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الإمارات ت�ؤكد التزامها بالق�ضاء 
على الأمرا�ض التي ميكن ال�قاية منها

•• جنيف-وام:

اأكدت دولة الإمارات العربية املتحدة التزامها بالق�ضاء على الأمرا�ض 
الأكرث  العامل  جمتمعات  على  ت�ؤثر  والتي  منها  ال�قاية  ميكن  التي 
الأطفال  ملاليني  ال�ضحية  الأو�ضاع  حت�ضني  دعم  واأي�ضا  و�ضعفاً  فقراً 
والكبار ح�ل العامل. جاء ذلك يف الكلمة التي األقاها �ضعادة عبيد �ضامل 
الزعابي املندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم املتحدة يف جنيف يف 
الحتفال الذي اأقيم يف مقر منظمة ال�ضحة العاملية يف جنيف مبنا�ضبة 
ي�م الق�ضاء على فريو�ض �ضلل الأطفال يف جميع اأنحاء العامل بح�ض�ر 
ال�ضحة  ملنظمة  العام  املدير  غيربي�ض��ض،  اأدهان�م  تيدرو�ض  الدكت�ر 
العاملية، والربف�ض�ر ديفيد �ضالي�ضربي، رئي�ض اللجنة العاملية امل�ضتقلة 

لالإ�ضهاد على ا�ضتئ�ضال �ضلل الأطفال.         )التفا�ضيل �ض2(

اإدخال »وثيقة الأخ�ة الن�ضانية« يف منهج 
»الثان�ية ال�طنية الأرث�ذك�ضية« يف لبنان

•• طرابل�س- وام:

نظمت »الثان�ية ال�طنية الأرث�ذك�ضية - مار اليا�ض« يف ميناء طرابل�ض 
برعاية  الختالف«،  وقب�ل  التعددية  »ثقافة  عن�ان  حتت  لقاء  بلبنان 
وح�ض�ر �ضعادة حمد �ضعيد �ضلطان ال�ضام�ضي �ضفري الدولة لدى بريوت 
فى  والدينية  والجتماعية  والثقافية  الرتب�ية  الفاعليات  من  وح�ضد 
واأعرب مي�ضال  املدر�ضة.  التعليمية والإداري��ة وطالب  لبنان والهيئتني 
قطرة مدير الثان�ية عن �ضكره ل�ضعادة ال�ضفري ال�ضام�ضي على رعايته 
هذا اللقاء يف �ضبيل العي�ض امل�ضرتك يف لبنان  رافعا كل م�ضاعر التقدير 

والحرتام لدولة الإمارات و�ضعبها .                 )التفا�ضيل �ض2(

لبناني�ن ي�ضطف�ن خارج فرع فرن�ض بنك يف طرابل�ض  »رويرتز« 

احلراك يدعو للنزول جمددًا اإىل ال�سوارع وال�ساحات

اقتحام جمعية امل�ضارف اللبنانية واعتقال متظاهرين
����ض���ك���ره  ع������ن  ب�����ي�����ان  واأع��������������رب يف 
امل�ض�ؤولية  »لإدراك���ه���م  للم�اطنني 
ال���ط��ن��ي��ة و����ض���رورة احل��ف��اظ على 
»اأن  م������ؤك�����دا  ال����ن����ا�����ض«،  م�������ض���ال���ح 
وحاجات  متطلبات  تتابع  امل�ضارف 

امل�اطنني«.
»م�ضتعدة  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  واأ�����ض����اف 
ال�ضرورية  الإج����������راءات  لت���خ���اذ 
ب�ضكل  ال��ع��م��ل  ���ض��ري  ع��ل��ى  للحفاظ 
امل�اطنني  ع��ل��ى  متمنيا  ط��ب��ي��ع��ي«، 
ب��ال�����ض��ائ��ع��ات وتق�ضي  »ع���دم الأخ����ذ 
اأو  مبا�ضرة  امل�ضارف  م��ن  احلقائق 

من اجلمعية«.
اأمام  امل���اط��ن��ني   ع�ضرات  وا�ضطف 
امل�ضارف من اأجل اإمتام معامالتهم 
ب����ع����د اأ�����ض����ب�����ع����ني م�����ن الإغ���������الق 

املت�ا�ضل.
وذك�����رت اأن����ه ���ض��ي��ت��م مت��دي��د العمل 
ي�مي  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة  امل���������ض����ارف  يف 
املعامالت  لإجن��از  وال�ضبت  اجلمعة 

املرتاكمة.
واأف����ادت وك��ال��ة روي���رتز ل��الأن��ب��اء اأن 
ف��رع »ب��ل���م ب��ن��ك«، اأح��د اأك��رب بن�ك 
لبنان، يف �ضارع احلمراء، فتح اأب�ابه 
ب��ع��د ال�����ض��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة ���ض��ب��اح��ا، يف 
الزبائن  م���ن  ع����دد  ا���ض��ط��ف  ح���ني 
خارج فرع »فرن�ض بنك« يف منطقة 
ال�ض�ديك�، وجتمع اآخرون اأمام فرع 

بنك ع�دة.

•• بريوت-وكاالت:

التي  »حل�����ق�����ي«  جم���م����ع���ة  دع������ت 
امل�ضاركة  املجم�عات  اإح��دى  ت�ضكل 
اأم�ض  يف احل��راك اللبناين، يف بيان 
اإىل  اجل��م��ع��ة، اإىل ال��ن��زول جم����دداً 
ال�������ض���اح���ات وال���������ض�����ارع، م���ن اأج���ل 
اإط�����الق  ال�������ض���غ���ط والإ��������ض�������راع يف 
وت�ضكيل  ف���ري��ة  نيابية  ا�ضت�ضارات 

حك�مة م�ؤقتة.
ب���ي���ان حمل  امل��ج��م���ع��ة يف  وق���ال���ت 
تقابل  ج���دي���د  »م����ن   :16 ال���رق���م 
النا�ض  م���ط���ال���ب  ال�����ض��ل��ط��ة  ق������ى 
ب���ع���د ف��ارغ��ة وخ��ط��اب��ات منف�ضلة 
م�ضت�ى  اإىل  ترتقي  ل  ال���اق��ع  عن 
ال�ضغط  اأن  لت�ؤكد  النا�ض،  تطلعات 
الطريقة  ه���  ال�����ض��ارع  يف  ال�ضعبي 
خاللها  من  تر�ضخ  التي  ال�حيدة 

ق�ى املنظ�مة لالإرادة ال�ضعبية«.
وتابعت قائلة: »بعد حتقيق املطلب 
احلك�مة،  ا����ض���ت���ق���ال���ة  اأي  الأول 
التغيري  م�������ض���ار  يف  م�������ض���ت���م���رون 
ال���د����ض���ت����ري ح���ت���ى حت��ق��ي��ق كامل 
التحركات  ف��ل��ن��ك��م��ل  امل����ط����ال����ب، 
ال�ضعبية، ولنمالأ ال�ض�ارع وال�ضاحات 
الث�رة،  اأه���داف  باقي  حتقيق  حتى 
ف�رية  نيابية  ا�ضت�ضارات  وه��ي  األ 
من اأجل ت�ضكيل حك�مة م�ؤقتة ذات 

مهام حمددة«.

امل�ضارف اللبنانية، وذاع�ا بيانا من 
اأن ي�ضبح التعامل  اأبرزها  4 نقاط، 

النقدي يف لبنان باللرية ال�طنية.
وت�ضهد لبنان منذ ال�ضابع ع�ضر من 
احتجاجات  م�جة  املا�ضي  اأكت�بر 
ا�ضتقالة  اإىل  اأدت  م�����ض��ب���ق��ة  غ���ري 

احلك�مة التي يراأ�ضها احلريري.
اأ����ض���اد رئ��ي�����ض جمعية  م���ن ج��ه��ت��ه، 

ياأتي ذلك يف وقت اأخلت ق�ات الأمن 
اأم�������ض اجل��م��ع��ة، مبنى  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
يف  املحتجني  من  امل�ضارف  جمعية 
العا�ضمة بريوت، بعد اأن اقتحم�ه، 
يف  وذل��ك  متظاهرين،   4 واعتقلت 
الي�م الأول من فتح البن�ك اأب�ابها 

بعد اإغالق ا�ضتمر اأ�ضب�عني.
جمعية  مبنى  حم��ت��ج���ن  واق��ت��ح��م 

�ضفري،  ���ض��ل��ي��م  ل���ب���ن���ان  م�������ض���ارف 
ال��ل��ب��ن��اين وحتليه  ال�����ض��ع��ب  »ب���ع��ي 
»ه���ذا  اأن  واأ�����ض����اف  ب���امل�������ض����ؤول���ي���ة«، 
ال����ع���ي جت��ل��ى ال���ي����م جم����ددا بعد 
للعمل  اأب�ابها  امل�ضارف  فتحت  اأن 
تعاطي  وك��ي��ف��ي��ة  ط��ب��ي��ع��ي،  ب�����ض��ك��ل 
هذه  يف  ح�ضاري  ب�ضكل  امل���اط��ن��ني 

الظروف«.

اأوامر عراقية بالقب�ض على م�سوؤولني ونواب

قطع طرق نفطية يف العراق وحملة ملقاطعة منتجات اإيران

مقاتالت اإ�ضرائيلية »اف35« يف 
الأوىل  للمرة  ج�ية  مناورات 

 •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:
اأعلن اجلي�ض الإ�ضرائيلي يف بيان 
اإ�ضرائيلية  م��ق��ات��الت  اأن  اأم�������ض 
�ضت�ضارك  »اف35-«  ط���راز  م��ن 
ج�ية  م��ن��اورات  يف  الأوىل  للمرة 
م�����ض��رتك��ة م���ع ع����دد م���ن ال����دول 
�ضتبدا الأحد يف الدولة العربية.

وقال البيان »هذا العام �ضت�ضارك 
اأمل����ان����ي����ا واإي����ط����ال����ي����ا وال����ي�����ن����ان 
اإ�ضرائيل  م��ع  املتحدة  وال���لي��ات 
مناورات  يف  اجل���ي��ة  بط�اقمهم 

»العلم الأزرق« يف اإ�ضرائيل«.
التدريبات  ه�����ذه  اأن  واأو������ض�����ح 
الرابع  اإىل  الثالث  من  �ضتجرى 
ع�ضر من ت�ضرين الثاين-ن�فمرب 

اجلاري.
التدريبات ه�  ه��دف  اأن  واأ���ض��اف 
خمتلفة«،  �ضيناري�هات  »حماكاة 
�ضيمكن  التعاون  »ه��ذا  اأن  م�ؤكدا 
ع���ايل اجل�دة  ت��دري��ب دويل  م��ن 
تقنية  وتط�ير  التعليم  وت��ب��ادل 

الطريان«.
»املنطقة  يف  الدربا�ضية  مبنطقة 

الآمنة«.

الع�ضكري  التدريب  فعاليات  انطالق 
»1 ال�ضداقة   »�ضهم  الرو�ضي  امل�ضري 

•• القاهرة -وام:

ان���ط���ل���ق���ت ف���ع���ال���ي���ات ال���ت���دري���ب 
امل�ضري الرو�ضي امل�ضرتك »�ضهم 
تنفذه  ال�����ذي   ،»-1 ال�������ض���داق���ة 
امل�ضرية  اجل�����ي  ال���دف���اع  ق�����ات 
والرو�ضية للمرة الأوىل وي�ضتمر 
بجمه�رية  اأ�ضب�عني  م��دار  على 

م�ضر العربية .
التح�ضريية  امل���رح���ل���ة  ب��������داأت 
من  جمم�عة  بتنفيذ  للتدريب 
والعملية  النظرية  امل��ح��ا���ض��رات 
الدفاع  اأنظمة  مناق�ضة  تناولت 
اجل�������ي احل���دي���ث���ة وامل���ت���ط����رة، 
وك�����ذل�����ك ت���ن���ظ���ي���م حم���ا����ض���رات 
تعريفية باإمكانيات ق�ات الدفاع 
اجل���������ي امل���������ض����ري وال����رو�����ض����ي 
وذل�����ك ل��ن��ق��ل وت���ب���ادل اخل����ربات 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، وال���ت���دري���ب على 
ملعدات  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي  ال����ض���ت���خ���دام 
الدفاع اجل�ي احلديثة  واأنظمة 

واملتط�رة.

•• عوا�صم-وكاالت:

وفرن�ضا  املتحدة  ال�ليات  رحبت 
واأملانيا وم�ضر والأردن وال�ضع�دية، 
اأم�����ض اجل��م��ع��ة، ب��ان��ط��الق اأعمال 
جنيف،  يف  ال��د���ض��ت���ري��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
احلك�مة  وف�������دا  ال���ت���ق���ى  ح���ي���ث 
وامل��ع��ار���ض��ة وج��ه��ا ل���ج��ه لإطالق 

عملية مراجعة الد�ضت�ر.
اللجنة  اأع�������م�������ال  وان����ط����ل����ق����ت 
املا�ضي،  الأرب����ع����اء  ال��د���ض��ت���ري��ة، 
تراأ�ضها  افتتاحية  جل�ضة  خ��الل 
امل���ب���ع����ث ال�������دويل اخل����ا�����ض اإىل 
بح�ض�ر  ب��ي��در���ض���ن،  غ��ري  �ض�ريا 
املئة واخلم�ضني للجنة،  الأع�ضاء 
للحك�مة  ب��ال��ت�����ض��اوي  امل��م��ث��ل��ني 

واملعار�ضة واملجتمع املدين.
وثمنت الدول ال�ضت يف بيان �ضدر 
الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  عن 
اأن  على  م�ؤكدين  بيدر�ض�ن،  دور 

•• بغداد-وكاالت:

ت�ضاعدت الحتجاجات يف العراق، 
اأم�ض  اجلمعة، مع دخ�لها �ضهرها 
امل��رة من�ضاآت  ال��ث��اين، لتطال ه��ذه 
على  حملة  م��ع  بالتزامن  نفطية 
الجتماعي  ال���ت����ا����ض���ل  م�����اق����ع 

ملقاطعة املنتجات الإيرانية.
اأم ق�ضر  ميناء  واأغلق متظاهرون 
جن�بي  ال���ب�������ض���رة  حم���اف���ظ���ة  يف 
دع���ات للمحتجني  ال��ب��الد، و�ضط 
بالتظاهر يف جميع اأنحاء العراق.

�ضرقي  م���ي�������ض���ان،  حم���اف���ظ���ة  ويف 
ال��ع��راق ع��ل��ى احل����دود م��ع اإي����ران، 
ق��ط��ع حم��ت��ج���ن ال��ط��ري��ق امل����ؤدي 
اإىل حقل بازركان النفطي، لتدخل 
على  م��رة  لأول  احلي�ية  املن�ضاآت 
خ���ط الح��ت��ج��اج��ات امل�����ض��ت��م��رة يف 

العراق منذ اأول اأكت�بر املا�ضي.
اإطالق  م��ع  التط�ر  ه��ذا  وت��زام��ن 
ن��ا���ض��ط��ني ع���راق���ي���ني ح��م��ل��ة على 
�ضبكات الت�ا�ضل الجتماعي تدع� 
الإيرانية،  املنتجات  مقاطعة  اإىل 

التي تغرق ال�ض�ق العراقية.
وطالب القائم�ن على هذه احلملة 
�ضراء  بعدم  العراقيني،  امل�اطنني 
اأن  م���ؤك��دي��ن  اإي��ران��ي��ة،  �ضلعة  اأي 
القت�ضاد  بف�ضل  تعي�ض  “اإيران 

وزير واحد.
واأك������دت ال����دائ����رة اإ�����ض����دار اأوام�����ر 
ورئي�ض  حم����اف����ظ،  ب���ح���ق  ق��ب�����ض 
جمل�ض حمافظة حاليني، وخم�ضة 

مديرين عامني.
�ضعبيا  ح����راك����ا  ال����ب����الد  وت�����ض��ه��د 
غ��ي��اب اخلدمات  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا 
الأ�ضا�ضية، وتف�ضي البطالة، وعجز 
اإيجاد  ع��ن  ال�ضيا�ضية  ال�����ض��ل��ط��ات 

حل�ل لالأزمات املعي�ضية.
ال�ضيا�ضي�ن  ال�����ق�����ادة  وي�������ض���ع���ى 
حل  اإىل  ل���ل���ت��������ض���ل  ال�����ع�����راق  يف 
املطالبة  املت�ا�ضلة  لالحتجاجات 
باإ�ضقاط رئي�ض ال�زراء عادل عبد 

املهدي.
العراقي  الرئي�ض  ق��ال  واخلمي�ض 
احلك�مة  رئي�ض  اإن  �ضالح  برهم 
اتفاق  ب�ضرط  لال�ضتقالة،  م�ضتعد 
على  ب��ال��ربمل��ان  الرئي�ضية  ال��ك��ت��ل 
الآلف من  ع�����ض��رات  ل��ك��ن  ب��دي��ل، 
لن  ا�ضتقالته  اإن  ق��ال���ا  املحتجني 

تك�ن كافية.
العراقيني  اآلف  واح��ت�����ض��د  ه����ذا 
اأم�ض  ب����غ����داد،  ال��ع��ا���ض��م��ة  و����ض���ط 
اجلمعة، للمطالبة برحيل النخبة 
املت�قع  م��ن  ح��دث  يف  ال�ضيا�ضية، 
للمظاهرات  ي���م  اأك���رب  ي�ضبح  اأن 

ال�ضعبية املناه�ضة للحك�مة.

جدي  ال��ت��زام  اإىل  حتتاج  اخلط�ة 
القرار  تنفيذ  وتكمل  تنجح  لكي 

.2254
وت��ب��ن��ي جم��ل�����ض الأم������ن ال����دويل 
بالإجماع   2254 رق���م  ال���ق���رار 
املتعلق   ،2015 دي�ضمرب   18 يف 
والت��ضل  ال���ن���ار  اإط�����الق  ب���ق��ف 
يف  لل��ضع  �ضيا�ضية  ت�ض�ية  اإىل 
ال�ضت  ال���دول  بيان  واأك���د  �ض�ريا. 
على اأنه “ل ميكن اأن يك�ن هناك 
ال�ض�رية،  ل��الأزم��ة  ع�ضكري  ح��ل 
على  �ضيا�ضية  ت�ض�ية  جم���رد  ب��ل 
اأ���ض��ا���ض ق���رار جمل�ض الأم���ن رقم 
من جهة اأخرى، بداأت   .»2254
الق�ات الرتكية والرو�ضية، ام�ض 
اجلمعة، ت�ضيري دوريات م�ضرتكة 
اإطار  ���ض���ري��ا، يف  ���ض��رق  ���ض��م��ال  يف 
املقاتلني  ان�ضحاب  ل�ضمان  اتفاق 

الأكراد من احلدود.
ال�ضحافة  وك�����ال�����ة  واأف���������������ادت  

العراقي«.
ه������ذا وك�������ض���ف���ت ه���ي���ئ���ة ال���ن���زاه���ة 
ال��ع��راق��ي��ة ع��ن اإ����ض���دار 60 اأم���را 
ن�اب  بحق  وال�ضتدعاء  بالقب�ض 
خلفية  على  حمليني،  وم�ض�ؤولني 
العام،  ب���امل���ال  وه�����در  ف�����ض��اد  ت��ه��م 
ال�ضتدعاء  اأوام������ر  اأن  م������ض��ح��ة 

ال���ف���رن�������ض���ي���ة ب����ب����دء ال������دوري������ات 
قرية  يف  اجلمعة،  ن��ه��ار  منت�ضف 

ن�اب  وزي��ر، وخم�ضة  �ضدرت بحق 
حاليني، ووزيرين �ضابقني.

ح�ضيلة  ع��ن  حديثها  م��ع��ر���ض  يف 
�ضهر اأكت�بر من اأوامر ال�ضتدعاء 
والقب�ض، ك�ضفت دائرة التحقيقات 
ا�ضتدعاء  اأوام��ر  اإ�ضدار  الهيئة  يف 
جم���ل�������ض  ع�����������ض������   38 ب������ح������ق 

احلاليني  الأع�ضاء  من  حمافظة 
وال�ضابقني.

واأ�����ض����اف����ت اأن������ه مت اإ������ض�����دار اأم����ر 
ا���ض��ت��دع��اء ب��ح��ق حم��اف��ظ واح����د، 
واث���ن���ني مب��ن�����ض��ب رئ��ي�����ض جمل�ض 
حم��اف��ظ��ة م��ن احل��ال��ي��ني، ف�ضاًل 
ووكيل  عامني،  مديرين  �ضتة  عن 

مواقــيت ال�صالة
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ال�ضلطات الرتكية تالحق 
الع�ضكريني  ع�����ض��رات 

•• اأنقرة-وكاالت:

الرتكية  ال�ضلطات  اأ���ض��درت 
م���ذك���رات ت���ق��ي��ف ب��ح��ق 20 
م��ن ج��ن���د و���ض��ب��اط اجلي�ض 
النتماء  ب��ت��ه��م��ة  ال����رتك����ي، 
غ����ل���ن.  اهلل  ف���ت���ح  مل���ن���ظ���م���ة 
حملية  م�ضادر  ذك��رت  وفقما 

تركية اأم�ض اجلمعة.
الق�ضاء  اإن  امل�����ض��ادر  وق��ال��ت 
ال���رتك���ي اأم����ر ب��اع��ت��ق��ال 20 
من منت�ضبي الق�ات البحرية 
اإط���ار حتقيقات  ال��رتك��ي��ة، يف 
ارتباطهم  ب�����ض��ب��ه��ة  م��ت��ع��ل��ق��ة 

بجماعة فتح اهلل غ�لن.
املحاولة  منذ  تركيا  وت�ضهد 
منت�ضف  الفا�ضلة  النقالبية 
اعتقال،  ح���م���الت   2016
ال�ضيا�ضيني  امل��ع��ار���ض��ني  �ضد 
ومنت�ضبي  وال�������ض���ح���اف���ي���ني 
وتتهم  الع�ضكرية.  امل�ؤ�ض�ضات 
بالتخطيط  غ����ل���ن،  ت��رك��ي��ا 
ملحاولة النقالب، بينما ينفي 

غ�لن اأي �ضلة له بالأمر.
ويف اأواخر اأغ�ضط�ض 2018، 
تركيا  يف  العام  املدعي  اأ�ضدر 
م����ذك����رة اع���ت���ق���ال ب���ح���ق 34 
اجل�ية  الق�ات  من  ع�ضكريا 
العاملني  م���ن  م��دن��ي��ا  و52 
بتهمة  التعليمي  ال��ق��ط��اع  يف 

النتماء جلماعة غ�لن.

اآلف العراقيني يتظاهرون و�ضط العا�ضمة بغداد للمطالبة برحيل النخبة ال�ضيا�ضية )رويرتز(

نان�ضي بيل��ضي... ت�ضريع �ضاعة احل�ضم

اأول دورية رو�ضية تركية م�ضرتكة داخل املنطقة الأمنية يف �ضمال �ضرق �ض�ريا. »ا ف ب«

وا�ضنطن ت��ضع دائرة عق�باتها على اإيران 

اآلف اجلزائريني يف ال�ض�ارع �ضد النتخابات القادمة

الدميقراطيون يتعجلون الفرح:

اإقالة ترامب: خط�ة اأخرى حا�ضمة!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

الدميقراطي�ن م�ضمم�ن على ت�ضريع الن�ضق. وافق جمل�ض الن�اب الأمريكي، 
دونالد  عزل  القنبلة،  مفع�ل  له  اإج��راء  اإىل  و�ض�ل  التحقيق  على  اخلمي�ض، 

ترامب، خط�ة تدفع بامللف اإىل مرحلة علنية جديدة.
اعتمد جمل�ض الن�اب، حتت هيمنة الدميقراطيني، هذا القرار باأغلبية 232 
196 �ض�ًتا، حيث اتبع الن�اب اإىل حد كبري تعليمات حزبهم.  �ض�ًتا مقابل 

وهذا يعني الدخ�ل اإىل املرحلة الثانية من التحقيق.)التفا�ضيل �ض10(

بدء ت�سيري الدوريات امل�سرتكة ر�سميا يف »املنطقة الآمنة«

ترحيب دويل وعربي بانطالق اأعمال جلنة الد�ضت�ر ال�ض�رية

•• وا�صنطن-وكاالت:

من  اإي���ران  على  عق�باتها  املتحدة  ال���لي��ات  و�ّضعت 
البناء الذي ربطته وا�ضنطن  ا�ضتهدافها قطاع  خالل 

باحلر�ض الث�ري الإيراين.
�ضت�ضتهدف  العق�بات  اأّن  اأي�ضاً  وا�ضنطن  واأو���ض��ح��ت 
الربامج  ُت�ضتخَدم يف  ا�ضرتاتيجّية  م���اد  »اأرب��ع  كذلك 
البال�ضتية«   وال�������ض����اري���خ  وال���ع�������ض���ك���رّي���ة  ال����ن�����وّي����ة 

الإيرانية.
م�رغن  الأمريكية  اخلارجّية  با�ضم  املتحّدثة  وقالت 
فر�ض  ب�مبي�  مايك  اخل��ارج��ّي��ة  وزي��ر  اإّن  اأورتيغا�ض 
اأّنه  على  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  مّت حت��دي��د  اأن  بعد  ال��ع��ق���ب��ات 
ل�ضيطرة  مبا�ضر  غ��ري  اأو  مبا�ضر  نح�  على  »يخ�ضع 

احلر�ض الث�ري« الإيراين.
واأ�ضافت املتحّدثة اأّن من خالل هذه العق�بات الأخرية، 

•• اجلزائر-وكاالت:

ال�ضابع  ل���الأ����ض���ب����ع  اجل����زائ����ر  ت���ظ���اه���رات  ان��ط��ل��ق��ت 
وال��ث��الث��ني، اأم�����ض اجل��م��ع��ة، ت��زام��ن��اً م��ع ذك���رى ث�رة 
ا�ضتعمار  اأنهت  التي   ،»1954 »-1ن�فمرب  التحرير 
خرج  م�ضددة،  اأمنية  اإج���راءات  وو�ضط  للبالد.  فرن�ضا 
ال��ع��ا���ض��م��ة يف م�����ض��ريات، م��ع��ربي��ن عن  الآلف و���ض��ط 
رف�ضهم لإجراء النتخابات الرئا�ضية املقررة يف الثاين 
امل��ق��ب��ل، ومطالبني  الأول-دي�����ض��م��رب  ك��ان���ن  م��ن  ع�ضر 
برحيل من تبقى من رم�ز نظام عبدالعزيز ب�تفليقة، 
اآلف اجلزائريني  ن��زل  »ال��ع��رب��ي��ة«.ك��م��ا  م��را���ض��ل  وف��ق 
البالد  مدن  كل  و�ضهدت  اخلمي�ض.  ليل  ال�ض�ارع،  اإىل 

�ضُيتاح لل�ليات املتحدة “منع اإيران من احل�ض�ل على 
البناء  ول��ق��ط��اع  ال��ث���ري  للحر�ض  ا�ضرتاتيجّية  م����اد 

الّتابع له ولرباجمه لالنت�ضار” الن�وي.
عرقلة  اأو  ت��اأخ��ري  ه���  العق�بات  لهذه  املعلن  وال��ه��دف 

جه�د اإيران املتعلقة بربناجمها الن�وي.
اأحاديا من  �ضابق  املتحدة يف وقت  ال�ليات  وان�ضحبت 

التفاق الن�وي امل�قع بني ايران والق�ى العظمى.
وت�ضاعدت اخلالفات مع ال�ليات املتحدة ب�ضكل كبري 
بعدما اأعادت وا�ضنطن فر�ض عق�بات اقت�ضادية قا�ضية 
مب�جب  ُرفعت  قد  كانت  الإي��ران��ي��ة،  اجلمه�رية  على 

التفاق الن�وي.
واأك����دت ال����دول الأوروب���ي���ة امل�����ض��ارك��ة يف الت��ف��اق وهي 
اأنها ملتزمة احلفاظ  واأملانيا مرارا  بريطانيا وفرن�ضا 
اأي  الآن  حتى  حتقق  مل  ج��ه���ده��ا  لكن  الت��ف��اق،  على 

نتائج تذكر.

امل�عد  يف  النتخابات  لإج���راء  راف�ضة  ليلية  م�ضريات 
لفتات  املتظاهرون  رف��ع  حيث  ال�ضلطة،  حددته  ال��ذي 
اعتربوا من خاللها اأن ورقة النتخابات لن تق�د اإىل 
تغيري النظام وحتقيق مطالب احلراك ال�ضعبي، داعني 
لإ�ضقاطها. وتتزامن هذه التظاهرات مع خطاب األقاه 
الرئي�ض امل�ؤقت، عبد القادر بن �ضالح، مبنا�ضبة الذكرى 
واإجراء  تنظيم  راف�ضي  فيه  ت�عد  ال��ث���رة،  لعيد   65
النتخابات. واأكد بن �ضالح اأن »الدولة �ض�ف تت�ضدى 
بها بع�ض اجلهات«، م�ضرياً  تق�م  التي  املناورات  لكافة 
النتخابات  اإجن���اح  تفر�ض  املرحلة  »اأول����ي���ات  اأن  اإىل 
الرئا�ضية، وعدم ترك اأي فر�ضة ملن يريدون اللتفاف 

ح�ل امل�ضعى«.

قا�سم م�سرتك يجمع بني حرائقها:

اأمريكا اجلن�بية ت�ضتعل �ضد �ضيا�ضات التق�ضف!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

ب�ين�ض اأير�ض، �ضانتياغ�، كيت�، غ�اياكيل، لباز ... متّكن القراء عرب العامل من 
املا�ضية  القليلة  الأيام  اأمريكا الالتينية خالل  مراجعة درو�ضهم يف اجلغرافيا يف 
يف اأعقاب الحتجاجات والنتخابات التي تهز املنطقة. ودون ال�ضق�ط يف ممار�ضة 

اخللط، �ضيجدون بال �ضك، عامال م�ضرتًكا بني هذه الهزات: رف�ض التق�ضف.
بدء ب�ضيلي، املعروفة بنم�ذجها القت�ضادي الليربايل، وتناوبها ال�ضيا�ضي ما بعد 
ب�ضال�ضة  ال�ضلطة  على  يتناوبان  واليمني  )الي�ضار  ما  حد  اإىل  الناجح  بين��ضيه 
منذ ثالثني عاًما(، ففي غ�ض�ن اأيام قليلة، فجاأة، ودون �ضابق اإنذار، انتف�ض بلد 
الأنديز �ضد ارتفاع التعريفات العامة والتفاوت الجتماعي التي ت�ض�ه »معجزته 

القت�ضادية«.
وبعد حملة قمع خلفت قتلى وجرحى، تخلى الرئي�ض املحافظ �ضيبا�ضتيان بينريا، 
عن عدة نقاط )خا�ضة تلك التي تتعلق باملعا�ضات التقاعدية واحلد الأدنى لالأج�ر( 

، واأجرى تعديالت على حك�مته.                          )التفا�ضيل �ض9(
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مرور راأ�ص اخليمة ي�ؤكد 
براءة “رادار” ج�رس ال�سيجي 

اأخبار الإمارات

�سالفيني زعيم ائتالف 
اليمني الإيطايل دون جدال!

عربي ودويل

ليفرب�ل �سيفا على ا�ست�ن.. 
و�سيتي ي�ستقبل �ساوثمبت�ن 

الفجر الريا�سي
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ض زميباب�ي يت�ضلم اأوراق اعتماد �ضفري الدولة

•• هراري-وام:

رئي�ض  م��ن��ان��غ��اغ���ا  اإم��ر���ض���ن  ال��رئ��ي�����ض  ف��خ��ام��ة  ت�ضلم 
جمه�رية زميباب�ي اأوراق اعتماد �ضعادة الدكت�ر جا�ضم 

حممد القا�ضمي ك�ضفري للدولة لدى زميباب�ي.
الذي  اللقاء  خ��الل   - القا�ضمي  ال�ضفري  �ضعادة  ون��ق��ل 
- حتيات  ه��راري  العا�ضمة  الرئا�ضي يف  بالق�ضر  جرى 
رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضم�  �ضاحب 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضم�  و�ضاحب  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكت�م  را�ضد  بن 

ال�ضيخ  ال�ضم�  "رعاه اهلل" و�ضاحب  ال���زراء حاكم دبي 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد 
جمه�رية  رئي�ض  فخامة  اإىل  امل�ضلحة  للق�ات  الأع��ل��ى 

زميباب�ى.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأع�����رب ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����ض م��ن��ان��غ��اغ���ا عن 
ت��ق��دي��ره واح���رتام���ه حل��ك���م��ة و���ض��ع��ب دول���ة الإم�����ارات، 
ال�ضديقني  البلدين  ب��ني  العالقات  تط�ر  اإىل  م�ضريا 
اأن��ه ما زالت  ب�ضكل كبري خ��الل الفرتة الأخ���رية، واأك��د 
كافة  املجالت  العالقات يف  لتعزيز هذه  اإمكانية  هناك 
مب���ا ي��خ��دم م�����ض��ل��ح��ة ال��ب��ل��دي��ن ال�����ض��دي��ق��ني. وو�ضف 

فخامته مباحثاته مع �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن 
الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
كانت  باأنها  باأب�ظبي  املا�ضي  امل�ضلحة يف مار�ض  للق�ات 
ناجحة، معربا عن �ضكره وتقديره لدولة الإمارات على 
الفي�ضانات  اأثناء  لزميباب�ي  قدمتها  التي  امل�ضاعدات 
اأث��را طيبا  العام، والتي تركت  التي �ضهدتها بالده هذا 
والتقدير  الح���رتام  يكن  ال��ذى  زميباب�ي  �ضعب  ل��دى 

حلك�مة و�ضعب دولة الإمارات.
ويف اخلتام متنى فخامة الرئي�ض منانغاغ�ا كل الت�فيق 

والنجاح ل�ضعادة ال�ضفري القا�ضمي يف مهامه القادمة.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئ�ن 
الرئي�ض امل�ؤقت للجزائر بالي�م ال�طني لبالده

•• اأبوظبي - وام:

بعث �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة " حفظه اهلل " برقية تهنئة اإىل فخامة عبد القادر 
بن �ضالح الرئي�ض امل�ؤقت للجمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية مبنا�ضبة الي�م ال�طني لبالده.

ال���زراء حاكم دبي  الدولة رئي�ض جمل�ض  نائب رئي�ض  اآل مكت�م  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضم�  كما بعث �ضاحب 
"رعاه اهلل" و �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�ضلحة 
برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة عبد القادر بن �ضالح. وبعث �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكت�م 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء حاكم دبي "رعاه اهلل"  و �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�ضلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل ن�ر الدين بدوي ال�زير 

الأول امل�ؤقت للجمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية .

�ضفارة الدولة يف ب�لندا ت�ضارك يف فعالية غر�ض الأ�ضجار ب�ار�ض�
•• وار�صو- وام:

الدولة  �ضفري  الع��ضي  حممد  ي��ضف  الرحيم  عبد  الدكت�ر  �ضعادة  �ضارك 
الب�لندية  العا�ضمة  ت�ضا�ضك�ف�ضكي عمدة  رافاو  ب�لندا مع  لدى جمه�رية 
اإطار"برنامج  وار�ض� يف  الأ�ضجار يف غابات مدينة  فعالية غر�ض  وار�ض�، يف 

هذه  ح�ضر   .2008 �ضيف  اإط��الق��ه  مت  املناخ" وال���ذي  اأج���ل  م��ن  ���ض��راك��ة 
م�ض�ؤويل  ب�لندا، عدد من  املناخ يف  قمة  اإنعقاد  اأثناء  اأقيمت  التي  الفعالية 
عبا�ض  �ض��ضن  وال�ضيدة  ب�لندا،  الأجنبية يف  البعثات  وروؤ�ضاء  وار�ض�  بلدية 
الرحيم  عبد  الدكت�ر  �ضعادة  ون���ه  ال��دول��ة.  ب�ضفارة  اأول  �ضكرتري  العل�ي 
ي��ضف حممد الع��ضي بجه�د دولة الإمارات يف احلفاظ على البيئة معربا 

عن �ضكره لبلدية وار�ض� على تنظيم هذا احلدث والدع�ة للقيام بدور ن�ضط 
فيه، مما ي�ضاهم يف زيادة ال�عي بحماية البيئة ومكافحة تغري املناخ.

على  املنا�ضبة  بهذه  كلمة  ف��ى  وار���ض���  مدينة  عمدة  �ضعادة  اأك��د  جانبه  م��ن 
اأهمية حماية البيئة وبذل كافة اجله�د من اأجل مكافحة عمليات النبعاث 

احلراري.

الإمارات ت�ؤكد التزامها بالق�ضاء على الأمرا�ض التي ميكن ال�قاية منها
•• جنيف-وام:

العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  اأك������دت 
على  بالق�ضاء  ال��ت��زام��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
ال�قاية  مي��ك��ن  ال��ت��ي  الأم����را�����ض 
جمتمعات  على  ت�ؤثر  والتي  منها 
العامل الأكرث فقراً و�ضعفاً واأي�ضا 
ال�ضحية  الأو����ض���اع  حت�ضني  دع���م 
مل��الي��ني الأط���ف���ال وال��ك��ب��ار ح�ل 

العامل.
األقاها  التي  الكلمة  ذل��ك فى  ج��اء 
����ض���ع���ادة ع���ب���ي���د �����ض����امل ال���زع���اب���ي 
امل��ن��دوب ال��دائ��م ل��دول��ة الإم����ارات 

منتدى  ب��دع��م  ملتزمة  الإم�����ارات 
يعقد  ال��ذي  الأخري"  امليل  "بل�غ 
ت�ضت�ضيفه  وال������ذي  ���ض��ن��ت��ني،  ك���ل 
اجلاري  ن���ف��م��رب   19 يف  ال��دول��ة 
"ت�ضريع  عن�ان  حتت  اأب�ظبي  يف 
وت����رية ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى الأم���را����ض 
وذلك  منها"  ال�قاية  ميكن  التي 
حتت رعاية �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، ويل 
عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى 

للق�ات امل�ضلحة.
وذكر �ضعادته باأن املنتدى �ضيجمع 
اأكرث من 250 من القادة العامليني 

جنيف  يف  امل���ت���ح���دة  الأمم  ل����دى 
يف الح��ت��ف��ال ال���ذي اأق��ي��م يف مقر 
منظمة ال�ضحة العاملية يف جنيف 
مبنا�ضبة ي�م الق�ضاء على فريو�ض 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  الأط����ف����ال  ���ض��ل��ل 
تيدرو�ض  الدكت�ر  العامل بح�ض�ر 
املدير  غ��ي��ربي�����ض������ض،  اأده�����ان������م 
العاملية،  ال�����ض��ح��ة  مل��ن��ظ��م��ة  ال���ع���ام 
�ضالي�ضربي،  دي��ف��ي��د  وال��ربف�����ض���ر 
امل�ضتقلة  ال��ع��امل��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����ض 
ا���ض��ت��ئ�����ض��ال �ضلل  ل��الإ���ض��ه��اد ع��ل��ى 

الأطفال.
واأ�ضار �ضعادة ال�ضفري اىل اأن دولة 

الرفيعي  وال�����ض��ي���ف  ال���ب���ارزي���ن 
العامل،  اأنحاء  امل�ضت�ى من جميع 
كبرية  ت��ع��ه��دات  ت��ق��دمي  و�ضي�ضهد 
ل��الإع��الن ع��ن ال��ت��زام��ات املانحني 
بتجديد دعم ا�ضرتاتيجية املرحلة 
الأخرية ل�ضتئ�ضال �ضلل الأطفال 

.2023-2019
ال�������ض���ف���ري على  �����ض����ع����ادة  واأك�����������د 
ال���دول���ة يف جمال  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
منطلق  م�����ن  وذل��������ك  ال�������ض���ح���ة، 
امل�ضاريع  بتاأثري  العميق  اإمي��ان��ه��ا 
الآخرين  وت�ضجيع  الأم��د  ط�يلة 
على العمل. وي�ضجع املنتدى على 

م�ضادر  وتن�يع  الن�ضطة  ال�ضراكة 
التم�يل وتط�ير جمالت جديدة 
التغيري  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اخل������ربة  م����ن 

املرج� يف وقت اأ�ضرع.
البعثة  اأن  اىل  الإ������ض�����ارة  جت����در 
العاملية  ال�ضحة  الدائمة ومنظمة 
مببادرة  خا�ضة  فعالية  نظمتا  قد 
بتاريخ  الأط��ف��ال  �ضلل  ا�ضتئ�ضال 
11 �ضبتمرب 2019، حيث تعهد 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ حممد 
 167 بتقدمي  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ملي�ن دولر دعماً جله�د الق�ضاء 

على هذا املر�ض.

معر�ض »جناح اأب�ظبي« يختتم فعالياته باإقبال طالبي كبري
•• اأبوظبي -وام:

اختتمت اأم�ض فعاليات الدورة ال� 13 ملعر�ض "جناح اأب�ظبي 2019" الذي 
نّظمته �ضركة "اإنف�رما" للمعار�ض بال�ضراكة مع دائرة التعليم واملعرفة يف 
 130 وم�ضاركة  للمعار�ض  اأب�ظبي  مبركز  اأي��ام  ثالثة  مدى  على  اأب�ظبي 

جامعة من 21 دولة عر�ضت مئات التخ�ض�ضات على الطلبة والزوار.
و�ضهد الي�م اخلتامي للمعر�ض اإقباًل كبرياً من طلبة املدار�ض برفقة اأولياء 
الن�ضح  تقدمي  امل�ضاركة  اجلامعات  ومندوب�  ممثل�  وا���ض��ل  فيما  اأم���ره��م 
والإر�ضاد الأكادميي للطلبة ح�ل اأهم الربامج الأكادميية التي تقدمها كل 
و�ضروط  التعليمية  م�ضتعر�ضني اخلدمات  التخ�ض�ضات  جامعة يف خمتلف 

القب�ل والت�ضجيل.

و�ضهد املعر�ض على مدى اأيام انعقاده الثالثة اإقباًل طالبياً كبرياً ما يعك�ض 
ا�ضتمرار جناح املعر�ض يف حتقيق اأهدافه التي اأقيم من اأجلها و يف مقدمتها 
اإطالع الطلبة يف ال�ضف�ف الثان�ية "10 و11 و12" وكذلك الطلبة من 
املراحل الدرا�ضية الإعدادية واأولياء الأم�ر من امل�اطنني واملقيمني، ف�ضاًل 
على املدر�ضني والعاملني يف احلقل الأكادميي، على اأف�ضل الفر�ض التعليمية 

املتاحة يف اأرقي اجلامعات املحلية والعاملية.
و�ضهدت منطقة املعرفة اإقباًل كبرياً من زوار الي�م الأخري ل�"جناح 2019" 
"فر�ض الدرا�ضة يف كندا"  6 ور�ض تدريبية، تناولت الأوىل  لال�ضتفادة من 
قدمها ممثل�ن عن ال�ضفارة الكندية لدى الدولة فيما تطرقت الثانية اإىل 
"مرحباً بك يف فرن�ضا" بالإ�ضافة اإىل ور�ض  التعليم يف فرن�ضا حتت عن�ان 
امل�ضتقبل  يف  الطلبة  اأم��ام  يفتحها  التي  "اآيلت�ض" والفر�ض  اختبارات  ح�ل 

اآيلت�ض" قدمها املجل�ض الثقايف  "نظام اختبارات  حملياً وعاملياً حتت عن�ان 
الربيطاين.

التخرج يف  بعد  للطلبة  ال�ظيفية  امل�ضارات  التدريبية  الندوات  ناق�ضت  كما 
املدر�ضة  بعد  العايل  التعليم  وم�ضارات  ال�ظيفية  "امل�ضارات  بعن�ان  جل�ضة 
"اخلط�ات  بعن�ان  " قّدمها حما�ضرون من �ضركة مبادلة وندوة  الثان�ية 
حتت  حما�ضرة  املتحدة" واأخ����رياً  ال���لي��ات  يف  للدرا�ضة  ال��الزم��ة  اخلم�ض 
للفن�ن  ال�ضارقة  اأكادميية  عن  معرفته  اإىل  الطلبة  يحتاج  ما  "كل  عن�ان 

الأدائية.
واو���ض��ح ت��ام��ر نحا�ض م��دي��ر امل��ع��ر���ض ان ال����دورة ال��� 13 م��ن امل��ع��ر���ض هذا 
اأولها فهم الختالفات بني عدد من  اأه��داف  العام ا�ضتهدفت حتقيق ثالثة 
اجل��ام��ع��ات م��ن خ��الل احل�����ض���ل على م�����ض���رة اخل���رباء م��ن م��دي��ري قب�ل 

املتاحة  التم�يل  وفر�ض  الدرا�ضية  املنح  فر�ض  اكت�ضاف  والثاين  اجلامعات 
ت���ف��ري ال�قت  للطلبة وال��دع��م امل��ق��دم م��ن امل��ن��ظ��م��ات احل��ك���م��ي��ة واأخ�����رياً 
واحد  �ضقف  عليها، حتت  التعرف  امل��راد  زي��ارة جميع اجلامعات  خ��الل  من 
واحل�ض�ل على م�ض�رة اخلرباء وه� ما جنح املعر�ض يف ت�فريه على مدار 

عاماً.  13
ملهن  الطلبة  وتاأهيل  اإع���داد  على  العام  ه��ذا  رك��ز  املعر�ض  اأن  نحا�ض  لفت  و 
يف  امل�ضتحدثة  والتخ�ض�ضات  ال��ربام��ج  م��ن  العديد  ت���ف��ريه  ع��رب  امل�ضتقبل 
الذكاء ال�ضطناعي والروب�تات والت�ضغيل الآيل والهند�ضة والتي عر�ضتها 
اجلامعات امل�ضاركة خالل اأيام النعقاد الثالثة على زوار املعر�ض من طلبة 
الثان�ية وكذلك الراغبني يف ا�ضتكمال درا�ضاتهم العليا للتعرف على اأف�ضلها 

والختيار فيما بينها.

اإدخال وثيقة الأخ�ة الن�ضانية يف منهج الثان�ية ال�طنية الأرث�ذك�ضية يف لبنان
•• طرابل�س- وام:

نظمت "الثان�ية ال�طنية الأرث�ذك�ضية - مار اليا�ض" يف ميناء طرابل�ض 
بلبنان لقاء حتت عن�ان " ثقافة التعددية وقب�ل الختالف"، برعاية 
وح�ض�ر �ضعادة حمد �ضعيد �ضلطان ال�ضام�ضي �ضفري الدولة لدى بريوت 
يف  والدينية  والجتماعية  والثقافية  الرتب�ية  الفاعليات  من  وح�ضد 
واأعرب مي�ضال  املدر�ضة.  والإداري��ة وطالب  التعليمية  والهيئتني  لبنان 
قطرة مدير الثان�ية عن �ضكره ل�ضعادة ال�ضفري ال�ضام�ضي على رعايته 
هذا اللقاء يف �ضبيل العي�ض امل�ضرتك يف لبنان رافعا كل م�ضاعر التقدير 

والحرتام لدولة الإمارات و�ضعبها .
من جانبه قال �ضعادة ال�ضفري حمد �ضعيد �ضلطان ال�ضام�ضي اإن �ضفارة 
الدولة يف لبنان تنظم هذا العام العديد من الن�ضاطات �ضمن مبادرات 

اأبنائنا  مع  لك�نه  خا�ض  طابع  له  اللقاء  هذا  اأن  اإل  الت�ضامح"،  "عام 
الطلبة .

وقال  الأجيال.  اإىل  املعرفة  نقل  يف  واملعلم  الأ�ضتاذ  دور  اأهمية  .م�ؤكدا 
امل�ضرتك،  العي�ض  ف�ضل  الت�ضامح،  عن�انه  در���ض  من  معاً  نقراأ  الي�م   :
الإطالق  على  واأهمها  كتب  يف  ف�ض�ل  من  درو���ض  كذلك  هي  وحياتنا 
ن�ض  ق���راءة  اإىل  ال��ط��الب  �ضعادته  داع��ي��ا  الإن�ضانية"،  "الأخّ�ة  ك��ت��اب 
فرن�ضي�ض  البابا  قدا�ضة  بت�قيعها  قام  الإن�ضانية" التي  "الأخ�ة  وثيقة 
بابا الكني�ضة الكاث�ليكية مع الإمام الأكرب الدكت�ر اأحمد الطيب �ضيخ 
الدرا�ضي للثان�ية  املنهج  اأ�ضبحت جزءاً من  اأب�ظبي، والتي  الأزه��ر يف 

ال�طنية الأرث�ذك�ضية.
 ويف ختام اللقاء مت تبادل الدروع التقديرية بني �ضعادة ال�ضفري ال�ضام�ضي 

ومدير الثان�ية مي�ضال قطرة.

فريق طبي يزور مراكز �ضرطة 
العا�ضمة �ضمن مبادرات عام الت�ضامح

•• اأبوظبي –الفجر:

املركزية  العمليات  قطاع  يف  العامة  وال�ضالمة  الط�ارىء  مديرية  نظمت 
التابعة   وامل��راك��ز  العا�ضمة  �ضرطة  م��دي��ري��ة  اإىل  زي���ارة  اأب���ظ��ب��ي  ب�ضرطة 
اأجرى  ال��زي��ارة فريق طبي  و���ض��ارك يف  الت�ضامح.  ع��ام  م��ب��ادرات  لها �ضمن 
فح��ضات طبية كقيا�ض �ضغط الدم وفح�ض ال�ضكر للعاملني واملتعاملني 
تطبيق  اإطار  ويف  الداخلي،  الت�ا�ضل  تثقيفية، �ضمن منهجية  وحما�ضرة 

الأجندة ال�طنية ملبادرة »�ضدى الإ�ضعاف « و تزامناً مع عام الت�ضامح.
�ضرطة  مديرية  م��دي��ر  ال��ن��ي��ادي،  اهلل  عبد  حمد  العقيد  الفعالية  ح�ضر 
العا�ضمة واملقدم حممد علي الظاهري نائب املدير ل�ض�ؤون املراكز  وعدد 

من ال�ضباط .ور�ضة ح�ل خطط املخاطر ب�ضرطة  اأب�ظبي

•• الظفرة-وام:

زار �ضم� ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
اأم�ض " كال على حده " امل�اطنني عبيد بن غنام الهاملي و�ضامل را�ضد عبيد 

املن�ض�ري وذلك مبنزليهما يف مدينة زايد مبنطقة الظفرة.
و رحب الهاملي واملن�ض�ري واأفراد اأ�ضرتيهما والأقارب بزيارة �ضم� ال�ضيخ 
الكرمية  �ضم�ه  ب��زي��ارة  �ضعادتهما  عن  واأع��رب��ا  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان 
تعك�ض  التي  ال�دية  الأحاديث  �ضم�ه مع احل�ض�ر  وتبادل  لهما.  وت�ضريفه 
ومدى  بامل�اطنني  احلكيمة  القيادة  تربط  التي  احلميمة  العالقات  عمق 
اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحر�ضها على متابعة �ض�ؤون حياتهم وتلم�ض 
واأن يدمي على  اأن يحفظ قيادتنا  امل���ىل عز وجل  �ضائلني   .. احتياجاتهم 
بالدنا اأمنها وعزها وا�ضتقرارها يف ظل قيادة �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل". رافق �ضم�ه خالل الزيارتني 
.. �ضعادة عي�ضى حمد ب��ضهاب م�ضت�ضار �ضم� رئي�ض هيئة الهالل الأحمر 
يف  احل��اك��م  ممثل  مكتب  مدير  الظاهري  مطر  اأح��م��د  و�ضعادة  الإم��ارات��ي 

منطقة الظفرة وعدد من كبار امل�ض�ؤولني.

حمدان بن زايد يزور امل�اطنني عبيد بن غنام الهاملي و�ضامل را�ضد املن�ض�ري
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اأخبـار الإمـارات

الفريق �ضاحي خلفان وال�فد املرافق له اإىل ك�ريا اجلن�بية يبحث�ن �ضبل التعاون العلمي يف جمال البح�ث والدرا�ضات وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل
•• دبي-الفجر:

اإىل  زي�����ارت�����ه  ب����رن����ام����ج  اإط��������ار  يف 
عقد  اجلن�بية،  ك���ري��ا  جمه�رية 
معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم 
نائب رئي�ض ال�ضرطة والأمن العام 
املعهد  مع  اأم�ض  اجتماعا  دب��ي،  يف 
والتق�مي  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  ال����ك�����ري 
وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل التابع ل�زارة 
بح�ض�ر  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ال��ع��ل���م 
عبداهلل  م�����راد  حم��م��د  ال���دك���ت����ر 
ال�ضرطة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م�����ض��ت�����ض��ار 
ال��ع��ام يف دب��ي ل�ضت�ضراف  والأم���ن 

ال���ت���ق����مي  م�������ض���رتك���ة يف جم�������ال 
امل�ضتقبل،  وا�ضت�ضراف  والتخطيط 
ومن جانبه رحب اجلانب الك�ري 
ب���امل���ق���رتح���ات امل���ط���روح���ة واأب�����دى 
والعمل  للتعاون  ال��ت��ام  ا���ض��ت��ع��داده 
ال�فد  او�����ض����ح  ح���ي���ث  امل�������ض���رتك، 
الك�ري باأن لديه �ضراكات وتعاون 
ابحاث  وم����راك����ز  م��ع��ه��د   51 م���ع 
مهام  وم��ن  دول���ة،   25 يف  مماثلة 
با�ضت�ضراف  القيام  الك�ري  املعهد 
والتكن�ل�جيا  ل��ل��ع��ل���م  امل�ضتقبل 
كل خم�ض �ضن�ات، وي�ضع اخلطط 
اخلم�ضية ملراكز البح�ث والتط�ير 

الع�ر  امل�ضتقبل، والدكت�ر من�ض�ر 
ب��ن حممد  ح��م��دان  رئي�ض جامعة 
ال���ذك���ي���ة، وح�����ض��ر الج���ت���م���اع من 
اجلانب الك�ري الدكت�ر م�نغ �ض�، 
والدكت�رة  للمعهد  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
ال���ب���اح���ث���ني يف  ك����ب����رية  ه������ان مي، 
مدير  كيم،  جني  والباحث  املركز، 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  ال���ع���الق���ات 
الدويل. ومت خالل الجتماع بحث 
���ض��ب��ل ال��ت��ع��اون ال��ع��ل��م��ي يف جمال 
وا�ضت�ضراف  وال��درا���ض��ات  البح�ث 
مذكرات  عمل  واإمكانية  امل�ضتقبل، 
تدريبة  دورات  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ت��ف��اه��م 

بعمل  ويق�م  احلك�مية،  لل�زارات 
35 درا�ضة جدوي �ضن�يا للربامج 
وامل���ب���ادرات امل��ط��روح��ة م��ن مراكز 
ال��ب��ح���ث وال��ت��ط���ي��ر يف ال�����زارات 
ميزانية  لتخ�ضي�ض  احل��ك���م��ي��ة 
امليزانية  م����ن  امل�����ذك������رة  امل����راك����ز 
املخ�ض�ضة  ال�������ض���ن����ي���ة  ال����ع����ام����ة 
م�ضت�ى  على  والتط�ير  لالأبحاث 
ك�ريا  والتي تبلغ ح�ايل 20مليار 
برنامج   652 على  م���زع��ة  دولر 
وزارة   21 يف  ب��ح��ث��ي  م�������ض���روع  و 

حك�مية.
نائب  ملعايل  املرافق  ال�فد  وي�ضم 

العام  والأم�������ن  ال�����ض��رط��ة  رئ��ي�����ض 
يف دب���ي ك��ل م��ن ال��دك��ت���ر من�ض�ر 
حمدان  ج���ام���ع���ة  رئ���ي�������ض  ال����ع�����ر، 
ب����ن حم���م���د ال���ذك���ي���ة، وال���دك���ت����ر 
م�ضت�ضار  ع���ب���داهلل،  م����راد  حم��م��د 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ض ال�����ض��رط��ة والأم�����ن 
ا�ضت�ضراف  ل�����ض���ؤون  دب���ي  يف  ال��ع��ام 
وليد  مهند�ض  والعميد  امل�ضتقبل، 
التط�ير  اإدارة  عام  مدير  املناعي، 
رئي�ض  ن��ائ��ب  والب���ت���ك���ار، مب��ك��ت��ب 
ال���ع���ام يف دبي،  ال�����ض��رط��ة والأم�����ن 
والرائد عبداهلل ب�رقيبة، و�ضلطان 

املزروعي.

اإ�ضالحية �ضرطة اأب�ظبي تطلق من�ضة زيارة النزلء عن بعد
•• اأبوظبي -وام:

اأط���ل���ق���ت م���دي���ري���ة امل����ؤ����ض�������ض���ات ال���ع���ق���اب���ي���ة و 
امل��ج��ت��م��ع ب�ضرطة  اأم����ن  الإ���ض��الح��ي��ة يف ق��ط��اع 
اأب�ظبي �ضمن امل�ضرعات امل�ؤ�ض�ضية من�ضة زيارة 
زيادة  اإىل  "نافذتي" وت��ه��دف  بعد  ع��ن  ال��ن��زلء 
�ضا�ضات  وت�فري  رب��ط  عرب  املجتمع  وثقة  ر�ضا 
ال�ضرطة  وم��راك��ز  املديرية  ب��ني  مرئية  ات�ضال 

على م�ضت�ى اإمارة اأب�ظبي.
"نافذتي" العقيد جمعة  اإط��الق مبادرة  ح�ضر 
الكعبي مدير مديرية �ضرطة املناطق اخلارجية 
بقطاع الأمن اجلنائي . واأو�ضح العقيد في�ضل 
العقابية  امل�ؤ�ض�ضة  اإدارة  مدير  احلمادي  عي�ضى 
املن�ضة  اإطالقه  خالل  /ال�ثبة/  والإ�ضالحية 
مبركز �ضرطة خليفة اأن املبادرة تاأتي للت�ا�ضل 
الذكي عن بعد حيث جتمع النزلء باأ�ضرهم من 

خالل زيارات مرئية عرب مراكز ال�ضرطة.
اأحدث  بت�فري  اأب���ظ��ب��ي  �ضرطة  اهتمام  اأك���د  و 
الأمنية  املنظ�مة  لتعزيز  الت�ضال  تكن�ل�جيا 
خليفة  ����ض���رط���ة  م���رك���ز  اخ���ت���ي���ار  اإىل  م�������ض���رياً 

لإط��الق��ه��ا ن��ظ��را مل���ق��ع��ه ال���ض��رتات��ي��ج��ي قرب 
الأحياء ال�ضكنية خارج اإمارة اأب�ظبي، مما ي�ضهل 
اأ�ضحاب  و  ال�ضن  كبار  م��ن  خا�ضة  ال���زوار  على 
النزلء ويخفف عنهم  الأبناء من  زي��ارة  الهمم 
العقابية  امل�ؤ�ض�ضات  مقر  اإىل  ال������ض���ل  م�ضقة 

مراحل  يف  �ضيتم  ان��ه  ..م��ضحا  والإ�ضالحية 
اأب�ظبي  اإم���ارة  �ضرطة  م��راك��ز  رب��ط  م�ضتقبلية 
لالأهايل  ي��ت�����ض��ن��ى  ح��ت��ى  مببادرة"نافذتي" 
ال�ضتفادة من مزاياها وذلك بالت�ضال بخدمة 

العمالء على الرقم 024148896 .

