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كيف ت�صبح �أ�صغر بـ30 عاما؟

ك�شفت در��شة �أمريكية حديثة �أن �أي �شخ�ص ميكنه �أن يحافظ على 
يحظى  و�أن  عمره،  من  �أكثثر  �أو  �ل�شتني  �إىل  و�شل  و�إن  حتى  �شبابه، 
خالل  مثثن  �حلقيقي،  �شنه  مثثن  عثثامثثا  بث30  �أ�ثثشثثغثثر  بيولوجي  بعمر 

�أ�شلوب حياة ب�شيط، مبقدور معظمنا �تباعه.
ممار�شة  على  د�أبثثثثو�  �لثثذيثثن  �لأ�ثثشثثخثثا�ثثص  �أن  �إىل  �لثثدر��ثثشثثة  وتو�شلت 
�لأن�شطة �لريا�شة يف �شبابهم با�شتمر�ر، كانت بنيه ع�شالتهم ت�شبه 

�إىل حد كبري ع�شالت �شخ�ص يف و�شط �لع�شرينيات من �لعمر.
�إنثثديثثانثثا بالوليات  بثثول �شتيت يف وليثثة  و�أجثثثرى خثثر�ء مثثن جامعة 
ميار�شون  كانو�  عاما،   70 فوق  �شخ�شا   28 على  �لدر��شة  �ملتحدة، 

�لتمارين با�شتمر�ر منذ �شبعينيات من �لقرن �ملا�شي.
و�أ�شارت �لنتائج، �لتي ن�شرت يف دورية علم وظائف �لأع�شاء �لتطبيقي، 
�إىل �أن �أولئك �لذين ميار�شون �لتمارين �لريا�شية بانتظام يحظون 
بعمر بيولوجي �أ�شغر بث30 عاما، من عمرهم �حلقيقي، مقارنة مع 

�أقر�نهم �لعاديني، وفق ما ذكرت �شحيفة "ديلي ميل" �لريطانية.
�أجريت عليهم �لدر��شة،  �أن �لأ�شخا�ص �لذين  ومن �ملثري لالهتمام، 
حياتهم  �أ�شلوب  يف  �للياقة  تبنو�  �أ�شخا�ص  بل  ريا�شيني،  يكونو�  مل 
خثثثالل فثثثرة �ثثشثثبثثابثثهثثم يف �لثث�ثثشثثبثثعثثيثثنثثيثثات. و�خثثتثثر �لثثعثثلثثمثثاء �لقدر�ت 
�لتنف�شية للم�شاركني، وقا�شو� عدد �ل�شعري�ت �لدموية و�لأنزميات يف 
ع�شالتهم، و�أثبتت �لنتائج �أن ع�شالتهم كانت تتطابق مع ع�شالت 
من هم يف �لع�شرينيات من �لعمر. و�أكد �خلر�ء �أن وجود �ل�شعري�ت 
و�لأنزميات يف ع�شالت �خلا�شعني للد�ر�شة ب�شكل �أكر من نظر�ئهم 
�لأثر  مثثن  بفعالية  تخل�شو�  قثثد  �أنثثهثثم  يعني  حاليا،  �ل�شن  نف�ص  مثثن 
�ملادي لل�شيخوخة على �لأقل. وقال �لباحثون �إن �لنتائج ت�شري �إىل �أن 
�ملتقدمني يف �ل�شن ميكن �أن ير�كمو� مع �لوقت "خمزونا �حتياطيا" 
يف  �لريا�شية  �لتمارين  ميار�شون  كانو�  حال  يف  �جليدة  �ل�شحة  من 
�شبابهم ب�شكل منتظم. وعلى �لرغم من �أن �لدر��شة �أكدت على �شحة 
ع�شالت من خ�شعو� لها، فاإنها وجدت �أن جهازهم �لتنف�شي ل يعمل 
باأقر�نهم  �أف�شل بكثري مقارنة  �ل�شباب، لكن  بالكفاءة ذ�تها يف فرة 

ممن مل تكن �لريا�شة جزء� من حياتهم.

ن�صائح جتنبك �لوقوع بفخ �لعرو�ض �لوهمية 
يف  تنت�شر  �لتي  �لوهمية  �لعرو�ص  فثثخ  يف  �ملت�شوقني  مثثن  كثري  يقع 
عر  تقدميها  يتم  و�لثثتثثي  �ل�شود�ء"،  "�جلمعة  �لتخفي�شات  مو�شم 

مو�قع �لإنرنت �أو من خالل �ملحالت �لتجارية.
"تلغر�ف"  ولتجنب �لوقوع يف فخ مثل هذه �لعرو�ص، يقرح موقع 
عثثثثدد� مثثثن �لثثنثث�ثثشثثائثثح �لثثتثثي عثثلثثى �ملثثتثث�ثثشثثوقثثني �تثثبثثاعثثهثثا خثثثالل مو�شم 

�لتخفي�شات:
- �إذ� كنت ت�شري منتجا عر موقع �إلكروين، حتقق �أن يكون موثوقا 

ويحظى بتقييمات جيدة من قبل �مل�شتهلكني.
- ر�جع �شيا�شية �ل�شتبد�ل و�ل�شرجاع �شو�ء كنت ت�شري من موقع 

�إلكروين �أو حمل جتاري.
- ل تردد يف �لإبالغ عن �أي خمالفات وعرو�ص ت�شك يف كونها وهمية 

بالت�شال بالأجهزة �ملتخ�ش�شة بحماية �مل�شتهلكني.
- ميكن �ل�شتعانة مبو�قع �لتو��شل �لجتماعي للتحقق من م�شد�قية 
�لعرو�ص، وذلك بزيارة �ل�شفحات �خلا�شة بالعالمات �لتجارية �لتي 

تفكر باقتناء منتجات خا�شة بها.
- ت�شتطيع �ل�شتفادة من خدمة "ت�شوق" �ملتوفرة يف حمرك �لبحث 
�أ�شعار �ملنتجات �ملعرو�شة مع تلك �لتي ت�شملها  غوغل وذلك ملقارنة 

�لعرو�ص �لت�شويقية.
- ل تغرك �لعبار�ت �لرويجية �لر�قة �لتي تدعي وجود تخفي�شات 
كبرية على �ل�شلع و�ملنتجات، لأن مثل هذه �لعبار�ت قد تكون جمرد 

�مل�شتهلكني. من  عدد  باأكر  "كذبة" لالإيقاع 
- تاأكد من جودة �ملنتج لأن �لكثري من �ملتاجر تطرح منتجات باأ�شعار 

