ل ه���ذه ال��ب��ط��ولت القوية 
البطولت  خ���ربة  اك�شابهن  اأج���ل  م��ن 
ثقة  ومنحهن  منهن،  الرهبة  وان��ت��زاع 
اأمامهن  الطريق  فتح  اأج��ل  كبرية من 

وعاملية.  قارية  بطولت  يف  للم�شاركة 
واأو����ش���ح���ت اأن ال��ب��ط��ولت لزال�����ت يف 
للمنتخب  ف����وز  ك���ل  اأن  اإل  ب��داي��ت��ه��ا 
مب��ث��اب��ة خ���ط���وة ك���ب���رية ل����اأم����ام نحو 
البطولة  يف  الأ���ش��م��ى  ال��ه��دف  حتقيق 
اأر���س الوطن باإجناز  اإىل  ال��ع��ودة  وه��و 
ع��رب��ي ج��دي��د خ��ا���ش��ة اأن الإجن������ازات 
التي حققتها املنتخبات يف العام املا�شي 
نف�س  يف  ن�شري  اأن  ونريد  كبرية  كانت 
العام  م���ن  اك���ر  ي��ك��ن  اإن مل  الجت�����اه 
امل��ا���ش��ي وه����ذه ال��ب��ط��ول��ة مت��ث��ل اأوىل 
تكون  اأن  ون��اأم��ل  اخلارجية  امل�شاركات 
ال�شطرجن.  لريا�شة  الإجن����ازات  اأوىل 
قوية  ال��رج��ال  بطولة  اأن  اإىل  ون��وه��ت 
يحاولون  الاعبني  جميع  ذلك  ورغم 
الفوز باملباريات ولزال امل�شوار طويا 
وننتظر اأن نعود من جديد للبطولت 
دائما  نقطة  الن�شف  ف���ارق  لأن  ن��ظ��را 
ما يكون له تاأثري كبري على الرتتيب 
عدمه،  م��ن  بامليدالية  ال��ف��وز  اأو  ال��ع��ام 
يف  ولعباتنا  لعبينا  يف  كبرية  وثقتنا 

هذه البطولة.

•• العني - الفجر:

توج فريق برزر غاز » Brother Gas« بطًا 
نادي  ا�شت�شافه  ال��ذي   2019 التحدي  لكاأ�س 
واأختتمت  واجلولف  والرماية  للفرو�شية  العني 
فيه  و���ش��ارك��ت  امل��ا���ش��ي،  اجلمعة  ي��وم  مناف�شاته 
ال��دول��ة - العني  اأن��ح��اء  ثمانية ف��رق م��ن جميع 
واقت�شرت  وع��ج��م��ان.  ،ال�شارقة  ،دب��ي  ،اأب��وظ��ب��ي 
اللجنة املنظمة تنظيم املباريات يف نهاية الأ�شبوع 

يومي اخلمي�س واجلمعة. واأقيمت كل مباراة من 
30 نقطة بدًل من 20 نقطة ، وقدمت الفرق 
بينها  التناف�س  وك��ان  طيبة  م�شتويات  امل�شاركة 
عالية  ريا�شية  وب���روح  فني  م�شتوى  اأع��ل��ى  على 
نهاية  يف  العني  مدينة  يف  تتواجد  كانت  وال��ت��ي 
لعبوها  وا�شتمتاع  املباريات  خلو�س  اأ�شبوع  كل 
امل��دي��ن��ة اخل�������ش���راء. وتابع  ب��امل��ن��اخ اجل��م��ي��ل يف 
ريا�شة  وع�شاق  حمبي  من  كبري  عدد  املناف�شات 
الكريكيت. ويف نهاية البطولة قام توم بوكانان ، 

مدير العمليات بالوكالة  بنادي العني للفرو�شية 
والرماية واجلولف بتتويج فريق برزر غاز بطل 
هذه الن�شخة وت�شليمه كاأ�س البطولة وحل فريق 
وزارة ال�شحة )اأبو ظبي( يف مركز الو�شيف. كما 
امل��ب��اراة النهائية  مت تكرمي حممد الأزه���ر رج��ل 
واأر����ش���ان ج��ون��ي��د م��ن ف��ري��ق ب���رزر غ���از اأف�شل 
ب��امت��ان يف  اأف�شل  ب��ات  واأي���از  البطولة  لع��ب يف 
فريق   من  ب��وت  جام�شيد  واأي�شاً  البطولة  ه��ذه 

وزارة ال�شحة .

برزر غاز يتوج بطاًل وينتزع كاأ�س الكريكيت

االأمريكي كيتاياما يقتحم »التوب 5« يف »ال�صباق اإىل دبي«
اقتحم الأمريكي كريت كيتاياما قائمة اخلم�س الأوائل “التوب 5” 
يف ترتيب “ال�شباق اإىل دبي” للجولة الأوروبية للجولف وحتديدا 
اأقيمت  التي  املفتوحة  بلقب بطولة عمان  توج  بعدما  الرابع  املركز 

على ملعب املوج للجولف.
الأخرية  اجلولة  يف  رائعة  ع��ودة  بعد  اللقب  بح�شم  كيتاياما  وجنح 
بعد اأن كان متاأخرا عن املت�شدر بفارق �شبع �شربات ليح�شد لقبه 
460 نقطة  الأوروب��ي��ة وك�شب  ال��ث��اين خ��ال م�شريته يف اجل��ول��ة 
من  ليتقدم  نقطة   1256.6 اإىل  الكلي  نقاطه  جم��م��وع  ل��ريف��ع 
“ال�شباق اإىل دبي” وي�شبح  املركز 21 اإىل املركز الرابع يف ترتيب 
على اأبواب التاأهل اإىل بطولة جولة موانئ دبي العاملية التي ي�شارك 

املو�شم وتقام يف عقارات  50 لعبا على مدار  اأف�شل  فيها ح�شريا 
ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت  املقبل  نوفمرب  �شهر  يف  للجولف  جمريا 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 

دبي الريا�شي.
وكليمنت  كيفر  وماك�شيميليان  زانوتي  فابريزيو  من  كل  وت�شارك 
�شورد وجورج كامبيو املركز الثاين يف ال�شلطنة بعد تاأخرهم ب�شربة 
نقطة   182.5 على  منهم  كا  وك�شب  كيتاياما  عن  فقط  واح��دة 
دخ��ل كل من  بينما   24 املركز  اإىل   50 املركز  زان��وت��ي من  ليتنقل 
كيفر و�شورد وكامبيو اإىل “التوب 50” يف “ال�شباق اإىل دبي”. كما 
قطع بيرت هان�شون خطوات كبرية يف ترتيب “ال�شباق اإىل دبي” بعد 

م�شاركته املركز ال�شاد�س مع توما�س بيرتز ويواخيم هان�شن وح�شد 
كا منهم على 82.7 نقطة ليتحرك هان�شون من املركز 221 اإىل 
املركز 106 يف “ال�شباق اإىل دبي” بينما ينتقل بيرتز اإىل املركز 32 

.47 املركز  اإىل  قفز  وي�شبح هان�شن �شمن “التوب 50” حيث 
وانهى �شكوت جامي�شون وا�شلي ت�شي�شرتز وكري�س باي�شلي البطولة 
املراكز  لي�شتكملوا  ال�شاد�س  امل��رك��ز  ع��ن  واح���دة  ب�شربة  متاأخرين 
اىل   102 املركز  من  ت�شي�شرتز  ويقفز  م�شقط  يف  الأوىل  الع�شرة 
املركز 66 بينما اإنتقل مواطنه بيزيل 27 مركزا لي�شبح يف املركز 
54 وي�شتمر ال�شكتلندي جيمي�شون يف التقدم يف لئحة اأف�شل 50 

لعبا بالقفز من املركز 30 اإىل املركز 27.

منتخب الرجال يخ�سر اأمام اليمن ويحتاج للفوز اأمام العراق

منتخب ال�صيدات يفوز على العراق وتون�س يف البطولة العربية لل�صطرجن

•• دبي- الفجر: 

ينظم نادي دبي الدويل للريا�شات 
ريا�شية متنوعة  فعاليات  البحرية 
الريا�شي  ال���ي���وم  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن 
ال����وط����ن����ي غ�������دا -اخل����م����ي���������س- يف 
���ش��واط��ئ دب���ي وحت��دي��دا يف جمريا 
للت�شوق  �شيت(  )�شن  مركز  خلف 
التا�شعة �شباحا  ال�شاعة  بداية من 

وحتى اخلام�شة م�شاء.
وي���ع���د ����ش���ب���اق امل���ا����ش���ي يف ق�����وارب 
التجديف املحلية 30 قدما والذي 
التنمية  دائ�������رة  م���وظ���ف���ي  ي��ج��م��ع 
اإخوانهم  م��ع  دب��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
ال���دويل للريا�شات  ن���ادي دب��ي  م��ن 
البحرية وعدد من ممثلي الهيئات 
ابرز  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  والدوائر 
الفعاليات التي ينظمها النادي غدا 

يف ال�شاطئ املفتوح )ن�شنا�س(.
وي�����ق�����ام ك�����ذل�����ك جت����م����ع ري���ا����ش���ي 

ن�شنا�س  �شاطئ  م��ن  بالقرب  كبري 
وحت����دي����دا اأم�������ام م���ق���ر ن������ادي دبي 
والذي  )دو���ش��ك(  ال�شاطئ  ل���زوارق 
مفتوحة  واأن�شطة  فعاليات  ي�شهد 
احلديثة  ال�����ش��راع��ي��ة  ال���ق���وارب  يف 
حيث  واوب���ت���م�������ش���ت(   4.7 )ل���ي���زر 
ال��راغ��ب��ني يف  لكل  ال��ق��وارب  تتوفر 
ممار�شة هذه الريا�شة يف فرتة بعد 

الظهرية.
اأي�شا  وتنطلق يوم غد -اخلمي�س- 
بطولة  م��ن��اف�����ش��ات  م���راح���ل  اأوىل 
�شريف  ل���ل���ك���اي���ت  امل���ف���ت���وح���ة  دب�����ي 
)اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة( وال��ت��ي ينظمها 
ال�شباقات  روزن��ام��ة  �شمن  ال��ن��ادي 
الريا�شي  امل�������ش���وم  يف  ال���ب���ح���ري���ة 
مع  وب��ال��ت��ع��اون   2019-2018
جلنة التجديف والتزحلق على املاء 
برئا�شة ال�شيخ احمد بن حمدان اآل 

نهيان.
القمزي مدير  وق��ال ه��زمي حممد 

اإدارة ال�شباقات يف نادي دبي الدويل 
انطاقا  ان��ه  البحرية  للريا�شات 
الريا�شة  تلعبه  ال���ذي  ال����دور  م��ن 
املجتمعي،  والتثقيف  ال��ت��وع��ي��ة  يف 
ممار�شة  ع��ل��ى  اق��ت�����ش��اره��ا  وع�����دم 
وتبادل  للمعرفة  وب��واب��ة  الأن�شطة 
الدويل  دبي  ن��ادي  يحر�س  الأفكار 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة يف ي����وم 7 

م���ار����س م���ن ك���ل ع���ام ع��ل��ى مواكبة 
الوطني  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ي��وم  م���ب���ادرة 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  اأط���ل���ق���ه  وال�������ذي 

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 

بهدف   2015 ع��ام  الأوىل  للمرة 
لفئات  ري���ا����ش���ي  ي�����وم  ت��خ�����ش��ي�����س 

و�شرائح املجتمع كافة، 

 واأو�شح القمزي اأن اللجنة املنظمة 
فعاليات  و�شمن  �شتنظم  النادي  يف 
ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ال���ري���ا����ش���ي ع���ددا 
اللجنة  مظلة  حت��ت  الأن�شطة  م��ن 
الومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وجم��ل�����س دبي 
املنا�شبة  م���ع  ت��ن�����ش��ج��م  ال��ري��ا���ش��ي 
ال��ك��ب��رية وذل���ك يف ���ش��واط��ئ جمريا 
)ن�شنا�س بيت�س( مب�شاركة موظفي 
التنمية  ودائ���رة  ال��ن��ادي  ومنت�شبي 
الق���ت�������ش���ادي���ة يف دب�����ي وع������دد من 
ممثلي الهيئات والدوائر احلكومية 

املعاونة للنادي. 
بني  امل�شرتكة  الفعالية  اأن  واأ�شاف 
النادي والدائرة القت�شادية ترتكز 
على اإحياء جانب مهم يتعلق بحياة 
اأه��ل الإم���ارات يف املا�شي تتمثل يف 
القوارب  ع��ل��ى  ال��ت��ج��دي��ف  ري��ا���ش��ة 
والتي  قدما   30 الرتاثية  املحلية 
للعبور  امل��ا���ش��ي  يف  ت�شتخدم  ك��ان��ت 
بني اجلزر وال�شيد واأي�شا رحات 

ال��غ��و���س مم��ا ي��ج��ع��ل ال���ن���ادي يربز 
حياة  يف  اآخ������ر  وم���ل���ه���م  م���ه���م  دور 
اأه��ل الإم���ارات حيث اع��دت اللجنة 
املنظمة القوارب للم�شاركة و�شتقوم 
تو�شيح  واأي�������ش���ا  امل�������ش���ار  ب��اخ��ت��ي��ار 

ال�شباق جلميع امل�شاركني.
فعاليات  هنالك  اأن  القمزي  واأك���د 
ينظمها  اآخ�����ري  ب��ح��ري��ة  ري��ا���ش��ي��ة 
ال���ن���ادي يف ن��ف�����س امل��ك��ان م��ن بينها 
للكايت  امل���ف���ت���وح���ة  دب�����ي  ب���ط���ول���ة 
ال��ث��ان��ي��ة( والتي  ���ش��ريف )اجل���ول���ة 
تتزامن مع اليوم الريا�شي الوطني 
وت�شتمر  اخل��م��ي�����س  غ����دا  و���ش��ت��ق��ام 
فعاليات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اجلمعة  اإىل 
)ليزر  ال�شراعية احلديثة  القوارب 
4.7 واوبتم�شت(بالقرب من موقع 
ال��ف��ع��ال��ي��ات يف ن����ادي دب���ي ل����زوارق 
اأن  اإىل  م�شريا  )دو���ش��ك(  ال�شاطئ 
الفعالية  امل�شاركة مفتوحة يف هذه 

يف موقع احلدث.