�ضرطة دبي تعزز ثقافة ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل لفئة القادة وال�ضباط
•• دبي-الفجر:

دبي  �ضرطة  يف  القرار  اتخاذ  ودع��م  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  مركز  نظم 
وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، ور�ضة عمل "ثقافة ا�ضت�ضراف 
اإبراهيم  الل�اء خبري خليل  امل�ضتقبل" يف فندق رافلز دبي، بح�ض�ر 
والل�اء  اجلنائي،  البحث  ل�ض�ؤون  ال��ع��ام  القائد  م�ضاعد  املن�ض�ري 
املجتمع  اإ�ضعاد  ل�ض�ؤون  ال��ع��ام  القائد  م�ضاعد  بخيت  �ضعيد  حممد 
العام  القائد  م�ضاعد  الغيثي،  علي  اهلل  عبد  وال��ل���اء  والتجهيزات، 
املن�ض�ري،  عيد  اأحمد  الدكت�ر  والل�اء  بال�كالة،  العمليات  ل�ض�ؤون 
والل�اء  وع��ل��م اجل��رمي��ة،  اجل��ن��ائ��ي��ة  ل��الأدل��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 
للعمليات،  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر  ال�����ض���ي��دي،  بطي  ك��ام��ل  املهند�ض 
والعميد الدكت�ر غيث غامن ال�ض�يدي م�ضاعد القائد العام ل�ض�ؤون 

العامة  الإدارات  مديري  من  وعدد  بال�كالة،  والتدريب  الأكادميية 
ال��دك��ت���ر عبد اهلل عبد  العميد  وق���ال  ون���اب��ه��م.   ال�ضرطة  وم��راك��ز 
اتخاذ  ودعم  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  مركز  مدير  �ضلطان،  بن  الرحمن 
القرار، اإن الدورة تاأتي يف اإطار تعزيز ثقافة ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل لفئة 
ال�ضت�ضراف  الربط بني عملية  اأهمية  ال�ض�ء على  القادة، وت�ضليط 
وعملية اتخاذ القرار مبا ي�ضهم يف تط�ير التخطيط ال�ضرتاتيجي، 
والتجارب  واجل��دي��دة،  احلديثة  والأدوات  املفاهيم  ن�ضر  جانب  اإىل 
واملمار�ضات العاملية، وطرحها للنقا�ض �ضمن جمم�عات مت ت�زيعها 
ال�ر�ضة  "تت�ضمن  واأ����ض���اف  ال���ق���رار.  ات��خ��اذ  عملية  مل�����ض��ت���ى  وف��ق��اَ 
التعريف باملفاهيم الأ�ضا�ضية ل�ضت�ضراف امل�ضتقبل، وكيفية ا�ضتخدام 
ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل لتط�ير التخطيط ال�ضرتاتيجي وعملية اتخاذ 

القرار، وا�ضت�ضراف م�ضتقبل اجلرائم والتكن�ل�جيا.

جامعة زايد ت�ضتعر�ض براجمها املتن�عة خالل م�ضاركتها يف »جناح«
•• اأبوظبي-وام:

والدرا�ضات  البكال�ري��ض  مرحلة  يف  براجمها  زاي���د  جامعة  ا�ضتعر�ضت 
العليا خالل م�ضاركتها يف معر�ض "جناح" للتعليم والتدريب الذي اختتم 
اأعماله اأم�ض يف مركز اأب�ظبي ال�طني للمعار�ض. وا�ضتقطبت جامعة زايد 
البكال�ري��ض  عددا من الطلبة الدوليني وامل�اطنني املقبلني على مرحلة 
والدرا�ضات العليا خالل م�ضاركتهم يف املعر�ض. واأبدى الطلبة رغبتهم يف 
املتن�عة  التخ�ض�ضات  و  الربامج  من  ع��ددا  لتقدميها  باجلامعة  اللتحاق 

التي تخدم العديد من القطاعات وتلبي ت�قعات �ض�ق العمل بالدولة.

ي�ضكل  املعر�ض  اأن  زايد  املهيدب مدير جامعة  ريا�ض  الدكت�ر  �ضعادة  واأك��د 
بربامج  بالت�ضجيل  ال��راغ��ب��ني  الطلبة  جلميع  مثالية  تعريفية  من�ضة 
م�ؤخراً  ح�ضلت  اجلامعة  اأن  اإىل  واأ�ضار  العليا.  الدرا�ضات  اأو  البكال�ري��ض 
ع��ل��ى امل��رك��ز اخل��ام�����ض ب��ني اجل��ام��ع��ات الإم��ارات��ي��ة وامل��رك��ز الع�ضرين بني 
اجلامعات العربية ح�ضب تقرير كي� ا�ض لت�ضنيف اجلامعات العربية لعام 
م�ؤ�ض�ضتني تعليميتني وطنيتني فقط  من  واحدة  بك�نها  وحتظى   2020
م�ضت�ى  على  لرباجمهما  م�ضتقل  دويل  اأك��ادمي��ي  اعتماد  على  حا�ضلتني 
اأهم  العايل" اأح��د  للتعليم  ال��ضطى  ال�ليات  "مف��ضية  قبل  من  الدولة 
املتحدة  بال�ليات  بها  املعرتف  امل�ضت�ى  رفيعة  الأكادميي  العتماد  هيئات 

الأمريكية".
ان  اجلامعة  يف  الت�ضجيل  ب��اأع��م��ال  القائمة  رحم��ي  رب��ى  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
جامعة زايد ت�ضتقبل الطلبة الدوليني "منذ عام 2011 ويحظى الطلبة 
ح�ض�ل  عند  الدرا�ضية  الر�ض�م  على  املئة  يف   50 اإىل  ت�ضل  درا�ضية  مبنح 
6 درجات  و  العامة  الثان�ية  املئة فما ف�ق يف  95 يف  الطالب على معدل 
�ضارة عتيق  الطالبة  الت�فل." واب��دت  80 نقطة يف  اأو  اليلت�ض  اختبار  يف 
والرحالت  الطالبية  والأن�����ض��ط��ة  ال��درا���ض��ي��ة  ال��ربام��ج  مب�ضت�ى  اعجابها 
وغريها من امليزات املقدمة من اجلامعة جلميع الطلبة م�ضرية اإىل اأن ما 
بخ�ض�مات  العليا  الدرا�ضات  مرحلة  لإمتام  املقدمة  "العرو�ض  ه�  جذبها 

ت�ضل حل�ايل 40 يف املئة للمتف�قني احلا�ضلني على معدل تراكمي 3.6 
ان جامعة  ال�ضيد  الطالبة مرمي  واأك��دت  البكال�ري��ض.  فما ف�ق مبرحلة 
زايد من اجلامعات املتميزة على م�ضت�ى الدولة واملنطقة م�ضرية اإىل اأنها 
�ض�ق  متطلبات  ي�اكب  ال��ذي  امل�ضتدامة  الطاقة  تخ�ض�ض  لدرا�ضة  تتطلع 

العمل يف امل�ضتقبل.
وق����ام مم��ث��ل��� اجل��ام��ع��ة خ���الل م�����ض��ارك��ت��ه��م مب��ع��ر���ض جن���اح ب��ت��ق��دمي فكرة 
عامة ح�ل الربامج الأكادميية واملنح املقدمة للجميع واملعل�مات املتعلقة 
ما  مرحلة  يف  باجلامعة  العمل  لفر�ض  عر�ضهم  اإىل  بالإ�ضافة  بالت�ضجيل 

بعد التخرج اأو ا�ضتكمال امل�ضارات الدرا�ضية يف مرحلة املاج�ضتري."

جمعية الإمارات لالأورام تناق�ض خيارات عالجية جديدة ل�ضرطان الراأ�ض والعنق والكلى
•• دبي – الفجر

ال�ضام�ضي،  حميد  ال��دك��ت���ر  ق��ال 
ال�ضت�ضاري يف طب الأورام ورئي�ض 
اجل��م��ع��ي��ة الإم���ارات���ي���ة ل�����الأورام: 
يف  زي��ادة  الإم��ارات  دول��ة  "ت�ضهد 
معدلت انت�ضار �ضرطانات الراأ�ض 
ب�ضبب  الكلى،  و���ض��رط��ان  والعنق 
والع�امل  امل��ت��ب��ع  احل���ي���اة  من���ط 
حالت  اإىل  بالإ�ضافة  ال���راث��ي��ة، 
الإ�ضابة بفريو�ض ال�رم احلليمي 
ال�����ب�����������ض�����ري. وحت�����م�����ل اأمن��������اط 
�ضلبية  اآث���������اراً  ه�����ذه  ال�������ض���رط���ان 
تت�ضبب  وق��د  املر�ضى،  حياة  على 
حميطهم  م�����ن  ب���ان�������ض���ح���اب���ه���م 
الج���ت���م���اع���ي ك����ن���ه���ا ت��ق��ل��ل من 
الأن�ضطة  ممار�ضة  على  قدرتهم 

الي�مية". 
ج��اء ذل��ك خ��الل م�ؤمتر �ضحفي 

متت  التي  ال�ضريرية  الختبارات 
قدرة  امل���ؤمت��ر  خ���الل  مناق�ضتها 
حت�ضني  على  املناعية  العالجات 
احلياة  قيد  على  البقاء  معدلت 
املعيارية  العالجات  مع  باملقارنة 
ال�ضابقة.3 واأ�ضهمت هذه اخلط�ة 
يف الت��ضل اإىل زي��ادة البتكار يف 
معيار الرعاية والآليات اجلديدة 

يف معاجلة �ضرطان الراأ�ض 
وال�����ع�����ن�����ق و������ض�����رط�����ان ال����ك����ل����ى. 
ال�ضام�ضي  ال���دك���ت����ر  واأ������ض�����اف 
خيارات  "ت�ضببت  ال�����ض��دد:  ب��ه��ذا 
الأولية  الكيميائية  ال��ع��الج��ات 
عالية  �ضمّية  مب��ع��دلت  ال�ضابقة 
الراأ�ض  ب�ضرطان  امل�ضابني  ل��دى 
والعنق. وباملقابل، �ضت�ضهم حالت 
املناعية  ل��ل��ع��الج��ات  ال���ض��ت��خ��دام 
م�ؤ�ضرات  حت�����ض��ني  يف  اجل���دي���دة 
بالن�ضبة  احلياة  قيد  على  البقاء 

م�ؤخراً  دي  اأ���ض  اأم  �ضركة  نظمته 
يف دبي، ملناق�ضة اأحدث التط�رات 
اجل���دي���دة يف عالج  وامل�����ؤ�����ض����رات 
والكلى،  والعنق  ال��راأ���ض  �ضرطان 
وذل����������ك ب����ح���������ض�����ر ن����خ����ب����ة من 

ا�ضت�ضاريي الأورام يف الدولة. 
 " ال�ضام�ضي:  ال��دك��ت���ر  واأ���ض��اف 
من  الثالثة  املرحلة  نتائج  بينت 

ل�ضريحة املر�ضى املالئمة، ف�ضاًل 
اإح����داث تغيري  ع��ن ق��درت��ه��ا على 
ال�ضريرية  املمار�ضات  يف  ج�هري 

املتبعة". 
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت���ر فالح 
الأورام  ا���ض��ت�����ض��اري  اخل���ط���ي���ب، 
التي  الدرا�ضات،  اإحدى  "اأظهرت 
املناعي  ال��ع��الج  جمم�عة  قّيمت 
�ضرطان  بعالج  يتعلق  فيما  ذاتها 
ال��ك��ل��ى، ف���ائ��د اأف�����ض��ل م��ن حيث 
املعدل الإجمايل للبقاء على قيد 
قيد  على  البقاء  وف���رتة  احل��ي��اة، 
احلياة اخلالية من تط�ر املر�ض، 
لال�ضتجابة،  امل��ض�عي  وامل��ع��دل 
املعيارية  العالجات  مع  باملقارنة 
ال���دك���ت����ر  واأردف  ال�������ض���اب���ق���ة. 
النتائج  ه���ذه  "متثل  اخل��ط��ي��ب: 
خيارات عالجية جديدة ومبتكرة 

للمر�ضى 

الل�اء املري يلتقي جمل�ض البتكار يف �ضرطة دبي 

�ضرطة اأب�ظبي  ت�ضارك بامللتقى ال�ضحي الأول  مل�ضت�ضفيات الظفرة

•• دبي-الفجر:

التقى �ضعادة الل�اء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�ضرطة دبي، مبجل�ض 
املري،  �ضباع  بن  اإبراهيم  الدكت�ر  املقدم  بح�ض�ر  دب��ي،  �ضرطة  يف  البتكار 

رئي�ض جمل�ض البتكار، واأع�ضاء املجل�ض، وعدد من ال�ضباط.
واأك��د �ضعادة الل�اء عبد اهلل خليفة امل��ري، خالل اللقاء حر�ض �ضرطة دبي 
على ت�فري بيئة عمل جاذبة وم�ضجعة لالإبداع والبتكار ت�ضهم يف اكت�ضاف 
اأ�ضحاب امل�اهب واملتميزين واملبدعني واملخرتعني، وتدفع بهم اإىل اإجراء 

البح�ث والدرا�ضات.
وا�ضتعر�ض املقدم اإبراهيم بن �ضباع خطة املجل�ض التي ت�ضمنت عدد الربامج 
التي �ضيتم اإطالقها يف العام 2020، ومن �ضمنها دبل�م البتكار ال�ضرطي، 
الربامج  و�ضتت�افق هذه  امل�اهب،  اإدارة  وبرنامج  املفت�ح،  البتكار  وبرنامج 
القيادة  ا�ضرتاتيجية  اىل  بالإ�ضافة  ال��دول��ة،  يف  البتكار  ا�ضرتاتيجية  مع 

العامة ل�ضرطة دبي.

كما وا�ضتعر�ض املقدم ابن �ضباع اأهم الأعمال التي قام باإجنازها املجل�ض يف 
العام اجلاري، ومن �ضمنها اإطالق خمترب البتكار املركزي للقيادة العامة 
اإىل خلق بيئة حمفزة لالبتكار واملبتكرين من  ال��ذي يهدف  دب��ي،  ل�ضرطة 
اأق�ضامه  داخل وخارج الق�ة من خالل التجهيزات والت�ضهيالت املت�فرة يف 
املتعددة والتي ت�ضمل الربجمة والأعمال اللكرتوميكانيكية وور�ض التط�ير 
اللكرتونية  املكتبة  اإىل  اإ�ضافة  الأب��ع��اد،  ثالثية  الطابعة  عرب  والت�ضنيع 
وقاعات الجتماعات املجهزة باأحدث تقنيات الت�ا�ضل، واإطالق ا�ضرتاتيجية 
البتكار واملعرفة اخلا�ضة ب�ضرطة دبي التي تهدف اإىل ر�ضم مالمح البتكار 
يف �ضرطة دبي، واإطالق نظام تفريغ املبتكرين، وه� نظام يتيح للمبتكرين 
اأو  الكايف للتفرغ لإجناز م�ضاريعهم �ض�اء ب�ضكل كلي  ال�قت  احل�ض�ل على 
جزئي، م�ضرياُ اإىل اأن هذه الربامج تهدف اإىل ت�ضجيع امل�ظفني على الإبداع 
البيئات احلا�ضنة لالبتكار  لتط�ير  راميٍة  ا�ضرتاتيجيٍة  اإطار  والبتكار، يف 
وور�ض  برامج  وت�فري  ال�ضطناعي،  الذكاء  تقنيات  على  العتماد  وتعزيز 

عمل وجل�ضات ح�ارية ولقاءات للم�ظفني مع خرباء وخمرتعني عامليني.

•• اأبوظبي –الفجر:

يف  اأب�ظبي  ب�ضرطة  اجلنائي  الأم��ن  بقطاع  الظفرة،  �ضرطة  مديرية  �ضاركت 
امللتقى ال�ضحي الأول 2019 مل�ضت�ضفيات الظفرة، الذي نظمته �ضركة اأب�ظبي 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  دي����ان  م��ع  "�ضحة" بالتعاون  ال�ضحية  للخدمات 
"الظفرة  �ضعار  حت��ت  ال��ظ��ف��رة  مبنطقة  التعليمي  بين�نة  مبجمع   ال��ظ��ف��رة 

جمتمع �ضحي"و مب�ضاركة نح� 50 م�ؤ�ض�ضة حك�مية وخا�ضة.

وت�ضمنت الفعالية م�ضاركة  مديرية الط�ارئ وال�ضالمة العامة واإدارة  مرور 
منطقة الظفرة  وال��دف��اع  امل��دين ، حيث عر�ضت ال��دوري��ات امل��روري��ة ودورية 
CBRN  يف من�ضة  و  الدفاع املدين  الأطفال ومعدات الإ�ضعاف والإنقاذ و 
ال�ضالمة  ثقافة  لرفع م�ضت�ى  للملتقى �ضمن جه�دها   امل�ضاحبة  امل�ؤ�ض�ضات 
املنزلية واملرورية من خمتلف احل�ادث. ويعد امللتقى ال�ضحي الأول 2019 
فعاليات  من  يت�ضمنه  مبا  املنطقة  يف  ن�عه  من  الأول  الظفرة،  مل�ضت�ضفيات 
متن�عة، تهدف لتعزيز التثقيف ال�ضحي وتغيري ال�ضل�كيات ال�ضحية اخلطاأ.

رئي�ض بيالرو�ضيا ي�ضل البالد
•• اأبوظبي-وام:

و�ضل فخامة األك�ضندر ل�كا�ضينك� رئي�ض جمه�رية 
بيالرو�ضيا اإىل البالد يف زيارة للدولة حيث كان يف 
الفريق �ضم�  اأب�ظبي  الرئا�ضة يف  ا�ضتقباله مبطار 
ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 

ال�زراء وزير الداخلية.
ورحب �ضم� ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان بفخامة 
البيالرو�ضي متبادًل احلديث مع ال�ضيف  الرئي�ض 
بني  ب��ال��ع��الق��ات  املتعلقة  الق�ضايا  م��ن  ع���دد  ح����ل 

الدولتني ال�ضديقتني.



السبت    2   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12772  
Saturday   2   November   2019  -  Issue No   12772

04

اأخبـار الإمـارات
نهيان بن مبارك يح�ضر اأفراح 

العزيزي يف العني
•• العني-وام:

ح�ضر معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�ضامح م�ضاء اأم�ض الأول حفل ال�ضتقبال الذي اأقامته عائلة 
"علي" اإىل كرمية  املرح�م حميد را�ضد حمدان العزيزي وحمدان علي م�ضبح العزيزي مبنا�ضبة زفاف اأجنالهم 
"علي" اإىل كرمية  "عبداهلل" اإىل كرمية عبداهلل علي م�ضبح العزيزي و  املرح�م �ضعيد خليفة �ضعيد العزيزي و 

مانع م�ضبح حمدان العزيزي .
املجل�ض  ع�ض�  ال��ع��ام��ري  ح��م  ب��ن  م�ضلم  ال�ضيخ  العني  مدينة  يف  الظاهر  قاعة  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  احلفل  ح�ضر  كما 
ال�ضت�ضاري لإمارة اأب�ظبي و عدد من وجهاء القبائل و كبار امل�ض�ؤولني و �ضباط الق�ات امل�ضلحة و ال�ضرطة و اأعيان 

قبيلة العزيزي و ح�ضد كبري من الأهل و الأ�ضدقاء.

نتيجة عالج تقليدي لـ 3 �سنوات مبراكز طبية نتج عنها �سوء احلالة 

فريق طبي بال�ضع�دي الأملاين يتعامل مع اأول حالة خثار وريدي بتقنية اإيك��ض 

املياه  ا�ستهالك  قليلة  �سجرة   7800 يزرعون   وطالبة  طالبا   1089

وزير التغري املناخي والبيئة يكرم املدار�ض الفائزة بجائزة فرق حماة البيئة الطالبي

•• دبي-الفجر:

جنح فريق طبي على اأعلى م�ضت�ى بامل�ضت�ضفى ال�ضع�دي الأملاين ، يف عالج 
اأول حالة خثار وريدي يف الإمارات ، م�ضتخدماً اأحدث تقنيات العالج الطبي 
اإذ تعد وفق ما �ضرح به الفريق الطبي   ، ملر�ضاهم بتقنية ايك��ض احلديثة 
لنتائج  تف�ضى  ق��د  التي  احل���ادة  الأم��را���ض  م��ن  التخرث  بعد  م��ا  ، متالزمة 
خطرية ، ان مل تعالج بال�ضرعة املمكنة حتت ا�ضراف فريق طبي متخ�ض�ض 
، حيث تعترب تقنية ايك��ض من الأ�ضاليب الأح��دث يف العالج الناجع لهذه 
املتالزمة ، ومتنح طريقة العالج بجهاز اإيك��ض الأمل لعدد كبري من املر�ضى 
لل�ضفاء ، ممن يعان�ن من ا�ضطرابات ما بعد التخرث، خ�ض��ضا بعد الإ�ضابة 

باخلثار ال�ريدي العميق احلاد على م�ضت�ى الفخذ اأو الركبة .
بالأ�ضا�ض خثار يف  ، ه�  العميقة  الأوردة  الفريق الطبي اىل ان خثار  وا�ضار 

اأوردة الأطراف ال�ضفلية ،  وه� عبارة عن تكّ�ن جلطة دم�ية يف ج�ف ال�ريد 
العميق، مما يعرقل ت�ضريف الدم من خالله، وي�ؤدي لحقا ل�ضطراب اأداء 
وريقات ال�ضمامات ال�ريدية، وي�ضكل اأ�ضا�ضا مل�ضاعفات كثرية على امل�ضت�ى 
امل��ضعي اأو يف اأماكن بعيدة، مثل ان�ضمام الرئتني  وهي حالة تت�ضم بدخ�ل 
م��ا ينذر  الرئتني  ال��دم���ي��ة يف  الأوع��ي��ة  اإىل   - اأو كلها   - م��ن اجللطة  ج��زء 

بع�اقب وخيمة قد تنتهي بال�فاة .
امل�ضت�ضفى  اأدخ��ل  وال��ذي   ، املعالج  املري�ض  حالة  الطبي  الفريق  وا�ضتعر�ض 
تعر�ضه  نتيجة   ، وتفاقمت  �ضاءت حالته  ان  بعد   ، دب��ي   - المل��اين  ال�ضع�دي 
راج��ع خاللها عدد من   ، �ضن�ات   3 يزيد على  ملا   ، بالدوية  تقليدي  لعالج 
املراكز الطبية دون حت�ضن يذكر ، وادى ذلك اىل خثار وريدي حاد وعميق 
، ظ��ه��رت اع��را���ض��ه يف ���ض���رة ت����رم يف ال�����ض��اق وت��غ��ري ل���ن اجل��ل��د م��ع ظه�ر 

القرحات ال�ريدية.

بق�ضم  املعالج  الطبي  للفريق  وخ�ضع  المل��اين  ال�ضع�دي  ا�ضتقبلته  ان  وم��ا 
جراحة الأوعية ، مت على الف�ر البدء يف الإجراءات العالجية بجهاز اإيك��ض 
، وخ�ضع للعملية وجاءت نتيجتها جناحاً ملح�ظاً دون اأية م�ضاعفات ، حيث 
خفت حدة الت�رم و�ضعر املري�ض بخفة يف ال�ضاق بعد الي�م التايل للعملية ، 
وخرج  يف الي�م الثالث بعد اإعطائه خطة عالجية ومتابعة طبية من قبل 

جهاز التمري�ض .
من جهته اأكد الفريق الطبي اأن جهاز اإيك��ض يتميز باإمكانية جمع العديد 
جمم�عة  عالج  يف  التقنية  هذه  ا�ضتخدام  ميكن  و   ، العالجية  الطرق  من 
متن�عة من الأمرا�ض مثل الن�ضمام الرئ�ي، اخلثار ال�ريدي العميق احلاد 

، تخرث ال�ضرايني وكذلك متالزمة ما بعد التخرث. 
ال�ضع�دي  للم�ضت�ضفى  التنفيذي  املدير  عثمان  رمي  د.  اعربت   جانبها  من 
ال���ري��دي الوىل يف  ، ع��ن �ضعادتها بنجاح  حالة اخل��ث��ار  المل���اين الم���ارات 

العالجية  ه���ذه اخل��دم��ة  ت���ف��ر  اإن  اىل  م�����ض��رية    ، اي��ك������ض  بتقنية  ال��دول��ة 
متكاماًل  منه مركًزا  ، يجعل  دبي  الأمل��اين  ال�ضع�دي  امل�ضت�ضفى  املتقدمة يف 
الطبي،  املجال  يف  التقنيات  اأح��دث  با�ضتخدام  ال�ريدية  الأم��را���ض  لعالج 
الإمارات  دول��ة  الأمل��اين يف  ال�ضع�دي  م�ضت�ضفيات  لروؤية  م�اكبا  ذلك  وياأتي 
اأعلى  لت�فري   ، الطبية  رائ��دة يف جمال اخلدمات  لتك�ن   ، املتحدة  العربية 
معايري ال�ضالمة واجل�دة ، م�ضرية اىل اأن فريق جراحة الأوعية الدم�ية يف 
امل�ضت�ضفى، يق�م بتطبيق اأحدث املمار�ضات العلمية يف جمال عالج الأمرا�ض 
و  الأوعية  ال�ض�تية داخل  بالأم�اج ف�ق  الت�ض�ير  ا�ضتخدام  ال�ريدية مثل 
الأوردة  ان�ضداد  تروية حالت  واإع��ادة  ال�عائية  ا�ضتئ�ضال اخلرثات  عمليات 
ال�ضرياين  النا�ض�ر  ق�ض�ر  ح��الت  يف  ال�عائية  باملعاجلة  القيام  و  املزمنة 
الأوردة  ان�ضداد  ح��الت  عالج  اإىل  بالإ�ضافة  الكلى  لغ�ضيل  ال��الزم  ال�ريدي 

املركزية  .

•• راأ�س اخليمة- الفجر

والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر  الزي�دي  اأحمد  بن  ثاين  الدكت�ر  كرم معايل 
حارب  و�ضمية  اخليمة   راأ���ض  لبيئة  العام   املدير  الغي�ض  �ضيف  د.  بح�ض�ر 
فرق  بحائزة  الفائزة  الأطفال  وريا�ض  املدار�ض  التعليمية   املنطقة  مديرة 
براأ�ض  والتنمية  البيئة  حماية  هيئة  نظمتها  التي  الطالبية  البيئة  حماة 
ال��دورة الثالثة  اإط��الق  2018- كما مت   2019 اخليمة يف دورتها الثانية 

للجائزة 2020-2019 يف فندق هيلت�ن .
اأج��ل كافة  " ميثل متكني واإ���ض��راك ال�ضباب يف العمل من  ال��زي���دي:  وق��ال 
لدولة  رئي�ضة  اأول�ية  القرار  و�ضناعة  ور�ضم  املجتمع  ت�اجه  التي  الق�ضايا 
اأجياًل  حاليا  ن�ضهد  وت�جيهاتها  الر�ضيدة  القيادة  دعم  وبف�ضل  الإم���ارات، 
تتمتع بادراك عاٍل لأهمية التحديات املحلية والعاملية، و�ضغف بامل�ضاركة يف 

العمل على م�اجهتها."
مثاًل  ال�ضن  �ضغار  الطلبة  من  فيها  والفائزين  امل�ضابقة  " وتعد  واأ���ض��اف: 
وا�ضحاً على مدى وعي هذا اجليل وقدرته على النجاح والتاأثري يف قطاع 

متخ�ض�ض مثل القطاع البيئي مثمنا اجله�د التي تبذلها ."
هيئة حماية البيئة والتنمية يف راأ�ض اخليمة للعمل من اأجل البيئة . 

ذكراأن  والتنمية  البيئة  حماية  لهيئة  العام  املدير  الغي�ض  حممد  �ضيف  د. 
وا�ضتدامة  البيئة  حماية  اأهمية  ت��درك  اأجيال  اإع��داد  بهدف  ن�ضاأت  اجلائزة 
م�اردها ومن ثم نقل ال�عي البيئي من خالل فرق حماة البيئة من املدار�ض 
اأحدثت هذه اجلائزة  ، وقد  امل�ؤ�ض�ضات الأخ��رى وخمتلف فئات املجتمع  اإىل 

�ضدى كبرياً يف   مدار�ض املنطقة .
م�ضريا اىل ت�ضكيل 34 فريقا بيئيا متثلها 1089 طالبا مبختلف املراحل 
نح�  ال�ضابقتني  اجلائزة  دورتي  والذين قدم�ا خالل  التعليمية  واحللقات 

ا�ضتهالك  7800 �ضجرة حملية قليلة  بزراعة  وقام�ا  بيئياً  ابتكاراً   339
املياه كالغاف وال�ضدر وال�ضمر ..

فازت  ق��د  ثانية  حلقة  للبنني  ال��ربي��رات  م��در���ض��ة  ب���اأن  الغي�ض  د.  واأ���ض��اف 
باملركز الأول كاأف�ضل فريق متميز  حلماية البيئة، وفاز فريق حماة البيئة 

باأكادميية راأ�ض اخليمة باملركز الثاين يف حني فاز باملركز الثالث 
فريق حماة البيئة من مدر�ضة زهرة املدائن - حلقة اأوىل.

وذكر د. الغي�ض اأن  فريق حماة البيئة من  مدر�ضة زهرة  املدائن ح�ضل على 
املركز الأول كاأف�ضل تطبيق ملعيار التخطيط والتنفيذ للمبادرات والفعاليات 

البيئية، وح�ضل فريق مدر�ضة الربيرات للتعليم الأ�ضا�ضي  على املركز الأول 
طارق  ال�ضهيد  رو���ض��ة  ح�ضلت  كما  البيئي،  والتثقيف  الت�عية  معيار  يف 
ال�ضحي على املركز الأول يف معيار تعزيز الرقعة اخل�ضراء، وح�ضلت رو�ضة 
الب�ضائر على املركز الأول يف معيار تر�ضيد ا�ضتهالك الطاقة، اأما يف معيار 
التعلم والتط�ير امل�ضتمر فقد حازت مدر�ضة القا�ضمية على املركز   الأول، 
ويف معيار النتائج والتاأثريات الإيجابية للعمل البيئي فازت اأكادميية راأ�ض 

اخليمة باملركز الأول.
 و�ضرحت م. م�زة املهريي م�ضاعد املدير العام بالهيئة ان املعر�ض البحري 
املعر�ض  يف  ���ض��ارك  حيث  البيئة  حماة  ف��رق  اأن�ضطة  اأب���رز  م��ن  يعد  املتنقل  
الكرنفال  الهيئة  اأقامت  كما  الإم���ارة.  مدار�ض  خمتلف  من  طالباً   1837
طالب.   507 وح�ضره  بالإمارة  الق�ا�ضم  ك�رني�ض  يف  اأقيم  وال��ذي  البيئي 
الهيئة   ك���ادر  تاأليف  و�ضمن فعاليات احلفل مت  ت�زيع ق�ضة ق�ضرية  من 
التط�ير  عن هجرة طائر الفالمينج�  وق��ال حممد ح�ضني فهمي  خبري 
جائزة  م��ن    الثالثة  ال���دورة  ب��اأن  باجلائزة  التقييم  جلنة  وع�ض�  امل�ؤ�ض�ضي 
2020-2019   تفتح املجال لعدد اأكرب من  فرق حماة البيئة الطالبية 
الفائزين من فرق حماة البيئة بعد اأن مت اإ�ضافة معيار التغطية الإعالمية 
اإ�ضافة عدد من امل�ؤ�ضرات التي تعك�ض  للمبادرات والأن�ضطة البيئية كما مت 
الت�ضغيلية  البيئية يف اخلطة  امل��ب��ادرات  بدمج خطة  امل��دار���ض  اهتمام  م��دى 
خمتلف  يت�ضمن  م��ت���ازن  ب�ضكل  الطلبة  م��ن  بيئي  ف��ري��ق  ت��ك���ي��ن  وم���دى 
يف  اجل��ائ��زة  ف��اإن  كذلك   الهمم،  اأ�ضحاب  من  والطلبة  والأع��م��ار  ال�ضف�ف 
دورتها اجلديدة تت�ضمن عددا من الفئات الفردية مثل الت�ض�ير ال�ض�ئي 
وت�ضميم �ضخ�ضية كرت�نية واإبداع ق�ضة ق�ضرية واإنتاج فيلم ق�ضري عن اأحد 
والتن�ع  الفطرية  واحلياة  البيئة  تل�ث  مثل  البيئية  وامل��ض�عات  الق�ضايا 

احلي�ي وتر�ضيد ا�ضتهالك الطاقة وغريها.

مرور راأ�ض اخليمة ي�ؤكد براءة »رادار« ج�ضر ال�ضيجي 
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

املرور  اإدارة  م��دي��ر  النقبي  ال�����ض��م  اأح��م��د  العميد  اأك���د 
وال��دوري��ات ب�ضرطة راأ���ض اخليمة ، ب��راءة جهاز الرادار 
ال�ضيخ  ���ض��ارع  على  �ض�كة   ال�ضيجي  ج�ضر  ب��ني  ال���اق��ع 
ت�ضجيل خمالفات  املنيعي من عمليات  خليفة مبنطقة 

مرورية  غري �ضحيحة  .
جاء ذلك ردا على فيدي� مت تداوله بتاريخ 24 اكت�بر  
املذك�ر  ال��رادار  اأخطاء  امل�اطنني فيه من  اأح��د  ويحذر 
خمالفة  يف  �ضل�عه  مفادها  اإليه  وردت  ر�ضالة  �ض�ء  يف 
ال�ضرعة  وهي ) 121 كم ( بينما ال�ضرعة املقررة اأ�ضال 

لل�ضبط  " 141 كم"
املتداول  الفيدي�  يف  ورد  مب��ا  علمها  ف���ر  امل���رور  اإدارة 
اأجهزة  يف  والفنيني  املخت�ضني  م��ن  عمل  فريق  �ضكلت 
ال���رادار  ج��ه��از  م���ق��ع  اإىل  وت�جيههم  ال�ضرعة،  �ضبط 
عملية  جت��رب��ة  اأج��ري��ت  حيث   ، �ض�كة  املنيعي  بطريق 
ا�ضتخدمت اإحدى مركبات املرور والدوريات ، التي مرت 
من اأمام الرادار ب�ضرعة ) 136 ( لكن الرادار مل يحرر 
اأي خمالفة مما يعني اأن ما جاء يف الفيدي� غري �ضحيح 

. ا.
وقال مدير اإدارة املرور والدوريات ب�ضرطة راأ�ض اخليمة 
فقد مت  الآخ���ري���ن،  ح��ق���ق وممتلكات  على  :" ح��ف��اظ��اً 
حتريرها  مت  التي  املخالفات  جميع  وتدقيق  مراجعة 

اأك��ت���ب��ر اجل���اري، وال��ت��اأك��د م��ن �ضرعة  24 م��ن  بتاريخ 
ويف  التاريخ،  ه��ذا  يف  ُح��ررت  التي  للمخالفات  ال�ضبط 
نف�ض املكان، وكانت النتيجة مفادها باأن جميع خمالفات 
ال�ضرعة الزائدة التي �ضجلها جهاز الرادار املعني خالل 
141كم، ومل  تف�ق  �ضرعتها  كانت  اكت�بر،   24 تاريخ 

ي�ضجل الرادار اأي خمالفة ب�ضرعة اأقل عن 141كم.
العميد  اأكد  الطرق،  اأمن و�ضالمة  تعزيز  على  وحر�ضاً 
ال��ن��ق��ب��ي، ع��ل��ى وج����د ل���ح��ات م��روري��ة واإر���ض��ادي��ة على  
طريق ال�ضيخ خليفة، واأن ما مت تداوله ب�ضاأن عدم ج�د 
ب�ضلة،  للحقيقة  ل ميت  اإر���ض��ادي��ة،  اأو  م��روري��ة  ل�حات 
ولدينا ل�ائح وت�جيهات تفيد باإلزامية وج�د الل�حات 
الإر�ضادية التي حتدد ال�ضرعة امل�ضم�ح بها يف كل �ضارع 
وقبل كل رادار �ضبط لأن الهدف الرئي�ضي لكافة اأجهزة 
املرور على م�ضت�ى الدولة ه� �ضبط الطريق من اأجل 

املحافظة على اأرواح وممتلكات النا�ض. 
راأ�ض  ب�ضرطة  وال���دوري���ات  امل����رور  رج���ال  ج��ه���د  مثمناً 
اخليمة، يف تعزيز الأمن وال�ضالمة املرورية على جميع 

طرق الإمارة.
تداول  ب��ع��دم  اجل��م��ه���ر  ب��دع���ة  ال�ضم  العميد  واخ��ت��ت��م 
ال�ضائعات ون�ضرها مما ي�ضبب اإرباك وف��ضى لدى اأفراد 
املجتمع وعليهم تق�ضي احلقائق والت�ا�ضل مع اجلهات 
املخت�ضة قبل ن�ضر اأية م�اد لمتت اإىل احلقيقة ب�ضلة 

وحتى ليتعر�ض ال�ضخ�ض للم�ضاءلة وفقا للقان�ن.

�ضحة دبي تنهي ا�ضتعداداتها للم�ضاركة يف معر�ض اإك�ضب� اأ�ضحاب الهمم الدويل
•• دبي -وام:

اأكد معايل حميد حممد القطامي املدير العام لهيئة ال�ضحة 
اأ�ضبح  اأ�ضحاب الهمم الدويل يف دبي  اإك�ضب�  اأن معر�ض  بدبي 
امل�ؤ�ض�ضات  لكربى  الأول  واخليار  املف�ضلة  العر�ض  �ضاحة  ه� 
وال�ضركات املنتجة للتقنيات واحلل�ل الذكية اخلا�ضة باأ�ضحاب 
الهمم التي تدرك اأن منفذها اإىل اأ�ض�اق املنطقة يبداأ من دبي 
�ضاحبة املكانة الدولية وامل�قع اجلغرايف املميز وال�ض�ق املفت�ح 
على العامل. جاء ذلك مبنا�ضبة م�ضاركة هيئة ال�ضحة بدبي يف 
معر�ض اإك�ضب� اأ�ضحاب الهمم الدويل 2019 الذي ت�ضت�ضيفه 
دب��ي يف ال��ف��رتة م��ا ب��ني 5 اإىل 7 ن�فمرب اجل���اري وه��� الأول 

الهندية  ال��ق��ارة  و�ضبه  الأو���ض��ط  ال�ضرق  ن�عه يف  والأك���رب من 
اأنهت الهيئة م�ؤخرا ا�ضتعداداتها للم�ضاركة يف  واأفريقيا حيث 

املعر�ض.
خا�ض  تقدمي  يف  القطامي  معايل  ي�ضتعر�ض  اأن  املقرر  وم��ن 
و�ضمن اأجندة وبرنامج املعر�ض امل�ضهد العاملي لأ�ضحاب الهمم 
امل�ضهد على  اإىل ج��ان��ب  م��ن ج��ه���د وحت��دي��ات  ب��ه  وم��ا يت�ضل 
امل�ضت�ى املحلي. وقال معايل القطامي اإن النجاحات املت�ا�ضلة 
الهتمام  تعك�ض  ال�ضابقتني  الدورتني  املعر�ض يف  التي حققها 
البالغ الذي ي�ليه �ضم� ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكت�م رئي�ض 
هيئة دبي للطريان الرئي�ض الأعلى ملجم�عة طريان الإمارات 
باأ�ضحاب الهمم وحر�ض �ضم�ه على ت�فري كل  راعي املعر�ض 

ما ميكنهم من اأداء دورهم التنم�ي البارز يف خمتلف جمالت 
وميادين العمل.

على  مهما  ���ض���ط��ا  قطعت  ق��د  ب��دب��ي  ال�ضحة  هيئة  اأن  ي��ذك��ر 
دبي  با�ضرتاتيجية  املت�ضل  ال�ضامل  التط�ير  اأع��م��ال  ط��ري��ق 
لأ���ض��ح��اب ال��ه��م��م وب��ال��ت��ح��دي��د امل���ح����ر ال��رئ��ي�����ض اخل���ا����ض ب�� 
"ال�ضحة الداجمة" والذي ت�ضتهدف الهيئة من ورائه ت�فري 
لأ�ضحاب  اجل�دة  وعالية  ال�ضاملة  ال�قائية  ال�ضحية  الرعاية 
املرتبطة  والتجهيزات احلديثة  الأدوات  الهمم وت�فري جميع 
بالفح�ض والتدخل املبكر لتقييم ودرا�ضة الحتياجات ال�ضحية 
لهذه الفئة املهمة من املجتمع ف�ضاًل عن متكني اأ�ضحاب الهمم 

من خدمات رعاية �ضحية وتاأهيل متخ�ض�ضة.

كهرباء ومياه دبي تف�ز بجائزة التحدي يف البتكار
•• دبي-وام:

ف����ازت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
من  البتكار  يف  التحدي  بجائزة 
اجل�دة  لإدارة  الأوروبية  امل�ؤ�ض�ضة 
التي اأطلقت يف دورتها الأوىل هذا 
العام لتك�ن الهيئة اأول امل�ضاركني 
من منطقة ال�ضرق الأو�ضط واأول 
ال��ف��ائ��زي��ن ف��ي��ه��ا ع��ل��ى الإط�����الق 
حم��ل��ي��اً واإق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��اً وذلك 
 40 اأك���رث م��ن  ب��ع��د تف�قها ع��ل��ى 
ح�ل  خمتلفة  دول  م��ن  م�ؤ�ض�ضة 

العامل.
اجل���ائ���زة  ال��ه��ي��ئ��ة يف  ����ض���ارك���ت  و 
امل�����ض��ت��ق��ل للطاقة  امل��ن��ت��ج  ب��ن��م���ذج 
مفه�م  ع���ل���ى  امل���ب���ن���ي   "IPP"
املنتجة  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة 
ر�ضخ  وال��ذي  اخلا�ض  القطاع  مع 
امل�ضت�ى الريادي للهيئة يف تقدمي 
منظ�مة ال�ضراكات ال�ضرتاتيجية 
مع القطاع اخلا�ض كمثال يحتذى 

به عاملياً.
و ق������ررت امل����ؤ����ض�������ض���ة الأوروب�����ي�����ة 

جلنة  يف  مم��ث��ل��ًة  اجل������دة  لإدارة 
امل�ضاركة  وث��ي��ق��ة  ن�����ض��ر  ال��ت��ح��ك��ي��م 
كدرا�ضة  الهيئة  بها  تقدمت  التي 
حالة تن�ضر عاملياً تعميماً للفائدة 
من منهجياتها العلمية والعملية 
امل��ب��ت��ك��رة وال��ن��ت��ائ��ج امل��ب��ه��رة التي 
التي  امل�ضاريع  خالل  من  حققتها 
متت با�ضتخدامها تعزيزاً للكفاءة 

والفعالية .
الهيئة على  وتعقيباً على ح�ض�ل 
املرم�قة  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ائ���زة  ه���ذه 
الطاير  حممد  �ضعيد  �ضعادة  اأك��د 

الع�ض� املنتدب الرئي�ض التنفيذي 
ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب����ي اأن 
ي�ضكل  البتكار كمفه�م وممار�ضة 

ال�ضرتاتيجية  يف  ال��زاوي��ة  حجر 
ترجمته  وي��ت��م  للهيئة  امل�ؤ�ض�ضية 
مبا  قطاعاتها  كافة  يف  با�ضتمرار 

والفعالية  ال��ك��ف��اءة  رف���ع  ي�ضمن 
النتائج  اأف�����ض��ل  حتقيق  ث��م  وم���ن 

املالية والت�ضغيلية.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

معر�ض  م����ن   38 ال���������دورة  ن���ظ���م���ت 
ال�������ض���ارق���ة ال�������دويل ل���ل���ك���ت���اب، ال����ذي 
حتت  للكتاب،  ال�ضارقة  هيئة  تنظمه 
اذهاناً”  ت��ف��ت��ح  ك��ت��اب��اً،  “افتح  ���ض��ع��ار 
وحتى  اأكت�بر   30 من  الفرتة  خالل 
بعن�ان  ن����دوة  اجل������اري،  ن���ف��م��رب   9
اأع�ضاء   3 فيها  �ضارك  “ترجمان”، 
ترجمان،  ج��ائ��زة  اأم���ن���اء  جمل�ض  م��ن 
ن�عها  م��ن  الأوىل  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ائ���زة 
يف جم��ال ال��رتج��م��ة وال��ت��األ��ي��ف، التي 

ترعاها هيئة ال�ضارقة للكتاب.
ال���ن���دوة ك���ٌل م���ن �ضبحي  و����ض���ارك يف 

دافيلت�،  كامرا  واإيزابيال  الب�ضتاين، 
بالإ�ضافة  ك��ان��ي��دا،  م��ي��غ��ال  ول���ي�����ض 
الن�ضر  دار  م��دي��رة  ف����رّيي،  اإي��ف��ا  اإىل 
 ،E/O Edizioni الإي���ط���ال���ي���ة 
بدورتها  ت��رج��م��ان  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زة 
2019 عن ترجمتها لرواية  الثالثة 
والكاتب  ل���ل���روائ���ي  �ضغري”  “م�ت 
ال�����ض��ع���دي حم��م��د ح�����ض��ن ع��ل���ان اإىل 

اللغة الإيطالية. 
جائزة  اأهمية  اإىل  املتحدث�ن  وتطرق 
ت��رج��م��ان، ال��ت��ي ج��اء اإط��الق��ه��ا خالل 
ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ض ال�����ض��ارق��ة ال���دويل 
بت�جيهات   35 ال����  ب���دورت���ه  ل��ل��ك��ت��اب 
ال�ضم�  �ضاحب  م��ن  مبا�ضرة  ورع��اي��ة 

ال�����ض��ي��خ ال��دك��ت���ر ���ض��ل��ط��ان ب��ن حممد 
القا�ضمي، ع�ض� املجل�ض الأعلى حاكم 

ال�ضارقة.
اجلائزة  اأن  ال��ب�����ض��ت��اين  اأك�����د  ب�����دوره 
يف  ال��ن�����ض��ر  دور  خم��ت��ل��ف  ت�ضمل  ال��ت��ي 
اأرجاء العامل، جاءت تعبرياً عن  �ضتى 
م���دى ح��ر���ض ���ض��اح��ب ال�����ض��م��� حاكم 
ال��ع��ام��ل��ني يف  ت�ضجيع  ع��ل��ى  ال�����ض��ارق��ة 
الأعمال  ترجمة  نح�  الكتاب  �ضناعة 
ت�ضتلهم  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة،  الإب���داع���ي���ة 
الرتاث  م��ن  وم�ا�ضيعها  ن�ض��ضها 

العربي والإ�ضالمي العريق.
تعريف  يف  ت�ضهم  اجل���ائ���زة  اأن  وب����نّي 
التاريخ  بحقيقة  الغربية  املجتمعات 

اإثراء  يف  ودوره  والإ���ض��الم��ي،  العربي 
�ضتى  يف  وبح�ث  مب�ؤلفات  الإن�ضانية، 
امل���ج���الت ال��ع��ل��م��ّي��ة، والأدب���ي���ة، الأمر 
ال�ض�رة  ت��غ��ي��ري  اإىل  ي��������ؤدي  ال������ذي 

النمطّية لدى بع�ض املجتمعات.
اأن  دافيلت�  ك��ام��را  اأو���ض��ح��ت  ب��دوره��ا 
اأع�ضاء  يف  ت��ظ��ه��ر  اجل���ائ���زة  ت���ج��ه��ات 
اأع�ضاء  ت�ضم  حيث  اأمنائها،   جمل�ض 
م���ن ث���ق���اف���ات خم��ت��ل��ف��ة، ب���ه���دف بناء 
ج�����ض���ر ث��ق��اف��ي��ة ت��ط��ل��ع خم��ت��ل��ف دول 
الغني  ال��ت��اري��خ��ي  الإرث  على  ال��ع��امل 
ل���الأم���ة ال��ع��رب��ي��ة والإ����ض���الم���ي���ة، اإىل 
الناحية  م��ن  املعن�ّية  قيمتها  ج��ان��ب 
املادية  الن�ضر، وقيمتها  الفكرية لدور 

التي تبلغ ملي�ن و300 األف درهم. 
دار  اختيار  اأن  دافيلت�  ك��ام��را  واأك���دت 
ال��ن�����ض��ر ال���ف���ائ���زة ي��خ�����ض��ع ل���ع���دد من 
ال�������ض���روط، ك�����ض��الم��ة ال���ن�������ض، ودق���ة 
ال��رتج��م��ة، وا���ض��ت��ق��ائ��ه��ا م���ن امل�����روث 
ال��ت��اري��خ��ي ال��ع��رب��ي والإ���ض��الم��ي، اإىل 
عن  ال���ع���م���ل  ع���م���ر  ي���زي���د  اأّل  ج���ان���ب 
اجلائزة  اأن  اإىل  لفتة  ���ض��ن���ات،  ع�ضر 
لتقدمي  الن�ضر  ل���دور  ك��ب��رية  ف��ر���ض��ة 
ت��رج��م��ات اأدب��ي��ة ث��ري��ة. ب���دوره اأو�ضح 
ت��رج��م��ان ت�ضهم يف  اأن ج��ائ��زة  ك��ان��ي��دا 
ت��ع��زي��ز ال��رتج��م��ة م��ن ال��ل��غ��ة العربية 
قلة  ���ض���ء  الأخ������رى، يف  ال��ل��غ��ات  اإىل 
الرتجمات، كا�ضفاً اأن من بني كل األف 

كتاب  ه��ن��اك  ي��رتج��م يف فرن�ضا  ك��ت��اب 
حني  يف  العربية،  باللغة  فقط  واح��د 
تبلغ ن�ضبة الرتجمة من العربية اإىل 

الإ�ضبانية 0.3%.
ت�ضجيع  يف  ت�ضهم  اجل���ائ���زة  اأن  وب���ني 
التبادل  اإىل  الت�جه  على  الن�ضر  دور 

ال����ث����ق����ايف واحل�����������ض�����اري، م����ن خ���الل 
اللغات  اإىل  العربية  الأع��م��ال  ترجمة 
اإىل اإطالق املزيد من  الأخ��رى، داعياً 
املبادرات واجل�ائز امل�ضابهة على غرار 
فرّيي  اإيفا  واأع��رب��ت  ترجمان.  جائزة 
مديرة دار الن�ضر الفائزة بجائزة دورة 

الف�ز،  ب��ه��ذا  �ضعادتها  ع��ن  ال��ع��ام  ه��ذا 
التقدير  ع��ن  ت��ع��ب��رياً  اإي���اه���ا  م��ع��ت��ربة 
للعمل اجليد، كما اتفقت مع زمالئها 
الأدبية،  الأع���م���ال  بقلة  يتعلق  فيما 
من  املرتجمة  والتاريخية،  والعلمية، 

اللغة العربية اإىل اللغة الإيطالية.

هزاع بن طحن�ن يعزي حممد حمد 
الظاهري يف وفاة جنله

•• العني-وام:

ق���دم ال�ضيخ ه���زاع ب��ن ط��ح��ن���ن اآل ن��ه��ي��ان وك��ي��ل دي�����ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
منطقة العني، واجب العزاء اإىل حممد حمد را�ضد الظاهري يف وفاة جنله 
العزاء يف جمل�ض  وذل��ك لدى زيارته جمل�ض   ،”- اهلل  رحمه   - “حمدان 

منازف يف منطقة العني.
وعرب ال�ضيخ هزاع بن طحن�ن اآل نهيان عن خال�ض تعازيه وم�ا�ضاته اإىل 
واأن  ب�ا�ضع رحمته  يتغمده  اأن  امل�ىل عز وجل  �ضائاًل  الفقيد،  اأ�ضرة وذوي 

ي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضل�ان.

•• ال�صارقة-الفجر:

ا�ضت�ضاف معر�ض ال�ضارقة الدويل 
ل��ل��ك��ت��اب يف ث����اين اأي����ام����ه، ك���ل من  
الإم��ارات��ي��ت��ني خل�د  ال�����ض��اع��رت��ني 
وال�ضاعرة  حممد،  والهن�ف  املعال 
جميلة  ال��ت���ن�����ض��ي��ة  ال���ق���ريوان���ي���ة 
حملت  �ضعرية  اأم�ضية  يف  امل��اج��ري 
اأدارت����ه����ا  فارقة“  “روؤى  ع���ن����ان 

ال�ضاعرة �ضيخة املطريي.
وا���ض��ت��ه��ل��ت ال�������ض���اع���رة الإم���ارت���ي���ة 
ببع�ض  الأم�����ض��ي��ة  ال��ه��ن���ف حممد 
من اأبيات ق�ضيدة “اأم�مة”، قالت 
اأو  ق��ربا  تك�ن  .. قد  الفالة  فيها: 

م�ضتقبال.. نردم فيها اأمانينا .. اأو 
القامة  ق�ضار  وروداً  فيها  ن��زرع   ..
تعلم..  ال�����ض��ح��راء  اإن   .. ق��ال���ا   ..
الزهد..  ث����ب  امل����رء  ي��ل��ب�����ض  ك��ي��ف 
كيف يقي�ض ما تبقى .. من ظالل 

ال�ضم�ض ب�ثن اأو �ضالم؟«. 
اأبيات  م��ن  بع�ضا  ا�ضتعر�ضت  كما 
ق�ضيدتها “يف الأخبار” من دي�ان 
“يف  ق��راأت:  حيث  ي��ضف”،  “ريح 
يعيد  التاريخ  اأن  �ضمعنا..  الأخبار 
نف�ضه.. يف فل�ضطني.. يف العراق.. 
اأن  �ضمعنا..  الأخبار  يف  لبنان..  يف 
يف  ليبدو  حليته..  يحلق  ال��ت��اري��خ 

حلة اأجمل«.
الت�ن�ضية  ال�ضاعرة  بدورها  واألقت 
ق�ضرية  ق�ضائد  امل��اج��ري  جميلة 

منها ق�ضيدة “ ل�ؤل�ؤة” التي تق�ل 
واأكرب  اله�ا..  “كبري عليك  فيها: 

م��ن��ك ال���ق�������ض���ي���دة.. واأب����ع����د عنك 
الأمنيات  م��ن  ال��ن��ج���م..  التما�ض 

�ضبيهات  الن�ضاء  فجل  ال��ب��ع��ي��دة.. 
بع�ض.. وواحدة بني ع�ضر وع�ضر 
جتيء.. كل�ؤل�ؤة يف الكن�ز فريدة«.

ال�����ض��اع��رة خ���ل����د املعال  و����ض���ارك���ت 
احل�������ض����ر ب��ع�����ض م���ن اأب��ي��ات��ه��ا يف 
ق�ضيدة   األ����ق����ت  ح���ي���ث  ن�������ض��������ض، 
“يف  ف��ي��ه��ا:  ت��ق���ل  ال��ت��ي  “واحد” 
ال�����ض��داق��ة ق��ل��ب��ان.. ول��ل��ح��ب قلب 
واح������د.. م��ت��ى ت��ف��رق��ن��ا احل���ي���اة .. 

يفرقنا امل�ت.. متى نلتقي اإذا ؟«
واحد”  ج��ن��اح  “يف  ق�����ض��ي��دة  م���ن   
التي  ال�����ج�����ه  يف  اأف����ك����ر  ق��������راأت: 
فارقتني.. اأ�ضافر يف جهة ال�ضرق.. 

اأتخلى عن ذاكرة ل عقارب لها«.  

•• ال�صارقة-الفجر:

جتمع اأطفال معر�ض ال�ضارقة الدويل 
“اأقنعة  ور���ض��ة  فعاليات  على  للكتاب 
ت�ضميم  جت��رب��ة  ليخ��ض�ا  التنني” 
والإبداعية،  الفنية  الأقنعة  وتل�ين 
حي�اناتهم  اأ�����ض����ك����ال  جت�����ض��د  ال���ت���ي 
اأقنعة لتنانني،  املف�ضلة، حيث �ضنع�ا 
وفيلة، وقطط، لريتدوها ويتقم�ض�ا 

دورهما اأمام اأقرانهم ال�ضغار.
اأقيمت �ضمن  ال��ت��ي  ال���ر���ض��ة  وت��ه��دف 
يت�ا�ضل  ال�����ذي  امل���ع���ر����ض  ف��ع��ال��ي��ات 
اإىل حتفيز  9 ن�فمرب اجل��اري،  حتى 
خيالهم  ا����ض���ت���خ���دام  ع��ل��ى  الأط����ف����ال 
واأدوات  الأل����ان  ا�ضتخدام  خ��الل  من 
ال�ضكل  ع���ل���ى  ل���ل���ح�������ض����ل  ال���ت���زي���ني 
حيث  الطفل،  يتخيله  ال��ذي  النهائي 
ب�ضناعة  اخل���ا����ض���ة  الأدوات  ت����ف���ر 
الأقنعة مثل، الأل���ان، وال�رق املق�ى 
املل�نة،  والأ�����ض����رط����ة  )ال����ك����رت�����ن(، 
وال�ضمغ، والأوراق املل�نة وكل ما يلزم 

ل�ضناعة قناع جميل. 
واأكد ثائر وريان من متحف الأطفال 
“اأويل اأويل” اأن ال�ر�ضة من الأن�ضطة 
كبرية  اأهمية  ت�ضكل  التي  الرتفيهية 
ت�����ض��اع��ده��م على  اإذ  الأط����ف����ال،  ل���دى 

طاقاتهم،  وحترير  �ضخ�ضيتهم،  بناء 
والن���دم���اج الإي��ج��اب��ي م��ع غ��ريه��م يف 

خمتلف البيئات، وتك�ين �ضداقات. 
ا�ضراك الطفل يف �ضناعة  “اإن  وقال: 
الذي  احل���ي����ان  اأو  ال�ضخ�ضية  ق��ن��اع 

ي��ح��ب��ه ي��ج��ع��ل��ه ع�����ادة ي��ت��ق��ّم�����ض هذه 
�ض�تها،  ويقلد  اخليالية  ال�ضخ�ضية 
وهذا يجعله يتعرف عليها ب�ضكل اأكرب 

وباأ�ضل�ب �ضائق وممتع«.
الأن�����ض��ط��ة جتعل  اأن ه��ذه  اإىل  واأ���ض��ار 

ال���ط���ف���ل ي��ت��ع��ل��م وي��ك��ت�����ض��ب م���ه���ارات 
بالإ�ضافة  ال��ل��ع��ب،  ب��اأ���ض��ل���ب  ج��دي��دة 
الأطفال  ب��ني  ي�ض�د  ال���ذي  امل���رح  جل��� 

ول�ضاعات ط�يلة. 
اأقنعة  ���ض��ن��اع��ة  اأن  وري������ان  واأو�����ض����ح 

كبرية،  م��ه��ارات  تتطلب  ل  الأط���ف���ال 
واإمن����ا ال��ق��ل��ي��ل م��ن ال���ق��ت م��ع ت�فر 
ل�ضنع  وال��الزم��ة  الب�ضيطة  الأدوات 
الطفل يف زمن  اأي �ضخ�ضية يف�ضلها 

ق�ضري.

�سمن فعاليات »معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب 38«

ثالث �ضاعرات يقراأن ه�اج�ض املراأة يف »ال�ضارقة الدويل للكتاب«

»اأقنعة التنني« حتّفز خيال الأطفال وحترر طاقاتهم يف »ال�ضارقة الدويل للكتاب«

اأحمد بن �ضع�د بن را�ضد املعال يح�ضر اأفراح 
الزي�دي واآل علي واليماحي

•• دبا الفجرية- وام: 

حفل  القي�ين  اأم  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  نائب  املعال  را�ضد  بن  �ضع�د  بن  اأحمد  ال�ضيخ  ح�ضر 
ال�ضتقبال الذي اأقامه اأحمد �ضعيد الزي�دي مبنا�ضبة زفاف جنليه “خمي�ض” اإىل كرمية عبداهلل خمي�ض 
اآل علي، و “�ضلطان” اإىل كرمية �ضعيد علي اليماحي. كما ح�ضر احلفل - الذي اأقيم يف قاعة ق�ضر امل�دة 
ال�ضحة بدبي و�ضعادة  العام لهيئة  املدير  القطامي  اأم�ض- معايل حميد بن حممد  الفجرية ع�ضر  بدبا 
اأم القي�ين وجمع من احل�ض�ر . وقدم ال�ضيخ اأحمد بن  �ضيف حميد �ضامل مدير مكتب �ضم� ويل عهد 
�ضع�د بن را�ضد املعال واحل�ض�ر التهاين والتربيكات للعري�ضني ..متمنني لهما حياة اأ�ضرية �ضعيدة مكللة 

بالنجاح والت�فيق. تخللت احلفل جمم�عة من عرو�ض فرقة احلربية ابتهاجاً بهذه املنا�ضبة ال�ضعيدة.

