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االإمارات تتعهد بـ 65 مليون دوالر لدعم 
اجلهود الدولية مل�ساندة ال�سعب ال�سوري

•• بروك�سل-وام: 

2019 وذلك يف  �أمريكي يف عام  65 مليون دوالر  تعهدت دولة �الإم��ار�ت مببلغ 
�إطار جهودها من �أجل رفع �ملعاناة عن �ل�سعب �ل�سوري.

وقال معايل زكي �أنور ن�سيبة وزير دولة - يف كلمة له �أمام موؤمتر بروك�سل �لثالث 
�أم�س  �لبلجيكية  �لعا�سمة  �نطلق يف  �لذي  و�ملنطقة«  �سوريا  »دعم م�ستقبل  حول 
�إن قيمة ما قدمته �الإم��ار�ت من  85 دول��ة -  �الأول بح�سور وزر�ء وممثلني عن 
معاليه  ..م��وؤك��د�  �أمريكي  دوالر  مليار  بلغت  �ل�سورية  ب��االأزم��ة  تتعلق  م�ساعد�ت 
�مل�ساهمة يف تخفيف وطاأة �لو�سع �الإن�ساين للأزمة  �أن �الإم��ار�ت كانت �سباقة يف 
�ل�سورية، وتقدمي �لدعم �الإن�ساين للنازحني و�للجئني، �سو�ء �أكان عرب �لوكاالت 
�الإمار�ت  دول��ة  تعترب  و�ل��ذي  �سوريا،  �إعمار  الإع��ادة  �الئتمان  �سندوق  �أو  �الأممية 
�سعبة،  مناطق  �إىل  �لو�سول  ��ستطاع  و�ل��ذي  له،  �ملوؤ�س�سة  �لثلث  �ل��دول  �إح��دى 
�سبكات  �لغذ�ئي، وعمل  �الأم��ن  تعزيز  بر�مج  ��ستمر�ر �خلدمات فيها، مثل  ودعم 

�لكهرباء و�ملياه و�لرب�مج �ل�سحية.                    )�لتفا�سيل �س2(

جز�ئريون من ذوي �الحتياجات �خلا�سة ي�ساركون يف �الحتجاجات �لد�عية �ىل �لتغيري �ل�سيا�سي )� ف ب(

�سبي فل�سطيني يعاين موقعا ق�سف يف غزة

احتجاجات تطالب بالتغيري الفوري يف اجلزائر

احلزب اجلزائري احلاكم: بوتفليقة اأ�سبح »تاريخا«
ميلي�سيا احلوثي تالحق اأ�سر املختطفني باالبتزاز والنفي

بومبيو: ندعم التحالف العربي ملنع التو�سع االإيراين
•• عوا�سم-وكاالت:

�أم�س  بومبيو،  �الأم��ريك��ي، مايك  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  �أك��د 
�جل��م��ع��ة، �أن���ه م��ن �ل�����س��روري ت��ق��دمي �ل��دع��م للتحالف 
�لعربي لدعم �ل�سرعية يف �ليمن بقيادة �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية ملنع �لتو�سع �الإير�ين يف �ملنطقة.
و�سدد وزير �خلارجية �الأمريكي، خلل موؤمتر �سحفي، 
مع  �ل��ي��م��ن،  ب�����س��اأن  �ل�سويد  �ت��ف��اق  تطبيق  �أه��م��ي��ة  على 
�إير�ن من �ل�سيطرة على �ملمر�ت �لبحرية  �سرورة منع 

يف �ملنطقة.
�ملتحدة  �لواليات  �أي حترك �سد  ويف خطوة تهدف ملنع 
وحلفائها يف �أفغان�ستان، قال بومبيو �إن �لواليات �ملتحدة 
تاأ�سري�ت �سفر للم�سوؤولني  �إ�سد�ر  �ستفر�س قيود� على 
عن �أي حتقيق ي�ستهدفها يف �ملحكمة �جلنائية �لدولية.

�إىل ذلك، �أكدت ر�بطة »�أمهات �ملختطفني« يف حمافظة 

�إب و�سط �ليمن، تعر�س 563 �أ�سرة من �أ�سر �ملختطفني 
و�ملخفيني ق�سر�ً يف �سجون ميلي�سيا �حلوثي �النقلبية 

للبتز�ز �ملايل.
�ح��ت��ج��اج��ي��ة للر�بطة  ب���ي���ان ����س���ادر ع���ن وق���ف���ة  وذك�����ر 
نظمتها �أم�س �الأول �خلمي�س، يف �إب، �أن 189 من �أ�سر 
نفتهم  �أن  ب��ع��د  ق�����س��ري  ن���زوح  ح��ال��ة  تعي�س  �ملختطفني 
من  �الأ����س���ر  ه���ذه  ت�سلم  ومل  م��ن��اط��ق��ه��م،  م��ن  �مليلي�سيا 
وفقاً  �ملمتلكات،  و�سلب  و�الختطاف  �جل�سدي،  �العتد�ء 

ملا ذكره موقع »�سبتمرب نت« �أم�س �الأول �خلمي�س.
وط��ال��ب��ت �ل��ر�ب��ط��ة يف وق��ف��ت��ه��ا ب���اإط���لق ����س���ر�ح جميع 
���س��ج��ون ميلي�سيا  م���ن  ق�����س��ر�ً  و�مل��خ��ف��ي��ني  �مل��خ��ت��ط��ف��ني 

�حلوثي.
�أ����س���ف���ه���ن ال����س���ت���م���ر�ر عملية  �الأم�����ه�����ات ع����ن  وع������ربت 
 4 من  �أك��ر  منذ  �أبنائهن  بحق  �مل�ستمرة  �الختطافات 

�أعو�م وتعري�سهم للتعذيب �ل�سديد د�خل �ل�سجون.

•• اجلزائر-وكاالت:

من  �الآالف  ع���������س����ر�ت  ت�����و�ف�����د 
�جلمعة،  �أم���������س  �جل����ز�ئ����ري����ني، 
على  �حتجاجا  �لعا�سمة  لو�سط 
�ل��ق��ر�ر�ت �الأخ��رية للرئي�س عبد 
�ملرحلة  ب�ساأن  بوتفليقة  �لعزيز 

�النتقالية.
ترف�س  الف��ت��ات  �ملحتجون  ورف��ع 
�لر�بعة،  بوتفليقة  والي��ة  متديد 
كما طالبو� بتغيري �سيا�سي فوري 

و�سامل.
وحتولت �سعار�ت �ملتظاهرين من 
“ال  �إىل  �خلام�سة”  للعهدة  “ال 

للتمديد للعهدة �لر�بعة«.
وق��ام��ت ق��و�ت �الأم���ن �جلز�ئرية 
باإغلق �لطرق �ملوؤدية �إىل ق�سر 
ملنعهم  �ملحتجني،  �أم���ام  �لرئا�سة 
»مت  م�سيفا  منه،  �الق���ر�ب  م��ن 
�ملوؤدية  �ملنافذ  كل  �إغ��لق  كذلك 

�إىل �سو�رع و�سط �لعا�سمة«.
و�نت�سرت قو�ت �الأمن عند حدود 
لعرقلة  حم���اول���ة  يف  �ل��ع��ا���س��م��ة، 
و�سول حافلت تقل متظاهرين 

من واليات �أخرى.

يف  �الأو����س���اع  لتهدئة  بوتفليقة، 
�لبلد.

وك����ان �ل��رئ��ي�����س �جل���ز�ئ���ري قرر 
خام�سة،  ل���والي���ة  �ل��ر���س��ح  ع���دم 
وت��اأج��ي��ل �الن��ت��خ��اب��ات �ل��ت��ي كانت 
مقررة يف �أبريل �ملقبل، فيما عني 
للوزر�ء،  �لدين بدوي رئي�سا  نور 

بعد ��ستقالة �أحمد �أويحيى.
تاأجيل  �أن  �مل���ع���ار����س���ة  وت���ع���ت���رب 
�أجل غري حمدد  �إىل  �النتخابات 
بوتفليقة  ل���والي���ة  مت���دي���د�  ي��ع��د 

بحكم �الأمر �لو�قع.
بدوي  ق��ال  ل��ه،  ت�سريح  �أول  ويف 
تكنوقر�ط  حكومة  �سي�سكل  �إن��ه 
�ل�سبان  �ست�سمل  �خل�����رب�ء،  م��ن 
و�ل�����س��اب��ات �ل���ذي���ن ي��خ��رج��ون يف 
من  لل�سغط  حا�سدة  مظاهر�ت 
�سيا�سية  حت�����والت  �ج������ر�ء  �أج�����ل 
على  �ملعار�سة  ح��ث  كما  �سريعة، 

�حلو�ر.
�أ�سابيع،  م��ن��ذ  �جل���ز�ئ���ر،  وت�سهد 
ينظمها  ح����ا�����س����دة  م����ظ����اه����ر�ت 
و�لبطالة  �لف�ساد  �سد  حمتجون 
عليها  ي��ه��ي��م��ن  ح��اك��م��ة  وط��ب��ق��ة 

�جلي�س و�ملحاربني �لقد�مى.

تظاهر�ت  �أن  م��ر�ق��ب��ون  وي����رى 
�جل���م���ع���ة ه�����ي �خ����ت����ب����ار ل���ق���درة 
�جلديدة  �جل��ز�ئ��ري��ة  �حل��ك��وم��ة 
�لبارزة  �ل�سيا�سية  و�ل�سخ�سيات 

على �حتو�ء غ�سب �ل�سارع.
هذ� و�أعلن قيادي يف حزب جبهة 
�ل��ت��ح��ري��ر �ل���وط���ن���ي �حل���اك���م يف 

�لعزيز  عبد  �لرئي�س  �أن  �ل��ب��لد 
بوتفليقة �أ�سبح “من �لتاريخ«.

لقناة  خ�����ل�����دون  ح�������س���ني  وق��������ال 
�إن  �ل���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة  “�لنهار” 

بوتفليقة �أ�سبح تاريخا �الآن.
�أن  “يتعني على �حل��زب  و�أ���س��اف 
يف  ي��ق��ف  و�أن  للم�ستقبل  ي��ن��ظ��ر 

�سف �ملحتجني«.
وميلك �حلزب �الأغلبية يف جميع 
�مل��ج��ال�����س �مل��ن��ت��خ��ب��ة مب���ا يف ذلك 

�لربملان و�ملجال�س �لبلدية.
ودع�����ا ن�����س��ط��اء ج���ز�ئ���ري���ون �إىل 
تظاهر�ت جديدة، ع�سية �جلمعة، 
�أعلنها  �ل���ت���ي  ل���ل���ق���ر�ر�ت  رف�����س��ا 
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•• االإمارات-وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
ت��ع��زي��ة �إىل  )ح��ف��ظ��ه �هلل( ب��رق��ي��ة 
ري����دي �حلاكمة  ب��ات�����س��ي  ف��خ��ام��ة 
�ل��ع��ام��ة ل��ن��ي��وزي��ل��ن��د� �أع����رب فيها 
�سادق  و  ت���ع���ازي���ه  خ���ال�������س  ع����ن 
مو��ساته يف �سحايا حادث �طلق 
��ستهدف  �ل����ذي  �الره���اب���ي  �ل��ن��ار 
كر�ي�ست  مدينة  و�سط  م�سجدين 
�إىل  و�أدى  ن��ي��وزي��ل��ن��د�  يف  ت�سر�س 
بني  م��ا  �الأب��ري��اء  ع�سر�ت  �سقوط 

قتيل و جريح.
رئي�س  �ل�����س��م��و  ����س���اح���ب  و�أد�ن 
�لدولة يف برقيته باأقوى �لعبار�ت 
هذه �جلرمية �لنكر�ء �لتي ر�حت 
�سحيتها �أنا�س �أبرياء بينما كانو� 
ي������وؤدون ����س���لة �جل��م��ع��ة يف �أم���ن 
وطم�اأنينة .. م�سدد� على �سرورة 
حماربة �لكر�هية و �لتع�سب و�أكد 
�لب�سر  بني  �لتعاي�س  و  �ملحبة  �أن 
من  للإن�سانية  �لنجاة  طوق  هما 

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون حاكمة نيوزيلندا يف �سحايا حادث كراي�ست ت�سر�ش االإرهابي الذي ا�ستهدف م�سجدين

خليفة يدين اجلرمية النكراء ويدعو اإىل وقفة عاملية واحدة يف مواجهة االإرهاب االأ�سود
حممد بن را�سد وحممد بن زايد يدعوان العامل ملحاربة الكراهية والتع�سب وتر�سيخ الت�سامح بني االأديان

هذ� �خلطر �لد�هم.
ونوه �سموه �إىل �أن هذه �جلرمية 
�الإرهاب  �أن  جمدد�  توؤكد  �لب�سعة 
ال دين له و�أن �لتع�سب و �لتطرف 
�أ�سل كل �سرر و بلية .. د�عيا من 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بلد 
�لت�سامح .. �لعامل �أجمع �إىل وقفة 
و�حدة يف مو�جهة �الإرهاب �الأ�سود 
و �لتع�سب �الأعمي و �لفكر �ملنغلق 
�لذي يت�سبب يف �سقوط �أبرياء كل 

يوم بل جريرة �رتكبوها.
رئي�س  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  و�أع������رب 
�لدولة يف ختام برقيته عن خال�س 
�ل�سعب  و  �ل�سحايا  الأ�سر  تعازيه 
متمنيا  �ل�����س��دي��ق  �ل��ن��ي��وزي��ل��ن��دي 

للم�سابني �ل�سفاء �لعاجل.
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما 
نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي “ رع��اه �هلل “ 
و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د 
للقو�ت  �الأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

�مل�سلحة برقيات تعزية يف �سحايا 
�إىل  �الآثم  هذ� �حلادث �الجر�مي 
ري����دي �حلاكمة  ب��ات�����س��ي  ف��خ��ام��ة 
�ل����ع����ام����ة ل���ن���ي���وزي���ل���ن���د� وم���ع���ايل 
�لوزر�ء  رئي�سة  �أردي���رن  جا�سيند� 

�لنيوزيلندية.
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أد�ن  وق��د 
نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه �هلل”  دب���ي  �ل�����وزر�ء ح��اك��م 
حادث �طلق �لنار �لذي ��ستهدف 
�جلمعة  ���س��لة  خ��لل  م�سجدين 
يف  ت�سر�س  كر�ي�ست  مدينة  و�سط 
ن��ي��وزي��ل��ن��د� مم��ا �أ���س��ف��ر ع��ن مقتل 
�آخرين  و�إ�سابة  �مل�سلني  من   49
لوقفة  �ل����ع����امل  ����س���م���وه  ..د�ع�����ي�����ا 
بني  �لت�سامح  لر�سيخ  م��ر�ج��ع��ة 

�الأديان.
ت���غ���ري���دة على  ����س���م���وه، يف  وق������ال 
“يف   : “توير”،  مب��وق��ع  ح�سابه 
ي�����وم ����س���لم ك���ي���وم �جل���م���ع���ة ويفيِ 
�سهدنا  ك��امل�����س��ج��د  ع���ب���ادة  م���ك���ان 
ر�ح  دينية  كر�هية  جرمية  �أب�سع 

�سحيتها 49 من �مل�سلني، تعازينا 
�ل�سحايا  والأه�����ايل  ل��ن��ي��وزي��ل��ن��د� 
وبا�سم  وبا�سمي  �مل�سلمني  ولكافة 
كامل  عاما  خ�س�ست  �لتي  بلدي 
للت�سامح ندين ونعرب عن عميق 
لوقفة  �ل���ع���امل  ون����دع����و�  ح��زن��ن��ا 

بني  �لت�سامح  لر�سيخ  م��ر�ج��ع��ة 
�الأديان«.

�ل�سمو  �ساحب  ع��زى  جانبه  م��ن 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

�الأعلى للقو�ت �مل�سلحة

�لكر�هية  ج��رمي��ة  ���س��ح��اي��ا  �أ���س��ر 
�مل���ق���ي���ت���ة �ل���ت���ي �أزه�����ق�����ت �أرو�ح���������اً 
�سلة  ت��وؤدي  كانت  م�سلمة  بريئة 
�سموه،  ..وقال  بنيوزلند�  �جلمعة 
ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ح�����س��اب��ه مبوقع  يف 
�ل����ع����امل من  ن���دع���و  »ت�����وي�����ر«، : 

�لكر�هية  مل��ح��ارب��ة  �لت�سامح  ب��ل��د 
�ملحبة  �أن  ون�����وؤك�����د  و�ل���ت���ع�������س���ب 
طوق  هما  �لب�سر  ب��ني  و�لتعاي�س 
�لنجاة للإن�سانية من هذ� �خلطر 

�لد�هم.
وق��د �أد�ن���ت دول��ة �الإم���ار�ت حادث 
��ستهدف  �ل������ذي  �ل����ن����ار  �إط�������لق 
كر�ي�ست  مدينة  و�سط  م�سجدين 
�إىل  و�أدى  نيوزيلند�،  يف  ت�سر�س 
���س��ق��وط ع����دد م���ن �الأب����ري����اء بني 

قتيل وجريح.
و�لتعاون  وز�رة �خلارجية  و�أك��دت 
�ل������دويل ت�����س��ام��ن��ه��ا �ل���ك���ام���ل مع 
دول�����ة ن��ي��وزي��ل��ن��د� �ل�����س��دي��ق��ة يف 
م���و�ج���ه���ة �ل���ت���ط���رف و�الإره���������اب 
ك��ل ما  �إىل ج��ان��ب��ه��ا يف  ووق��وف��ه��ا 
تتخذه من �إجر�ء�ت حلفظ �أمنها 
و�سلمة مو�طنيها و�ملقيمني على 

�أر��سيها.
�الإمار�ت  �ل���وز�رة موقف  وج��ددت 
بكافة  و�لر�ف�س للإرهاب  �لثابت 
تعازيها  ع���ن  ..م����ع����ربة  �أ����س���ك���ال���ه 
و�أهايل  �لنيوزيلندية  للحكومة 

وذوي �ل�سحايا ومتنياتها بال�سفاء 
�لعاجل للم�سابني.

من جانبها �أعلنت جا�سيند� �أرديرن 
�ليوم  ن��ي��وزي��ل��ن��د�  وزر�ء  رئ��ي�����س��ة 
�لع�سر�ت  و����س��اب��ة  م��ق��ت��ل  م��ق��ت��ل 
ب��ج��روح خ��ط��رية �إث���ر �إط����لق نار 
على م�سجدين مبنطقة كر�ي�ست 

ت�سريت�س.
�ألقت  “�ل�سرطة  �أن  �أردين  و�أكدت 
�آر�ء  ل��ه��م  �أرب����ع����ة  ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����س 
على  يكونو�  مل  لكنهم  متطرفة، 
�ملر�قبة”،  ق��و�ئ��م  م��ن  قائمة  �أي 
معلنة رفع درجة �لتهديد �الأمني 

الأعلى م�ستوى.
نيوزيلند� بدورها  و�أهابت �سرطة 
�إغلق  �لبلد  يف  �مل�ساجد  بجميع 
..وذكرت  �آخر  �إ�سعار  �أبو�بها حتى 
هذه  “يف  �لر�سمي:  موقعها  على 
على  �لتعليق  ن�ستطيع  ال  �ملرحلة 
�أو  للمهاجمني  �ملحتملة  �لدو�فع 
�أ�سباب �عتد�ئهم، لكننا طلبنا من 
�إغلق  �ل��ب��لد  يف  �مل�ساجد  جميع 

�أبو�بها«.

م�سلمون مقيمون يف نيوزيلند� يحاولون �الطمئنان على �أقاربهم قرب �حد �مل�ساجد �لتي �سهدت �جلرمية

فرن�سا تت�سلم اأطفاال من خميمات يف �سوريا

» ق�سد« تعزز مواقعها يف الباغوز 
•• عوا�سم-وكاالت:

�إن باري�س ت�سلمت عدد� من  قالت وز�رة �خلارجية �لفرن�سية، �جلمعة، 
�الأطفال فقدو� ذويهم من خميمات للجئني يف �سمال �سرقي �سوريا.

�إىل  �ن�سمو�  �ل��ذي��ن  �مل�سلحني  �أن  جم��دد�  �لفرن�سية  �خل��ارج��ي��ة  و�أك���دت 
فيه  �رتكبو�  �ل��ذي  �ملكان  يف  يحاكمو�  �أن  يجب  �الإره��اب��ي،  د�ع�س  تنظيم 

�جلر�ئم، وفق وكالة »رويرز«.
وقالت �لوز�رة �إن �الأطفال كانو� �أيتاما �أو �نف�سلو� عن �آبائهم يف �ملخيم.

هذ� وتعمل قو�ت �سوريا �لدميوقر�طية على تعزيز مو�قعها حول �جليب 
�الأخري لتنظيم د�ع�س �الإرهابي يف �سرق �سوريا، بانتظار خروج �ملزيد من 
�ملحا�سرين، يف وقت يبد�أ �لنز�ع �ل�سوري عامه �لتا�سع مع ح�سيلة قتلى 

تخطت 370 �ألفاً.
بد�أ  �لذي  �لنز�ع  تعقيد  �الإرهابية يف  �ملجموعات  �نخر�ط  �ساهم  وبعدما 
ما  تو�سك  �ل�سورية،  �ل�سلطات  قمعتها  ما  �سرعان  �سلمية  باحتجاجات 
و��سعة  2014 على مناطق  �لتنظيم عام  �أعلنها  �لتي  ت�سمى »�خللفة« 
على  بريطانيا،  م�ساحة  تعادل  �ملجاور  و�ل��ع��ر�ق  �سوريا  يف  عليها  �سيطر 

�النهيار.
�لباغوز  �جلبهة يف  خ��ط��وط  �أن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  وك��ال��ة  و�أف����اد �سحايف يف 
�أمريكية يف  �ل��دويل بقيادة  ت�سهد ه��دوء�ً، بينما حتّلق طائر�ت �لتحالف 

�الأجو�ء.
و�أبطاأت قو�ت �سوريا �لدميوقر�طية وترية عملياتها منذ ظهر �خلمي�س، 

ما �أتاح خروج نحو 1300 من مقاتلي �لتنظيم و�أفر�د عائلتهم.
وقال قيادي يف قو�ت �سوريا �لدميوقر�طية لوكالة فر�ن�س بر�س �إن قو�ته 

درا�سات اأمنية: قطر ت�ستعد حلرب �سوارع
•• لندن-وكاالت:

�الأمنية«،  �ل��در����س��ات  »جمموعة  موقع  يف  كتبه  مقال  يف 
باتي،  ب��ر�د  �ل�سابق  �الأمريكي  �لع�سكري  �مل�ست�سار  ك�سف 
�سر�ئها  بعد  دبابة من �سنع تركي،  �أن قطر طلبت مائة 
منوذج  هي  �الأملانية  و�لدبابات  �أملانيا.  من  دب��اب��ات  �أي�ساً 
باندالع  تو�جه قطر تهديد�ً  وق��ت  �مل��دن، يف  معّد حل��رب 

��سطر�بات حملية. 
�أن  �إ����س ج��ي«  »�إ����س  �الأم��ن��ي��ة  �ل��در����س��ات  و�سبق ملجموعة 
خل�ست �لو�سع، بقولها �إن �لدوحة تو�جه تهديد�ً فورياً 
�لعمال  م��ن  فيها  �ملقيمون  بها  �سيقوم  ث��ورة  يف  بالدمار 

�الأجانب.  
عدد  جممل  م��ن   12% �لقطريون  �مل��و�ط��ن��ون  ومي��ث��ل 
ه��م عمال  �ل�����س��ك��ان  م��ن   88% ن�سبة  �ل�����س��ك��ان. وه��ن��اك 
�إنها حالة و�سفتها  و�ف��دون، وهم يلقون معاملة رهيبة. 
»�لعبودية  ب�  حق  عن  �لربيطانية  »�إندبندنت«  �سحيفة 

�حلديثة«. 
ويلفت باتي �إىل �أنه يف مقابل كل مو�طن قطريهناك �سبعة 

بالكر�هية  لل�سعور  م��ربرة  �أ�سباب  لديهم  �أج��ان��ب  عمال 
حيال �لقطريني. وهذ� ما يف�سر �لقر�ر �لقطري �ملفاجئ 
ب�سر�ء دبابات جديدة ومدفعية متنقلة، حت�سباً حل�سول 
عمليات �سغب خلل ت�سفيات كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم يف 
2022. ولي�ست ثمة حاجة �إىل دبابة الإلقاء �لقب�س على 

م�ساغب من م�سجعي كرة �لقدم.
ومع ذلك، فاإن �لتعديلت �لتي �أدخلت على دبابات ليوبارد 
�الأملانية خم�س�سة للتعامل مع حرب �ملدن، بينما �ملدفعية 
�مل�سيل  �لغاز  قنابل  الإط��لق  ت�ستخدم  �أن  ميكن  �ملتنقلة 
�لقنابل من زجاجات  و�ٍق ملطلق هذه  وج��ود  للدموع مع 

�ملولوتوف �أو من بنادق قد ي�ستويل عليها �ملنتف�سون. 
�لدبابات  م��ن  �جل��دي��دة  �لدفعة  ���س��ر�ء  �أن  �لكاتب  ور�أى 
�أجل فهم ما  �لغر�س. ومن  كاأنها تتنا�سب مع هذ�  تبدو 
��ستخد�م �لدبابات  �أن  �أن يدرك  يجري، يتعني على �ملرء 
�إىل  فالدبابة حتتاج  فعالة.  تكون  تدريب كي  �إىل  يحتاج 
طاقم. وعلوة على ذلك، يلزم �لطاقم تدريب على �ملهمة 
�لتي يعتزم تنفيذها. �أما �إقحام �لدبابات يف ميد�ن حرب 
مع  �ستديرها  �لتي  �لطو�قم  تدريب  فيتطلب  �ل�سو�رع، 

ـــــاق تــــظــــاهــــرات  ـــــط ان
ـــان درم اأم  يف  احــتــجــاجــيــة 

•• �خلرطوم-وكاالت:

����س���لة �جلمعة  ب��ع��ي��د  �ن��ط��ل��ق��ت 
ب�»تنحي  م���ط���ال���ب���ة  ت����ظ����اه����ر�ت 
�ل�سلطة،  ع��ن  �لب�سري«  �لرئي�س 
درمان  ب��اأم  نوباوي  ود  يف منطقة 
غربي �لعا�سمة، وعدة مناطق يف 
�خلرطوم، وذلك ��ستجابة لدعوى 
�ل�سود�نيني”  �ملهنيني  “جتمع 

وحلفائه من �ملعار�سة.
م�سجد  م����ن  �ل���ع�������س���ر�ت  وخ������رج 
�أم  �الأن�����س��ار ب��ح��ي ود ن��وب��اوي يف 
درم�����ان غ��رب��ي �ل��ع��ا���س��م��ة، عقب 
�سلة �جلمعة، مردديني �سعار�ت 
تنادي ب�»تنحي �لرئي�س �لب�سري«، 
و�إ�����س����ق����اط �ل���ن���ظ���ام �حل����اك����م يف 

�لبلد.
ويف �لكلكلة و�لطائف باخلرطوم، 
�سلة  عقب  ت��ظ��اه��ر�ت  �نطلقت 
لدعوة »جتمع  ��ستجابة  �جلمعة، 
وحلفائه  �ل�سود�نيني«،  �ملهنيني 
و�لتغيري«  �حل��ري��ة  »م��و�ك��ب  �إىل 
�أ���س��ب��وع��ي، تتخلله  وف��ق��ا جل���دول 
تظاهر�ت يف �الأحياء عقب �سلة 

�جلمعة.

تعمل منذ �لليل على تعزيز مو�قعها حول �جليب �ملحا�سر، وهو عبارة عن 
خميم ع�سو�ئي حماط باأر��س زر�عية متتد حتى �حلدود �لعر�قية على 

�ل�سفاف �ل�سرقية لنهر �لفر�ت، يف �نتظار خروج �ملزيد من �ملحا�سرين.
و�أفاد جياكر �أمد، متحدث يف �لوحد�ت �لكردية �لتي ت�سكل �ملكون �لرئي�سي 
يف قو�ت �سوريا �لدميوقر�طية، وكالة فر�ن�س بر�س عن »�حتمال �أن تكون 

�لعمليات بطيئة �جلمعة يف �ملجال �أمام خروج �ملدنيني«.
و�أ�ساف »ال نعرف �أعد�د �ملتبقني وال ن�ستطيع �أن نقول �ملئات �أو �الآالف«، 
مو�سحاً �أن »من بقو� يف �لد�خل لديهم عقيدة قوية، فد�ع�س لي�س منظمة 

عادية وي�سم �نتحاريني كر �سيقاومون حتى �لنهاية«.

»الف�سائل« تنفي اإطالق �سواريخ على تل اأبيب
غارات ا�سرائيلية مكثفة على غزة

•• غزة-وكاالت:

�ملو�قع  ع�����س��ر�ت  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  ح��رب��ي��ة  ط��ائ��ر�ت  ق�سفت 
�إطلق  م��ن  �ساعات  بعد  �جلمعة،  ليلة  غ��زة،  قطاع  يف 
يف  و�أ�سيبت  �أب��ي��ب.  تل  باجتاه  �لقطاع  من  �ساروخني 
�إحدى �لغار�ت على مدينة رفح جنوبي �لقطاع، �مر�أة 
حامل وزوجها، وفق ما ذكرت و�سائل �إعلم فل�سطينية، 

وقالت م�سادر طبية �إن حالة �ملر�أة حرجة.
ت�ستخدمها  مبان  �ستة  �الإ�سر�ئيلي  �لق�سف  و��ستهدف 
�إخلوؤها  �ل��ت��اب��ع��ة حل��رك��ة ح��م��ا���س، ومت  �الأم����ن  ق���و�ت 
كاإجر�ء �حر�زي، يف حني �سمعت �نفجار�ت قوية هزت 

�ملباين يف غزة.
تل  �سيما يف  ال  �إ���س��ر�ئ��ي��ل،  يف  �الإن�����ذ�ر  ���س��ف��ار�ت  ودوت 
باأنهما  �الإ�سر�ئيلي  �جلي�س  و�سفهما  ما  ب�سبب  �أبيب، 

»���س��اروخ��ان �أط���ول م��دى« �أطلقا م��ن غ��زة. ومل ي�سفر 
�إطلق �ل�ساروخني عن �سقوط قتلى �أو جرحى.

ونفت حركة حما�س م�سوؤوليتها عن �إطلق �ل�ساروخني 
�إن �لهجوم وقع بينما كانت تعقد  �إ�سر�ئيل، قائلة  على 
طويلة  تهدئة  ب�ساأن  م�سريني  و�سطاء  م��ع  حم��ادث��ات 
�الإ�سلمي  �إ�سر�ئيل.كما نفت حركة �جلهاد  �الأجل مع 

وجلان �ملقاومة �ل�سعبية �إطلق �أي �سو�ريخ.

عائلت �ملقاتلني �لدو�ع�س ي�ست�سلمون يف �لباغوز )رويرز(
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•• مابوتو-وام:

ح�سر �سعادة خالد �إبر�هيم عبد �لعزيز �سهيل 
جمهورية  ل���دى  �ل��دول��ة  �سفري  �ل��ق��ح��ط��اين 
للموؤمتر  �الف��ت��ت��اح��ي��ة  �جل��ل�����س��ة  م��وزم��ب��ي��ق 
 «  CASP»خلا�س� للقطاع  ع�سر  �ل�ساد�س 
�سعار  حت��ت  مابوتو  �لعا�سمة  يف  عقد  �ل��ذي 
“ حت�سني بيئة �الأعمال ال�ستعجال �النتعا�س 
�القت�سادي” بح�سور فخامة فليبي �سا�سنتو 

نيو�سي رئي�س جمهورية موزمبيق .
وروؤ����س���اء  ووزر�ء  ح�����س��ور  �مل���وؤمت���ر  ي�����س��ه��د  و 
�ال�ستثمار�ت  ت�سجيع  يف  �لعاملة  �ل��وك��االت 
�ملوؤ�س�سات  ع����ن  ومم���ث���ل���ون  و�ل�����������س�����ادر�ت 
�لقطاع  ع���ن  وم���ن���دوب���ون  �ل���دول���ي���ة  �مل���ال���ي���ة 
�ل�سلك  و�أع�ساء  و�خل��ارج��ي  �ملحلي  �خلا�س 

�لدبلوما�سي �ملعتمدين لدى موزمبيق.

•• كرياال -وام: 

�سلم �لقا�سي بي �ساد��سيفام – حاكم والية كري�ال 
�لزعابي  ح�سني  جمال  �سعادة  �الأول  �أم�����س  م�ساء 
-2018 �ل��ت��م��ي��ي��ز  -ج���ائ���زة  �ل���دول���ة  ع���ام  قن�سل 

و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  م��ن  /�مل��ق��دم��ة   2019
والي���ة ك���ري�ال وذل���ك تثمينا ل���دور دول���ة �الإم����ار�ت 
تقدير�  و  بوالية كري�ال  �لعامة  �لقن�سلية  بافتتاح 
�لعلقات  تعزيز  يف  مل�ساهمته  �لوالية  حكومة  من 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني دول���ة �الإم������ار�ت وج��م��ه��وري��ة �لهند 
ب�ستى  ك��ري�ال  والي��ة  �لتعاون مع  و تطوير  عموما 

�ملجاالت �القت�سادية و�لتجارية.
ف��ق��ط خلم�سة  �ل��ت��م��ي��ي��ز مت��ن��ح  ج���ائ���زة  �أن  ي���ذك���ر 
�لوالية  م�ستوى  ع��ل��ى  تر�سيحهم  ي��ت��م  �أ���س��خ��ا���س 
و�لبالغ عدد �سكانها ما يقارب �ل� 35 مليون ن�سمة 

لدورهم �لفعال يف �مل�ساهمة بتنمية �لوالية .

•• بروك�سل-وام: 

�أمريكي  65 مليون دوالر  �الإم���ار�ت مببلغ  دول��ة  تعهدت 
يف ع���ام 2019 وذل���ك يف �إط����ار ج��ه��وده��ا م��ن �أج���ل رفع 
�ملعاناة عن �ل�سعب �ل�سوري. وقال معايل زكي �أنور ن�سيبة 
�لثالث  �أم���ام م��وؤمت��ر بروك�سل  ل��ه  وزي��ر دول��ة - يف كلمة 
�نطلق يف  و�ملنطقة” �ل��ذي  �سوريا  م�ستقبل  “دعم  ح��ول 
�لعا�سمة �لبلجيكية �أم�س �الأول بح�سور وزر�ء وممثلني 
عن 85 دولة : �إن قيمة ما قدمته �الإمار�ت من م�ساعد�ت 
�أمريكي  دوالر  م��ل��ي��ار  ب��ل��غ��ت  �ل�����س��وري��ة  ب���االأزم���ة  تتعلق 
�مل�ساهمة  يف  �سباقة  كانت  �الإم���ار�ت  �أن  معاليه  ..م��وؤك��د� 

�ل�سورية،  ل��لأزم��ة  �الإن�����س��اين  �ل��و���س��ع  وط���اأة  تخفيف  يف 
�الإن�����س��اين للنازحني و�ل��لج��ئ��ني، �سو�ء  �ل��دع��م  وت��ق��دمي 
الإعادة  �الئتمان  �أو �سندوق  �الأممية  �لوكاالت  �أك��ان عرب 
�إعمار �سوريا، و�لذي تعترب دولة �الإم��ار�ت �إحدى �لدول 
�لثلث �ملوؤ�س�سة له، و�لذي ��ستطاع �لو�سول �إىل مناطق 
�سعبة، ودعم ��ستمر�ر �خلدمات فيها، مثل بر�مج تعزيز 
�لكهرباء و�ملياه و�لرب�مج  �لغذ�ئي، وعمل �سبكات  �الأمن 
تر�أ�س  �لذي  ن�سيبة -  �أنور  �ل�سحية. وتوجه معايل زكي 
وفد �لدولة �مل�سارك يف �ملوؤمتر - يف بد�ية كلمته بجزيل 
�ل�سكر �إىل معايل �أنطونيو غوتريي�س �الأمني �لعام للأمم 
�الأعلى  �ملمثل  موجرييني  فيديريكا  و�ل�سيدة  �ملتحدة، 

�الأوروبي  �الإحتاد  و�ل�سوؤون �خلارجية يف  �الأمن  ل�سيا�سة 
�لذي  �مل��وؤمت��ر،  ه��ذ�  يف  للم�ساركة  �لكرمية  �ل��دع��وة  على 
�ل�سورية  �الأزم��ة  ��ستمر�ر  ظل  يف  بالغة،  باأهمية  يحظى 
..وقال “ ن�سكر �الحتاد �الأوروبي على ��ست�سافة �ملوؤمتر 
�لكويت  ل��دول��ة  مو�سول  �ل�سكر  و�أي�سا  �لثالثة  وللمرة 
و�ململكة  متتالية  م��وؤمت��ر�ت   3 ال�ست�سافتها  �ل�سقيقة 
معاليه  و�أك����د  �ل���ر�ب���ع«.  �مل���وؤمت���ر  ال�ست�سافتها  �مل��ت��ح��دة 
�ل�سيا�سي هو  ب��اأن �حل��ل  ت��وؤم��ن ب�سدة  �أن دول��ة �الإم����ار�ت 
�حلل �لوحيد �لكفيل باإنهاء �الأزمة يف �سوريا، لذ� تدعم 
�إىل  �لتو�سل  �لتي تعمل على  �الإم��ار�ت �جلهود �لدولية، 
�تفاق �سلم �سامل يف �سوريا، وذلك يف �إطار �لقر�ر �الأممي 

�الإمار�ت  دول��ة  تعهد  عن  نعلن  �أن  وي�سعدها   ،2254
لعام 2019 مببلغ 65 مليون دوالر �أمريكي، كما نوؤكد 
�ل�سيا�سي.  �حل��ل  لدعم  �لدبلوما�سية  جهودنا  ��ستمر�ر 
����س��ت��م��ر�ر ظروف  �إن ه��ذ� �الج��ت��م��اع يعقد يف ظ��ل  وق���ال 
�إن�سانيا  و�سعا  �إقليمنا  يو�جه  حيث  ��ستثنائية،  �سيا�سية 
و�لنازحني،  �للجئني  زي��ادة عدد  �إىل  �أدى  للغاية،  �سعبا 
مما ي�ستلزم بذل جهود دولية م�سركة للتعجيل باإيجاد 
تنامي  وم��ن��ع  �مل��ن��ط��ق��ة،  �أزم�����ات  ملختلف  �سيا�سية  ح��ل��ول 
يف  �ل�سر�ع  �أن  م��وؤك��د�  و�ملتطرفة،  �الإره��اب��ي��ة  �جلماعات 
�إىل  معاليه  و�أ�سار  جميعا.  لنا  قلق  م�سدر  يبقى  �سوريا، 
�ل�سوريني  دع��م للجئني  �الإم���ار�ت من  دول��ة  ما تقدمه 

�مل��ت��و�ج��دي��ن يف دول �جل���و�ر �ل�����س��وري، م��ن خ��لل تنفيذ 
على  للحفاظ  خميمات  و�إن�ساء  متنوعة،  �إغاثية  بر�مج 
�ملختلفة،  �الجتماعية  و�خلدمات  و�حلماية  �لعي�س  �سبل 
�ل�سوريني  للجئني  – �الإم��ار�ت��ي  �الأردين  �ملخيم  مثل: 
يف �الأردن، وخميم دو�سانبيه يف �سمال �لعر�ق، وخميمات 
�للجئني يف �ليونان، و�أي�سا �مل�ست�سفى �مليد�ين يف منطقة 
نوعية  بر�مج  تبني  عن  ف�سل  �ل�سقيق،  ب���االأردن  �ملفرق 
لتمكني �ملر�أة وتعليم �لفتيات، ودعم بر�مج �لتاأهيل �ملهني 
�إىل �لدعم �ملقدم لل�سوريني �ملقيمني يف  �إ�سافة  لل�سباب، 
دولة �الإمار�ت، خ�سو�سا و�أنها ��ست�سافت �أكر من 130 

�ألف �سوري منذ بد�ية �الأزمة.

االإمارات تتعهد بـ 65 مليون دوالر لدعم اجلهود الدولية مل�ساندة ال�سعب ال�سوري

•• نيويورك -وام: 

���س��ددت دول����ة �الإم������ار�ت ع��ل��ى �أهمية 
�حل���م���اي���ة �الج��ت��م��اع��ي��ة و�خل���دم���ات 
�لبنية  �أ���س�����س  على  �مل�سممة  �ل��ع��ام��ة 
معاجلة  يف  �مل�������س���ت���د�م���ة  �ل���ت���ح���ت���ي���ة 
بني  �مل�ساو�ة  حتقيق  �أم��ام  �لتحديات 
للن�ساء  �لكامل  و�لتمكني  �جلن�سني 

و�لفتيات.
ج���اء ذل���ك يف �ل��ب��ي��ان �ل���ذي �أدل����ت به 
�مل�ساعد  �لوكيل  تهلك،  ح�سة  �سعادة 
�لتنمية �الجتماعية يف وز�رة  ل�سوؤون 
 63 �ل���  �ل���دورة  �أم���ام  �ملجتمع،  تنمية 
حالياً  �مل��ن��ع��ق��دة  �مل�����ر�أة  و���س��ع  للجنة 
يف �مل��ق��ر �ل��رئ��ي�����س ل���لأمم �مل��ت��ح��دة يف 
“�أنظمة  ع����ن����و�ن  حت����ت  ن����ي����وي����ورك، 
�حلماية �الجتماعية و�حل�سول على 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ع��ام��ة  �خل��دم��ات 

�مل�ساو�ة  حتقيق  �أج��ل  م��ن  �مل�ستد�مة 
�لن�ساء  ومت����ك����ني  �جل���ن�������س���ني  ب�����ني 
�سعادتها  و�إ���س��ت��ع��ر���س��ت  و�ل��ف��ت��ي��ات«. 
ج��ان��ب��ا م��ن جت���ارب �الإم�����ار�ت يف هذ� 
�الإج����ر�ء�ت  �إط���ار  يف  خا�سة  �ل�سياق، 
�لقو�نني  و�ع��ت��م��اد  �ملُ��ت��خ��ذة  �ل�ساملة 
و�ل�����س��ي��ا���س��ات �مل��ب��ت��ك��رة، وت��ع��زي��ز دور 
�إىل  ت�سعى  �لتي  �لن�سائية  �ملوؤ�س�سات 
خمتلف  يف  و�لفتيات  �لن�ساء  متكني 
�ملر�أة  م�ساركة  يف  و�أ�سهمت  �مل��ج��االت، 
ب���دور ق��ي��ادي يف عملية  يف �الإم�����ار�ت 
�لعقود  م��دى  على  �لوطنية  �لتنمية 

�خلم�سة �ملا�سية.
و�أكدت �أن د�ستور دولة �الإمار�ت يكفل 
حقوقا مت�ساوية لكل مو�طنيها، ن�ساًء 
ورج������ااًل يف ج��م��ي��ع �مل���ج���االت، مب���ا يف 
�ل��ق��ر�ر، م�سرية  ذل��ك يف مو�قع �سنع 
حكومة  �أ���س��درت��ه  �ل��ذي  �لقانون  �إىل 

و�ل���ذي يلزم   ،2012 ع��ام  �الإم����ار�ت 
بتمثيل  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  جميع 
�لعن�سر �لن�سائي يف جمال�س �الإد�ر�ت، 
بينما مت تعيني 9 وزير�ت �أي ما يعادل 

�لت�سكيل  وزر�ء  جمموع  من   27%
�حلايل ملجل�س �لوزر�ء.

وتطرقت �أي�سا للقر�ر �لذي �عتمدته 
�حلكومة موؤخر�ً و�لقا�سي مُب�ساعفة 

�ل��ن�����س��ب��ة �حل��ال��ي��ة ل��ت��م��ث��ي��ل �مل������ر�أة يف 
 50 �إىل  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
ير�سخ  م��ا  �ل��ق��ادم��ة،  �ل����دورة  يف   %
توجهات �لدولة �مل�ستقبلية يف �لتاأكيد 

على دوره��ا �ل��ري��ادي و�مل��وؤث��ر يف كافة 
�لقطاعات �حليوية يف �لدولة، موؤكدة 
�أن كل هذه �ملكت�سبات حتققت بف�سل 
يف  �ل��ق��ادة  و�إمي���ان  �ل�سيا�سية  �الإر�دة 
دول��ة �الإم����ار�ت ب��دور �مل���ر�أة يف جميع 

�ملجاالت.
�لوكيل  تهلك،  ح�سة  �سعادة  و�سددت 
�الجتماعية  �لتنمية  ل�سوؤون  �مل�ساعد 
�لدور  على  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  يف 
�لرئي�س �لذي تلعبه �ملوؤ�س�سات �ملعنية 
تنمية  وز�رة  فيها  مبا  �مل���ر�أة،  بتمكني 
فعالة  �سيا�سات  تنتهج  �لتي  �ملجتمع 
من  كبري  لعدد  �الجتماعي  لل�سمان 
فئات �ملجتمع، وعلى ر�أ�سهم كبار �ل�سن 
وذوي �الإعاقة و�الأر�مل و�ملطلقات �إىل 
�لذي  �ل��ع��ام  �لن�سائي  �الحت���اد  ج��ان��ب 
�أ���س��ه��م يف مت��ك��ني �مل����ر�أة ودع���م جهود 
�حلركات �لن�سائية يف �لدولة، و�أي�سا 

�لذي  �جلن�سني  �ل��ت��و�زن بني  جمل�س 
�ملمار�سات،  �أف�سل  تنفيذ  على  ي�سرف 
و�ل�سيا�سات  �لت�سريعات  و��ستعر��س 
وو����س���ع �ل��ت��و���س��ي��ات �ل���لزم���ة للحد 
وحتقيق  �جلن�سني  ب��ني  �لتفاوت  م��ن 
�لتو�زن يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س، 

وال �سيما يف جماالت �سنع �لقر�ر.
للذكاء  ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة  ب����اأول  ون��وه��ت 
�لدولة  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �ال�سطناعي 
من  و�ل��رف��ع  �حلكومة  �أد�ء  لتح�سني 
كفاءتها يف جماالت �لطاقة و�لف�ساء 
و�لتكنولوجيا و�لتعليم و�لنقل، ومبا 
و�لفتيات  �لن�ساء  على  بالفائدة  يعود 
و�مل���ج���ت���م���ع ب�����اأ������س�����ره، مب�����ا يف ذل���ك 
“�أ�سحاب  �الإع��اق��ة  ذوي  �الأ���س��خ��ا���س 
�لهمم”. وتطرقت، الإجناز�ت �لدولة 
و�ل���ف���ت���ي���ات على  �ل��ن�����س��اء  يف مت��ك��ني 
�ل�سعيد �لوطني مبا يف ذلك �ل�سيا�سة 

�لدولة  �أن  �إىل  م�����س��رية  �خل��ارج��ي��ة، 
�أطلقت موؤخر� مفهوم “�سيا�سة �ملر�أة 
تهدف �إىل �سمان  و�لتي   ،”100%
�مل�ساعد�ت  م��ن   100% �إ���س��ت��ه��د�ف 
�خلارجية �لثنائية و�ملتعددة �الأطر�ف 
�مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني �لن�ساء 

و�لفتيات بحلول �لعام 2021.
�لبيان  خ��ت��ام  يف  تهلك  ح�سة  و�أك���دت 
�الإم���ار�ت على مو��سلة  دول��ة  حر�س 
�حلماية  جم��ال  يف  �لفعالة  جهودها 
�لعامة  و�خل�����دم�����ات  �الج���ت���م���اع���ي���ة 
�جلن�سني  ب����ني  �مل���������س����او�ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
و�لفتيات  للن�ساء  �لكامل  و�لتمكني 
�لن�ساء  بو�سع  و�الرت��ق��اء  و�لنهو�س 
و�لفتيات يف كل مكان، وذلك يف �إطار 
�لتز�مها �مل�ستمر بتنفيذ جدول �أعمال 
للمنظور  ي�ستجيب  �ل���ذي   2030

�جلن�ساين على �مل�ستوى �لوطني.

•• اأبوظبي -وام:

�الإمار�تي  �لطفل  بيوم  �أبوظبي  �سرطة  �حتفلت 
فاطمة  �ل�سيخة  ل�سمو  �لكرمية  �مل��ب��ادرة  وثمنت 
رئي�س  �لعام  �لن�سائي  �الحت��اد  رئي�س  مبارك  بنت 
ل��لأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة �لرئي�س  �مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى 
�الأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية �الأ�سرية بتخ�سي�س يوما 

للطفل �الإمار�تي يف 15 مار�س من كل عام.

على  حر�سها  جت�سد  �سموها  م��ب��ادرة  �إن  وق��ال��ت 
�آمنة  �سحية  بيئة  يف  ورعايته  بالطفل  �الهتمام 
مل�ستقبل و�عد  تعزز من تطوير قدر�ته ومهار�ته 
�ل��ت��ي ت�سهدها  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  �مل�����س��رية  وم�����س��رق يف 

�الإمار�ت.
ودعم  �لرعاية و�حلماية للأطفال  توفري  و�أكدت 
حقوق  ت�سمن  �لتي  �لت�سريعات  يف  �لدولة  جهود 
ًة �ح��ت��ف��ال �ل��دول��ة ب��ي��وم �لطفل  ه���ذه �ل��ف��ئ��ة، ع����ادَّ

�ملبادر�ت  تبني  تعزز  �إيجابية،  خطوة  �الإم��ار�ت��ي 
�لتي تتو�فق مع روؤية �حلكومة يف تربية وتن�سئة 

�أجيال �مل�ستقبل.
وعدَّ مكتب �سوؤون حقوق �الإن�سان يف قطاع �سوؤون 
�الإمار�تي  �لطفل  ب��ي��وم  �ل��دول��ة  �حتفال  �ل��ق��ي��ادة 
مع  تتو�فق  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  تعزز  �إيجابية  خطوة 
�مل�ستقبل  روؤي��ة �حلكومة يف تربية وتن�سئة �جيال 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة  �ن�سمام  �ىل  وت��ط��رق   ..

�ملتحدة �إىل �تفاقية حقوق �لطفل يف �سنة 1997 
�لتي �عتمدتها �جلمعية �لعامة للأمم �ملتحدة يف 
باالتفاقية  �لدولة  و�لتزم   ،1989 نوفمرب   20
�لت�سريعات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ب���اإ����س���د�ر  ق��ام��ت  ح��ي��ث 
ويفيِ  ح��ق��وق��ه.  و���س��م��ان  �لطفل  بحماية  �خل��ا���س��ة 
حلماية  ق���ان���ون  �����س���د�ر  مت   2016 15مار�س 
 ”3“ رق���م  �الحت������ادي  �لطفل”�لقانون  ح��ق��وق 
كبرية  خ��ط��وة  �ل��ق��ان��ون  �سكل  ،و   ”2016 ل�سنة 

حتمي  �لتي  �الجتماعية  �لت�سريعات  منظومة  يف 
�الأطفال.

�ل��دع��م �الج��ت��م��اع��ي بقطاع  م��ر�ك��ز  �إد�رة  ون��ف��ذت 
يف  و�لفعاليات  �الأن�سطة  ،خمتلف  �ملجتمع  �أم���ن 
،ب��اأب��وظ��ب��ي، �ل��ع��ني، و�لظفرة،  م��ر�ك��زه��ا �ل��ث��لث��ة 
�لدعم  وتقدمي  �الإمارتي  �لطفل  بيوم  للحتفال 
�ل�سركاء  م���ع  بالتن�سيق  و�الج��ت��م��اع��ي  �مل��ع��ن��وي 

�ال�سر�تيجيني .

و�أك�����د �ل��ع��م��ي��د ع��ل��ي ���س��امل �ل���ب���ادي م��دي��ر �إد�رة 
للطفل  يوم  حتديد  �أن  �الجتماعي  �لدعم  مر�كز 
و  �ليوم  حا�سر  ه  بعدِّ ��ستثنائية  لفتة  �الإم��ار�ت��ي 
..م�سيفا  وم�ستقبلها،  وحماتها  �الأوط��ان  �سو�عد 
�أن �سرطة �أبوظبي تعمل على توفري �ملناخ �ملنا�سب 
للطفل من خلل تنفيذ د�ستور وقو�نني �الأحد�ث 
�لقو�نني  م���ن  وغ���ريه���ا   ، �الج��ت��م��اع��ي  و�ل���دع���م 

مل�سلحة �لطفل.

االإمارات ت�سدد على اأهمية احلماية االجتماعية واخلدمات العامة لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة

•• اأبوظبي-وام:

�حتفااًل  و�جلن�سية  للهوية  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  نظمت 
�أبناء  م��ن  �أط��ف��ال  مب�ساركة  �الإم���ار�ت���ي  �لطفل  ب��ي��وم 
هذه  م��ع  تفاعًل  وذل��ك  �لهيئة،  ومنت�سبات  منت�سبي 

�مل���ب���ادرة �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل ت��ع��زي��ز �ل��وع��ي ل���دى جميع 
�لعي�س  مقدمتها  ويف  �لطفل  بحقوق  �ملجتمع  فئات 
يف بيئة �سحية �آمنة ود�عمة، وتذليل �ل�سعوبات �لتي 
�الحتفال  وت�سمن  �سليم.  ب�سكل  تن�سئته  دون  حت��ول 
�لذي ح�سره نا�سر �ملزروعي �ملدير �لتنفيذي ل�سوؤون 

�الأق�سام  وروؤ���س��اء  �الإد�ر�ت  مديري  من  وع��دد  �لهوية 
ومنت�سبي �لهيئة، زر�عة �سجرة �لغاف، �لتي �عتمدتها 
�الإد�رة  مبنى  �لت�سامح، يف حديقة  لعام  �سعار�ً  �لدولة 
�إىل جانب  �أبوظبي،  للهوية مبدينة خليفة يف  �لعامة 
تنظيم عدد من �لفعاليات �لرفيهية �لتي ��ستهدفت 

�إدخال �لفرح و�ل�سرور على قلوب �الأطفال �مل�ساركني. 
�الحتفال  خلل  �الأطفال  �لهيئة  موظفو  و��سطحب 
ل�سعادة  خليفة  م��دي��ن��ة  م��رك��ز  يف  تعريفية  ج��ول��ة  يف 
�سرح  �إىل  خللها  ��ستمعو�  للهيئة،  �لتابع  �ملتعاملني 
مب�سط حول �إجر�ء�ت �لعمل يف خمتلف �أق�سام �ملركز، 

�ل�سكاين  �ل�سجل  نظام  يف  �ملتعاملني  ت�سجيل  و�آل��ي��ة 
وبطاقة �لهوية، لتمكينهم من �الطلع على �إجر�ء�ت 
وتويل  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م  وت�سجيعهم  �ل��ع��م��ل 
�مل�سوؤولية. كما ت�سّمن �الحتفال تنظيم زيارة للأطفال 
�إىل مركز �الإبد�ع و�البتكار يف �لهيئة، ��ستمعو� خللها 

�إىل موجز عن �ملركز و�أق�سامه وقاعاته، وما يت�سمّنه 
�ل��ب��ي��ئ��ة �مللئمة  ت���وف���ري  ت�����س��ت��ه��دف  م���ن جت���ه���ي���ز�ت 
غري  ب�سكل  �لتفكري  م��ن  ليتمكنو�  ل���زّو�ره  و�خل�سبة 
�لتي  و�خلّلقة،  �ملتمّيزة  �الأفكار  توليد  بهدف  منطي 

ت�سهم يف تطوير �الأد�ء �إىل �أف�سل �مل�ستويات.

�سرطــة اأبوظبــي حتتفــي بـــ »يــوم الطفــل االإماراتــي«

»الهويــة واجلن�سيــة« حتتفــل بيــوم الطفــل االإماراتــي

�سفري الدولة يح�سر افتتاح املوؤمتر ال�سنوي للقطاع اخلا�ص يف موزمبيقحاكم والية كرياال ي�سلم قن�سل عام الدولة جائزة التمييز
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

�لتقى �لفريق �سيف عبد�هلل �ل�سعفار، 
�لوز�رة،  مبقر  �لد�خلية،  وز�رة  وكيل 
�لدكتور ماركو�س كريبر، وكيل �لوز�رة 
�الحتادية للد�خلية و�لبناء و�الأعمار 
�أملانيا  جمهورية  يف  �لوطني  و�الأم���ن 
�الحت��ادي��ة، و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل��ه �لذي 
للدولة مبنا�سبة  ر�سمية  بزيارة  يقوم 
تنظيم �الأوملبياد �خلا�س �لعاملية �لتي 

ت�ست�سيفها �أبوظبي .
���س��ب��ل تعزيز  �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث  مت خ���لل 
�ل�سديقني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  �ل���ت���ع���اون 
يف �مل���ج���االت �ل�����س��رط��ي��ة، �إ���س��اف��ة �إىل 

�لد�خلية  وز�رة  �الط��لع على جتربة 
بتنظيم  �مل�ساركة  يف  �الإم���ار�ت  بدولة 
و�لفعاليات  �خل�����ا������س  �الأومل�����ب�����ي�����اد 

�لكربى.
�لري�س  ع���ارف  �لعميد  �للقاء  ح�سر 
مدير �إد�رة �حتاد �ل�سرطة �لريا�سي، 

�ملزروعي مدير  �سعيد  �أحمد  و�لعقيد 
بوز�رة  باالإنابة  �ل��دويل  �لتعاون  ع��ام 

�لد�خلية.

•• اأبوظبي-وام:

مبارك  بن  نهيان  �ل�سيخ  ثمن معايل 
�سمو  تكرم  �لت�سامح  وزي��ر  نهيان  �آل 
رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة 
�لرئي�سة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����س��ائ��ي  �الحت������اد 
�الأ�سرية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���س�����س��ة  �الأع���ل���ى 
للأمومة  �الأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة 
برعاية  �الإمار�ت”  “�أم  و�ل��ط��ف��ول��ة 
وز�رة  تنظمه  �ل���ذي  �ل���دويل  �مل��وؤمت��ر 
عنو�ن  حتت  �ملقبل  �الثنني  �لت�سامح 
“ دور �الأ�سرة يف تعزيز قيم �لت�سامح” 
باأبوظبي  �الإم��������ار�ت  ق�����س��ر  ب��ف��ن��دق 
بالتعاون مع �ل�سركاء �ال�سر�تيجني 
للوز�رة وح�سور بارز الأكر من 300 

من �ل�سخ�سيات �لدولية و�لعربية.
وقال معاليه �إن رعاية “�أم �الأمار�ت” 
�ل�سمانة  ميثل  �لكبري  �حل��دث  لهذ� 
�أهد�فه  حتقيق  يف  لنجاحه  �ل��ك��ربى 
�ل�سامية كما يعرب عن �إميان �سموها 
باأهمية تعزيز قيم �لت�سامح لدى �ملر�أة 
�لنموذج  لتكون  �الإم��ارت��ي��ة  و�الأ����س���رة 

و�لقدوة حمليا وعربيا وعامليا.
يت�سمن  �مل��وؤمت��ر  �ن  معاليه  و�أ���س��اف 
�جلل�سة  ج���ان���ب  �إىل  ج��ل�����س��ات  �أرب������ع 
“ �أم  ع��ن��و�ن  حت��م��ل  �ل��ت��ي  �لرئي�سية 
�لت�سامح يف �ملجتمع  �الإم��ار�ت منوذج 
م�ساريعها  تتناول  و�ل��ت��ي  و�لعامل” 
وعطاء�تها،  ومبادر�تها،  و��سهاماتها، 

�لعاملي  �ل�سعيد  على  �سموها  و�أدو�ر 
و�ل�����ع�����رب�����ي و�خل����ل����ي����ج����ي و�مل����ح����ل����ي، 
�لهتلن،  �سليمان  �لدكتور  ويديرها 
عبد  بنت  فوزية  معايل  بها  وي�سارك 
�لنو�ب  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل��زي��ن��ي��ل  �هلل 
حممد  وم��ع��ايل  �ل��ب��ح��ري��ن،  مبملكة 
�ملر رئي�س جمل�س �د�رة مكتبة حممد 
�مناء جائزة  ر��سد رئي�س جمل�س  بن 
حممد بن ر��سد للغة �لعربية، و�سعادة 
�لعربية  �ململكة  �سفري  �لدخيل  تركي 
و�لدكتورة  �ل��دول��ة  ل���دى  �ل�����س��ع��ودي��ة 
فرخندة ح�سن �الإمني �لعام للمجل�س 
�ل��ق��وم��ي ل��ل��م��ر�أة ب��ج��م��ه��وري��ة م�سر 

�لعربية.
�أكد  �ملتخ�س�سة  �ملوؤمتر  وعن جل�سات 
حماور  �أربعة  على  تركز  �أنها  معاليه 
م�ستقبل  با�ست�سر�ف  تتعلق  �أ�سا�سية 
ت���ع���زي���ز قيم  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف  �مل����ر�ك����ز 
�لت�سامح و�لتعاي�س �ل�سلمي للمجتمع 
�الإمار�تي فيما تناق�س �جلل�سة �لثانية 
�لت�سريعات و�لقو�نني يف �إطار �حلو�ر 
وت�سريعات  �سيا�سات  ح��ول  �ملجتمعي 
للأ�سرة  �لت�سامح  حوكمة  وق��و�ن��ني 
و�ملجتمع، �أما �جلل�سة �لثالثة فتتناول 
تعزيز �لوعي مبنظومة قيم �لت�سامح 
فيما  و�لطفولة،  �الأم��وم��ة  جم��ال  يف 
“�لت�سامح  �ل��ر�ب��ع��ة  �جلل�سة  تناق�س 
�لر�سائل  و�الإعلم” من خلل طرح 
و�لتنوع  �ل��ت�����س��ام��ح  ح���ول  �الإي��ج��اب��ي��ة 

وقبول �الآخر للأ�سرة و�ملجتمع.
و�أو�����س����ح م���ع���ايل �ل�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لت�سامح  وز�رة  ت��ن��ظ��ي��م  �أن  م���ب���ارك 
ل���ه���ذ� �مل�����وؤمت�����ر �ل������ذي ي���ت���ن���اول دور 
�لت�سامح  �مل��ر�أة و�الأ���س��رة يف ن�سر قيم 
و�لتعاي�س يف �ملجتمع و�لعامل، �إمنا هو 
جت�سيد للعزم و�لت�سميم على �ل�سري 
ل�”�أم  �ل���روؤي���ة �حل��ك��ي��م��ة  ع��ل��ى ه���دي 
�اللتز�م  قوي عن  �الإمار�ت” وتعبري 
يف  �ل�ساملة  روؤيتها  بتحقيق  �لكامل 
�لتنمية �لب�سرية و�ملجتمعية �ل�ساملة 
�سو�ء د�خل �الإم��ار�ت �أو يف �ستى بقاع 

�لعامل.
وقال معاليه �إننا �أبناء �الإمار�ت نعتز 
غ���اي���ة �الع����ت����ز�ز مب���ا حت���ر����س عليه 
���س��م��و �ل�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
خ�سائ�س  تنمية  �الإمار�ت” من  “�أم 
�لقيادة و�لريادة لدى �ملر�أة و�الأ�سرة، 
وبجهودها �ملتو��سلة يف �سبيل توفري 
كافة �الإمكانات �أمام �ملر�أة كي ت�سارك 
�ل�ساملة  �لنه�سة  م�سرية  يف  بفاعلية 
�أن  م��وؤك��د�  �الإم�����ار�ت..  تعي�سها  �ل��ت��ي 
حققتها  �ل���ت���ي  �ل��ك��ب��رية  �ل��ن��ج��اح��ات 
�ملجاالت  ك��اف��ة  �الإم���ار�ت���ي���ة يف  �مل�����ر�أة 
حمليا ودول��ي��ا �إمن���ا ه��ي ث��م��ار جهود 
�الختيار  ���س��ادف  فقد  ول���ذ�  �سموها، 
�الأمم  منظمة  �خر�تها  حيث  �أه��ل��ه، 
�ملتحدة “ر�ئدة للتغري �الإيجابي على 
م�ستوى �لعامل”، وهو ما ميثل فخر� 

�سموها  وي�سع  وعربي،  �إم��ار�ت��ي  لكل 
�ملخل�سة  بعطاء�تها  للجميع،  كقدوة 
�ملجتمعية،  �لتنمية  جم��االت  كافة  يف 
خمتلف  يف  �ل���ه���ائ���ل���ة  و�جن�����از�ت�����ه�����ا 

�ملجاالت حمليا ودوليا.
“ دور �الأ�سرة يف  �أهمية موؤمتر  وعن 
معايل  �لت�سامح” �أو���س��ح  قيم  تعزيز 
على  يركز  �ملوؤمتر  �أن  �لت�سامح  وزي��ر 
�لتعريف  هي  رئي�سية  عنا�سر  ثلثة 
�لت�سامح”  “فار�سات  ب����ربن����ام����ج 
�ملوؤمتر  يف  �مل�����س��ارك��ات  �م���ام  ليطرحه 
للت�سامح  ر�ئ��د�ت  يكن  كي  لتاأهيلهن 
بامل�سروعات  ل��ل��ق��ي��ام  وم�����س��اع��دت��ه��ن 
و�ملبارد�ت �لتي تعزز قيم �لت�سامح يف 
�الأ�سرة و�ملجتمع، �أما �لعن�سر �لثاين 
مع  بالعمل  �ل���وز�رة  باهتمام  فيتعلق 
�ال�سرية وغريها من  �لتنمية  مر�كز 
تعاون  �أج��ل  من  �ملجتمعية  �ملوؤ�س�سات 
م�ساريع  لتقدمي  م�ستمرين  و�سر�كة 
م�����س��رك��ة ت��رت��ب��ط ب���االأ����س���رة و�مل�����ر�أة 
ت��ع��زي��ز قيم  و�مل���ج���ت���م���ع، ودوره�������ا يف 
يهدف  فيما  �ملجتمع،  د�خل  �لتعاي�س 
�سر�كات  ب��ن��اء  �إىل  �ل��ث��ال��ث  �ل��ع��ن�����س��ر 
بق�ساي  �مل��ه��ت��م��ني  ج���ه���ود  وت���وح���ي���د 
�الأ�سرة يف خمتلف �جلهات يف �لقطاع 
لتنفيذ  و�الحت���ادي  �ملحلي  �حلكومي 
�ف�سل �ملمار�سات �لتي تهدف �إىل ن�سر 
و�ملجتمعي  و�مل��ع��ريف  �ل��ث��ق��ايف  �ل��وع��ي 
على  �مل��ق��درة  وتعزيز  �لت�سامح،  بقيم 

�البتكار وتوظيف �لتنوع �لثقايف لبث 
روح �لت�سامح لدى �جلميع.