خمف�شة ولكنها بجودة متو��شعة.
- حتقق من كون �ملنتجات �لتي ت�شريها جديدة، مبعنى �أنها لي�شت 
قدمية"، طرحت باأ�شعار خمف�شة بعد مرور �شنو�ت على  "موديالت 

�إطالق تلك �لطرز.
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�صمك مك�صيكي ُي�صلح قلبه.. ومينح �لأمل للب�صر
قلبها  �إ�شالح  على  بقدرتها  �لعلماء  �ملك�شيكية  �لتر�  �أ�شماك  �أده�شت  لطاملا 
بعد تعر�شه لل�شرر، مما جعلهم يبحثون عن �ل�شر ور�ء هذه �لقدرة �لعجيبة، 

ليكت�شفو� �أخري� ما قد يحمل مفتاح حل هذ� �للغز.
�أنهار  يف  تعي�ص  �لتي  �لثثتثثر�  �أ�شماك  كانت  �شنة،  مليون   1.5 حثثو�يل  فمنذ 
�شمال �ملك�شيك تنجرف دوريا يف �لكهوف بو��شطة مياه �لفي�شانات �ملو�شمية. 
ومبرور �لوقت، �أ�شبحت �لفي�شانات �أقل تو�تر� وتوقفت يف �لنهاية، مما خلق 
بيئة مثالية لأنو�ع خمتلفة من هذه �لأ�شماك على �لتكيف و�لتطور لتتنا�شب 

مع �لبيئة �ملتغرية بني �لنهر و�لكهوف.
�ملك�شيك  �أنهار  تعي�ص يف  تز�ل  �لتي ل  �لأ�شماك  �حتفظت  يومنا هذ�،  وحتى 
بقدرتها على �إ�شالح �أن�شجة قلبها، بينما فقدت �لأ�شماك �لتي عا�شت يف كهف 
على  وقدرتها  �ملميز  لونها  �إىل  �إ�شافة  �ملده�شة،  �لقدرة  هذه  بات�شون  يدعى 
�لروؤية. وقارنت �لدكتورة ماتيلد� مومري�شتيغ وفريقها يف جامعة �أك�شفورد 
�ل�شفرة �لور�ثية لكل من �أ�شماك �لتر� يف �لنهر، وتلك �لعمياء �لتي تعي�ص يف 
�لكهوف لكت�شاف �لآليات �خلا�شة �ملطلوبة لإ�شالح �لقلب. ووجد �لفريق �أن 
3 مناطق من جينوم �لأ�شماك كانت م�شاهمة يف قدرة �لأ�شماك على �إ�شالح 
يف  �لكهوف  مقابل  �لنهر  �جلينات يف  ن�شاط  �أي�شا  �لباحثون  وقثثارن  قلوبها. 
�لطبي.  فيزيك�ص  موقع  �أورد  ح�شبما  بالقلب،  �لإ�ثثشثثابثثة  تلت  �لتي  �لثثفثثرة 
ن�شاطا يف  �أكر   ،caveolin و   lrrc10 وكان نوعان من �جلينات، وهما 
�لأ�شماك �لنهرية، مما قد يكون مفتاح قدرة �لأ�شماك �لنهرية على �إ�شالح 
�لقلب  ت�شخم  ت�شمى  مر�شية  بحالة  بالفعل   Lrrc10 ويرتبط  قلوبها. 
من  �لفئر�ن  على  �أجريت  �لتي  �لدر��شات  �أظهرت  �إذ  �لب�شر،  يف   )DCM(
�لقلب مع كل  �لتي تعمل بها خاليا  بالطريقة  �أن هذ� �جلني مرتبط  قبل، 
نب�شة. وذهب �لباحثون لدر��شة تاأثري هذ� �جلني يف �شمكة �لزرد، �لتي تتمتع 
بقدرة ملحوظة على �شفاء قلبها. وعندما �أوقف �لفريق �جلني lrrc10  يف 

�لزرد ر�أو� �أن �لأ�شماك مل تعد قادرة على �إ�شالح قلوبها بالكامل.

ركاب يدفعون تكاليف 
�إ�صالح �لطائرة 

��ثثشثثطثثر ركثثثثثاب طثثثائثثثرة عثثلثثى �خلطوط 
تكاليف  دفثثثع  �إىل  �لثثبثثولثثنثثديثثة  �جلثثثويثثثة 
لعطل،  تعر�شها  بعد  �لثثطثثائثثرة،  �إ�ثثشثثالح 
تثث�ثثشثثبثثب يف تثثثثاأخثثثثري �لثثثرحثثثلثثثة ملثثثثثدة 10 

�شاعات. 
من  �لرحلة  تنطلق  �أن  �ملقرر  من  وكثثان 
�ملكونات  يف  م�شكلة  لثثكثثن  بثثكثثني،  مثثطثثار 
م�شخة  �إىل  و�حلثثاجثثة  �لثثهثثيثثدرولثثيثثكثثيثثة، 
جثثثديثثثدة، مثثنثثعثثت �إقثثثثثالع �لثثثطثثثائثثثرة، ومل 
�لتحويالت  �ملثثطثثار  يف  �ملثثوظثثفثثون  يقبل 
�ملثث�ثثشثثرفثثيثثة، و�أ�ثثثشثثثرو� عثثلثثى �لثثدفثثع كا�ص 

لإجر�ء هذه �لإ�شالحات.
تكاليف  جلثثثمثثثع  حثثثمثثثلثثثة  تثثثنثثثظثثثيثثثم  ومت 
�لإ�ثثثشثثثالح مثثن �لثثثركثثثاب �لثثبثثالثثغ عددهم 
 10 280 م�شافر�ً، و�نتظرو� بعد ذلك 
�لإ�شالح،  عمليات  متت  �أن  �إىل  �شاعات 
و�ر�شو،  �إىل  �لثثطثثائثثرة  تنطلق  �أن  قثثبثثل 

بح�شب موقع ميرو �لريطاين.
وقال متحدث با�شم �شركة �لطري�ن "ل 
ل  هنا  �ملعامالت  �أن  �أ�شدق  �أن  �أ�شتطيع 
تز�ل جتري ب�شكل نقدي فقط، �أعرف �أن 
�لركاب و�جهو� يوماً غري عادي، و�أعتذر 

لهم من �أعماق قلبي".