•• ال�صارقة-الفجر:

ي�ضارك مركز �ضلطان بن زايد بركن خا�ض يف يف الدورة 38 من معر�ض ال�ضارقة 
ا�ضت�قفت  التي  اجل��دي��دة  اإ���ض��دارات��ه  م��ن  مبجم�عة    2019 للكتاب  ال���دويل 
املن�ض�ري  را�ضد  الدكت�ر عبيد علي  �ضعادة  املعر�ض.  وقال  وا�ضتقطبت جمه�ر 
العام  املدير  ،نائب �ضم�  الدولة  ال�ضم� رئي�ض  دي���ان �ضم� ممثل �ضاحب  مدير 

للمركز، اإن هذه امل�ضاركة تاأتي يف اإطار ت�جيهات �ضم� ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل 
نهيان ممثل �ضاحب ال�ضم� رئي�ض الدولة رئي�ض املركز، ومتابعة ال�ضيخ الدكت�ر 
للثقافة  الداعمة  املركز  ع��ام  مدير  الرئي�ض،  نائب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  خالد 
والقراءة واإثراء املعرفة. واأ�ضار اإىل اأن املركز ي�ضارك بعدد من الإ�ضدارات التي 
تت�ضل بال�طن والثقافة والرتاث ،اإ�ضافة اىل عدد من الروايات التي اأ�ضدرها 
وهي  عليها  وي�ضرف  ي�ضدرها  التي  امل��ج��الت  امل��رك��ز  رك��ن  يت�ضمن  كما  امل��رك��ز. 

جمالت »الإمارات الثقافية والإبل وبيت ال�ضعر وتراث.
الكتاب  ال�ضارقة  مبعر�ض  املن�ض�ري  را���ض��د  علي  عبيد  الدكت�ر  �ضعادة  واأ���ض��اد 
ال�  �ضن�اته  عرب  متكن  حيث  وال��ع��امل  املنطقة  يف  الكتب  معار�ض  اأه��م  باعتباره 
38من و�ضع ا�ضم دولة الإمارات العربية املتحدة يف مقدمة دول العامل ثقافيا 
ومعرفيا،وجعل من ال�ضارقة مدينة ثقافية عاملية.  واأ�ضار �ضعادته اإىل اأن املعر�ض 
وكل  والإع��الم��ي��ني  وال��ط��الب  الكتاب  ي���ؤم��ه  معلم   اإىل  �ضن�يا  ال�ضارقة  يح�ل 

املهتمني بالثقافة واملعرفة والن�ضر و�ضناعة الكتاب. 
و�ضدد الدكت�ر عبيد علي را�ضد املن�ض�ري على اأن جه�د �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ 
الدكت�ر �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ض� املجل�ض الأعلى حاكم ال�ضارقة وحر�ضه 
ودعمه لثقافة القراءة  والن�ضر و�ضناعة الكتاب والطباعة  كان له الف�ضل الكبري 
يف تب�اأ املعر�ض لهذه املكانة بني معار�ض الكتب عاملياً ،مثمنا العدد الكبري من 

امل�ضاركني اإ�ضافة اإىل الفعاليات املتن�عة التي يت�ضمنها املعر�ض. 

الي�ن�ضك� : ال�ضارقة مدينة  
الثقافة والإبداع

بعد اإعالنها عا�ضمة عاملية للكتاب من قبل الي�ني�ضك�، تع�د ال�ضارقة 
جمددا لتحلق عاليا بعدما اختارتها املنظمة الدولية املرم�قة نف�ضها 

املعنية بالثقافة والرتاث يف العامل ..” مدينة لالإبداع« .
جاء اختيار الي�ني�ضك� ال�ضارقة �ضمن مدنها املبدعة لنها ت�ضع الثقافة 

يف �ضميم ا�ضرتاتيجياتها الإمنائية.
لقد بات ا�ضم ال�ضارقة الي�م مرادفاً لي�ض للثقافة العربية والإ�ضالمية 
حا�ضدة  العاملية  الثقافية  احل���ا���ض��ر  م��ن  واح���دة  ���ض��ارت  ب��ل  فح�ضب 
لغالبية الألقاب التي مل تكن غاية يف حد ذاتها ومل ت�ضع اإليها ولكنها 
العربية  الثقافة  ر�ضالة  لتحمل  نف�ضها  رتبتت  التي  ال�ضارقة  عانقت 

والإ�ضالمية اإىل العامل .
حممد  بن  �ضلطان  الدكت�ر  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  عليه  اأك��د  ما  وه��� 
اختيار  على  تعليقا  ال�ضارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�ض�  القا�ضمي، 
عاملية  عا�ضمة  ال�ضارقة  لقب  اأن   “ للكتاب  عاملية  عا�ضمة  ال�ضارقة 
و�ضت�ا�ضل  عنده،  لل�ق�ف  لل�ضارقة  النهائية  الغاية  يكن  مل  للكتاب 
م�ض�ارها الثقايف حتى ت�ضتعيد الأمة العربية والإ�ضالمية املكانة التي 
تليق بتاريخها وتراثها ومنجزاتها التي مالأت العامل ن�راً ومعرفة.” 

هي مكانة مل تناف�ض ال�ضارقة فيها مدينة اأخرى .
وبالطبع فاإن الي�ني�ضك� عندما تختار مدينة ما لتمنحها هذا اللقب 
فانها تخ�ضعها ملعايري عديدة ا�ضت�فتها ال�ضارقة عن جدارة وتتج�ضد 

يف كل م�ضهد يف الإمارة ويف كل منزل ومكتبة .
م�ض�ارها  ت�ا�ضل  ب��ل  فح�ضب  الأل��ق��اب  ح�ضد  ت�ا�ضل  ل  ال�ضارقة  اإن 
�ضلطان بن حممد  الدكت�ر  ال�ضيخ  ال�ضم�  الذي خطه �ضاحب  الثقايف 
وتراثها  بتاريخها  تليق  التي  املكانة  لأمتها  ت�ضتعيد  حتى  القا�ضمي 

ومنجزاتها .
واإقليميا  حملياً  عليه  تعمل  ال��ذي  الثقايف  م�ضروعها  ال�ضارقة  فلدى 
اأرج��اء ال�طن  املنت�ضرة يف  ال�ضعر  ودوليا ومن الأمثلة على ذلك بي�ت 
العربي، وملتقى ال�ضارقة لل�ضرد وامل�ضرح ومهرجاناته وتكرمي املبدعني 

ورفع �ضاأنهم .
وامام كل هذا الألق “ل يزاُل اأماَمنا الكثرُي فاإنتاُج املعرفِة ل يت�قُف، 
وتط�ُر احلياِة ُم�ضتمٌر هناك جديٌد كلَّ ي�ٍم، علينا م�اكَبُته وَفْهُمُه ب�ضكٍل 
دقيٍق.” كما ي�ؤكد �ضاحب ال�ضم� حاكم ال�ضارقة. لقد باتت “ ال�ضارقة” 
املنطقة  العربية بل حاملة ثقافة وح�ضارة هذه  للثقافة  لي�ض  مرادفا 
اىل العامل وفق خمطط ميتد على مدار اأربعة عق�د و�ضع لبنته �ضاحب 
معر�ض  فعاليات  نعاي�ض  بينما  الي�م  نحن  وها  ال�ضارقة  حاكم  ال�ضم� 
ال�ضارقة الدويل للكتاب اأحد اأكرب اأربعة معار�ض عاملية، نح�ضد بع�ض 
اإقليمية  اأو  عاملية  األقابا  كانت  �ض�اء  امل��دى،  بعيد  التخطيط  هذا  ثمار 
لتك�ن  واملعا�ضرة  الأ�ضالة  بني  ميزج  اإن�ضانيا  اإبداعاً  ذلك  من  والأه��م 

ال�ضارقة عن حق “ مدينة لالبداع واملبدعني”، مدينة لالإن�ضان .

كتب : حممد جالل الري�سي 
املدير التنفيذي لوكالة اأنباء الإمارات “ وام«

م�ضاركة فعالة ملركز �ضلطان بن زايد يف ال�ضارقة الدويل للكتاب 2019

خالل ندوة �سمن فعاليات »ال�سارقة الدويل للكتاب«

نا�ضرون ومرتجم�ن متخ�ض�ض�ن: جائزة »ترجمان« تعّرف العامل بالأثر احل�ضاري لالأمة العربية والإ�ضالمية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم م�ر اند م�ر

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1968795 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة ا�ضاروالدين �ضهاب الدين �ضهاب الدين %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

فهد حممد احمد حممد الهاجري من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�ضب ال�ضركاء

فهد حممد احمد حممد الهاجري من 100% اىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/عائ�ضة لاللكرتونيات 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1020340 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة متيم بابا حممد باب حممد %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف بابا حممد حممد �ضاحب
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
خلدمات  ال�ض�����ادة/امباور  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN الت�ظيف ذ.م.م رخ�ضة رقم:1348185 
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ع��ض جمعان ع��ض بالليث %50

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حمد �ضالح عبداهلل ع��ض العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مرطبات تروبيكان� 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2577879 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة م�زه عبداهلل احمد الكنيبي املزروعي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حمد �ضعيد حمد حميد ال�ض�يدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فري غ��ض ل�ضيانة 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب املكيفات رخ�ضة رقم:1187028 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة ح�ضن جا�ضم عثمان احلمادي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضيف عبيد �ضامل عبيد الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم رويال جناتا 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2677725 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة �ضعيد طالب حممد �ضليمان الفزاري %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل احمد حممد املال ال�ضحي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/نادي ال�ضفري لريا�ضات 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب البحرية رخ�ضة رقم:2242798 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة �ضيف عبدالرزاق احمد ر�ضيد بني ر�ضيد %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف علي عبداهلل علي علي العيد
تعديل مدير/حذف علي عبداهلل علي علي العيد

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ض�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم جلك�ضي بل�ض 

CN ذ.م.م 1 ذ.م.م رخ�ضة رقم:2762970 
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ن�ضب ال�ضركاء
حممد علي هادي ع��ض العامري من 33% اىل %50

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف تيج� �ضارات� ماتي� ماتي�

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/املر�ضد 

خلدمات الطباعة والقرطا�ضية
رخ�ضة رقم:CN 1046277  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضب�ع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ض��ض الرخ�ضة 
رقم:CN 1360889  بال�ضم التجاري �ضال�ن ب��ضطن 
لل�ضيدات بالغاء طلب تعديل الرخ�ضة واعادة ال��ضع 

كما كان عليه �ضابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضب�ع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ض��ض الرخ�ضة 
رقم:CN 1779254  بال�ضم التجاري حمم�ضة المراء 
كان  كما  ال��ضع  واعادة  الرخ�ضة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �ضابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضب�ع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كرات�ضي للخراطة

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1049392 
تعديل ا�ضم جتاري من/كرات�ضي للخراطة

KARACHI TURNERY

اىل/ور�ضة فانتا�ضتيك ه�يل لت�ضليح ال�ضيارات
FANTASTIC WHEEL AUTO REPAIR WORKSHOP

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة �ضمكرة املركبات )4520001(
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة ا�ضالح ميكانيك املركبات )4520003(

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة دهان ور�ض املركبات )4520002(
تعديل ن�ضاط/حذف ور�ضة خراطة )2592011.3(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ض�ؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
املالب�ض  لبيع  ال�ض�����ادة/ورودي لجنري  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب الن�ضائية رخ�ضة رقم:2682949 
تعديل ا�ضم جتاري من/ورودي لجنري لبيع املالب�ض الن�ضائية

WOROODY LINGERIE FOR WOMEN'S CLOTHING

اىل/ورودي ب�تيك للتجارة
WOROODY BOUTIQUE TRADING

Abu Dhabi Abu Dhabi Abu Dhabi اىل اب�ظبي بني يا�ض  تعديل عن�ان/ من 
بني يا�ض �ضرق 2-6 345310 345310 �ضركة بني يا�ض لال�ضتثمار والتط�ير ذ.م.م

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة بيع العط�ر- بالتجزئة )4772007(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ض�ؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اي�ضت اند وي�ضت لل�ضياحة 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب وال�ضفر ذ.م.م رخ�ضة رقم:2447729 

تعديل ا�ضم جتاري من/اي�ضت اند وي�ضت لل�ضياحة وال�ضفر ذ.م.م

EAST AND WEST TRAVEL AND TOURISM LLC

اىل/كاثمندو لل�ضياحة وال�ضفر ذ.م.م

KATHMANDU TOURISM AND TRAVEL LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر ي�ماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ض�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
ال�احد  ال�ضخ�ض  �ضركة  الرمال-  ال�ض�����ادة/�ضيدلية  بان  التنمية القت�ضادية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب ذ.م.م رخ�ضة رقم:1024388 
OXFORD MEDICAL CENTER تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة مركز اك�ضف�رد الطبي

التجارية  لل��ضاطة  انرتنا�ض�نال  دي  بي  �ضي  �ضركة  وبيع/ا�ضافة  تنازل  ال�ضركاء  تعديل 
CBD INTERNATIONALO COMMERCIAL BROKERS

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف جمعه عيد حممد املريخي
تعديل ال�ضكل القان�ين/من �ضركة ال�ضخ�ض ال�احد ذ.م.م اىل �ضركة ذات م�ض�ؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/�ضيدلية الرمال- �ضركة ال�ضخ�ض ال�احد ذ.م.م
 SANDS PHARMACY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/�ضيدلية الرمال ذ.م.م
SANDS PHARMACY LLC

القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�ضر ي�ماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة عن اي 

حق او دع�ى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مرطبات اب� احل�ضن علي

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1037352 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/اب� احل�ضني علي بخ�ضا �ض�داغر من مالك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ اب� احل�ضني علي بخ�ضا �ض�داغر من 100% اىل %25
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد �ضك�ات ح�ضني �ضاجيب اب� احل�ضني %24

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة علي ع��ض احمد العامري %51
تعديل وكيل خدمات/حذف �ضامل جا�ضم علي خمي�ض احل��ضني

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل ل�حة الإعالن/ اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قان�ين/من م�ؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ض�ؤولية حمدودة
تعديل ا�ضم جتاري من/مرطبات اب� احل�ضن علي

ABUL HASSAN ALI REFRESHMENTS
اىل/مرطبات اب� احل�ضن علي ذ.م.م

ABUL HASSAN ALI REFRESHMENTS LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر ي�ماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
للخدمات  بي  ايه  ال�ض�����ادة/تي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب الهند�ضية رخ�ضة رقم:16655387 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة جرج�ض اليا�ض خمل�ف %100
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة حممد �ضامل �ضالح ع��ض العامري
تعديل وكيل خدمات/حذف م�ضلم �ضالح مبارك �ضالح املن�ض�ري

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف مروان اذر
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ض�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 
كن�ز لال�ضت�ضارات ال�ضريبية واخلدمات املحا�ضبية 

�ضركة ال�ضخ�ض ال�احد- ذ م م
بتاريخ  العادية  غري  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مب�جب 
حل  عن  احل�ضابات-  لتدقيق  دلتا  مكتب  يعلن   2019/10/28

وت�ضفية �ضركة
كنوز لال�ست�سارات ال�سريبية واخلدمات املحا�سبية

�سركة ال�سخ�ض الواحد- ذ م م
ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية-اب�ظبي

CN-2606910 بالرقم 
فعلى من لدية اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�ضفى 
�ض.ب    037378989 فاك�ض    037378999 رقم  هاتف  املعني 
202075 – مدينة العني – �ضناعية هيلي بناء عبد اهلل حممد 
علي ال�ضحي واخرون مكتب رقم )3( واإح�ضار امل�ضتندات الثب�تيه، 

وذلك خالل مدة اأق�ضاها 45 ي�ما من تاريخ هذا العالن

اإع��������الن ت�ضفي�����ة �ضرك��������ة 

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضك�دي لل�ضفر

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1130084 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة عبداملجيد غافان حممد ال�ضام�ضي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف فاطمة حممد عبدالرحمن عبداهلل الزرع�ين
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ض�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
املل�ن  البيت  ال�ض�����ادة/م�ؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN للنقليات واملقاولت العامة رخ�ضة رقم:1114957 
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد ع��ض مطر جمعه ال�ضام�ضي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممد ن�ر غالم حممد

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ض�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(



السبت    2   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12772  
Saturday   2   November   2019  -  Issue No   12772

07

اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

و�ضناعة  “الكتب  ع�����ن������ان  حت�����ت 
املمثلة  م���ن  ك���ل  ي��ل��ت��ق��ي  ال�ضينما” 
امل�ضرية ليلى عل�ي، واملمثل ال�ض�ري 
اأحمد  امل�ضري  وال��روائ��ي  فهد،  عابد 
مراد، واملنتج اللبناين �ضادق ال�ضباح، 
قاعة  يف  ت��ع��ق��د  ح�����اري����ة  ج��ل�����ض��ة  يف 
اأكت�بر،   5 املقبل  الثالثاء  ي�م  الفكر 
�ضمن  م�����ض��اًء،   7:15 ال�����ض��اع��ة  ع��ن��د 
م��ن معر�ض   38 ال���  ال���دورة  فعاليات 
مع  ت��زام��ن��اً  للكتاب  ال���دويل  ال�ضارقة 
العاملية  العا�ضمة  لقب  ال�ضارقة  نيل 

للكتاب 2019.
�ضتديرها  ال���ت���ي  اجل��ل�����ض��ة  وت��ن��اق�����ض 
اليازجي  زي��ن��ة  ال�����ض���ري��ة  الإع��الم��ي��ة 
التي  وال��ت��اري��خ��ي��ة  الط�يلة  ال��ع��الق��ة 
املكت�ب  الإب������داع������ي  الأدب  ت����رب����ط 
واأثر  والتلفزي�ن  ال�ضينما  و�ضا�ضات 
املنتجات  على  الأدب��ي��ة  التجارب  ه��ذه 
الب�ضرية ودورها يف تعزيز جمالياتها، 
على  ال�����ض���ء  احل����اري���ة  ت�ضلط  فيما 

ال���ت���ج���ارب ال���ع���دي���دة وال��ت��اري��خ��ي��ة يف 
اأع��م��ال مرئية  اإىل  ال���رواي���ات  حت���ي��ل 
واجهتها  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ل  وت������ض��ي��ح 
الطرح،  يف  اخلجل  �ضعيد  على  �ض�اء 
حتقيق  يف  الإخ���ف���اق  م���ن  اخل�����ف  اأو 

تطلعات امل�ضاهدين. 
ت�������ض���اوؤلت عديدة  اجل��ل�����ض��ة  وت���ط���رح 
ت��ت��ج��ل��ى يف اأه��م��ي��ة ت���ظ��ي��ف امل�����روث 
الأدبي ب�ضكل يليق به و�ضرورة الدفع 
باجتاه تعزيز هذا احل�ض�ر، اإىل جانب 
ت��ت��ع��ل��ق بكيفية  ت���ن���اول م�����ض��ائ��ل ف��ن��ي��ة 
عر�ضها على ال�ضا�ضات واأي الأ�ضاليب 
امل�ضاألة، كما �ضتناق�ض  الأجنح يف هذه 
اجلل�ضة كيفية ت�ظيف امل�روث الأدبي 
على  �ضيعر�ض  وكيف  ب��ه  يليق  ب�ضكل 
ال�ض�ء  ال��ق��اء  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ض��ا���ض��ات، 
الأدبية  الأع���م���ال  غ��ي��اب  ق�ضية  ع��ل��ى 
واأ�ضبابها املتعلقة بغياب الهتمام من 
البحث  اأدوات  اأو غياب  الباحثني  قبل 
من كّتاب ال�ضيناري� وروؤى املخرجني، 

وغريها الكثري من املحاور املهمة. 
امل�����ض��ري��ة ليلى  ال��ف��ن��ان��ة  ا���ض��ت��ط��اع��ت 

يف  خ��ط���ات��ه��ا  اأول  ت��خ��ط���  اأن  ع��ل���ي 
تاأديتها  خ����الل  م���ن  ال�����ض��ي��ن��م��ا  ع����امل 
حيث  ال��ف��ن��ي��ة،  م�ضريتها  ���ض��ّك��ل  ل���دور 
يف  “�ضميحة”  ���ض��خ�����ض��ي��ة  ج�������ض���دت 
رواية  عن  امل��اأخ���ذ  “الب�ؤ�ضاء”،  فيلم 
كما  ه�غ�،  فيكت�ر  الفرن�ضي  الكاتب 
الفنية  ا خالل م�ضريتها  اأي�ضً �ضاركت 
يعد”  ومل  “خرج  ف��ي��ل��م  يف  احل��اف��ل��ة 
ل��ل�����ض��ي��ن��اري�����ض��ت ع��ا���ض��م ت���ف��ي��ق الذي 
لالأديب  رواي���ة  م��ن  الفكرة  ا�ضت�حى 

عن�انها  بيت�ض  اأرن�����ض��ت  الإجن��ل��ي��زي 
اأو   Darling Buds of May
عام  ن�ضرت  والتي  الربيع”،  “براعم 
امل�ضل�ضل  بط�لة  جانب  اإىل   ،1958
امل���اأخ����ذ ع��ن رواي����ة الأدي�����ب امل�ضري 
ال�ضباح  “اأحاديث  حم��ف���ظ  جن��ي��ب 
“هدى  دور  ق��دم��ت  ح��ي��ث  وامل�ضاء”، 
هامن” عن امل�ضل�ضل الذي حمل عن�ان 

الرواية ذاتها.
الفنان  ����ض���ارك  ال��ف��ن��ي،  م�����ض���اره  ويف 

ال�����ض���ري ع��اب��د ف��ه��د يف ال��ع��دي��د من 
الأع���م���ال ال��ت��ل��ف��زي���ن��ي��ة امل���اأخ����ذة عن 
“طريق”،  م�����ض��ل�����ض��ل  م��ث��ل  رواي�������ات،  
ال�ضخ�ضية  خ��الل��ه  م��ن  ج�����ّض��د  ال���ذي 
ن��ال��ت ح���ب واإع���ج���اب اجلمه�ر  ال��ت��ي 
العربي،  ال����ط���ن  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  م���ن 
عن  ال��ذئ��اب،  ت�ضيخ  عندما  وم�ضل�ضل 
للروائي  ال��ع��ن���ان  نف�ض  حتمل  رواي���ة 
ن���اج���ي،  ج����م����ال  ال������راح������ل  الأردين 
رواية  على  املبني  �ضمرقند،  وم�ضل�ضل 

الأديب اللبناين اأمني معل�ف، اإ�ضافة 
“الزير  م�����ض��ل�����ض��ل  يف  م�����ض��ارك��ت��ه  اإىل 
التاريخي  الكتاب  عن  �ضامل” املاأخ�ذ 
ال�ضرية  ب��ني  البطل  ���ض��امل،  “الزير 
والتاريخ والرواية” من تاأليف الكاتب 

وال�ضاعر ال�ض�ري ممدوح عدوان.
مراد  اأحمد  امل�ضري  الروائي  ويعترب 
من اأبرز الأ�ض�ات الروائية يف العامل 
القائمة  يف  ت��ر���ض��ح  ح���ي���ث،  ال���ع���رب���ي 
العربية  ال���رواي���ة  ال��ق�����ض��رية جل��ائ��زة 

)الب�كر(، وا�ضتطاع اأن يحقق جناحات 
خالل  م��ن  ال�ضينما  ع���امل  يف  ك��ب��رية 
و”تراب  الأزرق”  “الفيل  رواي���ات���ه 
اأعلى  الأع���م���ال  ح��ق��ق  ح��ي��ث  املا�ض”، 
املبيعات ومت حت�يلها اإىل اأعمال فنية 
ال�ضا�ضة  اأمل���ع جن���م  م��ن  نخبة  ق��اده��ا 

ال�ضينمائية امل�ضرية والعربية. 
املنتجني  اأح����د  ����ض���ادق ���ض��ّب��اح  وي��ع��د 
من  الكثري  اأنتج�  ال��ذي��ن  اللبنانيني 
م�ضل�ضالت  م��ث��ل  امل��ت��م��ي��زة  الأع����م����ال 

و”عائلة  و”طريق”  “الهيبة” 
وغريها  و”ت�ضيل�”  نعمان”  احل���اج 
ال���ت���ي وج������دت �ضدى  م����ن الع����م����ال 
العربية، حيث  الأو���ض��اط  ل��دى  كبرياً 
اإنتاج  مي��ت��ل��ك امل��ن��ت��ج ال�����ض��ّب��اح ���ض��رك��ة 
�ضباح  برودك�ضن-  اآرت  “�ضيدرز  فني 
ب�����داأت  وال����ت����ي  ل���ب���ن���ان،  يف  اأخ�ان” 
بالإنتاج ال�ضينمائي اللبناين وامل�ضري 
نتاج  وتط�رت يف ال�ضبعينات لت�ضمل الإ
ال�ضينمائية  والتقنيات  التليفزي�ين 

والتليفزي�نية اجلديدة الأخرى. 
ال�ض�رية زينة  الإعالمية  كما وتعترب 
�ضا�ضات  ال���ج���ه على  اأب���رز  ال��ي��ازج��ي 
من  م�ضريتها  ب��داأت  العربية  التلفزة 
اأ�ض��ضيتد  ووك���ال���ة  روي�����رتز  م��ك��ات��ب 
بر�ض، ثم مرا�ضلة لقناة CNBC يف 
�ض�ريا، وعملت يف التلفزي�ن ال�ض�ري 
قبل النتقال اإىل قناة العربية يف دبي، 
يف  العربي”  “ال�ضارع  برنامج  قدمت 
ت��ل��ف��زي���ن دب����ي، وع��م��ل��ت ع��ل��ى تقدمي 
يف  يازجي  زينة  مع  ب�ضراحة  برنامج 

�ضكاي ني�ز عربية.

•• ال�صارقة-الفجر:

اإك�ضب�  ملركز  زائ���ٍر  ك��ّل طفٍل  حت��ّ�ل 
معر�ض  ي����ق����ام  ح���ي���ث  ال���������ض����ارق����ة، 
دورته  يف  للكتاب  ال���دويل  ال�ضارقة 
ن�ضخٍة  اإىل  وال���ث���الث���ني،  ال��ث��ام��ن��ة 
اأو خم����رتٍع  ع������امٍل  ع����ن  م�������ض���ّغ���رٍة 
واختباراٍت  جت��ارب  يجري  عبقري 

خمتلفة يف خمتربه ال�ضغري.
جاء ذلك، �ضمن فعالية “ا�ضتك�ضاف 
�ضل�ضلة فعاليات  العل�م”، وهي من 
معر�ض  ي��ق��ي��م��ه��ا  ال����ت����ي  ال���ط���ف���ل 
للكتاب، جلمه�ره  الدويل  ال�ضارقة 
من الأطفال، حيث تعّرف الأطفال 
مِرَحة  العلم بطريقٍة  ال�ضغار على 

ومنا�ضبة لأعمارهم.
واكت�ضف الأطفال ال�ضغار يف “قاعة 
له،  م��ث��ي��ل  ل  وب��ح��م��ا���ٍض  الطفل” 
اخلارقة،  وق��درات��ه  العلم  عجائب 
ا�ضتخدام  ع��رب  تفاعلية،  بطريقٍة 
ت�ضكيلٍة من امل�اد املتنّ�عة، التي مت 

ل�نها،  يتغرّي  م���ادًة  لتكّ�ن  مزجها 
والده�ضة  التعّجب  بّث  الذي  الأمر 
الأطفال  بالفرح يف قل�ب  املمتزجة 

املتّلهفني للعلم. 
التي  الفاعلية،  ه��ذه  اأن  اإىل  ي�ضار 
تتمح�ر ح�ل الكت�ضاف والتدريب 
لزّوار  اأخ��رى  م��ّرة  �ضتقّدم  العملي، 

يف  ال�ضغار،  الأط��ف��ال  م��ن  املعر�ض 
وال�ضاد�ض  واخلام�ض  ال��راب��ع  الي�م 
امل��ع��ر���ض وال���ت���ي ت�ضتمر  اأي�����ام  م���ن 
ن�فمرب   9 حتى  املتنّ�عة  فعالياته 

اجلاري.
ال�ضارقة  م��ع��ر���ض  اأن  اإىل  ُي�������ض���ار 
الثامنة  دورت���ه  يف  للكتاب  ال���دويل 

للطفل  �������ض  ي���خ�������ضّ وال����ث����الث����ني، 
�ضيًفا   28 يقدمها  فعاليات   409
واأجنبية،  ع��رب��ي��ة  دول�����ة   13 م���ن 
من  متكاماًل  مزيًجا  لهم  ليقدم�ا 
الِ�َر�ض الفريدة واملمّيزة يف خمتلف 
احل���ق����ل امل��ع��رف��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، يف 

قالٍب ترفيهي.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�ضارقة  م���ع���ر����ض  ����ض���غ���ار  ت���ف���اع���ل 
هيئة  تنظمه  ال���ذي  للكتاب،  ال���دويل 
ال�38،  دورت����ه  ل��ل��ك��ت��اب، يف  ال�����ض��ارق��ة 
ح��ت��ى 9 م���ن ن���ف��م��رب اجل�������اري، مع 
ال�ضحرية”،  “الريا�ضيات  م�ضرحية 
فيلدز،  ب���راديل  �ضركة  قدمتها  ال��ت��ي 
حيث عّرفت ومبا ل يخل� من الذكاء 
واخلفة، مبفاهيم علمية مهمة عززت 

من معارف �ضي�فها ال�ضغار. 
وتطرق العمل، الذي ا�ضت�ضافته خ�ضبة 
اإىل  ال�ضارقة،  اإك�ضب�  مركز  يف  امل�ضرح 
تقدمي املعارف الريا�ضّية ب�ضكل �ضل�ض 
ومب�ضط من خالل ا�ضتعرا�ض حركي 
ل��ت��اري��خ ن�����ض��اأة الأرق�����ام، وك��ي��ف تعامل 
يف  انطلق�ا  اأي��ن  ومن  ال�ضع�ب،  معها 
مع  التفاعل  جانب  اإىل  ال��ع��ّد،  عملية 

لكت�ضاف  ب�ضرّية  تاريخّية  �ضروحات 
ال���ت���ع���ام���الت ال���ري���ا����ض���ي���ة واأف���ك���اره���ا 
الأول�����ي�����ة، ح��ي��ث ا���ض��ت��ن��د ال��ع��م��ل اإىل 
باجله�د  ت���ع���ّرف  ع��ل��م��ي��ة  اأط����روح����ات 

املجال.   ه��ذا  يف  ال�ضع�ب  قادتها  التي 
متجان�ضاً  ط��ي��ف��اً  امل�����ض��رح��ي��ة  وق��دم��ت 
من امل�ضاهد الإبداعّية التي دجمت ما 
والت�ض�يق يف  األعاب اخلّفة  بني فن�ن 

العلمي، وعّرفت  اآن واملعرفة والطرح 
العلم  جم�������الت  اأه�������م  م����ن  ب�����اح����د 
ا�ضتفاد  فني  بقالب  ابتكاراً،  واملعرفة 

منه ال�ضي�ف ال�ضغار. 

•• ال�صارقة-وام:

الدويل  ال�ضارقة  38 من معر�ض  ال�  الن�ضخة  الثاين من  الي�م  ا�ضت�ضاف 
يف  ه��اريف  �ضتيف  ال�ضهري  الأمريكي  الإع��الم��ي  الأول  اأم�ض  م�ضاء  للكتاب 
جل�ضة ح�ارية �ضهدها الآف من جمه�ره الذي احت�ضد يف قاعة الحتفالت 
مبركز اأك�ضب�. وك�ضف �ضتيف هاريف بع�ض من تفا�ضيل لقاءه مع �ضاحب 
القا�ضمي ع�ض� املجل�ض الأعلى  الدكت�ر �ضلطان بن حممد  ال�ضيخ  ال�ضم� 
حاكم ال�ضارقة قائال :عندما جل�ضت مع �ضاحب ال�ضم� حاكم ال�ضارقة قال 
بالنبي  ال�ضالم وي�ؤمن  واأن��ه دين  الأدي��ان  ي�ؤمن بجميع  الإ�ضالم  اإن   : يل 
لقد  اأن تك�ن م�ضلماً  الأنبياء وهذا معنى  امل�ضيح وبجميع  حممد وعي�ضى 

منحني الراحة والطماأنينة مبا اأنا عليه .
واأ�ضاف هاريف اأمي كانت معلمة كني�ضة وكانت تعلم قدا�ض الأحد وكان ذلك 

ما تربيت عليه فماذا �ضاأك�ن اأنا؟ ولكني عندما اأزور اأماكن خمتلفة يت�جب 
علّي تقبل النا�ض كما هم لأين ل�ضت على حق والآخر لي�ض على خطاأ.

بني  امل��ق��ارن��ة  ميكن  ل  ق��ال  ال�ضارقة  لإم����ارة  الأوىل  زي��ارت��ه  بخ�ض��ض  و 
بكرم ل  ب�ضي�فها  ال�ضارقة حتتفي   .. العامل  اأي مدينٍة يف  وبني  ال�ضارقة 
الل��ت��زام جتاه  ال�ضارقة يف  ال�ضمّ� حاكم  بجه�د �ضاحب  واأ���ض��اد  ل��ه.  مثيل 
ج��ٍ� مثايل  و�ضط  ح��ال  باأف�ضل  يك�ن�ا  اأن  الإم���ارة وحر�ضه على  م�اطني 

مفعم بالأمان وال�ضتقرار.. م�ؤّكًدا اأن هذا �ضيء ا�ضتثنائي.
عن  اأحاديث  يف  واأ�ضل�به  الفريدة  الك�ميدية  طريقته  عند  هاريف  وت�قف 
العائلة واأهميتها وعن الزواج ب��ضفه قراٌر م�ضريي �ضعب وتناول كذلك 
م�ا�ضيًعا مثل مكانة املراأة العالية عنده .. م�ضريا اىل اأّنه يعمُل حالًيا على 
“ملكة”  بال�  ب�ضّدة وو�ضفها  امتدحها  التي  امل��راأة  كتاٍب عن متكني  تاأليف 

م�ؤكًدا اأّنها اأهم واأق�ى جزء يف الرجل.

وقال هاريف لن يك�ن من ال�ضهل حماولة حتقيق الأحالم فالن�ضباط ه� 
املفتاح لكن الأهم من الن�ضباط ه� الإميان ول ميكنك ال��ض�ل اإىل القمة 

دون الإميان ال��ض�ل اإىل القمة دون الإميان اأمر م�ؤقت ولن يدوم .
اإحدى  ال��ع��ام��ري  لطيفة  الإم��ارات��ي��ة  الطفلة  ه���اريف  جل�ضة  وا�ضت�ضافت 
الفتيات املتاأثرات بقدرته على التحفيز وطاقته الإيجابية التي تت�ضّمنها 
الأدوار  تبادل  اإذ  ظريف  نحٍ�  على  ه��اريف  مع  لطيفة  وتفاعلت  خطاباته 
وُيقّدم هاريف حالياً  ال�ضغري.  الكبري وه�  ال�ضخ�ض  فاأ�ضبحت هي  عمرًيا 
فاميلي  و”�ضيليربتي  العائالت/  /ن��زاع  في�د”  “فاميلي  األعاب  برنامج 
م�رنينغ  ه��اريف  “�ضتيف  برنامج  وُيعّد  العائالت/  م�ضاهري  في�د” /ن��زاع 
�ض�” الإذاعي اأكرث الربامج ال�ضباحية �ضعبية بني امل�ضتمعني يف ال�ليات 
املتحدة كما ُيقّدم م�ضابقة “م�ض ي�نيفرز” /ملكة جمال الك�ن/ وبرنامج 
هاريف/. �ضتيف  مع  ال�ضنة  راأ�ض  هاريف” /ليلة  �ضتيف  وذ  اإيف  يريز  “ني� 

»ال�ضارقة للكتاب« ي�ضت�ضيف الإعالمي الأمريكي �ضتيف هاريف

ليلى علوي وعابد فهد واأحمد مراد و�سادق ال�سباح يف لقاء واحد �سمن فعاليات »ال�سارقة الدويل للكتاب 38« 

زينة اليازجي تدير ح�ارية ح�ل العالقة بني الأدب املكت�ب و�ضا�ضات ال�ضينما والتلفزي�ن

حتّولوا خاللها اإىل ن�سٍخ م�سغرة لعلماء يف خمترباتهم

الأطفال ي�ضتك�ضف�ن العلم املَِرح يف »ال�ضارقة الدويل للكتاب«
�سمن فعاليات »ال�سارقة الدويل للكتاب«

»الريا�ضيات ال�ضحرية«.. م�ضرحية اأبطالها 
الأرقام وحكايتها تاريخ ال�ضع�ب   

اأول عربية وخليجية حت�سل على جائزة البوكر العاملية ا�ست�سافها ال�سارقة الدويل للكتاب 38

ج�خة احلارثي: علينا اأن نثق باأدبائنا اأكرث والرتجمة ج�ضر للت�ا�ضل الإن�ضاين بني ال�ضع�ب
•• ال�صارقة-الفجر:

ج�خة  الُعمانية  الروائية  اأك��دت 
احلارثي، الفائزة بجائزة الرواية 
روايتها  ع��ن  “الب�كر”،  العاملية 
�ضعيها  ع��ل��ى  القمر”،  “�ضيدات 
املت�ا�ضل ملالحقة تاريخ الإن�ضان، 
الفائزة  رواي���ت���ه���ا  اأن  م������ض��ح��ة 
ت�����ض��ل��ط ال�������ض����ء ع���ن ق����رب على 
التط�ر  اأحدثها  التي  التح�لت 
على  معه  ت��راف��ق  وم��ا  التاريخي 

امل���ج���ت���م���ع ال����ُع����م����اين امل���ُح���اف���ظ 
وحتديداً الن�ضاء، داعية الأو�ضاط 
الثقافية والقراء اإىل الثقة اأكرث 
فازت  من  خا�ضة  العرب  بالأدباء 
بج�ائز  امل���رتج���م���ة  م���ؤل��ف��ات��ه��م 

عاملية. 
ن����دوة ح�ارية  ج���اء ذل���ك خ���الل 
ال�ضارقة  م��ع��ر���ض  ا���ض��ت�����ض��اف��ه��ا 
ال�38  دورت���ه  يف  للكتاب  ال���دويل 
 9 ح��ت��ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ت�ضتمر  ال��ت��ي 
الإعالمية  واأدارت����ه����ا  ن���ف��م��رب، 

فيها  ت���ط���رق���ت  ����ض���ع���دي،  ران����ي����ا 
بجائزة  ف�����زه����ا  ع����ن  ل��ل��ح��دي��ث 
ال������رواي������ة ال���ع���امل���ي���ة )ال����ب�����ك����ر( 
اإي�ضال  يف  ال���رتج���م���ة  وع���الق���ة 
وتاريخها  للعامل  العربي  البداع 

يف جمال الكتابة الإبداعية. 
ولفتت احلارثي اإىل اأن الرتجمة 
تق�د للف�ز باجل�ائز لكن العمل 
الأ���ض��ا���ض وقالت:”  الأ���ض��ل��ي ه��� 
وتاريخها  ب������الدي  ح��م��ل��ت  اأن������ا 
وت�ضابكات العالقات فيها ونقلتها 

ليتعرف  للعامل،  العربية  بلغتي 
عليها، واأنا اأوؤمن باأن الأدب �ضفة 
اأن����ت ت��خ��اط��ب جميع  اإن�����ض��ان��ي��ة، 
لكن  تكتبه،  ما  الب�ضر من خالل 
يختار  اأن  اجل��ي��د  ال��ك��ات��ب  ع��ل��ى 
ي�ضتهدف  التي  الأجن��ح  ال��ضيلة 

بها جمه�ره«.
فر�ضة  ج���اءت  “لقد  واأ���ض��اف��ت: 
الإجنليزي  اإىل  رواي��ت��ي  ترجمة 
من خالل الدكت�رة مارلني ب�ث، 
واملرتجمة  وال��ب��اح��ث��ة  ال��ك��ات��ب��ة 

الأمريكية لالأدب العربي، عندما 
ع���ر����ض���ت ع��ل��ي��ه��ا ال���ن�������ض ق���راأت���ه 
اأحبته  لقد  �ضاأترجمه  يل  وقالت 
واأ�ضرت على اأن تنقله اإىل القراء 

باللغة الجنليزية«.
الرتجمة  يل  فتحت  وتابعت:” 
ال���ق���ارئ  اإىل  ال����������ض�����ل  ب�����اب����ة 
الأجنبي، واأنا اأوؤمن باأن الرتجمة 
الإبداع  ي��ضل  الذي  اجل�ضر  هي 
فالكاتب  خمتلفة.  بلغات  للقراء 
ي���رتج���م عمله  ال���ع���رب���ي ع��ن��دم��ا 
لتلك  يريد  ه�  اأخ��رى  لغات  اإىل 
منجزه”،  ت����ق����راأ  اأن  ال�������ض���ع����ب 
م�ضرية اإىل اأن الكاتب، ل يرتجم 
اأعماله لين�ضر يف النطاق املحلي، 

واإمنا لل��ض�ل اإىل العامل.

الرتجمة  “اأو�ضلت  وق����ال����ت: 
عاملية،  ج��ائ��زة  ن��ي��ل  اإىل  رواي���ت���ي 
اأنها ل حتتفي  لكن هذا ل يعني 
ت�ضاءل  ح���ي���ث  ب�������الدي،  ب��ث��ق��اف��ة 
ال��ك��ث��ري: ه��ل ك���ان مي��ك��ن ل���ِك اأن 
ت��ف���زي ب��ه��ا ع��رب��ي��اً، واأق�����ل لهم 
عربية  ت��ر���ّض��ح��ت جل����ائ���ز  ل��ق��د 
بالدي  ت��اري��خ  اأروي  واأن����ا  ك��ب��رية 

بلغة اأخرى«. 
وتطرقت احلارثي خالل اجلل�ضة 
للحديث عن جتربتها يف الكتابة 
الكتاب  اأن  اأكدت  لالأطفال، حيث 
ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة اأك����رث ���ض��ع���ب��ة من 
الكتابة للكبار، وقالت: “ق�ض�ضت 
على اأطفايل الكثري من ما متتلئ 
ب��ه ذاك��رت��ي م��ن ح��دي��ث اجلدات 

وامل�روثات ال�ضعبية، ووجدت اأنهم 
يرغب�ن باملزيد، لهذا بداأت ب�ضرد 
عليهم  خ��ي��ايل  ن�ضج  م��ن  ق�ض�ض 
واكت�ضفت باأنني قادرة على كتابة 
وعندما  الأدب،  م��ن  ال��ن���ع  ه���ذا 
كان�ا يتفاعل�ن معي اأدركت اأنني 

يف الطريق ال�ضحيح«. 
التقنيات  عند  احلارثي  وت�قفت 
“�ضيدات  يف  ا���ض��ت��خ��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
من  حت����دث����ت  ح���ي���ث  القمر”، 
ن�ضاء  ث����الث  ب���اأ����ض����ات  خ��الل��ه��ا 
مع  حياتهم  ت��راف��ق��ت  خمتلفات 
مرحلة مهمة من مراحل �ضلطنة 
م���ن خاللهن  و���ض��ّل��ط��ت  ُع���م���ان، 
ال�ض�ء على ما يدور من عالقات 
بني الن�ضاء البطالت وعائالتهّن 

وترعرعن  ن�����ض��اأن  واأن���ه���ن  �ضيما 
ق���ري���ة  يف  حم����اف����ظ����ة  ب���ي���ئ���ة  يف 
عالقة  ر�ضدت  حيث  “الع�ايف”، 
احلّب  م��ع  و���ض��راع��ات��ه��ّن  الن�ضاء 
وم�ضاعر  وال���ه���ج���رة  وال��ع��اط��ف��ة 

الفقد.
اأ�����ض����درت  احل����ارث����ي  اإىل  ي�������ض���ار 
ث��الث جم��م���ع��ات م��ن الق�ض�ض 
ال��ق�����ض��رية وث����الث رواي�����ات هي: 
القمر”،   “�ضيدات  “منامات”، 
املّر”،  ال��ربت��ق��ال   – “نارينجا 
ال�ضلطان  ج��ائ��زة  ح�����ض��دت  ال��ت��ي 
قاب��ض للثقافة والفن�ن والآداب، 
اللغات  اإىل  اأعمالها  ُترجمت  كما 
والإيطالية  وال��ك���ري��ة  ال�ضربية 

والإجنليزية والأملانية.

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/305 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك اب�ظبي الأول - �ض م ع 

عن�انه : بدبي ، �ضارع ال�ضيخ زايد - بناية �ضما اور ، الطابق الأول  مكتب رقم 105 ، هاتف رقم : 04/3588444 فاك�ض رقم 
: 04/3588445 - الربيد اللكرتوين : Dubai@ahlegal.ae - مكاين رقم : 3183395262

املنفذ �ضده : فاير �ضتار ديام�ند - م م ح 
عن�انه :  اإمارة دبي - ديرة ، املنطقة احلرة مبطار دبي ، �ضارع القد�ض ، قطعة ار�ض رقم )221( مبنى رقم 37 رقم مكاين 

 046091949 فاك�ض   -  0429804441  : رقم  هاتف   -  3635294798
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2019/11/6 امل�افق  الأربعاء  ي�م  انه يف 
www.( العقار امل��ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من م�اطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي 
قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل 
ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  :  �ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض :  247 - ا�ضم  
املبنى : برج النج�م - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 2606 - امل�ضاحة : 140.07 مرت مربع - املقدرة ب )1.507.699( 

درهم - ويباع لعلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2018/305 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك اب�ظبي الأول - �ض م ع 
عن�انه : بدبي ، �ضارع ال�ضيخ زايد - بناية �ضما اور ، الطابق الأول  مكتب رقم 105 ، هاتف رقم : 04/3588444 فاك�ض رقم 

: 04/3588445 - الربيد اللكرتوين : Dubai@ahlegal.ae - مكاين رقم : 3183395262
املنفذ �ضده : فاير �ضتار ديام�ند - م م ح 

عن�انه :  اإمارة دبي - ديرة ، املنطقة احلرة مبطار دبي ، �ضارع القد�ض ، قطعة ار�ض رقم )221( مبنى رقم 37 رقم مكاين 
 046091949 فاك�ض   -  0429804441  : رقم  هاتف   -  3635294798

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2019/11/6 امل�افق  الأربعاء  ي�م  انه يف 
www.( العقار امل��ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من م�اطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي 
قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل 
ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  :  �ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض :  247 - ا�ضم  
املبنى : برج النج�م - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 2606 - امل�ضاحة : 140.07 مرت مربع - املقدرة ب )1.507.699( 

درهم - ويباع لعلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/م�ر تنظيف ال�ضيارات 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2399414 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حممد حمد علي حممد النعيمي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف لطيفه حممد عبداهلل علي العرياين
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ض�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بقالة نيل�فر

CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:1129215 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة �ضاهني �ضعيد �ضامل بر�ضم املهريي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف بخيت فريوز علي الظاهري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ض�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/م�ضبغة ال�ان الطيف 
CN قد تقدم�ا الينا بطلب الوت�ماتيكية  رخ�ضة رقم:2314360 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة فهد احمد �ضعيد ي�ضلم العامري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلفان علي �ضليم ال�ض�ايف

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ض�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/عيادة املرزوم البيطرية 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2408780 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة عبداهلل بخيت عبداهلل ن�ضيب املن�ض�ري %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضيف �ضامل غامن �ضايع املن�ض�ري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ض�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/دامي�ند 

فنجرز للمقاولت العامة
رخ�ضة رقم:CN 2139229  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضب�ع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضما غرناطة للديك�ر

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1468170 
تعديل ا�ضم جتاري من/�ضما غرناطة للديك�ر

SAMA GHERNATA DECOR
اىل/�ضما غرناطة لعمال اجلب�ض

SAMA GHERNATA GYPSUM WORKS
تعديل عن�ان/من العني هيلي ندود جهام ق 12 �ضارع ال�ضابع مكتب 19 را�ضد 
 286951 ال�ضفرة  ال�ضناعية  املنطقة  العني  اىل  واخرين  ح�ضريم  �ض�يدان 

286951 ال�ضيد را�ضد عبيد را�ضد واخرين
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة اعمال اجلب�ض )4330010(

تعديل ن�ضاط/حذف اعمال تنفيذ الت�ضميم الداخلي )الديك�ر( )4330015(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ض�ؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ض��ض الرخ�ضة 
رقم:CN 1119344  بال�ضم التجاري بقالة ن�ر اخلليج 
كان  كما  ال��ضع  واعادة  الرخ�ضة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �ضابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضب�ع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/م�ضع�د 

بخيتان الحبابي لت�ضليح ال�ضيارات
رخ�ضة رقم:CN 1710728  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضب�ع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ض�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الرياحني لزينة ال�ضيارات 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1136247 

تعديل ا�ضم جتاري من/الرياحني لزينة ال�ضيارات

AL RAYYAHIN AUTO ACCESSORIES

اىل/الرياحني لزينة وم�ضجالت ال�ضيارات

AL RAYYAHIN AUTO ACCESSORIES AND RECORDING

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر ي�ماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ض�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل :  

ايليت بروفي�ضينال لتجارة م�ضتح�ضرات التجميل
KYO : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم  316086 بتاريخ :2019/08/27
 بيانات الأول�ية : 

با�ضم : حمم�د حممد اي�ب
امل�طن : اخلالدية خلف ات�ضالت بناية رقم 57 حمل رقم 1.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :3
عط�ر وزي�ت عطرية م�ضتح�ضرات جتميل غ�ض�ل ل��ضن لل�ضعر

و�ضف العالمة : ا�ضم منتج مك�ن من 3 حروف فقط.
ال�ضرتاطات:

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  2  نوفمرب  2019 العدد 12772 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل :  

اورين خلدمات البيئة والنقليات
Orion : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم  316138 بتاريخ :2019/08/28
 بيانات الأول�ية : 

با�ضم : عبداهلل ا�ضماعيل احل��ضني
امل�طن : �ضهامة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :39
النقل وتغليف وتخزين ال�ضلع وتنظيم الرحالت وال�ضفر.

.ORION و�ضف العالمة : عبارة عن كلمات بحروف لتينية باللغة الجنليزية
ال�ضرتاطات:

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  2  نوفمرب  2019 العدد 12772 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  2  نوفمرب  2019 العدد 12772 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  2  نوفمرب  2019 العدد 12772 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  2  نوفمرب  2019 العدد 12772 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  2  نوفمرب  2019 العدد 12772 

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
 رقم الدعوى اغفال 2019/43 اإيجارات 

اإعالن احل�شور بالن�شر 
بناء على القرار ال�ضادر من الدائرة البتدائية )اللجنة التا�ضعة( يف الدع�ى اغفال 
)2019/43( باإعالن املدعي عليها / عي�ضه املنهايل ملقاولت البناء - فاإنه نعلمكم باأن 

املدعية/ �ضركة الرمل البي�ض لدارة العقارات قد اقام الدع�ى قبلكم بطلب 
1- الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ خمالفة تراخي�ض للتزاحم ال�ضكاين ال�ضادرة بتاريخ 

2019/4/1 والبالغ قيمتها 7364 درهم 
ال�ضكاين  بالتزاحم  اخلا�ضة  ال�ضكانية  املخالفات  قيمة  ب�ضداد  عليه  املدعي  ال��زام   -2

ال�ضادرين بتاريخ 2019/2/28 ، 2019/1/14 واملقدرة قيمتهم 14668 درهم. 
3- الزام املدعي عليه ب�ضداد قيمة اليجار عن الفرتة من 2018/12/13 وحتى تاريخ 

الإخالء الفعلي احلا�ضل بتاريخ  2019/7/1 مببلغ وقدره 22329 درهم 
4- الزام املدعي عليه ب�ضداد غرامة ارتداد ال�ضيكات وقدرها 2000 درهم 

5- الزام املدعي عليه بتقدمي براءة ذمة من هيئة الكهرباء  واملياه. 
والتي �ضتنظر بجل�ضة )2019/11/4( ي�م )الإثنني( ال�ضاعة )30 : 2( مبقر مركز ف�ض 
املنازعات اليجارية يف مبنى دائرة الأرا�ضي والأم��الك - بدبي - فعليه يرجى منكم 
احل�ض�ر وتقدمي ما لديكم من دفاع او م�ضتندات . ويف حال تخلفكم عن احل�ض�ر فاإن 

الدائرة �ض�ف تتخذ كافة الجراءات القان�نية الالزمة.
 مركز ف�س املنازعات االيجارية     

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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دافع مكتب رئي�ض ال�زراء الربيطاين ب�ري�ض ج�ن�ض�ن عن اتفاقه 
ب�ضاأن بريك�ضت مع الحتاد الأوروبي، بعدما حّذر الرئي�ض الأمريكي 
دونالد ترامب من اأنه �ضيجعل الت��ضل اإىل اتفاق جتاري م�ضتقبلي 
بني البلدين اأمراً م�ضتحياًل. ودخل الرئي�ض الأمريكي الذي تقدمت 
عملية عزله خط�ة بعد جل�ضة ت�ض�يت للك�نغر�ض، على خط حملة 
عن  النف�ضال  ���ض��روط  منتقداً  اخلمي�ض  الربيطانية  النتخابات 
الحتاد الأوروبي التي ت��ضل اإليها ج�ن�ض�ن. وقال “مع هذا التفاق  
اتفاق جت��اري مع  اب��رام  اإقامة عالقات جتارية. ل ميكننا  ل ميكن 
بريطانيا«. لّكن ناطًقا با�ضم احلك�مة الربيطانية قال يف وقت لحق 
اإن التفاق �ضي�ضمح للندن باإبرام “اتفاقيات التجارة احلّرة اخلا�ضة 

بنا ح�ل العامل والتي �ضت�ضتفيد منها كل اأنحاء بريطانيا«.
اأيل�ل- يف  ال�ضابق  تعّهده  مع  متعار�ضة  ترامب  ت�ضريحات  وب��دت 

�ضبتمرب عندما قال اإنه يعمل عن قرب مع ج�ن�ض�ن لإبرام “اتفاق 
جتاري رائع” ف�ر خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي.

و�ضّن الرئي�ض الأمريكي كذلك هج�ًما لذًعا على زعيم حزب العمال 
املعار�ض الرئي�ضي يف البالد جريميي ك�ربن وح�ض ج�ن�ض�ن على 
الذي  الأوروب���ي،  ب�ضّدة لالحتاد  املناه�ض  ف��اراج  نايجل  الت�ّحد مع 
الحتاد  ع�ض�ية  على   2016 ا�ضتفتاء  يف  اأ�ضا�ضية  �ضخ�ضية  ك��ان 

الأوروبي.

 
اأنها لن تت�ضامح مع اأي حتٍد ملنظ�مة ه�نغ ك�نغ  حّذرت ال�ضني من 
الإدارية بينما ا�ضتعر�ضت خططها لتعزيز ال�ضع�ر ال�طني يف املدينة 
وتغيري الطريقة التي يتم عربها اختيار اأو اإقالة رئي�ضها التنفيذي، 
بعد �ضه�ر من التظاهرات. وقال مدير جلنة القان�ن الأ�ضا�ضي يف ه�نغ 
ك�نغ وماكاو �ضني �ض�نياو اإن ال�ضطرابات يف املدينة التي تتمتع بحكم 
�ضبه ذاتي �ضّكلت م��ض�ًعا مهًما خالل اجتماع احلزب ال�ضي�عي الذي 
جرى على مدى اأربعة اأيام وتراأّ�ضه الرئي�ض ال�ضيني �ضي جينبينغ هذا 
الأ�ضب�ع يف بكني. واأعربت احلك�مة املركزية يف بكني عن ثقتها حتى 
املدينة  و�ضرطة  كاري لم  للمنطقة  التنفيذية  ال�ضلطة  برئي�ضة  الآن 
ل��ضع حد للتظاهرات امل�ؤيدة للدمي�قراطية والتي تزداد عنًفا. لكن 
�ضتفر�ض  احل��زب  قيادة  كانت  اإن  م�ضاألة  على  ترّكزت  الأن��ظ��ار  جميع 
�ضه�ر  وه��ّزت  ال�ضيطرة.  التظاهرات عن  اأك��رب يف حال خرجت  قي�داً 
من الحتجاجات امل�ضتعمرة الربيطانية ال�ضابقة حيث انتقد �ضكانها 
قادتها الداعمني لبكني وتراجع احلق�ق الأ�ضا�ضية. وقال �ضني اإن قادة 
تتبعها احلك�مة  التي  “حت�ضني منظ�مة احلكم  على  اّتفق�ا  احلزب 
وا�ضتقرارها ط�يل  “ازدهارها  على  واملحافظة  املنطقة”  املركزية يف 
ي�ضّكل حتدًيا  اأي عمل  مع  تت�ضامح  “لن  ال�ضني  اأن  واأ�ضاف  الأم��د«. 
لأ�ضا�ض +بلد واحد بنظامني+ ولن تت�ضامح مع اأي عمل يق�ضم البالد 
ويعّر�ض الأمن الق�مي للخطر و�ضتمنع وت�ضيطر بحزم على تدّخل 

الق�ى الأجنبية ب�ض�ؤون ه�نغ ك�نغ وماكاو«.

الطائرات  من  اأ�ضط�لها  طلعات  الأمريكية  الداخلية  وزارة  اأوقفت 
امل�ضرية ال�ضينية ال�ضنع ريثما تق�م باإجراء مراجعة لهذا الربنامج. 
اأ�ضبابا  غ����دوي���ن  ن��ي��ك  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ب��ا���ض��م  امل��ت��ح��دث  ي��ق��دم  ومل 
ال�ضلع  اإزاء  اأمريكية  اأمنية  خم��اوف  و�ضط  ياأتي  ال��ق��رار  لكن  لذلك 
على  بناء  ج��اءت  املراجعة  اإن  غ�دوين  وق��ال  ال�ضينية.  اللكرتونية 
“حتى ا�ضتكمال هذه  اأوامر وزير الداخلية ديفيد برنهارت. واأو�ضح 
يف  امل�ضنعة  امل�ضرية  الطائرات  طلعات  ب�قف  ال�زير  وّج��ه  املراجعة، 
ال�ضني اأو من مك�نات �ضينية«. وميكن اأن ُت�ضتثنى الطائرات امل�ضرية 
وعمليات  احل��رائ��ق  مكافحة  مثل  ال��ط���ارئ  لأغ��را���ض  امل�ضتخدمة 
البحث والإنقاذ وال�ضتجابة لك�ارث طبيعية، بح�ضب غ�دوين. ووفق 
من  ا�ضط�ًل  الداخلية  وزارة  ل��دى  الربنامج،  على  مطلعة  م�ضادر 
810 طائرة م�ضرية، جميعها تقريباً �ضّنعتها �ضركات �ضينية. وفقط 
24 من تلك الطائرات امل�ضرية اأمريكية ال�ضنع، بل حتى هذه حتت�ي 
على مك�نات �ضينية، وفق امل�ضادر. واتخذت ال�ليات املتحدة تدابري 
�ضد جمم�عة ه�اوي ال�ضينية وحظرت على ال�ضركات الأمريكية بيع 

اأو نقل تكن�ل�جيا اأمريكية اإىل عمالق الت�ضالت ال�ضيني.
من  مدع�مة  ه����اوي  اأن  الأمريكية  ال�ضتخبارات  اأج��ه��زة  وتعتقد 
اجلي�ض ال�ضيني وميكن ملعداتها اأن تفتح ل�كالت التج�ض�ض ال�ضينية 

بابا خلفيا ل�ضبكات الت�ضالت يف دول اأخرى.