وع���رب م��ع��ال��ي��ه ع��ن �أم��ل��ه ب����اأن ي�سهد 
م���ن مذكر�ت  ع����دد  ت��وق��ي��ع  �مل����وؤمت����ر 
�لتفاهم و�ل�سر�كة بني وز�رة �لت�سامح 
و�أكر من 10 جهات خمتلفة يتعلق 
لل�ستفادة  و�مل���ر�أة،  باالأ�سرة  ن�ساطها 
م���ن ك��اف��ة �ل��ط��اق��ات �مل���وج���ودة لدى 
وز�رة �لت�سامح وهذه �جلهات لتقدمي 
ب��ر�م��ج ف��ع��ال��ة وم�����س��ت��م��رة ع��ل��ى مد�ر 
�ل��ت�����س��ام��ح وقبول  ت���ع���زز ق��ي��م  �ل���ع���ام 
�الآخ��ر و�ح��ر�م �الختلف مهما كان 
منطلقه، �سو�ء كان �ختلف �لدين �و 

�للغة �أو �جلن�س �أو �لثقافة.
�الإع���لم  و���س��ائ��ل  ك��اف��ة  ودع���ا معاليه 
مع  للتفاعل  و�جل���دي���دة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
�أحد�ث و�أن�سطة �ملوؤمتر و�مل�ساهمة يف 
�إىل �جلميع، موؤكد�  �أن ت�سل ر�سالته 
��سر�تيجيا  �سريكا  يعد  �الإع���لم  �أن 
�الأهد�ف  حتقيق  يف  �لت�سامح  ل��وز�رة 
�ملجتمعي،  �لتعاي�س  بتعزيز  �ل�سامية 
مب��ا ميلكه م��ن ق���در�ت ك��ب��رية متكنه 
من �لو�سول �إىل كافة فئات �ملجتمع.

وقال معاليه �إن وز�رة �لت�سامح تبذل 
�لت�سامح  قيم  لتعزيز  كبرية  ج��ه��ود� 
و�لتعاي�س �ل�سلمي وتقبل �الآخر و�إبر�ز 
قيمة �الإمار�ت كوطن للت�سامح ورمز 
�لتوجيهات  �إط���ار  يف  لتعزيزه،  عاملي 
ممثلة  �ل��ر���س��ي��دة  لقيادتنا  �حلكيمة 

ب�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة “ حفظه �هلل 
و�لت�سامح  �لتعاي�س  يف  يرى  “ �لذي 
و�لوفاق  �ل�سلم  لتحقيق  مهمة  �أد�ة 
يف �أي جمتمع �إن�ساين، و�أنهما مكونان 
�إىل  �الإم��ار�ت  �أ�سا�سيان يف �سعي دولة 
�ملقايي�س  ب��ك��ل  ر�ئ����دة  دول���ة  ت��ك��ون  �أن 
لتاأخذ مكانتها �للئقة بها يف م�سرية 
�ل��ت��ط��ور �ل��ع��امل��ي �ل��ت��ي ت��ت�����س��اب��ك فيه 
�مل�سالح و�الهتمامات، كذلك �ساحب 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����س��د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة، رئي�س 
و�أخيه  دب���ي،  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء،  جمل�س 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 
�أبوظبي،  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة، 
�أع�ساء  �ل�����س��ي��وخ  �ل�����س��م��و  و�أ����س���ح���اب 
�ملجل�س �الأعلى حكام �الإمار�ت �لذين 
ي�����س��ارك��ون وي��دع��م��ون روؤي����ة �ساحب 
�ملجال،  ه��ذ�  يف  �لدولة  رئي�س  �ل�سمو 
وي����وؤك����دون ب��ال��ق��ول و�ل��ع��م��ل �أن���ن���ا يف 
و�لت�سامح  �لتعاي�س  من  يجعل  ع�سر 

�سرورة �أ�سا�سية لتقدم �لعامل.
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا �ك�������دت �����س����ع����ادة ن�����ورة 
�لن�سائي  �الحت���اد  م��دي��رة  �ل�����س��وي��دي 
بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  �ن  �ل��ع��ام 
“�أم �الإمار�ت” ر�ئ��دة يف ن�سر  مبارك 
�ل��ت�����س��ام��ح ب���ني �ب���ن���اء �مل��ج��ت��م��ع د�خل 

�لدولة وخارجها.

وقالت يف ت�سريح لها مبنا�سبة �نعقاد 
“ دور �الأ���س��رة يف تعزيز قيم  م��وؤمت��ر 
�لت�سامح” �لذي تنظمه وز�رة �لت�سامح 
�لعام  �لن�سائي  �الحت��اد  مع  بالتعاون 
تقع على عاتق  �لكربى  �مل�سوؤولية  �إن 
قيم  على  �أطفالها  تن�سئة  يف  �ال���س��رة 
�لت�سامح �لتي تعلمتها من دينها ومن 
�لقيادة �لر�سيدة يف �لدولة �لتي تعمل 
�ملفهوم بني مو�طنيها  ن�سر هذ�  على 
وم����ن ي��ع��ي�����س ع��ل��ى �أر�������س �الم������ار�ت 

لت�سود �ملودة بني �جلميع.
و�أ���س��اف��ت �ن �الإم�����ار�ت م��ن��ارة عاملية 
�لقيادة  توجيهات  بف�سل  للت�سامح، 
�لتعاي�س  قيم  ر�سخت  �لتي  �لر�سيدة، 
و�ل�����س��ع��ادة و�ل�����س��لم و �ن �مل��غ��ف��ور له 
نهيان،  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ 
مقوالته  يف  �أك������د  ث������ر�ه  �هلل  ط���ي���ب 
و�أفعاله، على �أن �لت�سامح و�جب على 
ك��ل ف���رد م��ن �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع، و�سكل 
دولتنا  �سارت عليه  �لنهج طريقاً  هذ� 
قيادتنا  و��ستكملت  تاأ�سي�سها،  م��ن��ذ 
قيمة  من  وع��ززت  م�سريته  �لر�سيدة 
�الإم���ار�ت  لت�سبح  ومنتها،  �لت�سامح 
ومنارة  و�لت�سامح،  للتعاي�س  من�سة 
�جلميع  ليتعاي�س  �ل���ع���امل،  ل�����س��ع��وب 

مبحبة و�سلم.
�الإمار�ت”  “�أم  �سمو  �ن  �إىل  و�أ���س��ارت 
�لتي  �ل��ع��امل��ي��ة  �الإن�����س��ان��ي��ة  بحملتها 
�مل�ست�سفيات  خ���لل���ه���ا  م����ن  ت���ق���ي���م 

و�ل���ع���ي���اد�ت �ل��ط��ب��ي��ة يف �ل��ع��دي��د من 
��سيا  ق��ارت��ي  يف  خ��ا���س��ة  �ل��ع��امل  دول 
�لن�ساء  من  �ملر�سى  لتعالج  و�فريقيا 
و�الطفال وكبار �ل�سن لهو �أكرب مثل 
�سموها  حتمله  �ل���ذي  �لت�سامح  على 
يف وجد�نها متاثرة بذلك من قربها 
م���ن �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����س��ي��خ ز�ي����د �لذي 
و�لتعاي�س  �ل��ت�����س��ام��ح  ق��و�ع��د  �أر����س���ى 
بني �ملو�طنني ومن يعي�س على �ر�س 

�الإمار�ت.
�لن�سائي  م��دي��رة �الحت���اد  و�أو���س��ح��ت 
بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  �أن  �ل��ع��ام 
�سرورة  على  با�ستمر�ر  توؤكد  مبارك 
وت��رب��ي��ت��ه��م وكذلك  �الأب����ن����اء  ت��وج��ي��ه 
ق��ي��ام �الأ���س��رة بو�سع ه��ذ� �مل��ف��ه��وم يف 
لها  ي�سمن  مب��ا  �أول��وي��ات��ه��ا  م��ق��دم��ة 
م�ستقرة  �أ���س��ر  و���س��ط  �ساحلني  �أب��ن��اء 
قادر  م��ت��لح��م  وجم��ت��م��ع  ومتما�سكة 
ع��ل��ى �ل��ت��ع��ام��ل م���ع �ل��ت��ح��دي��ات �لتي 
تعر�سه لي�سبح ع�سو� نافعا وعامل 

من �أجل رخاء �أ�سرته ووطنه معا.

•• دبي-وام:

�ملناخي و�لبيئة  تر�أ�ست وز�رة �لتغري 
وفد دولة �الإمار�ت �لر�سمي �مل�سارك 
�ل���ر�ب���ع���ة  �ل�����������دورة  �ج����ت����م����اع����ات  يف 
�لتي  للبيئة  �ملتحدة  �الأمم  جلمعية 
 15 �إىل   11 �لفرة من  �نعقدت يف 
�لكينية  �لعا�سمة  يف  �جل��اري  مار�س 

نريوبي.
�حلالية  �ل���������دورة  �أع�����م�����ال  ورك��������زت 
رئي�سيني  مو�سوعني  على  للجمعية 
للتحديات  مبتكرة  حلول  �إيجاد  هما 
�ل��ب��ي��ئ��ي��ة و�ال�����س����ت����ه����لك و�الإن�����ت�����اج 
�مل�����س��ت��د�م��ني �مل��ل��ه��م ل����ل����دول، وحث 
�خلا�س  �لقطاع  يف  �لفاعلة  �جلهات 
�إي��ج��اد حلول خمتلفة  و�الأف���ر�د على 
و�إل����ق����اء ن���ظ���رة ن��ق��دي��ة ع��ل��ى �أمن����اط 

��ستهلكهم و�إنتاجهم.
�ألقتها  ويف كلمة دولة �الإم��ار�ت �لتي 
عائ�سة �لعبدويل مدير �إد�رة �لتنمية 
�ملناخي  �ل��ت��غ��ري  وز�رة  يف  �خل�����س��ر�ء 
من  �لرغم  على  باأنه  نوهت  و�لبيئة 
�مل��ب��ذول��ة ملعاجلة  �ل��دول��ي��ة  �جل���ه���ود 

�مل�سكلت �لبيئية، �إال �أن تاأثري�تها ما 
تز�ل حمدودة نتيجة تز�يد �ل�سغوط 

و�لتحديات ب�سكل مت�سارع.
�لعديد  �ع��ت��م��اد  �أن  “كما  و�أ���س��اف��ت: 
لهذه  م���ع���اجل���ت���ه���ا  يف  �ل���������دول  م�����ن 
�مل�سكلت على �حللول �لتقليدية، مل 
�ل�سريع  �لتغري  ملو�كبة  ملئماً  يعد 
يف �مل�سهد �لبيئي �لعاملي، �الأمر �لذي 
مقاربات  �إي��ج��اد  �ىل  �حل��اج��ة  ي��وؤك��د 

ب�سورة  ت��ع��ت��م��د  خم��ت��ل��ف��ة  وح����ل����ول 
و�البتكار«.  �الب������د�ع  ع��ل��ى  رئ��ي�����س��ي��ة 
و�أ�����س����ارت �ل��ع��ب��دويل يف �ل��ك��ل��م��ة �إىل 
�أن دول��ة �الإم����ار�ت ومنذ وق��ت مبكر 
�مل�سكلت  م��ع  ت��ع��ام��ل��ه��ا  يف  �ع��ت��م��دت 
بدعم  �ملبتكرة  �حل��ل��ول  على  �لبيئية 
�لر�سيدة  �ل����ق����ي����ادة  م����ن  وت���وج���ي���ه 
ل��ل��دول��ة �ل���ذي ع���زز حت���ول �الإم����ار�ت 
�مل�ستويني  على  �بتكارية  حا�سنة  �إىل 

�الإق��ل��ي��م��ي و�ل���ع���امل���ي. و�أو����س���ح���ت �أن 
ج��ه��ود �ل���دول���ة يف �ل��ع��م��ل م���ن �أجل 
ت�سمل  �ملحلي  �مل�ستوى  على  �لبيئة 
�ل��ت��وج��ه الإن�����س��اء وت��ط��وي��ر منظومة 
�قت�ساد د�ئري متكاملة ت�سم �لعديد 
من �مل�ساريع و�ملبادر�ت �لبيئية ومنها 
�لبلدية  �ل��ن��ف��اي��ات  م�����س��اري��ع حت��وي��ل 
�ل�سلبة �ىل طاقة، حيث بد�أنا باإقامة 
�إىل  �لنفايات  لتحويل  من�ساآت  ثلث 

وقود  م�سادر  و�إىل  كهربائية  طاقة 
�ال�ستيعابية  ق��درت��ه��ا  ت�سل  ب��دي��ل��ة، 
عند �كتمالها �إىل حو�يل 2.4 مليون 
باالإ�سافة  �سنوياً،  �لنفايات  من  طن 
�لنفايات  �أن���و�ع  بع�س  ��ستخد�م  �ىل 
�سناعة  يف  ب��دي��ل  ك��وق��ود  �ل�سناعية 
نفايات  ت���دوي���ر  و�إع�������ادة  �الإ���س��م��ن��ت، 
�لُبنية  م�����س��اري��ع  يف  و�ل���ه���دم  �ل��ب��ن��اء 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة. و�أ�����س����ارت �ل���ع���ب���دويل �إىل 
�أول  الإط��لق  حالياً  �لدولة  ��ستعد�د 
قمر ��سطناعي نانومري يف �ملنطقة 
بنهاية �لعام �جلاري، لر�سد وحتليل 
�إيجاد  �لبيانات �لبيئية وتوظيفها يف 
�ملناخ  ل��ت��ح��دي��ات  م�����س��ت��د�م��ة  ح���ل���ول 
و�لبيئة، و�إىل �لدر��سة �لبحثية �لتي 
تقنيات  با�ستخد�م  �ل����وز�رة  جتريها 
�جلوي  و�مل�����س��ح  ُب��ع��د  ع��ن  �ال�ست�سعار 
لتحديد  طيار،  دون  من  بالطائر�ت 
�آفاق �لنمو �ملحتملة للقطاع �لزر�عي، 
و�لتاأثري�ت �ملتبادلة بينه وبني �ملناخ، 
يف  �الأوىل  �ل����دول����ة  ب���ذل���ك  ل���ت���ك���ون 
�لتقنية  ه��ذه  ت�ستخدم  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل 
�الح�سائية  �لبيانات  ع��دد  حيُث  من 

�لتي ت��وف��ره��ا. وذك���رت �أن��ه يف جمال 
�لتنوع �لبيولوجي مت توظيف �أف�سل 
�لو�سائل  و�أح��دث  �لعلمية  �ملمار�سات 
�مل�سروع  �إجن�������از  يف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
وم�سروع  �حلمر�ء،  للقائمة  �لوطني 
�ملال  لر�أ�س  �لذكية  �الإم��ار�ت  خارطة 
�مل���و�ق���ع �ملهمة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي، وحت���دي���د 
ل��ل��ط��ي��ور، وت�����س��م��ن��ت ج��م��ي��ع��ه��ا بناء 
بو�بات رقمية وقو�عد بيانات تلقائية 
ولفتت  تفاعلية.  وخر�ئط  �لتحديث 
�أمناط �ال�ستهلك  �أن  �إىل  �لعبدويل 
و�الن����ت����اج �مل�����س��ت��د�م��ة و�ل���ت���ي متثل 
�حلالية  ل��ل��دورة  �لرئي�سي  �مل��و���س��وع 
من �الجتماعات حتظى باهتمام بالغ 
يف دولة �الإمار�ت، حيث �سكلت حمور�ً 
بيوم  �ل��دول��ة  وفعاليات  للحتفاالت 
��ستغرقت  دورة  يف  �ل��وط��ن��ي،  �لبيئة 
ثلث �سنو�ت مت �ختتامها يف فرب�ير 
باعتماد  ت��ت��وي��ج��ه��ا  ومت  �مل����ا�����س����ي، 
�لوطنية  للخطة  �لتنظيمي  �الإط���ار 
�مل�ستد�م،  و�ال����س���ت���ه���لك  ل���لإن���ت���اج 
و�ال���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل����لإد�رة 
�ملتكاملة للمو�د �لكيميائية، و�إ�سد�ر 

قانون �الإد�رة �ملتكاملة للنفايات.
�إىل ذلك �ساركت �لعبدويل يف جل�سة 
�الجتماعات  ه���ام�������س  ع���ل���ى  ع���ام���ة 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  حكومات  نظمتها 
�مل��ت��ح��دة بعنو�ن  و�إي��ط��ال��ي��ا و�مل��م��ل��ك��ة 
�حلكومات  م���ن  م��ب��ت��ك��رة  “مناهج 
و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س و�مل��ج��ت��م��ع �ملدين 
ل����ق����ي����ا�����س وت����ق����ل����ي����ل ه��������در �ل�����غ�����ذ�ء 
�ل�سوء  خللها  �أل��ق��ت  و�لنفايات”، 
على جتربة دول��ة �الإم���ار�ت يف �حلد 
م���ن ه����در �ل���غ���ذ�ء ع���رب ���س��ر�ك��ة بني 
�ل�سيافة  وق��ط��اع  �حلكومي  �لقطاع 

�خلا�س يف �لدولة.
كما �ساركت يف فعالية بعنو�ن “حت�سني 
�ال�ستعد�د �ملايل و�لقدرة على حتمل 
�مل�سوؤولية” يف قمة �ملدن �ملقامة على 
ه��ام�����س �الج��ت��م��اع��ات، و�ل��ت��ي عقدت 
�أج��ل مدن  “�البتكار من  �سعار  حتت 
وم�ستد�مة” ..وخلل  للعي�س  قابلة 
�لعبدويل  ����س��ت��ع��ر���س��ت  �ل��ن��ق��ا���س��ات 
جتربة دولة �الإمار�ت يف خلق وتوفري 
�أجندة  لدعم  �مل�ستد�م  �لتمويل  �سبل 
�خل�سر�ء  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 

على  ت�����س��ج��ع  و�ل���ت���ي   ،2030 ل���ع���ام 
م�سافة  قيمة  ذ�ت  �سناعات  تطوير 
مثل �لطاقة �لنظيفة، وكذلك �ملباين 

�خل�سر�ء ومفاهيم �ملدن �مل�ستد�مة.
�ل�����دورة �حلالية  ن��ق��ا���س��ات  وت��ن��اول��ت 
للبيئة،  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  جمعية  م��ن 
�حلكومات  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  دع����وة 
و�لقطاعني �لعام و�خلا�س �إىل �إلقاء 
��ستهلكها  �أمن��اط  على  ناقدة  نظرة 
“�لتفكري  ع��ل��ى  وح��ث��ه��ا  و�إن���ت���اج���ه���ا، 
و�لعي�س  �ل��ن��ط��اق،  خ���ارج  �الب��ت��ك��اري 
�لدول  وت�سجيع  كوكبنا”،  ح��دود  يف 
قابلة  �ل��ت��ز�م��ات  ت��ق��دمي  على  وحثها 
للقيا�س جتاه حتفيز �البتكار وتطبيق 

نظم �القت�ساد �لد�ئري.
للدورة  �لنهائية  �لتو�سيات  وتغطي 
�لبيولوجي،  �لتنوع  تعميم  م��ن  ك��ل 
�لكيميائية  للمو�د  �ل�سليمة  و�الإد�رة 
�لبيانات  و�����س���ت���خ���د�م  و�ل���ن���ف���اي���ات، 
�ملعلومات،  و�إد�رة  �ملتاحة،  �ل�سخمة 
�الأ�سلية،  �مل����ع����ارف  ب�������س���اأن  وح���ل���ول 
�مل�ستد�مة  �حلياة  �أ�ساليب  وت�سجيع 

و�ال�ستخد�م �لفعال للمو�رد.

•• ويلينغتون-وام:

�أكدت �سفارة �لدولة لدى نيوزيلند� �أن جميع طلبة �الإمار�ت بخري وذلك 
بعد حادث �إطلق �لنار على م�سجدين خلل �سلة �جلمعة يف كر�ي�ست 
ت�سري�س مما �أ�سفر عن مقتل �أربعني �سخ�سا على �الأقل و�إ�سابة ع�سرين 
بجروح بالغة . وقال �سعادة �سالح �أحمد �سامل �لزرمي �ل�سويدي �سفري 
�لدولة لدى نيوزيلند� �إن �لبعثة تو��سلت مع طلبة �الإمار�ت و�طماأنت 

خلل  و�حل��ذر  �حليطة  �تخاذ  ب�سرورة  تنبيههم  على  وحر�ست  عليهم 
كل  يف  �لنيوزلندية  �ل�سرطة  تعليمات  �تباع  �ال�ستثنائية  �لظروف  هذه 
�لهاتف  رقم  تخ�سي�س  عن  �ل�سويدي  �ل�سفري  �سعادة  و�أعلن  �الأح���و�ل. 
006448302949 للحاالت �لطارئة �أو �الإت�سال على رقم �لطو�رئ 
�لنيوزيلندي 111. و�أد�ن �سعادة �ل�سفري �ل�سويدي حادث �إطلق �لنار 
للإرهاب  و�ل��ر�ف�����س  �لثابت  �الإم����ار�ت  موقف  جم��دد�  �مل�سجدين،  على 

بكافة �أ�سكاله.

•• ح�رضموت-وام:

�حتفلت حمافظة ح�سرموت �ليمنية �أول �أم�س �الأول بتخريج �لدفعة �خلام�سة 
من منت�سبي �الأمن �لعام و�ل�سرطة “قو�ت �ملهام �خلا�سة” ب�ساحل ح�سرموت، 

�سمن برنامج تاأهيل منظومة �الأمن و�ل�سرطة �لذي متوله دولة �الإمار�ت.
�لبح�سني حمافظ ح�سرموت - خلل �حلفل  �للو�ء �لركن فرج �ساملني  وعرب 
�لذي �أقيم مبيد�ن �لفي�سل يف مدينة �ملكل و�سهد عر�سا ع�سكريا وتكرمي �أو�ئل 
بقيادة  �ليمن  يف  �ل�سرعية  دع��م  لتحالف  و�متنانه  �سكره  عظيم  عن   - �ل��دورة 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية جلهوده يف دعم �إجناح خطة تاأهيل �الأمن موؤكد� �أن 
�الإم��ار�ت حقق جناحات  دولة  �لذي متّوله  و�لتدريبي  �لتاأهيلي  �لربنامج  هذ� 

من  �الأم���ن  لقطاع  �الإم����ار�ت  وفرتها  �لتي  �الإمكانيات  و  �ل��دع��م  بف�سل  كبرية 
معد�ت ومركبات و�أجهزة �ت�ساالت و�أ�سلحة و�إعادة تاأهيل وبناء �ملقر�ت �الأمنية 
يف جميع مديريات �ساحل ح�سرموت . و�أكد �ملحافظ �أن �لدفعات �لتي تخرجت 
بان�سباط  مهامها  وتنّفذ  عالية  ومعنويات  هّمة  �أظ��ه��رت  �لربنامج  ه��ذ�  م��ن 
وكفاءة وروح معنوية وقدر�ت عالية. من جانبه �أو�سح �لعميد �أحمد �سيف بن 
زيتون �ملهريي ممثل وز�رة �لد�خلية �الإمار�تية �أن برنامج دعم منظومة �الأمن 
�آلية   277 1400 جندي و�سف و�سابط وتوفري  و�ل�سرطة ��ستهدف تدريب 
و�إعادة تاأهيل وبناء 21 مركز� لل�سرطة وتاأهيل 11 �إد�رة �أمنية وو�سائل �ت�سال 
ودفاع مدين. ح�سر �حلفل �لعميد منري �لتميمي مدير عام �الأمن و�ل�سرطة 

ب�ساحل ح�سرموت وعدد من �لقياد�ت �الأمنية و�لع�سكرية باملحافظة �ليمنية.

�سفارة الدولة لدى نيوزيلندا : مت التوا�سل 
مع طلبة االإمارات وجميعهم بخري 

بتمويل اإماراتي ..تخريج الدفعة اخلام�سة من منت�سبي االأمن العام وال�سرطة يف ح�سرموت

برعاية »اأم االإمارات« ..افتتاح موؤمتر »دور االأ�سرة يف تعزيز الت�سامح« االإثنني املقبل باأبوظبي 

•• دبي -وام: 

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي عدد� من �لفعاليات و�الأن�سطة يف مر�كز رعاية 
�لذي  �الإم��ار�ت��ي  �لطفل  بيوم  �ل��دول��ة  �ح��ت��ف��االت  �إط���ار  يف  لها  �لتابعة  �لطفل 
ي�سادف �خلام�س ع�سر من مار�س يف كل عام. وت�سمنت �الحتفاالت �لتي �سارك 
فيها 190 طفل قر�ءة ق�س�س للأطفال حول �لر�ث �الإمار�تي و�إ�سر�كهم يف 
�أفلم  وعر�س  �لق�س�س  بهذه  علقة  لها  �سعبية  �أك��لت  وطهي  تلوين  �أن�سطة 
لعرو�س  و�لرويج  للت�سوير  وركناً  تر�ثية  و�ألعاب  �لطفل  حقوق  حول  فيديو 
باالأطفال  �خلا�سة  للمنتجات  ح�سرية  خ�سومات  توفر  �لتي  ديو�”  “متجر 

�سعادة  وق��ال  وفعاليات.  �أن�سطة  من  ذلك  وغري  �الأطفال  على  �لهد�يا  وتوزيع 
�سعيد حممد �لطاير �لع�سو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي 
�إن �لهيئة كانت من �أو�ئل �جلهات �حلكومية �لتي �أن�ساأت مر�كز لرعاية �أطفال 
�أرقى �ملعايري �لعاملية يف �لربية و�لتن�سئة �حلديثة حيث بلغت  �ملوظفات وفق 
ن�سبة �سعادة �ملوظفات عن هذه �ملر�كز %98، ما يعك�س ر�ساهّن عن �مل�ستوى 
�ملتقدم للرعاية و�لتعليم �لذي توفره �لهيئة الأبنائهن فيما �أ�سار �لدكتور يو�سف 
�الأكرف �لنائب �لتنفيذي للرئي�س لقطاع دعم �الأعمال و�ملو�رد �لب�سرية يف هيئة 
كهرباء ومياه دبي �إىل �إن�ساء �لهيئة الأول مركز منوذجي لرعاية �لطفل الأبناء 

�ملوظفات يف مبناها �لرئي�س عام 2010 �إ�سافة �إىل عدد من �ملر�كز �الأخرى.

•• ال�سارقة-وام:

�ملجل�س  رئي�س  �جل��رو�ن  حممد  بن  �أحمد  معايل  ��ستنكر 
�الإرهابيني  �لهجومني  ب�سدة  و�ل�سلم  للت�سامح  �لعاملي 
�لب�سعني �للذين ��ستهدفا م�سلني يف م�سجدين يف مدينة 
 49 �أدى �إىل مقتل  كر�ي�ست �سري�س يف نيوزيلند�، و�لذي 
�سخ�سا وما يزيد عن 20 جريحا حتى �الآن. وقال �جلرو�ن 
�إن هذ� �لهجوم �الإرهابي �لذي ��ستهدف م�سلني م�ساملني 
يف دور عبادة، ي�سكل �أحد �أب�سع �سور �الإره��اب �لذي يعمل 

�ملجل�س �لعاملي للت�سامح و�ل�سلم على حماربته ون�سر قيم 
�لت�سامح و�لعي�س �مل�سرك جتنبا ملثل هذه �ملو�قف �لد�مية 
�لتي ياأ�سى لها �جلميع موؤكد� �أن �ملجل�س \�أخذ على عاتقه 
د�عياً  �لعامل  و�ل�سلم حول  �لت�سامح  زرع  �أجل  �لعمل من 
رئي�س  وق���ال  �مل��ت��ط��رف��ني.  وحما�سبة  وع���زل  حم��ارب��ة  �إىل 
يدين  باأ�سره  �لعامل  �إن  و�ل�سلم  للت�سامح  �لعاملي  �ملجل�س 
و  للت�سامح  و يدعو  �مل�سينة  �الإجر�مية  �الأعمال  مثل هذه 
يعمل معنا من �أجل بناء �سركات حول �لعامل بهدف ن�سر 

�لت�سامح و�ل�سلم .

•• اأبوظبي -وام:

�أد�ن �ملجل�س �لعاملي للمجتمعات �مل�سلمة �لهجوم �الإرهابي 
يف  ت�سري�س  كر�ي�ست  م�سجدين يف مدينة  ��ستهدف  �لذي 
نيوزيلند� و�أدى �إىل مقتل ع�سر�ت �ل�سحايا من �الأبرياء. 
بخال�س  �مل�����س��ل��م��ة  للمجتمعات  �ل��ع��امل��ي  �مل��ج��ل�����س  وت���ق���دم 
�مل�سجد،  على  �ل��ه��ج��وم  �سحايا  الأ���س��ر  و�مل��و����س��اة  �ل��ت��ع��ازي 
يتغمد  �أن  تعاىل  �هلل  �سائًل  و�سعباً،  حكومة  ولنيوزيلند� 
ويلهم  جناته  ف�سيح  وي�سكنهم  رحمته  بو��سع  �ل�سحايا 
�أن  �أهلهم �ل�سرب و�ل�سلو�ن. و�أك��د �ملجل�س - يف بيان له - 
�لعامل  يف  �لعبادة  دور  يف  للأبرياء  �الإرهابيني  ��ستهد�ف 
و�لذي  �لكاره للآخر  �ملتطرف  �لفكر  يثبت مدى خطورة 
حت�سني  ���س��رورة  �إىل  د�ع��ي��اً  �الإن�سانية،  �لقيم  ك��ل  ين�سف 

�ملجتمع  �ملجل�س  ونا�سد  �لفكر.  هذ�  خطر  من  �ملجتمعات 
�لدويل و�لعامل وكافة �الأطر�ف �لفاعلة باتخاذ �الإجر�ء�ت 
�لكر�هية  وخ���ط���اب  �ل��ت��ط��رف  م���وج���ات  ل��وق��ف  �ل���لزم���ة 
و�لتعاون  �لعمل  مو��سلة  ���س��رورة  م��وؤك��د�ً  �ل��ع��امل،  ح��ول 
تنامي  و�أم��ام  �الإره��اب من ج��ذوره.  و�لتن�سيق ال�ستئ�سال 
ظاهرتي �الإرهاب وكر�هية �الآخر ..طالب �ملجل�س �لعاملي 
للمجتمعات �مل�سلمة �ملجتمع �لدويل جترمي �لعد�ء للآخر 
قر�ر  تفعيل  خ��لل  من  وذل��ك  �لدين  كر�هية  �أ�سا�س  على 
�أبريل   11 ي��وم  �ل�����س��ادر   224-65 رق��م  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
2011 �لقا�سي بتجرمي �زدر�ء �الأديان. يذكر �أن �ملجل�س 
�أن�سئت  حكومية  غري  منظمة  �مل�سلمة  للمجتمعات  �لعاملي 
من طرف �أكر 600 موؤ�س�سة من 142 دولة ويتخذ من 

�أبوظبي مقر� له.

االإمارات ت�سارك يف اجتماعات الدورة الرابعة جلمعية االأمم املتحدة للبيئة يف نريوبي

دبي« ومياه  بـ»كهرباء  الرعاية  مراكز  يف  بيومهم  يحتفلون  طفا   190

بحث �سبل تعزيز التعاون بني االإمارات واأملانيا يف املجاالت ال�سرطية

املجل�ص العاملي للت�سامح وال�سام ي�ستنكر الهجوم االإرهابي بنيوزيلندا

املجل�ص العاملي للمجتمعات امل�سلمة يدين ب�سدة 
الهجوم االإرهابي على م�سجدين يف نيوزيلندا

»اآل مكتوم اخلريية « 
تنفذ م�ساريع تعليمية 

وخريية اأخرى بربوندي
•• بوجمبور - بورندى -وام: 

�سندميوجو�ستان  ف��خ��ام��ة  �ع�����رب 
جمهورية  ل��رئ��ي�����س  �الأول  �ل��ن��ائ��ب 
�ل�سيخ  ل�سمو  �سكره  ع��ن  ب��ورون��دى 
ح��م��د�ن ب��ن ر����س��د �آل م��ك��ت��وم نائب 
حاكم دبي وزير�ملالية ر�عي هيئة �آل 
مكتوم �خلريية على �سرعة �ملو�فقة 
ببورندي  مدر�سة  بناء  م�سروع  على 
�لتعليم  جم���ال  ف��ى  �أع��م��ال  وتنفيذ 
وجم��االت �أخ��رى . جا ء ذلك خلل 
مكتوم  �آل  ه��ي��ئ��ة  ل��وف��د  ����س��ت��ق��ب��ال��ه 
�خل����ريي����ة ب���رئ���ا����س���ة ����س���ع���ادة م����ريز� 
�لهيئة  �أمناء  جمل�س  ع�سو  �ل�سايغ 
ح���ام���د مدير  ح����م����د�ن  وع�������س���وي���ة 
�لتعليم بالهيئة وعبد�هلل �الأن�ساري 
�أع�ساء  وم�سعود �سالح وحممد طه 

�للجنة �ملنظمة وخديجة �ل�سايغ .
م����ن ج���ان���ب���ه �أ�����س����ار ����س���ع���ادة م����ريز� 
�ل�سايغ �إىل �أعمال �لهيئة يف بورندي 
بتكليف من �سمو  �ل�سيخ حمد�ن بن 
�سعادته  عن  معربا  مكتوم  �آل  ر��سد 
ب��اال���س��ت��ج��اب��ة �ل�����س��ري��ع��ة م���ن طرف 
�أعمال  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ب���رون���دي  ���س��ل��ط��ات 
�لهيئة   م��در���س��ة  �أن  م�سيفا  �لهيئة 
يف  �خلم�سني  �ملدر�سة  هي  ببورندي 
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اأخبـار الإمـارات

•• باري�س-وام:

�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �أكد �ساحب 
ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
�ل�سارقة  ح���اك���م  �الأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
�لعربية  �ل���ث���ق���اف���ة  ن���ق���ل  �أه����م����ي����ة 
خمتلف  �إىل  �الأ�سيلة  و�الإ�سلمية 
�أق��ط��ار �ل��ع��امل م��ن خ���لل �ملحافل 
م�ستوى  ع��ل��ى  �مل��ت��ن��وع��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
ملتقيات  ت�����س��ك��ل  و�ل����ت����ي  �ل����ع����امل 
�ملادة  فيها  ت��ربز  �لعاملية  للثقافات 
�ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة ل��ل��ث��ق��اف��ة �ل��ع��رب��ي��ة من 
و�لرو�يات  �لتاريخية  �لكتب  خلل 

و�لق�س�س و�ملو�سيقي وغريها.
جاء ذلك خلل زي��ارة �سموه م�ساء 
�ل�سارقة  �إم����ارة  ج��ن��اح  �الأول  �أم�����س 
للكتاب  �ل�����س��ارق��ة  ب��ه��ي��ئ��ة  �مل��ت��م��ث��ل 
�لدويل  باري�س  معر�س  يف  �مل�سارك 

للكتاب يف دورته �ل� 39.
وكان يف ��ستقبال �سموه عند و�سوله 
�لعوي�س  حممد  بن  عبد�هلل  �سعادة 
�أحمد  و�سعادة  �لثقافة  د�ئرة  رئي�س 
ب��ن رك��ا���س �ل��ع��ام��ري رئ��ي�����س هيئة 
�ل�����س��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب و���س��ع��ادة حممد 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ري�����س��ي  ج���لل 
و�سعادة  �الإم��������ار�ت  �أن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 

حم���م���د �إ����س���م���اع���ي���ل �ل�������س���ه���لوي 
لدى  �لدولة  �سفارة  باأعمال  �لقائم 
حممد  و���س��ع��ادة  فرن�سا  ج��م��ه��وري��ة 
ح�سن خلف مدير عام هيئة �ل�سارقة 
طارق  و�سعادة  و�لتلفزيون  للإذ�عة 
�سعيد علي مدير �ملكتب �الإعلمي 
حممد  و���س��ع��ادة  �ل�����س��ارق��ة  حلكومة 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ري�����س��ي  ج���لل 
لوكالة �أنباء �الإمار�ت و�سعادة مروة 
�الإمار�تي  �ملجل�س  رئي�س  �لعقروبي 

روؤ�ساء  م��ن  وع���دد  �ل��ي��اف��ع��ني  لكتب 
�لو�سائل  وممثلي  �ل�سحف  حترير 

�العلمية �ملحلية و�لدولية.
وت������ب������ادل �����س����م����وه خ�������لل زي����ارت����ه 
�الأح����ادي����ث �ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ه��ام��ة مع 
�ل��ع��دي��د م���ن �ل��ن��ا���س��ري��ن و�الأدب������اء 
و�الإعلميني موؤكد�ً �سموه �أن تنمية 
�لقر�ءة  ع��ل��ى  تقت�سر  ال  �ل��ث��ق��اف��ة 
فقط و�إمنا جميع طرق �لتلقي مثل 
و�جلامعات  و�مل���د�ر����س  �مل��ح��ا���س��ر�ت 

باالإ�سافة  �الإن�������س���ان  ت��ث��ق��ف  �ل���ت���ي 
�إىل �ل��ف��ن��ون و�مل�����س��رح وغ��ريه��ا من 

�الأدو�ت �لثقافية.
حاكم  �ل�������س���م���و  ����س���اح���ب  و�أ�������س������ار 
�مل�سرحية  �الأعمال  �أن  �إىل  �ل�سارقة 
و�قع  عن  تعرب  �سموه  يكتبها  �لتي 
تاريخية  �أح�����د�ث  وت��ن��ق��ل  ح��ق��ي��ق��ي 
�لعربي  �ل��وط��ن  ق�����س��اي��ا  وت��لم�����س 
و�الإ�سلمي وما يو�جهه من خلل 
�مل�سرحية على  �ل�سخ�سيات  ��سقاط 

بدون  �لق�سايا  ه���ذه  ع��ن  ي��ع��رب  م��ا 
حتريف للحقائق �أو تزييف.

�ل�سارقة  �ل�سمو حاكم  وز�ر �ساحب 
�أج��ن��ح��ة �ل����دول �لعربية  ع����دد�ً م��ن 
�مل�����س��ارك��ة يف �مل��ع��ر���س ح��ي��ث توقف 
���س��م��وه ع��ن��د ج���ن���اح ���س��ل��ط��ن��ة عمان 
�ل�سيف �ملميز لهذ� �لعام يف معر�س 
م�سيد�ً  ل��ل��ك��ت��اب  �ل������دويل  ب���اري�������س 
لعمان  �لثقافية  بالنه�سة  ���س��م��وه 
بن  قابو�س  �ل�سلطان  جللة  بدعم 

�سعيد �سلطان عمان وما �ساهده من 
ح�سد ثقايف وتر�ثي مادي ومعنوي 
يبهر �جلميع باالإ�سافة �إىل �النتاج 
�الأدبي �ملميز �لذي ي�سهم يف �لتبادل 
�لعربية  �لثقافة  ون��ق��ل  �حل�����س��اري 
ل���ه���ا �إىل  و�ل���������س����ورة �حل�������س���اري���ة 

خمتلف دول �لعامل.
�إ�سد�ر  �إىل عمله على  و�أ�سار �سموه 
تاريخياً  ف��ي��ه ج��ان��ب��اً  ي��ت��ن��اول  ك��ت��اب 
�سموه  ع��م��ل  ح��ي��ث  ع��م��ان  ل�سلطنة 

�سلطنة  ب��اخ��ت��ي��ار  علمه  ع��ن��د  عليه 
عمان �سيفاً مميز�ً لهذ� �لعام الفتاً 
�إىل �سعيه الإ�سد�ر �لكتاب يف معر�س 

م�سقط �لدويل للكتاب.
�لدكتور  م��ع��ايل  م��ن  �سموه  و�ط��ل��ع 
�حل�سني  م��ن�����س��ور  ب���ن  ع��ب��د�مل��ن��ع��م 
عمان  ب�����س��ل��ط��ن��ة  �الإع���������لم  وزي�������ر 
نا�سر  بن  �لدكتور عبد�هلل  ومعايل 
�لعامة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  �حل��ر����س��ي 
للإذ�عة و�لتلفزيون ب�سلطنة عمان 

�سلطنة  ج���ن���اح  يف  ج���ول���ت���ه  خ�����لل 
�الأدبية  �أبرز �الإ�سد�ر�ت  عمان على 
و��ستمع  �جل��ن��اح  �سمن  �مل��ع��رو���س��ة 
�إىل ���س��رح ح���ول ه���ذه �الإ�����س����د�ر�ت 
�مل�ساحبة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  و�مل��ع��ار���س 
�سمن �حتفالية �ختيار عمان �سيفاً 

مميز�ً للمعر�س يف هذ� �لعام.
ك��م��ا ع����رج ���س��اح��ب �ل�����س��م��و حاكم 
�لعربية  �ململكة  �ل�سارقة على جناح 
�ل�����س��ع��ودي��ة و����س��ت��م��ع �إىل ���س��رح من 
�لعنقري  خ���ال���د  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل 
�ل�سعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  �سفري 
�الإ�سد�ر�ت  �أب��رز  فرن�سا حول  لدى 
�ملعرو�سة �سمن  �لثقافية �جلديدة 

جناح �ململكة و�أبرز فعالياتها.
�لكويت  دول�����ة  ج���ن���اح  ���س��م��وه  وز�ر 
و�ط����ل����ع ع���ل���ى م����ا ت�������س���ارك ب����ه من 
�سموه  وت��ع��رف  ثقافية  معرو�سات 
�سفري  �ل�سليمان  �سامي  �سعادة  من 
دولة �لكويت لدى فرن�سا على �أبرز 
معرو�سات  م��ن  �جل��ن��اح  ي�سمه  م��ا 

ثقافية و�أدبية.
�أجنحة  م��ن  ع����دد�ً  ���س��م��وه  ز�ر  ك��م��ا 
�مل�ساركة  و�ملوؤ�س�سات  �لعربية  �لدول 
مطلعاً على جهودها �لثقافية و�أبرز 

�إ�سد�ر�تها �لثقافية.

•• ال�سارقة -وام:

�ل�سارقة  ه��ي��ئ��ة  م�����س��ارك��ات  ع�����ززت 
�مل����ح����اف����ل و�مل����ع����ار�����س  ل���ل���ك���ت���اب يف 
�خل���ارج���ي���ة �حل�������س���ور �الإم�����ار�ت�����ي 
�خلليجية  �ل��ث��ق��اف��ة  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى 
و�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة وب���ات���ت ت�سكل 
�حل�سار�ت  لتلقي  مثالية  من�سة 
و�ل���ث���ق���اف���ات وت���ل���ق���ي �ل�������س���وء على 
�لثقايف �لذي حتت�سنه دولة  �مل�سهد 
�الإم��ار�ت و�إم��ارة �ل�سارقة على وجه 
�خل�سو�س و�سوال �إىل جذب �لكثري 
�ل��دول��ي��ة للأحد�ث  �مل�����س��ارك��ات  م��ن 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ت��ي تقام 

بالدولة.
من  للكتاب  �ل�سارقة  هيئة  وتعمل 
 40 م��ن  �أك���ر  خ��لل م�ساركتها يف 
معر�سا على مدى �لعام على تعزيز 
�إمارة  وم���ب���ادر�ت  م�ساريع  وت��روي��ج 
يتقدمها معر�س  �لثقافية  �ل�سارقة 
ومهرجان  للكتاب  �ل��دويل  �ل�سارقة 
�ل�سارقة �لقر�ئي للطفل وجو�ئزها 
زو�ر  ت��ع��ري��ف  ج���ان���ب  �إىل  �ل��ق��ي��م��ة 
�حلديثة  �لهيئة  مب�ساريع  �ملعار�س 
للن�سر  �ل�سارقة  مدينة  يف  �ملتمثلة 
يف  دولية  توزيع  �سركة  �أول  و�إن�ساء 

خدماتها  تغطي  �الأو����س���ط  �ل�����س��رق 
و�الأفريقية  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل�������س���وق���ني 

و�ال�ستثمار يف جمال �لبحوث.
يف  م�ساركاتها  ع��رب  �لهيئة  ومت��ث��ل 
معار�س �لكتب و�لفعاليات �لدولية 
�لثقافة �الإمار�تية باإنتاجها �لفكري 
و�لثقافة  و�ل���ت���اري���خ���ي  و�الأدب����������ي 
�لتي  ومكانتها  بعر�قتها  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعامل  �أث��ر�ً كبري�ً يف ثقافات  تركت 
حتت  �ملن�سوية  �مل��ب��ادر�ت  متثل  كما 

لها  وتفتح  جهودها  وت��ربز  مظلتها 
مع  و�سر�كات  علقات  لبناء  �أب��و�ب��اً 
نظر�ئها �لدوليني كما حتر�س على 
م�ساركاتها  يف  �أك��رب  �أجنحة  توفري 
�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ن��ظ��ر� ل��لق��ب��ال �لذي 
�ملحافل  ت��ل��ك  يف  ج��ن��اح��ه��ا  ي�����س��ه��ده 

�لعاملية.
�ل�سمو  ���س��اح��ب  جل���ه���ود  ون��ت��ي��ج��ة 
حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ 
�لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �الأعلى حاكم 

�لثقايف  �حل�سور  تعزيز  يف  �ل�سارقة 
�ل�سارقة  باتت  وخارجها  �الإم��ارة  يف 
وحتولت  �لعامل  �أنظار  حمط  �ليوم 
قبلة للم�ساريع و�لرب�مج و�ملبادر�ت 

�لثقافية �لعربية و�لعاملية .
الإمارة  �لثقافية  للم�سرية  وتكرميا 
�ل�����س��ارق��ة و�م��ت��ن��ان��ا الإ���س��ه��ام��ات��ه��ا يف 
م�ستوى  على  �حل�����س��اري  �لتو��سل 
�لتي  و�ل���ع���امل���ي���ة  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
�ل�سمو  ي��رع��اه��ا وي��وج��ه��ه��ا ���س��اح��ب 

حاكم �ل�سارقة توجت �إمارة �ل�سارقة 
ك�����س��ي��ف ����س���رف ع��ل��ى �ل���ع���دي���د من 
ومنها  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل���ك���ت���ب  م���ع���ار����س 
 38 �ل���  �لن�سخة  على  مميز  �سيف 
م����ن م���ع���ر����س ب���اري�������س �ل�������دويل يف 
2018 و�سيف �سرف  �لعام �ملا�سي 
باولو  ���س��او  ملعر�س  �ل�25  �لن�سخة 
 2018 �سيف  يف  للكتاب  �ل����دويل 
�سرف  �سيف  �خ��ت��ي��اره��ا  ج��ان��ب  �ىل 
معر�س  م���ن   27 �ل�����  �ل��ن�����س��خ��ة  يف 

�لعام  يف  للكتاب  �ل����دويل  ن��ي��ودل��ه��ي 
�جلاري 2019 وتتنظر �الإم��ارة يف 
مايو من �لعام �جلاري �الحتفاء بها 
تورينو  م��ع��ر���س  يف  ���س��رف  ك�سيف 

�لدويل للكتاب 2019 .
ك��م��ا ي��اأت��ي ه���ذ� �ل��ت��ت��وي��ج مل��ا حققته 
�إم����ارة �ل�����س��ارق��ة م��ن ج��ه��ود كمنارة 
وحا�سنة  �لعربية  للثقافة  ومم��ث��ل 
للمعرفة  ومركز  �لعرب  للمثقفني 
و�حلو�ر ما جعل �لعامل ي�سعى بقوة 

ل��ت��ع��زي��ز �ل��ع��لق��ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة معها 
ت��ر���س��ي��خ ع��لق��ات��ه مع  �إىل  و����س���وال 

�لعامل �لعربي.
وت�����س��ت�����س��ي��ف �إم������ارة �ل�����س��ارق��ة من 
�ملعار�س  ه����ذه  يف  ج��ن��اح��ه��ا  خ����لل 
و�الأدباء  �ملثقفني  من  نخبة  �لعاملية 
من خمتلف �أنحاء �لعامل مبا يج�ّسد 
�حل�ساري  �لتو��سل  ملمح  �أ�سمى 
�ساحب  لها  يدعو  �لتي  و�الإن�����س��اين 
باأن  الإميانه  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو 

�لثقافة م�سروع رئي�سّي يقود لنه�سة 
�ل�سعوب على خمتلف �ل�سعد.

�لفعاليات  م��ن  �سل�سلة  ت��ع��ق��د  ك��م��ا 
و�لثقافية  �الأدب�����ي�����ة  و�الأن�������س���ط���ة 
و�ل�سيوف  للزو�ر  ليت�سنى  و�لفنية 
�لتعرف على مناذج حّية من �لثقافة 
�الإم����ار�ت����ي����ة و�ل���ع���رب���ي���ة و�الط�����لع 
�ل�سارقة  �إم�������ارة  ت��ق��دم��ه  م���ا  ع��ل��ى 
م��ن خ��دم��ات و�ع���دة ومتطورة على 
�لباب  وفتح  �لكتاب  �سناعة  �سعيد 
�ل��ع��امل��ي��ة للدخول  �الإب���د�ع���ات  �أم����ام 

نحو �الأ�سو�ق �لعربية.
منذ  للكتاب  �ل�سارقة  هيئة  وتعمل 
على   2014 دي�سمرب  يف  تاأ�سي�سها 
�ل�سناعات  يف  �ال���س��ت��ث��م��ار  ت�سجيع 
وتوفري  ح�ستها  وزي���ادة  �الإب��د�ع��ي��ة 
�ملعريف  ل���ل���ت���ب���ادل  ف���ك���ري���ة  م��ن�����س��ة 
�ل�سعوب  ب���ني  و�ل���ث���ق���ايف  و�ل���ف���ك���ري 
و�لتاأكيد  و�ل��ث��ق��اف��ات  و�حل�����س��ار�ت 
�ل��ك��ت��اب و�أث����ره يف ن�سر  �أه��م��ي��ة  على 
�لتطور  ظ��ل  يف  �ملجتمع  يف  �ل��وع��ي 
�ملعرفة  م�������س���ادر  وت����ن����وع  �ل��ت��ق��ن��ي 
�لثقافة  بقطاع  �ملعنيني  و��ستقطاب 
و�لطباعة  و�ل���ن�������س���ر  ع������ام  ب����وج����ه 
خا�س  بوجه  و�لتوثيق  و�ل��رج��م��ة 

�إ�سافة �إىل ُكّتاب �الأطفال.

•• اأبوظبي-وام:
دعا �ملوؤمتر �لدويل �لثامن لنق�س فيتامني “د”، �لذي �ختتم �أعماله �م�س 
يف �أبوظبي �إىل تكثيف طرق وو�سائل �لك�سف �ملبكر عن نق�س فيتامني “د” 

لدى جميع �لفئات �لعمرية وتقدمي �لعلج �ملنا�سب للمر�سى.
و �أكد يف تو�سياته �سرورة توحيد معايري �لقيا�س �خلا�سة بفح�س فيتامني 
للت�سخي�س  �ل��لزم��ة  �ال�سر�تيجية  �خلطط  وو���س��ع  �ل��دول��ة،  د�خ��ل  “د” 

�ل�سليم و�لك�سف �ملبكر و�لعلج.
�ل�سحية”  للرعاية  ��س  بي  “يف  �ل��ذي نظمته جمموعة  �ملوؤمتر  �أو�سى  كما 
فو�ئد  �ملجاالت عن  كافة  للمتخ�س�سني يف  �ملتاحة  �ملعلومات  ن�سر  ب�سرورة 
“د” خا�سة يف �ملجاالت �لتي ثبت عمليا جناحه فيها  علج نق�س فيتامني 

�لكلى  و�أم��ر����س  �لقلب  و�أم��ر����س  �ل�سرطان  و�أم��ر����س  ح��االت �حلمل  مثل 
و�أمر��س �جلهاز �لتنف�سي و�ل�سكرى وغريها.

�أن  �إىل  �أن �الأبحاث �حلديثة ت�سري  �ملوؤمتر على  �مل�ساركون يف  و�أك��د �الأطباء 
و�سد  �اللتهاب  �سد  جيده  خو��س  ول��ه  ق��وى  هرمون  هو  “د”  فيتامني 
عن  �لناجتة  �ل��ر�أ���س  �إ�سابات  ع��لج  يف  �لفعال  دوره  ثبت  وحديثا  �الأك�سدة، 
�حلو�دث وكذلك يف علج �أنو�ع خمتلفة من �أمر��س �ل�سرطان، وعليه فيجب 
ن�سر هذه �ملعلومات و�إي�سالها للمخت�سني كل يف جماله حتى ي�ستفيد �ملر�سى 
بنق�س  �الإ�سابة  �أن  �إىل  ت�سري  �ل��دالئ��ل  كل  �أن  على  �مل�ساركون  و�أك��د  منها. 
ي�ساعد  علجه  و�أن  �ملر�سية  �مل�ساكل  من  �لكثري  يف  يت�سبب  “د”  فيتامني 
كثري� يف �لوقاية من �الإ�سابة بهذه �الأمر��س بل وعلجها، لهذ� يجب �إجر�ء 

در��سات تطبيقيه مقارنه على م�ستوى �لدولة لدر��سة هذ� �الأمر.
و�سدد �ملوؤمتر على �أهمية در��سة وتطبيق �لو�سائل �لتي توؤدى لرفع من�سوب 
فيتامني “د” عند �لنا�س مثل �إ�سافته للأطعمة و�مل�سروبات وكذلك توفري 
ت��رك��ي��زه��ا، و�أن�����س��اء جمال�س  ب��ك��اف��ة  �ل��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى �لفيتامني  �الأدوي�����ة 
حملية و�إقليمية تخت�س بكل نو�حي فيتامني “د”، وذلك لتبادل �ملعلومات 

و�خلرب�ت �لعلمية، وخ�سو�سا �حلديث منها، وذلك لتعميم �لفائدة.
على  �ل��دول��ة  يف  �مل�سوؤولة  �ل�سحية  و�الإد�ر�ت  �لهيئات  �مل��وؤمت��ر  �أو���س��ى  كما 
�مل�ستوى �الحتادي و�ملحلي بعمل در��سات تطبيقيه مقارنة على �ملدى �لبعيد 
لدر��سة �أهمية و�أبعاد م�سكلة نق�س فيتامني “د” بالدولة ومدى تاأثريه على 

�لت�سبب ببع�س �الأمر��س وكذلك دوره يف علجها.

�أهمية ت�سجيع كافة فئات �ملجتمع بقيا�س م�ستوى فيتامني  �أكدو� على  كما 
“د” وخ�سو�سا عند �الأ�سخا�س �ملعر�سني للإ�سابة بنق�س م�ستو�ه يف �لدم، 
وكذلك �لذين من �ملمكن �أن ي�ستفيدو� من علجه، كما �أو�سى باإن�ساء �سجل 
�إحدى  تتبناه  �لعمرية،  �ملر�حل  خمتلف  “د” عند  فيتامني  مل�ستوى  وطني 
عليها  وبناء  �مل�سكلة،  حجم  مدى  ملعرفة  وذل��ك  �لوطنية،  �ل�سحية  �لهيئات 
هذه  ت��ب��ادل  �لهيئة  لهذه  وميكن  لها،  و�لعلجية  �لوقائية  �خلطط  و�سع 

�ملعلومات مع مثيلتها يف خمتلف دول �لعامل.
ملناق�سة  دوري��ا  جتتمع  حملية  علمية  ر�بطة  باأن�ساء  �ملوؤمتر  �أو�سى  و�أخ��ري� 
يف  ون�سرها  “د”  فيتامني  ع��ن  و�لعاملية  �ملحلية  �لعلمية  �ل��دوري��ات  جديد 

�الأو�ساط �ملحلية لل�ستفادة منها.

املوؤمتر الدويل الثامن لنق�ص فيتامني »د« يختتم اأعماله يف اأبوظبي

�سلطان القا�سمي يزور جناح اإمارة ال�سارقة امل�سارك يف معر�ص باري�ص الدويل للكتاب يف دورته الـ 39

هيئة ال�سارقة للكتاب ..ح�سور الفت و بارز على خريطة الثقافة العاملية
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اأخبـار الإمـارات

•• بوغوتا -وام: 

دوكي  �إيفان  �لرئي�س  فخامة  ��ستقبل 
ماركيز رئي�س جمهورية كولومبيا يف 
ز�يد  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  �سمو  بوغوتا 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  �آل 

�لدويل و�لوفد �ملر�فق له.
�لكولومبي  و�ل��رئ��ي�����س  �سموه  وب��ح��ث 
�لثنائية  �ل���ع���لق���ات  �ل���ل���ق���اء  خ�����لل 
تعزيز  و�سبل  �لبلدين  ب��ني  �مل�سركة 
�مل���ج���االت منها  �ل��ت��ع��اون يف خم��ت��ل��ف 
و�لتجارية  و�الق��ت�����س��ادي��ة  �ل�سيا�سية 
�ملتجددة  و�ل���ط���اق���ة  و�الج���ت���م���اع���ي���ة 

و�الأمن �لغذ�ئي.
ك���م���ا ت����ب����ادال وج����ه����ات �ل���ن���ظ���ر جتاه 
م�ستجد�ت �الأو�ساع يف �ملنطقة وبحثا 
عدد� من �لق�سايا �الإقليمية و�لدولية 

ذ�ت �الهتمام �مل�سرك.
ز�يد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  �سمو  ون��ق��ل 

لفخامته  �للقاء  م�ستهل  يف  نهيان  �آل 
خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  حتيات 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 

“حفظه �هلل” و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 

�ل�سمو  و���س��اح��ب  �هلل”  “رعاه  دب���ي 
�آل نهيان ويل  ز�يد  �ل�سيخ حممد بن 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �الأعلى  ع��ه��د 

للقو�ت �مل�سلحة ومتنياتهم لكولومبيا 
مزيد�ً من �لتقدم و�الزدهار.

رئي�س  ف���خ���ام���ة  ح���م���ل  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�ساحب  �إىل  حتاياه  �سموه  كولومبيا 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�ساحب 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����س��د �آل 
مكتوم و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
ن��ه��ي��ان ومت��ن��ي��ات��ه لدولة  �آل  ب��ن ز�ي���د 

�الإمار�ت �ملزيد من �لتطور و�لرقي.
ورحب فخامة رئي�س كولومبيا ب�سمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ع���ب���د�هلل  �ل�����س��ي��خ 
�لتي  �لزيارة  هذه  �أهمية  على  موؤكد�ً 
تعك�س �لعلقات �ملتنامية بني �لبلدين 
و�حلر�س �مل�ستمر على تعزيز �لتعاون 

�مل�سرك وتنميته يف �ملجاالت كافة.
عبد�هلل  �ل�سيخ  �سمو  �أك��د  جانبه  م��ن 
�خلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
و�ل�����ت�����ع�����اون �ل���������دويل ح����ر�����س دول�����ة 

�لتعاون  �أوج���ه  تنمية  على  �الإم�����ار�ت 
�ستى  يف  ك���ول���وم���ب���ي���ا  م����ع  �مل�������س���رك 
�ملجاالت مبا يعود باخلري على �سعبي 

�لبلدين �ل�سديقني.
����س���امل ر��سد  ����س���ع���ادة  �ل���ل���ق���اء  ح�����س��ر 
�لعوي�س �سفري �لدولة لدى جمهورية 

ك��ول��وم��ب��ي��ا. ك��م��ا ح�����س��ر م��ن �جلانب 
�أن����در�����س رفيال  م��ع��ايل  �ل��ك��ول��وم��ب��ي 
�لريف  �ل��زر�ع��ة وتنمية  ب��ن��زون وزي��ر 
مانويل  خ��و���س��ي��ه  �ل���دك���ت���ور  وم���ع���ايل 
�لتجارة  وزي���ر  �أب��ون��د�ن��و  ري�����س��ري��ب��و 
و�ل�����س��ن��اع��ة و�ل�����س��ي��اح��ة وم��ع��ايل لوز 

���س��ت��ي��ل ج�����ار� ب���ورت���ي���ل ن��ائ��ب��ة وزي���ر 
فلفيا  و�سعادة  �خلارجية  �لعلقات 
رئ���ي�������س هيئة  ت���روخ���ي���ل���و  ����س���ان���ت���ورو 
�لرويج �لكولومبية “بروكولومبيا” 
نيكولز  دي  �أو�سبينا  �أجن��ي��ل  و�سعادة 

مدير وكالة �لتعاون �لرئا�سي.

•• دبي-وام:

ق��ررت هيئة �ل��ط��رق و�مل��و����س��لت و�ل��ق��ي��ادة �لعامة ل�سرطة دب��ي زي���ادة حد 
�جلزء  يف  نهيان  �آل  حمد�ن  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  �سارع  على  �لقانونية  �ل�سرعة 
�لو�قع بني �سارع دبي - �لعني و�سارع �ليلي�س من 90 كلم يف �ل�ساعة �إىل 
100 كلم يف �ل�ساعة وذلك �عتبار�ً من 17 مار�س �جلاري. وقالت �ملهند�سة 
قر�ر  �إن  بالهيئة  و�لطرق  �مل��رور  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �ملدير  ع��دي  بن  ميثاء 
�آل نهيان  �ل�سيخ ز�يد بن حمد�ن  �سارع  �ل�سرعة على هذ� �جلزء من  زي��ادة 
جاء بعد در��سات م�ستفي�سة مبا يتو�فق مع دليل �إد�رة �ل�سرعة يف �إمارة دبي 
و�لذي يت�سمن �آليات و��سر�طات ومعايري هند�سية مرنة يف حتديد وتقييم 
�ل�سرعات على طرق �إمارة دبي ح�سب �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية �حلديثة حيث 
�إنه يحدد �لعلقة بني �أف�سل معدالت �ل�سرعة و�ن�سيابية �ملرور �إىل جانب 

عدم  مبعاجلة  �ملتعلقة  �الأ�سا�سية  �لهند�سية  �لعو�مل  �العتبار  بعني  �الأخ��ذ 
و�سائل  �أف�سل  ��ستخد�م  زي��ادة  �إىل  باالإ�سافة  �مل��ح��ددة  بال�سرعات  �الل��ت��ز�م 
�ل�سبط �ملروري. و�أ�سافت �أن مر�جعة �ل�سرعات �حلالية تتم �سمن در��سات 
�لطرق  على  م�ستمر  ب�سكل  و�ل��ط��رق  �مل��رور  موؤ�س�سة  يف  �مل��روري��ة  �ل�سلمة 
�حليوية يف �إمارة دبي ورفع �أو خف�س م�ستوى �ل�سرعات ح�سب و�سع وحالة 
ويتم  �ال�سر�تيجيني  �ل�سركاء  م��ع  بالتن�سيق  �ملحيطة  و�لبيئة  �لطريق 
ذلك وفقاً للعديد من �لعو�مل �لهند�سية ومن �أهمها �ل�سرعة �لت�سميمية 
 percentile« للطريق و�ل�سرعة �لفعلية �لتي يلتزم بها معظم �ل�سائقني
جانبي  على  �ل��ع��م��ر�ين  �ل��ت��ط��ور  م�ستوى  ج��ان��ب  �إىل   »speed %85
�مل��ر�ف��ق �حليوية �الأخ���رى م��ع �الأخ���ذ بعني  �لطريق وح��رك��ة �مل�ساة ووج���ود 
�العتبار �ح�سائيات �حلو�دث �ملرورية �لتي وقعت يف �ل�سارع وحجم �حلركة 
�ملرورية. و�أ�سارت �إىل �أنه �سيتم تغيري �للوحات �ملرورية �لتي حتدد �ل�سرعة 

�لق�سوى �إىل 100 كلم يف �ل�ساعة بدال من 90 كلم يف �ل�ساعة باالإ�سافة 
�ملرورية  �لعلقة  بدورها  تنظم  �لتي  و�لتحذيرية  �الإر�سادية  �للوحات  �إىل 
ل�سمان  وذل��ك  �ملعتمدة  و�الأ�ساليب  �ملعايري  وفق  �لطريق  م�ستخدمي  بني 
حتقيق روؤية �لهيئة �ملتمثلة يف تنقل �آمن و�سهل للجميع. ومن جانبه �أو�سح 
�للو�ء �مل�ست�سار حممد �سيف �لزفني م�ساعد �لقائد �لعام ل�سوؤون �لعمليات 
يف �سرطة دبي �أنه �سيتم �تخاذ �الإجر�ء�ت �للزمة لتغيري �سبطية �ل�سرعة 
 120 �أجهزة �لر�د�ر  �أجهزة �لر�د�ر لتكون �سرعة �سبط  �لتي تتم بو��سطة 
باأنه يتم  ..موؤكد�  �ل�ساعة حفاظاً على �سلمة م�ستخدمي �لطريق  كلم يف 
�لت�ساور و�لتن�سيق ب�سورة م�ستمرة بني هيئة �لطرق و�ملو��سلت و�لقيادة 
�لعامة ل�سرطة دبي التخاذ �لقر�ر�ت ودر��سة �ل�سرعات �حلالية على بع�س 
�لطرق �لتي حتتاج �إىل تعديل وزيادة لل�سرعة �ملحددة مبا يتو�فق مع روؤية 

حكومة دبي وتعزيز �ل�سلمة �ملرورية على �سو�رع وطرق �الإمارة.