لتناول  )مدمرة(  �آثار   5
�لوجبات قبل �لنوم �ص 23

مادة �صامة يف �لهو�ء 
تهدد �لأطفال بالتوحد

تو�شلت در��شة حديثة �إىل �أن �لأطفال 
�لذين تعي�ص �أمهاتهم يف �ملدن �مللوثة 
�أثناء �حلمل، قد يكونون �أكر عر�شة 

لالإ�شابة مبر�ص �لتوحد.
ووجثثثدت �لثثدر��ثثشثثة �لثثتثثي �أجثثريثثت على 
كندي  طثثفثثل  �ألثثثثثف   132 مثثثن  �أكثثثثثر 
�لذي  �أولثثئثثك  �أن  �خلام�شة،  �شن  دون 
تثثعثثر�ثثشثثو� ملثث�ثثشثثتثثويثثات �أعثثلثثى مثثن تلوث 
لالإ�شابة  عر�شة  �أكثثر  كانو�  �لثثهثثو�ء، 

بطيف �لتوحد.
وعلى �لرغم من �أن �ل�شبب �لرئي�شي يف 
�لإ�شابة بالتوحد ما ز�ل غري و��شح، 
�إىل  �لثثدر��ثثشثثة �جلثثديثثدة تن�شم  ولثثكثثن 

�لتي  �لنتائج  مثثن  مثثتثثز�يثثدة  جمموعة 
�ل�شامة  �لثثدقثثيثثقثثة  �جل�شيمات  تثثربثثط 
من تلوث �لهو�ء بزيادة خطر �لإ�شابة 

مبر�ص �لتوحد لدى �لأطفال.
�لتي  �لثثثدر��ثثثشثثثة  تثثعثثتثثر  �لآن،  وحثثثتثثثى 
 Simon" جثثثثثامثثثثثعثثثثثة  �أجثثثثثثرتثثثثثثهثثثثثثا 
Fraser" يف كولومبيا �لريطانية، 
مثثن بثثني �أكثثثر �لثثدر��ثثشثثات �لثثتثثي تربط 
"دليال  بثثالثثتثثوحثثد، ووجثثثثثدت  �لثثتثثلثثوث 
و��شحا" على �أن خماطر �لتوحد لدى 
�أ�شهر يف  كثثل ثالثة  مثثع  تثثثزد�د  �لطفل 
مل�شتويات  �لأم  فيها  تتعر�ص  �لثثرحثثم 

عالية من �لتلوث.

وعلى �لنقي�ص، وجد �لباحثون �أن �لن�شاء �لالتي تناولن 
�أكر كمية من �لطعام �لد�شم كانو� �أكر �شعور� باأعر��ص 
تثثوؤثثثر يف جثثثودة حياتهن  �لثثتثثي  �ل�شهرية  �لثثثدورة  تثثوقثثف 
و�شحتهن �جل�شدية و�لنف�شية. وقالت جيتي �شتوديه يف 
و�ل�شكر ت�شم  �لدهون  �لغذ�ء عالية  "�أمناط  �لدر��شة: 
و�لدهون  �لب�شيطة  �لكربوهيدر�ت  مثثن  كبرية  كميات 
غري �ل�شحية، خا�شة �لدهون �مل�شبعة و�ملتحولة، وكمية 

�أقل ن�شبيا من �لألياف".
�لعالمات  م�شتوى  هثثذ�  كل  يرفع  �أن  "ميكن  و�أ�شافت 
مرتبطة  وجميعها  �جل�شم  ووزن  لاللتهاب  �حلثثيثثويثثة 

باأعر��ص �نقطاع �لطمث".
"من  �لإلثثكثثروين  بالريد  ر�شالة  يف  �شتوديه  وتابعت 
ناحية �أخرى فالفاكهة و�خل�شر قليلة �لدهون وم�شدر 
وت�شاعد  �لأك�شدة  وم�شاد�ت  �لدقيقة  للمغذيات  جيد 
�جل�شد على تقليل �للتهاب و�حلفاظ على وزن �شحي 

خالل �نقطاع �لطمث".
و�أ�شافت "�لفاكهة و�خل�شر غنية بالألياف �لتي ميكن 
وتخف�ص  �لإ�شروجني  هرمون  �أي�ص  عملية  تعدل  �أن 

�لتذبذب يف م�شتوياته، وكل هذ� يحد من �لأعر��ص".
دورية  ن�شرتها  �لتي  در��شتهم  يف  �أي�شا  �لباحثون  وقثثال 
و�لتدخني  �لن�شاط  وقلة  �لبد�نة  �إن  �لطمث(  )�نقطاع 
�أعر��ص  بزيادة  �أمثثور مرتبطة  كلها  �لكحوليات  وتناول 

�نقطاع �لطمث.

اال�سرتخاء 
ت�شاعد  �ل�ثثشثثرخثثاء  متثثاريثثن  �أن  تظهر  �شويدية  در��ثثشثثة 
�لطمث،  لديهن  �نقطع  و�للو�تي  �شنا،  �لأكثثر  �لن�شاء 
ت�شكل بديال �أجنع للعالج بالهرمونات. ووفقا للدر��شة 
لديهن  تقل  �ل�شرخاء  ميار�شن  �للو�تي  �لن�شاء  فثثاإن 

�لهبات �حلر�رية و�لتعرق �لليلي.
ت�شاعد  �ل�شرخاء  متارين  �أن  �شويدية  در��شة  �أظهرت 
على عالج �لن�شاء يف �شن �لياأ�ص و�لتخفيف من �لأعر��ص 
و�أكد  �لطمث.  �نقطاع  بعد  منها  تعاين  �لتي  �ل�شلبية 
�لباحثون، �لذين �أجرو� �لدر��شة، �أن ن�شاء ممن �نقطع 
و�أثناء  قبل  �ل�شرخاء  على  بالتدريب  وقمن  طمثهن 
تلك  تثثكثثر�ر  تقلي�ص  ��شتطعن  �حلثثر�ريثثة  �لهبات  بثثد�يثثة 
�لهبات �إىل �لن�شف خالل �لتجربة �لتي ��شتمرت ثالثة 
لوتا  �لباحثني  كبرية  قالت  مت�شل،  �شياق  ويف  �أ�شهر. 
�إن"�ل�شرخاء  لينكوبنج  جامعة  مثثن  ليند-��شر�ند 
�ملحرك  �أعثثر��ثثص  ملعاجلة  ��شتخد�مه  ميكن  �لتطبيقي 
�لوعائي )مثل �لهبات �حلر�رية( يف �لن�شاء بعد �نقطاع 

�لطمث."
من  ي�شاعد  بثثالثثهثثرمثثونثثات  �لثثبثثديثثل  �لثثعثثالج  �أن  ويعتقد 
خثثثثالل حتثثقثثيثثق ��ثثشثثتثثقثثر�ر تثثثذبثثثذب �لثثثهثثثرمثثثونثثثات خالل 
مبا�شرة  �لطمث  لنقطاع  و�لالحقة  �ل�شابقة  �ل�شنو�ت 
ب�شبب  �لهرمونات  تناول  �لن�شاء  لكل  يت�شنى  ل  ولكن 
ظروف �شحية �أخرى �أو عو�مل خطر. وحتاول �لعديد 

�لأخطار  ب�شبب  �لهرمونات  تثثنثثاول  جتنب  �لن�شاء  مثثن 
�ملحتملة للهرمونات نف�شها.