فعاليات بحرية متنوعة يف اليوم الريا�سي الوطني

�صباق التجديف الرتاثي بني الدائرة االقت�صادية ودبي البحري غدا

القمزي: مظالت كايت �سريف واأ�سرعة القوارب احلديثة تزين جمريا

جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  الغفلي  مطلق  ب��ن  ع��ب��داهلل  حممد  �شعادة  زار 
�شي�شاركون  الذين  الإندوني�شيني  الاعبني  تدريب  مع�شكر  مقر  اإندوني�شيا 
اأبوظبي من  �شت�شت�شيفه  الذي   2019 العاملية  الألعاب  الأوملبياد اخلا�س  يف 
عبداهلل  في�شل  الربوف�شور  ا�شتقباله  يف  وك��ان  اجل��اري.  مار�س  14اإىل21 
رئي�س اللجنة الإندوني�شية لاوملبياد اخلا�شة و فريي يونيارتو رئي�س البعثة 

الإندوني�شية اإىل الأوملبياد اخلا�س.
وخال الزيارة القي �شعادة ال�شفري كلمة ت�شجيعية اأمام الاعبني اأكد خالها 
اأن دولة الإمارات تت�شرف با�شت�شافة دورة الأوملبياد اخلا�س التي تنظم لأول 
الت�شهيات  لتقدمي  ال��دول��ة  ا�شتعداد  واأك���د  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  م��رة 
الازمة لإجناح الدورة..م�شيدا باحلما�س والروح املعنوية العالية التي مل�شها 
هذه  يف  األقاب  حتقيق  يف  التوفيق  لهم  متمنيا  الإندوني�شيني  الاعبني  لدى 

املناف�شة.
ومن جانبه اأ�شاد رئي�س اللجنة الإندوني�شية لاوملبياد اخلا�شة بزيارة �شعادة 
ال�شفري الغفلي وما لها من اأثر طيب يف رفع الروح املعنوية لاعبني واأعرب 
عن امتنانه للجهود الكبرية التي تبذلها دولة الإم��ارات ل�شت�شافة الأوملبياد 
اخلا�س 2019. وتتاألف البعثة الإندوني�شية من 98 لعبا �شي�شاركون يف 11 
من�شط ريا�شي.. ومن املقرر اأن تغادر البعثة اإىل اأبوظبي يوم اجلمعة املقبل..

رافق �شعادة ال�شفري يف الزيارة اأع�شاء �شفارة الدولة بجاكرتا.

�صفري الدولة يزور مع�صكر تدريب البعثة االأندوني�صية امل�صاركة يف االأوملبياد اخلا�س 
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ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي  �شامل 
التنفيذي �شباح  املجل�س  نائب رئي�س 
���ش��م��و احل���اك���م �شعادة  ام�����س مب��ك��ت��ب 
اللجنة  ع��ام  اأم��ني  ال�شنقيطي  ط��ال 
واأع�شاء  بالوكالة  الوطنية  الأوملبية 
اللجنة املنظمة ملبادرة اليوم الريا�شي 

الوطني 2019 يف ال�شارقة.
واأ������ش�����اد ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع����ب����داهلل بن 
اللجنة  ب���ج���ه���ود  ال���ق���ا����ش���م���ي  ����ش���امل 
الريا�شة  دع��م  يف  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة 
دور  اأهمية  اإىل  م�شرياً  والريا�شيني 
اإعداد  يف  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
ال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة وت��اأه��ي��ل��ه��م يف 
ليكونوا  ال��ري��ا���ش��ات  اأن�����واع  خم��ت��ل��ف 
خري ممثلني لدولة الإمارات العربية 

املتحدة يف املحافل العاملية.
الريا�شي  اليوم  مبادرة  �شموه  وثمن 
ال���وط���ن���ي ال���ت���ي حت���ظ���ى ب���دع���م من 

���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
“رعاه اهلل”، وحتمل �شعار “الإمارات 

جتمعنا” بهدف تعزيز قيم الت�شامح 
اأفراد جمتمع  والتعاي�س واملحبة بني 

الإمارات.
اللجنة  ع��ل��ى خ��ط��ط  ���ش��م��وه  واط���ل���ع 

وا�شتعداداتها  ال��وط��ن��ي��ة  الأومل���ب���ي���ة 
الوطني”  ال��ري��ا���ش��ي  “اليوم  مل��ب��ادرة 

�شتنطلق  وال��ت��ي  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة  يف 
اجلاري  م��ار���س  �شهر  م��ن  ال�شابع  يف 

مب�شاركة خمتلف فئات املجتمع.
واأع�شاء  ال�����ش��ن��ق��ي��ط��ي  ط���ال  وق����دم 
اللجنة املنظمة ملبادرة اليوم الريا�شي 
الوطني بال�شارقة �شكرهم وتقديرهم 
�شامل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  اإىل 
ملبادرة  الكبري  دع��م��ه  على  القا�شمي 

اليوم الريا�شي الوطني بال�شارقة.
ح�شر اللقاء ال�شيخ �شقر بن حممد 
ال�شارقة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
عام  اأم���ني  ه���ال  وعي�شى  ال��ري��ا���ش��ي 
جمل�س ال�شارقة الريا�شي و�شالح بن 
عا�شور الأمني العام امل�شاعد لل�شوؤون 
الأوملبية  للجنة  والريا�شية  الفنية 
ال���وط���ن���ي���ة وع�������دد م����ن امل�������ش���وؤول���ني 

الريا�شيني.

عب���داهلل ب���ن �صال���م القا�صم���ي ي�صتقب���ل ط���الل ال�صنقيط���ي 
واللجن���ة املنظم���ة ملب���ادرة الي���وم الريا�ص���ي يف ال�صارق���ة 

6 مار�س  الأرب����ع����اء  ال���ي���وم  ت��خ��ت��ت��م 
الكرة  ب��ط��ول��ة  ت�شفيات   2019
نهائيات  اإىل  امل���وؤه���ل���ة  ال���ط���ائ���رة 
الن�شخة ال�شابعة من دورة ند ال�شبا 
جمل�س  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
الريا�شي خال �شهر رم�شان  دبي 
ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت  امل���ب���ارك 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي رئ���ي�������س جم��ل�����س دبي 

الريا�شي.
م�شاء  ال�شاد�شة  ال�شاعة  يف  ويلتقي 
بن  فريق  مع  املفاجاأة  فريق  اليوم 
املجموعة  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��م��ن  ث���اين 
تقام  ال��ت��ي  الت�شفيات  م��ن  الأوىل 
ند  مبجمع  الريا�شية  ال�شالة  يف 
نتائج  واأ���ش��ف��رت  ال��ري��ا���ش��ي،  ال�شبا 
ت�����ش��ف��ي��ات امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة عن 
فريق  زعبيل على  فهود  فريق  فوز 
امللكي بثاثة اأ�شواط نظيفة )25-
21-25-23-25-18( ليت�شدر 
بذلك فريق فهود زعبيل جمموعته 
امللكي  وي��ت��ذي��ل  ن��ق��اط،   4 بر�شيد 
نقاط،  اأي  ب��دون  املجموعة  ترتيب 
ويحتل فريق دبي 2021 الرتتيب 
الثاين يف املجموعة بر�شيد نقطتان 

فقط حتى الآن.
الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  ت�����ش��ف��ي��ات  ويف 
بن  فريق  على  ال��ربك��ان  فريق  ف��از 

�شوط  مقابل  اأ�شواط  بثاثة  ثاين 
-23-18-25-15-25( واح��د 
فريق  وي��ت�����ش��در   ،)22-25-25
املفاجاأة حتى الآن ترتيب املجموعة 
الأوىل بر�شيد 3 نقاط يليه فريق 
الربكان بر�شيد 3 نقاط، ميا تزيد 
ف��ري��ق ب���ن ث����اين امل��ج��م��وع��ة بدون 

ر�شيد.
و����ش���ت���ت���اأه���ل ال����ف����رق امل�������ش���ارك���ة يف 
ال��ت�����ش��ف��ي��ات ال��ف��ائ��زة ب��امل��راك��ز من 
النهائيات  اإىل  اخلام�س  اإىل  الأول 
بطل   3 اإف  فريق  اإليها  و�شين�شم 
ن�شخة 2018 والذي تاأهل تلقائًيا 
اللقب،  ح��ام��ل  ب�شفته  للنهائيات 

وكانت الفرق امل�شاركة يف الت�شفيات 
جمموعتني  اإىل  تق�شيمها  مت  ق��د 
ح�شب القرعة التي اأقيمت يف مقر 
بح�شور  ال��ري��ا���ش��ي  دب����ي  جم��ل�����س 
اللجنة  واأع�������ش���اء  ال���ف���رق  مم��ث��ل��ي 
الأوىل  املجموعة  و�شمت  الفنية، 
ف���رق: امل��ف��اج��اأة، زع��ب��ي��ل، ب��ن ثاين، 

املجموعة  �شمت  فيما  وال���ربك���ان، 
فهود   ،2021 دب��ي  ف��رق:  الثانية 

زعبيل، وامللكي.
للدورة  املنظمة  اللجنة  وت��وا���ش��ل 
العمل على اجناز القائمة النهائية 
والفعاليات  الريا�شية  للفعاليات 
التي  ل��ل��دورة  امل�شاحبة  املجتمعية 
الفعاليات  لقائمة  اإ���ش��اف��ة  ت�شكل 
ال�شنوات  خ��ال  تنظيمها  مت  التي 
اأكرب  لها  كان  والتي  املا�شية  ال�شت 
الريا�شات  �شعبية  زي���ادة  يف  الأث���ر 
ون�شر  فيها  امل�شاركة  اإط��ار  وتو�شيع 
ثقافة ممار�شة الريا�شة باعتبارها 

اأ�شلوب حياة يومية.
كما �شيت�شمن الربنامج الذي تعمل 
عليه اللجنة العليا املنظمة للدورة 
�شمة  مع  تن�شجم  متنوعة  فعاليات 
ومع  الت�شامح”  “عام  وه��ي  ال��ع��ام 
اأه����داف ال����دورة ال��ت��ي ت��ع��د احلدث 
الأكرب خال  واملجتمعي  الريا�شي 
���ش��ه��ر رم�����ش��ان م���ن ك���ل ع�����ام، كما 
�شيتم الك�شف عن قائمة الريا�شات 
الفرتة  خ��ال  املناف�شات  وبرنامج 
الدعوات  ت��وج��ي��ه  وك��ذل��ك  امل��ق��ب��ل��ة 
ل��ل��ري��ا���ش��ي��ني ال���ه���واة م���ن خمتلف 
من  للت�شجيل  واجلن�شيات  الأعمار 
اأج����ل امل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا.  وم���ن جهة 
قدم  ك��رة  ت�شفيات  اختتمت  اأخ��رى 
ال�����ش��الت اخل��م��ي�����س امل��ا���ش��ي حيث 