زيادة حد ال�سرعة القانونية اإىل 100 كلم على �سارع ال�سيخ زايد بن حمدان اآل نهيان

رئي�ص كولومبيا ي�ستقبل عبداهلل بن زايد

هزاع بن زايد: جرمية اإطاق النار يف 
نيوزيلندا توؤكد جمددا اأن االإرهاب ال دين له

•• اأبوظبي-وام:

�لتنفيذي  �ملجل�س  نائب رئي�س  �آل نهيان  ز�يد  �ل�سيخ هز�ع بن  �سمو  �أكد 
�أم�س  �رتكبت  �لتي  �الإن�سانية  بحق  �لب�سعة  �أن �جلرمية  �أبوظبي  الإم��ارة 
يف نيوزيلند� توؤكد جمدد�ً �أن �الإرهاب ال دين له، و�أن �لتع�سب و�لتطرف 
على  �الإره���اب  يجتمع  “ مثلما  �سموه  وق��ال  و�مل��اآ���س��ي.  �ل�سرور  كل  �أ�سل 
هدف و�حد هو �خلر�ب، فيجب �أن يجتمع �لعامل على مو�جهة �الإرهاب 
�آل نهيان  ز�ي��د  �ل�سيخ ه��ز�ع بن  و�أع��رب �سمو  �لت�سامح«.  بالتم�سك بقيم 
لذوي  �ملو��ساة  و���س��ادق  و�سعباً  حكومة  لنيوزيلند�  �لتعازي  �أخل�س  عن 

�ل�سحايا.

•• بوغوتا-وام: 

�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون  ز�يد  �ل�سيخ عبد�هلل بن  �لتقى �سمو 
�ل�����دويل م��ع��ايل �إرن�����س��ت��و م��ا���س��ي��ا���س ت���وف���ار رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����س��ي��وخ يف 
كولومبيا. جرى خلل �للقاء - �لذي عقد يف �إطار زيارة �سموه �لر�سمية 
�ل��ب��ل��دي��ن �ل�سديقني  ب��ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل��ع��لق��ات  ب��ح��ث  ك��ول��وم��ب��ي��ا -  �إىل 
و�ل�سبل �لكفيلة بتعزيز �لتعاون �مل�سرك يف �لعديد من �ملجاالت. و�أكد 
�أن �لعلقات بني دولة �الإمار�ت  �آل نهيان  �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�لعديد  يف  ملحوظاً  وتطور�ً  م�ستمر�ً  منو�ً  ت�سهد  كولومبيا  وجمهورية 
يعود  مبا  وتنميتها  تعزيزها  على  م�ستمر  حر�س  وهناك  �مل��ج��االت  من 
ما�سيا�س  �إرن�ستو  معايل  رحب  جانبه  من  �لبلدين.  �سعبي  على  باخلري 
توفار رئي�س جمل�س �ل�سيوخ يف كولومبيا بزيارة �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن 
ز�يد �آل نهيان موؤكد�ً على �أهمية �ملُ�سي قدماً نحو دفع علقات �لتعاون 
�مل�سرك بني �لبلدين �إىل �آفاق �أرحب.  وعقب �للقاء .. قام �سموه بجولة 
وبوياكا  �أبويو  قاعات  ز�ر خللها  �لكولومبي حيث  �لكونغر�س  مبنى  يف 
و�لبيتيكو.  ح�سر �للقاء �سعادة �سامل ر��سد �لعوي�س �سفري �لدولة لدى 

جمهورية كولومبيا.

•• بوغوتا -وام: 

و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  �سمو  �فتتح 
�لدويل مقر �سفارة �لدولة لدى بوغوتا وذلك على هام�س �لزيارة �لر�سمية 

�لتي يقوم بها �سموه �إىل كولومبيا.
و�أز�ح �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان ومعايل لوز �ستيجا هار� نائبة 
باإفتتاح مقر  �إيذ�ناً  �ل�ستار عن �للوحة �لتذكارية  وزير خارجية كولومبيا 

�ل�سفارة.
ياأتي  كولومبيا  ل��دى  �الإم����ار�ت  دول��ة  �سفارة  مقر  �فتتاح  �أن  �سموه  و�أك���د 
�نطلقاً من حر�س دولة �الإم��ار�ت على تعزيز �لعلقات �لثنائية وتنمية 

�أوجه �لتعاون �مل�سرك مع كولومبيا يف �ملجاالت كافة.
من جانبها �أكدت معايل لوز �ستيجا هار� �أن �فتتاح مقر �سفارة دولة �الإمار�ت 
لدى كولومبيا من �ساأنه �أن ي�سهم يف تعزيز �لعلقات �لثنائية بني �لبلدين 
�ل�سديقني م�سيدة مبا ي�سهده �لتعاون بني �الإمار�ت وكولومبيا من تطور 

م�ستمر يف �لعديد من �ملجاالت.
جمهورية  لدى  �لدولة  �سفري  �لعوي�س  ر��سد  �سامل  �سعادة  �الفتتاح  ح�سر 

كولومبيا.

•• بوغوتا-وام:

وقعت دولة �الإمار�ت وكولومبيا على �تفاقية �الإعفاء 
�لبلدين  بني  �مل�سبقة  �لدخول  تاأ�سرية  من  �ملتبادل 
حلاملي جو�ز�ت �ل�سفر �لعادية. وقع �التفاقية �سمو 
�خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ 
�ل���دويل وم��ع��ايل ل��وز �ستيجا ه���ار� نائبة  و�ل��ت��ع��اون 
وزير خارجية كولومبيا وذلك عقب �للقاء �مل�سرك 
�لذي عقد بينهما يف �إطار زيارة �سموه �لر�سمية �إىل 

كولومبيا.

�آل نهيان  ب���ن ز�ي����د  �ل�����س��ي��خ ع���ب���د�هلل  ���س��م��و  وب��ح��ث 
�لعلقات  كولومبيا  خارجية  وزي��ر  نائبة  وم��ع��ايل 
وجهات  وت��ب��ادال  �ل��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  �مل�سركة  �لثنائية 
وبحثا  �ملنطقة  يف  �الأو�ساع  م�ستجد�ت  جتاه  �لنظر 
عدد� من �لق�سايا �الإقليمية و�لدولية ذ�ت �الهتمام 
تكرمياً  معاليها  �أقامته  عمل  غد�ء  خلل  �مل�سرك 

ل�سموه و�لوفد �ملر�فق له.
ز�يد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  �سمو  عقد   .. �خل��ت��ام  ويف 
لوز  معايل  مع  م�سركاً  �سحفياً  موؤمتر�ً  نهيان  �آل 
�أن لقاءه مع معايل  �أكد �سموه خلله  �ستيجا هار�، 

���س��ه��د مباحثات  ك��ول��وم��ب��ي��ا  ن��ائ��ب وزي����ر خ��ارج��ي��ة 
م��ث��م��رة وب��ن��اءة ح��ي��ث مت �ل��ت��ط��رق �إىل �ل��ع��دي��د من 
�لبلدين �ل�سديقني،  �لثنائية بني  �لتعاون  جماالت 
“�إن علقة دول��ة �الإم���ار�ت بجمهورية  وق��ال �سموه 
�لعديد  ت�سمل  ح��ي��ث  م�ستمر  ت��ط��ور  يف  كولومبيا 
و�لثقافة”.   و�ال�ستثمار  �لتجارة  مثل  �ملجاالت  من 
و�أ�ساف �سموه “باأنه ميكن لهذه �لعلقة باأن تتو�سع 
�خلدمات  وقطاع  �لغذ�ء  جمال  يف  �لتعاون  لت�سمل 

و�ل�سياحة«.
�الإم���ار�ت مع جمهورية  دول��ة  ت�سامن  �سموه  و�أك��د 

و�الإره������اب. ويف  �ل��ت��ط��رف  ���س��د حم��ارب��ة  كولومبيا 
�أ����س���ار ���س��م��وه �إىل �أن دول����ة �الإم�����ار�ت  ه���ذ� �ل�����س��ي��اق 
�لذي حدث مطلع  �لهجوم �النتحاري  ب�سدة  �أد�ن��ت 
�أك��ادمي��ي��ة �سرطة  �مل��ا���س��ي د�خ���ل ف��ن��اء  ي��ن��اي��ر  �سهر 
و�لذي  بوغوتا  �لعا�سمة  يف  �لعامة  “�سانتاندر” 
�سموه  م��وؤك��د�ً  �لع�سر�ت،  و�إ���س��اب��ة  مقتل  ع��ن  �أ�سفر 
ت�سامن دولة �إالمار�ت مع حكومة كولومبيا و�أهايل 

وذوي �ل�سحايا.
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  باأن  �سموه  وتابع 
بفر�سة  م����وؤخ����ر�ً  ق���د ح��ظ��ي��ت  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  يف 

وفرته  �ل���ذي  �الإ���س��ب��ان��ي��ة  �للغة  ب��رن��ام��ج  �إ�ست�سافة 
بالتن�سيق  �ل����وز�رة  ملوظفي  �لكولومبية  �حل��ك��وم��ة 
بال�سكر  ���س��م��وه  م��ت��ق��دم��ا  “روز�ريو”  ج��ام��ع��ة  م��ع 
�لتن�سيق  ���س��اه��م��ت يف  �ل��ت��ي  �ل��ك��ول��وم��ب��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات 
لهذ� �لربنامج.  كما �سكر �سموه جمهورية كولومبيا 
2020 دبي  �إك�سبو  على تاأكيد �مل�ساركة يف معر�س 
كولومبيا  مل�ساركة جمهورية  �لدولة  دعم  �أكد  حيث 
ع���ن ط��ري��ق ت��وف��ري �خل�����رب�ت �ل���لزم���ة ل��ه��ا، وقال 
�سموه “ �إن هناك حو�يل 4000 مو�طن كولومبي 
ي��ع��ي�����س��ون يف دول����ة �الإم�������ار�ت وي�����س��اه��م��ون يف دعم 

�لعملية �لتنموية و�القت�سادية للبلد«. من جانبها 
رحبت معايل لوز �ستيجا ه��ار� نائبة وزي��ر خارجية 
�آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  �سمو  ب��زي��ارة  كولومبيا 
تعزيز  �ل��زي��ارة يف  ه��ذه  �أه��م��ي��ة  م��وؤك��دة على  نهيان 
بني  �لثنائية  �ل��ع��لق��ات  وتنمية  �مل�سرك  �ل��ت��ع��اون 
�الإمار�ت  دول��ة  بحر�س  معاليها  و�أ���س��ادت  �لبلدين. 
ي قدماً نحو تطوير علقتها مع كولومبيا  على �مل�سُ
يف �لعديد من �ملجاالت مبا يعود باخلري على �سعبي 
�لبلدين �ل�سديقني. ح�سر �للقاء �سعادة �سامل ر��سد 

�لعوي�س �سفري �لدولة لدى جمهورية كولومبيا.

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�ص جمل�ص ال�سيوخ يف كولومبيا

عبداهلل بن زايد يفتتح مقر �سفارة الدولة يف كولومبيا

االإمارات وكولومبيا توقعان اتفاقية االإعفاء املتبادل من تاأ�سرية الدخول بني البلدين
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة -وام:

للت�سال  �ل������دويل  �مل���ن���ت���دى  ي���ق���دم 
يومي  ي���ن���ط���ل���ق  �ل��������ذي  �حل����ك����وم����ي 
�جل����اري يف مركز  م��ار���س  و21   20
�إك�����س��ب��و �ل�����س��ارق��ة ور���س��اً ت��دري��ب��ي��ة يف 
مع  ت��و�ف��ق��ا  �ل��ذ�ت��ي��ة  �لتنمية  جم���ال 
تطوير  ����س���ل���وك..  “تغيري  ����س���ع���اره 
وذلك يف ركن خا�س يحمل  �إن�سان” 
�لذ�ت”  �ك��ت�����س��اف  “حمطات  �����س���م 
ي�سعى  ج��دي��دة  �إ���س��اف��ة  ت�سكل  �ل��ت��ي 
تقدمي  �إىل  خ���لل���ه���ا  م����ن  �مل���ن���ت���دى 
م�ساحة معرفية وتدريبية وتعليمية 
“حمطات  وت�����س��ت�����س��ي��ف  م��ت��ك��ام��ل��ة. 
يومي  م��دى  على  �لذ�ت”  �كت�ساف 
متخ�س�سني  مدربني  �أربعة  �ملنتدى 
وهم  و�لنجاح  و�لتنمية  �لتطوير  يف 
عبد�مللك  حم��م��د  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور 
طبيب و�ساحب ر�سالة �إن�سانية ومنى 
كاظم كاتبة ومهند�سة ومدربة ر�ئدة 
يف �لتغيري �الإيجابي وحنان �ل�سّماك 
�لتغيري  نحو  ت�سعى  �إم��ار�ت��ي��ة  كاتبة 
وم�سطفى  �ملجتمع  يف  و�الإي��ج��اب��ي��ة 

•• ال�سارقة- الفجر:

�لوفود  ل��ك��اف��ة  ك��ب��رية  ��ست�سافة  يف 
�لريا�سية �مل�ساركة يف دورة �الأوملبياد 
بلدية  ����س��ت��ق��ب��ل��ت  �خل���ا����س  �ل���ع���امل���ي 
متكامل  تر�ثي  برنامج  يف  �حلمرية 
وذلك يف �أر�س �ملعار�س و�ملهرجانات 

باحلمرية.
ح�سر �لفعاليات �لتي نفذتها بلدية 
�سلطان  ط����ارق  �ل��دك��ت��ور  �حل��م��ري��ة 
�لتنفيذية  �للجنة  رئي�س  خ���ادم  ب��ن 
�ل�����س��ارق��ة لربنامج  �مل��ح��ل��ي��ة الإم�����ارة 
�خلا�س  ل��لأومل��ب��ي��اد  �مل�سيفة  �مل����دن 
رئي�س  �ل�سام�سي  �سمحه  بن  وحميد 
مل��ن��ط��ق��ة حلمرية  �ل��ب��ل��دي  �مل��ج��ل�����س 
�ل�����س��ام�����س��ي مدير  وم����ب����ارك ر�����س���د 
�ملجل�س  و�أع�����س��اء  �حل��م��ري��ة  ب��ل��دي��ة 
�لبلدي وم�سوؤويل �جلهات �حلكومية 
و�أع�ساء �للجنة �لتنفيذية و�حل�سور 

من قبل �لوفود.
وج��������رى ت���ن���ظ���ي���م ع������دد م����ن����وع من 
معها   ت���ف���اع���ل  �ل����ت����ي  �ل���ف���ع���ال���ي���ات 
1638 العباً �سمن وفود 24 دولة 
روؤ�ساء  م���ع  �الأومل���ب���ي���اد   م�����س��ارك��ة يف 
و�لفنية  �الإد�ري��ة  و�أجهزتهم  �لوفود 

وطو�قمهم �لطبية و�لريا�سية. 
�ل����ع���������س����ر�ت من  ت����ق����دمي  ح���ي���ث مت 
بجانب  �ملحلية  �لر�ثية  �لفعاليات 
عن  وتعريفية  وثقافية  فنية  فقر�ت 
�لتذكارية  �لهد�يا  وتبادل  �الم���ار�ت 
وقدم على �مل�سرح عدد� من �لفقر�ت 
و�الأهازيج �ملختلفة �لتي تفاعل معها 

�للعبون .

حمطات �لتطوير �لتي متتد ما بني 
يكت�سب  دقيقة  و�ل�60  دقيقة  �ل�45 
نهاية  ويف  خم��ت��ل��ف��ة  م����ه����ار�ت  ف��ي��ه��ا 
ثلث  على  �مل��ت��درب  يح�سل  �ل��ور���س 

�سهاد�ت خمتلفة.
�ملنتدى،  من  �لثامنة  �ل���دورة  وتركز 
ممار�ساً   70 نحو  فيها  ي�سارك  �لتي 
م���ن خمتلف  �الت�������س���ال  يف  وخ���ب���ري�ً 
�آليات  و����س���ع  ع��ل��ى  �ل����ع����امل،  ب���ل���د�ن 
�ل��ب�����س��ري وتبني  �ل�����س��ل��وك  ل��ت��ح��ل��ي��ل 
�أحدث ��سر�تيجيات �لتوعية وتغيري 
�سلوك �الأفر�د وتعزيز م�ساهمتهم يف 
للتعليم  �الجتماعية  �لنظرة  تغيري 
�لتعليمية  �لعملية  �سركاء  وحتفيز 
لبناء ثقافة مهار�ت �مل�ستقبل وتغيري 
�لعقلية �ل�سحية وتاأ�سيل �الإيجابية 

و�سبل �ل�سعادة �مل�ستد�مة.

متكاملة  م��ع��رف��ي��ة  م�����س��اح��ة  ���س��ت��ك��ون 
�ال�ستفادة  ف��ر���س��ة  مل�����س��ارك��ي��ه��ا  ت��ت��ي��ح 
�لذين  �لثلثة  �ملدربني  خ��رب�ت  من 
ع���ن ج���و�ن���ب خمتلفة  ���س��ي��ت��ح��دث��ون 
من جتاربهم �ل�سخ�سية و�ل�سعوبات 
..م�سرية  بها  مرو�  �لتي  و�لتحديات 
�إىل �أنه ليكون �لفرد مبدعاً ومبتكر�ً 
بنف�سه  ي��ث��ق  �أن  ع��ل��ي��ه  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
ر�سمها  �لتي  �أهد�فه  ليحقق  ويغامر 
لنف�سه. و�سيمر �مل�ساركون يف �لور�س 
�مل��ح��ط��ات بثلث  ه��ذه  تنظمها  �ل��ت��ي 
بتطوير  ت��ت��ع��ل��ق  ت��دري��ب��ي��ة  م���ر�ح���ل 
�ل�����ذ�ت و���س��ق��ل �مل���ه���ار�ت ح��ي��ث يبد�أ 
�ملتدرب  بت�سجيل  �ل��ت��ط��وي��ر  م�����س��و�ر 
�لتي  �لور�س  يف  للم�ساركة  ملعلوماته 
مت��ت��د مل���دة ث���لث ���س��اع��ات م��ن خلل 
���س��ا���س��ة ذك���ي���ة وب���ع���ده���ا ي��ن��ت��ق��ل عرب 

�ل�سّيد مدرب دويل معتمد يف جمال 
تطوير �لذ�ت و�لتحفيز مقدم بر�مج 

وفعاليات وممثل �سوتي.
�إد�رة  م��دي��ر  وق��ال��ت ح�سة �حل��م��ادي 
�الت�سال �حلكومي باملكتب �الإعلمي 
تهدف  �لور�سة  �إن  �ل�سارقة  حلكومة 
بقدر�تهم  �مل�����س��ارك��ني  ت��ع��ري��ف  �إىل 
ومهار�تهم حيث يعد �كت�ساف �لذ�ت 
عملية ذ�ت �أهمية للفرد فمن خللها 
�سلبيات  قدر�ته  ح��دود  متييز  ميكنه 
جانب  �إىل  عليها  للتغلب  �سخ�سيته 
�لعمل على تقوية �جلو�نب �الإيجابية 
بت�سحيحها  ل��ي��ق��وم  ���س��خ�����س��ي��ت��ه  يف 
ف��ع��ااًل يف  وت��غ��ي��ريه��ا لي�سبح ع�����س��و�ً 
بحلول  �خل���روج  خ��لل  م��ن  �ملجتمع 

مبتكرة لل�سعوبات �لتي مير بها.
�لور�سة  �أن  �إىل  �حل���م���ادي  ول��ف��ت��ت 

�لعديد  جتهيز  على  �ملنظمة  �للجنة 
و�ل�سعبية  �ل��ر�ث��ي��ة  �ل��ع��رو���س  م��ن 
ل��ت��ع��ري��ف ���س��ي��وف �ل����دول����ة ب�����االإرث 
�حل�������س���اري �ل�����ذي ت���زخ���ر ب���ه دول���ة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

مبارك ر��سد �ل�سام�سي،  عن �سعادته 
�أن  موؤكد�ً  �لدولة  �سيوف  ال�ستقبال 
بلدية �حلمرية قد عملت على تهيئة 
�لزيارة،  الإجن����اح  �الإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة 
م�سري�ً �إىل �أن �لبلدية قد عملت مع 

وخ������لل ت���ل���ك �ل���ف���ع���ال���ي���ات �رت�����دى 
�للعبون �الأزياء �لوطنية �الإمار�تية 
و�أبدو� �عجابهم بهم و�سعادتهم بتلك 

�لزيارة .
من جهته �أعرب مدير بلدية �حلمرية 

احتاد املبدعني العرب مينحها و�سام و�سهادة التفرد يف االإبداع

�سما بنت حممد تطلق حزمة من املبادرات املتميزة خلدمة املجتمع االإماراتي

• ن�سر ثقافة الت�سامح تعزز ال�سعور بالتعاطف والرحمة واأ�ساليب جديدة لتحفيز وتعزيز القراءة
• التوا�سل مع املدار�ش �سباحًا وباملجل�ش طوال اليوم لال�ستماع مل�ساكل امليدان

النور ينتظرك « ملر�سى ال�سرطان باأربع  لغات العربية واالإجنليزية والفرن�سية واالأملانية  « •
••  العني - حم�سن را�سد:

جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  خالد  ب��ن  حممد  بنت  �سما  �ل��دك��ت��ورة  �ل�سيخة  ح�سلت 
�جيال  وجمعية  و�لثقايف  �لديني  نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  �ل�سيخ  مركز  �د�رة 
�مل�ستقبل ، على و�سام و�سهادة “ �لتفرد يف �الإب��د�ع “ تقدير�ً جلهودها �ملتميزة يف 
جمال �لثقافة و�الإبد�ع وم�سريتها �لثقافية �حلافلة ، جاء هذ� �لتكرمي يف �ختتام 
فعاليات مهرجان بيئتنا م�ستد�مة يف دورته �الأوىل مبدينة �لعني �أم�س �الول ، ومت 
�لتكرمي من قبل �حتادي �ملبدعني �لعرب و�العلميني �لعرب ، وبح�سور ممثلني 
عن جامعة �لدول �لعربية وملف �الحتاد باالأمم �ملتحدة ، وكوكبة من �ل�سخ�سيات 

�لعامة.
وعلق �الإذ�عي �لدكتور �أحمد نور ، رئي�س �حتادي �الإعلميني و�ملبدعني �لعرب ، 
ع�سو �الأمم �ملتحدة على هذ� �لتكرمي قائًل : جاء هذ� �لتكرمي بعد جهد دوؤوب 
�لعربي  �مل�ستوى  على  �ملوؤثرة  �ل�سخ�سيات  �ختيار  بها  و�ملناط  �للجنة  جانب  من 
وذ�ت �لب�سمة �ملميزة و�لتي تتاألف من نخبة من �أ�ساتذة �الإعلم و�ملثقفني يف م�سر 
و�لوطن �لعربي، م�سيفاً �أن �ختيار �للجنة لل�سيخة �لدكتورة �سما بنت حممد بن 
خالد �آل نهيان ومنحها و�سام و�سهادة “ �لتفرد يف �الإبد�ع “، جاء تكرمياً جلهودها 
وعطاءها �للحمدود يف �لعديد من �لقطاعات، عرب طرح �ملبادر�ت �لتي كان لها 

�الثر �لطيب و�ملتميز على م�ستهدفيه.
عن  نهيان،  �آل  خالد  بن  حممد  بنت  �سما  �لدكتورة  �ل�سيخة  �عربت  جهتها  من 
�سعادتها لهذ� �لتكرمي ، م�سرية �إىل �أن ما تقدمه لوطنها و�سعبها يف دولة �المار�ت 
�سبيل  ل��دي��ه يف  م��ا  ك��ل  ي��ق��دم  �ن  م��و�ط��ن  ك��ل  ي�ستوجب على   ، وطنياً  يعد و�ج��ب��اً 
�أنه ال�ستحقاق �لتكرمي �سروط كثرية ، على ر�أ�سها  رفعة هذ� �لوطن ، الفتة �إىل 

�لعمل و�جلد و�ل�سرب و�الإنتاج ، ومنظومة كبرية من �لعطاء و�ل�سدق، ومن ثم 
�لنجاح، ومن هنا يحدث �لتكرمي و�لتتويج و�الإ�سادة �لتي تعد �سرفاً ملن يجنيها يف 
حياته . و��ستعر�ست �ل�سيخة �لدكتورة �سما بنت حممد بن خالد �آل نهيان رئي�س 
وجمعية  و�لثقايف  �لديني  نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  �ل�سيخ  مركز  �د�رة  جمل�س 
�الأثر  لها  كان  و�لتي  �طلقتها موؤخر�ً  �لتي  �ملبادر�ت  ، حزمة من  �مل�ستقبل  �أجيال 
 “ مبادرة  �إىل  م�سرية   ، �لربوي  و�مل��ي��د�ن  �ملجتمع  يف  م�ستهدفيه  على  �الإيجابي 
�لت�سامح زينة �لف�سائل “ ، و�لتي توؤكد ووفق ما ذكرته �ل�سيخة �لدكتورة �سما �أن 
ثقافة �لت�سامح تقوي �لعلقات �الجتماعية بني �الأفر�د ، وتعزز �ل�سعور بالتعاطف 
و�لرحمة و�حلنان يف قلوب و�سمائر �لب�سر ، كما جاءت �سمن تلك �ملبادر�ت �أي�سا 
�لقر�ءة عادة  �ساأنها جعل  �بتكار�ت من  يتبنى طرح  “ و�ل��ذي  مهرجان قر�ئي   “
�سما  �لدكتورة  �ل�سيخة  و��ستعر�ست   . �ل�سنية  �الأعمار  لكافة  جمتمعنا  يف  يومية 
فعاليات �ملهرجان �لقر�ئي �ملزمع �أطلقه 24 مار�س �جلاري مبدر�سة حممد بن 
خالد �آل نهيان للأجيال �خلا�سة حيث �ستت�سمن �لفعاليات طرح من قبل �ل�سيخة 
و�الجنليزية  �لعربية  لغات  “ ب��اأرب��ع   ينتظرك  “ �ل��ن��ور  ق�سة  ل���  �سما  �ل��دك��ت��ورة 
و�لفرن�سية و�الملانية ، م�ستهدفة بها �أطفال مر�سى �ل�سرطان مب�ست�سفى تو�م يف 

�لعني ، باال�سافة �ىل طريقة بر�يل للمكفوفني وعر�سها كفيلم كرتوين.
و�أكدت �ل�سيخة �سما على حر�سها على م�ساركة كافة �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�سة 
مع  وم�ساركاتها  تو��سلها  نطاق  تت�سع  �أن  على  حتر�س  كما   ، فعالياتهم  بالعني 
�مليد�ن  �إث��ر�ء  مل�ساكلهم ومقرحاتهم يف  و�ال�ستماع   ، و�ل�سارقة  باأبوظبي  مد�ر�س 
 ، �ل�سف وخارجه  د�خل  �الأد�ء  باالرتقاء وتطوير  ت�سهم  �لتي  باالأفكار   ، �لربوي 
�لهيئات  تو��سلها مع  �ن  موؤكدة على   ، �لربوي  �مليد�ن  بهدف جتويد خمرجات 
، و�منا  �ملدر�سة فح�سب  ��سو�ر  د�خ��ل  تقت�سر على كونها  و�لتدري�سية ال  �الد�ري��ة 

تفتح جمل�سها طو�ل �ال�سبوع للقاء�ت وجل�سات نقا�سية متنوعة ، من فكر وثقافة 
، نتبادل فيه �حل��و�ر و�ل��ر�أي وتبادل �خل��رب�ت ، على �ن ت�سب يف جمملها  و�سعر 
يف حتقيق روؤية �لقيادة �لر�سيدة ، و�أميانها �ملطلق باأن �لروة �حلقيقية يف  بناء 
�الإن�سان ، م�سيفة �ن  �ميانها �ملطلق ب�سرورة �لعمل �جلماعي ، كان ور�ء جناحها 
�الإخلقية يف  �لربية  برنامج  �إجن��اح  ، يف  �ملد�ر�س  �د�ر�ت  �ساركها من  وكافة من 
، و�لتي تعد برنامج دعم  ل� مبادرة »ُخلق«  ، الفتة �ىل �طلقها من قبل  �ملد�ر�س 
وتعزيز يف جمال غر�س �لقيم و�الأخلق مل�سروع �لربية �الأخلقية ، و�لذي يرعى 
روؤية  لتحقيق  �سعياً   ، �الأم��ور خا�سة  و�أول��ي��اء  و�لطلبة  �ملعلمني عامة  من خلله 
�لقيادة يف تر�سيخ قيم �لتعاي�س و�حلو�ر، عرب متكني �لت�سامح، وجعله �أ�سلوب حياة 

وتفكري.
جلهود  وم�ساندة  د�عمة  خطوة  مبثابة  كانت  »ُخ��ل��ق«   مبادرة  �إط��لق  �ن  م�سيفة 
بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �ساحب  روؤي��ة   بهدف حتقيق   ، و�لتعليم  �لربية  وز�رة 
ز�يد �آل نهيان ، ويل عهد �أبو ظبي ونائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة ورئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبو ظبي ، �ننا �إذ� كنا ن�سري بخطو�ت و�ثقة وثابتة نحو 
�لتطور و�لتقدم �لعلمي و�لتكنولوجي، فل بد �أن يكون هناك تناغم ما بني �لتطور 
قيمنا  م��ع  يتعار�س  ال  مب��ا  للمجتمع  و�الأخ��لق��ي  �لقيمي  و�ل��ب��ن��اء  �لتكنولوجي 

ومو�ريثنا �الأخلقية.
للطفل  متخ�س�سة  ر�ئ��دة  مكتبة  �أول  تعد  و�لتي  �مل�ستقبل  �أج��ي��ال  مكتبة  وح��ول 
و�ل�سباب بدولة �المار�ت يف مدينة �لعني ، و�لتي مت تاأ�سي�سها �لعام 2005 ، تقول 
�ل�سيخة �لدكتورة �سما �أن هدفنا كان وال يز�ل حتقيق �سعار �ملكتبة وروؤيتها ‘’جيل 
�لقر�ءة  وع��ادة  �لقر�ءة  و�ل�سعي لغر�س حب   ، �لتحدي’’  ق��ادر على  جيل  قارئ·· 
مكتبة  تكون  �ن  على  جميعاً  نحر�س  و�ن   ، و�لكبار  �الأطفال  نفو�س  يف  لها  و�مليل 

�أجيال �مل�ستقبل مكتبة ر�ئدة يف جمال تنمية مهار�ت �لقر�ءة لدى �الأطفال، لت�سهم 
وخدمات  بر�مج  خلل  من  وح�سارياً  وتربوياً  ثقافياً  �لوطن  باأبناء  �الرتقاء  يف 

تعمل بفاعلية لتاأمني �أف�سل �مل�سادر �ملعرفية و�ملهارية �ملنا�سبة·
و��سارت �ىل مبادر�ت �خرى مت �طلقها وحققت جناحات كبرية ت�ستحق تعميمها 
على كافة مد�ر�س �لدولة منها “ حتدي �ل� 6 دقائق “ لطلب �ملد�ر�س و�ملعلمني 
و�الإد�رة �ملدر�سية و�أولياء �الأمور ، و�لتي تاأتي �سمن �أف�سل �الأفكار �البتكارية حتدياً 
�لطفل  ، عن  �الأمهات  نقا�سية مع  وتنظيم حلقات   ، �لقر�ءة يف جمتمعنا  لتعزيز 
�الإمار�تي ومئوية �المار�ت يف مدر�سة حممد بن خالد �حلكومية ، ومهرجان يوم 
�لطفل �الإمار�تي يف حديقة �لطوية بالعني ، م�ستهدفاً جتمع �لعائلت و�الأطفال 

للتوعية بالبناء �لثقايف و�الجتماعي و�ملعريف للبناء .
ودعت �ل�سيخة �لدكتورة �سما بنت حممد بن خالد �آل نهيان ، يف ختام حديثها كافة 
�ع�ساء �ملنظومة �لتعليمية ، من طلب و�أولياء �مور ومعلمني و�د�ريني ، �مل�ساركة 
باإ�سهاماتهم و�أفكارهم ومقرحاتهم  ، مبا يري �لقر�ءة يف جمتمعنا ، مع �همية 
دور �الأ�سرة و�ملوؤ�س�سة �لتعليمية يف ت�سجيع �لطفل على �لقر�ءة ، و�سرورة �ختيار 
موؤكدة   ، و�مل�سمون  �ل�سكل  حيث  من  للطفل  �ملقدمة  �لعربية  �لق�س�س  م�ستوى 
�الأ�سرة  جميعاً   م�سوؤوليتنا  هي   ، �ملجتمع   يف  �لقر�ءة  ت�سجيع  م�سوؤولية  �ن  على 

و�ملدر�سة و�الإعلم . 
تكرميه  �متد   ، �لعرب  و�العلميني  �لعرب  �ملبدعني  �حت��ادي  �أن  بالذكر  �جلدير 
لبع�س �لرموز �لعربية يف �ستى �ملناحي منذ عام 2001 وحتى �الآن ومن �سمنها 
على �سبيل �ملثال ال �حل�سر تكرمي كل من �ل�سيد عمرو مو�سى عام 2006 و�ل�سيد 
خالد �لروي�سان وزير �لثقافة و�ل�سياحة �ليمني عام 2004 و�لدكتور عبد �لعزيز 
خوجةوزير �لثقافة و�الإعلم �ل�سعودي عام 2010 و�سمو �الأمري خالد �لفي�سل 
عام 2013 و�ل�سيخ م�ساري بن ر��سد �لعفا�سي عام 2008،و�إنتهي �لعام �ملا�سي 
�أي�سا مب�سك ختام �لتكرميات حيث قام �الحتاد يف دي�سمرب 2013 بتكرمي �لقائد 
عبد �لفتاح �ل�سي�سي �سمن فعاليات مهرجان �الأغنية �لوطنية �لذي يقيمه �الحتاد 

�سنويا لدورة �جلليل مل�سر و�الأمة �لعربية.

بلدية احلمرية ت�ستقبل 1638 العبا �سمن امل�ساركني يف برنامج»الدويل لات�سال احلكومي 2019« يطور قدرات امل�ساركني يف جمال التنمية الذاتية
 املدن امل�سيفة امل�ساحب لدورة االألعاب العاملية لاأملبياد اخلا�ص 2019

جواهر القا�سمي : نعقد االأمل على تطلعات االأجيال القادمة
يكون يف �الإن�سان، فانطلقت �آنذ�ك حكاية �لتمكني، وتلك حكاية تروى، 
قبل  و�ليافعني.  للأطفال  �سديقة  مدينة  �ل�سارقة  �ليوم  غ��دت  حتى 
�إمارتنا  �ل��روؤى، وكان �سلطان ملهمنا، وكانت  كانت  �أربعني عاماً  قر�بة 
ق�سري  ف��ي��دي��و  �سمن  �سموها  ح��دي��ث  ج���اء  و�الزده�������ار«.  للنمو  ق�سة 
وتنفيذ  �ملعنية مبتابعة  للطفل، �جلهة  �ل�سارقة �سديقة  �أطلقه مكتب 
�الحتفال  مبنا�سبة  و�ل��ي��اف��ع��ني،  ل��لأط��ف��ال  �سديقة  �ل�سارقة  م�سروع 
15 م��ار���س م��ن ك��ل ع��ام. وكان  �ل��ذي ي�سادف  بيوم �لطفل �الإم��ار�ت��ي 
�ملعنية  �ملوؤ�س�سات  �ل�سارقة �سديقة للطفل قد نفذ بالتعاون مع  مكتب 
“�ل�سارقة  م�سروع  �ل�سارقة،  يف  �مل��دين  و�ملجتمع  �حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر 
“بد�ية �سحيحة  وهدف �مل�سروع �لذي يحمل �سعار  �سديقة للطفل”، 

�إىل تاأ�سي�س حياة �سحية من خلل توفري بيئة د�عمة  مل�ستقبل �أف�سل”، 
حتمله  ملا  �لطبيعية  �لر�ساعة  وت�سجيع  �ملر�سعات  للأمهات  وم�ساندة 
من فو�ئد للأم و�لطفل. و�ساهم هذ� �مل�سروع يف تتويج �ل�سارقة بلقب 
 ،2015 �لعام  �لعامل يف  على م�ستوى  “مدينة �سديقة للطفل”  �أول 
�أربع  تنفيذه  بعد  وذلك  و�ليوني�سف،  �لعاملية  �ل�سحة  قبل منظمة  من 
مبادر�ت يتم تطبيقها جمتمعة للمرة �الأوىل على م�ستوى �لعامل وهي: 
و�لطفل،  للأم  �سديقة  عامة  و�أماكن  للطفل،  �سديقة  �سحية  مر�فق 
يعمل  كما  للر�ساعة.  �سديقة  وح�سانات  ل���لأم،  �سديقة  وموؤ�س�سات 
�ملكتب حالياً على ��ستكمال تنفيذ م�سروع “�ل�سارقة �سديقة للأطفال 
و�ليافعني”، �لذي �عتمدت مبوجبه �ل�سارقة “مدينة �سديقة للأطفال 

�سمن  و�ليافعني” من منظمة �الأمم �ملتحدة للطفولة “�ليوني�سيف”، 
يتم  حيث  و�ليافعني”،  للأطفال  �ل�سديقة  “�ملدن  �لعاملية  مبادرتها 
�لتنفيذية  �مل�سروع  خلطة  �لنهائية  �للم�سات  و�سع  على  �لعمل  حالياً 
حماور  خم�سة  �إىل  �مل�سروع  ��سر�تيجية  وترتكز   .2021  -  2019
رئي�سة هي: لكل طفل ويافع �حلق يف �أن ي�سعر باأهميته ويف �أن يعامل 
باحر�م وب�سكل مت�ساٍو من �ملجتمع وكافة �لهيئات، و�الإ�سغاء �إىل �آر�ء 
�الأطفال و�ليافعني، على �أن توؤخذ بعني �العتبار عند �إعد�د �لت�سريعات 
و�ل�سيا�سات و�لرب�مج و�ملو�زنات �ملتعلقة بهم، و�إتاحة �خلدمات �الأ�سا�س 
�آمنة  بحياة  و�ليافعني  �الأط��ف��ال  جميع  يتمتع  و�أن  وي��اف��ع،  طفل  لكل 

ونظيفة، وباحلياة �الأ�سرية و�للعب.

•• ال�سارقة-وام:

�ل�سارقة، �سمو �ل�سيخة جو�هر بنت  قالت قرينة �ساحب �ل�سمو حاكم 
حممد �لقا�سمي، رئي�س �ملجل�س �الأعلى ل�سوؤون �الأ�سرة، رئي�س موؤ�س�سة 
ربع قرن ل�سناعة �لقادة و�ملفكرين “قر�بة �أربعني عاماً كانت �لتحديات 
�ليوم نعقد �الأمل على  �أكرب.  �أبناء جمتمعنا كانت  كبرية، لكن عزمية 
تطلعات �الأجيال �جلديدة بالطموحات نعمل، وباالإ�سر�ر نرى �الأحلم 
“قبل  �لقا�سمي:  حممد  بنت  جو�هر  �ل�سيخة  �سمو  و�أ�سافت  و�ق��ع��اً«. 
و�أن لفتياتنا  و�ع��دة،  �أن الأطفالنا عيوناً  �أدركنا معاً  �أربعني عاماً  قر�بة 
همماً �ساعدة، و�أن ل�سبابنا �آفاقاً ر�ئدة، و�أدركنا �أن �ال�ستثمار �أجدر �أن 
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة- الفجر

ن��ف��ذت د�ئ�����رة حم��اك��م ر�أ������س �خليمة 
متنوعة  وم�سابقات  ترفيهية  فعاليات 
ب���ه���دف �اله����ت����م����ام بهم  ل����لأط����ف����ال، 
وم�ساركتهم فرحتهم، و�إدخال �ل�سعادة 
ع��ل��ى ق���ل���وب ه����ذه �ل��ف��ئ��ة �ل���ه���ام���ة يف 
�ملجتمع، وذلك �سمن فعاليات �ملحاكم 
�لطفل  “يوم  مبنا�سبة  �الح��ت��ف��اء  يف 
�خلام�س  ي�سادف  �ل��ذي  �الإمار�تي” 

ع�سر من مار�س يف كل عام. 
�أحمد حممد  �مل�ست�سار  �سعادة  و�أو�سح 
ر�أ�س  د�ئ��رة حماكم  رئي�س  �خل��اط��ري 
ت��اأت��ي م�����س��ارك��ة �لد�ئرة  �أن���ه  �خل��ي��م��ة 
�الإم����ار�ت����ي، �نطلقا  �ل��ط��ف��ل  ي���وم  يف 
�أطياف  بكافة  باالهتمام  حر�سها  من 
�ملجتمع ومنها فئة �الأطفال ودعمهم، 
ون �أ�سا�س �لبناء يف �ملجتمع،  حيث يعدُّ
وجيله �لو�عد، مبينا �أن �لدولة وّفرت 

ل��ل��ط��ف��ل ك���ل �الإم���ك���ان���ي���ات و�ل���ق���در�ت 
�لقيادة  �أن  ك���م���ا  �ل����ك����رمي،  ل��ل��ع��ي�����س 
و�لدعم  �ل��رع��اي��ة  ك��ل  ت��ويل  �لر�سيدة 
يف  له  �ملنا�سب  �ملناخ  وتوفري  للطفل، 

ممار�سة حياتهم.

�ل�سيخة فاطمة  م�سيد� مببادرة �سمو 
�لن�سائي  �الحت���اد  رئي�س  م��ب��ارك  بنت 
�لعام رئي�س �ملجل�س �الأعلى للأمومة 
ملوؤ�س�سة  �الأع��ل��ى  �لرئي�س  و�لطفولة 
يوما  بتخ�سي�س  �الأ���س��ري��ة،  �لتنمية 

يعك�س  و�ل�����ذي  �الإم�����ار�ت�����ي،  ل��ل��ط��ف��ل 
بالطفل  و�ه��ت��م��ام��ه��ا  �سموها  ح��ر���س 
وع��ن��اي��ت��ه��ا ب���ه، مل��ا ي��ح��ظ��ى م��ن �أهمية 
كبرية يف �ملجتمع، كونه لبنة �الأ�سا�س، 
�أطلقت  �أنه  و�أب��ان  �لوطن.   وم�ستقبل 

�لد�ئرة 5 مبادر�ت وفعاليات للحتفاء 
باالأطفال، ومنها �إنتاج فيديو توعوي 
يركز على �الهتمام باالأطفال و�لبعد 
�إهمالهم، وت�سجيعهم وحتفيزهم  عن 
ون�سر  �ل�سغر،  منذ  مهار�تهم  و�سقل 

�لتو��سل  قنو�ت  على  توعوية  ر�سائل 
حقوق  ق����ان����ون  ح������ول  �الج���ت���م���اع���ي 
�لطفل “ودمية”، باالإ�سافة �إىل زيارة 
�سقر  م�ست�سفى  يف  �ملر�سى  للأطفال 
�لهد�يا  و�إه��د�ئ��ه��م  معهم  و�جل��ل��و���س 

نفو�سهم،  يف  طيبا  �أث���ر�  �سيرك  مم��ا 
ور�سم  قلوبهم،  على  �ل�سعادة  و�إدخ��ال 
�لب�سمة على وجوههم، باالإ�سافة �إىل 
للأطفال  ترفيهية  فعاليات  تنظيم 
و�أخ������ري� تقدمي  �ل���غ���دي���ر،  يف رو����س���ة 

نفذها  للطلبة،  ت��رب��وي��ة  عمل  ور���س��ة 
مدر�سة  يف  �مل���ط���وع  ���س��ي��ف  �مل��ح��ا���س��ر 
�ملن�سور للتعليم �الأ�سا�سي، لتوجيههم 
�لتن�سئة  ت��ن�����س��اأت��ه��م  يف  و�مل�����س��اه��م��ة 

�ل�سليمة �ل�سحيحة.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�سهد �لعقيد �لدكتور ر��سد �ل�سلحدي 
مدير �إد�رة �ل�سرطة �ملجتمعية بر�أ�س 
�سعيد  �ملقدم  �سعادة  بح�سور  �خليمة، 
�إد�رة  ن��ائ��ب م��دي��ر  م��ط��ر �خل���اط���ري 
�ل�سرطة �ملجتمعية، وعدد من �سباط 
وموظفي �ل�سرطة �ملجتمعية، فعاليات 
�فتتاح معر�س مبتكرو� �مل�ستقبل �لذي 
نظمه طلبة مدر�سة �جلزيرة �حلمر�ء 
 “ �سعار  ، حتت  �الأ�سا�سي ح1  للتعليم 
�الأ�ستاذة  ب��ح�����س��ور   ،“ و�ب��ت��ك��ار  حت���دٍّ 
�ملدر�سة،  م��دي��رة  �لقحطاين  �سم�سة 

�أول،  م��دي��ر  �لكيت  �سمية  و�الأ���س��ت��اذة 
و�لتدري�سية  �الإد�ري��ة  �لهيئة  و�أع�ساء 

باملدر�سة، و�أولياء �أمور �لطلبة.
و����س��ت��م��ل ب��رن��ام��ج �ل��ف��ع��ال��ي��ات تقدمي 
جم��م��وع��ة م���ن �ل��ف��ق��ر�ت م���ن �إع����د�د 
تقدمي  م�����ع  �مل�������س���ت���ق���ب���ل،  م���ب���ت���ك���رو� 
و�لعرو�س  �الأن�����س��ط��ة  م��ن  جم��م��وع��ة 
مبتكرو�  معر�س  و�فتتاح  �لطلبية، 
جمموعة  ����س���م  �ل�������ذي  �مل�������س���ت���ق���ب���ل، 
م���ن م�����س��اري��ع و�ب���ت���ك���ار�ت �ل��ط��ل��ب��ة يف 
�لعلوم  م��ث��ل  خمتلفة  جم����االت  ع���دة 
و�لزر�عة و�ال�ستد�مة... وغريها من 
�ل��ت��ي ج�����س��دت طموحات  �الب���ت���ك���ار�ت 

�ل��ط��ل��ب��ة �ل���ذي���ن �أث���ب���ت���و� ب��اأن��ه��م قادة 
و  م��ب��دع��ني  و  م��ب��ت��ك��ري��ن  للم�ستقبل 

�أفر�د فاعلني يف �ملجتمع.
و�أ�������س������اد �ل���ع���ق���ي���د �ل����دك����ت����ور ر�����س���د 

�ل�������س���ل���ح���دي، مب�������س���اري���ع و�ب���ت���ك���ار�ت 
لنتاجهم  ح�سيلة  تعد  �لتي  �لطلبة، 
�الإبد�عي �ملتميز، مثمناً جهود مدر�سة 
ح  �الأ�سا�سي  للتعليم  �حلمر�  �جلزيرة 

حتقيق  ع��ل��ى  �لطلبة  حت��ف��ز  �ل��ت��ي   ،1
�الإب�������د�ع و �الإن����ت����اج و ت���رج���م روؤي����ة 
بتن�سئة جيل �ساعد  �لر�سيدة  �لقيادة 

مبتكر و منفتح و متطلع للم�ستقبل.

�سرطة الفجرية حتتفي بيوم الطفل االإماراتي
•• الفجرية -الفجر:

بالتعاون  �لفجرية  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  نظمت 
مع �إد�رة �لعلقات �لعامة بوز�رة �لد�خلية فعالية 
جمتمعية مبنا�سبة يوم �لطفل �الإمار�تي و �لذي 

ي�سادف �خلام�س ع�سر من �سهر مار�س.
و ت�سمنت �لفعالية �أن�سطة متنوعة متثلت يف زر�عة 
�سجرة �لغاف يف مركز �سرطة دبا �لفجرية و�إقامة 
م�سابقات ثقافية لطلبة �ملد�ر�س و�أن�سطة ريا�سية 
متنوعة، و�سارك يف �لفعاليات فئة �أ�سحاب �لهمم.

ويف ختام �لفعالية كرم �ملقدم عبد�هلل علي �ليماحي 
باإد�رة  و�ل�سائقني  �الآل��ي��ات  ترخي�س  ق�سم  رئي�س 
�لفعالية  �مل�ساركة يف  �ملد�ر�س  �سرطة دبا �لفجرية 
وم���رك���ز دب���ا �ل��ف��ج��رية الأ���س��ح��اب �ل��ه��م��م وطلبة 
�ملد�ر�س �ملتميزين يف �لتح�سيل �لعلمي و�ل�سلوك 

�الأخلقي ويف جمال �الإبد�ع و�البتكار.
�أول ط����ارق  �مل�������لزم  ك�����ًل م����ن  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ح�����س��ر 
�لظنحاين  ر��سد  عبد�هلل  �أول  و�مل��لزم  �لظنحاين 
و�مللزم �أول ر��سد �أحمد �لظنحاين وعدد من �سف 

�ل�سباط و�الأفر�د.

مب�ساركة ال�سرطة املجتمعية

مدر�سة اجلزيرة احلمراء تنظم معر�ص » حتدٍّ وابتكار« 

��ستفاد �سباط من �سرطة �أبوظبي 
�أمنية  تدريبية  دورة  ب��رن��ام��ج  م��ن 
مديرية  ن��ظ��م��ت��ه��ا  م��ت��خ�����س�����س��ة 
، حول  �خل��ا���س��ة  �مل��ه��ام  بقطاع  ق7 
�لتعامل مع �حلاالت �لطارئة و�نقاذ 
الأ�سبوعني،  ����س��ت��م��رت  �مل�����س��اب��ني، 
مب�ساركة خرب�ء من �الإد�رة �لعامة 

لل�سرطة �لوطنية �لفرن�سية. 
و�أكد �لعميد ر��سد �سعيد �ل�سام�سي 
مدير مديرية ق 7، �هتمام �سرطة 
�ملنت�سبني  ب��اأد�ء  �أبوظبي  باالرتقاء 
�ل�سرطي  �ل����ع����م����ل  جم���������االت  يف 
و�الأم������ن������ي، م����ن خ�����لل �ل��������دور�ت 
وتنمية  �لتخ�س�سية،  و�لتدريبات 
وحتفيزهم  �لوظيفية  م��ه��ار�ت��ه��م 

على متابعة �مل�ستجد�ت �لعاملية.

�أبوظبي  يف  �ل��وث��ب��ة   موؤ�س�سة  ن���زالء  ر���س��م 
�الأومل��ب��ي��اد �خلا�س  ل�سعار  �إب��د�ع��ي��ة   لوحة 
�لتي  ل��ل��ب��ط��ول��ة  دع���م���اً   2019 �أب��وظ��ب��ي 
 21 �إىل    14 ب���ني  �ل��ع��ا���س��م��ة  ���س��ت��ق��ام يف 
م��ار���س �جل����اري .  و�أو����س���ح �ل��ع��م��ي��د علي 
�حمد �خليال مدير �إد�رة �ملوؤ�س�سة �لعقابية 
تاأتي   ، �ملبادرة  �أن  �لوثبة،   و�ال�سلحية - 
بت�سجيع  �أب��وظ��ب��ي  �سرطة   �هتمام  �سمن 
�لنزالء على ��ستغلل مو�هبهم من خلل 
مع  تو��سلهم  تعربعن  فنيه  �أع��م��ال  �إن��ت��اج 
خمتلف  م��ع  وتفاعلهم  �خل��ارج��ي  �ل��ع��امل 
مديرية  وت��وف��ر  و�مل��ن��ا���س��ب��ات.   �لفعاليات 
�مل��وؤ���س�����س��ات  �ل��ع��ق��اب��ي��ة و�الإ����س���لح���ي���ة يف 
قطاع  �أمن �ملجتمع  ر�سة متخ�س�سة تربز 
عن  للتعبري  بالنزالء  و�لرعاية   �الهتمام 
و�لريا�سية  �لفنية  و�إبد�عاتهم  مو�هبهم 

مبختلف �ملنا�سبات و�لفعاليات.

�حتفى نادي تر�ث �الإمار�ت بيوم �لطفل �الإمار�تي، 
و�ل���ذي ي�����س��ادف �خل��ام�����س ع�سر م��ن م��ار���س يف كل 
يف  للنادي  �لتابعة  �ل��ر�ث��ي��ة  �لقرية  يف  ع��ام،وذل��ك 
�ملجتمع  توعية  بهدف  �أب��وظ��ب��ي.  يف  �الأم���و�ج  كا�سر 
و�ٍع  جيل  الإع��د�د  مهار�ته  وتطوير  �لطفل  بحقوق 
و�مل��ع��رف��ة مم��ا يعود  �ل��ع��ل��م  ب��اأع��ل��ى درج����ات  مت�سلح 

بالنفع على دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
���س��ارك يف ه��ذ� �حل��ف��ل �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ر�ك��ز �لتابعة 

ت����ر�ث �الإم������ار�ت م��ن��ه��ا )�ل��ق��ري��ة �لر�ثية،  ل��ن��ادي 
ومركز �ل�سمحة �لن�سائي و�ل�سبابي، ومركز �أبوظبي 
�لعديد من  �لوثبة(، حيث قدمت  �لن�سائي، ومركز 
و�مل�سغوالت  �ل�سقور،  عر�س  مثل  �ملنّوعة  �لفقر�ت 
و�الأكلت  و�ل��غ��زل،  و�لتلي  �ل�سدو  ومنها  �ل��ي��دوي��ة 

�ل�سعبية.
و��ستقبلت �لقرية �لر�ثية عدد�ً من �لزّو�ر و�لطلبة 
من مدر�ستي �ملنهل و�الإخل�س، وقدمت �لطالبات 

ب��ه��ا �حل�����س��ور، و�أقيمت  ����س��ت��م��ت��ع  ع��رو���س��اً مم��ي��زة 
من  �لعديد  منحهم  ومت  للأطفال  م�سابقات  ع��دة 
�لفرحة  ر�سمت  تذكارية  كهد�يا  و�الأل��ع��اب  �جلو�ئز 
مدير  �ملناعي  �سعيد  �ل�سيد  وق���ال  وج��وه��ه��م.  على 
“لقد  �الإم�������ار�ت:  ت����ر�ث  ن����ادي  يف  �الأن�����س��ط��ة  �إد�رة 
�أق��م��ن��ا �ل��ي��وم يف �ل��ق��ري��ة �ل��ر�ث��ي��ة ف��ع��ال��ي��ة مميزة 
مبنا�سبة يوم �لطفل �الإمار�تي، وذلك تلبية لدعوة 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  �الإمار�ت”  “�أم 

رئ��ي�����س��ة �الحت�����اد �ل��ن�����س��ائ��ي �ل���ع���ام رئ��ي�����س��ة �ملجل�س 
�الأعلى للأمومة و�لطفولة �لرئي�س �الأعلى ملوؤ�س�سة 
يوم �خلام�س ع�سر  �الأ�سرية، وجهت بجعل  �لتنمية 
من مار�س يوماً للطفل �الإمار�تي، وقال �ن �حتفال 
�لنادي بهذ�  �ليوم ومتييزه عن باقي �أيام �لعام، جاد 
تعزيز� للر�ث و�لهوية �الإمار�تية يف نفو�س �أبنائنا، 
حتى يتحّمل �لطفل �مل�سوؤولية منذ �ل�سغر ونعرفه 
على �ملفرد�ت �لر�ثية، فل �سك يف �أنه �سيحمل هذه 

�لقادمة«.  �الأج��ي��ال  �إىل  باإي�سالها  ويقوم  �لر�سالة 
و�أ�سار �إىل �أن �حلفل  بد�أ بال�سلم �لوطني لزرع حب 
�ملد�ر�س  قدمت  و�أي�ساً  �أطفالنا،  نفو�س  يف  �لوطن 
�حل�����س��ور، وقال” نحن يف  �أم��ت��ع��ت  �سائقة  ع��رو���س��اً 
نادي تر�ث �الإمار�ت نعمل على تو�سيل ر�سالة �الآباء 
و�الأجد�د �إىل جيل �الأبناء، ونحن حمظوظني بهذه 
�مل�ساركات �جلميلة من بع�س �ملد�ر�س.  وقدم �ملناعي 
�لتابعة  و�لن�سائية  �ل�سبابية  �مل��ر�ك��ز  جلميع  �سكره 

ل��ن��ادي ت����ر�ث �الإم�������ار�ت،  مل��ا ق��دم��وه م��ن عرو�س، 
بها  وج��ه  �لتي  �ل��ر�ث��ي��ة  ل��لأك��ادمي��ي��ات  وترويجهم 
�سمو �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �ساحب 
�الإمار�ت.  ت��ر�ث  ن��ادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�سمو 
ويف ن��ه��اي��ة �ل��ف��ع��ال��ي��ة ك����رم ن�����ادي ت�����ر�ث �الإم������ار�ت 
مدر�ستي �الإخل�س و�ملنهل على م�ساركتهما �لبناءة 
الإحياء هذه �لفعالية، وذلك مبنحهم �سهادة تقدير 

مت ت�سليمها للمعلمات و�مل�سرفات �ملر�فقاتللطلبة.

نادي تراث االإمارات يحتفل بـ » يوم الطفل االإماراتي «

حماكم راأ�ص اخليمة حتتفل بيوم الطفل االإماراتي 

لوحة »االأوملبياد«من اإبداع نزالء اإ�ساحية اأبوظبيدورة اأمنية متخ�س�سة بالتعاون مع ال�سرطة الفرن�سية
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العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�كزوتك خلدمات 

�ل�سيار�ت- �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:2127039 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة حممد جوعان �سامل علي �لظاهري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل جوعان �سامل علي �لظاهري

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�سادية خلل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16 

اإعــــــــــالن
�ل�سامي  �ل�س�����ادة/�لطيف  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN لل�سيانة �لعامة  رخ�سة رقم:1066692 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة فائزه �حمد �سالح علي �حلو�سني %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف رقيه علي عبد�هلل �لفقيه �لبيتي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�سادية خلل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/فريج �خلري للتجارة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�سة رقم:2533182 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �مينه خمي�س وليد �لزعابي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف علي يو�سف �سالح �حلمادي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/تر�فل بلنر للعطلت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2708654 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سعيد حممد �حمد يعروف �ملن�سوري %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لعزيز �سالح مبارك �لربيكي
د�ئرة  مر�جعة  �العلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العلن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سركة �بوظبي �لوطنية 

للمو�د �لغذ�ئية- �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1005257 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة فودكو �لوطنية للمو�د �لغذ�ئية �س.م.خ

FOODCO NATIONAL FOODSTUFF P.J.S.C

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
FOODCO HOLDING P.J.S.C حذف فودكو �لقاب�سة �س.م.ع

د�ئرة  مر�جعة  �العلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العلن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16 

اإعــــــــــالن
�الف�سل  �ل�س�����ادة/�لطريق  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للزياء رخ�سة رقم:1703168 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة بديعه حممد �لطيب %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �سام�سار بيغم باالث

تعديل وكيل خدمات
حذف حممد عتيق حممد مبارك �ل�سويدي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�لعود  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 2401439:كل�س لتلميع �ل�سيار�ت رخ�سة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16 

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
رقم:CN 1268912 باال�سم �لتجاري �سالون �ساينينج 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  �ل�سيد�ت  لتجميل  جيم 

�لرخ�سة و�عادة �لو�سع كما كان عليه �سابقا.
�العلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/غنتوت للتوظيف ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1991017 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/مانع علي حممد �سادق �لبلو�سي من �سريك �ىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ مبارك ز�يد �ساوي باروت �حلر��سي من 50% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد �سادق �لبلو�سي

تعديل لوحة �العلن/ �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��سم جتاري من/ غنتوت للتوظيف ذ.م.م
GHANTOOT EMPLOYMENT LLC

�ىل/غنتوت للتوظيف- �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
GHANTOOT EMPLOYMENT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/فينك�س لل�سياحة ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2240478 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/�منه ح�سن عبد�هلل خلف �حلمادي من �سريك �ىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ �منه ح�سن عبد�هلل خلف �حلمادي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حمد بن عبد�هلل بن مبارك �لبلو�سي

تعديل لوحة �العلن/ �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��سم جتاري من/ فينك�س لل�سياحة ذ.م.م
PHOENIX TOURISM LLC

�ىل/فينك�س لل�سياحة- �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
PHOENIX TOURISM- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/باب مكنا�س للخياطة �لن�سائية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2589943 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حممد عمر علي �حمد �مل�سعبي من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ حممد عمر علي �حمد �مل�سعبي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة يو�سف بنعبد�هلل %49

تعديل لوحة �العلن/ �جمايل من م�ساحة 3.2*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري من/ باب مكنا�س للخياطة �لن�سائية
BAB MAKNAS LADIES TAILORING

�ىل/باب مكنا�س للخياطة �لن�سائية ذ.م.م
BAB MAKNAS LADIES TAILORING LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خلل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16 

اإعــــــــــالن
�لطبيعي  للعلج  �لرحمة  �ل�س�����ادة/د�ر  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1163043 
تعديل لوحة �العلن/ �جمايل من م�ساحة 1*3.75 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ د�ر �لرحمة للعلج �لطبيعي
DAR ALRAHMA PHYSICAL THERAPY

�ىل/مركز د�ر �لرحمة �لطبي
DAR ALRAHMA MEDICAL CENTER

تعديل ن�ساط/��سافة مركز طب مثلي )هوميوباثي( )8690016(
تعديل ن�ساط/��سافة جممع طبي )8620021(

تعديل ن�ساط/��سافة عيادة �لطب �لعام )8620001(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العلن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �القت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16 

االن�سراح لتجارة القرطا�سية - ذ.م.م
�جتماع  �نه مبوجب قر�ر  لتدقيق �حل�سابات-  دلتا  يعلن مكتب 
بحل   2019/03/10 بتاريخ  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية 

وت�سفية �سركة
االن�سراح لتجارة القرطا�سية - ذ.م.م

بالرقم  �القت�سادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة 
مطالبة  �و  �عر��س  �ي  لدية  من  فعلى   CN-2478195
  037378999 �لتقدم �إىل مكتب �مل�سفى �ملعني هاتف  رقم 
�لعني–  مدينة  �س.ب202075–   037378989 فاك�س 
و�خرون  �ل�سحي  علي  حممد  �هلل  عبد  بناء  هيلي  �سناعية 
خلل  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�ستند�ت  و�إح�سار   )3( رقم  مكتب 

مدة �أق�ساها 45 يوما من تاريخ هذ� �العلن

اإعــــــــان ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16 

االبراج الف�سية للمقاوالت العامة-�سركة ال�سخ�ص الواحد - ذ.م.م
�جتماع  �نه مبوجب قر�ر  لتدقيق �حل�سابات-  دلتا  يعلن مكتب 
بحل   2019/03/12 بتاريخ  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية 

وت�سفية �سركة
االبراج الف�سية للمقاوالت العامة-�سركة ال�سخ�ش الواحد - ذ.م.م

بالرقم  �القت�سادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة 
مطالبة  �و  �عر��س  �ي  لدية  من  فعلى   CN-1142769
  037378999 �لتقدم �إىل مكتب �مل�سفى �ملعني هاتف  رقم 
�لعني  مدينة   –  202075 �س.ب    037378989 فاك�س 
�ل�سحي و�خرون  – �سناعية هيلي بناء عبد �هلل حممد علي 
مكتب رقم )3( و�إح�سار �مل�ستند�ت �لثبوتيه، وذلك خلل مدة 

�أق�ساها 45 يوما من تاريخ هذ� �العلن

اإعــــــــان ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16 

االن�سراح لتجارة املعدات - ذ.م.م
�جتماع  �نه مبوجب قر�ر  لتدقيق �حل�سابات-  دلتا  يعلن مكتب 
بحل   2019/03/10 بتاريخ  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية 

وت�سفية �سركة
االن�سراح لتجارة املعدات - ذ.م.م

بالرقم  �القت�سادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة 
مطالبة  �و  �عر��س  �ي  لدية  من  فعلى   CN-2489915
  037378999 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�سفى  مكتب  �إىل  �لتقدم 
�لعني  مدينة   –  202075 �س.ب    037378989 فاك�س 
�ل�سحي و�خرون  – �سناعية هيلي بناء عبد �هلل حممد علي 
مكتب رقم )3( و�إح�سار �مل�ستند�ت �لثبوتيه، وذلك خلل مدة 

�أق�ساها 45 يوما من تاريخ هذ� �العلن

اإعــــــــان ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/ �ل�سهد 

CN 2306168:للنظافة �لعامة  رخ�سة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سحر�ء �لعرب ل�سيانة �لتكيف 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ملركزي رخ�سة رقم:1135095 
تعديل لوحة �العلن/ �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ �سحر�ء �لعرب ل�سيانة �لتكيف �ملركزي
SAHRA AL ARAB CENTRAL AIRCONDITIONING MAINTENANCE

�ىل/فايف فلور لبيع وقطع غيار �ل�سيار�ت �جلديده
FIVE FLOWER NEW AUTO SPARE PARTS

تعديل ن�ساط/��سافة جتارة قطع �لغيار �جلديدة لل�سيار�ت )4530001(
تعديل ن�ساط/حذف �سيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي )4329902(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العلن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �القت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.

TOYOMANSI    : طلب لت�سجيل بيانات �لعلمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم: 304784   بتاريخ: 2019/01/16

بيانات �الأولوية:         
باإ�سم :    نوتري- �يجا، �نك.

�سيتي،  بونيفا�سيو جلوبال  �سريت،  ك��ورن��ر30   �فنيو.   9 �سنر،  كامبو�س  و�ي  ، جيه   9 �لطابق    : وعنو�نة 
تاجويج، مرو مانيل 1634،�لفليبني  

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 30
�سل�سة �ل�سويا و�لتو�بل و�لبهار�ت..

و�سف �لعلمة: �لعلمة تتكون من كلمة TOYOMANSI باالأحرف �للتينية
�ال�سر�طات : 

فعلي من لدية �إعر��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ساد �أو �إر�سالة 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعلن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  16  مار�س 2019 العدد 12580 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.

BBQ-RRIFIC: طلب لت�سجيل بيانات �لعلمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم: 304786   بتاريخ: 2019/01/16

بيانات �الأولوية:         
باإ�سم :    نوتري- �يجا، �نك.

�سيتي،  بونيفا�سيو جلوبال  �سريت،  ك��ورن��ر30   �فنيو.   9 �سنر،  كامبو�س  و�ي  ، جيه   9 �لطابق    : وعنو�نة 
تاجويج، مرو مانيل 1634،�لفليبني  

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 30
�ل�سل�سات و�لتتبيلت و�لبهار�ت.

و�سف �لعلمة: �لعلمة تتكون من �لكلماتBBQ-RRIFIC   باالأحرف �للتينية
�ال�سر�طات : 

فعلي من لدية �إعر��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ساد �أو �إر�سالة 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  16  مار�س 2019 العدد 12580 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.