وبد�أت ليند ��شر�ند وزمالوؤها يف �ختبار تاأثري �أ�شلوب 
ُي�شمى �ل�شرخاء �لتطبيقي على �لهبات �حلر�رية بعد 
�نقطاع �لطمث ونوعية �حلياة. و�بتكر هذ� �لأ�شلوب يف 

�ل�شويد يف �لثمانينات بناء على عالج �ل�شلوك �ملعريف.
60 �مثثثثثثر�أة �ثثشثثويثثديثثة بثث�ثثشثثحثثة جيدة  جثثنثثد �لثثبثثاحثثثثثون 
ن�شفهن  على  قليال  يزيد  ما  ع�شو�ئي  ب�شكل  و�خثثتثثارو� 
بقية  ت�شنيف  مت  فيما  �لتطبيقي،  �ل�شرخاء  ملمار�شة 
�لن�شاء يف جمموعة مل تتلق �أي عالج. وكانت كل �لن�شاء 
�لطمث  عنهن  و�نقطعن  �أعمارهن  من  �خلم�شينات  يف 
�أكر ولكن مازلن يتعر�شن لهبات حر�رية  �أو  قبل عام 
�لعالجية  �ملجموعة  يف  �لن�شاء  وتعلمت  ليلي.  تعرق  �أو 
�لتوتر  و��شرخاء  �لتنف�ص  �لركيز على   33 وعددهن 

�لع�شلي قبل و�أثناء �لهبات �حلر�رية.
وخالل �لأ�شبوع �لأول تابعت �لن�شاء و�شجلن ما �شعرن 
�أعثثر��ثثص �نقطاع  �أو  �لثثهثثبثثات �حلثثر�ريثثة  بثثه قبل و�أثثثنثثاء 

�لطمث �لأخرى.
 ومت ت�شجيعهن فيما بعد على ق�شاء 15 دقيقة مرتني 
يف �ليوم على ت�شنيج وترخية �لع�شالت من �لر�أ�ص حتى 
�لوقت  تخفي�ص  كيفية  تدريجيا  وتعلمن  �لقدم  �أ�شبع 
�لالزم لال�شرخاء من خالل �لركيز على �لتحكم يف 

�لتنف�ص وعدم ت�شنج �لع�شالت.

�لإكثار من �خل�صرو�ت و�لفاكهة يقلل �أعر��ض �نقطاع �لطمث!

اإذ  والفواكه.  اخل�سروات  من  االإكثار  اإىل  كثريات  �ستلجاأ  الدرا�سة،  هذه  بعد 
اأفادت درا�سة اأن الن�ساء الالتي يتناولن الكثري من الفاكهة واخل�سر قد ترتاجع 
لديهن االأعرا�ض اجل�سدية والنف�سية امل�ساحبة النقطاع الطمث. فكيف ذلك؟

الفاكهة واخل�سروات قد  الكثري من  يتناولن  الالتي  الن�ساء  اإن  الدرا�سة  قالت 
ترتاجع لديهن االأعرا�ض اجل�سدية والنف�سية امل�ساحبة النقطاع الطمث مقارنة 
الباحثون  واأج��رى  الوجبات.  بني  واالأطعمة  والدهون  احللوى  يتناولن  مبن 
وعدد  الغذائية  عاداتهن  عن  الطمث  انقطاع  �سن  يف  امراأة  م�سحا �سمل 400 
وم�ساكل  الليل  خالل  والتعرق  ال�ساخنة  الهبات  مثل  باأعرا�ض  �سعورهن  مرات 

بالع�سالت واملفا�سل واملثانة.
تت�سمن  االأول  للغذاء،  خمتلفة  اأمن��اط  ثالثة  الباحثني  فريق  وح��دد 

من  الكثري  الن�ساء  لبع�ض  الغذائية  االأنظمة  فيه 
تناول  ي�سمل  وال��ث��اين  واخل�����س��ر،  الفاكهة 

واحللوى،  وال��زي��وت  املايونيز  من  الكثري 
الثالث  النمط  جمموعة  تف�سل  بينما 

الطعام  م��ن  متنوعة  اأ�سنافا  ت��ن��اول 
ال��د���س��م واالأط��ع��م��ة ب��ني ال��وج��ب��ات. 

اأ�سا�ض  على  امل�ساركات  الباحثون  وق�سم 
اأن الن�ساء الالتي يتناولن اأكرب كمية  هذه االأمناط، ووجدوا 

من اخل�سر والفاكهة �سعروا باأن تاأثري انقطاع الطمث اأقل بكثري 
على ال�سحة اجل�سدية والنف�سية.