عوا�صم

لندن

بكني

وا�سنطن

قا�سم م�سرتك يجمع بني حرائقها:

اأمريكا اجلن�بية ت�ضتعل �ضد �ضيا�ضات التق�ضف...!

10 باملائة من ال�ضكان على طريق  األقت باأكرث من  ان 
الهجرة. 

امل��ع��ار���ض خ����ان غ���اي��دو نف�ضه رئي�ًضا يف  اأع��ل��ن     فقد 
بداية العام، لكن ل يزال نيك�ل�ض مادورو، وريث ه�غ� 

   ب��ال��ت���ازي، هناك ا���ض��ط��راب��ات، اأق��ل ارت��ب��اًط��ا مبا�ضًرا 
بالتق�ضف، كتلك التي حدثت م�ؤخراً يف بريو وب�ليفيا، 
عن  ناهيك  النتخابات.  يف  التزوير  �ضبهة  حت���م  حيث 
�ضبق  التي  فنزويال،  يف  والإن�ضانية  ال�ضيا�ضية  الأزم���ة 

ال��ت��ي ت�ض�ه  وال���ت���ف���اوت الج��ت��م��اع��ي 
“معجزته القت�ضادية«.   وبعد حملة 
ق��م��ع خ��ل��ف��ت ق��ت��ل��ى وج���رح���ى، تخلى 
الرئي�ض املحافظ �ضيبا�ضتيان بينريا، 
ع��ن ع���دة ن��ق��اط )خ��ا���ض��ة ت��ل��ك التي 
واحلد  التقاعدية  باملعا�ضات  تتعلق 

الأدنى لالأج�ر( ، واأجرى تعديالت على حك�مته.

�سندوق النقد الدويل، ل �سكرا
   يف الأرجنتني املجاورة، اقال الناخب�ن الرئي�ض املنتهية 
و�ضلم�ا  الأوىل،  وليته، م�ري�ضي� ماكري، من اجل�لة 
من  تقليديا،  ق�مية  �ضيا�ضية  حركة  وهي  البريونيني، 
خالل انتخاب األربت� فرنانديز ورفيقته يف النتخابات، 
اهانة  وتعّد هذه  ال�ضابقة كري�ضتينا كري�ضرن.  الرئي�ضة 
اأربع  خ���الل  الأرث���ذك�����ض��ي��ة:  لأن�����ض��ار  بالن�ضبة  اأخ����رى 
املدع�م  م��اك��ري،  م�ري�ضي�  ف�ضل  ال�ضلطة،  من  �ضن�ات 

ليربايل”،  اأح��الم  “فريق  ب��  حقيقة 
يف اإخراج البالد من الرك�د، يف حني 
ب��اأك��رث من  رك�����ض��ه  الت�ضخم  وا���ض��ل 

40 باملائة. 
املالية،  الأ������ض������اق  م���ن  م���دع����م���ا     
بقيمة  حت�ضلت حك�مته على قر�ض 
النقد  �ضندوق  من  دولر  مليار   57
ال���دويل ال��ع��ام امل��ا���ض��ي )وه���� الأكرب 
يت�قف  مل  امل�����ض��ك��ل��ة:  ال���ت���اري���خ(.  يف 
ه��روب راأ����ض امل���ال، ذاب��ت احتياطيات 
البنك املركزي كالثلج حتت ال�ضم�ض، 
وانخف�ض البيزو ب�ضرعة عالية. وقمة 
الذلل: كان على الأرجنتني اأن تعلن 
عن وقف اختياري، يف نهاية �ضبتمرب، 
جل���زء م��ن دي���ن��ه��ا ق�����ض��رية الأج����ل.    
���ل ال���ن���اخ���ب����ن اأن  اخل���ال����ض���ة: ف�������ضّ
يديروا ظهرهم للتق�ضف على طريقة 
ماكري-�ضندوق النقد الدويل، حتى 
ال�ضياطني  اإيقاظ  يعني  كان ذلك  ل� 

البريونية القدمية.

قيادات يف موقف دفاعي
   هذا لي�ض كل �ضيء: الإك�ادور، التي 
ب��ات��ف��اق م��ع �ضندوق  ��ا  اأي�����ضً اح��ت��ف��ت 
الدويل يف مار�ض )4 مليارات  النقد 
ال�ضبب:  اي�����ض��ا.  ان��ت��ف�����ض��ت  دولر(، 
والديزل.  البنزين  عن  الدعم  حذف 
اأ�ضعار  يف  املذهل  الرتفاع  اأ�ضعل  فقد 

ال�ق�د الأحف�ري فتيل الغ�ضب. 
املحتجني  دف��اع��ي �ضد     ويف م�قف 
ال�����ض��ك��ان الأ����ض���ل���ي���ني، اأجرب  ب��ق��ي��ادة 
مغادرة  على  م�رين�  لينني  الرئي�ض 
غ�اياكيل،  اإىل  وال��ل��ج���ء  العا�ضمة 
اأكرب مدينة يف البالد. قبل التفاو�ض 

على هدنة مع املحتجني.

�ضافيز، يحتل ق�ضر مريافل�ري�ض، يف كاراكا�ض.

نف�ض ال�سعور
تعاين من  املنطقة  ف��اإن  بلد،  ك��ل  ورغ��م خ�ض��ضيات     
الأمل”،  وخ��ي��ب��ة  والإح���ب���اط  “الغ�ضب  ال�����ض��ع���ر  نف�ض 
يق�ل بيرت حكيم، من مركز ح�ار الدول الأمريكية يف 
وا�ضنطن، فالرتباك ال�ضائد، يغذيه الرك�د القت�ضادي. 
ومن املت�قع اأن ي�ضل النم� اإىل �ضفر فا�ضل 2 باملائة يف 
العام، وفًقا لقت�ضاديي �ضندوق  الالتينية هذا  اأمريكا 

النقد الدويل، والبنك الدويل.
   حتى الربازيل، التي انخرطت بحزم يف الإ�ضالحات 
ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة، ل��ي�����ض��ت حم�����ض��ن��ة �ضد 

ال�ضطرابات. 
تاأهب:  حالة  يف  ب�ل�ض�نارو  وجايري 
ال�ضيلية  امل��ظ��اه��رات  و���ض��ف  اأن  ب��ع��د 
من  طلب  “اإرهابية”،  اأع��م��ال  باأنها 

اجلي�ض ال�ضتعداد ملنع اأي احتمال. 
   راهنا، ل يبدو ان ال�ضعب الربازيلي 
على ا�ضتعداد للذهاب اإىل ال�ضارع، بل 
اإ�ضالح  قبل مب�ضالة  العام  ال��راأي  اأن 
ال��ت��ي �ضادق  ال��ت��ق��اع��دي��ة،  امل��ع��ا���ض��ات 
ي�ضتثني،  )اإ�ضالح  الك�نغر�ض  عليها 
مع ذلك، �ض��كاًل من اأ�ضكال “الر�ضملة 
على الطريقة الت�ضيلية”(، لكن ه����ذه 

جم�����رد بداية.  
“جمم�عة من  للربازيل حاليا  اإن    
الإ�ضالحات الهيكلية الأكرث طم�حا 
يق�ل  ال�ضاعدة”،  الأ�������ض�������اق  يف 
ج���ي��دي��ب م���خ��ريج��ي، م��دي��ر وكالة 
الت�ضنيف �ضتاندرد اند ب�رز العاملية.    
وم���ن امل���ف���ارق���ات، اأن ال���ض��ط��راب يف 
من  ت����اأت����ي  اأن  مي���ك���ن  ل  ال�����ربازي�����ل 
الإ�ضالحات اجلارية، وامنا من عدم 
الذي  امل�ضتمر  ال�ضيا�ضي  ال�ضتقرار 

يغذيه الرئي�ض نف�ضه.
  يف ال�ضلطة منذ اأقل من عام، يتبنى 
املحا�ضر،  عقلية  ال�����ض��اب��ق  ال��ك��اب��ن 
مزع�مني،  اأع����داء  ب��ه  يحيط  ال���ذي 
ذل���ك داخ�����������ل ح��زب��ه وو�ضائل  مب��ا يف 
العليا...  امل��ح��ك��م��ة  وح��ت��ى  الإع�����الم، 
�ض����ري الإ�ضالحات  مناخ قد يعرق�����ل 
ب�����ض��ال���ض��ة.     يف ال���ربازي���ل، ك��م��ا ه� 
اجلن�بية،  اأم��ري��ك��ا  ب��ق��ي��ة  يف  احل����ال 
فاأًل  دائ��ًم��ا،  امل�ؤ�ض�ضات  مهاجمة  تعد 

�ضيًئا ...
عن لزيكو

ــات ــي ــس ــو� ــس ــ� رغـــــم خ
فـــــــاإن  بــــــلــــــد،  كـــــــل   
ــــنــــطــــقــــة تــــعــــاين  امل
ــعــور ــ�ــس مــــن نـــفـــ�ـــض  ال

 الــغــ�ــســب والإحـــبـــاط 
وخـــــيـــــبـــــة الأمـــــــــل

قـــــــــــــــــد تـــــــــكـــــــــون 
الــــــربازيــــــل �ــســحــيــة 
ـــتـــقـــرار  عــــــدم ال�ـــســــ
امل�ستمر ــيــا�ــســي  الــ�ــس

ــيــ�ــض الإ�ـــســـالحـــات  ول
اجلــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــة 

الإك�ادور... احلريق مّر من هناماكري... كن�ض عرب ال�ضناديق

ال�ضيلي على كف عفريت امريكا الالتينية... حت�لت باجلملة

البريو... ازمة �ضيا�ضية

حتليل اخباري

انتفا�سة �سد ارتفاع التعريفات العامة والتفاوت الجتماعي 
ا�سطرابات بريو وبوليفيا، حمورها �سبهة تزوير النتخابات

مفاو�سات ت�سكيل احلكومة التون�سية:

احتاد ال�ضغل ي�ضتعجل والنه�ضة تتم�ضك بالقيادة...!
حركة ال�سعب لن ت�سارك يف حكومة تراأ�سها اأو ت�سكلها النه�سة

•• الفجر – تون�س
العام  ل����الحت����اد  ال����ع����ام  الأم�������ني  ق�����ال     
الطب�بي،  الدين  ن���ر  لل�ضغل،  الت�ن�ضي 
ال�قت ينفذ والإدارات  اإن  اأم�ض اجلمعة، 
ت���رق���ب وم����ا يعني  ال��ت���ن�����ض��ي��ة يف ح���ال���ة 
بت�ضكيل  ال��ت��ع��ج��ي��ل  ه����  ال���ي����م  الحت������اد 
حك�مة قادرة على اإنقاذ البالد ومعاجلة 
امل�ضاكل امل��رتاك��م��ة.     واأ���ض��اف الطب�بي 

ترقب وه�  الت�ن�ضية يف حالة  والإدارات  ينفذ”  “ال�قت  باأن  ت�ضريح �ضحفي،  يف 
ما ينعك�ض �ضلبا على القت�ضاد وله تاأثري كبري على امل�ضاكل الجتماعية.    واأكد 
اأن الأحزاب الفائزة يف النتخابات الت�ضريعية لها الكلمة الف�ضل يف حتديد مالمح 
الت�ضكيلة احلك�مية والربامج التي �ضتنفذها، و”لبد من التعجيل بت�ضكيل حك�مة 
امل�ضاكل«.     ومعاجلة  القت�ضادية  امل�ؤ�ضرات  وتط�ير  البالد  اإنقاذ  على  ق��ادرة  تك�ن 
يذكر اأن الحتاد العام الت�ن�ضي لل�ضغل كان قد دعا مبنا�ضبة عقد اجتماع للمكتب 
احلك�مة  تك�ين  يف  “الإ�ضراع  اإىل  املنق�ضي،  اأك��ت���ب��ر   24 يف  امل������ض��ع  التنفيذي 
حالة  ي�ضهد  احل��ايل  احلك�مي  العمل  اأن  اإىل  نظرا  ال��ربام��ج،  تنفيذ  يف  وال�ضروع 
�ضلل تام منذ مدة .    وكان رئي�ض احلك�مة ي��ضف ال�ضاهد قد دعا اخلمي�ض، اإىل 
“الإ�ضراع بت�ضكيل حك�مة جديدة تت�ضلم مقاليد احلكم وت�ضع على �ضلم اأول�ياتها 
الأو�ضاع  وحت�ضني  ال�ضرورية  الإ�ضالحات  وتنفيذ  العاجلة  القت�ضادية  الق�ضايا 

الجتماعية«.
النه�سة تتم�سك  ..    من جهته، اأكد الناطق الر�ضمي با�ضم حركة النه�ضة، عماد 
اخلمريي، مت�ضك حزبه برئا�ضة احلك�مة، وفق ما يقّره الد�ضت�ر وكذلك اخليار 
الذي اأقره جمل�ض �ض�رى احلركة، وذلك خالل ندوة �ضحفية عقدت اأم�ض اجلمعة، 
خ�ض�ضت لعر�ض ت�ضّ�رها ح�ل عمل برنامج احلك�مة القادمة والذي �ضتتقدم به 

بع�ض ال�زارات و�ضرطي الكفاءة والنزاهة 
اأن هناك قناعة  واأ���ض��اف  اأع�ضائها.     يف 
ت�ضكيلة  ت�����ض��م  ب����اأن  ال��ن��ه�����ض��ة  ح��رك��ة  يف 
احل��ك���م��ة اأو����ض���ع م��ا مي��ك��ن م��ن الطيف 
اإطار ت�ضاركي ل�ضمان حزام  ال�ضيا�ضي يف 
وفق  للحك�مة،  ق���ي  وب��رمل��اين  �ضيا�ضي 
تعبريه.     اأما عن حظ�ظ نيل الت�ضكيلة 

التي �ضتقرتحها احلركة ثقة ن�اب ال�ضعب، فاأكد اخلمريي اأن امل�ؤ�ضرات التي لدى 
اإمكانية كبرية للم�ضادقة عليها، م�ضريا اإىل التزام حزبه  احلركة تفيد باأن هناك 
بت�ضكيل حك�مة يف القريب العاجل وه� الذي جعله ينطلق يف املفاو�ضات مع عديد 
الأطراف، على غرار اأحزاب التيار الدميقراطي وحتيا ت�ن�ض وحركة ال�ضعب والتيار 
ال�ضعبي اجلمه�ري، حتى قبل حل�ل م�عد التكليف الر�ضمي من رئي�ض اجلمه�رية 
املحّدد بتاريخ 13 ن�فمرب.     ي�ضار اإىل اأن حركة ال�ضعب اأكدت على اأنها لن ت�ضارك 
يف حك�مة ترتاأ�ضها اأو ت�ضكلها حركة النه�ضة، واأن احلل البديل ه� حك�مة ترتاأ�ضها 
�ضخ�ضية وطنية جامعة وكف�ؤة تلتقي ح�ل برنامج حمدد ومف�ضل زمنيا وي�ضندها 
يعرف  بات  ما  وهي  وال�ضعبية  وال�ضيا�ضية  الربملانية  احل�ضا�ضيات  من  وا�ضع  طيف 

لدى الراأي العام بحك�مة الرئي�ض.  

املطروحة  الأ�ضماء  وعن  ال�طنية.     واملنظمات  ال�ضيا�ضية  الأط��راف  مع  للت�ضاور 
لرئا�ضة احلك�مة القادمة، قال اخلمريي، اإن رئي�ض احلك�مة القادمة �ضيك�ن من 
اإن  مع  النه�ضة”،  حركة  �ض�رى  جمل�ض  وخيار  الد�ضت�ر  ‘’يقّره  ما  وفق  النه�ضة 
ا�ضم معني �ضابق لأوان��ه، لأن احلركة مل تنطلق يف مناق�ضة الأ�ضماء  احلديث عن 
وخريت اأن تبداأ النقا�ض ح�ل الربنامج والهيكلة من خالل النظر يف اإمكانية دمج 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
كيت�،  ���ض��ان��ت��ي��اغ���،  اأي���ر����ض،  ب�ين�ض     
القراء  مت��ّك��ن   ... لب����از  غ���اي��اك��ي��ل، 
درو�ضهم  م��راج��ع��ة  م���ن  ال���ع���امل  ع���رب 
الالتينية  اأم��ري��ك��ا  يف  اجل��غ��راف��ي��ا  يف 
خالل الأيام القليلة املا�ضية يف اأعقاب 
تهز  التي  والنتخابات  الحتجاجات 
ممار�ضة  يف  ال�ضق�ط  ودون  املنطقة. 
اخل��ل��ط، ���ض��ي��ج��دون ب��ال ���ض��ك، عامال 
م�����ض��رتًك��ا ب���ني ه���ذه ال���ه���زات: رف�ض 
ال��ت��ق�����ض��ف.    ب���دء ب�����ض��ي��ل��ي، املعروفة 
الليربايل،  الق��ت�����ض��ادي  ب��ن��م���ذج��ه��ا 
بين��ضيه  بعد  م��ا  ال�ضيا�ضي  وتناوبها 
واليمني  )الي�ضار  ما  حد  اإىل  الناجح 
منذ  ب�ضال�ضة  ال�ضلطة  على  يتناوبان 
ثالثني عاًما(، ففي غ�ض�ن اأيام قليلة، 
ان��ذار، انتف�ض بلد  فجاأة، ودون �ضابق 
الأنديز �ضد ارتفاع التعريفات العامة 

يعلن  ه�  �ضفة.  نخرتع  ل  نحن  وعلناً..  وينافق..  اجلميع..  ويبتز 
نف�ضه ب�ضفاته احلقيقية فاأنا قمت بعملية ت��ضيف«.

واأ�ضاف الأ�ضد قائاًل: “لن اأت�ضرف بلقاء اإردوغ��ان اأو من ي�ضبهه اأو 
من ميثل نهجه.. لن اأت�ضرف مبثل هذا اللقاء و�ضاأ�ضعر بال�ضمئزاز، 
ولكن امل�ضاعر ن�ضعها جانباً عندما تك�ن هناك م�ضلحة وطنية، اإذا 
كان هناك لقاء �ضيحقق نتائج.. كل ما يحقق م�ضلحة ال�طن ل بد 

من القيام به وهذه مهام الدولة«.
اإل  نتائج  هناك  تك�ن  اأن  لقاء  ح�ضل  اإذا  اأن��ه  اأت���ق��ع  “ل  واأو���ض��ح: 
الأردوغ����اين  ال��رتك��ي  ولأن  للرتكي.  بالن�ضبة  ال��ظ��روف  تغريت  اإذا 
فهي  انتهازية،  وعقيدة  انتهازية  ومنظ�مة  انتهازية  �ضخ�ضية  ه� 
م�ضغ�طة،  تك�ن  عندما  ال��ظ��روف-  تغري  -بح�ضب  نتائج  �ضتحقق 
�ض�ريا.  يف  ف�ضلها  رمب��ا  اأو  اخلارجية  اأو  الداخلية  الظروف  بح�ضب 

•• دم�صق-وكاالت:

رجب  الرتكي  الرئي�ض  الأ�ضد  ب�ضار  ال�ض�ري  الرئي�ض  و�ضف 
اأردوغ����ان  ���ض��د  “ت�ضريحاتي  وق���ال  “ل�ض”  ب��اأن��ه  اأردوغ�����ان  ط��ي��ب 
ب�ضرقة كل ما  الأوىل  الأي��ام  ب��داأ من  وه���  “ل�ض”  م�ضتمرة.. قلت 

يتعلق ب�ض�رية فه� ل�ض، اأنا مل اأ�ضتمه، اأنا اأ�ضفه«.
واأ�ضاف الأ�ضد يف مقابلة مع قناتي ال�ض�رية والإخبارية ال�ض�ريتني 
م�ضانع  ي�����ض��رق  م���ن  ح��ق��ي��ق��ي..  ال������ض��ف  وه����ذا  ���ض��ف��ة  الي�م”هي 
“فاعل خري”؟! ل ت�جد  اأ�ضميه،  م��اذا  اأرا���ض  وحما�ضيل وم���ؤخ��راً 

ت�ضمية اأخرى..«.
وقال: “قبلها يف خطابي يف جمل�ض ال�ضعب قلت اإنه اأزعر �ضيا�ضي، ه� 
ميار�ض هذه الزعرنة ال�ضيا�ضية على اأو�ضع نطاق، يكذب على اجلميع 

عندها رمبا حتقق نتائجها«. وقال:”ولكن.. كيف نلتقي معهم وهم 
حمتل�ن يف عفرين ويف مناطق اأخرى وحتى اإن مل يكن حمتاًل فه� 
يدعم الإرهاب.. يعني ه� عدو عملياً باملنطق ال�طني. هذا �ضحيح. 
لكن الفرق بينه وبني )اإ�ضرائيل( اأن )اإ�ضرائيل( هي دولة ل نعرتف 
ل  الإ�ضرائيلي،  ال�ضعب  ب�ج�د  نعرتف  ل  نحن  وج���ده��ا،  ب�ضرعية 
ي�جد �ضعب اإ�ضرائيلي اإل من عدة قرون قبل امليالد، اأما الآن فهم 
ال�ضعب الرتكي..  اأما  ال�ضعب.  الأر�ض واأخرج�ا  اأت�ا واحتل�ا  �ضتات 
ل.. فه� �ضعب م�ج�د وه� �ضعب جار وي�جد بيننا تاريخ م�ضرتك 
اأم متن�عاً، ل يهم..  اأم جيداً  بغ�ض النظر اإذا كان هذا التاريخ �ضيئاً 
تركيا دول��ة م�ج�دة وه��ي دول��ة ج��ارة واخل��الف على م��ض�ع ل�اء 
اأر�ض  اأر���ض ليجل�ض حمل  ا�ضكندرون يختلف عن جميء �ضعب بال 

و�ضعب..«.

اأملانيا: حتذيرات من خطر الدواع�ض العائدين 
•• برلني-وكاالت:

اأن�ضار  خطر  من  باأملانيا  الداخلية  ال�ض�ؤون  يف  خ��رباء  ح��ذر 
تنظيم داع�ض الأملان العائدين من �ض�ريا.

الدميقراطي  للحزب  الربملانية  الكتلة  رئي�ض  نائب  وطالب 
اأ�ضرع  يف  بالتاأهب  الأملانية  احلك�مة  ت�ماه،  �ضتيفان  احل��ر، 
وقت ممكن للتعامل مع ع�دة حمتملة لأن�ضار داع�ض الأملان 

الذين وقع�ا بالأ�ضر ب�ضمال �ضرق �ض�ريا.
)د.ب.اأ(  الأملانية  الأنباء  ل�كالة  ت�ضريحات  يف  ت�ماه  وق��ال 
اأن  الأملانية  للحك�مة  ينبغي  “ل  اإن��ه  اجلمعة  اأم�ض  ُن�ضرت 
متثيل  حالياً  لديها  لي�ض  اأن��ه  حجة  وراء  الآن  بعد  تختبئ 
اأن هناك يف النهاية “عالقات  م��ضحاً  قن�ضلي يف �ض�ريا”، 

واقعية” باحلك�مة املحلية لالأكراد.

الأ�ضد ي�ضف اأردوغان بالل�ض

النه�ضة تعر�ض م�قفها

الطب�بي يدع� لال�ضراع

منظ�ر  امل����دع�����/زاه����د  ف��ق��د 
باك�ضتان   ، اح���م���د  م���ن���ظ����ر 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج�����از ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   )0712651BR(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�ضفارة الباك�ضتانية او اقرب 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان ج�از �ضفر

ف������ق������د امل�����������دع������������/ ع����ال����ي����ه 
ع�����ب�����دال�����ل�����ط�����ي�����ف �����ض����ري����ف 
ال�����������ض������دان   ، ع����ل����ي  حم����م����د 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج�����از ���ض��ف��ره رقم 
03827442P(يرجى  (
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ال�ض�دانية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان ج�از �ضفر
ف����ق����د امل����دع�����/ع����ب����دال����غ����ف����ار 
باك�ضتان   ، اح���م���د  م���ن���ظ����ر  
اجل��ن�����ض��ي��ة ج������از ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   )4186331BW(
ت�ضليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�ضفارة الباك�ضتانية او اقرب 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان ج�از �ضفر

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
 ي���ع���ل���ن ال�������ض���ي���د/ ح�������ض���ن اأح���م���د
ع���ن فقدان امل����رزوق����ي   اب���راه���ي���م 
������ض�����ه�����ادة اأ������ض�����ه�����م ��������ض�������ادرة عن 
ال��ع��ق��اري��ة بالرقم  ���ض��رك��ة م��ن��ازل 
405333 بعدد )4400000( 
 401658 رق���م  و���ض��ه��ادة  ���ض��ه��م 
على  �ضهم   )1000000( بعدد 
الرقم  على  الإت�ضال  يجدها  من 

0508199930
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عربي ودويل

م��ضك�  تفّرد  ينط�ي  املعار�ضة،  اىل  بالن�ضبة  للعامل«.  د�ضت�رية  وثيقة  وتقدم 
النظام لالنخراط يف  “دفعها  اإيجابية جتّلت عرب  ال�ض�ري على  بامللف  تقريباً 
وفق العري�ضي. وتبدو املعار�ضة  العملية ال�ضيا�ضية بعدما كان يرف�ض ذلك”، 
ك�نه  الد�ضت�ر،  ح���ل  للتفاو�ض  م�ضطرة  الأ���ض��د،  بتنحي  مت�ضكت  لطاملا  التي 
اخليار ال�حيد املتاح حالياً بعد �ضن�ات النزاع الدامية واملدمرة التي اأوقعت اأكرث 
من 370 األف قتيل ومل تتمكن خاللها املعار�ضة من حتقيق اي اإجناز �ضيا�ضي. 
ونقل وفد من املعار�ضة التقى الثالثاء نائب وزير اخلارجية الرو�ضي �ضريغي 
فري�ضينني وامل�فد الرئا�ضي الرو�ضي األك�ضندر لفرنتييف يف ال�ضفارة الرو�ضية 
ويرى  تف�ضل«.  باأن  العملية  لهذه  ت�ضمح  “لن  م��ضك�  اأن  تاأكيدهما  يف جنيف، 
الباحث والأ�ضتاذ اجلامعي فابري�ض بالن�ض يف جميء وزير اخلارجية الرو�ضي 
والرتكي  الإي����راين  ون��ظ��ريي��ه  ب��ي��در���ض���ن  للقاء  جنيف  اإىل  لف���روف  �ضريغي 

“ر�ضالة �ضريحة للغاية مفادها اأن عملية جنيف باتت مرادفة الي�م لرو�ضيا«.

لتعيد بذلك ب��ضلة املفاو�ضات جمدداً اإىل جنيف. ويرى راماين اأنه رغم تاأكيد 
بقيادة وملكية  تك�ن  اأن  الد�ضت�ر يجب  ال�ضالم ح�ل  “حمادثات  اأن  بيدر�ض�ن 
العملية تظهر  املمار�ضة  اأن  اإل  الد�ضت�ر،  للت�ضديق على  �ض�رية ك�ضرط م�ضبق 
اأنها عملية د�ضت�رية تق�دها رو�ضيا«. واأقّر الرئي�ض ب�ضار الأ�ضد يف مقابلة بثها 
�ض�ت�ضي..  من  جزء  ه�  يح�ضل  ما  “كل  اأن  اخلمي�ض  ليل  الر�ضمي  التلفزي�ن 
ومرجعيته هي �ض�ت�ضي”، م��ضحاً اأن متثيل الأمم املتحدة “يعطيها بعداً اأممياً 
�ض�ت�ضي. جنيف  اأن تدخل جنيف على  يعني  وه��ذا كان �ضرورياً، ولكن هذا ل 
داعميها  وفقدت  ق�تها  ت�ضّتت  التي  ال�ض�رية  املعار�ضة  وت��درك  غري م�ج�دة«. 
غرب(  )�ضمال  اإدل���ب  يف  ف�ضائل  على  امل��ي��دان  يف  وج���ده��ا  ويقت�ضر  ال��دول��ي��ني 
“مفتاح  اأن رو�ضيا وحدها مت�ضك  واأخرى م�الية لأنقرة يف املناطق ال�ضمالية، 
لفران�ض  العري�ضي  يحيى  الد�ضت�رية  اللجنة  وع�ض�  املعار�ض  ويق�ل  احل��ل«. 
�ضيا�ضياً  تنجز  ب��اأن  الي�م  رو�ضيا  ترغب  ع�ضكرياً،  نف�ضها  اأثبتت  “بعدما  بر�ض 

اإخفاق  “اأي خرق قد حتققه بعد  الد�ضت�رية. وي�ضيف  اللجنة  فكرة ت�ضكيل” 
اإىل حّد كبري«.  يعّزز مكانتها  اأن  �ضاأنه  ال�ضابقة من  والت�ض�يات  ج�لت جنيف 
وف�ضلت ج�لت تفاو�ض قادتها الأمم املتحدة خالل ال�ضن�ات املا�ضية يف اإحراز 
تقدم على �ضعيد حل الأزمة ال�ض�رية، جراء تباين وجهات النظر بني الطرفني 
اإزاء م�ضري الرئي�ض ب�ضار الأ�ضد. ومتكنت م��ضك� منذ بدء تدخلها  وخ�ض��ضاً 
الع�ضكري يف �ض�ريا يف نهاية اأيل�ل-�ضبتمرب 2015 من تغيري م�ازين الق�ى 
ع�ضكرياً يف امليدان ل�ضالح دم�ضق. ومل ترتدد منذ بدء النزاع يف ا�ضتخدام حق 
النق�ض يف جمل�ض الأمن لتعطيل اأي قرار ي�ضّر بدم�ضق اأو يدينها. بعد اأقل من 
عامني، اأطلقت م��ضك� م�ضار حمادثات اأ�ضتانا الذي ما لبث اأن طغى على م�ضار 
جنيف. واقرتحت مطلع العام 2018 خالل م�ؤمتر جمع ممثلني عن النظام 
د�ضت�ري.  “اإ�ضالح”  ل�ضياغة  د�ضت�رية  جلنة  ت�ضكيل  �ض�ت�ضي،  يف  واملعار�ضة 
وتلقفت الأمم املتحدة القرتاح، واأبدت ا�ضتعدادها لقيادة جه�د ت�ضكيل اللجنة 

•• جنيف-اأ ف ب:

بعدما فر�ضت نف�ضها ق�ة ع�ضكرية رئي�ضة يف امليدان، تكّر�ض رو�ضيا دورها الي�م 
كالعب حم�ري يق�د م�ضاعي الت��ضل اإىل ت�ض�ية �ضيا�ضية من �ضاأنها اأن تر�ضم 
يف  املتحدة  الأمم  مقر  يف  الأرب��ع��اء  وافتتحت  احل��رب.  بعد  ما  �ض�ريا  م�ضتقبل 
جنيف اأعمال اللجنة الد�ضت�رية ال�ض�رية التي انبثقت فكرة ت�ضكيلها عن م�ؤمتر 
اإطار  2018، يف  العام  ال�ض�ري، مطلع  النظام  اأبرز داعمي  ا�ضت�ضافته رو�ضيا، 
حمادثات اآ�ضتانا التي رعتها م��ضك� مع اإيران، حليفة النظام، واأنقرة الداعمة 
دبل�ما�ضييها  باإيفاد  لعملها  اللجنة  بدء  رو�ضيا  وا�ضتبقت  اإج��م��اًل.  للمعار�ضة 
باجلملة اإىل جنيف حيث عقدوا لقاءات مك�كية مع وفدي احلك�مة واملعار�ضة، 
ومع املبع�ث الدويل اخلا�ض اإىل �ض�ريا غري بيدر�ض�ن. ويق�ل الباحث �ضام�يل 
قادت  كما  الد�ضت�ري  امل�ضار  الي�م  رو�ضيا  “ت�ّجه  بر�ض  فران�ض  ل�كالة  رام��اين 

بعد تكري�ض ح�ض�رها يف امليدان .. رو�ضيا تق�د م�ضاعي ت�ض�ية �ضيا�ضية للنزاع ال�ض�ري

   اعتمد جمل�ض الن�اب، حتت هيمنة 
باأغلبية  القرار  هذا  الدميقراطيني، 
 196 م��ق��اب��ل  م����ؤي���ًدا  ���ض���ًت��ا   232
���ض���ًت��ا، ح��ي��ث ات��ب��ع ال���ن����اب اإىل حد 
يعني  وه���ذا  ح��زب��ه��م.  تعليمات  كبري 
ال��ث��ان��ي��ة من  امل��رح��ل��ة  ال���دخ����ل اىل 
عقدت  �ضبتمرب،   24 منذ  التحقيق. 
جل�ضات  يف  ال�ضه�د  ا�ضتماع  جل�ضات 
مغلقة اأمام جلان جمل�ض الن�اب، ويف 
ال�ضتماع  �ضيك�ن  املقبلة،  الأ���ض��اب��ي��ع 
الأمريكيني  باإمكان  و�ضيك�ن  علنًيا، 

�ضماع ال�ضه�د الرئي�ضيني.
    ومع هذا الت�ض�يت، هذه هي املرة 
الأوىل، منذ بداية التحقيق يف نهاية 
الغرفة  ف��ي��ه��ا  ت���ب���ّت  ال���ت���ي  ���ض��ب��ت��م��رب، 
باإجراء  ت��ت��ع��ل��ق  م�����ض��األ��ة  يف  ب��اأك��م��ل��ه��ا 
الإقالة. وح�ضب الق�اعد، �ضيتم ن�ضر 
و�ضيتمكن  املغلقة،  اجلل�ضات  حما�ضر 
ال�ضه�د  ا�ضتدعاء  م��ن  اجلمه�ري�ن 
-و�ضيك�ن  م��ع��ي��ن��ة  ظ����روف  ظ���ل  -يف 
يف  امل�ضاركة  الرئي�ض  حمامي  باإمكان 

جزء من جل�ضات ال�ضتماع.

الدميقراطيون واثقون
زع���ي���م���ة  ب����ي����ل����������ض����ي،  ن����ان���������ض����ي     
الن�اب،  جمل�ض  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
ق������اوم������ت م������ن ق����ب����ل ت���ن���ظ���ي���م ه����ذا 
ال��ت�����ض���ي��ت، وه���� اأم����ر غ��ري مطل�ب 
الن�اب.  اأو جمل�ض  الد�ضت�ر  مب�جب 
املعتدل�ن  ال��دمي��ق��راط��ي���ن  ويخ�ضى 
ردة ف��ع��ل ���ض��ل��ب��ي��ة م���ن ن��اخ��ب��ي��ه��م، ال 
اإن  يق�ل�ن  ال��ذي��ن  اجلمه�ريني،  ان 
حتقيقا بدون ت�ض�يت ه� غري �ضرعي، 
دف���ع����ا ك��ث��ريا ب��ه��ذا الجت�����اه، بهدف 
الدميقراطيني  ال����ن�����اب  م��ه��اج��م��ة 

ال�ضعاف.
�ضهر  بعد  بيل��ضي،  نان�ضي  ر���ض���خ     
م�����ن ال���ت���ح���ق���ي���ق، ع����الم����ة ع���ل���ى اأن 
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني اأدل�����ة ك��اف��ي��ة تدعم 
ق�������ض���ي���ت���ه���م، ومت���ك���ن���ه���م م�����ن اإق����ن����اع 
القالة.  اإج������راء  ب�����ض���اب  اجل��م��ه���ر 
رئي�ًضا  ت�ض�ر  جمعناها  التي  “الأدلة 
با�ضتخدام  �ضلطته  ا���ض��ت��غ��الل  اأ����ض���اء 
لل�ضغط  ل��ل��ح��ك���م��ة  م��ت��ع��ددة  اأدوات 

على حك�مة اأجنبية وحتري�ضها على 
جاء   ،”2020 انتخابات  التدخل يف 

يف بيان اأع�ضاء اللجنة.

حقائق �ساحقة
    بداأ التحقيق يف اأعقاب �ضك�ى ملبّلغ 
دونالد  اأج��راه��ا  هاتفية  حمادثة  عن 
ت����رام����ب ون����ظ����ريه الأوك�����������راين هذا 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ض  ط��ل��ب  ال�����ض��ي��ف. 
التحقيق  زيلين�ضكي  ف�ل�دميري  من 
ح�ل اأحد مناف�ضيه ال�ضيا�ضيني، وعن 
انتخابات عام 2016. ومنذئذ، جمع 
الدميقراطي�ن �ضهادات من اأكرث من 
�ضابقني، يف  اأع�ضاء  اأو  اأع�ضاء،  ع�ضرة 
الإدارة. قلة منهم دافع�ا عن الرئي�ض، 

واأبلغ معظمهم عن حقائق دامغة:
-   واح����دة م��ن اأه���م ال�����ض��ه��ادات هذا 
اللفتنانت  م����ن  ج������اءت  الأ�����ض����ب�����ع، 
ك����ل����ن���ي���ل األ���ك�������ض���ن���در ف���ي���ن���دم���ان ، 
يف  الأوك�����راين  ال�����ض��اأن  يف  املتخ�ض�ض 
وفيندمان،  الق�مي.   الأم��ن  جمل�ض 

ال�حيد،  ال�����ض��خ�����ض  ه����  الآن،  ح��ت��ى 
الذي  مقابلتهم،  مت��ت  م��ن  ب��ني  م��ن 
الهاتفية  املكاملة  اإىل  مبا�ضرة  ا�ضتمع 

ال�ضهرية. 
   ووف����ًق����ا ل��ت��ق��اري��ر اإع���الم���ي���ة، اأك���د 
الهاتفية  املحادثة  حمت�ى  فيندمان 
والتي طلب  ي�لي�   25 التي متت يف 
الأوكراين  نظريه  من  الرئي�ض  فيها 
ال�ضابق  الرئي�ض  نائب  م��ع  التحقيق 
ج��� ب��اي��دن واب��ن��ه ه��ان��رت، ال���ذي كان 
طاقة  ���ض��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����ض��� 

اأوكرانية م�ضب�هة.
    ك��م��ا ط��ل��ب دون����ال����د ت���رام���ب من 
خدمة”  ل���ه  “يقدم  اأن  زي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي 
م�ؤامرة. وهذه  واأن يحقق يف نظرية 
الأخرية، خيالية متاًما، ت�ضري اإىل اأن 
اخ��رتق كمبي�تر  م��ن  لي�ض�ا  ال��رو���ض 
احلملة  خ��الل  الدميقراطي  احل��زب 
قالت  ك��م��ا   ،2016 ل��ع��ام  ال��رئ��ا���ض��ي��ة 
قرا�ضنة  وامن��ا  ال�ضتخبارات،  اأجهزة 
اأوك��ران��ي��ا ب��غ��اي��ة ت���ج��ي��ه التهام  م��ن 

الت�ضال  وق���ب���ل  اأ����ض���ه���ر،  وط��ي��ل��ة     
ي���ل��ي���، دف���ع رئي�ض   25 ال��ه��ات��ف��ي يف 
ال�����ض��اب��ق احلك�مة  ن��ي���ي���رك  ب��ل��دي��ة 
تهم  معل�مات  اإيجاد  اإىل  الأوكرانية 
ال�ليات  �ضفري  وق���ال  ب��اي��دن.  هنرت 
امل��ت��ح��دة ل��دى الحت���اد الأوروب�����ي، اإن 
طلب�ا  وم�ضت�ضاريه  ت��رام��ب  دون��ال��د 

منه التن�ضيق مع املحامي.
   وقالت ال�ضفرية الأمريكية ال�ضابقة 
ي�فان�فيت�ض،  م���اري  اأوك��ران��ي��ا  ل��دى 

اإنها ُطردت بعد انتقاد ج�لياين. 
  ووفق اأحد املقربني منه، فقد اأعرب 
ج�ن ب�لت�ن، م�ضت�ضار الأمن الق�مي 
ت�ضرفات  اإزاء  ق��ل��ق��ه  ع���ن  ال�����ض��اب��ق، 
روبرت  ال�ضه�د  ذك��ر  كما  ج���ل��ي��اين. 
�ضابق  ب���رمل���اين  وه�����  ل��ي��ف��ي��ن��غ�����ض��ت���ن، 
كل  فعل  ال��ذي  ل�بيي�ضت،  اإىل  حت���ل 

�ضيء لت�ض�يه ماري ي�فان�فيت�ض.

الت�سويت قبل عيد امليالد؟
   وب��ال��ن��ظ��ر اإىل اأدل����ة الدان�����ة، يجب 

اأن ت�����ض���ت ال��غ��رف��ة ع��ل��ى الإق���ال���ة يف 
الأ���ض��اب��ي��ع امل��ق��ب��ل��ة. وب��ال��ت��اأك��ي��د، ف�ضل 
ال��دمي��ق��راط��ي���ن يف احل�����ض���ل على 
امل�ض�ؤولني  ك��ب��ار  ج��م��ي��ع  م���ن  ���ض��ه��ادة 
فقد  ي���ري���دون���ه���ا.  ال���ت���ي  الإدارة  يف 
رف�������ض ال���ب���ع�������ض، حت����ت ���ض��غ��ط من 
اللجان  اأم���ام  امل��ث���ل  الأب��ي�����ض،  البيت 
لكن  ال������ض�����ت�����دع�����اء.  اأوام������������ر  رغ�������م 
الدميقراطيني قرروا عدم انتظار ان 
المتثال، لأن  الق�ضاء على  يجربهم 
وقتا  ت�ضتغرق  الإج�����راءات  تلك  مثل 
جل�ضات  م�ا�ضلة  واخ���ت���اروا  ط���ي��ال، 
ب�لت�ن،  ج�ن  من  وطلب�ا  ال�ضتماع، 
ال�ضابق،  ال��ق���م��ي  الأم�����ن  م�����ض��ت�����ض��ار 
الإدلء ب�ضهاداته الأ�ضب�ع املقبل، ومن 

غري املرجح اأن يقبل.
ال�ضتماع  ج��ل�����ض��ات  ت��ب��داأ  اأن  ي��ج��ب     
عندما  ن���ف��م��رب،   12 ب��ع��د  ال��ع��ل��ن��ي��ة 
جديدة.  دورة  يف  ال��ك���ن��غ��ر���ض  ي��ع���د 
الن�اب  جم��ل�����ض  ي�����ض���ت  اأن  ومي��ك��ن 
ع���ل���ى الإق�����ال�����ة ق���ب���ل ع���ي���د امل����ي����الد؟ 

األك�ضاندر  ي�����ؤك����د  مل  ل�����ل�����رو������ض.    
فح�ضب،  املحادثة  حمت�ى  فيندمان 
الأبي�ض  ال���ب���ي���ت  ن�������ض  اإن  ق�����ال  ب����ل 
ي��ح��ت���ي ع��ل��ى اإغ���ف���الت ك��ب��رية، منها 
ذكر ترامب لت�ضجيالت يتحدث فيها 
ج���� ب���اي���دن ع���ن ف�����ض��اد، وح��ق��ي��ق��ة اأن 
ا�ضم  ب��ض�ح  ذكر  زيلين�ضكي  الرئي�ض 
قد  الأب��ي�����ض  البيت  وك���ان  ب�ري�ضما. 
اأقر باأن الن�ض مل ين�ضر ب�ضكل م��ّضع.   
اأن����ه م���ن اخل���ط���اأ مطالبة  »اع��ت��ق��دت 
حك�مة اأجنبية بالتحقيق مع م�اطن 
اأم���ري���ك���ي، وك��ن��ت ق��ل��ًق��ا ب�����ض��اأن الآث����ار 
املرتتبة على دعم احلك�مة الأمريكية 
�ضرح فيندمان. وقد نبه  لأوكرانيا”، 
جمل�ض  وحمامي  روؤ�ضاءه  مرات  عدة 

الأمن الق�مي.
التي مت  وال�ضهادات  لل�ثائق  وفقا    -
على  ت��رام��ب  دون��ال��د  �ضغط  جمعها، 
ال�ضغ�ط  وكانت  الأوك���راين.  نظريه 
متعددة وخمتلفة. ويف �ضهادة �ضاحقة، 
بيل  كييف  يف  الأمريكي  ال�ضفري  قال 

لن  ب��اأن��ه  زيلين�ضكي  اأب��ل��غ  اإن��ه  تايل�ر، 
اإىل  ر�ضمية  زي����ارة  يف  ا�ضتقباله  ي��ت��م 
اإذا وافق علًنا على  البيت الأبي�ض اإل 

فتح حتقيق ب�ري�ضما. 
   وت�����ض��اع��دت ال�����ض��غ���ط ع��ن��دم��ا مت 
بقيمة  الع�ضكرية  امل�����ض��اع��دات  حجب 
391 ملي�ن دولر هذا ال�ضيف بناًء 
على حتري�ض من دونالد ترامب، اأكد 
العديد من �ضه�د العيان. يف النهاية، 
خالل حمادثة هاتفية، اأعرب الرئي�ض 
الأوك�������راين ل���رتام���ب ع���ن رغ��ب��ت��ه يف 
دونالد  ورّد  جافيلني،  �ض�اريخ  �ضراء 
“يل م��ن��ك خدمة”  ب�����ض���ؤال��ه  ت��رام��ب 
-يف هذه احلالة، التحقيق يف اخرتاق 

القر�ضنة.
ال�ضه�د:  ج��م��ي��ع  ي����ؤك���د  اأخ��������رًيا،    -
لل�ليات  الأوك��ران��ي��ة  ال�ضيا�ضة  كانت 
امل��ت��ح��دة ت��ق���ده��ا اإىل ح��د ك��ب��ري ن�ع 
من “وزارة الظل اخلارجية” برئا�ضة 
ال�ضخ�ضي  املحامي  ج�لياين،  رودي 

لرتامب، الذي ل وظيفة ر�ضمية له.

لأنهم  ذل��ك،  الدميقراطي�ن  وي��اأم��ل 
بداية  نهائيا قبل  امللف  يريدون غلق 
النتخابات التمهيدية، والتي تبداأ يف 

فرباير.
ال�ضي�خ،  جمل�ض  اإىل  بالن�ضبة  اأم��ا     
الأغلبية،  اجلمه�ري�ن  ي�ضكل  حيث 
الغم��ض �ضيد امل�قف... هل �ضيختار 
ال�����ض��ي���خ حماكمة  اأع�������ض���اء جم��ل�����ض 
وقتهم؟  كامل  �ضياأخذون  اأم  عاجلة، 
�ضيتخل�ن  اجل���م���ه����ري���ني  م���ن  وك����م 
ع��ن ت���رام���ب؟ اأع����رب 15 م��ن��ه��م عن 
الرئي�ض،  ت�ضرفات  على  حتفظاتهم 
غري ان معظمهم ينحني امام ط�فان 
ال�ضهادات التي تدينه. ويتطلب الأمر 
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�ضينات�را جمه�ريا-لإقالته.

»مطاردة ال�ساحرات«
اأن البيت الأبي�ض     يف الثناء، يبدو 
غري قادر على ت�ضكيل دفاع متما�ضك. 
كعادته،  ت����رام����ب،  دون����ال����د  وي���ع���م���ل 
را�ضه  ل����ه  ي���ق����ل  ومب�����ا  ب���ال���غ���ري���زة، 
وم���زاج���ه، وه���ي يف م��ث��ل ه���ذه احلالة 
فكرة  لي�ضت  ق��ان���ن��ي��ا،  ج���دا  امل��ع��ق��دة 
جيدة. وقد اأو�ضح ل�ضحفيني اأنه ه� 
لدي  “لي�ض  وق��ال  املعركة.  يق�د  من 
اأنا  يتحدث عن فريق...  الكل  فريق، 

الفريق، مل اأفعل اأي �ضيء خطاأ«.
   وتتلخ�ض ا�ضرتاتيجيته الت�ضالية 
يف تكرار اأن املكاملة الهاتفية ال�ضهرية 
مع الرئي�ض الأوكراين كانت “�ضليمة 
ويف تقدمي نف�ضه ك�ضحية  ومثالية”، 
ميّرغ  بينما  ال�ضاحرات”،  “مطاردة 
املطالب�ن  اإدارت����ه  اأع�����ض��اء  ال���ح��ل  يف 
عدد  “كم  ب�����ض��ه��ادت��ه��م...  ب��������الإدلء 
امل��ن��اه�����ض��ني ل���رتام���ب ���ض��ُي�����ض��م��ح لهم 
بالإدلء ب�ضهادتهم على مكاملة هاتفية 

منا�ضبة متاًما؟، قال يف تغريدة.
من�ضقة،  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  غ��ي��اب  ويف     
الك�نغر�ض  يف  اجل���م���ه����ري����ن  ي��ج��د 
م�ضاد  ه����ج�����م  لإي������ج������اد  ����ض���ع����ب���ة 
و�ضعهم  يف  م��ا  ك��ل  فعل�ا  لقد  ف��ع��ال. 
الذي اعتربوه غري  الإج��راء  لت�ض�يه 
واتهم�ا  الت�ض�يت،  غياب  يف  قان�ين 
�ضرية  يف  ب��ال��ع��م��ل  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
م��ط��ل��ق��ة. وه���ي ح��ج��ج ك���اذب���ة مب���ا اأن 
ن�ابا جمه�ريني ي�ضارك�ن يف اللجان 
التي اأجرت جل�ضات ال�ضتماع املغلقة، 
وان الت�ض�يت لي�ض اإلزامًيا. ت�ض�يت 
من  اأ�ض�اتهم  بّحت  اأن  بعد  يق�ل�ن، 
اج��ل��ه، ي��ق���ل���ن، اإن���ه ج���اء ب��ع��د ف�ات 
منحاز  برمته  الإج����راء  واأن  الأوان، 

وغري عادل.
   يف الأثناء، اأطلق فريق حملة دونالد 
ت���رام���ب ���ض��ري��ط ف��ي��دي��� و���ض��ف فيه 
و”مزحة”  “احتيال”  ب��اأن��ه  ال��ع��زل 
اأ����ض���خ���ا����ض  ق���ب���ل  م�����ن  و”هراء”، 
“الدميقراطي�ن  جم�����ه������ل�����ني. 
�ضناديق  ن���ت���ائ���ج  ق���ل���ب  ي����ح����اول�����ن 
“دونالد ترامب رئي�ض  القرتاع”... 

يق�ل�ن.  ممتاز”، 
   ان معركة الراأي العام يف بدايتها.

عن لوبوان

الدميقراطيون يتعجلون الفرح:

اإقالة دونالد ترامب: خط�ة اأخرى حا�ضمة...!
وفق الوثائق وال�سهادات، �سغط دونالد ترامب على نظريه الأوكراين، وكانت ال�سغوط متعددة وخمتلفة

�ضتبداأ جل�ضات ال�ضتماع العلنية بعد 12 ن�فمرب، ويبدو 
اأن البيت الأبي�ض غري قادر على ت�ض�كيل دفاع متما�ض�ك

ر�ض�خ نان�ضي بيل��ضي عالمة على اأن الدميقراطيني 
ميلك�ن اأدلة كافية تدعمهم ومتكنهم من اإقناع اجلمه�ر 

نان�ضي بيل��ضي... ت�ضريع �ضاعة احل�ضمفيتمان... اخطر ال�ضهادات ترامب وزيلين�ضكي... ال�رطة

ال�ضفري المريكي �ضاهد على املقاي�ضةرودي ج�لياين �ضيد امللف الوكراين يف الظل

اأهم ال�سهادات جاءت على ل�سان فيندمان، وهو من 
بني الذين ا�سـتمعوا مبا�ســرة اإىل املكاملة ال�سـهرية

يريد الدميقراطي�ن غلق امللف نهائيا قبل بداية 
النتخ�اب��ات التمهيدي��ة، التي تب��داأ يف فرباي�ر

 يف غياب ا�سرتاتيجية من�سقة، يجد اجلمهوريون 
يف الكونغر�ض �سعوبــة لبلورة هجــوم م�سـاد فعال

ـــون  ـــي ـــراط ـــق ـــدمي ال
ــى  ــل ـــون ع ـــم ـــم ـــس ـــ� م
ــق.  ــس ــ� ــن ــع ال ــري ــس ــ� ت
النواب  جمل�ض  وافق 
اخلمي�ض،  الأمريكي، 
على التحقيق و�سول 
اىل اإجراء له مفعول 
القنبلة، عزل دونالد 
ترامب، خطوة تدفع 
مرحلة  اإىل  بامللف 

علنية جديدة.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

هذه هي خط�ط الد�ضت�ر ال�ض�ري والتعديالت املقرتحة   •• دم�صق-اأ ف ب:

بالت�ضاوي  150 ع�ض�اً ميثل�ن  امل�ؤلفة من  ال�ض�رية  الد�ضت�رية  اللجنة  با�ضرت 
الأمم  مقر  يف  اخلمي�ض  اجتماعاتها  اأوىل  امل��دين،  واملجتمع  واملعار�ضة  احلك�مة 
املتحدة يف جنيف، بهدف القيام مبراجعة د�ضت�رية. وي�ضكل د�ضت�ر العام 2012 

الأ�ضا�ض الذي �ضتنطلق منه النقا�ضات، فما هي اأبرز عناوينه؟
اأقّر ال�ض�ري�ن الد�ضت�ر احلايل مب�جب ا�ضتفتاء �ضعبي يف �ضباط-فرباير 2012 
امل�ضب�قة  لتهدئة الحتجاجات غري  اإ�ضالحات هدفت  اإطار  ال�ضلطات يف  قدمته 

التي اندلعت �ضدها يف منت�ضف اآذار-مار�ض 2011 قبل اأن تتح�ل نزاعاَ دامياً.
واأعلن معار�ض�ن يف الداخل واخلارج مقاطعة ال�ضتفتاء ب�ضبب القمع الذي كانت 
حلزب  القيادي  ال��دور  الد�ضت�ر  واألغى  اآن���ذاك.  ال�ضعبية  النتفا�ضة  له  تتعر�ض 
مادة  وح��ّل��ت   ،1963 ع��ام  منذ  ال��ب��الد  يحكم  ال��ذي  ال���ض��رتاك��ي  العربي  البعث 

فيما اعتربته وا�ضنطن التي دعت يف اأول �ضن�ات  اآنذاك اأنه “خط�ة اإىل الأمام”، 
ت�ضريعية  انتخابات  واأجريت  لل�ضخرية«.  “مثرياً  الأ�ضد،  ب�ضار  رحيل  اإىل  النزاع 
من  مر�ضحني  اأم��ام  الأوىل  للمرة  خاللها  الرت�ضيح  ب��اب  فتح   ،2012 العام  يف 
اأحزاب غري حزب البعث. لكن الغالبية العظمى من الن�اب ال�250 الذين فازوا 
ب�لية مدتها اأربع �ضن�ات كان�ا من حزب البعث. وو�ضف معار�ض�ن ودول غربية 
“انتخابات  اأول  ج��رت   ،2014 حزيران-ي�ني�  يف  “مهزلة«.  باأنها  النتخابات 
واأغلق  احل��ايل.  الرئي�ض  بينهم  مر�ضحني  ثالثة  اإليها  تقدم  تعددية”  رئا�ضية 
القان�ن الذي مّتت على اأ�ضا�ضه الباب عملياً على تر�ضح اأي من املعار�ضني املقيمني 
خالل  مت�ا�ضل  ب�ضكل  �ض�ريا  يف  مقيماً  املر�ضح  يك�ن  اأن  ا�ضرتط  اإذ  اخل��ارج،  يف 
الأع�ام الع�ضرة الأخرية قبل النتخابات. �ضكل مطلب رحيل الأ�ضد عن ال�ضلطة 
اأ�ضا�ضياً للمعار�ضة والدول الداعمة لها خالل ج�لت التفاو�ض ال�ضابقة  مطلباً 

برعاية الأمم املتحدة يف جنيف، وه� ما رف�ضت دم�ضق جمرد طرحه.

الأ�ضد  يعّد   ،2012 د�ضت�ر  ومب�جب  الرئا�ضة.  بت�يل  احلايل  للرئي�ض  لل�ضماح 
رئي�ض جمل�ض الق�ضاء الأعلى، وميكن له اأن يقرتح الق�انني والت�ضريعات. واأكد 
الد�ضت�ر احرتام الأديان، لكنه حظر “مبا�ضرة اأي ن�ضاط �ضيا�ضي اأو قيام اأحزاب 
اأو  اأو قبلي اأو مناطقي اأو فئ�ي  اأ�ضا�ض ديني اأو طائفي  اأو جتمعات �ضيا�ضية على 
ما يغلق الباب عمليا اأمام جماعة الإخ�ان امل�ضلمني املحظ�رة والأحزاب  مهني”، 
او مذهبي واحد.  اإتني  ال�ضيا�ضي كمجم�عات من ل�ن  العمل  الكردية مبمار�ضة 
اأبقى  ب�ضيء جديد. وقد  ي��اأت  الد�ضت�ر مل  اأن  اآن��ذاك  قال حق�قي�ن ومعار�ض�ن 
الد�ضت�ر على ال�ضلطات الكاملة لرئي�ض اجلمه�رية ل بل مكّنه من ال�ضيطرة على 
رد فعل دويل  اأول  دم�ضق، يف  واعتربت م��ضك�، حليفة  التنفيذية.  ال�ضلطات  كل 

ت على “التعددية ال�ضيا�ضية” حمل املادة الثامنة التي ت�ضدد على دور احلزب  ن�ضّ
“القائد يف الدولة واملجتمع«.

