
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

   

املقد�صيون يتحدون االحتالل وي�صلون يف »باب الرحمة« 
ع�سرات اجلرحى يف جمعة »املراأة الفل�سطينية« بغزة

•• القد�س-غزة-وكاالت:

�أم�س  �إعالمي يف �لأوق��اف �لإ�سالمية بالقد�س �ملحتلة  قال م�س�ؤول 
�جلمعة، �إن �أكرث من 40 �ألف م�سل �أدو� �سالة �جلمعة يف �مل�سجد 

�لأق�سى.
كما �أدى مئات �مل��طنني �ل�سالة يف منطقة م�سلى باب �لرحمة، رغم 

�إجر�ء�ت �لحتالل �مل�سددة، وكذلك يف منطقة باب �لأ�سباط.
�ل�سم�د  �سخرة  على  �ستف�سل  �لحتالل  �سيا�سات  �أن  خطيب  و�أك��د 
يتعر�س�ن  �ل��ذي��ن  و�ل�سامدين  �ملقد�سيني  و�سخرة  �لفل�سطينية 

لعتد�ء�ت خمتلفة من قبل ق��ت �لحتالل.
�عتد�ء�ت  م��ن  �لق�����س��ى  �مل�سجد  ل��ه  يتعر�س  م��ا  �إن���ه ويف ظ��ل  وق���ال 
و�ق��ت��ح��ام��ات ي���م��ي��ة، ويف ظ��ل ح��م��الت �لإب���ع���اد و�لع���ت���ق���ال، ومنع 
�مل��طنني من �ل�سالة يف �لأق�سى، ن�ؤكد �أّن �لقد�س عربية �إ�سالمية، 

وهي مهبط �لأنبياء و�لر�سل وقبلة �مل�سلمني �لأوىل.
�مل�سجد  عن  �ملد�فعني  �ملر�بطني  �ملقد�سيني  �لأق�سى  خطيب  وحّيا 

�لق�سى بجميع م�ساحاته وم�سلياته وكل �سرب فيه.
�جلمعة،  �أم�����س  �لفل�سطينيني،  �ل�سبان  م��ن  ع��دد  �أ�سيب  ذل��ك،  �إىل 
بر�سا�س �لحتالل �لإ�سر�ئيلي، خالل م�ساركتهم يف م�سرية »جمعة 
�ملر�أة �لفل�سطينية« �سمن �جلمعة �ل� 50 من م�سري�ت �لع�دة وك�سر 

�حل�سار على حدود قطاع غزة.
وذكرت وز�رة �ل�سحة بغزة، �أن خم�سة �سبان �أ�سيب�� بجروح خمتلفة 

بر�سا�س �لحتالل على حدود قطاع غزة.
و��ستنكرت �ل�سحة تعّمد جن�د �لحتالل ��ستهد�ف �لط��قم �لطبية 
خالل عملها �سرق قطاع غزة، حيث �أ�سيب م�سعف �لإغاثة �لطبية، 

حممد �أب� جزر )24 عاًما( بقنبلة غاز يف �ل�جه �سرق خاني�ن�س.
بجروح  �أح��ده��م  �أ�سيب��،  �ل�سبان  م��ن  ع��دد  �إن  طبي،  م�سدر  وق��ال 
جن�ب  خاني�ن�س  �سرق  �لبطن  يف  بر�سا�سة  �إ�سابته  ج��ّر�ء  خطرية 

قطاع غزة. م�سرًي� �إىل �أن �ثنتني من �لإ�سابات وقعت �سرق غزة.
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عزى فى وفاة حممد علي �صنجل

حممد بن را�سد يح�سر اأفراح ال�سركال
•• دبي-وام:

ح�سر �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكت�م 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل�زر�ء حاكم دبي 
»رعاه �هلل« حفل �ل�ستقبال �لذى �أقامه �ل�سيد عي�سى 
زفاف  مبنا�سبة  �ل�����س��رك��ال  �للطيف  ع��ب��د  ب��ن  ن��ا���س��ر 

كرمية  �ىل  �ل�سركال  عي�سى  بن  �حمد  نا�سر  حفيده 
�ل�سيد �سيف حممد بن �حمد بن �سليمان.

حممد  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  ق��دم  �أخ���رى  جهة  م��ن 
بن ر��سد �آل مكت�م نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل���زر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�جب �لعز�ء فى وفاة 

�ملرح�م حممد علي �سنجل.      )�لتفا�سيل �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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حممد بن ر��سد خالل ح�س�ره �أفر�ح �ل�سركال  )و�م(

�وربان �ملتمرد

تقرير حقوقي يعّري احلوثيني و»احل�صار االأطول يف التاريخ«

ال�سعودية تعرت�ض طائرة حوثية م�سرية باجتاه اأبها
•• ع�صري-عوا�صم-وكاالت:

خم�سة  �إ�سابة  �م�س  �ل�سع�دي  �ملدين  �لدفاع  �أعلن 
�سظايا  �سق�ط  �إثر  �م��ر�أة  بينهم  �أ�سخا�س مدنيني 
�مللي�سيا  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  ب����دون ط��ي��ار  �ع���ر�����س ط��ائ��رة 

�حل�ثية باجتاه �أبها.
وق���ال �مل��ت��ح��دث �لإع��الم��ي مل��دي��ري��ة �ل��دف��اع �ملدين 
"�إن فرق  مبنطقة ع�سري �لعقيد حممد �لعا�سمي 
�لدفاع �ملدين با�سرت �سباح �م�س �جلمعة بالغا عن 
�سق�ط �سظايا �عر��س طائرة بدون طيار �أطلقتها 
�إير�ن  م��ن  �مل��دع���م��ة  �لإره��اب��ي��ة  �حل�ثية  �مللي�سيا 
عنه  نتج  مما  �أبها  مبدينة  �سكنية  منطقة  باجتاه 
�سع�ديني  �أرب��ع��ة  مدنيني  �أ�سخا�س  خم�سة  �إ�سابة 

بينهم �مر�أة، ومقيم من �جلن�سية �لهندية.
و�أ�ساف �ملتحدث �أن �ست مركبات وعدد من �ملنازل 
با�سرت  وق��د  ومت��سطة  طفيفة  لأ���س��ر�ر  تعر�ست 
�ملعتمدة يف مثل  �لإج���ر�ء�ت  تنفيذ  �ملعنية  �جلهات 

هذه �حلالت.
و�لتاأهيل  �ملعل�مات  مركز  ك�سف  �خ��ر  �سعيد  على 
حلق�ق �لإن�سان، ت�ثيق �آلف �لنتهاكات و�جلر�ئم 
�مل��لية لطهر�ن  �رتكبتها ميلي�سيات �حل�ثي  �لتي 

يف تعز منذ بدء �لأزمة.
�لأط�ل  �حل�سار  »تعز..  ب�  �ملعن�ن  �لتقرير  و�سلط 
ملي�سيا  ح�سار  على  �ل�س�ء  )�سلط(  �ل��ت��اري��خ«،  يف 

نهاية  ي�ما حتى   1441 للمدينة خالل  �حل�ثي 
يناير �ملا�سي، وه� �أط�ل ح�سار يف تاريخ �حلروب 

ماز�ل م�ستمر� حتى �لي�م.
وبح�سب �لتقرير �لذي ن�ق�س على هام�س �لدورة �ل� 
40 ملجل�س حق�ق �لإن�سان يف جنيف، فقد ��ستطاع 
 27607 ن��ح���  ت���ث��ي��ق  للمركز  �مل��ي��د�ين  �ل��ف��ري��ق 
 3279 �إىل  نح�  �لقتلى  فيما و�سل عدد  �نتهاكا، 

�مر�أة. مدنيا؛ بينهم 714 طفال و 402 
وحتتل تعز �سد�رة �لأرقام يف عدد �جلرحى باليمن 
�آلم �جل��رح��ى �حل�����س��ار �حل�ثي  وي�����س��اع��ف  م��ن 
�مل��ط��ب��ق ع��ل��ى م��دي��ن��ة ت��ع��ز �لأم����ر �ل����ذي ف��اق��م من 
حيث  مثيل  له  ي�سبق  مل  ب�سكل  �مل��اأ���س��اوي  و�سعهم 
بلغ عدد �جلرحى 16402 مدنيا بينهم 1756 

طفال وطفلة و 249 �مر�أة.
ت��ع��ز خالل  �ملختطفني يف حم��اف��ظ��ة  ع���دد  وو���س��ل 
 2015 مار�س   21  ( من  �ملمتدة  ي�ما   1441
مدنيا،   221 ن��ح���   )  2019 ي��ن��اي��ر   31 وح��ت��ى 
منهم.   196 �حل�����ث����ي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  �خ��ت��ط��ف��ت 
و�ختطف م�سلح�ن خارج �إطار �لدولة 17 �آخرين 

وقام جمه�ل�ن باختطاف 8 مدنيني.
و�أورد �لتقرير �أن ما يزيد من حجم �ملعاناة ه� عدم 
�لتفات �لعامل لهذه �ملاأ�ساة، على �لرغم من فد�حة 
�نقالبها على  به ميلي�سيات �حل�ثي منذ  تق�م  ما 

�ل�سلطة �ل�سرعية يف �لبالد.

ت�صيري دوريات باإدلب.. تركيا يف الداخل ورو�صيا باخلارج

خميم الهول يفي�ض بالنازحني وتدفق اأكرث من 62 األفًا
•• عوا�صم-وكاالت:

نزح��  �ألفاً   62 من  �أك��رث  �أن  �جلمعة،  �أم�س  �ملتحدة،  �لأمم  �أعلنت 
�س�ريا  �لرهابي يف  »د�ع�س«  لتنظيم  �آخر جيب  �لقتال ح�ل  ب�سبب 
5200 و�سل�� يف �لفرة  تدفق�� على خميم �له�ل يف �س�ريا و�أن 

من �خلام�س �إىل �ل�سابع من مار�س �آذ�ر، ومن �ملت�قع ت��فد �ملزيد.
طاقته  جت���اوز  �ل��ه���ل  »خم��ي��م  �أن  �ل��دول��ي��ة  للمنظمة  تقرير  وذك���ر 
فرد.  �ألف   62 فيه حالياً  �ملقيمني  يبلغ عدد  �إذ  بكثري  �ل�ستيعابية 
�أكرث من %90 من �ل��فدين �جلدد من �لن�ساء و�لأطفال. ميثل 
�لعمر  من  ع�سرة  �لثانية  دون   23% �لعظمى،  �لأغلبية  �لأطفال 

رويرز. وفق  �خلام�سة«،  �سن  دون  و12% 
عند  وحميطها،  �لباغ�ز  م��ز�رع  منطقة  مت�سيط  عمليات  وت�ستمر 
دير  ريف  من  �ل�سرقي  �لقطاع  يف  �لفر�ت  لنهر  �ل�سرقية  �ل�سفاف 
�لزور، بانتظار �نطالق معركة �حل�سم �لأخرية من قبل ق��ت �س�ريا 

�لدميقر�طية �سد �آخر معاقل »د�ع�س«.
ه��ذ� وق��ال وزي��ر �ل��دف��اع �ل��رك��ي خل��سي �أك���ار، �أم�����س �جلمعة، �إن 

خارج  �حل��دودي��ة  �ملنطقة  يف  �لي�م  عملها  �ستبا�سر  رو�سية  دوري���ات 
منطقة �إدلب يف �س�ريا، يف حني �أن دوريات تركية �ستق�م بدوريات يف 

�ملنطقة منزوعة �ل�سالح يف منطقة خف�س �لت�سعيد.
ونقلت وكالة �لأنا�س�ل عن �أكار ق�له: نن�سق مع رو�سيا و�إير�ن ب�ساأن 
�إدلب وتفاهم �س�ت�سي �ساهم يف منع كارثة �إن�سانية كبرية، م�ؤكد� �أن 
تز�ل  �إدل��ب ل  يف  �ملتطرفة  و�ملجم�عات  �ملعار�سة  بني  �لفرز  عملية 

مت���سلة.
�إدل��ب تعد خط�ة هامة  �أن �لدوريات �لركية و�لرو�سية يف  و�عترب 
حلفظ �ل�ستقر�ر ووقف �إطالق �لنار، وختم قائال:�عتبار� من �لي�م 

ز�لت بع�س �لتهديد�ت �ملتعلقة باملجال �جل�ي لإدلب وعفرين.
من جانبها، �أفادت م�سادر ع�سكرية �س�رية معار�سة ببدء ت�سيري �أول 
دورية تركية بني نقاط �ملر�قبة �سمن منطقة خف�س �لت�سعيد يف 
�ملناطق �خلا�سعة ل�سيطرة �ملعار�سة �سمايل �س�ريا، حيث يت�قع �أن 

ت�سمل �لدوريات كل من �أرياف حماة وحلب و�إدلب وريف �لالذقية.
وتنت�سر �أكرث من 12 نقطة مر�قبة للق��ت �لركية �سمايل �س�ريا 
بنتها منذ  ق����ع��د ع�سكرية  و�إدل���ب وح��م��اة �سمن  م��ن حلب  ك��ل  يف 

املراأة الإماراتية اأ�سبحت منوذجا 
لنظرياتها باملنطقة والعامل

•• ال�صارقة-وام:

بالي�م  �لأحتفال  مبنا�سبة  �ل�سارقة  �إم��ارة  يف  �حلك�مية  �لدو�ئر  روؤ�ساء  من  عدد  �أك��د 
�مل��قع و قدرتها على حتقيق  �لعاملة يف جميع  �مل��ر�أة �لأمار�تية  �أهمية  �لعاملي للمر�ة 
و  جمتمعها  يف  م���ؤث��ر�  عن�سر�  لت�سبح  �لعاملية  و  �ملحلية  �مل�ست�يات  على  �لنجاحات 

من�ذجا حتتذي به ن�ساء �لعامل.
�أن  �ل�سارقة  يف  �لعمل  معايري  تط�ير  هيئة  رئي�س  �لق�سري  ي��سف  �سامل  �سعادة  و�أك��د 
روؤية �لقيادة �لر�سيدة مكنت �ملر�أة من �لنه��س بفكرها وعملها من �أجل �خلري و�لنجاح 
لأ�سرتها وجمتمعها ووطنها ومنحها جماًل �أو�سع لتحمل م�س�ؤولياتها يف جميع م��قع 

�لعمل لتك�ن عن�سر�ً م�ؤثر�ً وم�ساهماً فاعاًل يف حتقيق �لتنمية �ل�ساملة.
و�أ�سار �سعادته �إىل �أن �ملر�أة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أ�سبحت من�ذجاً لنظري�تها 
و�لطبيبة  و�ملعلمة  و�لقا�سية  و�ل�سفرية  و�لربملانية  �ل���زي��رة  فهي  و�ل��ع��امل  باملنطقة 
و�ملحامية و�لإعالمية وهي �حلا�سرة يف كل م��قع �لعمل و�لإنتاج بعد �أن �أثبتت قدرتها 

وكفاءتها يف حتقيق �لإجناز�ت �لتي يفتخر بها �ل�طن.               )�لتفا�سيل �س2(

قربه نار.. وبعده نار:
اأوربان يق�ّسم اليمني الأوروبي ليفر�ض �سطوته اأكرث

•• الفجر - جويل لو بافو�س - ترجمة خرية ال�صيباين

يف يناير 2000 ، طالبت عدة ت�سكيالت من �ليمني �لأوروبي ، منها �لحتاد 
من �أجل �لدميقر�طية �لفرن�سية حقبة بايرو، ��ستبعاد حزب �ل�سعب �لنم�ساوي 

بعد �أن طّبع مع �خلطيب �لبارع �لنازي �جلديد ي�رغ هايدر.
وبعد �سهر، تبنى �لحتاد عق�بات �سارمة �سد فيينا وحتالفها �لأزرق-�لأ�س�د ، 
�لذي عاد �إىل و�جهة �لأخبار مع �لثنائي �سيبا�ستيان ك�رتز وهاينز كري�ستيان 

�سر��س، على ر�أ�س �ل�سلطة �لي�م.                                 )�لتفا�سيل �س13(

بعد  مواطنني  حترر  م�سر 
اإي���ران يف  احتجازهما 

•• القاهرة-وكاالت:

�مل�سرية  �خل���ارج���ي���ة  �أع��ل��ن��ت 
عن  �لإف�������������ر�ج  يف  جن����اح����ه����ا 
م����������ط��������ن��������ني م�����������س�����ري�����ني 
بعد  ط����ه����ر�ن  �ح���ت���ج���زت���ه���م���ا 
�لإقليمية  �مل���ي���اه  دخ���ل��ه��م��ا 
مركب،  م��ن  على  �لإي��ر�ن��ي��ة 
ب��دون ت�سريح. وذك��رت وز�رة 
�خل��ارج��ي��ة �مل�����س��ري��ة، يف بيان 
»تكللت  ج���ه����ده���ا  �أن  ل���ه���ا، 
�لإف����������ر�ج عن  ب���ال���ن���ج���اح« يف 
�سبب  �إن  وق��ال��ت  �مل����ط��ن��ني، 
�حتجازهما ه� دخ�لهما »غري 
�لإقليمية  ل��ل��م��ي��اه  �ل�����س��رع��ي 
�لإير�نية«. و�أو�سحت �ل�ز�رة، 
يف وقت مبكر من �سباح �أم�س، 
�أن��ه��ا �أن��ه��ت ك��اف��ة �لإج�����ر�ء�ت 

�لقان�نية �خلا�سة بهما.
�مل��طنني  �أن  �إىل  و�أ�����س����ارت 
يف ح��ال��ة ج��ي��دة ب��ع��د �لإف����ر�ج 

عنهما.

حت��ط��م م��ق��ات��ل��ة ه��ن��دي��ة 
الباك�ستانية احل���دود  ق��رب 

•• نيودلهي-وكاالت:

ط��ائ��رة من  �أم�����س،  حتطمت، ظهر 
للق��ت  ت��اب��ع��ة   »21 »م��ي��غ  ط����ر�ز 
�جل�����ي����ة �ل���ه���ن���دي���ة ب���ال���ق���رب من 
�سمال  ر�ج�ستان  ولي��ة  يف  بيكانري 
متحدث  وق�������ال  �ل�����ب�����الد.  غ����رب����ي 
�لهندية،  �جل����ي���ة  �ل���ق�����ت  ب��ا���س��م 
على ت���ي��ر، �إن �ل��ط��ائ��رة ك��ان��ت يف 
�أن  بعد  وحتطمت  روتينية،  مهمة 
ف�ق  �جل���ي  �نحرفت عن جمالها 
ر�ج�ستان  ولي��ة  بيكانري يف  مدينة 
و�أو�سح  ب��اك�����س��ت��ان.  م��ع  �حل���دودي���ة 
�لقفز  ��ستطاع  �لطيار  �أن  �ملتحدث 

من �لطائرة و�لنجاة بنف�سه.
�أع���ل���ن���ت هيئة  �آخ��������ر،  م����ن ج���ان���ب 
عن  �لباك�ستانية  �مل���دين  �ل��ط��ري�ن 
على  بالكامل  �جل����ي  �مل��ج��ال  فتح 
�إغالقه يف  �لهند، بعد  �حل��دود مع 
27 فرب�ير �ملا�سي، وفتحه جزئيا 
ب��ع��ده��ا ب��ث��الث��ة �أي�����ام، ع��ل��ى خلفية 

�لت�تر بني �لبلدين.

احلزب احلاكم ينفي ا�صتقالة نواب وان�صمامهم لالحتجاجات
الآلف يحت�سدون يف »جمعة احل�سم« باجلزائر

•• اجلزائر-وكاالت:

�حت�سد �آلف �ملتظاهرين يف �لعا�سمة �جلز�ئرية فيما �أطلق عليه »جمعة 
ل�لية  ب�تفليقة  �لعزيز  عبد  �لرئي�س  تر�سح  على  �حتجاجا  �حل�سم«، 
�أم�س  �جلز�ئر،  يف  �حلاكم  �ل�طني  �لتحرير  جبهة  حزب  ونفى  خام�سة. 
على  �حتجاجا  ��ستقالتهم  قدم��  قد  ن��به  من  عدد  يك�ن  �أن  �جلمعة، 

تر�سح �لرئي�س عبد �لعزيز ب�تفليقة لعهدة خام�سة.
ن����ب يف جبهة  ��ستقالة   �إعالمية عن  تقارير  �لنفي عقب حديث  وج��اء 
�لتحرير �ل�طني من ع�س�ية �حلزب �حلاكم و�ن�سمامهم �إىل �لحتجاج 

على تر�سح  ب�تفليقة لعهدة خام�سة.
��ستقالتهم،   �ل��ن����ب قدم��  �أن  »�ل�����س��روق«،  ذك��رت  قناة  �سابق،  ويف وق��ت 
و�سط �حت�ساد �آلف �ملتظاهرين يف �لعا�سمة �جلز�ئرية فيما �أطلق عليه 

»جمعة �حل�سم«.
�آلف  ت����ف��د  �لقريبة  و�ل�����س����رع  �مل��رك��زي  �ل��ربي��د  �ساحة  �ساحة  و�سهدت 
�ملحتجني، فيما يت�قع �أن تف�ق هذه �لتجمعات �لتحركات �ملا�سية، ك�نها 

�أول جمعة بعد تر�سح ب�تفليقة ر�سميا رغما عن �إر�دة �ملحتجني.  
وعززت ق��ت �ل�سرطة ومكافحة �ل�سغب وج�دها يف �ساحة �لربيد �ملركزي 
و�لطرق �مل�ؤدية �إليها. و�أغلقت �ل�سلطات حمطات مرو �لأنفاق و�لر�م 
لقاء  �أك��رب  �لعا�سمة. وعقد �خلمي�س  و�إىل  م��ن  �ل��ق��ط��ار�ت  ك��ل  و�أوق��ف��ت 
حزبا  للمعار�سة �جلز�ئرية منذ بد�ية �حلر�ك، و�سارك به ممثل�ن ل�15 

�سيا�سيا، �إ�سافة �إىل 35 �سخ�سية وطنية و4 متثيالت نقابية.
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�سد يعزي يف وفاة 

حممد علي �سنجل
•• دبي -وام: 

قدم �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكت�م نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�زر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�جب �لعز�ء فى وفاة �ملرح�م حممد علي �سنجل.

جاء ذلك خالل زيارة �سم�ه ير�فقه �سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير عام د�ئرة �لت�سريفات 
و�ل�سيافة فى دبي �ىل جمل�س عز�ء �ملرح�م فى منطقة �ل�سفا فى دبي بعد ظهر �م�س.

وقدم �سم�ه �سادق �لعز�ء و�مل���ساة �ىل �جنال وذوى �لفقيد ر�جيا �هلل تبارك وتعاىل �ن 
يتغمد و�لدهم ب���سع رحمته ور�س��نه وي�سكنه ف�سيح جناته.

حممد بن را�سد يح�سر اأفراح ال�سركال
•• دبي-وام:

ح�سر �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكت�م نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل���زر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« حفل �ل�ستقبال �لذى �قامه 
حفيده  زف��اف  مبنا�سبة  �ل�سركال  �للطيف  عبد  ب��ن  نا�سر  عي�سى  �ل�سيد 
نا�سر �حمد بن عي�سى �ل�سركال �ىل كرمية �ل�سيد �سيف حممد بن �حمد 

بن �سليمان.
منطقة  فى  �لريا�سي  �ل�سركال  جممع  فى  �قيم  �ل��ذى  �حلفل  ح�سر  كما 
�ملزهر فى دبي �أم�س �سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير عام د�ئرة �لت�سريفات 

و�ل�سيافة فى دبي وعدد من �عيان �لبالد و�قارب �لعرو�سني.
�آل مكت�م لآل �ل�سركال  وقد بارك �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
�سعيدة  حياة  لهما  متمنيا  �لعرو�سني  �سم�ه  وهناأ  �فر�حهم  �سليمان  و�ب��ن 

مكللة بالرفاه و�لبنني.

الإمارات ت�ست�سيف العامل مع بدء اأكرب برنامج تبادل ثقايف يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا
•• اأبوظبي -وام:

 2019 �أب�ظبي  بد�ت �للجنة �ملنظمة لالأوملبياد �خلا�س �لألعاب �لعاملية 
�أم�س �جلمعة  فعاليات برنامج �ملدن �مل�سيفة �ملر�فق لالأوملبياد �أكرب برنامج 
 11 حتى  ي�ستمر  �ل��ذى  �إفريقيا  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  يف  ثقايف  تبادل 
�ملنظمة  و�للجان  �ملجتمع  تنمية  بالتعاون مع وز�رة  مار�س �جل��اري وذلك 

لربنامج �ملدن �مل�سيفة يف كل مناطق �لدولة.
من  �سيف  �أل��ف   11 �مل�سيفة، يحل ما يقارب  �مل��دن  وم��ن خ��الل برنامج 
�لريا�سيني و�ملدربني و�أفر�د �لعائالت من �أكرث من 190 دولة يف �سيافة 
�لإمار�ت حيث ميثل هذ� �لربنامج �ملرحلة �لأوىل بالن�سبة لل�ف�د �لز�ئرة 
�ذ  �لعاملية  �لألعاب  للم�ساركة يف  �لإم��ار�ت  �إىل  و�لريا�سيني بعد و�س�لهم 

�لعريق يف  و�لتاريخ  �لدولة  بها  تزخر  �لتي  �لغنية  �لثقافة  يتعرف�ن على 
�لإمار�ت قبيل م�ساركتهم يف �لألعاب �لعاملية.

و�ل�سارقة وعجمان  ودب��ي  و�لعني  �أب�ظبي  يف  �أي��ام  �ل�ف�د ثالثة  ومت�سي 
�لإمار�تية  �لتقاليد  على  لتتعرف  و�لفجرية،  �خليمة  ور�أ���س  �لقي�ين  و�أم 

وطبيعة �حلياة �حلقيقية يف �لدولة.
ورئي�س  �ملجتمع  تنمية  وزي��رة  حميد  ب�  عي�سى  بنت  ح�سة  معايل  وقالت 
لالأوملبياد  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  يف  و�ملجتمع  �ل��ر�ث  جلنة  �إد�رة  جمل�س 
ويرقب�ن  �سعد�ء  �لإم���ار�ت  دول��ة  �جلميع يف  �ن  �لعاملية  �لألعاب  �خلا�س 
بلدهم  يف  بهم  للرحيب  ويتطلع�ن  �خلا�س،  �لأوملبياد  ريا�سيي  و�س�ل 

وجمتمعهم وبيتهم �لثاين.
و�أ�سافت معاليها �أن برنامج �ملدن �مل�سيفة يعد فر�سة ر�ئعة من �أجل تك�ين 

�لتي  و�لعائالت  و�ملدربني  �لريا�سيني  بني  �لعمر  ط��ل  ت�ستمر  �سد�قات 
�أبناء  �لإمار�تي و�سيم  �ملجتمع  تط�عت ل�ست�سافتهم، لنظهر للعامل قيم 
ز�يد، وحر�س �جلميع على جت�سيد �أف�سل ��ست�سافة لكافة �سع�ب �لعامل. 
و�أ�سافت معايل ح�سة بنت عي�سى ب�حميد �أن برنامج �ملدن �مل�سيفة ي�ساهم 
وتاأثريه  �خلا�س،  �لأوملبياد  ودور  �لذهنية  للتحديات  �أعمق  فهم  يف  ا  �أي�سً
�أنه  �أرج��اء �لدولة، ليدرك �جلميع  على �لأف��ر�د و�لأ�سر و�ملجتمع يف كافة 
�سخ�س  �أي  �أم��ام  عائًقا  ت�سكل  �أن  يج�ز  فال  �لتحديات،  حجم  ك��ان  مهما 
لإطالق قدر�ته كاملًة، وذلك ما ن�سعى له جميعاً يف م�سرية دمج ومتكني 

و�لرتقاء بطم�حات وتطلعات �أ�سحاب �لهمم.
�لعليا  �للجنة  رئي�س  �جلنيبي،  �هلل  عبد  حممد  م��ع��ايل  ق��ال  جانبه  م��ن 
�ملنظمة لالأوملبياد �خلا�س �لألعاب �لعاملية �أب�ظبي 2019 �إن �جلميع يف 

�لإمار�ت يفتح�ن �أب��بهم وقل�بهم من خالل برنامج �ملدن �مل�سيفة م�ؤكد� 
�أن هذ� �لربنامج ي�ساهم بالتعريف بطبيعة �حلياة يف �لإم��ار�ت، و�لعاد�ت 
و�لتقاليد فيها، وما تعرف به من كرم و�سيافة بني �لريا�سيني و�ملدربني 

قبل �نطالق �لأوملبياد �خلا�س �لألعاب �لعاملية �أب�ظبي 2019.
و�أ�ساف �أنه مع ت�جه �لريا�سيني و�ملدربني �إىل �ملجتمعات و�ملعامل �ل�سهرية 
روح  �لم���ار�ت  دول��ة  �ل��روح �حلقيقية يف  �سيالم�س�ن  فاإنهم  �لإم����ار�ت،  يف 
لقيم  وتر�سيخها  للعامل  �لدولة  �حت�سان  خالل  من  ز�يد  �مل�ؤ�س�س  �ل��لد 
�لتالحم و�لت�سامح، بغ�س �لنظر عن �للغة، و�لديانة و�جلن�سية وذلك قبل 
�ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  رعاية  حتت  يقام  �ل��ذي  �خلا�س  �لأوملبياد  �نطالق 
للق��ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أب�ظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�سلحة.

م�سوؤولون حكوميون : املراأة الإماراتية اأ�سبحت منوذجا لنظرياتها باملنطقة والعامل

وتدعم �ملر�أة �لإمار�تية لت�يل منا�سب قيادية يف �لدولة.
و قال نحن فخ�رون �لي�م بك�ننا �إحدى �لهيئات �ل�ستثمارية �مل�ؤثرة �لتي 
تتمتع  �لتي  �لن�سائية  كفاء�تها  بف�سل  ر�ئ��دة  �إجن��از�ت  متكنت من حتقيق 
مبهار�ت �إد�رية وقيادية �أ�سهمت يف تط�ير م�ساريع �لهيئة وت��سيع �آفاقها 

�مل�ستقبلية.
�لعمل  �لتميز من خالل  �ست���سل م�سريتها نح�  »�سروق«  �أن  �إىل  �أ�سار  و 
على �لبحث عن منهجيات جديدة لتط�ير قدر�ت �لق�ى �لعاملة �لن�سائية 
يف �لهيئة وتي�سري �لفر�س �ملالئمة لهّن لتحقيق �لنجاح �س��ء يف �ل�سارقة 

�أو يف خمتلف �أنحاء �لدولة.

�ملعروف و�لعر�ف  �أجمل من ذكر  لي�س هناك  �مل�سلم  و�أ�ساف  �لإم��ار�ت. 
باجلميل ومن �أهم ما نذكره يف هذ� �ملقام ف�سل �ملر�أة �لعاملة �لتي وقفت 
�مل�س�ؤولية �ل�طنية يف  �إىل جنب مع �لرجل لتحمل جزء�ً كبري�ً من  جنباً 
�لقطاعات  و�لتمّيز يف جميع  �لإب��د�ع  ق��ادرة على  و�أ�سبحت  و�لعمل  �لبناء 

�لتي تعمل فيها بكل كفاءة و�قتد�ر.
و تقدم �سعادة مرو�ن بن جا�سم �ل�سركال �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة �ل�سارقة 
لال�ستثمار و�لتط�ير »�سروق« مبنا�سبة ي�م �ملر�أة �لعاملي بال�سكر و�لتقدير 
للك��در �لن�سائية �لعاملة يف �لهيئة .. م�ؤكد� م���سلة �لعمل وفق منهجية 
ر��سخة وممار�سات تنم�ية فاعلة تعزز ثقافة �لتن�ع و�لتميز يف بيئة �لعمل 

•• ال�صارقة-وام:

�أكد عدد من روؤ�ساء �لدو�ئر �حلك�مية يف �إمارة �ل�سارقة مبنا�سبة �لحتفال 
و  �مل��قع  جميع  يف  �لعاملة  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  �أهمية  للمر�أة  �لعاملي  بالي�م 
لت�سبح  �لعاملية  و  �ملحلية  �مل�ست�يات  على  �لنجاحات  حتقيق  على  قدرتها 

عن�سر� م�ؤثر� يف جمتمعها و من�ذجا حتتذي به ن�ساء �لعامل .
�لعمل يف  �لق�سري رئي�س هيئة تط�ير معايري  �سامل ي��سف  �سعادة  �أك��د  و 
�ل�سارقة �أن روؤية �لقيادة �لر�سيدة مكنت �ملر�أة من �لنه��س بفكرها وعملها 
من �أجل �خلري و�لنجاح لأ�سرتها وجمتمعها ووطنها ومنحها جماًل �أو�سع 
لتحمل م�س�ؤولياتها يف جميع م��قع �لعمل لتك�ن عن�سر�ً م�ؤثر�ً وم�ساهماً 

فاعاًل يف حتقيق �لتنمية �ل�ساملة.
�أ�سبحت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �مل���ر�أة  �أن  �إىل  �سعادته  و�أ���س��ار 
و�ل�سفرية  و�لربملانية  �ل�زيرة  فهي  و�لعامل  باملنطقة  لنظري�تها  من�ذجاً 
و�لقا�سية و�ملعلمة و�لطبيبة و�ملحامية و�لإعالمية وهي �حلا�سرة يف كل 
م��قع �لعمل و�لإنتاج بعد �أن �أثبتت قدرتها وكفاءتها يف حتقيق �لإجناز�ت 

�لتي يفتخر بها �ل�طن.
و قال �سعادة �لدكت�ر عبد�لعزيز �مل�سلم رئي�س معهد �ل�سارقة للر�ث �أن ي�م 
�ملر�أة �لعاملي ميثل �حتفاًء عاملياً بالنجاحات �لتي حققتها �ملر�أة يف خمتلف 
تك�ن  ب��اأن  �مل�ستمر  و�لتز�مها  وه�يتها  تر�ثها  عن  �لتخلي  دون  �مل��ج��الت 
من  �ملعهد  م�ظفات  بذلته  ما  مثمناً  و�لعطاء...  �خلري  يف  فاعلة  �سريكة 
تفان و�إخال�س يف حفظ �مل�روث �ل�سعبي وتعزيز �له�ية �حل�سارية لدولة 

و�أعلن �أن �سروق ب�سدد تبني من�ذج جديد للتط�ير �ملهني يق�م على �أ�سا�س 
تغيري  بتحقيق  �لتز�منا  تعك�س  خط�ة  وهي  �لن�سائية  �لقياد�ت  ��ستقطاب 

�إيجابي يف ثقافة عمل �ملر�أة على �ل�سعيدين �لجتماعي و�ملهني.
و قال عبد �هلل بن خادم ع�س� جمل�س �إد�رة �جلمعية ومديرها �لتنفيذي 
لقد �أثبتت �ملر�أة ح�س�ر�ً كبري�ً ولفتاً و�سجلت ��سمها يف �سجالت �لب�سرية 
وم�سريتها و�أ�سحت عن��ناً عري�ساً لكل ما حتقق من �متياز�ت وجناحات 
للمر�أة �لعاملة �ملر�أة �لتي ت�سكل ن�سف �ملجتمع يف كل مكان وزمان ونعرب 
م��قع  كل  يف  و�ل��ب��ارز  �لكبري  لدورها  تقدير�ً  تقديرنا  عن  �ملنا�سبة  بهذه 

�لعمل و�لإنتاج ويف �لبيت و�لأ�سرة و�ملجتمع.
و �أو�سح �أنه يف ي�م �ملر�أة �لعاملي نت�جه باأ�سمى �آيات �ل�سكر و�لتقدير للقيادة 
�لحتاد  رئي�س  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سم�  �لإم��ار�ت  ولأم  �لر�سيدة 
�لن�سائي �لعام رئي�س �ملجل�س �لأعلى لالأم�مة و�لطف�لة �لرئي�س �لأعلى 
�سم�  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سم�  �ساحب  ولقرينة  �لأ�سرية  �لتنمية  مل�ؤ�س�سة 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  بنت  ج��هر  �ل�سيخة 
�أ�سار  و  مرم�قة.  مكانة  �مل��ر�أة  حققت  جه�دهما  فبف�سل  �لأ���س��رة  ل�س�ؤون 
�لأر�مل  �أ�سرة من   950 �إىل  �ل�سهرية  م�ساعد�تها  تقدم  �أن �جلمعية  �إىل 
و�لأيتام و�ملطلقات لتعينهن على ت�فري متطلبات �حلياة �لي�مية و�إعانتهن 
على �لعي�س �لكرمي حيث تق�م �جلمعية بتنفيذ م�ساريعها �لإنتاجية لالأ�سر 
�ملعيلة �إذ مت تدريب نح� 80 �سيدة من �لالجئات �ل�س�ريات يف لبنان على 
مهنة �خلياطة و�لتزيني و�لطبخ و�ل�سكرتارية  و�ملعل�ماتية و ت�فري فر�س 

�لعمل لهن .

ق�ساء اأبوظبي تبداأ اخلطوات التنفيذية لو�سع 
قائمة موحدة ل�سروط �سكن احل�سانة

•• اأبوظبي-وام:

�لتنفيذية  �أب�ظبي خط��تها  يف  �لق�ساء  د�ئ��رة  ب��د�أت 
�ملعتمدة  و�مل��ع��اي��ري  بال�سروط  م���ح��دة  قائمة  ل��سع 
وذلك  �حل�سانة  �سكن  و�سرعية  ب�سالحية  �خلا�سة 
وت�فري  �لناجزة،  �لعد�لة  لتحقيق  جه�دها  �إط��ار  يف 
�حلياة �لكرمية لأطفال �لعائالت �ملنف�سلة من خالل 
مل�سكن  و�جتماعية  و�سحية  فنية  م���سفات  �عتماد 

�حل�سانة.
�ملتخ�س�سة  �خل����ربة  ع��ق��دت جل���ان  �لإط�����ار  ه���ذ�  ويف 
�أب���ظ��ب��ي و�لعني،  ب��ال��د�ئ��رة ور���س��ت��ي عمل يف ك��ل م��ن 
و �سرعية م�سكن �حل�سانة  ملناق�سة معايري �سالحية 
وذلك بهدف تاأطري هذه �ملعايري وفق وثيقة معتمدة 

�ملكلفة مبعاينة وتقييم �سكن  �للجان  ومرجعية لدى 
�حل�سانة بتكليف من حماكم �لأح��ل �ل�سخ�سية، مبا 
ي�سهم يف ت�حيد و�ت�ساق �ل�سروط �لقان�نية �ل��جب 

ت��فرها يف �سكن �حل�سانة.
حق�ق  مكتب  عن  ممثلني  بح�س�ر  �ل�ر�ستان  ناق�ست 
�ملقرحات  �أه��م  �أب�ظبي،  يف  �لق�ساء  بد�ئرة  �لإن�سان 
�حل�سانة،  �سكن  يف  �أ�سا�سية  تعدُّ  �لتي  �ملعايري  ح���ل 
�ل��ل��ج��ان م��ع �لأخذ  ل��ه��ذه  م��ن و�ق���ع �خل���ربة �لعملية 
بعني �لعتبار �ملعايري �لدولية وفق �ملعاهد�ت �لدولية 

حلق�ق �لإن�سان.
و �سدد �مل�سارك�ن على �سرورة مر�عاة �سكن �حل�سانة 
ملتطلبات �أ�سحاب �لهمم خا�سة �إذ� كان �أحد �مل�سم�لني 

يف حق �ل�سكن مبنزل �حل�سانة من هذه �لفئة.

اجتماع جمل�ض القيادات 
التنفيذية ب�سرطة دبي

•• دبي -وام:
ت����ر�أ�����س ����س���ع���ادة �ل����ل������ء ع���ب���د �هلل 
ل�سرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري  خليفة 
ملجل�س  �ل��������دوري  �لج���ت���م���اع  دب�����ي 
دبي  �سرطة  �لتنفيذية يف  �لقياد�ت 
حماية  م��در���س��ة  ��ست�سافته  �ل���ذي 
للربية و�لتعليم. ناق�س �لجتماع 
قر�ر�ت �لجتماع �ل�سابق و�لرب�مج 
و�خلطط �ملطروحة للتنفيذ و�آخر 
و��ستعر�س��  �لإد�ري����ة  �مل�ستجد�ت 
عدد� من �مل���سع �ملدرجة يف جدول 
�لعامة  �لإد�رة  وق��دم��ت  �لأع���م���ال 
�سيناري�هات  خم��رج��ات  للعمليات 
 2019 �آ�سيا  ك��اأ���س  بط�لة  ت��اأم��ني 
�مل�ستقبل  ��ست�سر�ف  مركز  ..وطرح 
ودع��������م �ت�����خ�����اذ �ل������ق������ر�ر خ����ارط����ة 
�مل�ساريع  م�����س��ت��ق��ب��ل  �����س���ت�������س���ر�ف 
قدمت  بينما  �ل��ق���ة  يف  للقطاعات 
نظام  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
�خلدمية  �سريف” للمركبات  “�أي 
للذكاء  �لعامة  �لإد�رة  و��ستعر�ست 
�لب�سرية  �مل����رد  نظام  �ل�سطناعي 
�جل����دي����د وخ���ط���ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذ وق����دم 
�سرحا  و�لإيجابية  �ل�سعادة  جمل�س 
ح�ل �لنم�ذج �لدمناركي لل�سعادة.

�لدكت�ر  �ل���ل�����ء  �لج��ت��م��اع  ح�����س��ر 
مدير  �مل����ن���������س�����ري  ع���ي���د  �أح�����م�����د 
�جلنائية  ل���الأدل���ة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
وع��ل��م �جل��رمي��ة و�ل���ل�����ء ع��ب��د �هلل 
�لعامة  �لإد�رة  مدير  �لغيثي  علي 
و�لط��رئ  و�ملن�ساآت  �لهيئات  لأمن 
ومر�كز  ع���ام���ة  �إد�ر�ت  وم���دي���ري 

�سرطة.

املراأة وم�سوؤولية امل�ساواة  حما�سرة لل�سيخة 
�سما بنت حممد بن خالد 

•• العني-وام:

�لتقت �ل�سيخة �لدكت�رة �سما بنت حممد بن خالد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
يف  �لتعليمية  و  �لثقافية  نهيان  �آل  خالد  بن  �ل�سيخ حممد  م�ؤ�س�سات  �إد�رة 
�ملقهى �لرب�ي مبركز �ل�سيخ حممد بن خالد �آل نهيان �لثقايف نخبة من 
�لذي  للمر�أة  �لعاملي  �لي�م  مبنا�سبة  �لرب�ية  �لقياد�ت  و  �ملجتمع  �سيد�ت 

ي��فق �لثامن من مار�س من كل عام .
و �أد�رت �ل�سيخة �سما ح��ر� فكريا من خالل حما�سرة حتت عن��ن “ �ملر�أة 
وم�س�ؤولية �مل�ساو�ة “ ��ستهدفت حماورها معنى �مل�ساو�ة و ن�ع �حلرية �لتي 
ترغب بها �ملر�أة وما لها من حق�ق وما عليها من و�جبات يف �س�ء �لعرف 
�ل�سالمي حفظ  �لدين  �أن  �سم�ها  �أك��دت  و   . و�لتقاليد وغريها  و�لعاد�ت 
للمر�أة حق�قها فيما كفلت �لدولة و�لقيادة �لر�سيدة لها جميع �حلق�ق �لتي 

ت�فر لها �حلياة �لكرمية علميا و�جتماعيا وقياديا و�قت�ساديا وغريها .
و�سهدت �ملحا�سرة طرح �لعديد من �لأفكار ح�ل �مل�ساو�ة .. و �أكدت �ل�سيخة 
�سما يف هذ� �ل�سدد �أن �لدولة �سنت �لق��نني �لتي كفلت �مل�ساو�ة بني �لرجل 

و�ملر�أة .. م��سحة �أن �ملر�أة م�س�ؤولة عن تربية �لأجيال .
“ ثقافة  بعن��ن  ج��دي��دة  م��ب��ادرة  �سما  �ل�سيخة  �أطلقت  ذ�ت��ه  �ل�سياق  يف  و 
�لأ�سر  ت�عية  بغر�س  �جله�د  تكاتف  �إىل  �حل�س�ر  فيها  “ دع��ت  �لالعنف 

و�لأفر�د دعما ل�ج�د جمتمع مت�سامح .
�ملبادرة  �ملعززة لنجاح  �ل��سائل  �لأ�ساليب و  �أكدت �سرورة طرح �لأفكار و  و 
�لثقافية  نهيان  �آل  خالد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  م�ؤ�س�سات  ب��ر�م��ج  طريق  ع��ن 

و�لتعليمية وذلك نظر� لأهمية �مل��س�ع و�أثره على �أفر�د �ملجتمع .
و  �للقاء كان ممتعا  �أن  �أك��دن  و  �سما  �ل�سيخة  �مل�ساركات على جه�د  �أثنت  و 

�أفرز ح��ر� مثمر� .
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اأخبـار الإمـارات

احتفاًء بكوريا الدولة �صيفة �صرف املهرجان

انطالق فعاليات مهرجان اأبوظبي 2019 مع فرقة الباليه الكورية الوطنية يف العر�ض ال�ستثنائي لرائعة »جيزيل«

�سفارة الدولة حتتفي بالبعثة الرومانية 
امل�ساركة يف الأوملبياد اخلا�ض

ا�سحاب الهمم ي�سنعون 10 اآلف حقيبة لتوزيعها على زمالئهم فى اأوملبياد اأبوظبي

•• بوخار�صت -وام:

�قامت �سفارة �لدولة لدى رومانيا يف مقرها بالعا�سمة 
�لرومانية  �لبعثة  لت�سجيع  ��ستقبال  حفل  ب�خار�ست 
�مل�ساركة يف فعاليات �لألعاب �لعاملية لالأوملبياد �خلا�س 
من  �لفرة  خ��الل  �أب�ظبي  يف  �لدولة  ت�س�سيفها  �لتي 

�جلاري. مار�س   21 �ىل   14

و رحب �سعادة �لدكت�ر �أحمد عبد �هلل �سعيد �ملطرو�سي 
���س��ف��ري �ل���دول���ة ل���دى روم��ان��ي��ا وم��ه��ره ع��ل��ي �ل�����س��اي��ع - 
دبل�ما�سية بال�سفارة بالريا�سيني �لرومان �مل�ساركني يف 

�لأوملبياد �خلا�س و�ل�فد �ملر�فق لهم .
و  �لت�فيق  �لرومانية  للبعثة  �ل�سفري  �سعادة  متنى  و 
حتقيق نتائج جيدة يف �حلدث �لعاملي �لذي ينظم لأول 

مرة يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا.

•• العني -وام:

قام منت�سب� م�ؤ�س�سة ز�يد �لعليا للرعاية �لن�سانية وذوي 
�أع�ساء  �إخ����ن��ه��م  بت�سليم  �م�����س  �خل��ا���س��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 
�لوملبياد  حقيبة  �خل��ا���س  لالأوملبياد  �لإم����ار�ت  منتخب 
�لت�سميم  با�ست�دي�  باأيديهم  ت�سنيعها  مت  �لتي  �خلا�س 

ب�ر�س �لتاأهيل �ملهني بامل�ؤ�س�سة.
ح�سر ت�سليم �حلقائب �سعادة عبد�هلل �حلميد�ن �لأمني 
و�سعادة  �لن�سانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  مب�ؤ�س�سة  �لعام 
���س��ع��ي��د ���س��ي��ف �ل��ن��ي��ادي رئ��ي�����س ب��ع��ث��ة م��ن��ت��خ��ب �لإم�����ار�ت 
لالأوملبياد �خلا�س وعدد من �مل�سئ�لني و�ع�ساء منتخب 

�لإمار�ت لالأوملبياد �خلا�س.
تعترب  �ن هذه �حلقائب  �سعادة عبد�هلل �حلميد�ن  وق��ال 
�خلا�س  �لأومل��ب��ي��اد  �ب��ط��ال  �إىل  ت�سليمها  يتم  دف��ع��ة  �ول 
ت�سنيعها  مت  حقيبة  �لآف  ع�سرة  �أ���س��ل  م��ن  �لم���ار�ت���ي 
يف  �مل�ساركني  على  لت�زيعها  �مل�ؤ�س�ّسة  منت�سبي  قبل  من 
 »2019 »�أب�ظبي  �خلا�س  لالأوملبياد  �لعاملية  �لأوملبياد 

و�لفني  �لإد�ري  للطاقم  وت��ق��دي��رة  �سكره  ع��ن  و�أع���رب   .
لهذ�  تنظيمه  على  �خلا�س  لالأوملبياد  �لم���ار�ت  ملنتخب 
�إىل  �حلقائب  بقية  �إر���س��ال  �سيتم  �أن��ه  �إىل  م�سري�  �للقاء 

مقر�ت �ل�ف�د �مل�ساركة يف �لأوملبياد.
من جانبه ��ساد �سعادة �سعيد �سيف �لنيادي بهذه �ملبادرة 
�لإن�سانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي���د  م�ؤ�س�سة  قدمتها  �ل��ت��ي 
�مل�ؤ�س�سة  110من منت�سبي  و�لتي مت ت�سنيعها من قبل 
م�سري� �إىل �أن �جلميل يف هذه �ملبادرة �ن من قام بت�سنيع 
هذه �حلقائب هم �أ�سحاب �لهمم وهم �ي�سا من ت�هدى 
لهم . و�أ�سار �إىل �أنه مت ت�زيع 250 حقيبة على �أع�ساء 
منتخب �لإمار�ت لالأوملبياد وجاري ت�زيع باقي �حلقائب 
م�ؤ�س�سة  �ساكر�  �ل��دول��ة  خ��ارج  من  �لقادمة  �ل���ف���د  على 
�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  �مل�سرفة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �لعليا على  ز�ي��د 
م��ن منت�سبي م�ؤ�س�سة  ع��دد  و�أع����رب  �ل��ه��م��م.  ول���س��ح��اب 
ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�سانية �لذين قام�� بت�سنيع هذه 
�إخ��نهم  على  منتجهم  بت�زيع  �سعادتهم  عن  �حلقائب 

��سحاب �لهمم �مل�ساركني يف �أوملبياد �أب�ظبي 2019 .

•• اأبوظبي-الفجر: 

وب���ح�������س����ر معايل  رع����اي����ة  حت����ت 
نهيان،  �آل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  �ل�سيخ 
مهرجان  ور�ع����ي  �لت�سامح  وزي���ر 
�ملبارك،  خ��ل��دون  معايل  �أب���ظ��ب��ي، 
�لتنفيذية  �ل�����س���ؤون  ج��ه��از  رئي�س 
و�لرئي�س  �أب�����ظ����ب����ي  �إم���������ارة  يف 
�لتنفيذي ل�سركة مبادلة، و�سعادة 
م�ؤ�س�س  �خلمي�س،  �إبر�هيم  هدى 
للثقافة  �أب������ظ�����ب�����ي  جم����م�����ع����ة 
�لفني  و�مل��دي��ر  �مل�ؤ�س�س  و�ل��ف��ن���ن، 
�نطلقت  �أب������ظ�����ب�����ي،  مل����ه����رج����ان 
�خلمي�س  �لأول  �أم���������س  م�������س���اء 
�لربنامج  ف��ع��ال��ي��ات  م���ار����س   7
�ل��رئ��ي�����س مل���ه���رج���ان �أب����ظ���ب���ي يف 
و�أقيمت  ع�سرة،  �ل�ساد�سة  دورت���ه 
ق�سر  يف  �ملهرجان  �أم�سيات  �أوىل 
�حت�سد  حيث  باأب�ظبي،  �لإم��ار�ت 
�جلمه�ر يف قاعة �مل�سرح �لرئي�سي 
�لباليه  ر�ئ����ع����ة  ع���ر����س  مل���ت���اب���ع���ة 
ق���دم���ت���ه فرقة  �ل������ذي  »ج���ي���زي���ل« 
�ل��ب��ال��ي��ه �ل��ك���ري��ة �ل���ط��ن��ي��ة، على 
�لك�رية  �لأورك�����س��ر�  فرقة  �أن��غ��ام 
�حتفاء  �إط������ار  يف  �ل�����س��ي��م��ف���ن��ي��ة 
ك�ريا،  بثقافة  �أب�ظبي  مهرجان 

�لعربي،  �خلليج  منطقة  يف  م��رة 
وميثل�ن �ل�ساحة �لفنية و�لثقافة 
ت�����س��ه��م هذه  �أن  و�آم�����ل  �ل���ك����ري���ة. 
�مل�ساركة يف تعزيز عالقات �لتعاون 
�لثقايف ب��ني ك��ل م��ن ك���ري��ا ودولة 

�لإمار�ت.«
مهرجان  لح���ت���ف���اء  و�����س���ت���ك���م���اًل 
ك�ريا،   جمه�رية  بثقافة  �أب�ظبي 
مار�س   8 �جل��م��ع��ة  �أم�������س  �أق���ي���م 
تطلعات  ي��ل��ب��ي  ح���ف���ل   2019
�لكال�سيكية  �مل������س��ي��ق��ى  ع�����س��اق 
�لك�رية  �لأورك�سر�  فرقة  حتييه 
ع�ساق  يرحب  فيما  �ل�سيمف�نية. 
�جلاز  بفنان  �لأمريكي  �جل��از  فن 
وعازف �لبيان� �لأمريكي جا�ستني 
من  �لعديد  على  �حلائز  ك�فلني، 
�جل�����ئ���ز وذل�����ك م�����س��اء ي�����م 11 
جامعة  يف  �لفن�ن  مب��رك��ز  م��ار���س 
ن��ي���ي���رك �أب���ظ��ب��ي. وي��ق��ام حفل 
ب���ري���ن تريفل  ل��ل�����س��ري  »ت��������س���ك���ا« 
كامري  �أورك�����س��ر�  ف��رق��ة  تر�فقه 
و�جل�قة  ج���ن��ز  ج���اري���ث  ب��ق��ي��ادة 
مار�س   15 �جلمعة  ي�م  �ل�يلزية 
من  �ث��ن��ان  ل��ه  وين�سم   ،2019
كري�ستني  ه���م���ا  �لأوب����������ر�  جن������م 

�أوب�لي�س وفيت�ري� غريغ�ل�.

�لهائل  و�ل���ف���ن���ي  �ل���ث���ق���ايف  �لإرث 
�لإب��د�ع �لك�ري يف  لك�ريا، وتقّدم 
يت�سمن  كما  �أب���ظ��ب��ي،  �لعا�سمة 
��ا �أم�سية  ب��رن��ام��ج ه��ذ� �ل��ع��ام �أي�����سً
�أورك�سر�  م��ن  خا�سة  م��سيقية 
�ل�سيمف�نية �لك�رية. ور�أت �سعادة 
م�ؤ�س�س  �خلمي�س،  �إبر�هيم  هدى 
للثقافة  �أب������ظ�����ب�����ي  جم����م�����ع����ة 
�لفني  و�مل��دي��ر  �مل�ؤ�س�س  و�ل��ف��ن���ن، 
ح�س�ر  �أّن  �أب����ظ���ب���ي  مل���ه���رج���ان 
�ل�طنية  �ل��ك���ري��ة  �ل��ب��ال��ي��ه  ف��رق��ة 
�لرومان�سي  �ل��ب��ال��ي��ه  ع��ر���س  م��ع 
ثر�ء  على  �ل�س�ء  ي�سلط  �لعريق، 
�لدولة  ك����ري���ا  �ل��ف��ن��ي يف  �مل�����س��ه��د 
دورته  يف  �مل��ه��رج��ان  ���س��رف  �سيفة 
»يعك�س  وقالت:  ع�سرة،  �ل�ساد�سة 
�لر��سخة  �لعالقات  �حل�س�ر  هذ� 
بني �لإم��ار�ت وك�ريا، يف ج��نبها 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�لأدب���ي���ة و�ل��ف��ن��ي��ة �إىل 
�لدبل�ما�سية،  �ل��ع��الق��ات  ج��ان��ب 
حيث ير�سخ �ملهرجان دوره كمن�سة 
�ل�سديقني،  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ل��ق��اء 
و�لنفتاح  �ل��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م  ُت��ع��ل��ي 
فناين  �أه��م  وت�ستقبل  �لعامل  على 
�ل�����دول�����ة �ل�������س���ي���ف، م����ن م�������ؤدي 
�لباليه و�مل��سيقيني �ملبدعني من 

�ملهرجان  ����س���رف  ���س��ي��ف  �ل���دول���ة 
لهذ� �لعام.