OYSTERRIFIC: طلب لت�سجيل بيانات �لعلمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم: 304788   بتاريخ: 2019/01/16

بيانات �الأولوية:         
باإ�سم :    نوتري- �يجا، �نك.

�سيتي،  بونيفا�سيو جلوبال  �سريت،  ك��ورن��ر30   �فنيو.   9 �سنر،  كامبو�س  و�ي  ، جيه   9 �لطابق    : وعنو�نة 
تاجويج، مرو مانيل 1634،�لفليبني  

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 30
�سل�سة �ملحار و�لتو�بل و�ل�سل�سات و�لبهار�ت.

و�سف �لعلمة: �لعلمة تتكون من كلمة OYSTERRIFIC باالأحرف �للتينية
�ال�سر�طات : 

فعلي من لدية �إعر��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ساد �أو �إر�سالة 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  16  مار�س 2019 العدد 12580 
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�سفري االإمارات لدى املغرب يقيم حفل ع�ساء على �سرف وفد املجل�ص الوطني االحتادي 

اختتام فعالية الب�سطة الرتاثية االإماراتية يف �سوق ال�سنا�سية بقلب ال�سارقة

وفد املجل�ش الوطني يزور عددا من امل�ساريع االإماراتية التي يجري تنفيذها يف الرباط

اأمل القبي�سي: املغرب �سريك ا�سرتاتيجي لاإمارات على خمتلف االأ�سعدة وامل�ستويات

••الرباط -الفجر:

�لكعبي  ���س��امل  ع��ل��ي  �أق�����ام م��ع��ايل 
�لعربية  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  ���س��ف��ري 
�ملغربية  �مل��م��ل��ك��ة  ل�����دى  �مل���ت���ح���دة 
�سرف  على  ع�ساء  ماأدبة  �ل�سقيقة، 
م���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة �أم�����ل ع��ب��د �هلل 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �لقبي�سي 
�ملجل�س  وف����د  رئ��ي�����س  �الحت�������ادي 
�إىل  ر�سمية  بزيارة عمل  قام  �لذي 
�ل��ت��ق��ى خللها  �مل��غ��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة 
و�سارك  �مل�سوؤولني  كبار  من  بعدد 
�لر�بعة  �ل��������دورة  �ج���ت���م���اع���ات  يف 
ع�������س���رة مل����وؤمت����ر جم���ال�������س �حت����اد 
�لدول �الأع�ساء يف منظمة �لتعاون 
�لع�ساء  م��اأدب��ة  ح�سر  �الإ���س��لم��ي. 
و�مل�سوؤولني  �ل���������وزر�ء  م����ن  ع�����دد 
و�سفر�ء �لدول �لعربية و�الأجنبية 
�ملغربية،  �ململكة  ل��دي  �ملعتمدين 
�ل�سفارة  وم����وظ����ف����و  و�أع�����������س�����اء 
و�مل���ل���ح���ق���ي���ة �ل���ع�������س���ك���ري���ة ل���دول���ة 

�الإمار�ت يف �ملغرب. 
و�أ�����س����ادت م���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة �أم���ل 
و�ملتميز  �مل��ه��م  ب���ال���دور  �لقبي�سي 
�ل������ذي ت���ق���وم ب����ه �����س����ف����ار�ت دول����ة 
�لعامل  دول  ���س��ت��ى  يف  �الإم���������ار�ت 

حفظة �هلل و�أخيه �ساحب �جلللة 
�مللك حممد �ل�ساد�س ملك �ملغرب 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  وم��ت��اب��ع��ة 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ل�سر�كة  �أ�سحت  �مل�سلحة  للقو�ت 
�الإم�����ار�ت�����ي�����ة �مل���غ���رب���ي���ة من���وذج���ا 

يحتذى به يف �لعامل �لعربي.
ح�سر ماأدبة �لع�ساء، �أع�ساء �ملجل�س 
�لوطني �الحتادي �سعادة كل من: 
�أحمد يو�سف �لنعيمي وخالد علي 
حممد  و�أحمد  �لفل�سي  ز�ي��د  بن 
�حلمودي وجا�سم عبد �هلل �لنقبي 
و�سعيد �سالح �لرميثي و�لدكتورة 
ن�سال �لطنيجي وناعمة �ل�سرهان 
وعائ�سة بن �سمنوه، وحممد �أحمد 
�ل��ي��م��اح��ي  و���س��ع��ادة �أح��م��د �سبيب 
للمجل�س  �لعام  �الأم��ني  �لظاهري 
�سفري  �لكعبي  �سامل  علي  ومعايل 

�لدولة لدى �ململكة �ملغربية.
كما ح�سر �ملاأدبة، عدد من �لوزر�ء 
�ل�����دول  ����س���ف���ر�ء  و�مل���������س����وؤول����ني و 
�لعربية و�الأجنبية �ملعتمدين لدى 
�ململكة �ملغربية، و�أع�ساء وموظفو 
�لع�سكرية  و�مل��ل��ح��ق��ي��ة  �ل�����س��ف��ارة 

لدولة �الإمار�ت يف �ملغرب. 

�أعربت  ك��م��ا  �ل��ق��ط��اع��ات،  خمتلف 
عن �سكرها الأع�ساء �سفارة �لدولة 
يف �ملغرب لدعمهم �لكبري لت�سهيل 
زيارته  خ��لل  �ملجل�س  وف��د  مهمة 
�أن  �لر�سمية. و�أكدت معاليها على 
هذ� �لدعم كان له �أثر بالغ يف جناح 
مذكرتي  توقيع  مت  حيث  �ل��زي��ارة 
تفاهم وتعاون مع رئي�سي جمل�سي 
�للتني  و�مل�������س���ت�������س���اري���ن  �ل�����ن�����و�ب 

�لتي تربط بني بلدينا �ل�سقيقني.
بف�سل  �ل�������س���ف���ري  م����ع����ايل  وق�������ال 
�لعلقة �ملتميزة �لتي كانت تربط 
�ملغفور لهما �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
و�مللك  �ل��دول��ة  موؤ�س�س  نهيان  �آل 
ثر�هما  �هلل  طيب  �لثاين  �حل�سن 
�حلكيمة  �ل���ت���وج���ه���ات  وب���ف�������س���ل 
�ل�����س��ي��خ خليفة  �ل�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 

تو�كب  �أن  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  ح��ر���س 
�ل�سيا�سة  �لربملانية  �لدبلوما�سية 
ق�سايا  تبني  يف  للدولة  �لر�سمية 

�لدولية و�لدفاع عنها.
�لذي  �ل��لحم��دود  �ل��دع��م  وثمنت 
�لكعبي  �سامل  علي  معايل  يقدمه 
���س��ف��ري �ل���دول���ة ل���دى �مل���غ���رب لكل 
�ل�سعبني  و����س���ال���ح  خ���ري  ف��ي��ه  م���ا 
�ل�����س��ق��ي��ق��ني وحت��ق��ي��ق �ل���ت���ق���دم يف 

دور مهم  ملا للربملانات من  �ل��دول 
و�أ�سرع  و�أف�����س��ل  �أع��ل��ى  حتقيق  يف 

�أوجه �لتعاون. 
�أك��د معايل علي �سامل  ومن جهته 
�لتي  �مل��ه��م��ة  �ل���زي���ارة  �أن  �ل��ك��ع��ب��ي 
�مل��ج��ل�����س �لوطني  ب��ه��ا وف���د  ي��ق��وم 
�الحتادي برئا�سة معايل �لدكتورة 
�ملغربية  �ململكة  �إىل  �لقبي�سي  �أمل 
و�ل�سد�قة  �الأخ���وة  و�سائج  تعك�س 

خل��دم��ة م�����س��ال��ح دول����ة �الإم�����ار�ت 
و�مل���و�ط���ن���ني، م��ع��رب��ة ع���ن عظيم 
�ل�سيخ  �سمو  �إىل  و�لتقدير  �ل�سكر 
وزير  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
�ل���دويل على  و�ل��ت��ع��اون  �خلارجية 
�لر�سمية  �لدبلوما�سية  حتققه  ما 
�الإم��ار�ت من تطور وتقدم  لدولة 
يف متثيل دولة �الإمار�ت يف �ملحافل 
على  م�سددة  و�لدولية،  �الإقليمية 

تعترب�ن �الويل من نوعيهما �لتي 
ي��ت��م ت��وق��ي��ع��ه��ا م���ع ب���رمل���ان عربي، 
من  يحر�س  �ملجل�س  �أن  م�سيفة 
خلل مذكر�ت �لتفاهم �لتي وقعها 
موؤ�س�سة   ”30“ م���ن  �أك�����ر  م���ع 
�لعامل،  دول  خمتلف  من  برملانية 
�ل��دع��م لت�سهيل  ت��ق��دمي ك��ل  ع��ل��ى 
�ل�سركات  �ل��ت��ع��اون  �أوج���ه  خمتلف 
�لقائمة بني دول��ة �الإم��ار�ت وهذه 

معر�ص تثقيفي باحتفالية يوم الدفاع املدين يف اأبوظبي
و�لب�سرية وتعزيز  �لطبيعية  �لكو�رث  خماطر 

ثقة �جلمهور بخدماته �ملتطورة. 
رئي�س  �ل��ع��ل��وي،  يا�سر حممد  �ل��ر�ئ��د  و�أو���س��ح 
�ملعر�س  �أن  �لعامة  و�ل��ع��لق��ات  �الإع���لم  ق�سم 
،ياأتي  �أي�����ام  ث���لث  م���دى  ع��ل��ى  ي�ستمر  �ل����ذي 
ت��وع��ي��ة �جل��م��ه��ور وتعريفهم  ت��ع��زي��ز  �إط����ار  يف 
�حلر�ئق  من  و�لوقاية  �ل�سلمة  با�سر�طات 
����س��ت��ف�����س��ار�ت زو�ر  �مل���ن���زل���ي���ة،و�الج���اب���ة ع��ل��ى 
�مل��ع��ر���س ح���ول �ل��وق��اي��ة م��ن �حل���ر�ئ���ق باتباع 
وممتلكاتهم  حياتهم  الإن��ق��اذ  ب�سيطة  خطو�ت 

من �خلطر.

�لعامة  �لقيادة  تنظمها  �لتي  �لفعاليات  وتاأتي 
�الإن�ساين  �ل���دور  على  ت��اأك��ي��د�ً   ، �مل��دين  للدفاع 
و�حل�ساري الأجهزة �لدفاع �ملدين وموؤ�س�ساته 
�ملجتمع  �أم������ن  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ  يف  �ل���وط���ن���ي���ة 
و�لتوجيهات  �ل���رع���اي���ة  ظ���ل  ويف  و���س��لم��ت��ه، 
�لكبري  و�الهتمام  �لر�سيدة،  للقيادة  �ل�سديدة 
�لذي توليه باأجهزة �لدفاع �ملدين، ودعم �لقيادة 
غري �ملحدود لكل ما يعزز �الأمن و�ل�سلمة يف 
تكون  ب��اأن  �حلكومة  لروؤية  وحتقيقاً  �ملجتمع، 
�أمناً  �أف�سل دول �لعامل  �إح��دى  دولة �الإم��ار�ت 

و�سلمة.  

�ساركت �الإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين – �أبوظبي 
يف  �الإم�����ار�ت  �أم  بحديقة  تثقيفي  معر�س  يف 
الأفر�د  �لوعي  م�ستوى   رف��ع  بهدف  �أبوظبي، 
�ملجتمع با�سرطات �ل�سلمة �لعامة و�لوقاية 

من �حلر�ئق.  
�لكتبي، مدير  �لعميد حممد معيوف  و�أو�سح 
�أبوظبي  �مل��دين يف  للدفاع   �لعامة  �الإد�رة  عام 
باليوم  �الح��ت��ف��ال  �إط���ار  ت��اأت��ي يف  �لفعالية   �ن 
�أطفالنا  حتت �سعار”  �لعاملي للدفاع  �ملدين” 
يف  ب��ج��ه��وده  للتعريف  وذل����ك  م�سوؤوليتنا”، 
�ملجتمعات من  و���س��لم��ة  �أم���ن  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 

•• الرباط -الفجر:

�لوطني  �ملجل�س  رئ��ي�����س  �لقبي�سي  ع��ب��د�هلل  �أم���ل  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  ز�رت 
�الحتادي خلل زيارتها على ر�أ�س وفد �ملجل�س �إىل �ململكة �ملغربية �ل�سقيقة، 
عدد� من �مل�ساريع �الإمار�تية �لتي يجري تنفيذها يف �لعا�سمة �لرباط يف 
�إطار �لتعاون و�ل�سر�كة �ال�سر�تيجية �لقائمة بني �جلانبني و�لتي ت�سهد 
�لبلدين �ساحب  روؤي��ة قيادتي  �ملجاالت، مبا يحقق  �ستى  منو� متز�يد� يف 
و�أخيه  �هلل،  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو 

جللة �مللك حممد �ل�ساد�س، وتطلعات �ل�سعبني �ل�سقيقني.
وحر�س وفد �ملجل�س �لوطني �الحتادي برئا�سة معايل �لدكتورة �لقبي�سي 
على زيارة �مل�ساريع �الإمار�تية، وذلك تنفيذ� ال�سر�تيجية �ملجل�س �لربملانية 
للأعو�م 2016-2021م �لتي تت�سمن عدد� من �الأهد�ف و�ملبادر�ت �لتي 
وخارجها،  �لدولة  د�خل  �ملجتمعي  و�لتو��سل  �مل�ساركة  تعزيز  �سمنها  من 
و�لرقابية  �لت�سريعية  �خت�سا�ساته  ممار�سة  يف  �ملجل�س  دور  من  يعزز  مبا 

�مل�ساريع  من  ع��دد�  �ملجل�س  وف��د  زي��ارة  و�سملت  �لربملانية.  و�لدبلوما�سية 
�سل  مارينا  م�سروع  منها  هيلز”  “�إيجل  ل�سركة  �الإمار�تية  �ال�ستثمارية 
وجممع  �لفريمونت  �لفندقي  �ملجمع  وم�سروع  رق���ر�ق،  �أب��ي  �سفتي  على 
�لرباط  يف  �لعقارية  �ل��ق��درة  �سركة  م�ساريع  من  وع��دد�  �سكوير،  �ل��رب��اط 
�لبحر  ق�سر  فندق  وم�سروع  �لبحر  ق�سر  �سيزنز  فور  فندق  مثل  باملغرب 
�لقبي�سي  �أم��ل  �ل��دك��ت��ورة  و�أ���س��ادت معايل  5 جن��وم.  �ل���  م��ن فئة  �لفندقي 
�إن��ه��ا جت�سد  وق��ال��ت  �مل�����س��روع��ات  ب��ه��ذه  �الحت����ادي،  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س 
�لتعاون  لتطوير  و�ع��دة  �آفاقا  وتفتح  �الإمار�تية-�ملغربية  �ل�سر�كة  جن��اح 
�القت�سادي، موؤكدة  �ملجال  �ملجاالت خ�سو�سا يف  �لبلدين يف خمتلف  بني 
على �أن �ملغرب �سريك ��سر�تيجي لدولة �الإمار�ت على خمتلف �الأ�سعدة 
�أن  م�سرية  و�لتعليمية،  و�لثقافية  و�ال�ستثمارية  �القت�سادية  و�مل�ستويات 
على  تدلل  و�ال�ستثماري  �ل��ت��ج��اري  و�ل��ت��ب��ادل  �القت�سادي  �ل��ت��ع��اون  �رق���ام 
وتوجيه �ساحب  بف�سل حر�س  �لعلقات  �أن  �لعلقات، موؤكدة  عمق هذه 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة يحفظه �هلل، و�أخيه 

جللة �مللك حممد �ل�ساد�س، حتظى بالرعاية و�لدعم وتنمو ب�سكل يج�سد 
�إن دول��ة �الإم���ار�ت حتتل �ملرتبة �الأوىل  مدى و�سائج هذه �الأخ��وة. وقالت 
على �سعيد �ال�ستثمار�ت �لعربية باململكة �ملغربية “15 مليار دوالر” عرب 
30 �سركة �إمار�تية، وت�ستحوذ على %45 من ��ستثمار�ت �لبور�سة، وهذ� 
�أن هناك جماالت للتعاون يف قطاعات  يدلل على عمق �لعلقات، م�سرية 
�لطاقة و�ال�ستثمار �لزر�عي و�أي�سا حجم �لتبادل �لتجاري كبري موؤكدة �أن 
ما ي�سهده �ملغرب من �أمن و��ستقر�ر وبيئة حمفزة ي�سجع على �ملزيد من 
�ال�ستثمار�ت، ف�سل عن تعزيز �لتعاون يف �ل�سناعات �لتقليدية و�ال�ستفادة 

من �خلرب�ت �ملتبادلة يف تطوير و�إحياء حرف حملية تر�ثية.. 
�إد�رة  نائب رئي�س جمل�س  �سعادة خليفة يو�سف خ��وري،  ومن جانبه �سرح 
�سركة �لقدرة �لقاب�سة: باأن �ل�سركة ملتزمة باإجناز وت�سليم م�سروع فندق 
ق�سر �لبحر لكي ي�سيف �إىل مدينة �لرباط معلماً �قت�سادياً و �سياحياً من 
�لدرجة �الأوىل، �إذ ميثل هذ� �مل�سروع تنفيذ توجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�سلحة  ، ويج�سد �مل�سروع روح �لتعاون و�ل�سد�قة وهذ� �ال�ستثمار بالن�سبة 
ل�سركة �لقدرة �لقاب�سة يتو�فق مع روؤيتنا �ال�سر�تيجية ل�سمان م�ساريع 

ناجحة ذ�ت مد�خيل م�ستد�مة لل�سركة .
وكان يف ��ستقبال معاليها ووفد �ملجل�س حممد �ملريني �ملدير �لعام ل�سركة 
“�يجل هيلز” باملغرب، حيث قدم نبذة عن �مل�سروعات �ال�ستثمارية لل�سركة 
و�خلطو�ت �لتي قطعتها �ل�سركة يف �إجناز هذه �مل�ساريع �لتي تندرج يف �إطار 
و�لتي  �ملغربية  �ململكة  يف  �ل�سركة  عنها  �أعلنت  �لتي  �ال�ستثمار�ت  حزمة 

ت�سمل عدة مدن مغربية.
�سم وفد �ملجل�س �سعادة كل من: �أحمد يو�سف �لنعيمي وخالد علي بن ز�يد 
�لفل�سي و�أحمد حممد �حلمودي وجا�سم عبد �هلل �لنقبي و�سعيد �سالح 
�لرميثي و�لدكتورة ن�سال �لطنيجي وناعمة �ل�سرهان وعائ�سة بن �سمنوه، 
�أحمد �ليماحي، بح�سور معايل علي �سامل �لكعبي �سفري �لدولة  وحممد 
�ملغربي  �ل��ن��و�ب  جمل�س  ومن�سق  �ل�سفارة،  و�أع�ساء  �ملغربية  �ململكة  ل��دى 

وفريق عمل �سركة “�يجل هيلز” بالرباط.

•• ال�سارقة -وام:

�لر�ثية  �لب�سطة  فعالية  �ختتمت 
�سوق  �أق��ي��م��ت يف  �ل���ت���ي  �الإم����ار�ت����ي����ة 

�سهدت  �أن  بعد  �أ�سهر  م��د�ر ثلثة  على  �ل�سارقة  قلب  �ل�سنا�سية مبنطقة 
من  باقًة  وت�سمنت  �لعمرية  �لفئات  مبختلف  �ل���زو�ر  من  متنوعاً  �إق��ب��ااًل 
فر�سة  لهم  �أت��اح��ت  �لتي  �لتفاعلية  �لعمل  وور���س  �لرفيهية  �لن�ساطات 
�لتعرف على ثقافة دولة �الإمار�ت وموروثها �لر�ثي و�ل�سعبي. و��ستمتع 
زو�ر �لب�سطة بالعرو�س �ملو�سيقية �حلّية و�لعزف على �لعود �لتي �أ�سافت 
باالإ�سافة �إىل حديقة حيو�نات م�سغرة  �إىل �أجو�ء �ل�سوق بعد�ً فنياً ر�قياً 

�إىل جانب  �لبط  �الأر�ن���ب وطيور  �إط��ع��ام  �الأط��ف��ال من خللها من  متكن 
وجل�سة  �سقر  مع  تذكارية  �سورة  و�لتقاط  �ل��وج��وه  على  �لر�سم  جل�سات 
ملحبي  ت�سويرية  وج��ول��ة  �ل�سعبية  �ل��ر�ث��ي��ة  �حل��ك��اي��ات  ق��دم��ت  ق�س�سية 

�لت�سوير �لفوتوغر�يف يف �أرجاء �سوق �ل�سنا�سية يف قلب �ل�سارقة.
�لتقليدية  �الإم��ار�ت��ي��ة  و�حل���رف  �ل�سعبية  �مل��اأك��والت  على  �ل����زو�ر  وت��ع��رف 
جمموعًة  تقدم  �لتي  �ل�سنا�سية  �سوق  يف  �لتجارية  �ملحلت  يف  وجت��ول��و� 
من  �سل�سلًة  جانب  �إىل  �لفريدة  �ليدوية  و�الأع��م��ال  �ملنتجات  من  متنوعة 

�لعديد من  لتجربة  �ل��زو�ر فر�سة  �أم��ام  �أتاحت  �لتي  �لفنية  �لعمل  ور���س 
�لعمل  �ليدوية يف قالب ترفيهي وتعليمي ممتع. وت�سمنت ور�س  �حلرف 
�حلرف �الإمار�تية �لتقليدية مثل �سناعة �لرب�قع و�لتلي و�سناعة �ملكاحل 
من  جمموعة  قدمتها  ل��لأط��ف��ال  �ل��دم��ى  �سناعة  يف  عمل  ور���س��ة  و�أي�����س��اً 
نق�س  ور�سة عمل يف  ��ست�سافة  �إىل جانب  �ملاهر�ت  �الإمار�تيات  �حلرفيات 
وتوفري  للحناء  وجديدة  خمتلفة  وت�ساميماً  �أمن��اط��اً  و��ستعر�س  �حلناء 

�أك�ساك لبيع �حلناء �لع�سوية.

م�ساركة  �لب�سطة  فعالية  و���س��ه��دت 
�ل�سغار  �ل�����������رو�د  م�����ن  جم���م���وع���ة 
“�أطفال  م����ر�ك����ز  �إىل  �مل��ن��ت�����س��ب��ني 
ربع  مل��وؤ���س�����س��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�سارقة”، 
قرن ل�سناعة �لقادة و�ملبتكرين، �إذ ّقدم لهم �ملهرجان من�سًة للتعبري عن 
يف  وعر�سها  �ملبتكرة  �ليدوية  منتجاتهم  و��ستعر��س  �الإبد�عية  �أفكارهم 

�ل�سوق لبيعها �سمن 14 عربة.
�أقيمت يومي �جلمعة و�ل�سبت خلل  �لب�سطة  �أن فعاليات مهرجان  يذكر 
�لفرة �ملمتدة من يناير حتى مار�س �جلاري يف �سوق �ل�سنا�سية مبنطقة 

قلب �ل�سارقة.



السبت    16   مارس    2019  م   -   العـدد  12580  
Saturday   16   March   2019  -  Issue No   12580

10

عربي ودويل

ن��ي��وزي��ل��ن��د� و�أ���س��ر�ل��ي��ا وم��دن��ه��م��ا ع�����س��ر�ت �الآالف 
�الحتجاجات  من  �ملزي�����د  وهن������اك  �الأ�سخا�س،  من 
و�لواليات  و�آ�سيا  �أوروب���ا  وق��ت الح��ق، يف  متوقعة يف 

�ملتحدة.
�إ���س��ر�ب طلبية عاملية  و�مل�����س��ري�ت ج��زء م��ن حركة 
�نطلقت يف �أغ�سط�س 2018، عندما بد�أت �لنا�سطة 
�الحتجاج  ع��ام��ا(  ث��ان��ربغ )16  غ��ري��ت��ا  �ل�����س��وي��دي��ة 
نو�ب  �لدر��سة. ور�سحها  �أي��ام  برملان بلدها يف  �أم��ام 

نرويجيون جلائزة نوبل لل�سلم.
ويف ���س��ي��دين، ق��ال ك��ال��وم ف��ري��ث، وه��و ط��ال��ب عمره 
“�إذ� مل نفعل  بينما يرتدي زي مدر�سته  15 عاما، 
�سيئا �ستتاأثر حياتنا ال حياة �ل�سيا�سيني ذوي �ل�ستني 

عاما... نحتاج �إىل حترك«.

•• عوا�سم-وكاالت:

ترك �آالف من طلب �ملد�ر�س �لف�سول يف نيوزيلند� 
و�أ���س��ر�ل��ي��ا، �م�����س يف ن��ط��اق �إ���س��ر�ب ط��لب��ي عاملي، 
تغري  مو�جهة  يف  �حلكومات  تقاع�س  على  �حتجاجا 

�ملناخ.
“تغري  عليها  كتب  الفتة  ولنغتون  يف  طالب  و�سنع 
�ل�ساحر  �إىل  �إ�سارة  يف  فولدمورت”،  من  �أ�سو�أ  �ملناخ 
�ل�سعبية  ذ�ت  ب��وت��ر  ه���اري  و�أف����لم  كتب  يف  �ل�سرير 

�لكبرية.
وكتب على الفتة �أخرى يف �سيدين “�ملحيطات ترتفع 

وكذلك �أ�سو�تنا«.
�ل��ت��ي نظمت يف عا�سمتي  �الح��ت��ج��اج��ات  و���س��ارك يف 

�أ�ساجن  لكن  بعد  فيما  �لتحقيق  �إ�سقاط  ومت  جن�سي.  باعتد�ء  يتعلق 
يخ�سي من �أنه قد يتم ت�سليمه ملو�جهة �تهامات يف �لواليات �ملتحدة، 

حيث يحقق مدعون �حتاديون ب�ساأن ويكيليك�س.
ويقول �أ�ساجن �إن �الإكو�دور ت�سعى الإنهاء جلوئه وت�سغط عليه حتى 
�إجر�ء  ومقابل  �لطبية  ف��و�ت��ريه  بدفع  مطالبته  خ��لل  م��ن  يرحل 

مكاملات هاتفية وكذلك �إز�لة خملفات �لقطة �لتي يربيها.
حلقوق  �الأمريكية  �ل��دول  جلنة  دع��م  على  للح�سول  �أ���س��اجن  و�سعى 
�أ�ساجن،  �للجنة  �الإن�سان يف ق�سبته �سد �الإك��و�دور. وبينما مل تدعم 
فقد قالت �إنها ذّكرت �الإكو�دور بالقانون �لدويل �لذي ين�س على �أنه 
يجب على �أي دولة عدم ترحيل �أو �إعادة �أو ت�سليم �سخ�س ما لدولة 

�أخرى ميكن �أن يو�جه فيها �نتهاكات حلقوق �الإن�سان.

•• وا�سنطن-رويرتز:

ويكيليك�س  موقع  موؤ�س�س  من  طلبا  دولية  حقوقية  منظمة  رف�ست 
�سنو�ت  �ست  توؤويه منذ  �لتي  �الإك���و�دور،  ب��اأن تخفف  �أ�ساجن  جوليان 

د�خل �سفارتها بلندن، �ل�سروط �لتي تفر�سها على �إقامته هناك.
�الإن�سان،  حل��ق��وق  �الأم��ري��ك��ي��ة  �ل���دول  جلنة  با�سم  متحدثة  وق��ال��ت 
�إن �للجنة رف�ست �سكوى  وهي مرتبطة مبنظمة �لدول �الأمريكية، 

�أ�ساجن.
ومل يكن لدى جنيفر روبن�سون حمامية �أ�ساجن تعليق فوري.

2012 لتفادي  ل��ن��دن ع��ام  ���س��ف��ارة �الإك�����و�دور يف  �إىل  �أ���س��اجن  وجل���اأ 
ت�سليمه �إىل �ل�سويد، حيث تريد �ل�سلطات ��ستجو�به يف �إطار حتقيق 

فرن�سا ت�سدد االأمن قرب دور العبادة وجتمد اأر�سدة موؤ�س�ص جماعة جي�ص حممد منظمة حقوقية ترف�ص �سكوى من اأ�ساجن  
 •• باري�س-رويرتز:

�أظهر موؤ�س�س جماعة جي�س حممد. وذكر بيان م�سرك  �أر�سدة م�سعود  �أم�س جتميد  �أعلنت �حلكومة �لفرن�سية 
�أ�سدرته وز�ر�ت �لد�خلية و�ملالية و�خلارجية �أن فرن�سا �ستبحث �إدر�ج �أظهر على قائمة للحتاد �الأوروبي ت�سمل 

�أ�سماء �الأ�سخا�س �لذين ي�ستبه يف تورطهم يف �أعمال �إرهابية.
وتو�جه باك�ستان �سغوطا من قوى عاملية للتحرك �سد �جلماعات �لتي تنفذ هجمات يف �لهند ومنها جماعة جي�س 
حممد �لتي �أعلنت م�سوؤوليتها عن �لهجوم �لذي وقع يف يوم 14 فرب�ير �سباط و�أ�سفر عن مقتل ما ال يقل عن 
40 من �أفر�د �لقو�ت �لهندية.  من جهة �خرى قال وزير �لد�خلية �لفرن�سي كري�ستوف كا�ستانري �أم�س �جلمعة، �إن 
�ل�سلطات �سددت �إجر�ء�ت �الأمن قرب دور �لعبادة �أم�س �جلمعة، بعد هجومني على م�سجدين يف نيوزيلند� �أ�سفر� 

عن مقتل 49 �سخ�ساً.
 49 �الأق��ل  و�ح��د على  وقتل م�سلح  �لعبادة«.  دور  ق��رب  دوري��ات  “�سُتنظم  توير،  كا�ستانري يف ح�سابه على  وق��ال 
�سخ�ساً و�أ�ساب �أكر من 20 �آخرين بجروح خطرية يف م�سجدين مبدينة كر�ي�ست�سري�س يف نيوزيلند� خلل �سلة 

�جلمعة، فيما و�سفته رئي�سة �لوزر�ء جا�سيند� �أرديرن باأنه عمل �إرهابي.

ممثلني عن �حلكومة �أو �ملعار�سة، 
�ملجتمع  م��ن��ظ��م��ات  مم��ث��ل��ي  ل��ك��ن 
�ل��ذي ح�سرو�  �مل��دين يف بروك�سل 
�مل���وؤمت���ر �أع���رب���و� ع���ن ق��ل��ق��ه��م من 
�مل��ان��ح��ة على  �ل�����دول  ت�����س��غ��ط  �أن 
للعودة، على  �ل�سوريني  �للجئني 
و�ل�سكوك  �مل��خ��اط��ر  م���ن  �ل���رغ���م 

�لتي يو�جهونها.

•• عوا�سم-وكاالت:

ت�����س��ب��ب��ت �حل�����رب �ل�������س���وري���ة منذ 
�ن��دالع��ه��ا ق��ب��ل 8 ���س��ن��و�ت مبقتل 
�ألف �سخ�س، من   370 �أكر من 
�ألف   112 ي��زي��د ع���ن  م���ا  ب��ي��ن��ه��م 
مدين، وفق ح�سيلة نقلها �ملر�سد 
لوكالة  �الإن�سان  حلقوق  �ل�سوري 

فر�ن�س بر�س، �جلمعة.
منت�سف  م���ن���ذ  ����س���وري���ا  وت�����س��ه��د 
ن��ز�ع��ا د�م��ي��ا، بد�أ   2011 م��ار���س 
�سد  �سلمية  �سعبية  باحتجاجات 
قوبلت  م����ا  ����س���رع���ان  �حل���ك���وم���ة، 
تتحول  �أن  ق��ب��ل  و�ل���ق���وة  ب��ال��ق��م��ع 
حربا مدمرة ت�سارك فيها �أطر�ف 

عدة.
�ألفا   371 مقتل  �مل��ر���س��د  ووث���ق 
و222 �سخ�سا منذ �ندالع �لنز�ع 
يف 15 مار�س 2011، من بينهم 
م����دين،  �أل�������ف   112 م����ن  �أك�������ر 
�ملدنيني  �لقتلى  ب��ني  �أن  مو�سحا 
�أكر من 21 �ألف طفل و13 �ألف 

�مر�أة.

وكانت �حل�سيلة �الأخرية للمر�سد 
مبقتل  �أف������ادت  ���س��ب��ت��م��رب،   13 يف 

�أكر من 360 �ألف �سخ�س.
ويف ما يتعلق بالقتلى غري �ملدنيني، 
�أك���ر من  �أح�����س��ى �مل��ر���س��د مقتل 
ق����و�ت  م����ن  ���س��خ�����س  �أل������ف   125
و�مل�سلحني  �ل�����س��وري��ة  �حل��ك��وم��ة 
�سورية  جن�سيات  م��ن  ل��ه  �مل��و�ل��ني 
وغ��ري ���س��وري��ة، �أك��ر م��ن ن�سفهم 

من �جلنود �ل�سوريني.
�سخ�سا   1677 �لقتلى  ومن بني 
من ميلي�سيات حزب �هلل �للبناين، 
�لذي يقاتل ب�سكل علني يف �سوريا 

منذ �لعام 2013.
ويف �ملقابل، قتل 67 �ألفا على �الأقل 
�ملعار�سة  �لف�سائل  مقاتلي  م��ن 
�لتي  �لدميقر�طية  �سوريا  وقو�ت 
ت�����س��ك��ل �ل����وح����د�ت �ل���ك���ردي���ة �أب����رز 

مكوناتها.
كما قتل نحو 66 �ألفا من مقاتلي 
د�ع���������س وج���ب���ه���ة حترير  ت��ن��ظ��ي��م 
�سابقا(،  �ل��ن�����س��رة  )ج��ب��ه��ة  �ل�����س��ام 
من  �أج��ان��ب  مقاتلني  �ىل  �إ���س��اف��ة 

ف�سائل مت�سددة �أخرى.
ه�����ذه  �إن  �مل������ر�������س������د  وي��������ق��������ول 
�الإح�سائيات ت�سمل من متكن من 
توثيق وفاتهم جر�ء �لق�سف خلل 
�ملعارك، وال ت�سم من توفو� جر�ء 
�حلكومية  �ملعتقلت  يف  �لتعذيب 
و�مل��خ��ط��وف��ني لدى  �مل��ف��ق��ودي��ن  �أو 

جهات عدة يف �سوريا.
�لتعهد�ت  قيمة  بلغت  ذل���ك،  �إىل 
�ل���ت���ي �أع���ل���ن���ه���ا �مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل 
�ل�سوريني  و�ل��ن��ازح��ني  ل��لج��ئ��ني 
خ�����لل م����وؤمت����ر �مل���ان���ح���ني �ل����ذي 
�سبعة  بروك�سل،  يف  �خلمي�س  عقد 
�أعلنت  ما  بح�سب  دوالر،  مليار�ت 
�ساركت  �لتي  �الأوروب��ي��ة  �ملفو�سية 
�الأمم  م����ع  �مل�����وؤمت�����ر  ت�����روؤ������س  يف 

�ملتحدة.
و�أع�������ل�������ن �مل�����ف�����و������س �الأوروب�������������ي 
�ستيليانيد�س يف ختام  خري�ستو�س 
�لتعهد�ت  “�إجمايل  �أن  �مل���وؤمت���ر 
علما  دوالر”،  مليار�ت  �سبعة  بلغ 
قدرت  ك��ان��ت  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ب����اأن 
بت�سعة   2019 ل��ل��ع��ام  �حل���اج���ات 

مليار�ت دوالر.
و�أع���ل���ن �الحت����اد �الأوروب�������ي، �أكرب 
�لعامل، تقدمي  مانح للمعونات يف 
560 مليون يورو )633 مليون 
يخطط  بينما  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  دوالر( 
لتقدمي نف�س �ملبلغ يف �لعام �ملقبل 

وعام 2021.
�ل�سيا�سة  م�����س��وؤول��ة  ���س��رح��ت  ك��م��ا 
�خل���ارج���ي���ة ب���االحت���اد �الأوروب�������ي، 
�الحتاد  باأن  موغريني،  فيديريكا 
�الأوروب�������ي ���س��ي��ق��دم ل��رك��ي��ا 1.5 
مل�ساعدتها  �إ���س��اف��ي��ة  ي���ورو  م��ل��ي��ار 
�للجئني  �أزم����ة  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف 
�لذي  �التفاق  �إط��ار  �ل�سوريني، يف 
مت �ل��ت��و���س��ل �إل��ي��ه م��ع �أن��ق��رة ملنع 
�للجئني و�ملهاجرين من مغادرة 

تركيا �إىل �أوروبا.
وك���ان �الحت���اد �الأوروب�����ي ق��د منح 
مليار�ت   3 ح��و�يل  بالفعل  تركيا 
�أزمة  مو�جهة  يف  للم�ساعدة  يورو 

�للجئني �ل�سوريني هناك.
وت����ع����ه����دت �ل�������والي�������ات �مل���ت���ح���دة 
بتقدمي 396 مليون دوالر لدعم 

•• عوا�سم-وكاالت:

نيوزيلند�،  �إعلم يف  و�سائل  �أفادت 
عنا�سر  ن�������س���رت  �ل�������س���رط���ة  ب������اأن 
م�����س��ل��ح��ة م��ن��ه��ا �أم�����ام �مل�����س��اج��د يف 
�الإرهابي  �ل��ه��ج��وم  غ����د�ة  �ل���ب���لد، 
�ل������ذي �����س���ت���ه���دف م�����س��ج��دي��ن يف 
جنوب  ت�سريت�س  كر�ي�ست  مدينة 
�الأقل  على  و�أ�سفر  �لبلد،  �سرقي 

عن مقتل 49 �سخ�سا.
هاب”  “نيوز  ت���ل���ف���زي���ون  وب����ث����ت  
�لنيوزليندي لقطات فيديو تظهر 
يتمنطقون  �ل�سرطة  من  عنا�سر 
�أمام  لها  تابعة  وم��رك��ب��ات  ب��ب��ن��ادق 
�إىل  و�أ���س��ار  نيوزيلند�.  يف  م�ساجد 
و�سط  ج������اءت  �خل����ط����وة  ه�����ذه  �أن 
�الإرهابي  �لهجوم  �أن  خم��اوف من 
قد ال يكون مقت�سر� على كر�ي�ست 
�أكدت  �ل�سرطة  وكانت  ت�سريت�س. 
�أ�سخا�س   4 �عتقال  �سابق  يف وقت 

•• كراكا�س-وكاالت:

�ملحتملني  �مل��ن��ف��ذي��ن  �أح���د  ك�سف 
مل�����ح�����اول�����ة �غ�����ت�����ي�����ال �ل���رئ���ي�������س 
�ل��ف��ن��زوي��ل��ي ن��ي��ك��وال���س م�����ادورو، 
�ملا�سي  )�آب(  �أغ�����س��ط�����س  خ���لل 
مقابلة  يف  �لهج�������وم  تفا�سي�������ل 
�إن(  �إن  )����س�������ي  ���س�����������������������ب��ك��ة  م����ع 

�الأمريكية.
�ل�����ذي رف�س  �مل���ع���ت���دي  و�أو�����س����ح 
�لطائر�ت  �أن  هويته  عن  �لك�سف 
��ستخدمت  �ل����ت����ي  ط����ي����ار  دون 
���س�����������������������ر�وؤه��ا عرب  �ل��ه��ج��وم مت  يف 
�الإن��رن��ت من �ل��والي��ات �ملتحدة، 
�إىل  ُن���ق���ل���ت  �أن����ه����ا  �إىل  م�������س���ري�ً 
�لتدرب  مت  ح��ي��ث  كولومبي�������ا، 

على كيفية ت�سغيلها.
وقدم �ل�سخ�س لل�سبكة �الأمريكية 
�الإعد�د  ح��ول  فيديو  ت�سجيلت 

��ستهدفت  �ل���ت���ي  �مل����ج����زرة  ب��ع��ي��د 
م�����س��ج��دي��ن يف �مل����دي����ن����ة، ك���م���ا مت 
�إبطال مفعول عبو�ت نا�سفة عرت 
عليها. ومما ز�د �ملخاوف من وقوع 
�لبلد،   �أخرى يف  �إرهابية  هجمات 
ق��ي��ام �ل�����س��ل��ط��ات ب��ت��ف��ج��ري “حتت 

�أوكلند  م��دي��ن��ة  يف  �ل�سيطرة” 
�سمايل �لبلد.

وبثت و�سائل �إعلم حملية لقطات 
�نفجار  �سوت  فيها  ي�سمع  فيديو 
�سخم بالقرب من حمطة قطار�ت 
�ل�سرطة  �أغ��ل��ق��ت  �مل��دي��ن��ة، وق��د  يف 

للعتد�ء �لذي وقع يف �لر�بع من 
�أغ�سط�س )�آب( �ملا�سي، بينما كان 
�أمام عر�س  م��ادورو يلقي خطاباً 

ع�سكري يف �لعا�سمة كار�كا�س.
�مل�ستهدف  ف��اإن  �مل�سدر  وبح�سب 
�لفنزويلي  �لرئي�س  �غتيال  ك��ان 

�مل��ن��ط��ق��ة ب���ال���ك���ام���ل.  وذك������رت �أن 
�الن����ف����ج����ار  ن����اج����م ع�����ن  تفجري  
�ل�سلطات،  نفذته  �ل�سيطرة  حتت 
بعد �ل��ع��ث��ور على �أم��ت��ع��ة ت��رك��ت يف 

�ملحطة، �أثارت �سكوكا.
و�أ�سفر �إطلق نار جماعي ��ستهدف 
م�سجدين مليئني بامل�سلني، كانو� 
مقتل  عن  �جلمعة،  �سلة  ي���وؤدون 
فيما  �الأق�������ل،  ع��ل��ى  ���س��خ�����س��ا   49
�لبلد  وزر�ء  رئ��ي�����س��ة  �ع���ت���ربت���ه 

“باأحد �أحلك �أيام نيوزيلند�«.
�أن  ي��ب��دو  م�سور  ت�سجيل  و�أظ��ه��ر 
�لهجوم  ح���ي���ا،  ب��ث��ه  �ل���ن���ار  م��ط��ل��ق 
�مل�سلح  يق�سي  �ملرعبة.  بتفا�سيله 
د�خ���ل م�سجد  دقيقتني  م��ن  �أك���ر 
على  �ل��ن��ار  يطلق  وه���و  “�لنور”، 
�مل�سلني �لفزعني مرة بعد �أخرى، 
�ل��ن��ار على  �إط����لق  و�أح��ي��ان��ا يعيد 
من  �ل��ن��ار  عليهم  �أط��ل��ق  �أ�سخا�س 

قبل.

خلل �لعر�س �لع�سكري.
م�����������ادورو قطع  ع���ل���ى  وت�����وج�����ب 
�ن��ف��ج��ار �ثنتني  �خل���ط���اب ج����ر�ء 
م��ن ه���ذه �ل��ط��ائ��ر�ت ف���وق �ملكان 
�لذي كان ي�سهد تنظيم �لعر�س.

و�أو���س��ح �أي�����س��ا �أن �ل��ط��ائ��ر�ت مت 
ت��ف��ك��ي��ك��ه��ا م���ن �أج�����ل ن��ق��ل��ه��ا �إىل 
على  ���س��ب��ط��ه��ا  دون  ف����ن����زوي����ل 

�حلدود.
ت�سم  �ل��ت��ي  جمموعته  �أن  و�أك����د 
�جتمعت  م��ن�����س��ق��ني  ع�����س��ك��ري��ني 
ب���ع���د �الع�����ت�����د�ء ن���ح���و 3 م����ر�ت 
كانو�  �أم��ري��ك��ي��ني،  م�سئولني  م��ع 
على  “�حل�سول  يف  ي���رغ���ب���ون 

معلومات” بهذ� �خل�سو�س.
قد  �الأمريكية  �ل�سلطات  وك��ان��ت 
كان  رمب����ا  �الع����ت����د�ء  �أن  ذك�����رت 
�حلكومة  ج���ان���ب  م���ن  م���ف���ربك���اً 

�لفنزويلية.

�أي�سا، ال يز�ل بعيد� عن نهايته.
وي��ع��ي�����س ح����و�يل 80 ب��امل��ائ��ة من 
�ل�����س��وري��ني د�خ����ل �ل��ب��لد يف فقر 
م���دق���ع، وي���ع���زف �ل���لج���ئ���ون عن 
�ل�����ع�����ودة خ����وف����ا م�����ن �ل���ع���ن���ف �أو 

�لتجنيد �أو �ل�سجن.
�الحت�����اد  �إن  م���وغ���ري���ن���ي  وق����ال����ت 
�جتماع  �أن يعطي  ياأمل  �الأوروب��ي 

�ل�سلم  مل��ح��ادث��ات  زخ��م��ا  �ملانحني 
رعاية  حتت  جت��ري  �لتي  �ملتوقفة 

�الأمم �ملتحدة.
�مل�ساهمة  ي��رف�����س  �الحت�����اد  ل��ك��ن 
�إع��م��ار �ل��ب��لد حتى يتم  �إع����ادة  يف 

�لتو�سل �إىل ت�سوية �سيا�سية.
وت���غ���ي���ب���ت �����س����وري����ا ع�����ن م���وؤمت���ر 
�إىل  �ل��دع��وة  توجه  فلم  �ملانحني. 

�للجئني.
�ملتحدة  �الأمم  وك�����االت  وح�����ذرت 
و�مل�����ن�����ظ�����م�����ات غ������ري �حل���ك���وم���ي���ة 
�أن �ل�سر�ع،  وموؤ�س�سات �لفكر من 
�ل���ذي �أ���س��ف��ر ع��ن مقتل �أك���ر من 
موجة  و�أث����ار  �سخ�س  �أل���ف   400
��ستقر�ر  زع���زع���ت  �ل���ه���ج���رة  م���ن 
ج����ري�ن ���س��وري��ا و�أ����س���اب���ت �أوروب�����ا 

تعهدات بـ 7 مليارات دوالر لالجئني والنازحني ال�سوريني

»خريطة الدم«.. من قتل من خال احلرب ال�سورية؟

خايا نائمة لداع�ص 
باالآالف يف �سوريا والعراق

•• وا�سنطن-وكاالت:

�أكد �ملبعوث �الأمريكي �خلا�س ب�ساأن 
�أن  �أم�����س،  ���س��وري��ا، جيم�س ج��ي��ف��ري، 
هناك ما بني 15 �ألفا و20 �ألفا من 
�سوريا  يف  د�ع�����س  تنظيم  م��ن��ا���س��ري 
و�لعر�ق، كثري منهم “خليا نائمة«.

للتحالف  �خل��ا���س  �مل��ب��ع��وث  و�أو����س���ح 
“نحن  �ل��ذي يحارب د�ع�س:  �ل��دويل 
طول  على  �حلملة  �إن��ه��اء  و���س��ك  على 
�أر��سي  �آخ���ر  ال���س��رد�د  �ل��ف��ر�ت  نهر 
مئات  ب�سع  �سوى  يبق  مل  �خل��لف��ة. 
كيلومر  م���ن  و�أق������ل  �مل��ق��ات��ل��ني  م���ن 
“ننا�سد  وت����اب����ع:  �الأر��������س������ي«.  م����ن 
د�ع�س  م��ق��ات��ل��ي  ت�ستعيد  �أن  �ل�����دول 
�الأجانب �لذين �أ�سرتهم قو�ت �سوريا 
لتقا�سم  وع��ائ��لت��ه��م  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�لتاأهيل«.  و�إع�����ادة  �مل��ح��اك��م��ات  ع���بء 
للق�ساء  �ست�ستمر  �ملعركة  �أن  و�أ�ساف 
يوجد  وال  د�ع�����س  تنظيم  ف��ك��ر  ع��ل��ى 
�إط�������ار زم���ن���ي الن�������س���ح���اب �ل����والي����ات 
�سابق،  وق��ت  ويف  �سوريا.  من  �ملتحدة 
د�ع�س  م��ق��ات��ل��ي  م��ن  �مل��ئ��ات  ��ست�سلم 
ل��ق��و�ت �سوريا  و�أ���س��ره��م، �خل��م��ي�����س، 
�لدميقر�طية، فيما قتل 13 �سخ�سا 
على �الأقل يف غار�ت على مدينة �إدلب 
�سورية  ف�سائل  ل�سيطرة  �خلا�سعة 

معار�سة ومت�سددة. 
�لدميقر�طية  ���س��وري��ا  ق���و�ت  وذك���رت 
�أن����ه����ا ت���ق���دم���ت د�خ�������ل �جل����ي����ب بعد 
����س��ت��ب��اك��ات و����س���رب���ات ج��وي��ة نفذها 
�لتحالف �لدويل �لذي تقوده �لواليات 
�مل���ت���ح���دة. وق�����ال �مل��ك��ت��ب �الإع���لم���ي 
لقو�ت �سوريا �لدميقر�طية، يف بيان: 
“تقدم مقاتلونا يف عمق �ملناطق �لتي 
كان ي�سيطر عليها �لتنظيم �الإرهابي، 

وثبتو� عدد� من �لنقاط �جلديدة.

•• بغداد-اأ ف ب:

مقربة  �أول  �أم�س،  �ملتحدة  �الأمم  مع  بالتعاون  �لعر�قية  �ل�سلطات  فتحت 
جماعية ت�سم رفات �أيزيديني قتلهم تنظيم د�ع�س يف منطقة كوجو ب�سمال 

�لبلد، بح�سور حائزة نوبل لل�سلم ناديا مر�د.
جر�ئم  ب�سحايا  �ملتعلقة  �ل��رف��ات  “��ستخر�ج  �إىل  ت��رم��ي  �لعملية  وه���ذه 
�سنجار،  ق�ساء  يف  كوجو  قرية  �سكان  من  مئات  م�سري  ومعرفة  د�ع�س” 

بح�سب ما �أ�سارت �الأمم �ملتحدة �لتي حتققة يف عملية “�إبادة حمتملة«.
و�أو�سحت �ملنظمة �الأممية �أن هذه �أول عملية ال�ستخر�ج �لرفات يف �سنجار، 

معقل �الأقلية �الأيزيدية �لناطقة بالكردية.
�أكر من ن�سف مليون  �أقلية لي�ست م�سلمة وال عربية، تعد  و�الأيزيديون 
�سخ�س، ويركز وجودها خ�سو�سا قرب �حلدود �ل�سورية يف �سمال �لعر�ق. 
من  �نبثقت  و�أنها  �ل�سنني  �آالف  �ىل  تعود  ديانتهم  �إن  �الأيزيديون  ويقول 
�لديانة �لبابلية �لقدمية يف بلد ما بني �لنهرين، يف حني يرى �آخرون �أن 

ديانتهم خليط من ديانات قدمية عدة مثل �لزر�د�ستية و�ملانوية.

�أفر�دها  و�ع��ت��رب  �الأق��ل��ي��ة،  ل��ه��ذه  �ل�سديد  �ل��ع��د�ء  د�ع�����س  تنظيم  ون��ا���س��ب 
“كفار�«.

�الأيزيديني يف �سنجار  �أع��د�د� كبرية من  �لتنظيم  2014، قتل  �لعام  ويف 
�لهرب، فيما �حتجز  و�أرغ��م ع�سر�ت �الآالف منهم على  مبحافظة نينوى، 

�آالف �لفتيات و�لن�ساء �سبايا.
و�ختطف �أكر من 6400 من �الأيزيديني فيما متكن 3200 منهم من 

�لفر�ر، ومت �إنقاذ �لبع�س منهم، وماز�ل م�سري �الآخرين جمهوال.
كوجو  �سكان  �ملئات من  �أن  �إىل  ت�سري  �الأدل��ة  ف��اإن  �ملتحدة،  �الأمم  وبح�سب 

قتلو� بيد تنظيم د�ع�س، بينما مت �ختطاف �أكر من 700 �مر�أة وطفل.
ومع �سعي قو�ت �سوريا �لدميوقر�طية حاليا لطرد �لتنظيم من �آخر جيب 
له يف �سرق �سوريا، خرج �لع�سر�ت من �الأيزيديني، وخ�سو�سا �الأطفال، من 
منطقة �لباغوز �حلدودية مع �لعر�ق، حيث كان �لتنظيم يجندهم ق�سر� 

ويحولهم �إىل ما يطلق عليه “�أ�سبال �خللفة«.
د�ع�س  تنظيم  �لعر�ق قبل دخول  ي�سكنون  كانو�  �أيزيدي  �ألف   550 وبني 

ترك نحو مئة �ألف منهم �لبلد، فيما جلاأ �آخرون �إىل �إقليم كرد�ستان.

العراق يفتح اأول مقربة جماعية يف معقل االأيزيديني 

اأ�سرتاليا ونيوزيلندا.. 
احتجاجات عارمة »من اأجل املناخ«

اأحد منفذي حماولة اغتيال مادورو يك�سف التفا�سيل تفجري جديد »حتت ال�سيطرة« يف نيوزيلندا
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حذر وزير �خلارجية �الأملاين هايكو ما�س من �نت�سار غري من�سبط 
لتقنيات �حلرب �حلديثة. وقال ما�س يف ت�سريحات ل�سحف جمموعة 
“تطوير  �جلمعة:  �م�����س  �ل�����س��ادرة  �الإع��لم��ي��ة  �الأمل��ان��ي��ة  “فونكه” 
�الأ�سلحة �الآلية و�لقدر�ت �ل�سيرب�نية �لع�سكرية و�أنظمة �ل�سو�ريخ 
باأن  �ل�سماح  لنا  �جلديدة يتقدم على نحو �سريع حالياً... ال ينبغي 
دبلوما�سيني  ما�س  ودع��ا  �لدبلوما�سية«.  �لتقنية  �لتطور�ت  ت�سبق 
وع�سكريني وعلماء حل�سور موؤمتر عن �حلد من �لت�سلح يف برلني 

�ليوم، ومن �ملقرر �أن يلقي خطاباً خلله.
ومن جانبها، قالت رئي�سة حزب �خل�سر �أنالينا بريبوك يف ت�سريحات 
ل�سحف �سبكة “دويت�سلند” �الأملانية �الإعلمية �ل�سادرة �ليوم �إن 
مناطق  �إىل  �أ�سلحة  ت�سدير  ع��دم  �أي�����س��اً  يعني  �لت�سلح  م��ن  “�حلد 
بتقوي�س  �ل�سماح  وع��دم  �أي�ساً  ذلك  �أج��ل  �لعمل من  يتعني  حربية، 

قو�عد ت�سدير �الأ�سلحة �الأوروبية مثلما ت�سعى �حلكومة �الأملانية«.
�ملنتمية  �مل�سيحي،  �أن هناك خلفاً بني �لتحالف  �إىل  �الإ�سارة  جتدر 
�لدميقر�طي،  �ال�سر�كي  و�حل��زب  مريكل،  �أجنيل  �مل�ست�سارة  �إليه 
كان  �إذ�  ما  �إليه ما�س، حول  و�ملنتمي  �الئتلف �حلاكم  �ل�سريك يف 

ينبغي �إعادة �سياغة قو�عد ت�سدير �الأ�سلحة.
وتتبع �أملانيا قو�عد �أكر �سر�مة يف ت�سدير �الأ�سلحة مقارنة بدول 

�أوروبية �أخرى.

نف�سه  �ل��ذي ن�سب  غ��و�ي��دو،  �لفنزويلي خ��و�ن  �ل��ربمل��ان  رئي�س  ق��ال 
رئي�ساً موؤقتاً للبلد، و�عرفت به نحو 50 دولة، �إن حكومة �لرئي�س 

نيكوال�س مادورو �سرتكب “خطاأ �أخري�ً” �إذ� �أمرت باعتقاله.
و�أكد غو�يدو لل�سحفيني يف فعالية �أمام �ملئات من �أن�ساره يف كار�كا�س 
�خلمي�س، “نحن هنا منار�س مهاما، لذلك �سنم�سي للأمام. �إذ� كان 

�لنظام يريد �رتكاب خطاأ �أخري�ً، فليفعل«.
هناك  �ل�سجن،  يف  وو�سعي  خطفي  على  جت��ر�أو�  “�إذ�  قائًل،  وتابع 
�إ�سارة  يف  �إليها”،  دعينا  �سيا�سية  وعملية  و�سعناه  و����س��ح  ط��ري��ق 
مادورو  الإز�ح��ة  �سرورية  �أنها  د�ئماً  يكرر  �لتي  �لثلثة  للخطو�ت 
من �سدة �حلكم وتتمثل يف: �إنهاء �غت�ساب �ل�سلطة وت�سكيل حكومة 
�ملا�سي،  22 فرب�ير )�سباط(  �نتخابات حرة. ويف  و�إج��ر�ء  �نتقالية 
من  �خل���روج  م��ن  مبنعه  �لفنزويلية  �لنيابة  ق���ر�ر  غ��و�ي��دو  حت��دى 
�إدخال  عملية  ملتابعة  �لكولومبية  كوكوتا  ملدينة  �سافر  �لبلد، حني 
يف  �ل�سيا�سي  �لتوتر  وتفاقم  �لفنزويلي.  لل�سعب  �إن�سانية  م�ساعد�ت 
�لبلد يف يناير )كانون �لثاين( �ملا�سي عندما حلف مادورو �ليمني 
�لد�ستورية لفرة رئا�سية جديدة فاز بها يف �نتخابات و�سفت باأنها 
“مزورة” ومل ت�سارك بها �ملعار�سة، ما دفع رئي�س �لربملان الإعلن 

نف�سه رئي�ساً موؤقتاً لفنزويل.

تدر�س بيونغ يانغ تعليق حمادثاتها �لنووية مع و��سنطن بعد �نتهاء 
�أون و�لرئي�س  �ل�سمايل كيم جونغ  قمة هانوي بني �لزعيم �لكوري 
�الأمريكي دونالد تر�مب بدون �تفاق، وفق ما �أوردت وكالة “تا�س” 
�خلارجية  وزي��ر  م�ساعدة  ع��ن  “تا�س”  ونقلت  �جلمعة.  �لرو�سية 
للر�سوخ  لدينا  نية  “ال  قولها  هوي  �سون  ت�سوي  �ل�سمايل  �لكوري 
م�ستعدين  ل�سنا  �أن��ن��ا  كما  �مل��ت��ح��دة،  �ل��والي��ات  لطلبات  طريقة  ب��اأي 
�أمام  للنخر�ط يف مفاو�سات من هذ� �لنوع«. و�أ�سافت يف ت�سريح 
�أون  جونغ  كيم  �أن  يانغ،  بيونغ  يف  �أجانب  ودبلوما�سيني  �سحافيني 
�سيديل قريبا بت�سريح ر�سمي بهذ� �ل�سدد. وياأتي �لتحذير �لكوري 
�سمايل  ك���وري  م��وق��ع  يف  �أن�سطة  ر���س��د  م��وؤخ��ر�  مت  بينما  �ل�سمايل 
�أن  �حتمال  ب�ساأن  دوليا  قلقا  �أث��ار  �ل��ذي  �الأم��ر  �ل�سو�ريخ،  الط��لق 
كيم  وف�سل  �مل��دى.  بعيد  �ساروخ  الإط��لق  ت�ستعد  يونغ  بيونغ  تكون 
وتر�مب يف قمتهما �لثانية نهاية �سباط/فرب�ير بهانوي يف �لتو�سل 
و�نتقدت  �ل�سمالية.  لكوريا  �ل��ن��ووي  �ل�سلح  ن��زع  ب�ساأن  �ت��ف��اق  �ىل 
�خلارجية  وزير  موقفي  �ل�سمايل  �لكوري  �خلارجية  وزير  م�ساعدة 
�البي�س  للبيت  �لقومي  �الأم��ن  وم�ست�سار  بومبيو  مايك  �الأمريكي 
و�لتحدي”  �لعد�ء  من  مناخا  “�أ�ساعا  �أنهما  معتربة  بولتون،  جون 

ما “يعرقل �جلهود �لبناءة” لكيم وتر�مب.

عوا�سم

برلني

كراكا�س

�سيول

دم�سق تنتقد »تباكي« دول 
اأوروبية على ال�سوريني  

•• دم�سق-اأ ف ب:

�نتقدت دم�سق �أم�س ما و�سفته ب�”تباكي” بع�س �لدول �مل�ساركة يف موؤمتر 
بروك�سل للمانحني �لدوليني على �ل�سوريني، فيما ي�ستمر �الحتاد �الأوروبي 

يف فر�س عقوبات على �سوريا منذ �ندالع �لنز�ع �لذي دخل عامه �لتا�سع.
وتعهدت �جلهات �لدولية �ملانحة خلل موؤمتر ُعقد �خلمي�س يف بروك�سل 
دوالر  مليار�ت  �سبعة  بتقدمي  �ملتحدة،  و�الأمم  �الوروب���ي  �الحت��اد  برئا�سة 
يف  ر�سمي  م�سدر  وق��ال  �ل�سوريني.  و�لنازحني  �للجئني  مليني  مل�ساعدة 
“�سانا”،  �لر�سمية  �الأنباء  وكالة  نقلت  ما  وفق  �ل�سورية،  �خلارجية  وز�رة 
�ت�سمت به خطابات  �لذي  �لنفاق  لل�سخرية و�لغ�سب ذلك  �ملثري  “من  �إنه 
م�سوؤويل بع�س �لدول �مل�ساركة يف �ملوؤمتر وتباكيهم على �ل�سوريني«. و�عترب 
�أن “�لعقوبات �الأحادية �جلانب �للم�سروعة” �ملفرو�سة على بلده ُتفقد 
�ل�سوريني  م�����س��اع��دة  ع��ن  �حل��دي��ث  ع��ن��د  �سدقية  �أي  �الأوروب�����ي  “�الحتاد 
و�لتخفيف من معاناتهم«. و�نتقد “تغييب” بلده عن �ملوؤمتر رغم كونها 
“�لطرف �الأ�سا�سي �ملعني �أواًل و�أخري�ً بال�ساأن �ل�سوري”، مندد�ً ب�”�لت�سيي�س 
�ملتعمد و�ملمنهج لل�ساأن �الإن�ساين وحماوالت ��ستغلله من خلل مثل هذه 
�الأزمة«.  وتعقيد  �سوريا  على  �ل�سغوط  ممار�سة  يف  لل�ستمر�ر  �مل��وؤمت��ر�ت 
�ل�سوري يف  �لنز�ع  بدء  �الأوروب���ي منذ  و�الحت��اد  �ملتحدة  �لواليات  وتفر�س 
�لعام 2011 عقوبات �قت�سادية �سارمة على �سوريا �سملت �أفر�د�ً وكيانات، 
�الأوروبي  �الحت���اد  يفر�س  كما  مالياً.  وعزلهم  �أ�سولهم  جتميد  يعني  م��ا 

عقوبات �أخرى بينها حظر على �الأ�سلحة و�لنفط وقيود على �ال�ستثمار�ت.