النهائيات  اإىل  6 فرق  تاأهلت منها 
ال�شبا  ن���د  ���ش��ت��ق��ام يف جم��م��ع  ال��ت��ي 
فازت  ال��ت��ي  ال��ف��رق  وه��ي  الريا�شي 
ب��امل��رك��زي��ن الأول وال��ث��اين م��ن كل 
الأول  باملركز  ف��از  حيث  جمموعة، 
فريق  م�����ن:  ك�����ًا  امل���ج���م���وع���ات  يف 
وفريق  ال�شاطئ،  فريق  فيكتوري، 
الفرق  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال���ذي���اب���ة، 

الفائزة باملركز الثاين يف املجموعات 
وهي كل من: فريق الت�شامح، فريق 
الوطنية، وفريق املفاجاأة. و�شتن�شم 
الفريقني  اإىل  ال�شتة  ال��ف��رق  ه��ذه 
والثاين  الأول  باملركزين  الفائزين 
فريق  وهما:  املا�شية،  الن�شخة  من 
اللقب  ح��ام��ل  لل�شياقة  الإم������ارات 
ح�شل  ال�������ذي  ال����ب����ح����ري  وف����ري����ق 

ب��ع��د خ�شارته  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
ل��ل�����ش��ي��اق��ة بركات  الإم�������ارات  م���ن 
الفرق  ت���وزي���ع  ال��رتج��ي��ح، و���ش��ي��ت��م 
طريق  ع��ن  النهائيات  يف  امل�شاركة 
و�شتقوم  جم��م��وع��ات  اإىل  ال��ق��رع��ة 
اللجنة الفنية بتعميم موعد ومكان 
واإجراءاتها  البطولة  قرعة  اإقامة 

و�شروطها يف وقت لحق.

مع قرب انطاق “ الألعاب العاملية 
اأبوظبي   – اخل����ا�����س  ل���اأومل���ب���ي���اد 
اجلاري  م��ار���س   14 يف   “  2019
ت��ت��ج��ه اأن����ظ����ار ال���ع���امل ب�����ش��غ��ف اإىل 
مناف�شات  ملتابعة  اأبوظبي  العا�شمة 
واإن�شاين  ريا�شي  ح��دث  واأه���م  اأك��رب 
اأر�س  ت�شت�شيفه  وال���ذي  ال��ع��امل  يف 
ال�شهر  من   21 ي��وم  حتى  الت�شامح 
ا�شت�شافتها  خ���ال  وم���ن  اجل�����اري. 
ال�شيفية  دورت�����ه  يف  احل����دث  ل��ه��ذا 
دورة  ج��ع��ل��ه��ا  اإىل  اأب���وظ���ب���ي  ت�����ش��ع��ى 
ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ت��ر���ش��خ وت�����ش��ي��ف معنى 
لاأوملبياد  العاملية  لاألعاب  جديداً 
اخلا�س لاأجيال القادمة من خال 
يف  م�شتدام  اإي��ج��اب��ي  تغيري  اإح����داث 
م�����ش��رية ه���ذه ال��ف��ئ��ة وت����رك عامة 
اخلا�س  الأوملبياد  تاريخ  يف  متميزة 
وحت���دي امل��ف��اه��ي��م ال�����ش��ائ��دة وتغيري 

ال�شور النمطية عنها.
للحدث  العا�شمة  ا�شت�شافة  ويعزز 
الريا�شة  خ���ري���ط���ة  ع���ل���ى  الأب���������رز 
تعميق  ال���رائ���د يف  دوره�����ا  ال��ع��امل��ي��ة 
والتعاون  ال��ت�����ش��ام��ح  وم���ب���ادئ  ق��ي��م 
اأبوظبي  اإذ تعد  عرب بوابة الريا�شة 
و�شرق  وخليجية  عربية  مدينة  اأول 
املعني  احل���دث  ه��ذا  تنظم  اأو�شطية 
����� الذين  ب����ذوي الإع����اق����ة ال��ذه��ن��ي��ة 
يف  و3%   1 ب���ني  ن�شبتهم  ت�����رتاوح 

من  الأك��رب  الن�شبة  م�شكلني  العامل 
وال������ذي يهدف   - ال��ه��م��م  اأ����ش���ح���اب 
ممار�شة  يف  حقوقهم  اأب�شط  ملنحهم 
ري��ا���ش��ات اح��رتاف��ي��ة ���ش��م��ن قواعد 

وجماعات منظمة.
وق����د م���ر الأومل���ب���ي���اد م��ن��ذ انطاق 
للدورة  و�شوله  وحتى  دورات���ه  اأوىل 
احل���ال���ي���ة مب����راح����ل ع����دي����دة خال 
ب��ع�����ش��ه��ا عامات  ���ش��ك��ل��ت  م�����ش��ريت��ه 
فارقة يف تاريخه و�شاهمت يف تو�شيع 

قاعدة �شعبيتها.
دوراته  اأوىل  حمطاته  اأه��م  وتعترب 
“حركة  م�شمى  حتت  انطلقت  التي 
ل����ذوي  الأول  اخل����ا�����س  الأومل����ب����ي����اد 
الإعاقة الذهنية” يف يوليو 1968 
يف  فيلد”  “�شوجلر  م��ل��ع��ب  ع���ل���ى 
مببادرة  الأمريكية،  �شيكاغو  مدينة 
�شرايفر،  ك���ي���ن���ي���دي  ي���ون���ي�������س  م����ن 
اآنذاك،  املهم�شة  الفئة  هذه  ملنا�شرة 
مب�شاركة 1000 لعب ولعبة من 
 26 ميثلون  الفكرية  الإع��اق��ة  ذوى 
اأمريكية وكندا حيث تناف�شوا  ولية 
الأر�شي  والهوكي  ال��ق��وى  األ��ع��اب  يف 

وال�شباحة.
وم��ع م��رور ال��وق��ت وزي���ادة الهتمام 
العاملية  اأ�شبحت الألعاب  العاملي بها 
ل��اأومل��ب��ي��اد اخل���ا����س ت��ق��ام م���رة كل 
يف  �شيفية  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ع���ام���ني، 

ن�شخة و�شتوية يف الن�شخة التالية.
�شتوية  األعاب  دورة  اأول  اأقيمت  وقد 
مدينة  يف  اخل�����ا������س  ل����اأومل����ب����ي����اد 
لعب   500 مب�����ش��ارك��ة  ك����ول����ورادو 
ولعبة خال الفرتة من 5 اإىل 11 
تناف�شوا  وق��د   1977 ع��ام  ف��رباي��ر 
األ��ع��اب ال��ت��زل��ق واجلري  خ��ال��ه��ا يف 
اأب����رز املحطات  ع��ل��ى اجل��ل��ي��د. وم���ن 
 .. الأومل��ب��ي��اد  م�شرية  �شهدتها  ال��ت��ي 
بهدف   1981 ع��ام  �شعلته  انطاق 
رف����ع م�����ش��ت��وى ال���وع���ي ب��ه��ا احلدث 

الريا�شي.
اخلا�س  “الأوملبياد  ���ش��ع��ار  وحت����ت 
يوحد العامل” .. �شهد �شهر �شبتمرب 
الأوملبياد  تواجد  بداية   1986 عام 
اخلا�س يف الأمم املتحدة يف نيويورك 
لاأوملبياد  الدولية  ال�شنة  واعتربت 
 1988 ع��ام  �شهد  ..بينما  اخل��ا���س 
وتاأهيلي  تدريبي  برنامج  اأول  عقد 
دليل  اأول  ن�������ش���ر  ومت  ل���ل���م���درب���ني 
للمهارات الريا�شية. ويف خطوة على 
ط��ري��ق دع��م ه��ذا احل���دث الإن�شاين 
فرباير   15 يف  اتفاقية  توقيع  ..مت 
1988 اعرتفت مبقت�شاها اللجنة 
اخلا�س  الأوملبياد  بن�شاط  الأوملبية 
ر�شميا ..ويف يوليو من نف�س العام مت 
اإطاق الريا�شة املوحدة والعرتاف 
بها خال املوؤمتر ال�شنوي لاأوملبياد 

اخلا�س وال��ذي عقد يف مدينة رينو 
يف نيفادا. و�شهدت الألعاب ال�شيفية 
ال��ث��ام��ن��ة ل��اأومل��ب��ي��اد اخل���ا����س التي 
بولي�س  م��ي��ن��ي��و  م��دي��ن��ة  يف  اأق��ي��م��ت 
ال����ف����رتة من  يف م��ي��ن��ي�����ش��ت��و خ�����ال 
اأحد   1991 ي��ول��ي��و   27  –  19
الأوملبياد  ت��اري��خ  يف  املهمة  املحطات 
ر�شمياً  املناف�شات  ا���ش��م  تغيري  وه��و 
اأو  ال�شيفية  ال��دول��ي��ة  الأل��ع��اب  م��ن 
ال�����ش��ت��وي��ة ل��اأومل��ب��ي��اد اخل���ا����س اإىل 
الألعاب العاملية ال�شيفية اأو ال�شتوية 
يف  �شارك  ..وق��د  اخلا�س  لاأوملبياد 
6 اآلف لع��ب ولعبة  ال���دورة  ه��ذه 

ميثلون 100 دولة.
وحتت �شعار “معا نحن نفوز” اأقيم 
احتفال   1992 ���ش��ب��ت��م��رب   30 يف 
مبرور 25 عاما على اإن�شاء الأوملبياد 
اأما  ن��ي��وي��ورك.  اخل��ا���س يف م��دي��ن��ة 
متعددة  �شتوية  عاملية  األ��ع��اب  اأك���رب 
الريا�شات اأقيمت خال الفرتة من 
بولية   1997 ف���رباي���ر   8 اإىل   1
ت���ورون���ت���و يف ك���ن���دا ح��ي��ث ���ش��م��ت 5 
األعاب �شتوية و�شارك فيها اأكر من 

األفي لعب ميثلون 73 دولة.
احتفل   1998 ي���ون���ي���و   20 ويف 
عاما   30 مب��رور  اخلا�س  الأوملبياد 
مدى  على  وباأبطاله  تاأ�شي�شه  على 
30 عاما كما احتفل بتقدمي مبادرة 

الاعبني كمتحدثني ر�شميني.
باعبي  ل���ل���ت���ع���ري���ف  خ����ط����وة  ويف 
الأوملبياد اخلا�س ..عر�شت قناة اإيه 
اأول   2000 يناير   16 يف  �شي  ب��ي 
فيلم تلفزيوين عن حياة اأحد لعبي 
 “ بعنوان  ذهنيا  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد 

لوريتا كليبورن«.
وم���ن امل��ح��ط��ات ال���ب���ارزة وامل��ه��م��ة يف 
ت��ن��ظ��ي��م م�شرية  رح��ل��ة الأومل���ب���ي���اد.. 
القرن لاأوملبياد اخلا�س يف ال�شني 
خ��ال ال��ف��رتة م��ن 18 - 20 مايو 
فوق  اأمل  �شعلة  اإ�شعال  2000 ومت 
�شور ال�شني العظيم. وخال الفرتة 
نف�س  م���ن  م��اي��و   23 اإىل   20 م���ن 
العام اأقيم املوؤمتر الأول لاعبني يف 
مدينة الهيجي يف هولندا مب�شاركة 
مناطق  خم��ت��ل��ف  م���ن  لع���ب���ا   60

العامل.
و���ش��ه��دت م��دي��ن��ة ك��ي��ب ت����اون خال 
يوليو   14 اإىل   12 م���ن  ال���ف���رتة 
“الأمل  احتفالت  مرا�شم   2001
اخلا�س  ل���اأومل���ب���ي���اد  الأفريقي” 
رئي�س  حينها  ���ش��ارك  وق��د   2001
نيل�شون  ال�����ش��اب��ق  اف��ري��ق��ي��ا  ج���ن���وب 
مانديا يف اإ�شاءة ال�شعلة التي جابت 
زياردة  يف  و�شاهمت  امل��دي��ن��ة  ���ش��وارع 
الأوملبياد  وب��رن��ام��ج  بحركة  ال��وع��ي 
اخلا�س عرب القارة الأفريقية ومنذ 

ذل���ك ال���وق���ت ب����داأ ال��ربن��ام��ج حملة 
اإىل  كربى للو�شول بعدد الاعبني 
القارة بحلول  يف  لعب  األ��ف   100