�ل�طنية  �ل��ب��ال��ي��ه  ف��رق��ة  تاأ�س�ست 
�لك�رية يف عام 1962 كاأول فرقة 
و�لي�م  ك���ري��ا،  يف  حمرفة  باليه 
ت�سم طيفاً متن�عاً من 90 م�ؤدياً 
�مل�ست�ى  على  �لباليه  جن���م  م��ن 
�ل����ي�����م، جالت  �ل����ط���ن���ي. وح���ت���ى 
�ل��ف��رق��ة ع��ل��ى �ل��ع��دي��د م��ن بلد�ن 
�لعامل وحازت بع�س �أهم �جل��ئز 
و�إيطاليا  �مل��ت��ح��دة  �ل����لي���ات  م��ن 
و�لهند  و�ليابان  و�ل�سني  ورو�سيا 
وك�ل�مبيا  ولو����س  و�إن��دون��ي�����س��ي��ا 

وكند�.
ترجمًة لروؤية �ملهرجان يف حتفيز 
و�لإب���د�ع  �لعاملي  �لثقايف  �ل��ت��ب��ادل 
وتعزيز  �ل���ف���ن����ن  يف  و�لب����ت����ك����ار 
�سيمف�نية �لثقافات �لعاملية وح��ر 
�ل��ث��ق��اف��ات ع��ل��ى �أر�����س �لإم������ار�ت، 
و�حتفاًء بجمه�رية ك�ريا �لدولة 
�ل�ساد�سة  دورت������ه  ����س���رف  ���س��ي��ف��ة 
ع�����س��رة، ي��اأت��ي ع��ر���س ج��ي��زي��ل مع 
�لك�رية  �ل���ط��ن��ي��ة  �ل��ب��ال��ي��ه  ف��رق��ة 
�سل�سلة  ���س��م��ن  �لأم�����س��ي��ات  ك�����اأول 
من �لأم�سيات �لتي ت�سلط �ل�س�ء 
ع���ل���ى �ل���ث���ق���اف���ة �ل����ك�����ري����ة وت����ربز 

�لك�رية  �ل�سمف�نية  �لأورك�سر� 
بقيادة �ملاي�سرو ت�سي ي�نغ ت�سانغ، 
�ل���ذي ي��ع��دُّ و�ح�����د�ً م��ن �أه���م قادة 
�لأورك�سر� �ملعا�سرين يف ك�ريا«. 
مهرجان  »يقّدم  بالق�ل:  وختمت 
�أب�ظبي عر�س جيزيل من �لباليه 
�لك�رية �ل�طنية يف ل�حات تعك�س 
ثر�ء �لثقافة �لك�رية وتفتح نافذة 
جلمه�ره يف �أب�ظبي على �إبد�عات 
و�ح����دة م��ن �أه���م ف���رق �ل��ب��ال��ي��ه يف 
ر�ق�سة  ل���ح��ات  مت�سمنَة  �آ���س��ي��ا، 
�أجنزها م�سمم �لرق�س �لفرن�سي 
لقاء  يف  بارت،  باتري�س  �ل�سهري 
عاملي جلماليات �مل��سيقى و�لباليه 

و�لأد�ء«.
وم����ن ج��ه��ت��ه ق����ال ����س���ع���ادة  ب���ارك 
ك�ريا  جمه�رية  �سفري  كانغ-ه� 
»ي�سعدنا  �لإم�������ار�ت:  دول����ة  ل���دى 
�خ���ت���ي���ار ك�����ري����ا ل���ت���ك����ن �ل���دول���ة 
�أوظبي  م���ه���رج���ان  ����س���رف  ���س��ي��ف 
لهذ� �لعام، و�لذي يعترب من �أهم 
م�ست�ى  على  �لثقافية  �لأح���د�ث 
�مل��ن��ط��ق��ة، وي�����س��رف��ن��ا وج�����د فرقة 
وفرقة  �ل�طنية،  �لك�رية  �لباليه 
�ل�سيمف�نية  �لك�رية  �لأورك�سر� 
لأول  عرو�سهما  تقدمان  �للتني 

•• ال�صارقة-وام: 

��ستقبلت �ل�سارقة وف�د 24 دولة 
�لأوملبياد  يف  �مل�ساركة  �ل���دول  م��ن 
�لعاملي �خلا�س ذلك �سمن برنامج 
�ل�سارقة للمدن �مل�سيفة �مل�ساحب 
�لفرة  خالل  �خلا�س  لالأوملبياد 

من 8 �إىل 11 مار�س �جلاري.
لعبا   1638 �ل�ف�د  تلك  ت�سم 
�ل�ف�د  ت��ل��ك  روؤ����س���اء  ج��ان��ب  �إىل 
و�لفنية  �لإد�ري�����������ة  و�لأج������ه������زة 
و�لريا�سية  �ل��ط��ب��ي��ة  و�ل��ط����ق��م 
ومتثل دول باهاما�س و �لبحرين 
وب����ن����غ����الدي���������س وب����ن����ني وب�����ن����ري 
وب�ت�س��نا و�ل�سني و�ساحل �لعاج 
و�أملانيا وغيانا وهايتي وهندور��س 
و�لك�يت  وك��ريي��ب��ات��ي  و�ل����ع����ر�ق 

�ملدن  ب��رن��ام��ج  �إل��ي��ه  ي�سعى  �ل���ذي 
�مل�سيفة.

برنامج  �ع�����د�د  مت  �أن�����ه  و�أو�����س����ح 
يت�سمن  لل�سي�ف  ترفيهي  ثفايف 
زي�������ارة �لأم�����اك�����ن �ل�����س��ي��اح��ي��ة يف 
حي��نات  مركز  منها  و  �ل�سارقة 
مربى  و  �ل��ع��رب��ي��ة  �جل���زي���رة  �سبه 
�ل�سارقة  ومتحف  �ملائية  �لأح��ي��اء 
و�ملتحف  �ل���ق���دمي���ة  ل���ل�������س���ي���ار�ت 
ومتحف  �ل��ن���ر  وج��زي��رة  �لعلمي 
زيارة  جانب  �إىل  لالأثار  �ل�سارقة 
جامعة  مثل  و�مل��د�ر���س  �جلامعات 
�لأمريكية  و�جل��ام��ع��ة  �ل�����س��ارق��ة 
ومدر�سة  �لأف���ق  وكلية  بال�سارقة 
�ل�سعاع �خلا�سة ومدر�سة �لزهر�ء 
�لن�ف  ومدر�سة  �لثان�ي  للتعليم 

للتعليم �لأ�سا�سي .

ت�ست�سيفه  �ل��ذي  �ل�سخم  �لعاملي 
�لعا�سمة �أب�ظبي.

�أهبة  ع���ل���ى  �ل�������س���ارق���ة  �أن  و�أك�������د 
�ملدن  برنامج  لتنفيذ  �ل�ستعد�د 
�مل�سيفة �لذي يعد �أول �لفعاليات 
�لريا�سي�ن  ف��ي��ه��ا  ي�����س��ارك  �ل��ت��ي 
و�س�لهم  بعد  �مل�ساحبة  و�ل�ف�د 
تعزيز  �إىل  وي��ه��دف  �ل���دول���ة  �إىل 
�ل�����������س������رة �ل���ت���ك���ام���ل���ي���ة ل����دول����ة 
�لإمار�ت بربط �ملجتمعات �ملحلية 
بحركة �لأوملبياد �لعاملية �خلا�سة 
�لتي تقام باأب�ظبي من �أجل ر�سم 
عن  ب��اق  و�نطباع  �إيجابية  �س�رة 
دولة  و�ل��دم��ج يف  �لت�سامن  و�ق��ع 

�لإمار�ت لذوي �لإعاقة.
�أو������س�����ح�����ت منى  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
رئي�س  نائب  �ليافعي  عبد�لكرمي 

وم�ري�سي��س  وم������ايل  ول���ب���ن���ان 
و�ل�سع�دية  وباك�ستان  وم���ن��اك��� 
وترينيد�د  و�س�ي�سر�  و�ل�����س���د�ن 

وت�باغ�.
�سلطان بن  �لدكت�ر ط��ارق  و قال 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  ع�����س���  خ����ادم 
�للجنة  رئ��ي�����س  �ل�����س��ارق��ة  لإم�����ارة 
�لتنفيذية �ملحلية لإمارة �ل�سارقة 
لربنامج �ملدن �مل�سيفة �إن تنظيم 
�لعاملبية  لالألعاب  �لإم���ار�ت  دول��ة 
ل��الأومل��ب��ي��اد �خل���ا����س ك�����اأول دولة 
�إهتمام  دليل  �لأو���س��ط  �ل�سرق  يف 
�أ�ساف  و  �لر�سيدة  �لقيادة  ودع��م 
�مل�����س��ارك��ة حت��ظ��ى يف  �ل����ف����د  �أن 
�ل�����س��ارق��ة ب��ح��ف��اوة خ��ا���س��ة وعرب 
ع��ن �ل�����س��ع��ادة و�ل��ف��خ��ر ب���اأن تك�ن 
�ل�����س��ارق��ة ج���زء� م��ن ه���ذ� �حلدث 

لإمارة  �ملحلية  �لتنفيذية  �للجنة 
�مل�سيفة  �مل��دن  لربنامج  �ل�سارقة 
تعريفية  ور��������س  ع���ق���د  مت  �أن�������ه 
للمتط�عني  م�����س��ب��ق��ة  وت���ع���ي��ة 
�مل�����س��ارك��ني يف �ل���س��ت�����س��اف��ة ح�ل 
مع  و�لتعامل  �لذهنية  �لإع��اق��ات 
حما�سر�ت  وتنفيذ  كافة  حالتها 
�ملجم�عات  ل���ك���ل  م��ت��خ�����س�����س��ة 
لت�زيع  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  �ل��ت��ط���ع��ي��ة 
�لعمل  �سري  �سمان  و  بدقة  �ملهام 

بحرفية عالية.
حمد  �سامل  �أحمد  �أك��د  جهته  من 
لربنامج  �ل���ع���ام  �مل��ن�����س��ق  �مل��ظ��ل���م 
�أن  �ل�سارقة  باإمارة  �مل�سيفة  �ملدن 
هذه �لفعاليات تهدف �إىل �لتعرف 
ع��ن ق���رب ع��ل��ى دول���ة �لإم������ار�ت و 
و�لثقايف  �لإن�ساين  �لتبادل  تعزيز 

•• راأ�س اخليمة -وام:

�ل���دك���ت����ر عبد�هلل  م��ع��ايل  ح�����س��ر 
وزير  �لنعيمي  بلحيف  حممد  بن 
�لفعاليات  �لتحتية  �لبنية  تط�ير 
�مل��ت��ن���ع��ة �ل���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا �ل������ز�رة 
�لريا�سي  بالي�م  م�ساركتها  خالل 
�لت�سامح  ملفه�م  ت��ع��زي��ز�  �ل���ط��ن��ي 
حتفيز  وبهدف  �ل�طنية  و�له�ية 
ممار�سة  على  و�ل�سركاء  �مل�ظفني 
�ل��ري��ا���س��ة ورف����ع م�����س��ت���ى �ل�عي 
�ملجتمع  يف  �ل���ري���ا����س���ة  ب���اأه���م���ي���ة 
�آث���ار كبرية  مل��ا لها م��ن  ب�سكل ع��ام 
و�لنف�سية  �جل�سدية  �ل�سحة  على 
ل��ل��ف��رد. و���س��ه��دت �ل��ف��ع��ال��ي��ة �لتي 
نظمتها �ل���ز�رة مبنطقة �جلزيرة 
ر�أ���س �خليمة عدد  ب��اإم��ارة  �حلمر� 
من �لريا�سات �ملتن�عة و�لريا�سات 
�ل�������س���ع���ب���ي���ة �مل���رت���ب���ط���ة ب����ال����ر�ث 
مباريات  �إىل  �إ���س��اف��ة  �لإم����ار�ت����ي 

�مل�������س���ارك���ة يف �لح���ت���ف���الت  ع���ل���ى 
بتنظيم ي�م ريا�سي حافل مل�ظفيها 
ملمار�سة  ك��ب��رية  فر�سة  تعد  حيث 
و�لرفيهية  �لريا�سية  �لأن�سطة 
�ل�سامية  �لأ�س�س  تعميم  �أج��ل  من 
ب�سكل  �مل����ظ���ف���ني  ب���ني  و�ل��ن��ب��ي��ل��ة 

خا�س وفئات �ملجتمع كافة.
�لقيادة  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  ول���ف���ت 
�إطالقها  خ����الل  وم����ن  �ل��ر���س��ي��دة 
�ل��ي���م �ل��ري��ا���س��ي �ل���ط��ن��ي تدرك 
�أه��م��ي��ت��ه و�ل���ه���دف �ل�����س��ام��ي منه 
بني  �لتجان�س  حتقيق  يف  �ملتمثل 
�مل���ج���ت���م���ع وت���ع���زي���ز روح  ����س���ر�ئ���ح 
�ل���ت���ن���اغ���م و�ل���ت���ف���اع���ل �لإي���ج���اب���ي 
�لريا�سية  �لأن�����س��ط��ة  خ���الل  م���ن 
�جلماعية و�لرفيهية و�ملجتمعية 
ك��م��ا ومي��ث��ل فر�سة  و�ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
�لبدين  �لن�ساط  باأهمية  للتذكري 
م���ن �أج�����ل ���س��ح��ة و����س���ع���ادة �أف�����ر�د 

�ملجتمع.

ن�����س��ر روح  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �مل���ب���ادر�ت 
�مل�دة و�لإخاء بني �أكرث من 200 
ج��ن�����س��ي��ة ت��ع��ي�����س ع��ل��ى �أر������س هذ� 
�ل�طن يف جتان�س و��سح و�حر�م 
لتاأتي  متبادل وت�سامح قل نظريه 

فيها  �سارك  �لأر���س��ي  �لتن�س  لكرة 
ريا�سية  وم�سابقات  �ل�زير  معايل 
�لدكت�ر  م���ع���ايل  و�أك�������د  �أخ��������رى. 
ع���ب���د�هلل ب���ن حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف �أن 
من  يعدُّ  �ل�طني  �لريا�سي  �لي�م 

تلك  لتعزز  �لر�سيدة  �لقيادة  روؤي��ة 
متميزة  ريا�سية  بفعالية  �ل�سمات 
حتت  �ملجتمع  �سر�ئح  كافة  جتمع 
وز�رة  �أن  معاليه  وق���ال  مظلتها. 
حري�سة  �لتحتية  �لبنية  تط�ير 

مار�س   16 ي���م  ك�ريا  من  �لهمم 
ع���ل���ى م�������س���رح ق�����س��ر �لإم����������ار�ت، 
�ل�سهرية  �ل�س�بر�ن�  تق�ده مغنية 
جر�مي  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  و�حل����ائ����زة 

»�س�مي ج�«. 
�لرئي�س  �ل����ربن����ام����ج  وي�������س���ت���م���ر 
تقدمي  يف  �أب�����ظ����ب����ي  مل����ه����رج����ان 
للجمه�ر  �ل�ستثنائية  �أم�سياته 
ب����ع����ر�����س ب�����ع�����ن�������ن »�ل������ظ������الل« 

�خلا�س  »ب���الأومل���ب���ي���اد  و�ح���ت���ف���اًء 
لالألعاب �لعاملية – �أب�ظبي«، �لذي 
�لإمار�تية،  �لعا�سمة  يف  �سيقام 
يتعاون مهرجان �أب�ظبي 2019 
يف  �خلا�سة  �لأوملبية  �لأل��ع��اب  مع 
�خلا�سة  �لعاملية  و�لأل��ع��اب  ك�ريا 
باأوملبياد �أب�ظبي ل�ست�سافة حفل 
ب��ع��ن����ن »م��ع��اً ل��الن��دم��اج«، حتييه 
�أ�سحاب  م���ن  خم���ت���ارة  جم��م���ع��ة 

مار�س،   21 ي�����م  »����س����م���رب�����س« 
مبنا�سبة  خ�سي�ساً  ت�سميمه  مت 
�ل��ذك��رى �ل��ع�����س��ري��ن ل��ف��رق��ة �سار� 
وذلك  �لفالمينك�.  لباليه  بار��س 
فعاليات  �ملهرجان  يختتم  �أن  قبل 
ب���رن���اجم���ه �ل���رئ���ي�������س ع���ل���ى م����د�ر 
بحفل  م��ار���س   30 و   29 ي���م��ي 
باري�س  �أوب������ر�  د�ر  ب��ال��ي��ه  ل��ف��رق��ة 

بعن��ن »ج�لز« جل�رج بالن�سني.

ال�سارقة ت�ستقبل وفود 24 دولة م�ساركة يف الأوملبياد اخلا�ض �سمن برامج املدن امل�سيفة

وزارة تطوير البنية التحتية ت�سارك باليوم الريا�سي الوطني بفعاليات متنوعة

القت�ساد حتتفل باليوم الريا�سي الوطني يف حتا •• دبي-وام:

�لأول  �أم�����������س  �لق����ت���������س����اد  وز�رة  ن���ظ���م���ت 
�خلمي�س7 مار�س فعالية ريا�سية وترفيهية 
وم�ساركة  بح�س�ر  حتا  منطقة  يف  مل�ظفيها 
�ملن�س�ري  �سعيد  �سلطان بن  �ملهند�س  معايل 
ب�” �لي�م  �حتفالها  �إط��ار  يف  �لقت�ساد  وزي��ر 

�لريا�سي �ل�طني”.
�ملناف�سات  م��ن  جم��م���ع��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  �سملت 
�لريا�سية و�لرفيهية و�لثقافية �لتي تهدف 
�إىل تعزيز روح �لفريق و�إ�سفاء �أج��ء �ل�سعادة 

و�لتعاون و�لتفاعل �لإيجابي بني �مل�ساركني.
�ملن�س�ري  �سعيد  ب��ن  �سلطان  م��ع��ايل  وق���ال 
�لريا�سي  �ل��ي���م  م��ب��ادرة  �إن  �ملنا�سبة  ب��ه��ذه 
�ملتميزة  �ل�سن�ية  �ملنا�سبات  تعد من  �ل�طني 
�أبناء  و�ل���ت���ي حت��ظ��ى مب��ح��ب��ة و���س��ع��ب��ي��ة ب���ني 

�أر�سها، نظر�ً  و�ملقيمني على  �لإم��ار�ت  دول��ة 
تعزز  نبيلة  وم��ع��ان  قيم  م��ن  حتمله  م��ا  �إىل 
�ل�سعادة  روح  وتر�سخ  �ل�سلمي،  �لتعاي�س  بيئة 
و�لإيجابية على �مل�ست�يني �مل�ؤ�س�سي و�لفردي. 
�لتي  �ل���سعة  �مل�ساركة  �إن  معاليه:  و�أ���س��اف 
حت��ظ��ى ب��ه��ا م����ب����ادرة �ل���ي����م �ل���ري���ا����س���ي من 
�لقطاع  و�سركات  �حلك�مية  �مل�ؤ�س�سات  كافة 
خمتلف  ومن  و�جلامعات  و�مل��د�ر���س  �خلا�س 
�أفر�د �ملجتمع من م��طنني ومقيمني وزو�ر 
حتت �سعار “�لإمار�ت جتمعنا” جت�سد �س�رة 
�لتي  بالأن�سطة  مفعمة  ح�سارية  كرنفالية 
و�لتقارب  �مل����دة  روح  وت��ب��ث  �ل��ط��اق��ات  حتفز 
وحتث  �ملجتمع،  يف  �لأفكار  وتبادل  و�لتعاون 
و�إيجابي  �سحي  ح��ي��اة  �أ���س��ل���ب  حتقيق  على 
وخ����ال م��ن �لأم����ر������س، وحت��ف��ز ع��ل��ى �لعمل 

و�لعطاء و�لإبد�ع وتر�سخ قيم �لبتكار.

برومي�سى   / �مل���دع����  ف��ق��د 
نيجرييا     ، �ك�������ان  ك���ي���ج���ى 
�سفره  ج�������ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )a08831770( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   �لت�������س���ال 

0559246556

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدع� / ر��سد ح�سني 
باك�ستان     ، ب��خ�����س  غ������ث 
�سفره  ج�������ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )gv6901501( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   �لت�������س���ال 

 0509079832

فقدان جواز �سفر
مري�بيل   / �مل����دع�����  ف���ق���د 
�سينيم �وك�روبا ، نيجرييا   
�سفره  ج�������ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )a09886101( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   �لت�������س���ال 

0559410870

فقدان جواز �سفر

حميد النعيمي ي�سهد العر�ض الع�سكري » ح�سن الحتاد 5 « يف عجمان
•• عجمان -وام:

�ملجل�س  ع�س�  �لنعيمي  ر��سد  بن  حميد  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  �أ���س��اد 
�لأعلى حاكم عجمان باجله�د �لتي تبذلها �لق��ت �مل�سلحة �لإمار�تية 
مثمناً  و�لحر�فية  �ملهنية  من  �إليه  و�سلت  �ل��ذي  �ملتميز  و�مل�ست�ى 
�لإمار�ت  دول��ة  و�ل�ستقر�ر يف  �لأم��ن  تعزيز  به يف  تق�م  �ل��ذي  �ل��دور 
وذلك  لالأ�سقاء  �لع�ن  يد  ومد  �لعربية  �لق�سايا  ن�سرة  ويف  و�ملنطقة 

ز�يد  �ل�سيخ خليفة بن  �ل�سم�  بقيادة �ساحب  ��سر�تيجية  روؤي��ة  وفق 
�آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و�ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن 
ر��سد �آل مكت�م نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل���زر�ء حاكم دبي 
»رعاه �هلل« و�ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 

�أب�ظبي نائب �لقائد �لأعلى للق��ت �مل�سلحة.
جاء ذلك خالل ح�س�ر �سم�ه ع�سر �م�س و�سم� �ل�سيخ عمار بن حميد 
 «  5 �لحت���اد  »ح�سن  �لع�سكري  �لعر�س  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي 

�أم��ام ح�سد  �ل��زور�ء يف عجمان  �مل�سلحة مبنطقة  �لق��ت  �ل��ذي نفذته 
�أر�سه حيث عك�ست  على  و�ملقيمني  �ل�طن  �أبناء  جماهريي كبري من 
�لعرو�س �حلية �لقدر�ت �لحر�فية لأفر�د �لق��ت �مل�سلحة مبختلف 
�إىل  �لع�سكري  �لعر�س  و�سهد   . �لرئا�سة  وحر�س  �لرئي�سة  وحد�تها 
جانب �سم�هما �ل�سيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �ساحب �ل�سم� 
حاكم عجمان لل�س�ؤون �لإد�رية و�ملالية و�ل�سيخ عبد �لعزيز بن حميد 
حميد  ب��ن  ر����س��د  و�ل�سيخ  �ل�سياحية  �لتنمية  د�ئ���رة  رئي�س  �لنعيمي 

�لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط ومعايل �ل�سيخ �لدكت�ر ماجد 
بن �سعيد �لنعيمي رئي�س دي��ن �ساحب �ل�سم� حاكم عجمان و�سعادة 
مطر �سامل �لظاهري وكيل وز�رة �لدفاع وعدد من �ل�سي�خ و�أ�سحاب 
�ملعايل �ل�زر�ء وقياد�ت وروؤ�ساء �لهيئات �لع�سكرية و�ل�حد�ت �لرئي�سة 
يف �لق��ت �مل�سلحة وقادة �ل�سرطة وكبار �سباط �لق��ت �مل�سلحة ووجهاء 
و�عيان �لبالد وروؤ�ساء ومدر�ء �لدو�ئر �حلك�مية و�مل�ؤ�س�سات و�لهيئات 

وكبار �مل�س�ؤولني وجم�ع غفرية من �مل��طنني و�ملقيمني.
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العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
و�يت  �ند  �ل�س�����ادة/بالك  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتجارة �لعامة
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2220623 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة فاطمه عثمان �سعيد باجمب�ر %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف ع�سام �سعيد �سامل م�سلم �لعرميي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
لتجارة  �ل�س�����ادة/هيلك�س  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

معد�ت �لغاز و�لبرول ذ.م.م
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1327696 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �سعيد عبيد �سامل عبيد �لظاهري %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف كرميه �سعيد حممد بخيت �ملحرمي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ست�دي� �لديرة

CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1760348 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة فاطمه عثمان �سعيد باجمب�ر %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف ع�سام �سعيد �سامل م�سلم �لعرميي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مركز �ل�سحة �ملنزل 
CN قد تقدم�� �لينا بطلب �لطبي ذ.م.م  رخ�سة رقم:1070750 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة ك�روفيال ماثي� ماثا�سرييل من 1% �ىل %49 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف ك�لنيجك�مبيل ت�ما�س ماثي�

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
لل�سيانة  مع��س  �ل�س�����ادة/ن�سر  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN �لعامة ذ.م.م رخ�سة رقم:1446484 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عمار عبيد �حمد �سيف �لكعبي %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة ن�سر مع��س حمم�د علي %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف عطيات علي ح�سن

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ن�سر مع��س حمم�د علي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
�ملطابخ  ملعد�ت  �ل�س�����ادة/ماري�ت  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:1152216 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة ر�ئد جمال جدوع %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة ��سماعيل حممد �بل ح�سني �خلاجه %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ر�ئد جمال جدوع
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد حممد �بل ح�سني �خلاجه

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لعديد لت�سميم �لعالنات

CN  قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2535031 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/علي �حمد عبد�هلل �حلمادي من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ علي �حمد عبد�هلل �حلمادي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة زبري بن عمر نهدى نهدى عمر بن ح�سني %49

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل ل�حة �لعالن/ �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/ �لعديد لت�سميم �لعالنات

ALEDYD ADVERTISING DESIGN
�ىل/فيبن�تريك�س للخدمات �لعالنية ذ.م.م

WEBNOTRIX ADVERTISING SERVICES LLC
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي 

حق �و دع�ى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
�مل��د  لتجارة  كيت�سل  �ل�س�����ادة/ك�بي  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لغذ�ئيه و�لنب - �سركة �ل�سخ�س �ل��حد ذ.م.م
CN  قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2541319 

تعديل ل�حة �لعالن/ �جمايل من م�ساحة null*null �ىل 1*1
�سركة   - و�لنب  �لغذ�ئيه  �مل��د  لتجارة  كيت�سل  ك�بي  ��سم جتاري من/  تعديل 

�ل�سخ�س �ل��حد ذ.م.م
KOPI KETJIL FOR FOODSTUFFS AND COFFEE TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP

�ىل/ذ� �س�فت للتجارة - �سركة �ل�سخ�س �ل��حد ذ.م.م
THE SWIFT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�س�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/��سيان ديزل ل�سالح 

CN قد تقدم�� �لينا بطلب �مل�سخات  رخ�سة رقم:2628897 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة مرمي حمم�د �حمد علي �جلنيبي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �مريه ��س ي��سن �سلفادور
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�س��س �لرخ�سة  
رقم:CN 2069396 بال�سم �لتجاري �ي �ل �ر لتنظيف 
طلب  بالغاء  ذ.م.م  �ل��حد  �ل�سخ�س  �سركة   - �ملباين 

تعديل �لرخ�سة و�عادة �ل��سع كما كان عليه �سابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سب�ع  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
�ي�ست  ميدل  تي  �ي  ��س  �ل�س�����ادة/�ي  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتخزين �لبيانات و��سرجاعها ذ.م.م
CN  قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2001958 
تعديل ل�حة �لعالن/ �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

�لبيانات  لتخزين  �ي�ست  ميدل  تي  �ي  ��س  �ي  من/  جتاري  ��سم  تعديل 
و��سرجاعها ذ.م.م

I S I T MIDDLE EAST DATA STORAGE AND RECOVERING LLC

�ىل/تكنيكال لتخزين �لبيانات و��سرجاعها
TECHNICAL DATA STORAGE AND RECOVERY LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�س�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/كن�ز  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لميان للقرطا�سية
رخ�سة رقم:CN 1672922 تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سب�ع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
�سركة   - للمقاولت  �لق�س�ى  �لق�ه  �ل�س�����ادة/�سركة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�� �لينا بطلب �ل�سخ�س �ل��حد ذ.م.م  رخ�سة رقم:2709035 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/نا�سر بن �سامل بن خليفني �لتميمي من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ نا�سر بن �سامل بن خليفني �لتميمي من 100% �ىل %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �حمد حميد �سامل �ملعمري %51
تعديل ل�حة �لعالن/ �جمايل من م�ساحة null*null �ىل 1*1

تعديل �سكل قان�ين/من �سركة �ل�سخ�س �ل��حد ذ.م.م �ىل �سركة ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/ �سركة �لق�ه �لق�س�ى للمقاولت - �سركة �ل�سخ�س �ل��حد ذ.م.م

ALQWA ALQUSWA CONTRACTING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
�ىل/�سركة �لق�ه �لق�س�ى للمقاولت ذ.م.م

ALQWA ALQUSWA CONTRACTING COMPANY LLC
تعديل ن�ساط/��سافة مقاولت �سبكات وحمطات ت�زيع �لطاقة )4220102(

تعديل ن�ساط/��ساقة مقاولت م�ساريع �ملباين بان��عها )4100002(
تعديل ن�ساط/��سافة خدمات حق�ل ومن�ساآت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية )0910018(

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت �لكهربائية )4220904(
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
و�لتنظيفات  �لعامة  لل�سيانة  �لالمع  �ل�س�����ادة/�لطريق  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�� �لينا بطلب ذ.م.م   رخ�سة رقم:1082467 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/نا�سر عاي�س ع��س �سنان �لحبابي من �سريك �ىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ نا�سر عاي�س ع��س �سنان �لحبابي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد يعق�ب حممد �بر�هيم

تعديل ل�حة �لعالن/ �جمايل من م�ساحة 0.20*050 �ىل 5*3
تعديل �سكل قان�ين/من �سركة ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة  �ىل �سركة �ل�سخ�س �ل��حد ذ.م.م

تعديل ��سم جتاري من/ �لطريق �لالمع لل�سيانة �لعامة و�لتنظيفات ذ.م.م
BRIGHT WAY GENERAL MAINTENANCE & CLEANING LLC

�ىل/�لطريق �لالمع لل�سيانة �لعامة و�لتنظيفات-�سركة �ل�سخ�س �ل��حد ذ.م.م
BRIGHT WAY GENERAL MAINTENANCE & CLEANING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سال�ن �ليام �ل�سعيدة لل�سيد�ت

CN  قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2092674 
تعديل ل�حة �لعالن/ �جمايل من م�ساحة 5*3 �ىل 1*1
تعديل ��سم جتاري من/ �سال�ن �ليام �ل�سعيدة لل�سيد�ت

AL AYYAM AL SAEEDA LADIES SALON
�ىل/مركز تر�فيك للعناية �لرجالية

TRAFFIC MEN CARE CANTER
تعديل ن�ساط/��سافة ق�س وت�سفيف �ل�سعر و�حلالقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(

تعديل ن�ساط/��ساقة حمام �سرقي للرجال )9609007(
تعديل ن�ساط/��سافة مركز جتميل وعناية �سخ�سية للرجال )9609005(

تعديل ن�ساط/حذف نق�س �حلناء )9602202(
تعديل ن�ساط/حذف مركز جتميل وعناية �سخ�سية للن�ساء )9609001(

تعديل ن�ساط/حذف ق�س وت�سفيف �ل�سعر و�حلالقة للن�ساء فئة ثالثة )9602201.3(
تعديل ن�ساط/حذف حمام �سرقي للن�ساء )9609002(

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
�ملدينة  �ل�س�����ادة/رمال  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للخ�سرو�ت و�لف��كه
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1186898 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة فاطمه عثمان �سعيد باجمب�ر %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف ع�سام �سعيد �سامل م�سلم �لعرميي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

النب لال�ست�سارات- ذ م م
يعلن جاك�سا –حما�سب�ن قان�ني�ن �نه مب�جب قر�ر �جلمعية 
بتاريخ  �لعدل  كاتب  لدى  �مل�ثق  �لعادية  غري  �لعم�مية 

2019/02/27 برقم  1905004546 يف �أب�ظبي بحل 
وت�سفية �سركة:

)النب لال�صت�صارات - ذ م م(
بالرقم  �لقت�سادية-�ب�ظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة 
CN-2283976 فعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة 
�لتقدم �إىل مكتب �مل�سفى �ملعني هاتف رقم 026434602 فاك�س 
/ بناية  حمد�ن   �سارع  �ب�ظبي   26389 ب  �س   02  6434603

�ل�سيدة رجاء غنيم عبد �حلميد و�خرون. �مليز�ن مكتب رقم 
01 و�إح�سار �مل�ستند�ت �لثب�تية وذلك خالل مدة �أق�ساها 45 

ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

مطعم اجلالبوت- ذ م م
حما�سب�ن   - م  م  ذ  و�ملر�جعة   للمحا�سبة  �لحتاد  تعلن 
قان�ني�ن- �ب�ظبي �نه مب�جب قر�ر �جلمعيه �لعم�ميه غري 

�لعادية بتاريخ 2018/11/14 بحل وت�سفية �سركة
 مطعم اجلالبوت - ذ م م 

بالرقم  �لقت�سادية-�ب�ظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة 
CN-2349603 فعلى من لدية �ي �عر��س �و مطالبة 

�لتقدم �إىل مكتب �مل�سفى �ملعني هاتف 
�ب�ظبي   46765 �س.ب    026349416 فاك�س  رقم026349400 
�لطابق  �ملزروعي  فا�سل  بناية م�زه حممد  �ل�ستقالل  �سارع 
�لثب�تيه،  �مل�ستند�ت  و�إح�سار   )1( رقم  مكتب  )ميز�نني1( 

وذلك خالل مدة �أق�ساها 45 ي�م من تاريخ هذ� �لعالن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/منجرة �ب� �سمرة

CN  قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1195282 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �حمد �سامل �سيف حم�د �لكي�مي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف نا�سر �حمد عبد�لرحمن �حمد �لعلي
null*null تعديل ل�حة �لعالن/ �جمايل من م�ساحة 1*4 �ىل

تعديل ��سم جتاري من/ منجرة �ب� �سمرة
ABU SAMRA CARPENTRY

�ىل/�لفد�ء لالملني�م و�لنجارة
ALFADAA FOR ALUMINUM & CARPENTRY WORKS

تعديل عن��ن/من �لعني �لعني �سناعية �لعني �سعيد عبد�هلل جا�سم �سعيد روغى و�خرون �ىل 
�لعني �ملنطقة �ل�سناعية ليتاق 253528 253528 �ل�سيد مطر �سعيد �حمد دعف��س و�خرين

تعديل ن�ساط/��سافة �عمال تركيبات �لملني�م )4330013(
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي 

حق �و دع�ى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كال�سيك �سكاي ملقاولت �لتكييف

CN  قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2561071 

تعديل ل�حة �لعالن/ �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ كال�سيك �سكاي ملقاولت �لتكييف

CLASSIC SKY AIR CONDITION CONTRACTING EST

�ىل/م�ؤ�س�سة كال�سيك �سكاي لل�سيانة �لعامة و�عمال �لتكييف

CLASSIC SKY GENERAL MAINTENANCE & AIR CONDITIONING WORKS EST

تعديل ن�ساط/��سافة �سيانة �ملباين )4329901(

تعديل ن�ساط/��سافة �سيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي )4329902(

تعديل ن�ساط/حذف ��سالح و�سيانة مكيفات �له��ء ومعد�ت �لتربيد وتنقية �له��ء )3312007(

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي 

حق �و دع�ى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

�سهد �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ �لدكت�ر 
ع�س�  �لقا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
�ل�سارقة  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
عبد�هلل  �ل�����س��ي��خ  ���س��م���  وب���ح�������س����ر 
ب���ن ����س���امل �ل��ق��ا���س��م��ي ن���ائ���ب حاكم 
�ل�سارقة م�ساء �أم�س �لأول �خلمي�س 
حفل  ب��امل��ري��ج��ة  �ل��ف��ن���ن  منطقة  يف 
ب��ج����ئ��ز بينايل  �ل��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي 

�ل�سارقة �ل� 14.
�لتكرمي  ح���ف���ل  ف���ع���ال���ي���ات  وب��������د�أت 
ب��ك��ل��م��ة �أل��ق��ت��ه��ا �ل�����س��ي��خ��ة ح����ر بنت 
م�ؤ�س�سة  رئ��ي�����س  �لقا�سمي  �سلطان 
لقد  فيها:  ق��ال��ت  للفن�ن  �ل�����س��ارق��ة 
حاوَل بينايل �ل�سارقة َعرب م�سريتِه 
ًة للمبدعني،  �لط�يلة �أن يك�َن ِمن�سّ
�لفن�ن  وت���ط����ي���ِر  ل���دع���ِم  ون����اف����ذًة 
م�سروِع  مع  يتماهى  و�أن  �ملعا�سرة، 
�ل�سارقة �لثقايف �لذي كان وما يز�ل 
�مل�ساريع  كافِة  يف  �لأوىل  نا  مرجعيتُّ
م�ؤ�س�سة  يف  نقيمها  �لتي  و�ل��رب�م��ج 

�ل�سارقة للفن�ن.
�سلطان  بنت  ح���ر  �ل�سيخة  وتابعت 
�لقا�سمي ها نحُن �لي�م وقد و�سلنا 
من  ع�������س���رة  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل��������دروة  �إىل 

�أيديكم  بني  ن�سُعها  و�لتي  �لبينايل 
بكافة عرو�سها وفعالياتها، ونحُن يف 
ح�سرِة �ساحِب �ل�سم� حاكم �ل�سارقة 
�لذي جعَل من �إمارِة �ل�سارقة منرب�ً 
للثقافة و�لفن�ن، وم�ئاًل للمبدعني 
باأن ميّثَل هذ�  �أمٌل  و�ملثقفني. وكّلنا 
�لعمل  ت���ق����مِي  �إىل  �إ����س���اف���ًة  �ل���ي����م 
طم�حاِتنا  ع��ن  ي��ع��رّبَ  و�أن  �ل��ث��ق��ايف، 
�ل�سارقة  م���ؤ���س�����س��ة  يف  وت��ط��ّل��ع��اِت��ن��ا 
�لدورة  هذه  يف  �أكملت  �لتي  للفن�ن 
تعمًل  ت��ز�ل  ل  وه��ي  �لعا�سر،  عامها 
�إثر ي�م على تط�يِر بر�جمها  ي�ماً 

�حتياجات  ي��ل��ب��ي  مب���ا  وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
�لإمارة  ومكانِة  �ملحلية،  جمتمعاتنا 

عيِد �لإقليمي و�لدويل. على �ل�سّ
ل�دوفيك  �سعادة  �أل��ق��ى  جانبه  وم��ن 
�لفرن�سية  �جل��م��ه���ري��ة  �سفري  ب���ي 
جه�د  فيها  ثمن  كلمة  �لدولة  لدى 
�لدكت�ر  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م���  ���س��اح��ب 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���س��م��ي يف 
ت�طيد �لعالقات بني دولة �لإمار�ت 
فرن�سا  وجمه�رية  �ملتحدة  �لعربية 
�لثقافية  �مل�����ج�����الت  يف  وخ����ا�����س����ة 

و�لفنية و�لأدبية.

�ل��ث��ق��اف��ي��ة �لتي  ب��ال��ن��ه�����س��ة  و�أ�����س����اد 
ت�سهدها �إمارة �ل�سارقة عرب �إقاماتها 
و�لأن�سطة  �لفعاليات  م��ن  للعديد 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة و�لأدب����ي����ة مما 
جعلها تتب��أ �ملكانة �لعاملية �ملرم�قة، 
للثقافة  عا�سمة  تك�ن  لأن  و�أه��ل��ه��ا 
يتم  و�أن  و�لإ�����س����الم����ي����ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
للكتاب  ع��امل��ي��ة  ع��ا���س��م��ة  �خ��ت��ي��اره��ا 
لعام 2019. ومن جانبه �أكد طارق 
�سعيد عالي مدير �ملكتب �لإعالمي 
�ل�سارقة يف كلمة له خالل  حلك�مة 
�ل�سارقة  بينايل  �أهمية  على  �حلفل 

ك���ن��ه �حل����دِث �ل��ف��ن��ي �ل��ث��ق��ايف �ملهُم 
�ل����ذي ط����اَف ب��ا���س��ِم �ل�����س��ارق��ِة على 
خريطِة �لفنِّ �لعاملي لُي�سكَل �نعكا�ساً 
لفكِر وروؤى �سارقِة �لثقافِة و�لفن�ن، 
د�ع���م���ِة �لإب��������د�ِع و�ل��ت��م��ي��ز. و�أ����س���ار 
�لإعالمي  �مل��ك��ت��ب  دور  �إىل  ع����الي 
ت��ع��زي��ز ن�سر  �ل�����س��ارق��ة يف  حل��ك���م��ة 
ل��ل��ع��امل، يف ك�نها  �ل�����س��ارق��ة  ر���س��ال��ة 
حا�سنة للثقافاِت ووجهة للُمثقفنَي 
و�ملبدعنَي، وُملِهمِة �لإبد�ِع و�لبتكاِر 
�ملُتج�ِسدُة  فعالياُتها  ُترجمُه  �ل��ذي 
�ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  وفكِر  ب��روؤى 

�لدكت�ر �سلطان بن حممد �لقا�سمي 
ع�س� �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة. 
وب����ه����ذه �مل���ن���ا����س���ب���ة �أل����ق����ى ع���ب���د�هلل 
ل�سركة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ق��ا���س��ي 
ن��ف��ط �ل���ه���الل ك��ل��م��ة ب���ني ف��ي��ه��ا �أن 
بينايل �ل�سارقة هذ� �لعام ياأتي بروح 
“خارج  ���س��ع��ار  ح��م��ل  و�ل����ذي  ملهمة 
�لأعمال  �أهمية  �إىل  لفتاً  �ل�سياق”، 
جتارب  تنقل  �لتي  �مل�ساركة  �لفنية 
متن�عة.  ثقافات  من  وفنانني  روؤى 
وكانت للجنة حتكيم بينايل �ل�سارقة 
�لفنية  بالأعمال  فيها  �أ���س��ادت  كلمة 

قدمت  كما  �أفكارها،  وتن�ع  �مل�ساركة 
�لت��سيات  م���ن  جم��م���ع��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
و�ملالحظات �لتي من �ساأنها �لرتقاء 
ب���الأع���م���ال �ل��ف��ن��ي��ة. وت��خ��ل��ل حفل 
�لتكرمي عر�س فيلم وثائقي ي�سلط 
م�سرية  حم��ط��ات  �أب���رز  على  �ل�س�ء 
ل �ساحب  تف�سّ ثم  �ل�سارقة.  بينايل 
بن  �سلطان  �لدكت�ر  �ل�سيخ  �ل�سم� 
�ل�سيخة  تر�فقه  �لقا�سمي،  حممد 
ح�ر بنت �سلطان �لقا�سمي، بتكرمي 
�لفائزين بج��ئز بينايل �ل�سارقة �ل� 
�لفنانني: حممد  من  كل  وهم   14

ثاو  ف���ان  د�وود،  ���س��ي��ز�د  ب���روي�����س��ة، 
�أوت�ب�نغ  ت�سيجي،  ت�سي�  ن��غ���ي��ن، 
كرم  كما  �أوغ���ب����ه.  و�إمي��ي��ك��ا  نكانغا، 
و�مل�ساهمني  و�لرعاة  �ل�سركاء  �سم�ه 
يف �إجناح بينايل �ل�سارقة وهم: د�ئرة 
�لإعالمي  �ملكتب  �مل���دين،  �ل��ط��ري�ن 
�ل�سارقة  هيئة  �ل�����س��ارق��ة،  حل��ك���م��ة 
�سرطة  و�ل����ت����ل����ف����زي�����ن،  ل������الإذ�ع������ة 
�سفارة  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  وز�رة  �ل�����س��ارق��ة، 
ج��م��ه���ري��ة ف��رن�����س��ا ل����دى �ل���دول���ة، 
���س��رك��ة ن��ف��ط �ل����ه����الل، ف����ان كليف 
�لتكرمي  �آرب����ل����ز. ح�����س��ر ح��ف��ل  �أن����د 
�لقا�سمي  ع�����س��ام  ب��ن  �ل�����س��ي��خ خ��ال��د 
رئ���ي�������س د�ئ��������رة �ل�����ط�����ري�ن �مل�����دين، 
�لقا�سمي  �أحمد  بنت  ن��ر  و�ل�سيخة 
�ل�سارقة  مب�ؤ�س�سة  �لتط�ير  مدير 
عبد  ب��ن  �سلطان  و�ل�����س��ي��خ  ل��ل��ف��ن���ن، 
�لطري�ن  د�ئ���رة  مدير  ث��اين  �آل  �هلل 
�لزري  �سيف  �ل��ل����ء  و�سعادة  �مل��دين، 
�ل�سام�سي قائد عام �سرطة �ل�سارقة، 
و�سعادة حممد عبيد �لزعابي رئي�س 
د�ئرة �لت�سريفات و�ل�سيافة، و�سعادة 
حممد ح�سن خلف مدير عام هيئة 
و�لتلفزي�ن،  ل����الإذ�ع����ة  �ل�������س���ارق���ة 
من  و�ملبدعني  �لفنانني  من  ونخبة 

د�خل �لدولة وخارجها.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�ل�سم�  ���س��اح��ب  ل��ت���ج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ�ً 
�آل مكت�م  ر�����س���د  ب���ن  �ل�����س��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�هلل”  “رعاه  دب�����ي  ح���اك���م  �ل�����������زر�ء 
�لي�م  ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ب���ادرة  �إط�����الق  يف 
�إمار�ت  خمتلف  يف  �ل�طني  �لريا�سي 

“�لإمار�ت  ����س���ع���ار  حت�����ت  �ل�����دول�����ة 
�لت�سامح  ع��ام  ومبنا�سبة   ، جتمعنا” 
ر�أ�س  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  �أطلقت 
�خليمة عدد من �لفعاليات �لريا�سية 
و�لتي �سهدها �لل��ء علي عبد �هلل بن 
عل��ن �لنعيمي قائد عام �سرطة ر�أ�س 
تعريفياً  ع��ر���س��اً  �سهد  حيث  �خليمة 
�مل���در�ء  بح�س�ر  �جل�جيت�س�  للعبة 

�لبطر�ن  ي������س��ف  و���س��ع��ادة  �ل��ع��اّم��ني 
للج�جيت�س�  �لإم�����ار�ت  �حت���اد  ع�س� 
وكانت �لفعالية باإ�سر�ف �ل�سرطي �أول 
�سلطانه حممد �حلب�سي ع�س� فريق 

نادي ر�أ�س �خليمة للج�جيت�س� .
ر�أ����س �خليمة  �سرطة  ع��ام  قائد  و�أك���د 
ح���ر����س ���س��رط��ة ر�أ�������س �خل��ي��م��ة على 
و�ملنا�سبات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف  �مل�����س��ارك��ة 

ت�سهم  و�ل��ت��ي  و�ل���ط��ن��ي��ة  �ملجتمعية 
و�لتثقيف  �ل����ع���ي  م�����س��ت���ى  رف����ع  يف 
لأفر�د �ملجتمع يف �إ�سارة �إىل �هتمامها 
�ل�عي  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �ل���د�ئ���م  و�سعيها 
و�لتثقيف �ل�سحي ، معرباً عن �سعادته 
مب�ساركة �جلميع وحما�سهم �لكبري يف 

نقل �لر�سالة للمجتمع .
ي��سف  ����س���ع���ادة  ت����ق����دم  ج���ان���ب���ه  م����ن 

�حتاد  �إد�رة  جمل�س  ع�س�  �ل��ب��ط��ر�ن 
لقائد  بال�سكر  للج�جيت�س�  �لإم��ار�ت 
عام �سرطة ر�أ�س �خليمة على ح�س�ره 
�جل�جيت�س�  بلعبة  �لتعريف  فعالية 
و�لتي  �ملميزة  �لأل��ع��اب  م��ن  تعدُّ  �لتي 
م�سيد�ً  �ل��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��دع��م��ه��ا 

بجميع �حل�س�ر .
دكت�ر  �لعميد  �سهد  �آخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 

عام  م��دي��ر  �حل��م��ي��دي  �سعيد  حم��م��د 
�لي�م  م�����س��رية  �مل���رك���زي���ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
نظمتها  �ل���ت���ي  �ل����ط���ن���ي  �ل���ري���ا����س���ي 
�خليمة  ر�أ���س  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة 
وتقدم   ، �ل��ق�������س��م   ك�رني�س  بجانب 
�مل�ساركني  �حل��م��ي��دي  �لعميد  ���س��ع��ادة 
فئات  مبختلف  �حل��ا���س��دة  �مل�����س��رية  يف 
وعدد  و�ل�����س��غ��ار  �ل��ك��ب��ار  م��ن  �ملجتمع 

�لفعالية  ت�سمنت  وق��د  �جل��ه��ات،  م��ن 
�لريا�سية  �ملناف�سات  من  ع��دد  �إق��ام��ة 
يف  �جلميع  م�ساركة  �إىل  ي��دع���  ك��ن���ع 
�لندماج مبمار�سة �لريا�سة و�لتاأكيد 
على �أثرها �لإيجابي على �سحة �لفرد 
، وقد �سارك خاللها جميع �حل�س�ر .
   و�أك��د مدير ع��ام �لعمليات �ملركزية 
على حر�س �سرطة ر�أ�س �خليمة على 

و�ملنا�سبات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف  �مل�����س��ارك��ة 
ت�سهم  و�ل��ت��ي  و�ل���ط��ن��ي��ة  �ملجتمعية 
و�لتثقيف  �ل����ع���ي  م�����س��ت���ى  رف����ع  يف 
لأفر�د �ملجتمع يف �إ�سارة �إىل �هتمامها 
�ل�عي  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �ل���د�ئ���م  و�سعيها 
و�لتثقيف �ل�سحي ، معرباً عن �سعادته 
مب�ساركة �جلميع وحما�سهم �لكبري يف 

نقل �لر�سالة للمجتمع .
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مبنا�صبة عام الت�صامح

�سرط���ة راأ�ض اخليم���ة تنظ���م فعالي���ات ريا�سي���ة  

•• ع�صق اآباد-وام:

– عملية  �آ���س��ي��ا  “قلب  ���س��ارك��ت دول���ة �لإم������ار�ت يف �ج��ت��م��اع 
ع�سق  �ل��رك��م��ان��ي��ة  �ل��ع��ا���س��م��ة  يف  ع��ق��د  �ل����ذي  �إ�سطنب�ل” 
وجمه�رية  تركمان�ستان  جمه�رية  �لجتماع  وت��ر�أ���س  �آب���اد 

�أذربيجان.
�أحمد  �سعادة  �لجتماع  يف  �مل�سارك  �لدولة  وفد  رئي�س  و�أك��د 
و�لتعاون  �خلارجية  ب���ز�رة  �آ�سيا  غرب  �إد�رة  مدير  �لهاملي 
�لدويل �أن دولة �لإمار�ت ويف �إطار عالقاتها �ملتميزة و�ل�طيدة 
يف  بامل�ساركة  خا�سا  �هتماما  ت�يل  �أفغان�ستان  جمه�رية  مع 
�ملنتديات �لإقليمية و�لدولية �لتي تركز على حت�سني �ل��سع 

�لقت�سادي مبا ي�سهم يف تعزيز �لأمن و�ل�ستقر�ر و�لتنمية 
�ملعي�سي للم��طن  �مل�ست�ى  �أفغان�ستان و�ملنطقة وحت�سني  يف 

�لأفغاين �لذي عانى من ويالت �حلروب و�ل�سر�عات.
م�ساعد�ت  ق��دم��ت  �لإم��������ار�ت  دول����ة  �أن  �ل��ه��ام��ل��ي  و�أو�����س����ح 
بني  دولر  ملي�ن   430 مبلغ  قيمتها  جت��اوزت  لأفغان�ستان 
2017، عد� �ل�ستثمار�ت �لتي �أ�سهمت يف   - 2012 عامي 
�لدولة  قامت  كما  �ملعي�سية..  و�لأو���س��اع  �لعمل  فر�س  خلق 
�سمن  �لأف��غ��اين  لل�سعب  �سكنية  “وحدة   3330 بت�سليم” 
..2018 يف  دولر  ملي�ن   200 بتكلفة  �لق�سباء  م�سروع 
م�سيفا �أن �أمن و��ستقر�ر �أفغان�ستان يعد �أمر�ً مهماً ل�ستقر�ر 

�ملنطقة و�لإقليم.

وكان �جتماع ع�سق �أباد قد ركز على مناق�سة م�ساريع �لبنية 
وحميطها  �جل�����ر  ب���دور  �أفغان�ستان  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �لتحتية 
�سكك  ومنها  �مل���سالت  �سبكات  خ��الل  من  �س��ء  �لإقليمي 
�أفغان�ستان  ومتكني  �لب�سائع  بنقل  ت�سمح  و�ل��ت��ي  �حل��دي��د، 
مع �لتفاعل مع �قت�ساد �ملنطقة، �إ�سافة �إىل �سبكات �لطاقة 
و�لتي  �ل��غ��از،  �أنابيب  وخ��ط���ط  �لكهربائي  �ل��رب��ط  و�سبكات 
ت�سمح برفع �لقدرة �لكهربائية د�خل �أفغان�ستان، �إ�سافة �إىل 
مرور  نظري  عائد�ت  على  �حل�س�ل  من  �أفغان�ستان  ��ستفادة 
�ل�سكر  بجزيل  �لهاملي  وتقدم  �أر��سيها.  يف  �خلط�ط  تلك 
حلك�مة تركمان�ستان على ��ست�سافتها لهذ� �لجتماع وعلى 

كرم �ل�سيافة وح�سن �ل�ستقبال.

•• ال�صارقة -وام:

�أطلقت م�ؤ�س�سة )فن( �ملعنية بتعزيز ودعم �لفن �لإعالمي 
لالأطفال و�لنا�سئة بدولة �لإمار�ت م�سابقة �سناعة �لأفالم 
عاما   19 �إىل   6 �سن  و�ليافعني من  �لكرت�نية لالأطفال 
20 مار�س  ي�سادف  �لذي  لل�سعادة  �لعاملي  �لي�م  مبنا�سبة 
بالتقدم  �لر�غبني  على  �مل�ؤ�س�سة  ��سرطت  ع��ام.  ك��ل  م��ن 
�ل��ت��ي تتطلبها  �مل��ع��اي��ري �خل��ا���س��ة  ي�����س��ت���ف����  �أن  ل��ل��ج��ائ��زة 
�أ�سيال  �لعمل  ي��ك���ن  �أن  يجب  �إذ  �ل��ك��رت���ن  فيلم  �سناعة 
10 ث��ن  و�أل تتجاوز مدته  �أنف�سهم  �مل�ساركني  من �سنع 
�لنتهاء  بعد  ليتم  �ل�سعادة  مت�سمنا م��س�عات تعرب عن 

�لت���سل  م�قع  عرب  �مل�ؤ�س�سة  ح�ساب  متابعة  �لعمل  من 
يف  �لفيدي�  وحتميل   ،funnshj �إن�ستغر�م  �لجتماعي 
 happyfunn# حل�ساب �ل�سخ�سي و��ستخد�م �ل��سم�
�لقا�سمي مدير  �هلل  بنت عبد  �ل�سيخة ج��هر  �أ�سارت  و   .
من  ل��ال���س��ت��ف��ادة  ت�سعى  �مل���ؤ���س�����س��ة  �أن  �إىل  )ف���ن(  م�ؤ�س�سة 
خمتلف �ملنا�سبات �لعاملية للفت �نتباه �لأطفال �إىل �أهمية 
�لإن�سانية  و�لأفكار  �ملفاهيم  عن  للتعبري  و�سيلة  �ل�سينما 
منا�سبة  لل�سعادة  �لعاملي  �لي�م  �أن  م�ؤكدة   .. و�لجتماعية 
وت�جيههم  �ل�سينمائية  �لأط��ف��ال  مهار�ت  لتعزيز  مثالية 
للتعبري عن مفه�م �ل�سعادة مبا يحمل ب�سمتهم �خلا�سة 

ترثي �ل�سينما �لعربية.

الإمارات ت�سارك باجتماع »قلب اآ�سيا - عملية اإ�سطنبول« لتعزيز التنمية يف اأفغان�ستان 

•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�سارقة  جامعة  يف  �لأع��م��ال  �إد�رة  بكلية  �ملحا�سبة  ق�سم  نظم 
بالتعاون مع معهد �ملحا�سبني �لإد�ريني فرع دبي، ور�سة تدريبية 
»IMA » �لتي يتم تنظيمها للعام �لثاين، ومتثلت �أهد�فها يف ن�سر 
�ل�عي بني �لطالب عن �أهمية �لتعليم �ملحا�سبي �ملهني يف حتديث 
وتط�ير و��ستمر�ر تعلم من يعمل يف جمال �ملحا�سبة �لإد�ري��ة - 
�ملهني  �لتط�ر  لتحقيق  �ملهنية  �ل�سهاد�ت  باأهمية  �لطلبة  تعريف 
-  ت��سيح ف��ئد ع�س�ية �لطلبة يف معهد �ملحا�سبني �لإد�ريني. 
م�لين�  فيليب  �لدكت�ر  �لأ�ستاذ  �أك��د  �لفتتاحية،  كلمته  خ��الل 
عميد كلية �إد�رة �لأعمال، على �أهمية م��س�عات �لندوة يف تعريف 
�لفر�سة  و�إعطائهم  �ملعهد  يقدمها  �لتي  �خلدمات  على  �لطلبة 
�ملهنية.  ق��در�ت��ه��م  تنمية  ب��ه��دف  �خل��دم��ات  ه��ذة  م��ن  لالإ�ستفادة 

و�أ�سار �لدكت�ر جمدي �لبناين رئي�س ق�سم �ملحا�سبة بالكلية، �إىل 
�ملحا�سبة  �لعاملني يف جمال  تنمية مهار�ت  �ملعهد يف  دور  �أهمية 
�لإد�رية، و�أنه يعد و�حد من �أهم �لهيئات �ملهنية �مل�ث�قة عاملياً يف 
هذ� �ملجال، و�لذي يدعم هذه �ملهنة من خالل �لبحث، وبرنامج 
على  و�ل��ت��اأك��ي��د   ، �مل�ستمر  و�لتعليم  �مل��ع��ت��م��د،  �لإد�ري  �مل��ح��ا���س��ب 
ممار�سة �أف�سل �لأخالقّيات �ملهنّية.  من جانبها، �أ�سافت �لأ�ستاذة 
هديل ن�سار رئي�س معهد �ملحا�سبني �لإد�ريني فرع دبي �أن �ملعهد 
يعمل علي تنظيم �لعديد من �لأن�سطة �لتدريبية للطالب بهدف 
�لطرق  باأف�سل  ممار�ستها  وكيفية  �ملهنة،  هذه  ح�ل  �ل�عي  ن�سر 
خالل  �ملتحدثني  من  جمم�عة  �ل�ر�سة  خالل  حتدث  �حلديثة. 
عدد من �جلل�سات د�رت خاللها �ملناق�سات ح�ل �أف�سل �ملمار�سات 
�لعلمية يف جمال �ملحا�سبة وري��ادة �لأعمال. ويف ختام �لندوة مت 

تكرمي �ملتحدثني، كما مت تكرمي �جلهات �مل�ساركة فيها.

�سفري الدولة يلتقي نائب وزير 
خارجية املك�سيك

•• مك�صيكو-وام:

عقد �سعادة �أحمد حامت �ملنهايل �سفري �لدولة لدى �ملك�سيك، �جتماعا مع نائب 
�خلارجية،  �لعالقات  وز�رة  مبقر  مبكتبه  فينت�ر�،  خ�ليان  �خلارجية  وزي��ر 

بح�س�ر �ملديرة �لعامة لإفريقيا و�ل�سرق �لأو�سط، �سعادة �آمبارو �أينغيان� .
�مل�سرك.. و�لتعاون  �لثنائية  بالعالقات  �ل�سلة  ذ�ت  �لق�سايا  �للقاء  تناول 

وهناأ �سعادة �ل�سفري �مل�س�ؤول �ملك�سيكي على من�سبه �جلديد ومتنى له �لنجاح 
..من�ها بالتط�ر �مل�ستمر �لذي ت�سهده عالقات �لبلدين .