يتقم�ض دور �أب لطفلة 
بطلب من و�لدتها

يف حماولة منها ملنع �بنتها �ل�شغرية 
�لأطفال  �أمثثام  بالنق�ص  �ل�شعور  من 
�لآخثثثثريثثثثن بثث�ثثشثثبثثب عثثثثدم وجثثثثثود �أب، 
قثثثثثر�ر�ً  يثثابثثانثثيثثة عثثثزبثثثاء  �أم  �تثثثخثثثذت 
ممثل  مثثع  بالتعاقد  للجدل  مثثثثثري�ً 
ملدة  �لفتاة  و�لد  �شخ�شية  ليتقم�ص 
ع�شر �شنو�ت.  كانت ميغومي طفلة 
�ثثشثثغثثرية عثثنثثدمثثا �نثثفثث�ثثشثثل و�لثثثد�هثثثا، 
و�ختفى و�لدها من حياتها. وتقول 
�لأم �أ�شاكو، �إن �لفتاة بد�أت ت�شاأل عن 
�لعا�شرة من  و�لدها يف  مكان وجود 
�لتحدث  عن  توقفت  و�أنثثهثثا  عمرها، 
لتنمر  �ثثشثثحثثيثثة  و�أ�ثثثشثثثبثثثحثثثت  مثثعثثهثثا 
زمثثالئثثهثثا يف �ملثثدر�ثثشثثة. وبثثثد�فثثثع من 
قررت  على م�شلحة طفلتها  �لغرية 
ليتقم�ص  ممثل  مع  �لتعاقد  �أ�شاكو 
تكر.  حثثثتثثثى  �لثثثطثثثفثثثلثثثة  و�لثثثثثثثد  دور 
وجود  عن  �شمعت  قد  �أ�شاكو  وكانت 
فقررت  �لأ�شخا�ص،  لتاأجري  وكثثالت 
��شتئجار رجل يدعى تاكا�شي ليلعب 
عدة  به  و�لتقت  لطفلتها،  �لأب  دور 
�لالزمة  �ملعلومات  لإعطائه  مثثر�ت 
�لرجل  �أ�ثثثشثثثبثثثح  �أن  وبثثثعثثثد  لثثثثلثثثثدور.  
بثثالثثطثثفثثلثثة، مهدت  لثثيثثلثثتثثقثثي  جثثثاهثثثز�ً 
باأن  و�أخثثرت ميغومي  �لطريق  �لأم 
و�لثثدهثثا قثثد تثثثزوج مثثن �مثثثر�أة �أخرى 
وكّون عائلة جديدة، و�أنه �ت�شل بها 
موؤخر�ً ليلتقي بطفلته.  وقد �شعرت 
�لطفلة بال�شدمة يف �لبد�ية، لكنها 
و�فقت على مقابلته يف نهاية �ملطاف، 
منذ  يثثامثثاد�  تاكا�شي  �ل�شيد  و�أ�شبح 
�مل�شكينة،  للطفلة  و�لد�ً  ذلك �حلني 
�أن يثثلثثتثثقثثي بثثهثثا مثثثرتثثثني يف  و�عثثثثتثثثثاد 
نزهات  يف  وي�شطحبها  �لأ�ثثثشثثثبثثثوع، 
خمتلفة.  وقد حت�شنت حالة �لطفلة 
عودة  لدى  ملحوظ  ب�شكل  �لنف�شية 
و�لدها �ملفر�ص �إىل حياتها، �إذ �أنها 
�أ�شبحت �أكر حيوية وثقة بالنف�ص، 
وعادت ملز�ولة حياتها ب�شكل طبيعي، 
�إ�شافة  �لثثدر��ثثشثثي.   �أد�وؤهثثثثا  وحت�شن 
م�شاعر  تثثطثثورت  فقد  �شبق،  مثثا  �إىل 
مرور  مع  تاكا�شي  �ل�شيد  جتثثاه  �لأم 
�لثثثوقثثثت، و�عثثثرفثثثت لثثثه بثثحثثبثثهثثا، �إل 
و�آثر  �مل�شاعر  لتلك  ي�شتجب  مل  �أنثثه 
مع  �لأبثثويثثة  عالقته  على  �لقت�شار 

�بنتها �لتي باتت يف ريعان �شبابها. 

مغامرون ي�صلون 
�إىل فوهة بركان 

باملخاطر،  حمثثثفثثثوفثثثة  رحثثثثلثثثثة  يف 
�ملغامرين  مثثثن  جمثثمثثوعثثة  و�ثثثشثثثل 
تثثتثث�ثثشثثاعثثد منه  بثثثركثثثان  فثثوهثثة  �إىل 
�لكثيف.  �لأ�ثثثشثثثود  �لثثدخثثان  �شحب 
�ملثثثغثثثامثثثرون يف مقطع  وقثثثثد ظثثهثثر 
�لتو��شل  مو�قع  على  ن�شر  فيديو 
�لجتماعي وهم يتجولون بالقرب 
من فوهة بركان �إبيكو، �لتي كانت 
تنفث �شحباً كثيفة من �لدخان �إىل 

�رتفاع �شاهق يف �ل�شماء. 



األحد  25   نوفمبر    2018  م   -   العـدد  12487  
Sunday  25   November   2018  -  Issue No   12487

22

�ش�ؤون حملية

فريق عونك ياوطن يزور و�حة �لكر�مة وفاًء ل�صهد�ء �لإمار�ت

تنطلق فعالياته 30 نوفمرب اجلاري

»�لرقابة �لغذ�ئية« ينظم �لو�حة �لزر�عية يف مهرجان �ل�صيخ ز�يد �لرت�ثي 2018

•• اأبوظبي - الفجر

�ل�شيخ  برئا�شة   ، �لتطوعي  يثثاوطثثن  عونك  فريق  ز�ر 
�لثثدكثثتثثور حمثثمثثد بثثثن مثث�ثثشثثلثثم بثثثن حثثثم �لثثعثثامثثري نائب 
�ملثثتثثحثثدة »و�حة  بثثثثالأمم  �إمثث�ثثشثثام  �لثثعثثام ملنظمة  �لأمثثثثني 
�لكر�مة« يف �أبوظبي ،�لتي مت ت�شييدها لتخليد ذكرى 

�شهد�ء �لإمار�ت �لأبر�ر .
عام  مثثديثثر  �ملثثهثثريي  خليفة  �لثثوفثثد  ��شتقبال  يف  وكثثثان 
�لثثكثثر�مثثة وقثثثام �لثثوفثثد بجولة يف و�حثثثة �لكر�مة  و�حثثثة 
لثثوحثثاً من   31 �ملثثكثثون مثثن  �ل�شهيد  �أمثثثام ن�شب  بثثثد�أت 
�لآخر  على  منها  كثثل  ي�شتند  �لثثتثثي  �ل�شخمة  �لألثثثثو�ح 
جمتمع  �أبناء  بني  و�لتالحم  و�لتكاتف  للوحدة  رمثثز�ً 
و�ل�شمود  و�ل�شجاعة  �لثثقثثوة  و�إىل  و�لثثقثثيثثادة  �لإمثثثثار�ت 
�للوح  �لثثزو�ر عند  �لإمثثثار�ت. وتوقف  �لتي متيز �شعب 
لدولة  �مل�شلحة  �لثثقثثو�ت  َق�َشم  نق�ص  مت  �لثثذي  �ملثثعثثدين 