عام 2005.
ال�شتوية  الأل���ع���اب  م���ع  وب��ال��ت��زام��ن 
ل��اأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س ..ع��ق��د املوؤمتر 
 5 من  الفرتة  خال  لل�شباب  الأول 
مب�شاركة   2001 م��ار���س   10 اإىل 
الإع���اق���ات  ذوي  م���ن  ت��ل��م��ي��ذا   34

الذهنية من جميع اأنحاء العامل.
يف  اخلا�س  الأوملبياد  ر�شالة  و�شمن 
الآخر  وقبول  التنوع  ثقافة  تر�شيخ 
 2002 م���ار����س   22 يف  اأط���ل���ق   ..
�شتديو  يونيفر�شال  م��ع  بال�شراكة 
القبول  لتحقيق  ال�شامية  ر�شالته 
“اإي  ع��ن��وان  وذل��ك حت��ت  والت�شامح 
اخلا�س  الأومل����ب����ي����اد  واح���ت���ف���اء  ت����ي 
اأح����دث  واأق���ي���م���ت  بالختافات”. 
لاأوملبياد  ال�شيفية  العاملية  الألعاب 
اأجنلو�س  ل��و���س  م��دي��ن��ة  اخل��ا���س يف 
الأم��ريك��ي��ة خ���ال ال��ف��رتة م��ن 25 
يوليو اإىل 2 اأغ�شط�س 2015 حتت 
�شعار “�شاركونا التحدي يف الطريق 
اآلف   7 مب�����ش��ارك��ة  الذهب”  اإىل 

ريا�شي من 177 دولة.
احتفل   ..  2018 ي��ول��ي��و   20 ويف 
لاألعاب  الذهبي  باليوبيل  ال��ع��امل 
العاملية لاأوملبياد اخلا�س / 1968 

– 2018 / حيث متت اإ�شاءة الكرة 
�شعار  باللون الأحمر حتت  الأر�شية 
من  الدمج”  اج���ل  م��ن  “الإ�شاءة 
170 م��ن املعامل  اأك���ر م��ن  خ���ال 
امتداد  ع��ل��ى  والأث����ري����ة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
تق�شيم  وف��ق  ال�شبع  ال��ع��امل  مناطق 
الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س. ويف م��ار���س من 
ختام  ح��ف��ل  وخ����ال   2017 ال��ع��ام 
الألعاب العاملية ال�شتوية الذي اأقيم 
يف مدينة غرات�س النم�شاوية ت�شلمت 
ا�شت�شافتها  ع��ل��م  الإم�������ارات  دول����ة 
لاأوملبياد  ال��ع��امل��ي��ة  الأل���ع���اب  ل����دورة 
فيها  ي�شارك  التي   2019 اخلا�س 
من  اأك�������ر  م����ن  ري���ا����ش���ي   7500
 24 �شمن  للتناف�س  دول���ة   190
 2500 اإ���ش��راف  �شيفية حتت  لعبة 
الآلف  ب��ح�����ش��ور  واإداري  م������درب 
م���ن الأ����ش���ر و���ش��ي��وف ���ش��رف وكبار 
 30 من  اأك��ر  بجانب  ال�شخ�شيات، 
األف متطوع يف كل املجالت. وتقدم 
ال�شيفية  ن�����ش��خ��ت��ه��ا  يف  اأب����وظ����ب����ي 
على  يقت�شر  ل  متكامًا  ب��رن��اجم��اً 
برامج  يت�شمن  ب��ل  ف��ق��ط،  الأل��ع��اب 
الاعبني  وبرامج  لاعبني  �شحية 
اإىل   3 م��ن  العمرية  للفئة  ال�شغار 
اإ�شافة اإىل املبادرات التي  �شنوات   8
ت�شتقطب  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى  ت�����ش��ت��م��ل 
الأ�شر بهدف تبادل اخلربات وزيادة 

الوعي العام حول الإعاقة الذهنية. 
وكان جمل�س اإدارة الأوملبياد اخلا�س 
الدويل قد اأعلن يف نوفمرب 2016 
فوز اأبوظبي بتنظيم الألعاب العاملية 
مقرتح  على  بناء   2019 ال�شيفية 
عطاء �شامل وزيارة ميدانية من قبل 
جلنة جمل�س الإدارة، لدولة الإمارات 
ال��ت��ي ت��دع��و ل��دم��ج الأ���ش��خ��ا���س ذوي 
اأنحاء  جميع  يف  ال��ف��ك��ري��ة  الإع���اق���ة 
العامل وخطت العديد من اخلطوات 
الإن�شاين  ال����ه����دف  ه�����ذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ال�شت�شافة  ملف  ن��ال  وق��د  النبيل. 
اإجماع الحتاد الدويل بف�شل جهود 
الدائم  ال���ر����ش���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  ودع�����م 
وحر�شها  وال��ري��ا���ش��ي��ني،  للريا�شة 
الأوملبياد اخلا�س  على تعزيز مكانة 
تاريخية  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  خ�����ال  م����ن 
من   - اأبوظبي  وتوؤكد  وا�شتثنائية.  
ا�شتلهم  ال���ذي  ال����دورة  �شعار  خ��ال 
ال�شعبية  ال��ت��ق��ال��ي��د  م���ن  ت�شميمه 
ل��ن�����ش��ج ���ش��ع��ف ال��ن��خ��ي��ل وي���ع���رب عن 
اللذين متثلهما  والحت��اد  التما�شك 
لن�شر  م�����ش��اع��ي��ه��ا   - الأل����ع����اب  دورة 
اأفراد  بني  والتعاون  الت�شامن  روح 
املجتمع كافة من خال ا�شت�شافتها 
الأك�����ر متا�شكا  ال��ع��امل��ي��ة  ل��األ��ع��اب 
الأوملبياد  دورات  تاريخ  يف  وت�شامنا 

اخلا�س.

ختام ت�صفيات طائرة ند ال�صبا اليوم

االأوملبي�اد اخل�ا�س .. �صعل�ة ت�ص�يء الطري�ق لفر�ص�ان الهم�م واالإرادة
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الفجر الريا�ضي

الإنكليزي  ي���ون���اي���ت���د  م��ان�����ش�����ش��رت  ي���دي���ن 
باري�س  اأمام �شيفه  بخ�شارته بهدفني فقط 
الفرن�شي يف ذهاب الدور ثمن  �شان جرمان 
النهائي لدوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم، 
حل��ار���س م��رم��اه الإ���ش��ب��اين داف��ي��د دي خيا، 
وي��ع��ول ع��ل��ي��ه يف حم��اول��ت��ه ال�����ش��ع��ب��ة لقلب 
الأمور ل�شاحله يف مباراة الإياب يف باري�س 

اليوم الأربعاء.
مل��ح��اولت الفريق  ب��امل��ر���ش��اد  وق���ف دي خ��ي��ا 
م����ن كرتني  م����رم����اه  واأن�����ق�����ذ  ال���ب���اري�������ش���ي 
مبابي  كيليان  ال�شاب  للمهاجم  خطريتني 

والإ�شباين خوان برنات.
28 عاما  ال��ب��ال��غ  اأن احل���ار����س  وع��ل��ى رغ���م 
ع��ل��ى ملعبه  ف��ري��ق��ه  ���ش��ق��وط  دون  ي��ح��ل  مل 
اأن ه��ذه اخل�شارة ل تزال  ت��راف��ود، ال  اأول��د 
الرنوجي  للمدرب  مباراة   16 يف  الوحيدة 
اأويل غونار �شول�شكاير الذي حل يف كانون 
جوزيه  الربتغايل  من  بدل  الأول-دي�شمرب 

مورينيو املقال ل�شوء النتائج.
رغم  وعلى  اأن���ه،  ك�شفت  اخل�شارة  ه��ذه  لكن 
عهد  يف  حمليا  للفريق  الإيجابية  النتائج 
يحتاج  ان��ك��ل��رتا  ع��م��اق  اأن  ال  �شول�شكاير، 
اأعرق  يف  قدما  للم�شي  اإ�شافية  جهود  اىل 
م�شابقة قارية والعودة ملكانته كقوة اأوروبية 

ل ي�شتهان بها.
ب�شبب  ب��وغ��ب��ا  ب����ول  ال��ف��رن�����ش��ي  غ���ي���اب  ويف 
يف  م�شابني،  اأ�شا�شيني  ولع��ب��ني  الي��ق��اف، 
دي  ب���ارك  ملعب  ي��دخ��ل  اأن  دي خيا  اإم��ك��ان 
بران�س حيث تنق�شم مهام حرا�شة املرمى هذا 
املو�شم بني الأ�شطوري الإيطايل جانلويجي 
بوفون “41 عاما” واألفون�س اأريول، بلبا�س 

املنقذ وحامل اآمال فريق بكامله.
ول���ك���ن م���ا ي��ث��ري ق��ل��ق ي��ون��اي��ت��د ع��ل��ى املدى 
البعيد، هو جتميد دي خيا ملفاو�شات متديد 
اإذ   ،2020 �شيف  يف  ينتهي  ال���ذي  ع��ق��ده 
ت�شري التقارير اىل ان احلار�س الدويل يريد 
اأن ي�شبح الاعب الذي يتقا�شى اأعلى راتب 
األك�شي�س  الت�شيلي  باملهاجم  اأ�شوة  النادي  يف 
قادما  يونايتد  اىل  ان�شم  ال���ذي  �شان�شيز، 
اأر�شنال العام املا�شي مقابل راتب يقدر  من 

ب�660 األف دولر اأ�شبوعيا، غري اأنه مل يرَق 
اإىل الآمال املعقودة عليه.

وبخاف �شان�شيز اأحرز دي خيا لقب لعب 
ال���ع���ام يف ي��ون��اي��ت��د اأرب�����ع م����رات يف الأع�����وام 
يجب  ب��اأن��ه  مقتنع  وه��و  الأخ����رية،  اخلم�شة 
اأن ي��ك��اف��اأ ع��ل��ى ت��األ��ق��ه يف ال����ذود ع��ن مرمى 

احلمر«. “ال�شياطني 
اإذ  م�شابه  م��وق��ف  يف  نف�شه  خيا  دي  ووج���د 
الأخري  ال��ي��وم  يف  تتبدل  اأن  م�شريته  ك���ادت 
ك��ان يف  بعدما   ،2015 اآب-اأغ�����ش��ط�����س  م��ن 
طريقه اإىل ريال مدريد الإ�شباين بعد تعر 
املفاو�شات مع يونايتد، لكن ال�شفقة ف�شلت 

بعدما و�شلت الوثيقة املر�شلة 
ك�س  لفا با

دقائق معدودة  بعد  النتقال،  اإجن��از  لتاأكيد 
من نهاية الوقت الر�شمي لفرتة النتقالت 

ال�شيفية.
وتابع دي خيا من مان�ش�شرت �شيطرة النادي 
املوا�شم  يف  الأب��ط��ال  دوري  لقب  على  امللكي 
الكو�شتاريكي  الأخرية مع احلار�س  الثاثة 
كايلور نافا�س، الذي مل 
ع��ل��ى رغم   - ي���رت���ق 
خلانة   - جن��اح��ات��ه 
ح�������را��������س امل�����رم�����ى 
خيا،  دي  اأم�����ث�����ال 
ريال  اأن  وال��دل��ي��ل 
تعاقد هذا املو�شم 
م�������ع احل������ار�������س 
لبلجيكي  ا
ت���ي���ب���و 

كورتوا الذي رف�س جتديد عقده مع ت�شل�شي 
لرغبته يف العودة اإىل العا�شمة الإ�شبانية.