ودولة  ب��الده  بني  �لتعاون  مب�ست�ى  �خلارجية  وزي��ر  نائب  �أ���س��اد  جانبه  وم��ن 
وتعّهد  �لثنائية  �لعالقات  لتعزيز  �لطرفني  من  �ملبذولة  و�جله�د  �لإم���ار�ت 
�حلك�مة  مبا�سرة  م��ع  خا�سة  �ل��ت��ع��اون  لتط�ير  �ل��دول��ة  ���س��ف��ارة  م��ع  بالعمل 
�جلديدة يف �ملك�سيك مهامها . ومت يف ختام �للقاء �لتفاق على تكثيف �جله�د 

و�لت���سل �مل�ستمر ملا فيه م�سلحة �لبلدين.

موؤ�س�سة » فن« تطلق م�سابقة ل�سناعة اأفالم كرتون لالأطفال

نظمتها كلية اإدارة االأعمال بجامعة ال�صارقة بالتعاون مع جمعية املحا�صبني االإداريني

ور�سة تدريبية بهدف ن�سر الوعي بني الطالب عن اأهمية التعليم املحا�سبي املهني
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اأخبـار الإمـارات

••  راأ�س اخليمة- الفجر 

�لريا�سي  �خليمة  ر�أ����س  ن���ادي  نظم 
لل�سيد�ت  جماعية  مترينات  �لثقايف 
م��ع ر�ك جيم  ب��ال��ت��ع��اون  �ل���ن���ادي  يف 
�لدبل  م��ن��ى  �لم����ار�ت����ي����ة  و�مل����درب����ة 
�ل�طني،  �لريا�سي  �ل��ي���م  مبنا�سبة 
�لذي رفع �سعار “ �لإمار�ت جتمعنا”، 
ل��ي��اق��ة بدنية  ن��ظ��م مت���ري���ن���ات  ك��م��ا 
ن�سر.    �إ�سالم  �مل��درب  بقيادة  للرجال 
يف  تعملن  م�ظفات  ث��الث  و�ساركت  
مركز �حلفية ل�س�ن �حلياة �جلبلية 
ريا�سي  خ��ل��ك  حت����دي  يف  ك��ل��ب��اء،  يف 
�لي�م  مبنا�سبة  �لنادي  �أطلقه  �ل��ذي 
�ل��ري��ا���س��ي �ل���ط��ن��ي، و�ل����ذي يتمثل 
�لعك�س  �أو  للعمل  �مل��ن��زل  م��ن  بامل�سي 
�أكرث  �إذ قطعن  �لأق���د�م،   م�سًيا على 
من  �مل�سافة  ه��ي  م���ر�ت  7كلي�  م��ن 
وفتح  �ل���ع���م���ل،  م��ق��ر  �إىل  م��ن��ازل��ه��ن 
�لتحدي  للم�ساركة يف  �ملجال  �لنادي 
خ���الل ع�����س��رة �أي�����ام ب�����دء�ً م���ن �أم�س 

�جلمعة 8 مار�س. 
�ل�ساهني  ع��ب��د�ل��رح��ي��م  د.  و�أو����س���ح 

رئي�س جمل�س �إد�رة نادي ر�أ�س �خليمة 
�لريا�سي �لثقايف، �أن �لي�م �لريا�سي 
ل��ت��ع��اون �جلميع  ف��ر���س��ة  �ل����ط���ن���ي، 
وممار�سة  �ل���ري���ا����س���ة،  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
�لي�م،   ه��ذ�  يف  �جلماعية  �ل��ت��م��اري��ن 
ي�سجع �أفر�د �ملجتمع على �ل�ستمر�ر 
مثمًنا  �ل�سحي،  �لريا�سي  نهج  على 
ت��ع��اون �لأن��دي��ة �خل��ا���س��ة، يف تقدمي 

تط�عي  ب�سكل  �جلماعية  �لتمارين 
�ل��ن��ادي، كما وثمن  ل��الأف��ر�د يف مقر 
�مل���ظ��ف��ات �ل��ث��الث يف �مل�سي  م��ب��ادرة 
يغري  �أن  ي��ح��اول  م��ب��ادر  ك��ل  م�سجًعا 
خالل  من  لالأف�سل  حياته  نهج  من 
�ل���ري���ا����س���ة.  وك���رم���ت ح�����س��ة �سيف 
ر�أ�������س �خليمة  ن�����ادي  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
�لإمار�تية  �ملدربة  �لثقايف  �لريا�سي 

�لتمارين  ل��ت��ق��دمي��ه��ا  �ل���دب���ل  م��ن��ى 
�جلماعية لل�سيد�ت على �متد�د �سهر 
�لريا�سي  �لي�م  ويف  �ملا�سي،  فرب�ير 
�ل�طني، م�ؤكدة �أن �لك��در �ل�طنية 
م���دى حر�سها  ت��ظ��ه��ر  �مل��ت��خ�����س�����س��ة 
ع���ل���ى ن�����س��ر ث���ق���اف���ة �ل���ري���ا����س���ة من 
�لتمارين  تقدمي  يف  تط�عها  خ��الل 

�جلماعية �ملختلفة.

•• ال�صارقة-الفجر:

�لإمار�ت،  دول��ة  �لن�سر يف  حقق قطاع 
نقلة ن�عية على مدى �لأع��م �لع�سرة 
�ملا�سية، جلهة زيادة �لإ�سد�ر�ت وتن�ع 
م��س�عاتها لت�سمل خمتلف �لأجنا�س 
�لأدب����ي����ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة و�لق��ت�����س��ادي��ة ، 
ونا�سر�ت  لكاتبات  ن�سر  دور  وظ��ه���ر 
ع��زز ح�س�ر  ما  وعربيات،  �إم��ار�ت��ي��ات 
�ملر�أة يف �مل�سهد �لثقايف، ورفع م�ست�ى 
�لعربي.   �ل��ن�����س��ر  ���س���ق  يف  �مل��ن��اف�����س��ة 
�لإمار�تيني،  �لنا�سرين  جمعية  و�أدت 
دور�ً   ،2009 �لعام  تاأ�سي�سها يف  منذ 
بارز�ً ومهما يف دعم �لنا�سرة و�لكاتبة 
من  ومتكينها  و�لعربية،  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�ل��ذي يحتاج  �لقطاع  �ملناف�سة يف هذ� 
و�لب���ت���ك���ار  �ل���ت���ن����ع  �إىل  ب���ا����س���ت���م���ر�ر 
ترك  �أن  و�����س���ت���ط���اع���ت  و�لإب�����������د�ع، 
�لن�سر  ���س���ق  يف  �ل�������س��ح��ة  ب�سمتها 
عرب تقدمي �لكتاب �لإمار�تي و�لعربي 
�أحدث  وف��ق  �ل��ق��ارىء  �ل��ذي يحتاجه 

تقنيات �لإخر�ج و�لعر�س و�لت�زيع. 
و�حلديث عن �مل��ر�أة ودوره��ا يف جمال 
عند  �ل���ت����ق���ف  �إىل  ي���ق����دن���ا  �ل��ن�����س��ر، 
�سلطان  ب��ن��ت  ب���دور  �ل�سيخة  جت��رب��ة 
�ل���ق���ا����س���م���ي، ن���ائ���ب رئ���ي�������س �لحت�����اد 
ورئي�س  م�ؤ�س�س  للنا�سرين،  �ل���دويل 
�لتي  �لإمار�تيني،  �لنا�سرين  جمعية 
متثل من�ذجاً ر�ئد�ً للمر�أة �لإمار�تية 
�م�����ر�أة  �أول  ب��اع��ت��ب��اره��ا  و�ل���ع���رب���ي���ة، 
عربية يتم �نتخابها لع�س�ية �للجنة 
�لتنفيذية لالحتاد �لدويل للنا�سرين، 
نظر�ً جله�دها �لكبرية و�ملت���سلة يف 
�لي�م  لت�سبح  �لن�سر،  �سناعة  تط�ير 
�لإمار�تيني  �لنا�سرين  لكل  ملهمة 
�لن�سر   ل��ق��ط��اع  وحم���رك���ة  و�ل����ع����رب، 
�لإمار�تي لدورها يف نقل قطاع �لن�سر 
�لنه��س  من  جديد  �أف��ق  �إىل  �ملحلي 
بي�م  �لحتفال  مع  وتز�منا  و�لتمّيز. 
�ملر�أة �لعاملي، قمنا با�ستطالع �آر�ء مع 
�لإمار�تيات  �لنا�سر�ت  من  جمم�عة 
�مل���ر�أة يف قطاع  دور  ح���ل  و�لعربيات، 
تقدمها  �ل���ت���ي  و�ل��ن�����س��ائ��ح  �ل��ن�����س��ر، 
�لقطاع،  ه��ذ�  يف  �لعمل  يف  للر�غبات 
�لتي  �ملكانة  ع��ن  �حل��دي��ث  جانب  �إىل 
و�سلت �إليها �ملر�أة �لإمار�تية �لي�م يف 

�سناعة �لن�سر.

مهارات وتوا�صل
ب����دوره����ا، ق���ال���ت �إمي������ان ب���ن ���س��ي��ب��ة ، 
�سيل  ل��د�ر  تنفيذي   ورئي�س  م�ؤ�س�س 

�لإمار�تية  �مل�����ر�أة  “متكنت  للن�سر: 
يف  كبري  ب�سكل  ح�س�رها  �إث��ب��ات  م��ن 
�لتي  �لكتب  خ��الل  م��ن  �لن�سر  ع��امل 
بال�سباب  و�مل��ت��خ�����س�����س��ة  ت��ن�����س��ره��ا، 
�لذهنية  و�مل���ه���ار�ت  �لعائلية  و�ل��ق��ي��م 
�لتي  �مل�������س��ي��ع،  �لكثري م��ن  وغ��ريه��ا 
�لثقايف على  �مل�سهد  �إث��ر�ء  �أ�سهمت يف 
�مل�ست�ى �ملحلي، �إىل جانب فتح قن��ت 
�لدوليني«.  �ل��ن��ا���س��ري��ن  م��ع  ت�������س��ل 
�لنجاح  “يتطلب  �سيبة،  بن  و�أ�سافت 
من  �لعديد  �م��ت��الك  �لن�سر  ع��امل  يف 
�أن  �لنا�سرة  على  يجب  �لتي  �مل��ه��ار�ت 
حمبة  تك�ن  �أن  عليها  �إذ  بها،  تتحلى 
وم��ق��ب��ل��ة ب��ج��د ع��ل��ى ع��م��ل��ه��ا، وق����ادرة 
�إي���ج���اد حم��ت���ى مم��ي��ز وم�ؤثر،  ع��ل��ى 
لديهم  مم���ن  �مل�����س��اع��دة  ت��ط��ل��ب  و�أن 
يف  مل�ساعدتها  �لن�سر  ���س���ق  يف  خ���ربة 
�لتعرف على �ل�س�ق و�حتياجاته، و�أن 
ت��ت��ع��اون ك��ذل��ك م��ع ن��ا���س��ري��ن �آخرين 
ميتلكها  ق��د  خ���رب�ت  ل��ه��ا  ي�سيف  م��ا 
�أهمية  �إىل  بالإ�سافة  �لآخ��ر،  �لطرف 
متغري�ت  ل��ك��ل  م��ت��ي��ق��ظ��ة  ت���ك����ن  �أن 
�ملر�أة  �أن  �سيبة،  ب��ن  و�أك���دت  �ل�����س���ق«. 
ب��ف�����س��ل جه�د  �لإم����ار�ت����ي����ة مت��ك��ن��ت 
جمعية �لنا�سرين �لإمار�تيني  بقيادة 
فر�س  من  �لقا�سمي،   ب��دور  �ل�سيخة 
�إقليمياً  ح�س�رها على خارطة �لن�سر 
�ملحافل  و�مل�ساركة يف خمتلف  ودولياً، 
ب�ساأن  و�لتفاو�س  و�ل��دول��ي��ة،  �ملحلية 
ب����د�ر �لن�سر  �ل��ن�����س��ر �خل��ا���س��ة  ع��ق���د 

�لتابعة لهم.  

عقل املراأة
م��ن جهتها، ذك��رت ن���ر �أح��م��د عرب، 
للن�سر  ن���ر  م�ؤ�س�سة  و�ساحبة  كاتبة 
جمال  يف  م��ه��م��اً  دور�ً  ل��ل��م��ر�أة  “�أن 
�سناعة �لن�سر د�خل �لدولة وخارجها، 
على  �لركيز  يف  دوره���ا   �إىل  �إ�سافة 
و�لأ�سرة  �مل����ر�أة  ت��ه��م  معينة  ق�سايا 

�ملن�س�رة،  �ل��ع��ن��اوي��ن  يف  و�مل��ج��ت��م��ع 
فجميع �لكتب �لتي قمنا بن�سرها يف 
�لد�ر كانت لن�ساء كاتبات من خمتلف 
�لثقافية، فتم  �جلن�سيات و�خللفيات 
�لإمار�تيات  للكاتبات  �إ�سد�ر�ت  ن�سر 
�ل�سام�سي  و�أم����ل  �مل���زروع���ي  ف��اط��م��ة 
�ل�س�رية  و�ل�ساعرة  �لقايدي،  وم�زة 
�لعر�قية  و�لكاتبة  �حل��ق  عبد  دمي��ة 
�لبحرينية  و�لكاتبة  �لقي�سي  م��رمي 
ن�سرين �لن�ر وحالياً نعمل على ن�سر 
�يلي  �لب�لندية  للكاتبة  �إ����س���د�ر�ت 
�أمرية  �سيمان�سكا و�لكاتبة �ل�سع�دية 
ن����ر عرب:”  ب���خ��م�����س��ني«. وت��اب��ع��ت 
�أجمل  �إ���س��د�ر�ت��ن��ا  قدمنا م��ن خ��الل 
�لأعمال للطفل �لتي تتحدث بل�سان 
بل�سان  �ل�سعر  وقدمنا  �حل��ن���ن  �لأم 
ما  بكل  �ل���ط��ن  �لتي حتت�سن  �مل���ر�أة 
فيه من �أوجاع، فاملر�أة ن�سف �ملجتمع 
وكما قال �لأديب ت�فيق �حلكيم “�إن 
ع��ق��ل �مل����ر�أة �إذ� ذب���ل وم���ات ف��ق��د ذبل 
ون�سحت  وم����ات«.  كلها  �لأم����ة  ع��ق��ل 
�لن�سر  عامل  بدخ�ل  �لر�غبات  عرب 
بالإميان بقدر�تهن وحتدي �ل�سعاب 
�أن  �إىل  م�سرية  و�لإ����س���ر�ر،  بال�سرب 
�ملر�أة �لعربية متكنت �لي�م من �إثبات 
�لن�سر،  �سناعة  جم��ال  يف  ح�س�رها  
دولة  يف  تن�سر  �ل��ت��ي  �مل����ر�أة  ول�سيما 
تقدمه  ملا  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ل��دول��ة م��ن دع��م خا�سة م��ن خالل 
�لتي  �لإمار�تيني  �لنا�سرين  جمعية 
تعمل على ��ستثمار �مل��هب وتط�ير 

قطاع �لن�سر على جميع �مل�ست�يات«.

احرتام القارىء 
�ليازية  �لدكت�رة  قالت  جانبها،  من 
�لُفلك  د�ر  وم��دي��ر  م�ؤ�س�س  خليفة، 
�لن�سر  “�سناعة  و�لن�سر:  للرجمة 
�أه�  �ل��ن��ا���س��ر  بجن�س  مرتبطة  غ��ري 
يف  ينظر  فالنا�سر  �م�����ر�أة؟  �أم  رج���ل 

كما  �مل��ج��ت��م��ع،  ح��اج��ة  �إىل  �ل��ن��ه��اي��ة 
على  تعتمد  �لإ����س���د�ر�ت  ق��ائ��م��ة  �أن 
ب�����س��ك��ل ع���ام.   �ل��ن�����س��ر  ت����ج���ه���ات د�ر 
و�أ�سافت خليفة “عند دخ�ل �لنا�سر 
فعليه   ، �ل�������س��ع  �ل��ق��ط��اع  ه���ذ�  �إىل 
ن�سب  وي�����س��ع  �ل���ق���ارئ  ي���ح���رم  �أن 
بذ�ئقته  و�ل��ت������س��ع  �لرت���ق���اء  عينيه 
ر�ّسام،  �أو  كاتب  مع  يتعامل  وعندما 
�أن يك�ن �سادقا معهم وينقد  فعليه 
ب��ح��ي��ادي��ة ومن  �ل��ر���س��م  �أو  �ل��ن�����س  
غري جم��ام��الت، وه��ذه �لطريقة يف 
يف  �لن�سر  ب�سناعة  ترتقي  �لتعامل 
�مل�س�ؤولية  “�إن  وت��اب��ع��ت:  �ل��دول��ة«.  
�مل���ل���ق���اة ع���ل���ى ع���ات���ق ن���ا����س���ري كتب 
�لأط��ف��ال حت��دي��ًد� ك��ب��رية، فاملجتمع 
�لعامة  �لثقافة  �أ�سا�س  ياأمتنهم على 
�أهمية  ج��ان��ب  �إىل  �أط��ف��ال��ن��ا،   وه���م 
ت������س��ع  �ل��ع��الق��ات م��ع �ل��ع��ام��ل��ني يف 
خ��س  يف  �سري  ول  �لن�سر،  �سناعة 
جت���ارب ج��دي��دة ب��ني ف��رة و�أخ���رى، 
�مل�ستقبل«.   �أفكار  لتط�ير  وتقييمها 
و����س���ددت خ��ل��ي��ف��ة ع��ل��ى �أه��م��ي��ة رفع 
و�لر�س�مات  �لن�س  حم��ت���ى  ج����دة 
عادَّة  �لعاملية،  �ملناف�سة  من  للتمكن 
ي��ق��ع  ع��ل��ى عاتق  �ل�����دور ل  �أن ه���ذ� 
�إىل  ي��ت��ع��د�ه  ب���ل  �ل��ن�����س��ر ف��ق��ط،  دور 
�جلامعات و�مل�ؤ�س�سات �لتعليمية، كما 
دعت �إىل تعريف �لطلبة �لإمار�تيني 
ب�ج�د �س�ق ن�سر مهم كق�ة �إمار�تية 
ناعمة على �ل�سعيد �لعاملي«. وعّدت 
�لإمار�تية  �مل����ر�أة  خليفة  �ل��دك��ت���رة 
لعباً مهماً يف �سناعة �لن�سر، ك�نها 
ت�سكل جزء�ً مهماً من �مل�سهد �لثقايف 
�أن  �إىل  م�����س��رية  و�ل���ع���رب���ي،  �مل��ح��ل��ي 
يف  �ل�سبق  ق�سب  �لإم����ار�ت  ل�سيد�ت 
�إمار�تية، منها د�ر  تاأ�سي�س دور ن�سر 
ن�ن،  د�ر  �سما،  د�ر  �لعربية،  �ل��ع��امل 
للرجمة  و�ل��ُف��ل��ك  �ل�سديقات،  د�ر 

و�لن�سر.

•• ال�صارقة-الفجر:

مقر  يف  �ل�سارقة،  بلدية  م��ع  بالتعاون  �ل�سارقة  مر�سد�ت  مف��سية  نظمت 
�حلفاظ  مفاهيم  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  باختيارك”،  “�غر�س  فعالية  �ملف��سية 
�لنباتات  وزر�ع��ة  �ختيار  �سبل  على  �ملنت�سبات  �ط��الع  �لبيئة، من خالل  على 
ومهار�ت  بفن�ن  �ملتعلقة  �ل��الزم��ة   ب����الأدو�ت  ورف��ده��ن  �ملالئمة،  و�لأ���س��ج��ار 
�لزر�عة. وح�سر �لفعالية �لتي تز�منت مع �أ�سب�ع �لت�سجري يف دولة �لإمار�ت 
حيث  وخ��ا���س��ة،  حك�مية  وج��ه��ات  م�ؤ�س�سات  ع��ن  ممثل�ن  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
�رتدى �حل�س�ر و�مل�سارك�ن �سر�ت حتمل �سعار: “�أيدي تتحد، �أيدي تزرع”، 

و�سارك�� منت�سبات �ملف��سية يف زر�عة �ستالت �سجر �لل�ز لتن�سم �إىل جمم�عة 
�لأ�سجار �لتي مت زرعها يف �أرجاء �ملف��سية منذ �لعام 2015 �إىل �لي�م لت�سكل 
و�حة طبيعية ت�سيف جماًل على �مل�قع.  و�أكدت �سيخة عبد �لعزيز �ل�سام�سي 
مدير مف��سية مر�سد�ت �ل�سارقة، �أن تنظيم �لفعالية يعك�س حر�س مر�سد�ت 
�ل�سارقة، على تكري�س عالقة �لإن�سان بال�سجر من خالل غر�س حب �ل�سجر 
يف نف��س �لفتيات، وتعليمهن �أ�س�ل �لزر�عة و�لعتناء بال�سجر بح�سب ن�عها 
ومز�ياها وعالقتها �خلا�سة بالأر�س، م�سرية �إىل �أن �لعام �لأول �سهد زر�عة 
�أ�سجار �لنخيل و�حلنة و�ل�سدر يف �لأع����م �لتالية.  وبينت  �سجر �لغاف، ثم 
و�ملنطقة  �ملف��سية  مبقر  حتيط  �لتي  �لأ���س��ج��ار  م��ن  �لعديد  �أن  �ل�سام�سي 

يروي بع�ساً من م�سرية �إمارة �ل�سارقة �لتي مت�سي وفق روؤى �ساحب �ل�سم� 
حاكم  �لأع��ل��ى،  �ملجل�س  ع�س�  �لقا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  �لدكت�ر  �ل�سيخ 
يف  �حلي�ي  �لتن�ع  و�س�ن  �لطبيعة،  وث��رو�ت  �لبيئة  على  للحفاظ  �ل�سارقة، 
خمتلف مناطق �ل�سارقة، و�إعد�د بر�مج وخطط تعنى بت�فري �أعلى معدلت 
�إىل  �لهادفة  �لتجارب  جميع  م��ن  و�ل�ستفادة  عليها،  و�حل��ف��اظ  �ل�ستد�مة 
�لهتمام بالت�سجري، �إىل جانب تعزيز �لرب�مج و�خلطط �لر�مية �إىل تفعيل 
جميع �لأدو�ر بغية �ل��س�ل مل�ساحات خ�سر�ء تغطي �أكرب م�ساحة من �ل�طن، 
مبا ي�سمن و�س�ل �لر�سالة  لالأجيال �لقادمة باأن �حلفاظ على �ل�سجر ه� 
حفاظ على �لأر�س و�ل�طن و�لإن�سان.   من جانبه، حتدث وهيب �لكمايل، 

رئي�س ق�سم �س�ؤون �لبلدية يف وز�رة �لبيئة و�لتغري �ملناخي عن �هتمام ورعاية 
�لقيادة يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة بالزر�عة م�ستذكر�ً مق�لة �ملغف�ر 
لكم ح�سارة”.  �أ�سمن  زر�ع��ة  “�أعط�ين  ث��ر�ه-:  ز�ي��د- طيب �هلل  �ل�سيخ  له 
دولة  �أ�سبحت  بالزر�عة،  ز�يد  �إمي��ان  من  “�نطالقاً  �لكمايل:  وجاء يف كلمة 
�لمار�ت عالمة مميزة يف خارطة �لت�سجري وتزيني �ملدن من خالل �جله�د 
�ملبذولة يف ن�سر �لرقعة �خل�سر�ء و�لهتمام بالأ�سجار و�لنباتات �ملحلية على 
وجه �خل�س��س، وذلك لأهمية �لت�سجري يف ��ستهالك كميات كبرية من ثاين 
�أوك�سيد �لكرب�ن �لذي ميثل �لتحدي �لأك��رب يف تعزيز �رتفاع �حل��ر�رة على 

وجه �لأر�س بالإ�سافة �ىل �لتل�ث �لبيئي.« 

مب�صاركة ممثلني عن موؤ�ص�صات وجهات حكومية وخا�صة

»مر�سدات ال�سارقة« تعزز الثقافة البيئية لدى منت�سباتها عرب مبادرة »اغر�ض باختيارك«

انطالقًا من خربتهن يف جمعية النا�صرين االإماراتيني

نا�سرات ير�سدن دور املراأة يف  اإثراء امل�سهد الثقايف يف الإمارات والعامل 

حاكم راأ�ض اخليمة وويل عهده يح�سران عقد 
قران علي بن عبداهلل بن ماجد القا�سمي

•• راأ�س اخليمة -وام: 

ح�سر �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ �سع�د بن �سقر �لقا�سمي ع�س� �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة و�سم� �ل�سيخ حممد بن �سع�د بن �سقر �لقا�سمي ويل 
�ل�سيخ  ق��ر�ن  �أقيمت مبنا�سبة عقد  �لتي  �لع�ساء  ماأدبة  ر�أ���س �خليمة  عهد 
علي بن عبد�هلل بن ماجد �لقا�سمي �إىل كرمية �ل�سيخ عمر بن عبد�هلل بن 
حممد �لقا�سمي. وقدم �ساحب �ل�سم� حاكم ر�أ�س �خليمة و�سم� ويل عهده 
متمنني   .. �لقا�سمي  ماجد  بن  عبد�هلل  بن  علي  لل�سيخ  �لتهنئة  و�ل�سي�خ 

للعرو�سني حياة زوجية �سعيدة.
كما ح�سر �ملاأدبة �لتي �أقيمت يف جمل�س �ل�سيخ عمر بن عبد �هلل �لقا�سمي 

يف ر�أ�س �خليمة عدد من �ل�سي�خ وكبار �مل�س�ؤولني.

•• ال�صارقة-الفجر:

بح�س�ر �سعادة �ل�سيخة جميلة بنت 
�لقا�سمي، مدير عام مدينة  حممد 
�لإن�سانية،  ل��ل��خ��دم��ات  �ل�������س���ارق���ة 
و�لأ����س���ت���اذ �ل��دك��ت���ر ح��م��ي��د جم�ل 
�ل�سارقة،  جامعة  م��دي��ر  �لنعيمي، 
��ست�ساف مركز �مل��رد لذوي �لإعاقة 
حمد  �ل�سيخ   �ل�����س��ارق��ة،  جامعة  يف 
عبد �لعزيز �ملعال، يف جل�سة ح��رية 
حتت عن��ن: “ جتربتي مع �سع�بات 
�ل�سطر�بات  فهم   �لتعلم” بهدف 
�ل��ت��ي ت����ؤث���ر ع��ل��ى حت�����س��ي��ل وحفظ 
�ملعل�مات  و��ستعمال  وتنظيم  وفهم 
�ل�سفهية �أو غري �ل�سفهية، بح�س�ر 
�لقا�سمي،  �سلطان  بن  �سع�د  �ل�سيخ 
�لقا�سمي،  �سقر  ب��ن  خالد  و�ل�سيخ 
�لعم��س،  �أحمد  �لدكت�ر  و�لأ�ستاذ 
�لعاقة،  ل��ذوي  �مل����رد  مدير مركز 
�لطلبة. ويف كلمته  وعدد كبري من 
مدير  رح��ب  للجل�سة،  �لفتتاحية 
جميلة  �ل�سيخة  ب�����س��ع��ادة  �جل��ام��ع��ة 
بنت حممد �لقا�سمي على ت�سريفها 
ل�سعادة  �ل�سكر  ق���دم  ك��م��ا  �جل��ل�����س��ة، 
على  �ملعال  عبد�لعزيز  حمد  �ل�سيخ 
للجل�سة،  وح�����س���ره  �ل��دع���ة  تلبية 
�ساحب  بدعم  كلمته  خ��الل  و�أ���س��اد 
بن  �سلطان  �لدكت�ر  �ل�سيخ  �ل�سم� 
�ملجل�س  ع�����س���  �ل��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
ورئي�س  �ل�������س���ارق���ة  ح���اك���م  �لأع����ل����ى 
�ل�سارقة -حفظه �هلل تعاىل  جامعة 
من  لالأ�سخا�س  �ملت���سل  ورع���اه-، 
�أ�سكالها،  مب��خ��ت��ل��ف  �لإع���اق���ة  ذوي 
�ل�سارقة قطعت  �أن جامعة  م���ؤك��د�  
تعليم  ق�سية  تبني  يف  و��سعا  �س�طاً 
�لع����اق����ة،  ذوي  م����ن  �لأ�����س����خ����ا�����س 
ع���ن ط���ري���ق �إن�������س���اء م���رك���ز �مل�������رد 
ب����ات ي�سكل  �ل����ذي  ل����ذوي �لإع����اق����ة 
وت�سهيل  دم�����ج  يف  ف����ارق����ة  ع���الم���ة 
ذوي  من  للطلبة  �جلامعية  �حلياة 
مبختلف  �إل��ي��ه��ا  �ملنت�سبني  �لإع��اق��ة 
وتخ�س�ساتهم،  �إع��اق��ات��ه��م  �أ���س��ك��ال 

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �ملهند�س ع�ي�سة مر�سد �ملرر رئي�س د�ئرة �لطاقة يف �ب�ظبي �إن �ملر�أة 
�أ�سمى  ُت�ستلهم  ومنها  �لأجيال  ومربية  و�لنم�  �لتط�ر  ركيزة  متثل  �لإمار�تية 

�لقيم و�ملبادئ �لإن�سانية لتحقيق �لنه�سة و�لتقدم و�إثر�ء �حل�سارة �لب�سرية.
و�أ�ساف معاليه: �أن �لعامل يحتفي يف 8 مار�س من كل عام بالي�م �لعاملي للمر�أة، 
لتقدمي �لتحية و�لتقدير لالأم و�لزوجة و�لأخت و�لبنة لعطائها غري �ملحدود، 
و�إ�سهاماتها �لهائلة يف حتقيق ��ستقر�ر �ملجتمع يف جميع �أنحاء �لعامل. و �أكد يف 
�أهمية خا�سة  �لر�سيدة ت�يل  �لقيادة  �أن  �لعاملي للمر�أة  �لي�م  ت�سريح مبنا�سبة 
لرعاية �ملر�أة ومتكينها و�لرتقاء بقدر�تها و�إتاحة �لفر�سة لها خل��س جميع 
جمالت �حلياة، و�مل�ساركة يف م�سرية �لتنمية ونه�سة �ملجتمع �لتي لن تتحقق 
�إل مب�ساهمتها �لفعالة حيث �أ�سبحت �ملر�أة �لإمار�تية من�ذجاً للمر�أة �لع�سرية 
�مليادين.  كافة  يف  وتقدم  وعلم  رق��ي  من  �إليه  و�سلت  ملا  �لعامل  �أن��ظ��ار  وحم��ط 
و�أ�ساف معاليه كانت لإ�سهامات �سم� �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�س �لحتاد 
�لأعلى  �لرئي�س  و�لطف�لة  ل��الأم���م��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�س  �ل��ع��ام  �لن�سائي 

�إح��د�ث طفرة يف حياة بنات و�سيد�ت  مل�ؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية �لأثر �لكبري يف 
دولة �لإم��ار�ت من خالل دعم بر�مج متكني �ملر�أة و�إ�سر�كها يف بر�مج �لتنمية 
يف جمالت �حلياة �لعامة كافة ..كما �أ�سافت �سم�ها �أبعاد�ً �إن�سانية على �لعمل 
�ملر�أة وت�فري  �لن�سائي �لعام من خالل مبادر�تها �ملهمة �لتي ت�ستهدف حماية 
�أوجه �لرعاية �ل�ساملة لها وت��سيع نطاق حمايتها و�س�ن كر�متها �لإن�سانية يف 
خمتلف مناطق �لعامل. وقال معاليه �نه �نطالقاً من دورنا �ملجتمعي و�إمياناً مَنا 
باأهمية دور �ملر�أة يف �لرتقاء ب�س�ق �لعمل و�ل�ستفادة من عطائها غري �ملحدود 
يف تط�ير �لأعمال حر�ست د�ئرة �لطاقة على �إ�سر�ك �ملر�أة �لإمار�تية يف قطاع 
�لطاقة لت�سريع وترية �لتط�ر وحتقيق م�ستهدفات �لتنمية �مل�ستد�مة، و�أثبتت 
�ملر�أة �لإمار�تية كفاءة كبرية يف جميع جمالت �لعمل، حيث متتلك د�ئرة �لطاقة 
جمم�عة متميزة من �لكفاء�ت و�لقياد�ت �لفنية و�لإد�رية �لن�سائية �أ�سهمت يف 
وتكامل قطاع  تعزيز  وع��ززت جه�دها يف  �لد�ئرة  �لعمل يف  �لرتقاء مبنظ�مة 
�أد�ء مهامها بكل كفاءة و�قتد�ر يف بيئة  د�أب��ت على  �أب�ظبي و  �إم��ارة  �لطاقة يف 
حمفزة ود�عمة لقدر�تهّن ومهار�تهّن، دون �إغفال لإيجاد �لت��زن و�لتكامل بني 
حياتهّن �ل�سخ�سية و�لعملية لتك�ن �ملر�أة �لعاملة �أماً عظيمة وم�ظفة مثالية.

مبنا�صبة اليوم الريا�صي الوطني عوي�سة املرر: املراأة الإماراتية ركيزة التطور والنمو

ثالث مواطنات من كلباء قطعن 7 كليو مرتات م�سيًا 

جل�سة حوارية حول مفهوم »�سعوبات التعلم« بجامعة ال�سارقة

�ل�سم�  �ساحب  �إر�دة  �قت�ست  حيث 
كافة  ت����ف���ري  �ل�������س���ارق���ة، يف  ح���اك���م 
يف   ر�ئ�����د�ً  �مل��رك��ز  لي�سبح  �مل��ق���م��ات 
�لعاملية،  �مل��م��ار���س��ات  �أح���دث  تطبيق 
�لكامل  �مل��������ادي  �ل����دع����م  وت����ق����دمي 
�لب�سرية  بالك��در  وتزويده  للمركز 
و�لأجهزة �لتقنية و�لتع�ي�سية �لتي 
حائاًل  �لإع��اق��ة  تك�ن  �أّل  يف  ت�ساعد 
ذوي  م���ن  �ل��ط��ال��ب  ي���اأخ���ذ  �أن  دون 
�لإعاقة فر�سته �لتعليمية متكافئة 
�أق��ر�ن��ه م��ن غ��ري ذوي �لإعاقة،  م��ع 
�لتي  �لدر��سية  �ملنح  �إىل  بالإ�سافة 
من  �لطلبة  جميع  لت�سمل  بها  �أم��ر 
ذوي �لإعاقة من خمتلف �جلن�سيات 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �لتي  �ل����درج����ات  ول���ك���اف���ة 
�أ�سبحت  ح��ت��ى  �جل��ام��ع��ة،  ت���ف��ره��ا 
�جلامعة بيئة د�جمة وجاذبة لذوي 
�حل��رية،  �جلل�سة  خ��الل  �لإع��اق��ة. 
حت���دث ���س��ع��ادة �ل�����س��ي��خ ح��م��د �ملعال 

م��جهة  يف  �ل���ر�ئ���دة  جت��رب��ت��ه  ع���ن 
وكيفية  �لتعلم،  �سع�بات  حت��دي��ات 
�ك��ت�����س��اف��ه��ا وت�����س��خ��ي�����س��ه��ا، وط����رق 
م��جهتها من خالل تن�ع �ل��سائل 
�لتعليمية �حلديثة وكذلك  �لتقنية 
�لال�سفية،  �لأن�����س��ط��ة  يف  �ل���دم���ج 
����س��ت��ط��اع م���ن خ����الل رحلته  ح��ي��ث 
�ململكة  يف  ب��ه��ا  م��ر  �ل��ت��ي  �لتعليمية 
در��سته  �سن��ت  م���د�ر  على  �ملتحدة 
��ستطاع �حل�س�ل على  كاملة، حتى 
من  �لأعمال  �إد�رة  يف  �لبكال�ري��س 
مروب�ليتان،  مان�س�سر  ج��ام��ع��ة 
�ملاج�ستري  �أتبعها بح�س�له على  ثم 
يف �إد�رة �لأعمال �لدولية من جامعة 
�س�لنت يف �ململكة �ملتحدة. كما حتاور 
من  �لعديد  مع  حمد  �ل�سيخ  �سعادة 
لديهم  �ل��ذي��ن  و�لطالبات  �ل��ط��الب 
ناق�سهم  حيث  �لتعلم،  يف  �سع�بات 
يف �لطرق �حلديثة �ملتبعة يف �لعالج 

ب��ج��ان��ب �ل��ط��رق �ل��ذ�ت��ي��ة �ل��ت��ي من 
�ملمكن على �ل�سخ�س ��ستخد�مها �أو 
وحتدث  �مل�سكلة.  من  للحد  �تباعها 
�لأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت���ر  �أح��م��د �لعم��س 
�لدعم  �أ���س��ك��ال  ع��ن  �جلل�سة  خ���الل 
�لذي يقدمه �ملركز ومنها: خدمات 
�إىل  و�لعالج،  و�لت�سخي�س  �لتقييم 
�لأكادميي  �ل��دع��م  خ��دم��ات  ج��ان��ب 
بالتن�سيق  و�لج��ت��م��اع��ي  و�لنف�سي 
�لتدري�سية  �لهيئتني  �أع�����س��اء  م��ع 
و�لإد�ري�����ة وك��ذل��ك �لأ���س��رة، و�أي�سا 
ت��ق��دمي �ل��دع��م �ل��ت��ق��ن��ي م��ن خالل 
غ����رف ل��ل��م�����س��ادر ت��ت�����س��م��ن �أح����دث 
�لرب�مج و�لأجهزة �ملتخ�س�سة، كما 
ق���ال ب���اأن �مل��رك��ز ي��ح��ر���س ع��ل��ى رفع 
�جلامعة  د�خ����ل  �مل��ج��ت��م��ع��ي  �ل����ع���ي 
�لتعلم  ����س���ع����ب���ات  م���ف���ه����م  ح������ل 
و�ل�سع�بات �لأكادميية �لتي ت��جه 

�لطلبة من هذه �لفئة.

دي��ن��� ج�بال  �مل��دع��� /  ف��ق��د 
م��������ن�������د�ل ل����ي����ت �����س����ان����ات����ان 
م���ن��د�ل ، �ل��ه��ن��د   �جلن�سية 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�����������������ز   -
)h3458667( من يجده 
رقم   بتليف�ن  �لت�سال  عليه 

 0545593834

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د �مل���دع����/ج���ي���ن���ي���ف���ر 
ن����ي����ج����ريي����ا   ، �ن�������ت��������ن�������ى 
�سفره  ج�������ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )A09550531( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف���ن  �لت���������س����ال 

0552870818

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدع� / ج�نيث لبيتا 
�بانيل ، �لفلبني   �جلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج��������������ز   -
)1201341(  من يجده 
عليه �لت�سال بتليف�ن رقم  

0509100891

فقدان جواز �سفر
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حكـــومــة دبـــــي- �صلطـة واحـة دبـي لل�صيليكـون
�إع��الن رق��م )2019/6(

بيانات  بع�س  تعديل   / �إل��غ��اء  ع��ن  لل�سيلك�ن  دب��ي  و�ح���ة  �سلطة  تعلن 
�أي  جهة  �أو  �سخ�س  كل  فعلى  �إع���الن،  بكل  حم��دد  ه�  ح�سبما  �لرخ�س 
تاريخ  �أ�سب�عني من  �ملخت�سة خالل  �ملحكمة  �إعر��س مر�جعة  �أو  حق 

�لإعالن دون حتمل �ل�سلطة  �أدنى م�سئ�لية جتاه حق�ق �لغري.
اإلغــاء الرخ�صـة:

رقم �لرخ�سة
823

2526
1692
1976
1513

�ساحب �لرخ�سة:    
  Dove Computer Software FZE         دوف لرب�مج �لكمبي�تر م م ح
HELLO SEASON  TRADING FZE       هال� �سيزن تر�يدجن م م ح

GEN Z ENTERPRISES - FZE          جني زد �نربر�ي�سز - م م ح
Bransense  FZE                      برن�سن�س - م م ح

GOLDEN TRADE FZCO               ج�لدن تر�يد �س م ح

العنــــوان: دبي،  دولة االإمارات العربية املتحدة - �صلطة واحـة دبــي لل�صيليكــون

تغيري االأ�صم التجاري /ال�صكل القانوين:
رقم �لرخ�سة

3296

To                        ل�سم �لتجاري �جلديد�
ADVANCED SOLUTIONS – FZE

�دفان�سد �س�لي��سنز - م م ح

From                   ل�سم �لتجاري �لقدمي�
Smart Solution FZE

�سمارت �س�لي��سن م م ح

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

حكـــومــة دبـــــي- �صلطـة واحـة دبـي لل�صيليكـون
�إع��الن رق��م )2019/7(

بيانات  بع�س  تعديل   / �إل��غ��اء  ع��ن  لل�سيلك�ن  دب��ي  و�ح���ة  �سلطة  تعلن 
�أي  جهة  �أو  �سخ�س  كل  فعلى  �إع���الن،  بكل  حم��دد  ه�  ح�سبما  �لرخ�س 
تاريخ  �أ�سب�عني من  �ملخت�سة خالل  �ملحكمة  �إعر��س مر�جعة  �أو  حق 

�لإعالن دون حتمل �ل�سلطة  �أدنى م�سئ�لية جتاه حق�ق �لغري.
اإلغــاء الرخ�صـة:

رقم �لرخ�سة
914

 1108
 2799
 2519
1825

�ساحب �لرخ�سة:    
  Sislee FZE         سي�سلي م م ح�

Atlas Management & IT Consulting FZCO طل�س لال�ست�سار�ت �لإد�رية وتقنية �ملعل�مات �س م ح�
DEVIKA TECHNOLOGIES - FZE      ديفيكا تكن�ل�جيز - م م ح

 PristinEco FZCO           بر�ستني �أك� �س م ح
Shopcity FZCO س�ب �سيتي - �س م ح�

العنــــوان: دبي،  دولة االإمارات العربية املتحدة - �صلطة واحـة دبــي لل�صيليكــون

تغيري االأ�صم التجاري /ال�صكل القانوين:
رقم �لرخ�سة

2600

To                        ل�سم �لتجاري �جلديد�
Bubbles Laundry & Dry Cleaning FZCO

ببلز لوندري �ند در�ي كلينينغ  �س م ح

From                   ل�سم �لتجاري �لقدمي�
Bubbles Laundry & Dry Cleaning FZE
ببلز لوندري �ند در�ي كلينينغ  م م ح

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

حكـــومــة دبـــــي- �صلطـة واحـة دبـي لل�صيليكـون
�إع��الن رق��م )2019/8(

بيانات  بع�س  تعديل   / �إل��غ��اء  ع��ن  لل�سيلك�ن  دب��ي  و�ح���ة  �سلطة  تعلن 
�أي  جهة  �أو  �سخ�س  كل  فعلى  �إع���الن،  بكل  حم��دد  ه�  ح�سبما  �لرخ�س 
تاريخ  �أ�سب�عني من  �ملخت�سة خالل  �ملحكمة  �إعر��س مر�جعة  �أو  حق 

�لإعالن دون حتمل �ل�سلطة  �أدنى م�سئ�لية جتاه حق�ق �لغري.
اإلغــاء الرخ�صـة:

رقم �لرخ�سة
2579
862

�ساحب �لرخ�سة:    
  PROFIT APPS TECHNOLOGY - FZE         بروفت �آب�س تكن�ل�جي - م م ح
Fastrack Management Consultancy FZCO  فا�سر�ك ماجنمينت ك�ن�سلتن�سي �س م ح

العنــــوان: دبي،  دولة االإمارات العربية املتحدة - �صلطة واحـة دبــي لل�صيليكــون

تغيري االأ�صم التجاري /ال�صكل القانوين:
رقم �لرخ�سة

B/1380

1385

To                        ل�سم �لتجاري �جلديد�
Ekin International FZE

�إيكن �أنرنا�س�نل   م م ح

M&K IG FZE
�أم �أند كي �أي جي  م م ح

From                   ل�سم �لتجاري �لقدمي�
Ekin International FZCO

�إيكن �أنرنا�س�نل  �س م ح

M&K IG FZCO
�أم �أند كي �أي جي  �س م ح
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اإلغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�س��س �لرخ�سة  
CN بال�سم �لتجاري �سلفر للت�س�ير  رقم:2395416 
�ل�سخ�سي بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة و�عادة �ل��سع 

كما كان عليه �سابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سب�ع  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم عرو�س �لرب

CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1105141 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �ل�سعيفى حممد مبارك �سبت �خلييلي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف ورثة/مبارك حممد �سبت �خليلي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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•• ال�صارقة-الفجر:

�إىل ت�فري  �ل�ساعية  �إطار روؤيتها  يف 
�لإع���اق���ات  ذوي  ل���الأط���ف���ال  �ل��ك��ت��ب 
“�أرى”  م���ب���ادرة  �أه����دت  �ل��ب�����س��ري��ة، 
لتمكني  ك��ل��م��ات  مل���ؤ���س�����س��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 
�لأط����ف����ال، �ل��ت��ي ت��ت��خ��ذ م���ن �إم����ارة 
كتاباً   1،100 لها،  م��ق��ر�ً  �ل�سارقة 
وتاأهيل  ل���ت���دري���ب  �ل���ن����ر  مل���در����س���ة 
�خلا�سة  �لحتياجات  ذوي  �لأطفال 
�لك�يت، وذل��ك مب��ا يهدف  يف دول��ة 
ذوي  �لأط������ف������ال  دور  ت���ع���زي���ز  �إىل 

�لح���ت���ي���اج���ات �ل��ب�����س��ري��ة، و�إث������ر�ء 
ومتكينهم  �لتعليمية،  ح�سيلتهم 
من �أ�س�س �لثقافة �لعربية �لأ�سيلة.
و��ستملت قائمة �لكتب �لتي قدمتها 
م�سم�عاً  كتاباً   100 على  �مل�ؤ�س�سة 
�إىل جانب  بعناوين متن�عة وثرية، 
500 كتاباً بحجم كبري، �إىل جانب 
لي�سهل  بر�يل  بطريقة  كتاباً   500
و�ل�ستفادة  �ل��ق��ر�ءة  عملية  عليهم 
من �مل�سامني �ملهمة �لتي حتت�يها.

�حتفال  خ��الل  �لكتب  �إه���د�ء  وج���اء 
نظمته �ملدر�سة كرمت فيه م�ؤ�س�سة 

كلمات لتمكني �لأطفال على جه�دها 
�لأطفال  مل��ع��ارف  ودع��م��ه��ا  �ملعرفية 
ذوي �لحتياجات �خلا�سة، بح�س�ر 
وم�ساركة نخبة من �ملتخ�س�سني يف 
�إىل  �لب�سرية،  �لإع��اق��ة  ذوي  جم��ال 
جانب عدد من �لرب�يني وط��قم 

�لتدري�س.
و�مل�ساركة،  �مل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  وح�������ل 
م�ؤ�س�سة  مدير  �مل��ازم��ي،  �آمنة  قالت 
كلمات لتمكني �لأطفال: “ حتر�س 
بالكتاب  �ل������س���ل  ع��ل��ى  �مل���ؤ���س�����س��ة 
�أينما  �ل��ع��رب  �لأط���ف���ال  جميع  �إىل 

وج�������دو� وب�����اأي ظ����رف، مب���ا يحقق 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  وتطلعاتها  �أه��د�ف��ه��ا 
لديهم،  �ل���ل���غ����ي  �مل����خ����زون  ت��ع��زي��ز 
�لأ�سيلة  �لعربية  �لثقافة  وتر�سيخ 
�أكرب  ب�سكل  وتقريبهم  نف��سهم،  يف 
للكتاب �لذي يعترب �ملنطلق �لأ�سا�س 
ل�سقل �سخ�سياتهم وتق�ية معارفهم 
و�لعملية،  �ل��ع��ل��م��ي��ة  وخ���رب�ت���ه���م 
غمار  خ��س  على  ق��ادري��ن  ليك�ن�� 
و�لفكرة  بالكلمة  مت�سلحني  �حلياة 

�ملعرفة �لكافية«.
كلمات  م���ؤ���س�����س��ة  م���دي���ر  وت���اب���ع���ت 

من  ن��ح��ر���س  �لأطفال:”  ل��ت��م��ك��ني 
نك�ن  �أن  “�أرى”  م����ب����ادرة  خ����الل 
�لإعاقات  ذوي  �لأط��ف��ال  جانب  �إىل 
�لذي  بالكتاب،  ن��زّوده��م  �لب�سرية، 
خيالهم  وي��ف��ت��ح  ب�����س��ريت��ه��م  ي��ل��ه��م 
باملعرفة  مليئة  �سا�سعة  ع����مل  على 
بعناوين  ومنّدهم  و�جلمال،  و�لعلم 
�لإبد�عي  خمزونهم  ت�ساعف  ثرية 
و�ل���ل���غ����ي،  ل��ي��ك���ن���� ق���ادري���ن على 
�ل���س��ت��ف��ادة م��ن ج��م��ي��ع م��ا حتت�يه 

�لكتب من م�سامني«.
“كلمات  م���ؤ���س�����س��ة  �أن  �إىل  ي�����س��ار 

لتمكني �لأطفال”، تاأ�س�ست يف �لعام 
2016 مببادرة كرمية من �ل�سيخة 
بدور بنت �سلطان �لقا�سمي، وتعمل 

�مل�ؤ�س�سة على ت�فري �لكتب لالأطفال 
يف �ملناطق �ملحرومة �أو �ملت�سررة من 
�إمياناً  �مل�سلحة و�حل��روب،  �لنز�عات 

�ل��سيلة  ه���ي  �ل����ق����ر�ءة  ب�����اأن  م��ن��ه��ا 
باملجتمعات  ل��ل��ن��ه������س  �لأف�������س���ل 

وم���سلة �لتط�ر و�لتنمية.

•• اأبوظبي-وام:

ي�سارك �ملجل�س �ل�طني �لحتادي يف �لحتفال بي�م 
�سهر مار�س  �لثامن من  ي��فق  �ل��ذي  �لعاملي  �مل��ر�أة 
�ل��ري��ادة و�لتقدم  م��ن ك��ل ع���ام، وه��� يج�سد م��دى 
�لذي و�سلت له دولة �لإم��ار�ت على �سعيد متكني 
يف  وم�ساهمتها  �ل�سيا�سية  م�ساركتها  وتعزيز  �مل��ر�أة 
عملية �سنع �لقر�ر من خالل ع�س�يتها يف �ملجل�س 
�لرعاية  �إط���ار  يف  �ل��ربمل��اين  �لعمل  يف  وم�ساركتها 
و�ل���دع���م �ل����ذي حت��ظ��ى ب���ه م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س �لدولة 
ترجمة لروؤية �لقائد �مل�ؤ�س�س �ملغف�ر له �ل�سيخ ز�يد 
وي���سل  ث���ر�ه-  �هلل  طيب  نهيان-  �آل  �سلطان  ب��ن 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  �لنهج  ه��ذ� 
�آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” ر�عي م�سرية 

متكني �ملر�أة.
�مل��ر�أة �لإمار�تية من خالل ع�س�يتها يف  وت�سطلع 
�ملجل�س �ل�طني �لحتادي بدور متميز على �ل�سعيد 
�ملجل�س  مناق�سات  جميع  يف  مب�ساركتها  �ل��د�خ��ل��ي 
ومناق�سة  �حلك�مة،  ممثلي  على  �لأ�سئلة  وب��ط��رح 
�للجان  من  ع��دد�  تر�أ�ست  كما  �لعامة،  �مل��س�عات 
�ل��د�ئ��م��ة و�مل���ؤق��ت��ة، وك��ان لها دور فاعل م��ن خالل 

�ل�سعيدين  �مل�ؤمتر�ت �خلارجية على  م�ساركتها يف 
�لعربي و�لإقليمي و�لإ�سالمي و�لدويل.

و�ساهم �ملجل�س �ل�طني �لحتادي منذ عقد جل�سته 
للف�سل  �لأول  �ل���ع���ادي  �ن��ع��ق��اده  دور  م���ن  �لأوىل 
يف  1972م،  فرب�ير   12 بتاريخ  �لأول  �لت�سريعي 
وتبني  �لق�سايا  خمتلف  وط��رح  �لت�سريعات  �إق���ر�ر 
�مل��ر�أة يف  �لتي ت�ستهدف تعزيز م�ساركة  �لت��سيات، 
ت�سهدها  �لتي  �مل��ت����زن��ة  �ل�ساملة  �لتنمية  م�سرية 
�ل���دول���ة، وت��ف��ع��ي��ل دوره����ا يف خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع، مما 
�إىل جانب  �ل��ن��ه������س مب�����س���ؤول��ي��ات��ه��ا  ي���ؤه��ل��ه��ا م��ن 

�لرجل يف خمتلف ميادين �لعمل �ل�طني.
�ساحب  عهد  يف  �لربملانية  �حلياة  م�سرية  و�سهدت 
�ل�سم� رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” حمطات مهمة 
�سم�ه  قبل  من  وت�جيه  و�هتمام  برعاية  وحظيت 
�سم�ه  �أع��ل��ن��ه  �ل���ذي  �ل�سيا�سي  ل��ل��ربن��ام��ج  ت��رج��م��ة 
�ل�طني  �ملجل�س  متكني  يعد  �ل���ذي  2005م  ع��ام 
�لحت����ادي �أح���د م��رت��ك��ز�ت��ه �لأ���س��ا���س، وم���ا ت�سمنه 
من تنظيم �نتخابات لن�سف �أع�ساء �ملجل�س خالل 
و�لتي مت  و2015م،  و2011م  2006م  �لأع����م 
�لهيئات �لنتخابية من �سبعة  �أع��د�د  خاللها زيادة 
�أول جتربة �نتخابية �إىل ما  2006م يف  �ألف عام 

يقارب من 224 �ألف ناخب عام 2015م، كما مت 
�إجر�ء تعديل د�ست�ري رقم “ 1” ل�سنة 2009م، 

وم�ساركة �ملر�أة ناخبة وع�س�ة.
ويف خ��ط���ة ع���ززت م��ن م���ق��ع �لإم����ار�ت يف م�ساف 
�حلياة  يف  �مل���ر�أة  م�ساركة  دع��م  يف  �ملتقدمة  �ل���دول 
�ل�سيا�سية و�لعمل �لربملاين، ت�سمن مر�س�م �ساحب 
 2007 “6” ل�سنة  رق���م  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  �ل�����س��م��� 
�لف�سل  يف  �لحت�����ادي  �ل���ط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س  بت�سكيل 
�لت�سريعي �لر�بع ع�سر ت�سع ن�ساء و�حدة منهن فازت 
يف �لنتخابات �لتي جرت عام 2006م، يف �لتجربة 
لت�سكل  �ل��دول��ة  �سهدتها  �ل��ت��ي  �لأوىل  �لنتخابية 
ن�سبة �لن�ساء يف �ملجل�س �ل�طني 22.2 باملئة، كما 
ت�سمن ت�سكيل �ملجل�س يف ف�سله �لت�سريعي �خلام�س 
ع�سر �لذي بد�أ بتاريخ 15 ن�فمرب 2011م، �سبع 
ع�س��ت و�حدة منهن فازت بالنتخابات، وح�سلت 
�ملجل�س،  لرئي�س  �لأول  �لنائب  من�سب  على  �مل���ر�أة 
�لحتادي  �ل�طني  �ملجل�س  ت�سكيل  مر�س�م  ت�سمن 
يف ف�سله �لت�سريعي �ل�ساد�س ع�سر �حلايل �لذي بد�أ 
يف 18 ن�فمرب 2015 ت�سع �سيد�ت و�حدة منهن 
فازت بالنتخاب، و��سبح عدد �لع�س��ت ثماين بعد 
تعيني وزيرة دولة ل�س�ؤون �ملجل�س �ل�طني �لحتادي 

من ع�س��ت �ملجل�س.
�هلل”  “حفظه  �لدولة  رئي�س  �ل�سم�  �ساحب  وق��ال 
يف خطاب �فتتاح �لدور �لأول من �لف�سل �لت�سريعي 
�لر�بع ع�سر يف 12 فرب�ير 2007م” �إن ما مييز 
�لأمر  للمر�أة،  �لق�ي  �لت��جد  ه�  �لي�م  جمل�سكم 
ودورها  بقدر�تها،  �لالحمدودة  �لثقة  يعك�س  �لذي 
وم�ساهماتها �لفاعلة يف دفع م�سرية �لعمل �ل�طني 
�لتنفيذي  �ل��ع��م��ل  �أرح������ب، ومم���ار����س���ة  �آف�����اق  ن��ح��� 

و�لت�سريعي بكل �قتد�ر«.
�هلل”  “حفظه  �لدولة  رئي�س  �ل�سم�  �ساحب  و�أك��د 
من  �ل��ر�ب��ع  �ل��ع��ادي  �لنعقاد  دور  �فتتاح  خطاب  يف 
�أكت�بر   21 �لف�سل �لت�سريعي �لر�بع ع�سر بتاريخ 
�لربملاين  و�لعمل  �مل�ساركة  م�سرية  “ �أن  2009م، 
يف �لإم��ار�ت كانت على �ل��دو�م م�سرية و�عية نابعة 
��ستطاعت هذه  وق���د  و�ح��ت��ي��اج��ات��ن��ا،  ظ��روف��ن��ا  م��ن 
�ملمار�سة  يف  خ��ا���س��ا  من���ذج��ا  ت��ع��ط��ي  �أن  �ل��ت��ج��رب��ة 
للمر�أة  �ل���سعة  �مل�ساركة  خالل  من  �لدميقر�طية 
�ل�طني �لحت��ادي ومناق�ساته،  �ملجل�س  يف ع�س�ية 
م�سم�ن  �لربملانية  �حلياة  يف  مل�ساركتها  ك��ان  حيث 
كفكرة  بامل�ساركة  �إمي��ان��ن��ا  �إن  فعلي،  وب��ع��د  حقيقي 
وحر�سنا على ت�فري كل �أ�سباب �ملمار�سة لها يجعلنا 

و�ثقني باأن جتربتنا �لربملانية �ستم�سي �إىل �لمام 
�ل���ط��ن وم�سلحة  مل��ا فيه خ��ري  �لأي���ام  وتتط�ر م��ع 

�مل��طنني« .
ري��ادة لق��ت كل  �ل�طني �لحت��ادي  �ملجل�س  و�سجل 
�لد�خلي  �ل�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  �ل��رح��ي��ب و�ل��ت��ق��دي��ر 
�أمل عبد�هلل  �لدكت�رة  بانتخاب معايل  و�خلارجي، 
�لقبي�سي لرئا�سة �ملجل�س للف�سل �لت�سريعي �ل�ساد�س 
�لعادي  �ن��ع��ق��اده  دور  م��ن  �لأوىل  �جلل�سة  يف  ع�سر 
2015م،  ن�فمرب   18 بتاريخ  عقدها  �لتي  �لأول 
�مل�ست�ى  برملانية على  �م��ر�أة تر�أ�س م�ؤ�س�سة  كاأول 
�ل��ع��رب��ي وم��ن��ط��ق��ة �ل�����س��رق �لأو����س���ط، �لأم����ر �لذي 
يعك�س جناح �ملر�أة �لإمار�تية وم�ساركتها �لفاعلة يف 
�سناعة �لقر�ر يف �إطار حر�س �لقيادة �حلكيمة على 
لتعزيز  �لإم��ك��ان��ي��ات  جميع  وت�سخري  �مل���ر�أة  متكني 

م�ساركتها يف خمتلف مناحي �حلياة.
�مل��ج��ل�����س �ل�طني  �ن���ت���خ���اب م���ع���ايل رئ��ي�����س  وج�����اء 
�لربملانية  �ل�ست�سارية  �ملجم�عة  لرئا�سة  �لحتادي 
�لدولية �ملعنية مبكافحة �لإرهاب و�لتطرف �لتابعة 
�لأول  �جتماعها  �ل��دويل، خالل  �لربملاين  لالحتاد 
فرب�بر   6-5 بتاريخ  عقدته  �ل���ذي  �لحت���اد  مبقر 
2018م يف جنيف، من قبل �أع�ساء �ملجل�س، تقدير� 

لدور دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف متكني �ملر�أة 
عمليها  خ��الل  م��ن  حققته  �ل��ذي  للنجاح  وتكرميا 
�لد�خلي  �ل�سعيدين  على  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 
�ل�طني  للمجل�س  �حل��ي���ي  ول���ل���دور  و�خل���ارج���ي، 
�لحت���ادي يف تعزيز �ل��ت��ع��اون �ل��ربمل��اين �ل���دويل يف 
�لفاعل  �لدور  و�لتطرف وكذلك  �لإره��اب  م��جهة 

للمجل�س على �سعيد �لدبل�ما�سية �لربملانية.
لرئي�سات  �ل��ع��امل��ي��ة  “�لقمة  ��ست�سافة  ج���اءت  ك��م��ا 
�ل�طني  “�ملجل�س  ن��ظ��م��ه��ا  �ل���ت���ي  �لربملانات” 
�لدويل  �لربملاين  �لحتادي” بالتعاون مع �لحتاد 
�مل�ستقبل” ،  ل�����س��ي��اغ��ة  “ م��ت��ح��دون  ���س��ع��ار  حت���ت 
بنت  فاطم��ة  �ل�سيخ�ة  �سم�  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
مب�ارك، رئي�س� �لحتاد �لن�س�ائي �لع�ام رئي�س �ملجل�س 
�ل��رئ��ي�����������س �لأعلى  ل��الأم���م��ة و�ل��ط��ف���ل��ة  �لأع���ل���ى 
�لتي  �لمار�ت”  “�أم  �لأ���س��ري��ة  �لتنمية  مل���ؤ���س�����س��ة 
عقدت يف �أب�ظبي خالل �لفرة 12-13 دي�سمرب 
2016م، تعزيز� لهذه �لريادة ، ولت�سهم من خالل 
على  �مل���ر�أة  ق��درة  �إث��ب��ات  يف  وت��سياتها  خمرجاتها 
�مل�ساركة يف تقدمي حل�ل لهذه �لتحديات ويف و�سع 
بر�مج وخطط عملية ت�سهم يف و�سع حل�ل ملختلف 

�لق�سايا �لتي تعاين منها دول و�سع�ب �لعامل.