�لإمار�ت عليه.  
�ألو�حاً  يت�شمن  �لثثثذي  �لثث�ثثشثثرف  جثثنثثاح  �لثثوفثثد  ز�ر  كما 
�أ�شماء  �لكرمي، وكذلك  �لقر�آن  �آيات من  نق�شت عليها 
�شهد�ء �أبناء �لإمار�ت �لبو��شل ومعلومات عنهم. وقام 
�لثث�ثثشثثهثثد�ء �لأبثثثر�ر  �أرو�ح  �لثثفثثاحتثثة على  بثثقثثر�ءة  �لثثوفثثد 

و�لدعاء لهم باأن يغمدهم �هلل بو��شع رحمته.
ومن جانبه قال �ل�شيخ حممد بن حم " �إن زيارة و�حة 

و�لتالحم  و�لت�شامن  �لوحدة  روح  عن  تعر  �لكر�مة 
بني �لقيادة �لر�شيدة و�شعب �لإمار�ت، كما �أنها تعك�ص 
�أبنائهم  لعطاء  تثثقثثديثثر�ً  �لثث�ثثشثثهثثد�ء  �أ�ثثشثثر  مثثع  �لثثتثثالحثثم 
�لكر�مة  و�حثثثة  "�إن  بثثن حثثم  و�أ�ثثثشثثثاف  وتثث�ثثشثثحثثيثثاتثثهثثم. 
تعك�ص تقدير قيادتنا �لر�شيدة لت�شحيات �أبناء �لوطن 

للوفاء  رمثثز�ً  �أنها متثل  �أجثثل رفعته ومبادئه، كما  من 
ومعلماً د�ئماً لتخليد ذكرى هوؤلء �ل�شهد�ء". 

و�أ�شار نائب �لأمني �لعام ملنظمة �إم�شام بالأمم �ملتحدة: 
و�حر�م،  و�إكبار  باإجالل  فيه  نقف  �لذي  �لوقت  " يف 
�أمام ت�شحيات �أبطالنا �ل�شهد�ء وما ميثله هذ� �لن�شب 

�لولء  �لت�شحيات جنثثدد عهد  لتلك  رمثثز معنوي  من 
و�لثثثوفثثثاء لثثلثثوطثثن و�لثثقثثيثثادة ونثثوؤكثثد �ملثثثثثابثثرة عثثلثثى نهج 
لر�ب  �ثثشثثونثثا  و�لثثنثثفثثيثث�ثثص  �لثثغثثايل  وتثثقثثدمي  �لت�شحية 
ر�يثثة �لإمثثثثار�ت خفاقة و�شاخمة بكل  �لثثوطثثن ولإبثثقثثاء 

فخر و�عتز�ز ".
�لوطن  �شهد�ء  يتغمد  �أن  وجثثثل،  عثثز  �هلل  �لثثوفثثد  ودعثثثا 
�ل�شديقني  مثثع  مقامهم  يجعل  و�أن  رحثثمثثتثثه،  بثثو��ثثشثثع 

و�ل�شاحلني.
�أبناء  بثثني  �لثثكثثر�مثثة« رمثثز للتالحم  �أن »و�حثثثة  و�أكثثثثدو� 
هذ� �لوطن قيادة و�شعبا و�شتبقى �شاهد�ً على بطولت 
�ملعامل  مثثن  معلماً  و�شتظل  �لثثوطثثن  �أبثثنثثاء  وت�شحيات 
�لبطولة  مثثعثثاين  �لثثتثثي جت�شد  �لثثدولثثة  �حلثث�ثثشثثاريثثة يف 

و�ل�شجاعة و�لإقد�م.
نفو�شنا  تعمق يف  �لوطني  �ل�شرح  زيارة  »�إن  و�أ�شافو�: 
و�حد�ً  �شفاً  وقوفنا  وتوؤكد  �لوطنية،  �لوحدة  معاين 
�لوطنية،  ثو�بتنا  عثثن  دفثثاعثثاً  �حلكيمة،  قيادتنا  ور�ء 
�لإمار�ت  ر�ية  ولتبقى  و�لإن�شانية.  �حل�شارية  وقيمنا 
خفاقة �شاخمة بالعز و�لكر�مة، و�شتبقى ماآثر �شهد�ئنا 
�إرثاً خالد�ً يف وجد�ن  نر��شاً ينري �لدرب و�شجاعتهم 
�لأجيال �لإمار�تية �ملتعاقبة تقدير�ً ملن كتبو� �شفحات 
م�شّرفة من �ملجد و�لبطولة يف تاريخ �إمار�تنا �حلبيبة، 

وج�شدو� قيم �لولء و�لنتماء يف �أ�شمى معانيها .

•• اأبوظبي - الفجر

م�شاركته  عن  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز  �أعلن 
�لذي   ،2018 �لثثثر�ثثثثي  ز�يثثثثد  �لثث�ثثشثثيثثخ  مثثهثثرجثثان  يف 
 30 �لفرة  خثثالل  باأبوظبي  �لوثبة  منطقة  يف  يقام 
برعاية   ،2019 يناير   26 ولغاية  �جلثثاري  نوفمر 
ز�يد  بثثن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �ثثشثثاحثثب  مثثن  كثثرميثثة 
من  " وبثثدعثثم  �هلل  "حفظه  �لثثدولثثة  رئي�ص  نهيان  �آل 
نهيان ويل  �آل  ز�يثثد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعثثلثثى  �لقائد  نائب  �أبثثوظثثبثثي  عهد 
رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي ومتابعة �شمو 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�ص جمل�ص �إد�رة جهاز 
�أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية، من خالل تنظيمه �لو�حة 
�لزر�عية بالتعاون مع مركزي �لأمن �لغذ�ئي وخدمات 

�ملز�رعني باأبوظبي.
وقال �ملهند�ص ثامر �لقا�شمي �ملتحدث �لر�شمي با�شم 
�جلهاز ورئي�ص �للجنة �ملنظمة للو�حة: تاأتي م�شاركتنا 
�ملثثهثثرجثثان تثثز�مثثنثثاً مثثع عثثام ز�يد  �لثثعثثام بفعاليات  هثثذ� 
لإبر�ز �لإجناز�ت �لكبرية �لتي حققتها �إمارة �أبوظبي 
يف جمال �لزر�عة و�لروة �حليو�نية، وت�شليط �ل�شوء 
على دور �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان طيب �هلل ثر�ه يف تنمية �لقطاع �لزر�عي باإمارة 
عثثام من خالل  ب�شكل  و�لثثدولثثة  ب�شكل خا�ص  �أبوظبي 
�لالزمة  �لتحتية  �لبنية  وتثثوفثثري  للمز�رعني  دعثثمثثه 