لريال  ال��ق��اري��ة  الهيمنة  اأع�����وام  وت��راف��ق��ت 
الأعوام  فخال  يونايتد.  بريق  خفوت  مع 
النادي  م���ع  ت��وق��ي��ع دي خ��ي��ا  ق��ب��ل  الأرب���ع���ة 
و�شل الفريق الذي كان ي�شرف عليه املدرب 
األيك�س  “ال�شري”  الأ�شطوري  ال�شكتلندي 
لدوري  النهائية  امل���ب���اراة  اىل  ف��ريغ��و���ش��ون 
الأب���ط���ال ث���اث م�����رات. ول��ك��ن يف الأع�����وام 
الدور  يونايتد  بلغ  و���ش��ول��ه،  منذ  ال�شبعة 
النهائي مرة واح��دة، ويبدو على و�شك  ربع 

اخلروج من امل�شابقة اأمام �شان جرمان.
ويف وقت طوى قدوم كورتوا �شفحة انتقال 
املنظور،  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  ري�����ال  اىل  خ��ي��ا  دي 
جرمان  ���ش��ان  اه��ت��م��ام  اىل  ال��ت��ق��اري��ر  ت�شري 
احلار�س،  ب��خ��دم��ات  الإي��ط��ايل  ويوفنتو�س 
الأوروبية  امل�شابقة  يف  م�شاركته  �شمان  مع 
املو�شم املقبل. ويت�شدر الناديان ب�شكل مريح 
بينما يخو�س يونايتد  بلديهما،  الدوري يف 
���ش��راع��ا حم��م��وم��ا لإن���ه���اء م��و���ش��م��ه املحلي 

�شمن الأربعة الأوائل.
ونوه �شول�شكاير بحار�س مرماه هذا الأ�شبوع 
وا�شفا اإياه ب� “احلار�س الأف�شل يف العامل”، 
وحثه على ربط م�شتقبله بالنادي الإنكليزي 

ال�شمايل.
وما يعزز من فر�س اختيار دي خيا البقاء، 
مع  �شول�شكاير  بناها  التي  اجليدة  العاقة 
عاقتهم  �شمة  التوتر  ك��ان  بعدما  لعبيه، 
مب��وري��ن��ي��و. ك��م��ا اأن ه���ذه ال��ع��اق��ة ه��ي من 
الأ�شباب التي تعزز فرق بقاء املهاجم ال�شابق 
املو�شم  الفنية يف  اإدارت��ه  راأ���س  للفريق، على 
حتى  موقت  ب�شكل  ع��ني  ب��اأن��ه  علما  املقبل، 

نهاية املو�شم احلايل خلفا ملورينيو.
لي�س  يونايتد مهمة �شعبة،  اأم��ام  ت��زال  ول 
النجوم  الاعبني  مع  التعاقد  جلهة  فقط 
املحلية  الأل��ق��اب  دائ���رة  الفريق اىل  لإع���ادة 
دي  لعبيه  اأف�شل  اأح��د  اقناع  بل  والقارية، 
خ��ي��ا ب��ال��ب��ق��اء ج����زءا م���ن امل�����ش��روع اجلديد 

لارتقاء بالنادي.

ال��دويل �شريج غنابري عقده مع بايرن  مدد اجلناح 
 ،2023 ع��ام  حتى  اإ�شافية  �شنوات  لثاث  ميونيخ 
ال��دوري الأملاين  اأعلن النادي املتوج بلقب  بح�شب ما 

لكرة القدم يف املوا�شم ال�شتة املا�شية.
وق�����ال امل���دي���ر ال��ري��ا���ش��ي ل��ب��اي��رن ال��ب��و���ش��ن��ي ح�شن 
لرتباطنا  �شعداء  “نحن  ب��ي��ان  يف  �شاحلميدزيت�س 
م��ع ���ش��ريج لأم����د ط��وي��ل يف ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ. خال 
مو�شمه الأول معنا، قام بخطوة كبرية اىل الأمام يف 

م�شريته«.

هذا  اأه����داف  عاما” ثمانية   23“ غ��ن��اب��ري  و���ش��ج��ل 
بايرن  م��ع  ل��ه  مو�شم  اأول  يف  م��ب��اراة   29 يف  امل��و���ش��م 

ميونيخ.
“اأنا �شعيد هنا على ال�شعيد  من جهته قال غنابري 
ايل  بالن�شية  ج��ي��د  ب�شكل  الأم����ور  ت�شري  ال��ري��ا���ش��ي 
لكني م��درك ب��اأين اأم��ل��ك ال��ق��درات م��ن اأج��ل تطوير 

م�شتواي«.
وا�شتفاد غنابري كثريا من الإ�شابات املتكررة للجناح 
ال��ه��ول��ن��دي اأري����ني روب���ن ح��ي��ث غ��ال��ب��ا م��ا يلعب على 

اجلناح الأمين على ح�شاب توما�س مولر.
وان�شم غنابري اىل بايرن ميونيخ قادما من فريدر 
اىل  واح��د  ملو�شم  واع��ري   2017 ع��ام  �شيف  برمين 
هوفنهامي حيث �شجل يف �شفوف الأخري 10 اأهداف، 
الإن��ك��ل��ي��زي بني  اأر���ش��ن��ال  لعب يف �شفوف  ب��اأن��ه  علما 
اإعارة  تخللتها  ف��رتة  يف  و2016،   2012 العامني 

ملو�شم واحد اإىل و�شت بروميت�س األبيون.
خا�س خم�س مباريات دولية مع منتخب اأملانيا و�شجل 

اأربعة اأهداف.

غنابري ميدد عقده مع بايرن ميونيخ 

�شد  املهمة  لمت��ام  الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  ي�شعى 
اليوم  ي�شت�شيفه  عندما  الإنكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت 
تغلب عليه  بعدما  بران�س  ب��ارك دي  الأرب��ع��اء على ملعب 
ذهابا -2�شفر يف الدور ثمن النهائي لدوري اأبطال اأوروبا 
يف كرة القدم، و�شط حتذيرات من مدربه الأملاين توما�س 
اأن  األفي�س من مغبة عّد  الربازيلي داين  توخل ومدافعه 

الأمور قد ُح�شمت.
وياأتي هذا التخوف بعدما كان فريق العا�شمة الفرن�شية 
الإ�شباين،  بر�شلونة  �شد  تاريخية  “رميونتادا”  �شحية 
عندما مني الفريق الكاتالوين بخ�شارة قا�شية يف باري�س 
الإياب  نتيجة  ويح�شم  الطاولة  يقلب  اأن  قبل  �شفر4- 
بفوز تاريخي 6-1 يف الدور ثمن النهائي ملو�شم 2016-

.2017
وعندما �شئل توخل عما اذا كان التخوف من “رميونتادا” 
بالثقة.  نتمتع  جيدة،  الأم���ور  “كل  اأج��اب  قائما،  جديدة 
يف  الآن  نحن  وبالتايل  -2�شفر  ال��ذه��اب  م��ب��اراة  ح�شمنا 
منت�شف الطريق. يتعني علي احلديث عن هذا الأمر لأن 
-4�شفر  فزمت  برب�شلونة،  +نفكر  يقولون  اأ�شخا�س  ثمة 
الآن  يقول  الآخ���ر  والبع�س   ،  6-1 خ�شرمت  بعدها  لكن 
الكثري  يغيب  وبالإ�شافة اىل ذلك  ذهابا  +فزمت -2�شفر 
 ”...“ ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت  ���ش��ف��وف  ع��ن  ال��اع��ب��ني  م��ن 
دي  ب��ارك  ملعب  على  اأق��وي��اء  لأن��ك��م  �شتتاأهلون  وبالتايل 

بران�س+«.
الفرن�شي يف مو�شمه  الفريق  يقود  ال��ذي  امل��درب  واأو���ش��ح 
ال��ت��وازن يف مباراة  اإي��ج��اد  ال�����ش��روري مت��ام��ا  “من  الأول 
اأي�شا  م��ع اخل��وف ول ميكن  اللعب  ف��ا ميكن  الأرب��ع��اء، 
ال��ل��ع��ب ب��ث��ق��ة زائ������دة. ب��ع�����س ال��اع��ب��ني خ��ا���ش��وا مباراة 

بر�شلونة وعا�شوا هذه التجربة«.
بالرتكيز  نبقى هادئني ونتحلى  اأن  “التحدي هو  اأ�شاف 
ن�شتطيع  بالنتيجة لكننا  التحكم  ن�شتطيع  على هدفنا ل 

التحكم بالعر�س الذي نقدمه«.
وكان ل�شان حال الظهري الربازيلي املخ�شرم داين األفي�س 

مماثا.
وق���ال اب��ن ال�35 ع��ام��ا يف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
“اأعتقد اأننا خطونا خطوة كبرية لكن ل ميكننا الإفراط 
بالثقة، نعلم اأن كل �شيء ممكن يف كرة القدم. يجب علينا 

اأن نكرر العمل الرائع الذي قمنا يف لقاء الذهاب«.
هذه  ع��ل��ى  نعتمد  ون��ح��ن  نلعب  اأن  ي��ج��ب  “ل  اأن���ه  وراأى 
نتيجة:  حتقيق  اأج���ل  م��ن  نلعب  اأن  ي��ج��ب  ب��ل  النتيجة، 
يف  هدفنا  نحقق  اأن  تخولنا  التي  الوحيدة  الو�شيلة  هذه 
يجب  القدم،  كرة  “يف  اأنه  على  م�شددا  نهاية املطاف”، 
اأهدافك،  حتقيق  يف  تنجح  مل  اإذا  احل��ي��اة،  يف  ن��خ��اف.  األ 
فذلك يعود اىل عامل اخلوف. يجب األ تخاف اأبدا، يجب 
يف  تاريخي  “يونايتد” فريق  لأنه  اأن حترتم”اخل�شم”، 

دوري الأبطال«.
ويبحث الفريقان عن بلوغ ربع النهائي بعد غياب اأعوام، 
 ،2014 اإذ بلغه “ال�شياطني احلمر” للمرة الأخرية عام 
منذ  الأوىل  للمرة  بلوغه  يف  ج��رم��ان  ���ش��ان  ي��اأم��ل  بينما 
املو�شمني  يف  النهائي  ثمن  م��ن  اأق�شي  بعدما   2016

املا�شيني.
واإ�شافة اإىل اأف�شليته الكبرية بنتيجة مباراة الذهاب على 
اأن ي�شهل مهمة �شان  اأولد ترافورد، فاإن ما يرجح  ملعب 
الأ�شا�شيني  الو�شط  اإيابا هو غياب معظم لعبي  جرمان 
يونايتد، مثل  الذهاب عن �شفوف  مباراة  الذين خا�شوا 
هرييرا  اأن���دي���ر  والإ����ش���ب���اين  ماتيت�س  نيمانيا  ال�����ش��رب��ي 
���ش��ك��وك حول  ل��ي��ن��غ��ارد. ك��م��ا حت���وم  والإن��ك��ل��ي��زي جي�شي 
األك�شي�س  والت�شيلي  مار�شيال  اأنطوين  الفرن�شي  م�شاركة 
�شان�شيز الذي اأ�شيب يف ركبته �شد �شاوثمبتون يف الدوري 
اإ�شافيتني  ال�شبت، ما �شيفقد يونايتد ورقتني  الإنكليزي 

يف الهجوم.
اأما يف �شفوف �شان جرمان، فمن املتوقع ان يكون املهاجم 
الاعبني  مقاعد  على  ك��اف��اين  اإدين�شون  الأوروغ���وي���اين 
الح��ت��ي��اط��ي��ني ب��ع��د ت��ع��اف��ي��ه م���ن اإ���ش��اب��ة اأب��ع��دت��ه قرابة 
العامل  يف  لع��ب  اأغلى  زميله  غياب  يتوا�شل  بينما  �شهر، 
اأن يعول توخل  الربازيلي نيمار ب�شبب الإ�شابة. ويتوقع 
على ثاثي املقدمة الذي اعتمده ذهابا، اأي كيليان مبابي 
كراأ�س حربة ي�شانده الأرجنتيني اأنخل دي ماريا والأملاين 

يوليان دراك�شلر.
ال�شل�شلة  م��وا���ش��ل��ة  م��ن  يتمكن  اأن  يف  ي��ون��اي��ت��د  وي���اأم���ل 
الإيجابية التي يحققها منذ تويل مهاجمه ال�شابق اأويل 
الأول-دي�شمرب  كانون  تدريبه يف  مهام  �شول�شكاير  غونار 
املا�شي خلفا للربتغايل جوزيه مورينيو. ويف 16 مباراة 

يف خمتلف امل�شابقات، مل يخ�شر “ال�شياطني احلمر” 
�شوى اأمام �شان جرمان.