•• ال�صارقة - الفجر

للمر�أة،  �ل��ع��امل��ي  �ل���ي����م  م���ع  ت��ز�م��ن��اً 
للكتاب  �ل�����س��ارق��ة  هيئة  مكتب  ن��ظ��م 
�لأول  �أم�س  �ل�سرقية ي�م  �ملنطقة  يف 
ح��رية  ج��ل�����س��ة  7مار�س  �خل��م��ي�����س 
�ملجتمعية  “�مل�س�ؤولية  ع��ن����ن  حت��ت 
على  و�لن�ساء  �لرجال  بني  �مل�سركة 
خاللها  ��ستعر�ست  �ل�س��ء”،  ح��د 
دور كل من �لرجل و�ملر�أة، يف م�سرية 
�إىل  وت��ط��رق��ت  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  �لتنمية 
�ملتغري�ت �لتي فر�ستها �لتكن�ل�جيا 
�حل����دي����ث����ة و�أث������ره������ا ع���ل���ى �لأف��������ر�د 
و�لأ�����س����ر. و����س���ارك يف �جل��ل�����س��ة �لتي 
�لك�يتية  �ل��دك��ت���رة  م��ن  ك��ل  ع��ق��دت 
م�ؤ�س�سة  �ل�����س��ب��اح،  ت��ه��اين  �ل�����س��ي��خ��ة 
�لرب�ية  لال�ست�سار�ت  ج����ر  مركز 
و�لإعالمية  و�لكاتبة  و�لجتماعية، 
و�لكاتبة  مقرن،  بن  �سمر  �ل�سع�دية 
و�لكاتبة  �ل�ساعر،  �س��سن  �لبحرينية 
�لهاملي.  ميثاء  �لدكت�رة  �لإمار�تية 
فا�سل  ق��ال  �جلل�سة،  تنظيم  وح����ل 
�ل�سارقة  هيئة  مكتب  مدير  ح�سني، 
“ياأتي   : �ل�سرقية  �ملنطقة   - للكتاب 
لهذه  للكتاب  �ل�سارقة  هيئة  تنظيم 

�لر�مية  ج��ه���ده��ا  �إط����ار  يف  �جلل�سة 
�لإب�����د�ع�����ي�����ة  �ل�����ت�����ج�����ارب  دع�������م  �إىل 
�سياق  ويف  و�ل���ع���رب���ي���ة،  �لإم����ار�ت����ي����ة 
�لر�ئدة  �لن�س�ية  بالنماذج  �لحتفاء 
حيث  و�خلليجي،  �ملحلي  �ملجتمع  يف 
�لعامل  م�ساركة  على  �لهيئة  حتر�س 
جم��م��ل �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�مل��ن��ا���س��ب��ات ذ�ت 
�لبعد �حل�ساري و�لثقايف، مثل �لي�م 
�جلل�سة  وتطرقت  ل��ل��م��ر�أة«.  �لعاملي 
�ل���رج���ل و�مل������ر�أة يف  ك���ل م���ن  �إىل دور 
�ل���ذي ي�سهد ث�رة  �ل���ق��ت �حل��ا���س��ر، 
وت�قفت  م�سب�قة،  غ��ري  معل�ماتية 
�لتي  �ل���ت���ح���دي���ات و�ل���ت���غ���ري�ت  ع��ن��د 
ت��جهها �لأ�سر يف ظل ع�سر �لإعالم 
�جلديد وم��قع �لت���سل �لجتماعي، 
م��ا ي��ق��دم��ه �ل��ع��امل �لف��ر����س��ي من 
ت�جهات  ذ�ت  �إل���ك���رون���ي���ة  م�����ق���ع 
ع���دي���دة. و�أك������دت �مل��ت��ح��دث��ات خالل 
�حلديثة  �لتكن�ل�جيا  �أن  �جلل�سة 
�ملهمة يف �حلياة  �ل��ع����م��ل  ب��ات��ت م��ن 
بها من  �لجتماعية، رغم ما يحيط 
و�سائل  تفر�سها  وحت��دي��ات  �سلبيات 
�ل��ت�������س��ل �لج��ت��م��اع��ي، ع��ل��ى �أف����ر�د 
�أن  �إىل  م�سريين  �ل�����ح���دة،  �لأ���س��رة 
و��ستثمارها  �لتقنيات  ه��ذه  ت�ظيف 

�لأ�سرية،  �لعالقات  �أو��سر  تعزيز  يف 
�أولياء  عاتق  على  تقع  و�لجتماعية 
�تباع  عليهم  يت�جب  حيث  �لأم�����ر، 
�أ���س��ال��ي��ب �ل���رق���اب���ة �لإي��ج��اب��ي��ة على 
�مل�سركة  �مل�س�ؤولية  وح���ل  �أبنائهم. 
ب��ني �ل��رج��ل و�مل����ر�أة ودور ك��ل منهما 
ب��ي��ن��ت �ل�����س��ي��خ��ة ت��ه��اين �ل�����س��ب��اح �أن 
مهماً  دور�ً  ل��ع��ب��ت  �ل��ك���ي��ت��ي��ة  �مل������ر�أة 
يف �ل��ت��اري��خ �ل��ك���ي��ت��ي، و���س��اه��م��ت يف 
�ل�سخ�س  ها  بعدِّ �لتنم�ية،  �لعملية 
�جلديدة،  �لأج����ي����ال  ي���ؤ���س�����س  �ل����ذي 
م�سرية �إىل �أن ن�ساء �لك�يت وفتياتها 
�لجتماعية  حق�قهن  على  ح�سلن 
�لعام  منذ  و�لقت�سادية  و�لتعليمية 
�ملر�أة  �أن  �ل�سباح  و�أو�سحت   .1962
�لرجل،  �مل�ساو�ة مع  �لي�م ل تطالب 
طريق  يف  �سريكان  �أنهما  �عتبار  على 
جمتمعهما  �أه���د�ف  لتحقيق  و�ح���د، 
م���ن خ����الل ق���ي���ام ك���ل و�ح�����د منهما 
ب��������دوره، ودع������م ك����ل م��ن��ه��م��ا �لآخ�����ر 
ت�سكل  �ل���ذي  �ل���ع��ي  �إىل  م�ستندين 
و�لدعم  �ل��ك���ي��ت��ي،  �مل��ج��ت��م��ع  د�خ�����ل 
�حلك�مة  ت���ق���دم���ه  �ل�������ذي  �ل���ك���ب���ري 
ل��ل��م��ر�أة و�لرجل  �مل��دن��ي��ة  و�مل��ن��ظ��م��ات 
على حد �ل�س��ء. وبدورها ��ستعر�ست 

�سمر  �ل�سع�دية  و�لكاتبة  �لإعالمية 
�لتي  �ل�سع�دية  �مل��ر�أة  جتربة  �ملقرن، 
من  ع��ان��ت  ��ستثنائية،  ح��ال��ة  ع��ّدت��ه��ا 
م�سرية  �ل��غ��رب��ي،  �لإع���الم  ��ستهد�ف 
�إىل �أن �ل�سع�ديات �لي�م قدمن عدد�ً 
�إمكاناتهن  على  �مل�سرفة  �لنماذج  من 
و�أكدت  �ملجالت.  �ستى  يف  وقدر�تهن 
�إىل  تنظر  �ل�سع�دية  �مل��ر�أة  �أن  �ملقرن 
يف  للرجل  �سريكة  ه��ا  ب��ع��دِّ �مل�ستقبل 
ت�سهدها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ن��م���ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
 2030 ��سر�تيجية  �سمن  �لبالد، 
�ل��ت��ي ج��ع��ل��ت م���ن �مل�����ر�أة رك���ن���اً مهماً 
�أهد�فها،  حتقيق  يف  فاعاًل  وعن�سر�ً 
�حلك�مية  �مل���ب���ادر�ت  �نطلقت  ح��ي��ث 
�ملر�أة  متكني  م���سلة  �إىل  �ل�ساعية 
ب�سكل غري م�سب�ق.  وتعزيز مكانتها 
وت��ط��رق��ت �مل��ق��رن �إىل و�ق���ع �مل����ر�أة يف 
و�حلا�سر،  �مل��ا���س��ي  ب��ني  �ل�����س��ع���دي��ة 
م��سحة �أن ب�سمتها مل تكن و��سحة 
�لزمن،  م���ن  م��ا���س��ي��ة  خ����الل ح��ق��ب��ة 
غ���ري �أن���ه���ا ف��ر���س��ت ح�����س���ره��ا على 
و�ل�سيا�سية،  �لق��ت�����س��ادي��ة،  �ل�ساحة 
و�لعلمية، و�لريا�سية، و�لجتماعية، 
م�ستعر�سة جتربة �لأمرية رميا بنت 
مت  �لتي  �سع�د  �آل  �سلطان  بنت  بندر 

�ململكة  ���س��ف��ري  م��ن�����س��ب  يف  ت��ع��ي��ي��ن��ه��ا 
�ل���ع���رب���ي���ة �ل�������س���ع����دي���ة يف �ل�����لي����ات 
وفقاً  يعك�س  م��ا  �لأمريكية،  �ملتحدة 
ل��ل��م��ق��رن �ه���ت���م���ام �ل���ق���ي���ادة ب���اإع���د�د 
�سيادية.  منا�سب  ومنحنهن  �لن�ساء 
�س��سن  �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة  �ل���ك���ات���ب���ة  �أم������ا 
�ل�����س��اع��ر ف��ق��د حت��دث��ت ع��ن جتربتها 
�لزو�ج  بعد  �بتد�أت  �لتي  �ل�سخ�سية، 
حيث �أ�سهم زوجها ب�س�رة مبا�سرة يف 
�أنها  م��سحة  جذرياً،  حياتها  تغيري 
لت�ظيف  زوج��ه��ا  م��ن  ت�سجيعاً  لقت 
�أجل  من  �لكتابية،  ومهارتها  �سغفها 
�ل���ت����ج���ه ل��ل��ع��م��ل �لإع����الم����ي، �ل���ذي 
�لي�مية  �لي�م جزء�ً من حياتها  بات 
�أن ي�ؤثر على دوره��ا كزوجة و�أم  دون 
�لرجل  دور  وح����ل  لأج��ي��ال.  مربية 
�أن  �ل�ساعر  �أك��دت  �لبحرينية،  و�مل��ر�أة 
غريبة  لي�ست  �لبحرينية  �لتجربة 
�لبحرين  ت���زخ���ر  ح��ي��ث  �أح������د،  ع��ل��ى 
بنماذج �لنجاح �لتي كانت بطالتها من 
�لن�ساء �لل��تي وجدن دعماً وم�ساندة 
�لبحرينية  ب��ات��ت  ح��ت��ى  �ل��رج��ل  م��ن 
�حلياة  م��ف��ا���س��ل  خمتلف  يف  ���س��ري��ك��اً 
و�لقت�سادية،  و�لعلمية،  �ل�سيا�سية، 
�أن  دون  و�لريا�سية،  و�لجتماعية، 

�أ�سرتها.  ح�����س��اب  ع��ل��ى  ذل����ك  ي���ك����ن 
و�ختتمت �ل�ساعر حديثها باأن �لرجل 
يحتاج �إىل دعم �ملر�أة بقدر ما حتتاج 
�سريكني  ه��م��ا  ب��ع��دِّ دع��م��ه،  �إىل  �مل����ر�أة 
�أن  يكمالن بع�سهما �لبع�س، م�ؤكدة 
�ملر�أة،  حياة  يف  �ملتميز  �لرجل  وج���د 
و�لإجن�����از�ت  �ل��ت��م��ي��ز  خ��ل��ق  ي�سهم يف 
�ل���ن����ع���ي���ة. وم�����ن ج���ان���ب���ه���ا �أرج���ع���ت 
�لف�سل  �ل��ه��ام��ل��ي  م��ي��ث��اء  �ل���دك���ت����رة 
فيما حققته �ملر�أة �لإمار�تية على مر 
�ملغف�ر  �مل�ؤ�س�س  �ل��لد  �إىل  �ل�سنني، 
له باإذن �هلل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان-

�أر���س��ى دعائم  طيَّب �هلل ث��ر�ه- �ل��ذي 
وم���ب���ادئ مت��ك��ني �مل������ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة 
وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا يف �مل��ج��ت��م��ع، من 
�حلي�ي،  دوره������ا  �إع���ط���اءه���ا  خ����الل 
بالإ�سافة �إىل دور �أبنائه و�إخ��نه من 

عملية  و��سل��  �لذين  �لدولة  �سي�خ 
�لبناء و�لنه��س بال�طن، من خالل 
�لرجال  م��ن  �أف����ر�ده  خمتلف  متكني 
�لهاملي  و����س��ت��ع��ر���س��ت  و�ل���ن�������س���اء. 
�لإمار�تية  ل��ل��م��ر�أة  �لتاريخي  �ل���دور 
يف �لأ����س���رة و�مل��ج��ت��م��ع، م������س��ح��ة �أن 
�ملر�أة قدمت �أجياًل قيادية للمجتمع 
خالل �ل�سن��ت �ملا�سية، حيث �عتمد 
�أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع �لإم����ار�ت����ي يف فرة 
ب�قت  �ل��ن��ف��ط  ظ��ه���ر  �سبقت  زم��ن��ي��ة 
ط���ي��ل ع��ل��ى �ل��ب��ح��ر و�ل�����س��ي��د، حيث 
لل�سيد  بحر�ً  ي�سافرون  �لرجال  كان 
�ملر�أة  خاللها  وكانت  ط�يلة،  لأ�سهر 
ه����ي م����ن ت���ق����م ب���ال���رب���ي���ة و�إع�������د�د 
�جليل �لذي �سي�سهم يف بناء �ل�طن، 
مثمنة دور �جلد�ت و�لأمهات �لل��تي 
حتملن حينها ظروف �حلياة �ل�سعبة 

للرجل  ك�سريكات  دوره��ن  و�إدر�ك��ه��ن 
وي�ساطرهن  ه���م����م���ه  ي�������س���اط���رن���ه 
�أجل  من  �س�ية  ويعمل�ن  هم�مهن، 
�ل�سارقة  هيئة  �أن  �إىل  ي�سار  �ل�طن. 
دي�سمرب  يف  ع��م��ل��ه��ا  ب������د�أت  ل��ل��ك��ت��اب 
ت�سجيع  ع���ل���ى  وت���ع���م���ل   ،2014
�لإبد�عية  �ل�سناعات  يف  �ل�ستثمار 
من�سة  وت�����ف����ري  ح�����س��ت��ه��ا،  وزي��������ادة 
و�لفكري  �مل���ع���ريف  ل��ل��ت��ب��ادل  ف��ك��ري��ة 
و�حل�سار�ت  �ل�سع�ب  ب��ني  و�ل��ث��ق��ايف 
�أهمية  ع��ل��ى  و�ل��ت��اأك��ي��د  و�ل��ث��ق��اف��ات، 
�ل���ك���ت���اب و�أث�������ره يف ن�����س��ر �ل����ع���ي يف 
�ملجتمع يف ظل �لتط�ر �لتقني وتن�ع 
�ملعنيني  و��ستقطاب  �ملعرفة،  م�سادر 
ب���ج��ه ع���ام و�لن�سر  ب��ق��ط��اع �ل��ث��ق��اف��ة 
و�لطباعة و�لرجمة و�لت�ثيق ب�جه 

خا�س �إ�سافة �إىل ُكّتاب �لأطفال.

انطالق معر�ض الت�سامح العاملي لالأ�سر املنتجة مب�ساركة 25 دولة عربية واأجنبية
•• دبي-وام:

�فتتحت معايل ح�سة بنت عي�سى ب� حميد وزيرة تنمية �ملجتمع �أم�س 
�جلمعة وبح�س�ر عدد من �لقنا�سل وزوجاتهم معر�س �لت�سامح �لعاملي 
لالأ�سر �ملنتجة �لذي تنظمه �ل�ز�رة بالتعاون مع �ل�سفار�ت و�لقن�سليات 
يف �لدولة يف منطقة ذي ب�ينت يف نخلة جمري� وي�ستمر حتى 9 مار�س 
�جلاري تز�مناً مع عام �لت�سامح “2019”مب�ساركة 25 دولة عربية 
و�أجنبية �إىل جانب دولة �لإمار�ت �لتي متثلها يف �ملعر�س 8 �أ�سر منتجة 
وذلك �ن�سجاما مع روؤية �ل���ز�رة �لد�عمة لإنتاج وعطاء و�إب��د�ع �لأ�سر 

�ملنتجة وحتقيقا ملبد�أ �لت�سامح و�لتعاي�س بني دول و�سع�ب �لعامل .
�أن  �ملجتمع  تنمية  وزي���رة  ب�حيمد  عي�سى  بنت  ح�سة  م��ع��ايل  و�أك����دت 

معر�س �لت�سامح �لعاملي ه� مبادرة ب�سيطة يف فكرتها لكنها ذ�ت قيمية 
و�إميان  �لعزيزة  دولتنا  جه�د  تعك�س  �إذ  جد�  كبرية  و�إن�سانية  معن�ية 
قيادتنا �لر�سيدة باأهمية �لت�سامح يف حتقيق �ل�سالم �لعاملي و�لتعاي�س 
�ل�سع�ب و�لأع��ر�ف وفق مبد�أ �لح��ر�م و�لن�سجام  �ل�سلمي بني كافة 
و�لت��فق و�لتكامل بني �ل�سع�ب و�حل�سار�ت وذلك نهج تاأ�س�ست عليه 
�أر�سها  دولة �لإم��ار�ت ون�ساأ عليه �مل��طن�ن وت���سل به �ملقيم�ن على 

�لطيبة.
�لعاملي  �لت�سامح  ملعر�س  �مل��زدوج��ة  �لقيمة  �أن  �إىل  ب�حميد  و�أ���س��ارت 
�لذي يعزز �لت���سل و�لر�بط و�لتبادل �لثقايف و�لإن�ساين بني �لدول 
�ملختلفة حتت مظلة عام �لت�سامح مثلما �أنه يدفع بطم�ح �لأ�سر �ملنتجة 
ل�س�ن �ملنتجات �لتقليدية و�لإبد�ع باإنتاج م�ساريع تنم�ية �نطالقا من 

�لإنتاجية و�مل�ساهمة بفعالية يف دعم  �مل�ساركة  �ملهم على �سعيد  دورها 
�ل�س�ق �ملحلي حتقيق دخل �إ�سايف.

�مل�ساركة  للدول  �ملنتجة  لالأ�سر  �لعاملي  �لت�سامح  معر�س  �أن  و�أ�سافت 
ي�فر ركنا لعر�س منتجاتها �ملحلية و�ل�طنية �لتي ترمز للبلد وتعك�س 
بالأزياء  يتعلق  ما  �سيما  ل  و�ل�سع�ب  للدول  و�مل���ادي  �لثقايف  �مل����روث 
�لعاد�ت  جانب  �إىل  �ل��ي��دوي��ة  و�حل���رف  �ل��ي��دوي��ة  و�لأ���س��غ��ال  �لتقليدية 

و�لتقاليد �ملت��رثة.
“نخيل”  �إد�رة �سركة  �أعرب علي ر��سد ل�تاه رئي�س جمل�س  من جهته 
عن �لفخر با�ست�سافة معر�س �لت�سامح �لعاملي لالأ�سر �ملنتجة يف “ذي 
“نخلة جمري�” و�لذي تنظمه  ب�ينت” �ل�جهة �لبحرية �جلديدة يف 

وز�رة تنمية �ملجتمع بالتز�من مع عام �لت�سامح 2019.

املجل�ض الوطني الحتادي يج�سد ريادة دولة الإمارات على �سعيد متكني املراأة

خالل ور�صة عمل نظمها مكتب ال�صرقية ا�صت�صافت خاللها رائدات وكاتبات خليجيات

»ال�سارقة للكتاب« تناق�ض دور الرجل واملراأة يف تنمية املجتمعات

�صمن مبادرة »اأرى« الهادفة لتعزيز معارف االأطفال ذوي االإعاقات الب�صرية

»كلمات لتمكني الأطفال« تهدي 1,100 كتاب لذوي الإعاقة الب�سرية يف مدر�سة النور بالكويت 
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�ل��ت��دخ��ل �خلا�سة  وق�����ة   ، �مل����دن 
، وب��ع�����س��ه��م م����ن �مل���ج���رم���ني مت 
�ملعار�سني  لغ��ت��ي��ال  ت���ظ��ي��ف��ه��م 
�لفقرية،  �لأح�����ي�����اء  يف  �جل�������دد 
)�لتي  �ل��ب���ل��ي��ف��اري��ة  و�مللي�سيات 
ه�غ�   2007 ع�����ام  �أن���������س����اأه����ا 
م�ؤخًر�  م���ادورو  و�سّمها  �سافيز، 

�إىل �جلي�س(. 
ه�ؤلء  يخ�سر  �أن  �ملحتمل  وم��ن 
�إّل  �حلك�مة،  تغيري  من  �لكثري 
�حل�س�ل  �ل�سعب  م��ن  يظل  �ن��ه 
�ملقاتلني  ع����دد  ع���ن  ف���ك���رة  ع��ل��ى 
�مليلي�سيات.  ه��ذه  يف  �مل��ن��دجم��ني 
وقد وعد مادورو باأنهم �سي�سل�ن 
لكنهم  ���س��خ�����س،  م���ل���ي����ين  �إىل 
ل��ن ي��ك���ن���� �أك���رث م��ن 10 �آلف 

�سخ�س ، ح�سب �سان ميغيل.
عن لو بوان

•• الفجر - خرية ال�صيباين
للق��ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  »ب�سفتي 
وبالنظر  �ل����ط���ن���ي���ة،  �مل�����س��ل��ح��ة 
�لتي  �ل�ستثنائية  �ل��ظ��روف  �إىل 
مت�����ر ب���ه���ا �جل����م����ه�����ري����ة، �أل���غ���ي 
عن  �لأم  بال�طن  �خل�نة  و�سف 
�حلدود.  يعربون  �لذين  �جلن�د 
ك��ان��ت ت��غ��ري��دة غ����ي��دو ه���ذه، يف 
�إىل  �إ���س��ارة  مبثابة  ف��رب�ي��ر،   23
�لع�سكريني �لذين قررو� �لهروب 
م����ن ���س��ل��ط��ة ن���ي���ك����ل����س م������ادور، 
، غادر  �لرئي�س �حلايل. ومنذئذ 
وعربو�  ثكناتهم،  �جل��ن���د  م��ئ��ات 

�حلدود مع ك�ل�مبيا.
نف�سه  ب  ن�سّ مل��ن  ن�سميهم؟  م��اذ� 
بخ�نة  ل���ي�������س�����  ه����م   ، ���ا  رئ���ي�������سً
�لعك�س،  ع��ل��ى  ب���ل   ، ف���اري���ن  ول 

�لذين عربو� �إىل ك�ل�مبيا لي�س 
مل  �ل��ت��دف��ق  �أن  �سيما  )ل  ت��اف��ه��ا 
مقارنة  ���س��ع��ي��ف  ف��ه���   ، ي��خ��ف��ت( 
�ألف رجل تعّدهم   140 بح��يل 
�ل���ق�����ت �مل�����س��ل��ح��ة ب��اأك��م��ل��ه��ا. كما 
بالعتبار  �لأخ������ذ  �أي�������س���ا  ي��ج��ب 
�لق�ى غري �لنظامية ، مثل جي�س 
�لتحرير �ل�طني �لك�ل�مبي  يف 
فنزويال، و�ملدنيني �مل�سلحني من 
ميلي�سيات  منهم  �حلك�مة،  قبل 

ل���ق���د ق����د و����س���ع����� �أن���ف�������س���ه���م يف 
يف  �جل��دي��د.  “قائدهم”  خ��دم��ة 
ك�ل�مبيا، طلب�� �للج�ء، قائلني 
�إنهم فرو� من �لأزمة �لإن�سانية، 

و�لتهديد�ت �حلقيقية.
ميغيل  �����س����ان  روك����ي�����  وح�������س���ب 
�لأم�����ن  ق��������ت  �مل��ت��خ�����س�����س يف   ،
منظمة  وم����دي����ر  �ل���ف���ن���زوي���ل���ي���ة، 
غري  �سي�د�د�ن�”  “ك�نرول 
�لدويل  �لقان�ن  ف��اإن  �حلك�مية، 

م����ن �حل��������دود )ه�������ذه ه����ي ح���ال 
�حلر�س �ل�طني(. 

�للج�ء  �آخ��������رون  ي����ح����اول  وق�����د 
�سان  ق���ل  ح�سب  �ل�سفار�ت،  �إىل 

ميغيل. 
�إذ� كان عدد �جلن�د  ويف �ل��قع ، 

�أنهم  على  بهم  يعرف  �أن  يجب 
“لج�ؤون ع�سكري�ن«.

اخلوف من االنتقام
�لعاديني،  �جل��ن���د  م��ن  معظمهم 
يخ�سع�ن  �ل�سباط  كبار  �أّن  مبا 

ملر�قبة ل�سيقة من قبل �ل�سلطات. 
وقام رو�سي� �سان ميغيل باإح�ساء 
�أكرث من 10 �آلف م�ستقيل منذ 
عام 2016 ، ي�ساف �إليهم �أكرث 
�حلر�س  م��ن  ع�س�  �آلف   4 م��ن 
�ل���ط��ن��ي، �ل��ذي��ن مل ي��ع���دو� بعد 

عطلة عيد �مليالد.
، فرغم  بق��  للذين  بالن�سبة  �أما 
�لعظمى  �ل��غ��ال��ب��ي��ة  �أن  ح��ق��ي��ق��ة 
م��ن��ه��م، ت���ب���دو م��ع��ار���س��ة مل�����ادورو 
)90 باملائة ح�سب �سان ميغيل(، 
ل��ع��ب �خل����ف م��ن �لنتقام  ف��ق��د 

دور� يف قر�رهم. فعقاب �لهاربني 
�إىل جانب  ل��ل�����س��ف��ح،  ق��اب��ل  غ���ري 
�لذي  و�مل��ج��ه���ل  �مل��رع��ب  �مل�سري 

ينتظر عائالتهم.
من جهة �أخرى، يحتاج �ملرددون 
ميكن  م���ا  ح�����ل  ط��م��اأن��ت��ه��م  �إىل 
وما  �مل��ع��ار���س��ة.  ف���ازت  �إذ�  ت�قعه 
ه� دورهم يف �إعادة تنظيم جي�س 
�لك�بيني،  ق���ب���ل  م����ن  خم������رق 

وت�ساعفت هياكله؟
غ��ال��ب��اً م��ا ����س��ت��ف��اد �ل��ذي��ن عربو� 
�حل����دود م��ن مت��رك��زه��م بالقرب 

يف حوزته مفتاح حّل االأزمة:

فنزويال: لهذا يرتدد اجلي�ض يف ترك مادورو...
 ي�صعب احل�صول على عدد املقاتلني املندجمني يف امليلي�صيات

اأهمية عدد العابرين اإىل كولومبيا ل يحجب 
�سعفه مقارنة بتعداد القوات امل�سلحة باأكملها

يحتاج املرتددون اإىل طماأنتهم حول ما ميكن توقعه اإذا فازت املعار�سة

رغم معار�سة90 باملائة منهم ملادورو, فاإن اخلوف 
من النتقام يلعب دورا يف قرار بقائهم يف اجلي�ض

وزير �لدفاع يكفل ولء �جلي�س ملادورو

�حلدود �لك�ل�مبية معرب �لهروب

غ��يدو مل يك�سب معركة ��ستقطاب �لق��ت �مل�سلحة

�جلي�س مفتاح ح�سم �لزمة

الرئي�س االأمريكي ي�صعر بخيبة اأمل كبرية اإزاء كيم 

وا�سنطن تعول على نزع »النووي« الكوري يف عهد ترامب 
••وا�صنطن-اأ ف ب:

�ل�سالح  “نزع  �إىل  ل  �لت��سّ على  ق��ادرة  باأّنها  �عتقادها  عن  و��سنطن  �أع��رب��ت 
�لن�وي من ك�ريا �ل�سمالّية ب�سكل نهائي وكامل” بحل�ل نهاية ولية �لرئي�س 
�لأم��ريك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب، وذل��ك بعد �أن �أع��ل��ن خ��رب�ء �أم��ريك��ّي���ن �أّن م�قًعا 
لإطالق �ل�س��ريخ كانت بي�نغ يانغ بد�أت تفكيكه يف �إطار تقاربها مع �ل�ليات 

�ملّتحدة بات “عمالنّياً” جمّدد�ً.
مركز  �أّك���د  �سناعّية،  �أق��م��ار  �لأرب���ع���اء  �لتقطتها  ج��دي��دة  ���س���ر  �إىل  و����س��ت��ن��اد�ً 
�لّدر��سات �ل�سر�تيجّية و�لدولّية وم�قع “38 ن�رث” �أّن م�قع �س�هي “بات 
عمالنّياً جمّدد�ً”. كما ذكر تقرير للم�قع �أّنه “��ستناد�ً �إىل �لإن�ساء�ت، �إ�سافة 
�إىل �لن�ساط يف مناطق �أخرى للم�قع، يبدو �س�هي وقد عاد لل��سع �لعمالين 

�لطبيعي«.
و�أعلن م�س�ؤول �أمريكي طلب عدم ك�سف هّ�يته �أّن بالده قادرة على نزع نهائي 
�حلالّية  �ل���لي��ة  نهاية  بحل�ل  �ل�سمالّية  ك�ريا  من  �ل��ن���وي  لل�سالح  وكامل 

لر�مب )كان�ن �لثاين يناير 2021(.
“ت��سيحات”  يانغ  بي�نغ  من  �ستطلب  و��سنطن  �أّن  �لأمريكي  �مل�س�ؤول  و�أّك��د 
ح�ل �أ�سباب �إعادة بناء م�قع لإطالق �ل�س��ريخ �لبعيدة �ملدى، م�سري�ً �إىل �أّن 
ما  �ساأن  يف  حم��ّدد  ��ستنتاج  “�أّي  �إىل  �لآن  حتى  ل  تت��سّ مل  �لأمريكية  �لإد�رة 

يجري هناك«.
ولدى �س�ؤ�ل تر�مب �خلمي�س عن م�قفه من �ملعل�مات �لتي ُت�سري �إىل معاودة 
بعد  �سنبلغكم  “�سرنى،  قائاًل  �أجاب مب��ربة  �ل�سمايل،  �لك�ري  بامل�قع  �لعمل 

نح� عام«.
“نحن  �لأمريكّية  �خلارجّية  با�سم  �ملتحّدث  بالدين�  روب��رت  قال  جهته،  من 

ر�ف�ساً �لّتعليق عّما  على ��ستعد�د لبدء مفاو�سات بّناءة مع ك�ريا �ل�سمالّية”، 
�إذ� كانت هناك �ّت�سالت بني و��سنطن وبي�نغ يانغ منذ ف�سل قّمة هان�ي بني 

�لزعيم �لك�ري �ل�سمايل كيم ي�نغ �أون وتر�مب.
�أعلنا  ن�رث”   38“ وم�قع  و�لدولّية  �ل�سر�تيجّية  �ل��ّدر����س��ات  مركز  وك��ان 
�لإعمار قبل  �إع��ادة  بدء  �ذ�ر مار�س، عن  �لتقطت مطلع  ل�س�ر  �لأربعاء، وفقاً 
�إىل  ل  �لت��سّ يف  وكيم  تر�مب  خاللها  ف�سل  �لتي  فيتنام  قّمة  بعد  مبا�سرًة  �أو 

�ّتفاق.
�أّنه “�سي�سعر بخيبة �أمل كبرية” �إز�ء كيم يف حال  وحّذر تر�مب �لأربعاء من 

تاأّكدت تقارير عن �أّن بي�نغ يانغ تعمل على �إعادة بناء م�قع �س�هي.
�سباح  ح��ّذر  ب�لت�ن  ج���ن  �لق�مي  لالأمن  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  م�ست�سار  وك��ان 
�خلمي�س عرب �سبكة ف�ك�س ني�ز قبل ورود �ملعل�مات �لأخرية، من �أّنه �سيك�ن 
“خمّيباً جد�ً �لذهاب يف هذ� �لجّتاه”، م�سيفاً “�سندر�س �ل��سع بتاأّن، بالطبع 
ل �إىل ��ستنتاجات  م�سّدد�ً على �أّن من �ملبكر جّد�ً �لت��سّ �سرُن�قب ما يفعل�ن”، 

نهائّية.
�سّكة حديد  بناء هيكل  �لنتهاء من  مار�س  �آذ�ر   6 و�أظهرت �س�ر ملتقطة يف 

ة �لإطالق “وه� رمّبا بات �لآن عمالنّياً«. لنقل �ل�س��ريخ �إىل من�سّ
�لهيكل  بناء  �إع���ادة  عملّية  يف  ت��ق��ّدم  يظهر  فيما  ة،  �ملن�سّ م��ن  ر�ف��ع��ات  و�أزي��ل��ت 

رئي�س  �أعلن  �سبتمرب،  �أي��ل���ل  يف  �ل�س��ريخ.  حم��ّرك��ات  �ختبار  ة  ملن�سّ �مل�ساعد 
�ل�سمايل يف  �لك�ري  �لزعيم  مع  قّمة  ج���اي-�إن يف ختام  م���ن  �جلن�بّية  ك�ريا 
بي�نغ يانغ، �أّن �ل�سمال و�فق على “�إغالق د�ئم” مل�قع �س�هي لختبار حمّركات 

�ل�س��ريخ ومن�سة �إطالق �أخرى.
يف  �سناعّيني  قمرين  يانغ  بي�نغ  منها  �أطلقت  ة  من�سّ �س�هي  من�ساأة  وك��ان��ت 
2012 و2016. ويعتقد خرب�ء غربّي�ن �أّن �إطالق �لأقمار �ل�سناعّية ي�ساعد 
يف فهم تط�ير بي�نغ يانغ لل�س��ريخ �لعابرة للقاّر�ت �لقادرة على �ل��س�ل �إىل 

�ل�ليات �ملّتحدة.
�ل�سمالّية،  ك�ريا  غ��رب  �سمال  �ساحل  على  �ل��قعة  �س�هي  من�ساأة  وت�ستخدم 
�ملمكن  من  لكن  مد�رها،  يف  �سناعية  �أقمار  ل��سع  �لر�سمّية،  �لرو�ية  بح�سب 

تكييف �ملفاعالت ب�سه�لة حلمل �س��ريخ بال�ستية.
وتتهم �لأ�سرة �لدولية ك�ريا �ل�سمالية باإخفاء بر�مج ع�سكرية خلف برناجمها 

�لف�سائي.
يف نهاية كان�ن �لثاين يناير �لفائت، قالت مديرة وكالة �ل�ستخبار�ت �ملركزية 
�لأمريكّية )�سي �آي �يه( جينا ها�سبل �إّن ك�ريا �ل�سمالية ل تز�ل تطّ�ر �س��ريخ 

ط�يلة �ملدى رغم �ملحادثات مع �ل�ليات �ملتحدة.
و�أنهى تر�مب وكيم قّمة يف هان�ي يف 28 �سباط فرب�ير بدون �ّتفاق �أو حّتى 

هان�ي،  مغادرته  قبيل  �سحايف  م�ؤمتر  يف  �سّرح  تر�مب  وك��ان  م�سرك.  بيان 
 38“ “يجب يف بع�س �لأحيان �ملغادرة، وهذ� �أحدها«. وبح�سب خرب�ء م�قع 
ة �إطالق وم�قع لتجربة  متت �إعادة بناء هذه �ملن�ساأة �لتي ت�سّم من�سّ ن�رث”، 

حمركات �ل�س��ريخ، “ب�ترية �سريعة«.
وقال �خلبري�ن يف مركز �لّدر��سات �ل�سر�تيجّية و�لدولّية ج�زيف بريم�ديز 
وفيكت�ر �سا �إّن ذلك “يثبت �أّن ك�ريا �ل�سمالية ميكنها تغيري كّل �خلط��ت �لتي 

�ّتخذتها لتفكيك برناجمها لأ�سلحة �لدمار �ل�سامل ب�سرعة وبال ترّدد«.
وتابعا “�إّنه حتّد لهدف و��سنطن نزع �لأ�سلحة �لن�وية نهائّياً وب�س�رة ميكن 

�لتحّقق منها«.
ل�سر�تيجّية  حت��ّدي��اً  تعترب  �ل�سمالّية  ك�ريا  “ت�سّرفات  �إّن  �خل��ب��ري�ن  وق��ال 
رفع  تر�مب  رف�س  بعد  �ل�سمالية  ك�ريا  كيدّية  وتظهر  �لدبل�ما�سّية  �لرئي�س 

�لعق�بات �لقت�سادّية خالل مباحثات هان�ي«.
�لت�ساحلي  تر�مب  حديث  رغم  ��ستمّر  �ل�سمايل  �لك�ري  �لن�ساط  �أّن  و�عترب� 
جت���اه ك��ي��م ب��ع��د �ن��ت��ه��اء �ل��ق��م��ة يف ه���ان����ي، وق����ر�ر و����س��ن��ط��ن �إل���غ���اء مناورتني 

ع�سكرّيتني رئي�سّيتني مع ك�ريا �جلن�بية.
�ملناورتني  ��ستبد�ل  على  �جلن�بية  وك�ريا  �ملتحدة  �ل���لي��ات  �ّتفقت  و�لأح���د، 
وهما “كي ريزولف” و”فاول �إيغل” بتدريبات “دونغ ماينغ” )حتالف( �لتي 

�نطلقت هذ� �لأ�سب�ع.
ومّت تغيري �لتمرينات لتهدئة �لت�ّتر مع ك�ريا �ل�سمالية بعد �لنفر�ج �لكبري 

�لذي طر�أ على �لعالقات منذ مطلع �لعام �ملا�سي.
و�لإثنني، �أعرب وزير �خلارجية �لأمريكي مايك ب�مبي� عن “�أمله” يف معاودة 
�حل��ر مع ك�ريا �ل�سمالية “يف �لأ�سابيع �ملقبلة” بعد ف�سل قمة هان�ي، مقّر�ً 

يف �ل�قت نف�سه بعدم �حل�س�ل على “�أّي �لتز�م” من بي�نغ يانغ.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�سادق جمل�س �لنّ��ب �لأمريكي بغالبّية �ساحقة �خلمي�س على قر�ر ُيدين 
�لدمي�قر�طي  �حل��زب  د�خ��ل  ح��اّدة  نقا�سات  بعد  “�لكر�هية”،  خطاب 
ح�ل معاد�ة �ل�سامية على خلفّية ت�سريحات لنائبة م�سلمة �نتقدت دعم 
�ل�ليات �ملّتحدة لإ�سر�ئيل. ومت تبّني �لن�ّس �لذي ل يت�سّمن �أّي �إ�سارة 
نائباً   23 ومعار�سة  �أ���س����ت،   407 بغالبّية  عمر،  �إل��ه��ان  �لنائبة  �إىل 

جميعهم جمه�رّي�ن، �إ�سافة �إىل ت�س�يت �أحد �لن��ب “حا�سر«.
�ل�سامية  م��ع��اد�ة  “يدين  �ل���ذي  �ل��ق��ر�ر  ل�سالح  ع��م��ر  �إل��ه��ان  و���س���ت��ت 
ب �ملناق�س للقيم و�لتطلعات �لتي  باعتبارها تعبري� بغي�سا عن �لتع�سّ
متّيز �ل�سعب �لأمريكي، ويدين �أوجه �لتمييز �سد �مل�سلمني، و�لتع�سب 
و�إحدى  �ملحجبة  �ل�حيدة  �لنائبة  عمر،  �إلهان  وكانت  �أقلية«.  �أي  �سد 
�أول نائبتني م�سلميتني �نتخبتا يف �ملجل�س، �عتربت �لأ�سب�ع �ملا�سي �أن 
“�ل�لء  على  ي�سجع�ن  و�لربملانيني  �ل�سغط  جمم�عات  �أف��ر�د  بع�س 

�لإد�نة على معاد�ة �مل�سامية. يف �ملقابل، �أعلن دمي�قر�طي�ن �أنهم �س�ت�� 
�سد �لن�س لأنه مت تخفيف نربته، ونددت ليز ت�سيني، ثالث م�س�ؤولة 
جمه�رية يف جمل�س �لن��ب، ب�”مهزلة قدمها �لدمي�قر�طي�ن لتفادي 
ر�أت  �لت�س�يت،  ع��ن  �إع��الن��ه��ا  وع��ن��د  �سف�فهم«.  م��ن  بنائبة  �لتنديد 
�إلهان عمر  �أن  بيل��سي  نان�سي  �لن��ب  ملجل�س  �لدمي�قر�طية  �لرئي�سة 
“مل تقدر رمبا �لبعد �لكامل” لكالمها “لكنني ل �أعتقد �أن نيتها كانت 
معاد�ة �ل�سامية. لكن �ل��قع �أن �لأمر ف�سر على �أنه كذلك وعلينا تبديد 
�أن كالم �لنائبة  كل �ل�سك�ك«. ور�أى �لنائب �لدمي�قر�طي تيد دوت�س 

“ي�حي باأن �ليه�د �أمثايل )...( لي�س�� �أمريكيني �أوفياء” لبالدهم.
وبعيد تبني �لقر�ر، رحب �لن��ب �مل�سلم�ن �لثالثة يف �لك�نغر�س �إلهان 
عمر ور�سيدة طليب و�أندريه كار�س�ن يف بيان م�سرك ب�”ي�م تاريخي 
على عدة �أ�سعدة«. وكتب�� “ن�سعر باعتز�ز كبري لنتمائنا �إىل كيان ندد 
ونظرية  و�لعن�سرية  �ل�سامية  م��ع��اد�ة  منها  �لتع�سب،  �أ�سكال  بجميع 

تف�ق �لعرق �لأبي�س«.

�إىل  ب��ذل��ك  �ل�س�مال  م��ن  �مل��ت��ح��درة  �لنائبة  وت�سري  �أج��ن��ب��ي��ة«.  ل��دول��ة 
جمم�عة  )�آي��ب��اك(،  �لإ�سر�ئيلية”  �لأمريكية  �لعامة  �ل�س�ؤون  “جلنة 
�ل�سغط �لرئي�سة �مل�ؤيدة لإ�سر�ئيل يف �ل�ليات �ملتحدة، و�إىل �إ�سر�ئيل.

بر�أيها  ت��ذك��ر  بت�سريحات  م��ن��ددة  �ل��ف���ر  على  �أ���س����ت  ع��دة  و�رت��ف��ع��ت 
باعتبارهم  �ليه�د  �إىل  تاريخيا  �مل�جهة  �ملزدوج”  “�ل�لء  باتهامات 

“غري م��لني” للبلد �لذي يعي�س�ن فيه.
�سباط  ج��دل يف  �أث���ارت  �أن  �سبق  �لنائبة  �أن  �لنقا�س  ح��دة  م��ن  ز�د  وم��ا 
�أمريكيني  �سيا�سيني  “م�س�ؤولني  مت���ل  �آي��ب��اك  �أن  بتاأكيدها  ف��رب�ي��ر 
�إيلي�ت  �لدمي�قر�طي  به  ن��دد  ما  وه���  لإ�سر�ئيل”،  م�ؤيدين  ليك�ن�� 
�إنغلز على �أنه ي�ستعري عبار�ت من “�خلطاب �ملعادي لل�سامية عن �ملال 
وه� ما مل  �أي �لتبا�س”،  “بدون  �ليه�دي«. و�عتذرت �لنائبة يف حينه 

يف  �لدمي�قر�طي�ن  �لقادة  طرح  �ل�سجال،  على  ورد�  �مل��رة.  هذه  تفعله 
بادئ �لأمر قر�ر� يندد ح�سر� مبعاد�ة �ل�سامية، لكن بع�س �أفر�د �حلزب 
��ستنكرو� �مل�ساألة معتربين �أن �إلهان عمر م�ستهدفة ب�س�رة خا�سة لأنها 
�ل�سنات�ر بريين �ساندرز وه� يه�دي،  و�إذ د�ن  �مر�أة و�س�د�ء وم�سلمة. 
ب�سدة معاد�ة �ل�سامية، د�فع �ملر�سح لالنتخابات �لرئا�سية عام 2020 
يف �ل�قت نف�سه عن �لنائبة. وقال “علينا �أل نخلط بني معاد�ة �ل�سامية 
و�لنتقاد �مل�سروع حلك�مة )رئي�س �ل�زر�ء بنيامني( نتانياه� �ليمينية 

يف �إ�سر�ئيل«.
وب��ع��د �أي����ام م��ن �جل���دل �حل���اد و�لن��ق�����س��ام��ات �ل��د�خ��ل��ي��ة، ط���رح �لقادة 
ل�سالح  �لت�س�يت  وقبل  �لت��فقي.  �لن�س  �أخري� هذ�  �لدمي�قر�طي�ن 
�لقر�ر، �أعرب عدد من �لدمي�قر�طيني عن خيبة �أملهم لعدم �قت�سار 

ًا يدين »الكراهية«  »النواب الأمريكي« يتبّنى ن�سّ
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�لعربي حتية  �ل�سلمي رئي�س �لربملان  �لدكت�ر م�سعل بن فهم  وجه 
و  و�حلي�ي  �لفاعل  بدورها  و�أ�ساد  �لعربية  للمر�أة  وتقدير  �إج��الل 
�سيا�سيا و�قت�ساديا و�جتماعيا وثقافيا،  �مل�ؤثر على جميع �لأ�سعدة 

وما تق�م به من �أعمال و�جناز�ت.
للمر�أة  �لعاملي  �لي�م  مبنا�سبة  �م�س  �أ���س��دره  بيان  يف  �ل�سلمي  ون���ه 
�أن �لربملان  �إىل  �لثامن من �سهر مار�س من كل عام  �ل��ذي ي�سادف 
لتك�ن �إطار� ت�سريعيا  �لعربي �أقر “�ل�ثيقة �لعربية حلق�ق �ملر�أة”، 
وميثاقا  �لعربية  ب��امل��ر�أة  �خلا�سة  �لق��نني  �سن  يف  عربيا  ومرجعا 
يحفظ ح��ق���ق��ه��ا وي�����س���ن ك��ر�م��ت��ه��ا وي���ف��ر �حل��ي��اة �ل��ك��رمي��ة لها، 
لتحقيق  �أ�سا�س  �سريك  �لعربية  �مل��ر�أة  �أن  و�أك��د  قريبا..  و�سيطلقها 

�لنه�سة و �لتنمية يف �لدول �لعربية.
�ملنا�سلة  �لفل�سطينية  �مل���ر�أة  ك��ف��اح  �لعربي  �ل��ربمل��ان  رئي�س  ثمن  و 
�أر�سها  عن  دفاعا  و�ل�سم�د  �لبط�لة  يف  �لأمثلة  �أروع  �سربت  �لتي 

ومقد�ساتها وقدر عاليا �سجاعتها وت�سحياتها.
�لعربي على ت���سل جه�د �لربملان �لد�عمة  و �سدد رئي�س �لربملان 
للمر�أة �لعربية لتحقيق تطلعاتها وتعزيز دورها ومكانتها يف �ل�ساأن 
�ل�سن��ت  يف  �إجن���از�ت  من  حققته  ما  على  و�لبناء  للمجتمع،  �لعام 

�لأخرية.

�لأمريكية  �ل��دف��اع  وز�رة  م��ن  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لرئي�س  �إد�رة  طلبت 
)�لبنتاغ�ن( �إيجاد من�ساآت ع�سكرّية قادرة على ��ستقبال خم�سة �آلف 
طفل مهاجر غري م�سح�بني بذويهم، وفق ما �أعلن �ملتحّدث با�سم 

وز�رة �لدفاع �لأمريكّية �للفتنانت ك�ل�نيل جيمي ديفي�س.
وقال ديفي�س �إّن �لبنتاغ�ن “�سيحّدد �لأماكن �ملحتملة” ل�ستيعاب 
�ل�سحة  وز�رة  ق��ّدم��ت��ه  �ل��ط��ل��ب  ه���ذ�  �أّن  م�سيًفا  �لأط���ف���ال،  ه�����ؤلء 
�لثالثاء. و��ستناًد� �إىل �آخر �إح�ساء�ت وز�رة �لأمن �لد�خلي �لثالثاء، 
�حلدود  على  بذويهم  م�سح�بني  غ��ري  ط��ف��اًل   6825 ت�قيف  مت 
 4968 ب�  مقارنة  �سباط/فرب�ير،  يف  �ملتحدة  لل�ليات  �جلن�بية 
�لد�خلي كري�ستيني  �لأم��ن  وزي��رة  وكانت  �أكت�بر.  �لأول  ت�سرين  يف 
يف  �ستتز�يد  �ل�سرية  �لهجرة  �أن  �لأرب��ع��اء  �لك�نغر�س  �أبلغت  نيل�سن 
�ل�سحة  وز�رة  طلبت  �لحتمال،  لهذ�  ولال�ستعد�د  �ملقبلة.  �لأ�سهر 
عاما،   18 عن  �أعمارهم  تقل  �لذين  �لأط��ف��ال  وؤلء  �سالمة  �ملكلفة 
م�ساعدة �لع�سكريني. و�سرح ديفي�س �أنه �إذ� قررت وز�رة �ل�سحة �أنه 
من �ل�سروري ��ستخد�م من�ساآت ع�سكرية فعليها تقدمي طلب ر�سمي 
حزير�ن  يف  كلف  �لبنتاغ�ن  وك��ان  �لدفاع.  وز�رة  �إىل  �ل�ساأن  هذ�  يف 
قا�سر.  �أل��ف  ع�سرين  لإي����ء  ممكنة  من�ساآت  حتديد   2018 ي�ني� 
وقد حدد ثالث ق��عد ع�سكرية بينها ثالث يف تك�سا�س وو�ح��دة يف 
�أركن�س�. لكن وز�رة �ل�سحة مل ت�ستخدمها ومل يتم �إي��ء �أي طفل يف 

ق��عد ع�سكرية منذ و�س�ل تر�مب �إىل �لرئا�سة.

�إىل  للغاية”  ق���ي��ة  “ر�سالة  �أم�����س  �ل��ربي��ط��ان��ّي��ة  �حل��ك���م��ة  وج��ه��ت 
�إير�ن مبنحها �حلماية �لدبل�ما�سّية لالإير�نّية �لربيطانّية ناز�نني 
ز�غاري-ر�تكليف �ملحتجزة يف �إير�ن منذ ني�سان �أبريل عام 2016 يف 
خط�ة �عتربتها طهر�ن “خمالفة للقان�ن �لدويل«. وي�سكل م�سري 
يف  ت�قيفها  منذ  وطهر�ن  لندن  بني  للت�تر  �سببا  ز�غاري-ر�تكليف 
�إير�ن يف 2016. ومت �عتقالها يف مطار طهر�ن يف �لثالث من ني�سان 
�بريل عام 2016 بعد زيارة عائلتها يف �إير�ن برفقة �بنتها غابرييال 
�أّن  �لربيطانية  �خلارجية  وز�رة  و�أو���س��ح��ت  بريطانيا.  يف  �مل���ل���دة 
دولة  وت�ستطيع  نادر�ً”  “ُت�ستخدم  �آلّية  هي  �لدبل�ما�سّية  �حلماية 
�أفعال دولة  �أّن  “�إذ� ما �عتربت  �أن تطلب حماية رعاياها  مب�جبها 
�أخرى �سّببت لهم �سرر�ً«. ورّحب زوجها ريت�سارد ر�تكليف بالإجر�ء 
مهمة  خط�ة  �ّنها  “�عتقد  بر�س  فر�ن�س  ل�كالة  وق��ال  �لربيطاين. 
للغاية. �إنها �إ�سارة ق�ية وو��سحة �أّن ناز�نني مدع�مة من �حلك�مة 
جريميي  �لربيطاين  �خلارجّية  وزي��ر  وق��ال  وبريئة«.  �لربيطانية 
هانت �جلمعة لهيئة �لإذ�عة �لربيطانية “بي بي �سي” �إّن قر�ر منح 
�حلماية �لدبل�ما�سية لز�غاري-ر�تكليف “مل يحدث ل�سخ�س منذ 

وتابع �أّنه “يبعث ر�سالة ق�ية للغاية لإير�ن«. �أكرث من مئة عام”، 

عوا�صم

القاهرة

وا�شنطن

لندن

طالبان تنفي بحثها هدنة مع وا�سنطن  
•• كابول-اأ ف ب:

�أن تك�ن بحثت م�ساألة وقف  �م�س  ب�سكل غري مبا�سر  نفت حركة طالبان 
�ملفاو�سات  خ��الل  كاب�ل  حك�مة  مع  و�حل����ر  �فغان�ستان  يف  �لنار  �إط��الق 

�جلارية مع ممثلي �أمريكيني خالفا لتاأكيد�ت و��سنطن.
�إن��ه خالفا  بيان  �هلل جماهد يف  ذبيح  با�سم حركة طالبان  �ملتحدث  وق��ال 
من  �لح��ت��الل  ق����ت  ك��ل  “�ن�سحاب  وه��ي  للنز�ع  “�خلارجية”  للج��نب 
فان  �أخرى”،  جلهات  لال�ساءة  �أفغان�ستان  ت�ستخدم  �أن  ومنع  �فغان�ستان 
“�مل�سائل �لخرى �لتي لها ج��نب د�خلية وغري مرتبطة بال�ليات �ملتحدة 
مل تكن م��سع بحث«. و�لثالثاء �أدىل �لناطق با�سم �خلارجية �لمريكية 
روبرت بالدين� بت�سريحات تتعار�س مع ذلك. وقال �إن �ملحادثات ترّكز على 
�أّي �تفاق  �أ�سا�س  “�مل��س�عات �لأربعة �ملر�بطة فيما بينها و�لتي �ست�سّكل 
م�ستقبلي” لإنهاء �حلرب �مل�ستمرة منذ 2001 وهي “مكافحة �لإرهاب” 
�إطالق  و”وقف  �لأفغان”  و”�حل��ر بني  �لق��ت �لأمريكية”  و”�ن�سحاب 
�لنار«. وج�لة �ملفاو�سات يف قطر �لتي بد�أت يف 25 �سباط/فرب�ير وي�سارك 
فيها للمرة �لأوىل �أحد �أبرز قادة طالبان �ملال عبد �لغني برد�ر، �مل�سارك يف 

تاأ�سي�س �حلركة، هي �حدى �ط�ل �جل�لت �لتي جرت بني �لبلدين.
تفا�سيل  “حتديد  �ىل  ت��ه��دف  �حل��ال��ي��ة  �مل��ح��ادث��ات  �أن  جم��اه��د  و�أ����س���اف 
م�ساألتني مت �لت��سل �ىل �تفاق ح�لهما يف �آخر ج�لة حمادثات يف كان�ن 
�لثاين/يناير” وهما �سحب جن�د �أمريكيني ووعد طالبان بان �فغان�ستان 
لن ت�ستخدم قاعدة �رهابية ل�سن هجمات يف �خلارج. وت�قفت �جلمعة لنه 
“لكنها �ست�ستاأنف غد�”  كما �علن �لناطق يف ر�سالة �خرى  “ي�م عطلة” 
�ل�سبت. ول تز�ل طالبان ترف�س �لتفاو�س مع حك�مة كاب�ل وت�سفها بانها 
“دمية” يف �يدي و��سنطن. وكان بالدين� ��سار �ىل “�حر�ز بع�س �لتقدم” 

لكنه قال �إنه “ل يز�ل هناك عمل يجب �لقيام به«.