وبعدما كان تر�ضيح الرئي�ض مب�جب د�ضت�ر 1973 يح�ضل من جمل�ض ال�ضعب 
د�ضت�ر  ن�ض  عليه،  امل���اط��ن��ني  ا�ضتفتاء  ي��ت��ّم  البعث  ح��زب  م��ن  اق���رتاح  على  ب��ن��اء 
اأع���ام، على األ  2012 على اأن ُينتخب الرئي�ض من ال�ضعب مبا�ضرة، ملدة �ضبعة 
احت�ضاب  ب��دء  الد�ضت�ر  وح��ّدد  تالية«.  واح��دة  “ل�لية  اإل  انتخابه  اإع���ادة  يج�ز 
الأ�ضد اىل احلكم ل�لية  ب�ضار  اأع��ادت  التي   2014 العام  انتخابات  بعد  ال�لية 
وفاة  تال  د�ضت�ري  تعديل  ك��ان  بعدما  عاماً،   40 اإىل  الرت�ّضح  �ضّن  ورف��ع  ثالثة. 
�ضنة   34 اإىل  العمر  خّف�ض   ،2000 ال��ع��ام  يف  الأ���ض��د  حافظ  ال�ضابق  الرئي�ض 
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ويتعني  الأغلبية.  �ضالفيني  ح�ل 
اأن ينظر  الد�ضت�ري  املجل�ض  على 
يف ط��ل��ب ال���ض��ت��ف��ت��اء ه����ذا، الذي 
�ضاغته خم�ض مناطق ذات اأغلبية 
ميينية، والذي قد يعتربه مقب�ًل 

اأم ل.
   يف ك��ل الح�����ال، حتى يف حالة 
وج����د ���ض���ء اأخ�����ض��ر م��ن املجل�ض 
قبل  م��ن  والت�ض�يت  ال��د���ض��ت���ري 
الإيطاليني يف هذا الجتاه، لي�ض 
ف��اإن هذا   ،2020 ع��ام  ربيع  قبل 
املتمثلة  التقنية  امل�ضاكل  يحل  ل 
مع  النتخابي  القان�ن  تكييف  يف 

برملان بعدد ن�اب و�ضي�خ اأقل.
   م��ن جهة اخ���رى، ف���اإن البع�ض 
الإ�ضالح  عن  الرا�ضني  ع��دم  من 
ال���د����ض���ت����ري ال�����ذي مت ت��ب��ن��ي��ه يف 
اأ�ضهر  ث���الث���ة  ام��ام��ه��م  اأك���ت����ب���ر، 
ملحاولة  ت�قيع  األ��ف   500 جلمع 
اإطالق ا�ضتفتاء يثّبت تقلي�ض عدد 
تتم  ذل��ك  ت��ع��ّذر  واإذا  الربملانيني، 
الإ����ض���الح. وحتى  امل�����ض��ادق��ة على 
يف  الفر�ضية  ه��ذه  ا�ضتبعاد  مت  اإذا 
النهاية، يبقى الت�ض�يت يف بداية 
وج�����د  ي�����ض��ت���ج��ب   2020 ع�����ام 

قان�ن انتخابي عملي...
   اأخرًيا، لفهم ال��ضع متاًما، يجب 
تهديد  ازداد  كلما  اأن���ه  اف��رتا���ض 
ف�����ز ���ض��ال��ف��ي��ن��ي يف ح���ال���ة اإج�����راء 
�ضيحاول  كلما  مبكرة،  انتخابات 
�ضيخ�ضرون  ال����ذي����ن  ال����زع����م����اء 
البقاء  املقابل،  املع�ضكر  يف  كثريا 
و������ض�����ط احل����ل����ب����ة ل���ت���ج���ن���ب ه����ذا 
ال���ت���ط����ر؛ و���ض��ي��دف��ع ال����ذي����ن، يف 
املناه�ض  امل��ع�����ض��ك��ر  ه�����ذا  ن��ف�����ض 
التخل�ض  يف  ي��اأم��ل���ن  ل�ضالفيني، 
من  ال��داخ��ل��ي��ني  مناف�ضيهم  م��ن 
خ���الل ال��ه��زمي��ة، ���ض��ي��دف��ع���ن اإىل 

النتخابات.
   وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، ل ب��د من 
عن  رينزي  ماتي�  م�قف  مراقبة 
كثب يف الأيام والأ�ضابيع القادمة. 
من  هدفه  ان  اأق�ضم  ان  �ضبق  لقد 
تاأ�ضي�ض حزبه “اإيطاليا فيفا” ه� 
انتخابات عام 2023 ... لن تك�ن 
التي يخ�ن  امل��رة الأوىل  هذه هي 
اأ�ضدقاءه  “الفل�رنتان”  ف��ي��ه��ا 

لي�ضع نف�ضه يف املقدمة.

تكن  مل  ال��ت��ي  النتيجة،  وه���ذه     
منطقة  يف  ح��ج��م��ه��ا  يف  م��ت���ق��ع��ة 
كانت  ح���ي���ث  اإي���ط���ال���ي���ا،  ب��������ض���ط 
راب��ط��ة ال�����ض��م��ال حت��ق��ق يف اأوائ����ل 
العقد الأول من القرن الع�ضرين، 
اأرقام  ت�ؤكد  ال�ضفر،  تقارب  نتائج 
امل�ضت�ى  على  ال��راأي  ا�ضتطالعات 
الرابطة  مت���ن���ح  ال���ت���ي  ال����ط���ن���ي 
اأك����رث م���ن ال��ث��الث��ني ب��امل��ائ��ة من 

الأ�ض�ات. 
   عام 2015، خالل النتخابات 
الإقليمية ال�ضابقة، �ضبق ان كانت 
اليمني  الأول يف  الرابطة احل��زب 
فقط  باملائة   14 ب�  ولكن  املحلي، 
اليمني  اإن مع�ضكر  من الأ�ض�ات. 
مبنا�ضبة  وح��دت��ه  ا���ض��ت��ع��اد  ال����ذي 
هذه الإقليمية جلب ملر�ضحه ما ل 
الأ�ض�ات  باملئة من   57 يقل عن 
املعرب عنها ل�ضاحله. ولأول مرة، 
يف  وا�ضحة  اأغلبية  اليمني  اأ�ضبح 
�ضابقا  احلمراء”  “املنطقة  ه��ذه 
اإن�����ه حًقا  اإي���ط���ال���ي���ا...  و����ض���ط  يف 

انت�ضار بال�ضربة القا�ضية.
   وعلى العك�ض، يف هذه النتخابات 
�ضّجل  اأوم�����ربي�����ا،  يف  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
بح�ض�له  ال��دمي��ق��راط��ي،  احل���زب 
على 22 باملئة من الأ�ض�ات، اأدنى 
م�ضت�ياته يف منطقة من ال��ضط 
الناحية  م����ن  ق�����ًي����ا  ك�����ان  ح���ي���ث 
التاريخية )ل يزال 36 باملئة من 

الأ�ض�ات يف 2015(.
الظروف  ام��ل��ت��ه  ال����ذي  حليفه     
امل�ضت�ى  على  النتخابات  هذه  يف 
الإقليمي، حركة 5 جن�م، والذي 
ال�طنية  احلك�مة  معه  يتقا�ضم 
منذ �ضبتمرب من هذا العام، انهار 
اإىل  معنى  م��ن  الكلمة  يف  م��ا  بكل 
الأ�ض�ات  م��ن  باملئة   4 فا�ضل   7
عام  باملئة   3 فا�ضل   14 )مقابل 

.)2015
  ه����ذه الن���ت���خ���اب���ات ت����ؤك���د على 
النهائي  ال��رتاج��ع  ��ا،  اأي�����ضً اليمني 
ف�رزا  برل�ضك�ين،  �ضيلفي�  حلزب 
اإيطاليا: بح�ض�له على 5 فا�ضل 
5 باملئة من الأ�ض�ات، مت جتاوزه 
ما  ح��زب  قبل  م��ن  ميينا  ب��ض�ح 
“فراتللي  بعد الفا�ضية اجلديدة، 
ج�رجيا  ب��ق��ي��ادة  اإيطاليا”  دي 

الذي يدمي  ميل�ين. هذا احلزب 
للفا�ضية  ال��ق��ان���ن��ي��ة  ال��ت��ق��ال��ي��د 
يقارب  ما  على  يح�ضل  اجلديدة، 
من  باملئة   4 فا�ضل   10( �ضعف 
ايطاليا.  ف�رزا  نتيجة  الأ�ض�ات( 
مت�ض�رة  ت��ك��ن  مل  نتيجة  وه����ذه 

حتى وقت قريب.
    لقد اأ�ضبحت الغالبية العظمى 
م����ن ن���اخ���ب���ي ال���ي���م���ني الإي����ط����ايل 
ن��اخ��ب��ي اليمني  اأوم���ربي���ا، م��ن  يف 
دي  وفراتللي  )الرابطة  املتطرف 
ت�ازن  متاماً  يقلب  مبا  اإيطاليا(، 
اليمني  لئتالف  الداخلي  الق�ى 
الذي اأن�ضاأه �ضيلفي� برل�ضك�ين يف 

الت�ضعينات.
    ن��رى، اذن، يف ه��ذه النتخابات 
اإيطالًيا  م�������ض���ه���ًدا  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
يف  فعليا  ظ��ه��ر  ان  �ضبق  ج���دي���ًدا، 
مار�ض  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
النتخابات  وخ�����الل   ،  2018
اأجريت  التي  الأخ���رى  الإقليمية 
م����ن����ذئ����ذ، وخ�������الل الن���ت���خ���اب���ات 
2019: على  الأوروب��ي��ة يف ماي� 
بني  مت�ازن  غري  احتكار  اليمني، 
احل��زب��ني ال���ح��ي��دي��ن، م��ع زعيم 
وتنظيم  ق����ي���ة،  واأي���دي����ل����ج���ي���ة 
م��ي��داين )ال��راب��ط��ة ف��رات��ل��ل��ي دي 
ع��ل��ى اجل�ضد  ي��ت��ف���ق   ، اي��ط��ال��ي��ا( 
وزعيمها  ايطاليا  ل��ف���رزا  ال��ه��رم 
برل�ضك�ين؛  �ضيلفي�   ، التاريخي 
يف ي�ضار ال��ضط ، مقاومة احلزب 
اأح���زاب  ال����ري���ث جلميع  ال��ك��ب��ري، 
قبل  الد�ضت�ري”  “الق��ض 
احل����زب  )غ���ال���ب���ي���ة   1992 ع�����ام 
وي�ضار  الإي������ط������ايل  ال�������ض���ي����ع���ي 
الذي   ، امل�ضيحية(  الدميقراطية 
يناف�ضه  كبري  ح��زب  اي  ي���ج��د  ل 

الآن على ي�ضاره. 
ال�ضريع  التحّلل  ن��رى  واأخ����رًيا،    
جن�م،   5 حركة  اجلديد،  لل�افد 
مرورها  اإدارة  ع��ل��ى  ق����ادرة  ال��غ��ري 
معار�ض  كبرية من حزب  ب�ضرعة 

�ضت�اجه  منطقيا،  ف��اإن��ه��ا،  جن���م، 
ب��ع��د ه���ذه ال��ه��زمي��ة اأزم�����ة كبرية 
اإجراء  املقبلة. ويف ح��ال  الأي��ام  يف 
ماتي�  �ضيك�ن  مبكرة،  انتخابات 
للف�ز  ق����ي  م���ق��ع  ���ض��ال��ف��ي��ن��ي يف 

بها.
يعرف  اأح�������د  ل  ذل�������ك،  وم�����ع      
���ض��ت��ك���ن ق�اعد  ك��ي��ف  ب��ال�����ض��ب��ط 
القادمة.  الن��ت��خ��اب��ات  يف  اللعبة 
الأغلبية  �ض�تت  لقد  ال���اق��ع،  يف 
-مبا  امل��ع��ار���ض��ة  ومعظم  احل��ال��ي��ة 
يف ذلك الرابطة -يف اأوائل اأكت�بر 
على اإ�ضالح د�ضت�ري يقّل�ض عدد 
الثلث  بن�ضبة  وال�����ض��ي���خ  ال���ن����اب 

بداية من النتخابات املقبلة. 
   وه��ذا الإ���ض��الح يفر�ض تكييف 
ال��ق��ان���ن الن��ت��خ��اب��ي، خ��ا���ض��ة اأنه 
تفادي  يجب  الغرفتني،  بقاء  مع 
يفرزها  التي  املتزايدة،  املخاطرة 
الإ�ضالح نف�ضه، باإجراء انتخابات 
لهما  مل��ج��ل�����ض��ني  ال���ي����م  ن��ف�����ض  يف 
اأغلبيات خمتلفة، ب�ضبب انتخابهما 
على منطقني خمتلفني، ال�طني 
ملجل�ض الن�اب، والإقليمي ملجل�ض 

ال�ضي�خ.
احلالية  الغلبية  التزمت  وق��د    
العام  ه��ذا  نهاية  قبل  تقرتح  ب��ان 
النتخابي،  ل��ل��ق��ان���ن  اإ����ض���الح���ا 
مع  للتكّيف  د���ض��ت���ري��ا  واإ���ض��الح��ا 
هذا التقلي�ض يف عدد الربملانيني. 
الغلبية  ه��ذه  متيل  قد  هنا،  من 
اإىل ا�ضتخدام هذا اللتزام لتعديل 
ف�ز  لتفادي  النتخابي  ال��ق��ان���ن 
�ضاحق ملاتي� �ضالفيني، على �ضبيل 
ن�ضبي  متثيل  اإىل  بالع�دة  امل��ث��ال، 

حم�ض. 
م�اجهة  الأخ���������ري  وي�����ح�����اول     
باإجراء  باملطالبة  ال��ت��ه��دي��د  ه���ذا 
الن�ضبي  اجل��ان��ب  لإل��غ��اء  ا�ضتفتاء 
بحيث  احل��������ايل  الق����������رتاع  م�����ن 
ت�ض�يت  ن��ظ��ام  اىل  الن��ت��ق��ال  يتم 
امل�حد  لليمني  ي�ضمن  بالأغلبية 

ح��������اول احل��������زب ال���دمي���ق���راط���ي 
ال���رد عليه من  5 جن����م  وح��رك��ة 
خ���الل ت���ح��ي��د اجل��ه���د م��ن اأجل 
دون  الإقليمية،  النتخابات  ه��ذه 
اأن يتم الإع��داد لها باأي �ضكل من 
الأ�ضكال عرب تقارب احلزبني على 
م�ضت�ى القاعدة. ونتيجة لذلك، 
الناخبني  بع�ض  يك�ن  اأن  ُيحتمل 
ال�������ض���غ���رية  امل����ن����ط����ق����ة  ه��������ذه  يف 
اأوم���ربي���ا، ح��ي��ث ل ���ض��يء يحدث، 
قرروا الت�ض�يت لإعطاء در�ض يف 

احلياة للحك�مة ال�طنية.
  *هل �ضيك�ن هذا النجاح ج�ضرا 

لع�دة ماتي� �ضالفيني بق�ة؟
   - بالتاأكيد، ان �ضالفيني ميح� 
اأومربيا  الرائع يف  بهذا النت�ضار 
ا�ضرتاتيجيته  ب��اه��ت��زاز  الن��ط��ب��اع 
الآن  وه���  امل��ا���ض��ي.  ال�ضيف  منذ 
الزعيم بال منازع لتحالف اليمني 
الإيطايل. واملظاهرة امل�حدة التي 
 19 ال�ضبت  ي����م  ع��ق��دت يف روم���ا 
ال��ضع  ه���ذا  طبعت  ق��د  اأك��ت���ب��ر، 
برل�ضك�ين  �ضيلفي�  لأن  اجلديد، 

ان�ضم يف النهاية.
   م���ن ج��ه��ة اخ�����رى، فاإن 
تتمتع  ك�نتي”  ح��ك���م��ة 
مب�����ض��ت���ى م��ن��خ��ف�����ض من 
الناخبني  ل������دى  ال���ث���ق���ة 
الإي���ط���ال���ي���ني، ح��ي��ث عرّب 
اأك����رث م��ن 57 ب��امل��ئ��ة عن 
مقابل  ر������ض�����اه�����م،  ع�������دم 
را�ض�ن  ف��ق��ط  ب��امل��ئ��ة   30
لهم،  راأي  ل  ب��امل��ئ��ة   13(
بتاريخ  ت��ك��ن��ي��ه  ا���ض��ت��ط��الع 

25 اأكت�بر 2019(.
احل��������������زب  وازداد   
�ضعفا  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي 
ال��ضط  ان��ق�����ض��ام  ب�����ض��ب��ب 
ب���ق���ي���ادة م���ات���ي���� ري����ن����زي، 
ال�ضخ�ضي  حزبه  بتاأ�ضي�ض 
اجلديد، “اإيطاليا فيفا”. 
 5 حركة  اإىل  بالن�ضبة  ام��ا 

5 جن�م،  اىل حزب حاكم. حركة 
التي احتفلت مبرور ع�ضر �ضن�ات 
اأكت�بر، لن  على وج�دها يف �ضهر 
تبلغ على هذا النح� �ضن املراهقة، 
معجزة  ح�������دوث  �����ض�����رة  يف  اإل 

�ضيا�ضية. 
  بدون قاعدة، وبدون زعيم، يبدو 
ي�ًما  تنح�ضر  جن���م   5 حركة  اأن 
جمم�عة  جم�����ّرد  اإىل  ي�����م  ب��ع��د 
مذع�رة من الربملانيني املنتخبني 

بدون م�ضتقبل.
ال�ضرعية  ن��زع  اإىل     *ب��الإ���ض��اف��ة 
ع���ن الئ���ت���الف ال��ق��ائ��م ح��ال��ًي��ا يف 
يف  الخ��ت��ي��ار  يعترب  ه��ل  ال�ضلطة، 
منطقة ي�ضارية لرت�ضيح الرابطة 
عالمة على �ضع�ر ق�ي بالتهمي�ض 
لدى الطبقة العاملة الإيطالية؟

ال���ق��ت احل����ايل، ل املك     - يف 
م���ع���ط���ي���ات م���دق���ق���ة ت�������ض���م���ح يل 
ب����ال����ت����ح����دث، ل���ك���ن م�����ذك�����رة من 
معهد كاتاني� ن�ضرت الثنني 28 
اأكت�بر، ت�ضري اإىل النجاح امللح�ظ 

للرابطة يف املدن ال�ضغرية.
    ُيفرت�ض اأن يك�ن الناخب�ن 

على  ي���ع���ي�������ض����ن  ال������ذي������ن 
م���������ض����ارف امل�������دن ال���ك���ربى 
ال�ضعبيني  ال��ن��اخ��ب��ني  م���ن 
جانب  اإىل  حت�ل�ا  ولعلهم 
ال���راب���ط���ة وح��ل��ف��ائ��ه��ا. ويف 
اإىل  بالنظر  الح������ال،  ك��ل 
نتيجة مر�ضح اليمني )57 
باملئة(، ل بد اأن جزء كبريا 
ال�ضعبيني  ال��ن��اخ��ب��ني  م���ن 

مال�ا يف اجتاهه.
  ع��م���م��ا، ك��م��ا ك���ان احلال 
ال�ضيا�ضية  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
تع�د   ،2018 م�����ار������ض 
للرابطة  اجل��ي��دة  ال��ن��ت��ائ��ج 
تعبئة  ع��ل��ى  ق���درت���ه���ا  اإىل 
الناخبني  م���ن  ك��ب��ري  ج���زء 

ال�ضعبيني ل�ضاحلها.
*ك���ي���ف مي��ك��ن��ك حتليل     

اأهمية امل�ضاركة يف هذه النتخابات، 
الأعلى بكثري من املعتاد؟

   - هذه بالفعل مفاجاأة: ارتفعت 
باملئة   4 فا�ضل   55 من  امل�ضاركة 
يف عام 2015 اإىل 64 فا�ضل 7 
قدرها  بزيادة   ،2019 عام  باملئة 
3 باملئة. جتدر الإ�ضارة  9 فا�ضل 
فاإن  ذل��ك،  اإىل  بالإ�ضافة  اأن��ه  اإىل 
الجتاه ال�ضائد، منذ بداية العقد 
ه�  الع�ضرين،  ال��ق��رن  م��ن  الأول 
الناخبني  اإق��ب��ال  ن�ضبة  انخفا�ض 
اإيطاليا،  يف  الن��ت��خ��اب��ات  خ���الل 
وخا�ضة يف النتخابات الإقليمية.

  ع���ام���الن مي��ك��ن ق���د ل��ع��ب��ا: من 
انتخابات  ه�����ذه  ك���ان���ت  ن���اح���ي���ة، 
اإق���ل���ي���م���ي���ة م����ب����ك����رة، ن���ت���ج���ت عن 
اكت�ضاف حالت ف�ضاد يف احلك�مة 

ي��ه��ي��م��ن عليها  ال���ت���ي  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
احلزب الدميقراطي. هذا الف�ضاد، 
كان حتى وقت قريب حم�ر تنديد 
حركة 5 جن�م. ولأ�ضباب وطنية، 
الدميقراطي  احل������زب  حت���ال���ف 
وحركة 5 جن�م على اأمل احلفاظ 
امل��ن��ط��ق��ة. وي��ج���ز ان بع�ض  ع��ل��ى 
بال�ض�ؤون  امل��ه��ت��م��ني  ال���ن���اخ���ب���ني 
التحالف  ه��ذا  يف  ا�ضتم�ا  املحلية 
الت�ض�يت  وق���رروا  كريهة  رائ��ح��ة 

لتنظيف منطقة اأومربيا.
   م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى، ي��ج��ب األ 
ماتي�  بذلها  التي  اجل��ه���د  نهمل 
����ض���ال���ف���ي���ن���ي ل���ي���ج���ع���ل م�����ن ه����ذه 
اختباًرا  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
وطنًيا. بحماقة، وبقب�ل التحدي 
الذي طرحه خا�ضر هذا ال�ضيف، 

 اأ�ضب��ح اليمني اأغلبي���ة وا�ضح��ة ف��ي 
»املنطقة احلمراء« ال�ضابقة ب��ضط اإيطاليا

القوى  تـــوازن 
الـــــداخـــــلـــــي 
ائــــتــــالف  يف 
ــــــني  ــــــم ــــــي ال
ـــذي اأقــامــه  ال
ــكــوين  ــس ــ� بــرل
الت�سعينات  يف 
ـــــد انـــقـــلـــب  ق

 نتائج الرابطة اجليدة تع�د اإىل قدرتها على تعبئة جزء كبري من الناخبني ال�ضعبيني لفائدتها اأكدت هذه النتخابات على اليمني، الرتاجع النهائي حلزب �ضيلفي� برل�ضك�ين، ف�رزا اإيطاليا

حقق انت�سارا بال�سربة القا�سية:

�ضالفيني زعيم ائتالف اليمني الإيطايل دون جدال...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

   يرى كري�ستوف بويلود، يف حوار مع فيغارو فوك�ض 
حلزبه،  الكبري  النت�سار  بعد  �سالفيني،  ماتيو  ان 
الرابطة، يف النتخابات الإقليمية يف اأومربيا، بات 

الرجل القوي يف اليمني الإيطايل.

  واعترب، يف حوار للفيغارو فوك�ض اجراه بول �سوجي، 
حجمها،  يف  متوقعة  تكن  مل  التي  النتيجة  هذه  اأن 
توؤكد اأرقام ا�ستطالعات الراأي على امل�ستوى الوطني، 
من  باملئة  الثالثني  من  اأكــر  الرابطة  متنح  والتي 
مدر�سة  خريج  بويلود  وكري�ستوف  الأ�ـــســـوات.    
ال�سيا�سية  العلوم  يف  مــرّبز  واأ�ستاذ  العليا،  املعلمني 

عام  منذ  ال�سيا�سية  للدرا�سات  غرينوبل  مبعهد 
1999، ومرّبز يف العلوم الجتماعية. وهو متخ�س�ض 

يف ال�سيا�سة الإيطالية والعالقات الدولية.
  * هل يوؤكد ت�سويت 27 اأكتوبر يف اأومربيا اأن ماتيو 
�سالفيني، رغم ف�سل حماولته ال�ستفراد بال�سيطرة 
حزب  اأول  راأ�ــض  على  يــزال  ل  البالد،  حكومة  على 

�سيا�سي يف اإيطاليا؟
اإل  الإجابة  ميكننا  ل  ال�سوؤال،  لهذا  بالن�سبة   -    
كانت  التي  الأ�ــســوات  من  باملئة   37 بـ  بالإيجاب. 
لأوانها  ال�سابقة  الإقليمية  النتخابات  يف  للرابطة 
يف اأومربيا، يوؤكد حزب ماتيو �سالفيني مكانته كاأول 

حزب اإيطايل على امل�ستوى النتخابي.

ماتي� �ضالفيني �ضيد اليمني بال منازعوهرم الكفالرييه وحزبه

حركة 5 جن�م... �ضق�ط حر

ج�رجيا ميل�ين... يف مقدمة امل�ضرح.

احلزب الدميقراطي... هزمية يف معقله

ماتي� رينزي... هل يخ�ن مع�ضكره جمددا

حركة 5 جنوم تدفع ثمن عجزها على اإدارة مرورها 
ب�سـرعة كبيـرة من حـزب معـار�ض اإىل حـزب حاكــم

ت�سّكل يف هذه النتخابات الإقليمية النا�سئة م�سهًدا 
اإيطالًيــا جديـًدا، �ســبق اأن ظهر يف ت�سـريعية 2018
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2615  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اندو راجيف باجاج جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  القان�نية  وال�ضت�ضارات  للمحاماة  ال�ضام�ضي  حمدان 
درهم   )145.611.50( وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ض�عها 
والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى 
ال�ضداد التام و�ضم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�ضة ي�م 
ال�ضاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch2.D.17  لذا  امل���اف��ق:2019/11/10  الحد 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ض�ر  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال
نيكي يرتاجع بفعل القلق ب�ضاأن التجارة وارتفاع الني 

اأ�ضابيع  اأدين م�ضت�ى يف ثالثة  والرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب. وبلغ الدولر 
ت�ض�ية  اإىل  الت��ضل  ح��ي��ال  �ضك�ك  جت��دد  بعد  الليل  اأث��ن��اء  ي��ن   107.92 عند 
العاملية  الأ�ضهم  اأ�ض�اق  ودفعت  الأمريكية  العملة  زعزعت  التي  التجارية  للحرب 
لالنخفا�ض. ويف �ض�ء ت�ضبب ق�ة الني يف خف�ض اأرباح �ضركات الت�ضنيع اليابانية 
املُحققة يف اخلارج حني يعاد حت�يلها اإىل البالد، تعر�ضت ال�ضركات املعتمدة على 

الت�ضدير والقطاعات املرتبطة بالدورة القت�ضادية ل�ضغ�ط الي�م.
تراجع  بينما  باملئة   2.8 الب�ضرية  املعدات  ل�ضناعة  اأوليمب��ض  �ضهم  وانخف�ض 
الأجهزة  باملئة وهبط �ضهم ت��ضيبا ل�ضناعة   1.9 الروب�ت  �ضهم فان�ك ل�ضناعة 
للم�ضانع  الآل��ي��ة  امل��ع��دات  لإن��ت��اج  كيين�ض  �ضهم  وارت��ف��ع  باملئة.   1.8 الإلكرتونية 
اأكرب �ضركة  اأعلى م�ضت�ى على الإط��الق، ولت�ضبح كيين�ض رابع  8.2 باملئة ليبلغ 
�ض�ين  الرئي�ضية متف�قة على  التداول  ال�ض�قي على من�ضة  املال  راأ���ض  من حيث 

وجمم�عة �ض�فت بنك .

•• طوكيو-رويرتز:

تراجع امل�ؤ�ضر نيكي يف ب�ر�ضة ط�كي� لالأوراق املالية اأم�ض يف ال�قت الذي ارتفع 
فيه الني الذي ُيعترب مالذا اآمنا مقابل الدولر بف�ضل خماوف جديدة ب�ضاأن اآفاق 
اأثر �ضلبا على �ضركات الت�ضدير  اتفاق جتاري بني ال�ليات املتحدة وال�ضني مما 

وبقية الأ�ضهم املرتبطة بالدورة القت�ضادية.
وانخف�ض امل�ؤ�ضر نيكي 0.3 باملئة ليغلق عند 22850.77 نقطة بعد اأن تراجع 
ت�ضرين  اأكت�بر-  من  الرابع  منذ  م�ضت�ياته  اأدن��ى  وه�  نقطة   22705.60 اإىل 
لالأ�ضب�ع  مرتفعا  باملئة   0.2 القيا�ضي  امل�ؤ�ضر  رب��ح  الأ�ضب�ع،  ويف  املا�ضي.  الأول 
الرابع على الت�ايل. واأغلق امل�ؤ�ضر ت�بك�ض الأو�ضع نطاقا م�ضتقر عند 1666.50 
م�ض�ؤولني �ضينيني  اأن  اأم�ض اخلمي�ض  نقال عن م�ضادر  بل�مربج  وذك��رت  نقطة. 
الأم��د مع وا�ضنطن  �ضامل ط�يل  اتفاق جتاري  اإب��رام  اإمكانية  اإزاء  �ضك�كا  يبدون 

لغارد تت�ضلم ر�ضميا رئا�ضة املركزي الأوروبي 
•• فرانكفورت-اأ ف ب:

الأوروب���ي  امل��رك��زي  البنك  رئا�ضة  اأم�����ض  ر�ضميا  لغ���ارد  كري�ضتني  ت�ضلمت 
خلفا لالإيطايل ماري� دراغي، على ما اأعلنت امل�ؤ�ض�ضة املالية. واأفاد البنك 
 18 “املجل�ض الأوروب����ي ع��ني )لغ���ارد( يف  اأن  امل��رك��زي الأوروب����ي يف بيان 
هي  ولغ���ارد  �ضن�ات«.  ثماين  من  ل�لية   2019 الأول-اأك��ت���ب��ر  ت�ضرين 
اأول امراأة تت�ىل رئا�ضة البنك املركزي الأوروبي منذ تاأ�ضي�ضه عام 1998. 
وقد �ضهدت �ضع�دا مهنيا �ضريعا على وقع الأزمات التي عاي�ضتها على راأ�ض 
وزارة القت�ضاد الفرن�ضية “2008-2011” ثم مديرة عامة ل�ضندوق 
جمال  يف  املبتدئة  لغ���ارد  وتت�ضلم   .»2019-2011“ ال���دويل  النقد 
ال�ضيا�ضة النقدية، مهامها بالتزامن مع مبا�ضرة البنك املركزي الأوروبي 
يف الأول من ت�ضرين الثاين-ن�فمرب برناجما م��ضع جدل يق�ضي باإعادة 

�ضراء دي�ن من ال�ض�ق، وفق ما وافقت عليه هيئة احلكام يف اأيل�ل-�ضبتمرب 
و�ضط انق�ضام كبري ح�ل هذه امل�ضاألة. و�ضيعيد البنك �ضراء �ضندات عامة 
وخا�ضة بقيمة ع�ضرين مليار ي�رو يف ال�ضهر بهدف دعم اقت�ضاد متباطئ 
فارغة  الأوروب���ي  املركزي  البنك  مكاتب  و�ضتك�ن  مكانه.  ي��راوح  وت�ضخم 
اجلمعة وه� ي�م عطلة. لكن من املت�قع اأن يتجمع متظاهرون اأمام مدخل 
الربج يف ال�ضاعة 12،00 ت غ بدع�ة من حركة “اأتاك” للمطالبة باعتماد 
يف  اإليهم  ين�ضم  اأن  على  والبيئة،  للمجتمع  م��راع��اة  اأك��رث  نقدية  �ضيا�ضة 
ال�ضاعة 13،00 ت غ متظاهرون من حراك “اجلمعة من اأجل امل�ضتقبل” 
اأنها  اأيل�ل-�ضبتمرب  يف  لغ���ارد  اأع��ل��ن��ت  اأن  و�ضبق  البيئية.  امل��ط��ال��ب  ذي 
تعتزم تط�ير امل�ؤ�ض�ضة مع الت�ضديد اأكرث على امل�ضاواة بني الرجل واملراأة، 
امل�ضتخدمة  التكن�قراطية  اللغة  عن  والبتعاد  البيئة  اأجل  من  والتحرك 

حتى الآن يف اأ�ضل�ب ت�ا�ضل البنك املركزي.

الإمارات تف�ز بجائزة اأف�ضل جناح يف امللتقى الدويل للتم�ر باملغرب 2019

الثان�ية  املنتجات  بتداول  ال�ضماح  اأهمها قرار  اأب�ظبي ومن  اإم��ارة  على م�ضت�ى 
املنتجات  ا�ضتخدام  اإع��ادة  يف  �ضاهم  وال��ذي   2019 ع��ام  يف  ال�ضناعي  القطاع  يف 
املرحلة  خ��الل   35% لت�ضبح  الن�ضبة  ه��ذه  تزيد  اأن  على   6% بن�ضبة  الثان�ية 
ال�ضناعية حالياً من خالل  الثان�ية  املنتجات  ال�ضتفادة من  اإىل  اإ�ضافة  املقبلة، 

بيعها مل�ضانع اأخرى بن�ضبة و�ضلت اإىل 32%.
ون�ه �ضعادته اإىل اأن الدائرة اأطلقت م�ؤخرا برنامج حتفيز القطاع ال�ضناعي عرب 
تعرفة الكهرباء، والذي ظهرت نتائجه يف حت�ضني ا�ضتهالك الطاقة الكهربائية يف 
العمليات ال�ضناعية، وحت�ضني الإنتاجية ال�ضناعية والقيمة امل�ضافة للمنتجات، 
املحلية  القيمة  وتعزيز  املحلية،  املنتجات  املحلي يف  املحت�ى  تنمية  وامل�ضاهمة يف 
اخلدمات  من  املحلية  امل�ضانع  ا�ضتفادة  وحت�ضني  ال����اردات،  وتقليل  املنتجات  يف 

الل�ج�ضتية، وزيادة الفر�ض ال�ضتثمارية يف جمال اخلدمات الل�ج�ضتية.
اأب�ظبي  الكعبي، مدير عام مركز  �ضامل خلفان  الدكت�ر  �ضعادة  ذكر  ومن جانبه 
اإطار  يف  تاأتي  ال��ن��دوة  ه��ذه  يف  “تدوير”  م�ضاركة  ان  “تدوير”  النفايات  لإدارة 
النفايات  تدوير  اإع��ادة  على  تق�م  التي  وامل�ضاريع  ال�ضناعات  دع��م  على  حر�ضها 
احلد  يف  الهام  ولدورها  كبرية  وبيئية  اقت�ضادية  ف�ائد  من  ال�ضناعات  لهذه  ملا 
امل�اد الأولية.” واأكد  ا�ضترياد  امل���ارد الطبيعية والتقليل من تكاليف  من نزيف 
ظل  يف  وال�ضناعية  التنم�ية  امل�ضاريع  يف  البيئية  الع��ت��ب��ارات  م��راع��اة  ���ض��رورة 
على  اأب�ظبي  واإم���ارة  عامة  الإم���ارات  دول��ة  ت�ضهدها  التي  التنمية  وت��رية  ت�ضارع 
وجه اخل�ض��ض مبا يدعم ت�جه احلك�مة نح� اقت�ضاد اأخ�ضر وحتقيق اأهداف 
خمتلف  لإ���ض��راك  كبرية  اأهمية  ت���يل  “تدوير”  اأن  امل�ضتدامة..م�ؤكدا  التنمية 
املنتجات  ا�ضتخدام  اإع���ادة  يف  ل��دوره  نظراً  ال�ضناعي  القطاع  ل�ضيما  القطاعات 
ذات قيمة م�ضافة مبا ي�ضهم يف حماية  اإىل منتجات  النفايات  الثان�ية وحت�يل 

البيئة ودعم م�ضرية التنمية امل�ضتدامة.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت دائرة التنمية القت�ضادية اأب�ظبي ندوة ح�ل القت�ضاد الدائري يف القطاع 
ال�ضناعي تزامنا مع ا�ضت�ضافة اإمارة اأب�ظبي اأعمال امل�ؤمتر الثامن ع�ضر ملنظمة 
الأمم املتحدة للتنمية ال�ضناعية “ ي�نيدو” من 3 وحتى 7 ن�فمرب اجلاري يف 

فندق ق�ضر الإمارات.
اأب�ظبي لالإعالم القت�ضادي مببنى  اأقيمت يف مقر نادي  التي  الندوة  �ضارك يف 
ومركز  للدائرة  التابع  ال�ضناعة  تنمية  مكتب  عن  ممثل�ن   .. الرئي�ض  ال��دائ��رة 

اب�ظبي لإدارة النفايات “ تدوير” وم�ضنع الإمارات للحديد.
واأكد �ضعادة را�ضد عبد الكرمي البل��ضي وكيل الدائرة اأن تنظيم هذه الندوة ياأتي 
الثقافة  تعزيز  ال�ضناعة على  تنمية  الدائرة ممثلة مبكتب  انطالقا من حر�ض 
واملعرفة ح�ل اأهمية القت�ضاد امل�ضتدام وذلك انطالقاً من دوره وم�ض�ؤولياته يف 
تنظيم القطاع ال�ضناعي يف اإمارة اأب�ظبي وت�جيه دور القطاع ال�ضناعي لتحقيق 
اإع��ادة تدوير خملفاتها اىل  القت�ضاد الدائري من خالل تفعيل دور امل�ضانع يف 

منتج نهائي.
التي  الرئي�ضة  املحاور  اأهم  كاأحد  الدائري  القت�ضاد  الرتكيز على  اأن  اىل  واأ�ضار 
املكانة  يعك�ض  اب�ظبي  يف  الي�نيدو  م���ؤمت��ر  انعقاد  خ��الل  اإليها  التطرق  �ضيتم 
اأجل  النم�ذج من  الإم��ارات يف تبنيها هذا  التي حتتلها دولة  الإقليمية والعاملية 
التنمية  حتقيق  يف  العاملية  الت�جهات  مع  يتما�ضى  مبا  امل�ضتدام،  النم�  حتقيق 
اأب�ظبي  روؤي��ة  اأه���داف وحم���ددات  وف��ق  امل�ضتدامة وحت�ضني ج���دة احلياة وذل��ك 

القت�ضادية 2030.
ال�ضناعة من  التي متكن مكتب تنمية  البل��ضي الجن��ازات  واأو�ضح �ضعادة را�ضد 
حتقيقها ب�ضاأن القت�ضاد الدائري من خالل تنفيذ عدد من املبادرات القت�ضادية 

م�ارد لل�ضرافة تفتح فرعًا جديدًا 
يف منطقة جبل علي ال�ضناعية

•• دبي – الفجر:

�ضة يف ت�فري  ال�ضركة ال�طنية الإماراتية املتخ�ضّ افتتحت “م�ارد لل�ضرافة” ، 
خدمات �ضرف العمالت الأجنبية والتح�يالت املالية ح�ل العامل ، فرعاً جديداً 
يف منطقة جبل علي ال�ضناعية ، وذلك خالل حفل افتتاح ح�ضره كل من �ضعادة 
�ضالح عبد الغفار الها�ضمي رئي�ض  جمل�ض اإدارة م�ارد لل�ضرافة ، و�ضعادة حممد 
م�ضبح النعيمي ع�ض� جمل�ض الإدارة الرئي�ض التنفيذي الع�ض� املنتدب ملجم�عة 
�ضركات م�ارد للتم�يل ، وال�ضيد : اأحمد علي بن حيدر مدير عام �ضركة م�ارد 
 ، ،  وعدد من امل�ض�ؤولني مبجم�عة م�ارد للتم�يل وم���ارد لل�ضرافة  لل�ضرافة 

ويعد هذا الفرع ه� ال�ضاد�ض يف جمم�عة م�ارد لل�ضرافة.
اأحمد علي بن حيدر مدير عام   : ال�ضيد  ويف معر�ض حديثه عن الفتتاح، قال 
اإ�ضرتاتيجية  م�اقع  يف  اجلديدة  الفرع  افتتاح  “ياأتي  لل�ضرافة:  م���ارد  �ضركة 
ومدى  املحلي  لل�ض�ق  معمقة  درا�ضة  على  بناء   ، ال�ضناعية  علي  جبل  كمنطقة 
امل�ؤ�ضرات  يف  ثقتنا  اإىل  بالإ�ضافة   ، �ضرافة  خل��دم��ات  املنطقة  تلك  احتياجات 
، ون�ضب من�ها على املديني املت��ضط والقريب انطالقاً من �ضعينا  القت�ضادية 
التجارية  امل��راف��ق  يف  ت���اج��دن��ا  خ��الل  م��ن  ال��ع��م��الء  اإىل  اأق���رب  لنك�ن  امل�ضتمر 
واملناطق ال�ضكنية وال�ضناعية املكد�ضة بالعمال ، لتلبية احتياجاتهم بكل �ضه�لة 
وي�ضر ، لفتاً اإىل حر�ض “ م�ارد لل�ضرافة “ اإىل اأن تك�ن يف امل�ضتقبل اأقرب من 
ذي قبل اإىل عمالئها ، يف ت�فري خدمات �ضرف العمالت الأجنبية والتح�يالت 
“ بعد  “ م���ارد لل�ضرافة  اأن هناك ل�  املالية ح�ل العامل.« واأ�ضار بن حيدر اإىل 
، ومتا�ضياً  ال�ضارقة ودبي  اإمارتي  افتتاح هذا الفرع �ضتة فروع م�زعة فيما بني 
، تعتزم  الإم��ارات  الت��ضع على م�ضت�ى  الرامية اىل  ا�ضرتاتيجية املجم�عة  مع 
“ م�ارد لل�ضرافة “ وخالل اخلم�ض �ضن�ات املقبلة افتتاح فروع اإ�ضافية جديدة 
اأب� ظبي والإم��ارات ال�ضمالية عجمان وراأ���ض اخليمة والفجرية ، لت�ضل  باإمارة 
اإىل عمالئها  اأق��رب  لتك�ن  الدائم  �ضعيها  ، يف ظل  15 فرعاً  اإىل  بعدد فروعها 

املنت�ضرين يف كل اأنحاء الإمارات .

ة »با�ض��������ر« لقت�ضادية عجمان يف منطقة اجلرف من�ضّ
•• عجمان-الفجر:

ة “با�ض�������ر” التابعة لدائرة التنمية القت�ضادية يف عجمان اأعمالها،  ُت�ا�ضل من�ضّ
اجلرف  منطقة  يف  التعاونية  عجمان  اأ���ض���اق  جمعية  اإىل  الأ�ضب�ع  ه��ذا  وتنتقل 
يف  ال�ضتمرار  بهدف  وذل��ك  كان�ا،  اأينما  الأعمال  وجمتمع  اجلمه�ر  اإىل  لت�ضل 
الت�عية بخدمة “با�ضر اأعمالك خالل 15 دقيقة”، والت�ضجيل الف�ري يف اله�ية 
الرقمية امل�ّحدة لدولة الإمارات العربية املّتحدة »UAE Pass«. وت�ضتقبل املن�ضة 
10 م�ضاًء حتى ي�م اخلمي�ض  4 ع�ضراً وحتى ال�ضاعة  ال��زّوار ي�مياً من ال�ضاعة 
ليكت�ضف�ا  اخلدمة  لتجربة  الأع��م��ال  ورّواد  اجلمه�ر  ت�ضجيع  �ضبيل  ويف  املقبل. 
عن  الدائرة  اأعلنت  به  تتمّتع  ال��ذي  والأم��ان  و�ضه�لتها  �ضرعتها  مدى  باأنف�ضهم 
ُي�ضدر رخ�ضة  العينية لأي م�ضتثمر  الهدايا  ت�ضجيعية منها  تقدمي عدة ح�افز 
العام  من  ودي�ضمرب  ن�فمرب  �ضهري  خالل  دقيقة”   15 خالل  اأعمالك  “با�ضر 
احلايل، كما �ضيحظى امل�ضتثمرون بفر�ضة الف�ز بج�ائز قّيمة عن طريق الدخ�ل 
يف ال�ضحب ال�ضهري، وتدع�ا الدائرة الراغبني يف امل�ضاركة اأو الراغبني باحل�ض�ل 
ة “با�ض�������ر” اأو ت�ضّفح  على املزيد من املعل�مات ح�ل اخلدمة التكّرم بزيارة من�ضّ

 .https://services.government.ae/business امل�قع الإلكرتوين

اأول تدفقات ل�ضناديق الأ�ضهم العاملية يف 6 اأ�ضابيع 
 •• لندن-رويرتز:

باأن  لين�ض  مرييل  اأمريكا  اأوف  بنك  م��ن  حملل�ن  اأج��راه��ا  ح�ضابات  اأف���ادت 
اأكرب  بعد  اأ�ضابيع  �ضتة  يف  لها  تدفقات  اأول  �ضهدت  العاملية  الأ�ضهم  �ضناديق 
اأ�ضهر يف  ت�ضعة  ويف  العام  ون�ضف  عامني  اأك��رث من  يف  اأوروب��ي��ة  �ضراء  م�جة 
الأ�ض�اق النا�ضئة. وا�ضتنادا اإىل اأرقام من �ضركة تتبع تدفقات الأ�ض�اق املالية 
اإي.بي.اإف.اآر، قال البنك اإن امل�ضتثمرين �ضخ�ا 6.1 مليار دولر يف �ضناديق 
املتداولة  امل�ؤ�ضرات  اإىل �ضناديق  دولر  مليار   7.1 ت�جيه  اإذ ع��ض  الأ�ضهم، 

الأثر الطفيف لتخارج من �ضناديق ا�ضتثمار م�ضرتكة بقيمة مليار دولر.

•• اأبوظبي-وام:

العربية  فاز جناح دولة الإم��ارات 
املتحدة امل�ضارك يف امللتقى الدويل 
باملركز   2019 باملغرب  للتم�ر 
بني  جناح  واأف��خ��م  كاأف�ضل  الأول 
م�ضاركة.  دول�����ة  ع�����ض��رة  خ��م�����ض 
نهيان  ال�����ض��ي��خ  م���ع���ايل  واأه�������دى 
الت�ضامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك 
رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة خليفة 
والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
�ضم�  اإىل  ال���ف����ز  ه����ذا  ال����زراع����ي 
ال�ضيخ من�ض�ر بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير 
����ض����ؤون ال��رئ��ا���ض��ة ت��ق��دي��راً لدعم 
واإنتاج  ال��ن��خ��ي��ل  ل���زراع���ة  ���ض��م���ه 
ال�طني  امل�����ض��ت���ى  ع��ل��ى  ال��ت��م���ر 

والدويل.
اأك����د ذل���ك ���ض��ع��ادة ال��دك��ت���ر عبد 
ال����ه���اب زاي����د اأم����ني ع���ام جائزة 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
ال��زراع��ي حيث حققت  والب��ت��ك��ار 
دولة الإمارات ف�زاً جديداً ي�ضاف 
اإىل �ضجلها الذهبي يف جمال دعم 
التم�ر  واإن���ت���اج  ال��ن��خ��ي��ل  ورع���اي���ة 
اإثر  وذل��ك  ال��دويل  امل�ضت�ى  على 

الدولية امل�ضاركة يف امللتقى حيث 
ميثل جناح دول��ة الإم��ارات يف كل 
دويل  جن����اح  واأف�����ض��ل  اأك���رب  م��رة 
م��ن ح��ي��ث ع���دد ون���ع��ي��ة اجلهات 
زراعة  يف  اأه��م��ي��ة  م��ن  متثله  مب��ا 
بالعامل  ال��ت��م���ر  واإن���ت���اج  النخيل 

العربي.
امل�ضارك  الإم�����ارات  وف���د  وي��ت��األ��ف 
للتم�ر  ال����ع����ا�����ض����ر  امل���ل���ت���ق���ى  يف 
2019 من  ب���اأرف����د ل��ه��ذا ال��ع��ام 
العام  ال��ق��ط��اع  10 ج��ه��ات مت��ث��ل 
واملجتمع  اخل�����ا������ض  وال����ق����ط����اع 
املدين العاملني يف زراعة النخيل 
واإنتاج التم�ر وهي �ضركة الف�عة 
للتم�ر و�ضركة الظاهرة الزراعية 
امللحية  للزراعة  ال���دويل  وامل��رك��ز 
و�ضركة  للتم����ر  ل��ي���ا  وم�����ض��ن��ع 
وجمعية  الغذائية  لل�ضناعات  زاد 
اأ�����ض����دق����اء ال���ن���خ���ل���ة ب�����الإم�����ارات 
واملهرجان الدويل الثاين للتم�ر 
الأردنية واملهرجان الدويل الثالث 
واملهرجان  ال�����ض���دان��ي��ة  ل��ل��ت��م���ر 
الدويل اخلام�ض للتم�ر امل�ضرية 
خليفة  ج���ائ���زة  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 
والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 

الزراعي.

ال�ضيخ من�ض�ر بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير 
ال���داع���م الأول  ال��رئ��ا���ض��ة  ����ض����ؤون 
معايل  ومتابعة  النخيل،  لزراعة 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�ضيخ 

تبذلها  ال����ذي  ال��ك��ب��رية  ل��ل��ج��ه���د 
قيادتها  بف�ضل  الإم������ارات  دول����ة 
وتط�ير  ت��ن��م��ي��ة  يف  ال���ر����ض���ي���دة 
امل�ضت�ى  على  التمر  نخيل  قطاع 
ال�طني والدويل بدعم من �ضم� 

24-27 اأكت�بر املن�ضرم برعاية 
جاللة امللك حممد ال�ضاد�ض ملك 

اململكة املغربية.
واأ����ض���اف اأم����ني ع���ام اجل���ائ���زة اإن 
طبيعية  نتيجة  ج���اء  ال��ف���ز  ه���ذا 

امللتقى  يف  الإم���ارات���ي���ة  امل�����ض��ارك��ة 
جلائزة  العامة  الأم��ان��ة  باإ�ضراف 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
عالمة  �ضكلت  الزراعي  والبتكار 
ال�ف�د  ب���ني  م����رة  ك���ل  ف���ارق���ة يف 

كاأف�ضل  الأول  ب��امل��رك��ز  ف����زه���ا 
ب��ني خم�ض ع�ضرة  ج��ن��اح  واأف��خ��م 
دول�����ة م�����ض��ارك��ة ب��امل��ل��ت��ق��ى ال���ذي 
ال���دويل  امل��ل��ت��ق��ى  جمعية  نظمته 
الفرتة  خ����الل  ب��امل��غ��رب  ل��ل��ت��م���ر 

وزي����ر ال��ت�����ض��ام��ح رئ��ي�����ض جمل�ض 
اأمناء اجلائزة.

الذي  اجلائزة  عام  اأم��ني  واأ�ضاف 
امل�ضارك  الإم�����ارات  وف���د  ي��رتاأ���ض 
اأن  العا�ضرة  دورت���ه  يف  امللتقى  يف 

�ضركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�ض ت�ضت�ضيف جمم�عة متن�عة من الفعاليات خالل �ضهر ن�فمرب 

’اأربك�ض‘  ال�����ض��اب��ع  �ضتايل‘  ’اأربيان 
ن�فمرب.   29 وحتى   26 من  اعتباراً 
وثقافات  ع�������ادات  امل���ع���ر����ض  وي���ج���م���ع 
وا�ضعاً  ط��ي��ف��اً  وي�����ض��م  متن�عة  ع��رب��ي��ة 
فنية  اأع��م��ال  بينها  م��ن  املنتجات،  م��ن 
وح��رف ي��دوي��ة واأزي����اء وم��اأك���لت من 

خمتلف الدول العربية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�طنية  اأب�����ظ����ب����ي  ����ض���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
جمم�عة  ا�ضت�ضافتها  عن  للمعار�ض 
ك����ب����رية م����ن امل����ع����ار�����ض وامل�������ؤمت������رات 
وال���ف���ع���ال���ي���ات رف���ي���ع���ة امل�������ض���ت����ى عرب 
�ضهر  خ������الل  ال����ق����ط����اع����ات  خم���ت���ل���ف 
م����ن مركز  ك����ل  وذل������ك يف  ن����ف���م���رب، 
ومركز  للمعار�ض  ال���ط��ن��ي  اأب���ظ��ب��ي 
ال��ع��ني ل��ل��م���ؤمت��رات. وم���ن امل��ت���ق��ع اأن 
ت�ضتقطب هذه الفعاليات اأعداد كبرية 
طيفاً  �ضت�ضتعر�ض  حيث  ال����زوار،  م��ن 

متن�عاً من املنتجات واخلدمات. 
ال�طني  اأب�ظبي  مركز  و�ضي�ضت�ضيف 
اأب�ظبي  وم���ؤمت��ر  معر�ض  للمعار�ض 
اعتباراً  ’اأديبيك‘  ل��ل��ب��رتول  ال����دويل 
والذي  ن�فمرب،   14 ولغاية   11 من 
ي�ضكل من�ضة مثالية جتمع قادة الفكر 
عملية  لتعزيز  امل��ج��ال  يف  وال�����ض��رك��ات 
ات���خ���اذ ال���ق���رار يف ع���امل ت��ت�����ض��ارع فيه 
املت�قع  ومن  البرتول.  قطاع  تغريات 
�ضركة   2،220 اأديبيك  ي�ضتقطب  اأن 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  م���ن  دول�����ة   59 م���ن 

ال���ع���امل، وال���ت���ي ���ض��ت�����ض��ت��ع��ر���ض اأح���دث 
اأمام  والتقنيات  واخل��دم��ات  املنتجات 

زوار املعر�ض.
وم�ؤمتر  م��ع��ر���ض  �ضي�ضت�ضيف  ك��م��ا 
العام  ه��ذا  للبرتول  ال���دويل  اأب���ظ��ب��ي 
’�ضباب  برنامج  من  ال�ضابعة  الن�ضخة 
التعليم  دائ�����رة  م���ن  ب��دع��م  اأديبيك‘ 
اأب���ظ��ب��ي. وي��ن��ال برنامج  وامل��ع��رف��ة يف 
يف  ت��اأ���ض��ي�����ض��ه  م��ن��ذ  اأديبيك‘  ’�ضباب 
يف  ال�ضركات  خمتلف  تقدير   2013
ت�ضميم  اإذ مت  وال���غ���از،  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع 
الربنامج ليتفاعل من خاللها طالب 
املرحلة الثان�ية من عمر 14 اإىل 17 
ال�ض�ء  ي�ضلط  ك�نه  القطاع،  مع  �ضنة 
من  البرتول  قطاع  به  يتمتع  ما  على 

ثراء وتن�ع يف الفر�ض ال�ظيفية.
تبادل  وم�����ؤمت����ر  م���ع���ر����ض  وي��ن��ط��ل��ق 
اأب�ظبي  م��رك��ز  يف   2019 امل���ط���ارات 
ال����ط���ن���ي ل��ل��م��ع��ار���ض يف ال����ف����رتة ما 
ن���ف��م��رب. وتاأتي   27 25 وح��ت��ى  ب��ني 
رعاية  ال����ع����ام حت����ت  ه�����ذا  ال���ف���ع���ال���ي���ة 
امل��ج��ل�����ض ال�����دويل ل��ل��م��ط��ارات اأوروب�����ا 
اآ�ضيا  ل��ل��م��ط��ارات  ال�����دويل  وامل��ج��ل�����ض 

التدخل اجلراحي،  الأدن��ى من  باحلد 
املعرفة  لت��ضيع  فريدة  فر�ضة  وي�فر 
وتعزيز املهارات وتبادل الأفكار يف هذا 

النطاق الطبي.
 ،2019 جن������اح  م���ع���ر����ض  وي���ن���ع���ق���د 
التعليم  جم����ال  يف  الأب������رز  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
اأب�ظبي  ال��دول��ة، يف م��رك��ز  ال��ع��ايل يف 
ن�فمرب.   2 حتى  للمعار�ض  ال�طني 
وي���رح���ب امل��ع��ر���ض ب���اأك���رث م���ن 150 
الذين  ال���ط���الب  ج��ام��ع��ة ومب��خ��ت��ل��ف 

ي�ضع�ن ل�ضتكمال درا�ضاتهم العليا.
ال�طني  اأب���ظ��ب��ي  م��رك��ز  وي�ضت�ضيف 
للمعار�ض معر�ض “الرائحة ال�ضرية” 
املتخ�ض�ض بالعط�ر خالل الفرتة من 
36 اإىل 28 ن�فمرب، حيث ُيعد الأكرث 
فخامة من ن�عه يف الدولة، م�ضتهدفاً 
ع��ا���ض��ق��ي ال��ع��ط���ر وامل�����ض��ن��ع��ني ال���ذي 

يتطلع�ن لفر�ض جتارية جديدة.   
وع�����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ي��ن��ط��ل��ق منتدى 
ت�طني 360 للطالب يف مركز العني 
ل��ل��م���ؤمت��رات يف ال���ف���رتة م���ا ب���ني 17 
وزارة  بني  بالتعاون  ن�فمرب   20 اإىل 
التعليم وجمم�عة من �ضركات القطاع 

’مطارات  و���ض��رك��ة  ال���ه���ادئ  وامل��ح��ي��ط 
للفعالية،  املُ�ضيفة  اجل��ه��ة  اأب�ظبي‘ 
اأك�����رب م��ع��ر���ض جت�����اري �ضن�ي  وي���ع���د 
ل��ل��م��ج��ل�����ض ال������دويل ل���ل���م���ط���ارات على 
م�����ض��ت���ى ال���ع���امل، ح��ي��ث ي�����ض��ارك فيه 
م���ن���دوب و70 جهة  األ�����ف  م���ن  اأك�����رث 
عار�ضة وراعية ويتحدث فيه اأكرث من 
املطارات.  120 خبري دويل يف قطاع 
الفعاليات يف قطاع  اأهم  اأحد  كما يعد 
ال����ط����ريان، ح��ي��ث ي��ج��م��ع ع��ل��ى مدى 
ثالثة اأيام كبار امل�ض�ؤولني التنفيذيني 
من ال�ضرق الأو�ضط واأوروب��ا ومنطقة 
اأنحاء  الهادئ وخمتلف  واملحيط  اآ�ضيا 

العامل.
كما ي�ضت�ضيف مركز اأب�ظبي ال�طني 
للجراحة  ال��ع��امل��ي  امل���ؤمت��ر  للمعار�ض 
والثالثني  ال�ضابعة  بدورته  الباطنية 
بالتزامن  وذل�����ك  ن����ف���م���رب،   2 ح��ت��ى 
الإمارات  جلمعية  الثامن  امل�ؤمتر  مع 
وجتدر   .2019 ال��ب���ل��ي��ة  للم�ضالك 
الإ�ضارة اإىل اأن امل�ؤمتر العاملي للجراحة 
العامل  يف  اجتماع  اأول  يعد  الباطنية 
الب�لية  امل�����ض��ال��ك  جل���راح���ة  م��ك��ر���ض 

و�ضيفية يف القطاع اخلا�ض.
والطفل  الأم  م��ع��ر���ض  ح��ال��ي��اً  وي��ق��ام 
ال����ع����ني  م������رك������ز  يف  ال������ض�����ت�����ه�����الك�����ي 
ي�����ض��ت��م��ر لغاية  وال�����ذي  ل���ل���م����ؤمت���رات، 
املعر�ض  2019، وي�ضم  16 ن�فمرب 
دولة  م��ن  عار�ضة  120 جهة  ح���ايل 
الإم���������ارات، وي��ع��ر���ض خم��ت��ل��ف اأن������اع 

والإك�ض�ض�ار  امل��الب�����ض  مثل  املنتجات 
والعط�رات  التجميل  وم�ضتح�ضرات 
الكثري،  وغ���ريه���ا  الأط����ف����ال  واأل����ع����اب 
اأفراد  متطلبات  جميع  تلبية  لي�ضمن 

الأ�ضرة وق�ضاءهم وقتاً مميزاً.
مركز  ي�ضت�ضيف  اأخ����رى،  ج��ه��ة  وم���ن 
ال��ع��ني ل��ل��م���ؤمت��رات ف��ع��ال��ي��ات معر�ض 

الفر�ضة  امل��ن��ت��دى  وي���ق���دم  اخل���ا����ض. 
واجلامعات  الثان�ية  املدار�ض  لطالب 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى اأح����دث ت���ج��ه��ات �ض�ق 
القطاعات  يف  وال����ت����ط�����رات  ال���ع���م���ل 
كذلك  و�ضتت�فر  لالأعمال.  الرئي�ضية 
املهارات  لبناء  جل�ضات  ح�ض�ر  فر�ضة 
وظيفية  ت��دري��ب  بفر�ض  ولاللتحاق 

اقت�ضادية اأب�ظبي ت�ضلط ال�ض�ء على من�ذج القت�ضاد الدائري يف القطاع ال�ضناعي 
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/5630   تنفيذ جتاري  
علي  2-ي��ضف  م  م  ذ  ���ض   - للتجارة  ال�ضام  �ضماء  �ضدهما/1-  املنفذ  اىل 
عنيزان )ب�ضفته كفيل مت�ضامن لل�ضركة املدعي عليها الأوىل( جمه�يل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�ضرف الهالل - �ض م ع وميثله / 
نا�ضر حمد �ضليمان جابر ال�ضام�ضي - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
وق��دره )52606.58( درهم  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذك�رة اعاله 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�ضامن 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/5628   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- مك�ضيم ماخني�ف جمه�ل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/م�ضرف الهالل �ضركة م�ضاهمة عامة وميثله / نا�ضر 
التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�ضام�ضي  جابر  �ضليمان  حمد 
وق��دره )116935.94(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذك�رة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/5623   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- زينه حافظ ال�ض�قي  جمه�ل حمل القامة مبا 
حمد  نا�ضر   / وميثله  ع(  م  )�ض  الهالل  التنفيذ/م�ضرف  طالب  ان 
�ضليمان جابر ال�ضام�ضي - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
به وق��دره )24351.97( درهم اىل  املنفذ  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
املذك�ر  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/5028   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- برايان لالعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ات�رنت لتاأجري ال�ضيارات )�ض ذ م 
م( وميثلها / احمد بن �ضهيل بن وميثله / كفاح حممد نا�ضر حممد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله  ال�ضح�ضي الزعابي - قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )63688( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

لتك�ن �ضاهداً على الإرث احل�ضاري العريق لالإمارة، وفندق البيت الفاخر من 
ال�ضارقة”  “قلب  اإم��ارات��ي يف  اأول فندق تراثي  وال��ذي يعد  فئة اخلم�ض جن���م، 
ويديره جمم�عة الفنادق ال�ضياحية “جي اأت�ض اأم”، وحدائق املنتزه، اإحدى اأهم 

ال�جهات الرتفيهية العائلية يف الإمارة. 
وقال اأحمد عبيد الق�ضري، املدير التنفيذي للعمليات يف هيئة ال�ضارقة لال�ضتثمار 
بال�ضياحة  ال��دويل  الهتمام  تعزيز  يف  )���ض��روق(  “جنحت  )���ض��روق(:  والتط�ير 
ع�ضر  الثالث  للعام  م�ضاركتها  خالل  من  و�ضت�ا�ضل  ال�ضارقة،  اإم��ارة  يف  البيئية 
على الت�ايل مبعر�ض �ض�ق ال�ضفر العاملي يف لندن 2019، ت�ضليط ال�ض�ء على 
اأحدث الإجنازات التي اأ�ضهمت بتن�يع حمفظتها املتميزة من امل�ضاريع ال�ضياحّية 

والرتفيهية ».
ال�ضياحة  قطاع  وخ��رباء  املعر�ض  زوار  تعريف  اإىل  “نهدف  الق�ضري:  واأ���ض��اف 
والتي  ال�ضياحية  )�ضروق(  م�ضاريع  تقدمها  التي  املميزة  التجارب  على  وال�ضفر 
ال�ضارقة  ثقافة  �ض�ء  على  الفاخرة  ال�ضيافة  قطاع  عن  جديداً  مفه�ماً  تعك�ض 
ت���ف��ري جتربة  ب��امل��ك��ان م��ن خ��الل  وع��راق��ة تاريخها يف تعزيز ع��الق��ة الإن�����ض��ان 

معرفية وخدمية متكاملة تتيحها وجهاتنا املتن�عة.« 
وتابع الق�ضري “يت�ا�ضل من� معدل م�ضت�ى ال�ضتثمار ال�ضياحي الذي ت�ضتقطبه 

ال�ضارقة، وب�ضكل خا�ض يف القطاعات الثقافّية والبيئّية، حيث ت�ضري اإح�ضائيات 
اأن عدد ال�ضياح الذين زاروا  اإىل  )هيئة الإمناء التجاري وال�ضياحي بال�ضارقة(، 
اإمارة ال�ضارقة خالل العام 2018 و�ضل اإىل ملي�ن و700 األف �ضائٍح، اأنفق�ا 
633 ملي�ن درهم، و�ضن�ا�ضل جه�دنا جلذب امل�ضتثمرين العامليني، والعالمات 
التجارية العاملية الرائدة، من خالل تط�يرنا مل�ضاريعنا القائمة واإطالق م�ضاريع 
العرو�ض  م��ن  ومتن�عة  ك��ب��رية  جمم�عة  ت��ق��دمي  يتيح  مب��ا  م�ضتقباًل  ج��دي��دة 
فر�ضة  امل��ع��ر���ض  يف  امل�����ض��ارك��ة  لنا  ت���ف��ر  كما  الهيئة،  تقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات 
مثالية لتقدمي باقة من العرو�ض ال�ضياحية اخلا�ضة بجميع الأمر الذي ي�ضهم 
بتحقيق اأهدافنا املتمثلة بدعم جه�د هيئة الإمناء التجاري وال�ضياحي الرامية 

ل�ضت�ضافة 10 ماليني �ضائح بحل�ل عام 2021«. 
ُيذكر اأن “معر�ض �ض�ق ال�ضفر العاملي” يف لندن حدٌث عاملي رائد يف قطاع ال�ضفر 
وال�ضياحة، ي�فر للمهتمني بالقطاع ال�ضياحي فر�ضة التعرف على اأكرث من 5 
اآلف وجهة وعالمة جتارية يف جميع اأنحاء العامل، وي�ضتقطب نخبة من كبار 
متن�عة  مبجم�عة  املخت�ضة  القيادية  وال�ضخ�ضيات  الأعمال  ورجال  املتحدثني 
والتكن�ل�جيا،  الفني،  وال�ضفر  الريا�ضي،  وال�ضفر  الرفاه،  منها  القطاعات،  من 

وغريها.