عام من التوتر واملواجهات يف قطاع غزة 

اإ�سرائيل جتهل مطلق ال�سواريخ باجتاه تل اأبيب

بوينغ 737.. حادثة جديدة »للطائرة املثرية للجدل«

ملاذا حتطمت الطائرة االإثيوبية ؟ خرباء يفكون اللغز
••عوا�سم-وكاالت:

متكن خرب�ء فرن�سيون يف �لطري�ن من فك لغز �سقوط 
بعد  �ملا�سي،  �الأح��د  �لتي حتطمت  �الإثيوبية،  �لطائرة 
دق��ائ��ق م��ن �إق��لع��ه��ا م��ن �أدي�����س �أب��اب��ا يف طريقها �إىل 

�لعا�سمة �لكينية نريوبي.
وتويف 157 �سخ�سا كانو� على منت طائرة بوينغ 737 
ماك�س 8، �لتي �سقطت بعد 6 دقائق من �إقلعها، قبل 
�الأر�س،  �سطح  عن  ق��دم   2000 �رت��ف��اع  �إىل  ت�سل  �أن 

قرب �لعا�سمة �الإثيوبية �أدي�س �أبابا.
�سقوط  �أن يكون  �لطري�ن  ورج��ح خ��رب�ء فرن�سيون يف 
�ل��ط��ائ��رة �الإث��ي��وب��ي��ة ن��اج��م ع��ن خلل يف ن��ظ��ام �لتثبيت 
تتعلق  كارثة  �أول  يف  عليه  �للوم  �إلقاء  �ل��ذي مت  �الآيل، 
�إن��دون��ي�����س��ي��ا يف �أكتوبر  ب��ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل��ط��ائ��ر�ت يف 

�ملا�سي.
وقتل 189 �سخ�سا يف �أكتوبر �ملا�سي على �إثر حتطم 
 )8 737 م��اك�����س  ط��ائ��رة م��ن �ل��ط��ر�ز نف�سه )ب��وي��ن��غ 
مملوكة ل�سركة “ليون �إير” �الإندوني�سية، �الأمر �لذي 

دفع �ل�سركة �إىل تعليق ��ستلم 4 طائر�ت �أخرى.
ويعتقد �خلرب�ء �أن طائرة “ليون �إير” �سقطت بعد �أن 
حاول �لطاقم، دون جدوى، وقف �آلية يتم �لتحكم فيها 
بو��سطة �لكمبيوتر، على �لذيل، وفق ما ذكرت �سحيفة 

“�سند�ي تاميز” �لربيطانية، �جلمعة.
ويتم ت�سغيل هذه �الآلية جزئيا بو��سطة �أجهزة ��ست�سعار 
على �ل�سطح �خلارجي لقمرة �لطائرة �لتي تك�سف عن 

ز�وية تدفق �لهو�ء، �ملعروفة با�سم “ز�وية �لهجوم«.
ومن���ت �ل�����س��ك��وك ب��رج��ي��ح ه���ذ� �ل�����س��ي��ن��اري��و ل�سقوط 
�أمريكيون  �أن در����س خ���رب�ء  ب��ع��د  �الإث��ي��وب��ي��ة  �ل��ط��ائ��رة 

حت��ق��ي��ق، وه���و مطلب 
خ�سو�ساً  ب����ه  ن������ادت 
�مل������ت������ح������دة  �الأمم 
و�الحت�����اد �الأوروب������ي. 
�أبريل  ن��ي�����س��ان   6 يف 
�آالف  جتّمع   ،2018
�لفل�سطينيني جمّدد�ً 
�الأمني،  �ل�سياج  ق��رب 
�ملو�جهات  و�أ����س���ف���رت 
ب�������ني �مل����ت����ظ����اه����ري����ن 
�الإ�سر�ئيلية  و�لقو�ت 
ت�سعة  م����ق����ت����ل  ع�������ن 
و�إ�سابة  فل�سطينيني 
�آخ����ري����ن   500 ن���ح���و 
�ىل  �لفل�سطينيون  �أب��ري��ل جل��اأ  ني�سان   10 ب��ج��روح. يف 
م��و�د حارقة يف  بع�سها حمل  ورقية  ��ستخد�م طائر�ت 
حماولة ال�ستهد�ف �جلنود �ال�سر�ئيليني على �لطرف 
�ىل  �لورقية  �لطائر�ت  تلك  و�أدت  �ل�سياج.  من  �الآخ��ر 

�إ�سعال حر�ئق دمرت �آالف �لهكتار�ت من �ملز�رع.
يف 20 ني�سان �أبريل، �أ�سفرت مو�جهات عن مقتل �أربعة 

من �لفل�سطينيني.
�الأمريكية  �ل�����س��ف��ارة  �ف��ت��ت��اح  ي���وم  م���اي���و،  �أي�����ار   14 يف 
عند  �لفل�سطينيني  �آالف  ع�����س��ر�ت  جت��ّم��ع  �ل��ق��د���س،  يف 
�ل�سياج �لفا�سل، لت�ستعل مو�جهات بينهم وبني �لقو�ت 
على  فل�سطينيا   62 مقتل  ع��ن  �أ���س��ف��رت  �الإ�سر�ئيلية 

�الأقل و�إ�سابة �أكر من 2400 �آخرين بجروح.
�الأهد�ف  ع�سر�ت  �إ�سر�ئيل  ق�سفت  مايو،  �أي��ار   29 يف 
�إط��لق �سو�ريخ وقذ�ئف من �لقطاع،  يف غزة رد� على 
�أعنف مو�جهة بينها وبني �لفل�سطينيني منذ حرب  يف 

�لعام 2014.
و�أع��ل��ن��ت ح��رك��ت��ا ح��م��ا���س و�جل��ه��اد �ال���س��لم��ي يف بيان 
على  رد�  �ل�����س��و�ري��خ  �إط�����لق  تبنيهما  ن����ادر  م�����س��رك 
يونيو،  حزير�ن  من  �الأول  يف  �ال�سر�ئيلي«.  “�لعدو�ن 

•• القد�س-غزة-وكاالت:

�لتي  �إن �جلهة  قال متحدث با�سم �جلي�س �الإ�سر�ئيلي 
معلومة”،  “غري  �أب��ي��ب  ت��ل  ب��اجت��اه  �ل�سو�ريخ  �أطلقت 
�لقبة  منظومة  �أن  عن  حتدثت  �سحفية  تقارير  نافيا 

�حلديدية �عر�ستها.
�ساروخان  “ر�سد  �إ�سر�ئيلية:  ع�سكرية  م�سادر  وقالت 
�لتحذير  �أجهزة  �إ�سر�ئيل.  نحو  غ��زة  قطاع  من  �أطلقا 
و�لر�سد عملت كما يجب. مل يتم �عر��س �ل�سو�ريخ 
من قبل منظومات �لدفاع �جلوي. ال �سرر �أو �إ�سابات 
ت��ع��ل��ي��م��ات خ��ا���س��ة للجبهة  ت��وج��د  م���ن �حل����ادث����ة. وال 

�لد�خلية«.
“حتى  و�أو�سح �ملتحدث با�سم �جلي�س رونني منيلي�س: 
تل  �إىل  �ل�سو�ريخ  ب��اإط��لق  ق��ام  من  نعرف  ال  �للحظة 
نو�يا  �أي  ع��ن  م�سبقة  معلومات  ه��ن��اك  تكن  مل  �أب��ي��ب. 
باإطلق �ل�سو�ريخ. عملية �الإطلق فاجاأتنا. �لتعليمات 

�الآنية هي �حلفاظ على منط حياة عادية«.
وت���اب���ع م��ن��ي��ل��ي�����س: “يف ه���ذه �ل��ل��ح��ظ��ة �جل���ه���ود تركز 
باإطلق  ق���ام  م���ن  ف��ه��م  حم���اول���ة  �الأول  حم���وري���ن،  يف 
يف  �الأمنية  و�مل�����س��اور�ت  �ملحادثات  و�ل��ث��اين  �ل�سو�ريخ، 

مقر هيئة �الأركان«.
�حلديدية  �لقبة  �أن  �سابقة  �سحفية  ت��ق��اري��ر  و�أف����ادت 
�أطلقت من قطاع غزة  �الإ�سر�ئيلية �عر�ست �سو�ريخ 

باجتاه تل �أبيب.
وك�سفت م�سادر �إ�سر�ئيلية �أن رئي�س �حلكومة بنيامني 
نتانياهو �سيجري م�ساور�ت �أمنية يف وز�رة �لدفاع يف تل 

�أبيب، لبحث �لتطور�ت �الأخرية.
�سمعت  بعدما  �أب��ي��ب،  تل  يف  �الإن���ذ�ر  �سافر�ت  و�أطلقت 
�ل�سلطات  ق���ررت  فيما  �مل��دي��ن��ة،  �ن��ف��ج��ار�ت يف  �أ���س��و�ت 
�ملحلية فتح �مللجئ. و�أعلن �جلي�س �الإ�سر�ئيلي �أنه مت 

�إطلق �سفار�ت �الإنذ�ر للتحذير من غار�ت جوية.
منذ  �سو�ريخ  �أو  بقذ�ئف  لهجوم  �أبيب  تل  تتعر�س  مل 

حرب 2014 مع حركة حما�س يف قطاع غزة.

وي�����س��ه��د ق���ط���اع غ����ّزة 
مار�س  �آذ�ر   30 م��ن��ذ 
من  ح����ال����ة   2018
�ل���ت���ع���ب���ئ���ة ك����ث����ري� ما 
مو�جهات  ت��خ��ل��ل��ت��ه��ا 
�لفل�سطينيني  ب����ني 
�الإ�سر�ئيلية  و�ل��ق��و�ت 
�لفا�سل  �ل�سياج  ق��رب 
�ملحا�سر  �لقطاع  ب��ني 
و�خلا�سع  و����س��ر�ئ��ي��ل 
حل��ر����س��ة م�����س��ددة من 

�جلي�س.
و����س��ت�����س��ه��د �أك����ر من 

فل�سطينيا   250
��سر�ئيليان  وج��ن��دي��ان  �ال�سر�ئيلي  �جلي�س  بر�سا�س 

منذ ذلك �حلني.
يف 30 �آذ�ر مار�س 2018 وبالتز�من مع �إحياء ذكرى 
جتّمع ع�سر�ت �آالف �لفل�سطينيني عند  “يوم �الر�س”، 
�ل�سياج �لفا�سل بني غزة و�إ�سر�ئيل يف حتّرك �حتجاجي 
ر�سمياً  ونّظمته  �لعودة”  “م�سرية  ����س��م  عليه  �أط��ل��ق 
حما�س  حركة  من  بدعم  �مل��دين  �ملجتمع  من  منّظمات 

�لتي تدير �لقطاع.
ملئات  �لعودة”  ب�”حق  للمطالبة  �مل�سرية  هذه  و�أطلقت 
ديارهم  غ���ادرو�  �أو  ط���ردو�  �ل��ذي��ن  �لفل�سطينيني  �آالف 
�أي�سا  1948 وك��ذل��ك  �إ���س��ر�ئ��ي��ل يف  ق��ي��ام دول���ة  ل���دى 
على  �بيب  تل  تفر�سه  �ل��ذي  �حل�سار  برفع  للمطالبة 

�لقطاع منذ �أكر من ع�سر �سنو�ت.
�ل�سياج  �ىل منطقة  �لفل�سطينيني  �الف  ع�سر�ت  توجه 
باجتاه  �مل��ول��وت��وف  وق��ن��اب��ل  �حل��ج��ارة  بع�سهم  و�أل��ق��ى 
�لر�سا�س  عليهم  �أطلقو�  �لذين  �الإ�سر�ئيليني  �جلنود 

�حلّي ما �أ�سفر عن مقتل 19 فل�سطينياً.
�ملتحدة  �ل���والي���ات  ع��ّط��ل��ت  �ل����دويل،  �الأم����ن  يف جمل�س 
بفتح  وي��ط��ال��ب  “�لتهدئة”  �إىل  ي��دع��و  ب��ي��ان  م�����س��روع 

�أوقفت دول  �أن  8(، بعد  737 ماك�س  طائر�ت )بوينغ 
عدة عمل هذ� �لنوع من �لطائر�ت.

�الإندوني�سية  �ل��ط��ائ��رة  ط��اق��م  �أن  �ل�سحيفة  وذك����رت 
�ملنكوبة “ليون �إير” �أبلغ عن قر�ء�ت خاطئة للبيانات 
�جلوية �أثناء حتليقها. وعلى �لرغم من حت�سني �لنظام 

فاإنه بقي يعطي قر�ء�ت خاطئة.
�إع��لم رو�سية وغربية  �أك��دت و�سائل  �أخ��رى،  من جهة 
737-800 هبطت  �أن طائرة ركاب من طر�ز بوينغ 

�الأوتوماتيكي  �ل��ب��ي��ان��ات  �إر����س���ال  ج��ه��از  م��ن  تفا�سيل 
للطائرة، �لتي مت ��ستقبالها عرب �لقمر �ل�سناعي.

و�أظ���ه���رت �ل��ب��ي��ان��ات ت�����س��اب��ه��ا يف �ل��ب��ي��ان��ات ب���ني رحلة 
�أي���ام، وحتطم  �ل��ت��ي �سقطت قبل  �ل��ط��ري�ن �الإث��ي��وب��ي��ة 
�لطر�ز  نف�س  من  �إير”  “ليون  �الإندوني�سية  �لطائرة 

يف �أكتوبر �ملا�سي.
و�أ�سارت �إد�رة �لطري�ن �لفيدر�لية �الأمريكية �إىل هذ� 
�لتحليل يف �إطار قر�رها تعليق �الأ�سطول �الأمريكي من 

�لكويت  و��سنطن على م�سروع قر�ر طرحته  �عر�ست 
يف جمل�س �الأمن �لدويل يدعو �ىل حماية �لفل�سطينيني 
يف غزة و�ل�سفة �لغربية �ملحتلة. يف �لر�بع من حزير�ن 

يونيو، قتل فل�سطيني �أثناء حماولته عبور �حلدود.
فل�سطينيني  �أربعة  قتل  يونيو،  حزير�ن  من  �لثامن  يف 
فر�ن�س  وكالة  يف  م�سّور  بينهم  �آخ��رون   100 و�أ�سيب 
حتّولت  ما  �سرعان  �لتي  �لتظاهر�ت  يغّطي  ك��ان  بر�س 

�إىل �سد�مات.
للأمم  �لعاّمة  �جلمعية  تبّنت  يونيو،  ح��زي��ر�ن   13 يف 
�ملتحدة  �لواليات  عليه  �عر�ست  قر�ر  �ملتحدة م�سروع 
يدين �إ�سر�ئيل على خلفية موجة �لعنف يف قطاع غزة.

�لغار�ت  ع�سر�ت  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  �سّنت  يوليو،  مت��وز   14 يف 
�جل���وي���ة ع��ل��ى ق��ط��اع غ����زة �أ����س���ف���رت ع���ن م��ق��ت��ل فتيني 
�لفل�سطينية  �لف�سائل  �أطلقت  ح��ني  يف  فل�سطينيني، 

حو�ىل 200 �ساروخ وقذيفة على ��سر�ئيل.
قطاع  يف  فل�سطينيني  �أرب��ع��ة  قتل  يوليو،  مت��وز   20 يف 
غزة، فيما قتل يف �ليوم نف�سه جندي �إ�سر�ئيلي بنري�ن 

فل�سطينية قرب قطاع غزة.
 150 نحو  حما�س  �أط��ل��ق��ت  �أغ�سط�س،  �آب   9-8 ليل 
�ساروخاً من قطاع غزة باجتاه �إ�سر�ئيل �لتي رّدت ب�سّن 
�أ�سفرت عن مقتل ثلثة فل�سطينيني  غ��ارة جوية   40
تايلندية يف  �م��ر�أة  و�أ�سيبت  ور�سيعتها.  �م��ر�أة  بينهم 
�ساروخ  �سقوط  ج��ر�ء  خطرة  ب��ج��روح  �إ�سر�ئيل  جنوب 

فل�سطيني يف منطقة �أ�سكول.
قتل  �أكتوبر،  �الأول  ت�سرين  و5  �سبتمرب  �أيلول   28 يف 
مع  وم��و�ج��ه��ات  ت��ظ��اه��ر�ت  خ��لل  فل�سطينيني  ع�سرة 

�جلي�س �ال�سر�ئيلي قرب �ل�سياج �المني.
يف 17 ت�سرين �الول �أكتوبر، ق�سف �جلي�س �ال�سر�ئيلي 
رد� على  غ���زة  ق��ط��اع  ه��دف��ا ع�سكريا يف  ع�����س��ري��ن  ن��ح��و 
م�سوؤوليته.  حما�س  ��سر�ئيل  حملت  �سو�ريخ  �إط���لق 
م�سرية  �ل�سو�ريخ،  باإطلق  ن��ددت  حما�س  حركة  لكن 
�لغار�ت  يف  فل�سطيني  وقتل  بها.  لها  علقة  ال  �أن  �ىل 

�الإ�سر�ئيلية.

��سطر�ريا يف �سمال رو�سيا. و�أ�سارت �الأنباء �إىل طائرة 
هبطت ��سطر�ريا يف �سيكتيفكار �سمايل �لبلد، م�سرية 
�إىل ت��ق��اري��ر حت��دث��ت ع��ن ع��ط��ل يف حم��رك��ه��ا، بح�سب 

�سحيفة “�إك�سرب�س” �لربيطانية.
عبارة   800-737 بوينغ  طائر�ت  من  �لطر�ز  وه��ذ� 
وهو  عن تنويع على طائرة “بوينغ 737 ماك�س 8”، 
�لعامل حركاته  دول  �لعديد من  �أوقفت  �ل��ذي  �لطر�ز 
ومنعته حتى من �لتحليق يف �أجو�ئها بعد حادثة حتطم 

�لطائرة �الإثيوبية موؤخر�، �لتي قتل جميع من فيها.
و�أ�سارت �لتقارير �ل�سحفية �إىل �أن �إجمايل عدد ركاب 
هم   6 �إىل  باالإ�سافة  ر�كبا،   157 �إىل  ي�سل  �لطائرة 
�أف��ر�د طاقهما، و�أن جميع ركابها بخري ومل يتعر�سو� 

الأذى.
�سمال  يف  �ملحلي  �لنقل  مكتب  ف��اإن  �لتقارير،  وبح�سب 
رو�سيا بد�أ حتقيقا يف �أ�سباب هذ� �لهبوط �ال�سطر�ري، 
�لذي ي�سري بح�سب �لتحقيقات �الأولية �إىل وجود ف�سل 

يف �ملحرك.
وكانت �لطائرة، �لتي تتبع �سركة “�ألرو�سا” �لعملقة 
الإنتاج �ملا�س، تقوم برحلة من مدينة مريين يف �سيبرييا 
�إىل �لعا�سمة �لرو�سية مو�سكو، عندما �أجربتها م�سكلة 

على �لهبوط ��سطر�ريا.
حركة  م��ن��ع  يف  ع���دة  دول  �إىل  �ن�سمت  رو���س��ي��ا  وك��ان��ت 
8 م����ن �حل����رك����ة يف  737 م���اك�������س  ب���وي���ن���غ  ط����ائ����ر�ت 

�أجو�ئها.
وقالت �ل�سحيفة �لربيطانية �إن �إجمايل عدد طائر�ت 
من  ومنعت  �أوق��ف��ت  �ل��ت��ي  و9   8 ماك�س   737 بوينغ 
�أنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  ط��ائ��رة   300 �إىل  ي�����س��ل  �حل��رك��ة 

�لعامل.

اإرجاء احتجاجات »م�سريات العودة« يف غزة  
•• غزة -اأ ف ب:

�أعلنت “�لهيئة �لوطنية �لعليا مل�سري�ت �لعودة” يف قطاع غزة �إرجاء �لتظاهر�ت و�مل�سري�ت �أم�س بعد 
�إرجاء هذ� �لتحرك  �لغار�ت �الإ�سر�ئيلية خلل �ل�ساعات �الأخ��رية. وهي �ملرة �الأوىل �لتي يتم فيها 
�لتي ت�سم حركة حما�س  �للجنة  وق��ال��ت  ع��ام.  ي��وم جمعة منذ  ك��ل  غ��زة  �جل���اري على ح��دود قطاع 
و�لف�سائل �لفل�سطينية �الأخرى يف �لقطاع ومنظمات �أهلية وغري حكومية، يف بيان، “يف �إطار مو�كبة 
�لهيئة �لتطور�ت و�الحد�ث �ل�سيا�سية و�مليد�نية وتقدير� للم�سلحة �لعامة، قررت تاأجيل فعالياتها 
�ملقررة هذ� �ليوم ب�سكل ��ستثنائي«. وقالت �للجنة �إنها “تو��سل ��ستعد�د�تها ملليونية �الأر�س و�لعودة 
يف �لثلثني من مار�س �حلايل” �لذي ي�سادف مرور عام على �نطلق م�سري�ت �لعودة �لتي تنظمها 
30 مار�س/ يف  �لعودة”  “م�سري�ت  �إ�سر�ئيل. وبد�أت �حتجاجات  �ل�سياج �حلدودي مع  �لهيئة قرب 

�آذ�ر �لعام �ملا�سي للمطالبة برفع �حل�سار �الإ�سر�ئيلي �ملفرو�س منذ �أكر من عقد على قطاع غزة، 
وتثبيت حق �للجئني �لفل�سطينيني يف �لعودة �إىل ديارهم �لتي هجرو� منها قبل �سبعني عاما.

حل�سن  “�لعودة  �إىل  ح��م��ا���س  ع��ب��ا���س  ودع�����ا 
باتفاقات  �اللتز�م  و�إىل  �لفل�سطينية،  �ل�سرعية 
���س��ع��ب��ن��ا وي���لت  �أب����ن����اء  ل��ت��ج��ن��ي��ب   2017 ع����ام 

�حلروب«.
من جهتها، حملت حركة حما�س يف بيان للناطق 
�لت�سعيد  تبعات  �إ�سر�ئيل  برهوم  با�سمها فوزي 
ت�سدير  �إىل  “تهدف  �أن��ه��ا  م��ع��ت��رب�ً  ون��ت��ائ��ج��ه، 
�أزماتها �لد�خلية وخلط �الأور�ق و�سناعة �أزمات 

جديدة الأهلنا يف �لقطاع«.
على  �الإ�سر�ئيلي  “�لت�سعيد  �إن  حما�س،  وقالت 
�مل��دن��ي��ني ومو�قع  و����س��ت��ه��د�ف  غ����زة، وق�����س��ف 

•• غزة-وكاالت:

�أم�س  عبا�س  حممود  �لفل�سطيني  �لرئي�س  ندد 
�جلمعة، ب�”ت�سعيد” �إ�سر�ئيل على قطاع غزة، 
فيما حملتها حركة حما�س �لنتائج �ملرتبة على 

ذلك.
�الأنباء  وك���ال���ة  ن�����س��رت��ه  ب��ي��ان  ع��ب��ا���س يف  وق����ال 
“يدين  �إن����ه  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة �ل��ر���س��م��ي��ة )وف������ا(، 
�لت�سعيد �الإ�سر�ئيلي �خلطري �سد �أبناء �ل�سعب 
�ت�ساالت  وي��ج��ري  غ���زة  ق��ط��اع  يف  �لفل�سطيني 

مكثفة مع �الأطر�ف كافة ذ�ت �لعلقة لوقفه«.

�إىل �سجل  ت�����س��اف  �إ���س��اف��ي��ة  �مل��ق��اوم��ة ج��رمي��ة 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  بحق  �الإجر�مي  �الحتلل 

ومقاومته �لبا�سلة«.
تعرف  �لفل�سطينية  “�ملقاومة  �أن  و�أ���س��اف��ت، 
طريقها يف �لتعامل مع هذ� �لكيان �ملجرم وك�سر 
�لوطني  و�ج��ب��ه��ا  ع��ن  تتخلى  ول���ن  م��ع��ادالت��ه، 
و�الأخلقي يف حماية �أبناء �سعبنا و�لدفاع عنه، 
ولن ت�سمح مطلقاً باأن تكون �ل�ساحة �لفل�سطينية 
�الإ�سر�ئيلي  للتناف�س  م��ادة  �لفل�سطيني  و�ل��دم 
يعيد  �أن  �الحتلل  وعلى  �الأ���س��و�ت،  ك�سب  على 

قر�ءة �مل�سهد جيد�ً«.

عبا�ص يندد بت�سعيد اإ�سرائيل على غزة 
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يف  الدعوى 2018/3705 جتاري جزئي    

�خلبري �ملنتدب : يو�سف طاهر �خلاجة 
�ملدعي : بنك �لفجرية �لوطني )فرع دبي( 

�ملدعي عليهما/ بيربك�س �لعاملية - �س ذ م م  ب�سفتها �ل�سركة مظهرة �ل�سيك ل�سالح بنك �لفجرية 
بنك  ل�سالح  �ملظهر  �ل�سيك  على  �ملوقع  ب�سفته  عثمان  كمايل  �جلبار  وعبد  دبي(  )فرع  �لوطني 
�لفجرية �لوطني )فرع دبي( - مت ندبنا خبري� م�سرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �أعله و �ملرفوعة من 
بنك �لفجرية �لوطني )فرع دبي( �سد �ملدعي عليهما  بيربك�س �لعاملية - �س ذ م م  ب�سفتها �ل�سركة 
مظهرة �ل�سيك ل�سالح بنك �لفجرية �لوطني )فرع دبي( وعبد �جلبار كمايل عثمان ب�سفته �ملوقع 
على �ل�سيك �ملظهر ل�سالح بنك �لفجرية �لوطني )فرع دبي(. وعليه ندعوكم حل�سور �جتماع �خلربة  
�و من ميثلكم قانونا و�لذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�سح �دناه وذلك يوم �الحد �ملو�فق 
و�ملثبتة  �ملوؤيدة  �مل�ستند�ت  كافة  �ح�سار  ، ويرجى منكم  11.00 �سباحا  �ل�ساعة  2019/3/24 يف متام 

لدفاعكم عند ح�سوركم للجتماع.  
   1B1 : دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 4 ، �لطابق �الول - مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300
يو�سف اخلاجه/خبري ح�سابي وم�سريف        

اجتمـــــاع خبــــرة

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
اإعالن بالن�شر - ح�شور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/4731 جتاري جزئي - دبي 
�ملدعي عليه : عي�سى عبد�هلل حممد �بر�هيم �لكعبي 

يف �لدعوى �ملذكورة �عله. بناء على تكليف حمكمة دبي - �لد�ئرة �لتجارية �جلزئية 
�ملرفوعة  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف  م�سرفيا  خبري�  بندبي   )136( رق��م  �ل�سابعة 
للتمويل )�ملدعي( �سدكم - وعليه يرجى ح�سوركم يف جل�سة �خلربة  م��و�رد  من/ 
�و وكيل معتمد� ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�ستند�ت تخ�س �لدعوى وذلك يوم 
�ل�ساعة 12.00 ظهر� يف مقر مكتب �خلبري  �ملو�فق  2019/3/21 يف متام  �خلمي�س 
بناية برج   - يا�س  بني  �سارع   - دي��رة   - دب��ي  و�لكائن مبدينة  �مل��رزوق��ي  : عبد�ملجيد 
�مل�سرف - �لطابق 15 - مكتب رقم 1504 - موبايل : 0506111421  - ت : 042555363  

- ف : 042555433 
اخلبري امل�سريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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تبليغ ح�شور جل�شة خربة 

�شادرة عن اخلبري احل�شابي   د. ب�شام يحيى عجول 
�إىل �ملدعي عليهم : �الأوىل / �ك�سود - �س م ح  �لثاين / بدري �حلو�سني 

Co 1137 عنو�نهم : �إمارة دبي - جبل علي �ل�سناعية - مبنى جافز� 1 - �لطابق 11 - مكتب
work - رقم مكاين : 0629662348  - هاتف �ر�سي 048802654 - فاك�س 048802655 -   04  -

 info@exowood-uae.com : هاتف متحرك : 0555512715 - بريد �لكروين
نعلمكم مبوجبه بانه مت تكليفنا مبهمة �خلربة يف �لدعوى رقم 2018/2319 جتاري كلي حمكمة دبي 
�الإبتد�ئية و�ملقامة �سدكم من قبل  �ملدعي/ لورينت �سرييل فر�نتز زميريمان.  ندعوكم ب�سفتكم 
طرفا يف �لق�سية �مل�سار �ليها �عله للح�سور �ىل مكتبنا �لكائن يف �ل�سقة رقم c08 بناء �لعوي�س 
�سارع �لرقة ديرة دبي وذلك يف متام �ل�ساعة 10.00 �لعا�سرة من �سباح يوم �لثلثاء  �ملو�فق 26 مار�س 
2019 وذلك للإجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستند�ت. يف حال تخلفكم عن �حل�سور 
�أو عدم �ر�سال وكيل قانوين عنكم خلل �ملهلة �ملحددة فاإن �خلبري �سيبا�سر �جر�ء�ت �خلربة ويقدم 

تقريره للمحكمة من و�قع �مل�ستند�ت �ملتاحة.
اخلبري املنتدب / د.ب�شام يحيي عجول 

اعالن  اجتماع خربة
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اعالن بالن�شر للم�شتاأنف �شده
مبوعد اجلل�شة امام املحكمة

يف ال�شتئناف رقم 1799 ل�شنة 2018 م مدين 
�ىل �مل�ستاأنف �سده : ميثم حممد فنجان  

نعلنكم بان �مل�ستاأنف : حممد جمال بخت جمال 
قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر يف �لق�سية �ملدنية رقم 5576 ل�سنة 2018 �أمر علي عري�سة 
�ل�سارقة - وقد حتدد لنظره جل�سة 2019/4/4 م - يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف 
�سباحا مبقر هذه �ملحكمة �مام �لد�ئرة �ملدنية �لثالثة - لذ� يرجى �لتف�سل باحل�سور 
�و من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف حالة غيابكم فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر 
�ال�ستئناف وفقا الحاكم �لقانون.  ملحوظة : ين�سر هذ� �العلن على نفقة �مل�ستاأنف 

دون �أية م�سوؤولية على �ملحكمة جتاه حقوق �لغري
مدير اإدارة الدعوى 

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل
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اعالن حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية 

يف الدعوى رقم  2998 ل�شنة 2018 جتاري جزئي - ابوظبي  
�ملدعي عليه �الأول : �سوبر ماركت �أهل - ذ م م 

�ملدعي عليه �لثاين : تلبرمبيل فالكات عبد�لغفور 
�بوظبي  حمكمة  من  �ل�سادر  �حلكم  مبوجب  �حل�سابية  �خلربة  �جتماع  حل�سور  �إعلن 
�سباحا  ع�سر  �حلادية  �ل�ساعة  متام  يف   2018/3/20 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �الإبتد�ئية 
لبيان دفوعكم لبيان دفوعكم يف �لدعوى �ملرفوعة من �سركة �لر�بية �لتجارية ذ م م  & 
�سركة �لر�بية لل�سناعات �لغذ�ئية  وذلك مبقرنا باأبوظبي على �لعنو�ن �لتايل : �بوظبي 
- �لنادي �ل�سياحي - بناية خمابز �لكورني�س �الأتوماتيكية - بجو�ر فندق �لد�نة - مقابل 
 �لز�هية مول - �لطابق �الأول مكتب رقم 205 ، هاتف متحرك رقم : 050-5271043

هاتف رقم : 4457890-02 ، فاك�س رقم : 02-4457894  
خبري ح�شابي 
اأمين احمد ح�شن حامد / قيد رقم )438( 

اإعالن اإجتمــاع خبــرة بالن�شر 
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بالدعوى رقم 2018/4866 جتاري جزئي - دبي

�ملدعي عليه / �يه �ن �سي للمقاوالت - ذ م م 
�لعنو�ن : جمهولة حمل �القامة  

نحيطم علما �نه مت �نتد�بنا خبري ح�سابي بالنز�ع �عله و�ملرفوعة �سدكم من �ملدعي / �خلليج 
لطلء �ملعادن ذ م م  وميثلها مديرها / د�ر�سان ي�سو�نت ميهيتا   وعليه فانتم مكلفون �و من 
ميثلكم بح�سور �جتماع �خلربة و�ملقرر عقده يوم �لثلثاء  �ملو�فق 2019/3/19 �ل�ساعة 
3 ع�سر�.  وذلك مبقر مكتبنا يف )دبي - �سارع �بوبكر �ل�سديق - مكز حمر عني - �لبو�بة 
4 - �لطابق 5BG - 5( يرجى �حل�سور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�ح�سار �مل�ستند�ت �ملوؤيدة 
لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فان �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا 

لل�سلحيات �ملخولة لها قانون. لل�ستف�سار �الت�سال  ب : 050-6317417
خبري ح�شابي 
ناهد ر�شاد حممد      

اعالن بالن�شر اأمام اخلربة
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رقم الرخ�شة : 68188

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعالن وحل وت�شفية 

EMIRATES METALS L.L.C  ال�سم �لتجاري : �الإمار�ت للمعادن - ذ م م�
نعلن للجميع بان �ل�سركة �ملذكورة �عله هي : �الإمار�ت للمعادن - ذ م م - �سركة 
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تا�س�ست يف �مارة عجمان مبوجب قانون �ل�سركات �الحتادي  
رقم )8( ل�سنة )1984( وتعديلته مرخ�سة يف د�ئرة �لتنمية �القت�سادية و�سجلته  
وت�سفيتها  حلها  �ل�سركاء  ق��رر  وق��د   )68188( رق��م  حتت  �القت�سادية  بالتنمية 

وتعيني �ل�سيد.
  موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات 

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له �ي حق �و �عر��س �لتقدم به للم�سفي 
�مل��ذك��ورة �ع��له خ��لل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�سر �الع��لن وعلى  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل :  �مارة عجمان ،  هاتف : 065687272 ، �س.ب : 5628 

دائرة التنمية القت�شادية    
حكومة عجمان
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  ال�شماء           
تعلن د�ئ����رة حم��اك��م ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ب���اأن �مل��دع��و/ ك���رم حممد 
عبد�هلل كرم �لبلو�سي ، تقدم بطلب تغيري �ملقطع �الأول ال�سم 
�لتغيري/ بعد  ��سمه  ليكون   ، �ىل)ن��ا���س��ر(  )ح��م��ود(  م��ن  �بنه 
نا�سر كرم حممد عبد�هلل كرم �لبلو�سي.   و�ن من له م�سلحة 
تاريخ  م��ن  يوما  ع�سر  خ��لل خم�سة  يتقدم  �ن  �الع��ر����س  يف 

�العلن �مام ق�سم �ال�سهاد�ت يف حمكمة ر�أ�س �خليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
 ه�شام طلعت ن�شيف

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1994 (

�ملنذر :  حممد �حمد علي عبد�هلل �ملر�سدي - �إمار�تي �جلن�سية 
�ملنذر �ليه : حممد �ديب �سالح - لبناين �جلن�سية  )جمهول حمل �القامة( 

ينذر �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )8.800.000 درهم( )ثمانية مليني وثمامنائة �لف درهما 
لهذ�  ��ستلمه  تاريخ  من  �ي��ام  خم�سة  �ق�ساها  موعد  يف   2019/1/23 يف  �ل�سد�د  �مل�ستحقة  �إمار�تيا( 
�النذ�ر و�ال �سيكون �ملنذر م�سطرى التخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية وطلب ��ست�سد�ر �مر� باد�ئه �ملبالغ 

�ىل �ملنذر و�لر�سوم و�مل�ساريف و�التعاب. 
لذلك

�لن�سر و�ال  تاريخ  �يام من  �ملذكور خلل مدة خم�سة  �ملبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  ينذر  �ملنذر  فان 
�سيكون �ملنذر م�سطر� التخاخ ما يلزم من �الجر�ء�ت �لقانونية نحو تقدمي طلب ��ست�سد�ر �مر �ل�سيد 
رئي�س حمكمة دبي �الإبتد�ئية �ملوقرة بالز�مه باد�ء �ملبلغ �ليه وفو�ئده �لقانونية من تاريخ �ال�ستحقاق 

حتى متام �ل�سد�د بو�قع 12% و�مل�ساريف و�لر�سوم و�التعاب و�لنفاذ �ملعجل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1987(

�ملنذر : �سركة �مربيوم �ستار للتجارة �لعامة - ذ م 
�ملنذر �ليها �الوىل : �ل�ستائر �جلميلة لتجارة �ملفرو�سات - �س ذ م م 

�ملنذر �ليها �لثانية : مرت�سى عبد�لقادر علي نز�د 
املو�سوع : تكليف بالوفاء مببلغ 60.000 )�ستون الف درهم( 

�ملر�سد  �ملبلغ  �سد�د  ب�سرورة  وننذركم  نكلفكم  موكلتنا  عن  نيابة  فاإننا   ، وعليه 
دره��م( وذلك خلل مدة ال تتجاوز خم�سة  �لف  و�لبالغ 60.000 )�ستون  بذمتكم 
�يام من تاريخ �لن�سر ، و�ال فانه �سن�سطر �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �للزمة 
وكامل  و�مل�سروفات  �لر�سوم  ت�سمينكم  مع  موكلتنا  حقوق  على  للحفاظ  بحقكم 

�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1982 (

�ملنذر : �ل�سيد / بلل عكاوى 
�لعنو�ن : دبي - �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  - هاتف : 0583308280

�ملنذر �ليه : عفاف �سعود عبد�لعزيز حممد �جلا�سر - وعنو�نها : دبي - متجر 3 - �الأب��ر�ج �ملركزية للعمال - 
�ملدينة �العلمية - �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. ت : 0569135856

قيمة  و�سد�د   ،  2018/8/14 بتاريخ  �يجاري  ل��دى  �مل�سجل  �اليجار  عقد  ف�سخ  ب�سرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  يخطر 
�ال�سر�ر �ملادية و�الدبية و�ملعنوية �لتي تقدر بقيمة 35000 درهم نتيجة عدم �نتفاع �ملنذر بالعقار بالوجه �ملتفق 
عليه ، و�ي�سا �سد�د مبلغ 6000 درهم نتيجة �لتاأخري يف ت�سليم �ملنذر عقد �اليجار و�سد�د مبلغ قدره 180 درهم 
قيمة فاتورة �لغاز �مل�سددة من قبل �ملنذر و�سد�د مبلغ 4000 درهم مبلغ �لتاأمني �ملدفوع عند بد�ية �لعقد وت�سليم 
�ملنذر عدد )4( �سيكات باالأرقام )24 ، 25 ، 21 ، 22( وذلك خلل )3( �يام من تاريخ ن�سر هذ� �الإنذ�ر �لعديل ، و�ال 
�سوف ي�سطر �ملنذر التخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية �سده مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�سائية و��ست�سد�ر �مر 

�الد�ء ، مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1/1993(

�ملنذرة : �حلبتور لل�سيار�ت )�س ذ م م( بوكالة �ملحامي / ر��سد �لنعيمي 
�ملنذر �ليها : موؤ�س�سة �الإمرب�طور لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت 

تنبه �ملنذرة على �ملنذر �ليهما ب�سرعة �سد�د مبلغ )163116 درهم( )مائة 
وثلثة و�ستون �لفا ومائة و�ستة ع�سر درهما( قيمة �ل�سيكات �ملرجتعة 
و�ملر�سدة بذمتهم م�سافا �ىل ذلك فائدة �سنوية بو�قع 12% من تاريخ 
�ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام وذلك خلل )5( �يام من تاريخ ن�سر هذ� 
�الن��ذ�ر و�ال �سوف ت�سطر �ملنذرة �ىل �تخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية 

قبلكم ال�ستيفاء حقها جرب�. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : منتجع برو ديرما الين الطبي - �ش ذ م م  
�ل�سكل   - ر�ج��و�ين - برج خليفة - بردبي  �سيلندر�  �لعنو�ن : مكتب رقم )1401( ملك 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة: 640258  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 
�لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1060451 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي 
�أع��له، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحلل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل 
 2019/3/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2019/3/13 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني اجلريودي للتدقيق 
�لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�سعايل  - ملك عبد�هلل  رق��م 204  :  مكتب  �لعنو�ن  واملحا�سبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : اجنينيو�ش اإنريجي للمقاوالت - �ش ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 1308 ملك �سعادة �ل�سيخ حممد بن علي بن ر��سد �لنعيمي - �لنهدة 
- �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة: 799880  رقم �لقيد بال�سجل 
قد مت  باأنه  بدبي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  1330427  مبوجب   : �لتجاري 
�لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�سركة �ملذكورة �أعله، وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ  2019/3/5  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/5 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني اجلريودي للتدقيق 
�لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�سعايل  عبد�هلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  واملحا�سبة 
�مل�ستند�ت و�الأور�ق  -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04 م�سطحباً معه كافة 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

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

��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - �لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�سعايل  204- ملك عبد�هلل  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعله لت�سفية  منتجع 
برو ديرما الين الطبي - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2019/3/13 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/13 وعلى 
من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعله ، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

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

��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
�لعنز  ه��ور   - دي���رة   - �ل�سعايل  ع��ب��د�هلل  ملك   -204 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
د�ئرة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-2389722  : فاك�س   04-2389721  : هاتف   -
�لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعله لت�سفية  
اجنينيو�ش اإنريجي للمقاوالت - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
�ل��ع��دل حم��اك��م دب���ي بتاريخ  ك��ات��ب  ل���دى  ب��ت��اري��خ 2019/3/5 و�مل��وث��ق  دب���ي 
�مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2019/3/5
معه  ، م�سطحباً  �أع��له  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على  �لكائن  �ملعني يف مكتبه 
ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خلل  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة 

هذ� �الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/780  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-كامل لل�سناعة - �س ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ �لبني للمعادن - �س م ح وميثله / هاين رجب مو�سى عبد�هلل �جل�سمي 
ب�سد�د  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   -
مبلغ )121.788 درهم( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �سنويا من تاريخ رفع 
و�تعاب  و�مل�ساريف  بالر�سوم  �ملدعي عليه  و�ل��ز�م  �لتام  �ل�سد�د  �لدعوى وحتى 
�ملحاماة.   وح��ددت لها جل�سة يوم �الح��د  �ملو�فق  2019/3/24  �ل�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/181  عقاري كلي               
�ملدعي/  �ن  �القامة مبا  توما�س  جمهول حمل  دميان المبي   -1  / �ملدعي عليه  �ىل 
لوتاه   عبد�لرحمن  علي  ح�سني   / وميثله  ليمتد  ديفيلومبنتز  �سنر�ل  ب��اي  �سركة 
وقدره  مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  عليك  �أق��ام  قد 
)1.701.362.40 درهم( )مليون و�سبعمائة وو�حد �لف وثلثمائة و�ثنان و�ستون درهم 
�ل�سد�د  تاريخ �ال�ستحقاق وحتى  بو�قع 9% من  �لقانونية  �لفائدة  و�ربعون فل�س( مع 
�لتام وت�سمني �ملدعي عليه �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها 
جل�سة يوم �لثلثاء  �ملو�فق  2019/3/19  �ل�ساعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

 يف  الدعوى 2019/85 مدين جزئي 
ك��اظ��م جم��ه��ول حمل  ع��ل��ي��ه/1- �سفيق ع��ب��د�ل��ق��ادر حممد �سالح  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ح�سني مر�د �بر�هيم وميثله / �حمد علي مفتاح �سالح 
عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �لزعابي 
مببلغ وقدره )180000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  
9% من تاريخ �ال�ستحقاق  وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بل كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �لثلثاء  �ملو�فق  2019/3/26 �ل�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch2.D.19 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/357  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1- �حمد دروي�س جابر علي �سيفان جمهول حمل �القامة 
�لدعوى  �أق���ام عليك  ق��د    - �ل��زرع��وين  �مل��دع��ي/ حممد عقيل علي  �ن  مب��ا 
درهم(   4000000( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
تاريخ   م��ن   %9 �لتاأخريية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم 
�ملو�فق   �الث��ن��ني   ي��وم  لها جل�سة  �ل��ت��ام.  وح��ددت  �ل�سد�د  �ال�ستحقاق وحتى 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  ���س   9.30 �ل�ساعة    2019/4/15
�و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/394  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه /1-حممد بن فائز بن جميل ثقة جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ �سركة دبي للتاأمني - �سركة م�ساهمة عامة - قد �أقام عليك 
 56725( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ  وحتى 
�ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2019/3/26 �ل�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch2.D.19 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/61 جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه / 1- مانوج باالمبور �يد �تيل جوفيند�ن ناب 2-�م �يه بي �نرنا�سيونال 
للتجارة �لعامة - �س ذ م م جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ موجيلي �ندومويل 
�أق��ام عليك  قد  �بر�هيم �جلرمن   ��سماعيل  ريدي وميثله/علي  ر�ما  �سند�ر  موجيلي 
عليهما  �ملدعي  مع  �ملوقعة  �الإ�ستثمار  �تفاقية  بف�سخ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
�الأول و�لثاين مع �لز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�سامن فيما بينهما مببلغ وقدره 
تاريخ  و�لفائدة 9% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  )6.445.146.69 درهم( 
 2019/4/1 �ملو�فق  �الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  وحتى   2016/2/1
ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 �ل�ساعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/10997  عمايل جزئي             
ذ  م م جمهول حمل   - �ىل �ملدعي عليه/1-�أرو�نا كون�سالتينج منطقة حرة 
�القامة مبا �ن �ملدعي/علي ديلور �يليا�س ماهيدي وميثله/ر��سد عبد�لرز�ق 
حممد تهلك قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية 
وقدرها )59971 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق 2019/3/20 �ل�ساعة 
10.00 �س  بالقاعة Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2329  ا�شتئناف عمايل     
بيوتي  �ن��د  ه��ري  ج��و  ت��و  �ستايل  �سالون  ���س��ده/1-  �مل�ستاأنف  �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �الق���ام���ة مب��ا �ن �مل�����س��ت��اأن��ف/�ل��ه��ام �ل��غ��ف��ويل قد 
عمايل   2018/5786 رق���م  ب��ال��دع��وى  �ل�����س��ادر  ����س��ت��اأن��ف/�حل��ك��م 
�ملو�فق  �الح��د  يوم  لها جل�سه  وح��ددت  بتاريخ 2018/9/2  جزئي 
 ch2.D.18 2019/3/17 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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عربي ودويل

بلد اأمان وت�سامح 
ن��ار حالة  �إط��لق  و�قعة  وفجرت 
م����ن �ل�������س���دم���ة ب����ني ����س���ك���ان بلد 
يندر  و�لت�سامح  باالأمان  معروف 
�الأ�سلحة  با�ستخد�م  �لعنف  فيه 

�لنارية.
ب��ول بيوكانن، وه��و حملل  وق��ال 
�ال�ستخبار�ت  ����س���وؤون  يف  ���س��اب��ق 
جماعات  خ���ط���ر  �إن  و�ل������دف������اع، 
نيوزيلند�  يف  �جل����دد  �ل���ن���ازي���ني 
نيوزيلند�  معروف. وقال الإذ�ع��ة 
جمتمع  ب��ه��ا  “كر�ي�ست�سري�س 
بتميز  ل��ل��م��وؤم��ن��ني  ج�����د�  ن�����س��ط 
هاجم  جمتمع  �الأبي�س..  �لعرق 
ملونة  ب�سر�ت  و�أ�سحاب  الجئني 
مدى  على  خمتلفة  منا�سبات  يف 

�الأعو�م �لع�سرين �ملا�سية«.
و�أ�ساف “هذ� يثبت �أننا ال نعي�س 
�لع�سر  ه���ذ�  يف  ح��م��ي��دة  بيئة  يف 
فريو�س  �أ���س��اب��ن��ا  ل��ق��د  و�الأو�ن. 
�ملوؤمنون  وكان م�سدره  �لتطرف 
ولي�س  �الأب���ي�������س  �ل���ع���رق  ب��ت��م��ي��ز 
�ملجتمع �الإ�سلمي �لذي ��ستهدف 
�ليوم«. وي�سكل �مل�سلمون ما يزيد 
قليل على و�حد باملئة من �سكان 
الإح�سائية  وف���ق���ا  ن���ي���وزي���ل���ن���د�، 
�أك���ر من   ،2013 ���س��درت ع���ام 
دول  مو�ليد  من  �أرباعهم  ثلثة 

�أخرى.
جامعة  ن�سرتها  در��سة  و�أظ��ه��رت 
ف���ي���ك���ت���وري���ا يف ول���ن���ج���ت���ون ع���ام 
للمهاجرين  �لنظرة  �أن   2011
�لقادمني من دول ت�سكنها �أغلبية 
�لنظرة  �إيجابية من  �أقل  م�سلمة 
ل���ل���م���ه���اج���ري���ن �ل�����و�ف�����دي�����ن من 

بريطانيا ومناطق �أخرى.
ب���اأن �خلطاب  و�أف�����ادت �ل��در����س��ة 
كثري�  �أن  �إىل  ي�سري  �الإع���لم���ي 
يف  يثقون  ال  �لنيوزيلنديني  م��ن 
�ملهاجرين �مل�سلمني، بل ورمبا ال 

يحبذون ��ستقبالهم.

•• عوا�سم-وكاالت:

ن���ار على  �إط����لق  �أ���س��ف��ر  �أن  ب��ع��د 
م�سجدين مليئني بامل�سلني، كانو� 
مدينة  يف  �جلمعة  �سلة  ي���وؤدون 
كر�ي�ست ت�سري�س بنيوزيلند�، عن 
�الأق���ل،  ع��ل��ى  �سخ�سا   49 مقتل 
�أ�سخا�س   4 �ل�سلطات  �عتقلت 
هجوم  يف  نا�سفة،  عبو�ت  وفككت 

بد� �أنه خمطط له بعناية.
تفا�سيل  ع���ي���ان  ����س���ه���ود  وروى 
�إطلق  حل��ادث  مرعبة  وم�ساهد 
م�سجدين،  على  �جلماعي  �ل��ن��ار 
و�ل������ذي ي��ع��د �الأك������ر دم���وي���ة يف 

تاريخ نيوزيلند�.
وو�سف �أحد �لناجني من �إطلق 
كيف  �لنور”  “م�سجد  يف  �ل��ن��ار 
رك�س من �أجل �إنقاذ حياته �أثناء 
ق���ال نور  �إذ  �ل��ر���س��ا���س،  �إط����لق 
بد�أ  “عندما  حمزة )54 عاما(: 
�لع�سر�ت  �لنار هربت مع  �إطلق 
خلف  و�خ����ت����ب����اأن����ا  �خل��������ارج  �إىل 
�ل�سيار�ت  م��وق��ف  يف  �ل�����س��ي��ار�ت 

�خللفي للم�سجد«.
�لنار  �إط���لق  “��ستمر  و�أ���س��اف: 
�الأقل”،  ع��ل��ى  دق��ي��ق��ة   15 مل����دة 
�أن �ل�سرطة �قتحمت  �إىل  م�سري� 
حمزة  ور�أى  ب��ع��د،  ف��ي��م��ا  �مل��ب��ن��ى 
�جل�����ث�����ث م����ل����ق����اة ع����ن����د �مل����دخ����ل 
ثم نظر من  للم�سجد.  �الأم��ام��ي 
نو�فذ �مل�سجد ور�أى “�أكو�ما من 

�جلثث«.
وق������ال ح����م����زة، �ل������ذي ج�����اء من 
�لثمانينيات  �أو�ئ�����ل  يف  م��ال��ي��زي��ا 
عام  ي�����س��ت��ق��ر  �أن  ق��ب��ل  ل��ل��در����س��ة 
مذبحة  من  “ُذهل  �إن��ه   ،1998
كانت  ب��ي��ن��م��ا  وحت�����دث  �ليوم”، 
وهو  ب��ال��دم��اء  ملطخة  ملب�سه 
كارثة  “هذه  �جل��رح��ى:  ي�ساعد 
وفق  �أ�سود”،  ي���وم  ل��ن��ي��وزي��ل��ن��د�. 
“هري�لد”  ���س��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت  م���ا 

�ل����ن����ي����وزل����ن����دي����ة. �أم��������ا م����وه����ان 
�إب��ر�ه��ي��م، وه��و و�ح��د من حو�يل 
ي�سلون  ك���ان���و�  ���س��خ�����س   400
�ل���ن���ور، فتحدث  �مل�����س��ج��د  د�خ�����ل 
�لنار  �إطلق  “عندما بد�أ  قائل: 
، وفجاأة  �ملجاورة  �لغرفة  كنت يف 
وجدت �لنا�س يرك�سون من �أجل 

حياتهم«.
من  “�لكثري  يبكي:  وه��و  وت��اب��ع 
كثريون.  وج�����رح  ق��ت��ل��و�  �ل��ن��ا���س 
منت�سف  يف  م��ي��ت��ة  ف��ت��اة  وج����دت 
�أن  �إىل  �إبر�هيم  و�أ�سار  �لطريق«. 
�أ�سدقائه، �لذين كانو� يف �مل�سجد 
�ت�������س���ل���و� به  �الآخ�������ر يف ل���ي���ن���وود 

عملية  هناك  �إن  �ل�سرطة  وقالت 
م�سجد  يف  ث���ان���ي���ة  ن�����ار  �إط�������لق 
رئي�سة  ك�����س��ف��ت  ح��ي��ث  ل���ي���ن���وود، 
على  �أ���س��خ��ا���س   10 �أن  �ل�����وزر�ء 

�الأقل قتلو� هناك.
�لنار �جلماعية  �إطلق  وعمليات 
للغاية،  ن���ادرة  تعد  نيوزيلند�  يف 
�أك��ره��ا دم��وي��ة يف �لتاريخ  وك��ان 
�أر�م�������و�ن�������ا  ب����ل����دة  �حل�����دي�����ث يف 
عندما   ،1990 ع���ام  �ل�����س��غ��رية 
�لنار،  ج��ر�ي  ديفيد  �مل�سلح  �أطلق 
مع  ن��ز�ع  بعد  �سخ�سا   13 وقتل 

�أحد �جلري�ن.

�ل�سارع  �إىل  خ���ارج���ا  ي�����س��ري  ث���م 
�أ�سخا�س  على  �لنار  يطلق  حيث 
وميكن  �لر�سيف.  على  ي�سريون 
م�سافة  على  �أطفال  �سر�خ  �سماع 
جللب  �سيارته  �إىل  ع��ودت��ه  ل��دى 

بندقية �أخرى.
�أخرى  م��رة  �مل�سلح  يعود  وبعدها 
ما  ي���رق���د  ح���ي���ث  �مل�������س���ج���د،  �إىل 
على  ���س��خ�����س��ا   24 ع���ن  ي��ق��ل  ال 
و�إطلقه  عودته  وعقب  �الأر����س، 
�إىل  يعود  �م��ر�أة هناك  �لنار على 
�سيارته، ويردد عبارة �إرهابية عن 
�سيارته،  يقود  ثم  جهنم”،  “نار 

وينقطع �لت�سجيل.

قائلني �إن �إطلق �لنار وقع هناك 
يف نف�س �لوقت.

�سويف  �أخ���������ربت  ج���ان���ب���ه���ا،  م�����ن 
�أن  �ل�سحيفة  ع��ام��ا(   19( ن��ريز 
ي�سرخ  وه��و  بها  �ت�سل  �سديقها 
�ساقه  ناري يف  �أ�سيب بطلق  باأنه 
وكان يف حالة ه�ستريية. لقد كان 
�أع����د�د كبرية  �إن  ي�����س��رخ وي��ق��ول 

�لنا�س قتلو� ثم �نتهى �خلط«.
كر�ي�س  �سكان  �أح��د  �أي�سا  وروى 
ت�سري�س �أن �سمع �إطلق نحو 40 
ر�سا�سة، وهرع مع 3 من زملءه 
مل�ساعدة �أحد �لفارين من �ملذبحة 
�إىل منزله مل�ساعدته بعد �إ�سابته 

ب��ط��ل��ق ن�����اري يف ����س���اق���ه، وق����ال: 
و�ل�سرطة  ب��االإ���س��ع��اف  “�ت�سلنا 

و�سغطت على �جلرح«.
رحيمي  ذه���ب  �آخ����ر،  م�سهد  ويف 
�سلة  الأد�ء  ع��ام��ا(   39( �أح��م��د 
�جلمعة يف م�سجد �لنور مع �بنه 
)11 عاما( كما يفعل كل �أ�سبوع، 
وتقول زوجته، �أزيل، �إنها تنتظر 
تعرف م�سريه،  �أن  �ل�سرب  بفارغ 
�إال �أنها تلقت مكاملة من �سديقتها 
�أن  ي��ع��ت��ق��د  ل��ك��ن  �آم�����ن،  �ب��ن��ه��ا  �أن 
وقت  �مل�سجد  د�خ��ل  ك��ان  رحيمي 

�إطلق �لنار.
�أن  الأزي���ل  �سديقتها  و�أو���س��ح��ت 

�مل�سجد  �بنها كان يلعب يف خ��ارج 
�لنار،  �إط��لق  عندما �سمع �سوت 
�مل�سلني و�قتاده  �أحد  فاأم�سك به 

�إىل �ملنزل �ملجاور.

دقيقتان من الرعب
�أن  يبدو  م�سور  ت�سجيل  و�أظ��ه��ر 
ب��ث��ه ح��ي��ا، �لهجوم  �ل��ن��ار  م��ط��ل��ق 
بتفا�سيله �ملرعبة. يق�سي �مل�سلح 
�مل�سجد  د�خل  دقيقتني  �أكر من 
وه���و ي��ط��ل��ق �ل��ن��ار ع��ل��ى �مل�سلني 
�لفزعني مرة بعد �أخرى، و�أحيانا 
�أ�سخا�س  �لنار على  �إطلق  يعيد 

�أطلق عليهم �لنار من قبل.

•• عوا�سم-وكاالت:

د�ن قادة دول �لعامل ب�سدة �لهجوم 
مدينة  م�سجدي  ع��ل��ى  �ل��دم��وي 
كر�ي�ست�سري�س يف نيوزيلند� �أثناء 
�سلة �جلمعة، �لذي ر�ح �سحيته 
و�إ�سابة  �الأق��ل،  على  قتيًل،   49

�لع�سر�ت.
و�أد�نت �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
ب��اأ���س��د �ل��ع��ب��ار�ت ح��ادث��ة �إط���لق 
�إد�نة �الإرهاب  �لنار، م�سددة على 
ب��ك��ل �أ���س��ك��ال��ه و����س���وره و�أي�����اً كان 
م�سدره، و�أكدت على �أن �الإرهاب 
�أكدت  ل��ه وال وط���ن، كما  دي��ن  ال 
على موقفها �لد�عي �إىل �سرورة 

�حر�م �الأديان.
�هلل  ع���ب���د  �الأردن  م���ل���ك  وغ������رد 
�لب�سعة،  “�ملذبحة  قائًل:  �لثاين 
يوؤدون  م�سلني  ��ستهدفت  �ل��ت��ي 
م�سجدين  يف  �آم��ن��ني  ع��ب��اد�ت��ه��م 
ب�����ن�����ي�����وزي�����ل�����ن�����د�، ه�������ي ج����رمي����ة 
توحدنا  وم��وؤمل��ة  �سادمة  �إرهابية 
�لتطرف  حماربة  يف  لل�ستمر�ر 
و�ل��ك��ر�ه��ي��ة و�الإره�������اب �ل����ذي ال 

دين له.
�لرئي�س  �أع�������رب  ج���ان���ب���ه،  وم�����ن 
�ل��رو���س��ي ف��لدمي��ري ب��وت��ني، عن 
نيوزيلند�  وزر�ء  لرئي�سة  تعازيه 
على  �الإره��اب��ي  �لهجوم  ب�سحايا 

�مل�سجدين.

عرب بني �سحايا الهجوم االإرهابي يف نيوزيلندا
•• عوا�سم-وكاالت:

�لهجوم  يف  �لعرب  �ل�سحايا  من  ع��دد  �سقوط  �الأول��ي��ة،  �ملعلومات  �أظهرت 
�الإرهابي �لذي ��ستهدف م�سجدين يف نيوزيلند�، مما �أ�سفر عن مقتل 49 

�سخ�سا على �الأقل.
وقال �ل�سفري �لفل�سطيني لدى �أ�سر�ليا ونيوزيلند�، عزت عبد �لهادي، �إن 
�ملعلومات �الأولية ت�سري �إىل مقتل و�إ�سابة عدد من �لفل�سطينيني يف �لهجوم 

�لذي ��ستهدف م�سجدين يف مدينة كر�ي�ست ت�سريت�س �لنيوزيلندية.
و�أ����س���ح ع��ب��د �ل���ه���ادي، �ل�����س��ف��ري غ��ري �مل��ق��ي��م يف ن��ي��وزي��ل��ن��د� ب���اأن “�جلالية 
�لفل�سطينية �أبلغته با�ست�سهاد مو�طن فل�سطيني على �الأقل، و�إ�سابة عدد 
�جلهات  مع  �ت�ساالتها  تتابع  “�ل�سفارة  �أن  و�أ���س��اف  �لهجومني«.  يف  �آخ��ر 
ما  وفق  ر�سمية”،  وبيانات  للح�سول على معلومات  نيوزلند�  �ملخت�سة يف 

�وردت وكالة �الأنباء �لر�سمية �لفل�سطينية “وفا«.
�لهجوم  قتل يف  �أردنيا  �أن  �الأردن��ي��ة   �خلارجية  وز�رة  �أعلنت  ومن جانبها، 

و�أ�سيب خم�سة �آخرين، وفق ما �أورد مر��سلنا يف عّمان. 
�أردنيني  وج��ود مو�طنني  �سابق  وق��ت  �أك��دت يف  �الأردن��ي��ة  وكانت �خلارجية 

�سمن �مل�سابني بالهجوم.
�سفيان  �ل�سفري  �الأردن���ي���ة،  �خل��ارج��ي��ة  يف  �لعمليات  م��رك��ز  م��دي��ر  و�أو���س��ح 
لدى  �أي�سا  �ملعتمدة  �أ�سر�ليا  يف  �الأردن��ي��ة  و�ل�سفارة  �ل���وز�رة  �أن  �لق�ساة، 
�حلكومة �لنيوزلندية، يتابعان �الت�ساالت مع �جلهات �ملخت�سة يف نيوزلند� 
حول  �لتحقيقات  ومتابعة  و�حتياجاتهم،  �مل�سابني  حالة  على  للطمئنان 
�حلادث. ون�سرت �سحيفة “�لغد” �الأردنية �سورة �ملو�طن �الأردين، و�سيم 
�ل�ساطي �سر�غمة، �لذي �أ�سيب هو و�بنته يف �العتد�ء �الإرهابي، وقالت �إنه 
�سافر �إىل نيوزيلند� قبل 5 �سنو�ت، حيث يعمل هناك حلقا. و�أو�سحت �أن 

و�سيم �أ�سيب ب� 4 ر�سا�سات و�بنته 3 وحالتهما حرجة.
مو�طنا  �أن  �سابق  وق��ت  يف  �أعلنت  نيوزيلند�،  يف  �ل�سعودية  �ل�سفارة  وك��ان 
“مت  �أن��ه  �لنار، مو�سحة  �إط��لق  بجروح طفيفة يف عملية  �أ�سيب  �سعوديا 

�الطمئنان على �سحته و�سلمته«.

تنظيم د�ع�س �الإرهابي و�لقاعدة 
�أد�ن  ج���ه���ت���ه،  وم�����ن  �ل�����دم�����وي. 
للمجتمعات  �ل���ع���امل���ي  �مل��ج��ل�����س 
�لذي  �الإره��اب��ي  �لهجوم  �مل�سلمة 
��ستهدف �مل�سجدين يف نيوزيلند�، 
موؤكد�ً يف بيان له، �أن “��ستهد�ف 
دور  يف  ل���لأب���ري���اء  �الإره����اب����ي����ني 
�ل���ع���ب���ادة يف �ل���ع���امل ي��ث��ب��ت مدى 
�مل��ت��ط��رف �لكاره  �ل��ف��ك��ر  خ��ط��ورة 
ك��ل �لقيم  ل��لآخ��ر و�ل���ذي ين�سف 
�سرورة  �إىل  د�ع��ي��اً  �الإن�سانية”، 
حت�����س��ني �مل��ج��ت��م��ع��ات م���ن خطر 

هذ� �لفكر.
وزي�����رة  ق���ال���ت  �إن���دون���ي�������س���ي���ا  ويف 
�خل���ارج���ي���ة ري��ت��ن��و م���ر����س���ودي يف 
ب�سدة  �إن��دون��ي�����س��ي��ا  “تدين  ب��ي��ان 
ه��ذه خا�سة  �لنار  �إط��لق  عملية 
يف م��ك��ان ل��ل��ع��ب��ادة و�أث���ن���اء �سلة 

�جلمعة«.
ونقلت عنها و�سائل �إعلم يف وقت 
�إندوني�سيني   6 �إن  قولها  �سابق 
وقع  حينما  �مل�سجد  د�خ��ل  ك��ان��و� 
�لهجوم ومتكن 3 من �لفر�ر وال 
يعرف م�سري �لثلثة �الآخرين«.

ويف م��ال��ي��زي��ا، ق����ال زع���ي���م �أك���رب 
ح��زب يف �الئ��ت��لف �حل��اك��م، �أنور 
ماليزياً  “مو�طناً  �إن  �إب��ر�ه��ي��م 
و�سفه  �ل��ذي  �لهجوم  يف  �أ�سيب 
تو�جه  �����س����ود�ء  “ماأ�ساة  ب����اأن����ه 

�الإن�سانية و�ل�سلم �لعاملي«.

�لدماء �ملع�سومة، يجب �أن يكون 
ج��ر���س �إن����ذ�ر ع��ل��ى ���س��رورة عدم 
�لت�ساهل مع �لتيار�ت و�جلماعات 
�لعن�سرية �لتي ترتكب مثل هذه 

�الأعمال �لبغي�سة.
�الأزه���ر ببذل مزيد من  وط��ال��ب 
�لتعاي�س  ق��ي��م  ل���دع���م  �جل���ه���ود 
�الإيجابي  و�الن��دم��اج  و�لت�سامح 
�أبناء �ملجتمع �لو�حد، بغ�س  بني 

�لنظر عن �أديانهم وثقافاتهم«.
�ل��ع��امل �الإ�سلمي  ود�ن���ت ر�ب��ط��ة 
�أي�������س���اً �ل��ع��م��ل��ي��ة �الإره����اب����ي����ة يف 
بالعمل  وو����س���ف���ت���ه  �مل�����س��ج��دي��ن 
�ل���ربب���ري �ل�����ذي مي���اث���ل �إره�����اب 

بالهجوم  �لرو�سي  �لرئي�س  وندد 
قائًل �إن “�لهجوم على مو�طنني 
�ل�سلة،  الأد�ء  جتمعو�  م�ساملني 
�ملعتدين”،  وح�سية  م��دى  يظهر 
�لعقاب  �أ����س���د  ب����اإن����ز�ل  م��ط��ال��ب��اً 

مبنفذي �جلرمية.
ف��ي��م��ا �أع����رب����ت رئ��ي�����س��ة �ل������وزر�ء 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة ت���ريي���ز� م����اي عن 
تعازي �ململكة �ملتحدة لنيوزيلند�، 
“نيابة  با�سمها:  بيان  يف  وكتبت 
باأحر  �أبعث  �ملتحدة،  �ململكة  عن 
�ل���ت���ع���ازي ل�����س��ع��ب ن��ي��وزي��ل��ن��د� يف 
�سحايا �العتد�ء �الإرهابي �ملروع، 
و�أع������رب ع���ن م��و����س��ات��ن��ا جلميع 

�لعنف  ه�����ذ�  م����ن  �مل���ت�������س���رري���ن 
�ملقزز«.

�الأملانية  �مل�����س��ت�����س��ارة  و�أع�����رب�����ت 
�أجنيل مريكل �أي�ساً عن تعازيها 
يف ���س��ح��اي��ا �ل���ه���ج���وم �الإره����اب����ي 
�ل�����ذي ����س��ت��ه��دف م�����س��ج��دي��ن يف 

نيوزيلند�.
ب��ا���س��م مريكل،  �مل��ت��ح��دث  وك��ت��ب 
عنها  ن���ق���ل  ز�ي���������ربت،  ���س��ت��ي��ف��ن 
�ل������ي������وم �جل����م����ع����ة ع����ل����ى م���وق���ع 
“توير”:  �الجتماعي  �لتو��سل 
�الأنباء  ك��ب��رية  ب�����س��دم��ة  “�أتابع 
�أ�ساطر  ك��ر�ي�����س��ت�����س��ري���س..  م���ن 
على  �حل�������زن  �ل���ن���ي���وزي���ل���ن���دي���ني 

تعر�سو�  �ل����ذي����ن  م���و�ط���ن���ي���ه���م 
�سلوتهم  �أد�ء  خ���لل  ل��ل��ه��ج��وم 
وُقتلو�  م�����س��اج��ده��م،  يف  ب�����س��لم 

بد�فع �لكر�هية �لعن�سرية«.
و�أد�ن زعماء �سيا�سيون ودينيون يف 
�لعامل �الإ�سلمي و�قعتي �إطلق 
�لنار يف �مل�سجدين، وقال بع�سهم 
�إن “مو�طنني من دولهم كانو� يف 

�مل�سجدين وقت �لهجوم«.
وندد �الأزهر �ل�سريف يف �لقاهرة 
“هجوم  ب��اأن��ه  وو���س��ف��ه  بالهجوم 
�إره���اب���ي م����روع، م�����س��دد�ً ع��ل��ى �أن 
ذل��ك �ل��ه��ج��وم �الإج���ر�م���ي، �لذي 
و�سفك  �هلل  ب��ي��وت  ح��رم��ة  �نتهك 

�أدنى  ل��دي  لي�س  الأن��ه  باجلامعة، 
�هتمام بالد�ر�سة يف �جلامعات”، 
و�أ���س��اف �أن��ه رج��ل ع��ادي ق��رر �أن 
م�ستقبل  ل�سمان  موقفا  “يتخذ 

�سعبي«. 
“�إن  وق��ال يف ح�سابه على توير 
���س��دم��ة م��ا ب��ع��د �أف��ع��ايل �سيكون 
�ل�سنو�ت  يف  ت���د�ع���ي���ات���ه���ا  ل���ه���ا 
�ل�سيا�سي  �خلطاب  وعلى  �ملقبلة، 
من  ج��و�  و�ستخلق  و�الج��ت��م��اع��ي 
�خلوف، و�لتغيري وهو �ملطلوب«.