تكافح الفل�صطينيات و�صط العوز واحلرمان 

خيط رفيع بني الياأ�ض والرجاء يف حياة ن�ساء غزة 

�صاهد عيان : فّر عدد كبري من قادة داع�س اإىل اإدلب وتركيا والعراق

داع�سيات خارجات من الباغوز يتوعدن بهجمات جديدة 
••قرب الباغوز-اأ ف ب:

عند م�سارف بلدة �لباغ�ز يف �سرق �س�ريا، ت�سرخ ن�ساء “�هلل 
يحملن �أحذيتهّن �أمام كامري�ت  و”باقية وتتمدد”،  �أكرب” 
ب�”�لنتقام”  �ل�ستائم لهم، ويت�عدن  �ل�سحافيني وي�جهن 
خ��روج��ه��ن من  م��ن  ���س��اع��ات  ب��ع��د  وذل���ك  وب�”فتح جديد”، 

�جليب �لأخري لتنظيم د�ع�س �لإرهابي.
بني �لآلف �لذين تدفق�� خالل �لأيام �لأخرية من �لبقعة 
�ل�سغرية قرب �حلدود �لعر�قية، ن�ساء و�أطفال و�لعديد من 
�جلرحى. يبدو و��سحاً �أن �أكرث �ملت�سددين هم �آخر مغادري 
يبدو  �لدمي�قر�طية.  �س�ريا  ق����ت  م��ن  �ملحا�سرة  �لبلدة 
�لتي  �لهزمية  م��ن  وم��ت��اأمل��ني  وجائعني  منهكني  �خل��ارج���ن 
حلقت بتنظيم وعدهم ب�”خالفة” مر�مية �لأطر�ف. رغم 

ذلك، ل يقر كثريون منهم بانتهاء د�ع�س �لإرهابي.
ف�ر روؤيتهّن �سحافيني جتمع�� يف �ملكان، بد�أت ح��ىل ع�سر 
كامري�ت  �أم���ام  �أحذيتهّن  بع�سهن  وحمل  بال�سر�خ،  ن�ساء 
�لكامري�ت.  �أخريات �حلجارة على  �ألقت  �ل�سحافيني، فيما 

و”باقية وتتمّدد«. و�سرخن “�هلل �أكرب”، 
�له�ل  خميم  �إىل  لنقلهّن  �حل��اف��الت  �إىل  طريقهن  يف  ك��ّن 
�أبطاأت ق��ت �س�ريا  يف �حل�سكة يف �سمال �سرق �لبالد. فقد 
�ل��دمي���ق��ر�ط��ي��ة ه��ج���م��ه��ا جم����دد� خ���الل �لأي�����ام �ملا�سية 
ب�سبب خروج دفعات جديدة من �لرجال و�لن�ساء و�لأطفال 
�إىل  �ل��دم  و�سي�سل  “�سننتقم  �إح��د�ه��ّن  وقالت  �لباغ�ز.  من 
جديدة  فت�حات  ه��ن��اك  لكن  “خرجنا،  م�سيفة  �لركب”، 

مقبلة«.
�عر�ست �لن�ساء على ق�سائهّن ليلة يف �لعر�ء ويف �لربد غد�ة 
خروجهن من �لباغ�ز وم�سادرة ق��ت �س�ريا �لدمي�قر�طية 

ه��تفهّن �لنقالة وكل �لأجهزة �لإلكرونية �لتي حملنها.
�حلافالت.  حت��رك  ينتظرن  �أخ��ري��ات  جل�ست  �لأر����س،  على 
�لتي  �لأن��ب��ار،  من  �لعر�قية  ع��ام��اً(،   47( حممد  �أم  بينهّن 
و�خلائف�ن  �لأن����ذ�ل  خ��رج  �هلل،  ب���اإذن  �لفتح  “ننتظر  ق��ال��ت 

�أن��ه يك�ن يل  �سغلي وباأمتنى  �أن��ا بحب  �لتعليقات، لكن 
و��سافت �أنها تريد �أن تك�ن “�أول  عملي �خلا�س بي”. 
�لعامالت  ن�ساء غزة  غ��زة. وتخ�سى  يف  �أفر�ح”  منظمة 
�إح�سا�سهن  يزيد  مما  وظائفهن  تفقدن  �أن  با�ستمر�ر 
�إنها وجدت عمال  �أب� طاقية  بعدم �لأم��ان. تق�ل �سارة 
درجة  ع��ل��ى  ح�س�لها  ب��ع��د  ب��غ��زة  م�ست�سفى  يف  م���ؤق��ت��ا 
زميالتها  م��ن  �لكثري  لكن  �لت�ليد  يف  �لبكال�ري��س 

•• غزة -رويرتز:

تكافح  غ�������زة،  ق����ط����اع  يف  و�حل������رم������ان  �ل����ع�����ز  و�����س����ط 
�لفل�سطينيات يف �لقطاع ليتذوقن طعم �حلياة �لعادية 

�لتي هي �أمر م�سلم به يف معظم �أنحاء �لعامل.
كانت ندى ر�س��ن تعمل بالت�س�يق �لإلكروين، لكن يف 
وقت تر�جع فيه عملها، و�سط معدل للبطالة يف �لقطاع 
يقرب من 50 يف �ملئة قررت ت�جيه مهار�تها يف جمال 

�لتكن�ل�جيا نح� �أحدى ه��ياتها.. �لطهي.
فيدي�  مقاطع  تن�سر  �ل��ت��ي  ع��ام��ا(   27( ن��دى  وق��ال��ت 
�لجتماعي  �لت���سل  م����ق��ع  على  للطهي  ل��سفاتها 
“�حل�س�ل ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة كان  ن���دى(  ب��ع��ن����ن )م��ط��ب��خ 
�أنا بحبه  �أعمل �سي  م��س�ع �سعب، م�سان هيك فكرت 

ويف نف�س �ل�قت يع�د عليا باملال«.
�إنها حتقق دخال مما تن�سره على ي�تي�ب  وقالت ندى 
و�إن عدة �سركات يف �ل�سع�دية ��سرت يف �لآونة �لأخرية 
حماولة  “هاي  تق�ل  وم�ست  تن�سرها.  �لتي  �ملقاطع 
�إيجاد  خ��الل  م��ن  ل��غ��زة  �لفعلي  �حل�سار  على  للتغلب 

وظيفة تتطلب م�هبة وكامري� و�ت�سال بالإنرنت«.
�أبناء  معظمهم  فل�سطيني،  ملي�ين  من  �أك��رث  ويعي�س 
فرو�  �أو  �ل��رح��ي��ل  ع��ل��ى  �أج�����ربو�  فل�سطينيني  و�أح���ف���اد 
قيامها يف  وقت  �إ�سر�ئيل حاليا  �لتي هي  �لأر��سي  من 
�لقطاع  على  ح�سار�  �إ�سر�ئيل  وتفر�س   .1948 ع��ام 
وحدوده �لبحرية متعللة مبخاوف �أمنية ب�سبب حما�س، 

�لتي تدير �لقطاع �ملطل على �لبحر �ملت��سط .
�لكثري من  �قت�ساد غ���زة، وت��رك��ت  �ل��ق��ي���د  دم���رت ه��ذه 
حالة  يف  �ل�سغرى  ر���س���ى  �سقيقة  مثل  �لقطاع  ن�ساء 

بحث م�سن عن عمل بعد �لتخرج يف �جلامعات. وقالت 
مل��ى ر���س����ن )22 ع��ام��ا( �ل��ت��ي در���س��ت ف��ن���ن �لإع���الم 
بعد  للطهي  �سقيقتها  م�سروع  �إىل  و�ن�سمت  و�لت�سال 
بحثها عن عمل دون جدوى “�سعب جتد وظيفة �للي 

تلبي �حتياجاتك«.

 جمتمع راف�س
تتحدث بع�س �لن�ساء �ل�سابات يف غزة عن �أوجه للمعاناة 
�لت�س�ق، وحتى  �إن  يقلن  �أي�سا.  �ل�سخ�سية  يف حياتهن 
�لتي  �إ�سر�ئيل  قي�د  ب�سبب  �أكرث �سع�بة  �سار�  �ل��زو�ج، 

خا�ست ثالثة حروب مع حما�س خالل �لعقد �لأخري.
وتق�ل هناء �أب� �لرو�س )18 عاما( �إنها تعتزم �لزو�ج يف 
�ل�سيف �ملقبل، لكنها ل جتد �لأ�سياء �لتي حتتاج �إليها 
�مل�سغ�لة  لإمت���ام زو�ج��ه��ا يف متاجر غ��زة. وق��ال��ت هناء 
�لثان�ية  باملدر�سة  �لأخ���رية  �ل�سنة  يف  بدر��ستها  �أي�سا 
و�أ�سافت “�أنا  “حتى �لآن ما �خرت ف�ستان �لزفاف”. 

حمتارة ب�س �خ��تي بي�ساعدوين«.
�ل�سغ�ط  �إن  �ل���ق���ط���اع  يف  �أخ�����ري�����ات  ن�������س���اء  وت����ق�����ل 
�لجتماعية تثقل ك��هلهن يف �ل�قت �لذي ي�سعني فيه 
�لعمل  �لقت�ساد يف غزة من خالل  �إىل جت��اوز متاعب 
يف وظائف يعتربها �لبع�س غري تقليدية. عملت �سحر 
�ل��زف��اف بعد قليل من  ياغي يف جم��ال تنظيم حفالت 
عمل  ويتطلب  لأ�سرتها.  م��ال  لتجني  �جلامعة  تركها 
م�ستيقظة  ت��ب��ق��ى  �أن  ل��ل��ح��ف��الت  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  يف  ���س��ح��ر 
�أحيانا ت�سمع  �إنها  �لليل. وقالت  حتى وقت متاأخر من 
غري  عملها  يعتربون  �ل��ذي��ن  جري�نها  تعليقات  بع�س 
باأكره  كتري  “�أحيانا  ع��ام��ا(   28( �سحر  وق��ال��ت  لئ��ق. 

“لعن  ب��ال��ق���ل  �ىل �سحافية  �إح���د�ه���ّن  ت���ج��ه��ت  وب��غ�����س��ب، 
بينما  لبا�سها،  �إىل  �إ���س��ارة  يف  بالرجال”،  ت�سبهت  م��ن  �هلل 
لها  وق��ال��ت  �ل�سحافية،  �سعر  م��ن  خ�سلة  �أخ����رى  �أم�����س��ك��ت 
“�أمل تقر�أي �لقر�آن، �أل تخت�سني؟«. ول ت�سمح ق��ت �س�ريا 
�لرجال  من  كثري�  بالقر�ب  لل�سحافيني  �لدمي�قر�طية 
معهم  �لتحقيق  يف  للت��سع  �لن�ساء  عن  ف�سلهم  يتّم  �لذين 
و�لتاأكد مما �إذ� كان�� مقاتلني يف �سف�ف �لتنظيم �ملتطرف، 

�أم ل.
 يف �جلزء �ملخ�س�س للرجال، جل�س عدد من �مل�ستبه بهم على 
�لأر�س. وقال �أب� مرمي )28 عاماً( �ملتحدر من طرط��س 

يف  ت��ردد  �لرجال”.  على  ثقال  ن�سكل  لأننا  نحن  وخرجنا 
�لتنظيم،  �سف�ف  يف  �ملن�س�ي  زوج��ه��ا  م��ك��ان  ع��ن  �لإج��اب��ة 

وتكتفي بالق�ل “�حلمد هلل، حياً كان �أو ميتاً«.
“باقية  �م��ر�أة عر�قية رف�ست �لتعريف عن نف�سها،  وك��ّررت 
�كتفت  �أخ��رى  بينما قالت  �أن�فهم”،  ب��اإذن �هلل تعاىل برغم 
�أ���س��م��ت��ه��ا  دولة  “ل تنتهي م��ا  ب��ذك��ر ع��م��ره��ا )60 ع���ام���اً(، 

�خلالفة، لأنها �نطبعت يف دماغ وقلب �لر�سيع و�ل�سغري«.
و�أك������دت ك���ث���ري�ت �أن���ه���ّن ي�����ردن ت��رب��ي��ة �أولده��������ّن ع���ل���ى  ما 
�أ�سمينه”نهج �خلالفة«. مل يكن يف �لإمكان تبني وج�ههن 
حتت �لنقاب �لأ�س�د �لط�يل �لذي تظهر منه �لعينان فقط. 

�لتي تعمل يف ق�سم  �سارة )23 عاما(  �أقل حظا. قالت 
ل�ستة  عقد  “هذ�  ب��غ��زة  �لأه��ل��ي  �مل�ست�سفى  يف  �لت�ليد 
�سه�ر فقط بدون �أي �سمانة لت�ظيف د�ئم«. و�أ�سافت 
�أم��جه على  تتك�سر  �ل��ذي  �لبحر  �سل��ها يف  �أنها جتد 
�ساطئ غزة. وقالت “�إحنا حمظ�ظني لأنه عنا )عندنا( 
و�لتاأمل،  �لنف�س  عن  �لتنفي�س  مكان  ه�  �لبحر  بحر، 

م�سان هيك هناك بنن�سى �حلروب و�لفقر«.

يف غرب �س�ريا، “ما دفع �لنا�س �إىل �خلروج ه� �لتعب. كل 
من يف �لد�خل يريدون، �خلروج لكّنهم خائف�ن«.

و�أ�سار �ىل �أنه فقد زوجته وطفليه و�سيار�ته و�أم��له، وكل ما 
“لأريح ر�أ�سي«. يريده �لآن “�لذهاب بعيد�ً عن هنا”، 

�أب��� م��رمي عباءة �س�فية ف���ق ثيابه، وك��ان يتحدث  �رت��دى 
تاأخر  �إن��ه  ناجية  �ملنعم  قال عبد  ب�س�ت خافت. �ىل جانبه، 
عّمه،  �أولد  �أن  �لأ���س��ر، خ�س��ساً  يخ�سى  ك��ان  لأن��ه  باخلروج 
بح�سب ق�له، مقاتل�ن يف �سف�ف �لتنظيم. روى �أنه خالل 
�لرجال  جميع  �أن  م��ف��اده��ا  �سائعة  “�سرت  �مل��ا���س��ي��ة  �لأي����ام 
يز�ل  ل  �ل���ذي  �س�ريا  غ��رب  )�سمال  �إدل���ب  �إىل  �سيخرج�ن 
�أن  �ل�����س���ري( م��ن دون  �ل��ن��ظ��ام  ق�����ت  خ��ارج��ا ع��ن �سيطرة 
يتعر�س لهم �أحد، لكنها مل تكن �سحيحة، وما ح�سل ه� �أن 

�لكّل خرج �إىل �لأ�سر«.
قال ناجية �إنه يف �لثالثني من عمره، لكن بد� �أكرب بكثري، 

وقد طغى �ل�سيب على �سعره وذقنه.
وجه �أ�سابع �لتهام يف ما �آلت �إليه �لأم�ر للف�ساد �لذي حل 

يف �لتنظيم، وحمل زعيمه �أب� بكر �لبغد�دي �مل�س�ؤولية.
لكن   ، زعمه  حد  على  �هلل  ل�سرع  تطبيق  هناك  “كان  وق��ال 
بات هناك ظلم وقياد�ت �سرقت �لأم��ل وتركت �لع��م، رعية 
�أمري �مل�ؤمنني... هرب��، وبقينا نحن �إىل �أن و�سل �لر�سا�س 

�إىل ف�ق روؤو�سنا«. 
�إدلب  �إىل  �لتنظيم  ق���ادة  م��ن  ع��دد كبري  ق���ل��ه،  وف��ق  وف���ّر، 
وتركيا و�لعر�ق، “كل فرة، ن�سمع خرب�ً �أن �لأمري �لفالين 

+قطع+ �أي �أنه ترك �جلماعة«.
�أب��� بكر �ل��ب��غ��د�دي فلم ي��ره ي���م��اً، وق��د يك�ن حالياً يف  �أم��ا 
خذل�نا  لأنا�س  �أمانة  “تركنا  وتابع  ق�له.  بح�سب  �لعر�ق، 
�لقدوة...  بنظرنا  ك�نه  م�س�ؤولية،  يتحمل  ه���  وذه��ب����... 
قادة  �س�ى  �لي�م  �لد�خل  �أن��ه مل يبق يف  و�أك��د  ملن تركنا؟«. 
ل�”�خلالفة  ي��دع���  ك��ان  ذل���ك،  م��ن  �ل��رغ��م  على  “�سعفاء«. 
�ل�سالمة  ل���ه  م��ت��م��ن��ي��اً  ن��ف�����س��ه،  ول��ل��ب��غ��د�دي  �لإ�سالمية” 

و”�لفت�حات«.

�سفة  باأية  �حلركة  متثيل  ذكرهم  �سبق  ممن  لأّي  ميكن  “ل 
و�ل�سلط  و�ملحلية  و�جله�ية  �ل�طنية  �لر�سمية  لدى �جلهات 
و�سائل  وك��اف��ة  و�جلمعيات  و�لأح����ز�ب  و�ملنظمات  �لق�سائية 
�لإعالم«. و�أ�سار �لبيان �إىل �أّن هذ� �لقر�ر جاء ��ستناد� للنظام 
�ل��د�خ��ل��ي ل��ل��ن��د�ء. وي��اأت��ي ه��ذ� �ل��ق��ر�ر رد� على �إح��ي��اء �ملكتب 
عادت  �ل��ت��ي  تركيبته  يف  ي�سم  �ل���ذي  ت�ن�س  ل��ن��د�ء  �لتنفيذي 
�أعلن��  �أن  �سبق  ون����ب  قياديني  �سهر،  ح����يل  منذ  لالجتماع 
�إطار  عن ��ستقالتهم من �حلزب، وع��ادو� لعقد �جتماعات يف 

مبادرة �أطلق�� عليها ��سم “مّل �ل�ّسمل«.

فنزويال ترف�ض اإعادة النظر يف طرد �سفري اأملانيا 
 •• كراكا�س-اأ ف ب:

�سادقت حك�مة نيك�ل�س مادورو على �أمر طرد �ل�سفري �لأملاين يف كر�كا�س، 
ر�ف�سة بذلك طلب �لإحتاد �لأوروبي “�إعادة �لنظر” يف قر�رها.

�أن  ت�ير  على  تغريدة  يف  �أريا�سا  خ�رخي  �لفنزويلي  �خلارجية  وزير  وكتب 
�لدبل�ما�سي �لأملاين د�نيال كريرن �عترب “�سخ�سا غري مرغ�ب فيه مي�جب 
و�أ�ساف �أن كل �سيء يدل على  معاهدة فيينا ح�ل �لعالقات �لدبل�ما�سية”. 

�أن مكتبه لال�ست�سار�ت �لقان�نية يحتاج �إىل بع�س �لت�سحيحات«.
�ل�س�ؤون  يف  “بالتدخل  �لمل��اين  �ل�سفري  �تهمت  �لفنزويلية  �ل�سلطات  وكانت 
�لد�خلية” للبالد و�أعلنته �سخ�سا غري مرغ�ب فيه. وقد ُطلب منه مغادرة 

�لبالد “يف غ�س�ن 48 �ساعة«.
معتربة �نه  “غري مفه�م”،  �إج��ر�ء  �أن��ه  ود�ن��ت برلني طرد �سفريها معتربة 

“يزيد من تعقيد �ل��سع ول ي�ساهم يف �يجاد حل�ل«.

••الفجر - تون�س - خا�س
�أعلن حزب ند�ء ت�ن�س �أّن �جتماع جلنته �لقان�نية، �أ�سفر عن 
�إ�سقاط �لع�س�ية باحلزب عن عدد  جملة من �لقر�ر�ت منها 
من �لقياد�ت و�لن��ب. ويعّد مثل هذ� �لقر�ر �لأّول من ن�عه 

منذ تاأ�سي�س �لند�ء.
و�أبرز �حلزب يف بيان �سادر عنه، �أن “�إ�سقاط �لع�س�ية �سمل 
�أو من  �حل��زب،  ��ستقالته من هياكل  ق��ّدم  نائب  �أو  قيادي  كل 
لفتا �إىل �أنه  كتلته �لربملانية، �أو من م�س�ؤوليته �إن ُوجدت”، 

ت�صّديا لـ »مّل ال�صمل«:

نداء تون�ض ي�سقط الع�سوية عن هوؤلء..

ماي ت�سغط على املفو�سية الأوروبية قبل ت�سويت »بريك�ست« 

يف خطاب تلقيه �أمام “عماليني”، 
�حلك�مة  رئ��ا���س��ة  �أع��ل��ن��ت  ح�سبما 
رئي�سة  و����س���ت����ؤك���د  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة. 
�خلطاب  يف  �مل��ح��اف��ظ��ة  �ل���������زر�ء 
�لن��ب  ع��ل��ى  �سيتحتم  �أن����ه  “كما 
بخيار  �ل���ق���ي���ام  )�ل���ربي���ط���ان���ي���ني( 
�لإحتاد  على  �ملقبل،  �لأ�سب�ع  ه��ام 
�أي�سا”،  ب��خ��ي��ار  �ل��ق��ي��ام  �ألأوروب������ي 
ح�سب مقاطع من خطابها ن�سرها 
م��ك��ت��ب��ه��ا م�����س��ب��ق��ا. وت�����س��ي��ف ماي 

 •• لندن-اأ ف ب:

�لربيطانية  �ل���زر�ء  رئي�سة  تعتزم 
ترييز� ماي �ل�سغط على �ملف��سية 
�لأوروبية لإخر�ج �ملفاو�سات ح�ل 
بريك�ست من �لطريق �مل�سدود، قبل 
�تفاق  على  جديد  حا�سم  ت�س�يت 
�ملقبل.  �لأ�سب�ع  مقرر  �لنف�سال، 
على  �لآن  حتى  لندن  حت�سل  ومل 
ت���ن���ازلت م��ن �لإحت�����اد �لأوروب������ي، 
ترى �ململكة �ملتحدة �أنها ميكن �أن 
�لذي  �لن�س  �لكفة مل�سلحة  ترجح 
رف�����س��ه �ل���ن�����ب �ل��ربي��ط��ان��ي���ن يف 

كان�ن �لثاين يناير.
وكان �لنائب �لعام ج�فري ك�ك�س 
قان�نية  م�����س���رة  ب��ت��ق��دمي  �مل��ك��ل��ف 
�سرح  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة،  ل��ل��ح��ك���م��ة 
�خلمي�س يف �لربملان �أن �ملفاو�سات 
بني لندن و�ملف��سية �ست�ستاأنف يف 

نهاية هذ� �لأ�سب�ع.
و�ستتطرق ماي �إىل �مل�ساألة �جلمعة 
يف غرمي�سبي ب�سمال �سرق �نكلر�، 

�لأوروب����ي����ني  م�����س��ل��ح��ة  “من  �أن�����ه 
م����ن �لحت�����اد  �مل��م��ل��ك��ة  ت���خ���رج  �أن 
معهم  “�سنعمل  م�ؤكدة  باتفاق”، 
�سيتخذها  �ل��ت��ي  �ل����ق����ر�ر�ت  ل��ك��ن 
�لحت��اد �لأوروب��ي يف �لأي��ام �ملقبلة 
�سيك�ن لها تاأثري مهم على نتيجة 
ماي  ترييز�  و�ستق�ل  �لت�س�يت«. 
�أي�سا، ح�سب مكتبها، �إن حك�متها 
�حل�س�ل  على  “م�سممة”  تبقى 
قان�نيا”  ملزمة  “تغيري�ت  على 
يف �لبن�د �ملتعلقة “ب�سبكة �لأمان” 
�لإيرلندية يف �لتفاق، �حلل �لذي 
ع����دة ح���دود فعلية  و���س��ع لتجنب 
�لع�س�  �إي���رل���ن���د�  ج��م��ه���ري��ة  ب���ني 
و�إيرلند�  �لأوروب�������ي،  �لحت�����اد  يف 
�لأربع  �ملقاطعات  �إحدى  �ل�سمالية 

�لتي تتاألف منها �ململكة �ملتحدة.
مر�ت  ��ستبعدو�  �لأوروب��ي��ني  لكن 
عدة �إعادة �لتفاو�س ح�ل �لتفاق 
�لذي وقعته �لدول �ل�27 وماي يف 

ت�سرين �لثاين/ن�فمرب 2018.
�ملكلفة  �لفرن�سية  �ل���زي��رة  ور�أت 

�ل�����س���ؤون �لأوروب���ي���ة ن��ات��ايل ل��زو 
لربيطانيا  زي��ارة  خ��الل  �خلمي�س 
�لتفاق  “ه�  وقع  �لذي  �لن�س  �أن 
�لأف�سل و�ل�حيد �ملمكن”، م�ؤكدة 
�أنه “من غري �ل��رد �إعادة طرحه 

�أو �إعادة �لتفاو�س ح�له«.
“لنكف عن �لركيز  ل����زو  وقالت 
على �سروط �نف�سالنا ولنعمل على 
و�أ�سافت  �مل�ستقبلية”.  �ل��ع��الق��ة 
م�ستعد  �لأوروب����������ي  �لحت�������اد  �أن 
“ت��سيحات”،  يف  “للتفكري” 
“مقرحات”  �أي�سا  ينتظر  لكنه 

من لندن.
ويف حال رف�س �لن��ب �لربيطاني�ن 
منهم  ف�ستطلب  �لثالثاء،  �لتفاق 
ماي يف �لي�م �لتايل �أن يحددو� ما 
�لحتاد  مغادرة  يريدون  كان��  �إذ� 
يرف�س�ن  ك��ان����  و�إذ�  �ت��ف��اق.  ب��ال 
ف�ستقدم  �تفاق”،  “غياب  ف��ك��رة 
باإرجاء  �ق���ر�ح���ا  �خل��م��ي�����س  ل��ه��م 
يف  �مل���ق���رر  ل��ربي��ك�����س��ت  “حمدود” 

29 �آذ�ر مار�س.

رئي�ض فنلندا يعلن ا�ستقالة احلكومة  
•• هل�صنكي-اأ ف ب:

قدم رئي�س وزر�ء فنلند� ي�ها �سيبيال �م�س ��ستقالة حك�مة ميني �ل��سط �لتي 
�إ�سالحات �جتماعية و�إ�سالحات لنظام  �إقر�ر برنامج  يق�دها بعدما ف�سل يف 

�ل�سمان �ل�سحي، على ما �أعلنت �لرئا�سة �لفنلندية.
رئي�س  �إىل  ��ستقالة �حلك�مة  �لي�م  قدم  �ل���زر�ء  “رئي�س  �أن  �لرئا�سة  و�أف��ادت 
�لنتخابات  م��ن  �أ�سابيع  خم�سة  قبل  وذل���ك  نيني�ست�”،  ���س��اويل  �جلمه�رية 

�لت�سريعية يف 14 ني�سان �أبريل.
ت�سريف  �ست���سل  �لتي  �حلك�مة”  ��ستقالة  قبل  “�لرئي�س  �أن  �لبيان  وتابع 

�لأعمال �إىل حني ت�سكيل حك�مة جديدة.
و�أثار برنامج �لإ�سالحات �ملطروح �نق�ساما حتى د�خل �لئتالف �حلاكم �لذي 
�لت�سريعية،  �لنتخابات  قبل  �لربملان  على  طرحه  ب��سعه  يك�ن  لن  �أن��ه  �أدرك 

وهذ� ما حمل �سيبيال على تقدمي ��ستقالته.
�ل�طني  �لئتالف  وح��زب  �ل��سط  ت�سم  حك�مة   2015 منذ  �سيبيال  ويق�د 

)ميني( وحزب �لإ�سالح �لأزرق )م�سكك يف جدوى �لحتاد �لأوروبي(.
و�عد�   2015 ع���ام  �لت�سريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  ع��ام��ا(   57( �سيبيال  وف���از 
ي�سهد  �لبلد  ك��ان  وق��ت  يف  فنلند�،  يف  جيد  ب�سل  يعمل  ل  م��ا  ك��ل  ب�”�إ�سالح” 

�نكما�سا �قت�ساديا.
وجعل من �إ�سالح �لنظام �ل�سحي و�لإ�سالحات �لجتماعية �إحدى �أول�ياته، 
من  يعاين  بلد  يف  �ل�سحية  �لرعاية  تكاليف  من  للحد  �سرورية  �أنها  معترب� 

�سيخ�خة �سكانية.
65 عاما يف هذ� �لبلد  �أعمارهم عن  �أن ت�سل ن�سبة �لذين تزيد  ومن �ملت�قع 
�لبالغ عدد �سكانه 5،4 ملي�ن ن�سمة، �إىل %26 من �ل�سكان بحل�ل 2030.
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اعالن بالن�شرباللغة العربية والجنليزية 

�مل�س�ؤول �ساهيم �حمد  �ىل �ملدعى عليه/ني�ت�ن �ند�سري�س م م ح  وميثلها قان�نا �ملدير 
ممتاز - نعلمكم بان �ملدعي/�لنمر لتجارة �حلديد �ملحدودة - ذ م م 

يف �لدع�ى رقم 2018/6592 جتاري جزئي   قد رفع �لدع�ى �ملذك�رة �عاله يطالب فيها 
�لقان�نية  �لفائدة   ، درهم   239.981 وقدره  مبلغ  للمدعي  ي�ؤدي  بان  عليه  �ملدعي  �لز�م   :
ب��قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام ، �لز�م �ملدعي عليه بالر�س�م و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة.  لذ� يقت�سي ح�س�رك �أمام مكتب �إد�رة �لدع�ى مكتب رقم )3( �لد�ئرة 
ب���سطة  �و  �سخ�سيا  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�سارقة  مبحكمة  �لوىل   و�لتجارية  �ملدنية 
وذلك   ، �مل�ستند�ت  كافة  بها  مرفقا  �لدع�ى  على  ج��بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل 
�ملذك�ر  �لدع�ى  يف  للنظر  وذلك  �سباحا.   8.30 �ل�ساعة   2019/3/18 �مل��فق  �لثنني  ي�م 
�مل�سار �ليها �أعاله - ب��سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�س�رك �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقان�نية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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 اعـــــــالن       

 : خ���رف��ك��ان  و�لت�سديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم 
�ل�سيد/ �سلطان �سامل �سعيد �سل�م �لنقبي ، �جلن�سية : �لإمار�ت وطلب �لت�سديق 
�لتجاري مطعم  �لبالغة 100% يف �ل�سم  على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته 
�لقت�سادية يف   �لتنمية  د�ئ��رة  و�ملرخ�س من   ، �لرخ�سة مطعم  ن�ساط   ، �ل�سم�س 
د�ئرة  يف   2017/10/22 بتاريخ  �ل�سادر   754714 رق��م  جتارية  رخ�سة  خ�رفكان 
 ، نيلي� لتيل   نثار  ك�جن عبد�هلل  �ل�سيد/  �لإقت�سادية بخ�رفكان  �ىل  �لتنمية 
�لكاتب �لعدل يف مدينة خ�رفكان  �جلن�سية :�لهند.  ليكن معل�ما للجميع بان 
�نق�ساء  بعد  �مل��ذك���ر  �مل��ح��رر  يف  �ل�����س��اأن  ذوي  ت�قيعات  على  بالت�سديق  �سيق�م 

��سب�عني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/312  تنفيذ جتاري  

ع��ب��د�هلل 2-فال�س  ب��ن  نا�سر  ب��ن  ع��ب��د�هلل  ب��ن  علي  �ملنفذ �سدهما/1-  �ىل 
للعقار�ت - ملالكها / علي بن عبد�هلل بن نا�سر بن عبد�هلل  جمه�يل حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/علي بن حممد �مان بن علي جامي وميثله / 
�إبر�هيم علي �مل��سى �حلمادي - قد �أقام عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة 
�ىل  دره��م   )9089345.74( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
 يف  الدعوى 2019/293 جتاري كلي 

�ل�سيد  �ىل �ملدعي عليه /1-منارة �لريان للمقاولت �س ذ م م حتت �لت�سفية وميثلها 
حممد �سعيد نا�سر �سامل �ل�سبلي ب�سفته �مل�سفي �لق�سائي جمه�ل حمل �لقامة مبا 
ب�  عبد�لرحمن  علي  �حمد  �مل��ال وميثله / حممد  �سلطان حممد ح�سني  �مل��دع��ي/  �ن 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره  بالز�م  �ملطالبة  �لدع�ى وم��س�عها  �أق��ام عليك  ها�سم  قد 
وف�سل  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %9 و�لفائدة   دره��م(   489932.50(
ن�سيب �لطالب ب��قع 51% من �ملبلغ و�لز�م بالر�سم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت 
لها جل�سة ي�م �لثنني �مل��فق 2019/3/25 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يف  الدعوى2018/4958 جتاري جزئي - دبي 

�ملدعي / �أر�مك�س �لإمار�ت 
ب�كالة �ملحامي / �أمل �ل�سبيعي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقان�نية 

�ملعلن �ليه / �ملدعي عليها / و�و �س�بي للتجارة 
فقد  �عاله  �لدع�ى  يف  �خلربة  لعمال  �مل�قرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا ي�م �لثنني �مل��فق 2019/3/18 يف متام �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحا لعقد �لجتماع 
�لأول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا �لكائن يف : مكتب �ل�سارد - دبي ، ديرة ، �سارع �ملطار 
�و من  ، لذ� يطلب ح�س�ركم  ، مكتب رقم 119  ، �لطابق �لأول  ، مبنى �لفجر لالأعمال 
 ، �مل�ستند�ت �ملتعلقة بالدع�ى  �إح�سار كافة  ميثلكم قان�نا حل�س�ر �لجتماع �ملذك�ر مع 
وعليكم مر�جعة �خلبري �ول باأول ب�ساأن �ية ��ستف�سار�ت وملتابعة تط�ر�ت �جر�ء�ت تنفيذ 

�ملاأم�رية و��ستالم �مل�ستند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري/ �شعيد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد يف حماكم دبي 133 

 دعوة حل�شور
الجتماع الأول للخربة

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة 

��سم �ل�سركة : ال�صم للتجارة العامة - �س ذ م م   
م�سبح  علي  حممد  ملك   320 رق��م  مكتب   : �لعن��ن   626005  : �لرخ�سة  رق��م 
�لقيزي �لفال�سي - �ملطينة - ديرة - �ل�سكل �لقان�ين : ذ�ت م�سئ�لية حمدودة 
رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1045329 تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي 
�ل����ردة �عاله وذلك مب�جب  بال�سركة  �لغاء �لرخي�س �خلا�س  بانهاب�سدد 
�لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عر��س �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي من خالل �لربيد �للكروين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  ي�ما   )15( خ��الل  وذل��ك  �لثب�تية  و�لور�ق  �مل�ستند�ت  كافة 

هذ� �لعالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : جمموعة نا�س القاب�صة - �س ذ م م  
رقم  ذ�ت م�س�ؤولية حم��دودة.   : �لقان�ين  �ل�سكل   - �ل�سبا  ند   - : مكتب خا�س  �لعن��ن 
�لرخ�سة : 690156  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1116944  مب�جب هذ� تعلن د�ئرة 
باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية 
بتاريخ 2019/3/3  و�مل�ثق  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  �أع��اله، وذل��ك مب�جب  �مل��ذك���رة  �ل�سركة 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/3 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة 
�لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة �لعن��ن :  مكتب رقم 204 - 
ملك عبد�هلل �ل�سعايل - ديرة - ه�ر �لعنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 04-2389722  
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة :  دايا القاب�صة - �س ذ م م 
رقم  ذ�ت م�س�ؤولية حم��دودة.   : �لقان�ين  �ل�سكل   - �ل�سبا  ند   - : مكتب خا�س  �لعن��ن 
�لتجاري : 1096999 مب�جب هذ� تعلن د�ئرة  بال�سجل  �لقيد  �لرخ�سة : 671917 رقم 
باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية 
�ل�سركة �ملذك�رة �أعاله، وذلك مب�جب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/3/3 و�مل�ثق لدى 
مطالبة  �أو  �عر��س  �أي  لديه  من  وعلى   2019/3/3 بتاريخ   دبي  حماكم  �لعدل  كاتب 
�لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة �لعن��ن : مكتب رقم 204 - 
ملك عبد�هلل �ل�سعايل - ديرة - ه�ر �لعنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 04-2389722  
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة:  �صيجال - �س ذ م م  
ذ�ت م�س�ؤولية   : �لقان�ين  �ل�سكل   - �ل�سبا  ند   - : مكتب خا�س ملك �حلك�مة  �لعن��ن 
حمدودة. رقم �لرخ�سة: 671928  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1097010 مب�جب هذ� 
لديها  �لتجاري  �ل�سجل  �لتاأ�سري يف  قد مت  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن 
بتاريخ 2019/3/3   دبي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مب�جب  �أع��اله،  �ملذك�رة  �ل�سركة  باإنحالل 
و�مل�ثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/3  وعلى من لديه �أي �عر��س 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة �لعن��ن :  مكتب 
رقم 204 - ملك عبد�هلل �ل�سعايل - ديرة - ه�ر �لعنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 
2389722-04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً 

من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة :  ايا القاب�صة - �س ذ م م  
م�س�ؤولية حمدودة.  ذ�ت   : �لقان�ين  �ل�سكل   - ند�ل�سبا   - مكتب ملك خا�س   : �لعن��ن 
تعلن  ه��ذ�  مب�جب   1097052  : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رق��م   671981 �لرخ�سة:  رق��م 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل 
�ل�سركة �ملذك�رة �أعاله، وذلك مب�جب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/3/3  و�مل�ثق لدى 
مطالبة  �أو  �عر��س  �أي  لديه  من  وعلى   2019/3/3 بتاريخ   دبي  حماكم  �لعدل  كاتب 
�لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة �لعن��ن :  مكتب رقم 204 - 
ملك عبد�هلل �ل�سعايل - ديرة - ه�ر �لعنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 04-2389722  
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
�لعنز -  هاتف   دي��رة - ه���ر  �ل�سعايل -  ع��ب��د�هلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  �ل��ع��ن����ن 
2389721-04 فاك�س: 2389722-04  مب�جب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
نا�س  جمموعة  لت�سفية   �أع���اله  �مل��ذك���ر  �مل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
 2019/3/3 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مب�جب  وذل��ك  م  م  ذ  �س   - القاب�صة 
و�مل�ثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/3 وعلى من لديه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عر��س 
�لثب�تية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذك�ر  �لعن��ن 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
�لعنز -   دي��رة - ه���ر  �ل�سعايل -  �لعن��ن : مكتب رق��م 204 - ملك عبد�هلل 
هاتف 2389721-04  فاك�س: 2389722-04  مب�جب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
دايا  لت�سفية  �أع��اله  �مل��ذك���ر  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية 
 2019/3/3 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مب�جب  م   م  ذ  �س   - القاب�صة 
و�مل�ثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/3 وعلى من لديه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عر��س 
�لثب�تية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذك�ر  �لعن��ن 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
�لعنز -   دي��رة - ه���ر  �ل�سعايل -  �لعن��ن : مكتب رق��م 204 - ملك عبد�هلل 
هاتف :2389721-04 فاك�س: 2389722-04  مب�جب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذك�ر �أعاله لت�سفية  �صيجال 
- �س ذ م م  وذلك مب�جب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/3/3 و�مل�ثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/3 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعن��ن �ملذك�ر 
�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثب�تية وذلك خالل )45( 

ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
�لعنز -  دي��رة - ه���ر  �ل�سعايل -  �لعن��ن : مكتب رق��م 204 - ملك عبد�هلل 
هاتف :2389721-04 فاك�س: 2389722-04  مب�جب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
ايا  لت�سفية   �أع���اله  �مل��ذك���ر  �مل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�سادية 
 2019/3/3 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مب�جب  م   م  ذ  �س   - القاب�صة 
و�مل�ثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/3 وعلى من لديه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عر��س 
�لثب�تية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذك�ر  �لعن��ن 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
اإعادة اإعالن للح�شور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم 2018/3062 مدين )كلي( 
بوا�شطة الن�شر

بنا على طلب حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 
�ىل �ملدعي عليها / مازن بن معت�ق - �سع�دي �جلن�سية 

�قام �ملدعي / حممد �سيتاب �ن�ساري  
�لدع�ى برقم / 2018/3062 )مدين )كلي(( - عجمان 

وم��س�عها : طلب ندب طبيب �سرعي 
�سخ�سيا  �لبتد�ئية  �لحتادية  �مام حمكمة عجمان  باحل�س�ر  فانت مكلف 
�و ب���سطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�ساعة 11.00 من ي�م 12 �سهر : 3  ل�سنة 

2019 م.  وذلك يف �لنظر يف �لدع�ى ب��سفك مدعي عليه. 
 مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�شاء - عجمان

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
 اإعالن مدعي عليها بورود التقرير ن�شرا 

يف الق�شية رقم  2018/4540 جتاري كلي
�ىل �ملدعى عيها �لأوىل / �سركة ميدل �ي�ست �إيرجني )ميك�( 

حيث �ن �ملدعية / �سركة نفت �إير�ن�ل )م�ساهمة خا�سة( 
قد �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدع�ى �ملذك�رة وتعلمك ب�رود �لتقرير  

�ملدنية  �لد�ئرة  �لبتد�ئية  �ل�سارقة �لحتادية  �مام حمكمة  و يقت�سي ح�س�ركم 
�لتا�سعة  �ل�ساعة  �لأول يف متام  �لطابق  �لقاعة رقم 138  �لأوىل  �لكلية  �لتجارية 
من �سباح ي�م 2019/3/19 وذلك ل�ستالم ن�سختك من �لتقرير ولالإجابة على 
عدم  �و  �حل�س�ر  عن  تخلفك  حالة  ويف  بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  �لدع�ى 
�ر�سال وكيل عنك يف �ل�قت �ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدع�ى يف غيابك. 

حرره / عبا�س حمج�ب ،،، 2019/2/7 
 اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/300  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-هيزل مريكانتيل ليمتد 2- نيتني ك�مار ديند�يال ديدو�نيا 
3- �ب��لف�سل قربانعلى ملكي �سم�س �بادي جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /
بيه �سي �سي م.م.ح وميثله:علي �بر�هيم حممد �حلمادي قد �أقام عليك �لدع�ى 
بان  بينهم  فيما  و�لت�سامم  بالت�سامن  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  وم��س�عها 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�س�م  دره��م   )751875919( وق��دره  مببلغ  ي����ؤدو� 
ي�م  جل�سة  لها  �لتام.وحددت  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة 
�لربعاء �مل��فق:2019/3/13 �ل�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�س�ر 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1164  جتاري كلي

�ىل �خل�سم �ملدخل/1-فاين د�ينينج ميدل �ي�ست �س.ذ.م.م جمه�ل حمل 
�أق��ام عليك  �ن��ك قد  �مل��دع��ي/رون��ز ه��سبيتاليتي غ��روب -  �لق��ام��ة مبا �ن 
��ستخد�م  عن  بالكف  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  وم��س�عها  �لدع�ى 
عالمات �ملدعية �لتجارية �مل�سه�رة �و �ي عالمة �خرى ممل�كة لها باي �سكل 
من �ل�سكال و�لر�س�م و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة )جميع �لطلبات 
ترك  عليه  �ملدعي  بان  نخطركم  �لدع�ى(  �سحيفة  يف  تف�سيليا  م��سحة 
�خل�س�مة مب��جهتكم.وحددت لها جل�سة ي�م �لثنني �مل��فق:2019/3/25 

.ch1.B.8:ل�ساعة:09:30 �س بالقاعة�
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/226  جتاري كلي

ذ.م.م  �مل��ع��ام��الت  متابعه  و�ي خل��دم��ات  ما�سر  1-���س��رك��ة   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمه�ل  �لدخيل  �حل�سن  عب�د  م�سعب  مديرها  وميثلها 
�لدع�ى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لعزيزي  خلفان  ع��ب��د�هلل  خليفه  /�سعيد  �مل��دع��ي  �ن 
وم��س�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )525000( درهم و�لر�س�م 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�سة ي�م �لحد �مل��فق:2019/3/10 
�ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذ� فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/152  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ر�ستقر�ط �ستار لتط�ير �لعقار�ت ���س.ذ.م.م جمه�ل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�سركة تط�ير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م قد �أقام عليك 
�لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )2.658.646.52( 
درهم و�لر�س�م و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�ل�سد�د �لتام و�سم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة ي�م �لحد 
مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.B.8:بالقاعة �س  �ل�ساعة:09:30  �مل�����ف���ق:2019/3/31 
باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/101  عقاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-روي��ال كل�ب - بامل جمري� لل�سقق �لفندقية جمه�ل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد بن �سالح بن م��سى �لنفي�سه وميثله:عبد�لرحمن 
حممد عي�سى �لناوري �لعامري قد �أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليهم مببلغ وقدره )158.000( درهم و�لر�س�م و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
ي�م  جل�سة  لها  �لتام.وحددت  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة 
فاأنت  بالقاعة:ch1.B.8  لذ�  �ل�ساعة:08:30 �س  �مل����ف��ق:2019/3/11  �لثنني 
�أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�س�ر 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/172  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�منيات بروبرتيز ناين ليمتد �س.ذ.م.م جمه�ل حمل �لقامة 
�أقام  �لعامري قد  �رج���ن وميثله:حممد عبد�هلل حممد  �ملدعي /�نات�يل  �ن  مبا 
بان ت�سدد  �ملدعي عليها  و�ل��ز�م  �لعقد  �ملطالبة بف�سخ  �لدع�ى وم��س�عها  عليك 
وق��دره )636.000(  و�لتع�ي�س مببلغ  درهم  وق��دره )2.899.092(  للمدعي مبلغا 
�ملاثلة  �لدع�ى  قيد  تاريخ  من   %9 ب��قع  �لقان�نية  �لفائدة  �ىل  بال�سافة  دره��م 
�لحد  ي�م  جل�سة  لها  و�لتعاب.وحددت  و�مل�ساريف  و�لر�س�م  �ل�سد�د  متام  وحتى 
مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.B.8:بالقاعة �س  �ل�ساعة:09:30  �مل�����ف���ق:2019/3/17 
باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/131  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-م��رد للتم�يل جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد 
�أق��ام عليك  ر�سا برويز ير�سبنج وميثله:هاين رجب م��سى عبد�هلل �جل�سمي قد 
�لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما ب�سد�د مبلغ وقدره )910.457( 
درهم مع �لفائدة �لقان�نية ب��قع 12% �سن�يا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام 
و�لر�س�م و�مل�ساريف و�لتعاب.وحددت لها جل�سة ي�م �لثالثاء �مل��فق:2019/3/12 
�ل�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/151  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد�حلميد خ�ري لالملني�م و�لزجاج - م�ؤ�س�سة فردية وميلكها 
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمه�ل  �خل���ري  عبد�لكرمي  حممد  عبد�لرحمن  عبد�حلميد 
�ملدعي /�سركة تط�ير جممع دبي لال�ستثمار )ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة( قد �أقام عليك 
�لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ وقدره )1.015.038.94( 
درهم و�لر�س�م و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى 
�ل�سد�د �لتام )جميع �لطلبات م��سحة تف�سيال يف �ل�سحيفة(.وحددت لها جل�سة ي�م 
�لثالثاء �مل��فق:2019/3/12 �ل�ساعة:11:00 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذ� فاأنت مكلف 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�س�ر 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

خارج  �لت�سريعات،  على  و�لتاأثري 
يفكك  �لأوروبي”،  �ل�سعب  حزب 

مقال ب�ليتيك�.
بالنظر �إىل �ل�سياق، من �ملنطقي 
وق����ي����اد�ت  �ورب���������ان،  ي���رف�������س  �أن 
ف���ي���د����س، وج������د ف��ر���س��ي��ة خطة 
�ل�سعب  حل�����زب  ف���الن���ت���م���اء  ب. 
ي���ف��ر م��ن��رب� متميز�  �لأوروب������ي، 
ل���ف���ي���د����س ح���ت���ى ي���ن���ع���ط���ف خط 
�ليمني   �إىل  �مل��ت��اأزم��ة  �مل��ج��م���ع��ة 

�أكرث. 
�ملناه�سة  �ملل�سقات  �إز�ل���ة  �ستتم 
لكن  م�����ار������س،   15 يف  ل���ي����ن���ك���ر 
ثانيا  �خ���ت���ارت ه��دف��ا  ب���د�ب�����س��ت 
وه�  تيمرمان�س،  فر�ن�س  يدعى 
و�لرجل  دمي��ق��ر�ط��ي،  ����س��ر�ك��ي 
�لثاين لرئي�س �ملف��سية ويطمح 
عليه  �أط�����ل�����ق  وق������د  خل����الف����ت����ه، 
“�ملر�سح �لر�سمي  �أوربان  مع�سكر 

ل�س�رو�س«. 
�ل�سعب  ح�������زب  �ح����ت����ف����ظ  �إذ� 
�لأوروب����ي ب��اأورب��ان ، ف��اإن �ليمني 
�لنق�سام  خطر  ي��جه  �لأوروب���ي 
ط������رده،  و�إذ�  ������س�����رخ،  وح���������دوث 
مب�ؤ�مرة  م��ن��ددة  �مل��ج��ر  �ست�سرخ 
�ل�سعب�يني  و�ستجذب  بروك�سل، 
�لر�ديكاليني.. ويف كلتا �حلالتني 

، �لف��سى يف �لأفق.

�لتي  �حلالية،  �لهنغارية  �حلملة 
ي�نكر  ك���ل����د  ج�����ان  �����س���ت���ه���دف���ت 
�ملتهمني   ، �����س�����رو�����س  وج���������رج 
�ل�سرعية  غري  �لهجرة  بت�سجيع 
�ل�ستهجان  ذروة  مب���ث���اب���ة   ،
و�ل���ق��اح��ة، مما دف��ع قيادة حزب 
�ل�����س��ع��ب �لأوروب�����������ي، ل��ل��ن��ظ��ر يف 
طرد حزب فيد�س، و�سيتم تقرير 
خالل  م���ار����س   20 يف  م�����س��ريه، 
يف  �ل�سيا�سية  �جلمعية  �ج��ت��م��اع 

بروك�سل.

امل�صيحية واحللول الو�صط
�مل��ج��ل�����س �ل������ذي ���س��ي�����س��ت��م��ع �إىل 
م�سري  وي�����ق�����رر  �ورب����������ان  دف�������اع 
�سر�كة  ب����ال  �حل�����اك�����م،  �حل�������زب 
وم�حد  ق�����ي  ب��دي��ل  غ��ي��اب  ويف 
وج����دي يف �مل��ج��ر م��ن��ذ رب��ي��ع عام 
حزب  رئ��ا���س��ة  �سيجمع   ،2010
�ل�سعب �لأوروب��ي ، وقيادة �لكتلة 
حزب  كل  عن  وممثل  �لربملانية، 

ع�س�. 
بزعامة  )فرن�سا(  �جلمه�ري�ن 
ل�ر�ن و�ك�يز يدعم بق�ة �لزعيم 
�ملغرمة  م�ر�ن�  ونادين  �ملجري، 
بالتقاط �س�ر �ل�سلفي مع متمرد 
�إىل  �لن�سمام  ترف�س  �لد�ن�ب،  
وينقد  �ل��د�خ��ل��ي،  �لنقد  ط���ف��ان 
رئ��ي�����س ق��ائ��م��ة �جل��م��ه���ري��ني يف 
فر�ن�س��-  �لأوروب��ي��ة  �لنتخابات 
�إجر�ء  ��ا،  �أي�����سً بيالمي  �إكز�فييه 
�ل���س��ت��ب��ع��اد ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أنه 
ي�نكر  ���س��د  �حل��م��ل��ة  �أّن  ي��ع��ت��رب 
وياأ�سف  �مل�ست�ى”،  يف  “لي�ست 
على “�إ�سر�تيجية �لت�تر” �لتي 

ي�ستخدمها �وربان.
�ل�سيا�سية  �ل����ق�����ى  »ت��ك��ت�����س��ب 
�ملناه�سة للهجرة زخما يف جميع 
�أنحاء �أوروبا، وميكن لعدد حلفاء 
�مل�ستقبل.  يف  ي��ن��م���  �أن  �مل���ج���ر 
وم�ساألة ت��زن �لق�ى د�خل حزب 
�ل�سعب �لأوروبي، لي�ست حا�سمة، 
�لرئي�سية  �لأه���������د�ف  م����ن  لن 
�إع��ادة حزب  �أورب���ان، ه�  لفيكت�ر 
�إىل ج����ذوره  �لأوروب�������ي  �ل�����س��ع��ب 

�مل�سيحية”.. 

�ل�سيا�سية  �ل��ع��ل���م  �أ���س��ت��اذ  ي��ق���ل 
د�ن������ي������ال دي����������اك، �مل������ق������رب  من 

�حلك�مة �ملحافظة.
فيد�س  �أك��د  “�إذ�  �ملحلل  وي�سيف 
عرفها  �ل��ت��ي  �ل���ط��ن��ي��ة  �سعبيته 
ع����ل����ى م�������دى �ل����ع����ق����د �مل����ا�����س����ي، 
وت����ع����ززت يف �لأ����س���ه���ر �لأخ������رية، 
على  مقعد�  ع�سر  �أرب��ع��ة  وح�سد 
تت�قعه������ا  �لتي  وع�سرين  و�ح��د 
ب��ع�����س ����س��ت��ط��الع��ات �ل�������ر�أي يف 
�لنتخاب��ات �لتي �ستجرى نهاي�����ة 
ماي� �لقادم، فاإّن لأوربان فر�سة 
ج���ي���دة ج����د� ل��ل��ت��اأث��ري ع��ل��ى خط 
ح�����زب �ل�����س��ع��ب �لأوروب����������ي بعد 

�لنتخابات«.
�ل���ت���ح���رك���ات �لأخ�������رية  ت��������ؤد  مل 
“�لعب�دي”،  �لعمل  ق��ان���ن  �سد 

لالإبقاء  ك�سرط  فيرب،  مانفريد 
�نتحار�  ���س��ي��ك���ن  ف��ي��د���س،  ع��ل��ى 
�سيا�سيا، �إذ قاتل �وربان من �جل 
يهدد  ي�نكر  ب��اأن  م��طنيه  �إقناع 
ب�ليتيك�.  تالحظ  �ملجر”،  �أمن 
ح�س�س  ح�������ل  “و�خلالفات 
تعّقد  �سالفيني،  م��ع  �مل��ه��اج��ري��ن 
�أوروب�����ا  �إىل جم��م���ع��ة  �ل���دخ����ل 
وبخ�س��س  و�حل����ري����ات،  �لأمم 
لإمكانية  ب��ال��ن�����س��ب��ة  رو�����س����ي����ا، 
�لقان�ن  ح�����زب  م����ع  �ل���ت���ح���ال���ف 
�ملهيمن على  �لب�لندي  و�لعد�لة 
و�لإ�سالحيني.  �ملحافظني  جناح 
كما �ن �قر�ب م�عد �لنتخابات 
يعّقد �إن�ساء �ئتالف جديد يجمع 
�لأوروب����ي،  �لإحت����اد  يف  �مل�سككني 
و�سيخ�سر فيد�س �لكثري من �ملال 

�وربان لتامني خط�طه �خللفية 
لإطفاء  مبع�ثني  باإر�سال  وذل��ك 
�حلملة  ع����ن  �ل���ن���اج���م  �حل����ري����ق 
للرئي�سة  ل���ي����ن���ك���ر،  �مل��ن��اه�����س��ة 
�جلديدة حلزب �لحتاد �مل�سيحي 
كر�مب  )�أنيغريه  �لدميقر�طي 
دعمه  تاأكيد  و�إع��ادة   ، كارينباور( 
�أجرتها  ملانفريد فيرب يف مقابلة 

معه �سحيفة دي فيلت.
�سُيكّلف  ف��ي��د���س،  �إن ط��رد ح��زب   
حزب �ل�سعب �لأوروبي �ثني ع�سر 
�ل�سباق  يف  وزن���ه���م  ل��ه��م  م��ق��ع��د� 
ويف  �لأوروب���ي،  �لربملان  لع�س�ية 
غياب �لق�ى �لوربانية، �سيخ�سر 
�ليمني �لقاري كتيبته �لثالثة يف 

بروك�سل.
يطالب  كما  �حل��م��ل��ة،  “وقف  ف���   

على  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  و�ل�������س���ي���ط���رة 
�إ�سعاف  �إىل  �ل��ع��ل���م،  �أك��ادمي��ي��ة 
�أوربان �مل�ستفيد من دوره كح�سن 
����س���د �ل����غ����رب �مل���ن���ه���ار، و�لأزم�������ة 
�ل����دمي�����غ����ر�ف����ي����ة �لأوروب�������ي�������ة، 
ذ�ك  �ل�����ه�����ج�����رة،  و”ط�فان” 
�لفرن�سية  على  �لعزيز  �لتعبري 
�ليمينية �ملتطرفة مارين ل�بان.