واأعرب �شول�شكاير عن اأمله يف حتقيق الإجناز 
اأف�شل  اأحد  “نواجه  قائا  جرمان،  �شان  �شد 

ال��ف��رق يف اأوروب�����ا م��ع لع��ب��ني رائ��ع��ني، لكن 
من يدري؟ لقد حدث هذا الأمر �شابقا 

م�شابقة  كانت  النتيجة”.  “قلب 
حافلة  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري 
بهذا النوع ومنها على �شبيل 
باري�س  �شد  بر�شلونة  املثال 

�شان جرمان. يتعني علينا 
خ����ارج  ذل�����ك  ن��ح��ق��ق  اأن 

يف  ف��زن��ا  لكننا  ملعبنا 
مباريات  ث��م��اين  اآخ����ر 

بعيدا من قواعدنا«.
وكان �شول�شكاير نف�شه 

“رميونتادا”  حم�����ور 
ملان�ش�شرت  ت����اري����خ����ي����ة 

الأبطال،  دوري  يف  يونايتد 
اأمام   1999 نهائي  يف  وذل��ك 

ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ الأمل������اين، وعلى 
تلك  ويف  ب��ال��ذات.  بر�شلونة  ملعب 

الإنكليزي  ال��ف��ري��ق  ب��ق��ي  الأم�����ش��ي��ة، 
ال����وق����ت  ح����ت����ى  �شفر1-  م���ت���خ���ل���ف���ا 
ي��ع��ادل تيدي  اأن  ق��ب��ل  ال�����ش��ائ��ع،  ب���دل 

هدف  �شول�شكاير  ي�شجل  ثم  �شرينغهام، 
فريقه  مانحا  الأخ����ري،  ال��رم��ق  ال��ف��وز يف 

لقب  اإل��ي��ه  “اأ�شيف  ال��ث��اين  ال��ق��اري  لقبه 
ثالث عام 2008«.

ي��ون��غ عن  اأ���ش��ل��ي  م��داف��ع مان�ش�شرت  واأع����رب 
بقوله  فريقه  ل�شالح  النتيجة  قلب  يف  اأمله 
ب�شكل  دافعنا  حال  يف  اإنه  كبري  اإميان  “لدي 
جيد واإذا خلقنا بع�س الفر�س ن�شتطيع الفوز 
يف املباراة”، م�شيفا “بطبيعة احلال، �شتكون 

الأمور �شعبة، يتعني علينا الذهاب اإىل هناك، 
الفوز باملباراة وت�شجيل الأهداف«.

�ص���ان جرم���ان ي�صع���ى للتاأه���ل عل���ى ح�ص���اب يونايت���د 

يونايتد يعول على دي خيا اأمام �صان جرمان 
يعول بورتو الربتغايل على هدف �شجله خارج ملعبه 
“1-2” والتاأهل  الإيطايل  روم��ا  اأم��ام  تاأخره  لقلب 
اأوروب���ا يف كرة  اأب��ط��ال  نهائي م�شابقة دوري  رب��ع  اإىل 
القدم، عندما ي�شتقبله الأربعاء على ملعب “دراغاو” 

يف اإياب ثمن النهائي.
الثمانية،  دور  لبلوغ  -1�شفر  ال��ف��وز  ب��ورت��و  ويكفي 
بيد اأن الفريق الربتغايل مل ي�شل هذه املرحلة منذ 
2015 ومل يفز يف اآخر 6 مباريات اق�شائية يف دوري 

الأبطال.
الذهاب  مباراة  الإيطالية  “ذئاب” العا�شمة  وح�شم 
لاعبهم  دق��ائ��ق  �شت  غ�شون  يف  متاأخرين  بهدفني 
هدفا  لكن  عاما”،  ت�شانيولو”19  نيكولو  ال��واع��د 
دقيقة   11 قبل  لوبيز  اأدري��ان  الإ�شباين  متاأخرا من 
على نهاية املباراة، اأبقى على الآمال املنطقية لفريق 

املدينة الواقعة على �شواطئ املحيط الأطل�شي.
فران�شي�شكو  دي  اأوزي���ب���ي���و  روم����ا  م����درب  وي��ت��ع��ر���س 
اأمام  املذلة  اخل�شارة  بعد  خ�شو�شا  كبرية،  ل�شغوط 
املحلي  ال�����دوري  يف  �شفر3-  لت�����ش��ي��و  ال���ل���دود  ج���اره 
وتراجعه اىل املركز اخلام�س. وقال قائد روما دانييلي 
الأك��ر متثيا لفريقه يف دوري  دي رو�شي، الاعب 
“عانينا  “62 مباراة”، بعد خ�شارة لت�شيو  الأبطال 
فروزينوين  يف  ملعبنا  خ���ارج  الأخ����رية،  امل��ب��اري��ات  يف 
وعلى اأر�شنا �شد بولونيا. نحتاج اإىل اإعادة التوحيد يف 
هذه اللحظة.. مباراة الأربعاء �شيكون تاأثريها كبريا 
اأن  الدفاعي  الو�شط  ونفى لعب  املو�شم«.  بقية  على 
واأث��رت على  الاعبني  �شغلت  قد  بورتو  مباراة  تكون 
م�شتواهم �شد لت�شيو “نقارب كل املباريات بت�شميم 
مم��اث��ل... تعر�شنا جل��روح يف م��ب��اراة ال��ي��وم لكن مل 
اأن ن�شتعد ملباراة بورتو دون  يتقرر �شيء بعد.. يجب 
التفكري مبباراة ليلة الأحد واإل لن ن�شتطيع الرتكيز 

على مباراة هامة بهذا احلجم«.
روما  ف�شل  ب��ح��ال  اأن���ه  “�شكاي” اىل  �شبكة  واأ���ش��ارت 
ال���ن���ادي دي ف��ران�����ش��ي�����ش��ك��و، ومن  ب��ال��ت��اأه��ل ���ش��ي��ق��ي��ل 

املر�شحني خلافته الربتغايل باولو �شوزا.
ويعول روما الذي بلغ نهائي امل�شابقة مرة واحدة يف 
بركات  وخ�شرها  النكليزي  ليفربول  اأمام   1984
الرتجيح، على مهاجمه البو�شني اإدين دجيكو، برغم 
املا�شي،  املو�شم  مع  مقارنة  التهديفي  ع��داده  تراجع 
ف��ي��م��ا ي��ح��وم ال�����ش��ك ح���ول م�����ش��ارك��ة اجل��ن��اح الرتكي 
اليوناين  دف��اع��ه  ق��ل��ب  ت��ع��اف��ى  بينما  اأون�����در،  جنكيز 

كو�شتا�س مانول�س.
وكان م�شوار روما لفتا املو�شم املا�شي، فبعد خ�شارته 
النهائي  1-4 يف ذه��اب ربع  الإ�شباين  اأم��ام بر�شلونة 
ن�شف  اإىل  فتاأهل  -3�شفر،  وف��از  اأر���ش��ه  على  عو�س 
 5-2 الإنكليزي  ليفربول  اأم��ام  خ�شر  حيث  النهائي 

ذهابا وفاز اإيابا 2-4.
ويريد روما الثاأر من بورتو الذي حرمه بلوغ الدور 
التي  الأوروب��ي��ة،  الكوؤو�س  كاأ�س  مل�شابقة  النهائي  ربع 
1981 عندما  اأدجمت لحقا مع كاأ�س الحتاد، عام 
�شلبا  ال��ت��ع��ادل  ق��ب��ل  ال��ربت��غ��ال  يف   0-2 عليه  تغلب 
دوري  مل�شابقة  املجموعات  دور  وب��ل��وغ  روم���ا،  يف  اإي��اب��ا 
1-1 يف  ب��ت��ع��ادل��ه��م��ا   2016 اأوروب�����ا ���ش��ي��ف  اأب���ط���ال 
الدور  0-3 يف  اإيابا  اأر�شه  على  روما  بورتو وخ�شارة 

الفا�شل.
كون�شي�شاو  �شريجيو  امل���درب  رج��ال  يعول  املقابل،  يف 
على ر�شيدهم اجليد على اأر�شهم يف املباريات الأخرية 
من دوري الأب��ط��ال حيث ف��ازوا خم�س م��رات يف �شت 
خ�شارته  بعد  امل��ب��اراة  يخو�س  ب��ورت��و  لكن  م��ب��اري��ات. 
اأم����ام غرميه  اإث���ر �شقوطه  امل��ح��ل��ي  ال����دوري  ���ش��دارة 
بنفيكا 1-2 ال�شبت املا�شي. وقال ظهريه الربازيلي 
دفعنا  “ارتكبنا خطاأين  اخل�شارة  بعد  تيلي�س  األيك�س 
ونبقى  اأخ��ط��اءن��ا  ن�شحح  اأن  يجب  بهدفني.  ثمنهما 
لنا  ي�شمح  ل��ن  م��درب��ن��ا  ال��ن��ه��اي��ة، لأن  م��رك��زي��ن حتى 

بال�شت�شام«.
الكرة  عاما”   44“ ك��ون�����ش��ي�����ش��او  امل������درب  وي���ع���رف 
وبارما  لت�شيو  م��ع  اح��رتاف��ه  بعد  ج��ي��دا،  الإيطالية 
اأي��ام حتى عام  وان��رت، وق��د م��دد له بورتو عقده قبل 
�شفوفه  يف  ي�شم  الذي  بورتو  عن  ويغيب   .2021
هدافه  براهيمي،  يا�شني  اجل��زائ��ري  الو�شط  لع��ب 
فيما  الإ���ش��اب��ة،  ب�شبب  ب��وب��ك��ر  فن�شان  ال��ك��ام��ريوين 
ب�شبب  ابتعاده  بعد  ماريغا  مو�شى  امل��ايل  املهاجم  عاد 
بنفيكا  ت�شعني دقيقة يف مباراة  ملدة  و�شارك  الإ�شابة 
الأخرية. وودع بورتو من دور ال�16 يف اآخر مو�شمني 
عندما   1987 يف  حققها  نتائجه  اأف�شل  ب��اأن  علما 
اأح����رز ال��ل��ق��ب ع��ل��ى ح�����ش��اب ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ الأمل����اين 
“2-1” بهدف �شهري بالكعب للجزائري رابح ماجر، 
موناكو  ح�شاب  على   2004 يف  ثانية  م��رة  ت���ّوج  ث��م 
املدرب  اإ�شراف  حتت  ذهبي  بجيل  -3�شفر  الفرن�شي 
ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و ���ش��م اأم��ث��ال احل��ار���س ف��ي��ت��ور بايا، 

املدافع ريكاردو كارفاليو ولعب الو�شط ديكو.

بورتو يت�صلح باالأمل يف مواجهة روما 



الر�صيع العنيد يثري الذهول 
اإثر  وا�شعا،  اإعجابا  بفيتنام  م�شت�شفى  يف  ملتقطة  ���ش��ورة  اأث���ارت 
اإظهارها ر�شيعا �شغريا وهو مي�شك مباب�س الطبيب بعد ثوان 

من قدومه اإىل احلياة راف�شا اأن يفك قب�شته.
يف  �شو"  "فوونغ  م�شت�شفى  ف����اإن  "مريور"،  �شحيفة  وب��ح�����ش��ب 
الولدة  بعد  مبا�شرة  التقاطها  ج��رى  التي  ال�شورة  ن�شر  فيتنام 
وا�شع  باإعجاب  ال�شورة  وحظيت  ع��اري��ا.  ي��زال  م��ا  الر�شيع  وك��ان 
اأم��ام ت�شرف  واأب��دى معلقون ذهولهم  الجتماعية،  املن�شات  على 
ب��وزرة الطبيب على نحو غريب يف فرباير  ال��ذي ت�شبث  الر�شيع 
لكنه فوجئ  ال��ولدة،  قاعة  ملغادرة  ي�شتعد  الطبيب  وك��ان  املا�شي. 
ي��ده ومي�شك بطرف  وه��و مي��د  لتوه  ال��ن��ور  راأى  ال��ذي  بالر�شيع 
الر�شيع  ب�شاأن  اأوف��ى  تفا�شيل  الك�شف عن  ال��وزرة. ومل يجر  من 
على  كثرية  باألقاب  اإليه  الإ���ش��ارة  وج��رت  خل�شو�شيته،  اح��رتام��ا 

النرتنت مثل "الر�شيع القوي" و"الر�شيع العنيد".