و�حتوت �سفحته على توير على 
�سور ملخازن ذخرية، نق�س عليها 
يف  مب��ا  مبعرة،  بطريقة  �أ�سماء 
�لقتلة  �ث��ن��ني م���ن  �أ���س��م��اء  ذل���ك 
�ملهاجرين  ����س��ت��ه��دف��و�  �ل���ذي���ن 

و�مل�سلمني.
�سد  مثرية  تغريد�ت  �سمت  كما 
�مل�سلمني ومعدل �لوالد�ت بينهم، 
جماعية  “�إبادة  ع���ن  و�أح����ادي����ث 
وك��ذل��ك ع��ن ع��دد من  للبي�س” 

�لهجمات �الإرهابية.
وق��������ال ت�������ار�ن�������ت، �ل��������ذي �أع����ل����ن 
�إنه  �لنار  �إط��لق  عن  م�سوؤوليته 
للتخطيط  ن��ي��وزي��ل��ن��د�  �إىل  ج���اء 
ملا  وفقا  �لهجوم،  على  و�لتدريب 

ذكرته “رويرز«.
و�أ����س���اف �أن����ه مل ي��ك��ن ع�����س��و� يف 
للعديد  ت��ربع  لكنه  منظمة،  �أي 
وتفاعل  �لقومية  �جلماعات  من 
مبفرده  ت�سرف  �أن��ه  رغ��م  معها، 

ومل تاأمره �أي جماعة بالهجوم.

•• عوا�سم-وكاالت:

�عتقلت �ل�سلطات �لنيوزيلندية 3 
رجال و�مر�أة على خلفية �لهجوم 
كر�ي�ست  يف  م�������س���ج���دي���ن  ع���ل���ى 
�جلمعة،  ب��ن��ي��وزي��ل��ن��د�  ت�سريت�س 
و�لذي �أ�سفر عن مقتل ما ال يقل 
عن 40 �سخ�سا بح�سب معلومات 

�أولية.
وبث �أحد �مل�سلحني عملية �لقتل 
يف م�سجد �لنور، �لو�قع يف مدينة 
نيوزيلند�،  ت�سريت�س يف  كر�ي�ست 
ب��و����س��ط��ة ك���ام���ري� غ���و ب���رو على 
�الجتماعي  �ل���ت���و�����س���ل  م���وق���ع 
في�سبوك، بح�سب م�سادر عديدة، 
�أ�سارت �أي�سا �إىل �أن �حل�ساب على 

��سمه  ل�سخ�س  ي��ع��ود  في�سبوك 
برينتوت تار�نت.

وع��رف عن ت��ار�ن��ت �أن��ه �أ�سر�يل 
بيانا  ون�سر  بريطانيني،  الأبوين 
ونو�ياه  معتقد�ته  ح���ول  م��ث��ري� 
�أو  ����س���ف���ح���ة،   94 م����ن  ي���ت���األ���ف 
بح�سب  كلم�������ة،  �أل������ف   16 نحو 
�سن  ذي  �سحيف������ة  ذك����رت  م���ا 

�لربيطانية.
من  �ل��ب��ال��غ  ت���ار�ن���ت،  �أن  ويعتقد 
�ملعادين  من  عام���������ا،   28 �لعمر 
للمهاجرين، حي�ث عرب يف ح�سابه 
ع���ل���ى ت����وي����ر، ع����ن غ�����س��ب��ه من 
�لذي������ن  �مل�س�������لمني”  “�لغ������ز�ة 

يحتلون �الأر��سي �الأوروبية.
بتفوق  �أي�����س��ا  ي���وؤم���ن  �أن  وي���ب���دو 

�الأب���ي�������س، ح��ي��ث يعترب  �ل���ع���رق 
�ل���رئ���ي�������س �الأم������ريك������ي دون����ال����د 
�لبي�ساء  للهوية  “رمز�  ت��ر�م��ب 
من  �ل����رغ����م  ع���ل���ى  �ملتجددة”، 
�أو  �سيا�سة  �سانع  يعتربه  ال  �أن���ه 
زعيما، بح�سب ما ذكرت �سحيفة 

“نيويورك بو�ست” �الأمريكية.
باأنه  بنف�سه  تار�نت معرفا  وكتب 
�أ�سرة  م��ن  ع����ادي  �أب��ي�����س  “رجل 
�لعاملة  �لطبقة  م��ن  �أ���س��ر�ل��ي��ة 
و�ل����دي  �مل����ت����دين..  �ل���دخ���ل  ذ�ت 
�أيرلندية  ��سكتلندية  �أ�سول  من 

و�إجنليزية.. 
ك��ان��ت ط��ف��ول��ت��ي ع��ادي��ة م��ن دون 
م�������س���اك���ل ك�����ب�����رية.. ل���ي�������س ل���دي 
�هتمام كبري بالتعليم ومل �ألتحق 

الهجوم يقو�ش �سمعتها كبلد اأمان وت�سامح 

مذبحة نيوزيلندا.. �سهود يروون حلظات املوت والرعب

ا�ستنكار عاملي وا�سع ملجزرة م�سجدي نيوزيلندا

ماذا نعرف عن قاتل »كراي�ست ت�سريت�ص« حتى االآن؟

منتخب بنغاد�ص للكريكيت ينجو من جمزرة نيوزيلندا  
�أبقينا روؤو�سنا منخف�سة  8 و10 دقائق.  “بقينا يف �حلافلة بني  و�أردف 
يف حال �طلق �لنار )باجتاهنا(«. و�أ�ساف م�سهود “�أدركنا يف وقت الحق 
�أن �رهابيني ميكن �أن يخرجو� ويهاجموننا جميعنا يف �حلافلة وقد يقع 

حادث كبري. ثم قررنا جميعا مغادرة �حلافلة«.
ون�سر مر��سل للكريكيت يف بنغلد�س لقطات للعبني �ملذهولني مي�سون 

ب�سرعة من مكان �حلادث على وقع �سفار�ت �النذ�ر ل�سيار�ت �ل�سرطة.
�ن  بنغلد�س  يف  �لكريكيت  جمل�س  با�سم  �ملتحدث  يون�س  ج��لل  وق��ال 

دم” لكنه �آمن و�أُمر بالبقاء يف �لفندق. �لفريق “�سُ
وقال يون�س لوكالة فر�ن�س بر�س “هم �آمنون لكنهم م�سدومون نف�سيا. 

طلبنا من �لفريق �لبقاء يف �لفندق«.
وو�سف �ل�سارب �الفتتاحي متيم �إقبال جناة �لفريق بال�”خميفة” فيما 
�أبد�  نريد  ال  للغاية...  حمظوظون  “نحن  رحيم  م�سفيكور  زميله  غرد 

•• كراي�ست ت�سري�س-اأ ف ب:

كر�ي�ست  مدينة  م�سجد  جم��زرة  من  للكريكيت  بنغلد�س  منتخب  جنا 
ت�سري�س �لنيوزيلندية بعد ح�سول �العتد�ء قبل دقائق قليلة من و�سوله 

الأد�ء �سلة �جلمعة، بح�سب ما قال متحدث با�سم �لفريق.
وو�سف خالد م�سهود كيف كان �لفريق يف طريقه �ىل م�سجد �لنور قبل 
ياردة   50 بعد  كنا على  �مل�سجد.  ر�أينا  “كنا قريبني ج��د�،  بدء �العتد�ء 

)نحو 45 مر�( تقريبا. �أعتقد �أننا حمظوظون جد�«.
�ساهدو�  �لبنغلد�سي  �لفريق  و�د�ري��ي  17 العبا  نحو  �ن  وتابع م�سهود 
كاأنه  �الأم���ر  “بد�  �مل�سجد  م��ن  يخرجون  ب��ال��دم��اء  م�سرجني  �أ�سخا�سا 
�أ�سخا�سا  ر�أينا  �الأف��لم. من �حلافلة  �سريط فيديو، وكما نرى عادة يف 

يخرجون من �مل�سجد«.

روؤية هذه �الأمور حتدث مرة �أخرى.. �سلو� الأجلنا«.
�لفريق  �ن  ب��ن��غ��لد���س  يف  �لكريكيت  جمل�س  م��ن  ح�سن  ن��ظ��م��ول  وق���ال 
كر�ي�ست  )يف  �الأمنية  “�لرتيبات  �أمنية  �سمانات  دون  من  ي�سافر  لن 
نذهب، ال  �ينما  بل  هنا فقط،  لي�س  نقدمه.  بعيدة عما  كانت  ت�سري�س( 

نح�سل على حماية كافية«.
رماة  م��ن  “جنو�  ���س��ان��در����س��ي��ك��ار�ن  �سرينيفا�س  �ملحللني  ك��ب��ري  ون�����س��ر 

ن�سطني!!! �لقلوب تخفق و�لذعر يف كل مكان!!«.
وكانت مبار�ة بنغلد�س �لثالثة و�الخرية يف جولتها يف تي�سيت كريكيت 
بعد  تلغى  �أن  قبل  نيوزيلند�  �سد  ت�سري�س  كر�ي�ست  يف  �ل�سبت  م��ق��ررة 

�ملجزرة.
وفيما تدفقت �لتعازي لل�سحايا وعائلتهم، قال العب �رتكاز نيوزيلند�، 
ون�سر فيديو موؤثر  “قلبي يعت�سر”  بيل وليام�س  �مللتزم، �سوين  �مل�سلم 

على مو�قع �لتو��سل �الجتماعي.
قال وهو مي�سح دموعه “�ن �ساء �هلل يذهب كل من قتل �ليوم �ىل �جلنة... 

يحزنني كثري� �أن يح�سل هذ� �الأمر يف نيوزيلند�«.
فريق  مع  لعب  �ل��ذي  كارتر  د�ن  �ل�سابق  نيوزيلند�  منتخب  جنم  وغ��رد 
كر�ي�ست  يف  للجميع  �حل��ب  “�أر�سل  ت�سري�س  كر�ي�ست  يف  ك��رو���س��اي��درز 

ت�سري�س �الآن«.
“كر�ي�ست  حاليا  �ل��ع��امل  بطولة  لقب  حامل  نيوزيلند�  منتخب  وغ��رد 

ت�سري�س، نقف معك يف هذ� �لوقت«.
ووقف العبون دقيقة �سمت يف دربي نيوزيلند� بني ت�سيف�س وهاريكاينز، 
ب�”�ل�سادمة  �مل��ج��زرة  ك��وه��ل��ي  ف���ري�ت  �ل��ه��ن��د  ق��ائ��د منتخب  ك��م��ا و���س��ف 

و�ملاأ�سوية«.
“هذ�  �ل�سابق عمر�ن خان  �لكريكيت  باك�ستان وجنم  رئي�س وزر�ء  وغرد 
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رئي�ص الوزراء ال�سيني
 يعد باإ�ساحات اقت�سادية 

•• بكني-وكاالت:

قال رئي�س �لوزر�ء �ل�سيني، يل كه ت�سيانغ، �م�س �جلمعة، �إن �لتخفي�سات �ل�سريبية وحت�سني ظروف �ل�سركات، 
هي رد �ل�سني على تباطوؤ �القت�ساد �لعاملي، ووعد ب� “�إ�سلحات من �حلجم �لثقيل” لتعزيز �القت�ساد.

�الإقر��س  �إىل  تلجاأ  ل��ن  �ل�سني  �إن  �ل�سنوية  �لربملانية  �جلل�سة  ختام  يف  �سحايف  م��وؤمت��ر  خ��لل  يل  و�أ���س��اف 
�تخاذ  بالتاأكيد نريد  “نحن  �لنمو. وتابع:  �ل�سوق لتوليد  “تن�سيط”  �قت�سادها، بل تريد  و�ال�ستثمار لدعم 
�إجر�ء�ت قوية لنو�جه �ل�سكوك �ملت�ساعدة �لتي نو�جهها هذه �لعام«. وذكر يل �أن �لتخفي�سات �ل�سريبية مبا يف 
ذلك �سريبة �لقيمة �مل�سافة يف عمليات �لت�سنيع مبقد�ر ثلث نقاط مئوية �إىل %13 هي من بني �لتد�بري 

�لتي تهدف �إىل دفع �لنمو لهذ� �لعام.

اأجور الن�ساء اأقل من الرجال بـ21 % يف اأملانيا 
•• برلني-وكاالت:

ظلت �لفجوة بني �أجور �لرجال و�لن�ساء يف �أملانيا ثابتة يف 2018 مقارنًة مع �لعام �ل�سابق وبلغ متو�سط �أجر 
�لفيدر�يل  �ملكتب  ي��ورو(، بح�سب  �لرجل )21.60  %21 عن  بانخفا�س  ي��ورو،   17.09 �ل�ساعة  �مل��ر�أة يف 

للإح�ساء.
للمنا�سب  منهن  قليل  ع��دد  ويبلغ  منخف�سة  �أج��ور  ذ�ت  قطاعات  يف  يعملن  �لن�ساء  �أن  �إىل  �لفجوة  وترجع 

�الإد�رية.
ووفقاً لبيانات �ملكتب، فاإن %47 من �لعاملت �الأملانيات يف 2017 عملن بدو�م جزئي يف مقابل %9 من 

�لرجال فقط.
و�أرجع عدد كبري من �لن�ساء عملهن بدو�م جزئي �إىل �حلاجة لرعاية �الأطفال و�لتز�مات �أ�سرية و�سخ�سية 
�أخرى. �أما �لعدد �الأكرب من �لرجال �لذي يعملون بدو�م جزئي فقالو� �إنهم يفعلون ذلك للح�سول على وقت 

كاٍف للدر��سة �أو �حل�سول على تدريب �إ�سايف.

بوينغ« اأمام حتدي ترميم �سورتها بعد الكارثة 

يف �الأي�����ام �ل��ث��لث��ة �الأخ�����رية على 
م��ع��ظ��م ق���ن���و�ت �ل��ت��ل��ف��زي��ون حول 
�لعامل، خا�سًة بعد دعو�ت ملقاطعة 
737 ماك�س �نت�سرت على مو�قع 
وت�ساعد  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����س��ل 
ويقول  ط���ائ���ر�ت���ه���ا،  يف  �ل�����س��ك��وك 
“�سيرتب  م�����ريل�����وزو:  م��ي�����س��ال 
فيهم  بالثقة  �لنا�س  �إق��ن��اع  عليهم 

من جديد«.

•• وا�سنطن-وكاالت:

م���ن حت��ط��م طائرة  �أي������ام   4 ب��ع��د 
 ”8 م����اك���������س   737 “بوينغ 
بحياة  �أودى  �ل������ذي  �الأث���ي���وب���ي���ة 
منع  �إىل  و�أدى  ���س��خ�����س��اً   157
بوينغ  �سركة  جتد  عاملياً،  حتليقها 
�لتحرك  ع���ل���ى  جم������ربًة  ن��ف�����س��ه��ا 
ب�سبب  �ملت�سررة  �سورتها  وترميم 

�لكارثة.
دونالد  �الأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  وق���رر 
ت����ر�م����ب، �أخ��������ري�ً ت��ع��ل��ي��ق ط����ري�ن 
و”737   ”8 م���اك�������س   737“
�أي�������ام م����ن من  9” ب���ع���د  م���اك�������س 
وبرر  و�ل�سيا�سي،  �لدويل  �ل�سغط 
�سلمة  “نويل  ب���ال���ق���ول  ق�������ر�ره 
�الأمريكيني وجميع �لركاب �أولوية 

مطلقة«.
ويتما�سى �لقر�ر مع قر�ر�ت �لدول 
خا�سًة  و�الآ����س���ي���وي���ة،  �الأوروب�����ي�����ة 
�لطري�ن  �أ����س���و�ق  �أ����س���رع  �ل�����س��ني، 
�أغلقت  �ل����ب����ور�����س����ة،  ويف  من��������و�ً، 
ب�  �رت��ف��اع  على  �أم�����س  بوينغ  �أ�سهم 
 11% خ�سرت  بعدما   0.46%
ما  �أي  �ل�سابقتني،  �جلل�ستني  يف 
27 م��ل��ي��ار دوالر  ي�����س��اوي ح���و�يل 

من قيمتها �ل�سوقية.
عن  �الإج����اب����ة  �الآن  ب��وي��ن��غ  وع���ل���ى 
�ل���ع���دي���د م���ن �الأ����س���ئ���ل���ة، و�أول����ه����ا، 
 737“ جتميد  �سيدوم  متى  �إىل 
ماك�س” �لتي متّثل %78 تقريباً 
من �سجّل طلباتها، 5826 طائرة 

حالياً؟.
�أنه”�أمر  ح��ك��وم��ي  م�����س��در  و�أك�����د 
م�سيفاً �أن بوينغ بد�أت  جمهول”، 

بالفعل �لعمل على �إيجاد حل.
�الأثيوبية،  �خلطوط  كارثة  وقبل 
 737 “بوينغ  ط���ائ���رة  حت��ّط��م��ت 
ل�سركة  ت����اب����ع����ة   ”8 م����اك���������س 
يف  �الأن��دون��ي�����س��ي��ة  �إير”  “اليون 
يف  �ملا�سي  �الأول(  �أكتوبر)ت�سرين 

كارثة قتل فيها 189 �سخ�ساً.
�لتحقيق  ع��ن��ا���س��ر  �أول  وب���ي���ن���ت 
نظام  يف  خ���ل���ل  وج�������ود  �ح����ت����م����ال 
�إىل  �لذي يهدف  تثبيت �لطري�ن، 
فقد�ن  �أي  �لطائرة،  �نهيار  جتنب 
با�سم  �مل��ع��روف  عليها،  �ل�سيطرة 
تعزيز  ن��ظ��ام  �إ�س”  �إي����ه  ���س��ي  “�أم 
خ�سائ�س �ملناورة، و�لذي قد يكون 

�سبب حتطم �لطائرة �الأثيوبية.
�لعهد،  ح��دي��ث  �مل���ذك���ور  و�ل��ن��ظ��ام 
 737“ ل��ط��ائ��رة  خ�سي�ساً  مم  �سُ

ويو�سح حتليل م�سرف غولدمان 
ما  ي�سّكل   737 ط��ر�ز  �أن  �ساك�س 
ن�سبته %90 من جممل �سحنات 
�لعام،  لهذ�  �ملقررة  بوينغ  طائر�ت 
رقم  م���ن   33% ي�����س��اوي  م���ا  �أي 
�الأرب�������اح  م����ن  و70%  �أع���م���ال���ه���ا 
�ملدين  �لطري�ن  لق�سم  �لت�سغيلية 
جهته  من  ينتظر  وال  �ل�سركة.  يف 
“�إير  �سركة  من  مريلوزو  مي�سال 
موقتاً  بوينغ  توقف  �أن  �إن�سايت” 
�إنتاج 737 ماك�س، لكن ي�سكك يف 
�ل�سركة بخطتها ت�سريع  �أن ت�سرع 
�إىل  52 طائرة  �الإنتاج من  وترية 

57 طائرة بال�سهر.
�إنتاج  بوينغ  و��سلت   ،2013 ويف 
بعد جتميدها  787 درمي الي��ر، 
ب�سبب �حلر�ئق يف بع�س طائر�تها، 
من  �سحنات  ت�سليم  �أوق��ف��ت  لكنها 
 4 �لتجميد  و��ستمر  �لطر�ز،  هذ� 
“�سيكون  مريلوزو  و�عترب  �أ�سهر، 
مطار�ت  �إي���ج���اد  �ل�������س���روري  م���ن 
على  و�سيكون  �لطائر�ت،  لتخزين 
�سركات  تعوي�س  �سك  دون  بوينغ 
�ل���ت���ي ���س��ت�����س��ط��ر �إىل  �ل�����ط�����ري�ن 
ماك�س،   737 ط��ائ��ر�ت  ����س��ت��ب��د�ل 
و�سيكون من �ل�سروري �ال�ستمر�ر 

حمركات  حت��م��ل  الأن���ه���ا  ماك�س” 
�أثقل من  حمركات �جليل �ل�سابق 
�إد�رة  وط��ل��ب��ت   ،737 ل���ط���ائ���ر�ت 
�الأمريكية  �ل����ف����در�يل  �ل���ط���ري�ن 
�لنظام،  ذل���ك  ت��ع��دي��ل  ب��وي��ن��غ  م��ن 
وحت��دي��ث دل��ي��ل �ل��ت��ح��ل��ي��ق، وطرق 

تدريب �لطيارين.
وبح�سب حتليل ملجموعة غولدمان 
كانت  “�إذ�  �الأم���ري���ك���ي���ة،  ���س��اك�����س 
�مل�����س��ك��ل��ة حم�����س��ورة ف��ق��ط بتغيري 
�أن يتم  �مل��ف��ر���س  ب��رجم��ي، ف��م��ن 
�أقل  �سيكون  و�حل���ل  ب�سرعة  ذل��ك 
كلفًة”، ويقول �ملحلل يف جمموعة 
ك��ني هربربت،  �ل��ك��ن��دي��ة  ك��ان��اك��ور 
ماك�س  طائر�ت  بعدد  “قيا�ساً  �إن��ه 
،وه���ي  ح���ال���ي���اً  �خل���دم���ة  يف   737
371 طائرة كما تقول بوينغ، فاإن 
�أقل  �ستكون  �لت�سليحات  ف��ات��ورة 

من مليار دوالر«.
و�أ�ساف “لكن، �إذ� تبني �أن �مل�سكلة 
فاإن  �لت�سميم،  يف  خ��ل��ل  �أ���س��ا���س��ه��ا 
�ل��ت��ع��دي��لت ���س��ت��اأخ��ذ وق��ت��اً �أط���ول 
بح�سب  �أكر”،  مكلفة  و���س��ت��ك��ون 
حت��ل��ي��ل غ���ول���دم���ان ���س��اك�����س �لذي 
هو  �مل��ذك��ور  �ل�سيناريو  �أن  يعترب 

�الأ�سو�أ.

�ليوم،  يف  رح��ل��ة   40 �إيرالينز” 
و�أ�ساف “ال نتوقع ��سطر�باً كبري�ً 
�إذ�  يو�سح  �أن  دون  عملياتنا”،  يف 
من  طلباتها  �ستلغي  �سركته  كانت 
ذلك �لطر�ز �أو �ست�ستبدلها بنماذج 

�أخرى.
و�أكدت بوينغ �أنها لن تتحدث عن 
مناق�ساتها مع زبائنها لدى �سوؤ�ل 
ع��ن �ح��ت��م��ال �إل��غ��اء ط��ل��ب��ات بوينغ 

�لطلبات  و�إل���غ���اء  م��اك�����س،   737
 737 زب��ائ��ن  يف�سله  �أم����ر�ً  لي�س 
طر�ز  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب  الأن  م��اك�����س، 
�إيربا�س  �سركة  نيو من   320 �إي 
�لتي  �إنتاجه  وت��رية  و�أدت  مكتمل، 
لدى  م�ساكل  �إىل  �أخ���ري�ً  ت�سارعت 
ب��وي��ن��غ يف نهاية  �مل���زّودي���ن. وع��ل��ى 
�لتي  ����س���ورت���ه���ا  ت��ل��م��ي��ع  �مل����ط����اف 
�ل�سيئة  �ل��دع��اي��ة  ب�سبب  ت�سوهت 

الأن  و�ملوظفني  للمزودين  �ل��دف��ع 
���س��رك��ة ب��وي��ن��غ ال مي��ك��ن��ه��ا �إغ����لق 

�مل�سنع مل�ساكل تقنية«.
�سركة  ب����ا�����س����م  م����ت����ح����دث  وق��������ال 
“منذ  �إن���ه  �إيرالينز”  “يونايتد 
طو�رئ  خطط  على  نعمل  �الأح���د، 
زبائننا”،  ع��ل��ى  �ل�����س��رر  لتقلي�س 
ماك�س   737 ط����ائ����ر�ت  وت����وؤم����ن 
ل�”يونايتد  �ل���ت���اب���ع���ة  �ل�14   9

دوالر،   1.3217 عند  ت��ع��ام��لت 
وه��و م�ستوى يقل ع��ن �الأع��ل��ى يف 
 1.3380 و�ل��ب��ال��غ  �أ���س��ه��ر  ت�سعة 
باملئة   1.8 م��رت��ف��ع  ل��ك��ن��ه  دوالر، 

على �أ�سا�س �أ�سبوعي.
وظل �ليو�ن �ل�سيني م�ستقر� �أمام 

�لدوالر عند 6.71 يو�ن.

�مل��ق��ب��ل، و�ل���ذي �سي�سلط  �الأ���س��ب��وع 
خلله �سناع �ل�سيا�سات �ملزيد من 

�ل�سوء على رفع �أ�سعار �لفائدة.
ومقابل عملت مناف�سة، �نخف�س 
 96.61 �إىل  باملئة   0.2 �ل���دوالر 
يف �لتعاملت �ملبكرة بلندن. وعلى 
�لعملة  ت��ت��ج��ه  �أ���س��ب��وع��ي،  �أ���س��ا���س 

باملئة   0.7 ل��ل��ر�ج��ع  �الأم��ري��ك��ي��ة 
يف �أكرب هبوط منذ �و�ئل دي�سمرب 
�لياباين  �ل��ني  وظ��ل  �الول.  كانون 
م�ستقر� عند م�ستوى قوي بعد �أن 
�أبقى بنك �ليابان �ملركزي �سيا�سته 
�لنقدية دون تغيري. وجرى تد�ول 
�جل��ن��ي��ه �ال���س��رل��ي��ن��ي يف �أح����دث 

 •• لندن-رويرتز:

م���ق���اب���ل عملت  �ل���������دوالر  ه���ب���ط 
م��ن��اف�����س��ة �أم�������س �جل��م��ع��ة و�جت���ه 
�أ�سبوعي  �نخفا�س  �أك��رب  لت�سجيل 
�أ����س���ه���ر قبل  �أك�����ر م���ن ث���لث���ة  يف 
�الأمريكي  �ملركزي  �لبنك  �جتماع 

الدوالر يتجه اإىل اأكرب هبوط اأ�سبوعي يف 3 اأ�سهر 

�أو  �سنتا،   20 برنت  مزيج  �لعاملي 
ما يعادل 0.3 باملئة، عن �لت�سوية 
دوالر   67.43 �إىل  �ل�������س���اب���ق���ة 
مبا  �مل�ستوى  هذ�  ويقل  للربميل. 
م�ستوى  �أعلى  �ل��دوالر عن  يقارب 
 68.14 بلغ  و�ل���ذي   ،2019 يف 

دوالر للربميل يف �ليوم �ل�سابق.

بقيادة  �الإن���ت���اج  تخفي�سات  بفعل 
للبرول  �مل�سدرة  �لبلد�ن  منظمة 
)�أوبك( و�لعقوبات �الأمريكية على 

فنزويل و�إير�ن.
بيد �أن �ملخاف من تباطوؤ �قت�سادي 
ع��امل��ي ق��د ي��ب��د�أ ق��ري��ب��ا وي��ح��د من 
�رتفاع  كبحت  �خل��ام  على  �لطلب 

�الأجلة  �لعقود  و�رتفعت  �الأ�سعار. 
�لو�سيط  ت��ك�����س��ا���س  غ�����رب  خل�����ام 
 58.76 �إىل  �سنتا   15 �الأمريكي 
�ل�ساعة  ب��ح��ل��ول  ل��ل��ربم��ي��ل  دوالر 
وهو  جرينت�س،  بتوقيت   0745

�أعلى م�ستوى منذ بد�ية �لعام.
وز�دت �لعقود �الآجلة خلام �لقيا�س 

••�سنغافورة-رويرتز:

�م�س  �ل���ن���ف���ط  �أ�����س����ع����ار  �رت���ف���ع���ت 
�أعلى  �إىل  وق��ف��ز �خل���ام �الأم��ري��ك��ي 
و�سط  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  م�ستوى 
تر�جع طفيف يف �ملعرو�س �لعاملي 
�لعام  م����ن  �الأول  �ل����رب����ع  خ�����لل 

اخلام االأمريكي ي�سجل اأعلى م�ستوى منذ بداية العام

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/3157  ا�شتئناف عمايل    
�لنابل�سية  رك���ن  وح��ل��وي��ات  1-م��ط��ع��م  ���س��ده/  �مل�����س��ت��اأن��ف  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف /ر�مي زهري يا�سني �بو 
�سهاب قد ��ستاأنف 2018/10249 �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : 
2018/12/5  وحددت لها جل�سه يوم �الحد �ملو�فق 2019/3/17 
وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/77  ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث   
�القامة  حمل  جمهول  نفاع  منيب  علي  �سده/1-جميلة  �مل�ستاأنف  �ىل 
وميثله/عبد�لرحمن  �لعطوط  �أ�سعد  ح�سني  �مل�ستاأنف/�سامي  �ن  مب��ا 
بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف  قد  ن�سيب   بن  عبد�لرحمن  ن�سيب 
�ملو�فق 2019/3/20  �الربعاء  يوم  لها جل�سه  : 2018/1157 وح��ددت  رقم 
�ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم )14( يف مبنى �الأح��و�ل �ل�سخ�سية 
يف منطقة �لقرهود. وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/720  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه/1- حممد ح�سن نظري تنظيف �ملباين - �س ذ م م  جمهول 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/حم��م��د ع��ب��د�هلل حممد جميل ق��د �أق���ام عليك 
�ل����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )27664 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����س���وم و�مل�����س��اري��ف ورقم 
�ل�سكوى)MB190395980AE( وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 
2019/4/1 �ل�ساعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/755  عمايل جزئي             

م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - �لعام  �ل��ربي  للنقل  �لو�سام   -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
�أق����ام عليك �لدعوى  �مل��دع��ي / جعفر خ���ان �م���ان خ���ان  ق��د  �الق��ام��ة مب��ا �ن 
وتذكرة  دره���م(   65050( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�مل��ح��ام��اة. ورقم  و�ت��ع��اب  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB190377154AE/2019(ل�سكوى�
�خلمي�س �ملو�فق 2019/3/28 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5  لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/1652  ا�شتئناف جتاري   
�القامة  حمل  جمهول  م  م  ذ  �س   - �سده/1-�سيناكو  �مل�ستاأنف  �ىل 
مب���ا �ن �مل�����س��ت��اأن��ف/ب��ن��ك ����س���ادر�ت �ي�����ر�ن )�ل���ف���رع �ل��رئ��ي�����س��ي( قد 
جتاري   2017/1512 رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �لقر�ر/�حلكم  ��ستاأنف 
�ملو�فق  �الث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2018/7/17 بتاريخ  كلي 
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة   2019/3/25
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/46  تنفيذ �شرعي   
مبا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  حجوب  يو�سف  عيد  يو�سف  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
وميثله/عبد�لرحمن  بوكتاره  خمي�س  ح�سن  جمعه  �لتنفيذ/��سماء  طالب  �ن 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  ن�سيب  بن  عبد�لرحمن  ن�سيب 
 2017 ل�سنة   1334( رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�سادر  �حلكم  بتنفيذ  و�ل��ز�م��ك  �ع��له 
درهم(   13.658.00( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�����س��د�د  م�سلمني(  نف�س  �ح���و�ل 
�سامل للر�سوم و�مل�ساريف من تاريخ �ال�ستحقاق. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�ملذكور خ��لل 7  بالقر�ر  �لتنفيذية بحقك يف حالة ع��دم �الل��ت��ز�م  �الج���ر�ء�ت 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/12766 عمايل جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- تيم دبليو ئي منطقة حرة - ذ م م  جمهول حمل 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/3/22  
عليها  �ملدعي  بالز�م  بافيل جري�ت  ل�سالح/  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
بان توؤدي للمدعي مبلغ 111883 درهم و�لزمتها باملنا�سب من �مل�سروفات 
و�عفت �ملدعي من ن�سيبه فها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما 
من  �عتبار�  يوما  ثلثني  خ��لل  لل�ستئناف  قابل  �حل�سوري  مبثابة 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/54 عقاري كلي 

�ىل �ملدعي عليه /1-نادين يو�سف دميان  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
�ل�سركة �خلليجية لل�ستثمار�ت �لعامة )�س م ع( وميثله/�سعيد مبارك عبيد 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �لزحمي  �حمد 
عليه مببلغ وقدره )230.000 درهم( و�لتعوي�س مببلغ وقدره )66.000 درهم( 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�ل�ساعة   2019/4/16 �ملو�فق  �لثلثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  �لتام.    �ل�سد�د 
ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  ���س   9.30
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
البطالة يف تركيا اإىل اأعلى م�ستوى منذ 9 �سنواتاأ�سهم اأوروبا ترتفع بفعل التفاوؤل ب�ساأن التجارة 

•• اأنقرة-وكاالت:

�أظهرت �لبيانات �لر�سمية �ل�سادرة �م�س �جلمعة، �رتفاع معدل �لت�سخم 
�أعلى  وهو   13.5% �إىل  �ملا�سي  �الأول(  )كانون  دي�سمرب  تركيا خلل  يف 

م�ستوى للبطالة منذ فرب�ير )�سباط( 2010.
�ملا�سي مبقد�ر  �الأول(  )كانون  دي�سمرب  �لبطالة خلل  �رتفع معدل  وقد 
3.1 نقطة عن �ل�سهر نف�سه من �لعام �ملا�سي بح�سب بيانات مكتب �الإح�ساء 
�لركي )تورك�ستات(، �لذي قال �إن عدد �لعاطلني يف تركيا و�سل يف �ل�سهر 
�الأخري من �لعام �ملا�سي �إىل 4.3 مليون عاطل بزيادة قدرها مليون عاطل 
عن �لعام �ل�سابق. وياأتي ذلك يف �لوقت �لذي �سجل فيه �القت�ساد �لركي 
�نكما�ساً مبعدل %3 �سنوياً خلل �لربع �الأخري من �لعام �ملا�سي بح�سب 
“تورك�ستات” ليدخل مرحلة ركود ر�سمي قبل �النتخابات �ملحلية �لركية 

يوم 31 مار�س )�آذ�ر( �حلايل.

بتوقيت   0826 �ل�ساعة  باملئة بحلول   0.1
ج��ري��ن��ت�����س خم���رق���ا �أع���ل���ى م�����س��ت��وى منذ 
�لذي  �الأول  ت�سرين  �أك��ت��وب��ر  م��ن  �خل��ام�����س 
حتقيق  �إىل  ومتجها  �خلمي�س  ي���وم  حققه 

�أكرب مك�سب �أ�سبوعي يف �سهر.
�ملوؤ�سر  ل��ك��ن  �ل��ب��ور���س��ات،  و���س��ع��دت ج��م��ي��ع 
100 �لربيطاين تفوق يف  فاينن�سال تاميز 
�لنفط  �أ�سهم  م��ن  �رت��ف��اع��ه بدعم  م��ع  �أد�ئ���ه 
�أ�سعار  �رت��ف��اع  بفعل  �ل��ث��ق��ل  ذ�ت  و�ل��ت��ع��دي��ن 

�ملعادن و�خلام.
و�رتفع �ملوؤ�سر د�ك�س �الأملاين 0.1 باملئة.

 •• لندن -رويرتز:

�رت��ف��ع��ت �الأ���س��ه��م �الأوروب���ي���ة �م�����س �جلمعة 
�أ�سهر  خم�سة  يف  م�����س��ت��وى  �أع��ل��ى  متخطية 
�لذي �سجلته يف �ليوم �ل�سابق و�سط �إ�سار�ت 
�إي��ج��اب��ي��ة ب�����س��اأن �مل��ب��اح��ث��ات �ل��ت��ج��اري��ة بني 

�لواليات �ملتحدة و�ل�سني..
ب��ري��ط��ان��ي��ا على  ن����و�ب يف  �أن ���س��وت  وب��ع��د   
تاأجيل خروج من �الحتاد �الأوروبي قد يكون 

فو�سويا.
�الأوروب�����ي   600 �ستوك�س  �مل��وؤ���س��ر  و�رت���ف���ع 

•• عجمان-الفجر: 

�ل�سياحية  �لتنمية  د�ئ��رة  �ختتمت 
ب��ع��ج��م��ان م����وؤخ����ر�ً م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
م��ع��ر���س ب��ور���س��ة ب��رل��ني �ل���دويل 
و�إىل   .2019 و�ل�سفر  لل�سياحة 
ومعاملها  ل��لإم��ارة  �ل��روي��ج  جانب 
وفعالياتها  و�أن�سطتها  �ل�سياحية 
�لعاملي  �مل���ع���ر����س  ب���ه���ذ�  �مل��ت��ن��وع��ة 
�لر�ئد يف قطاعي �لتجارة و�ل�سفر، 
بامل�ستثمرين  �ل��د�ئ��رة  وف��د  �لتقى 
�الأفكار  لتبادل  �ل�سناعة  وخ��رب�ء 
و��ستك�ساف �الجتاهات و�لتطور�ت 
�سعادة  وق��ال  �لعاملية.  و�البتكار�ت 
�سالح حممد �جلزيري، مدير عام 
د�ئرة �لتنمية �ل�سياحية بعجمان: 
معر�س  يف  م�����س��ارك��ت��ن��ا  “حققت 
لل�سياحة  �ل���دويل  ب��رل��ني  ب��ور���س��ة 
و�ل�سفر جناًحا باهر�ً. فاإىل جانب 
عقد عدد من �الجتماعات �ملثمرة، 

كبرًي�  �هتماًما  �لد�ئرة  ��ستقطبت 
بف�سل معامل �جلذب �ل�سياحي يف 
�الإم���ارة وم��ا تتمتع ب��ه م��ن فر�س 
توجهات  مع  ومت�سياً  ��ستثمارية. 
�لقيادة يف دول��ة �الإم��ار�ت �لعربية 
�لغني،  ت���ر�ث���ن���ا  الإح����ي����اء  �مل���ت���ح���دة 
�جلذب  معامل  �أي�ساً  عر�سنا  فقد 
مبا  �ملقبلة  و�ل��وج��ه��ات  �ل�سياحي 
�لتي تعّد  �ل��ر�ث  يف ذلك منطقة 
�ال�ستخد�مات  م��ت��ع��دد  م�����س��روع��اً 
ب����ج����و�ر م���ت���ح���ف ع���ج���م���ان �ل����ذي 
وجتارة  �لرفيه  و�سائل  �سي�سمل 
�الأطعمة  ب��ي��ع  وم��ن��اف��ذ  �ل��ت��ج��زئ��ة 
�سعادته:  و�أ����س���اف  و�مل�����س��روب��ات«. 
�لتنمية  د�ئ���رة  ��سر�تيجية  “�إن 
�الآن  تنطوي  بعجمان  �ل�سياحية 
�تفاقيات  زي��ادة �لركيز على  على 
ونحن  �لرقمي،  وخا�سة  �لت�سويق 
ب�سدد و�سع �للم�سات �الأخرية على 
�ملهمة بهذ�  �الت��ف��اق��ي��ات  ع��دد م��ن 

و�سركة  �ل�����س��ي��اح��ي��ة،  و�خل����دم����ات 
لل�سفر  �أدف���ن�������س���ر  ����س���ي  م�������س���ن���دم 
و�ل�سياحة، ومنتجع �أوبروي بيت�س 
ري��زورت �ل��زور�ء، وفندق ويندهام 

جاردن كورني�س عجمان.
وت�����س��ت��ع��د �ل����د�ئ����رة ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
�لعربي  �ل�����س��ف��ر  ����س���وق  م���ع���ر����س 
�مل���ق���ب���ل ب����دب����ي، �ل������ذي ي���ع���ّد �أب�����رز 
قطاع  يف  م��ت��خ�����س�����س  م���ع���ر����س 
و�لذي  باملنطقة،  و�ل�سفر  �لتجارة 
�إبريل   28 م��ن  بالفرة  �سينعقد 
�لد�ئرة  ت�سارك  كما  مايو.   1 �إىل 
�ملقبلة  �ل���روي���ج���ي���ة  �حل��م��ل��ة  يف 
�القت�ساد  وز�رة  �ستطلقها  �ل��ت��ي 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  يف  �الإم����ار�ت����ي����ة 
�ل�سعودية و�ست�سارك د�ئرة �لتنمية 
�ل�سياحية بعجمان فيها كع�سو من 
�أع�ساء �لوفد �لذي ي�سم ممثلني 
�حلكومية  �ل�سياحية  �جلهات  عن 

يف دولة �الإمار�ت.

�ل�سوء  �لد�ئرة  و�سّلطت  �ل�سدد«. 
ع��ل��ى م��ر���س��ى ع��ج��م��ان وه���و وجهة 
ت�����س��م جمموعة  ب��ح��ري��ة ج���دي���دة 
متنوعة من �ملطاعم ومنافذ �لبيع 
�ملر�سى  ي��ح��ت��وي  ك��م��ا  ب��ال��ت��ج��زئ��ة. 
نوعه  من  فريد  مائي  متنزه  على 
�إىل جانب �أكرب نافورة تفاعلية يف 
�ملنطقة و�ساحة ميكن �أن ت�ستوعب 
�الأن�سطة  ملمار�سة  �سخ�س   300

و�لرفيه.
وم�������ن ب�����ني �ل����ع����ار�����س����ني �ل����ذي����ن 
�ساركو� �سمن جناح د�ئرة �لتنمية 
معر�س  يف  ب��ع��ج��م��ان  �ل�����س��ي��اح��ي��ة 
لل�سياحة  �ل���دويل  ب��رل��ني  ب��ور���س��ة 
ومنتجع  عجمان،  فندق  و�ل�سفر، 
– وه�����و جممع  �����س����ر�ي  ع���ج���م���ان 
م��ن��ت��ج��ع��ات ف���اخ���رة، وف��ن��دق باهي 
فريمونت  وفندق  باال�س،  عجمان 
ع��ج��م��ان، وجم��م��وع��ة الم���ا ت���ورز، 
و������س�����رك�����ة م������ري�ك������ل ل���ل���وج���ه���ات 

ت�سع اللم�سات االأخرية على عدد من االتفاقيات املهمة

دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان حتقق جناحًا كبريًا يف معر�ص بور�سة برلني لل�سياحة وال�سفر 

وكالة الطاقة: �سوق النفط تتحول لنق�ص يف املعرو�ص 
•• لندن-رويرتز:

ق��ال��ت وك��ال��ة �ل��ط��اق��ة �ل��دول��ي��ة �م�س 
�جلمعة �إن �سوق �لنفط �ستتحول �إىل 
�ملعرو�س  يف  متو��سع  نق�س  ت�سجيل 
من �خلام بد�ية من �لربع �لثاين من 
هذ� �لعام يف �لوقت �لذي لدى �أوبك 
للحيلولة  كبرية  �إنتاجية  طاقة  فيه 
دون �أي �رتفاع يف �الأ�سعار حال تعطل 

�أي �إمد�د�ت.
�سيا�سات  تن�سق  �لتي  �لوكالة،  و�أبقت 
�لطاقة يف �لدول �ل�سناعية، توقعاتها 
يف  �لنفط  على  �لعاملي  �لطلب  لنمو 

�لوقت  “يف  ق��ائ��ل��ة  �ل��وك��ال��ة  و�أردف�����ت 
)من  �الإن���ت���اج  تخفي�سات  ف���اإن  ذ�ت����ه، 
�الإنتاجية  �ل���ط���اق���ة  ز�دت  �أوب��������ك( 
�لفائ�سة. وهذ� �أمر مهم بوجه خا�س 
�ملعنويات  يف  �لتدهور  تز�يد  مع  �الآن 
�الق���ت�������س���ادي���ة، يف �ل���وق���ت �ل�����ذي قد 
فرة  يف  �لعاملي  �القت�ساد  يف  ي��دخ��ل 

هو فيها عر�سة للمخاطر«.
وقالت �لوكالة �إن ما يثري �لقلق على 
وجه �خل�سو�س هو �حتمال ��ستمر�ر 
�لتي  ف���ن���زوي���ل  يف  �الإن����ت����اج  ت���ر�ج���ع 
مليون   1.2 عند  �إمد�د�تها  ��ستقرت 

برميل يوميا يف �الأ�سهر �الأخرية.

باملئة   1.4 عند  تغيري  دون   2019
1.4 مليون برميل يوميا. وقالت  �أو 
�لوكالة �إن منو �الإنتاج �لقوي للنفط 
�مل�سدرة  �ل��ب��ل��د�ن  منظمة  خ���ارج  م��ن 
�لواليات  ب��ق��ي��ادة  )�أوب�����ك(  ل��ل��ب��رول 
تلبية  ي�����س��م��ن  �أن  ي��ن��ب��غ��ي  �مل���ت���ح���دة 
تتخذ  �لتي  �لوكالة  �أ�سافت  �لطلب. 
من باري�س مقر� �أن �ل�سوق قد ت�سهد 
من  �الأول  �لربع  يف  متو��سعا  فائ�سا 
ت�سجيل  �إىل  تتحول  �أن  قبل   2019
نق�س يف �ملعرو�س بنحو 0.5 مليون 
برميل يوميا خلل �لربع �لثاين من 

�لعام.

�أن تدهور منظومة �لكهرباء  �أ�سافت 
الإنتاج  مهمة  تعد  و�لتي  فنزويل،  يف 
�ل��ن��ف��ط، ي��ج��ع��ل م���ن غ���ري �مل���وؤك���د �أن 

ي�سمد ما مت من �إ�سلحات لفرة.
�أنه يف حالة حدوث  �إىل  �أ�سارت  لكنها 
�لفنزويلي،  �ملعرو�س  يف  كبري  نق�س 
ف�������اإن م���ن���ظ���م���ة �ل����ب����ل����د�ن �مل�������س���درة 
طاقة  ل���دي���ه���ا  )�أوب�����������ك(  ل���ل���ب���رول 
 2.8 بنحو  وفعالة  فائ�سة  �إنتاجية 
مليون برميل يوميا. وقالت �أي�سا �إن 
يعطي  �ملتحدة  �لواليات  �إنتاج  �رتفاع 
 ،2018 دعما للأ�سو�ق �لعاملية. ويف 
�أ���س��ه��م��ت �ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة يف منو 

�الإن��ت��اج م��ن خ���ارج �أوب���ك بن�سبة 79 
باملئة من 2.8 مليون برميل يوميا.

ذل����ك قائلة  ع��ل��ى  �ل���وك���ال���ة  وع��ل��ق��ت 
“�لوترية �لتي ال هو�دة فيها م�ستمرة 
يف 2019، حيث من �ملتوقع �أن يزيد 
�الإنتاج �الأمريكي مبقد�ر 1.5 مليون 
برميل يوميا لت�سل ن�سبة �إ�سهامه يف 
منو �الإنتاج من خ��ارج �أوب��ك �إىل 83 

باملئة من 1.8 مليون برميل يوميا.
»م�����ا ي���غ���ري ق����و�ع����د �ل���ل���ع���ب���ة ه����و �أن 
�لواليات �ملتحدة �ست�سبح يف 2021 
�أ�سا�س  على  للنفط  �سافيا  م�����س��در� 

�ملتو�سط �ل�سنوي«.

•• ابوظبي - رم�سان عطا:

�أرج��ان روتانا مدينة  �سهد فندق 
دب�����ي ل����لإع����لم ل��ع��م��ل��ي��ة �إع������ادة 
�إ�سافة  ���س��م��ل��ت  و����س��ع��ة  جت��دي��د 
منطقة ��ستقبال، تطوير �لغرف، 
عدد  و�إ���س��اف��ة  لل�سيافة،  ق��اع��ات 
�لتي  و�لت�سهيلت  �مل��ط��اع��م  م��ن 
���س��ت��ري زي�����ارة �ل�����س��ي��وف. على 
على  �لفندق  ح�سل  �آخ��ر،  �سعيد 
رخ�����س��ة ف��ن��دق ف��ئ��ة �أرب�����ع جنوم 
و�لت�سويق  �ل�سياحة  د�ئ����رة  م��ن 
�ل��ت��ج��اري يف دب��ي ب��االإ���س��اف��ة �إىل 
�ل��ق��ائ��م��ة وه����ي �سقق  �ل��رخ�����س��ة 

فندقية فاخرة. 
و�أك���د �أمي���ن ع��ا���س��ور �مل��دي��ر �لعام 
للفندق على �أن عمليات �لتطوير 
جت�����ري ع���ل���ى ق�����دم و�����س����اق منذ 
�سقق  �إ�سافة  وت�سمنت   2017
ف��ن��دق��ي��ة ت��ت��ك��ون م���ن غ��رف��ة نوم 
و�ح����دة، غ��رف��ت��ني، وث���لث غرف 
م��ع �إط��لل��ة ���س��اح��رة ع��ل��ى نخلة 
ج���م���ري�، ك��م��ا رف���ع �ل��ف��ن��دق عدد 
 242 �إىل   167 م����ن  �ل����غ����رف 
ل�45%.  و���س��ل  زي�����ادة  مب��ع��دل 
وحالياً تتوفر بالفندق جمموعة 
�لكل�سيكية،  �لغرف  من  و��سعة 
�الأ�ستوديوهات، �الأجنحة، و�ل�سقق 

و�ل�ساخنة  �ل����ب����اردة  �مل�����س��روب��ات 
و�ملاأكوالت �خلفيفة طيبة �ملذ�ق. 
كبرية  ت�سكيلة  �أي�����س��اً  ي��وف��ر  كما 
من �ملاأكوالت �لعاملية �لتي تنا�سب 

�لعائلت. 
باأد�ء  تفاوؤله  عن  عا�سور  و�أع��رب 
�ل��ف��ن��دق خ��لل �ل��رب��ع �الأول من 
ت�سل  �أن  وت��وق��ع  �جل����اري  �ل��ع��ام 
يف  ل�89%  �ال����س���غ���االت  ن�����س��ب��ة 
ظ�����ل �ل���ت���ح�������س���ن �ل���ك���ب���ري �ل�����ذي 
باإمارة  �ل�سياحة  ق��ط��اع  ي�سهده 
دب���ي و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ك��ربى �لتي 

حتت�سنها �ملدينة. 
�لفندق  �خ��ت��ت��م  �آخ����ر،  ���س��ي��اق  ويف 

�لغرفة  ذ�ت  �ل��ف��اخ��رة  �لفندقية 
و�لثلث  �ل��غ��رف��ت��ني  �ل����و�ح����دة، 
خا�سة  م�������س���اب���ح  ت�������س���م  و�ل����ت����ي 
ل��ت��م��ن��ح �ل��ع��م��لء ق���در �أك����رب من 
�لغرف  تعزيز  ومت  �خل�سو�سية. 
باأحدث �لديكور�ت، خيار�ت طعام 
م��ت��ن��وع��ة، خ��دم��ة م�����س��اع��دة على 
�إقامة  ت�سهيلت  �ل�ساعة،  م���د�ر 
�ل�سيف  ���س��ع��ور  ل�����س��م��ان  ر�ئ���ع���ة 
فرة  طول  و�ال�ستمتاع  بالر�حة 

�الإقامة. 
�أم����ا ع���ن �مل�����س��روب��ات و�مل���اأك���والت 
اليت”  “�سكاي  م��ق��ه��ى  ف��ه��ن��اك 
و��سعة من  ت�سكيلة  يوفر  و�ل��ذي 

عدد  يف  ناجحة  ترويجية  جولة 
�لتعاون  جمل�س  دول  ب��ل��د�ن  م��ن 
لل�سركات  �ل�������س���ك���ر  ل����ت����ق����دمي 
�ل�سياحية و�طلعهم على �أحدث 
�ل���ت���ج���دي���د�ت �ل���ت���ي ج�����رت على 
م�سوؤولو  ��ستعر�س  كما  �لفندق. 
بكل  �ل�سركاء  م��ع  روت��ان��ا  �أرج���ان 
�ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  م��ن 
�سلطنة ُعمان، �لبحرين، و�لكويت 
يتمتع  �لتي  �لكبرية  �لت�سهيلت 
�لك�سف  مت  ح��ي��ث  �ل���ف���ن���دق،  ب��ه��ا 
و�خلدمات  �لتجديد�ت  �أب��رز  عن 
موؤخر�ً  �أ�سيفت  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة 
روتانا  �أرج���ان  يحر�س  للفندق. 

�ل���رف���ي���ه يف  �أو  �ل��ع��م��ل  ب��غ��ر���س 
دبي  روت��ان��ا مدينة  �أرج���ان  فندق 
بالكثري  ل��ل���س��ت��م��ت��اع  ل���لإع���لم 
نوفرها  �ل��ت��ي  �ل��ت�����س��ه��ي��لت  م���ن 
لهم لل�ستمتاع باإقامتهم لدينا. 
�لتعديلت  م��ن  �لعديد  �أج��ري��ن��ا 
�لت�سميم  حيث  من  �لغرف  على 

�لبد�ن �خلليجية من  زيارة  على 
تعزيز  وقت الآخ��ر بهدف جتديد 
�لعلقات مع �ل�سركات �ل�سياحية 
�لتطور�ت  �أب��رز  على  و�طلعهم 

بالفندق. 
�أن  “ي�سرنا  قائًل  عا�سور  وختم 
و�مل�سافرين  �ل�����س��رك��اء  ن�ستقبل 

�لفندق  ي��ك��ون  و�مل�����س��اح��ات ح��ت��ى 
خيار�ً مثالياً للنزالء من خمتلف 
�سيو��سل  و�ل��ع��امل.  �ملنطقة  دول 
دبي  روت��ان��ا مدينة  �أرج���ان  فندق 
للإعلم تطوير �لغرف وخمتلف 
جتربة  ل���ت���ع���زي���ز  �ل���ت�������س���ه���ي���لت 

�لنزالء على �ختلف ميولهم.  

% خالل الربع االأول 2019 الفندق يتوقع ن�سبة اإ�سغاالت 89 

اأرجان روتانا يعيد جتديد الفندق وي�سيف 75 غرفة جديدة وعددا من املرافق

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  16  مار�س 2019 العدد 12580 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.

YOTELAIR: طلب لت�سجيل بيانات �لعلمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم: 304856   بتاريخ: 2019/01/17

بيانات �الأولوية:         
باإ�سم :يوتل بر�ندكو �سيرب�س ليمتد

وعنو�نة :  �سبايرو كيربيانو ، 143 ، �سي و�ي - 3083 ، ليما�سول ، قرب�س  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
�إقامة  �الإقامة؛ توفري  باملنتجعات؛ خدمات  �القامة  )�لُنزل(؛ خدمات  �ملوتيلت  �لفنادق؛ خدمات  خدمات 
�ملطاعم؛ خدمات  �لفنادق؛ خدمات حجز  )�الإقامة(؛ خدمات حجز  �ال�ست�سافة  �لفنادق؛ خدمات  موؤقتة؛ 
حجز �إقامة لق�ساء �الإجازة؛ خدمات �حلجز حلجز مقاعد �ملطاعم د�خل �لفنادق؛ خدمات حجز �الإقامة؛ 
خدمات وكاالت �ل�سياحة حلجز �الإقامة؛ توفري �ملعلومات �الإلكرونية �خلا�سة بحجوز�ت �إقامة �الإجاز�ت؛ 
تقدمي �ملاأكوالت و�مل�سروبات؛ �لكافيهات، �لكافريات؛ خدمات متوين �لطعام؛ توفري �ملر�فق �للزمة  الإقامة 

�ملوؤمتر�ت و�ملعار�س و�الجتماعات؛ خدمات �ملعلومات و�ال�ست�سارة �خلا�سة بجميع �خلدمات �ملذكورة �آنًفا.
و�سف �لعلمة: �لعلمة تتكون من كلمة YOTELAIR باالأحرف �للتينية

�ال�سر�طات : 
فعلي من لدية �إعر��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ساد �أو �إر�سالة 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  16  مار�س 2019 العدد 12580 

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/217   تنفيذ مدين  
�ملعدنية   �خل���ردة  لتجارة  �ل��ك��ن��اري  موؤ�س�سة  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة دبي للتاأمني 
)م�ساهمة عامة( قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله 
بالت�سامن  درهم  وق��دره )28625(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/122   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1- حممد �بر�هيم حممد عبد�هلل �حل�ساي جمهول 
)�سركة  للتاأمني  دب��ي  �لتنفيذ/�سركة  طالب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
�عله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  عامة(  م�ساهمة 
�ملنفذ به وقدره )74853.82( درهم �ىل طالب  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع 
�ستبا�سر �الجر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

ع���ل���ي حمد   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�الردن     ، �ل�����س��رم��ان  ع��ب��د�هلل 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
و   I754927( رق����������م 
يجده  م��ن   )O571879
رقم   بتليفون  �الت�سال  عليه 

0508241973

فقدان جواز �سفر
ب���ي���ت �هلل  �مل����دع����و /  ف���ق���د 
ن��������ور حم����م����د ب���اك�������س���ت���ان   
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )AX9957071( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

0503383762

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / كامر�ن خان 
باك�ستان     ، حم��م��د  ري��ا���س 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )BU4149021( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

0565340696

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / هاو� تيبي�سو 
�جلن�سية  �ث��ي��وب��ي��ا     ، �ن�سا 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)4423657( من يجده 
عليه �الت�سال بتليفون رقم  

0505732632

فقدان جواز �سفر
�دو�رد  �مل���������دع���������و/  ف�����ق�����د 
�جلن�سية  �مريكا     ، بر�ساند 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������و�ز   -
يرجى   )486429493(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�سفارة �المريكية �و �قرب 

مركز �سرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د �مل���دع���و/ �ح��م��د حممد 
�ل�����س��ي��د ، م�سر  حم��م��د ع��ل��ي 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )17585132(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �مل�سرية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

��سلم  �مل���دع���و/ حم��م��د  ف��ق��د 
باك�ستان   ، ب���خ�������س  ح�������س���ني 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)RX1808901(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�سفارة �لباك�ستانية �و �قرب 

مركز �سرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
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العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : جنان االطل�ش لتجارة املواد الغذائية - �ش ذ م م   
�لعنو�ن : مكتب رقم 1701 - 06 ملك بافان جوبال �سريف - �خلليج �لتجاري - �ل�سكل 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة: 797506  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 
�لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1321550 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي 
�أع��له، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحلل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل 
 2019/2/26 بتاريخ   دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق    2019/2/26 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني  اجلريودي للتدقيق 
�لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�سعايل  عبد�هلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  واملحا�سبة 
�مل�ستند�ت و�الأور�ق  -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04 م�سطحباً معه كافة 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : ديجيتال فري�ست للحلول - ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب 801 - 25 ملك ليدينغ بيزن�س �سنر - �خلليج �لتجاري - بردبي - �ل�سكل 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة: 774544  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 
�لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1266596 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي 
�أع��له، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحلل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل 
  2019/2/26 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2019/2/26 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني اجلريودي للتدقيق 
�ل�سعايل - دي��رة - هور �لعنز -   �لعنو�ن : مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل  واملحا�سبة 
و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً    04-2389722 فاك�س:   04-2389721 هاتف  

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
�لعنو�ن : مكتب رقم 204- ملك عبد�هلل �ل�سعايل - ديرة - هور �لعنز - هاتف : 
2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
االطل�ش  جنان  لت�سفية   �أع����له  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
لتجارة املواد الغذائية - �ش ذ م م   وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2019/2/26  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/2/26  وعلى 
�لكائن  مكتبه  �ملعني يف  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عر��س  �أي  لديه  من 
و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   ، �أع��له  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - �لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�سعايل  204- ملك عبد�هلل  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعله لت�سفية  ديجيتال 
فري�ست للحلول - ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/2/26 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/2/26 وعلى من لديه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عر��س 
�لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   ، �أع��له  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : ادفان�ش تيلكوم - �ش ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 204 ملك �ل�سيخ م�سلم �سامل م�سلم بن حم �لعامري - بور �سعيد - 
ديرة -  �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 738820  رقم �لقيد 
بال�سجل �لتجاري : 1182125 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه قد 
مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�سركة �ملذكورة �أعله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق    2019/2/21 بتاريخ   دبي  ق��ر�ر حماكم 
ي�سرى  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عر��س  �أي  لديه  وعلى من   2019/3/5
و�سركاه لال�ست�سارات وتقدقيق احل�سابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى 
عادل �مني - بردبي - �خلليج �لتجاري - هاتف : 5588206 -04 ، فاك�س : 04-5588204 
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذ� �الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتقدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل �مني - بردبي - �خلليج �لتجاري 
د�ئرة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-5588204  : فاك�س   ،  04-  5588206  : هاتف   -
�لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعله لت�سفية 
بتاريخ  دب��ي  ق���ر�ر حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م   م  ذ  ادفان�ش تيلكوم - �ش 
2019/2/21 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/2/21 وعلى 
من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��له،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
 اعـــــالن 

�ملرجع : 380
�إمار�تي �جلن�سية   - �ملخيني  �لهادي  �سهيل خلف  �ل�سيد/ر��سد  بان  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف بيع وتنازل كامل ح�س�سه �لبالغة 100% يف "بقالة  ر��سد �سهيل فرع 1" رخ�سة 
هندي   - حاجي  كونهومو  �الجناد�ن  �الجناد�ن  �ل�سيد/�سر�ج  �ىل  وذلك   616643 رقم 
�جلن�سية وكذلك قد مت تغيري �ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة فردية( �ىل )موؤ�س�سة فردية 
بوكيل خدمات( وكذلك مت تغيري ��سم �لتجاري من )بقالة ر��سد �سهيل فرع 1( �ىل �ال�سم 
�جلديد )بقالة فلج �ملدينة( وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العلن للعلم و�نه �سوف 
يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي  

�عر��س على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانوين 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 12580 بتاريخ 2019/3/16   

 اعـــــالن 
�ملرجع : 375

يف  يرغب  �جلن�سية  هندي   - �و�سيف  �و�سيف  ر�جو  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100% ح�سة( �ىل �ل�سيد/ حممد قا�سم نا�سر 
�لدين �حمد نا�سر �لدين �حمد - هندي �جلن�سية يف �لرخ�سة �لتجارية : ديرة �لعاملية 
، رخ�سة جتارية رقم )755535( - حيث مت تنازل �ساحب �لرخ�سة  �لفنية  للمقاوالت 
الخر ومت تنازل وكيل خدمات �ىل وكيل خدمات جديد.  وعملبن�س �ملادة )14( فقرة 
. فقد  �لعدل  �لكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   )5( من 
�قت�سى ن�سر هذ� �العلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
��سبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي  �عر��س على ذلك عليه �تباع �ل�سبل 

�لقانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 2019/82 
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ عبيد �سامل عبيد حمد �ل�سام�سي -  �جلن�سية 
�ل�سيد/  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�إمار�تية �جلن�سية يف )مركز روفان للتجميل(  �ساجده ح�سني دروي�س ح�سني - 

مبوجب رخ�سة رقم )738923( تعديلت 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعملبن�س 
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العلن للعلم و�نه �سوف يتم 

�لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العلن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 387
�الإمار�ت   - �ملزروعي  عبود  بن  خلفان  �سعيد  �سامل  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�سيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�سية 
�سعيد �سامل بن عبود �ملزروعي - �الإمار�ت �جلن�سية يف �لرخ�سة )�سيدلية �لن�سيم( و�لتي 

تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )731602( 
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عر��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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�ملرجع : 373
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ جمال �سيف علي هادي - �الإمار�ت �جلن�سية يرغب يف �لبيع 
�سوريا  �لعند�ري  �ل�سيد/ �جمد يحيى  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  كامل ح�سته  و�لتنازل عن 
�جلن�سية يف �لرخ�سة خدمات با�سم )كافترييا ك�سري وفطائر �لنيل( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة 
�ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )755332(  تعديلت �خرى : تغيري �ال�سم �لتجاري للرخ�سة 
نبع  )فطائر  �لرخ�سة  �جلديد  �ال�سم  لي�سبح  �لنيل(  وفطائر  ك�سري  )كافترييا  كان  حيث 

�ل�سام - فرع 1( - حتويل �لرخ�سة �ىل فرع 
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��س  �ي  لديه  فمن  �العلن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 383
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �سيامل كانتي نات بن بول بول �ساندر�نات - بنغلدي�س  
�ل�سيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�سية 
)�لتفاحة لتجارة  با�سم  �مل�سماة  �لرخ�سة  �لهند �جلن�سية يف   - ر�ي�س �حمد وكيل �حمد 
�لتحف و�مللب�س( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )524989( �ل�سادرة من 

د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة.  تعديلت �خرى :- 
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عر��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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�ملرجع : 371
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيدة/ زينب بي حممد علء �لدين ، �إمار�تية �جلن�سية 
ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ �نور ح�سني 
�ل�سو�بط(  )كافترييا  �ملهنية  �لرخ�سة  يف  وذلك  �جلن�سية  بنجلدي�س  طيوب  �بو 
موؤ�س�سة  من  �لقانوين  �ل�سكل  تغيري  مت   -  )509150( رقم  مهنية  رخ�سة  مبوجب 
فردية �ىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  
�لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� 
�العلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من 
�لكاتب  �ي �عر��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب  لديه  تاريخ هذ� �العلن فمن 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 378
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ فهد مو�سى غلوم ح�سن �حلمادي - �الإمار�ت �جلن�سية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ ح�سن �نور عبد�هلل حممد �ل 
علي - �الإمار�ت �جلن�سية ، يف �لرخ�سة با�سم )�ل�سح ل�سيانة �ل�سيار�ت( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة 

مبوجب رخ�سة رقم )523012( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة. 
تغيري�ت �خرى : تغيري �لن�ساط �لتجاري - �لن�ساط �لتجاري �لقدمي : �سيانة �ل�سيار�ت 

�لن�ساط �لتجاري �جلديد : �ل�سيانة و�ال�سلح �لعام للمركبات )كر�جات( 
�سان  ل�سنة  2013 يف  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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�ملرجع : 385
ويحمل   ، �جلن�سية  باك�ستاين   - بوتا  حممد  ح�سني  غلم  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبالغة  و�لتنازل عن كامل ح�سته  �لبيع  �سفر رقم )CT6893303( يرغب يف  جو�ز 
)100%( وذلك �ىل �ل�سيدة/ �ساهر عبد�لرحمن عبد�لرحمان بت - باك�ستانية �جلن�سية ، 
يف �لرخ�سة �مل�سماة / د�ر �لتميز للحلقة - تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 

)547446( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة. 
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/4495 جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �ييت �فينيو للتجارة �لعامة - �س ذ م م وميثلها قانونا / جودو 
باد�سا مد�ر  جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  
و�الو�ين  �الدو�ت  لتجارة  ل�سالح/بولريو  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2019/2/21
عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  يو�سف  حممد  �حمد  قانونا/مري  وميثلها  م  م  ذ  ���س   - �ملنزلية 
تاريخ  �عتبار� من  �سنويا  بو�قع  %9  دره��م وفو�ئده  للمدعية مبلغ 60000  ت��وؤدي  بان 
�تعاب  مقابل  درهم  و�لف  �مل�سروفات  و�لزمتها  �ل�سد�د  متام  وحتى  �ل�سيك  ��ستحقاق 
�ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1853 جتاري كلي                                              
�ىل �ملدعي عليه/1- �وب�سن للتجارة �لعامة - �س ذ م م جمهول حمل �القامة مبا �أن 
�ملدعي / �سركة �يوب عابدى للتجارة �لعامة - �س ذ م م  وميثله / ر��سد عبد�هلل علي بن 
عرب - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/12/10  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عله ل�سالح/ �سركة �يوب عابدي للتجارة �لعامة - �س ذ م م  بالز�م �ل�سركة 
و�ستة  وثلثمائة  مليون   1336875 وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي 
وثلثني �لف وثمامنائة وخم�سة و�سبعني درهم ف�سل عن فائدة بو�قع 9% من تاريخ 
درهم  �ل��ف  ومبلغ  �مل�سروفات  و�لزمتها  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى   2018/8/30 يف  �ملطالبة 
مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2998 مدين جزئي                                              

�ىل �ملدعي عليه/1- كيزور عبد�هلل حممد كنهي عبد�هلل كنهي  جمهول حمل �القامة مبا 
 / �ملحامي  وميثله   - �لقانونية  و�ال�ست�سار�ت  للمحاماة  ن�سيب  عبد�لرحمن   / �ملدعي  �أن 
ن�سيب  عبد�لرحمن   / وميثله   - �لفل�سي  ن�سيب  بن  عبد�لرحمن  ن�سيب  عبد�لرحمن 
عبد�لرحمن بن ن�سيب  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2019/1/6  
يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�سالح/ عبد�لرحمن ن�سيب للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية 
بالز�م �ملدعي  �لفل�سي  �ملحامي / عبد�لرحمن ن�سيب عبد�لرحمن بن ن�سيب  - وميثله 
تاريخ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره��م   50.000 مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه 
حكما  و�مل�ساريف.   بالر�سوم  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى  �لق�سائية  �ملطالبة 
لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثلثني  خلل  لل�ستئناف  قابل  �حل�سوري  مبثابة 
هذ� �العلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  الدعوى 2019/333  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ل�سمال لل�سياحة - �س ذ م م ، 2- ريك�س مطعم عائم )�س ذ م م( ب�سفته 
كفيل و�سامن ملديونية �ل�سمال لل�سياحة - �س ذ م م ، 3- بهارتى �سوري�سكومار كنعاين ب�سفتها 
، 4- ريكي �سوري�سكومار كناين ب�سفته  م  م  ذ  �ل�سمال لل�سياحة - �س  كفيلة و�سامنة ملديونية 
ب�سفته  الجل��ي   ك��وم��ار  �سوري�س   -5  ، م   م  ذ  ���س   - لل�سياحة  �ل�سمال  ملديونية  و�سامن  كفيل 
�ملدعي/  �ن  �القامة مبا  م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - لل�سياحة  �ل�سمال  ملديونية  كفيل و�سامن 
ب�سحة  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد    - عامة  م�ساهمة  �سركة   - �مل�سرق  بنك 
وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 92/2019 حجز حتفظي جتاري و�لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن 
و�لتكافل بالر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2019/3/20 �ل�ساعة 9.30 
�س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/660  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-فانوى غاز - ذ م م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
حمد  من�سور  نا�سر  عبد�هلل   / وميثله  م  م  ذ  �س   - �لعامة  للتجارة  �سان�ستار 
عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - �لكعبي 
مببلغ وقدره )170820 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
12% من تاريخ 2018/2/14 وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �الحد 
�ملو�فق 2019/3/24 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/3876 جتاري جزئي 
بالتوقيع  ب�سفته مدير� وخموال  عزيز  عزيز  كافوجنال  عا�سق  عليه/2-  �ملحكوم  �ىل 
عن �سركة - موزة �سيف لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �س ذ م م  1- موزة �سيف لتجارة �ملو�د 
�لغذ�ئية - �س ذ م م  جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة 
�خل�سار  لتجارة  ميماج  ل�سالح/  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2018/11/8 ب��ت��اري��خ  
و�لفو�كه - �س ذ م م  بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية 
�سيك وح�سب قيمته  ��ستحقاق كل  تاريخ  بو�قع 9% من  مبلغ 844886 درهم وفو�ئده 
�ملحاماة.  حكما  �تعاب  مقابل  درهم  و�لف  �مل�سروفات  و�لزمتهما  �ل�سد�د  وحتى متام 
مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 
�آل مكتوم  �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد  �ل�سمو  هذ� �الع��لن �سدر با�سم �ساحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/3565 جتاري جزئي                                                

بان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  ��سحق  �سعد  عليه/1-�سامي  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  2019/1/16يف  بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
�عله ل�سالح/جميل خليل �خلليل بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
تاريخ  بو�قع 9% من  �لقانونية  و�لفائدة  درهم  �لف وخم�سني  وت�سعني  �ربعة  
�ال�ستحقاق �حلا�سل يف 2005/7/21 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بامل�سروفات 
طلبات.    من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�ست  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومببلغ 
من  �عتبار�  يوما  ثلثني  خ��لل  لل�ستئناف  قابل  �حل�سوري  مبثابة  حكما 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/11484 عمايل جزئي 

�أن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  �الإد�ري���ة  لل�ست�سار�ت  مورجنال  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي / ريهام يحيى بدر عبد�هلل حممد وميثله/عبد�لرحمن ن�سيب عبد�لرحمن بن 
ن�سيب - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2019/1/24  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عله ل�سالح/ ريهام يحيى بدر عبد�هلل حممد بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
�لف وثلثمائة وثلثة و�سبعون درهما  ت�سعة وخم�سون  للمدعية مبلغ 59373 درهم 
وتذكرة عودة �ىل وطنها عينا �و ما يقابلها ما مل تكن قد �لتحقت بخدمة �ساحب عمل 
�آخر و�لزمتها �ملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعية من ن�سيبها  فيها ورف�ست ما عد� 
ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12580 بتاريخ 2019/3/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/77  تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سدهما/1- م�سنع جرين ديزرت للزجاج و�ملعادن - �س ذ م م 
�ن طالب  �القامة مبا  ياد�فا جمهويل حمل  نتار�جان  2-�سوبر�مانيان 
�لتنفيذ/ �سركة �سيلكت جل�س �ند �سريز - ذ م م  قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )45951( 
درهم بالت�سامن و�لتكافل �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي

�أ����س���اد حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب �ل���درع���ي رئ��ي�����س �حت����اد �مل�سارعة 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  و�ه��ت��م��ام  ب��رع��اي��ة  و�جل����ودو 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
للقو�ت �مل�سلحة حلفل �فتتاح �الأوملبياد �خلا�س لعام 2019 
�هتمام  ي��وؤك��د  كله يف �حل���دث  �ل��ع��امل  ب���اأن م�ساركة  ،م��وؤك��د� 
�أن  بعد   ، �لغالية  �ل�سريحة  بتلك  و�لت�سامح  �ملحبة  �إم���ار�ت 
�ملجتمعي  �لريا�سي  للحدث  �لنجاح  متطلبات  كافه  �سخرت 
�لعاملي  �الإن�ساين �لر�ئع �لذي جعل �أ�سحاب �لهمم مبختلف 
عري�سة  �بت�سامة  ير�سلون  و�أعمارهم  وفئاتهم  جن�سياتهم 

من  �أم��ل  وكلها  تتطلع  وه��ي   ، �لت�سامح  عا�سمة  من  للعامل 
�أر�س ز�يد �خلري ملرحلة جديدة �أكر طموحا .