�لدبل�ما�سية،  �لبهل�نيات  ملك 
“غري �لليرب�ليني”  ُيغازل زعيم 
وب�ل�س�نارو،  و�سالفيني،  ب�تني، 
نف�س  يف  وي����رح����ب  و�أردوغ������������ان، 
�ل������ق�����ت ب���ر����س���ال���ة �إمي���������ان وي���ل 
ماكرون �لد�عية لإ�سالح �لحتاد 
�لأوروبي، ويق�م بتدوير �لزو�يا، 
�أملانيا �أجنيال مريكل  بنجاح، مع 
�أودي  فم�سانع  �لعقاب.  ليتجنب 

و�وبل وب��س، و �لب��خر �لأملانية 
�لأخ��رى يف �ملجر، ت�ستحق بع�س 

�لتنازلت وحل�ل �ل��سط.
�سرييز�  ح�����زب  و����س���ل  »ع���ن���دم���ا 
مطلع  �ل��ي���ن��ان  يف  �ل�سلطة  �إىل 
حزب  مي��اط��ل  مل   ،2015 ع���ام 
�لدميقر�طي  �مل�سيحي  �لحت���اد 
خط�طا  ي��ر���س��م��ا  �أو  وب����رل����ني، 
با�ستمر�ر،  جت��اوزه��ا  يتم  حمر�ء 
بل ��سقطا بال�سربة �لقا�سية، يف 
�سد��سية و�حدة، حك�مة منتخبة 
ي�سري �لكاتب بير  دميقر�طيا”، 

تيكيت ،على ب��بة �زونايل. 
تكن  مل  �أث����ي����ن����ا  “جرمية  �إّن 
�أو  �ل�����ق�����ان������ن،  دول���������ة  ت���ف���ك���ي���ك 
�لدميقر�طية �لليرب�لية، ولكنها 
ج��رح��ت ك��ربي��اء د�ئ��ن��ي��ه��ا �لأمل����ان 

و�ل��ف��رن�����س��ي��ني. ومي��ث��ل �أورب������ان ، 
�ل�سربي  �لرئي�س  �أو  و�سالفيني،  
�ألك�سندر ف�ت�سيت�س، ركائز مفيدة 
لتح�يل �لغ�سب �سد �لنظام، �إىل 
�ملهاجرين و�لأكرث ه�سا�سة. لقد 
�أث��ي��ن��ا يف غ�س�ن  ب��رل��ني  دم����رت 
�ملجر  تدعم  حني  يف  �أ�سهر،  �ستة 
�سن��ت”،  ث��م��اين  م��ن  �أك���رث  منذ 

ي�سّدد تيكيت.

غياب اخلطة ب
�ل�سعب  ح����زب  رئ��ي�����س  �ت���ه���ام���ات 
�لأوروبي )ج�زيف د�ول( ، و�إنذ�ر 
قائد �لربملانيني )مانفريد فيرب( 
�لتي  �ملف��سية  لرئا�سة  و�ملر�سح 
ت�ؤثر  مل  ي���ن��ك��ر،  حاليا  ي��ت���له��ا 
�سعى  ذل����ك  وم����ع  ب����د�ب�������س���ت.  يف 

ل حزب ال�سعب الأوروبي احتواء املتمرد داخل  ف�سّ
العائلة, بدل الإ�سراع بدفعه اإىل اليمني املتطرف

من الأهداف الرئي�سية لفيكتور اأوربان,اإعادة حزب ال�سعب الأوروبي اإىل جذوره امل�سيحية

يغازل املتناق�سات, ويدير الزوايا مع اأملانيا مريكل, 
وي�رحب بر�س���الة ماك���رون الداعي���ة لالإ�س���الح

اأمــام اأوربــان 
فــــــر�ــــــصــــــة 
جيدة للتاأثري 
ــط  ــــى خ عــــل
حزب ال�صعب 
االأوروبــــــــــي 
ـــــــــــد  ـــــــــــع ب
ت با نتخا ال ا

ـــطـــرد حـــزب  ب
فيد�س �صيخ�صر 
القاري  اليمني 
ــــه ــــت ــــب ــــي ــــت ك
الـــثـــالـــثـــة يف 
ــــل ــــص ــــ� ــــروك ب

قربه نار.. وبعده نار:

اأوربان يق�ّسم اليمني الأوروبي ليفر�ض �سطوته اأكرث...  
•• الفجر - جويل لو بافو�س - ترجمة خرية ال�صيباين

اليمني  من  ت�صكيالت  عــدة  طالبت   ،  2000 يناير  يف 
االأوروبي ، منها االحتاد من اأجل الدميقراطية الفرن�صية 
اأن  بعد  النم�صاوي  ال�صعب  حزب  ا�صتبعاد  بايرو،  حقبة 
طّبع مع اخلطيب البارع النازي اجلديد يورغ هايدر. وبعد 

�صهر، تبنى االحتاد عقوبات �صارمة �صد فيينا وحتالفها 
االأزرق-االأ�صود ، الذي عاد اإىل واجهة االأخبار مع الثنائي 
على  �صرتا�س،  كري�صتيان  وهاينز  كورتز  �صيبا�صتيان 
النم�صاوي  ال�صعب  يزال حزب  اليوم. وال  ال�صلطة  راأ�س 
ينتمي اإىل حزب ال�صعب االأوروبي، اإاّل اأّن فيد�س اأوربان، 
امل�صيحي  االحتاد  حزب  قرر  اإذا  الطرد  خلطر  يتعر�س 

االأملاين،  االجتماعي  امل�صيحي  واالحتــاد  الدميقراطي 
�صالح  يف  لي�صت  قطيعة  املجري.  حليفهما  عن  التخلي 
بكثافة  املنت�صبة  االأملانية  ال�صركات  وال  بوداب�صت  ال 
ال�صعب االأوروبي حتى االآن،  اأظهر حزب  يف املجر. لقد 
اأوربان العديدة الأ�ص�س  مرونة يف التعاطي مع انتهاكات 
للتعددية  اأو  الق�صاء،  ال�صتقاللية  اأو  القانون،  دولــة 

ل تاطري  االإعالمية، اأو للحريات االأكادميية. وكان ُيف�صّ
التي  العائلة،  داخل  واحتوائه  الأوروبــا  املنتقد  املتمرد 
كان هيلموت كول قد دعاه لالنتماء اإليها، بدل االإ�صراع 
هذا  ُيعجب  حيث  املتطرف،  اليمني  ح�صن   اإىل  بدفعه 
املعادي  وخطابه  للمهاجرين،  املناه�س  بحزمه  االأخري 

لربوك�صل.

رئي�س حزب �ل�سعب �لأوروبي ج�زيف د�ول غا�سب

�وربان �ملتمرد

�ليمني �لفرن�سي يرف�س طرد �مل�ساك�س �ملجري

مانفريد فيرب يحذر

�حلملة �لتي �غ�سبت �ليمني �لوروبي

�لثنائي �ليميني �لنم�ساوي مت �لتطبيع معه

االأحزاب املناه�صة للهجرة تكت�صب زخما يف جميع اأنحاء اأوروبا وميكن لعدد حلفاء املجر اأن ينمو يف امل�صتقبل
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  اعــــالن

�ملرجع : 343
 - �ساندي  ت�ما�س  ت�ما�س  �سيتياد�ت�  بابي  �ل�سيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
هندي �جلن�سية يرغب يف بيع وتنازل كامل ح�س�سه �لبالغة )100%( يف "بقالة 
جري  عامل  حممد  �ل�سيد/  �ىل  وذلك   )12914( رقم  "رخ�سة  �لقا�سمية  ل�ؤل�ؤة 

حممد - بنغالدي�سي �جلن�سية
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �س�ف 
تاريخ هذ� �لعالن  ��سب�عني من  �ليه بعد  �مل�سار  �لت�سديق  على �لجر�ء  يتم 

فمن لديه �ي  �عر��س على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقان�ين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعــــالن
�ملرجع : 239

�إمار�تية   ، �ملهريي  �إبر�هيم  حممد  عبيد  م�زة  �ل�سيدة/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
�جلن�سية ترغب يف بيع كامل ح�س�ستها �لبالغة 100% يف "�ملدي للنقليات" رقم �لرخ�سة 
، هندية �جلن�سية وقد  : 517225 وذلك �ىل�ل�سيدة / ديانا ماريام ماثي� ماثي� بيليب 
"�ملدى لل�سحن �لربي للب�سائع"  "�ملدى للنقليات" �ىل  مت تغيري �ل�سم �لتجاري من 
للب�سائع"  �لربي  �ل�سحن  "نقليات" �ىل"خدمات  �لتجاري من  �لن�ساط  تغيري  كما مت 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عر��س على 

ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقان�ين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1/1746(

�ملنذرة : مى للعقار�ت - �س ذ م م 
�ملنذر �ليها : 1- �سركة ��س ي� ��س بي للتجارة �لعامة رقم �لرخ�سة �لتجارية )677255( - جمه�لة حمل �لقامة 

تنبه �ملنذرة  على �ملنذر �ليها بالتايل :   �أول :- ب�سرورة �سد�د مبلغ  )53.333 / درهم(  كقيمة �يجارية م�ستحقة بالإ�سافة 
�ىل ما ي�ستجد من �لقيمة �ليجارية وذلك حتى تاريخ �لخالء �لفعلي للعني �مل�ؤجرة و�سد�د مبلغ 3.000 درهم وذلك 

غر�مة رج�ع �ل�سيكات طبقا للبند رقم 12 من عقد �ليجار. 
ثانيا : �إخالء مكتب رقم )1104( حمل عقد �ليجار و�لكائن بربج مي �ملقام على قطعة �لر�س رقم )219-231( و�لكائن 
مبنطقة �لنهدة �لوىل - دبي وت�سليمه للمنذرة خاليا من �لعي�ب و�ل�س��غل و�ل�سخا�س وذلك باحلالة �لتي كان عليها 

وقت �ل�ستالم وذلك خالل �ملدة �ملحددة بهذ� �لنذ�ر.
ثالثا : �سد�د مبلغ )5000( درهم وذلك عن قيمة �ل�سريبة �مل�سافة و�سد�د مبلغ )945( درهم عن ر�س�م �لتربيد وذلك 

طبقا للبند رقم 13 من عقد �ليجار مع ما ي�ستجد من ر�س�م  
وذلك خالل ثالث�ن ي�ما تبد�أ من تاريخ �إعالنكم بهذ� �لنذ�ر و�إل �س�ف ت�سطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية 
�لالزمة ل�سرد�د حق�قها طرفكم مبا يف ذلك �ملطالبة بال�سد�د و�لخالء مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �لق�سائية 

وذلك مع حفظ كافة حق�ق �ملنذرة �لخرى جتاه �ملنذر �ليها. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1719(

�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد ل�تاه 
وميثله بالت�قيع �ل�سيد/ ن�ساأت �أمني �لد�س�قي �حمد �ب� �لنجا - هاتف : 0507321771  

مب�جب وكالة م�سدقة ��س�ل بتاريخ 2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997 
�ملنذر �ليه : �لنابية للتجارة �لعامة - �س ذ م م - �لعن��ن : جمه�ل �له�ية 

املو�صـــــوع : 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بتجديد �لعقد ودفع �لر�س�م �مل�ستحقة عليه وذلك يف مدة �ق�ساها 30 ي�م من تاريخ 
��ستالمه هذ� �لنذ�ر و�ل �خالء �لعقار وت�سليمه للمنذر خالية من �ل�س��غل وباحلالة �لتي ت�سلمه عليه 
مع ��سالح ما قد يك�ن حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم �ملفاتيح و�سد�د م�ساريف ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه 
حتى تاريخ �لخالء �لفعلي. �و �أي ��سر�ر �خرى ترتبة على عدم �لتز�م �ملنذر �ليه ، و�إل �سي�سطر �ملنذر �ىل 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لق�سائية �لالزمة للمطالبة مبا ذكر ، مع �لتع�ي�س �جلابر للعطل و�ل�سرر. 
وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�س�م وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 

الكاتب العدل

حماكم دبي
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اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2018/135 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك �لإمار�ت دبي �ل�طني - �س م ع  عن��نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بج��ر غرفة جتارة و�سناعة دبي 

 Email/maliklaw@Emirates.net.ae - 055/7016552 هاتف رقم 04/3874225 - م�بايل رقم -
�ملنفذ �سده : رقية ح�سن عبد�هلل ��سكناين )�ل��لدة( - ب�سفته من ورثة �ملرح�م / بهمن �حمد بهمن حممد بهمن - و�آخرون 

عن��نه : �إمارة دبي - بردبي - يعلن�� جميعا على مكتب و�سي �لركة : �خلبري / عمر عبد�مللك ن�سري - �لكائن مببنى م�ل �لهنا 
�سنر - �لطابق �لثاين - مكاتب �رقام  )228 ، 229( - بالقرب من دو�ر �ل�سط�ة - �ملنفذ �سدهم : �حمد بهمن �أحمد بهمن 
حممد بهمن )�بن( - منال بهمن �أحمد بهمن حممد بهمن )�بنه( - ثريا بهمن �أحمد بهمن حممد بهمن )�بنه( - �سارة بهمن 
 �أحمد بهمن حممد بهمن )�بنه( - هاجر بهمن �أحمد بهمن حممد بهمن )�بنه( �حمد بهمن �حمد بهمن حممد بهمن )�بن( -
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2019/3/13 �مل����ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي���م  يف  �ن��ه 
www.( لعقار �مل��سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى م�قعها �للكروين�
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخ�ل �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �مل��عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قان�ن �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�س غري ممن�ع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�س�م �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  
عن ع�سر �لثمن على �ن يق�م بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : عبارة عن 
�ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : عيال نا�سر - رقم �لر�س : 333 - رقم �لبلدية : 365 - 116 �مل�ساحة : 446.68 مر 

مربع - �لقيمة �لكلية : 35.000.000.00 درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ ف�ر�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2017/609 تنفيذ عقاري   

م   م  ذ   - �ل��ع��ق��اري  للتط�ير  �نرنا�سي�نال  �ملا�سة  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�سامل  �حمد  �سامل  �لتنفيذ/�حمد  �ن طالب  �لقامة مبا  جمه�ل حمل 
�حلمادي وميثله / ر��سد عبد�هلل علي ه�ي�سل �لنعيمي نخطركم بقر�ر 
�ملنفذ  �ل�سركة  مدير  ملث�ل  وذل��ك   2019/2/25 �لتنفيذ  قا�سي  �سعادة 
بناء على  قر�ر  �لتنفيذ وذل��ك نفاذ مفع�له قان�نا  �م��ام قا�سي  �سدها 
�لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �لتنفيذ.  ق�ساي 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2019/433  تنفيذ جتاري  

�لدين  �لدين حممد كمال  �ب�كمال حممد حمي  �ملنفذ �سده/1-  �ىل 
جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد جا�سم عبد�ل�سالم 
وميثله/�حمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهريي  قد �أقام عليك �لدع�ى 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �مل���ذك����رة �ع����اله و�ل���ز�م���ك ب��دف��ع �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )43728.5(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2019/321 تنفيذ جتاري  

طالب  2-حم��م��د  �يفنت�س  �وف  �س�يت�س  �سده/1-م�ؤ�س�سة  �ملنفذ  �ىل 
ميدل  �لتنفيذ/ب�ل�س  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمه�يل  كريدية  
م  وميثله/عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خم��ري  قد  م  ذ   - للتجارة  �ي�ست 
�أقام عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�و  �لتنفيذ  �ىل طالب  و�لتكافل  بالت�سامن  درهم  وق��دره )876310(  به 
�لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
 الإعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية 

�ىل �ملدعى عليه � / �سركة �ل جي �نرنا�سي�نال ك�رب 
نعلمكم بان �ملدعي / �سركة رجيد �ند��سريز - �س م ح 

يف �لدع�ى رقم  2018/7286 �لد�ئرة �لكلية �لأوىل  قد رفع �لدع�ى �ملذك�رة �عاله يطالب فيها : ندب خبري تك�ن مهمته 
ما  وبيان   416.81 �لز�ئدة  بالكمية  و�خلا�سة  عليها  �ملدعي  من  �ملر�سلة   )08/1034620/20( رقم  �لفات�رة  على  �لطالع 
ت�سببت فيه تلك �لفات�رة من ��سر�ر مادية حلقت باملدعية من وقف �إجر�ء�ت ��ستالم �لكمية �ل�سلية وعدم وفاء �ملدعي 
عليها بالتز�مها ب�سد�د ر�س�م �لتخزين للمدعية مببلغ )1.150.196( درهم كر�س�م �لتخزين عن مدة 138 ي�م وتلف جزء 
�ل�سركة �ملدعية عن تنفيذ  �لتخزين يف ظروف ج�ية ل تنا�سب طرق تخزينها  �ل�سحيحة وعطل  �لب�ساعة نتيجة  من 
�لذي  �ملبلغ  ��ستثمار  ك�سب  من  فاتها  مبا  �ملدعية  �ل�سركة  حلقت  �لتي  و�ل�سر�ر  ��سهر  خم�سة  ملدة  وت�س�يقها  منتجاتها 
�تعاب  بامل�سروفات ومقابل  عليها  �ملدعي  و�لز�م  بذلك  تقرير  و�إيد�ع  �سن��ت  للميناء طيلة ع�سر  كر�س�م تخزين  �سددته 
�ملحاماة.  لذ� يقت�سي ح�س�رك �أمام مكتب �إد�رة �لدع�ى رقم )9( مبحكمة �ل�سارقة �لحتادية �سخ�سيا �و ب���سطة وكيل 
معتمد ، وذلك لالجابة على �لدع�ى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، وذلك ي�م �لربعاء  بتاريخ  2019/3/13 وذلك للنظر 
يف �لدع�ى �ملذك�رة �رقامها ب��سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن �حل�س�ر �و عدم �ر�سال وكيل عنك فانه �سيتم 

��ستكمال �لجر�ء�ت �لقان�نية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2451 ل�شنة 2018    
�ىل �ملحك�م عليه / ر�نا تن�ير �حمد خان  

��سدرت بحقكم  �لإبتد�ئية قد  �ل�سارقة �لحتادية  بان حمكمة  ليكن معل�ما لديكم 
حكما  بتاريخ 2017/12/26 يف �لق�سية رقم 4565 ل�سنة 2016 جتاري كلي بالز�مكم 
بدفع مبلغ وقدره )53035( درهم بالإ�سافة �ىل �لفائدة �لقان�نية ب��قع 5% من تاريخ 
م م ذ   - للتم�يل  دينا  �سركة  له /  �ملحك�م  �لتام.  ل�سالح   �ل�سد�د   2016/6/2 وحتى 
وحيث �ن �ملحك�م له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه �عاله ، 
لذ� يت�جب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ �لي�م �لتايل للن�سر. ويف 
�لنظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�س�ر  عن  تخلفك  ح��ال 

�لق�سية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 

مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
 مذكرة تبليغ موعد جل�شة بالن�شر 

الرقم 2018/288 مدين جزئي   

�ىل �ملدعي علي�ه / فاطمة �لزهر�ء بريطل  
حيث �ن �ملدعي / �حمد حممد ر�جح �ملطري 

ح�س�رك  يقت�سى  وعليه   ، جزئي  مدين   2018/288 رقم  �لدع�ى  �أق��ام  قد 
�إىل حمكمة ر�أ�س �خليمة �لد�ئرة �ملدنية �جلزئية �لثالثة ي�م �خلمي�س �مل��فق 
 ، �ل��دع���ى  على  لالإجابة  وذل��ك  �سباحا   )10( �لعا�سرة  �ل�ساعة  م   2019/3/14
وتقدمي ما لديك من بيانات ودف�ع ويف حالة تخلفك عن �حل�س�ر �و ر�سال وكيل 

عنك يف �ل�قت �ملحدد �عاله فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدع�ى غيابيا. 
 اأمني ال�شر 
حممد عبدالعزيز حممد  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
مكتب اإدارة اخلرباء 

دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 
اإعالن بالن�شر للح�شور امام اخلبري امل�شريف واملايل 

دعوى رقم 2018/159 جتاري كلي حماكم راأ�س اخلمية
�ملدعية / �سركة منار �لعمر�ن لتجارة وتاأجري �ل�سقالت 

ب�كالة/مكتب �ملحاماة للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقان�نية 
�ملدعي عليها / عرم�ن للمقاولت  �لعامة ذ م م وميثلها جنيب �سكري فطايرجي 

�إد�رة  - مكتب  ر�أ���س �خليمة  د�ئ��رة حماكم  �لر�سمية �ىل مقر  �ساعات  خ��الل  يتعني �حل�س�ر 
�خلرب�ء �لكائن يف د�ئرة �ملحاكم - ر�أ�س �خليمة ملقابلة �خلبري �ملايل و�مل�سريف �ملذك�ر و�إح�سار 
كافة �مل�ستند�ت و�ل�ثائق �لتي ت�ؤيد م�قفكم يف �لدع�ى رقم 2018/159 جتاري كلي ، وذلك 

ي�م �لحد �مل��فق 2019/3/17 يف متام �ل�ساعة �حلادية ع�سر �سباحا )11.00( 
 حماكم راأ�س اخليمة 

مكتب اإدارة اخلرباء - اخلبري املايل وامل�شريف
رامي الفار�شكوري     

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 335
يرغب   ، �جلن�سية  �س�ريا   - �لد�د  م�سباح  �ل�سيد/�سامر  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل كل من �ل�سيد/ ديان  
�لفحم(  لتجارة  )�جل�د  با�سم  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية  بلغاريا   - حماميد  عل��ن 
 )14( �ملادة  وعمالبن�س    .)737951( رقم  رخ�سة  مب�جب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست 
فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . 
فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 341

ليكن معل�ما للجميع بان �ل�سيد/ �سيف حممد م�سطفى حممد �ليا�سي - �لإمار�ت �جلن�سية 
عبد�هلل  �حمد  �ل�سيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�حمد �حلمادي - �لإمار�ت �جلن�سية وذلك يف �لرخ�سة )�سيف �ليا�سي لنقل �لركاب باحلافالت 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )742179( رقم  رخ�سة  مب�جب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  �مل�ؤجرة( 
�ليا�سي لنقل  �لتجاري من )�سيف  بال�سارقة.  تعديالت �خرى : مت تغيري �ل�سم  �لقت�سادية 

�لركاب باحلافلة �مل�ؤجرة( �ىل )�ل�س�ي�س لنقل �لركاب باحلافلة �مل�ؤجرة( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سب�عني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 345

ليكن معل�ما للجميع بان �ل�سيد/ عمري �ح�سن حممد �ن�ر �حمد - باك�ستان �جلن�سية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن جزء من ح�سته )50%( من كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�سيد / ح�سرت 
�سيد حكيم �سيد - باك�ستان �جلن�سية و�ل�سيد/ عمري �ح�سن حممد �ن�ر �حمد - باك�ستان �جلن�سية 
�لبالغة )100%( وذلك �ىل  �لبيع و�لتنازل عن جزء من ح�سته )50%( من كامل ح�سته  يرغب يف 
�ل�سيدة / �سها �ل�سحات عبد�لفتاح علي - م�سر �جلن�سية يف )�سال�ن طريق �ل��دي للحالقة( تاأ�س�ست 
باإمارة  �ل�سارقة مب�جب رخ�سة رقم )626283( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة.  
تعديالت �خرى : تغيري �ل�سكل �لقان�ين من م�ؤ�س�سة فردية ب�كيل خدمات �ىل �سر�كة �عمال مهنية 
ب�كيل خدمات. وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 

�مل�سار �ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �لعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 337

 : �جلن�سية   - عامل  حمب�ب  مياه  م�هن  �ل�سيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
�ل�سيد/ حممد  �لبالغة )100%( �ىل  �لرغبة يف بيع كامل ح�سته  بنغالدي�س له 
�لرحمانية(  طريق  )بقالة  يف  بنغالدي�س  �جلن�سية   - ميا  �ن�  حممد  طالب  �ب� 
�حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س    )505121( رقم  رخ�سة  مب�جب 
�قت�سى  فقد   . �لعدل  �لكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقان�ن 
ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
��سب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عر��س على ذلك عليه �تباع 

�ل�سبل �لقان�ين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/256  جتاري جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-روي���ال ج���ل��دن تريدنغ ����س.م.ح - ف��رع دب��ي جمه�ل حمل 
عبد�هلل  علي  وميثله:حمد  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  /�ل��ف���ن  �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
�لدباين �لنعيمي قد �أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�س�م  دره��م   )232.757( وق��دره  مببلغ 
ي���م �لحد  لها جل�سة  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�سد�د  �لدع�ى وحتى  رف��ع  تاريخ  12% من 
�مل��فق:2019/3/10 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3306  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ع�د غالريي �س.ذ.م.م 2- �ساند حلمي حممد عبا�س جمه�ل 
�سيف  حممد  وميثله:�سيخه  ����س.م.ع  �لتم�يل  /د�ر  �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
�ملدعي عليهما  بالز�م  �ملطالبة  �لدع�ى وم��س�عها  �أقام عليك  قد  �ملحرزي  علي 
و�مل�ساريف  و�لر�س�م  ت��اري��خ:2017/4/18  درهم حتى  مببلغ وقدره )335867.84( 
و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة 15% �سن�يا م��ن ت��اري��خ رف��ع �ل��دع���ى وح��ت��ى �ل�سد�د 
�لثالثاء  ي���م  جل�سة  لها  كفالة.وحددت  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سم�ل  �لتام 
�مل��فق:2019/3/12 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/414  جتاري جزئي

حمل  جمه�ل  ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �لطاهري  1-ط��اه��ر   / عليه  �ملدعي  �ىل 
وميثله:عائ�سة  �ملر�سدي  عبد�هلل  علي  �حمد  /عبد�لعزيز  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  وم��س�عها  �لدع�ى  عليك  �أق��ام  قد  طاهر  ح�سن  حممد 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س���م  دره��م   )68764.66( وق���دره  مببلغ  عليها 
�لنز�ع �لتجاري  �لتام و�سم ملف  �ل�سد�د  و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
رقم:2244/2018.وحددت لها جل�سة ي�م �لحد �مل��فق:2019/3/17 �ل�ساعة:08:30 
قان�نيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�س�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.C.14:بالقاعة ���س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/159  جتاري جزئي

�ن  �لق��ام��ة مب��ا  جمه�ل حم��ل  �ساليج�مبا  �لج��اب��ان  1-�سيم�ن   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملدعي /بنك ر�أ�س �خليمة �ل�طني �س.م.ع - فرع دبي وميثله:علي ��سماعيل �بر�هيم 
�جلرمن قد �أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
)146.273.12( درهم و�لر�س�م و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتفاقية %10.99 
من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لفائدة �لتاخريية 2% �سن�يا من تاريخ ت�قف 
�ل�سد�د وحتى �ل�سد�د �لتام و�سم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة 
ي�م �لحد �مل��فق:2019/3/24 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذ� فاأنت 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�س�ر  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/3974  جتاري جزئي 

���س.م.ح جمه�ل حمل �لقامة نعلنكم بان  �ىل �ملحك�م عليه/1- بيه �و ��س للت�سنيع 
�عاله  �مل��ذك���رة  �ل��دع���ى  يف    2019/1/23 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
�حل�س�ري  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  ذ.م.م  تريدجن  �ند  �سابلي�س  جلف  ل�سالح/�سركة 
و�لفائدة  دره��م   )52.120.77( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت���ؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  بالز�م 
�لقان�نية ب��قع 9% �سن�يا من:2018/10/23 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها بامل�ساريف 
لال�ستئناف  قابال  �حل�س�ري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  خم�سمائة  ومبلغ 
با�سم �ساحب  �لتايل لن�سر هذ� �لع��الن �سدر  �لي�م  �عتبار� من  خالل ثالثني ي�ما 

�ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/2623  مدين جزئي 
���س.ذ.م.م جمه�ل حمل �لقامة نعلنكم  �ىل �ملحك�م عليه/1- �ل�سرح للمقاولت 
�ملذك�رة  �لدع�ى  بتاريخ 2018/12/18  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
�عاله ل�سالح/�مريكان ليف �ن�س�رن�س ك�مباين )فرع دبي( بالز�م �ملدعي عليها 
بان ت�ؤدي لل�سركة �ملدعية مبلغ مقد�ره )332.561.10( درهم و�لفائدة ب��قع %9 
و�مل�ساريف  بالر�س�م  و�لزمتها  �ل�سد�د  متام  وحتى  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من 
ومبلغ 200 درهم �تعاب حماماة. حكما مبثابة �حل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سم� 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/158  مدين جزئي

�ملدعي  �ن  �لقامة مبا  / 1-عبد�لغني كالب خان جمه�ل حمل  �ملدعي عليه  �ىل 
علي  عبد�هلل  وميثله:ر��سد  ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �نرنا�سي�نال  /جالك�سي 
ه�ي�سل �لنعيمي قد �أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�س�م  درهم   )159065( وق��دره  مببلغ  مت�سامنني  �سامنني 
لها جل�سة  �لتام.وحددت  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  12% من  و�لفائدة  �ملحاماة 
ي�م �لثالثاء �مل��فق:2019/3/19 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.17  لذ� 
فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2019/55  مدين كلي

�آ�سر حممد جالل �لدين فهمي �سابر  جمه�ل حمل  �ىل �ملدعي عليه / 1-  
�ل��دع���ى وم��س�عها  �أق���ام عليك  ق��د  �أمينة ح�سني  �مل��دع��ي/  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
وحددت  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  و�لر�س�م  تزوير  بدع�ى  �ملطالبة 
 Ch �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة  �مل��فق 2019/3/13  لها جل�سة ي�م �لربعاء   
C.15.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

الإمارات وكوريا تعززان التعاون مبجال امللكية الفكرية وفح�ض براءات الخرتاع
�لتح�ل  �ملجال �حلي�ي خا�سة يف ظل  بهذ�  �لدولة  تر�سيخ خط��ت  بالغة يف 
وطنية  و�س��عد  بعق�ل  و�لب��ت��ك��ار  �لإب���د�ع  على  �لقائم  �ملعرفة  �قت�ساد  نح� 
�ل�ستثماري  و�ملناخ  �لبيئة  على  �إيجابي  �أث��ر  من  لذلك  وملا  ومتمر�سة  خبرية 
�مللكية  حلق�ق  �ل����ز�رة  ت�ليها  �لتي  �لأهمية  على  �ل�سحي  و�سدد   . �لدولة  يف 
�لفكرية وتط�ير �أنظمتها م��سحاً �أن �أنظمة حماية �مللكية �لفكرية تلعب دور�ً 
كبري�ً يف حماية �لبتكار و�لإبد�ع وه� ما يخدم بيئة �ل�ستثمار يف دولة �لإمار�ت 
بحيث مينحها �أف�سلية تناف�سية يف جذب �ل�ستثمار�ت، نظر�ً لالأهمية �لكربى 
وبر�ء�ت  �لفكرية  �مللكية  حق�ق  مل��س�ع  و�مل�ؤ�س�سات  �ل�سركات  ت�ليها  �لتي 
لالإبد�ع  حم��ف��ز�ً  د�ف��ع��اً  �سي�سكل  �ملالئمة  �لأن��ظ��م��ة  ت�فري  �أن  كما  �لخ����ر�ع، 
�أكد �ل�سحي حر�س  و�لبتكار يف خمتلف �لقطاعات �لقت�سادية يف �لدولة. و 
وز�رة �لقت�ساد على �لنه��س بامللكية �لفكرية وتط�ير نظام �لرب�ء�ت يف دولة 
�لإمار�ت وفقاً لأف�سل �ملعايري �لدولية �ملتبعة من خالل ��ستمر�ر �لتعاون مع 

�لإد�رية  �لأطر  و�مل�ؤ�س�سية، وتعزيز  �لتكن�ل�جية  �لن��حي  �لإم��ار�ت من  دولة 
�أف�سل �ملمار�سات و�لتقنيات . ومن  و�لقان�نية لأنظمة بر�ء�ت �لخر�ع وفق 
�أ�ساد مف��س �ملكتب �لك�ري للملكية �لفكرية باخلط��ت �لكبرية �لتي  جانبه 
وفقاً  �لفكرية  �مللكية  منظ�مة  تط�ير  طريق  على  �لإم����ار�ت  دول��ة  قطعتها 
�لتفاقيات  و  �ملعايري  م��ع  يتفق  ومب��ا  �لعاملية  و�مل��م��ار���س��ات  �ل��ت��ج��ارب  لأف�سل 
�لدولية بهذ� �ملجال ،م�سدد�ً على حر�س �ملكتب لك�ري على تعميق تعاونه مع 
وز�رة �لقت�ساد لرفع كفاءة قطاع �مللكية �لفكرية وتط�ير م�ست�ى �خلدمات 
�لتي  �لط�يلة  �خل��ربة  من  �ل�ستفادة  من  �ملجال  بهذ�  �ل����ز�رة،  تقدمها  �لتي 
متتلكها ك�ريا يف جمال �أنظمة �مللكية �لفكرية حيث يعمل �خلرب�ء �لك�ري�ن 
على نقل �ملعرفة وتقدمي �لتدريب و�لتاأهيل �ل�سروريني لك��در �ل�ز�رة بهدف 
تط�ير نظام �مللكية �لفكرية و�إد�مته و بناء قدر�ت �لك��در �لإمار�تية �لعاملة 

يف جمال �أنظمة �مللكية �لفكرية و فح�س بر�ء�ت �لخر�ع.

•• اأبوظبي -وام:

وقعت وز�رة �لقت�ساد مذكرة تفاهم مع �ملكتب �لك�ري للملكية �لفكرية لتعزيز 
�لتعاون مبجال �مللكية �لفكرية و فح�س طلبات بر�ء�ت �لخر�ع يف �لإمار�ت.

�سهد ت�قيع �ملذكرة معايل �ملهند�س �سلطان بن �سعيد �ملن�س�ري وزير �لقت�ساد 
فيما وقعها �سعادة �ملهند�س حممد �أحمد بن عبد �لعزيز �ل�سحي وكيل وز�رة 
�لقت�ساد لل�س�ؤون �لقت�سادية و�سعادة بارك وون- ج� مف��س �ملكتب �لك�ري 
حر�س  �إط��ار  يف  تاأتي  �ملذكرة  �أن  �ل�سحي  �ملهند�س  و�أو���س��ح  �لفكرية.  للملكية 
وز�رة �لقت�ساد على تط�ير قدر�ت �لدولة و �إمكانياتها مبجال �مللكية �لفكرية 
وحمايتها و�لت�عية بها و تعزيز �لقدر�ت �ل�طنية على �سعيد فح�س طلبات 
�لتجارب و�خل���رب�ت مع  �لتعاون وت��ب��ادل  ب���ر�ء�ت �لخ���ر�ع من خ��الل تعزيز 
�لدول �لعريقة بهذ� �ملجال ويف طليعتها ك�ريا �جلن�بية ..ملا لذلك من �أهمية 

�مل��س�عي  �لفح�س  يف  م�ساهمته  خالل  ،من  �لفكرية  للمكية  �لك�ري  �ملكتب 
�أو من  �ل��رب�ء�ت و�لنتهاء من �ملر�كمات �س��ء د�خل �ملكتب �لك�ري  لطلبات 
خالل �إيفاد فاح�سني فنيني من خمتلف �لتخ�س�سات �لعلمية لإجر�ء �لفح�س 
�لأول بالإ�سافة �إىل �لفح�س �لثاين و�لثالث، م�سيد�ً مب�ساهمة �ملكتب �لك�ري 
خالل  من  �لدولة  د�خ��ل  �لفكرية  بامللكية  �ل�عي  تعزيز  يف  �لفكرية  للملكية 
�إن�ساء منظ�مة حديثة للملكية �لفكرية �أو �لتدريب و�لتاأهيل للك��در �ل�طنية 
��ستكماًل  �ملذكرة  وتاأتي هذه  ت�ع�ية.  �إلقاء حما�سر�ت وور�س  �إىل  بالإ�سافة 
ملجم�عة من �ملذكر�ت و�لتفاقيات �ل�سابقة مع �جلانب �لك�ري، ويف مقدمتها 
مذكرة �لتفاهم و�مللحق �خلا�س بها و�لتي مت ت�قيعها يف 2014 وذلك بهدف 
�أجل  من  �لفعالة  بال��سائل  �لقت�ساد  وز�رة  تزويد  �ساأنه  من  م�سروع  تنفيذ 
�لعربية  �لإم���ار�ت  ب��ر�ء�ت �لخ��ر�ع يف  �إج��ر�ء فح�س م��س�عي على طلبات 
يف  �لفكرية  �مللكية  بنية  لتط�ير  �لقت�ساد  وز�رة  جه�د  �سياق  �سمن  �ملتحدة، 

رحلة الحتاد للطريان بطاقمها الن�سائي املتكامل
 حتمل اليوم العاملي للمراأة اإىل اآفاق جديدة

�صمن م�صاركة دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي الناجحة يف معر�س بور�صة ال�صياحة العاملية يف برلني

اأبوظبي حت�سد 5 جوائز عاملية عن حملتها الرتويجية »اأبوظبي حكاية ا�ستثنائية«  يف حفل جوائز غولدن �سيتي 2019 

يف  ووروًد�  تهنئة  ببطاقات  �أب�ظبي 
هذه �ملنا�سبة �لعاملية، فيما �سدحت 
�لإع������الن������ات ع���ل���ى م����ن ط����ائ����ر�ت 
�لحت��������اد ل���ل���ط���ري�ن �مل�����غ�����ادرة من 
�أب�ظبي بر�سائل �لرحيب و�لتهنئة 
يف ه���ذ� �ل��ي���م �مل��م��ي��ز، �ل���ذي ي��فق 
�م����ر�أة  �أول  ���ا ذك����رى ح�����س���ل  �أي�������سً
��ستحقت  حيث  ط��ي��ار،  رخ�سة  على 
�لفرن�سية �إلي�س رمي�ند دي لرو�س 
هذه �لرخ�سة يف 8 مار�س 1910، 

متاًما  مالئمة  منا�سبة  يجعلها  ما 
رحلتها  للطري�ن  �لحت���اد  لإط���الق 
�لن�ساء  ق��ب��ل  م��ن  ب��ال��ك��ام��ل  �مل�سّغلة 

لتج�ب �لآفاق. 
�مل�������ر�أة  �أن  �إىل  �لإ�������س������ارة  وجت�������در 
�متد�د  على  و����س��ع  بتمثيل  حتظى 
جمم�عة  يف  �ل�سبعة  �لعمل  �أق�سام 
�لحتاد للطري�ن، حيث ت�سل ن�سبة 
�أكرث من  �إىل  �مل�ظفات �لإمار�تيات 

ن�سف �لك��در �ل�طنية.

�لتابع  �ل�����س��ب��ك��ة  ع��م��ل��ي��ات  م��رك��ز  يف 
ل��الحت��اد ل��ل��ط��ري�ن، وت��ت���ىل �ملهمة 
ع��ل��ى تدفق  �لإ�����س����ر�ف  �ل�����س��اق��ة يف 
و�لط��قم  �لعاملية  �لطائر�ت  حركة 
كارمن  عمل  ويتطلب  و�مل�سافرين. 
�لحتاد  عمليات  ق��ل��ب  يف  �ل�����س��ع��ب، 
على  �ل��ق��درة  �لت�سغيلية،  للطري�ن 
�ت����خ����اذ ق��������ر�ر�ت ���س��ري��ع��ة وو�ع���ي���ة 
�ملتغرية  للمتطلبات  و�ل���س��ت��ج��اب��ة 

ب�سكل ف�ري.
مهند�سة  �ل��ه��ا���س��م��ي،  ح�����س��ن  ����س���ارة 
للطري�ن  �لحت��اد  فنية متدربة مع 
�ل��ه��ن��د���س��ي��ة. �����س����ارة، �ل���ب���ال���غ���ة من 
�ل��ع��م��ر 26 ع��اًم��ا، و�ح����دة م��ن بني 

�ل�سركة  ع��م��ل  ���س��ري  ���س��م��ان  ع��ل��ى 
ب�سال�سة  �مل��زدح��م��ة  �مل��ط��ار  بيئة  يف 

و�أمان.
طيار  م�����س��اع��د  ل�ت�سيلي�،  ف��الف��ي��ا 
�أول على طائر�ت �لحتاد للطري�ن 
و�ح���دة   ،A320 �إي���رب���ا����س  ط����ر�ز 
�لإناث  �لطيارين  من   78 بني  من 
لقيادة  تاأهلت  يف �لحت��اد للطري�ن، 
ل�سغفها  عاًما   19 �لطائرة يف عمر 
ويع�د  �ل�����ط�����ري�ن،  ب���ع���امل  �ل���ك���ب���ري 
�ل���ذي كان  ل����ل��ده��ا  ب��ذل��ك  �لف�سل 
لدى  للعمل  �ن�سمت  وق���د  ط���ي���اًر�، 

�لحتاد للطري�ن عام 2016. 
مناوبة  م��دي��رة  بار�ت�سيف،  ك��ارم��ن 

يف  ي�ساركن  �إم��ار�ت��ي��ة  م��طنة   70
�لربنامج �ملكّثف للتدريب �لهند�سي 
ويعملن يف مر�فق �ل�سركة �ملتط�رة 
�أ�ساطيل  �أح������دث  م���ن  و�ح�����د  ع��ل��ى 

�لطائر�ت يف �لعامل.
�سريحة  �لأرب���ع���ة  �ل��ف��ت��ي��ات  ومُت���ّث���ل 
م����ظ���ف���ات جمم�عة  م���ن  ���س��غ��رية 
�لحت����اد ل��ل��ط��ري�ن �ل��الت��ي ينتمني 
ج��ن�����س��ي��ة، ممن   150 م���ن  لأك�����رث 
و����س���ل���ن مل����ر�ح����ل ب���ع���ي���دة ودرج������ات 
م��ت��ن���ع��ة يف م�����س��ريت��ه��ن �مل��ه��ن��ي��ة يف 
�س��ء  �ل���ع���م���ل،  جم������الت  خم��ت��ل��ف 

�لفنية �أم �لت�سغيلية �أم �لقيادية.
و�سلن  �ل��الت��ي  �مل�سافر�ت  وحظيت 

•• اأبوظبي-الفجر:

�لناقل  ل��ل��ط��ري�ن،  �لحت����اد  حتتفي 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �ل���ط��ن��ي 
هذ�  للمر�أة،  �لعاملي  بالي�م  �ملتحدة، 
طاقم  ي�سّغلها  رحلة  باإطالق  �لعام، 
متكامل من �لن�ساء، م�سّلطة �ل�س�ء 
على �لدور �حلي�ي �لذي تلعبه �ملر�أة 
�س��ء  �ل��ع��م��ل،  جم���الت  خمتلف  يف 

�لفنية �أم �لت�سغيلية �أم �لقيادية. 
�لحتاد  30 م�ظفة من  �أك��رث من 
لديهن  ما  �أف�سل  قّدمن  للطري�ن 
من خربة ومهارة لت�سيري �أول رحلة 
متكامل  بطاقم  للطري�ن  لالحتاد 
�لرحلة  و�ن��ط��ل��ق��ت  �ل���ن�������س���اء.  م���ن 
�أب�ظبي  م��ط��ار  م��ن    EY17 رق��م 
�إىل م��ط��ار ه��ي��رثو �لدويل  �ل���دويل 
�جلمعة  �أم�����س  ي���م  بتاريخ  لندن  يف 

8 مار�س.
ق������ادت �ل���ط���ائ���رة ط������ر�ز �إي���رب���ا����س 
بالنكارد،  �س�يف  �لكابن   ،A380
جانب  �إىل  �جل���ن�������س���ي���ة،  ف��رن�����س��ي��ة 
�ستيفن�سن،  فايال  �لكابن  زميلتها 
�لإي��رل��ن��دي��ة، وم�����س��اع��د ط��ي��ار �أول، 
�لفنلندية،  ل��ي�����س��ه،  ���س���ز�ن��ا  ب���ريي 

�لعامل. و�أمتنى لكل �لرجال و�لن�ساء 
يف �أي مكان من �لعامل با�سم �لحتاد 
�لعاملي  �ل��ي���م  ي��ك���ن  �أن  ل��ل��ط��ري�ن، 

للمر�أة ي�ًما �سعيًد� للجميع.«
�لأدو�ر  �لرحلة بني خمتلف  جمعت 
ب����دًء� م��ن ق��ائ��دة �ل��ط��ائ��رة وطاقم 
�ل�سيافة �جل�ية، مروًر� باملهند�سات، 
�لفنية،  �ل�سالمة  و�لفنيات ومديرة 
وم�س�ؤولة  للمرّحلة �جل�ية  و�س�ًل 

مر�قبة �حلم�لة. 
�ل�����دويل طالع  �أب����ظ���ب���ي  م���ط���ار  يف 
�مل�����س��اف��ري��ن يف رح��ل��ة ع��ب���ره��م �إىل 
�ل��ع��ا���س��م��ة، ع��م��ل ف��ن��ي ي�����س��م �س�ر 
جمم�عة  من  ملهمات  فتيات  �أرب��ع 

�لحتاد للطري�ن.
رئ��ي�����س��ة ق�سم  ف��اط��م��ة �خل���رو����س���ي 
�مل�����س��اف��ري��ن، �لتي  ع��م��ل��ي��ات م��ب��ن��ى 
�ن�����س��م��ام��ه��ا لالحتاد  م��ن��ذ  ت��ق��ل��دت 
منا�سب   ،2009 ع����ام  ل��ل��ط��ري�ن 
�إد�رية يف لندن و�سنغاف�رة و�سيدين، 
قبل �أن ت�سبح �أول �مر�أة يف �ل�سركة 
ن��اغ���ي��ا، يف  �مل��ط��ار يف  �إد�رة  ت��ت���ىل 
�ليابان. وتق�م �لي�م بقيادة عمليات 
للطري�ن  لالحتاد  �مل�سافرين  مبنى 
يف م��ط��ار �أب���ظ��ب��ي �ل����دويل، وتعمل 

�لبلجيكية.  ب����ل���دوي���ن،  ول��ي��زب��ي��ث 
بيد  ي��ًد�  �لقيادة  قمرة  فريق  وعمل 
 19 م��ع ط��اق��م �سيافة ج���ي��ة ���س��م 
جن�سية،   13 �إىل  ينتمني  م�سيفة 
ع���ل���ى �ل���رح���ل���ة �ل���ت���ي ن��ق��ل��ت 398 

�سيًفا.
�أمينة  حتدثت  �ملنا�سبة،  ه��ذه  وع��ن 
ل�س�ؤون  �ل���رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ط����اه����ر، 
قائلة:  للطري�ن،  جمم�عة �لحتاد 
بني  جن��م��ع  ل  �لحت������اد،  يف  “�إننا، 
�لأم����اك����ن ف��ح�����س��ب، ب���ل جن��م��ع بني 
�لعاملي،  �مل����ر�أة  ي����م  �لأ���س��خ��ا���س. يف 
�ل�سيد�ت  �آلف  ب�����ج�����د  ن���ف���خ���ر 
و�مل�ه�بات،  و�لطم�حات  �لق�يات 
�ل���ع���ام���الت يف جم���م����ع���ة �لحت�����اد 
ل��ل��ط��ري�ن ع��ل��ى �م���ت���د�د �ل���ع���امل يف 
�لعمليات  منها  �لقطاعات  خمتلف 
�إىل  و�لهند�سة،  �ل�سحن  �لت�سغيلية، 
جانب قطاعات �أكرث تخ�س�ساً مثل 

قان�ن �لطري�ن، و�لطب و�ملالية.
وزميالتنا  و�أخ����ت��ن��ا،  بناتنا،  ندع� 
و���س��دي��ق��ات��ن��ا ل��الن�����س��م��ام �إل��ي��ن��ا يف 
م�����س��ريت��ن��ا ل�����س��م��ان �ل�����ت�������زن بني 
قطاعات  خم���ت���ل���ف  يف  �جل���ن�������س���ني 
�أنحاء  خم��ت��ل��ف  ويف  ه��ن��ا  �أع��م��ال��ن��ا، 

م��ن خ���الل ����س��ت��ع��ر����س ع���دد من 
�ملناظر �خلالبة �لفريدة لالإمارة 
ويعتمد  ك��م��ا  ب���ه���ا،  ت��ت��م��ي��ز  �ل���ت���ي 
�لأن�سطة  كافة  �إب��ر�ز  على  �لفيلم 
بها  �لقيام  ميكن  �لتي  �ل�سياحية 

خالل زيارة �أب�ظبي.
متعددة  فئات  �جل��ائ��زة  وتت�سمن 
وكالة  �أف�����س��ل  �سمنها  م��ن  �أي�����س��اً 
�ل����ع����ام����ة يف جم����ال  ل����ل����ع����الق����ات 
�إد�رة  جمل�س  و�أف�����س��ل  �ل�سياحة، 
���س��ي��اح��ي، و�أف�����س��ل م��دون��ة �سفر، 
حتريري  �إعالمي  مكتب  و�أف�سل 
�سحفي  و�أف�������س���ل  �ل�������س���ف���ر،  ع����ن 

متخ�س�س بقطاع �ل�سياحة.

•• اأبوظبي-الفجر:

ح�سدت �أب�ظبي 5 ج��ئز عاملية يف 
حفل ت�زيع ج��ئز غ�لدن �سيتي 
م�ساركتها  ���س��م��ن   2019 ل��ع��ام 
�ل����ن����اج����ح����ة م����ع����ر�����س ب����ر����س���ة 
�لذي  �لعاملية يف برلني،  �ل�سياحة 
�لدولية  �مل��ع��ار���س  �أك���رب  م��ن  يعد 
يف  �ل�سياحة  ل�سناعة  �ملخ�س�سة 
فعالياته  ت�ستمر  و�ل���ذي  �ل��ع��امل، 

لغاية 10 مار�س.
ونالت �لعا�سمة �أب�ظبي �جل��ئز 
�لرويجية  حملتها  عن  �خلم�س 
 - “�أب�ظبي  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�سياحية 

– �أب�ظبي  و�ل�����س��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
حققت �أهد�فها �ملرج�ة حيث �أّنها 
�ساهمت يف ��ستقطاب عدد قيا�سي 
م���ن �ل������زو�ر ع��ل��ى م����دى �لأع�������م 
�مل��ا���س��ي��ة، ون�����س��ر �ل�عي  �ل��ث��الث��ة 
�ل�سياحية  ومق�ماتها  ب���الإم���ارة 
�ل���ر�ث���ي  و�لإرث  و�ل���ث���ق���اف���ي���ة، 
�لأ���س��ي��ل و�ل��ف��ري��د �ل���ذي متتلكه 
�إل��ي��ه من  ت�سعى  م��ا  م��ع  �لعا�سمة 
و�لت���سل  �ل��ت��ع��اون  جل�����س���ر  م��د 
م���ع �ل��ث��ق��اف��ات �ل��ع��امل��ي��ة �لأخ����رى 
من  و�ل�ستفادة  عليها  و�لن��ف��ت��اح 

جتربتها.
“ن�ؤك��د  ب��ال��ق���ل  ���س��ع��ادت��ه  وخ��ت��م 

�لعامل��ي  �ل�ع��ي  بزي��ادة  �لتز�من��ا 
ب���اجل����ه�����������ر �ل��ث��ق��اف��������ي لإم�����������ارة 
تر�س��يخ  ع��������ن  ف�����س��������اًل  �أب���ظ��ب��������ي 
�لفخ��ر  ومعان��ي  �لثقاف��ي  �ل�ع��ي 
�لقادم��ة  ل��الأج��ي��������ال  و�لع��ت��������ز�ز 
من  ق�تنا  م�ستمدين  ل��الإم��������ارة. 
م���دى ر���س��ا �ل�����س��ي��اح م��ن خمتلف 
�أرجاء �لعامل عّما حتققه �لعا�سمة 

من �إجناز�ت عاملية.
�لرويجي  �ل���ف���ي���دي����  وي�������س���ّل���ط 
حكاية   – “�أب�ظبي  �خل����ا�����س 
�ملعامل  على  �ل�س�ء   “ ��ستثنائية 
و�لثقافية  �ل�سياحية  و�مل��ن��ت��ج��ات 
�لإم���ارة  يف  �ملتن�عة  و�لرفيهية 

�أطلقتها  �لتي  ��ستثنائية”  حكاية 
د�ئ��������رة �ل���ث���ق���اف���ة و�ل�������س���ي���اح���ة - 
باجلائزة  ف�زها  �لأوىل  �أب�ظبي. 
جميع  ع���ل���ى  م���ت���ف����ق���ة  �مل���ا����س���ي���ة 
جانب  �إىل  �مل�����س��ارك��ة،  �ل���ج��ه��ات 
“�أف�سل  فئة  ع��ن  على  ح�س�لها 
فيدي� ترويجي �سياحي” عاملياً،. 
�أّما �جلائزة �لثانية فهي ح�س�لها 
على �ملركز �لأول عن فئة �لفن�ن 
هي  �لثالثة  و�جل��ائ��زة  و�لثقافة. 
“�لدول  فئة  عن  �لأوىل  �لنجمة 
هي  �ل��ر�ب��ع��ة  و�جل���ائ���زة  عاملية”، 
“�ملدن  فئة  عن  �لذهبية  �لنجمة 
�خلام�سة  �جل��ائ��زة  �أّم���ا  عاملية”، 

باأ�سعار  �ل��ع��ام، وذل���ك  ع��ل��ى م���د�ر 
ومر�فق  حتتية  وبنية  تناف�سية، 
ت��رف��ي��ه��ي��ة م��ت��م��ي��زة ت��ر���س��ي كافة 

�لأذو�ق.
غبا�س،  �سعيد  �سيف  �سعادة  وع��رّب 
و�ل�سياحة  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ئ����رة  وك��ي��ل 
���س��ع��ادت��ه بهذ�  �أب����ظ���ب���ي، ع���ن   –
�جل��ئز  ه��ذه  تكت�سبه  مل��ا  �ل��ف���ز، 
مع  وبخا�سة  �إ�سافية  �أهمية  من 
رقماً  �أب�ظبي  �لعا�سمة  ت�سجيل 
عدد  ن��اح��ي��ة  م��ن  ج��دي��د�ً  قيا�سياً 
�لزو�ر خالل عام 2018، و�لذي 
�أّن  10 ماليني ز�ئر. م�ؤكد�ً  فاق 
مكانة  تعزيز  �لف�ز  هذ�  �ساأن  من 

�لذي  م��ا  فئة  ع��ن  ح�سدتها  فقد 
حكاية  �أب������ظ�����ب�����ي  م�����ن  ي���ج���ع���ل 
�لعاملية. �مل���دن  �سمن  ��ستثنائية 
حفل  “ يف  �أب����ظ���ب���ي  وح�������س���دت 
ج��ئز غ�لدن �سيتي لعام 2019 
�لتي  فئاتها  ع��ل��ى  تتناف�س  �ل��ت��ي 
ت�سل �إىل 28 فئة �أكرث من 140 

وجهة �سياحية ح�ل �لعامل.
وق������د ����س���ك���ل ج����ن����اح �أب�����ظ����ب����ي يف 
�لعاملية  �ل�سياحة  ب�ر�سة  معر�س 
للقطاع  مثالية  من�سة  برلني  يف 
على  �ل�����س���ء  لت�سليط  �ل�سياحي 
من  �لعا�سمة  ب��ه  تتمتع  م��ا  �أب���رز 
�ل�سياحي  �مل��ن��ت��ج  يف  وزخ����م  ت��ن���ع 

�ل�سياحة  خريطة  على  �أب���ظ��ب��ي 
�لعاملية باعتبارها �ل�جهة �ملف�سلة 
و�ل�سياحة  و�ل��رف��ي��ه  ل��ل��ع��ط��الت 
و�لثقافة  ق��ط��اع��ات��ه��ا  مب��خ��ت��ل��ف 
�ل�س�ء  ت�����س��ّل��ي��ط  ع��رب  و�لأع���م���ال 
وحكاياتها  �مللهمة  جتاربها  على 
�أن��ه��ا متنحنا  �ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة. ك��م��ا 
يف د�ئ����رة �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����س��ي��اح��ة – 
مل���سلة  ق����ي���ة  دف���ع���ة  �أب����ظ���ب���ي 
يف  ل�جهتنا  �لرويج  على  �لعمل 

خمتلف �أنحاء �لعامل. 
�حلملة  �أّن  �إىل  ���س��ع��ادت��ه  و�أ����س���ار 
حكاية   - “�أب�ظبي  �ل��روي��ج��ي��ة 
د�ئرة  �أطلقتها  �لتي  ��ستثنائية” 

�صياحة راأ�س اخليمة :

»جمموعة مانتي�ض « توقع اتفاقا لت�سغيل املخيم اجلبلي

•• راأ�س اخليمة – الفجر  

وقعت هيئة ر�أ�س �خليمة لتنمية �ل�سياحة ي�م �أم�س �جلمعة  8 مار�س، �تفاقية  
�ملخّيم  م�سروع  بت�سغيل  �لأخ���رية  تق�م  مب�جبها  مانتي�س”  “جمم�عة  مع 
�أعلى قمة جبلية يف دولة �لإمار�ت  �جلبلي �لفاخر �ملرتقب على جبل جي�س، 
�لرئي�س  هيثم مطر،  ل�سان  على  �لي�م  �لإع��الن  ه��ذ�  وج��اء  �ملتحدة.  �لعربية 
�لإد�ري  �ملدير  هانا  وج���ن  �ل�سياحة  لتنمية  �خليمة  ر�أ���س  لهيئة  �لتنفيذي 
ملجم�عة مانتي�س يف �ململكة �ملتحدة �أثناء مر��سم ت�قيع �لتفاقية خالل “�آي 

�أكرب معر�س جتاري لل�سياحة يف �لعامل. تي بي برلني”، 
عن  م���ر�ً   700 �إىل   600 نح�  �رت��ف��اع  على  �لفاخر  �جلبلي  �ملخّيم  وي��ق��ع 
م�ست�ى �سطح �لبحر على جبل جي�س، ليقّدم للزو�ر �إطاللت جبلية خاّلبة 
مد�ر  على  �ل��زو�ر  يق�سدها  مثالية  وجهة  ويك�ن  جبال �حلجر،  �سل�سلة  على 