•• ال�صارقة-الفجر:

ثمانية من اأبرز م�ضاريع  تعر�ض هيئة ال�ضارقة لال�ضتثمار والتط�ير “�ضروق”، 
يف  م�ضاركتها  خ��الل  ال�ضارقة  اإم���ارة  يف  ال��ف��اخ��رة  وال�ضيافة  البيئية  ال�ضياحة 
الذي يقام يف العا�ضمة الربيطانية لندن خالل  معر�ض “�ض�ق ال�ضفر العاملي”، 
الفرتة من 4 اإىل 6 ن�فمرب اجلاري، بهدف ت�ضليط ال�ض�ء على تط�رات القطاع 
ال�ضياحي يف اإمارة ال�ضارقة، واأحدث اإجنازات “�ضروق” يف ت��ضيع نطاق ال�ضياحة 

البيئية امل�ضتدامة يف الإمارة.  
وتقدم “�ضروق” خالل م�ضاركتها يف املعر�ض، �ضمن جناح اإمارة ال�ضارقة حتت 
اأول  لل�ضيافة”،  ال�ضارقة  “جمم�عة  وال�ضياحي،  التجاري  الإمن��اء  هيئة  مظلة 
حتت  وجت��م��ع  ال�ضيافة،  ق��ط��اع  يف  ال�ضارقة  م��ن  تنطلق  ف��اخ��رة  حملية  ع��الم��ة 
مظلتها عدداً من امل�ضاريع التي تط�رها الهيئة يف خمتلف مدن الإم��ارة والتي 

يديرها امل�ضغل الفندقي “م�ضك من �ضذا«.
وتربز هيئة ال�ضارقة لال�ضتثمار والتط�ير )�ضروق( اأمام خرباء القطاع ال�ضياحي 
اأهم وجهاتها وم�ضاريعها ال�ضياحية  40 من املعر�ض،  والآلف من زوار الدورة 
فئة  ال�ضيافة  م�ضروع  الرفراف”،  “نزل  ومنها،  ال��رائ��دة،  والبيئية  ال��ف��اخ��رة 

اخلم�ض جن�م والذي ي�فر للنزلء 20 خيمة فاخرة جمهزة بكافة الحتياجات 
واخلدمات، وجتربة اإقامة فريدة �ضمن حممية اأ�ضجار القرم يف كلباء، و”نزل 
�ضياحية متتزج  ل��زواره جتربة  ويقدم  مليحة،  يت��ضط �ضحراء  الذي  الفاية”، 
و”واحة  اجل����دة،  عالية  ال�ضيافة  وخ��دم��ات  باحلداثة  وال���رتاث  الأ�ضالة  فيها 
البداير” امل�ضروع ال�ضياحي الفاخر الذي يت��ضط �ضحراء البداير ويتك�ن من 

غرف فاخرة وخيام تراثية وجمم�عة من املطاعم واملقاهي.
ومن خالل هذه امل�ضاريع الثالثة التي ت�ضتقطب الزوار وال�ضّياح من جميع اأنحاء 
العامل، تقدم )�ضروق( روؤيتها الفريدة للم�ضاريع ال�ضياحية والبيئّية، عرب تقدمي 
الروح الثقافّية للمنطقة وعاداتها العريقة، وذلك من خالل مبادراتها امل�ضتمرة 
لتط�ير امل�ضاريع يف مناطق تختزن الكن�ز الرتاثية التي تعرب عن اأ�ضالة املنطقة، 

وتقدمها بروح ع�ضرية ت�اكب معايري ال�ضيافة الفاخرة.
الأخرى،  م�ضاريعها  من  جمم�عة  وال�ضياح  امل�ضتثمرين  اأمام  )�ضروق(  وتعر�ض 
الفن�ن  ب��ني  التي مت��زج  العربي  ال��ع��امل  يف  الأوىل  ال�جهة  ال��ن���ر،  ج��زي��رة  مثل 
والرتفيه والطبيعة، ووجهة مليحة لل�ضياحة البيئية والأثرية التي يجمع بني 
الذي يحت�ضن  امل�ضروع  ال�ضارقة،  وال��رتاث، وقلب  الراقية والرفاهية  اخلدمات 
والأجداد  الآب���اء  تركها  التي  الفنية  والأع��م��ال  الرتاثية  الكن�ز  م��ن  جمم�عة 

ينظم خالل الفرتة بني 4 و6 نوفمرب اجلاري

»�ضروق« تعر�ض 8 من اأبرز م�ضاريع ال�ضياحة البيئية وال�ضيافة الفاخرة يف �ض�ق ال�ضفر العاملي بلندن

وزير وم�ض�ؤول وممثل� 170 دولة ي�ضيغ�ن م�ضتقبل التنمية ال�ضناعية العاملية غدا يف اأب�ظبي  800
1987، والكامريون 1993 وبريو 2013 وحاليا يف اأب�ظبي وه� ما يعك�ض 
وكالة  وتر�ضد  العامل.  الإم��ارات على م�ضت�ى  بها  التي حتظى  الرائدة  املكانة 
اأنباء الإمارات “وام” يف التقرير التايل اأهمية ا�ضت�ضافة اأب�ظبي لهذا احلدث 
املنظمة مع ت�جه  تتبناه  الذي  الت�جه  التام بني  الذي يعك�ض التفاق  الدويل 
الدعامة  ت�ضكل  متقدمة  �ضناعية  قاعدة  تط�ير  اإىل  ال��ه��ادف  الإم���ارات  دول��ة 
الأ�ضا�ضية لبناء اقت�ضاد متن�ع وم�ضتدام قائم على املعرفة والبتكار وه� الهدف 
2021 و روؤية  الإم���ارات  روؤي��ة  الر�ضيدة ب��ض�ح يف  القيادة  ال��ذي ع��ربت عنه 
�ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد 
اأ�ضا�ضا مهما للدفع باجتاه  النفط والتي ت�ضكل  ملا بعد  امل�ضلحة  الأعلى للق�ات 
الرابعة.  ال�ضناعية  الث�رة  لتطبيقات  عاملية  كعا�ضمة  الدولة  مكانة  تكري�ض 
2015 بذلت الإم��ارات جه�دا كبرية  اأه��داف التنمية امل�ضتدامة  ومنذ اعتماد 
وال�ضركات  امل�ؤ�ض�ضات  امل�ضتدامة يف  التنمية  اأه��داف  بتحقيق  الهتمام  لتكري�ض 

ن��ق��ا���ض خ��ا���ض��ة ح����ل ه���ذه امل���ا���ض��ي��ع جت��م��ع ب��ني ممثلني رف��ي��ع��ي امل�����ض��ت���ى من 
وامل�ؤ�ض�ضات  ال�ضركات  قيادات  كبار  الي�نيدو وجمم�عة من  الأع�ضاء يف  الدول 
القت�ضادية-  التنمية  “دائرة  ال�ضناعي  بالقطاع  ال��ع��الق��ة  ذات  الإم��ارات��ي��ة 
و”�ضندوق  الطريان”  لتقنيات  و”�ضند  للت�ضنيع”  “�ضرتاتا  و  اأب�ظبي” 
خليفة لتط�ير امل�ضاريع” وغريها ملناق�ضة الق�ضايا املتعلقة بالتنمية ال�ضناعية 
وتبادل اخلربات وعقد ال�ضراكات وو�ضع ال�ضرتاتيجيات التي من �ضاأنها حتقيق 
ملنظمة  العام  امل�ؤمتر  اأعمال  و�ضمن  وامل�ضتدامة.  ال�ضاملة  ال�ضناعية  التنمية 
وامل�ضتدامة  ال�ضاملة  ال�ضناعية  للتنمية  ال�ضابع  املنتدى  يناق�ض  “ي�نيدو”،  ال� 
تلعبه  ال��ذي  ال��دور  بناءة”  �ضراكات   2030 “ال�ضناعة  عن�ان  يحمل  وال��ذي 
ال�ضراكات املبتكرة مثل برنامج الي�نيدو ل�ضراكات الدول يف دعم حتقيق اأهداف 
التنمية ال�طنية وت�ضليط ال�ض�ء على كيفية اإ�ضهام خمتلف ال�ضركاء يف املعرفة 

واخلربة والتكن�ل�جيا وامل�ارد املالية لدعم الت�ضنيع، وخا�ضة يف اأفريقيا.

•• اأبوظبي - وام:

للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم  ملنظمة  ع�ضر  ال��ث��ام��ن  ال��ع��ام  امل���ؤمت��ر  اأع��م��ال  تنطلق 
ال�ضناعية”الي�نيدو” غدا الأحد يف فندق ق�ضر الإم��ارات باأب�ظبي مب�ضاركة 
�ضياغة  بهدف  املنظمة  دول��ة ع�ض� يف   170 و ممثلي  وم�����ض���ؤول  وزي��ر   800
فيما  امل�ضتدامة  التنمية  اأه��داف  وحتقيق  العاملية  ال�ضناعية  التنمية  م�ضتقبل 
جل�ضات   5 يت�ضمن  من���ا  الأق���ل  ب��ال��دول  خا�ض  م���ؤمت��ر  ال�ضبت  ال��ي���م  ي�ضبقه 
بح�ض�ر 350 م�ضاركا. ويج�ضد اختيار اأب�ظبي ل�ضت�ضافة هذا احلدث الدويل 
املهم - الذي ي�ضتمر حتى 7 ن�فمرب اجلاري - الثقة الكبرية بدور الإمارات يف 
�ضياغة م�ضتقبل حت�يل للقطاع ال�ضناعي العاملي وتط�يرها لقاعدة �ضناعية 
ق�ية قادرة على املناف�ضة على امل�ضت�ى العاملي ك�نه يقام للمرة الأوىل يف ال�ضرق 
تايالند  يف  فيينا  يف  املنظمة  مقر  خ���ارج  وال��راب��ع��ة  اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط 

من خالل اتباع اأف�ضل املمار�ضات يف الدولة واأعلى م�ضت�يات �ضنع القرار التي 
التنمية  امل�ضتدامة يف خطط  التنمية  باأهداف  املتعلقة  تتمثل يف دمج الأن�ضطة 
ال�طنية والأهداف امل�ضتقبلية لالإمارات. ويعقد امل�ؤمتر العام 25 جل�ضة نقا�ض 
امل�ضتدامة  التنمية  خطة  حتقيق  يف  امل�ضاهمة  �ضاأنها  من  التي  ال�ضيا�ضات  ح�ل 
جدول  و���ض��رياف��ق  امل��ت��ح��دة،  ل���الأمم   17 امل�ضتدامة  التنمية  واأه����داف   2030
الأعمال للم�ؤمتر 14 فعالية م�ضاحبة رفيعة امل�ضت�ى والتي تتمح�ر ح�ل �ضتة 
م�ا�ضيع رئي�ضية وهي ال�ضباب وريادة الأعمال ومتكني املراأة يف القطاع ال�ضناعي 
والث�رة ال�ضناعية الرابعة والطاقة امل�ضتدامة واملجمعات ال�ضناعية والقت�ضاد 
للتنمية  املتحدة  الأمم  ملنظمة  ع�ضر  الثامن  العام  امل�ؤمتر  ويناق�ض  التدويري. 
ال�ضناعية /الي�نيدو/ على مدار 5 اأيام املجالت الرئي�ضة ح�ل دور ال�ضناعة يف 
بناء م�ضتقبل اأف�ضل والت�ا�ضل والبتكار بينما ي�ضاحب امل�ؤمتر معر�ض م�ضغر 
“جل�ضات  “الي�نيدو  وتنظم  للي�نيدو.  العاملية  امل�ضاهمة  على  ال�ض�ء  ي�ضلط 

»�ضرتاتا« ترعى من�ضة »متكني املراأة يف القطاع ال�ضناعي« باملعر�ض امل�ضاحب مل�ؤمتر »الي�نيدو« تفاهم بني طرق دبي واملجل�ض الأمريكي لالأبنية اخل�ضراء 

الي�رو يحتفظ مبكا�ضبه مقابل الدولر

يف جمالت الت�ضميم امل�ضتدام واإن�ضاء وت�ضغيل من�ضاآت 
والدعم  ال�ضرورية  املعرفة  وتبادل  احلديدية  ال�ضكك 
 LEED  « ل�ت�ضنيف  وامل��ح��دث��ة  املنا�ضبة  للتعدي?ت 
للنقل اجلماعي ملحطات   «  LEED O+M و   BD+C
املرتو احلالية واجلديدة و بنيتها التحتية �ضمن حدود 
LEED«الريادة يف جمال الطاقة والت�ضميم البيئي” 
الرئي�ض واملدير  رامان�جام  اأثنى ماهي�ض  . من جانبه 
على  اخل�ضراء  لالأبنية  الأمريكي  للمجل�ض  التنفيذي 
جه�د الهيئة و�ضعيها الدوؤوب لتطبيق اأف�ضل املمار�ضات 
الأبنية اخل�ضراء  العاملية يف جمال  املعايري  اأرقى  وفق 
من خالل ال�ضتعانة باآخر ما ت��ضلت اإليه التكن�ل�جيا 

يف هذا املجال.

احلرب  تفر�ضها  التي  املخاطر  ب�ضبب  القت�ضادية  الآف���اق 
وعائدات  ال����دولر  ان��خ��ف��ا���ض  يف  �ضاهمت  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة، 

�ضندات اخلزانة الأمريكية.
ويتطلع امل�ضتثمرون اإىل تقرير ال�ظائف الأمريكية، الذي 
من املت�قع اأن يك�ضف عن تباط�ؤ وترية خلق ال�ظائف، مما 
يف  اقت�ضاد  اأك��رب  متانة  ب�ضاأن  امل��خ��اوف  على  ال�ض�ء  ي�ضلط 

العامل.
 1.1165 % اإىل   0.1 و�ضعد الي�رو يف اأحدث تعامالت 

دولر قرب اأعلى م�ضت�ياته يف 10 اأيام.
وت���راج���ع ال�����دولر اأي�����ض��ا م��ق��اب��ل ال����ني، و���ض��ج��ل يف اأح���دث 
3اأ�ضابيع،  يف  م�ضت�ى  اأدن���ى  وه���  ي��ن   107.89 تعامالت 
بعدما ذكرت بل�مربج اأن م�ض�ؤولني �ضينيني يبدون �ضك�كا 
بني  التجارية  للحرب  �ضاملة  ت�ض�ية  اإىل  الت��ضل  ب�ضاأن 

•• دبي-وام:

وق��ع��ت هيئة ال��ط��رق وامل���ا���ض��الت م��ذك��رة ت��ف��اه��م مع 
تعزيز  ب��ه��دف  اخل�����ض��راء  لالأبنية  الأم��ري��ك��ي  املجل�ض 

ال�ضراكة القائمة بني اجلانبني .
اإبراهيم  املح�ضن  عبد  الهيئة  ع��ن  نيابة  امل��ذك��رة  وق��ع 
ماهي�ض  و  القطارات  مل�ؤ�ض�ضة  التنفيذي  املدير  ي�ن�ض 
للمجل�ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر  ال��رئ��ي�����ض  رام���ان����ج���ام 
ان  املح�ضن  واأو�ضح عبد  الأمريكي لالأبنية اخل�ضراء. 
الهيئة ت�ضعى من خالل ت�قيع هذه املذكرة اإىل حتقيق 
لتج�ضيد  امل�ضرتك  اجلهد  تكري�ض  ت�ضمل  اه��داف  ع��دة 
روؤية حك�مة دبي يف جعل الإمارة مركزا رياديا باملنطقة 
خالل  م��ن  وال�ضياحة  والأع��م��ال  التم�يل  جم��الت  يف 
تفعيل روؤية الطرفني مبا يكفل حتقيق ر�ضا متعامليها 
وحتديد الإطار العام لعالقات ال�ضراكة بني الطرفني 
مبا ي�ضمن حتقيق املنفعة لكال الطرفني واإر�ضاء ثقافة 
الأداء  م�ضت�ى  رفع  اأج��ل  من  للتعاون  امل�ضرتك  العمل 

وت�ضهيل املعامالت وتط�ير خدمة املتعاملني.
واأ����ض���اف ان امل��ذك��رة ت��ه��دف ك��ذل��ك اإىل احل��ف��اظ على 
الت�ا�ضل بني الطرفني لتحقيق م�ضاحلهما امل�ضرتكة 
التي تخدم امل�ضالح ال�ضاملة لإمارة دبي وتبادل املعرفة 
الفنية واخلربة على جميع امل�ضت�يات وتبادل املعل�مات 
التخ�ض�ضات  و  الرئي�ضية  باملهام  املتعلقة  وال��درا���ض��ات 
وامل�ا�ضالت  ال��ط��رق  هيئة  ري����ادة  وت��ع��زي��ز  ل��ل��ط��رف��ني 
وامل�ضاهمات والإجنازات الفريدة التي ت�ضعى لتقدميها 

•• عوا�صم-رويرتز:

يف  اجلمعة  اأم�����ض  ال���دولر  مقابل  مبكا�ضبه  ال��ي���رو  مت�ضك 
الأمريكية،  العملة  امل�����ض��ت��ث��م��رون  ف��ي��ه  يبيع  ال���ذي  ال���ق��ت 
تباط�ؤ  اإىل  قريباً  املتحدة  ال���لي��ات  تن�ضم  اأن  ويت�قع�ن 

اقت�ضادي عاملي.
ُي��ن��ظ��ر اإليهما  وارت���ف���ع ال�����دولر وال����ني ال���ي���اب���اين، ال���ل���ذان 
كا�ضتثمار يف مالذ اآمن، بالت�ضاوي يف كل مرة كان يبدو فيها 
نزاعها  يف  م�ضدود  طريق  اإىل  و�ضلت  املتحدة  ال���لي��ات  اأن 

التجاري مع ال�ضني.
ل��ك��ن ال�����دولر خ�����ض��ر ت��ل��ك امل��ك��ان��ة، ب��ع��د ب��ي��ان��ات اقت�ضادية 
امل�����ض��ت��ث��م��رون جمل�ض  ي�������ض���ارك  ول  ���ض��ع��ي��ف��ة.  اأم���ري���ك���ي���ة 
يف  ثقته  الأمريكي(  املركزي  )البنك  الحت��ادي  الحتياطي 

•• اأبوظبي-وام:

ك����ل م����ن م��ن��ظ��م��ة الأمم  اأع���ل���ن���ت 
امل���ت���ح���دة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال�����ض��ن��اع��ي��ة /

ال���ط���اق���ة  ووزارة  ال�����ي������ن�����ي�����دو/ 
“�ضرتاتا  رع���اي���ة  ع���ن  وال�����ض��ن��اع��ة 
املراأة  “متكني  ملن�ضة  للت�ضنيع” 
املعر�ض  يف  ال�ضناعي”  القطاع  يف 
ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه دول����ة الإم�������ارات يف 
ملنظمة  ع�ضر  الثامن  العام  امل�ؤمتر 
/الي�نيدو/ والذي يقام يف الفرتة 
2019 يف  ن�فمرب  و7   3 بني  ما 

فندق ق�ضر الإمارات باأب�ظبي.
الإمارات  دول��ة  م�ضاهمة  اإط��ار  ويف 
امل�ضيفة  ال�������دول�������ة  ب�������ض���ف���ت���ه���ا 
“�ضرتاتا  ���ض��ت�����ض��ل��ط  ل���ل���م����ؤمت���ر، 
اأهمية  ع��ل��ى  ال�����ض���ء  للت�ضنيع” 
امل��راأة يف القطاع ال�ضناعي،  متكني 
من  التي  ال�ضرتاتيجيات  وو���ض��ع 
كامل  يف  ال�ضم�لية  تعزيز  �ضاأنها 
وت�ضكل  ال��ع��امل��ي��ة.  القيمة  �ضل�ضلة 
القطاع  يف  امل����راأة  “متكني  من�ضة 
لأحد  ن�عية  اإ���ض��اف��ة  ال�ضناعي” 
للم�ؤمتر،  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
اجلن�ضني”،  بني  “الت�ازن  حت��دي 
حيث تتيح لل�ف�د مناق�ضة الطرق 
قان�نية  اأط�����ر  لإن�������ض���اء  امل��ح��ت��م��ل��ة 
الذك�ر  بني  امل�ضاواة  تعزز  جديدة 
والتاأكيد  العمل،  مكان  والإن��اث يف 
اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة  اأهمية  على 
وا�ضتعرا�ض  ال�ضناعي  القطاع  يف 
ال���دور ال���ذي ت�ضطلع ب��ه امل����راأة يف 
الطائرات  ه��ي��اك��ل  اأج����زاء  ت�ضنيع 
وم�ضاركة  املركبة  امل���اد  با�ضتخدام 
اأف���������ض����ل امل����م����ار�����ض����ات ال����ت����ي من 
قطاع  يف  امل����راأة  دور  تعزيز  �ضاأنها 

الطريان.
الإم�������ارات من�ذجا  وت��ع��ت��رب دول����ة 
القطاع  امل����راأة يف  ع��امل��ي��ا يف مت��ك��ني 
ال�ضناعي، حيث ت�ضري اآخر الأرقام 

على  ق����ائ����م  اق���ت�������ض���اد  ب����ن����اء  اإىل 
والتن�يع  والب��ت��ك��ار  املعرفة  اأ�ض�ض 
الربنامج  وي���دع���م  الق���ت�������ض���ادي. 
وي�ضجعهم  ال�����ض��ب��اب  الإم���ارات���ي���ني 
وال��ت��ف���ق يف حياتهم  ال��ن��ج��اح  على 
اأكرث  تخريج  يف  �ضاهم  كما  املهنية 
من 300 طالب اإماراتي .. ونظراّ 
الت�طني  يف  امل��ت��م��ي��زة  جل���ه����ده���ا 
ومتكني املراأة، ي�ضكل امل�اطن�ن ما 
العاملة  الق�ى  %58 من  ن�ضبته 
 90% للت�ضنيع”،  “�ضرتاتا  يف 

منهم ما يقارب من الن�ضاء.
  وق����ال اإ���ض��م��اع��ي��ل ع��ل��ي ع��ب��د اهلل، 
ل�ضركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������ض 
“�ضرتاتا  يف  ن��ل��ت��زم  “�ضرتاتا”: 
بني  ال��ت��م��ي��ي��ز  ب���ع���دم  للت�ضنيع” 
العمل،  بيئة  يف  وال��ن�����ض��اء  ال��رج��ال 
اجله�د  ك���اف���ة  ال�������ض���رك���ة  وت����ب����ذل 
ال�طنية  ال��ك���ادر  وتط�ير  لتنمية 
وتزويدها باملهارات التي متكنها من 
قيادة من� ال�ضركة يف قطاع �ضناعة 
ل��ذل��ك ي�ضعدنا  ال��ع��امل��ي،  ال��ط��ريان 
ا�ضت�ضافة  على  ق��ادري��ن  ن��ك���ن  اأن 
من�ضة خم�ض�ضة ل�ضمان م�ضتقبل 
الفج�ة  ي��ع��ال��ج  ���ض��ام��ل  ���ض��ن��اع��ي 
الرقمية بني اجلن�ضني وي�ضاهم يف 

حتقيق التنمية امل�ضتدامة.

وتط�ير مهاراتهم.
لدعم  الرامية  جه�دها  اإط���ار  ويف 
ومتكني ال�ضباب الإماراتي ان�ضمت 
مبادرتي  اإىل  للت�ضنيع”  “�ضرتاتا 
“بالعل�م نفكر” و”ت�طني360”، 
الإماراتي  ال�ضباب  ت�ضجيع  بهدف 
على النخراط يف جمالت العل�م 
وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا والب��ت��ك��ار، عالوة 
����ض���رتات���ا �ضريك  ت��ع��د  ذل����ك  ع��ل��ى 
الت�طني  برامج  يف  ملبادلة  اأ�ضا�ضي 
من  “التدريب  مثل  تدعمها  التي 

اأجل الت�ظيف” و”مثابرة«.
للت�ضنيع”  “�ضرتاتا  ت��دي��ر  ك��م��ا    
“فني� هياكل الطائرات”،  برنامج 
تزويد  يف  امل��ت��خ�����ض�����ض  ال���ربن���ام���ج 
امل�������ض���ارك���ني ب����امل����ه����ارات ال����الزم����ة 
الطائرات  هياكل  اأج���زاء  لت�ضنيع 
وامل�ضاهمة  املركبة  امل�اد  با�ضتخدام 
ت�ضبح  اأن  يف  “�ضرتاتا”  روؤي���ة  يف 
رائ��������دة يف جمال  ع���امل���ي���ة  ����ض���رك���ة 
الطائرات،  هياكل  اأج���زاء  �ضناعة 
اأهداف  حتقيق  ي�ضمن  مب��ا  وذل��ك 
الرامية   2030 اأب���ظ��ب��ي  روؤي�����ة 

جه�د خمتلف اجلهات احلك�مية، 
?واأثمرت هذه اجله�د عن ت�ضنيف 
عربية  دول�������ة  ك����ث����اين  الإم������������ارات 
م��ن ح��ي��ث امل�����ض��اواة ب��ني اجلن�ضني 
للفج�ة  ال��ع��امل��ي  ال��ق��ري��ر  ب��ح�����ض��ب 
بني اجلن�ضني، ال�ضادر عن املنتدى 
كما   ،2017 العاملي  الق��ت�����ض��ادي 
جمال  يف  الأوىل  امل��رت��ب��ة  اح��ت��ل��ت 
حم� الأمية والثانية يف امل�ضاواة يف 

الأج�ر يف اأعمال مماثلة.
مب�ضاركة  /ال���ي����ن���ي���دو/  ورح���ب���ت 
معر�ض  يف  للت�ضنيع”  “�ضرتاتا 
املحاور  اأح�����د  ل��ت��ق��دمي  الإم��������ارات 
على  واأث��ن��ت  ل��ل��م���ؤمت��ر،  الرئي�ضية 
الأ�ضا�ض  ل��ضع  الرامية  جه�دها 
مل�ضتقبل ي�ضجع املراأة على امل�ضاركة 

يف القت�ضاد العاملي.
من  للت�ضنيع”  “�ضرتاتا  وتعترب 
الإماراتية  ال�ضناعية  ال�����ض��رك��ات 
للمراأة،  ب��ق���ة  وال��داع��م��ة  ال���رائ���دة 
ف�����رتة ط�يلة  م���ن���ذ  ع��م��ل��ت  وق�����د 
الربامج  وت��ن��ف��ي��ذ  امل�����ض��ارك��ة  ع��ل��ى 
لل�ضباب  ال����داع����م����ة  وامل�������ب�������ادرات 

 23،000 م���ن  اأك����رث  وج�����د  اإىل 
يراأ�ضن  اإم���ارات���ي���ة  اأع���م���ال  ���ض��ي��دة 
 50 ع��ل��ى  قيمتها  ت��ف���ق  م�����ض��اري��ع 
م��ل��ي��ار دره�����م، ف��ي��م��ا َت�����ض��غ��ل امل����راأة 
املنا�ضب  م���ن   15% ن�����ض��ب��ت��ه  م���ا 
غرف  اإدارة  جم��ال�����ض  يف  ال��رف��ي��ع��ة 

التجارة وال�ضناعة ال�طنية.
الإمارات  اأن�ضاأت   ،2015 عام  ويف 
اجلن�ضني”،  بني  الت�ازن  “جمل�ض 
مت�ضاوية  ا  فر�ضً امل��راأة  منح  بهدف 
نف�ضه  ال�قت  ويف  العام  القطاع  يف 
الدولية  الإم����������ارات  ج���ه����د  دع�����م 
بني  امل�����ض��اواة  “مل�ؤ�ضرات  ال��داع��م��ة 
التدابري  من  وغريها  اجلن�ضني” 
الهادفة اإىل تعزيز م�ضاركة الن�ضاء 

يف منظ�مة الأمم املتحدة.
ويف اإطار جه�دها الداعمة لتمكني 
ك�ضريك  دوره�������ا  وت���ع���زي���ز  امل��������راأة 
ال�طن،  م�ضتقبل  ب��ن��اء  يف  رئي�ضي 
“م�ؤ�ضر  ب��اإط��الق  الإم����ارات  قامت 
ع����دم امل�������ض���اواة ب���ني اجل��ن�����ض��ني يف 
وو����ض���ع  احلك�مي”،  ال����ق����ط����اع 
تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ع��م��ل  منهجية 

امل�ضارف اللبنانية تفتح اأب�ابها بعد اإغالق اأ�ضب�عني 
•• بريوت-اأ ف ب:

اأ�ضب�عني  اأب�ابها اأم�ض للمرة الأوىل منذ  فتحت امل�ضارف اللبنانية 
�ضعبية  احتجاجات  عقب  ن�ضبياً  طبيعتها  اإىل  احلياة  ع��ادت  اأن  بعد 

عّمت كافة املناطق اللبنانية للمطالبة برحيل الطبقة ال�ضيا�ضية.
وت�ضببت حركة الحتجاج غري امل�ضب�قة منذ �ضن�ات التي بداأت يف 17 
امل�ضارف  اإغالق  �ضمل  البالد  ب�ضلل كامل يف  الأول-اأكت�بر،  ت�ضرين 

واملدار�ض واجلامعات وقطع طرق رئي�ضية يف جميع املناطق.
خروج  م��ع  اجلمعة  ال��ب��الد  يف  ن�ضبياً  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة  وع���ادت 

املعت�ضمني من الطرقات وت�ضجيل حركة �ضري نا�ضطة �ضباحاً.
ت امل�ضارف بامل�اطنني الذين اأرادوا اإجراء  ومنذ ال�ضباح الباكر، غ�ضّ
مع  رواتبهم  �ضحب  اأو  اأ�ضب�عني  منذ  املعّلقة  امل�ضرفية  معامالتهم 
هائلة  ط�ابري  بر�ض  فران�ض  ل�كالة  مرا�ضل  و�ضاهد  ال�ضهر.  بداية 
ب��ريوت، يف حني وقف  العا�ضمة  امل�ضارف يف  اإىل خارج  اأحياناً  ت�ضل 

امل�ضارف. ومل تت�ضع �ضالت  اأم��ام بع�ض  الأمنية  العنا�ضر  عدد من 
الن��ت��ظ��ار داخ���ل امل�����ض��ارف جل��ل������ض اجل��م��ي��ع، ف��ك��ان ع���دد ك��ب��ري من 
امل�اطنني واقفني يف انتظار دورهم يف حني كان امل�ظف�ن ي�اجه�ن 
�ضع�بات يف تقدمي اخلدمات لهم. واأفاد املرا�ضل اأنه مل يكن بالمكان 

�ضحب مبالغ كبرية دفعًة واحدة من اآلت ال�ضرف الآيل.
�ضارع  امل�ضارف يف  مبنى جمعية  املحتّجني  واقتحمت جمم�عة من 
اجلميزة يف و�ضط بريوت، �ضرعان ما اأخرجتهم ق�ى الأمن واعتقلت 
اأمام  اللبنانية  اللرية  انهيار  من  امل�اطن�ن  ويتخّ�ف  منهم.  ع��دداً 

الدولر مبجرد اأن فتحت امل�ضارف اأب�ابها مع ازدياد الطلب.
اإل اأن م�ضرف لبنان اأكد اأن �ضعر ال�ضرف الر�ضمي مقابل الدولر ل 
اأن يك�ن  اأما يف ال�ض�ق امل�ازية فُيت�قع  1507 لرية لبنانية.  يزال 
�ضعر ال�ضرف اأعلى من ذلك. وقبيل بدء الحتجاجات، �ضهدت البالد 
اأزمة مالية حاّدة و�ضل �ضعر �ضرف اللرية خاللها يف ال�ض�ق امل�ازية 
لعمليات  ل��رية. وج��اء ذلك نتيجة و�ضع امل�ضارف ح��داً   1600 اإىل 

اللرية  بالت�ازي مع  ا�ضتخدامه يف لبنان  ال��ذي ميكن  ال��دولر،  بيع 
يف العمليات امل�ضرفية والتجارية كافة. وا�ضتمّر ارتفاع �ضعر ال�ضرف 
حتى بلغ يف الأ�ضابيع الأخرية اأكرث من 1700 لرية مقابل الدولر، 

للمرة الأوىل منذ 22 عاماً.
من�  بن�ضبة  جتلى  الق��ت�����ض��ادي،  ال������ض��ع  يف  ت��ده���راً  لبنان  وي�ضهد 
وتراجع  البطالة،  معدلت  ارتفاع  مع  املا�ضي،  العام  منعدمة  �ضبه 
اإىل  الدي�ن  وتراكم  اخلارجية،  وال�ضتثمارات  املغرتبني  حت�يالت 
الناجت  اإج��م��ايل  م��ن  املئة  150 يف  ي��ع��ادل  م��ا  اأي  دولر،  مليار   86

املحلي، وه� من اأعلى املعدلت يف العامل.
حك�مته  ا�ضتقالة  الثالثاء  احل��ري��ري  �ضعد  ال����زراء  رئي�ض  واأع��ل��ن 
ال�ضاحات  اإىل  نزل�ا  الذين  اللبنانيني  من  الكثري  لإرادة  “جتاوباً 
اللبناين مي�ضال ع�ن اخلمي�ض  للمطالبة بالتغيري«. ودعا الرئي�ض 
ولي�ض  “كفاءة وخربة”  اإىل ت�ضكيل حك�مة جديدة من وزراء ذوي 

“وفق ال�لءات ال�ضيا�ضية وا�ضرت�ضاء الزعامات«.
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ب��ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خ�رفكان  : ال�ضادة  انا الكاتب العدل  تقدم ايل 
الت�ضديق  وطلب  الهند   : اجلن�ضية   - ادياتيل  عبدالرحمن  عبدالرحمن  /�ضاجيد 
واملرخ�ض  اأ�ضي�ط  ماركت  �ض�بر  التجاري  ال�ضم  يف  )ت��ن��ازل(   يت�ضمن  حم��رر  على 
ال�ضادر   141406 رق��م  جت��اري��ة  رخ�ضة  ال�ضارقة  يف  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  م��ن 
بتاريخ 1991/7/24 من دائرة التنمية الإقت�ضادية بخ�رفكان. اىل ال�ضيد/جم�ضيا�ض 
كاكيديبارامبات حممد ك�تي - اجلن�ضية : الهند. ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب 
املحرر  يف  ال�ضاأن  ذوي  ت�قيعات  على  بالت�ضديق  �ضيق�م  خ�رفكان  مدينة  يف  العدل 

املذك�ر بعد انق�ضاء 14 ي�م من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1253
هندي   - �ضريوث  م�لكادي  كاتيل  ال�ضيد/عبدالنا�ضر  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ 
امل�ضماة  الرخ�ضة  حممد �ضهيد ح�ضن عبدالرزاق - بنغالدي�ضي اجلن�ضية وذلك يف 
رقم  رخ�ضة  مب�جب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت  والتي  املدينة(  ن�ارة  ماركت  )�ض�بر 
)504047(  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( 
ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ض�ف 
يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضب�عني من تاريخ هذا العالن فمن 
لتباع  املذك�رة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه 

الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1263

اجلن�ضية  هندي   - كانداتيل  ب�زهام  �ضريف  حممد  ال�ضيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
لتجارة  الرب�ضاء  ب�ابة  البالغة )100%( يف  والتنازل عن كامل احل�ض�ض  البيع  يرغب يف 
اإ�ضماعيل  ان�ض  ال�ضيد/  اىل  وذلك   )733281( رقم  رخ�ضة  مب�جب   - اجلاهزة  املالب�ض 
كانيك�دييل ا�ضماعيل - هندي اجلن�ضية - تعديالت اخرى : تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر.  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ض�ف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1251

يرغب  اجلن�ضية  باك�ضتاين   - حممد  نياز  اكرب  علي  ال�ضيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
ال�ضيد/لخان ك�مار ج�يل  البالغة 100% وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�ضته  البيع  يف 
باب� لل ج�يل - هندي اجلن�ضية وذلك يف الرخ�ضة امل�ضماة )ال�ضم�ض والقمر ل�ضت�ضارات 

احلا�ض�ب( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مب�جب رخ�ضة رقم )763516(. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ض�ف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1261

ليكن معل�ما للجميع بان ال�ضيد/ علي م��ضى تركي اآل علي - اإماراتي اجلن�ضية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% وذلك اىل ال�ضيد/ حممد اب� القا�ضم �ضراج 
احلق - بنغالدي�ضي اجلن�ضية يف الرخ�ضة با�ضم )الفتح املبني ملقاولت التك�ضية والر�ضيات 
وال�ضباغ( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مب�جب رخ�ضة رقم )562573( - تعديالت اخرى 

: تغيري ال�ضكل القان�ين من م�ؤ�ض�ضة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ض�ف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : �سينجو هو هي للتجارة - �ض ذ م م  
العن�ان : مكتب رقم 117 ملك حممد علي م�ضبح القيزي الفال�ضي - نايف - ديرة - 
ال�ضكل القان�ين : ذات م�ض�ؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 811320 رقم القيد بال�ضجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب   1356091  : التجاري 
مب�جب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذك�رة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق   2019/10/28 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار 
ات�ض  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني  اأي اعرتا�ض  2019/10/28 وعلى من لديه 
ايه ام لتدقيق احل�سابات العن�ان : مكتب رقم 914 ملك م�ؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد 
لدعم م�ضاريع ال�ضباب - ديرة - ب�ر�ضعيد -  هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 04-2973071 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�ضر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات 
العن�ان : مكتب رقم 914 ملك م�ؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لدعم م�ضاريع ال�ضباب 
- ديرة - ب�ر�ضعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04 مب�جب هذا 
اأعاله  باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذك�ر  التنمية القت�ضادية بدبي  تعلن دائرة 
لت�ضفية �سينجو هو هي للتجارة - �ض ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2019/10/28 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 
مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : �سابل اإت �سوي - �ض ذ م م  
ال�ضكل   - دب��ي  مر�ضى   - ب��ردب��ي   - العقارية  دب��ي  م�ؤ�ض�ضة  ملك   7 رق��م  : حم��ل  العن�ان 
بال�ضجل  القيد  رق��م   701672  : الرخ�ضة  رق��م   ، حم���دودة  م�ض�ؤولية  ذات   : ال��ق��ان���ين 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب   1128466  : التجاري 
مب�جب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذك�رة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق   2019/10/23 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار 
2019/10/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ايه & 
ام الأن�ساري لتدقيق احل�سابات العن�ان : مكتب رقم 1-2903 ملك �ضم� ال�ضيخ هزاع 
بن زايد بن �ضلطان ال نهيان - املركز التجاري الأول - هاتف : 2955582-04 فاك�ض : 
2955598-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً 

من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : ايه & ام الأن�ساري لتدقيق احل�سابات
ال  �ضلطان  زاي��د بن  ه��زاع بن  ال�ضيخ  رق��م 1-2903 ملك �ضم�  العن�ان : مكتب 
  04-2955598  : فاك�ض   04-2955582  : هاتف   - الأول  التجاري  املركز   - نهيان 
امل�ضفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية القت�ضادية بدبي  دائ��رة  مب�جب هذا تعلن 
قرار  مب���ج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ض   - �سوي  اإت  �سابل  لت�ضفية  اأع����اله  امل��ذك���ر 
حماكم دبي بتاريخ  2019/10/23 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2019/10/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني 
يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
اأمرجي�ست منطقة حرة - ذ م م هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  يف املنطقة 
احلرة م�ضجلة لدى �ضلطة دبي للمجمعات الإبداعية مب�جب الرخ�ضة رقم 93851 ، 

وعن�انها امل�ضجل يف دبي ، �ض ب : 122957 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، )"ال�ضركة"( 
تعلن اأنه وفقا لقرار ال�ضركاء بتاريخ 2019/10/29 �ضيتم حل ال�ضركة اختياريا مب�جب 
الإجراء املن�ض��ض عليه يف املادة 101 من الل�ائح املنظمة لل�ضركات اخلا�ضة يف املجمعات 

الإبداعية بدبي ل�ضنة 2016.   اأي طرف معني لديه مطالبة �ضد ال�ضركة عليه بتقدميها يف 
غ�ض�ن 45 ي�ما من تاريخ هذا ال�ضعار عن طريق الربيد امل�ضجل اأو الت�ضال ب���� : 

ال�ضيد : فيجي ديفيكاران  
ا�ضم ال�ضركة : ال�حدة م�ضت�ضارون اإدارة و حما�ضبة 

�ض.ب : 122957 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
هاتف : 2500295 -04 

 vijudivakaran@gmail.com  :بريد الكرتوين
لن تقبل املطالبات التي تقدم بعد انق�ضاء مدة  45 ي�ما.

ا�شعار بالت�شفية
العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   

يف الدعوى  رقم )2019/917( جتاري كلي 
املدعي عليهم : 1- نا�ضي�نال جلف لالن�ضاءات - ذ م م   2- نا�ضي�نال جلف لال�ضتثمار 
- �ض ذ م م ، 3- الإمارات املتحدة لل�ضناعات احلديدية والهند�ضية - �ض ذ م م  4- علي 
ي�ضلم ح�ضن  7-  ي�ضلم ح�ضن  6- حممد علي  نا�ضر علي  ي�ضلم ح�ضن عبداهلل   5- 
ماهر علي ي�ضلم ح�ضن - نحيط �ضيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�ضريف بالدع�ى 
- وعليه  )�ضركة م�ضاهمة عامة(  امل�ضرق  بنك  واملرف�عة �ضدكم من  اعاله  املذك�رة 
فاأنتم مكلفني او من ميثلكم قان�نا بح�ض�ر اجتماع اخلربة املقرر عقده ي�م اخلمي�ض 
املنتدب   اخلبري  مبكتب  وذلك  �ضباحا،   10.00 ال�ضاعة  متام  يف   2019/11/7 امل�افق 
- بجانب فندق  كارف�ر  - مقابل  ال�ضط�ة  دوار  - بج�ار  �ضنرت  الهناء   - دبي  الكائن 
ت�ضيل�ضي - مكتب رقم )229/228( - نطلب احل�ض�ر بامل�عد واملكان املحدد واإح�ضار 
فاإن  احل�ض�ر  عن  تخلفكم  حال  يف  بانه  علما  بالدع�ى  لدفاعكم  امل�ؤيدة  امل�ضتندات 

اخلربة �ضتبا�ضر اعمالها وفقا لل�ضالحيات املخ�لة لها قان�نا. 
حممد ح�شن املرزوقي / خبري م�شريف  

اإعالن بالن�شر جلل�شة اخلربة 

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
يف  الدعوى 2886 ل�شنة 2019 جتاري جزئي - دبي 

املدعي/فين�د ك�مار-ب�كالة املحامي/حممد الها�ضمي للمحاماة وال�ضت�ضارات القان�نية  
املعلن اليه / املدعي عليهما / الأول / اندري جاوثيري ، الثاين / م�م��ضا نيك� ك�ن�ضارى  
فقد  اعاله  الدع�ى  يف  اخلربة  لعمال  امل�قرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا ي�م الثالثاء امل�افق 2019/11/5 يف متام ال�ضاعة اخلام�ضة م�ضاء لعقد الجتماع 
�ضارع   - القره�د   ، دبي   - ال�ضارد  : مكتب  الكائن يف  وذلك مبقر مكتبنا  للخربة  الثاين 
املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، الطابق الأول ، مكتب رقم 120 ،  لذا يطلب ح�ض�ركم او 
من ميثلكم قان�نا حل�ض�ر الجتماع املذك�ر مع اإح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدع�ى، 
وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ضاأن اية ا�ضتف�ضارات وملتابعة تط�رات اجراءات تنفيذ 

املاأم�رية وا�ضتالم امل�ضتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / اأحمد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد بوزارة العدل 493 
رقم القيد مبحاكم دبي 154                 

دعوة حل�شور 
االجتماع الثاين للخربة   

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
اإعالن بالن�شر - الدعوى رقم 1920 ل�شنة 2019 

لدى حمكمة ال�شارقة االحتادية االإبتدائية جتاري جزئي  
املرف�عة من/املدعي/ بنك دبي الإ�ضالمي ب�كالة الكتبي للمحاماة والإ�ضت�ضارات القان�نية 

�ضد املدعي عليهم / ورثة نبيل فايز خمي�ض فايز الكعبي
الكعبي  العال ح�ضن 3( �ضامل فايز خمي�ض فايز  اأب�  1( �ضعيدة جمعة �ضامل 2( رباب عبداملنعم 
)ب�ضفته و�ضيا على اأولد اأخيه الق�ضر :  a. فايز نبيل فايز خمي�ض الكعبي   b. اأ�ضماء نبيل فايز 

خمي�ض الكعبي ، c. �ضعيدة نبيل فايز خمي�ض الكعبي   d. �ضلطان نبيل فايز خمي�ض الكعبي
املدعي عليهم �ضعيدة جمعة �ضامل ورباب عبداملنعم اأب� العال ح�ضن و�ضامل فايز خمي�ض فايز الكعبي 
مدع�ون للح�ض�ر �ضخ�ضيا او ب�ا�ضطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة امل�ضرفية املقرر عقده ال�ضاعة 
12.00 ظهرا ي�م اخلمي�ض امل�افق 7 ن�فمرب 2019 باملكتب الكائن يف مركز �ضبايدر لالأعمال الكائن 
يف فندق ك�نراد دبي �ضارع ال�ضيخ زايد ، الطابق 19 غرفة اجتماع رقم 2 م�ضطحبني معك كافة 

امل�ضتندات التي ترغب�ن يف تقدميها للخبري.
اخلبريامل�شريف / هالة حممد يون�س  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
 يف الدعوى رقم 2019/3360 جتاري جزئي  

املدعي / بنك دبي التجاري - �ض م ع 
املدعي عليه / فا�ض� كر�ضيني غ�دا 

يعلن اخلبري الدكت�ر / عقيل حممد هادي ح�ضن الهادي ، واملعني من قبل حمكمة دبي 
، واملقامة من املدعي / بنك دبي  البتدائية يف الدع�ى رقم 2019/3360 جتاري جزئي 
 - غ�دا   كر�ضيني  ال�ضيد/فا�ض�  عليه  املدعي  فان  للمهمة  وتنفيذا   ، ع  م  �ض   - التجاري 
، واملقرر عقده ي�م الربعاء  او ب�ا�ضطة وكيل معتمد  حل�ض�ر اجتماع اخلربة امل�ضرفية 
مكتبنا  مقر  يف  �ضباحا  والن�ضف  العا�ضرة   10.30 ال�ضاعة  متام  يف   2019/11/6 امل�افق 
الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - ب��ضعيد - بناية ال��ضل بزن�ض �ضنرت - بج�ار فندق جي 5 
)فندق روتانا �ضابقا( - �ضارع رقم 27 - الطابق التا�ضع - مكتب رقم )902( رقم مكاين : 
94178 32428 - لذا نرج� منكم التكرم باحل�ض�ر يف امل�عد املحدد اعاله " واح�ضار جميع 

الأوراق وامل�ضتندات التي ت�ؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
  اخلبري امل�شريف     
د - عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

تكليف االإعالن بالن�شر 
حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية 

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
  اعــــــالن  

املرجع : 1257
ليكن معل�ما للجميع بان ال�ضيد/ �ض�راج بال ب�كهاى - الهند اجلن�ضية ، يرغب 
اىل  وذلك  ح�ضة  مائة   )%100( البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�ضيد/ بهايا لل ل��ض� - الهند اجلن�ضية ، يف �ضركة )مغ�ضلة احلمراء( مب�جب 
القان�ن  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  الرخ�ضة رقم )24082( وعمالبن�ض 
الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا 
العالن للعلم وانه �ض�ف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضب�عني 
ال�ضبل  اتباع  عليه  ذلك  على  اعرتا�ض  اي   لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من 

القان�ين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   

  اعــالن  
املرجع : 1254

ليكن معل�ما للجميع بان ال�ضيد/ والتري فيليك�ض روبرت ، هندي اجلن�ضية يرغب 
في�ضن�  ال�ضيد/  اىل  ح�ضة(   %100( البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
راداكر�ضنا بيالي راداكر�ضنا بيالي ، هندي اجلن�ضية يف الرخ�ضة املهنية : ال�ضهر 
تنازل �ضاحب  ، رخ�ضة مهنية رقم )611283( - حيث مت  املباين  خلدمات تنظيف 
الرخ�ضة لخر.   وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم 
)4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه 
�ض�ف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضب�عني من تاريخ هذا العالن 

فمن لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القان�ين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7927(

املنذرة / م�ضنع اخلليج للتغليف - �ض ذ م م 
�ضد املنذر اليه : �ضيدك� بال�ضتيك اند�ضرتيز املحدودة 

مت اعالنها بالل�ضق 
دره��م( قيمة املرت�ضد يف ذمة  وق��دره مببلغ )76. 40.568  �ضداد مبلغ  ب�ضرعة  ننذركم 
املنذر اليها بناء على الف�اتري وك�ضف احل�ضاب بخالف 12% الفائدة القان�نية من تاريخ 
العالن  تاريخ  من  اي��ام  خم�ضة  خالل  وذل��ك  التام.  ال�ضداد  وحتى  الف�اتري  ا�ضتحقاق 
بهذا الإنذار ، واإل �ض�ف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة ا لإجراءات القان�نية الالزمة 
ومنها ا�ضت�ضدار امر اأداء يف م�اجهتكم للزامكم مبا �ضبق ذكره بالإ�ضافة اىل الر�ض�م 

وامل�ضاريف. مع حفظ كافة احلق�ق القان�نية الأخرى للطالب. ولأجل العلم.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�شر

 رقم 2019/7920 
املنذر : بنك را�ض اخليمة ال�طني 

املنذر اإليهم : ايجل هنرتز للخدمات - �ض ذ م م - جمه�ل حمل القامة 
)ف��ق��ط ثالثة  دره�����م(   3.715.333.86( وق�����دره  م��ب��ل��غ  ����ض���داد  ب�������ض���رورة  ال��ي��ه  امل���ن���ذر  امل���ن���ذر  ي��ن��ذر 
فل�ضا  وث��م��ان��ني  و�ضتة  دره���م  وث��الث��ني  وث��الث��ة  وث��الث��م��ائ��ة  ال��ف  ع�ضر  وخم�ضة  و�ضبعمائة  م��الي��ني 
ت��اري��خ��ه وحال  ي���م��ا م��ن  ق��ان���ن��ي��ة للمنذر خ���الل ث��الث���ن  ف��ائ��دة  ل غ���ري( وم���ا ي�ضتجد عليها م��ن 
قبلكم  القان�نية  الج��راءات  كافة  اتخاذ  له  يحق  املنذر  فان  املهلة  ال�ضداد خالل هذه  امتناعكم عن 
بالطابق   3112 رق���م  ال��ع��ق��ار  ب��ي��ع  ط��ل��ب  فيها  مب��ا  بذمتكم  امل��رت���ض��دة  امل��دي���ن��ي��ة  بت�ض�ية  لل��زام��ك��م 
 B1  - وامل�اقف  البالغ م�ضاحته 143.63 مرت مربع   1 رقم  2 ب  املنطقة  برج خليفة   رقم 31 مببنى 
باإمارة دبي واملره�ن للمنذر  على قطعة الر���ض رقم 155 مبنطقة برج خليفة    4178  -  4179
التاأميني رقم 14 ل�ضنة  القان�ن واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قان�ن الرهن  طبقا لحكام 

2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حق�ق املنذر القان�نية الخرى.
  الكاتب العدل

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/3244 جتاري جزئي 
3-ج�لد  ك�ن�ضارى  نيك�  م��ضا  م�   -2 جاوثيري  ان��دري  عليهم/1-  املحك�م  اىل 
د م �ض  جمه�يل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها  ايي م  ايه 
املنعقدة بتاريخ 2019/9/24 يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�ضالح/ زيلجك� �ضريك� 
ب�تك�جناك بف�ضخ التعاقد املربم بني املدعي واملدعي عليهم والزامهم بان يردوا 
للمدعي مبلغ 70000 درهم وف�ائده ب�اقع 9% �ضن�يا من تاريخ املطالبة وحتى 
متام ال�ضداد والزمتهم امل�ضروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما 
عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ض�ري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
ال�ضم�  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  الع��الن  ه��ذا  لن�ضر  التايل  الي�م  من  اعتبارا  ي�ما 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
 يف  الدعوى رقم 2019/161 عقاري جزئي 

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  ليمتد  ه�لدينج  اإكزكتيف  عليه/1-  املحك�م  اىل 
اعاله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى  يف    2019/6/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة 
ل�ضالح/ جالل فاراماند ب�ضحة ونفاذ عقد البيع امل�ؤرخ 2008/4/21 املربم بني املدعي 
ايكزيكتيف  الكائنة بربج ف�رت�ضن   602 رقم  التداعي  ب�ضاأن وحدة  املدعي عليها  وبني 
تاور الكائن على قطعة الر�ض رقم 1069 مبنطقة الثنية اخلام�ضة - ابراج بحريات 
املدعي  ل�ضم  التداعي  عقار  ملكية  بنقل  عليها  املدعي  وال���زام   ، بدبي  ب��اإم��ارة  جمريا 
يف ال�ضجل العقاري النهائي كما الزمتها بالر�ض�م وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ض�ري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني ي�ما 
اعتبارا من الي�م التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/3327 جتاري جزئي                                                

امل���ن لتجارة املعادن - �ض ذ م م  جمه�ل حمل القامة  اىل املحك�م عليه/1- 
املنعقدة بتاريخ 2019/10/8 يف الدع�ى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها 
املدعي عليها  بالزام  م   م  ذ  �ض   - لل�ضفريات  العبا�ض  اع��اله ل�ضالح/  امل��ذك���رة 
بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ �ضبعة ع�ضر الف وثمامنائة واربعني درهم والفائدة 
القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ الإ�ضتحقاق احلا�ضل يف 2016/11/20 وحتى متام 
ال�ضداد والزمتهما بامل�ضروفات ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
من  اعتبارا  ي�ما  ثالثني  خ��الل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ض�ري  مبثابة  حكما 
الي�م التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/2494 مدين جزئي                 

املدعي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  اهلل  ب�ضم  اهلل  �ضيف  عليه/1-  املدعي  اىل 
ال�ضيخ احمد  �ضركة البحرية ال�طنية للتاأمني )فرع دبي( وميثله/ماجد حممد 
اأقام عليك الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام  بن ال�ضيخ ح�ضن اخلزرجي - قد 
املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ض�م  دره��م(   16250( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
والفائدة   12% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام و �ضم�ل احلكم 
 2019/11/11 امل�افق  الإثنني  ي�م  جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ 
ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1259
الإمارات   - ال�ضام�ضي  الهام�ر  فرحان  جمعة  ال�ضيد/فهد  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
ال�ضيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�ضية 
ن�فل اراتيندافيتا عبداهلل - الهند اجلن�ضية يف الرخ�ضة با�ضم )مغ�ضلة ال�ضفينة( والتي 
التنمية  دائرة  من  وال�ضادرة   )526596( رقم  رخ�ضة  مب�جب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت 
فردية  م�ؤ�ض�ضة  من  القان�ين  ال�ضكل  تغيري   : اخرى  تعديالت  بال�ضارقة.  الإقت�ضادية 
ب�كيل خدمات اىل م�ؤ�ض�ضة فردية. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن 
الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن 
تاريخ هذا  ا�ضب�عني من  اليه بعد  امل�ضار  الت�ضديق  على الجراء  للعلم وانه �ض�ف يتم 
العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة 

لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1255

اإماراتي اجلن�ضية   ، ال�ضيد/ علي ح�ضن حاجي ح�ضن امريي  ليكن معل�ما للجميع بان 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ عبدالعزيز 
ح�ضن علي عبداهلل اب� قاله ل�تاه ، اإماراتي اجلن�ضية وذلك يف الرخ�ضة املهنية )ال�ضال�ن 

امللكي للحالقة( مب�جب رخ�ضة مهنية رقم )606683( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ض�ف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2034  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- �ضركة اميينت�ض انرتنا�ضي�نال للمقاولت ذ.م.م جمه�ل حمل 

القامة مبا ان املدعي/القرق خلدمات البناء ذ.م.م 
طلب ا�ضت�ضدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/9/23 بانفاذ 
اميينت�ض  �ضركة  عليها  امل��دع��ي  ثانيا:بالزام   - الطرفني  ب��ني  امل��ربم  التجاري  العقد 
ذ.م.م  البناء  خلدمات  للمدعيتني/القرق  ت���ؤدي  بان  ذ.م.م  للمقاولت  انرتنا�ضي�نال 
و�ضاين تكنيك ���ض.ذ.م.م مبلغ )247634.47( درهم والفائدة القان�نية 9% �ضن�يا من 
تاريخ املطالبة الق�ضائية يف 2019/7/25 وحتى ال�ضداد التام والر�ض�م وامل�ضاريف ومبلغ 
القان�ن.   بق�ة  املعجل  بالنفاذ  والمر م�ضم�ل  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  خم�ضمائة 

ولكم احلق يف ا�ضتئناف الأمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1800  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- ا�ض ي� لعمال الل�مني�م والزجاج �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها م�نى 
لل بيجان رام ي���اداف ي���اداف جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ب��اب احل���ارة لتجارة 
الزجاج والمل�ني�م ذ.م.م وميثلها مالكها بالفيال جيفار جب�ض ماثي� وميثله:ح�ضة �ضيف 

�ضامل �ضيف اجلابري 
ي� بي لعمال  ا�ض  املدعي عليها  بالزام  ب��ت��اري��خ:2019/9/5  البتدائية  قررت حمكمة دبي 
الل�مني�م والزجاج �ض.ذ.م.م بان ي�ؤدي للمدعية باب احلارة لتجارة والزجاج والمل�ني�م 
ذ.م.م مبلغ )40982.21( درهم والفائدة القان�نية 9% �ضن�يا من تاريخ ال�ضتحقاق كل �ضيك 
وحتى ال�ضداد التام والر�ض�م وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم 

احلق يف ا�ضتئناف الأمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1836  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- ثريي�ض لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م 2- �ض�نيا �ضاك� �ضرياك 
فرجي�ض ب�ضفتها ال�ضخ�ضية وب�ضفتها مدير املطل�ب �ضدها الوىل وامل�قعة على ال�ضيكات 
����ض.ذ.م.م  اأي  ام  ب��ي  امل��دع��ي/ه��ي��ب���رث  ام��ر الداء جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  م��ض�ع 

وميثله:احمد ح�ضن حممد عبداهلل املازمي 
طلب ا�ضت�ضدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/9/9 بالزام املدعي 
���ض.ذ.م.م و �ض�نيا �ضاك� �ضرياك فرجي�ض بان  عليهما ثريي�ض لالعمال الكهروميكانيكية 
ي�ؤديا للمدعية/ هيب�رث بي ام اأي �ض.ذ.م.م مبلغ )30.264( درهم والفائدة القان�نية %9 
�ضن�يا من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف 2019/9/5 وحتى ال�ضداد التام والر�ض�م وامل�ضاريف 
ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف ا�ضتئناف الأمر خالل 15 ي�م 

من الي�م التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1922  اأمر اأداء
دبي2-  ف��رع   - ذ.م.  والكهربائية  امليكانيكية  للمقاولت  ه��اي��دون   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الوىل  ���ض��ده��ا  امل��ط��ل���ب  م��دي��ر  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته  ب��روك�����ض  ب����ل  كري�ضت�فر 
�ض.ذ.م.م  اأي  ام  بي  املدعي/هيب�رث  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  ال�ضيكات  على  وامل�قع 

وميثله:احمد ح�ضن حممد عبداهلل املازمي 
بالزام  ب��ت��اري��خ:2019/9/15  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  اداء فقد  ام��ر  ا�ضت�ضدار  طلب 
كري�ضت�فر  و  دبي  فرع   - ذ.م.  والكهربائية  امليكانيكية  للمقاولت  هايدون  عليهما  املدعي 
ب�ل بروك�ض بان ي�ؤديا للمدعية/ هيب�رث بي ام اأي ���ض.ذ.م.م مبلغ )216.469.81( درهم 
والفائدة القان�نية 9% �ضن�يا من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف 2019/9/11 وحتى ال�ضداد 
يف  احلق  ولكم  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�ضمائة  ومبلغ  وامل�ضاريف  والر�ض�م  التام 

ا�ضتئناف الأمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1761  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- باب المل للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ايرانادان برين�ض فاتاكارا 

طلب ا�ضت�ضدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/9/3 اول:بانفاذ 
العقد التجاري املربم بني الطرفني - ثانيا:بالزام املدعي عليها باب المل للتجارة العامة 
�ض.ذ.م.م بان ت�ؤدي للمدعي ايرانادان برين�ض فاتاكارا مبلغ )89.120.00( درهم والفائدة 
التام  ال�ضداد  وحتى   2019/3/31 يف  احلا�ضل  ال�ضتحقاق  تاريخ  من  �ضن�يا   %9 القان�نية 
والر�ض�م وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف ا�ضتئناف 

الأمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1823  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- م�ض�ط لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م 2- احمد كامل عبداملق�ض�د 
ال�ضيد ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته مدير املطل�ب �ضدها الوىل وامل�قع على ال�ضيكات م��ض�ع 
امر الداء احلا�ضر 3- بطر�ض نعيم ح�ضيمة ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته مدير املطل�ب �ضدها 
الوىل وامل�قع على ال�ضيكات م��ض�ع امر الداء احلا�ضر جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/

هيب�رث بي ام اأي �ض.ذ.م.م وميثله:احمد ح�ضن حممد عبداهلل املازمي 
املدعي  بالزام  ب��ت��اري��خ:2019/9/8  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اداء فقد  امر  ا�ضت�ضدار  طلب 
عليهم م�ض�ط لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م و احمد كامل عبداملق�ض�د ال�ضيد و بطر�ض 
نعيم ح�ضيمة بان ي�ؤديا للمدعية/ هيب�رث بي ام اأي �ض.ذ.م.م مبلغ )300.000( درهم والفائدة 
والر�ض�م  التام  ال�ضداد  الق�ضائية يف 2019/9/3 وحتى  املطالبة  تاريخ  �ضن�يا من  القان�نية %9 
وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف ا�ضتئناف الأمر خالل 

15 ي�م من الي�م التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3399  جتاري جزئي
القامة مبا  القا�ضي جمه�ل حمل  علي ح�ضني  فريد  1-زاي��د   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/م�ضرف المارات ال�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة( وميثله:جابر را�ضد 
بالزام  املطالبة  م��ض�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  ال�ضالمي  را�ضد  جابر  حممد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )234240.00( درهم والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
التام.وحددت لها  ال�ضداد  التاأخريية ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى  والغرامة 
  ch1.C.12:جل�ضة ي�م الثالثاء امل�افق:2019/11/12 ال�ضاعة:08:30 �ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ض�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/4010  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ضهيل ي��ضف حمراب ح�ضني ال�ضباغ جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/م�ضرف المارات ال�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة( وميثله:جابر را�ضد حممد 
املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدع�ى م��ض�عها  اأق��ام عليك  قد  ال�ضالمي  را�ضد  جابر 
مببلغ وقدره )153794.26( درهم والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضم�ل واحلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها 
  ch1.C.13:بالقاعة ال�ضاعة:08:30 �ض  امل�افق:2019/11/14  ي�م اخلمي�ض  جل�ضة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/3698  جتاري جزئي

ان  اىل املدعي عليه / 1-حامد حممد علي احمد جمه�ل حمل القامة مبا 
املدعي/م�ضرف المارات ال�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة( وميثله:جابر را�ضد 
حممد جابر را�ضد ال�ضالمي قد اأقام عليك الدع�ى م��ض�عها املطالبة بالزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )159959.00( درهم والر�ض�م وامل�ضاريف والغرامة 
التاأخريية ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.وحددت لها جل�ضة 
  ch1.C.12:ي�م الثالثاء امل�افق:2019/11/12 ال�ضاعة:08:30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/3936  جتاري جزئي

زياد   -2 ذ.م.م  ح���رة  منطقة  ك�ن�ضيبت�ض  1-ه������ض��ب��ي��ت��ال��ت��ي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدين  �ضرف  املدعي/حممد  ان  الق��ام��ة مب��ا  ق���دورة جمه�ل حم��ل  احمد ط��ارق 
بحل  املطالبة  م��ض�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  فيا�ض  حمم�د  وميثله:حكمت 
وت�ضفية مع الزام املدعي عليهما بالر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها 
  ch1.C.13:جل�ضة ي�م الربعاء امل�افق:2019/11/6 ال�ضاعة:08:30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ض�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان مت 

احالة الدع�ى من املحكمة التجارية الكلية اىل املحكمة التجارية اجلزئية .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3924  جتاري جزئي
القامة  حم��ل  جمه�ل  اجلنيبي  م��ب��ارك  �ضبيت  خليل  1-في�ضل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك الدع�ى م��ض�عها املطالبة  مبا ان املدعي/بنك دبي التجاري �ض.م.ع قد 
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )263.318.14( درهم والفائدة 
احلكم  �ضم�ل  م��ع  ال��ت��ام  ال�ضداد  حتى   2019/8/28 ت��اري��خ  م��ن   %12 ب���اق��ع  القان�نية 
لها  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  والر�ض�م  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ 
  ch1.C.13:جل�ضة ي�م اخلمي�ض امل�افق:2019/11/14 ال�ضاعة:08:30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1500  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-بي�تري او�ضن لل�ضحن ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/امل�ضتقلة للتبغ 
تقليد  بثب�ت  احلكم  وم��ض�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�ضماعيل  وميثله:علي  م.م.ح 
حمت�يات  ب��ات��الف  والم���ر   )BUSINESS ROYALS( التجارية  املدعية  لعالمة  عليها  امل��دع��ي 
جتارية  عالمة  حتمل  التي  ال�ضجائر  من  علي  جبل  مبيناء  امل���ج���دة   )TCKU156196( رق��م  احلاوية 
او  عليها مبيناء جبل علي  املحج�ز   )BUSINESS ROYALS( التجارية املدعية  لعالمة  مقلدة 
ما تراه املحكمة امل�قرة ب�ضاأنها وذلك على نفقة املدعي عليها والمر بن�ضر احلكم الذي �ضي�ضدر يف الدع�ى 
وبالر�ض�م  املدعي عليها  نفقة  ال��دوىل على  ت�ضدر يف  التي  ال�ضحف  اح��دى  او يف  الق�ضتاد  وزارة  ن�ضرة  يف 
ال�ضاعة:09:30  امل����اف���ق:2019/11/11  الثنني  ي�م  جل�ضة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف 
�ض بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3569  جتاري جزئي
جمه�ل  دب��ي(  )ف��رع  املحدودة  �ضرتك�ضرز  انفرا  1-�ضيمبلك�ض   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/�ضتار وود لل�ضناعات �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدع�ى 
م��ض�عها الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )962.636( درهم مع 
الفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق يف:2015/7/28 وحتى ال�ضداد 
التام ت�ضمني املدعي عليها الر�ض�م وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها 
  ch1.C.13:جل�ضة ي�م الربعاء امل�افق:2019/11/6 ال�ضاعة:08:30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ض�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2535  مدين جزئي

 -3 بابا�ضا  باباجاي  ان  م��اري   -2 باريخ  فيهاجن  1-ميتال   / عليه  املدعي  اىل 
ب���دارى جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ ب���داري بارا�ض�رام  بالكري�ضنا 

عليك  اأق���ام  ق��د  اهلل  خ��ري  �ضبلي  وميثله:ج��ضلني  عبا�ض  �ضفدر  حممد  �ضيد 
الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن مببلغ 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ض�م  دره��م   )900000( وق��دره 
من تاريخ �ضريورة احلكم وحتى ال�ضداد التام.وحددت لها جل�ضة ي�م الثنني 
فاأنت  لذا    ch1.B.10:بالقاعة �ض  ال�ضاعة:08:30  امل����اف���ق:2019/11/11 
مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2019/102 بيع عقار مرهون
�ض.ذ.م.م   لل�ضياحة  ال�ضمال   -2 كنعاين  ك�مار  �ض�ري�ض  بهارتي  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�ضرق �ض.م.ع وميثله:حممد عي�ضى 

�ضلطان ال�ض�يدي.
املطالبة  قيمة  ل�ضداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2019/11/29  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
ملف  يف  التبليغ  ت��اري��خ  م��ن  ي���م��ا  ع�ضر  خم�ضة  خ���الل  دره���م   )1950000( وق���دره���ا 
التنفيذ اعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من 
قان�ن الج��راءات املدنية )ن�ع العقار:�ضقة �ضكنية - املنطقة:اخلليج التجاري - رقم 
الر�ض:33 - رقم البلدية 563-346 رقم املبنى 2 - ا�ضم املبنى ابراج ت�ضر�ضل 2 �ضكني 

رقم العقار 4402 - رقم الطابق 44 - م�ضاحة العقار 136.75 مرت مربع (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/10003  عمايل جزئي             
م  جمه�ل حمل  م  ذ  �ض   - للمقاولت  ال��دائ��م  ال�ضروق   -1/ عليه  املدعي  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ع���م���رو حم��م��د اب���� ���ض��ي��ف ال�����ض��ي��د ق���د اأق�����ام عليك 
ال����دع�����ى وم������ض���ع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )83150 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����دة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ض����م وامل�����ض��اري��ف ورقم 
ي�م  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB197877865AE/2019(ال�ضك�ى
لذا   Ch1.A.2 بالقاعة  �ض   11.00 ال�ضاعة   2019/11/20 امل�افق  الأرب��ع��اء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ض�ر  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/11274  عمايل جزئي             

الديار لعمال الديك�ر  جمه�ل حمل القامة  دان��ه  اىل املدعي عليه / 1- 
مب���ا ان امل���دع���ي / حم��م���د حم��م��د حم��م��د حم��م��د ال�����ض��ي��د ع��ل��ي - ق���د اأق���ام 
 10000( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  وم��ض�عها  الدع�ى  عليك 
دره����م( وت���ذك���رة ع�����دة مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���ض���م وامل�����ض��اري��ف  رقم 
الأربعاء  ي���م  جل�ضة  لها  وح���ددت   )MB198399022AE(ال�ضك�ى
امل�افق 2019/11/6 ال�ضاعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�ض�ر 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/9248  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- بيتنا للمقاولت - �ض ذ م م  جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي /مارفني كاوايل - قد اأقام عليك الدع�ى وم��ض�عها املطالبة 
 2000( ع�دة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   2543( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
 )MB196871083AE(والر�ض�م وامل�ضاريف ورقم ال�ضك�ى )درهم
8.30 �ض   ال�ضاعة   2019/11/10 امل���اف��ق  الأح��د  ي���م  لها جل�ضة  وح��ددت 
بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/486 اإ�شتئناف عقاري      

اىل امل�ضتاأنف �ضده/1- جي بي دي انف�ضتمنت�ض )�ض ذ م م( جمه�ل 
حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف /انظمة اأرج� )م.م.ح( وميثله / ب�ضار 
عبداهلل علي ابراهيم امل�ضابية - قد ا�ضتاأنف القرار/احلكم ال�ضادر 
ي�م  جل�ضه  لها  وح��ددت   - كلي  عقاري   2019/373 رق��م   بالدع�ى 
رقم  بالقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2019/11/4 امل�افق  الإثنني 
ch1.C.11 وعليه يقت�ضي ح�ض�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1672 اإ�شتئناف جتاري      
العاملية - �ض ذ م م 2-راكي�ض  امل�ضتاأنف �ضده/ 1- 2- �ضركة راج��ي  اىل 
دي�ان - جمه�يل حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف /هيب�رث بي ام اأي - �ض 
ذ م م وميثله/ احمد ح�ضن حممد عبداهلل املازمي -  قد ا�ضتاأنف القرار/ 
لها  وح��ددت  جزئي  جت��اري   2018/3318 رقم  بالدع�ى  ال�ضادر  احلكم 
جل�ضه ي�م الإثنني  امل�افق 2019/11/11  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�ضي ح�ض�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2146  تنفيذ مدين  
الإ���ض��الم  جمه�ل حمل  �ضاهد  الإ�ضالم حممد  زاه��د  املنفذ �ضده/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبدالرحمن ن�ضيب للمحاماة والإ�ضت�ضارات 
اأقام  القان�نية وميثله / عبدالرحمن ن�ضيب عبدالرحمن بن ن�ضيب  قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك 
املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )12760( درهم اىل طالب 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4820   تنفيذ جتاري  
حممد  �ضامل  2-بطي  م  م  ذ   - دوكي�منت�ض  في�ضتا  �ضدهما/1-  املنفذ  اىل 
ن��اج��م اجل��ن��ي��ب��ي )ك��ف��ي��ل ���ض��ام��ن( جم��ه���يل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان طالب 
را�ضد  ع ومي��ث��ل��ه/ج��اب��ر  م  ���ض   - الإ���ض��الم��ي  الإم�����ارات  م�����ض��رف  التنفيذ/ 
حممد جابر را�ضد ال�ضالمي - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
بالت�ضامن  دره��م  وق��دره )297086(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله 
والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12772 بتاريخ 2019/11/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/5661 تنفيذ جتاري  
2-مثايل  اح��م��د  ب�ضري  ب�ضري  كا�ضيف  ���ض��ده��م��ا/1-حم��م��د  امل��ن��ف��ذ  اىل 
���ض ذ م م - جم��ه���يل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب  ال��ع��ام��ة -  للتجارة 
التنفيذ/ م�ضرف الهالل - �ض م ع وميثله / نا�ضر حمد �ضليمان جابر 
ال�ضام�ضي - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )68224.41( درهم بالت�ضامن والتكافل اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

لإعالناتكم يف 
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••  الكويت-الفجر

ع��ب��دال��ع��زي��ز عبداهلل  ���ض��ع��ادة  اف��ت��ت��ح 
ح�ضني اخل�ري نائب رئي�ض الحتادين 
 ، لل�ضطرجن  واخل��ل��ي��ج��ي  الإم����ارات����ي 
لبط�لة  اخلتامية  اجل�لة  مناف�ضات 
للرجال  لل�ضطرجن  الفردية  اخلليج 
النادي  ي�ضت�ضيفها  التي  وال�ضيدات 
ال���ك����ي���ت���ي ل����الأل����ع����اب ال���ذه���ن���ي���ة يف 
العا�ضمة الك�يت مب�ضاركة 48 لعبا 

ولعبة من كافة الدول اخلليجية 
ح�ضر افتتاح البط�لة املهند�ض عادل 
لالحتاد  ال����ع����ام  الأم�������ني  ال���ع���م���ريي 
اخلليجي لل�ضطرجن وخبري التحكيم 
مهدي  ال����������دويل  احل�����ك�����م  ال����ع����امل����ي 
البط�لة  رئ��ي�����ض ح��ك��ام  ع��ب��دال��رح��ي��م 
الإم���ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�ض  ع�ض� 
ل��ل�����ض��ط��رجن وروؤ������ض�����اء وف������د ال����دول 

اخلليجية امل�ضاركة يف البط�لة . 
الغ�ضرة  ع��ل��ي  ال��ب��ح��ري��ن��ي  ي��ت�����ض��در 
ال���رج���ال بر�ضيد  ب��ط���ل��ة  م��ن��اف�����ض��ات 
لقاءات اجل�لة  ختام  يف  نقطة   6.5
الثامنة ويالحقه م�اطنه ماهر عياد 
طارق  والك�يتيان  نقاط   6 بر�ضيد 
الأ�ضعد وم�ضعل ال�ضقر بر�ضيد 5.5 

نقطة 
واقرتبت الك�يتية اآمنة الع��ضي من 
اإحراز ميدالية مل�نة للك�يت ب�ضرط 
والأخرية  التا�ضعة  اجل�لة  يف  الف�ز 
اأم�ض  م���ن  اأول  م�����ض��اء  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
�ضهيلة  ال��الع��ب��ة  م��ع  �ضعب  ل��ق��اء  يف 

بخيت.
وكان الحتاد اخلليجي لل�ضطرجن قد 
العني  مدينة  يف  عامني  قبل  تاأ�ض�ض 
الإم��ارات��ي��ة ب��رع��اي��ة وح�����ض���ر ال�ضيخ 
�ضخب�ط  ب����ن  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ���ض��ل��ط��ان 
الأ�ضي�ي  الحت����اد  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل 

ل���ل�������ض���ط���رجن  ، ل���ك���ي ي����ق�����م ب������دوره 
الإقليمي يف تط�ير ريا�ضة ال�ضطرجن 
وكافة ك�ادرها يف خمتلف بلدان دول 
جم��ل�����ض ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي ودع���م 
امل�ضرتك  الريا�ضي  العمل  منظ�مة 

بني دول اخلليج العربي

•• ال�صارقة-الفجر

للهيئات   21 ال�  البط�لة  قرعة  �ضحب  مرا�ضم  الأول  اأم�ض  ي�م  اأجريت 
وامل�ؤ�ض�ضات والدوائر احلك�مية لكرة القدم التي ينظمها نادي م�ظفي 
حك�مة ال�ضارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقني حتت اإ�ضراف جمل�ض 
وامل�ؤ�ض�ضات  الدوائر  ميثل�ن  فرق   10 فيها  وي�ضارك  الريا�ضي  ال�ضارقة 
5 ن�فمرب اجلاري على مالعب نادي  احلك�مية بال�ضارقة وتنطلق ي�م 

الثقة للمعاقني .
الأوىل فرق  اإىل جمم�عتني �ضمت  الفرق  القرعة عن تق�ضيم  واأ�ضفرت 
هيئة ال��ط��رق وامل���ا���ض��الت ودائ����رة ال�����ض���ؤون الإ���ض��الم��ي��ة ودائ����رة امل�ارد 
الب�ضرية واأكادميية العل�م ال�ضرطية بال�ضارقة وجمل�ض ال�ضارقة للتعليم 

ونادي  املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  الثانية فرق  املجم�عة  بينما �ضمت 
ودائرة  ال��دويل  ال�ضارقة  وهيئة مطار  للت�زيع  واأدن���ك  للمعاقني  الثقة 

اخلدمات الجتماعية .
م�ظفي  لنادي  التنفيذية  اللجنة  ع�ض�  ال��دوخ��ي  ي��ضف  اأ�ضامة  وق��ال 
التي  البط�لت  �ضل�ضلة  �ضمن  تاأتي  البط�لة  ه��ذه  اإن  ال�ضارقة  حك�مة 
الريا�ضية  املناف�ضات  ك��ل  يف  ال�����ض��ارق��ة  حك�مة  م�ظفي  ن���ادي  ينظمها 
لتحقق روؤية وت�جيهات �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ الدكت�ر �ضلطان بن حممد 
كل  بت�فري  تهتم  التي  ال�ضارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�ض�  القا�ضمي 
اخلدمات مل�ظفي حك�مة ال�ضارقة ..م�ضرياً اإىل اأن الهدف من البط�لة 
ه� تنمية روح املناف�ضة ال�ضريفة يف ج� اأ�ضري كما تعترب البط�لة فر�ضة 

جيدة للت�ا�ضل بني م�ظفي ال�ضارقة يف خارج اأوقات العمل الي�مية .

عبدالعزيز اخل�ري يفتتح مناف�ضات 
خليجي ال�ضطرجن يف الك�يت

�ضحب قرعة بط�لة امل�ؤ�ض�ضات
 احلك�مية بال�ضارقة لكرة القدم

•• دبي-الفجر

ت���ج��ت م��ع��ايل ح�����ض��ة ب��ن��ت عي�ضى 
ب���ح��م��ي��د ع�����ض��� جم��ل�����ض ال�������زراء 
الفائزات  امل��ج��ت��م��ع،  تنمية  وزي����رة 
باملراكز الأوىل يف الألعاب الفردية 
الن�ضخة  مناف�ضات  يف  واجلماعية 
هند  ال�ضيخة  “دورة  م��ن  ال�ضابعة 
لل�ضيدات”  ال��ري��ا���ض��ي��ة  ل��الأل��ع��اب 
ال����ت����ي تقام  ن����ع���ه���ا  م�����ن  الأك���������رب 
بت�جيهات من �ضم� ال�ضيخ حمدان 
مكت�م  اآل  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
دبي  جمل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد  ويل 
ال���ري���ا����ض���ي، وحت�����ت رع����اي����ة حرم 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب 
را�ضد اآل مكت�م نائب رئي�ض الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال�����زراء  جمل�ض  رئي�ض 
هند  ال�ضيخة  �ضم�  اهلل”  “رعاه 
مكت�م،  اآل  جمعة  ب��ن  م��ك��ت���م  ب��ن��ت 
والريا�ضة  امل�����راأة  جل��ن��ة  وتنظمها 
�ضعار  الريا�ضي حتت  دبي  مبجل�ض 

ف�ز«.  .. حتدي  “اإرادة.. 
جاء ذلك خالل احلفل الأنيق الذي 
للن�ضخة  املنظمة  اللجنة  اأق��ام��ت��ه 
ح�ضر  حيث  ال����دورة،  م��ن  ال�ضابعة 
الكابن  م��ن:  ك��ل  التت�يج  مرا�ضم 
مكت�م  اآل  م������زة  ال�����ض��ي��خ��ة  ط���ي���ار 
للطريان  امل��������راأة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض 
ح�ضر  بنت  �ضم�ضة  ال�ضيخة  امل��دين، 
اآل مكت�م، ع�ض� جمل�ض اإدارة احتاد 
املنتخبات  جل��ن��ة  رئ��ي�����ض  ال��ط��ائ��رة 
ال�طنية، ال�ضيخة ميثاء بنت ح�ضر 
املدير  ���ض��ال��ح  �ضم�ضة  م��ك��ت���م،  اآل 
التنفيذي مل�ؤ�ض�ضة دبي للمراأة، وملياء 
عبدالعزيز خان ع�ض� جمل�ض اإدارة 
جمل�ض دبي الريا�ضي رئي�ض جلنة 
ورئي�ضة  باملجل�ض،  والريا�ضة  امل��راأة 
�ضعادة  ل����ل����دورة،  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
امل�ضاعد  ال���زارة  ح�ضة تهلك وكيل 
الجتماعية،  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل�������ض����ؤون 
وخديجة الب�ضتكي املدير التنفيذي 
حل���ي دب����ي ل��ل��ت�����ض��م��ي��م، وع�����دد من 
احلفل  وب���داأ  الريا�ضية،  ال��ق��ي��ادات 
بعر�ض فيلم ق�ضري يلخ�ض النجاح 
ال�ضابعة  ل��ل��ن�����ض��خ��ة  حت��ق��ق  ال�����ذي 

للدورة.
ب�حميد  ح�����ض��ة  م��ع��ايل  وت��ق��دم��ت 

ال�ضم�  �ضاحب  ح��رم  اإىل  بال�ضكر 
مكت�م  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 
ال�زراء حاكم دبي “رعاه اهلل” �ضم� 
ال�ضيخة هند بنت مكت�م بن جمعة 
ال�ضكر  “كل  وق��ال��ت:  مكت�م”  اآل 
بنت مكت�م  ال�ضيخة هند  �ضم�  اإىل 
دعمها  ع��ل��ى  م��ك��ت���م  اآل  جمعة  ب��ن 
ورع��اي��ت��ه��ا ال��ك��رمي��ة ل��ه��ذه ال����دورة 
ال���رائ���دة وج��ه���ده��ا ال��دائ��م��ة التي 
الريا�ضة  كثرًيا يف تط�ير  �ضاهمت 
الن�ضائية وجعلتها من�ذًجا يحتذى 

به«.
بجه�د  ال�زيرة  معايل  اأ�ضادت  كما 
الريا�ضيات  واأداء  املنظمة  اللجنة 
ال���������دورة وق����ال����ت:  امل���������ض����ارك����ات يف 
من  ي������اأِت  مل  ال���ي����م  “تكرميكن 
تت�يًجا لجتهادكم  اإمنا جاء  فراغ، 
الي�مي والأ�ضب�عي وال�ضهري، فلم 
والي�م  تتدربن  واأن��ن  اأح��د  يراكم 
ي�����ض��اه��د اجل��م��ي��ع جن��اح��ك��م واأن���ن 
من�ضات  على  لالإجنازات  حمققات 
بالإقبال  ���ض��ع��داء  ون��ح��ن  ال��ت��ت���ي��ج، 
الكبري من الن�ضاء على هذا احلدث 
الريا�ضي املهم والناجح الذي �ضهد 
اأكرث  م�ضاركة  ال�ضابعة  ن�ضخته  يف 
 50 م����ن  ري���ا����ض���ي���ة   1000 م����ن 
م�ؤ�ض�ضة، كما �ضهدت الدورة تنظيم 
اإقباًل  ولق��ت  جديدتني  بط�لتني 
ك���ب���رًيا، واأن�����ا ���ض��ع��ي��دة ب��ه��ذا العدد 
امل�ضاركات  الريا�ضيات  م��ن  الكبري 
يف ال��دورة وه� الأم��ر الذي نفتخر 
ا  اأي�ضً ون��ف��ت��خ��ر  الإم��������ارات،  يف  ب���ه 
الكبري  الريا�ضي  ال�عي  مب�ضت�ى 
اإليه امل��راأة يف املجتمع  الذي و�ضلت 
املمار�ضات  ع��دد  وزي����ادة  الإم���ارات���ي 

للريا�ضة يف الإمارات«.
مكت�م:  اآل  م����زة  ال�ضيخة  وق��ال��ت 
ب���ال���ن�������ض���اء  ف�����خ������ري�����ن  “نحن 

الإماراتيات التي بذلن جهدا كبريا 
يف هذه الدورة وفزن باملراكز الأوىل 
يف خمتلف الريا�ضات، ونحن �ضعداء 
باملرحلة املتط�رة التي و�ضلت اإليها 
امل����راأة الإم��ارات��ي��ة ال��ي���م يف املجال 

الريا�ضي«.
“اإن  م�������زة:  ال�����ض��ي��خ��ة  واأ����ض���اف���ت 
زي���ادة اأع����داد امل�����ض��ارك��ات ك��ل ع��ام يف 
وا�ضتقطابها  ه��ن��د  ال�����ض��ي��خ��ة  دورة 
امل�ضاركات  م���ن  الأع�������داد  ه����ذه  ك���ل 
م���ن الإم����ارات����ي����ات وامل���ق���ي���م���ات ه� 
وحتقيق  جناحها  على  دل��ي��ل  اأك���رب 

اأهدافها املرج�ة«.
مل��ي��اء خ���ان رئ��ي�����ض اللجنة  واأل���ق���ت 
احلفل  اف����ت����ت����اح  ك���ل���م���ة  امل���ن���ظ���م���ة 
ال��دورة وقالت:  اأ�ضادت فيها بنجاح 
با�ضت�ضافة  ال��ي���م  ���ض��ع��داء  “نحن 
لتت�يجهن  البطالت  الريا�ضيات 
هند  ال�ضيخة  دورة  خ��ت��ام  ح��ف��ل  يف 
لل�ضيدات  ال���ري���ا����ض���ي���ة  ل���الأل���ع���اب 
ونحتفي  ال�����ض��اب��ع��ة،  ن�����ض��خ��ت��ه��ا  يف 
مب�ضاركتهن وقدرتهن العالية على 
باأعلى  ال��ت��ح��دي وحت��ل��ي��ه��ن  ق��ب���ل 
درج�������ات ال���ع���زمي���ة والج����ت����ه����اد يف 
اأ�ضبحت  فلقد  التناف�ض،  ميادين 
املراأة الي�م يف دولة الإمارات ركيزة 
و�ضريكة  جن�����اح  ك����ل  يف  اأ����ض���ا����ض���ي���ة 
ملهمة يف كل اإجناز«. واأ�ضافت ملياء 
�ضاحب  �ضيدي  ي��ق���ل  “كما  خ���ان: 
ب���ن را�ضد  ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ حم��م��د 
الدولة،  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت���م  اآل 
دبي  حاكم  ال����زراء،  جمل�ض  رئي�ض 
قلب  ه��ي  امل���راأة  ف��اإن  اهلل”  “رعاه 
و�ضاحبة  امل�ضرية  و�ضريكة  ال�طن 
امل��ن��ج��زات، ل��ذا نحن ف��خ���رون بكل 
الق�ية،  وب��ع��زمي��ت��ه��ن  اجن���ازات���ه���ن 
وفخ�رون  وال��ت��زام��ه��ن،  وه��م��ت��ه��ن 
الريا�ضي  ال��ت��ن��اف�����ض  اأ���ض��ب��ح  ب�����اأن 
جماًل هاماً لإثبات الذات وحتقيق 

ال��ط��م���ح، وق��ب��ل ك��ل ه��ذا فخ�رون 
نهاية  اإىل  ثابتة  وبخطى  ب��ض�لنا 
انطلقت  التي  الرائدة  ال��دورة  هذه 
بن  ال�ضيخ حمدان  �ضم�  بت�جيهات 
حممد بن را�ضد اآل مكت�م ويل عهد 
الريا�ضي  دبي  رئي�ض جمل�ض  دب��ي، 
�ضاحب  ح��رم  م��ن  كرمية  وبرعاية 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم� 
رئي�ض  الدولة،  رئي�ض  نائب  مكت�م 
“رعاه  ال����زراء، حاكم دب��ي  جمل�ض 
بنت  ه��ن��د  ال�����ض��ي��خ��ة  ���ض��م���  اهلل”، 

مكت�م بن جمعة اآل مكت�م«.
وا�ضتكملت ملياء خان: “حفزت دورة 
الريا�ضية  ل��الأل��ع��اب  هند  ال�ضيخة 
العاملة يف خمتلف  امل��راأة  لل�ضيدات 
القطاع  يف  وخ���ا����ض���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
والتناف�ض  الريا�ضة  احلك�مي على 
ت���ف��ري ح��ي��اة �ضحية  واأ���ض��ه��م��ت يف 
واللياقة  بالنجاح  حافلة  وحي�ية 
والإجناز، كما ج�ضدت قيم امل�ضاركة 
والتعاون باعتبارها ميدان للتناف�ض 
اجلن�ضيات  خمتلف  ب��ني  والتالقي 
ح���ي���ث ق����دم����ت ال����������دورة من�����ذج����اً 
ا�ضتثنائيا لرت�ضيخ مفه�م الت�ضامح 
مب�ضاركة الن�ضاء من اأكرث من 20 
ال���روح  م���ن  اأج������اء  و���ض��ط  جن�ضية 
الريا�ضية العالية التي �ضهدناها يف 

جميع مناف�ضات الدورة«.
النجاح  “هذا  خان:  ملياء  واختتمت 
الذي حتقق بف�ضل م�ضاركة �ضيدات 
اإىل  عددهن  و�ضل  رائ��ع��ات  وفتيات 
من 50 م�ؤ�ض�ضة  م�ضاركة   1023
وخا�ضة،  حك�مية  و�ضبه  حك�مية 
عن   20% اإىل  ت�����ض��ل  وب�����زي�����ادة 
الي�م  ي�ضعدنا  ل���ذا  امل��ا���ض��ي،  ال��ع��ام 
فعاليات  ب��خ��ت��ام  م��ع��اً  نحتفل  ب����اأن 
التي  ال��دورة  من  ال�ضابعة  الن�ضخة 
حتدي،  )اإرادة،  �ضعار  حتت  نظمت 
جناح  جميعاً  ن��ت�����ض��ارك  واأن  ف�����ز(، 

ه����ذا احل�����دث ال���ري���ا����ض���ي ال���رائ���د، 
الفعاليات  اأه����م  م��ن  اأ���ض��ب��ح  ال����ذي 
الريا�ضية الن�ضائية يف الدولة، كما 
الفائزات  نكرم  اأن  وي�ضرفنا  ي�ضرنا 
املناف�ضات  يف  الأوىل  ب����امل����راك����ز 
تت�يجاً  واجل���م���اع���ي���ة،  ال����ف����ردي����ة 
والتي  امل��ن��اف�����ض��ات  يف  جل���ه����ده���ن 
و�ضلن اإليها بجدارة بف�ضل املثابرة 
والتدريب حتى و�ضلن باقتدار اإىل 
من�ضة التت�يج، ول نن�ضى اأن ن�ضكر 
القيادة  ال�ضرتاتيجي�ن  �ضركائنا 
وم�ؤ�ض�ضة  دب����ي  ل�����ض��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
دبي  وقناة  الإ�ضعاف،  خلدمات  دبي 
الريا�ضية، الذين �ضاهم�ا يف اإجناح 
الن�ضخة ال�ضابعة من الدورة ونبارك 
من  م��زي��داً  لهن  ونتمنى  للفائزات 

النجاحات والجنازات«.
ال������زي�����رة ح�ضة  م���ع���ايل  و���ض��ل��م��ت 
ب����ح���م���ي���د ومل����ي����اء خ�����ان ال���ك����ؤو����ض 
وامليداليات اإىل الفائزات يف الألعاب 

الريا�ضية الع�ضر، وهن كالتايل:

بطولة ال�سطرجن
يف ف��ئ��ة امل���اط��ن��ات ف���ازت اأم���ل عبد 
كهرباء  هيئة  م��ن  ال��ع��ارف  ال��ع��زي��ز 
ومياه دبي باملركز الأول، تلتها منى 
حممد الهرم�دي من م�ؤ�ض�ضة دبي 
ال��ث��اين، وفائقة  ب��امل��رك��ز  ل��الإع��الم 
كهرباء  هيئة  م��ن  ب�خ�ضم  ���ض��ال��ح 
وم��ي��اه دب���ي يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث، ويف 
فئة املقيمات فازت  مي�ض�ن جاداهلل 
باملركز  دب����ي  ج���م���ارك  م���ن  ن���ر����ض 
�ضيهارا ميندوزا  تلتها ميال  الأول، 
م����ن ه��ي��ئ��ة ال����ط����رق وامل����ا����ض���الت 
الثاين، ون�رما لبيج كروز  باملركز 

من هيئة ال�ضحة بدبي 
 

بطولة الري�سة الطائرة
يف فئة امل�اطنات فازت منى حممد 

اإي��ن���ك ب��امل��رك��ز الأول،  ال�����ض��ه��الوي 
ويف املركز الثاين جاءت اأمل ي��ضف 
بخيت من النيابة العامة بدبي، ويف 
اأحمد  عائ�ضة  ج��اءت  الثالث  املركز 
���ض��اه��ني م���ن ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء ومياه 

دبي.
ويف فئة املقيمات، فازت نفي�ضة �ضارا 
لالإعالم  دب��ي  م�ؤ�ض�ضة  م��ن  ���ض��راج 
املركز  يف  ت��ل��ت��ه��ا  الأول،  ب���امل���رك���ز 
الثاين جيني روز األرك�ن من �ض�ق 
دب����ي احل�����رة، وح��ل��ت ج��ي��ن��ي��ل��ي ليم 

كاب�ل�جن من هيئة ال�ضحة بدبي.

بطولة ال�سباحة
يف فئة امل�اطنات فازت اإميان عبيد 
ل�ضرطة  العامة  القيادة  م��ن  امل��ري 
مرمي  ت��ل��ت��ه��ا  الأول،  ب��امل��رك��ز  دب���ي 
القيادة  م���ن  ال��ف��ال���ض��ي  اإب���راه���ي���م 
املركز  يف  دب�����ي  ل�����ض��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
الثاين، وحلت �ضمية فهد عي�ن من 
املركز  يف  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة 

الثالث.
بنت  ���ض��اَرة  ف��ازت  املقيمات  فئة  ويف 
�ضارَّة  �ضركة  م��ن  الأج��ن��ف  ال��ه��ادي 
الريا�ضية  ل���ل���خ���دم���ات  الأج����ن����ف 
ب��ضبا  فريينا  تلتها  الأول،  باملركز 
دي �ضيلفا من م�ؤ�ض�ضة دبي للمراأة 
يف امل����رك����ز ال�����ث�����اين، وح����ل����ت ن���دى 
دولرو  �ضركة  من  الغندور  جمدي 

يف املركز الثالث.

�سباق الطريق
ن��دى خالد  ف��ازت  امل�اطنات  يف فئة 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  م��ن  عمر 
ن���رة جا�ضم  وج��اءت  الأول،  باملركز 
مرزوق من القيادة العامة ل�ضرطة 
دب��ي يف امل��رك��ز ال��ث��اين، وحلت ن�ف 
هيئة  م����ن  ال����ن�����ن  اهلل  ع���ب���د  ع���ل���ي 

ال�ضحة بدبي يف املركز الثالث.

ة بنت  ���ض��ارَّ  ويف فئة املقيمات ف��ازت 
ة  �ضارَّ �ضركة  م��ن  الأج��ن��ف  ال��ه��ادي 
الريا�ضية  ل���ل���خ���دم���ات  الأج����ن����ف 
ن�ريه  وج��������اءت  الأول،  ب���امل���رك���ز 
اخلليجي  الإحت��اد  ا�ضماعيل�فا من 
والكيماويات  ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
وح��ل��ت لطيفة  ال���ث���اين،  امل���رك���ز  يف 
ال�����ض��اروخ م��ن ن��ادي دب��ي لأ�ضحاب 

الهمم يف املركز الثالث.

بطولة الدراجات الهوائية
�ضفية  ف�����ازت  امل����اط���ن���ات  ف��ئ��ة   يف 
العامة  الإدارة  ال�����ض��اي��غ  خم���ت���ار 
باملركز  الأج��ان��ب  و���ض���ؤون  لالإقامة 
املري  اأح���م���د  ف���رح  وج�����اءت  الأول، 
م����ن ب���ن���ك اأب����ظ���ب���ي ال���ت���ج���اري يف 
حممد  �ضارة  وحلت  ال��ث��اين،  املركز 
للثقافة  دب��ي  هيئة  من  الهرم�دي 

يف املركز الثالث.
بنت  ���ض��ارة  ف���ازت  املقيمات  فئة  ويف 
�ضاَرة  �ضركة  م��ن  الأج��ن��ف  ال��ه��ادي 
الأجنف للخدمات الريا�ضية باملركز 
الأول، تلتها ن�رية اإ�ضماعيل�فا من 
الحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات 
الثاين،  امل���رك���ز  يف  وال���ك���ي���م���اوي���ات 
م�ضطفى  حم��م��د  ���ض��م��اح  وج������اءت 
من القيادة العامة ل�ضرطة دبي يف 

املركز الثالث.
 

بطولة الكرو�سفيت
فازت اأنا زيه من بلدية دبي باملركز 
الأوىل، تلتها �ضارة اإبراهيم �ضحاده 
م����ن ه���ي���ئ���ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دب���ي 
اأماندا  وح��ل��ت  ال���ث���اين،  امل���رك���ز  يف 
ميديرو�ض من بلدية دبي يف املركز 

الثالث 

 بطولة البولينغ
يف ف��ئ��ة ال���ف���ردي ف����ازت ل��ي��دي ليز 

ُروييال من م�ؤ�ض�ضة فامي للتدريب 
دي  ���ض��ال��ف��ي  تلتها  الأول،  ب��امل��رك��ز 
ج��ال راب��اج��� من �ض�ق دب��ي احلرة 
لو  اإيلي�ضا  وج��اءت  الثاين،  باملركز 
ي��ان��ا ب��ي��درو م��ن ���ض���ق دب���ي احلرة 

باملركز الثالث.
ويف فئة الفرق فاز فريق �ض�ق دبي 
فريق  وج���اء  الأول،  باملركز  احل���رة 
دائرة ال�ضياحة والت�ض�يق التجاري 
بلدية  فريق  وح��ل  ال��ث��اين،  باملركز 

دبي باملركز الثالث

بطولة األعاب التحدي
باملركز  دب�����ي  ب���ل���دي���ة  ف����ري����ق  ف�����از 
الطرق  هيئة  ف��ري��ق  وج���اء  الأول، 
وحل  ال��ث��اين،  باملركز  وامل���ا���ض��الت 
ف���ري���ق ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دبي 

باملركز الثالث.

بطولة كرة ال�سلة 
ف����از ف��ري��ق ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة بدبي 
باملركز الأول تاله فريق بلدية دبي 
القيادة  فريق  وحل  الثاين،  باملركز 
العامة ل�ضرطة دبي باملركز الثالث، 
اآلء ب�ضام ف�ؤاد من  وفازت الالعبة 
هدافة  اأف�ضل  بلقب  ال��ع��ام  النيابة 
عبا�ض  �ضهيلة  الالعبة  وف���ازت  يف، 
العامة ل�ضرطة  القيادة  حممد من 

دبي بلقب اأف�ضل لعبة.

 بطولة الكرة الطائرة
ف����از ف��ري��ق ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة بدبي 
هيئة  ف��ري��ق  ت���اله  الأول،  ب��امل��رك��ز 
الطرق وامل�ا�ضالت باملركز الثاين، 
وحل فريق طريان الإمارات باملركز 
�ضيخة  ال��الع��ب��ة  وف�����ازت  ال���ث���ال���ث، 
بلقب  ال��ع��ام��ة  النيابة  م��ن  خمي�ض 
الالعبة  ف��ازت  كما  �ضاربة،  اأف�ضل 
هيئة  م��ن  غ��ل���م  اإب��راه��ي��م  لطيفة 
اأف�ضل  بلقب  وامل���ا���ض��الت  ال��ط��رق 

لعبة.
وف���از ف��ري��ق ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة لهيئة 
ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي ب��ل��ق��ب فريق 
ف��ي��م��ا ح�ضلت  ال��ري��ا���ض��ي��ة  ال������روح 
اأف�ضل  بلقب  دب��ي  بلدية  م�ؤ�ض�ضة 
من  لعبة   163 مل�ضاركة  م�ؤ�ض�ضة 

منت�ضباتها يف الدورة

»دورة ال�سيخة هند لالألعاب الريا�سية لل�سيدات« جناح متوا�سل واإجنازات كبرية

ح�ضة ب�حميد تت�ج الفائزات باملراكز الأوىل يف الن�ضخة ال�ضابعة
• وزيـرة تنمـيـة املجـتمـع: دعـم الـ�سيخـة هنــد �سـاهـم يف تـطـور الريا�سـة الـن�سائيـة 

• نفتخر مب�ستوى الوعي الريا�سي الكبري الذي و�سلت اإليه املراأة يف املجتمع الإماراتي
• ملياء خان: الدورة حفزت املراأة العاملة على الريا�سة والتناف�ض وج�سدت قيم امل�ساركة والتعاون
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الفجر الريا�ضي

••ال�صارقة-الفجر

للفرو�ضية  ال�������ض���ارق���ة  ن�����ادي  ي��ن��ظ��م 
الإمارات  بالتعاون مع هيئة  وال�ضباق 
م�ضمار  ���ض��ب��اق  ال��ي���م  اخل��ي��ل  ل�ضباق 
للم��ضم  الأول  ل����جن���ني  ال�����ض��ارق��ة 
�ضباق  م�ضمار  على   2020-2019
�ضركة  ب���رع���اي���ة  ال����ن����ادي  يف  اخل���ي���ل 
مل��ضم  ال���ر����ض���م���ي  ال����راع����ي  ل����جن���ني 
جمل�ض  و   2020-2019 ال�ضباق 
العامة  القيادة  و  الريا�ضي  ال�ضارقة 
ال�ضارقة  وق���ن���اة  ال�����ض��ارق��ة  ل�����ض��رط��ة 
من  ج����ادا   92 مب�ضاركة  الريا�ضية 
ال��ع��رب��ي��ة الأ���ض��ي��ل��ة وخي�ل  اخل���ي����ل 
املهجنة  واخل����ي�����ل  امل��ح��ل��ي  الإن����ت����اج 
الأ����ض���ي���ل���ة م���ع وج������د 7 ج���ي���اد على 
ال�ضباق  ي���ت���األ���ف  ح���ي���ث  الح����ت����ي����اط 
امل�ضافات  ملختلف  اأ����ض����اط  ���ض��ت��ة  م��ن 

وامل�ضت�يات .
و خ�ض�ض ال�ض�ط الأول -�ض�ط قناة 
العربية  الريا�ضية-للخي�ل  ال�ضارقة 
�ضن�ات  اأرب��ع  بعمر  املبتدئة  الأ�ضيلة 
بج�ائز  1200م  مل�����ض��اف��ة  ف����اأك����رب 
مب�ضاركة  دره���م  األ���ف   40 اإىل  ت�ضل 
4 خي�ل على  وج���د  مع  ج����اداً   16
الثاين  ال�������ض����ط  ام����ا   .. الح���ت���ي���اط 
ما�ضرت- ل���جن��ني  جمم�عة  -���ض���ط 

العربية  ل��ل��خ��ي���ل  خم�����ض�����ض  ف���ه���� 
الأ���ض��ي��ل��ة م��ن اإن���ت���اج دول����ة الإم�����ارات 
الت�ضنيف  ���ض��م��ن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
مل�ضافة  ف���اأك���رب  ����ض���ن����ات  اأرب������ع  ب��ع��م��ر 
1200م وبج�ائز ت�ضل اإىل 40 األف 
ياأتي  و  ج�����ادا.   15 مب�ضاركة  دره���م 
ال�ض�ط الثالث -�ض�ط القيادة العامة 
العربية  ال�ضارقة-للخي�ل  ل�ضرطة 
�ضن�ات   3 بعمر  وامل��ب��ت��دئ��ة  الأ���ض��ي��ل��ة 
ف��اأك��رب وه����ذا ال�����ض���ط ل��ل��خ��ي���ل غري 
امل�ضنفة مل�ضافة 1000 م وج�ائز هذا 
ال�ض�ط 40 األف درهم مب�ضاركة 15 
.. يليه ال�ض�ط الرابع -�ض�ط  ج���اداً 
ل����جن���ني ك���ن��ك���ي�����ض��ت -وه������ �ض�ط 
الأ�ضيلة  العربية  للخي�ل  خم�ض�ض 
�ضن�ات  اأرب��ع  بعمر  وامل�ضنفة  املبتدئة 
فاأكرب مل�ضافة 2000 م وج�ائزه 40 

16 ج����اداً مع  األ���ف دره���م مب�ضاركة 
فيما  الحتياط.  على  ج����ادان  وج���د 
ال�����ض���ط اخل��ام�����ض -�ض�ط  خ�����ض�����ض 
-للخي�ل  الريا�ضي  ال�ضارقة  جمل�ض 
املهجنة وامل�ضنفة بعمر ثالث �ضن�ات 
وج�ائزه  م   1000 مل�����ض��اف��ة  ف���اأك���رب 
14 ج�اداً.  درهم مب�ضاركة  األف   40
ال�ضاد�ض  بال�ض�ط  ال�ضباق  يختتم  و 
هايدروك�نك�ي�ضت- ل�جنني  -�ض�ط 
وه� �ض�ط خم�ض�ض للخي�ل العربية 
الأ���ض��ي��ل��ة امل��ب��ت��دئ��ة وامل�����ض��ن��ف��ة بعمر 
وه�  م   1700 مل�ضافة  ���ض��ن���ات  اأرب����ع 
 40 اإىل  وت�ضل ج�ائزه  تكاف�ؤ  �ض�ط 
16 ج����اداً مع  األ���ف دره���م مب�ضاركة 
وج�د 2 من اخلي�ل على الحتياط. 
ب���ن ماجد  ال�����ض��ي��خ ع��ب��د اهلل  وك�����ض��ف 
نادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  القا�ضمي 
ال�����ض��ارق��ة ل��ل��ف��رو���ض��ي��ة وال�����ض��ب��اق عن 
�ضباقات  يف  جديد  ك��اأ���ض  ا�ضم  اإ�ضافة 
�ضباق  وه�  ل�جنني  ال�ضارقة  م�ضمار 
���ض��م��� ال�����ض��ي��خ م��ن�����ض���ر ب���ن زاي�����د اآل 
ن��ه��ي��ان وه����ذه اخل���ط����ة ت���اأت���ي �ضمن 
خم���ط���ط ت���ط����ي���ر ����ض���ب���اق���ات ال���ن���ادي 
وت��ك��رمي��ا لأ���ض��ح��اب الأث����ر ال��ك��ب��ري يف 
الدولة  يف  الفرو�ضية  ريا�ضة  تط�ير 
اطالقها  مت  التي  للمبادرة  وام��ت��داداً 
يف امل�ا�ضم ال�ضابقة بت�ضمية ال�ضباقات 
�ضم� ويل عهد حاكم  باأ�ضماء كل من 
ال�����ض��ارق��ة و���ض��م��� ال�����ض��ي��خ ح��م��دان بن 
اأحمد  ال�ضيخ  و�ضم�  مكت�م  اآل  را�ضد 

ال�ضيخ  و���ض��م���  م��ك��ت���م  اآل  را����ض���د  ب���ن 
نهيان  اآل  بن خليفة  �ضلطان  الدكت�ر 
تط�ير  يف  الكبرية  جله�دهم  وذل���ك 
الفرو�ضية و�ضباقات اخليل يف الدولة 
. و �ضمن ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية بني 
وال�ضباق  للفرو�ضية  ال�����ض��ارق��ة  ن���ادي 
و�ضركة ل�جنني جرى اتفاق الرعاية 
 2020-2019 ل����ع����ام  اجل�����دي�����د 
لل�ضباق  ال�����ض��ارق��ة  م�����ض��م��ار  بت�ضمية 
ب��ا���ض��م��ة اجل����دي����د خ�����الل امل��������ض���م – 
م�ضمار ال�ضارقة ل�جنني لل�ضباق – .

و اأعلنت اإدارة نادي ال�ضارقة للفرو�ضية 
خا�ضة  بط�لت  تنظيم  عن  وال�ضباق 
وفر�ضان  وم���درب���ي  م����الك  م���ن  ل��ك��ل 
خالل  من  الرابعة  بن�ضختها  ال�ضباق 
نظام النقاط حيث ينال املركز الأول 
���ض��اح��ب اع��ل��ى جم��م���ع ن��ق��اط يف كل 

ق�ضم من اق�ضام البط�لة .
واملالك  الفر�ضان  م��ن  ك��ل  ويتناف�ض 
ال��ن��ق��اط خالل  على جمع  وامل��درب��ني 
والفار�ض  امل�����درب  ف��ي��ح�����ض��ل  امل������ض��م 
على  الأول  امل���رك���ز  ���ض��اح��ب  وامل���ال���ك 
خم�ض نقاط فيما املركز الثاين ينال 
اأم���ا امل��رك��ز الثالث ثالث  ارب���ع ن��ق��اط 
ن��ق��اط وي��ن��ال امل��رك��ز ال��راب��ع نقطتني 
ف��م��ا امل���رك���ز اخل���ام�������ض ي��ح�����ض��ل على 

نقطة واحدة .
ليحدد  امل��ضم  نهاية  النقاط  وجتمع 
ال��ن��ق��اط الأعلى  ع��ن��د ذل���ك ���ض��اح��ب 
املالك  يف  بطاًل  الأول  املركز  �ضاحب 

وبطاًل يف الفر�ضان وبطاًل يف املدربني 
ويف حال التعادل يرجح �ضاحب اأكرب 
عدد مرات مركز اأول ويف حال التعادل 
يرجح  الأول  امل���رك���ز  م����رات  ع����دد  يف 
اأك��رب ع��دد م��رات مركز ثاين  �ضاحب 
ويف حال التعادل يف عدد مرات املركز 
الثاين يرجح �ضاحب اأكرب عدد مرات 
التعادل يف عدد  مركز ثالث ويف حال 
م���رات امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ي��رج��ح �ضاحب 
اأك���رب ع���دد م���رات م��رك��ز راب���ع ويعلن 
�ضاحب  كاأ�ض  �ضباق  يف  الفائزين  عن 
ال�ضم� حاكم ال�ضارقة يف 22 فرباير 

.2020
ال�ضارقة  م�ضمار  �ضباق  ان  اىل  ي�ضار 
-2019 ل��ل��م������ض��م  الأول  ل���جن��ني 
لنادي  الأول  ال�����ض��ب��اق  ه���   2020
�ضباقات  ���ض��ت��ة  ج��م��ل��ة  م���ن  ال�����ض��ارق��ة 
امل��ضم  ل����ه����ذا  ال�����ن�����ادي  ي��ح��ت�����ض��ن��ه��ا 
“ �ضباق  ال��ث��اين  ال�����ض��ب��اق  و���ض��ي��ج��ري 
كاأ�ض �ضم� ال�ضيخ الدكت�ر �ضلطان بن 
خليفة اآل نهيان يف 9 ن�فمرب اجلاري 
�ضم�  كاأ�ض  �ضباق   “ الثالث  وال�ضباق 
ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكت�م يف 
21 دي�ضمرب 2019 وال�ضباق الرابع 
“ �ضباق كاأ�ض �ضم� ويل عهد ال�ضارقة 
وال�ضباق   2019 دي�����ض��م��رب   28  “
اخلام�ض “ �ضباق جمل�ض التعاون 15 
ال�ضاد�ض  وال�����ض��ب��اق   2020 ف��رباي��ر 
وه� �ضباق كاأ�ض �ضاحب ال�ضم� حاكم 

ال�ضارقة يف 22 فرباير 2020.

•• دبي –الفجر:

 ا�ضتقبل �ضعادة حممد عبداهلل هزام الظاهري ، الأمني العام لحتاد الإمارات 
الحتاد  م�ضت�ضار  اأرف��ي���ف  عليم  الأول  اأم�ض  بدبي  الحت��اد  مبقر  القدم  لكرة 

الأوزبكي لكرة القدم ، ع�ض� جلنة امل�ضابقات بالحتاد الآ�ضي�ي لكرة القدم .
وبحث الطرفان �ُضبل تعزيز التعاون امل�ضرك بني الحتادين الإماراتي والأوزبكي 
من  خا�ض  ب�ضكل  القدم  وك��رة  ع��ام  ب�ضكل  الريا�ضة  م�ضت�ى  على  القدم  لكرة 
القرارات  اآخ��ر  الطرفان  ناق�ض  ، كما  والإداري���ة  الفنية  تبادل اخل��ربات  خالل 
واملبادرات اخلا�ضة بلجان الحتاد الآ�ضي�ي التي تهدف اإىل تط�ير اللعبة يف 
التدريب  اإدارة  مدير  عبداهلل  ح�ضن  عبداهلل  اللقاء  ح�ضر   . ال�ضفراء  القارة 

والتط�ير ، ومي�ضيل �ضابل�ن املدير الفني لالحتاد وعبدالقادر ح�ضن .