زوجان يعي�صان بعيدًا عن احل�صارة منذ 40 عامًا
ب��ع��ي��داً ع��ن احل�����ش��ارة بكل  ل ي���زال زوج����ان ب��ري��ط��ان��ي��ان يعي�شان 
على  الأزواج  اأ���ش��ع��د  م��ن  فهما  ذل���ك،  ورغ���م  احل��دي��ث��ة،  معطياتها 
الإطاق.  ويعي�س �شتيف غرين 90 عاماً وزوجته جيني 67 عاماً، 
 40 منذ  فيها  يقيمان  التي  امل��زرع��ة  يف  حديثة،  رفاهية  اأي  دون 
عاماً. وي�شتيقظ الزوجان يف ال�شاد�شة �شباحاً لرعاية حيواناتهما 
وجبات  وُي��ع��دان  �شاعة،   18 ي�شتمر  عمل  ي��وم  بداية  يف  الداجنة، 

طعامهما با�شتخدام خ�شروات وفواكه يزرعانها بنف�شيهما.
ومل ي�شتخدم الزوجان الإنرتنت على الإطاق، ومل ي�شعدا على 
من طائرة اأبداً، ومل يزورا لندن، وكانت رحلتهما الوحيدة على 
الزمن، ح�شب �شحيفة مريور  من قطار بخاري قبل عقود من 
مدينة  م��ن  ميًا   50 للزوجني  رحلة  اأب��ع��د  وك��ان��ت  الربيطانية. 
�شهر ع�شلهما قبل  وذل��ك خ��ال  �شاير،  ي��ورك  �شاحل  ويتبي على 
احلديثة،  احلياة  فيها  عا�شا  التي  الوحيدة  وامل��رة  عاماً،   40 نحو 
وزارا املتاجر املحلية ل�شراء ال�شمك ورقائق البطاطا ليلة اجلمعة 
من كل اأ�شبوع. وب�شبب هذه احلياة البدائية،  تتوجه اأنظار الإعام 
اإليهما، ومن املتوقع اأن يظهرا يف برنامج تلفزيوين عن حياتهما، 

�شيجددان فيه نذور زواجهما.
ويقول �شتيف عن حياته مع زوجته "لقاوؤنا قبل 40 عاماً جعلني 
اأ�شعد رجل يف العامل"، وترد جيني على الإط��راء  قائلًة:"عندما 

وقعت عيناي عليك كانت حلظة �شحرية، �شاأحبك اإىل الأبد".

اكت�صاف قطع اأثرية حل�صارة املايا 
يف  ال��واق��ع  ب��الم��ك��و،  كهف  اكت�شاف  املك�شيك  يف  اآث���ار  علماء  اأع���اد 
وعروا  يوكاتان،  جزيرة  �شبه  يف  الأثرية  اإيتزا  ت�شيت�شن  منطقة 
داخله على مئات القطع الأثرية، واأغلبها اأدوات كانت ت�شتخدم يف 

طقو�س �شابقة حلقبة الغزو الإ�شباين.
وي���ق���ع امل���وق���ع ���ش��رق��ي ه����رم ي���ع���رف ب��ا���ش��م ه����رم ال��ق��ل��ع��ة اأو هرم 

كوكولكان.
ووفقا ملا ذكره متخ�ش�شون فقد اكت�شف مزارعون من قبائل املايا 
جيريمو  وق��ال  ال��ف��ور.  على  اأغلقوه  لكنهم  عاما   50 منذ  الكهف 
املعهد الوطني لاأنروبولوجيا والتاريخ يف  الباحث يف  اأندا،  دي 
املك�شيك، اإن هذا الكت�شاف هو الأهم يف املنطقة منذ اكت�شاف كهف 
القطع  من  وامل��ئ��ات  الع�شرين.  القرن  خم�شينيات  يف  بالمكان�س 
الأثرية املُكت�شفة يف حالة ممتازة. كما اأنها حتمل معلومات ت�شهم 

يف فهم كيفية بناء و�شقوط مدينة مايا القدمية.
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تقنية مكلفة ل�»التوا�صل« مع املوتى
القليل من الأ�شخا�س يعرفون، اأن الهواتف الذكية التي ن�شتخدمها، تفوق قوتها ع�شرات املرات من احلوا�شيب التي 

ا�شتخدمتها "نا�شا" يف هبوط الإن�شان على القمر، وهذا يدل على تطور �شخم للتكنولوجيا والعلوم.
ولذلك ووفقا لبع�س العلماء،  وبحلول عام 2021، �شيكون من املمكن التوا�شل مع املوتى، بف�شل جمع ومعاجلة 

معلومات عن �شخ�س خال حياته.
ومن اأجل "اإحياء" �شخ�س ما، طور العلماء تقنية، �شتكون قادرة على حماكاة ال�شخ�س اأو خلق �شورة هولوغرافية 

لل�شخ�س املتوفى، وفق موقع "وان" التكولنوجي.
وتقوم هذه التقنية، خال حياة ال�شخ�س، بجمع معلومات حول هذا املو�شوع، واأ�شلوب حياته، وعاداته، و�شخ�شيته، 

والطعام املف�شل، وعدد كبري من املعلومات الأخرى.
وبعد جمع ومعاجلة هذه املعلومات، يتم و�شعها يف "�شورة رقمية" "ن�شخة ظاهرية عن ال�شخ�س املتوفى تطابق 

مظهره احلقيقي" وميكن التحدث اإليها وتبادل الأراء.
واأو�شحت وكالة "�شبونتيك" التي نقلت اخلرب اأن هذا النهج �شيكون مهما جدا يف اجلانب الجتماعي، وذلك ب�شبب 

اأن العديد من الأ�شحا�س ل ي�شتطيعون تخطي احلزن الناجت عن فقدانهم لأ�شخا�س مقربني منهم.
للغاية  مكلفة  تكون  �شوف  اأنها  اخل��رباء،  يعتقد  حيث  �شعرها،  هي  التقنية  الوحيدة" لهذه  "املثلبة  تكون  ورمب��ا 

متوفى. ل�شخ�س  ثانية  "لإيجاد" حياة 
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مبتكر الدمية القاتلة: »مومو« ماتت ولعنتها وّلت
م�شدرا  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الدمية  على  الق�شاء  امل��رع��ب��ة«  »م��وم��و  مبتكر  اأع��ل��ن 
لنت�شار حتد ي�شجع الأطفال على النتحار اأو يهددهم بالقتل عرب الت�شيد 

الإلكرتوين لهم، قائا اإنه "ل داع للخوف الآن".
ونقلت �شحيفة "�شن" الربيطانية عن الياباين كي�شوكي اآيزو "43 عاما" 
اإىل  اأه���دف  اأك��ن  مل  م��وج��ودة،  تعد  "مل  م�شيفا  ماتت"،  مومو  "اإن  قوله 

ا�شتمراريتها اأبدا".
الآن. مومو  اأن يطمئنوا  الأه��ايل  "على  اأن��ه  الربيطانية  لل�شحيفة  واأك��د 

ماتت، وهي غري موجودة، ولعنتها ولت".
 ،2016 "الطائر الأم" عام  وابتكر الياباين الدمية التي ت�شمى يف الأ�شل 

وك�شف عنها يف معر�س فني �شارك به يف العا�شمة طوكيو.
اأفام  املخيفة، من  والبت�شامة  العيون اجلاحظة  ذات  ال�شورة،  وا�شتوحى 
الرعب، بهدف اإخافة النا�س، علما اأنها يف الأ�شل لتمثال عار لمراأة ن�شفها 
ال�شفلي طائر. وانت�شر "حتدي مومو" على نحو لفت خال العام املا�شي 
الأطفال  دع��وة  على  فكرته  وت��ق��وم  املخيفة،  اللعبة  م��ن  فكرته  م�شتلهما 
الفوري  باأمور موؤذية بعد تلقيهم لر�شائل يف تطبيق الرتا�شل  القيام  اإىل 
وات�شاب. ويجري التحدي من خال اإر�شال ر�شالة عرب وات�شاب من هاتف 
يعود اإىل "مومو"، الذي ي�شتخدم �شورة وجه مرعب يف ملفه ال�شخ�شي، 
من  بالطلب  تنتهي  والتهديدات  التحديات  من  �شل�شلة  ذلك  بعد  وير�شل 
الاعب النتحار. وير�شل ح�شاب "مومو" �شورا عنيفة اإىل ال�شحايا عرب 

وات�شاب، ويهددهم اإذا رف�شوا اتباع اأوامر اللعبة.

ابتكار يحول الهواء العادي اإىل ماء نقي
بجودة  لل�شرب  �شالح  م��اء  اإنتاج  من  متكنت  "واترجن" اإنها  �شركة  قالت 
اإن هذا البتكار �شاعد  عالية من خال العتماد على الهواء فقط، قائلة 

عددا من الأ�شخا�س الذين تاأثروا بكوارث طبيعية.
وتقول ال�شركة التي اأن�شئت �شنة 2009، اإنها تاأمل اأن ت�شاعد هذه الطريقة 

العلمية ما يقارب 2.1 مليار �شخ�س يف العامل يعانون نق�شا يف املياه.
وبح�شب "جريوزاليم بو�شت"، فاإن نظام اإنتاج املاء من الهواء جرى تقدميه 
للربازيل والهند وفيتنام خال الأ�شهر الأخرية، واأ�شافت اأنه اأ�شدى خدمة 
�شنة  كاليفورنيا  ولي��ة  حرائق  اأعقبت  التي  الإن��ق��اذ  عمليات  خ��ال  كبرية 

.2018
املاء  اأن هذا النظام الذي طورته ال�شركة �شاعد على �شمان  واأورد امل�شدر 
النقي ل�شكان وليتي تك�شا�س وفلوريدا عقب الدمار الذي اأحدثه اإع�شارا 

هاريف واإيرما.
ويف بداية هذه العملية املعقدة، تقوم اآلة متو�شطة احلجم ب�شفط الهواء من 
اجلو، ثم تقوم بتنظيفه حتى تخل�شه من الغبار وباقي ال�شوائب الأخرى.

بر�صلونة ين�صر اأغنيته 
ب�صوت جنمة لبنانية

ن�شر  ن��وع��ه��ا،  م��ن  اأوىل  �شابقة  يف 
بر�شلونة  لنادي  الر�شمي  احل�شاب 
الإ�شباين على "اإن�شتغرام"، مقطع 
فيديو حلفل الفنانة اللبنانية يارا 

مبدينة دبي.
اأغنية  ت��غ��ن��ي  ي����ارا وه���ي  وظ���ه���رت 
اجل�شمي  الإماراتي ح�شني  الفنان 
بر�شلوين"،  "حبيبي  ال�����ش��ه��رية 
حاملة علم النادي الكتالوين اأمام 
الذي  حفلها  خ��ال  غ��ف��ري،  ح�شد 
"الكا�شيكو"  م��ب��اراة  م��ع  ت��زام��ن 

بني بر�شلونة وريال مدريد.
نوعها،  الأوىل من  �شابقة هي  ويف 
بالن�شبة للح�شابات الر�شمية للفرق 
العاملية، ن�شر ح�شاب بر�شلونة على 
"اإن�شتغرام" الذي يتابعه اأكر من 
املغنية  فيديو  �شخ�س،  مليون   66

اللبنانية.
عبارة:  بالفيديو  احل�شاب  واأرف���ق 
بالعربي،  القلب"  م���ن  "�شكرا 
"�شكرا  ب���الإجن���ل���ي���زي���ة:  واأت��ب��ع��ه��ا 
الذين  ال��رب���ش��ا  م�شجعي  جل��م��ي��ع 
العامل.  ح���ول  دائ���م���ا  ي�����ش��ج��ع��ون��ن��ا 

نحن نحبكم".
ال�شديد  ب�����ش��غ��ف��ه��ا  ي�����ارا  وت���ع���رف 
بفريق بر�شلونة، حتى اأنها حتر�س 
ع��ل��ى ال���ت���ق���اط ����ش���ور ع���دي���دة مع 
فر�شة  تفوت  ومل  الفريق،  جن��وم 
ل��رتف��ع علم  اآخ���ر حفاتها  اإح��ي��اء 
مقاطع  وتلتقط  املحبوب،  فريقها 
ف��ي��دي��و م���ن ه��ات��ف��ه��ا اخل���ا����س لها 
اأغنية  ي��غ��ن��ون  وه���م  وجل��م��ه��وره��ا 

بر�شلوين". "حبيبي 
مليون  م��ن  اأك���ر  الفيديو  ولق���ى 
م�شاهدة بعد اأقل من �شاعتني من 

ن�شره على ح�شاب النادي.

ال�صر القذر وراء موت 
اآالف كالب ال�صيد 

ال�شلوقية  الكاب  من  الآلف  ع�شرات  تتعر�س 
فحني  �شنة،  كل  يف  ماأ�شاوية  لنهاية  اإ�شبانيا  يف 
ينتهي مو�شم ال�شيد، يتم ربطها والتخلي عنها 

يف اخلاء، حتى ل تكبد اأي تكلفة.
"مريور"  ����ش���ح���ي���ف���ة  ن���ق���ل���ت  م������ا  وب���ح�������ش���ب 
األ�����ف كلب  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ف�����اإن م���ا ي���ق���ارب 50 
�شلوقي يجري التخلي عنه يف حفر عميقة لأن 
اأ�شحابها ل يريدون الإنفاق عليها حتى مو�شم 

ال�شيد املقبل.
ويقول نا�شطون مدافعون عن حقوق احليوانات 
اإن قرابة الربع من كاب ال�شلوقي امل�شجلة يف 
اإ�شبانيا "200 األف" تلقى هذا امل�شري املوؤمل يف 

نهاية مو�شم ال�شيد.
ون�����ش��رت ال��داخ��ل��ي��ة الإ���ش��ب��ان��ي��ة ���ش��ورا لعنا�شر 
من احلر�س امل��دين وه��م يفكون الأرب��ط��ة حول 
التي جرى تركها يف اخلاء  ال�شلوقية  الكاب 
حتى تنفق ببطء وبعد معاناة اجلوع والعط�س.