�لعام، حيث تتمتع �ملنطقة  بدرجات حر�رة �أقل بنح� ع�سر درجات مئ�ية عن 
باقي �أرجاء دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وي�سم �مل�سروع �مل�سّيد على طر�ز �ملخيمات و�ملقرر �لنتهاء منه يف عام 2020، 
47 وحدة فاخرة ت�سم 34 خيمة ديل�ك�س، و11 فيال بغرفة ن�م و�حدة مع 
م�سبح خا�س، وجناحني بغرفتي ن�م مع م�سبح خا�س، وت�ستكمل هذه �ل�حد�ت 
�لتحكم  بخا�سية  �سباحة  وح������س  �ل�سحي،  �ل��ن��ادي  مثل  �مل��ت��ط���رة  �مل��ر�ف��ق 
بدرجات �حلر�رة ، و�ل�سبا، ومنطقة لألعاب �لأطفال، ، ومنطقة لإ�سعال نري�ن 
�لتخييم، ومطعم. وت�ستكمل جمم�عة من معامل �جلذب �ل�سياحية ومر�فق 
�ملغامر�ت �لتي تقدمها �لإمارة �مل�سروع �لفريد و�ل�سديق للبيئة. و�سيحت�سن 

�مل�سروع �أي�ساً �أحدث �لتقنيات لتقليل ��ستهالك �لطاقة وتر�سيد �ملياه.
الوجهة ال�صياحية العاملية :

ويف هذ� �ل�سياق،قال هيثم مطر �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة ر�أ�س �خليمة لتنمية 
�ل�سياحة  : “يج�ّسد معر�س ’�آي تي بي برلني‘ من�سة مثلى لتعزيز �لت���سل 
�خليمة من  ر�أ����س  �إم���ارة  مل��ا حتت�سنه  و�ل��روي��ج  �لعاملية،  �ل�سفر  �أ���س����ق  م��ع 
معامل مميزة لل�سياحة و�ملغامر�ت تتن�ع بني �ل�س��طئ �ل�ساحرة و�لإطاللت 
�أعلى قمة  �ل�سحر�وية �خلالبة و�لطبيعة �جلبلية �لر�ئعة على جبل جي�س، 
�أ�سا�سياً  جبلية يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة. وميثل جبل جي�س عن�سر�ً 
�سياحة  قطاع  م��ن  لال�ستفادة  �سعينا  ظ��ل  يف  �ل�سياحية  وعرو�سنا  ملنتجاتنا 
�ملتنامي.  �لقطاع  لهذ�  �ل�ستثمار�ت  من  �ملزيد  و��ستقطاب  �لعاملي  �ملغامر�ت 
�مل�ستد�مة،  �ل�سياحة  ممار�سات  �أف�سل  وتطبيق  �ملنا�سبة  �ل�ستثمار�ت  وع��رب 
ومزدهرة  �سهرية  عاملية  ك�جهة  �خليمة  ر�أ���س  �إم���ارة  مكانة  لر�سيخ  نتطلع 

بحل�ل  ز�ئ��ر  ماليني  و3   ،2021 ع��ام  بحل�ل  ز�ئ��ر  ملي�ن   1.5 ت�ستقطب 
و�أ�ساف مطر: “ي�ؤكد �إطالقنا مل�سروع �ملخّيم �جلبلي �لفاخر  عام 2025«. 
على �لتز�م �إمارة ر�أ�س �خليمة با�ستقطاب �ل�ستثمار�ت �إىل منتجات �سياحية 
�س�طاً  بالفعل  �خليمة  ر�أ���س  �إم���ارة  قطعت  وق��د  للبيئة.  و�سديقة  م�ستد�مة 
�لتعاون  خ��الل  وم��ن  م�ستد�مة،  �سياحية  ك�جهة  مكانتها  لر�سيخ  ط���ي��اًل 
�ل�سحيح  �لطريق  �لإم��ارة على  �ل�سيافة، ت�سري  �سركاء يف قطاع  �مل�ستمر مع 
لتحقيق روؤيتها باأن تك�ن وجهة �سياحية م�ستد�مة ومناف�سة لي�سبح �لقطاع 

�ل�سياحي م�ساهماً رئي�ساً يف �قت�سادها«.
تنويع العرو�س :

“نثّمن  و�أ�سار ج�ن هانا �ملدير �لإد�ري ملجم�عة مانتي�س يف �ململكة �ملتحدة: 
عالياً �لثقة �لتي منحتنا �إياها هيئة ر�أ�س �خليمة لتنمية �ل�سياحة لن�ساهم يف 
و�سع ب�سمتنا بالقطاع �ل�سياحي �ملتنامي يف �لإمارة. ول �سك �أن م�سروع �ملخيم 
��ستقطاب مزيد  �إىل  تهدف  ن�عها  �سيك�ن وجهة فريدة من  �لفاخر  �جلبلي 
من �لزو�ر. ونتطلع قدماً لفتتاحه �لعام �ملقبل ليمثل �إجناز�ً جديد�ً يف �أ�سرع 
�إمارة  �أعد�د �لزو�ر �إىل  �ل�جهات �ل�سياحية من��ً يف �ملنطقة. ويف �س�ء تز�يد 
ر�أ�س �خليمة، يج�ّسد �ملخيم �إ�سافة ثمينة لتجاربها �ملميزة يف �له��ء �لطلق«. 
وخالل �ل�سن��ت �لقليلة �ملا�سية، �أطلقت هيئة ر�أ�س �خليمة لتنمية �ل�سياحة 
ثالثة م�ساريع جديدة �سديقة للبيئة لع�ساق �ملغامر�ت على �أعلى قمة جبلية يف 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، معززة مكانة �لإمارة كمركز ل�جهات �ملغامر�ت 
�لتي  �لفريدة  لل�جهات  مميزة  �إ�سافة  لت�سكل  �لأو�سط،  �ل�سرق  يف  �لطبيعية 
�ملغامرة كل من فيا فري�تا  �لأخ��رى. وت�سم جت��ارب  �لدولة  �إم��ار�ت  تقدمها 

“�مل�سار �حلديدي”  �لأول من ن�عه يف منطقة �خلليج �لعربي و�لذي  ي�سم 
حتديات �لت�سلق وعدة م�سار�ت �نزلقية، ومنتزه من�سة �مل�ساهدة، وجبل جي�س 
فاليت: �أط�ل م�سار �نزلقي يف �لعامل، �لذي ��ستقبل �أكرث من 25 �ألف مغامر 
منذ �فتتاحه �لعام �ملا�سي. وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن هيئة ر�أ�س �خليمة لتنمية 
�ل�سياحة �أعلنت م�ؤخر�ً عن �إطالق “��سر�تيجية �ل�جهة 2021-2019” 
�جلديدة. وهي برنامج ميتد على مد�ر ثالث �سن��ت يركز على تن�يع عرو�س 
�لع��ئد  ذوي  و�ل���زو�ر  �ل�سياح  �أو�سع من  �سريحة  �لإم���ارة جل��ذب  �ل�سياحة يف 
�لعالية و�لباحثني عن جتارب �أ�سيلة، وجذب �ل�ستثمار�ت �لأجنبية و�ملحلية 
لقطاع �ل�سياحة، ورعاية �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملت��سطة �ملحلية خللق �ملزيد من 
�إ�سافة   ، �ملتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت  دولة  مل��طني  و�لأعمال  �لت�ظيف  فر�س 
�لطبيعة  ترتكز على  و�لتي  �مل�ستد�مة  �ملغامر�ت  مل�ساريع  �لأول�ية  �إعطاء  �إىل 

و�لتجارب �لثقافية �لأ�سيلة.
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2019/1/1767(  
�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 

ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 
�ملنذر �ليه / روما ريا�س ريا�س خان   

بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
�ل��ف و�سبعمائة و�ستة  باإجمايل مبلغ وق��دره 32756 دره��م )�ث��ن��ان وث��الث���ن  ه��ذ� �لن���ذ�ر 
وخم�س�ن دره��م( - بخ�س��س مركبة ت�ي�تا ك���رول - م�ديل 2015 ، ف�سي �لل�ن - رقم 
�سبعة  وذل��ك خالل   ،  O �لل�حة  رمز   - - خ�س��سي  دبي  ترخي�س  �ل�حة )47322( جهة 
�يام من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية 

بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1774 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / حازم �إ�سماعيل حممد �لعدل   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
�سبعة  �ل��ف وثالثمائة  وع�سرون  )�ثنان  دره��م   22397 وق��دره  مبلغ  باإجمايل  �لن��ذ�ر  ه��ذ� 
رقم   - �لل�ن  ف�سي   ،  2011 - م�ديل  م�ر�ن�  ني�سان  بخ�س��س مركبة   - دره��م(  وت�سع�ن 
�سبعة  ، وذل��ك خالل   C �لل�حة   �ل�حة )15062( جهة ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز 
�يام من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية 

بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1770 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / �س�تان تياجا ر�ج   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
�ل��ف وثمامنائة �سبعة  باإجمايل مبلغ وق��دره 45887 دره��م )خم�سة و�رب��ع���ن  ه��ذ� �لن��ذ�ر 
�لل�ن -  �بي�س   ، وثمان�ن درهم( - بخ�س��س مركبة ميت�س�بي�سي لن�سر - م�ديل 2015 
رقم �ل�حة )62846( جهة ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة  O ، وذلك خالل �سبعة 
�يام من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية 

بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1768 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / �سابانا خالق  
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 83176 درهم )ثالثة وثمان�ن �لف ومائة و�ستة و�سبع�ن 
درهم( - بخ�س��س مركبة C300 - م�ديل 2012 ، رمادي �لل�ن - رقم �ل�حة )16731( 
جهة ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة  P ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر 
هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم برد هذ� 

�ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1762 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / �ساهد رز�ق �س�دري عبد�لرز�ق   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 42041 درهم )�ثنان و�ربع�ن �لف وو�حد و�ربع�ن درهم( 
- بخ�س��س مركبة ه�ند� �ك�رد - م�ديل 2015 ، بني �لل�ن - رقم �ل�حة )19515( جهة 
ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة  Q ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� 
�لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1772 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه/حممد �أز�د خان حممد ب�سري خان   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 14729 درهم )�ربعة ع�سر �لف و�سبعمائة ت�سعة وع�سرون 
�ل�حة  رق��م   - �لل�ن  �بي�س   ،  2010 م�ديل   - �سيفيك  ه�ند�  مركبة  بخ�س��س   - دره��م( 
�ي��ام من  J ، وذل��ك خ��الل �سبعة  )58703( جهة ترخي�س دب��ي - خ�س��سي - رم��ز �لل�حة 
تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم 

برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1777 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / رويدين مار�نان ميغين�   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
و�سبعمائة خم�سة  �لف  )�سبعة وثالث�ن  دره��م   37765 وق��دره  مبلغ  باإجمايل  �لن��ذ�ر  هذ� 
و�ست�ن درهم( - بخ�س��س مركبة ه�ند� �سيتي - م�ديل 2016 ، ��س�د �لل�ن - رقم �ل�حة 
�ي��ام من  J ، وذل��ك خالل �سبعة  )91534( جهة ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة  
تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم 

برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1764 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / �ساطئ جمري� للعقار�ت   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
هذ� �لن��ذ�ر باإجمايل مبلغ وق��دره 61104 درهم )و�ح��د و�ست�ن �لف ومائة و�ربعة درهم(  
�ل�حة  رقم   - �لل�ن  ��س�د  ��سفر   ،  2011 - م�ديل  كامارو  �سيفرولية  - بخ�س��س مركبة 
G ، وذلك خالل �سبعة �يام من  )48572( جهة ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة 
تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم 

برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1765 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / ندمي �حمد ب�سري �حمد   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
هذ� �لن��ذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 15264 درهم )خم�سة ع�سر �لف ومائتان �ربعة و�ست�ن 
درهم( - بخ�س��س مركبة ني�سان تيد� - م�ديل 2012 ، �بي�س �لل�ن - رقم �ل�حة )30524( 
جهة ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة K ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر 
هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم برد هذ� 

�ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1760 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / حممد حممد زياد �سحل�ل   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
�لف و�ربعمائة وثالثة  باإجمايل مبلغ وقدره 78413 درهم )ثمانية و�سبع�ن  �لن��ذ�ر  هذ� 
�ل�حة  �لل�ن - رقم  بني   ، �لتيما - م�ديل 2015  ني�سان  ع�سر دره��م( - بخ�س��س مركبة 
)93778( جهة ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة  C ، وذلك خالل �سبعة �يام من 
تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم 

برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1778 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / �سانديب ك�مار ��س�ك ك�مار مي�سر�   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر هذ� 
�لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 16439.40 درهم )�ستة ع�سر �لف و�ربعمائة ت�سعة وثالث�ن درهم 
و�ربع�ن فل�س( - بخ�س��س مركبة ت�ي�تا ياري�س - م�ديل 2013 ، ف�سي �لل�ن - رقم �ل�حة 
)59406( جهة ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة  M ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ 
ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم برد هذ� 

�ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1766 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / عمر�ن خليل �حمد   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
هذ� �لن��ذ�ر باإجمايل مبلغ وق��دره 11046 درهم )�حد ع�سر �لف و�ستة و�ربع�ن دره��م( - 
جهة   )59321( �ل�حة  رق��م   - �لل�ن  �أزرق   ،  2014 م�ديل   - �وبتيما  كيا  مركبة  بخ�س��س 
ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة  G ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� 
�لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1773 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / ر�غربيت كاور �س�رجيت �سينغ تاتيجا   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 55505 درهم)خم�سة وخم�س�ن �لف وخم�سمائة وخم�سة 
�ل�حة  �لل�ن - رقم  �بي�س   ، دره��م( - بخ�س��س مركبة هي�ند�ي �س�ناتا - م�ديل 2017 
)98651( جهة ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة  G ، وذلك خالل �سبعة �يام من 
تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم 

برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1771 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / فاينل تات�س لأعمال تنفيذ �لت�سميم �لد�خلي - �س ذ م م   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
 - �ل��ف وو�ح���د دره���م(  وق���دره 79001 دره��م )ت�سعة و�سبع�ن  باإجمايل مبلغ  �لن���ذ�ر  ه��ذ� 
بخ�س��س مركبة ت�ي�تا ياري�س - م�ديل 2016 ، �بي�س �لل�ن - رقم �ل�حة )12985( جهة 
ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة  G ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� 
�لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1775 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / كرمي عادل حممد �لعارف �إ�سماعيل    
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 15664 درهم )خم�سة ع�سر �لف و�ستمائة و�ربعة و�ست�ن 
�ل�حة  رق��م   - �لل�ن  �بي�س   ،  2009 م�ديل   - �سيفيك  ه�ند�  مركبة  بخ�س��س   - دره��م( 
)23205( جهة ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة  H ، وذلك خالل �سبعة �يام من 
تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم 

برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1763 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : �ولز ها�س كازكين�ف   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 46869 درهم )�ستة و�ربع�ن �لف وثمامنائة ت�سعة و�ست�ن 
�ل�حة )56152( جهة  رقم   ، - م�ديل 2013  دبلي� 520  �م  بي  - بخ�س��س مركبة  دره��م( 
ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة  H ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� 
�لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1761 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / م�سطفى نيازي عبد�ملجيد حمم�د   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 57000 )�سبعة وخم�س�ن �لف درهم( - بخ�س��س مركبة 
دبي -  �ل�حة )15125( جهة ترخي�س  - رقم  �لل�ن  ��س�د   ، رين� ك�لي��س - م�ديل 2015 
خ�س��سي - رمز �لل�حة  I ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة 
رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية 

مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1756 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / لنكاناتا ويد�يا ر�جاباك�سي   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
وخم�سة  وثمامنائة  �ل��ف  ع�سر  )ت�سعة  دره��م   19875 وق���دره  مبلغ  ب��اإج��م��ايل  �لن���ذ�ر  ه��ذ� 
و�سبع�ن درهم( - بخ�س��س مركبة رين� �سيمب�ل - م�ديل 2016 ، �زرق �لل�ن - رقم �ل�حة 
�ي��ام من  ، وذل��ك خالل �سبعة   S )47294( جهة ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة 
تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم 

برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1758 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / مازن �مل�سرف   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 141439 درهم )مائة و�حد و�ربع�ن �لف و�ربعمائة ت�سعة 
وثالث�ن درهم( - بخ�س��س مركبة مر�سيد�س CLA - م�ديل 2014 ، �بي�س �لل�ن - رقم 
�سبعة  وذل��ك خالل   ،  Q �لل�حة  رمز   - - خ�س��سي  دبي  ترخي�س  �ل�حة )49468( جهة 
�يام من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية 

بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1753 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / �حمد عبد�ملنعم حممد حممد �خل�يل   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
و�سبع�ن  و�ح��د  و�سبعمائة  �لف  )�ربع�ن  دره��م  وق��دره 40771  باإجمايل مبلغ  �لن��ذ�ر  هذ� 
�ل�حة  رق��م   - �لل�ن  رم��ادي   ،  2016 - م�ديل  ك���رول  ت�ي�تا  - بخ�س��س مركبة  دره��م( 
)17348( جهة ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة  G ، وذلك خالل �سبعة �يام من 
تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم 

برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1759 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / كر�ست�فر بريان جر�هام   
ب�سدر  وتف�سيال  جملة  �مل��سحة  �مل�ستحقة  �ملبالغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  بنبه 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 184679 درهم )مائة و�ربعة وثمان�ن �لف و�ستمائة وت�سعة 
�ل�حة  رق��م   - �لل�ن  �حمر   ، - م�ديل 2014  روف��ر  - بخ�س��س مركبة رجن  دره��م(  و�سبع�ن 
)32197( جهة ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة  N ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ 
ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم برد هذ� 

�ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1755 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / غياث �لدين في�سل �حمد دين   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
باإجمايل مبلغ وق��دره 65020 دره��م )خم�سة و�ست�ن �لف وع�سرون دره��م( -  هذ� �لن��ذ�ر 
بخ�س��س مركبة �نفينتى كي� 50 - م�ديل 2014 ، �حمر  �لل�ن - رقم �ل�حة )19668( جهة 
ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة  Q ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� 
�لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/1/1757 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
ب�كالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه / ليالما �سيند ه�م�ل بر�فيليل   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �مل��سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
�ربعة  �لف وثمامنائة  دره��م )خم�سة وع�سرون  وق��دره 25874  باإجمايل مبلغ  �لن��ذ�ر  هذ� 
و�سبع�ن درهم( - بخ�س��س مركبة ني�سان �سنر� - م�ديل 2013 ، ��س�د �لل�ن - رقم �ل�حة 
�ي��ام من  I ، وذل��ك خالل �سبعة  )45367( جهة ترخي�س دبي - خ�س��سي - رمز �لل�حة  
تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بالز�مكم 

برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقان�نية مع حتميلكم كافة �لر�س�م و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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      اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/858  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-م��ع��م��ار مل��ق��اولت �ل��ب��ن��اء ������س.ذ.م.م جم��ه���ل حمل 
�أقام  قد  �لدين عبد�حلكيم حممد خلف  �ملدعي/�سفي  �ن  �لقامة مبا 
عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )98400 
درهم( درهم وتذكرة ع�دة مببلغ )1500( درهم و�لر�س�م و�مل�ساريف رقم 
�لثنني  ي�م  لها جل�سة  وح��ددت   MB189181799AE �ل�سك�ى 
ch1.A.1 لذ� فاأنت  �ل�ساعة 10.00���س بالقاعة  �مل��فق 2019/3/25  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  �أو  باحل�س�ر  مكلف 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعــــــــــالن
�سامل  �ل�س�����ادة/م�ؤ�س�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

عمر�ن لعمال �لملني�م
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1134648 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة فريد نا�سر �سعيد عثمان �ل��حدي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل خمي�س عبيد خمي�س �ل�سام�سي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م   لال�ستثمار  �مل�ستقبل  �ل�س�����ادة/�سركة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1066083 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد حاجي عبد�هلل ح�سني �خل�ري %16
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة فاطمه حاجي عبد�هلل ح�سني �خل�ري %8
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة ي�ن�س حاجي عبد�هلل ح�سني �خل�ري %16
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عثمان حاجي عبد�هلل ح�سني �خل�ري %16

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة خالد حاجي عبد�هلل ح�سني �خل�ري %16
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة ح�سه حاجي عبد�هلل ح�سني �خل�ري %8

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة غامن �سهيل �سديق حممد �خل�ري 3.02 %
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سهيل �سديق حممد ح�سني �خل�ري %4.98

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �منه حممد �سريف ف�لذى �خل�ري %12
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سه حاجي عبد�هلل �خل�ري

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف عثمان حاجي عبد�هلل �خل�ري
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ي�ن�س حاجي عبد�هلل ح�سني �خل�ري
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد حاجي عبد�هلل ح�سني �خل�ري

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف نعيمه حاجي عبد�هلل �خل�ري
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف فاطمه حاجي عبد�هلل �خل�ري

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد حاجي عبد�هلل ح�سني �خل�ري
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �منه حممد �سريف ف�لذي �خل�ري

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�س�ؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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      مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1241  عمايل جزئي
حمل  جم��ه���ل  �للكروميكانيكية  ل��ل��م��ق��اولت  1-رك����از   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م���د �م��ني �ب��ر�ه��ي��م ع��ب��د�جل����د ق��د �أق���ام عليك 
�ل����دع�����ى وم������س���ع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )16296 
و�ل��ر���س���م و�مل�ساريف رقم  دره���م( دره��م وت��ذك��رة ع���دة مببلغ )2000( دره��م 
�مل��فق  �لحد  ي�م  جل�سة  لها  وح��ددت   MB189353670AE:ل�سك�ى�
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch1.A.4:بالقاعة ���س   10.00 �ل�����س��اع��ة   2019/3/17
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�س�ر 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

      مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2067  عمايل جزئي

و�ملر�فق  �مل��ن�����س��اآت  �إد�رة  خل��دم��ات  ه��سبيتاليتي  1-ي���ن��ي��ك   / �مل��دخ��ل  �خل�����س��م  �ىل 
�������س.ذ.م.م جم��ه���ل حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /رو�د ي������س��ف ���س����م��ط ق��د �أقام 
درهم(   619000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  وم��س�عها  �ل��دع���ى  عليك 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س���م  دره���م  ع����دة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة  دره���م 
رقم  كفالة  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سم�ل   2017 �سبتمرب  تاريخ  9% من  و�لفائدة 
�ل�سك�ى:MB185404453AE/2018 وحددت لها جل�سة ي�م �لثنني �مل��فق 
2019/3/18 �ل�ساعة 10.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/586  ا�شتئناف جتاري    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �سع�د عبد�لرز�ق خالد �لزيد �خلالد عن نف�سه 
م�س�ؤولية  ذ�ت  �ل�سناعية  للغاز�ت  �لم���ار�ت  �سركة  يف  �سريك  وب�سفته 
حمدودة  جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / ملياء زيد خالد �خلالد 
��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر  وميثله:عائ�سة حممد ح�سن طاهر  قد 

بالدع�ى رقم 2015/566 جتاري كلي بتاريخ:2018/3/20     
 10.00 �ل�ساعة   2019/3/13 �مل����ف��ق  �لرب��ع��اء   ي���م  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�س�ركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2018/1208 طعن جتاري

تدع� د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لبحر  ب��رج  ف��رع   - �إد�رة  - مكتب  ���س.م.ع  �لهالل  �لطاعن/1- م�سرف 

وميثله:علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن 
�ملطرو�سي  م�سع�د  خمي�س  ع��ب��د�هلل  م��رمي  ���س��ده:1-  �ملطع�ن  ب��اع��الن 
�ملذك�ر  �لطعن  �أق��ام عليكم  �لطاعن  باأن  نعلنكم  �لقامة  جمه�ل حمل 
للرد على  وذل��ك  �لتمييز  �ىل حمكمة  عليكم �حل�س�ر  ويت�جب  �أع��اله 

�سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
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مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2004  ا�شتئناف جتاري    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- علي حممد �سيف �لر��سدي ب�سفته مالك )م�ؤ�س�سة 
باور�سي  �سابقا  �لغذ�ئية  ب��امل����د  �لتم�ين  خل��دم��ات  باور�سي  �سيف  علي 
خلدمات �لتم�ين بامل��د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م حاليا  جمه�ل حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�ستاأنف/بنك �لفجرية �ل�طني فرع دبي وميثله:علي ��سماعيل 
�بر�هيم �جلرمن  قد ��ستاأنف/�حلكم �ل�سادر بالدع�ى رقم 2018/912 
جتاري كلي  وحددت لها جل�سه ي�م �لثنني  �مل��فق 2019/4/1 �ل�ساعة 
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�س�ركم �و 

من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2019/32  تظلم مدين

�ىل �ملتظلم ���س��ده / 1-حم��م��د �زه���ر ي��ع��ق���ب حم��م��د ي��ع��ق���ب جم��ه���ل حمل 
�أقام عليكم �لتظلم  �لقامة مبا �ن �ملتظلم / �سركة عمان للتاأمني �س.م.ع قد 
�ملذك�ر �عاله وم��س�عه تظلم من �لقر�ر �ل�سادر يف �لمر على عري�سة رقم 
2019/97 مدين و�لر�س�م و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة ي�م �لثالثاء �مل��فق 
مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.C.15  : بالقاعة  �س   11.00 �ل�ساعة   2019/3/12
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�س�ر 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

          يف الدعوى رقم 2018/193  بيع عقار مرهون   
م��س�ع �لق�سية:��سد�ر �لقر�ر بتذييل عقد �لرهن و�حلجز على �لعقارين رقم:3302 بالطابق 
L على قطعة �لر�س رقم  رقم:33 مببنى �ساوث ريدج م�ساحته )262.27( و�مل��قف 124/123 
201 و�لعقار رقم 1105 بالطابق رقم 11 و�لبالغ م�ساحته 90 مر و�مل��قف B1 34 نظري مبلغ 

)10.937.500( درهم.
طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:�لبنك �لعربي �ملتحد

�ملطل�ب �عالنه:�ملنفذ �سده:1- في�سال ج�ل م�كي�س ك�مار جمه�ل حمل �لقامة
م��س�ع �لعالن:

نعلنكم بانه مت �حلجز على �م��لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية - �ملنطقة برج خليفة - 
رقم �لر�س 201 - ��سم �ملبنى �ساوث ريدج 3 �ل�سقة رقم 1105 و�ساوث ريدج 2 �ل�سقة رقم:3302 

وفاء للمبلغ �ملطالب به )10.937.500( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2018/283 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �سده/1- حميد ر�سا ��سمعيل كاركر ديزجي  جمه�ل حمل �لقامة 

مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك ر��س �خليمة �ل�طني �س.م.ع
وميثله:حممد عي�سى �سلطان �ل�س�يدي.

ق���ررت حمكمة دب��ي �لب��ت��د�ئ��ي��ة ب���ت���اري���خ:2019/2/25 �ع��الن��ك��م ل�����س��د�د قيمة 
�ملطالبة وقدرها )3.255.999( درهم خالل خم�سة ع�سر ي�م من تاريخ �لتبليغ 
يف ملف �لتنفيذ �عاله و�إل بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س 
�مل���ادة 295 م��ن ق��ان���ن �لج����ر�ء�ت �ملدنية )ع��ب��ارة ع��ن ع��ق��ار - مبنطقة تالل 

�لمار�ت �لوىل - رقم �لر�س 400 - �مل�ساحة 10.784/89 قدم مربع (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
      اعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/102  جلان عقارية
�ىل �ملدعي عليه / 1-روين ك�نز جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�سركة 
تي �ت�س �و �ي للتط�ير �لعقاري �س.ذ.م.م وميثله:�سعاد حممد عبد�لعزيز 
لها  وح��ددت  عقاري  �سيك  وم��س�عها  �لدع�ى  عليك  �أق��ام  قد  عبد�لغني 
جل�سة ي�م �لثنني �مل��فق 2019/3/18 �ل�ساعة 11.00 �س مبكتب �لقا�سي 
لذ� فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيك�ن مبثابة �حل�س�ري.
رئي�س ال�شعبة 

   حماكم دبي     

اللجان  الق�شائية  اخلا�شة 

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/545 تنفيذ جتاري
ف�زي  حممد   -2 �����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  ب��اك  ميزة  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/�لحتاد  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���ل  عبد�ملطلب  عطية 
�بر�هيم �جلرمن قد  ��سماعيل  ذ.م.م وميثله:علي  �ل�سفاف  للتغليف  �لعاملية 
�أقام عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )324569.13( درهم بالت�سامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 
بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1263 تنفيذ �شرعي
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ���س��اه��زي��د رو���س��ان ����س��ح��اق ع��ل��ي رو���س��ان جمه�ل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/فرحة عبا�س م�ن وميثله:ريا�س 
�ملذك�رة  �لتنفيذية  �لدع�ى  عليك  �أق��ام  قد  �لكبان  حمم�د  عبد�ملجيد 
�عاله و�لز�مك بتنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدع�ى رقم:308+286/2017 
درهم   )724.555( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  م�سلمني  نف�س  �ح����ل 
�ملحكمة  فان  �ل�ستحقاق.وعليه  تاريخ  من  و�مل�ساريف  للر�س�م  �سامال 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر 

�ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

          يف الدعوى رقم 2018/294  بيع عقار مرهون   
م��س�ع �لق�سية:با�سد�ر �لقر�ر� بتذييل ��سل عقد �لرهن بال�سيغة �لتنفيذية و�لمر بايقاع 
�حلجز �لتنفيذي على �لعقار رقم:1221 �لبالغ م�ساحته )1469.23( مر مربع مبنطقة �لثنيه 

�خلام�سة بامارة دبي نظري مبلغ )14.409.330.67( درهم.
طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:بنك �ب� ظبي �ل�طني )�سابقا( بنك �ب�ظبي �لول )حاليا(

�ملطل�ب �عالنه:�ملنفذ �سده:1- رولند �جامبري جمه�ل حمل �لقامة
م��س�ع �لعالن:

نعلنكم بانه مت �حلجز على �م��لكم �خلا�سة وهي عبارة عن عقار - مبنطقة �لثنية �خلام�سة - 
رقم �لر�س 1221 - رقم �لبلدية 1-393 - �مل�ساحة:1469.23 مر مربع وفاء للمبلغ �ملطالب به 

)14409330.67( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2019/309  احوال نف�س م�شلمني
�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد عبد�لرز�ق علي �سالح  جمه�ل حمل �لقامة مبا 
وم��س�عها  �لدع�ى  عليك  �أق��ام  قد  علي   �ل�سبيحي  حممد  خ�سرة  �ملدعي/  �ن 
�ملطالبة بالطالق لل�سرر ونفقة عدة ونفقة �ولد �ساملة وم�ؤخر �ل�سد�ق وم�سكن 
�سرعي وتقرير �حل�سانة و�جرة حا�سنة و�جرة خادمة و�لر�س�م و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�سة ي�م  �لثالثاء �مل��فق  2019/4/9   �ل�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة رقم )7( يف مبنى �لح��ل �ل�سخ�سية يف منطقة �لقره�د لذ� فاأنت مكلف 
باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2004  ا�شتئناف جتاري    
�لغذ�ئية  ب��امل����د  �لتم�ين  خل��دم��ات  ب��اور���س��ي   -1 ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�س.ذ.م.م حاليا 2- �يفان �منجيل� مبندونكا  جمه�ل حمل �لقامة مبا 
��سماعيل  وميثله:علي  دب��ي  ف��رع  �ل�طني  �لفجرية  بنك   / �مل�ستاأنف  �ن 
�بر�هيم �جلرمن  قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدع�ى رقم 2018/912 

جتاري كلي     
وحددت لها جل�سه ي�م �لثنني  �مل��فق 2019/4/1 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�س�ركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/275 تنفيذ مدين
�ل�����س��ع��د�وي جم��ه���ل حمل  �ح��م��د ن�سيب مفيد  ����س���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
عبد�لرب  ع��ل��ي  �ب��ر�ه��ي��م  ك��ام��ل  �لتنفيذ/�ساكر  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
وميثله:روؤيا عبد�هلل حممد �لع��سي قد �أقام عليك �لدع�ى �لتنفيذية 
�ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )33964( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/136  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جي�سكيا ج�ي�س ه�مل جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /
�سلطان �حمد �سعيد حممد عبد�لكرمي �ل�سحي قد �أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها 
و�مل�ساريف  و�لر�س�م  دره��م   )50000( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
�لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
ي����م �لربعاء  ل��ه��ا جل�سة  �مل���دين رق������م:2788/2018.وح������ددت  �ل���ن���ز�ع  و���س��م م��ل��ف 
�مل����ف��ق:2019/3/13 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.17  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
اعالن حكم بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2018/919 احوال نف�س م�شلمني 
                             �ىل �ملحك�م عليه/1- علي ��سماعيل �حمد ح�سن جمه�ل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 

حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2019/2/25  يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�سالح/
��سر�ق �سالح نا�سر �لظفاري بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�س�ري 

1- بنفاذ قر�ر �حلكمني بالتفريق بني �ملدعية ��سر�ق �سالح نا�سر �لظفاري و�ملدعي عليه على ��سماعيل �حمد 
ح�سن بطلقة بائنة دون بدل وعليها �إح�ساء عدتها من تاريخ �سريورة حكم �لتطليق باتا 

2- �لز�م �ملدعي عليه بان ي�ؤدي لها مبلغ 1500 درهم �سهريا نفقة زوجية �ساملة جميع �وجه �لنفقة عد� �ل�سكن 
�عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف 2018/5/31 وحتى �سريورة حكم �لتطليق باتا 

3- �لز�م �ملدعي عليه بان ي�ؤدي لها مبلغ 1500 درهم �سهريا نفقة بن�ة لكل من �ولدها فرح ومرح وحمد على حدة 
�ساملة جميع �وجه �لنفقة عد� �ل�سكن �عتبار� من تاريخ رفع �لدع�ى �حلا�سل يف 2018/5/31 

4- �ثبات ح�سانة �ملدعية لبنها حمد ومد �سن �حل�سانة للبنتني فرح ومرح حتى �لزو�ج 
5- �لز�م �ملدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ 500 درهم لكل من �ملح�س�نيني حمد وفرح ومرح على حدة يف كل 

عيد من عيدى �لفطر و�ل�سحى على حدة 
6- �لز�م �ملدعي عليه بان ي�ؤدي لها مبلغ 45000 درهم �سن�يا قيمة �يجار م�سكن �حل�سانة من تاريخ �ملطالبة 
�لتاريخ بان ي�ؤدي لها مبلغ 800 درهم �سهريا قيمة �سد�د  �لق�سائية �حلا�سل يف 2018/5/31 و�لز�مه من ذ�ت 
ف��تري �لكهرباء و�ملياه  و�لكهرباء و�لهاتف و�لإنرنت و�لغاز و�لز�مه �ي�سا بان ي�ؤدي لها من ذلك �لتاريخ مبلغ 

15000 درهم ملرة و�حدة قيمة تاأثيث م�سكن �حل�سانة 
7- �لز�مه بان ي�ؤدي لها �لر�س�م �لدر��سية لأولده فرح ومرح وحمد وفق ما تقررة جهة �لإد�رة �ملخت�سة 

8- �لز�م �ملدعي عليه بامل�سروفات ورف�ست عد� ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة �حل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12574 بتاريخ 2019/3/9   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/586 ا�شتئناف جتاري   
                            �ىل �مل�ستاأنف �سده/1- �سركة خالد �لزيد �خلالد للتجارة و�لتعهد�ت عن 
نف�سها وب�سفتها �سريك يف �سركة �لإمار�ت للغاز�ت �ل�سناعية ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة ، 2- خالد 
عبد�لرز�ق خالد �لزيد �خلالد عن نف�سه وب�سفته �سريك يف �سركة �لإمار�ت للغاز�ت �ل�سناعية 
ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة ، 3- مي�ساء عبد�لرز�ق خالد �لزيد �خلالد عن نف�سها وب�سفتها �سريك 
يف �سركة �لإمار�ت للغاز�ت �ل�سناعية ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة ، 4- �سالف عبد�لرز�ق خالد �لزيد 
�خلالد عن نف�سه وب�سفته �سريك يف �سركة �لإمار�ت للغاز�ت �ل�سناعية ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة ، 
5- �أياد حممد خالد �لزيد عن نف�سه وب�سفته �سريك يف �سركة �لإمار�ت للغاز�ت �ل�سناعية ذ�ت 
م�س�ؤولية حمدودة ، 6- �أمال حممد خالد �لزيد عن نف�سها وب�سفتها �سريك يف �سركة �لإمار�ت 
�لزيد عن نف�سها وب�سفتها  ، 7- رمي حممد خالد  �ل�سناعية ذ�ت م�س�ؤولية حم��دودة   للغاز�ت 
�سريك يف �سركة �لإمار�ت للغاز�ت �ل�سناعية ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة ، 9- �سركة بر�ك�سري ي�رو 
ه�لدينج ��س �ل �ل�سبانية ب�سفتها �سريكة يف �سركة �لإمار�ت للغاز�ت �ل�سناعية ذ�ت م�س�ؤولية 
حمدودة جمه�يل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /ملياء زيد خالد �خلالد وميثله / عائ�سة حممد 
ح�سن طاهر  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدع�ى رقم 2015/566 جتاري كلي بتاريخ 
2018/3/20 وحددت لها جل�سه ي�م  �لربعاء  �مل��فق 2019/3/13  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�س�ركم �و من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

ف��ق��د �مل��دع���/ ���س���ه��ل ح�سني 
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•• دبي - الفجر:

 نظمت جلنة كرة �لقدم لل�سيد�ت مهرجاناً كروياً مبنا�سبة �لي�م �لعاملي للمر�أة 
�لإمار�ت  بالتعاون مع �حت��اد  ع��ام،  �لثامن من مار�س من كل  و�ل��ذي ي�سادف 
لكرة �لقدم و�أكادميية �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك للريا�سة �لن�سائية، وحتت 
�إ�سر�ف �لحتادين �لآ�سي�ي و �لدويل لكرة �لقدم . و�سارك يف �ملهرجان لعبات 
منتخبنا �ل�طني لل�سيد�ت  مع 100 طالبة من خمتلف مد�ر�س �لدولة حتت 
عمر 12 �سنة ، و�أقيت جميع فقر�ت �ملهرجان �سمن برنامج �ل��عد�ت و�لذي 
يحظى باهتمام ومتابعة من قبل �لحتادين �لدويل و�لقاري بهدف �لإكت�ساف 
ع�س�  ب��سالخ  �أم��ل  ورف��ع��ت   �ل��ق��دم.  ك��رة  ن�ساط  يف  �مل�ه�بات  للفتيات  �ملبكر 
�آيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل  �أ�سمى  �إد�رة �حتاد �لإم��ار�ت لكرة �لقدم  جمل�س 
�سم� �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�سة �لحتاد �لن�سائي �لعام رئي�سة �ملجل�س 
بهذه  �لأ�سرية  �لتنمية  مل�ؤ�س�سة  �لأعلى  �لرئي�س  و�لطف�لة  لالأم�مة  �لأعلى 
�مل�سجعة  �لعاملية �ملهمة، فهي �لقدوة لكل ن�ساء دولة �لإم��ار�ت، و�ليد  �ملنا�سبة 
و�لد�عمة و�ملحفزة للتمكني و�لإبد�ع و�لتف�ق و�لتميز. و�أ�سارت ب��سالخ �إىل �أن 
وج�د ميزة �لدعم �مل�ؤ�س�سي �لنابع من دعم �لقيادة �لر�سيدة للمر�أة يف جميع 
تفرد  �أ�سا�س  ه�  لها  �لد�ئم  وتقديرهم  و�لدولية،  �لقارية  و�ملحافل  �ملجالت 

�ملر�أة �لإمار�تية، وه� ما جعلها �أ�سعد �إمر�أة على وجه �لأر�س.

•• العني- اأبو ظبي- الفجر

�خ��ت��ت��م��ت ع�����س��ر �أم�������س �جل��م��ع��ة يف 
ق���ري���ة ب����ذي���ب �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ق��درة يف 
ب�ذيب  ����س���ب���اق���ات  �خل����ت����م،  م���دي���ن���ة 
و�لتحمل  �لقدرة  لرك�ب  �لتاأهيلية 
�لقرية  ن��ظ��م��ت��ه��ا  �ل���ت���ي   ،2019
�لتابعة لنادي تر�ث �لإمار�ت �سمن 
ف��ع��ال��ي��ات م������س��م �ل��ف��رو���س��ي��ة �لتي 
ورعاية  بت�جيهات  �لقرية  تنظمها 
بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سم�  كرمية من 
ز�يد �آل نهيان ممثل �ساحب �ل�سم� 

رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س ن����ادي تر�ث 
مع  و�لتن�سيق  وبالتعاون  �لإم���ار�ت، 
�حت����اد �لإم�������ار�ت ل��ل��ف��رو���س��ي��ة، وفق 
للقدرة،  ب�ذيب  بروت�ك�ل  ق��نني 
�لفر�سان  م��ع��ظ��م  ب��ت��اأه��ي��ل  وذل�����ك 
وو�سل  �لفعاليات  يف  �سارك��  �لذين 
وفار�سة  فار�ساً   480 نح�  عددهم 
�لعامة  �لإ���س��ط��ب��الت  م���ن خم��ت��ل��ف 
و�خل���ا����س���ة، و�أن���دي���ة �ل��ف��رو���س��ي��ة يف 

�لدولة.
وب��ح�����س���ر ���س��ع��ادة ع��ب��د �هلل حممد 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �مل��ح��ريب��ي  ج��اب��ر 

تر�ث  ن���ادي  يف  �مل�����س��ان��دة  للخدمات 
�ملزروعي  مهري  وحم��م��د  �لإم�����ار�ت 
�إد�رة قرية ب�ذيب للفرو�سية  مدير 
�لنادي  يف  �مل�������س����ؤول���ني  م���ن  وع�����دد 
�ل�ساعة  يف  �ل�������س���ب���اق���ات  �ن��ط��ل��ق��ت 
�بتد�ء  ���س��ب��اح��اً  و�ل���رب���ع  �ل�����س��اد���س��ة 
�ل���ذي جرى  ك��ل��م   80.47 ب�����س��ب��اق 
 200 على ثالث مر�حل مب�ساركة 
�ل�سيخ  ر�أ�سهم  على  وفار�سة،  فار�س 
ز�ي��د بن حممد بن خليفة بن ز�يد 
�إىل جانب  ت��اأه��ل  �ل���ذي  ن��ه��ي��ان،  �آل 
�سارك��  �لذين  �لفر�سان  من   153

�سباق  �نطلق  فيما  �ل�سباق،  ه��ذ�  يف 
40.2 كلم يف �ل�سابعة �سباحا على 
فار�ساً   277 مب�����س��ارك��ة  مرحلتني 
207 من  م��ن��ه��م  ت���اأه���ل  وف���ار����س���ة 

�لفر�سان.
�ل���ي����م �سمن  �ل���ق���ري���ة  ك��م��ا���س��ه��دت 
تعليمية  ج���ل��ة  �ل�����س��ب��اق  ف��ع��ال��ي��ات 
لطالب �أكادميية ب�ذيب للفرو�سية، 
مل�سافة 40 كلم متت على مرحلتني، 
�ل���ط���الب  �إك���������س����اب  �إىل  وت�����ه�����دف 
للتعامل  �لالزمة  �مل�ساركني �خلربة 
لق��نني  وف��ق��اً  �ل��ق��درة  �سباقات  م��ع 

ب��روت���ك���ل ب���ذي��ب، و�ل��ت��ع��رف على 
معها،  و�لتعامل  �لطبيعية  �مل�سار�ت 
هذ� بجانب ت�طيد �ملعرفة و�خلربة 
�ل�سباقات  خ��ي��ل  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف 
�عتادت  �إذ  عليها،  �ملحافظة  و�سبل 
�لقرية �حت�سان مثل هذه �ل�سباقات 
�سباقات  خمتلف  �سمن  �لتعليمية 
رك�ب �لقدرة و�لتحمل �لتي تنظمها، 
نظر�ً ملا باتت متثله تاأهيليات ب�ذيب 
من منفذ رئي�س ملثل هذه �ل�سباقات، 
�لتي ي�ؤمل منها �ملحافظة على رفد 
جديدة،  ب��دم��اء  �لإم����ار�ت  فرو�سية 

مبا  بالقيام  �لأكادميية  ت�سطلع  �إذ 
يخدم هذه �لغاية.

و�لإد�ري  �ل��ف��ن��ي  �ل��ف��ري��ق  و�أع������رب 
�سكرهم  ع���ن  و�مل�����درب������ن  و�مل������الك 
�سلطان  �ل�����س��ي��خ  ل�سم�  و�م��ت��ن��ان��ه��م 
�لذي  ل��ل��دع��م  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
ب�سكل  �لفرو�سية  لريا�سة  يقدمه 
و�لتحمل  �ل���ق���درة  و���س��ب��اق��ات  ع����ام 
�أن  �إىل  م�����س��ريي��ن  خ���ا����س،  ب�����س��ك��ل 
و�ملدربني  بامل�ساركني  �سم�ه  �هتمام 
و�أع�ساء  �خل��ي���ل  وم��رب��ي  وم����الك 
�إي��ج��اب��ا على  دوم���ا  ينعك�س  �ل��ل��ج��ان 

�مل�����س��ارك��ني وح��م��ا���س��ه��م، ف��ي��م��ا عرب 
ع��دد م��ن �ل��ف��ر���س��ان �ل��ذي��ن �سارك�� 
�سرورهم  ع���ن  �ل���ي����م  ���س��ب��اق��ات  يف 
�أهم  �إن  وق��ال����  و�ل��ت��اأه��ل،  بامل�ساركة 
ذلك  ه���  �مل�ساركة  على  ي�سجعنا  م��ا 
ل�سم�  �لكبرية  و�ل��رع��اي��ة  �له��ت��م��ام 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ 
رك�ب  و�سباقات  �لفرو�سية  لريا�سة 
من  عدد  و�أو�سح  و�لتحمل،  �لقدرة 
�لفر�سان و�لفار�سات �أن قرية ب�ذيب 
تقدمه  مب��ا  تتميز   للقدرة  �لعاملية 
فر�سة  ت�سكل  وق��نني  خدمات  من 

�خليل،  على  و�حل��ف��اظ  للتعلم  لهم 
م�سريين �إىل �أن قرية ب�ذيب تتميز 
تعتمدها   طبيعية   م�سار�ت  ب�ج�د 
للفار�س  �ل�سباقات، ت�سكل حتديا  يف 
لكي يتكمن من �مل��زنة بني �ل�سرعة 
و�أ�ساد  و�حلفاظ على �سحة �خليل، 
لرك�ب  ب���ذي��ب  ب��ربوت���ك��ل  �جلميع 
يق�د  �ل�������ذي  و�ل���ت���ح���م���ل  �ل�����ق�����درة 
وي�سكل  �لفرو�سية  ريا�سة  م�ستقبل 
ريا�سة  �إىل  وي��ه��دف  ر�ئ��ع��ة  جت��رب��ة 
�لفر�سان وف��ن رك�ب  �أخ��الق  حتمل 

�خليل.

•• االإمارات العربية املتحدة - الفجر

�ل�سم�  ل��ت���ج��ي��ه��ات ���س��اح��ب  ت��ن��ف��ي��ذ�ً 
مكت�م  �آل  ر����س��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
�هلل”  “رعاه  دب�����ي  ح���اك���م  �ل����������زر�ء 
�لي�م  ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إط����الق م���ب���ادرة  يف 
خمتلف  يف  �ل�����ط����ن����ي  �ل����ري����ا�����س����ي 
�إمار�ت �لدولة حتت �سعار “�لإمار�ت 
�لت�سامح  ع��ام  ومبنا�سبة   ، جتمعنا” 
�أط����ل����ق ن������ادي �لإم����������ار�ت ع�������دد�ً من 
�سهدها  و�لتي  �لريا�سية  �لفعاليات 
رئي�س  �ل�����س��م�����س��ي  ح�����س��ن  حم���م����د 
وحممد  �ل������ن������ادي  �إد�رة  جم���ل�������س 
����س��م��اع��ي��ل �ل��ع������س��ي رئ��ي�����س جمل�س 
و�أع�ساء  �لإم���ار�ت  ن��ادي  �سركة  �إد�رة 

�لإد�ري����ة  و�لأج���ه���زة  �لإد�رة  جمل�س 
�لدو�ئر  وممثلي  و�لالعبني  و�لفنية 
و�مل�ؤ�س�سات �حلك�مية و�أفر�د �ملجتمع.  

حيث �أقيمت فعاليات كثرية ومتن�عة 
وترفيهية  ريا�سية  فعالية   25 عدد 
و�إعجاب  ��ستح�سان  نالت  وجمتمعية 

م�ساركة  �إىل  ي��دع���  ك��ن���ع  �حل�����س���ر 
مبمار�سة  �لن������دم������اج  يف  �جل���م���ي���ع 
�ل���ري���ا����س���ة و�ل���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى �أث���ره���ا 

، وقد  �ل��ف��رد  ع��ل��ى �سحة  �لإي��ج��اب��ي 
����س���ارك خ��الل��ه��ا ج��م��ي��ع �حل�������س����ر . 
و�أكد حمم�د �ل�سم�سي رئي�س جمل�س 

�مل�ساركة  على  �لنادي  حر�س  �لإد�رة 
�ملجتمعية  و�ملنا�سبات  �لفعاليات  يف 
و�ل�طنية و�لتي ت�سهم يف رفع م�ست�ى 

يف  �ملجتمع  لأف��ر�د  و�لتثقيف  �ل�عي 
�لد�ئم  و�سعيها  �هتمامها  �إىل  �إ�سارة 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �ل��ت�������س��ل ، م��ع��رب��اً عن 

�سعادته مب�ساركة �جلميع وحما�سهم 
 . للمجتمع  �لر�سالة  نقل  يف  �لكبري 
�إ�سماعيل  ت��ق��دم حم��م��د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�لع��سي رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�سركة 
���س��ارك و���س��اه��م يف  ل��ك��ل م��ن  بال�سكر 
�إجناح فعاليات �لنادي . هذ� وتقدمت 
�إد�رة �لنادي بخال�س �ل�سكر للجهات 
ر�أ���س �خليمة  د�ئ��رة حماكم  �مل�ساركة 
و�ل�سرطة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  و�ل�������س���رط���ة 
�لن�سائية  و�ل�������س���رط���ة  �ل�����س��ي��اح��ي��ة 
ومركز �سباب �لغيل و�لهالل �لأحمر 
�لهمم  ر�أ�س �خليمة لأ�سحاب  ونادي 
�لريا�سي  نيروجني  ون��ادي  وتكاتف 
و�لنادي  �لإم����ار�ت  ب��ري��د  وجمم�عة 
يف  �ساهم��  ممن  وغريهم  �ل�س�د�ين 

�إجناح �لفعاليات.

مب�صاركة نحو 480  فار�صا

اختت���ام �سباق���ات بوذي���ب التاأهيلي���ة لرك���وب الق���درة والتحم���ل 

نادي الإمارات يختتم فعاليات متنوعة تزامنًا مع اليوم الريا�سي الوطني

مهرج���ان ك���روي للفتي���ات احتف���اًل بالي���وم العامل���ي للم���راأة

•• دبي - الفجر:

 ت�ج �ل�سيخ �حمد بن حمد�ن بن حممد �آل نهيان 
رئ��ي�����س جل��ن��ة �ل��ك��اي��ت ���س��ريف وجل��ن��ة �لإم�����ار�ت 
للتجديف و�لتزحلق على �ملاء �أبطال �لي�م �لأول 
دبي  بط�لة  م��ن  �لثانية  �جل���ل��ة  مناف�سات  م��ن 
�أحد�ثها  ج��رت  و�ل��ت��ي  ���س��ريف  للكايت  �ملفت�حة 
يف ���س��اط��ئ )ن�����س��ن��ا���س( ب��ج��م��ري�. و�أق���ي���م �حلدث 
�لكبري �لذي  نظمه نادي دبي �لدويل للريا�سات 
�لريا�سي  �لي�م  فعاليات  مع  بالتز�من  �لبحرية 
يف  �لبحرية  �ل�سباقات  روزن��ام��ة  و�سمن  �ل�طني 
مب�ساركة    2019-2018 �ل��ري��ا���س��ي  �مل������س��م 

و��سعة من حمبي هذه �لريا�سة �للذين �ظهرو� 
)فري  �حل��ر  �ل�ستعر��س  فئة  ر�ئ��ع��ة يف  م��ه��ار�ت 
�ستايل( وتابع �ملناف�سات �لتي جرت على فرتني 
نائب  باحلبالة  نا�سر  علي  وم�سائية  �سباحية 
رئي�س جمل�س �إد�رة نادي دبي �لدويل للريا�سات 
�ل��ب��ح��ري��ة وه����زمي حم��م��د �ل��ق��م��زي م��دي��ر �إد�رة 
�ل�����س��ب��اق��ات و�ل��ل��ذي��ن ق��ام���� ب��ع��د ن��ه��اي��ة �ل�سباق 
ب��ت��ت���ي��ج �لأب���ط���ال ب��رف��ق��ة رئ��ي�����س جل��ن��ة �لكايت 
�سريف وجلنة �لإمار�ت للتجديف و�لتزحلق على 
�ملاء و�سهد �ملناف�سات �لتي ��ستمتع بها �حل�ر من 
على �ل�ساطئ �ملفت�ح تاألق بطلنا  وجنم �ملنتخب 
�ل�طني �ملت�سابق رقم 70 حممد عبيد �ملن�س�ري 

و�لذي ت�سدر فئة �مل��طنني حمققا �ملركز �لأول 
بجد�رة ومتف�قا على زمالئه يف �ملنتخب �ل�طني 
�لثنائي �ملت�سابق رقم 55 ر��سد �لفال�سي )�لثاين( 
و�ملت�سابق رقم 75 �سامل ر��سد )�لثالث( ويف فئة 
�مل�سنف   40 رق����م  �مل��ت�����س��اب��ق  �مل��ح��رف��ني مت��ك��ن 
ب��اول �سريين من  �لفرن�سي   �لعامل  5 على  رق��م 
 66 رق��م  �ملت�سابق  حل  فيما  �لأول  �ملركز  �ن��ت��ز�ع 
�ل�سريلنكي د�نيل �ني�سكا يف �ملركز �لثاين وح�سل 
�ملت�سابق رقم 62 �لربيطاين ل�ي�س كريغ ديفيز 
�لنا�سئني  مناف�سات  و�سهدت  �لثالث.  �ملركز  على 
رجال تاألق �ملت�سابق رقم 74 �لربيطاين �ملقيم يف 
دبي هاري ر��سيل و�لذي تف�ق على �ملت�سابق رقم 

11 �له�لندي  ويليامز هان�س و�لذي �حتل �ملركز 
�لثاين فيما حل ثالثا �ملت�سابق رقم 73 �لفرن�سي 
�ليك�س �ن�سيدي. ولدي �لنا�سئات تاألقت �ملت�سابقة 
رقم 12 �لربيطانية �سار� دوغال�س �لتي �نفردت 
�ملت�سابقة  على  متقدمة  �لأول  و�ملركز  بال�سد�رة 
رقم 16 �ملالدويفية ناتاليا تريمريكان �لتي حلت 
�لفنزويلية   52 رقم  و�ملت�سابقة  �لثاين  �ملركز  يف 

�آنا �ساحبت �ملركز �لثالث.

 درع 
قدم �ل�سيخ �حمد بن حمد�ن بن حممد �آل نهيان 
رئ��ي�����س جل��ن��ة �ل��ك��اي��ت ���س��ريف وجل��ن��ة �لإم�����ار�ت 

ل��ل��ت��ج��دي��ف و�ل��ت��زح��ل��ق ع��ل��ى �مل����اء درع����ا تكرمييا 
للريا�سات  �ل���دويل  دب��ي  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  �إىل 
�ل��ب��ح��ري��ة ت�����س��ل��م��ه ع��ل��ي ن��ا���س��ر ب��احل��ب��ال��ة نائب 
رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي تقدير� مل��قف �لنادي 
ودع���م���ه لأن�����س��ط��ة رئ��ي�����س جل��ن��ة �ل��ك��اي��ت �سريف 
�ملاء  على  و�لتزحلق  للتجديف  �لإم����ار�ت  وجلنة 
�ملفت�حة  دب��ي  بط�لة  �سمن  ج�لتني  تنظيم  يف 
للكايت �سريف. وحر�س �ل�سيخ �حمد بن حمد�ن 
�سريف  �لكايت  رئي�س جلنة  نهيان  �آل  بن حممد 
�ملاء  على  و�لتزحلق  للتجديف  �لإم����ار�ت  وجلنة 
دبي  ن��ادي  �أ�سرة  �إىل  �جلزيل  �ل�سكر  ت�جيه  على 
�لدويل للريا�سات �لبحرية على �لتنظيم �لر�ئع 

للحدث و�لذي �أقيم بالتز�من مع فعاليات �لي�م 
من�ها  و�جلمعة-  -�خلمي�س  �ل�طني  �لريا�سي 
تقام  �لتي  �لفعاليات  �أف�سل  يعد  �حل��دث  �أن  �إىل 
�لكايت  جلنة  رئي�س  و�أو���س��ح  �مل��سم.  م��د�ر  على 
و�لتزحلق  للتجديف  �لإم������ار�ت  وجل��ن��ة  ���س��ريف 
على �ملاء �أن جلنته تطمح لت��سيع قاعدة �لأجندة 
على  �ملناطق  من  �لكثري  يف  �ملتن�عة  و�لبط�لت 
ب��ع��د �لنجاحات  �ل���دول���ة وذل���ك  ���س����ح��ل  �م���ت���د�د 
�أقيمت  �لتي  ل��الأح��د�ث  حتققت  �لتي  �ملت���سلة 
�لذي  �لكبري  ب��ال��دور  م�سيد�  ودب���ي  �أب���ظ��ب��ي  يف 
للريا�سات  �لرويج  يف  �لدولة  يف  �لأندية  تلعبه 

�لبحرية.