لتطوير زر�عتهم و�لنهو�ص بها نحو �ل�شتد�مة.
�ملو�شم  هثثذ�  �لثثزر�عثثيثثة  �لثثو�حثثة  �أن  �لقا�شمي  و�أ�ثثشثثاف 
و�مل�شمون  �لثث�ثثشثثكثثل  حثثيثثث  مثثن  نثثوعثثيثثة  نثثقثثلثثة  �شت�شهد 
حيث مت تطوير �لبناء �خلا�ص بها مبا يخدم �خلطة 
تثثنثثفثثيثثذهثثا على  �شيتم  �لثثتثثي  و�لثثرويثثجثثيثثة  �لثثتثثوعثثويثثة 

�أركان  ��شتحد�ث  مت  �أنثثه  مبيناً  �ملثثهثثرجثثان،  �أيثثثام  مثثد�ر 
�لتوعية  بني  وجتمع  و�لثثفثثر�دة  بالتنوع  تت�شم  جديدة 
�لتوعوية  �جلهاز  ر�شائل  �إي�شال  ل�شمان  و�لرفيه، 
للزو�ر بطريقة مبتكرة و�شائقة ت�شهم يف تر�شيخ هذه 

�لر�شائل لدى �لزو�ر.
للمز�رعني  خا�شاً  �شوقاً  �لزر�عية  �لثثو�حثثة  وتت�شمن 
من  �ملتنوعة  منتجاتهم  خثثاللثثه  يعر�شون  �ملحليني 
رمزية  بثثاأ�ثثشثثعثثار  لثثلثثزو�ر  وبيعها  �لثثزر�عثثيثثة  �ملحا�شيل 
�مل�شتهلك  وتثثعثثريثثف  �ملثثحثثلثثي  للمنتج  �لثثرويثثج  بثثهثثدف 
باملمار�شات  �ملثثثز�رعثثثني  تثثوعثثيثثة  جثثانثثب  �إىل  بثثجثثودتثثه، 
�لإنتاجية  تعزيز  �شاأنها  مثثن  �لتي  �جلثثيثثدة  �لثثزر�عثثيثثة 
و�لتناف�شية،  �ل�ثثشثثتثثد�مثثة  نثثحثثو  بثثزر�عثثتثثهثثم  و�لرتثثثقثثثاء 
وتعريفهم باأحدث �لتقنيات �مل�شتخدمة يف هذ� �ملجال 
و�لتي تهدف لتحقيق �لتنمية �لزر�عية مبا يتو�فق مع 

�حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية و�لبيئة.

كما ت�شتمل على ركن خا�ص بالأطفال يحوي �لعديد 
مثثن �لثثفثثعثثالثثيثثات �لثثتثثي متثثثزج بثثني �لأ�ثثشثثالثثة و�حلد�ثة 
كاملر�شم �حلر و�حلناء و�لر�شم على �لأوجه، و�حلقيبة 
�لثثوطثثنثثيثثة و�لثثتثث�ثثشثثويثثر �لثثفثثوتثثوغثثر�يف �إىل جثثانثثب عدد 
و�لدكان  و�مل�شابقات  و�لر�ثية  �ل�شعبية  �لألعاب  من 
�لتي  �ملنتجات  بع�ص  لثثلثثزو�ر  يعر�ص  �لثثثذي  �ل�شعبي 

متتلك طابعاً خا�شاً يف ذ�كرة �لزو�ر. 
�لزر�عية كذلك حزمة من �لأركان  �لو�حة  وحتت�شن 
�لأخرى و�لتي �شت�شهد فعاليات خمتلفة كاملحا�شر�ت 
�أيثثثثثثام �ملثثثهثثثرجثثثان، بثثثهثثثدف توعية  و�ملثث�ثثشثثابثثقثثات طثثيثثلثثة 
بني  �لتوعية  ون�شر  �جلهاز،  عمل  مبجالت  �جلمهور 
طالب �ملد�ر�ص و�لأطفال �لز�ئرين من خالل �لور�ص 
�جلهات  قثثبثثل  مثثن  تنفيذها  �شيتم  �لثثتثثي  �ملتخ�ش�شة 
�ملنظمة للو�حة، و�لتي �شتكون متاحة مل�شاركة وتفاعل 

رو�د �ملهرجان.

�صرطة �لعني تكرم �آ�صيويًا لأمانته 
•• العني - الفجر

كرمت مديرية �شرطة  �لعني  بقطاع  �لأمن �جلنائي يف �شرطة  �أبوظبي 
عاماًل   �آ�شيوياً  يف  �إحدى �شركات �ل�شحن مبدينة �لعني ، تقدير�ً لأمانته 
�ملحطات  مثثو�قثثف  �أحثثد  عثثر عليها يف  درهثثم  �ألثثف   42 �ل�شرطة  ت�شليم  يف 
بالغ  ، عن  �ملديرية  �ل�شبو�شي مدير  �شيف  �لعقيد مبارك  . وعر  باملدينة 
�لثثذي عر  �ملبلغ  بت�شليم  �لرفيع  ت�شرفه وخلقه  للمكرم وح�شن  تقديره  
�شهادة  �ملكرم  �ل�شخ�ص   ، �ل�شبو�شي  و�شلم   �ملقام.   �شرطة  مركز  �إىل  عليه 
�شكر وتقدير وهدية رمزية لأمانته وفطنته و�أبدى �لعامل �لأمني �شعادته 
بهذ� �لتكرمي و�حلفاوة.  و�أ�شار مدير مديرية �شرطة �لعني  �إىل �لهتمام 
�ملجتمعية  �ل�شر�كة  نطاق  �لعالقة  مع �جلمهور �شمن  بتعميق  �ملتو��شل 
و�لتعاون  �خلثثري  لفعل  �جلمهور  حتفيز  �إىل  يهدف  �لتكرمي  �أن   مثثوؤكثثد�ً 
�أجل  بيد من  يد�ً  و�لعمل  �لتعاون  �لإيجابي وبث �خل�شال �حلميدة وروح 

ب�شط �لأمن و�لأمان يف ربوع �لوطن.