تابعه  �لذي  �لعاملي  �فتتاح �حلدث  - لقد جاء حفل  و�أ�ساف 
مدينة  �إ�ستاد  من  و�لو�سائط  �لقنو�ت  خمتلف  عرب  �لعامل 
ز�يد �لريا�سية يف �لعا�سمة �أبو ظبي ب�سكل ر�ئع و�أنيق الأروع 
�لعاملية للأوملبياد �خلا�س منذ �نطلقتها  �الألعاب  فعاليات 
قبل عقود ، و�لذي ميثل ر�سالة �سامية من قلوب �سادقة .. 
وقال - لقد كان حفل �الفتتاح ر�ئعا روعة �لرعاية �لكرمية 
�ل��ن��ب��ي��ل، وق���د ك�����س��ت �الب��ت�����س��ام��ة �ل�سادقة  ل��ذل��ك �حل����دث 

�مل��ع��ربة ، �حل�����س��ور �الأن���ي���ق مب�����س��ارك��ة ك��اف��ه ف��ئ��ات �ملجتمع 
�الإر�دة  فر�سان  �ألهب �حلما�س بني  ثقافاتهم، مما  مبختلف 
�أ�سحاب �لهمم ، �لذين �لتقو� يف �أر�س ز�يد من �أجل هدف 
،وذل���ك و�سط �سغف كبري مع  ر�ب��ح فيه وال خا�سر  و�ح��د ال 
ج�سدت  �سمحة  ريا�سية  وب���روح  �ملحبة  مناف�سات  �نطلقة 
�لكثري من �لقيم ،ومنحت �أبناء �الإم��ار�ت كل معاين �لفخر 
يف  كلها  �ل��ع��امل  دول  م��ره  الأول  يحت�سنون  و�الع��ت��ز�ز،وه��م 
يف  ر�سخها  �لتي  �لنبيلة  �لقيم  متثل  ،و�لتي  وت�سامح  حمبة 
�آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  �ملوؤ�س�س  �لقائد  �ل��و�ل��د  �لقلوب 

�لدرعي-  ثعلوب  بن  و�ختتم حممد  ث��ر�ه.  �هلل  نهيان طيب 
7000 العب والعبه بجانب  موؤكد� باأن م�ساركة �أكر من 
عددهم  جتاوز  �لذين  و�ملتطوعني  و�لفنية  �الإد�ري��ة  �لكو�در 
كافه �جلن�سيات من مو�طنني ومقيمني ،يوؤكد  �ألف من   20
مع  �مل�ستحيل  تعرف  ال  و�لت�سامح  و�الأم���ان  �الأم���ن  بلد  ب��اأن 
بني  �ل�سلمي  و�لتعاي�س  �لت�سامح  وقيم  و�لعزمية  �الإ���س��ر�ر 
جميع �جلن�سيات و�لذي ميثل ر�سالة حمبة وت�سامح �سادقة 
للعامل من تلك �لكوكبة �لر�ئعة �ل�سادقة �لتي و�سعت ب�سمة 

م�سيئة للأجيال �لقادمة .

•• اأبوظبي - الفجر: 

بالتعاون  جولي�سانو،  موؤ�س�سة  كرمت 
�لربوف�سور  �خل���ا����س،  �الأومل��ب��ي��اد  م��ع 
بني  �ل��دي��ن  ك��م��ال  �الأردين  �ل��ط��ب��ي��ب 
�لها�سمية،  �جل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ه����اين، 
�لرعاية  خ���دم���ات  ت���وف���ري  يف  ل�����دوره 
�لهمم  الأ���س��ح��اب  �الأ���س��ا���س��ي��ة  �لطبية 

وذوي �لتحديات �لذهنية.
جلوبال  ج��ول��ي�����س��ان��و  ج���ائ���زة  وك���ان���ت 

موؤ�س�سها  ��سم  حتمل  و�لتي  للريادة، 
�الأعمال  م��وؤ���س�����س  ج��ول��ي�����س��ان��و،  ت����وم 
�خل��ريي��ة ورج��ل �الأع��م��ال، ق��د منحت 
�ليوم  �أق��ي��م  حفل  يف  مكرمني  ل�سبعة 
�الأوملبياد  فعاليات  خ��لل  �أبوظبي  يف 
�أبوظبي  �ل��ع��امل��ي��ة  �الأل����ع����اب  �خل���ا����س 
جولي�سانو  جائزة  تاأ�س�ست   .2019

بهدف   2017 يف  ل��ل��ري��ادة  ج��ل��وب��ال 
تكرمي �الإجناز�ت �لتي ي�سهدها �لعامل 
�لرعاية  ت���وف���ري  �إىل  ت���ه���دف  و�ل���ت���ي 
�لذهنية،  �لتحديات  ل��ذوي  �ل�سحية 
�الأ�سمى  �ل���ت���ك���رمي  مت��ث��ل  �أن���ه���ا  ك��م��ا 
�خل��ا���س يف جمال  �الأومل��ب��ي��اد  ل�سركاء 
�لربوف�سور  وك��ان  �ل�سحية.  �لرعاية 

قد  ه��اين،  بني  �لدين  كمال  �لطبيب 
تعاون مع �الأوملبياد �خلا�س يف �ململكة 
�لرعاية  بر�مج  �لها�سمية يف  �الأردنية 
كما  و�ل��ري��ا���س��ة.  و�لتعليم  �ل�سحية 
�لريا�سة،  علوم  يف  �لطلب  مع  عمل 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م �خل�����ا������س، و�ل�����ط�����ب، من 
�لرعاية  برنامج  �سمن  �لتطوع  �أج��ل 

�لتي  �ل��ب��دن��ي��ة  �ل�����س��ح��ي��ة و�ل���ل���ي���اق���ة 
�الأردين،  �خل��ا���س  �الأومل��ب��ي��اد  �أطلقها 
وخ�������لل �مل���ن���اف�������س���ات و�ل���ف���ع���ال���ي���ات. 
ن�سر  يف  �ل�������س���ر�ك���ة  ه�����ذه  و����س���اه���م���ت 
�أف��ر�د �جليل �جلديد من  �لوعي بني 
�ملتخ�س�سني يف خمتلف �ملجاالت حول 
بالن�سبة  �ملجتمع  يف  �لت�سامن  �أهمية 

لذوي �لتحديات �لذهنية.
كو�ستيلو،  �آن  قالت  لها،  ت�سريح  ويف 
موؤ�س�سة  يف  �ل����ت����ن����ف����ي����ذي  �مل������دي������ر 
بتكرمي  �ل���ق���ي���ام  “مع  ج��ول��ي�����س��ان��و: 
جولي�سانو  بجائزة  �ل�سخ�سيات  ه��ذه 
فاإننا   ،2019 ل���ل���ري���ادة  ج���ل���وب���ال 
ن���ق���در �جل���ه���ود �ل���ت���ي ب��ذل��ه��ا ه����وؤالء 

جمال  يف  و�الأط�����ب�����اء  �مل��ت��خ�����س�����س��ون 
�الهتمام  �سبيل  يف  �ل�سحية  �لرعاية 
�ملجتمع.  يف  �ملهم�سني  ب��االأ���س��خ��ا���س 
و�ملوؤ�س�سات  �الأ�سخا�س  ه��وؤالء  نحيي 
على  �ل�����س��ري  �إىل  �الآخ����ري����ن  ون���دع���و 
�أعلى  ت��وف��ري  �سبيل  ذ�ت��ه��ا يف  �خل��ط��ى 
م�ستوى من �لرعاية لذوي �لتحديات 

جولي�سانو  موؤ�س�سة  وكانت  �لذهنية«. 
�الأوملبياد  بر�مج  بتوفري  �ساهمت  قد 
�خل����ا�����س ل���ل���رع���اي���ة �ل�����س��ح��ي��ة حول 
دوالر  مليون   37 و��ستثمرت  �لعامل، 
�أم��ري��ك��ي ب��ه��دف ب��ن��اء ت��وف��ري �لرعاية 
�ل�سحية يف كل مكان يف �لعامل. وتعد 
يقدما  جائزة  �أكرب  جولي�سانو  جائزة 
�الأومل���ب���ي���اد �خل���ا����س، ك��م��ا �أن���ه���ا �أكرب 
�الأعمال  رج��ل  مينحها  فردية  جائزة 

توم جولي�سانو وموؤ�س�سته.

•• اأبو ظبي-الفجر

و�لتعاي�س  �لت�سامح  قيم  �الإم���ار�ت  دول��ة  ر�سخت 
نهجاً فح�سدت ثماره تقدير�ً و�إعجاباً من �لعامل 
��ستاد  يف  حا�سر�ً  �الإبهار  كان  ..فباالأم�س  �أجمع 
مدينة ز�يد �لريا�سية باأبوظبي حني �لتقت على 
190 دولة للإعلن عن  �أكر من  �ملحبة وفود 
�فتتاح �لدورة �الأكرب يف تاريخ �الأوملبياد �خلا�س 

�لعاملي.
ويف د�ر �لت�سامح ومع �نطلقة �الأوملبياد �خلا�س 
�الألعاب �لعاملية “�أبوظبي 2019” تعلو هامات 
دولة  ل��ت��وؤك��د  �ل��ه��م��م  �أ���س��ح��اب  �الإر�دة  ف��ر���س��ان 
�لعر�س  ل��ه��ذ�  ��ست�سافتها  خ��لل  م��ن  �الإم����ار�ت 
ن�سنع  ف��ب��اإر�دت��ه��م  �لتنمية  �سركاء  �أن��ه��م  �لعاملي 

�لفارق.

و�أك���د م�����س��ارك��ون يف �الأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س �الألعاب 
��ستطلع  خ���لل   ”2019 “�أبوظبي  �ل��ع��امل��ي��ة 
بدء  هام�س  على  “و�م”  �الإم���ار�ت  �أنباء  لوكالة 
بها  بعثت  �ل��ت��ي  �لت�سامح  ر���س��ائ��ل  �أن  �ملناف�سات 
دولة �الإم��ار�ت للعامل �أجمع �أم�س �الأول الم�ست 
�ملتفرد يف تر�سيخ  قلوب �جلميع وعك�ست نهجها 
لتحقيق  �ملجتمعات  بها  لتنطلق  �لت�سامح  قيم 

نه�ستها وتقدمها.
و�أ�سافو� �أن دولة �الإمار�ت من خلله �هتمامها 
غري �مل�سبوق بهذ� �حلدث �لعاملي �سطرت تاريخا 
جديد� للأوملبياد �خلا�س �لعاملي و�أكدت ر�سالتها 
�ل�سامية باأهمية متكني �أ�سحاب �لهمم ودجمهم 

يف �ملجتمعات.
�مل�سارك  �لنم�ساوي  �لوفد  وقالت يوليا فياه من 
يف �حل���دث �ل��ع��امل��ي �إن �الب��ه��ار ك��ان ع��ن��و�ن حفل 

�ل���دورة �جل��دي��دة م��ن �الأومل��ب��ي��اد �خلا�س  �فتتاح 
�أن ما �ساهده �حل�سور  �أبوظبي ..م�سرية �إىل  يف 
�أم�����س �الأول ك��ان ف��ري��د�ً م��ن ن��وع��ه وت��ف��وق على 

�لعديد من �الأحد�ث �لريا�سية �لعاملية.
�أه��م��ي��ة �مل����ب����ادرة �ل����ر�ئ����دة �ل��ت��ي �أعلنت  و�أك������دت 
2019 عاماً  ب��اإع��لن ع��ام  عنها دول��ة �الإم����ار�ت 
�لتي  �لت�سامح  ر�سائل  �أن  �إىل  ..م�سرية  للت�سامح 
بعثت بها �لدولة �أم�س �الأول خلل حفل �الفتتاح 
�لت�سامح  قيم  تر�سيخ  �أهمية  �إىل  �ل��ع��امل  نبهت 
�لتنمية  ووق������ود  �أ����س���ا����س  الأن���ه���ا  �مل��ج��ت��م��ع��ات  يف 

�مل�ستد�مة.
�لهمم  باأ�سحاب  �الإم����ار�ت  �هتمام  �أن  و�أ���س��اف��ت 
�ل��ع��امل فيجب  دول  م��ن  للعديد  من��وذج يحتذى 
و�مكانياتهم  ب��ق��در�ت��ه��م  �الإمي����ان  �جل��م��ي��ع  ع��ل��ى 
�ل��ف��ارق يف  �أن ت�سنع  �ل��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا  �ل��ك��ب��رية 

�ملجتمعات.
�لنم�ساوي  �لوفد  من  فياه  بير  قال  جانبه  من 
�مل�����س��ارك يف �الأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س �الأل��ع��اب �لعاملية 
قدمت  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن   ”2019 “�أبوظبي 
�أ�سحاب  ف��ري��د�ً يف رع��اي��ة  �أم�����س من��وذج��اً  للعامل 
ثابته  قيم  م��ن  �ن��ط��لق��اً  بهم  و�اله��ت��م��ام  �لهمم 

ور��سخة لديها قو�مها �لت�سامح و�لتعاي�س.
�الإمار�ت  دول��ة  بالتو�جد يف  �سعادته  و�أع��رب عن 
حظيت  �مل�ساركة  �لوفود  جميع  �أن  �إىل  ..م�سري� 
ب��ك��اف��ة �أوج�����ه �ل��رع��اي��ة و�اله���ت���م���ام م��ن��ذ حلظة 
و���س��ول��ه��ا وه����و �أم�����ر ل��ي�����س ب��غ��ري��ب ع��ل��ى وطن 
�لت�سامح �لذي يحت�سن �أكر من 200 جن�سية 

على �أر�سه.
ب���اه م��ن �الأوملبياد  �ن��دج��م��وه  �أع����رب  م��ن ج��ه��ت��ه 
�لعاملية  �الأل��ع��اب  يف  �مل�����س��ارك  �لناميبي  �خل��ا���س 

يف  بامل�ساركة  �سعادته  ع��ن   ”2019 “�أبوظبي 
و�لتو�جد يف دولة  �لعاملي  �لريا�سي  هذ� �حلدث 
�الإمار�ت �لتي وفرت لكافة �لوفود �مل�ساركة �سبل 

�لرعاية و�الهتمام.
و�أكد �أن دولة �الإمار�ت طرحت للعامل خلل حفل 
�الفتتاح �أم�س روؤية فريدة لر�سيخ قيم �لت�سامح 
على  �لبناء  �أهمية  على  و�لتاأكيد  �ملجتمعات  يف 
هذه �لقيم لتمكني كافة فئات �ملجتمع مبا فيهم 
و�مكانياتهم  بقدر�تهم  و�الإميان  �لهمم  �أ�سحاب 

ودوره يف نه�سة وتقدم و�ملجتمعات.
و�ن��ط��ل��ق��ت �م�����س م��ن��اف�����س��ات �الأومل���ب���ي���اد �خلا�س 
�الألعاب �لعاملية “�أبوظبي 2019 “ يف 9 مو�قع 
يف �أبوظبي ودبي ومب�ساركة نحو 7500 ريا�سي 
من  فيما  حكم   1500 ون��ح��و  م���درب  �الف  و3 
�ملتوقع �أن ي�سهد �حلدث ح�سور نحو 500 �ألف 

م�سجع.
ويتناف�س �لريا�سيون �مل�ساركون يف �الألعاب �لعاملية 
�أوملبية  ريا�سة   24 �سمن   ”2019 “�أبوظبي 
�ألعاب �لقوى وتن�س �لري�سة  خلل �حلدث وهي 
و�لبوت�سي  �ل�ساطئية  �لطائرة  وكرة  �ل�سلة  وكرة 
وكرة  و�لفرو�سية  �ل��در�ج��ات  ورك��وب  و�لبولينج 
�ل��ف��ن��ي و�جلمباز  و�جل��م��ب��از  و�جل���ول���ف  �ل���ق���دم 
�الإي��ق��اع��ي و�جل�����ودو و�ل��ت��ج��دي��ف و�ل�����س��ب��اح��ة يف 
و�لقو�رب  و�لتزلج  �الأثقال  ورف��ع  �ملفتوحة  �ملياه 
�ليد  وك��رة  �لطاولة  وتن�س  و�ل�سباحة  �ل�سر�عية 

و�لتن�س و�لر�يثلون و�لكرة �لطائرة.
منطقة  يف  �الأوىل  للمرة  �لعاملي  �حل��دث  وي��ق��ام 
�إىل  وي��ه��دف  �فريقيا  و���س��م��ال  �الأو���س��ط  �ل�����س��رق 
خمتلف  ب��ني  و�ل��ت��ك��ات��ف  �لت�سامن  قيم  تر�سيخ 

�أطياف �ملجتمعات.

 حممد بن ثعلوب :م�ساركة العامل يف االأوملبياد اخلا�ص يوؤكد اهتمام اإمارات املحبة والت�سامح بتلك ال�سريحة الغالية

منح جائزة جولي�سانو جلوبال للريادة للربوف�سور االأردين كمال الدين 
بني هاين لدوره يف توفري خدمات الرعاية الطبية الأ�سحاب الهمم

» االأوملبياد اخلا�ص « .. الهمم تعلو يف » دار الت�سامح «

•• الفجرية- الفجر

بالتعاون  �ل��وط��ن��ي��ة  �الأومل��ب��ي��ة  �للجنة  �حتفلت 
�الإمار�تي  �لطفل  ب��ي��وم  �ل��ف��ج��رية  حكومة  م��ع 
ب��ه��دف رفع  650 ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة  مب�����س��ارك��ة 
�لذهنية  �لناحية  من  و�لبنات  �الأب��ن��اء  م�ستوى 
�مل�ستقبل  �أج��ي��ال  لكونهم  و�لبدنية  و�لنف�سية 
ون��������و�ة �ل����وط����ن وت���ع���ق���د ع��ل��ي��ه��م �ل���ك���ث���ري من 

�لطموحات و�الآمال.
عالية  �ل�سيخة  م��ن  ك��ل  �لفعاليات  يف  و���س��ارك 
بنت حممد بن �سالح �ل�سرقي و�ل�سيخة ح�سة 
�سالح  و�ل�سيخ  �ل�سرقي  �سالح  بن  حممد  بنت 

 9 �أٌقيمت  حيث  �ل�سرقي  �سالح  بن  �سلطان  بن 
�لدولية  ديار  فعاليات ريا�سية منوعة مبدر�سة 
وم�سابقات  �أن�سطة  ت�سمنها  �ل��ف��ج��رية  ب��اإم��ارة 
�مل��لك��م��ة م��ن نادي  �إىل ج��ان��ب درو����س  خمتلفة 

�لفجرية للفنون �لقتالية.
دروي�س  ب��ن  حممد  م��ن  ك��ل  �حل��ف��ل  ح�سر  كما 
�لوطنية  �الأومل���ب���ي���ة  ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
و���س��ري��ف �ل��ع��و���س��ي م��دي��ر ع���ام �مل��ن��ط��ق��ة �حلرة 
ب��ال��ف��ج��رية و�أم�����ل �ل��ك��ع��ب��ي م��دي��ر م���ب���ادرة يوم 

�لطفل �الإمار�تي بالفجرية.
من  �نطلقاً  �للجنة يف �حلدث  م�ساركة  وتاأتي 
توجيهات �سمو �ل�سيخ �أحمد بن حممد بن ر��سد 

�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  رئي�س  مكتوم  �آل 
مكتوم للمعرفة رئي�س �للجنة �الأوملبية �لوطنية 
�لتي  �لفريدة  �ملبادرة  تلك  مع  �لتفاعل  باأهمية 
�أط��ل��ق��ت��ه��ا ���س��م��و �ل�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
�ملجل�س  رئي�س  �ل��ع��ام  �لن�سائي  �الحت���اد  رئي�س 
�الأعلى  �لرئي�س  و�لطفولة  ل��لأم��وم��ة  �الأع��ل��ى 
�ال�سر�تيجية  �سمن  �الأ�سرية  �لتنمية  ملوؤ�س�سة 
�لوطنية للأمومة و�لطفولة 2017 - 2020 
للتنمية”  �ل��وز�ري  “�ملجل�س  �عتمادها من  ومت 
�آل نهيان  ز�يد  �ل�سيخ من�سور بن  �سمو  برئا�سة 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة 

رئي�س �ملجل�س.

و�أكد حممد بن دروي�س �أن �مل�ساركة يف هذ� �لنوع 
�للجنة  تعك�س حر�س  و�الأح���د�ث  �مل��ب��ادر�ت  من 
على �لتو��سل مع كافة فئات �ملجتمع ال�سيما �أن 
�أبنائنا  �أكبادنا من  �ليوم خم�س�س لفلذ�ت  هذ� 
وبناتنا لكونهم م�سدر� رئي�سا للبهجة و�ل�سعادة 

و�ل�سرور يف حياة جميع �الآباء و�الأمهات.
�مل�ساركة  ع��ل��ى  ح��ر���س��ن��ا  م��ن��ط��ل��ق  “من  وق�����ال 
�لتي  �ملجتمعية  �ملنا�سبات  خمتلف  يف  �لفاعلة 
وت��ع��زز ثقتهم  �الأب��ن��اء  �ل��ف��رح يف نفو�س  ت��دخ��ل 
�لطفل  ب��ي��وم  �لثانية  للمرة  نحتفل  باأنف�سهم 
�الإمار�تي �لذي ي�ستحق كافة �أنو�ع �لدعم �ملادي 
�جلديد  ب��االأم��ر  لي�س  وه��و  و�لنف�سي  و�مل��ع��ن��وي 

�ل�سبل  �لتي وفرت خمتلف  �الإم��ار�ت  على دولة 
ل�سمان حقوق �لطفل وحمايته وتطوير قدر�ته 
�أن  ..م��وؤك��د�  �آم��ن��ا متزنا  وم��ه��ار�ت��ه مب��ا يجعله 
عن�سر  لتحقيق  �لرئي�س  �مل�سدر  هي  �لريا�سة 
�ل�سعادة لدى �أبنائنا وتفريغ طاقاتهم بال�سورة 
�ملن�سودة لذلك نقوم د�ئما بكل ما يرجم هذه 
�لتي يوؤكد عليها با�ستمر�ر �سمو �ل�سيخ  �لروؤية 
�أجل  من  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  بن  �أحمد 
�ل�سريحة  لهذه  �ملطلوبة  �ملرحلة  �إىل  �لو�سول 

�لعمرية �ملليئة بالن�ساط و�حليوية.
و�لدول  �ملجتمعات  �أن  �لعو�سي  �سريف  و�أ�ساف 
و�حل�سار�ت ما هي �إال �سورة ومنوذجاً يعك�سان 

ثقافة �ملجتمع ومدى تطوره ومن �أجل �لو�سول 
�إىل ثقافة وح�سارة متميزة يجب �لركيز على 
�لذي  �لطفل  مع  �لبد�ية  وخ��ري  �ملجتمع  �أف��ر�د 
�مل��ن��زل و�مل��ع��ل��م و�مل��ج��ت��م��ع وتقاليده  ي��ن��ه��ل م��ن 
و�سخ�سيته  و�أه���د�ف���ه  ط��م��وح��ه  عليهم  فيبني 

وم�ستقبله.
وق������ال �إن����ن����ا حم���ظ���وظ���ون يف دول������ة �الإم��������ار�ت 
يف  و�ل��ف��رد  باالإن�سان  �لر�سيدة  �لقيادة  باهتمام 
�الإم���ار�ت  �أم  وتاأكيد  �ملحافل  وك��ل  �مل��ج��االت  ك��ل 
و�مل��ج��ت��م��ع �الإم���ار�ت���ي ع��ل��ى ي���وم �ل��ط��ف��ل م��ا هو 
متكني  يف  �المار�تي  �لنهج  ملبادر�ت  �نعكا�س  �إال 

�لوطن بقياد�ت م�ستقبلية.

» االأوملبيــة الوطنيــة « حتتفــي بالطفــل االإماراتــي

االإعالن عن اأ�سماء املكرمني باجلائزة خالل االأوملبياد اخلا�ش االألعاب العاملية اأبوظبي 2019

�الإم����ار�ت  م���درب منتخب  م��دب��ويل  ه�سام  �أك���د 
�خلا�س  ل���لأومل���ب���ي���اد  �ل���ه���و�ئ���ي���ة  ل����ل����در�ج����ات 
�جلاهزية  ك���ام���ل  يف  �ل����در�ج����ات  م��ن��ت��خ��ب  �أن 
و�ال�ستعد�د �لنف�سي و�لبدين للمناف�سة يف دورة 
�الأل���ع���اب �ل��ع��امل��ي��ة ل��لومل��ب��ي��اد �خل��ا���س 2019 
�لذهبية معربا عن ثقته يف  �مليد�ليات  وح�ساد 
قدرة العبي �الإمار�ت وفخره بامل�ساركة يف �أكرب 

حدث �إن�ساين عامل.
وقال مدبويل يف حو�ر مع وكالة �أنباء �الإمار�ت 

�أ�سحاب �لهمم  “و�م” �إن جميع �لدر�جني من 
�خلا�س  �الأومل���ب���ي���اد  م��ن��اف�����س��ات  يف  �مل�����س��ارك��ني 
تلقو�  2019” قد  “�أبوظبي  �لعاملية  �الألعاب 
و�سباق  �ل��ط��ري��ق  �سباق  على  ناجحة  ت��دري��ب��ات 
عك�س �ل�ساعة و�سط عزمية و�إ�سر�ر من در�جي 
�إىل  �الإم��ار�ت عاليا م�سري�  ��سم  برفع  �ملنتخب 
�ستبد�أ  �لهو�ئية  �لدرجات  بطولة  مناف�سات  �أن 
�ليوم وحتى 20 مار�س �حلايل يف حلبة مر�سى 

يا�س .

�الإر�دة  ف��ر���س��ان  �ل��ه��م��م  �أ���س��ح��اب  �أن  و�أ����س���اف 
للدر�جات  �الإم���ار�ت  منتخب  �سمن  �مل�ساركني 
�ل��ه��و�ئ��ي��ة ل��لأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س ق��د ���س��ارك��و� يف 
و�لعاملية  �الإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ب��ط��والت  م���ن  �ل��ع��دي��د 
باالإ�سافة �إىل �مل�ساركة يف �لبطولة �لتح�سريية 

للأوملبياد �خلا�س �لعام �ملا�سي يف �أبوظبي.
�أ�سحاب �لهمم  �الإم����ار�ت م��ن  �أن در�ج���ي  ون��وه 
فر�سان �الإر�دة ح�سدو� �لعام �ملا�سي 9 ميد�ليات 
منهم 5 ميد�ليات ذهب و �أثنني ف�سية و�أثنني 

برونزية موؤكد� �أن كل هذه �لنجاحات ما كانت 
�لغري حمدود  �لدعم  �إال من خلل  تتحقق  �أن 
م��ن �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة ل��دول��ة �الإم�����ار�ت لفئة 
�أ�سحاب �لهمم مما ميثل منوذجا فريد لدمج 

فر�سان �الإر�دة يف �ملجتمع.
�الإمار�ت  در�ج��ي  م�ساركة  �أن  مدبويل  و�أ���س��اف 
�الأوملبياد  م��ن��اف�����س��ات  يف  �ل��ه��م��م  �أ���س��ح��اب  م���ن 
بينهم  8 العبني من  خ��لل  تاأتي من  �خلا�س 
�ل�5 كيلو  م�سابقات طريق  يف  �إن��اث  العبني   4

وم�سابقات 5 كيلو �سد �ل�ساعة وم�سابقات 10 
�لعامل  �أبطال  بني  قوية  مناف�سات  و�سط  كيلو 
�مل��ت��و�ج��دي��ن يف ه��ذ� �حل���دث �الإن�����س��اين �لعاملي 
حيث يقدر عدد �ملنتخبات �مل�ساركة يف مناف�سات 
�ل����در�ج����ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة ن��ح��و 42 م��ن��ت��خ��ب��ا من 

خمتلف دول �لعامل .
وقال �إن �الفتتاح �ملبهر �لذي �سهده �لعامل �أم�س 
“�أبوظبي  �لعاملية  �الأل��ع��اب  �خلا�س  للأوملبياد 
من  مب��د�د  �ل��ت��اري��خ  ي��ذك��ره  �سيظل   ”2019

ذه���ب ك��ون��ه ج�سد ����س��م��ى م��ع��اين �الإن�����س��ان��ي��ة و 
لقد  وق���ال  و�مل��ح��ب��ة.  �لت�سامح  �الأم���ل يف وط��ن 
عكفنا على جتهيز منتخب �الإم��ار�ت للأوملبياد 
�خلا�س لهذ� �لتحدي من خلل فرة �الإعد�د 
عن  يوما   15 مل��دة  �لعني  مبدينة  �أقيمت  �لتي 
ملو��سلة  وذل���ك  ت��دري��ب علمي  ب��رن��ام��ج  ط��ري��ق 
�أن  �الإجن��از�ت �لتي حققها �ملنتخب م�سري� �إىل 
�للعبني حققو� معدالت تدريب جيدة توؤهلهم 

للمناف�سة �لقوية مع �لفرق �مل�ساركة.

منتخب االإمارات للدراجات الهوائية لاأوملبياد اخلا�ص يتناف�ص مع 42 منتخبا عامليا
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�الإ�سباين  بر�سلونة  ن��ادي  يف  �ملوؤ�س�سية  �لعلقات  مدير  �أك��د 
ق��رع��ة دور  بنتائج  �أن���ه �سعيد  �أم����ور،  �ل��ق��دم، غ��وي��رم��و  ك���رة 
عن  �أ���س��ف��رت  �ل��ت��ي  �أوروب����ا  �أب��ط��ال  دوري  لبطولة  �لثمانية 
مان�س�سر  ونظريه  �لكاتالوين  �ل��ن��ادي  بني  نارية  مو�جهة 

يونايتد �الإجنليزي.
وقال �أمور يف ت�سريحات عقب مر��سم �لقرعة �لتي �أجريت 
�سعيد،  �أن���ا  “نعم،  �ل�سوي�سرية:  ن��ي��ون  م��دي��ن��ة  يف  �جل��م��ع��ة 
�سنو�جه من علينا �أن نو�جهه لذ� يجب �أن �أكون �سعيد�ً، �إنه 
نادي �إجنليزي، وكان هناك �أربعة �أندية �إجنليزية، ووقعنا يف 

فريق  �أي  جيد،  فريق  يونايتد  مان�س�سر  �أحدهم،  مو�جهة 
هو كبري ومهم ولكننا بخري«.

وي����رى �أم�����ور �أن ل��ع��ب م���ب���ار�ة �ل���ع���ودة د�خ����ل �ل���دي���ار لي�س 
بال�سرورة هو مفتاح �لفوز، ولكنه يف �لوقت نف�سه �أكد على 
“مان�س�سر يونايتد خ�سر على  �أف�سلية هذ� �خليار، وقال: 
ملعبه 0-2 �أمام باري�س �سان جريمان وذهب �إىل هناك وفاز 

�إىل مان�س�سر لتحقيق نتيجة جيدة«. �سنذهب   ،2-3
لكلهما  و�سيكون  نهائيتان،  م��ب��ار�ت��ان  “�إنهما  و�أ����س���اف: 
من  متكنت  ع�سر  �ل�ستة  دور  يف  ف��رق  هناك  ك��ب��رية،  �أهمية 

�لعودة خارج �لديار، يف �لكثري من �الأحيان لعب �لعودة على 
ملعبك ال يعني �سيئاً«.

كانت مر�سحة  �لتي  �ل��ف��رق  م��ن  بع�س  �أن  �إىل  �أم���ور  و�أ���س��ار 
للفوز بدوري �أبطال �أوروبا �سقطت ب�سكل غري متوقع، مثل 

ريال مدريد �أو باري�س �سان جريمان.
رغم  �سقطت  للغاية  كبرية  ف��رق  “هناك  ق��ائ��ًل:  و��ستطرد 
�سان  وباري�س  مدريد  ري��ال  مثل  �إيجابية،  لنتائج  حتقيقها 
جريمان، هذ� يظهر لك �مل�ستوى �لذي تتمتع به كل �لفرق، 

ال يوجد هناك فريق �سهل، �أي فريق ميكنه �لتاأهل«. 

�سعادة يف بر�سلونة ملواجهة مان�س�سرت يونايتد!

�فتتح �سائق مر�سيد�س �لربيطاين 
�جلديد  �ملو�سم  هاميلتون  لوي�س 
وذلك   ،2018 �أن���ه���ى  ح��ي��ث  م���ن 
�لتجارب  جولتي  على  ب�سيطرته 
�لكربى،  �أ�سر�ليا  جلائزة  �حل��رة 
�لعامل  بطولة  من  �الأوىل  �جلولة 

ل�سباقات �لفورموال و�حد.
وبعدما كر �حلديث خلل فرة 
تفوق  ع����ن  �ل�������س���ت���وي���ة  �ل����ت����ج����ارب 
�أظهر  ف����ري�ري ع��ل��ى م��ر���س��ي��د���س، 
�ملو�سم  �أن���ه���ى  �ل�����ذي  ه��ام��ي��ل��ت��ون 
�أبوظبي  ب���اح���ر�زه ج��ائ��زة  �مل��ا���س��ي 
�لعاملي  ل��ق��ب��ه  �أن  رغ�����م  �ل����ك����ربى 
�خلام�س كان حم�سوما قبل ثلثة 
مل  �سيئا  �أن  �لنهاية،  على  �سباقات 
�الأف�����س��ل��ي��ة رغم  يتغري م��ن ح��ي��ث 
�ملدرجة  �لتقنية  �لتعديلت  بع�س 

يف �ملو�سم �حلايل.
�أدىل به  �ل���ذي  �ل��ت�����س��ري��ح  وع��ك�����س 
ماتيا  ل���ف���ري�ري  �جل���دي���د  �مل���دي���ر 
�الإيطايل  �ل��ف��ري��ق  و���س��ع  ب��ي��ن��وت��و 

بالقول  �الفتتاحي  �ل�سباق  ع�سية 
�الإطلق”،  بالثقة على  ن�سعر  “ال 
لي�ست  “لكنها  �����س���ت���ط���رد  ل��ك��ن��ه 
�أجو�ء  يف  ول�سنا  تاأهيلية،  جت��ارب 
�لتي  �ل���ظ���روف  ن��ع��رف  ���س��ب��اق، ال 
�الآخ��رون )ال�سيما كمية  بها  يقود 
�لوقود يف �ل�سيار�ت(. من �ل�سعب 

مقارنة �الأد�ء«.
و�أنهى هاميلتون �جلولة �ل�سباحية 
متقدما بفارق �سئيل بلغ 0،038 
ث��ان��ي��ة ف��ق��ط ع��ل��ى غ���رمي���ه �سائق 
فري�ري �الأملاين �سيبا�ستيان فيتل، 
�لو�فد  �الأخ����ري  زم��ي��ل  ح��ق��ق  فيما 
�سارل  “�سكوديريا”  �ىل  �جل��دي��د 
و�عدة  ب��د�ي��ة  موناكو  م��ن  لوكلري 
�جلامح”  “�حل�سان  مقود  خ��لل 
بحلوله ثالثا بفارق 0،074 فقط 

عن �لبطل �لربيطاين.
�آخ��ر�ن قريبا  �سائقان  وك��ان هناك 
ج���د� م���ن ث��لث��ي �ل�������س���د�رة، هما 
�لهولندي ماك�س فري�ستابن )ريد 

هاميلتون  وزم��ي��ل��ه  ه���ون���د�(  ب���ول 
�للذ�ن  بوتا�س  فالتريي  �لفنلندي 
و0،267   0،193 ب��ف��ارق  تخلفا 

ث عن �ملركز �الأول.
فتخلفو�  للآخرين،  بالن�سبة  �أم��ا 
ب������ف������ارق �أك���������ر م������ن ث����ان����ي����ة عن 
هاميلتون، و�أولهم �لفنلندي كيمي 
ر�ي���ك���ون���ن، �مل��ن��ت��ق��ل م���ن ف����ري�ري 
)�ساوبر  روم��ي��و-ف��ري�ري  �ألفا  �ىل 

�سابقا(.
لكن تفوق مر�سيد�س على �ملناف�سني 
بد� و��سحا يف �جلولة �لثانية �لتي 
�أم����ام زميله  ت�����س��دره��ا ه��ام��ي��ل��ت��ون 
ثانية   0،800 وب���ف���ارق  ب��وت��ا���س 
جاء  فيما  �لثالث،  فري�ستابن  عن 
فيتل خام�سا خلف �ل�سائق �جلديد 
بيار غا�سلي  �لفرن�سي  بول  لريدل 
و�أم��ام ر�يكونن، ولوكلري يف �ملركز 
ثانية عن  �أك��ر من  بفارق  �لتا�سع 

ثنائية مر�سيد�س.
“خ�سومنا  ب������اأن  ب��ي��ن��وت��و  و�أق�������ر 

)م��ر���س��ي��د���س( �أق���وي���اء ج����د�. لقد 
�الأع����و�م  �ل��ع��امل��ي يف  باللقب  ف����ازو� 
بطريقة  د�ئ����م����ا،  وه����م  �الأخ�������رية، 
�ل���ذي ي�سعى  �ل��ف��ري��ق  ب��اأخ��رى،  �أو 

�جلميع �ىل �لفوز عليه«.
�لتنفيذي  و�مل����دي����ر  ن���ظ���ريه  �أم�����ا 
توتو  �لنم�سوي  مر�سيد�س  لفريق 
�الأول  “�ختبارنا  فك�سف  وول����ف، 
�ل�ستاء مل يكن ر�ئعا، ثم  يف ف�سل 
�لكبرية  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  ببع�س  قمنا 
يف �الأ���س��ب��وع �ل��ث��اين. وب��ب��طء لكن 
وكانت  ونتعلم،  نفهم  بد�أنا  بثبات، 

�لنهاية جيدة للغاية«.
ب���ول �لربيطاين  ل��ك��ن م��دي��ر ري���د 
ك��ري�����س��ت��ي��ان ه����ورن����ر �ل������ذي قرر 
مبحركات  �ملو�سم  ه��ذ�  �ال�ستعانة 
ب�سيء  �ل�سر�كة  فك  بعدما  هوند� 
م���ن �ل��ف��ظ��اظ��ة م���ع ري��ن��و رغ���م �أن 
قيادة  خلف  كان  �لفرن�سي  �ملحرك 
�لفريق �لنم�سوي �ىل �أربعة �ألقاب 
و2013،   2010 ب��ني  متتالية 

تعني  ال  ب��اأن جت��ارب �جلمعة  ر�أى 
���س��ي��ئ��ا ب����ل ي���ج���ب �الن���ت���ظ���ار حتى 
�لتاأهيلية  �ل��ت��ج��ارب  “يف  �ل�����س��ب��ت 
مع  مقارنة  موقعنا”  �أي���ن  ملعرفة 

�لفرق �الأخرى.
بر�سائل  �جلمعة  �جلميع  وحر�س 
على �ل�سيار�ت و�سار�ت �سود�ء على 
تكرمي مدير �ل�سباقات �لربيطاين 
�سباح  تويف  �لذي  و�يتينغ  ت�ساريل 
رئ���وي عن  �ن�����س��د�د  ب��ع��د  �خلمي�س 

عمر يناهز 66 عاما.
- ترتيب �خلم�سة �الأو�ئل يف جولة 

�لتجارب �حلرة �الأوىل:
هاميلتون  لوي�س  �لربيطاين   .1
 1:23.599 )م����ر�����س����ي����د�����س( 

دقيقة
فيتل  ���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان  �الأمل�������اين   .2

)فري�ري( بفارق 0،038 ثانية
موناكو  م���ن  ل��وك��ل��ري  ����س���ارل   .3

)فري�ري( بفارق 0،074 ث
فري�ستابن  ماك�س  �لهولندي   .4

)ريد بول-هوند�( بفارق 0،193 
ث

بوتا�س  ف��ال��ت��ريي  �ل��ف��ن��ل��ن��دي   .5
)مر�سيد�س( بفارق 0،267 ث

- ترتيب �خلم�سة �الأو�ئل يف جولة 
�لتجارب �حلرة �لثانية:

هاميلتون  لوي�س  �لربيطاين   .1
 1:22.600 )م����ر�����س����ي����د�����س( 

دقيقة
بوتا�س  ف��ال��ت��ريي  �ل��ف��ن��ل��ن��دي   .2

)مر�سيد�س( بفارق 0،048 ث
فري�ستابن  ماك�س  �لهولندي   .3

)ريد بول-هوند�( بفارق 0،800 
ث

)ريد  غا�سلي  ب��ي��ار  �لفرن�سي   .4
بول-هوند�( بفارق 0،842 ث

فيتل  ���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان  �الأمل������اين   .5
)فري�ري( بفارق 0،873 ث

جيم�س  ل���ي���ربون  “�مللك”  �أ����س���ب���ح 
�أج��ل جتنب  �إىل معجزة من  بحاجة 
“بل  �الإق�سائية  �الأدو�ر  �لغياب عن 
�أوف” للمرة �الأوىل يف �ملو��سم �ل�14 
�الأخ�������رية، وذل�����ك ب��ع��د ت��ل��ق��ي لو�س 
�ل�ساد�سة  هزميته  ليكرز  �أجنلي�س 
7 مباريات على يد م�سيفه  �آخر  يف 
�ملنطقة  ث�����اين  ر�ب�����ت�����ورز  ت���ورون���ت���و 
كرة  دوري  يف   111-98 �ل�سرقية 

�ل�سلة �الأمريكي للمحرفني.
وب��ع��د �أن خ��ا���س ن��ه��ائ��ي �ل�����دوري يف 
�مل���و�����س���م �ل��ث��م��ان��ي��ة �الأخ������رية وت���وج 
ب���ث���لث���ة �أل����ق����اب م����ع م���ي���ام���ي هيت 
وكليفلند كافاليريز، يبدو جيم�س 
يف طريقه للكتفاء مبتابعة �لبلي 
�ل��ت��ل��ف��زة يف ظل  ���س��ا���س��ات  �أوف ع��رب 
ت��ق��ه��ق��ر ف��ري��ق��ه �جل���دي���د ل��ي��ك��رز يف 
�ملركز �حلادي ع�سر، بفارق كبري عن 
�لثامن  �ملركز  كليربز �ساحب  ج��اره 
�الأخ���ري �مل��وؤه��ل �ىل �ل��ب��لي �وف يف 
و37  ف���وز�   31( �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة 
هزمية لليكرز مقابل 39 فوز� و30 

هزمية لكليربز(.
�ىل  �ن��ت��ق��ال��ه  �أك���د جيم�س  �أن  وم��ن��ذ 
�ساأل  �ملا�سي،  متوز/يوليو  يف  ليكرز 
�لنجم  �نتقال  �إذ� كان  �مل�سككون عما 
كاليفورنيا  �ىل  ع��ام��ا   34 �ل��ب��ال��غ 
كان بد�فع ريا�سي بحت �أو من �أجل 

�ال�ستمتاع يف مهد �سناعة �لرفيه.
على  حقا  م�سمما  جيم�س  ك��ان  �إذ� 

�أل��ق��اب��ه �لثلثة  �إ���س��اف��ة �مل��زي��د م��ن 
يف �ل�����دوري، ف��ك��ان م��ن �الأف�����س��ل له 
كافالييز  كليفلند  م��ن  ينتقل  �أن 
�أو  روكت�س  هيو�سنت  مثل  فريق  �ىل 
بو�سطن �سلتيك�س �أو حتى فيلدلفيا 
�سفنتي �سيك�سزر، الأن �لتحاقه باأحد 
هذه �لفرق كان �سيجعل منه مر�سحا 
�للقب  �ىل  �ل�����س��ب��اق  يف  حم���ال���ة  ال 

�ملرموق.
ل��ك��ن ع��و���س��ا ع���ن ذل�����ك، وق����ع خيار 
�لذي  �لفريق  ليكرز،  على  “�مللك” 
ي���ع���اين ال���س��ت��ع��ادة ����س���يء م���ن جمد 
�الأدو�ر  ع���ن  غ����اب  و�ل������ذي  �مل���ا����س���ي 
عام  منذ  �وف”  “بلي  �الق�سائية 

.2013
بذلها جيم�س  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  ورغ���م 
�خل��م��ي�����س حني  �آخ���ره���ا  �الآن،  ح��ت��ى 
�سجل 29 نقطة مع 4 متابعات و6 
“�مللك”  يبدو  ال  حا�سمة،  مترير�ت 
ظل  يف  بليكرز  �الرت��ق��اء  على  ق���ادر� 
غياب �للعبني �لذين با�ستطاعتهم 
م�����س��اع��دت��ه ع��ل��ى �ع����ادة �ل��ف��ري��ق �ىل 

م�ستو�ه �ل�سابق.
وكدليل على ��ست�سلم ليكرز لقدره 
�لبدنية  �ل�����س��لم��ة  ع��ل��ى  وح���ر����س���ا 
تاريخ  �ل��لع��ب��ني يف  �أف�����س��ل  الأح����د 
�أو�ئ���ل  �ل��ن��ادي  �ل��ل��ع��ب��ة، ق���ررت �د�رة 
�ملعد  ��ست�سارة  وبعد  �حل��ايل  �ل�سهر 
�ل�����س��خ�����س��ي جل��ي��م�����س، باأن  �ل���ب���دين 
تكون م�ساركة �الأخ��ري حم��دودة من 

�ملتبقية  �مل��ب��اري��ات  يف  �ل��وق��ت  ح��ي��ث 
لهذ� �ملو�سم، وحتى �أنه قد يغيب عن 
�لتي ال  �مل��ب��اري��ات  بع�سها يف ح��االت 

يف�سل بينها �أكر من يوم.
�مل�ساألة  ه���ذه  �ىل  ج��ي��م�����س  وت���ط���رق 
�خلمي�س بعد �خل�سارة �أمام تورونتو، 
�الآن  �ل�سامن حتى  �لوحيد  �لفريق 
جانب  �ىل  �أوف  �لبلي  �ىل  لتاأهله 
مت�سدر منطقته �ل�سرقية ميلووكي 
يف  ���س��ع��وب��ة  “�أجد  ق���ائ���ل  ب���اك�������س، 
�لذهنية  �لناحية  م��ن  �الأم���ر  تقبل 

�أر�سية  �لتو�جد يف  الأين معتاد على 
�مللعب، ال�سيما عندما �أكون يف كامل 

عافيتي«.
�ل���ذي  ه���و �الجت�����اه  “هذ�  و�أو�����س����ح 
ي���ري���دون �ل���ذه���اب ب���ه مل���ا ت��ب��ق��ى من 
�ملحدود  ل��ل��ن��ج��اح  �ىل  ن��ظ��ر�  �مل��و���س��م 

�لذي يحققه فريقنا هذ� �ملو�سم«.
�مللعب  �أر�سية  على  جيم�س  وتو�جد 
�خلمي�س ملدة 32 دقيقة )من �أ�سل 
 33 م���ن  �أك����ر  ي��خ�����س  ومل   ،)48
�الأخرية  �الأرب���ع  �مل��ب��اري��ات  يف  دقيقة 

لفريقه وحتى �أن م�ساركته يف مبار�ة 
�جلمعة يف ملعب ديرويت بي�ستونز 

غري حم�سومة.
�ملركز  يحتل  �ل��ذي  لليكرز  وخ��لف��ا 
�لفائزين  �أك���ر  �ل��ث��اين على الئ��ح��ة 
�ل�������دوري خلف  ت���اري���خ  ب��ال��ل��ق��ب يف 
مقابل   16( ���س��ل��ت��ي��ك�����س  ب��و���س��ط��ن 
هذ�  ت��األ��ق��ه  ت��ورون��ت��و  و����س��ل   ،)17
�ملو�سم حمققا رقما قيا�سيا �سخ�سيا 
من حيث عدد �النت�سار�ت يف مو�سم 
و�حد على فرق من �ملنطقة �لغربية 

.)20(
ويدين تورونتو بفوزه �لعا�سر تو�ليا 
تاريخه  يف  م��رة  )الأول  ليكرز  على 
�أمامه  �ي�سا( منذ خ�سارته �الأخ��رية 
نوفمرب  �ل����ث����اين  ت�����س��ري��ن   30 يف 
 25( لينارد  ك��اوه��ي  �ىل   ،2014
مترير�ت  و4  متابعات   8 مع  نقطة 
نقطة   20( باول  ونورمن  حا�سمة( 
8 م���ت���اب���ع���ات( و�ل����ك����ام����ريوين  م����ع 
با�سكال �سياكام )16 مع 5 متابعات 
و�الإ�سباين  حا�سمة(  مت��ري��ر�ت  و6 

7 متابعات  م��ارك غا�سول )15 مع 
و4 مترير�ت حا�سمة(.

�نديانا  ع��و���س  �نديانابولي�س،  ويف 
بي�سرز تخلفه �أمام �سيفه �أوكلهوما 
18 نقطة وعاد  بفارق  ثاندر  �سيتي 
من بعيد يف �آخر 15 دقيقة، ليخرج 
منت�سر� 108-106 بف�سل �سلة يف 

�آخر 1،8 ثانية من وي�سلي ماثيوز.
د�بل”  �ل�”تريبل  ت�سجيله  ورغ����م 
 19 م����ع  �مل���و����س���م  ه�����ذ�  ل����ه  �ل�27 
متريرة  و11  متابعة  و14  نقطة 
يف  و�ستربوك  ر��سل  �أخفق  حا�سمة، 
قاتل  ف���وز�  �سيتي  �أوك��له��وم��ا  منح 
بعد ف�سل يف ترجمة حماولة ثلثية 
يف �لثانية �الأخ��رية من �للقاء �لذي 
�سهد ع��ودة زميله بول ج��ورج للمرة 
�لثانية �ىل ملعب �لفريق �لذي د�فع 
عن �ألو�نه من 2010 حتى 2017 

قبل �أن يختار �لرحيل عنه.
وق��دم ج��ورج م��ب��ار�ة قوية ج��د� رغم 
�ملتو��سلة،  �ال���س��ت��ه��ج��ان  ���س��اف��ر�ت 
يف   25 بينها  نقطة،   36 بت�سجيله 
و5  متابعات   6 م��ع  �الأول،  �ل�سوط 
مترير�ت حا�سمة دون �أن يكون ذلك 
�ل�43 �لذي  كافيا ملنح فريقه �لفوز 
كان �سي�سعه وحيد� يف �ملركز �لر�بع 

لرتيب �ملنطقة �لغربية.
وم����ن ج��ه��ت��ه، ع����زز �ن���دي���ان���ا مركزه 
ب�44  �ل�سرقية  �ملنطقة  يف  �ل��ث��ال��ث 
�ل�سلة  ب��ف�����س��ل  ه��زمي��ة  و25  ف����وز� 

 7 م��ع  نقطة   16( مل��اث��ي��وز  �لقاتلة 
دومانتا�س  و�ل��ل��ي��ت��و�ين  م��ت��اب��ع��ات( 
فريقه  �أم���ام  ت��األ��ق  �ل���ذي  �سابوني�س 
7 م��ت��اب��ع��ات و4  �ل�����س��اب��ق )26 م��ع 
مترير�ت حا�سمة( و�لكرو�تي بويان 
بوغد�نوفيت�س )23 مع 4 متابعات 

و5 مترير�ت حا�سمة(.
�عتقد  �الأخ�����������رى،  �مل����ب����اري����ات  ويف 
دون�سيت�س  لوكا  �ملتاألق  �ل�سلوفيني 
متابعة   11 م������ع  ن���ق���ط���ة   24(
�أن�����ه منح  ح��ا���س��م��ة(  و9 مت����ري����ر�ت 
�لفوز  م��اف��ري��ك�����س  د�ال�������س  ف��ري��ق��ه 
ب�سلة  ن��اغ��ت�����س  دن��ف��ر  م�سيفه  ع��ل��ى 
ثانية من   5،8 �آخ��ر  ��ستعر��سية يف 
�ل�سربي  �الآخ��ر  �ملتاألق  لكن  �للقاء، 
نيكوال يوكيت�س )11 نقطة مع 14 
كان  حا�سمة(  مت��ري��ر�ت  و8  متابعة 
حني  �الأخ����رية  �لثانية  يف  كلمته  ل��ه 
�الأر�س  الأ�سحاب  �لفوز  �سلة  �سجل 
مركزهم �لثاين  معزز�   ،99-100
يف �ملنطقة �لغربية ب�45 فوز� مقابل 

هزمية.  22
���س��ل��ت��ي��ك�����س على  ب���و����س���ط���ن  وف��������از 
 120-126 ك��ي��ن��غ��ز  ���س��اك��ر�م��ن��ت��و 
 31( �يرفينغ  ك��اي��ري  ت��األ��ق  بف�سل 
و12  م���ت���اب���ع���ات   10 م�����ع  ن���ق���ط���ة 
متريرة حا�سمة(، و�ورالندو ماجيك 
-120 ك��اف��ال��ي��ريز  كليفلند  ع��ل��ى 
ميني�سوتا  ع��ل��ى  ج���از  وي���وت���ا   ،91

متربوولفز 100-120.

ط�����ال�����ب م����������درب �ن��������ر م���ي���لن���و 
�سباليتي،  ل��وت�����س��ي��ان��و  �الإي���ط���ايل، 
�أد�ئ������ه������م قبل  ب���ت���ط���وي���ر  الع���ب���ي���ه 
�ملقبل،  �الأح���د  ميلنو  “ديربي” 
�لكالت�سيو  م��ن   28 �الأ���س��ب��وع  يف 
�الإي�����ط�����ايل. وذل������ك ب���ع���د م���غ���ادرة 
�لفريق �لدوري �الأوروبي “يوروبا 
�إي����ن����ر�خ����ت  ب�����و�ب�����ة  م�����ن  ليغ” 

فر�نكفورت �الأملاين.
وتعادل  �إنر ميلنو مع �إينر�خت 
ملعبه  خ����ارج  �سلبيا  ف��ر�ن��ك��ف��ورت 
للدوري  �ل�ستة ع�سر  دور  ذه��اب  يف 
�إدر�ك  يف  ف�����س��ل  ل��ك��ن��ه  �الأوروب��������ي، 
على  �سباكه  �هتزت  بعدما  �لتعادل 
�أر�سه يف مبار�ة �لعودة بعد �لبد�ية 
فر�س  �آخ��ر  لتتبخر  دق��ائ��ق،  ب�ست 
�لفريق يف �لفوز بلقب هذ� �ملو�سم.

�خل�سارة  ع��ق��ب  ���س��ب��ال��ي��ت��ي  وق�����ال 
�فتقدنا  “لقد  �خلمي�س  �سفر1-  
فقدنا  �����س����يء.  ك����ل  م����ن  �ل���ق���ل���ي���ل 
�لتو�زن وتوترت �أع�ساب �للعبني، 

و��ستفاد �ملناف�س من هذ� �لو�سع.
ونقلت روي���رز ع��ن م��درب �الإنر 
قدمنا  �لتعايف  يف  ب��د�أن��ا  “عندما 
�أد�ء �سيئا، ومل يكن هناك �مل�ساحات 

�ملنا�سبة بني �ملر�كز �ملختلفة«.
باأنه رمبا  �أي�سا  �سباليتي  و�عرف 
بالدفع  ���س��ائ��ب��ا  ق�����ر�ر�  ي��ت��خ��ذ  مل 
�لبد�ية،  من  بالدي  كيتا  باملهاجم 

بعد تعافيه مبا�سرة من �الإ�سابة.
و�سيلتقي �إنر ميلنو، ر�بع ترتيب 
�الإي�����ط�����ايل، م���ع ميلن  �ل�������دوري 
�لثالث يف �سان �سريو، �الأحد �ملقبل 
�ملو�سم،  ه��ذ�  بينهما  قمة  ث��اين  يف 
و�ع����ت����اد �مل���ر�ق���ب���ون ت�����س��م��ي��ة تلك 

نظر�  �لغ�سب”  ب�”ديربي  �لقمة 
للمناف�سة �ملحتدمة بني �لفريقني 

�لكبريين يف مدينة ميلنو.
�الأوىل  �مل������ب������ار�ة  يف  �إن�������ر  وف�������از 
من  ز�دت  نتيجة  وه���ي  -1�سفر، 
�ل�����س��غ��وط �ل�����س��دي��دة ع��ل��ى مدرب 

ميلن جينارو غاتو�سو.
�أن موقف  ي��ب��دو  �مل����رة  ه����ذه  ل��ك��ن 
�سباليتي �أ�سعب حيث قال “نحتاج 
للمزيد من �لثقة. ولو نظرنا لهذه 

نقر�أها  مل  �أن���ن���ا  ���س��ن��درك  �مل���ب���ار�ة 
ب�سكل �سليم«.

�الأبطال  دوري  ميلنو  �إن��ر  وودع 
دي�سمرب  يف  �مل��ج��م��وع��ات  دور  م���ن 
يناير  �إيطاليا يف  وك��اأ���س  �مل��ا���س��ي،  

�ملا�سي.
و�سريكز �لفريق جهوده على �إنهاء 
�ملو�سم �سمن �ملر�كز �الأربعة �الأوىل 
بالدوري �الإيطايل، ومن ثم �لتاأهل 

لدوري �الأبطال �ملو�سم �ملقبل.