اأحمد بن حمدان يتوج االأبطال وي�صيد بالتنظيم

املن�س����وري يتاأل����ق يف اأول اأي����ام دب����ي للكاي����ت بيت�����ض
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الفجر الريا�ضي

حقق ميخا هامبليت�ن لعب �لر�يثل�ن �لذي مثل دولة 
 2019 للر�يثل�ن  �لعاملية  �سمان  بط�لة  يف  �لإم���ار�ت 
�لذهبية يف مناف�سات  �مليد�لية  �لتي �نطلقت �سباح �م�س 
تر�يثل�ن فئة �لأوملبياد �خلا�س �لألعاب �لعاملية “ �أب�ظبي 

.»2019
 - يا�س  مر�سى  حلبة  يف  �أقيمت  �لتي   - �لبط�لة  و�سهدت 
تناف�سا حمتدما بني �لريا�سيني �مل�ساركني بفئة �لأوملبياد 

�أُدرج��ت هذ� �لعام لأول مرة يف تاريخ  �خلا�س �لفئة �لتي 
بط�لة �سمان �لعاملية للر�يثل�ن .

و�سهد حدث �لي�م ت�سلم �أول ميد�لية ر�سمية لهذه �لفئة.. 
�لهمم  �أ���س��ح��اب  م��ن  ريا�سيا   33 �لبط�لة  و��ستقطبت 
َقدم�� من 14 دولة للمناف�سة يف تر�يثل�ن 2019 �لتي 
�لدر�جات  رك���ب  و  م��ر�   77 م�سافة  �ل�سباحة  ت�سمنت 
 5 �ل��ه����ئ��ي��ة م�����س��اف��ة 20 كيل� م���ر� و �جل���ري م�����س��اف��ة 

كيل�مر�ت.
بالف�ز  �سعادته  ع��ن  هامبليت�ن  ميخا  �ل��الع��ب  و�أع����رب 
لأول  �أ�سيفت  �لتي  �لأوىل  للم�سابقة  �لذهبية  بامليد�لية 

مرة يف هذه �لبط�لة �لعاملية.
وعرب عن فخره بتمثيل دولة �لإم��ار�ت و�إ�سافة �إجناز�ت 
ريا�سية ي�سجلها �لتاريخ معربا عن �أمله يف �أن يك�ن ف�زه 

ملهًما جلميع �لريا�سيني من �أ�سحاب �لهمم.

الإمارات تفوز مبيدالية ذهبية يف بطولة 
ترايثلون فئة اأ�سحاب الهمم

يخ��س مان�س�سر �سيتي �ملت�سدر وحامل �للقب �مل��سم �ملا�سي وو�سيفه ليفرب�ل 
�لقدم  لكرة  �إنكلر�  بط�لة  �لثالثني من  �ملرحلة  �سهلتني يف  مبار�تني 
عندما ي�ست�سيفان و�تف�رد وبرينلي ت��ليا، يف حني تربز �مل��جهة بني 
�ملر�كز  �أح��د  �حتالل  على  �سر�عهما  يف  ي�نايتد  ومان�س�سر  �أر�سنال 

�مل�ؤهلة �ىل دوري �أبطال �أوروبا.
على ملعب “�أنفيلد”، يخ��س ليفرب�ل �آخر جتربة له قبل 
�إيابا يف بافاريا  م��جهة بايرن مي�نيخ 
ي�ستطيع  ل  ب���اأن���ه  ي�����درك  وه����� 
نقطة  �أي  بفقد�ن  �لتفريط 
�ل�سد�رة  ع��ن  ت��ن��ازل  �ن  بعد 
يف  ب�سق�طه  �سيتي  ل�سالح 
�إيفرت�ن  �لتعادل مع جاره  فخ 
يف درب����ي م��ري���س��ي�����س��اي��د. و�أه����در 
�ست  �آخ������ر  يف  ن���ق���اط   8 ل���ي���ف���رب����ل 
مباريات بتعادله يف �أربع منها ما �سمح 
نقطة  بفارق  منه  �ل�سد�رة  بانتز�ع  ل�سيتي 
و�حدة. لكن مدرب ليفرب�ل �لأملاين ي�رغن كل�ب �أعرب 
عن ثقته بقدرة فريقه على �ح��ر�ز لقبه �لأول يف �لدوري 
ل  باإيجابية،  �لأم����ر  �ىل  “ننظر  بق�له   1990 ع��ام  منذ 
ميكن �ل �ن نك�ن كذلك. ثمة �لعديد من �ملباريات �لقادمة. 
ما جعلنا ن�سل �ىل ما و�سلنا �ليه ه� ثبات م�ست�ى �ل�سبان. 
من �ل�سعب �لف�ز علينا وه� �أمر مهم جد� يف كرة �لقدم«. 
ما  وغالبا  ل��دي،  م�سكلة  فال  �لفر�س  ن�سنع  “طاملا  و�أ�ساف 
ننهيها �ل يف م��جهة �إيفرت�ن لأننا مل نكن م�فقني«. و�أو�سح 
“بطبيعة �حلال، تغريت �لدينامية بع�س �ل�سيء حاليا، فنحن 
يف �ملركز �لثاين وهم )مان�س�سر �سيتي( يف �ل�سد�رة. �مل��سم مل 
ينته بعد ولن ن�ست�سلم«. و�لأمر �لذي يقلق كل�ب بع�س �ل�سيء 
لثالثي  �لهج�مية  �لفعالية  ت��ر�ج��ع  ه���  �لأخ����رية  �لآون����ة  يف 
روبرت�  و�لرب�زيلي  �سالح  حممد  �مل�سري  من  �مل�ؤلف  �ملقدمة 
فخ  يف  �لفريق  �سقط  حيث  مانيه  �سادي�  و�ل�سنغايل  فريميني� 
�ل�سلبي مع مان�س�سر ي�نايتد وبايرن مي�نيخ ذهابا يف  �لتعادل 

ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا بالإ�سافة �ىل �يفرت�ن.
م�ساركة  ب�سرورة  �أولدريدج  ج�ن  �ل�سابق  ليفرب�ل  هد�ف  وطالب 
�جلناح �ل�س�ي�سري �ل�سريع �سريد�ن �ساكريي يف �نتقاد مبطن لكل�ب 
�إيفرت�ن،  �سد  �لحتياطيني  �لالعبني  مقاعد  على  به  �حتفظ  �لذي 

�ن  �لطبيعي  �لنتيجة. من  �مل�ساركة وتغيري  “�نه لعب ي�ستطيع  �ل�سدد  وقال يف هذ� 
يت�ساءل �أن�سار �لفريق عدم م�ساركته م�ؤخر� بعد �ن كان خيار� ر�ئعا يف �لق�سم �لأول من 

�لدوري«. و�أ�ساف “�نه ر�بع هد�ف يف �لفريق بعد ثالثي �ملقدمة ونحن يف حاجة �ىل 
�أهد�فه ل �سيما �أن لعبي خط �ل��سط يف �لفريق ل ي�سجل�ن كثري� من �لأهد�ف«. 

وياأمل مان�س�سر �سيتي يف �ملحافظة على �ملركز �لأول عندما ي�ست�سيف و�تف�رد 
�لذي لقي خ�سارة ثقيلة يف �ل�سمال �لإنكليزي ب�سق�طه �أمام ليفرب�ل بخما�سية 

نظيفة قبل 10 �يام. وتلقى مان�س�سر �سيتي �سربة ق�ية باإ�سابة �سانع �ألعابه 
�لبلجيكي كيفن دي بروين جمدد� بتمزق ع�سلي �سيبعده �أ�سابيع عدة عن 

�ملالعب. وكان دي بروين خا�س 36 من �أ�سل 38 �مل��سم �ملا�سي و�ساهم 
�أما هذ� �مل��سم فلم ي�سارك �ل  ب�سكل كبري يف تت�يج فريقه باللقب، 

يف 7 مباريات بعد �أن �أبعدته ��سابة يف �لركبة عن �ملالعب ح��يل 
�لفريق  م���درب  وي�ستطيع  �مل��ا���س��ي.  �ل��ع��ام  �و�خ���ر  ��سهر  ث��الث��ة 
لأنه  �لأ���س��ا���س��ي��ة  ت�سكيلته  ����س��ر�ك  غ�����ردي����ل  ب��ي��ب  �لإ���س��ب��اين 
تقدم  �ن  بعد  �لأمل���اين  �سالكه  �سد  قاريا  �سهلة  م��ب��ار�ة  يخ��س 
عليه 3-2 يف عقر د�ر �لأخري ذهابا يف ثمن �لنهائي. على ملعب 
�أر�سنال  �لثاأر من مبار�ة  �لم��ار�ت يف �سمال لندن، تف�ح ر�ئحة 
ومان�س�سر ي�نايتد لأن �لثاين �أخرج �لأول من م�سابقة �لكاأ�س 
على �مللعب ذ�ته يف كان�ن �لثاين/يناير �ملا�سي، كما �ن �لنتيجة 
قد تك�ن م�ؤثرة يف ما يتعلق به�ية �لفريق �لذي �سيخ��س دوري 
�أبطال �أوروبا �مل��سم �ملقبل. ويدخل �لفريقان �ملبار�ة على طريف 
نقي�س، فمان�س�سر ي�نايتد يخ��سها منت�سيا بتحقيقه معجزة 
�سفر2-  ملعبه  على  خ�سارته  قلب  عندما  �ل���س��ب���ع  منت�سف 

�أمام باري�س �سان جرمان �لفرن�سي �ىل ف�ز 3-1 يف ملعب بارك 
�أوروب��ا، يف حني �سقط  �أبطال  دي بر�ن�س ليبلغ ربع نهائي دوري 
�أر�سنال بع�سرة لعبني �أمام رين �لفرن�سي 1-3 �خلمي�س يف ذهاب 

ثمن نهائي م�سابقة �لدوري �لوروبي. ويحتل مان�س�سر ي�نايتد 
�ر�سنال  و�ح��دة عن  نقطة  بفارق  نقطة   58 بر�سيد  �لر�بع  �ملركز 

�خلام�س.
ويع�ل ي�نايتد على هد�فه �لبلجيكي روميل� ل�كاك� �لذي �سجل 

�لأخ����رية يف مرمى  �ل��ث��الث  م��ب��اري��ات فريقه  م��ن  ك��ل  ثنائية يف 
�ملباريات  ويف  ج��رم��ان.  و���س��ان  ب��ال���س  وكري�ستا�س  �ساوثمبت�ن 

�سيتي  يلتقي كري�ستال بال�س مع بر�يت�ن، لي�سر  �لخ��رى، 
مع  هادر�سفيلد  ه��ام،  و�ست  مع  �سيتي  ك��اردي��ف  ف�لهام،  مع 
ت�تنهام  مع  �ساوثمبت�ن  �يفرت�ن،  مع  ني�كا�سل  ب�رمن�ث، 

ه�ت�سرب، وت�سل�سي مع ولفرهامبت�ن.

مواجهة مرتقبة بني اأر�صنال ويونايتد 

مهمتان �سهلتان ل�سيتي وليفربول بدوري انكلرتا  

يحاول باري�س �سان جرمان �لنه��س من �سدمته �لأوروبية 
عندما يحل �سيفا على نانت �لي�م �ل�سبت يف �فتتاح �ملرحلة 
�ل��ث��ام��ن��ة و�ل��ع�����س��ري��ن م��ن �ل�����دوري �ل��ف��رن�����س��ي ل��ك��رة �لقدم. 
رفع  ت�خل  ت�ما�س  �لأمل��اين  للمدرب  �ل�حيد  �لهم  و�سيك�ن 
ثمن  �ل���دور  م��ن  �مل��ف��اج��ىء  �خل���روج  عقب  لعبيه  معن�يات 
�لنهائي مل�سابقة دوري �بطال �أوروبا بخ�سارته �أمام مان�س�سر 
بر�ن�س  دي  ب��ارك  ملعب  على  �إيابا   3-1 �لإنكليزي  ي�نايتد 
�أولد  يف  ذه��اب��ا  نظيفة  بثنائية  غاليا  ف���ز�  حقق  ك��ان  بعدما 

تر�ف�رد.
�لتي يق�سى فيها �سان جرمان من  �لثالثة ت��ليا  �ملرة  وهي 
ثمن �لنهائي، ول تز�ل �أف�سل نتائجه بل�غه ن�سف �لنهائي 
�مللكية  �لنهائي يف ظل  رب��ع  �ن��ه مل يتخط  1995، علما  يف 
�لقطرية منذ 2011 على �لرغم من �لأم��ل �لطائلة �لتي 
�أنفقها بحثا عن �ملجد �لقاري، ل�سيما �لتعاقد مع �لرب�زيلي 

نيمار د� �سيلفا وكيليان مبابي مقابل 400 ملي�ن ي�رو.
وعلق رئي�س �لنادي على �لإق�ساء �لأوروب��ي قائال “ل �أفهم 
كيف لعبنا. لدينا كاأ�س فرن�سا و�لدوري �لفرن�سي، ول يجب 
�لق�ل �ن �مل��سم �نتهى. �لأم�ر �سعبة دون �سك وهذ� �سع�ر 
�أجل  ونحلل من  �س�يا  نبقى  �س�يا،  نعمل  �أن  �جلميع. يجب 

�مل�ستقبل«.
وك���ان ب��اري�����س ���س��ان ج��رم��ان يف ط��ري��ق��ه حل��ج��ز ب��ط��اق��ة ربع 
�آر(  �يه  )يف  �لتحكيم  مل�ساعدة  �لفيدي�  تقنية  لكن  �لنهائي، 
�ل�سائع  �ل�قت بدل  ملان�س�سر ي�نايتد يف  �أك��دت ركلة ج��ز�ء 
ب��ع��دم��ا ���س��رب��ت ك���رة �ل��ربت��غ��ايل �ل��ب��دي��ل دي���غ��� د�ل�����ت يد 
فرجمها  كيمبيمبي،  بري�سنيل  �ل�����س��اب  �ل����دويل  �مل���د�ف���ع 
�لدويل مارك��س ر��سف�رد �إىل هدف ثالث للنادي �لإنكليزي 

)90+4( منحه بطاقة �لتاأهل.
“�لقدر.  �إن���ه  م�سيفا  “�سخيفة”،  �لنتيجة  ت���خ��ل  و�ع��ت��رب 
قدمنا لهم هديتني يف �أول �س�ط. �سيطرنا على �ملبار�ة متاما 
يف �أول ن�سف �ساعة. لعبنا بن�عية عالية وذهنية جيدة وكان 
على  ح�سلنا  ملان�س�سر.  �لوىل  �لهدية  بعد  جيد�  فعلنا  رد 
من  ثم  �لثالث.  �أو  �لثاين  �لهدف  ن�سجل  ومل  كثرية  فر�س 
�لثاين ملان�س�سر. �سيطرنا على  �أي فر�سة جاء �لهدف  دون 

�ملبار�ة وكانت نتيجة �سخيفة«.
وعن ما تبقى من �مل��سم، قال ت�خل “ل �أعرف. من �ل���سح 
�أنكم ترغب�ن يف معرفة ما �سيح�سل. ل �أعرف. �أحتاج �إىل ي�م 
�أو ي�مني من �لر�حة. �أريد �لع�دة �إىل �لبيت، عدم �لتحدث، 
عدم �لتفكري. يجب �أن ن���سل ولكن... لي�س �لي�م«. �خلروج 
�لعا�سمة  لفريق  �لثاين  كان  �لعريقة  �لقارية  �مل�سابقة  من 
�أمامه  ويبقى  �لر�بطة،  كاأ�س  لقب  فقد�نه  بعد  �مل��سم  ه��ذ� 
كاأ�س فرن�سا حيث �سيالقي نانت بالذ�ت يف دور �لأربعة يف 2 
�أو 3 ني�سان/�أبريل �ملقبل، و�لدوري �ملحلي حيث يبتعد بفارق 

نقطة عن �أقرب مطارديه ليل مع مبار�ة م�ؤجلة.  17
�لثاين  �إىل ت�سديد �خلناق على ليل  �لثالث  وي�سعى لي�ن 

عندما يحل �سيفا على �سر��سب�رغ �لتا�سع يف بروفة 
�لكاتال�ين  �لنادي  مل��جهة  بر�سل�نة  �إىل  رحلته  قبل 

دوري  نهائي م�سابقة  �إي��اب ثمن  �ملقبل يف  �لأرب��ع��اء 
�أبطال �أوروبا )�سفر-�سفر ذهابا(. �س�ير�سد لي�ن 
وتقلي�س  لعبيه  معن�يات  لرفع  �لثالث  �لنقاط 
قمة  تنتظره  �ل���ذي  ليل  ع��ن  نقطتني  �إىل  �ل��ف��ارق 
�لأحد،  �إتيان �خلام�س  �سانت  �أمام م�سيفه  �ساخنة 
�لنقاط �خلم�س  ف��ارق  �لأق��ل على  و�حل��ف��اظ على 

�لتي تف�سله عن مر�سيليا �لر�بع و�لذي يلتقي 
ج��اره ني�س �لأح��د �أي�سا يف م��ب��ار�ة ل 

ني�س  ك����ن  �سع�بة  م��ن  تخل� 
�ملر�كز  على  ب���دوره  يناف�س 

تف�سله  ح��ي��ث  �لأوروب���ي���ة 
عن  ف����ق����ط  ن����ق����اط   4

مر�سيليا.
فريقا  وي����رب���������س 
ري����ن���������س �ل���������س����اد�����س 
�ل�سابع  وم���ن��ب��ل��ي��ي��ه 
و�سانت  مب��ر���س��ي��ل��ي��ا 
�إت����ي����ان ع��ن��دم��ا يحل 
على  ����س���ي���ف���ا  �لأول 

ع�سر  �لتا�سع  دي��ج���ن 
�ل�سبت  �لأخ������ري  ق��ب��ل 
وي�����س��ت�����س��ي��ف �ل���ث���اين 

ع�سر  �ل����ث����اين  �أجن����ي����ه 
�لأحد.

�ملركز  ري���ن�������س  وي���ح���ت���ل 
وم�نبلييه  �ل�������س���اد����س 

نقطتني  ب��ف��ارق  �ل�����س��اب��ع 
عن  ت������ل����ي����ا  ن�����ق�����اط  و3 

ونقطتني  ونقطة  مر�سيليا، 
عن �سانت �إتيان.

�أميان  �أي�سا  �ل�سبت  ويلعب 
�ل�سابع ع�سر مع نيم �حلادي 
ع�سر، وم�ناك� �ل�ساد�س ع�سر 
ع�سر،  �ل���ث���ال���ث  ب��������ردو  م����ع 

�خلام�س  ت����ل����ز  و�لأح������د 
�لأخري،  غانغان  مع  ع�سر 

كاين  م��ع  �لعا�سر  وري���ن 
�لثامن ع�سر.

يحل �صيفا على نانت اليوم 

�سان جرمان للنهو�ض من �سدمته الأوروبية حمليا 
��ستعاد ميل�وكي باك�س ت��زنه عندما �أكرم وفادة �سيفه 
�إنديانا باي�سرز 117-98 يف دوري كرة �ل�سلة �لأمريكي 
يف  �لأم��ل  ليكرز  �أجنلي�س  ل��س  فقد  فيما  للمحرفني، 
جنمه  لعب  وقت  تقلي�س  فقرر  �لإق�سائية  �لأدو�ر  بل�غ 

ليربون جيم�س.
ويدين ميل�وكي باك�س بف�زه �ل�49 هذ� �مل��سم، و�لأول 
�إىل  �مل��سم،  �لأوىل هذ�  بعد خ�سارتني متتاليتني للمرة 
 29 �سجل  �ل��ذي  �أنتيت�ك�منب�  ياني�س  �لي�ناين  جنمه 
 29 وكري�س ميدليت�ن �ساحب  متابعة،   12 مع  نقطة 

نقطة.
�لأوىل  مبار�ته  غا�س�ل  ب��او  �لإ���س��ب��اين  �لعمالق  و�أن��ه��ى 
�إىل �سف�فه  �ن�����س��م��ام��ه  ب��ع��د  ب��اك�����س  ب���األ�����ن م��ي��ل���وك��ي 
�لأ�سب�ع �ملا�سي قادما من �سان �أنط�ني� �سبريز، بنقطة 

و�حدة مع 5 متابعات يف 11 دقيقة.
خارج  متتاليتني  بخ�سارتني  مني  باك�س  ميل�وكي  وك��ان 
�ملا�سي  �ل�سبت   115-111 ج���از  ي���ت��ا  �أم����ام  ق����ع��ده 
ر�فعا  �مل��ا���س��ي  �لإث���ن���ني   114-105 �سنز  وفينيك�س 

ح�ساده من �لهز�ئم �إىل 16 خ�سارة.
وعزز ميل�وكي باك�س م�قعه يف �سد�رة �لدوري و�ملنطقة 
�أم����ام م���ط���ارده �ملبا�سر  �ن��ت�����س��ار�ت   3 ب��ف��ارق  �ل�����س��رق��ي��ة 

ت�رونت� ر�بت�رز )46 ف�ز� و19 خ�سارة(.
وقال ميدلت�ن “و�جهنا �سع�بات يف �ملبار�تني �لأخريتني 
�أن نحقق هذ�  �ملهم  وك��ان من  تقدمنا،  يف �حلفاظ على 

�لف�ز ونع�د �إىل ما كنا نق�م به«.
نلعب  �أن  فقط  “حاولنا  �أنتيت�ك�منب�  ق��ال  جهته،  من 
�إىل  “عدنا  م�سيفا  �ل�سحيح”،  �مل�سار  �إىل  ونع�د  بق�ة 
ع��اد�ت��ن��ا �ل��ق��دمي��ة وب���د�أن���ا يف �ل��دف��اع وم�����س��اع��دة بع�سنا 

�لبع�س«.
و�سجل مايلز ترينر 22 نقطة و�أ�ساف �لكرو�تي ب�يان 
يجنباه  �أن  دون  ل��ب��اي�����س��رز  نقطة   17 ب���غ��د�ن���ف��ي��ت�����س 
�أن���ه ب��ق��ي ث��ال��ث��ا يف  �خل�����س��ارة �ل�24 يف 66 م��ب��ار�ة ب��ي��د 
ب���ف���ارق ف�����ز ع���ن م���ط���ارده �ملبا�سر  �ل�����س��رق��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 

فيالدلفيا �سفنتي �سيك�سرز.
وكان �إنديانا باي�سرز خ�سر يف كان�ن �لثاين/يناير �ملا�سي 
يف  �لإ�سابة  ب�سبب  �أولديب�  فيكت�ر  �ألعابه  �سانع  جه�د 
�مل��سم  نهاية  حتى  �ملالعب  عن  �ستبعده  �ليمنى  قدمه 

بعدما خ�سع لعملية جر�حية.
وتعر�س �ولديب� �مل�ل�د لأب �سري�لي�ين و�أم نيجريية، 
لال�سابة عندما كان يد�فع عن منطقة فريقه يف وجه 
من  �لثاين  �لربع  نهاية  يف  �سياكام  با�سكال  �لكامريوين 
ت���رون��ت��� ر�بت�رز  ب��اي�����س��رز ع��ل��ى  �مل���ب���ار�ة �ل��ت��ي ف���از فيها 
�أف�سل  ه���  ع��ام��ا   26 �ل��ب��ال��غ  و�أولدي���ب����   .106-110

م�سجل لباي�سرز مبعدل و�سطي 19،2 نقطة يف �ملبار�ة 
مع 5،6 متابعات و5،2 مترير�ت حا�سمة.

ويف مبار�ة ثانية، �نتزع �أوكاله�ما �سيتي ثاندر ف�ز� ثمينا 
من م�سيفه ب�رتالند تر�يل باليزرز 129-121 بعد 
بف�سل جنميه   )113-113 �لأ�سلي  )�ل�قت  �لتمديد 

ر��سل و�ستربوك وب�ل ج�رج.
 6 بينها  متابعات   7 م��ع  نقطة   37 و���س��ت��ربوك  و�سجل 
دفاعية و3 مترير�ت حا�سمة، و�أ�ساف ج�رج 32 نقطة 
مع 14 متابعة بينها 12 دفاعية و6 مترير�ت حا�سمة.

وك���ان���ت ن��ق��ط��ة �ل��ت��ح���ل يف �مل���ب���ار�ة ط���رد لع���ب �رتكاز 
ن�ركيت�س  ي��سف  �لب��سني  ب��الي��زرز  ت��ر�ي��ل  ب���رت��الن��د 
ل��ي��ع��اين ف��ري��ق��ه يف �ل�س�ط  �ل����ق���ت �لأ���س��ل��ي  ن��ه��اي��ة  يف 
�لإ�سايف ويكتفي بت�سجيل 8 نقاط فقط مقابل �ل�سعف 

لل�سي�ف.
 10 بينها  �ملتابعات )17  تاألق يف  �ل��ذي  ن�ركيت�س  وك��اد 
ي�ستبك  حا�سمة(  مت��ري��ر�ت  و3  نقطة   13 م��ع  دفاعية 
بالأيادي مع و�ستربوك قبل �أن يطرد بعد م�سادة مع ب�ل 

ج�رج.
ليالرد  د�م��ي��ان  ب��الي��زرز  تر�يل  ب�رتالند  جناح  وفر�س 
نف�سه جنما للمبار�ة بت�سجيله 51 نقطة مع 9 مترير�ت 
ت��ليا  �لثانية  �خل�سارة  فريقه  يجنب  �أن  دون  حا�سمة 
و�لثالثة يف �ملباريات �لأرب��ع �لأخ��رية. و�أ�ساف �سي جاي 

ماك�ل�م 25 نقطة.
وف�س �وكاله�ما �سيتي �سر�كة �ملركز �لثالث يف �ملنطقة 
 65 يف  �ل�40  ف���زه  حقق  بعدما  ب�رتالند  مع  �لغربية 
ل�سريكه  م��ب��ار�ة   65 يف  �ل�26  �خل�����س��ارة  مقابل  م��ب��ار�ة 

�ل�سابق.
وقال و�ستربوك “كانت مبار�ة ق�ية يف م�ست�ى مباريات 
�ل��ف��رة من  �إن���ه ف���ز مهم يف ه��ذه  �لأدو�ر �لإق�����س��ائ��ي��ة، 

�مل��سم«.
مل يخرج ل��س �أجنلي�س ليكرز ر�سميا من �سباق �ملناف�سة 
لكن  �أوف(  )ب��الي  �لإق�سائية  �لأدو�ر  �إىل  �لتاأهل  على 
م�س�ؤوليه مل يع�دو� ي�ؤمن�ن بحظ�ظه وقررو� �خلمي�س 
م���ن خالل  “�مللك” ل���ي���ربون ج��ي��م�����س  �إر�ح������ة جن��م��ه��م 

تقلي�س وقت لعبه يف �ملباريات �ملتبقية من �مل��سم.
“�إي  ل���ك و�ل��ت���ن يف ت�سريح لقناة  وق��ال م��درب ليكرز 
�إ�س بي �إن” �لأمريكية “�ساأحتكم يف وقت لعبه من �لآن 

ف�ساعد�«.
ت��سل  �سب�رت�س”،  “ياه�  �ملتخ�س�س  �مل���ق��ع  وبح�سب 
م�س�ؤول� ليكرز وحميط �مللك جيم�س �إىل �تفاق يق�سي 
28 و32 دقيقة  ب��ني  �مل��ب��ار�ة  ي��ك���ن وق��ت لعبه يف  ب���اأن 

مقابل معدل 35.6 دقيقة منذ �نطالق �مل��سم.

ميلووكي باك�ض ي�ستعيد توازنه 
وليكرز يفقد الأمل 



عائلة حتب�ض ابنتها يف قف�ض للكالب وتعذبها وجتوعها  
ك�سفت �ل�سلطات يف ولية ج�رجيا �لأمريكية عن تفا�سيل جرمية 
قتل مروعة �رتكبتها عائلة بحق �بنتها �ملر�هقة، �لتي ت�فيت بعد 
للكالب، حمرومة  د�خل قف�س  عا�ست فرة ط�يلة حمب��سة  �أن 

من �لطعام، وتتعر�س للتعذيب.
وعرثت �ل�سلطات �لأمريكية على جثة ماري كروكر، �لبالغة من 
�لعمر 14 عاما، مدف�نة يف حديقة منزل عائلتها، �إىل جانب جثة 

�أخيها �لأكرب، �لذي مل تت�سح بعد مالب�سات وفاته.
ج�رجيا  ب���لي��ة  �إفينغهام  مقاطعة  يف  �ملحكمة  وث��ائ��ق  وك�سفت 
�لأمريكية، �أن 5 من �أفر�د عائلة ماري، �سارك�� يف تعذيبها، عقابا 
�أو  �لتمارين  ممار�سة  مثل  معينة،  ب��اأم���ر  قيامها  ع��دم  على  لها 
�أو ل�سرقتها �لطعام. وكانت عائلة ماري  �لقيام ب��جبات منزلية، 
�لحيان،  معظم  يف  مالب�س  دون  للكالب،  قف�س  يف  حب�ستها  ق��د 
�إىل طعامها يف  �أ�سافت م��د� لذعة  وحرمتها من �لطعام، بينما 
حال تقدميه، كي ل تتمكن من �أكله، ح�سب ما ذكر م�قع "مرو" 
�لربيطاين. كما حرمت �ملر�هقة من �ل�ستحمام، �إذ كانت عائلتها 
جت��ر �ل��ق��ف�����س �إىل �حل��م��ام و�لك��ت��ف��اء ب��ر���س��ه��ا ب��امل��اء وه���ي د�خل 
�إىل وفاة ماري غري  �أدى  �ملبا�سر �لذي  �ل�سبب  �لقف�س. ول يز�ل 
و��سح، لكن �ل�سلطات عرثت على جثتها يف حديقة منزل �لعائلة، 
�إىل جانب جثة �أخيها �لأكرب �إل�ين "16 �سنة". و�تهمت �ل�سلطات 
منهم  وقتلها،  تعذيبها  يف  بامل�ساركة  م���اري،  عائلة  �أف���ر�د  م��ن   5
وقد  للعائلة.  �آخر  وقريب  و�سديقها،  وو�لدتها  وزوجته،  و�لدها 
عرثت �ل�سلطات على �س�رة ملاري وهي عارية يف �لقف�س، يف هاتف 

و�لدها، وذلك قبل �أيام من مقتلها يف �أكت�بر من عام 2018.

وقع يف �سرِّ اأعماله لتهجمه على م�سنة
�حر�م �لأم و�جب حتى على �لغرباء، فال يحق لأي كان �أن ي�سيء 

�إليها، خ�س��سا �إذ� كانت طاعنة يف �ل�سن �أو تعاين من �ملر�س.
فقد �أظهرت لقطات من كامري� مر�قبة رجال يلكم �سابا فيطرحه 
و�لدة  �إىل  �ل�ساب  �أ�ساء  �أن  بعد  �حل��ر�ك،  يقدر على  �أن  دون  �أر�سا 
ميل"  "ديلي  �سحيفة  ذك���رت  م��ا  بح�سب  عليها،  وتهكم  �ل��رج��ل 
كان  �سديقه،  برفقة  وك��ان  �ل�ساب،  �أن  �أي�سا  �ملثري  �لربيطانية. 
متالزمة  م��ن  ت��ع��اين  �ل�سن،و�لتي  يف  �لطاعنة  �مل���ر�أة  �إىل  ي�سيء 
�لأمل �لع�سلي �ملتف�سي �أو �لفيربومالغيا، كان يقف على باب منزل 
�ملر�أة. و�أظهرت �للقطات �ملر�أة وهي تقف مع حفيدتها �لر�سيعة يف 

�لعربة على مدخل منزلها يف ميدلزب�ره، مع �سابني.
بعد قليل و�سلت �سيارة، وقفز منها رجل بعد �أن ر�أى �ل�سابني وهما 

ي�سخر�ن من �ملر�أة، �لتي تبني �أنها و�لدته.
و�سارع �لبن، �لذي كان عائد� �إىل �ملنزل بعد �أن �نتهى من ح�سة 
وه�  �أحدهما  تقدم  �أن  بعد  �ل��د�خ��ل  �إىل  �ل��ق��دم،  ك��رة  يف  تدريبية 
باإ�سقاطه  �نتهت  لأحدهما،  لكمة  ف�جه  معه،  يتحدث  �أن  يحاول 
�أر�سا، و�سرخ يف �ل�ساب قائال "كالم فارغ.. يجب عليك �أل تتحدث 

مع و�لدتي بهذه �لطريقة".
�أن  وي��ب��دو  وق�تها،  �ل�سربة  ه���ل  م��ن  �لأر����س  على  �ل�ساب  وظ��ل 
�ملنزل يف تلك  نائما يف  ك��ان  �ل��ذي  �لأك��رب،  �سقيقه  �أيقظ  �ل�سر�خ 
�للحظة. و�س�هد �لأخ �لأكرب وه� يجر �ل�ساب �مللقى على �لأر�س 

�إىل خارج باحة �ملنزل، فيما �سحل بنطاله �إىل ما دون �لركبتني.
وقال �سقيقهما �لثالث، �لذي مل يكن م�ج�د يف �ملنزل يف �لأثناء 
�لكرة ليجد  �لتدريب على  �نتهى من  �أن  "لقد و�سل �سقيقي بعد 
�سابني يهدد�ن و�لدتي ويحاولن �لدخ�ل �إىل �ملنزل، فيما حتاول 

�أمي �أن تقنعهما بالذهاب من دون جدوى".
و�أ�ساف "�هلل �أعلم ماذ� كان �سيح�سل ل� مل يكن �أحد� يف �ملنزل يف 

تلك �للحظة؟".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

املظاهر خداعة.. �سدمة ليلة العمر
�أو �سهري�ت يف �أنحاء �لعامل، ون��ادر� ما نر�هن من دون  كثري� ما يقع ب�سرنا على �س�ر مثرية لفنانات �أو جنمات 
�لعر�س،  ليلة  يف  خ�س��سا  بالنف�س  وبالثقة  بجمالهن  ي�سعرن  �أن  �لن�ساء  كل  على  ينبغي  ولكن  جتميل.  �أو  مكياج 
بح�سب ما ذكرت �سحيفة "مريور" �لربيطانية. فنان �ملكياج و�لتجميل �آربر بيتيك متخ�س�س يف �ملظهر �لدر�مي 
�ملثري، وتعك�س �س�ره للفتيات �ملقبالت على �لزو�ج قبل وبعد �ملكياج �حلقيقة �لب�سيطة و�ملده�سة، وبالتاأكيد �لفرق 

"�لهائل" �لذي ميكن للتجميل و�ملكياج �إحد�ثه.
ها �جلزء �لأهم يف تلك  ويف ليلة �لعر�س، عادة ما ينظر �لنا�س �إىل �ملالب�س وث�ب �لعرو�س و�إىل ت�سفيفة �ل�سعر بعدِّ
�لليلة، لكن رمبا يك�ن دور �ملكياج ه� �لأكرب يف �إحد�ث �لفارق "�لرهيب" كما يف �س�ر قبل وبعد �لتي نفذها �لفنان 

بيتيك.
ويف حني تف�سل �لبع�س منهم �أن تك�ن قريبة من نف�سها من دون �أن ت�سيف مل�سات جمالية تبعدها عن �س�رتها 
�حلقيقية، متيل �أخريات �إىل "�لنقالب" �لكبري و�إحد�ث فارق مذهل ل�جهها و�س�رتها من دون �أن تخ��س عمليات 

جتميل قد تف�سد مظهرها لالأبد كما يف بع�س �حلالت �لتي تن�سر و�سائل �لإعالم �لغربية ق�س�سها.
ويعتقد فنان �ملكياج بيتيك �أن ليلة �لعر�س �أو �لليلة �لكبرية تقت�سي حت�ل كامال يف �لعرو�س، لتظهر ب�س�رة "ل 
ت�سدق" بالفعل. و�أجنز بيتيك ما يزيد على 100 مكياج للمقبالت على �لزو�ج، ون�سر �س�رهن قبل وبعد �ملكياج 
فكانت �لنتيجة �ملذهلة.  وقال بيتيك �إنه عندما يلتقي "ربائنه" فاإن �أول �س�ؤ�ل يطرحه عليهن "ما طبيعة �ملنا�سبة 

�لتي �ستتربجني من �أجلها؟"
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بعد 128 عاما.. ح�سم نهائي جلدل ورق التواليت
128 عاما، ح�سمت منظمة  يزيد على  ما  ��ستمر منذ  وبعد جدل  �أخ��ري�، 
ذكرت  ما  بح�سب  مكانها  يف  �لت��ليت  ورق  لفافة  و�سع  كيفية  �أ�سر�لية 

�سحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.
و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن �جلدل �مل�ستمر منذ عق�د كان حمتدما ح�ل ما 
�إذ� كانت �للفافة يجب �أن ت��سح بحيب يك�ن �ل�رق يف �لأعلى �أم يف �لأ�سفل. 
ح�سم  م��ن  بامل�ستهلكني  �ملعنية  �لأ���س��ر�ل��ي��ة  "ت�س�ي�س"  جمعية  ومتكنت 
�أن تك�ن  �أنها يجب يجب  �أما �جل��ب �لنهائي فه�  �جلدل �ملحتدم �أخري�، 
لفافة ورق  �خ��ر�ع  ب��ر�ءة  "ت�س�ي�س" عرثت على  لالأعلى. وكانت جمعية 
�لت��ليت �لتي يع�د تاريخها �إىل نح� 128 عاما، وحتديد� �إىل 15 �سبتمرب 
�لأعلى  يف  �ل���رق  يك�ن  �أن  وه���  �للفافة،  و�سع  كيفية  فيها  تبني   ،1891
ولي�س �لأ�سفل. وجاء يف رد ت�س�ي�س على �جلدل "هنا يف ت�س�ي�س.. نحن ل 
نخ�سى �ل��س�ل �إىل �حلقيقة �ملتعلقة مبخاوف �مل�ستهلك.. ولذلك �سرعنا 
يف ت�فري �إجابة حا�سمة ونهائية ب�ساأن طريقة و�سع لفافة ورق �لت��ليت يف 

مكانها �ملخ�س�س يف �حلمام، وينبغي �أن يك�ن �ل�رق يف �لأعلى".
�أن  هنا  نعلن  فاإننا  �مل�ستهلكني،  من  �ملزيد  خ�سارة  وخ�سية  "لذ�،  و�أ�سافت 

�لأعلى ه� �لطريقة �ل�سحيحة ل��سع لفافة ورق �لت��ليت".
ويبدو �أن كثري� من �لنا�س ي�سارك�ن �جلمعية هذ� �لر�أي، بح�سب �ل�سحيفة 
ن�عان،  �ل��ع��امل  ه��ذ�  �ل��ن��ا���س يف  "�إن  �مل�ستهلكني  �أح���د  وق���ال  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة. 
�لأول ه� �لذي ي�سع �ل�رق �إىل �لأعلى"، فرد عليه �آخر قائال "ثم هناك 
�ل�ح��س". وقال ثالث "فقط �أريد �لتاأكيد على �أنني حيث �أذهب �أحاول �أن 

�أ�ساعد د�ئما بتغيري و�سعية ورق �لت��ليت بحيث تك�ن �إىل �لأعلى".
وقال ر�بع "�لأعلى فك�نها �إىل �لأ�سفل ل ي�سعرين بالر�حة".

ورد خام�س على فكرة �ل�ح��س بالق�ل "�إىل �لأعلى لأنني ل�ست وح�سا".

جامعات ت�سيف املخدارت اإىل مناهجها 
مع تز�يد �ل�ليات �لأمريكية �لتي �سرعت تعاطي �ملاريغ��نا و�لقنب، بد�أ 
مناهجها  �إىل  �ملخدرة  �مل����د  ه��ذه  باإ�سافة  �جلامعية  �لكليات  من  �لعديد 

�لدر��سية.
وت�سري �لأبحاث �إىل �أن �لطلب على �ل�ظائف �ملتعلقة با�ستخد�م �ملاريغ��نا 
�ملنتجات  �إىل مط�ري  و�مل�ست��سفات،  �لدفيئات  بدء�ً من م�سغلي  و�لقنب، 
�سمان  خمترب�ت  ومديري  �لت�س�يق،  يف  و�ملتخ�س�سني  لالأكل،  �ل�ساحلة 
�جل�دة و�لباحثني �ل�سيدلنيني، �سيزد�د �إىل نح� 467 �ألف وظيفة بحل�ل 

عام 2022.
وحتى يف �ل�ليات �لتي ل تز�ل فيها �ملاريغ��نا �لرفيهية غري قان�نية، مبا 
بر�مج  �لكليات  بع�س  �أطلقت  وك�نيتيكت،  وني�جري�سي  ني�ي�رك  ذلك  يف 
در��سية عليها، حت�سباً لإ�سفاء �ل�سرعية عليها، �أو لإعد�د �لطالب لل�ظائف 

يف وليات �أخرى، بح�سب �سحيفة "�أي بي �س" و��سنطن.

كرو دراجون يف 
طريقها اإىل الأر�ض 

�ل���ف�������س���اء كرو  ب��������د�أت ك��ب�����س���ل��ة 
�لأر�س  �إىل  �لع�دة  در�ج���ن رحلة 
�أم�������س �جل��م��ع��ة ب��ع��د جن��اح��ه��ا يف 
�لف�ساء  حم��ط��ة  ع���ن  �لن��ف�����س��ال 

�لدولية.
�لف�سائية  �لكب�س�لة  رحلة  متثل 
غري �ملاأه�لة عالمة بارزة ونقطة 
�لف�ساء  ل�سركة  بالن�سبة  حت����ل 
�لتي ميلكها �إيل�ن ما�سك وبالن�سبة 
للهدف �لذي طال �نتظاره لإد�رة 
�لأمريكية  و�ل��ف�����س��اء  �ل���ط���ري�ن 
رحالت  با�ستئناف  "نا�سا" �ملتعلق 
�لأر��سي  م��ن  �مل��اأه���ل��ة  �ل��ف�����س��اء 
�لأمريكية يف وقت لحق من هذ� 

�لعام.
و�ل��ت��ح��م��ت �ل��ك��ب�����س���ل��ة �ل��ت��ي يبلغ 
حمطة  م�����ع  م�����ر   4.9 ط����ل���ه���ا 
مار�س   3" �لأح�����د  ي����م  �ل��ف�����س��اء 
�نطالقها من  ي���م من  �آذ�ر" بعد 
بفل�ريد�  �لف�سائي  كنيدي  مركز 
ع���ل���ى م�����ن ������س�����اروخ م�����ن ط�����ر�ز 
�ختبار  دم��ي��ة  ح��ام��ل��ة   9 ف��ال��ك���ن 

يطلق عليها ��سم ريبلي.
بت��سيل  در�ج�������ن  ك����رو  وق���ام���ت 
حمطة  �إىل  وم����ع����د�ت  �إم���������د�د�ت 
�ل��ف�����س��اء �ل��دول��ي��ة. وخ���الل فرة 
�إقامتها �لتي ��ستمرت خم�سة �أيام، 
�لأمريكية  �لف�ساء  ر�ئ���دة  �أج���رت 
�لكندي  �لف�ساء  ور�ئ��د  مكلني  �آن 
دي���ف���ي���د �����س����ان ج������اك �خ����ت����ب����ار�ت 

للكب�س�لة وتفقد� مق�س�رتها.

بايل تغرق يف ال�سمت.. 
ا�ستثنائية �ساعة   24

�لإنرنت  وقطع  �ساعة   24 ملدة  بايل  مطار  �أغلق 
�ل�قت �لذي حتيي �جلزيرة،  �ل�س��رع يف  وفرغت 
�ل���ت���ي ت��ق��ط��ن��ه��ا �أغ��ل��ب��ي��ة ���س��اح��ق��ة ه��ن��دو���س��ي��ة يف 

�إندوني�سيا، عامها �جلديد بي�م �سمت �سن�ي.
وبد�أ "نيبى"، وه� ��سم �لعام �جلديد، عند �ل�ساعة 
�ل�س��طئ  و�أخليت  �أم�س  �أول  �سباح  من  �ل�ساد�سة 
با�ستثناء  �ل��ن��ا���س  �ل��ع��ام��ة م��ن  �لأم���اك���ن  وج��م��ي��ع 

�لدوريات �خلا�سة ل�سمان �لتز�م �ل�سمت.
باإيقاف  �ل��ه��ات��ف  ���س��رك��ات  ق��ام��ت  �لثانية  ولل�سنة 
ت�سغيل �إنرنت �له��تف �جل��لة يف �جلزيرة �لتي 

ت�سم �أكرث من 4 ماليني �سخ�س.
وب��ق��ي ���س��ك��ان ب���ايل د�خ����ل م��ن��ازل��ه��م ح��ي��ث غط�� 
�لن��فذ و�أطفئ� �مل�سابيح لي�م �لتفكر، �لذي يعد 
�لأقد�س يف �لهندو�سية يف بايل، حيث يت�جب على 

�أي �سائح يف �جلزيرة �أن يبقى يف فندقه.
لدمية  مزعجة  مب��كب  ب�"نيبي"  �لحتفال  ومت 
�ملخيفة،  �لأ���س��ك��ال  ذ�ت  �لعمالقة  �أوغ����ه-�أوغ����ه 

�لتي ترمز �إىل �لأرو�ح �ل�سريرة.

مل يعطوه اأجره فدمر منازل ب�5 ماليني دولر
�أثناء  نف�سه  �إجنلر�  يف  يعمل  روم��اين  بناء  عامل  �س�ر 
 5 5 منازل تزيد قيمتها �لإجمالية على  قيامه بتدمري 
وفقا  عمالقة،  ب��ذر�ع  جر�فة  م�ستخدما  دولر،  ماليني 
�عتقاله  وبعد  �لربيطانية.  �سن  ذي  �سحيفة  ذكرته  ملا 
 31 �لعمر  م��ن  �لبالغ  نياغ�،  د�ن��ي��ل  �ل��روم��اين  �لعامل 
قا�سي  �أ���س��در  �ملتعمد،  �لتخريب  تهمة  وت�جيه  ع��ام��ا، 
و�رنر،  �ستيفن  �لقا�سي  �ألبانز" �مللكية،  "�سانت  حمكمة 
فيدي�  �ملحكمة  �أع����م. وعر�س يف  لأربعة  بحب�سه  ق��ر�ر� 
ل��د�ن��ي��ل وه����� ي��ق���م ب���� ت��دم��ري �مل���ن���ازل �ل��ت��ي ���س��ي��دت يف 
منطقة خم�س�سة للمتقاعدين يف ب�نتينغف�رد يف �إي�ست 
فيدي�،  لقطات  و�أظ��ه��رت  �إجن��ل��ر�.  يف  هريتف�رد�ساير 
�لبد�ية،  �لعامل د�نيل وه� يدمر، يف  40 دقيقة،  مدتها 
�ل�ستائم ل�سركة  ي���ج��ه  �مل��ن��ازل، وك���ان خ��الل ذل��ك  �أح���د 
لأحد  قال  �لأثناء،  ويف  لديها.  يعمل  كان  �لتي  �ملقاولت 
�مل�ج�دين يف �مل�قع �إن �ل�سركة مل تدفع له �أجره �لبالغ 
حتى  بذلك  �لقيام  "قررت  وق��ال  دولر،  �آلف   8 ح����يل 
�إنهم مل  ل�سبب..  �أفعل ذلك  �إنني  �مل�ساكل..  ل� وقعت يف 

يدفع�� يل �أجري.. هل تعرف ماذ� يعني هذ�؟"
وقال �ملتفرج م�سجعا له "عد ودمر منزل �آخر".                                                                                           
يق�ل  وه���  �س�ته  و�سمع  �مل��ن��ازل،  تدمري  د�نيل  تابع  ثم 
"منازل جميلة.. عليك  �ملقاولت  ل�سركة  م�جها كالمه 
�أن تدمرها ثم تعيد بناءها.. ذلك لأنك ل تريد �أن تدفع 
يل". وبلغ عدد �ملنازل �لتي دمرها 5 قبل �أن يعلن "لقد 

�كتفيت.. ر�ئع.. هذ� يكفي �ألي�س كذلك؟

طائر يفجر طائرة ب�200 مليون دولر
نقل م�قع "بيزن�س �إن�سايدر" مقطع فيدي� مثري يظهر 
حلظة تعر�س طائرة ع�سكرية من ن�ع "ب�ينغ �سي17-" 

لهج�م طائر يف منطقة �أفال�ن �لأ�سر�لية.
يف  �ست�سارك  كانت  �لأمريكية  �لطائرة  �إن  �مل�سدر  وق��ال 
�أن  ل��ل��ط��ري�ن، قبل  �أف��ال���ن  عر�س ج���ي خ��الل معر�س 
ت����ج��ه ح��ادث��ا غ��ري م��ت���ق��ع. وح��ني �سرعت �ل��ط��ائ��رة يف 
�لإقالع، �رتطم طائر كان يحلق يف �ل�سماء باملحرك، مما 

�أدى �إىل �نفجاره يف �حلال ب�سكل ق�ي.
�لت�قف  �إىل  �لإق���الع وع��اد  �لطائرة عملية  رب��ان  و�أل��غ��ى 

على �ملدرج، من �أجل �إخ�ساع �ملحرك لعملية تفتي�س.
ت��زي��د تكلفتها  �ل��ت��ي  �ل���ط���ائ���رة،  ب��ع��د ح��ال��ة  ت��ع��رف  ومل 
للتفتي�س  تخ�سع  ت���ز�ل  ل  �إذ  دولر،  م��ل��ي���ن   200 ع��ن 
طائر  �رت��ط��ام  �إن  �إن�سايدر"  "بيزن�س  وق��ال  و�ل�سيانة. 
�آثار� مدمرة. ويعرف  مبحرك �لطائرة يخلف يف �لعادة 
مطار �أفال�ن بال�سق�ر �لتي حتلق بجانب �ملدرجات، مما 

يجعل �لطائر�ت د�ئما ت��جه هذ� �لن�ع من �حل��دث.

�سيارة تفوق املقاتلة اإف 16
ك�سفت �سركة �إيطالية عما و�سفته ب��"�أ�سرع �سيارة �سنعت 
حتى �لآن من ناحية �لت�سارع"، و�لتي مبقدورها �أن ت�سبق 
مقاتلة �إف 16 يف �ل��س�ل �إىل �سرعة 300 كيل�مر�ً يف 

�ل�ساعة �نطالقا من �ل�سك�ن.
جمم�عة  عليها  ��ستح�ذت  �لتي  بينينفارينا،  و�أو�سحت 
�جلديدة  �ل�سيارة  �أن   ،2015 عام  �لهندية  "ماهيندر�" 
�ملقبل  �لعام  �خلدمة  حيز  و�ستدخل  بالكامل  كهربائية 

2020، وفق ما �أورد م�قع "�سي �إن بي �سي". اإنداه �صرييل من اإندوني�صيا يف الكوالي�س خالل اال�صتعداد للعر�س النهائي مل�صابقة ملكة جمال 2019 يف باتايا، تايالند. رويرتز

هل يوؤثر غ�سول الفم 
على �سغط الدم؟

ق���ال���ت ن��ت��ائ��ج در�����س���ة ج���دي���دة �إن 
�ملادة �ملطّهرة يف غ�س�ل �لفم تقتل 
بكريا �سديقة لالإن�سان تعي�س يف 
�لفم وت�ساعد على �سبط م�ست�يات 
���س��غ��ط �ل������دم. وم����ن �مل���ع���روف �أن 
تعي�س  �ل��ت��ي  �ل�سديقة  �ل��ب��ك��ري��ا 
ج��نب  ع��ل��ى  ت����ؤث���ر  �لأم����ع����اء  يف 
�سحية عديدة، لكن لتز�ل �ملعرفة 
بكريا  ب��ت��اأث��ري  حم���دودة  �لعلمية 

�لفم على بقية �جل�سم.
وُن�������س���رت �ل���در�����س���ة �جل����دي����دة يف 
�سيل�لري  �إن  "فرونتري  جم��ل��ة 
ميكروبي�ل�جي".  �إنفيك�سن  �أن��د 
من  �سل�سلة  �إىل  نتائجها  وتن�سم 
�لدر��سات �أجريت م�ؤخر�ً و�أظهرت 
�للثة  �لفم و�لتهابات  تاأثري �سحة 
و�سرطان  �لزهامير  �أم��ر����س  على 

�لق�ل�ن و�ل�سكري.
�لتي  �ل����در������س����ة  ن���ت���ائ���ج  ووج�������دت 
ب��اي��ل���ر ك���ل��ي��ج ب�لية  �أج��ري��ت يف 
�لغ�س�ل  ����س��ت��خ��د�م  �أن  ت��ك�����س��ا���س 
�ملطّهر للفم مرتني يف �لي�م ي�ؤدي 
�إىل قتل بكريا �لفم �لتي تتغّذى 
ينتجها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ر�ت  م���ادة  على 
�جل�سم، وي�ؤدي تز�يدها �إىل �رتفاع 

�سغط �لدم.
وجدت  ق��د  �سابقة  در����س��ة  وك��ان��ت 
�جليم  ح�سا�سية  نق�س  ب��ني  �سلة 
ل��الأن�����س���ل��ني وت���ز�ي���د �ل���ن���ر�ت يف 
غ�س�ل  ����س��ت��خ��د�م  نتيجة  �جل�����س��م 
�لتي  �ل��ب��ك��ري��ا  يقتل  �ل���ذي  �ل��ف��م 

تتغّذى على �لنر�ت.
��ستخد�م  �أ���س��ر�ر  �أن  ذل��ك  ويعني 
و�أنه  ف����ئ��ده،  ت��ف���ق  �ل��ف��م  غ�س�ل 
ل ينبغي �لإفر�ط يف تنظيف �لفم 

بهذه �لطريقة.

حتذير من قائمة اأدوية تزيد الوزن
قد يك�ن �سفاوؤك من مر�س ما على ح�ساب زيادة 
وزنك، هذ� ما ي�ؤكده كثري من �خلرب�ء �لذين 
يحذرون من بع�س �لأدوية �لتي تت�سبب يف رفع 

�ل�زن يف حال و�ظب �ملري�س على تناولها.
فاإن  د�يج�ست"،  "ريدرز  م���ق��ع  ذك��ر  م��ا  ووف���ق 
لتناولها  ق��د يك�ن  �لأدوي����ة  م��ن  �أن�����ع   6 هناك 
تد�عيات �سلبية على �ل�سحة ويف مقدمتها وزن 
�أن  �ل��در����س��ات  �أثبتت  �ل�سغط:  �أدوي���ة  �جل�سم.  
�أدوية تنظيم �سغط �لدم ت�سبب زيادة يف �ل�زن، 
د�خل  �ل��غ��ذ�ء  ح��رق  عملية  تعيق  لك�نها  وذل��ك 

�جل�سم، مما يزيد من تر�كم �لده�ن.
�أدوي���ة منع �حلمل  �أدوي���ة منع �حلمل: حتت�ي 
على ه��رم���ن �لأ���س��روج��ني، �مل�����س���ؤول ع��ن فتح 
�ل�سهية، ما يدفع �مل��ر�أة �إىل تناول وجبات �أكرث 
�أن ه���ذه �لأدوي������ة حتب�س  �أك�����رب. ك��م��ا  وك��م��ي��ات 

�ل�س��ئل د�خل �جل�سم.
مر�سى  من  كثريون  يعاين  �لأن�س�لني:  �أدوي���ة 

د�ئم  ب�سكل  �لأن�س�لني  يتناول�ن  �ل�سكري ممن 
من زيادة يف �ل�زن، وذلك لأن  �لأن�س�لني، يعمل 
�أ�سفل  خا�سة  �جل�سم،  يف  �ل��ده���ن  ت��ر�ك��م  على 

�جللد.
�لك�رتيزون،  �أدوي��ة  حتب�س  �لك�رتيزون:  �أدوي��ة 
�ل��ت��ي ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل �مل���ث���ال مر�سى 
يف  خ�س��سا  �جل�سم،  يف  �ل�س��ئل  �لروماتيزم، 

منطقة �لبطن، مما يرفع من ن�سبة �لده�ن.
�أدوية �لكتئاب: يق�ل �لأطباء �إن �أدوية �لكتئاب 
و�لأمر��س �لنف�سية تزيد من وزن �جل�سم، لأنها 
تعمل عادة على حتفيز مر�كز �ل�سهية يف �لدماغ، 

ف�سال عن تقلي�س عملية �حلرق.
�لأدوية  �أن  �مل��ع��روف  من  �حل�سا�سية:  م�ساد�ت 
�سهية  تفتح  و�لهي�ستامني  للح�سا�سية  �مل�سادة 
�ملري�س ل��الأك��ل، �لأم��ر �ل��ذي ي���ؤدي ب��دوره �إىل 
تخزين �لده�ن يف �جل�سم وزي��ادة �ل�زن ب�سكل 

كبري.

لن ت�سدقوا كيف حتمي تايلور �سويفت نف�سها
�سماد�ت  حمل  على  حت��ر���س  �أن��ه��ا  �س�يفت  تايل�ر  �لعاملية  �لنجمة  ك�سفت 
من  ن���ع  �أي  �أو  ب�سكني  �لإ�سابة  ح��ال  يف  للجروح  تعر�سها  خ�سية  ع�سكرية 

�لعنف.
�إرهابي مماثل  �لتعر�س لهج�م  �ل�سديد من  �أن خ�فها  �إىل  �س�يفت  ولفتت 
و�أ�سفر عن   2017 �أريانا غر�ندي عام  له  �لذي تعر�ست  لهج�م مان�س�سر، 
�سماد�ت  �إليه  تذهب  مكان  ب��اأي  معها  ت�سطحب  جعلها  �سخ�ساً؛   22 مقتل 

تعالج بها �جلروح.
�أث��ره يف ذ�كرتها، و�نها حت��اول كقدر  ت��رك  �أن ذل��ك �لهج�م  و�ك��دت �س�يفت 

�إمكانها ت�فري �حلماية �لالزمة لنف�سها.
�لت���سل  م����ق��ع  ع��رب  �لتعليق  خا�سية  �أل��غ��ت  �ن��ه��ا  �إىل  �س�يفت  و�أ����س���ارت 

�لجتماعي ب�سبب كم �ل�ستائم �لتي تتعر�س لها من �لبع�س.