بن هزام ي�ضتقبل م�ضت�ضار الحتاد 
الأوزبكي لكرة القدم

اآخر م��ضمني  اللقب يف  �ضيتي حامل  املت�ضدر ومان�ض�ضرت  ليفرب�ل  يخ��ض 
الدوري  يف  املقبل  الأ�ضب�ع  بينهما  املرتقبة  القمة  قبل  الأخ���رية  جتربتهما 
املرحلة  �ضمن  ال�ضبت،  ال��ي���م  عينه  الت�قيت  ويف  ال��ق��دم.  ك��رة  يف  النكليزي 
وي�ضتقبل  ع�ضر  اخلام�ض  فيال  ا�ضت�ن  على  �ضيفا  ليفرب�ل  يحل  العا�ضرة، 
مان�ض�ضرت �ضيتي �ضاوثمبت�ن الثامن ع�ضر، والفارق بينهما �ضت نقاط مل�ضلحة 
و�ضاوثمبت�ن اإعادة مل�اجهتهما الثالثاء يف  �ضيتي  مباراة  و�ضتك�ن  “احلمر«. 
ثمن نهائي كاأ�ض الرابطة )3-1(، ويبدو فيها لعب� املدرب ال�ضباين بيب 
ال���دوري، على  الثامن يف  ال��ع��ادة لتحقيق ف�زهم  ف���ق  غ���اردي���ل مر�ضحني 
اآخ��ر خم�ض مباريات، بينها �ضق�ط تاريخي �ضد  اأرب��ع م��رات يف  خ�ضم خ�ضر 
جمددا  �ضيتي  ويع�ل  املا�ضي.  ال�ضب�ع  اأر���ض��ه  على  �ضفر9-  �ضيتي  لي�ضرت 
القادم قبل  اغ�يرو  الهج�مية يتقدمها الرجنتيني �ضريخي�  تر�ضانته  على 
من اتلتيك� مدريد ال�ضباين. وبثنائيته �ضد �ضاوثمبت�ن يف كاأ�ض  �ضن�ات   8
للنادي ر�ضيده  التاريخي  م��رات والهداف  ارب��ع  ال��دوري  الرابطة، رفع بطل 
350 مباراة �ضمن خمتلف  12 هدفا هذا امل��ضم و243 مع �ضيتي يف  اىل 

امل�ضابقات.
قال اغ�يرو )31 عاما( الذي يعاونه يف مهامه الهج�مية كل من البلجيكي 

هذه  ا�ضتمر  ان  �ضعبا  “كان  �ضرتلينغ  رحيم  وامل��ت��األ��ق  ب��روي��ن  دي  كيفن 
لكن مع  ت�قيعي،  بعد  ال��ن��ادي  م��ع  ال��ف��رتة 

اأريده.  ما  ان هذا  تاأكدت  ال�قت  م��رور 
وها انا ا�ضتمتع مب��ضمي الثامن مع 

“اعتقد  تابع  �ضيتي«.  مان�ض�ضرت 
مان�ض�ضرت  اىل  ق��دوم��ي  ان 

اأف�ضل  اأح��د  ك��ان  �ضيتي 
القرارات التي اتخذتها 

يف حياتي«.
الالهث  ل��ي��ف��رب���ل  اأم���ا 

الدوري  يف  اول  لقب  وراء 
ف�����ي�����زور   ،1990 م�����ن�����ذ 

ا�ضت�ن فيال وبجعبته ت�ضعة 
متابعا  لف���ت���ة،  ان���ت�������ض���ارات 
املا�ضي  امل����������ض����م  م���������ض�����ار 
ب��ل��ق��ب دوري  ال����ذي ان��ت��ه��ى 
اب��ط��ال اوروب����ا. وق��ال لعب 

اوك�ضاليد  األ��ي��ك�����ض  و���ض��ط��ه 
�ضجل  ال������ذي  ت�������ض���ام���ربلي���ن 
ه����دف����ا رائ����ع����ا ����ض���د اأر����ض���ن���ال 
يت�قع  انه  ال�ضب�ع،  منت�ضف 

ع���دم ح�����ض���ل��ه ع��ل��ى م�قع 
املدرب  ت�ضكيلة  يف  ا�ضا�ضي 
كل�ب  ي�����رغ����ن  المل��������اين 
مع الكرة  رائعا  اأكن  “مل 

اأ�ضاهد ال�ضبان يف نهاية ال�ضب�ع  ول حتى قريبا من م�ضت�ياتي ال�ضخ�ضية. 
واأعرف ماذا يقدم�ن«. تابع الالعب الذي غاب لفرتة ط�يلة ب�ضبب ال�ضابة 
“يجب ان تك�ن بحالة بدنية عالية جدا كي تقدم م�ضت�يات  املا�ضي  امل��ضم 
يتعني  ل��ذا  ال�ضب�ع  نهاية  يف  جيدا  فابيني�(  )الربازيلي  ف��اب  لعب  مماثلة. 
ا�ضت�ن فيال  اأح�ضل على فر�ضة«. ولطاملا ناف�ض  علي ان العب اف�ضل ورمبا 
وار�ضنال  ت�تنهام  على  فتقدم  فقط،  الول  ال�ض�ط  يف  لكن  املقدمة،  اندية 
ثالثة  يتلقى  ان  قبل  �ضفر-�ضفر،  �ضيتي  مان�ض�ضرت  م��ع  وت��ع��ادل  -1�ضفر 
فيال  وي��اأم��ل  ويخ�ضرها.  الثالث  املباريات  من  الثانية  ال���ض���اط  يف  اأه���داف 
على ملعبه “فيال بارك” يف املباراة املقبلة ال�ضم�د حتى الدقيقة الت�ضعني، 
الرتجيح على  ب��رك��الت  املثري  ال��ف���ز  خ��الل  اراح معظم جن�مه  اأم���ام خ�ضم 
ار�ضنال يف كاأ�ض الرابطة بعد تعادلهما 5-5. وخلف ثنائي ال�ضدارة، ترتكز 
20 نقطة بفارق ثماين عن  الثنائي لي�ضرت وت�ضل�ضي �ضاحبي  النظار على 
يحل�ن  عندما  تعقيدا  اأك��رث  لي�ضرت  ذئ��اب  مهمة  و�ضتك�ن  الول.  ليفرب�ل 
املخ�ضرم  بقيادة  واعدا  والذي يحقق م��ضما  ال�ضاد�ض  بال�ض  على كري�ضتال 
انت�ضارات  �ضبعة  م��ن  �ضل�ضلته  ت�قفت  ال��ذي  ت�ضل�ضي  اأم��ا  ه�دج�ض�ن.  روي 
واتف�رد  الرابطة، فيزور  كاأ�ض  ي�نايتد يف  الربعاء �ضد مان�ض�ضرت  بخ�ضارته 
الخري الذي مل يفز بعد. وي�ضتقبل ار�ضنال اخلام�ض ولفرهامبت�ن 
الثاين ع�ضر والذي مل يخ�ضر يف اآخر خم�ض مباريات. ويبحث 
“املدفعجية” عن ف�زهم الأول بعد خ�ضارتهم امام �ضيفيلد 
ي�نايتد �ضفر1- واهدارهم الف�ز على كري�ضتال بال�ض 
)2-2(. ويحل مان�ض�ضرت ي�نايتد على ب�رمن�ث الذي 
يت�ضاوى معه ب�13 نقطة، باحثا عن ا�ضتمرار 
م��ضمه  ب���داي���ة  ب��ع��د  ان��ت��ف��ا���ض��ت��ه 
امل��خ��ي��ب��ة. وخ��ط��ف لعب� 
املدرب الرنوجي اأويل 
�ض�ل�ضكاير  غ���ن��ار 
على  ه����ام����ا  ف��������زا 
كاأ�ض  يف  ت�ضل�ضي 
عندما  ال���راب���ط���ة 
مهاجمهم  ����ض���ج���ل 
ال�����������ض�����اب م����ارك����������ض 
رائعا  ه��دف��ا  را���ض��ف���رد 
م����ن رك���ل���ة ح������رة. قال 
حققت  “اإذا  را���ض��ف���رد 
متتالية  ان���ت�������ض���ارات 
فيمكن  امل��ضم  مطلع 
ل���ذل���ك ت��غ��ي��ري اجت���اه 
وعندما  م��������ض���م���ك. 
مباريات  ب��ع��دة  ت��ف���ز 
م����ت����ت����ال����ي����ة ت���رت���ف���ع 

ثقتك بنف�ضك«.

يخو�سان جتربة اأخرية قبل موقعتهما املنتظرة  

ليفرب�ل �ضيفا على ا�ضت�ن.. و�ضيتي ي�ضتقبل �ضاوثمبت�ن 

•• ريو دي جانريو-الفجر

جنح لعب� ولعبات اأندية واأكادمييات 
الإم�����ارات يف جت���اوز اإج�����راءات ال�زن 
اأم�ض  ال���ت���ي ج����رت م�����ض��اء  ال��ر���ض��م��ي��ة 
الأول اخلمي�ض يف �ضالة كاري�كا اأرينا 
باملجمع الأوليمبي يف مدينة ري� دي 
جانريو، وح�ضل�ا جميعا على بطاقات 
امل�ضاركة يف مناف�ضات اجل�لة الرابعة 
لبط�لة  اخل���ام�������ض���ة  ال��ن�����ض��خ��ة  م����ن 
للج�جيت�ض�  ���ض��الم  ج��ران��د  اأب���ظ��ب��ي 
التي تقام للعام اخلام�ض على الت�ايل 
�ضمن  ج���ان���ريو  دي  ري�����  م��دي��ن��ة  يف 
احتاد  ينظمها  التي  اجل���لت  �ضل�ضلة 
الإمارات للج�جيت�ض� يف مدن م��ضك� 
وط���ك��ي��� ول������ض اأجن��ل������ض وري���� دي 

جانريو واأب�ظبي ولندن.
اأ����ض���رف ع��ل��ى اإج������راءات ال�����زن نخبة 
احلكام الدوليني الذين مت تر�ضيحهم 
وعددهم  ال��ب��ط���ل��ة  ن������زالت  لإدارة 

كما  حكما،   18
جتاوزت يف نف�ض 
اإجراءات  ال�قت 
الالعبات  ال���زن 
امل�������ر��������ض�������ح�������ات 
خل��������������������������������������ض 
م�����������اج����������ه����������ات 
ملكة  بط�لة” 
التي  الب�ضاط” 
مرة  لأول  ت��ق��ام 
كبط�لة م�ضتقلة 
م�������������ض������اح������ب������ة 
ج�لة  ملناف�ضات 
جراند  اأب���ظ��ب��ي 
�����ض����الم وه��������ؤلء 

واأمل  با�ضيل�  بيانكا  ه��ن  ال��الع��ب��ات 
وماي�ضا  األ��ن�����ض��ار،  وتاليتا  اأجم��اه��ي��د، 
ول�يزا  رودري����ج�����ز  واأن�����ا  ب��ا���ض��ت������ض، 
م�نتريا. ح�ضر اإجراءات ال�زن كل من 
�ضعادة ي��ضف البطران ع�ض� املجل�ض 
ال�طني الحتادي ع�ض� جمل�ض اإدارة 
للج�جيت�ض�، وطارق  الإم��ارات  اإحتاد 
البحري مدير ج�لت اأب�ظبي جراند 
ال�ضكرتري  فالريي�  ورودريج�  �ضالم، 
جراند  اأب�����ظ����ب����ي  جل��������لت  ال���ف���ن���ي 
ال�ضريك  ابراهارديت  واليا�ض  �ضالم، 

امل���ن���ظ���م مم���ث���ل الحت�������اد ال���ربازي���ل���ي 
للج�جيت�ض�، والرائد خالد اجلنيبي 
رئي�ض وفد اأكادميية “ اأي اإف اإن تي” 
البلجيكية  واأك������دت  الإم��������ارات.  م���ن 
التي  اأجماهيد  اأم��ل  عربي  اأ�ضل  من 
الب�ضاط  ملكة  مناف�ضات  يف  ت�����ض��ارك 
تلك  يف  ب����ال����ت�����اج����د  ف�����خ������رة  اأن�����ه�����ا 
التي  ال���ب���ط����ل���ة 
مرة  لأول  ت���ق���ام 
واأنها  ال��ع��امل،  يف 
جيدا  ا����ض���ت���ع���دت 
امل�ضاركة  ل��ت��ل��ك 
على  ب���ال���ت���دري���ب 
ي�ميا،  ف���رتت���ني 
بال�ضكر  مت�جهة 
وال��������ت��������ق��������دي��������ر 
لحت���اد الإم����ارات 
جيت�ض�  للج�
تر�ضيحها  ع���ل���ى 
ل����ل����م���������ض����ارك����ة يف 
ه�������������ذا احل����������دث 
الذي  التاريخي، 
ملكة  بلقب”  ف��ي��ه  ت��ت���ج  اأن  ت��ت��م��ن��ى 
الب�ضاط” يف العامل. وقالت: اأدرك باأن 
املناف�ضة لن تك�ن �ضهلة باأي حال من 
مناف�ضات   5 ل���ج���د  نظرا  الأح�����ال، 
من العيار الثقيل كلهن من الربازيل، 
اأثق  ولكني  للحدث،  امل�ضيفة  الدولة 
بنف�ضي، و�ضاأبذل ق�ضارى جهدي من 
اأجل اإ�ضعاد ع�ضاق وحمبي اجل�جيت�ض� 
الإجناز  اأه��دي  اأن  واأمتنى  العامل،  يف 
اإىل والدي الذي يرافقني، كما اأمتنى 
يف  ال��ن��ج��اح  م��ع  اأوا����ض���ل م�ضريتي  اأن 

اإ�ضافة  حتقيق الإجن���ازات من خ��الل 
لقب غايل ي�ضرف اأي لعبة اأن ت�ضعه 

يف ر�ضد اإجنازاتها.
الالعبة  اأك��������دت  ن��ف�����ض��ه  ال�����ق����ت  يف 
ال��ربازي��ل��ي��ة م��اي�����ض��ا ب��ا���ض��ت������ض التي 
“ ملكة  مناف�ضات  يف  اأي�����ض��ا  ت�����ض��ارك 
الب�ضاط” اأن فكرة البط�لة نف�ضها من 

امللهمة  الأف����ك����ار 
ال��������ت��������ي ت����ع����ت����رب 
حافزا كبريا لكل 
العامل،  يف  بطلة 
الإم�����������ارات  واأن 
عطائها  ت���ا���ض��ل 
لإ����ض���ع���اد اأب���ط���ال 
ريا�ضة  وب��ط��الت 
اجل�جيت�ض�، من 
خ���الل م��ث��ل هذه 
املبدعة،  املبادرات 
م�ضرية اإىل اأن ما 
وتقدمه  ق��دم��ت��ه 
الإم���ارات خلدمة 
الريا�ضة  ت���ل���ك 

ولعبات  لع���ب���ي  حت����ي���ل  يف  ���ض��اه��م 
مهم�ضني  من  العامل  يف  اجل�جيت�ض� 
العادة، حيث  ف�ق  اأبطال وجن���م  اإىل 
العاملية  البط�لت  اأق����ى  تنظم  اأن��ه��ا 
ل��ه��م ب��اأه��م م���دن ال��ع��امل، ف�ضال عن 
لأ�ضحاب  اجل�ائز  اأ�ضخم  تقدم  اأنها 
ذلك  م���ن  والأه�������م  الأوىل،  امل����راك����ز 
والبطال  ل��ل��ن��ج���م  ت�ضنع  اأن��ه��ا  ك��ل��ه 
بالتغطية  حتظى  التي  املن�ضات  اأه��م 
اأكد  امل��م��ي��زة. م��ن ناحيته  الإع��الم��ي��ة 
ال���رائ���د خ��ال��د اجل��ن��ي��ب��ي رئ��ي�����ض بعثة 

ان تي” اأن فريقه  اف  اأكادميية” اأي 
جاء من الإمارات اإىل ري� دي جانريو 
قبل البط�لة باأ�ضب�ع تقريبا، من اأجل 
الدخ�ل يف مع�ضكر تدريبي مغلق مع 
م�ضريا  لريفار،  دي  اأكادميية  لعبي 
على اأن حجم ال�ضتفادة كان هائال من 
الت�اجد يف هذا املع�ضكر لأن الالعبني 
ت�����������ف����������رت ل����ه����م 
الحتكاك  ف��ر���ض 
املع�ضكر،  ب����ه����ذا 
دخل�ا  اأن���ه���م  ك��م��ا 
���ض��ري��ع��ا يف اأج�����اء 
وتكيف�ا  البط�لة 
مع فارق الت�قيت 
ب������ني الإم��������������ارات 
والذي  والربازيل 
�ضاعات   7 ي��ب��ل��غ 
ك��������ام��������ل��������ة، ك����م����ا 
اأن��ه��م ت��ك��ي��ف���ا مع 
اأي�ضا.  ال��ط��ق�����ض 
وق���ال: ك��ل ال�ضكر 
لحتاد  والتقدير 
راأ�ضه  وع��ل��ى  للج�جيت�ض�  الإم�����ارات 
رئي�ض  الها�ضمي  امل��ن��ع��م  ع��ب��د  ���ض��ع��ادة 
الحت����ادي����ن الإم�����ارات�����ي والآ����ض���ي����ي 
النائب الأول لرئي�ض الحتاد الدويل، 
اأب�ظبي  ل��ب��ط���ل��ة  امل��ن��ظ��م��ني  ول���ك���ل 
التي  ل��ل��ج���ج��ي��ت�����ض���  ����ض���الم  ج����ران����د 
الت�اجد  على  دائما  نحر�ض  اأ�ضبحنا 
لأن��ن��ا م�ضرون على  ك��ل ج�لة  بها يف 
ين�ضم�ن  اأبطال  �ضناعة  يف  امل�ضاهمة 
ل��ت��م��ث��ي��ل امل��ن��ت��خ��ب��ات ال���ط��ن��ي��ة، ومن 
ح�����ض��ن احل���ظ اأن��ن��ا ل��دي��ن��ا 3 لعبني 

للمنتخب  لالن�ضمام  تر�ضيحهم  مت 
بط�لة  يف  �ضي�ضارك  ال���ذي  ال���ط��ن��ي 
ال��ف��رتة من  باأب�ظبي خ��الل  ال��ع��امل 
وتابع:  املقبل.  ن�فمرب   24 اإىل   16
اهم  اأ���ض��ب��ح��ت  اجل�جيت�ض�  ري��ا���ض��ة 
ري��ا���ض��ة يف دول���ة الإم�����ارات، وجنحت 
عا�ضمة  اأب���ظ��ب��ي  م���ن  جت��ع��ل  اأن  يف 
للج�جيت�ض� يف العامل، بف�ضل الدعم 
ال��ك��ب��ري م��ن ���ض��اح��ب ال�����ض��م��� ال�ضيخ 
عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي 
انت�ضار  يف  ���ض��اه��م  وال�����ذي  امل�����ض��ل��ح��ة، 
والأندية  ب��امل��دار���ض  ال��ري��ا���ض��ة  ت��ل��ك 
ال���دول���ة، وج��ع��ل قاعدة  وم���ؤ���ض�����ض��ات 
عددهم  يبلغ  حتى  تت�ضع  امل��م��ار���ض��ني 
كل  يف  ولع���ب���ة  لع���ب���ا  األ�����ف   140
األفا تقريبا يف   80 القطاعات، منهم 
املدار�ض فقط. اأما رودريج� فالريي� 
اأب�ظبي  ال��ف��ن��ي جل����لت  ال�����ض��ك��رت��ري 
بط�لة  اأن  اأك����د  ف��ق��د  ���ض��الم  ج���ران���د 

جراند  اأب����ظ���ب���ي 
������ض�����الم ت�����ا�����ض����ل 
عاما  جن���اح���ات���ه���ا 
ب����ع����د اآخ���������ر وه����ي 
اإىل  ال���ي����م  ت�����ض��ل 
اخلام�ضة  الن�ضخة 
اخلام�ض  وال����ع����ام 
ع���ل���ى ال����ت�����ايل يف 
جانريو،  دي  ري���� 
اأن  اإىل  م�������ض���ريا 
ت�ضهد  ن�ضخة  ك��ل 
كبرية  اإ�����ض����اف����ات 
ت�فري  يف  ت�����ض��ه��م 
كل عنا�ضر الإثارة 
واملتعة للم�ضاركني 

على  دل���ي���ل  اأك������رب  واأن  وامل���ت���اب���ع���ني، 
نغلق  اأ�ضبحنا  كل ج�لة  اإننا يف  ذل��ك 
ب���اب ال��ت�����ض��ج��ي��ل ق��ب��ل م����ع���ده بفرتة 
امل�ضتهدف  العدد  اإىل  لل��ض�ل  نظرا 
للم�ضاركة، يف نف�ض ال�قت الذي اجتهنا 
ف��ي��ه لخ��ت��ي��ار ن���ع��ي��ة امل�����ض��ارك��ني كي 
اأ�ضحاب اخلربة والكفاءة  يك�ن�ا من 
اأننا اأغلقنا باب  العالية. وقال: برغم 
باأكرث  املحدد  م�عده  قبل  الت�ضجيل 
من  هائلة  الأع���داد  اأن  اإل  اأ�ضب�ع  من 
اكت�ضبت  وق��د  وامل�ضاركات،  امل�ضاركني 

ك�نها  م�����ض��اف��ة  قيمة  الن�ضخة  ه���ذه 
الزيارة  بعد  دي جانريو  ري���  تقام يف 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة ال��ت��ي ق���ام بها 
الرئي�ض الربازيلي جايري ب�ل�ض�نارو 
اإىل اأب�ظبي، وهي التي �ضهدت تقدمي 
ق�ضر  يف  للج�جيت�ض�  مم��ي��ز  ع��ر���ض 
ال���ط��ن م��ن لعبي الإم����ارات تقديرا 
وتعزيز  دع��م  الريا�ضة يف  ه��ذه  ل��دور 
والربازيل،  الإم����ارات  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
اأننا لن نن�ضى اأن الرئي�ض جايري  كما 
ب������ل�����������ض������ن�����ارو 
ح��������ر���������ض ع����ل����ى 
الن�ضخة  ح�ض�ر 
من  الأخ�����������������رية 
اأب�ظبي  ب��ط���ل��ة 
ج��ران��د ���ض��الم يف 
جانريو  دي  ري���� 
ب����ع����د ان���ت���خ���اب���ه 
وقبل  م���ب���ا����ض���رة 
لتك�ن  تن�ضيبه 
تلك البط�لة اأول 
للرئي�ض  ح�ض�ر 
ال����������ربازي����������ل����������ي 
ريا�ضي.  حل���دث 
وق�����������ال: ال����ع����دد 
املعلن من الدول امل�ضاركة يف البط�لة 
اأن نق�ل باأنه  36 دول��ة، ولكن ميكن 
يف  و�ضعنا  اذا  دول���ة   50 ال  ي��ت��ج��اوز 
العتبار ان الربازيل م�ضاحتها كبرية 
وتعترب ق��ارة يف ح��د ذات��ه��ا “ 8.5 “ 
 25 اأك��رث من  ملي�ن كم مربع، وبها 
ال��الع��ب���ن منها جميعا  ي��اأت��ي  ولي���ة، 
لي�ضارك�ن يف هذا احلدث، ومنهم من 
تتجاوز  رحلة  عرب  بالطائرة  يح�ضر 
ف�����اإن بط�لة  ول���ه���ذا  ����ض���اع���ات،   6 ال����� 
للج�جيت�ض�  ���ض��الم  ج��ران��د  اأب���ظ��ب��ي 

هي اكرب واأهم بط�لة تقام كل عام يف 
ابراهارديت  اليا�ض  ويق�ل  الربازيل. 
للبط�لة  املنظم  الربازيلي  ال�ضريك 
تعي�ض  ج���ان���ريو  دي  ري����  م��دي��ن��ة  اأن 
التي  الأي��ام  ا�ضتثنائية يف هذه  اأج���اء 
اأب����ظ���ب���ي جراند  ب��ط���ل��ة  ب��ه��ا  ت���ق���ام 
�ضالم للج�جيت�ض�ض�، وبط�لة” ملك 
الب�ضاط” ، وبط�لة “ ملكة الب�ضاط” 
يف وقت واحد، لأن ريا�ضة اجل�جيت�ض� 
املدينة.  ت��ل��ك  يف  ه��ائ��ل��ة  �ضعبية  ل��ه��ا 

وق��ال: اأن��ا وفريق 
جنتهد  ع����م����ل����ي 
ون��ع��م��ل م��ن��ذ عدة 
اأ����ض���ه���ر م���ن اأج���ل 
ت����ل����ك ال���ل���ح���ظ���ة، 
فيها  و�ضلنا  التي 
اخلام�ض  ل���ل���ع���ام 
ال��ت���ايل من  على 
امل�ضتمر  ال��ن��ج��اح 
تعلمنا  ون���ح���ن   ،
م���ن ال���ت���ع���اون مع 
الإمارات واللجنة 
املنظمة يف الحتاد 
كيف  الإم�����ارات�����ي 
اأنف�ضنا  من  نط�ر 

ك��ل ي����م، وم��ن اأج���ل ه��ذا ف��اإن��ن��ا نقدم 
تقام  و���ض���ف  ن�ضخة،  ك��ل  اجل��دي��د يف 
املناف�ضات على 7 اأب�ضطة ط�ال الأيام 
الثالث، واأوؤكد باأن كل التجهيزات قد 
مت��ت ع��ل��ى اأع��ل��ى م�����ض��ت���ى يف واحدة 
من اأهم ال�ضالت يف ري� دي جانريو 
ا�ضت�ضافة  ل��ه��ا  �ضبق  وال��ت��ي  وال��ع��امل 
الأوملبية  الأل����ع����اب  دورة  م��ن��اف�����ض��ات 
فاطمة  الالعبة  وت���ؤك��د   2014 ع��ام 
يا�ض  بني  نادي  في�ضل احل��ضني من 
اأنها جتاوزت اإجراءات ال�زن الر�ضمية 

بنجاح للم�ضاركة يف مناف�ضات اأب�ظبي 
جراند �ضالم للج�جيت�ض�، التي �ضبق 
لها اأن الت�اجد بها من قبل. وقالت: 
اأت�ضرف بتمثيل بالدي يف هذا احلدث 
اإثبات  اأي جهد يف  اأدخ��ر  الكبري، ولن 
اأن فزت بالكثري من  ذات��ي، و�ضبق يل 
امل��ي��دال��ي��ات وامل��راك��ز الأوىل ���ض���اء يف 
رئي�ض  ال�ضم�  �ضاحب  ك��اأ���ض  بط�لة 
الدولة، اأو بط�لت التحدي وال�ضهيد 
وغريها، وثقتي يف نف�ضي بال حدود، 
ري�����ا������ض�����ة  لأن 
اجل�جيت�ض� تعلم 
من ميار�ضها كيف 
يثق بنف�ضه وكيف 
وي�ضرب  ي��ت��ح��م��ل 
نهار  ل��ي��ل  وع��م��ل 
من اأجل ال��ض�ل 
ه�������دف�������ه.  اإىل 
م���ل���ي����ن   600
ح����������ل ال������ع������امل. 
�ضارة  اأن  ي���ذك���ر 
اأب�ظبي  ب��ط���ل��ة 
ج�������ران�������د �����ض����الم 
جيت�ض�  للج�
اأك���رث  اإىل  ت�����ض��ل 
العامل  600 ملي�ن متابع ح�ل  من 
وامل�اقع  التليفزي�نية  القن�ات  ع��رب 
وي�فر  احل��دي��ث��ة،  الت�ا�ضل  وو���ض��ائ��ل 
فر�ضة  الل��ك��رتوين  البط�لة  م���ق��ع 
ل��ك��ل ع�ضاق  مل��ت��اب��ع��ة احل�����دث  مم���ي���زة 
اللعبة حيث  اإنه ت�جد به الت�ضنيفات 
ع��رب هاتفه  م��ت��اب��ع  ل��ك��ل  ت�ضمح  ال��ت��ي 
التطبيق  ع���ل���ى  ي���دخ���ل  اأن  ال����ذك����ي 
اأن يتابعها  التي يحب  املباراة  ويختار 
على الب�ضاط املحدد لها، وي�ضتمتع بها 

على اله�اء مبا�ضرة.

لعب� الإمارات يجتازون اإجراءات ال�زن بنجاح للم�ضاركة يف »ري� جراند �ضالم« للج�جيت�ض� بالربازيل
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انطالق �ضباق م�ضمار ال�ضارقة -ل�جنني الي�م

•• دبي-الفجر

اأقيم اأم�ض ال�ضباق الأول للخي�ل على م�ضمار جبل علي ل�ضباق اخليل “�ضباق 
اآل مكت�م وا�ضتمل على �ضبعة  اأحمد بن را�ضد  “ حتت رعاية ال�ضيخ  الرب�ضاء 
يف   . اخل��ي��ل  �ضباقات  وحم��ب��ي  م�ضجعي  م��ن  كبري  جمه�ر  بح�ض�ر  اأ���ض���اط 
املبتدئة برعاية  الأ�ضيلة  املهجنة  1200مرت للخي�ل  مل�ضافة  الول  ال�ض�ط 

امل�ضرق خلدمات الري فازت املهرة ليدى بارما لعائلة بارمار.
 ويف ال�ض�ط الثاين �ضكانا تكافل مل�ضافة 1200 مرت برعاية ال�ضركة العربية 
ال�ضكندنافية للتامني فاز تابرنا�ض لل�ضيد عبداهلل �ضعيد حزمي . ويف ال�ض�ط 
الثالث مل�ضافة 1200 مرت برعاية ال�ضعفار لال�ضتثمار فاز نايت كا�ض لل�ضيد 
بت�ضليم  لال�ضتثمار  ال�ضعفار  ممثل  ال�ضعفار  في�ضل  ال�ضيد  وق��ام  ح��داد  على 
ج�ائز ال�ض�ط . وفاز هاى اون ليف ل�ضم� ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكت�م 

بال�ض�ط الرابع وه� ال�ض�ط الرئي�ض مل�ضافة 1400 مرت وقام �ضعادة مريزا 
ال�ضايغ مدير مكتب ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكت�م بت�ضليم ج�ائز ال�ض�ط 
1400 مرت برعاية  120الف درهم . ويف ال�ض�ط اخلام�ض مل�ضافة  البالغة 
الر�ضا ل��ضاطة التاأمني فاز مت�كد ل�ضم� ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكت�م 
وقام حممد خالد حبيب الر�ضا بت�ضليم ج�ائز ال�ض�ط. ويف ال�ض�ط ال�ضاد�ض 
تفاخر  ف��از  تكاف�ؤ/  /�ضباق  التجارى  دب��ى  بنك  برعاية  مرت   1800 مل�ضافة 
الأعمال  رئي�ض  املرزوقي  ماهر  قام  ال�ض�ط  نهاية  ويف   .. خان  عدنان  لل�ضيد 
مل�ضافة  ال�ضابع  ال�����ض���ط  ويف   . ال�����ض���ط  ج���ائ��ز  بت�ضليم  لل�ضركات  امل�ضرفية 
لل�ضيد عبدالعزيز خالد  كرين�ضبيل  فاز   «  sis uk برعاية«  مرت   1950
اأجمل خيل فى كل �ض�ط برعاية  ال�ضباق على م�ضابقة  ا�ضتمل  . كما  الن�ري 
بط�لة دبي الدولية للج�اد العربى..وقام عادل الفال�ضي بت�ضليم جائزة كل 

�ض�ط وقيمتها األف درهم لل�ض�ط.

م�ضمار جبل علي للخيل ي�ضهد �ضباق الرب�ضاء



�ض�رة �ضيلفي تك�ضف لها حقيقة والدتها
ك�ضفت فتاة من جن�ب اأفريقيا عن �ضدمتها بعد اأن قادتها �ض�رة 
التي  امل���راأة  اأن  اكت�ضاف  اإىل  امل��در���ض��ة،  يف  لها  �ضديقة  م��ع  �ضيلفي 

تعتقد اأنها والدتها كانت قد �ضرقتها من امل�ضت�ضفى. 
تاون  كيب  مدينة  م��ن  ع��ام��اً(   21( ���ض���ل���م���ن  مي�ضي  واأ���ض��ي��ب��ت 
�ض�رة  نري�ض  كا�ضيدي  �ضديقتها  مع  التقطت  عندما  بال�ضدمة، 
�ضيلفي، وعلى الرغم من اأن �ضديقتها اأ�ضغر منها بثالث �ضن�ات، 

لكنها بدت مماثلة لها.
وبعد اأن عر�ضت كا�ضيدي ال�ض�رة على والديها، اكت�ضفت اأن مي�ضي 
من  اختطفت  التي  نري�ض،  زيفاين  ال���اق��ع  يف  وكانت  اأختها،  هي 

م�ضت�ضفى جروت �ض�ر يف كيب تاون قبل 17 عام.
وك��ان��ت مي�ضي ق��د ت��رب��ت على ي��دي لف���ن��ا ���ض���ل���م���ن، ومل تكن 

تعرف ط�ال تلك ال�ضن�ات اأنها مل تكن والدتها احلقيقية.
ويف حديث علني لأول مرة، قالت مي�ضي اإنها هذا الكت�ضاف دمر 
حياتها، وذكرت لهيئة الإذاعة الربيطانية بي بي �ضي "كنت يف حالة 

�ضدمة. وكانت حياتي خارجة عن ال�ضيطرة يف تلك اللحظة".
عندما  ع��ام��اً،   17 بعمر  الثان�ية  باملدر�ضة  طالبة  مي�ضي  وكانت 
اأخربها بع�ض زمالئها عن فتاة اأ�ضغر منها ب�ضن�ات تبدو م�ضابهة 
لها، و�ضرعان ما ن�ضاأت بينهما �ضداقة حميمة، رغم اأنهما مل تك�نا 

على علم ب�ضلة القرابة التي تربطهما.
عر�ضت  اأن  بعد  اإل  تتك�ضف،  مل  بينهما  احلقيقية  العالقة  لكن 
كا�ضيدي �ض�رة ال�ضيلفي التي التقطتها مع مي�ضي على والديها. 
مي�ضي،  ميالد  عيد  ع��ن  �ضاألها  ال�����ض���رة،  وال��ده��ا  �ضاهد  وعندما 

فتبني اأنه نف�ض ي�م ميالد ابنته املختطفة زيفاين.

لّبى نداء ال�اجب.. فاكت�ضف 
اأن ال�ضحية قريبته

وجد رجل اإطفاء بريطاين نف�ضه يف م�قف ل ُيح�ضد عليه، عندما 
مت ا�ضتدعاوؤه للتعامل مع حادث خطري، وتبني اأن اإحدى �ضحايا 

احلادث ابنة �ضقيقه. 
احل���ادث، حيث  اإىل مكان  ع��ام��اً(  ويليامز )18  ناثان  اإر���ض��ال  ومت 
خرجت �ضيارة رين� كلي� عن ال�ضيطرة وا�ضطدمت بجدار، وعندما 
و�ضل اإىل املكان، اأدرك اأن ابنة �ضقيقه ج�ردان ويليامز كانت داخل 

ال�ضيارة، وُقتلت يف احلادث.
ومل يتمكن رجال الإ�ضعاف من اإنقاذ حياة ج�ردان وهي اأم لطفل 
يبلغ من العمر 19 �ضهراً، وكان الطفل يف منزل جدته حلظة وق�ع 
احلادث، يف حني كانت كاتي )16 عاماً( �ضقيقة ال�ضحية يف �ضيارة 
اأخرى خلف �ضيارتها، و�ضاهدت حلظة مقتل �ضقيقتها يف احلادث، 

بح�ضب �ضحيفة مريور الربيطانية.
"كان  عاماً(   57( هال�ورث  لي�ضلي  ال�ضيدة  ج���ردان  جدة  وتق�ل 
ناثان وه� رجل اإطفاء من اأوائل ال�ا�ضلني اإىل مكان احلادث. مل 
يتمكن من متييزها يف البداية، لكن بعد دقائق، اأدرك من تك�ن. 
احلادث،  املكان  اإىل  ُه��رع  ال��ذي  �ضك�ت،  ب�ضقيقه  لالت�ضال  ف�ضارع 

وكان يف حالة �ضدمة �ضديدة".
�ضادماً،  الأم��ر  وك��ان  ناثان  من  مكاملة  "تلقينا  هل�ورث  واأ�ضافت 
لقد كان ابنها رايلي معنا، مما زاد من معاناتنا. لي�ض لدى رايلي 
علم مبا حدث، وعلينا الآن تقدمي اأف�ضل رعاية له تخليداً لذكرى 

والدته الراحلة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خط�ة ب�ضيطة متنع »اأبل« من التج�ض�ض عليك
"�ضريي"، من  اأبل ي�ضمح بت�ضجيل حمادثات امل�ضتخدمني مع  قالت تقارير اإعالمية اإن التحديث الأخري لأجهزة 

اأجل ال�ضتماع اإليها ومراجعتها، وه� ما يعد ن�عا غري مبا�ضر من "التج�ض�ض".
 ،"SIRI" واأو�ضحت �ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اأن اأبل ا�ضتاأنفت مرة اأخرى ا�ضتخدام الب�ضر ملراجعة خدمات

الآن. مت�فرا  بات  الذي   ،"IPHONE IOS 13.2" وذلك بعد اإطالق اأحدث حتديثاتها
"اأمر مقلق ويزيد من فر�ض قيام امل�ظف  ويق�ل املنتقدون اإن ا�ضتخدام الب�ضر لال�ضتماع ومراجعة الت�ضجيالت 
بت�ضريب تفا�ضيل املحادثات". ويف اأغ�ضط�ض املا�ضي، األغت ال�ضركة الأمريكية هذه اخلط�ة، واعتذرت مل�ضتخدميها، 

بعد تعر�ضها لنتقادات ق�ية ب�ضبب "انتهاك اخل�ض��ضية".
اأ�ضا�ضي من حق�ق  "اخل�ض��ضية حق  باأن  اأن م�ؤ�ض�ضته ت�ؤمن  التنفيذي لل�ضركة، تيم ك�ك، مرارا  واأعلن الرئي�ض 
الإن�ضان"، اإل اأن التحديث اجلديد يتناق�ض مع هذه الت�ضريحات، حيث اأن ت�ضجيل املحادثات وال�ضتماع اإليها من 

طرف الب�ضر "ينتهك ق�اعد اخل�ض��ضية".
امل�ضتخدم يتحكم يف اخلا�ضية،  ولتدارك الأمر، قدمت اأبل يف الن�ضخة اجلديدة من "IOS"، خط�ة ب�ضيطة جتعل 

املحادثة ومراجعتها. تخزين  لرف�ض  الآن(  من خالل اختيار "NOT NOW" )لي�ض 
وقالت "ديلي ميل" اإن اإيقاف ت�ضغيل اخلا�ضية يتم يف �ضفحة "الإعدادات".

وت�ضري �ضركات التكن�ل�جيا اإىل اأن ت�ضجيل املحادثات ل يهدف اإىل التج�ض�ض على امل�ضتخدمني، بل ي�ضاعد ويح�ضن 
خدمات الذكاء ال�ضطناعي.
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ترك التدخني اأكرث �ضع�بة على الن�ضاء 
يعدُّ الإقالع عن التدخني حتدياً كبرياً لالأ�ضخا�ض الراغبني يف التخل�ض 
من هذه العادة ال�ضيئة، وبح�ضب درا�ضة جديدة فاإن الن�ضاء يجدن �ضع�بة 

يف الإقالع عن التدخني اأكرث من الرجال. 
وبح�ضب الباحثني، فاإن الرتفاع املتزايد يف معدل انت�ضار القلق والكتئاب 
لدى الن�ضاء مقارنة مع الرجال، قد يجعل من ال�ضعب على الكثري منهن 
اأدمغة الن�ضاء تتفاعل ب�ضكل  الإقالع عن التدخني. واأظهرت الدرا�ضة باأن 

خمتلف مع النيك�تني مقارنة بالرجال.
 وقد �ضملت الدرا�ضة اأكرث من 200 مري�ض يف م�ضت�ضفى �ضانت مايكل يف 
الن�ضاء  باملئة لدى   41 اأو الكتئاب  القلق  انت�ضار  ت�رنت�، حيث كان معدل 

مقابل 21 باملئة فقط بني الرجال. 
يف  امل�ضاعد  الطب  اأ�ضتاذ  اأبرام�ض�ن،  بيث  الدكت�ر  الدرا�ضة  م�ؤلف  وق��ال 
جامعة ت�رنت�، اإن الكتئاب وغريه من ا�ضطرابات املزاج بحاجة اإىل عالج 
عند الن�ضاء املدخنات لكي يتمكن من الإقالع عن التدخني.  ويعزو العلماء 
�ضع�بة الإقالع عن التدخني لدى الن�ضاء اإىل ع�امل اأخرى مثل خ�ضيتهن 
من زيادة ال�زن بعد الت�قف عن التدخني، وتعاملهن مع الت�تر الذي قد 

يتعر�ضن له يف حياتهن، بح�ضب ما نقل م�قع "ي� بي اآي" الإلكرتوين. 

فنلندا حتّ�ل ف�ضالت احلي�انات لطاقة كهربائية
خالل املعر�ض الدويل للخي�ل يف هل�ضنكي، مّت جمع 100 طن من ف�ضالت 
احلي�انات وحملت يف حاويتني كبريتني حلرقها يف من�ضاأة يارفنبا للطاقة، 
يف  النظيفة  الكهرباء  لت�ليد  م�ضدرا  ي�ضكل  احل��ي���ان��ات  روث  ب��ات  حيث 
تكفي  الطاقة  م��ن  م��ي��غ��اوات   150 ت�ليد  اإىل  الكمية  ه��ذه  واأدت  فنلندا. 
لتزويد املعر�ض املمتدة فعالياته على اأربعة اأيام بالكهرباء، وتاأمني تدفئة 
منزلية يف العا�ضمة الفنلندية، وفق �ضركة "ف�رت�م" التي اأطلقت مبادرة 

�ضن�ات. خم�ض  باور" قبل  "ه�ر�ض 
وقالت كري�ضتا هلغرين امل�ض�ؤولة يف ال�ضركة ل�كالة "فران�ض بر�ض" "كثرية 
هي اخلي�ل يف فنلندا وعددها بالطبع اأكرب على ال�ضعيد العاملي، لذا من 

الرائع اأن ن�ضتفيد من كل هذا الروث لنح�له اإىل طاقة".
يكفي  اثنني  ح�ضانني  من  ي�ميا  يجمع  ال��ذي  ال��روث  اأن  ال�ضركة  وت���ؤك��د 
لتدفئة منزل واحد ط�ال �ضنة. وتطلب �ضركة "فانتان اإنرجيا" بدورها يف 
حملة لها من اأ�ضحاب الكالب "اإعطاء فر�ضة جديدة للغائط" من خالل 
املطاف يف من�ضاأة للطاقة. وقال  به  ينتهي  اأن  رميه يف حاوية خا�ضة قبل 
كايل بات�مريي امل�ض�ؤول عن الإنتاج يف ال�ضركة: "من الأف�ضل اأن نحرقه 
روث  اأن  و�ضحيح  عليه".  ندو�ض  اأن  من  بدل  الطاقة  لت�ليد  ون�ضتخدمه 
الكالب ل يزال ي�ضكل ن�ضبة �ضئيلة من كمية النفايات التي تخلفها الأ�ضر 
اإنتاج طاقة فعالة من  ي�ضاعد على  األ��ف طن، لكنه  وحت��رق ي�ميا مبقدار 

حيث الكلفة مع انبعاثات حمدودة.

�ض�ارزينيغر يك�ضف 
كيف خدع �ضتال�ن

�ض�ارزينيغر   النجم  اأرن�لد  ك�ضف 
اأن����ه خ���دع م��ن��اف�����ض��ه ال��ت��ق��ل��ي��دي يف 
النجم  �ضيلف�ضرت  احل��رك��ة،  اأف���الم 
الأفالم  اأح��د  يف  ووّرط���ه  �ضتال�ن ، 
�ض�ارزينيغر  وقال  براأيه.  الفا�ضلة 
فيل  اإن  ت��ل��ف��زي���ن��ي��ة  م��ق��اب��ل��ة  يف 
 Stop! Or My Mom"
قبل  عليه  Will Shoot" ُعر�ض 
امل�ضاركة  رف�������ض  ل��ك��ن��ه  ���ض��ت��ال���ن، 
اأن  واأ���ض��اف  ردي��ئ��اً.  اعتربه  اإذ  فيه 
�ضتال�ن ات�ضل به لي�ضاأل اإذا ما مت 
باأن  ف��اأج��اب��ه  عليه،  الفيلم  عر�ض 
ت�ض�يره،  يف  ويفكر  رائ���ع  الفيلم 
م���ا دف����ع الأخ�����ري اىل ال��ق��ب���ل به 
ف�راً بدافع املناف�ضة، ليف�ضل ف�ضاًل 

ذريعاً.
�ضفحته  ع��رب  ���ض��ت��ال���ن  ن�ضر  وق���د 
اخلا�ضة على اأحد م�اقع الت�ا�ضل 
مقابلة  م��ن  مقطعاً  الج��ت��م��اع��ي، 
اأن  ومم��ازح��اً  معلقاً  �ض�ارزينيغر 
الأو�ضكار  ي�ضتحق  امل��ذك���ر  الفيلم 
 ،"JUNIOR" اإذا ما ق�رن بفيلم

والذي قّدم بط�لته �ض�ارزينيغر.

لهذه الأ�ضباب تناول الع�ضاء مبكرًا
اأنه  �ضيخربك  للع�ضاء  ت�قيت  اأف�ضل  عن  طبيباً  �ضاألت  اإذا 
ح�ايل ال�ضاعة ال� 8 غالباً، فهناك عدة ف�ائد �ضحية ترتبط 
بالع�ضاء املبكر، اأو بعدم تاأخري تناول وجبة امل�ضاء الرئي�ضة. 
ول تقت�ضر هذه الف�ائد على الر�ضاقة وتفادي زيادة حميط 
من  اجل�ضم  وا�ضتفادة  باله�ضم  الأم���ر  يتعّلق  ب��ل  اخل�ضر، 
ما  اإليك  املبكر،  للع�ضاء  اأخ��رى  منافع  جانب  اإىل  املغذيات، 

حتتاج معرفته عنها: 
بزيادة  مبا�ضرة  الن�م  قبل  ما  اإىل  الع�ضاء  تاأخري  يرتبط   *
وُين�ضح  وال��ث��دي.  الربو�ضتاتا  ب�ضرطان  الإ���ض��اب��ة  خماطر 
هذه  لتقليل  الن�م  من  �ضاعتني  قبل  اأو   ،9 ال���  قبل  بتناوله 

املخاطر.
انتظام �ضربات  الليل على  اآخ��ر  اإىل  الطعام  تاأخري  ي�ؤثر   *

القلب.
وتفادي  للطعام،  اجليد  باله�ضم  املبكرة  الع�ضاء  ي�ضمح   *

حم��ضة املعدة وارجتاع احلم�ض اإىل املريء.
واأمرا�ض  بال�ضكري  الإ�ضابة  املبكر خماطر  الع�ضاء  يقّلل   *

القلب.
من  والتخل�ض  ال���زن،  �ضبط  على  املبكر  الع�ضاء  ي�ضاعد   *

الده�ن الزائدة.
* تاأثري الع�ضاء ي�ؤثر �ضلباً على الن�م، وقد ي�ضبب الأرق.

يحتفظ بنع�ضه يف منزله!      
ال�ضابق  الأ�ضرتايل  ت�ضمانيا  اإقليم  بلدية  رئي�ض  يحتفظ 
مبر�ض  اإ���ض��اب��ت��ه  ت�ضخي�ض  ب��ع��د  غ��رف��ت��ه،  داخ���ل  بنع�ضه 
عاماً" العا�ضق   71" ك��اردات  بيرتانت  وك��ان  ال�ضرطان.  
ال�ضاحل  على  عمدة  من�ضب  �ضغل  قد  النارية  للدراجات 
اأ�ضرتاليا،  �ضي  ب��ي  اأي  يف  وع��م��ل  ت�ضمانيا،  يف  ال�ضرقي 
اإىل جانب ميل  وك��ان له دور �ضغري يف فيلم ماد ماك�ض 
جيب�ض�ن، وبعد ت�ضخي�ض اإ�ضابته بال�ضرطان، نقل تاب�ته 

الأحمر الكبري اإىل منزله يف �ضاحل �ضن �ضاين ك��ضت.
وعن �ضبب ذلك يق�ل كاردات: "الأمر يتعلق باأبنائي، اأنا 
اق��رتب، لذلك  اأن م�عد م�تي  حمظ�ظ كفاية لأع��رف 

لي�ض لدي اأي عذر بعدم جعل الأمر اأ�ضهل على اأبنائي".
ومكلفة  مرهقة  اجلنائز  لأن  ذلك  فعل  "قررت  واأ�ضاف 
كبرية،  ب�ضرعة  الدفن  عملية  جت��ري  اأن  ويجب  للغاية، 
بعد  وال��دي  �ضندفن  ح�ضناً،  تق�ل:  اأن  ت�ضتطيع  ل  فاأنت 
ال�رق  م��ن  م�ضن�ع  ك����اردات  ال�ضيد  نع�ض  اأ�ضهر".  �ضتة 
املق�ى، ومت طالوؤه بنف�ض ل�ن �ضيارة الفرياري احلمراء 
املق�ى  ال���رق  من  يك�ن م�ضن�عاً  اأن  "اأردت  يق�ل  حيث 
اأن ي��ت��م ح��رق��ي بعد  اأرغ�����ب  ب�����ض��رع��ة، ول  ح��ت��ى ي��ت��ح��ل��ل 
م�تي". واأو�ضح ال�ضيد كاردات اأن روؤية التاب�ت يف منزله، 
مر�ضه،  ب�ضاأن  اإيجابياً  يبقى  اأن  على  ال�اقع  يف  �ضاعدته 
ي��زال على قيد احل��ي��اة، بح�ضب  ب��اأن��ه ل  وذل��ك بتذكريه 

�ضحيفة اأي بي �ضي ني�ز الأ�ضرتالية.

اأب حاول اإنقاذ طفله فقذقه يف املاء
وثقت لقطات فيدي� حلظات �ضادمة، حاول فيها �ضائق 
اإنقاذ طفله الر�ضيع من امل�ت غرقا، لكنه ع��ضا عن ذلك 
اأف��ادت حمطة  اأك��رب. وب��داأت الق�ضة، كما  عر�ضه خلطر 
"اإنديا تي يف ني�ز" الهندية، عندما مر ال�ضائق على ج�ضر 

�ضيق، يعرب نهرا يف ولية ماديا برادي�ض و�ضط الهند.
ول�����ض���ء ح���ظ ال�����ض��ائ��ق، ك��ان��ت ���ض��اح��ن��ة ���ض��غ��رية حمملة 
ب��ال��رك��اب مت��ر يف الجت���اه الآخ���ر م��ن اجل�����ض��ر، مم��ا اأدى 
واأظهرت  للغاية.  �ضيق  ط��ري��ق  على  املركبتني  ت�����ض��ادم 
اجل�ضر،  على  بعم�د  ال�ضيارة  ا�ضطدام  الفيدي�  لقطات 
نافذة  اخل��روج من  الأب  وح��اول  النهر.  �ضق�طها يف  ثم 
باجتاه  رميه  وح���اول  يديه  بكلتا  طفله  ورف��ع  ال�ضيارة، 
لإنقاذه،  حماولة  يف  اجل�ضر  ف�ق  امل�ج�دين  الأ�ضخا�ض 

لكن الر�ضيع ا�ضطدم باجل�ضر بق�ة و�ضقط يف املاء.
وه��ب ال���ال��د واأح���د امل���ج���دي��ن يف امل��ك��ان لإن��ق��اذ الطفل 
اأخ��ريا من رفعه اإىل ال�اقفني ف�ق  من الغرق، ومتكن�ا 
اإنقاذ بقية  اأجل  ال�ضيارة من  اآخ��رون نح�  اجل�ضر. وقفز 
الأ�ضر  اأف��راد  اإنقاذ  العالقني فيها، وج��رى  الأ�ضرة  اأف��راد 

ونقلها اإىل امل�ضت�ضفى، حيث يخ�ضع�ن للعالج.

ناب من ذهب ينهي معاناة منر 
اأج�����ري�����ت ع���ل���ى م���رح���ل���ت���ني، زرع  يف ع��م��ل��ي��ة ج���راح���ي���ة 
متخ�ض�ض�ن نابا ذهبيا يف فم منر �ضخم، ع��ضا عن �ضنه 

الأ�ضلي التالف الذي �ضبب له معاناة كبرية.
العلماء  ق��رار  اأن  الربيطانية،  "�ضن"  �ضحيفة  وذك��رت 
يعاين  النمر  اأن��ي��اب  اأح���د  اأن  اكت�ضف�ا  بعدما  ج��اء  ه��ذا 
�ضق�قا كبرية، وقد ينك�ضر يف اأي وقت. واأجريت العملية 
يف  كيل�غراما،   60 ي��زن  ال��ذي  للنمر  الأوىل  اجلراحية 

مركز خم�ض�ض للنم�ر يف اأملانيا يف اأغ�ضط�ض املا�ضي. عار�سة اأزياء تعر�ض جمموعة من جمموعة GENIAL من ت�سميم زهاجن جينهاو خالل اأ�سبوع املو�سة ال�سيني يف بكني.ا ف ب

امللح الأخ�ضر اأف�ضل عر�ض 
ب� »فل�ضطني للم�ضرح«

الثانية  ال��دورة  على  ال�ضتار  اأ�ضدل 
ال�طني  فل�ضطني  م��ه��رج��ان  م��ن 
باإعالن  اخل��م��ي�����ض  ي����م  ل��ل��م�����ض��رح 
اإخراج  م��ن  الأخ�ضر"  "امللح  ف���ز 
كامل البا�ضا بجائزة اأف�ضل عر�ض 

متكامل.
وقالت جلنة التحكيم يف م�ض�غات 
"ت�فر  ال��ع��ر���ض  اإن  اجل��ائ��زة  منح 
الدرامات�رجيا  فيه الن�ضجام بني 
التمثيل  وم��ن��ه��ج��ي��ة  والإخ����������راج 

واحلي�ية الب�ضرية".
اأف�ضل  وفازت رمي تلحمي بجائزة 
امل�ضرحية  يف  دوره�����ا  ع���ن  مم��ث��ل��ة 
اأف�ضل  ج��ائ��زة  ذه��ب��ت  فيما  ذات��ه��ا 
اإىل �ضليم دار زيد عن دوره  ممثل 
اإنتاج  ال�ضت" من  "كلب  عر�ض  يف 
رام  يف  الق�ضبة  و�ضينماتك  م�ضرح 

اهلل.
ال��ت��ح��ك��ي��م جائزة  وم��ن��ح��ت جل��ن��ة 
اإبراهيم  خ�لة  اإىل  اإخ���راج  اأف�ضل 
عن عر�ض "لندن جنني" من اإنتاج 

م�ضرح احلرية يف جنني.
واأعلنت اللجنة خالل حفل اخلتام، 
رام  ق�ضر  م�ضرح  على  اأق��ي��م  ال��ذي 
اهلل الثقايف، حجب جائزتي اأف�ضل 
ث���اين وكذلك  دور  مم��ث��ل ومم��ث��ل��ة 
ت���األ���ي���ف م������ض��ي��ق��ي لأن  اأف�������ض���ل 
على  املتناف�ضة  الأع��م��ال  "طبيعة 
لأع�ضاء  فر�ضة  ت�فر  مل  اجل�ائز 
لأي  اجل���ائ��ز  ه��ذه  ملنحها  اللجنة 

من امل�ضاركني فيها".
م�ضرحية  ع��رو���ض  ثمانية  وك��ان��ت 
املهرجان  ج����ائ���ز  ع��ل��ى  ت��ن��اف�����ض��ت 
ال������ذي ����ض���ارك���ت ف���ي���ه ع�����ض��ر فرق 
م�����ض��رح��ي��ة م����ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء 

الأرا�ضي الفل�ضطينية.

تخ�ضع ل� 55 عملية لإزالة انتفاخ يف ال�جه
العمليات  لع�ضرات  مراهقة  ف��ت��اة  خ�ضعت 
اأدت  ن���ادرة  �ضحية  حالة  ب�ضبب  اجلراحية 
اإىل اإ�ضابتها بانتفاخ يف ذقنها يعادل حجمه 

حجم كرة قدم. 
عاماً،   18 دون���اوي،  هانا  الأمريكية،  ول��دت 
وهي تعاين من ت�ض�ه ملفاوي، مما اأدى اإىل 

من� كتلة حميدة يف حلقها ووجها.
ي��ح��دث ع��ي��ب ال������لدة ه���ذا ع��ن��دم��ا تف�ضل 
الأوعية اللمفاوية، باإزالة ال�ض�ائل الزائدة 
اأثناء  �ضحيح  ب�ضكل  اجل�����ض��م  اأن�����ض��ج��ة  م��ن 

احلمل. 
وق�����د اأم�������ض���ت ال���ف���ت���اة م��ع��ظ��م ح��ي��ات��ه��ا يف 
التي  النادرة  احلالة  هذه  ب�ضبب  امل�ضت�ضفى 
�ضخ�ض   4000 ك���ل  م���ن  واح�������داً  ت�����ض��ي��ب 

بدرجات متفاوتة. 
وخ�ضعت هانا لأكرث من 55 عملية جراحية، 
اجللد،  وترقيع  الل�ضان،  تخفي�ض  �ضملت 
اإ�ضافة  الأوعية،  وا�ضتنزاف  ال�رم  وتقلي�ض 

اإىل العديد من اجلراحات التجميلية.

ك��م��ا ع��ان��ت ه��ان��ا ال��ت��ي ت��ن��ح��در م���ن ولية 
اأ�ضابها يف  الذي  الكتئاب  مي�ضي�ضيبي، من 
�ضن املراهقة املبكرة ب�ضبب حالتها ال�ضحية. 
اجلراحية  ال��ع��م��ل��ي��ات  م���ن  ���ض��ن���ات  وب���ع���د 
اللمفاوي  ال��ت�����ض���ه  ي��ع��د  مل  وال���ع���الج���ات، 

ملح�ظاً كما كان عليه احلال من قبل. 
"بعد  جتربتها:  عن  متحدثة  هانا  وقالت 
حت�ضنت  اجل��راح��ي��ة  العمليات  م��ن  الكثري 
الآن  اأن��ا  ملح�ظ.  ب�ضكل  النف�ضية  حالتي 
ا�ضتخدام  واأح���اول  قبل،  ذي  ثقة من  اأك��رث 
ي�ضعرون  ال��ذي��ن  الآخ��ري��ن  مل�ضاعدة  ثقتي 

بالكتئاب"
ل��ل��خ�����ض���ع جلراحة  وت�����ض��ت��ع��د ه��ان��ا ح��ال��ي��اً 
اأكرث  جل��ع��ل��ه  ال��ف��ك  يف  اإ���ض��اف��ي��ة  جتميلية 
تنا�ضقاً، وتاأمل باأن ي�ضاعدها الآخرون على 
ت�ضجيعها  ع��رب  النف�ضية  حمنتها  جت����اوز 
الت�تر من  اأو  ب��الإح��راج  ال�ضع�ر  ع��دم  على 
ديلي  �ضحيفة  نقلت  م��ا  بح�ضب  منظرها، 

ميل الربيطانية. 

كاتي بريي ت�اجه غرامة 
ب�150 األف دولر 

دولر  األ��ف   150 اإىل  ت�ضل  مالية  غرامة  بريي   العاملية  كاتي  املغنية  ت�اجه 
ب�ضبب اإرتدائها زي وزيرة اخلارجية الأمريكية ال�ضابقة  هيالري كلينت�ن  يف 
عيد الهال�ين خالل عام 2016. وبعد مرور ثالث �ضن�ات على امل��ض�ع، قام 

مقابل  مبقا�ضاتها  ال�ض�رة  حق�ق  ميلك  م�قع "Backgrid" الذي 
لن�ضر  اإذن  لديها  يكن  مل  كاتي  اأّن  مدعًيا  دولر،   )150،000(
الثالثاء  ي�م  بالدع�ى  امل�قع  وتقدم  م�ضّ�ريه.  اأح��د  تتبع  �ض�ر 
املا�ضي، متهماً بريي مبخالفة القان�ن الفيدرايل، واأنهم حاول�ا 

الت�ا�ضل معها اأكرث من مرة دون جدوى.
وي�ضار اإىل اأن ال�ض�رة �ضمت اإىل جانب بريي حبيبها املمثل 

العاملي اأورلندو بل�م متنكراً بزي بيل كلينت�ن.