�ملنتخبات  ع���دد  رف���ع  ملفا  �سيكون 
 2022 �مل�ساركة يف مونديال قطر 
كاأ�س  وت��و���س��ي��ع   48 �ىل   32 م���ن 
فريقا   24 لت�سمل  للأندية  �لعامل 
�ع��ت��ب��ار� م��ن ع��ام 2021 ب��دال من 
���س��ب��ع��ة يف �ل�����س��ي��غ��ة �حل��ال��ي��ة، على 
طاولة جمل�س �الحتاد �لدويل لكرة 
�جلمعة  ينعقد  )فيفا(�لذي  �لقدم 

يف ميامي �المريكية.
مبدئي  ب�سكل  �ملجل�س  و�سي�سوت 
ع��ل��ى در�����س���ة ت��ب��ن��ي ق����ر�ر رف���ع عدد 
�ملنتخبات �مل�ساركة يف مونديال قطر 
ولكن   ،48 �ىل   32 م��ن   2022
يف  �سوى  �لنهائي  �ل��ق��ر�ر  يتخذ  لن 
�الجتماع �ملقبل للمجل�س يف باري�س 
يف حزير�ن يونيو، كما ��سار م�سدر 

مقرب من �مللف.
ي��ل��ع��ب رئ��ي�����س �الحت����اد  و�ىل ذل����ك 
�ل�������������دويل �ل���������س����وي���������س����ري ج�����اين 
�سيعاد  �لذي  عاما(   48( �نفانتينو 
�أربعة  م��ن  ج��دي��دة  ل��والي��ة  �نتخابه 
�لوحيد  �مل��ر���س��ح  ك��ان  بعدما  �أع����و�م 
ت��و���س��ي��ع كاأ�س  ل��لن��ت��خ��اب��ات، ورق����ة 
�لعامل للأندية لت�سمل 24 فريقا.

فيفا  �أع�����س��اء جمل�س  دع���وة  ومت���ت 
�جلدوى  در��سة  ب�ساأن  ق��ر�ر  التخاذ 

�لتي �ج��ر�ه��ا �الحت���اد �ل���دويل، من 
بدء� من  48 منتخبا  �ىل  �النتقال 
�ملجل�س  ب��ان  ق��ط��ر، علما  م��ون��دي��ال 
�ق���ر رف���ع ع���دد �مل��ن��ت��خ��ب��ات �ىل 48 
 2026 مونديال  من  �عتبار�  لكن 
�مل��ت��ح��دة وكند�  �ل���والي���ات  �مل��ق��رر يف 

و�ملك�سيك.
و�سي�سوت �ملجل�س على “��ستنتاجات 
در�����س���ة �جل����دوى �ل��ت��ي ت��ن�����س على 
�م���ك���ان���ي���ة �ق����ام����ة م���ون���دي���ال قطر 
�مل�ساركني  ع���دد  رف���ع  م��ع   2022
��ست�سافة  48 منتخبا يف حال  �ىل 
من  ل��ع��دد  جم����اورة  خليجية  دول����ة 
وثيقة  يف  ج�����اء  ك���م���ا  �ملباريات”، 

ح�سلت عليها وكالة فر�ن�س بر�س.
على  �ملو�فقة  عليهم  يتعني  ثم  من 
تكليف �الحتاد �لدويل وقطر ب�سكل 
م�سرك عناية “تقدمي �قر�ح �ىل 
�ملجل�س وكونغر�س فيفا، لرفع عدد 
�مل�ساركني �ىل 48 منتخبا مع دولة 
دول” كما  ع��دة  �أو  م�سيفة  و�ح���دة 

��سافت �لوثيقة.
غري �أن �لقر�ر �لنهائي �لذي ي�سادق 
ميامي،  يف  �ملبدئي  �لت�سويت  على 
�سيتخذ يف �الجتماع �ملقبل للمجل�س 

يف باري�س يف 6 حزير�ن يونيو.

ووف���ق���ا ل���در�����س���ة ج�����دوى م���ن قبل 
عليها  ح�����س��ل��ت  �ل�������دويل  �الحت�������اد 
وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س، ف���اإن تو�سيع 
عدد �مل�ساركني �سيوؤمن “بني 300 
كعائد�ت  دوالر  م���ل���ي���ون  و400 
دوالر  مليون   120 بينها  �إ�سافية، 
تلفزيوين،  ن��ق��ل  ح���ق���وق  �أم����ريك����ي 
ت�سويق  حقوق  دوالر  مليون   150
بيع  م������ن  دوالر  م����ل����ي����ون  و90 

�لتذ�كر.
و���س��ت��وؤدي ه���ذه �خل��ط��وة �ىل زيادة 
 ،80 �إىل   64 م���ن  �مل���ب���اري���ات  ع���دد 
�خلليجية  �ل����دول����ة  �ن  ي��ع��ن��ي  م����ا 
لوحدها  ق��ادرة  تكون  لن  �ل�سغرية 
ع��ل��ى �ال���س��ت�����س��اف��ة، ل����ذ� ي��ج��ب �ن 
ت��ق��ام م��ب��اري��ات خ���ارج قطر يف دولة 
جم������اورة، ول���ك���ن ك��م��ا ق����ال م�سدر 
مقرب من فيفا “مل يتم تف�سيل �ي 
دولة، وميكن خلم�س دول �أن تتقدم 
�لبحرين  �ال���س��ت�����س��اف��ة(:  )ب��ط��ل��ب 
و�لكويت و�ململكة �لعربية �ل�سعودية 

و�سلطنة ُعمان و�الإمار�ت«.
�لعامل  كاأ�س  تو�سيع  ملف  و�سيكون 
ل���لأن���دي���ة ع��ل��ى ط���اول���ة �ل��ب��ح��ث يف 
�عتبار�  فريقا   24 لت�سمل  ميامي، 
2021 بدال من �سبعة يف  من عام 

تقام  �ن  على  لها،  �حلالية  �ل�سيغة 
�أرب��ع �سنو�ت ولي�س كل عام كما  كل 

هي �حلال يف �لوقت �حلايل.
و�ر�سلت وثيقة عن �مل�سروع �جلديد 
تقام  �ن  ع��ل��ى  �ملجل�س  �ع�����س��اء  �إىل 
حزير�ن   17 ب��ني  جتريبية  ن�سخة 
 ،2021 ي��ول��ي��و  مت����وز  و4  ي��ون��ي��و 
جت��م��ع ب��ني 8 �ن��دي��ة �أوروب���ي���ة )يف 
ويفا  �الوروب�����ي  �الحت����اد  �ر�د  وق���ت 
�أندية من  12( و6  �لعدد �ىل  رفع 

�أمريكا �جلنوبية.
 5 “مو�فقة  �ىل  �ل��وث��ي��ق��ة  وت�����س��ري 
6 �حت��اد�ت قارية”، فيما  من ��سل 
ي��ع��ار���س �الحت�����اد �الوروب�������ي لكرة 
�لقدم )ويفا( ب�سبب ت�سارب موعد 
روزنامة  مع  للندية  �لعامل  كاأ�س 

�ملو�عيد �لكروية.
م�سكلة  �الرب�����ع�����اء  �ي�������س���ا  وب�������رزت 
�لعاملي  �الحت�������اد  �ث����اره����ا  ج����دي����دة 
“فيربو”  �مل���ح���رف���ني  ل���لع���ب���ني 
�لوترية  �ز�ء  ق��ل��ق��ه  �ب�����دى  �ل�����ذي 
�ملفرو�سة  للمباريات  “�جلهنمية” 
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الفجر الريا�ضي

ت�سكيلة  �ىل  رونالدو  كري�ستيانو  �لربتغايل  �لنجم  ��ستدعي 
ب���لده ل��ل��م��رة �الوىل م��ن��ذ ث��م��ن ن��ه��ائ��ي م��ون��دي��ال 2018، 
بح�سب مدربه فرناندو �سانتو�س �لذي �أعلن �جلمعة ت�سكيلته 

لت�سفيات كا�س �أوروبا 2020.
وغاب رونالدو يف �الأ�سهر �لت�سعة �الخرية عن مباريات بلده 
�ل�ست، لت�سهيل تاأقلمه مع ناديه �جلديد يوفنتو�س �الإيطايل، 
بعد �نتقاله من ريال مدريد �الإ�سباين �ل�سيف �ملا�سي مقابل 

نحو 100 مليون يورو.
و�سيكون مبقدور �أف�سل العب يف �لعامل خم�س مر�ت خو�س 

مو�جهتي �أوكر�نيا و�سربيا نهاية �ل�سهر �جلاري يف ��ستهلل 
ت�سفيات �لبطولة �لقارية �لتي حتمل �لربتغال لقبها، علما 

باأنه �سجل 85 هدفا يف 154 مبار�ة دولية.
�ملنتخب” جم��دد�، قبل  “�مل�ساهمة مع  وك��ان رون��ال��دو توقع 
�أتلتيكو  �سد  لفريقه  ر�ئعة  ثلثية  ت�سجيله  من  قليلة  �أي��ام 
مدريد �ال�سباين وقيادته �ىل ربع نهائي دوري �بطال �وروبا 

�لتي �أحرز لقبها خم�س مر�ت.
�للحظة  “هذه  �مل��ون��دي��ال  و���س��رح رون��ال��دو )34 ع��ام��ا( بعد 
للتاأقلم” مع  �مل��ن��ت��خ��ب..  م���ع  �����س���ر�ح���ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 

يوفنتو�س بعد 9 مو��سم �أم�ساها مع ريال مدريد.
“�ساهدمت  وقال مدربه �سانتو�س �جلمعة يف موؤمتر �سحايف 
�إ�سايف يف هذ�  �أي �سيء  مقابلته هذ� �ال�سبوع. ال ميكن قول 
�ملو�سوع«. ويف غيابه، حل رفاق رونالدو على ر�أ�س جمموعتهم 
يف دوري �الأمم �الأوروبية �أمام �إيطاليا وبولند�، فتاأهلو� �ىل 
يف  �ملقبل  حزير�ن/يونيو  و9   5 بني  �الربعة” �ملقرر  “دور 

بورتو وغيمار�ي�س يف �لربتغال.
وت�ستقبل �لربتغال �سوي�سر� يف �ول ن�سف نهائي فيما تلعب 

هولند� مع �نكلر� يف �لثاين.

رونالدو يعود اإىل منتخب الربتغال 

تفوح ر�ئحة �لثاأر و�لذكريات �جلميلة من مو�جهتي 
بر�سلونة �الإ�سباين-مان�س�سر يونايتد و�أياك�س 
�ل��ه��ول��ن��دي-ي��وف��ن��ت��و���س �الإي���ط���ايل، وذل���ك يف 
�لدور ربع �لنهائي مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا 
�سحبت قرعته �جلمعة يف مقر �الحتاد  �لتي 

�الأوروبي لكرة �لقدم يف نيون �ل�سوي�سرية.
ويونايتد  ب��ر���س��ل��ون��ة  ب��ني  �مل��و�ج��ه��ة  و���س��ت��ك��ون 
ي�ستعيد  �لنهائي حيث  رب��ع  �ل���دور  يف  �الأق���وى 
�ل��ف��ري��ق��ان ذك���ري���ات ن��ه��ائ��ي ن�����س��خ��ت��ي 2009 
�لكاتالوين  �ل��ن��ادي  خ���رج  ح��ني  و2011 
تو�ليا،  و1-3  -2�سفر  منت�سر� 
للمرة  ���س��ي��ت��و�ج��ه��ان  ل��ك��ن��ه��م��ا 
�لنهائي  ع��ن  ب��ع��ي��د�  �الأوىل 
لن�سخة  �الأرب��ع��ة  دور  منذ 
2008 حني فاز يونايتد 
�يابا بهدف بول �سكولز 
يف  �سلبا  تعادال  �أن  بعد 
�ل��ذه��اب، وت���وج الحقا 
ح�ساب  على  باللقب 

مو�طنه ت�سل�سي.
ع���ان���ى  �أن  وب�����ع�����د 
�الأم���������ري���������ن ه�����ذ� 
�مل�����و������س�����م ب����ق����ي����ادة 
�لربتغايل  �مل�����درب 
مورينيو،  ج����وزي����ه 
������س����ت����ع����اد ي���ون���اي���ت���د 
تو�زنه منذ �ال�ستعانة 
�ل�سابق  مب���ه���اج���م���ه 
غونار  �أويل  �ل��روج��ي 
لل�سر�ف  ���س��ول�����س��ك��اي��ر 
ع��ل��ي��ه م���وق���ت���ا، وع�����اد �ىل 
د�ئ��������رة �ل���������س����ر�ع ع���ل���ى �ح���د 
�ل���دوري �ملحلي، �ىل  �مل��ر�ك��ز �الأرب��ع��ة �الأوىل يف 
جانب بلوغه ربع نهائي �لكاأ�س �الإنكليزية بفوزه 

على ت�سل�سي -2�سفر يف معقله.
ويبقى �الإجناز �الأهم حني عو�س خ�سارته ذهابا 
ع��ل��ى �أر���س��ه يف ث��م��ن ن��ه��ائ��ي دوري �الأب���ط���ال �سد 
باري�س �سان جرمان �لفرن�سي �ىل فوز 3-1 �يابا، 
�لقارية  �مل�سابقة  �لنهائي  رب��ع  �ىل  بطاقته  وخطف 
�لفر�سة  ب��ذل��ك  م��ان��ح��ا  برين�س”،  دي  “بارك  م��ن 
حيث  نو”  “كامب  ملعب  �ىل  للعودة  ل�سول�سكاير 

عا�س ليلة تاريخية يف نهائي 1999 حني �سجل �لهدف 
�لفوز ليونايتد 2-1 يف �لوقت بدل �ل�سائع �لقاتل �سد 
بايرن ميونيخ �الأملاين �لذي كان متقدما حتى �لدقيقة 

�الأوىل من �لوقت بدل �ل�سائع.
يونايتد  ملعب  على  �لذهاب  مبار�ة  �لفريقان  ويخو�س 
وذلك  �لقرعة،  عنه  �أ�سفرت  ملا  خلفا  “�أولدتر�فود” 
لتجنب �أن تكون مدينة مان�س�سر على موعد يف �الإياب 
�أو خلل يومني، كون بطل  ذ�ت��ه  �ليوم  مع مبار�تني يف 
�لدوري �ملمتاز مان�س�سر �سيتي يلعب ذهابا خارج ملعبه 

�سد مو�طنه توتنهام.
ول���ن ت��ك��ون م��ه��م��ة ي��ون��اي��ت��د �سهلة ع��ل��ى �الإط�����لق �سد 
نحو  بثبات  وي�سري  �لر�ئعة  م�ستوياته  �ل��ذي  بر�سلونة 
جمدد�  وو���س��ل  �ملحلي،  �ل���دوري  بطل  بلقب  �الحتفاظ 
�ىل نهائي م�سابقة �لكاأ�س �ملحلية بفوزه �لكبري يف �ياب 
يف  -3�سفر  م��دري��د  ري���ال  غ��رمي��ه  على  �لنهائي  ن�سف 

معقل �الأخري، وهو يلتقي فالن�سيا يف 25 �أيار/مايو.
 2009 ���س��ي��ن��اري��و  ت���ك���ر�ر  ويف ط��ري��ق��ه ن��ح��و حم���اول���ة 
�لكاتالوين  �لنادي  �لثلثية، حقق  �أحرز  و2015 حني 
�الأرب���ع���اء ف����وز� ك��ا���س��ح��ا ع��ل��ى ل��ي��ون �ل��ف��رن�����س��ي 5-1 يف 
ثنائية  �لقارية، وذلك بف�سل  �مل�سابقة  نهائي  �ياب ثمن 
ل��ن��ج��م��ه �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ليونيل  ومت��ري��رت��ني ح��ا���س��م��ت��ني 

مي�سي.
�أت��ل��ت��ي��ك��و مدريد  �أم�����ام  �أن ح���ول خ�����س��ارت��ه ذه���اب���ا  وب��ع��د 
بثلثية  -3�سفر  �ي��اب��ا  ف���وز  �ىل  �سفر2-  �الإ���س��ب��اين 
يوفنتو�س  ي�سطدم  رون���ال���دو،  كري�ستيانو  ل��ل��ربت��غ��ايل 
�لذين  �لهولندي  �م�����س��رد�م  �أي��اك�����س  ب�سبان  �الإي��ط��ايل 
�ال�سباين  مدريد  ري��ال  بتجريد  مدوية  مفاجاأة  حققو� 
خ�سرو�  �أن  بعد  معقله  يف   1-4 باكت�ساحه  �للقب  م��ن 

ذهابا يف �م�سرد�م 2-1.
 1996 نهائي  �ىل  بالذ�كرة  و�أياك�س  يوفنتو�س  ويعود 
ح��ني ت���وج �ل��ف��ري��ق �الإي���ط���ايل بلقبه �ل��ث��اين �الأخ����ري يف 
�مل�����س��اب��ق��ة ب��ال��ف��وز ب��رك��لت �ل��رج��ي��ح، ث��م م��ر بالفريق 
�لهولندي يف ن�سف نهائي ن�سخة �ملو�سم �لتايل حني فاز 
�للقب  يخ�سر مو�جهة  �أن  قبل   1-4 و�يابا   1-2 ذهابا 

�أمام بورو�سيا دورمتوند �الأملاين 3-1.
وتعليقا على مو�جهة �أياك�س يف ربع �لنهائي، قال �ملدير 
ما  بح�سب  ندفيد  بافل  �لت�سيكي  ليوفنتو�س  �لريا�سي 
“�أنا ل�ست �سعيد� وال  نقل عنه موقع �الحت��اد �الأوروب��ي 
حزينا. لقد تغلب �أياك�س على مدريد، وبالتايل ال يجب 
�أعجبت بهم كثري� �سد )ريال( مدريد  �ال�ستخفاف به. 
�أياك�س  �أن نكون حذرين. يتوجب علينا مو�جهة  وعلينا 

�لذهاب  ر�ئعتني” يف  م��ب��ار�ت��ني  �أت��وق��ع  ك��ب��ري:  ب��ال��ت��ز�م 
و�الإياب.

�لو�سط فرنكي  �أقر العب  �لهولندية،  ومن �جلهة 
�أق����وى  “�أحد  ه���و  ي��وف��ن��ت��و���س  ب�����اأن  ي���ون���غ  دي 

ن��ت��و�ج��ه معهم.  �أن  �ل��ذي��ن ميكن  �خل�����س��وم 
لقد �ساهدت فوزهم على �أتلتيكو -3�سفر. 
“عندما  لعبو� ب�سكل جيد للغاية”، كا�سفا 

من  ع�سرة  �لثانية  �أو  �ل��ع��ا���س��رة  يف  كنت 
�أح����د �أف�سل  ع��م��ري، ك���ان رون���ال���دو 

�ل��لع��ب��ني يف �ل��ع��امل. ل��ذل��ك، من 
وجها  �الآن  �أو�ج����ه����ه  �أن  �جل���ي���د 

لوجه«.
رب���ع  �ل��������دور  ل���ق���رع���ة  ويف حت��ل��ي��ل��ه��ا 

�سبورت”  دي���ل���و  “غازيتا  ���س��ح��ي��ف��ة  ح�����ذرت  �ل��ن��ه��ائ��ي، 
خطري�  �سيكون  �ل��ذي  �أياك�س  من  يوفنتو�س  �الإيطالية 
�أك��رب من �ل��ذي يلعب  “فريق تقني يلعب بحما�س  الأن��ه 

به بيانكونريي«.
�سد  �ل��ق��اري��ة  عقدته  يفك  �أن  �سيتي  مان�س�سر  وي��اأم��ل 
�لذي  بتوتنهام هوت�سرب  ي�سطدم  ب��لده حني  ف��رق من 
خ�����س��ر م��ب��اري��ات��ه �مل��ح��ل��ي��ة �ل��ث��لث �الأخ�����رية ���س��د فريق 
�ملدرب �الإ�سباين جو�سيب غو�رديوال �لباحث عن رباعية 

تاريخية.
فرق  مع  �ل�سابقتني  �لقاريتني  مو�جهتيه  �سيتي  وخ�سر 
�لكوؤو�س  كاأ�س  نهائي  ن�سف  ت�سل�سي يف  ب��لده، �سد  من 
�جمالية(،  نتيجة  )�سفر2-   1971-1970 ملو�سم 
و���س��د ل��ي��ف��رب��ول �مل��و���س��م �مل��ا���س��ي يف رب���ع ن��ه��ائ��ي دوري 

�الأبطال حني خ�سر بنتيجة �جمالية 5-1.
و�سيف  ل��ي��ف��رب��ول  �الآخ����ر  �إن��ك��ل��ر�  ق��ط��ب  بالن�سبة  �أم���ا 
بعدما  �لنهائي  رب��ع  �ىل  ت��اأه��ل  �ل��ذي  �ل�سابقة  �لن�سخة 
�الأمل��اين )1-3  بايرن ميونيخ  �نتزع بطاقته من معقل 
�يابا و�سفر-�سفر ذهابا(، مع بورتو �لربتغايل يف �عادة 
لثمن نهائي �ملو�سم �ملا�سي، حني فاز رجال �ملدرب �الأملاين 
يورغن كلوب -5�سفر ذهابا خارج ملعبهم قبل �لتعادل 

�يابا دون �أهد�ف يف “�أنفيلد«.
وتقام مباريات �لذهاب يف 9 و10 ني�سان/�أبريل و�الإياب 

يف 16 و17 منه.
�ست�سع  �لتي  �لنهائي  �لدور ن�سف  �ي�سا قرعة  و�سحبت 
ليفربول، يف حال تخطيه بورتو، مع �لفائز من مو�جهة 
�ملو�جهة  تكون  �أن  على  يونايتد،  ومان�س�سر  بر�سلونة 
�ل��ث��ان��ي��ة ب���ني �ل��ف��ائ��ز م���ن ت��وت��ن��ه��ام-���س��ي��ت��ي و�ي��اك�����س-

يوفنتو�س.

�ال���س��ب��اين بيب غو�رديوال  �مل���درب  ي��ز�ل  ال 
�سيتي  مان�س�سر  ف��ر���س  ح���ول  متحفظا 
قبل  �ملو�سم،  تاريخية هذ�  رباعية  باحر�ز 
من  �سيتي  �سو�ن�سي  م�سيفه  مو�جهة 
ربع  يف  �ل�سبت  �ل��ي��وم  �الأوىل  �ل��درج��ة 

نهائي كاأ�س �إنكلر� يف كرة �لقدم.
مدينة  م���ن  �الأزرق  �ل���ط���رف  ب��ل��غ 
مان�س�سر ربع نهائي دوري �أبطال 
�أوروب�����ا �ل��ث��لث��اء ب��ع��د ف���وز كا�سح 
-7�سفر،  �المل������اين  ���س��ال��ك��ه  ع��ل��ى 
بفارق  �الإنكليزي  �ل��دوري  يت�سدر 
بكاأ�س  وت��ّوج  ليفربول،  عن  نقطة 
يف  ت�سل�سي  ح�ساب  على  �ل��ر�ب��ط��ة 

�لنهائي.
ويف حم��اول��ة الب��ع��اد �ل�����س��غ��وط عن 
�أهمية  من  غو�رديوال  قلل  العبيه، 
�الربعة،  �الل���ق���اب  ع���ن  �حل���دي���ث 
وهو �جناز مل يحققه �أي فريق 

�نكليزي يف �لتاريخ.
�الإ�سباين  بر�سلونة  مدرب  قال 
وبايرن ميونيخ �الأملاين �ل�سابق 
م����ر�ت،  ع����دة  “قلتها  م���ازح���ا 
�أيها  و�أ�سكركم  كرمكم  �أع���رف 
�أطلقتم  مرة  كل  لكن  �ل�سبان، 
بطولة،  نخ�سر  تعليقات  هكذ� 
ت�ستفزونني  �ن��ك��م  �أع��ت��ق��د  ل���ذ� 
�مل�سابقة  يف  ي��ح��ل  م���اذ�  و���س��رى 

�لتالية«.
�لذي  �سو�ن�سي  ي�سكل  �أن  يتوقع  وال 
�لثاين  �مل�����س��ت��وى  ت��رت��ي��ب  و���س��ط  يحتل 
�سيتي  ت�سكيلة  ع��ل��ى  خ��ط��ورة  �ل��ب��لد  يف 
نهاية  �ن  ب���ي���د  ب���ال���ن���ج���وم،  �مل���دج���ج���ة 
بااللغام  مليئة  ع���ادة  ت��ك��ون  �مل��و���س��م 

للطاحمني حمليا و�أوروبيا يف �آن و�حد.
يطارد  �الب����ط����ال  دوري  ح���ل���م  ي������ز�ل  وال 
غو�رديوال منذ �حر�زه مرتني مع بر�سلونة 

يف 2009 و2011.
لكن مع تو�جد �أربعة �أندية �إنكليزية يف ربع 
نهائي �مل�سابقة �لقارية وخروج �أوز�ن ثقيلة 
مثل ريال مدريد �الإ�سباين وبايرن ميونيخ 
�أ�سهل من  �الأمل��اين، قد يكون م�سو�ر �سيتي 

�ملو��سم �ملا�سية.
و�آخر فريق �إنكليزي �أحرز ثلثية �لدوري 
و�لكاأ�س ودوري �البطال كان �لغرمي �جلار 
مدربه  ����س��ر�ف  حت��ت  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سر 
�ليك�س  �ال���س��ك��ت��ل��ن��دي  �ل�����س��ري  �ال���س��ط��وري 
فريغو�سون يف 1999. كما �أن غو�رديوال 
يف  بر�سلونة  م��ع  �الجن���از  ه��ذ�  حقق  نف�سه 

.2009
و�أك���د غ��و�ردي��وال �أك��ر م��ن م��رة �أن �عتبار 
فريقه بني نخبة �لقارة يجب �أن مير عرب 
من  �ملتقدمة  �الدو�ر  �ىل  بانتظام  ت��اأه��ل��ه 
دوري �البطال “من هي �أف�سل �الندية يف 
ميونيخ،  بايرن  يوفنتو�س،  �الخري؟  �لعقد 
بر�سلونة. ملاذ�؟ النهم يفوزون كل مو�سم يف 

�لدوري، يف �لكوؤو�س، ويتو�جدون هناك«.
وب��ع��د �ن��ت��ه��اء م���ب���ار�ة ���س��ي��ت��ي، ي��ح��ل جاره 
يونايتد على وولفرهامبتون، حيث يبحث 
�سول�سكاير  غ��ون��ار  �أويل  �ل��روج��ي  م��درب��ه 
ع���ن ت��ع��وي�����س ���س��ق��وط��ه يف �ل������دوري �أم����ام 
�ملا�سية  �مل���رح���ل���ة  يف  �سفر2-  �ر����س���ن���ال 
�ىل  �مل��وؤه��ل  �ل��ر�ب��ع  �ملركز  موقتا  وخ�سارته 

دوري �البطال.
ر�ئعا  �أ�سبوعا  عا�س  ق��د  ك��ان  يونايتد  لكن 
ب���ع���د ق���ل���ب خ�������س���ارت���ه �أم�������ام ب���اري�������س �سان 
ب��اري�����س وبلوغه  �إىل ف��وز ر�ئ���ع يف  ج��رم��ان 

��سهم  رف��ع  م��ا  �الب��ط��ال،  رب��ع نهائي دوري 
�سول�سكاير للح�سول على وظيفة ثابتة يف 
بديل  حلوله  تر�فورد” بعد  “�أولد  ملعب 

للربتغايل جوزيه مورينيو.
�سل�سلة  بعد  �ر�سنال  �أم��ام  خ�سارته  وبرغم 
وت�سلق  �ل���ر�ئ���ع���ة  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل���ن���ت���ائ���ج  م����ن 
�لرتيب، ال تز�ل �أ�سهم �سول�سكاير مرتفعة 
جد� خ�سو�سا يف ظل �أزمة �الإ�سابات �لتي 

ت�سرب فريقه.
�سول�سكاير  �أن  �لتقارير  بع�س  �أ�سارت  وقد 
ت��ث��ب��ي��ت��ه يف م��ن�����س��ب��ه خ����لل وقفة  ���س��ي��ت��م 
مبار�ة  ب��ع��د  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل���دول���ي���ة  �مل���ب���اري���ات 
و�أن �لروجي مل  ولفرهامبتون، خ�سو�سا 
يعد ميلك عقد� مع فريقه �ل�سابق مولده 

�لروجي.
وَك�����س��ف �ن���ه مُي��ن��ع ع��ل��ى م����درب �حل�سول 
ع��ل��ى ع��ق��دي��ن يف وق���ت و�ح���د م��ع فريقني، 
ما يعني �نه تخلى عن �رتباطه مع مولده 
�الول/ كانون  يف  يونايتد  �إىل  �لقدوم  بعد 

دي�سمرب �ملا�سي.
ع��ل��ى مولده  ع���ر����س  ي��ون��اي��ت��د  �ن  وت������ردد 
�مريكي  دوالر  �أل��ف   665 بنحو  تعوي�سه 
ب��ح��ال ب��ق��اء ���س��ول�����س��ك��اي��ر ل��ف��رة د�ئ���م���ة يف 

مان�س�سر.
لكن �إد�رة “�ل�سياطني �حلمر” �لتي يقودها 
يوؤرقها  وودوورد  �إد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
مو�سوع تعيني مدير للكرة. ويتعني قدوم 
لي�سرف  �ملو�سم  �نتهاء  قبل  �جلديد  �ملدير 
على �النتقاالت �ملقبلة و�لتي �سيتم ��ست�سارة 

�سول�سكاير فيها.
�ل�سابق عن طلب  وحتدث مهاجم يونايتد 
�الد�رة ر�أيه يف �النتقاالت، برغم �دعائه �ن 
يف  تثبيته  بقر�ر  مرتبطا  لي�س  �الم��ر  ه��ذ� 

من�سبه من عدمه.
�ملن�سب بول  ل��ت��ويل ه���ذ�  �مل��ر���س��ح��ني  وم���ن 
م��ي��ت�����س��ل م�����س��وؤول �ل��ت��ع��اق��د�ت �ل�����س��اب��ق يف 
ت��وت��ن��ه��ام و���س��اوث��م��ب��ت��ون و���س��دي��ق مدرب 
ماوروي�سيو  �الرجنتيني  �حل��ايل  توتنهام 
على  �ال���س��ر�ف  ال�ستلم  �ملر�سح  بوكيتينو 

يونايتد.
ر�ه��ن��ا يف  يعمل  �ل���ذي  ����س��م ميت�سل  وذك���ر 
اليبزيغ �الملاين، �إىل جانب مدير بورو�سيا 
دورمتوند �الملاين ميكال ت�سورك ومو�طنه 
�لريا�سي  �ر�سنال  مدير  مي�سلينتات  �سفن 
�ل�����س��اب��ق و�ل��ه��ول��ن��دي �دوي����ن ف���ان در �سار 
حار�س يونايتد �ل�سابق و�لرئي�س �لتنفيذي 

يف �أياك�س �أم�سرد�م ر�هنا.
وعلى �سعيد �ال�سابات، يتوقع �أن يعود �ىل 
�الإ�سبانيان  �لو�سط  العبا  يونايتد  �سفوف 
�لو�سط  �أندير هريير� وخو�ن ماتا والعب 
�ل��ه��ج��وم��ي ج��ي�����س��ي ل��ي��ن��غ��ارد، ف��ي��م��ا يريد 
وولفرهامبتون حتقيق مفاجاأة �أخرى هذ� 
�ملو�سم عندما يو�جه �لكبار، بعد فوزه على 
مان�س�سر  مع  وتعادله  وليفربول  ت�سل�سي 

�سيتي.
و�سط  الع��ب  �ساي�س  روم���ان  �ملغربي  وق���ال 
ن�سف  لبلوغ  ه��ام��ة  م��ب��ار�ة  “هذه  �ل��ذئ��اب 
�أر�سنا.  ع��ل��ى  نلعب  ومي��ب��ل��ي.  يف  �ل��ن��ه��ائ��ي 

�سنحاول حتقيق �سيء ر�ئع �ل�سبت«.
�ل�سبت  ي��ل��ع��ب  �أي�������س���ا،  �ل��ن��ه��ائ��ي  رب����ع  ويف 
و�تفورد مع كري�ستال باال�س وميلوول من 

�مل�ستوى �لثاين مع بر�يتون.
ويحمل �ر�سنال �لرقم �لقيا�سي يف �مل�سابقة 
ل���ق���ب و�ح�������د عن  ب����ف����ارق  ل���ق���ب���ا   13 م����ع 
مان�س�سر يونايتد، فيما توج ت�سل�سي بلقب 

�لن�سخة �ملا�سية على ح�ساب يونايتد.

اأياك�ش ي�سطدم باليويف.. وال�سيتي اأمام توتنهام

ليفربول يف مواجهة �سهلة.. ومعركة �سعبة لرب�سلونة

يونايتد لن�سيان خ�سارة اأر�سنال 

غوارديوال يتقدم ب�سمت نحو الرباعية بكاأ�ص اإنكلرتا 
اأر�سنال ونابويل االأبرز يف 

ربع نهائي يوروبا ليغ
 

يف  �الأب���رز  �الإي��ط��ايل  ون��اب��ويل  �الإنكليزي  �أر�سنال  بني  �ملو�جهة  �ستكون 
لكرة  ليغ(  �الأوروب���ي )يوروبا  �ل��دوري  �لنهائي من م�سابقة  ربع  �ل��دور 

�لقدم مبوجب �لقرعة �لتي �سحبت يف نيون.
�ل�سابق بفوزه  �لنم�سوي يف �لدور  وكان نابويل تخطى عقبة �سالزبورغ 
تخلفه  �أر�سنال  قلب  حني  يف   ،3-1 �مامه  �خل�سارة  ثم  -3�سفر  عليه 

ذهابا �مام رين �لفرن�سي 1-3 �ىل فوز -3�سفر.
و�لتقى �ر�سنال ونابويل يف دور �ملجموعات لدوري �بطال �وروبا مو�سم 

2013-2014 وتبادال �لفوز -2�سفر.
وي��ح��ت��ل �ل��ف��ري��ق �الي���ط���ايل �جل��ن��وب��ي ب��ق��ي��ادة م��درب��ه �مل��خ�����س��رم كارلو 
�ملركز  قيا�سي(  )رق��م  م��ر�ت  ث��لث  �الب��ط��ال  ب���دوري  �لفائز  �ن�سيلوتي 
�ملحلي، وخ��رج ب�سعوبة م��ن دوري �الب��ط��ال يف دور  �ل���دوري  �ل��ث��اين يف 
�سان  باري�س  �لتعادل من  و�نتز�عه  ليفربول  على  فوزه  بعد  �ملجموعات 

جرمان ليكمل �مل�سو�ر يف هذه �مل�سابقة.
يف �ملقابل، يبدو �ر�سنال �سعب �ملنال على ملعب �المار�ت يف لندن حيث 
�ملمتاز وي��وروب��ا ليغ منذ ت�سرين  �ل���دوري  12 م��ب��ار�ة تو�ليا يف  ف��از يف 

�لثاين/نوفمرب �ملا�سي.
�ما ت�سل�سي �النكليزي فاوقعته �لقرعة مع �سلفيا بر�غ �لت�سيكي �لذي 
حقق مفاجاأة من �لعيار �لثقيل باخر�جه ��سبيلية �ال�سبانية من �لدور 

�ل�سابق.
مو�جهة  ع��دم  متنى  �ساري  ماوريت�سيو  �اليطايل  ت�سل�سي  م��درب  وك��ان 
وي�سم  مبتغاه.  ن��ال  وق��د  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  قبل  نابويل  �ل�سابق  فريقه 
�أوليفييه  �لفرن�سي  �مل�سابقة  هد�يف  ترتيب  مت�سدر  �سفوفه  يف  ت�سل�سي 

جريو )9(.
��سبانية خال�سة بني فياريال وفالن�سيا.  �لقرعة عن مو�جهة  و��سفرت 

كما يلتقي �ي�سا بنفيكا �لربتغايل مع �ينر�خت فر�نكفورت �الملاين.
و�سيو�جه هد�ف فر�نكفورت �ل�سربي لوكا يوفيت�س فريقه �ل�سابق �لذي 
ومل  مبار�تني  معه  وخا�س   2016 عام  �سباط/فرب�ير  يف  �ليه  �ن�سم 

ي�سجل �ي هدف قبل �ن ينتقل �ىل فر�نكفورت عام 2017.
وكان يوفت�س بطل مبار�ة فريقه �سد �نرميلن �اليطايل �خلمي�س النه 
بطاقة  ليمنح  �سريو  �سان  ملعب  على  �يابا  �لوحيد  �ملبار�ة  �سجل هدف 
�مل�سابقات  يف  �لوحيد  �الملانية  �لكرة  ممثل  ب��ات  �ل��ذي  لفريقه  �لتاأهل 

�الوروبية هذ� �ملو�سم.
�ملقبل  ني�سان/�بريل   11 يف  �لنهائي  رب��ع  يف  �ل��ذه��اب  م��ب��اري��ات  وت��ق��ام 

ومباريات �الياب يف 18 منه.



ما اأ�سباب م�ساكل اله�سم لدى كبار ال�سن؟ 
تعد م�ساكل �له�سم من �ملتاعب �ل�سائعة لدى كبار �ل�سن. فما �أ�سبابها وكيف 
ميكن مو�جهتها؟ للإجابة على هذه �الأ�سئلة قال خبري �لتغذية �الأملاين �أوفه 
�رتخاء ع�سلت  الأ�سباب عدة، منها  �لكرب ترجع  �له�سم يف  �إن م�ساكل  كنوب 
�ملريء، ما يوؤدي �إىل �سعوبات �لبلع. ويف �لوقت ذ�ته يقل �إفر�ز �ملعدة للع�سارة 
�الأمعاء يف  ن�ساط  �ل�سهية، ف�سًل عن تر�جع  �إىل فقد�ن  ي��وؤدي  �له�سمية، ما 
�ل��ك��رب. وم��ن �الأ���س��ب��اب �الأخ���رى مل�ساكل �له�سم يف �لكرب ت��ر�ج��ع �ل��ق��درة على 
�سحة  ت��ده��ور  ب�سبب  �مل�سغ  و�سعوبة  بالعط�س  �الإح�����س��ا���س  وت��ر�ج��ع  �ل��ت��ذوق 
�أو  �الأمر��س كاحل�سا�سية  �إىل بع�س  باالإ�سافة  �للعاب،  �إفر�ز  �الأ�سنان وتر�جع 
�الإ�سهال،  �أو  باالإم�ساك  �الإ�سابة  �إىل  �له�سم  م�ساكل  وت��وؤدي  �الأم��ع��اء.  ع��دوى 
�ل�سعف  عن  ف�سًل  �لبطن،  و�آالم  و�المتلء  باالنتفاخ  �ل�سعور  �إىل  باالإ�سافة 
�لعام و�لهز�ل ب�سبب نق�س �لتغذية و�سوء �مت�سا�س �لطعام. وملو�جهة م�ساكل 
�لتدخني  عن  و�الإق��لع  �لد�سمة  �الأطعمة  عن  باالبتعاد  كنوب  ين�سح  �له�سم 
ودمج  �لريا�سة  ممار�سة  على  �ملو�ظبة  ع��ن  ف�سًل  �لنف�سي،  �لتوتر  وجتنب 
�الأن�سطة �حلركية يف �حلياة �ليومية ك�سعود �لدرج بداًل من ��ستخد�م �مل�سعد. 
كما ينبغي تناول �الأطعمة باالألياف �لغذ�ئية بكرة، كمنتجات �حلبوب �لكاملة 
و�خل�سرو�ت و�لفو�كه، حيث �إنها تعمل على تن�سيط حركة �الأمعاء، باالإ�سافة 
هذه  تفلح  مل  و�إذ�  �ل��ل��ع��اب.  �إف���ر�ز  لتحفيز  �مل���اء  م��ن  كافية  كميات  ���س��رب  �إىل 
�لتد�بري يف مو�جهة م�ساكل �له�سم، فينبغي حينئذ ��ست�سارة �لطبيب لتحديد 

�ل�سبب �حلقيقي �لكامن ور�ءها وعلجه يف �لوقت �ملنا�سب.  

بطانة الرحم املهاجرة تهدد االإجناب
�ملهاجرة«  �ل���رح���م  “بطانة  م���ر����س  �إن  ب���ول���ر  ك���لو����س  �ل���دك���ت���ور  ق����ال 
لتاأثي��ره  �الإجن����اب،  م��ن  �مل���ر�أة  يح��������رم  ق��د   )Endometriosis(

�ل�س������لبي على �خل�سوبة. 
و�أو�سح طبيب �أمر��س �لن�ساء �الأملاين �أن مر�س “بطانة �لرحم �ملهاجرة” 
خ�������روج  يف  يتمثل  �لرحمي”،  �لبطاين  “�النتباذ  با�سم  �أي�ساً  �ملعروف 
وتكاث�����ره يف  و�نتقال�������ه  للرحم من مو�سع���������ه،  �ملبطن  �ملخاطي  �لغ�ساء 

مو�سع �آخر، مثل �جلزء �ل�سفلي من �لبطن، �أو منطقة �حلو�س.
�ل�سديدة،  �حلي�س  �آالم  يف  �ملهاجرة”  �لرحم  “بطانة  �أع��ر����س  وتتمثل 
و�آالم �جلماع، �أو �لتبول، و�آالم يف �جلزء �ل�سفلي من �لبطن يف غري موعد 

�لدورة �ل�سهرية.
ويجب ��ست�سارة �لطبيب فور ملحظة هذه �الأعر��س لعلجها يف �لوقت 

�ملنا�سب، و�حلفاظ على �خل�سوبة. 
ويعالج هذ� �ملر�س باالأدوية، ورمبا يتطلب �خل�سوع للجر�حة يف بع�س 

�حلاالت.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

التعرق موؤ�سر على 
االإ�سابة بالباركن�سون

�أكر  �أح����د  ب��ارك��ن�����س��ون  د�ء  مي��ث��ل 
�الأمر��س �سيوعاً عند كبار �ل�سن، 
وي����ح����دث ب�����س��ب��ب ت���ل���ف �خل���لي���ا 
تتطور  حيث  �ل��دم��اغ  يف  �لع�سبية 
�أع��ر����س��ه ب��ب��طء ع��ل��ى م���دى فرة 

طويلة من �لزمن.
�لتي  �ل��در����س��ات  �إح����دى  وبح�سب 
فاإن  بريطانيا  يف  م��وؤخ��ر�ً  �أج��ري��ت 
دون  يحدث  �ل��ذي  �لغزير  �لتعرق 
�سبب و��سح يف �لق�سم �لعلوي من 
مبكر�ً  م��وؤ���س��ر�ً  يكون  ق��د  �جل�سم، 

على �الإ�سابة مبر�س باركن�سون.
�لتعرق  �إن  �ل����در������س����ة،  وت����ق����ول 
يف  و����س��ح  �سبب  �أي  دون  �ل�سديد 
�لق�سم �لعلوي من �جل�سم، و�لذي 
�لع�سبية  �خلليا  تلف  عن  ينجم 
ر�ئحة  عادة  عنه  ت�سدر  �لدماغية 
غري حمببة. وقد �أظهرت �لدر��سة 
�ل��ت��ي �أج��ري��ت ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
م��ر���س��ى ب���ارك���ن�������س���ون، ب�����اأن فرط 
م�سرك  ع����ر�����س  ه�����و  �ل����ت����ع����رق 
حدته  �أن  �إال  �لباركن�سون،  ملر�سى 
وفقاً  الأخ����ر  �سخ�س  م��ن  تختلف 
مل��ر�ح��ل ت��ط��ور �مل��ر���س، ومي��ك��ن �أن 
�أنحاء �جل�سم  كافة  �لتعرق  ي�سمل 
وين�سح  �مل���ت���ق���دم���ة.  م���ر�ح���ل���ه  يف 
يعانون  �لذين  �الأ�سخا�س  �لعلماء 
من غز�رة يف �لتعرق �لغري مربر، 
و�إج������ر�ء  �ل��ط��ب��ي��ب  �إىل  ب��ال��ل��ج��وء 
للخ�سوع  �ل���لزم���ة  �ل��ف��ح��و���س��ات 
�ملر�س،  من  مبكر  وقت  يف  للعلج 
�إك�سرب�س  �سحيفة  نقلت  م��ا  وف��ق 

�لربيطانية.

تليفون ينقذ �ساحبه من املوت 
يتخيل  يفقد حياته، ومل  �أن  و�سك  كان على  �أ�سر�يل  رجل 
�ستت�سبب يف  �ملحمول  بهاتفه  توثيق ما يحدث  �أن حماولته 
�إنقاذه. رمبا مامل يتخيله رجل ��سر�يل ُكتبت له �لنجاه من 
�ملحمول  لهاتفه  �ملتعددة  و�لفو�ئد  �ال�ستخد�مات  �أن  �مل��وت، 
�مل��وت! فقد عاد رجل �إىل منزله  �إنقاذه من  �ست�سل �إىل حد 
�لو�قع يف مدينة نيمنب �الأ�سر�لية م�ساء �أم�س �الأربعاء ليجد 
روؤي��ة �ساحب  وف��ور  �ملنزل.  �نتظاره خ��ارج  رج��ًل م�سلحاً يف 
اللتقاط  �ملحمول  هاتفه  باإخر�ج  قام  �مل�سلح،  للرجل  �ملنزل 
�سوره له، ليتفاجاأ بقيام �لرجل �مل�سلح برفع قو�س ��ستعد�د�ً 
الإطلق �سهم نحوه. وتعتقد �ل�سرطة �الأ�سر�لية �أن �مل�سلح 
قام بالفعل باإطلق �ل�سهم، ليخرق �لهاتف �ملحمول للرجل 
�ل�سرطة يف  ذكرته  ملا  وفقاً  �لو�قعة،  ت�سوير  �أثناء حماولته 
بيان ر�سمي �أ�سدرته بعد وقوع �حلادث. وكان �لهاتف مبثابة 
و�أنقذه من موت �سبه حمقق. وت�سبب �خر�ق  درع حلامله 
�ل�سهم للهاتف �ملحمول بارتطام �لهاتف بذقن �لرجل، �لذي 
له يف ج��رح �سغري مل  ت�سبب  43 عاماً، ما  �لعمر  يبلغ من 
ي�ستدع عناية طبية فائقة. وقامت �ل�سرطة باعتقال مطلق 
�ل�سهم، �لبالغ من �لعمر 39 عاماً، يف موقع �حلادث ووجهت 
�إيذ�ء  يف  و�لت�سبب  جرمية  �رت��ك��اب  بنية  “�لت�سلح  تهمة  له 
�أن  بكفالة على  �سر�حه  �أطلقت  ثم  ج�سدي و�سرر جنائي”، 

تبد�أ حماكمته يف �سهر �أبريل/ ني�سان �لقادم.

انطاق »�سويوز« بثاثة رواد 
قاعدة  من  �سويوز  �لرو�سية  �لف�سائية  �ملركبة  �نطلقت 
�أم�س حاملة �إىل �لف�ساء ثلثة  بايكونور يف قاز�خ�ستان 
تعطل �ساروخ يف �جلو  و�قعة  �ثنان منهم من  رو�د جنا 
�سويوز  �مل��رك��ب��ة  و�ن��ط��ل��ق��ت  �الأول.  ت�����س��ري��ن  �أك��ت��وب��ر  يف 
يف  جرينت�س،  بتوقيت   1914 �ل�ساعة  يف  �إم.�إ�س12- 
�لرو�سي  �لف�ساء  ر�ئد  لينقل  �الأول  �أم�س  �ملحدد،  �ملوعد 
نيك  �الأمريكيني  �لف�ساء  ور�ئ��دي  �أوفت�سينني  �أليك�سي 

هاج وكري�ستينا كوخ �إىل �ملحطة �لف�سائية �لدولية.
بالن�سبة الأوفت�سينني وهاج، هذه هي �لرحلة �الأوىل منذ 
هبوط طارئ بعد دقيقتني من �النطلق يف رحلة يف 11 

�أكتوبر ت�سرين �الأول 2018.

 اأمرية �سهرية اتهمت بقتل اأمها 
�الأمرية  عا�ستها  �لتي  �ل�سعوبات  وثائقي  فيلم  عر�س 
�الأم����رية  و�ل��دت��ه��ا  م��ق��ت��ل  ب�سبب  م��ون��اك��و  ���س��ت��ي��ف��اين دو 

غر�ي�س كيلي عن عمر 52 �سنة يف حادث �سري مروع.
وكانت �ستيفاين يف وقتها بعمر �ل�17 �سنة وعلى �لرغم 
من ذلك �تهمت بقتل �مها عرب قيادتها �ل�سيارة : “كانت 
)�ستيفاين( جتل�س �إىل جانب و�لدتها غر�ي�س كيلي عند 
تقودها  كانت  من  هي  باأنها  و�تهمت  �ل�سيارة.  ��سطد�م 
�ستيفاين  �ما  و�لدتها«.  موت  عن  �مل�سوؤولة  كانت  وباأنها 
و�لدتي  وف��ق��دت  ع��م��ري  م��ن  �ل�17  يف  “كنت  ف��ق��ال��ت: 
حينها و�تهموين بقتلها. كيف يل �أال �أ�سعر بالذنب فيما 
كل �الأ�سخا�س �ملحيطني بي ينظرون �إيّل وكاأنهم ي�ساألون 

عن �سبب بقائي على قيد �حلياة«.

علماء يتمكنون من »عك�ص م�سار الزمن«
متكن فريق من �لعلماء من تغيري م�سار �لزمن با�ستخد�م �حلو�سبة �لكمية، وذلك يف در��سة غري م�سبوقة قد تغري 

مفهومنا عن �لوقت و�لقو�نني �لفيزيائية �لتي حتكم �لكون.
ويف جتربة فريدة من نوعها �ستزيد من فهم طرق عمل �حلو�سبة �لكمية، وبا�ستخد�م �إلكرونات ونظريات �لفيزياء 
�لكمية، متكن �لعلماء من حتقيق حالة �سبيهة باإعادة �سف متبعر من �لكر�ت �إىل �لو�سع �ملرتب �لذي كان عليه 
من قبل. وبح�سب ما ذكرت �سحيفة �الإندبندنت �لربيطانية، فاإن كل من كان ي�ساهد �لكمبيوتر وقتها �سيبدو له 

وكاأنه ي�ساهد �لزمن وهو يعود �إىل �لور�ء.
�سوي�سر�  من  زم��لء  مب�ساركة  و�لتقنية،  للفيزياء  مو�سكو  معهد  باحثي  من  فريق  �لتاريخية  �لدر��سة  بهذه  قام 
�لدكتور  �أكر دقة و�عتماد�ً. وقال  �لتقنية م�ستقبًل لت�سبح  �أن تتح�سن هذه  �لفريق  �ملتحدة. ويتوقع  و�لواليات 
غوردي لي�سوفيك، �لذي ير�أ�س خمترب �لفيزياء و�ملعلومات �لكمية يف معهد مو�سكو: “متكنا من خلق حالة تتطور 
“�ساينتيفيك  دورية  �لزمن” هذه، كما و�سفتها  “�آلة  وتتكون  للوقت«.  �لثريموديناميكي  لل�سهم  باجتاه معاك�س 
وهي  “كوبيت�س”،  ت�سمى  �الإلكرونات  من  وحد�ت  من  يتاألف  تقليدي  كمي  كمبيوتر  من  ريبورت�س” �لعلمية، 

وحد�ت معلوماتية تتاألف �إما من �سفر �أو و�حد �أو “مزيج خارق” من �حلالتني.
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ال�ساي االأخ�سر يقلل التهابات االأمعاء
بانتظام  �الأخ�سر  �ل�ساي  ت��ن��اول  �إن  ج��دي��دة  در����س��ة  نتائج  قالت 
�لتهابات  ط��ري��ق خف�س  ع��ن  �ل��ب��د�ن��ة  م��ن  �ل��وق��اي��ة  على  ي�ساعد 
و�عتربت  �لطعام.  �لدهون يف  زي��ادة  نتيجة  �لتي حتدث  �الأمعاء 
�لدر��سة �لتي �أجريت يف جامعة والية �أوهايو �أن �ل�ساي �الأخ�سر 
حتدث  �لتي  �ملت�سربة  �الأم��ع��اء  متلزمة  من  �لوقاية  على  يعمل 

عند وجود �لتهابات منخف�سة يف �لقولون ب�سكل م�ستمر.
نيوتري�سينال  �أوف  “جورنال  يف  �ل���در�����س���ة  ن��ت��ائ��ج  وُن�������س���رت 
منو  على  ي�ساعد  �الأخ�سر  �ل�ساي  �أن  و�أظهرت  بيوكيم�سري”، 
�لبكريا �ل�سديقة يف �الأمعاء، ويعمل على �إعاقة و�سول �لبكريا 
�ل�سارة من �الأمعاء �إىل �لدم. وت�سيب متلزمة �الأمعاء �ملت�سربة 
ج��د�ر �الأم��ع��اء، ويوؤثر ذلك على ما يعرب �إىل �ل��دم من م��و�د. يف 
�لقولون منخف�سة  �لتهابات  �الأخ�سر  �ل�ساي  يقلل  �لذي  �لوقت 
�ل�سدة، وي�ساعد ذلك على حت�سني ��ستخد�م �جل�سم للأن�سولني 
�إىل جانب خف�س �لوزن. وكانت در��سات �سابقة قد �أ�سارت �إىل �أن 

�ل�ساي �الأخ�سر يقاوم �ل�سرطان، ويفيد �سحة �لقلب.

لهذا ال�سبب ال ت�سرب ال�سودا مع الربغر
�لغنية  �لكربونية  �مل�سروبات  �أن  قبل  م��ن  �سمعت  �أن��ك  ال�سك 
تعزيز  على  ي�ساعد  �لربوتني  تناول  و�أن  �ل��وزن،  تزيد  بال�سكر 
لدر��سة جديدة �جلمع بني  �ل�سهية. لكن وفقاً  �ل�سبع و�سبط 
�لغني  �لربغر  �سندوي�س  مع  �لكوال  مثل  �ل�سكرية  �مل�سروبات 
بالربوتني يبطئ حرق �جل�سم للدهون، ويجدد �ل�سهية �سريعاً. 
وقد ُن�سرت نتائج �لدر��سة يف “جورنال بي �إن �سي نيوتري�سن”، 
بعد  للدهون  لقيا�س مدى حرق �جل�سم  �إىل جتربة  و��ستندت 
ت��ن��اول جم��م��وع��ة م��ن �الأ���س��خ��ا���س وج��ب��ة ب��رغ��ر. ومت تق�سيم 
من  غر�ماً   15 تناولت  �الأوىل:  جمموعات،   4 �إىل  �مل�ساركني 
و�لثانية:  �ل�سكر،  على  يحتوي  غ��ازي  م�سروب  م��ع  �ل��ربوت��ني 
وقامت  �ل�سكر.  من  خ��اٍل  م�سروب  مع  نف�سها  �لكمية  تناولت 
30 غر�ماً من �لربوتني  �لثالثة و�لر�بعة بتناول  �ملجموعتان 
�سكرياً.  م�سروباً  تتناول  مل  �ملجموعتني  �إح���دى  �أن  ف��ارق  م��ع 
كلما  �لطعام  يف  �ل�سكر  كمية  ز�دت  كلما  �أن��ه  �لنتائج  و�أظ��ه��رت 
قلت قدرة �جل�سم على حرق �لدهون، وجتددت �ل�سهية لتناول 

�لطعام ب�سكل �أ�سرع، وهو عك�س ما يهدف �إليه �أكل �لربوتني.

ماذا يجب اأن ياأكل الطفل يف االإفطار؟
�لنظام  يف  خا�سة  �أهمية  �ل��ي��وم  ب��د�ي��ة  يف  تاأكله  م��ا  �أول  يكت�سب 
�لغذ�ئي، وبالن�سبة للطفل تعترب كل �لوجبات هامة، لكن �الإفطار 
�ل�سحي �الأكر تاأثري�ً على �لنمو. �إليك �أهم �لتو�سيات �لغذ�ئية 
�لطفل  يحتاج  �حلليب.  �ل�سباح:  يف  �لطفل  ياأكله  �أن  ينبغي  مبا 
ح��ل��ي��ب��اً ك��ام��ل �ل��د���س��م ب��ني ���س��ن ع���ام وع���ام���ني، ب��ع��د ذل���ك ميكنك 
د�سم  على  يحتوي  حليب  �إىل  نقله  �لثالث  �لعام  خ��لل  تدريجياً 
ل �ختيار �حلليب �ملحلي، وجتّنب �حلليب  ن�سبته 2 باملائة. وُيف�سّ
�ل�سوكوال  حليب  تقدمي  عدم  وكذلك  لل�سغار،  بالن�سبة  �لبودرة 
و�لفو�كه  �ملك�سر�ت  توليفة  توفر  و�لفو�كه.  �ملك�سر�ت  �ل�سباح.  يف 
�حتياجات  تلبي  �لتي  و�ملغذيات  �ملعادن  ر�ئعة من  �ملجّففة جرعة 
�لزبيب  ويعترب  �الإم�ساك.  متنع  �لتي  �الألياف  جانب  �إىل  �لنمو، 
�لفاكهة. من  �الأط��ف��ال.  ل��دى  ق��ب��واًل  �ملجّففة  �لفو�كه  �أك��ر  م��ن 
�ل�سروري �أن يتناول �لطفل �لفاكهة �لطازجة يف وجبة �الإفطار، 
وميكن تقدمي �ملوز و�لتفاح با�ستمر�ر، �أو �أي نوع من فاكهة �ملو�سم 
يف �ل�سباح، ويعترب �ل�سموثي �لغني بالفو�كه من �لع�سائر �ملحببة 

لل�سغار خا�سة �إذ� مل يكن هناك وقت كاٍف لتناول �لوجبة.
�ملغنية كاتي بريي لدى و�سولها حل�سور جو�ئز iHeartRadio �ملو�سيقية يف لو�س �أجنلو�س، كاليفورنيا.   »رويرز«

»وات�ص اآب« حتارب 
ال�سائعات مع ميزة جديدة

تو��سل خدمة )و�ت�س �آب(حملتها يف 
و�الإ�ساعات  �لكاذبة  �الأخبار  مكافحة 
ي��ن��اي��ر، عرب  ب��د�أت��ه��ا منذ �سهر  �ل��ت��ي 
�����س���م )�بحث  م���ي���زة ج���دي���دة حت��م��ل 
�مل�ستخدمني  لتمكني  �ل�����س��ورة(  ع��ن 
�لتي ت�سلهم  �ل�سور  �لبحث عن  من 
ع����رب �خل����دم����ة ع����ن ط���ري���ق حمرك 
بحث )غ��وغ��ل(. وب��رف��ع �ل�����س��ور �إىل 
�ل��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا، فاإنه  )غ����وغ����ل(، ث���م 
�أ�سل  م���ع���رف���ة  ب����االإم����ك����ان  ���س��ي��ك��ون 
مفيدة  �مليزة  هذه  و�ستكون  �ل�سورة. 
على  ت�ساعدنا  �أن  الأنها ميكن  للغاية 
�الأخ���ب���ار مزيفة:  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  ف��ه��م 
عندما تتلقى �سورة، ميكنك حماولة 
با�ستخد�م  �لويب  على  عنها  �لبحث 
هذه �مليزة، حتى تتمكن من �كت�ساف 
مزيفة  معلومات  ق��ر�ءة  كانت  �إذ�  ما 

على �لويب �ملتعلقة بتلك �ل�سورة.

حيلة ب�سيطة الإن�ساء كلمة مرور اآمنة 
ق�������ال �مل����ك����ت����ب �الحت������������ادي الأم�������ان 
كلمات  �إن  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�أن تقل عن  �مل���رور �الآم��ن��ة، ال يجب 
�أرقاماً  تت�سمن  و�أن  علمات   10
وعلمات  و�سغرى  ك��ربى  وح��روف��اً 
م�سطلحات  ت���ك���ون  و�أال  خ���ا����س���ة، 
قو�مي�س. والإن�ساء مثل هذه �لكلمات 
بالتفكري يف  �الأمل���ان  �خل��رب�ء  ين�سح 
و�أن  تذكرها،  ي�سهل  ب�سيطة  جملة 
�الأق����ل مثل  ع��ل��ى  رق���م  ع��ل��ى  ت�ستمل 
 My favorite food is« ج��م��ل��ة 
 pizza with four ingredients
and extra cheese«، وبعد ذلك 
يتم �إن�ساء كلمة �ملرور با�ستخد�م �أول 
كلمة  لت�سبح  كلمة  ك��ل  م��ن  ح���رف 

.»mffipw4iaec« ملرور هي�

ال�سداع ..
 متى يكون مزمنا؟ 

متى  ولكن  �ل�سائعة،  �ملتاعب  م��ن  �ل�����س��د�ع  يعد 
يكون �ل�سد�ع مزمناً، وكيف ميكن مو�جهته؟

ل���لإج���اب���ة ع��ل��ى ه����ذه �الأ���س��ئ��ل��ة ق��ال��ت �جلمعية 
�ل�سريرية  �لع�سبية  للف�سيولوجيا  �الأمل��ان��ي��ة 
مزمناً  يعترب  �ل�سد�ع  �إن  �لوظيفي،  و�لت�سوير 
عند �الإ�سابة به ملا ال يقل عن 15 يوماً يف �ل�سهر 

على مد�ر 3 �أ�سهر على �الأقل.
ويف هذه �حلالة يجب ��ست�سارة �لطبيب للعلج، 
�����س����د�ع بجرعات  �أدوي��������ة  م����ن  ي���ت���األ���ف  و�ل�������ذي 
ريا�سات  ممار�سة  على  و�ملو�ظبة  بدقة  حم��ددة 
�لدر�جات  ورك���وب  �ل�سباحة،  مثل  �لتحمل  ق��وة 
�لهو�ئية، و�مل�سي، و�لرك�س، �إ�ساًفة �إىل ممار�سة 

تقنيات �ال�سرخاء مثل �ليوغا و�لتاأمل.
�ل�سائعة  �مل�سكنات  تعاطي  يجوز  ال  ع��ام  وب�سكل 
مثل حم�س �الأ�سيتيل �سالي�سيليك، �الأ�سربين، �أو 
�الإيبوبروفني �أكر من 15 يوماً يف �ل�سهر، الأنها 

ترفع خطر حتول �ل�سد�ع �إىل م�سكلة مزمنة. 

�جلنب  تعري�س  �أن  �سوي�سريون  باحثون  ذكر 
يك�سبها  ق��د  �ل�ساعة  م���د�ر  على  للمو�سيقى 
�لهيب هوب رمبا  و�أن مو�سيقى  �أف�سل  نكهة 

تكون �أف�سل يف هذ� �الإطار من موت�سارت.
�أق���ر�����س م��ن جنب  وو���س��ع �ل��ب��اح��ث��ون ت�سعة 
يف  كيلوجر�مات  ع�سرة  منها  كل  زنة  �إمنتال 
�أيلول  �سبتمرب  يف  منف�سلة  خ�سبية  �أقفا�س 
نكهة  على  �ملو�سيقى  ت��اأث��ري  الختبار  �ملا�سي 

�جلنب ور�ئحته.
�ليوم  �ساعة يف   24 ط���و�ل  �جل��نب  وت��ع��ر���س 
ف���روم هري” لفرقة  �إت  ج��وت  “وي  الأغ��ن��ي��ة 
�لهيب  ملو�سيقى  كوي�ست(  كولد  تر�يب  )�إي��ه 
ملوت�سارت  فلوت”  “ماجيك  والأوب�����ر�  ه���وب 
ليد  هيفن” لفرقة  تو  “�ستريو�ي  �أغنية  �أو 

زيبلني ملو�سيقى �لروك.
مو�سيقى  لفنان  يف(  )ي��و  �أغنية  ت�سغيل  ومت 
عزفت  بينما  قر�س  جانب  �إىل  فريل  �لتكنو 
مقطوعة “مونوليث” �ملو�سيقية لثنائي يلو 

�إىل جانب �آخر يف حني مل يجر عزف �أي نوع 
من �ملو�سيقى �إىل جو�ر ثالث.

�سوتية  ذ�ت موجات  مو�سيقى  ع��زف  وج��رى 
�ل����ردد�ت  وم��رت��ف��ع��ة  ومتو�سطة  منخف�سة 
بينما خيم  �أخ��رى  �أقر��س  �إىل جانب ثلثة 

�لهدوء على �الأجو�ء �ملحيطة بقر�س �آخر.
بجامعة برين يف  �لفنون  �لباحثون يف  وق��ال 
�إليها جلنة  �لتي تو�سلت  �لنتائج  تقرير عن 
�الأقر��س  ت��ذوق��ت  �لطهي  جم��ال  يف  حتكيم 
لوحظت  �الختلفات  “�أو�سح  تر�ها  �أن  دون 

يف قوة �لنكهة و�لر�ئحة و�ملذ�ق«.
و�أ�سافو� “عينة �لهيب هوب جاءت على ر�أ�س 
فيما  للمو�سيقى  تعر�س  �لذي  �جلنب  قائمة 

يتعلق بحلوة �ملذ�ق وطيب �لر�ئحة«.
بالتلفزيون  ط��اه  وه��و  ل���وزوي  بنامني  وق��ال 
�ل�سوي�سري وع�سو جلنة �لتحكيم لتلفزيون 
رويرز “�الختلفات كانت و��سحة للغاية يف 

�مللم�س و�ملذ�ق و�ل�سكل«.

درا�سة: املو�سيقى ُتك�سب اجلنب نكهة اأف�سل 

خطيب جينيفر لوبيز م�سوه الوجه
بعد �أن �نت�سرت �سائعات خيانة العب �لبي�سبول �ملعتزل �أليك�س رودريغز 
�الخبار  هذه  بعد  مرة  الأول  �الأول  �أم�س  ظهر  لوبيز،  جينيفر  للنجمة 
وذلك يف مطار ميامي �أوبا لوكا وكانت معه لوبيز ما يدل على �نهما ال 
ز�ال على وفاق، �ال �ن �ملفاجاأة هي ظهور كدمة من �أثر لكمة على وجهه، 

بح�سب ما �أفادت �سحيفة “ذ� �سن” �لربيطانية.
 ورجحت �مل�سادر �ن �ليك�س تعارك مع مروج �ال�ساعة العب �لبي�سبول 
مو�قع  �ح���د  ع��ل��ى  ح�سابه  ع��رب  ك��ت��ب  �ل���ذي  كان�سيكو  خو�سيه  �ل�����س��اب��ق 
نكرته  ما  �ل�سابقة،  زوجته  مع  لو  جاي  خان  �نه  �الجتماعي،  �لتو��سل 

�الخرية �لتي �كدت �نها مل تقابله منذ 5 �سنو�ت.