ال�صجن ل�صرطي جتاوز ال�صرعة وهو يطارد الل�صو�س ! 
اأ�شدرت حمكمة �شوي�شرية حكماً بال�شجن مع اإيقاف التنفيذ 
على �شرطي �شوي�شري ب�شبب جتاوزه ال�شرعة امل�شموح بها 
ُيخالف  مل��اذا  ولكن  بهم.  م�شتبه  لل�شو�س  مطاردته  اأثناء 
ال�شرطي على الرغم من اأن تلك املطاردة كانت جزءاً من 
بال�شجن ملدة  عمله؟ تلقى �شابط �شرطة �شوي�شري حكماً 
�شنة واحدة مع اإيقاف التنفيذ ب�شبب جتاوز ال�شرعة اأثناء 
اأنه �شي�شتاأنف احلكم  مطاردته لل�شو�س. واأعلن حماميه 
ال�شوي�شرية  الأن��ب��اء  وكالة  ذك��رت  ح�شبما  بحقه،  ال�شادر 
ومت القب�س على ال�شابط، الذي  اأيه".  دي  اإ�س  "كي�شتون 
ال�شاعة،  يف  ك��ي��ل��وم��رتاً   126 ب�شرعة  ���ش��ي��ارت��ه  ي��ق��ود  ك���ان 
الق�شاة حكماً  واأ�شدر   2017 عام  داخ��ل مدينة جنيف يف 
اللتزام  من  لاإعفاء  �شبباً  لي�شت  ال�شرطة  م��ط��اردة  ب��اأن 
كان  ال�شابط  لأن  �شوي�شرا،  يف  ال�شارمة  ال�شرعة  بقواعد 
حياة  م��راع��اة  دون  الل�شو�س  على  القب�س  فقط  ي��ح��اول 
املارة . ولي�شت هذه هي املرة الأوىل التي ت�شع فيها املحاكم 
ال�شوي�شرية قيوداً على مطاردات �شيارات ال�شرطة. واأيدت 
املحكمة العليا يف الباد غرامة مماثلة على �شابط اآخر يف 
جنيف يف عام 2017، قائلة اإن ال�شرطة ل يجب اأن تعر�س 
حياة الآخرين للخطر على الطريق عندما يقوم �شباطها 

بال�شري ب�شرعة با�شم القانون.

�صر رجل الو�صادة الذي اأرعب ال�صكان
ف��وج��ئ رج���ال ال�����ش��رط��ة ب��ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي غ��ري ماألوف، 
ب��ع��د ق��ل��ق ال�����ش��ك��ان م��ن "رجل م��ري��ب ي��ق��ف ب��ا حراك 
يف  ال�����ربودة  ���ش��دي��دة  اأج�����واء  و���ش��ط  و�شادة"،  ويحت�شن 
"�شكاي نيوز"،  ولية ميني�شوتا الأمريكية. ووفقا ملوقع 
تلقى مركز ال�شرطة مدينة جوردان، �شمايل ميني�شوتا، 
يحمل  م�شبوه  "رجل  روؤي���ة  ع��ن  يبلغهم  هاتفيا  ات�شال 
خمدة، ويقف من دون حراك"، ف�شا عن اأنه ل يرتدي 
ال����ربودة. لكن  ���ش��دي��دة  اأج����واء  ���ش��وى قمي�س خفيف يف 
ملوقع  و�شولهم  اكت�شفوا عند  الأمريكية  ال�شرطة  رجال 
مل�شقا بحجم  كونه  على  يعدو  ل  اأن��ه  امل��زع��وم،  ال��رج��ل 
يحمل  ل�شخ�س  امل��ق��وى  ال����ورق  م��ن  م�شنوعا  الإن�����ش��ان 
م��ا. وتبني لحقا  ل�شركة  دع��اي��ة  اأن��ه  يبدو  و���ش��ادة، فيما 
املليونري  ه��و  العماق  املل�شق  على  املطبوع  ال��رج��ل  اأن 
بيلو"  "ماي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  لينديل،  مايك 
الو�شائد عالية اجل��ودة. و�شخر مركز  املخت�شة ب�شناعة 
ال�شرطة من املو�شوع الطريف بن�شر حمتوى املكاملة على 
"املكاملة  وكتب:  "في�شبوك"،  مبوقع  الر�شمية  �شفحته 
املف�شلة اليوم". و�شاهم ت�شاقط الثلوج الغزيرة يف ولية 
ميني�شوتا يف انعدام الروؤية يف اخلارج، مما جعل املل�شق 

الكبري يبدو وكاأنه رجل حقيقي و�شط الثلوج.
اإىل  فرباير  يف  ميني�شوتا  يف  احل���رارة  درج��ة  وانخف�شت 
كم  �شجل  كما  ال�شفر،  درج��ة مئوية حتت   20 اأق��ل من 

الثلوج املت�شاقطة على الولية رقما قيا�شيا.

�صفر بحقائب  �صلحفاة   1500
1532 �شلحفاة  ا�شتطاعت ال�شلطات الفليبينية اأن تنقذ 
اأطرافها  ربطت  اأن  بعد  لل�شفر،  حقيبتني  يف  حمبو�شة 
األف يورو   76 اإىل  لكي ل تهرب. قيمة ال�شاحف ت�شل 
يف ال�شوق ال�شوداء وال�شلطات تعد باأن ترجعها اإىل بيئتها 

الطبيعية. جيما ت�سان خالل ح�سورها العر�ص االأول لفيلم Captain Marvel يف هوليوود، كاليفورنيا.  ا ف ب

قاعة فل�صطينية حتتفظ 
بعبق ما�صيها ال�صينمائي 
كا�شيكية  اأف��ام  مل�شقات  تنت�شر 
قاعة  م����ن  الأع�����ل�����ى  ال���ط���اب���ق  يف 
للمنا�شبات  ح��ن��ون  ال��رح��ي��م  ع��ب��د 
طولكرم  م���دي���ن���ة  يف  والأف������������راح 
ما�شي  على  لت�شهد  الفل�شطينية 
امل��ب��ن��ى ال����ذي ك����ان ي��وم��ا م���ن دور 
ال��ع��ر���س ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي ال��ق��ل��ي��ل��ة يف 

ال�شفة الغربية املحتلة.
عام  ال�����ش��ي��ن��م��ا  دار  ح���ن���ون  و���ش��ي��د 
من  ع�����ام�����ني  ق����ب����ل  اأي   1965
لل�شفة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  الح���ت���ال 

الغربية يف حرب عام 1967.
واأُغ�����ل�����ق�����ت ال����������دار ب����ع����د ان�������دلع 
الأوىل  الفل�شطينية  الن��ت��ف��ا���ش��ة 
���ش��د الح���ت���ال الإ���ش��رائ��ي��ل��ي عام 
1987 واأعيد فتحها لفرتة وجيزة 
عام 1994 مع توقيع اتفاق موؤقت 
"60 عاما"  لل�شام. وحول حنون 
"قاعة  اإىل  ذل��ك  بعد  ال�شينما  دار 
واحلفات  ل��ل�����ش��ي��ن��م��ا  الأن���دل�������س 
واملنا�شبات ال�شعيدة" لكنه احتفظ 
التي  ال�شينمائي  العر�س  باأجهزة 
الأفام  و�شرائط  ت�شغيلها  توقف 
ال���ذي ع���ادة ما  يف الطابق الأع��ل��ى 
يطلب �شيوف الأفراح اإلقاء نظرة 
عليه. ومل�شقات الأفام املوجودة 
ترجمة  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ط���اب���ق  ه����ذا  يف 
الهندية  الأف����ام  ع��ربي��ة لأ���ش��م��اء 
ي�شرتي  ح��ن��ون  وك���ان  وال�شينية. 
اإ�شرائيل  م��ن  الأج��ن��ب��ي��ة  الأف�����ام 

والأفام العربية من الأردن.
وقال حنون "زي ما ال�شينما كانت 
ال�شفة  يف  ال�شينما  دور  اأول  م��ن 
اأول واح��د يفتح  اأن��ا كنت  الغربية، 
يعملوا  النا�س  م�شان  اأف��راح  �شالة 

حفاتهم فيها".

اإنقاذ اأهم موقع اأثري يف االإ�صكندرية
اإىل  انتهت احلكومة امل�شرية من برنامج يهدف 
عام،   2000 اأثرية عمرها  على منطقة  احلفاظ 
تعد املوقع الأهم يف حمافظة الإ�شكندرية، لكنها 

عانت يف مواجهة ارتفاع من�شوب املياه اجلوفية.
املياه  من�شوب  تخفي�س  م�����ش��روع  اأع��م��ال  وك��ان��ت 
بداأت  الأث��ري��ة  ال�شقافة  ك��وم  مبنطقة  اجلوفية 
يف نوفمرب 2017، بدعم من الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية "يو اإ�س اإيد"، و�شم 6 م�شخات 

ل�شرف املياه.
وت���ع���دُّ م��ن��ط��ق��ة م��ق��اب��ر ك����وم ال�����ش��ق��اف��ة ال���ت���ي مت 
العمارة  اأم���ث���ل���ة  اأه�����م   ،1900 ع����ام  اك��ت�����ش��اف��ه��ا 
اجلنائزية الرومانية، وقد حفرت بعمق 3 طوابق 
حتت الأر�س، وكانت ت�شتخدم يف الن�شف الثاين 
ا�شتخدامها  وا�شتمر  امليادي،  الأول  القرن  من 
اإليها  اأ�شيفت  حيث  امليادي  الرابع  القرن  حتى 

العديد من الدهاليز وفتحات الدفن.
امل�شرية  الأ���ش��ال��ي��ب  م��ن  م��زي��ج��ا  يجمع  وامل��ع��ل��م 
والإيطالية واليونانية، ويتكون من جمموعة من 

العائات  الأر���س لدفن  3 مقابر �شخرية حتت 
الرية.

ويف عام 1985 اأطلقت ال�شلطات امل�شرية برناجما 
لتخفي�س املياه اجلوفية عرب نظام �شخ دائم، اإىل 
اأن وافقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يف 

2015 على متويل حتديث هذا الربنامج.
وق���ال وزي���ر الآث����ار امل�����ش��ري خ��ال��د ع��ن��اين اأثناء 
عمل  يتم  اأن  ف���ورا  "طلبنا  ال��ربن��ام��ج:  ان��ط��اق 
م�شاألة  من  ننتهي  لكي  ال�شقافة  كوم  يف  م�شروع 
اأكر من  املنطقة منذ  التي تهدد  املياه اجلوفية 
ال�شت�شاري  نيكولز  ت��وم��ا���س  وق���ال  عام".   100
الهند�شي الأمريكي الذي �شارك يف امل�شروع: "اإنه 
والهند�شة  الآث���ار  علم  بني  يجمع  فريد  برنامج 
امل�شرية  املواقع  من  العديد  وتتعر�س  املدنية". 
املياه  من�شوب  ارت��ف��اع  ب�شبب  للتهديد  القدمية 
اجلوفية، مما ي�شعف اأ�ش�س املعامل املهمة، مبا يف 
ذلك معبد الكرنك يف الأق�شر وه�شبة اأبو الهول 

يف اجليزة.

�صلمى حايك تك�صف 
موعد فيلمها اجلديد

ن�شرت النجمة العاملية ذات الأ�شول اللبنانية �شلمى حايك عرب ح�شابها 
اخلا�س على اأحد مواقع التوا�شل الجتماعي الإعان الدعائي لفيلمها 
 ،"The Hummingbird Project" عنوان  يحمل  ال��ذي  اجلديد 

ومن املقرر اأن يعر�س يف 15 من �شهر اآذار.
فيلمي  م��ن  �شغري  "مقطع  قائلة:   الإع���ان  ه��ذا  على  �شلمى  وعلقت 
"The Hummingbird Project" الذي يعر�س يوم 15 اآذار، اآمل 

اأن ت�شتمتعوا به".
ونال الفيديو اإعجاب الآلف من املتابعني املت�شوقني لعر�س الفيلم.