دبي للثقافة �سريك ثقايف مع م�سابقة اآرت فايف 0
�مل�صابقة تهدف �إىل متكني قطاع �لفنون و�ل�صناعة 
�لإبد�عية لن�صر �ل�صعادة بني �صر�ئح �ملجتمع كافة

•• دبي  – الفجر

�أعلنت هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي "دبي للثقافة"، �لهيئة �ملعنية ب�شوؤون 
�لثقافة و�لفنون و�لر�ث و�لآد�ب يف �لإمارة، عن �لدخول يف عالقة �شر�كة 
ثقافية مع �ملبادرة �لفنية �جلديدة "�آرت فايف ARTFIVE0 "0 �لتي 
�أطلقتها �شركة "�آي �شي دي بروكرفيلد بلي�ص" �لكائنة يف مركز دبي �ملايل 
�لعاملي. "�آرت فايف 0"، هي عبارة عن م�شابقة جد�رية مت �إطالقها حديًثا 
ترحب  حيث  �لإبثثثثد�ع،  على  للت�شجيع  �ملتحدة  �لعربية  �لإمثثثثار�ت  دولثثة  يف 
بكافة �لفنانني �لذين يعي�شون ويعملون ويدر�شون يف دول جمل�ص �لتعاون 
�خلليجي للم�شاركة بها. ويح�شل �لفائز على مكافاأة قدرها 50 �ألف درهم، 
�إ�شافة �إىل تغطية تكاليف �لركيب ل�شتخد�مها كجد�رية خارجية و��شعة. 
�لإمار�ت  دولة  يف  �لنا�شئة  �لفنية  �ملو�هب  لكت�شاف  �جلائزة  هذه  وت�شعى 

�ملتحدة ومنطقة �خلليج، و�لعمل  �لعربية 
على رعايتها وت�شجيعها.

�إد�رة  �لثث�ثثشثثويثثدي، مثثديثثر  �ثثشثثيثثمثثاء  وقثثثالثثثت 
�ملثثوؤ�ثثشثث�ثثشثثي ومدير  �لثثتثث�ثثشثثويثثق و�لتثثث�ثثثشثثثال 
دبي  بالإنابة يف  و�لفعاليات  �مل�شاريع  �إد�رة 
�لدخول  عثثن  �لإعثثثالن  "ي�شرنا  للثقافة: 
"�آرت  يف عالقة �شر�كة ثقافية مع مبادرة 
فايف 0"، �شمن م�شاعينا يف دبي للثقافة 
لتمكني قطاع �لفنون، و�حلر�ص على ن�شر 
�لثث�ثثشثثعثثادة بثثني كثثافثثة �ثثشثثر�ئثثح �ملثثجثثتثثمثثع، مبا 
دبي  "خطة  حمثثثاور  حتقيق  على  ي�شاعد 
�لثقافات  متعدد  جمتمع  لبناء   ،"2021

�لإبد�عية، و�لعمل على تطويرها. ومن  بال�شناعات  وم�شتد�م، و�لنهو�ص 
جمالت  يف  �لأطثثثثر�ف  خمتلف  مثثع  �ل�شر�تيجية  �لثث�ثثشثثر�كثثات  هثثذه  �ثثشثثاأن 
بني  ر�شالتنا  ن�شر  يف  ت�شهم  �أن  بهدف  دبثثي،  �إمثثثارة  يف  �لإبد�عية  �ل�شناعة 
�ملثثو�طثثنثثني و�ملثثقثثيثثمثثني و�لثثثثثزو�ر. وفثث�ثثشثثاًل عثثن ذلثثثك، تثثدعثثم هثثثذه �ل�شر�كة 
على  �ل�شوء  ت�شليط  �إىل  تهدف  �لتي  مكان"  كثثل  يف  "�لفن  ��شر�تيجية 
خالل  من  �ملنطقة،  يف  �لإبثثد�عثثي  للمجتمع  �لفريدة  �لب�شرية  �لت�شاميم 
عر�ص فنها بطرق مبتكرة وجديدة". و�شيتم �لإعالن عن �لفائز يف يناير 
 2019 �أبريل �لقادم   3 �أن يكتمل تركيب �للوحة يف  2019، على  �ملقبل 
كحد �أق�شى. و�شتتم �إقامة �جلد�رية يف مكان بارز على �متد�د �شارع �ل�شعادة 
خارج برج "�آي �شي دي برزكفيلد بلي�ص"، مقابل مدخل �لبو�بة �لرئي�ص يف 

مركز دبي �ملايل �لعاملي، ويبلغ �رتفاعه 11 مر�ً وعر�شه 53 مر�ً.
يذكر �إن دبي للثقافة تلتزم باإثر�ء �مل�شهد �لثقايف لإمارة دبي �نطالًقا من 
تر�ث دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وتعمل على مد ج�شور �حلو�ر �لبّناء 
بني خمتلف �حل�شار�ت و�لثقافات، لتعزيز مكانة دبي كمدينة عاملية خالقة 
�لقطاعات  هثثذه  ومتكني  و�لآد�ب،  و�لفنون  و�لثثر�ث  للثقافة  وم�شتد�مة 

وتطوير �مل�شاريع و�ملبادر�ت �لإبد�عية و�ملبتكرة حملياً و�إقليمياً وعاملياً.

�صرطة �أبوظبي توعي زو�ر مهرجان 
�لقطارة مبخاطر �ملخدر�ت

•• العني - الفجر

�شاركت �شرطة �أبوظبي يف �ملهرجان �لوطني للحرف و�ل�شناعات �لتقليدية، 
�لذي نظمته د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة ب�شوق �لقطارة يف منطقة �لعني.

ووزعت �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت مبنطقة �لعني يف مديرية مكافحة �ملخدر�ت 
بقطاع �لأمن �جلنائي، 4000 مطبوعة توعوية، كما نظمت د�خل حافلة 
من   و�لوقاية  �لآفة  لهذه  للت�شّدي  تثقيفية  حما�شر�ت  �ملتنقلة،  "بادر" 

خماطرها ، ��شتفاد منها زّو�ر �ملهرجان.
و�أكد �لعقيد طاهر غريب �لظاهري، مدير �لإد�رة، �هتمام �شرطة �أبوظبي 
�لهادفة ل�شتقطاب �شر�ئح جمتمعية  �لفعاليات و�ملهرجانات  بامل�شاركة يف 
�أفر�د  لدى  �لأمني  �حل�ص  ورفثثع  �ل�شرطية،  �لتوعية  ن�شر  بهدف  خمتلفة 
م�شرية  وتعزيز  �جلثثرميثثة،  من  �لوقاية  مفهوم  تر�شيخ  �إطثثار  يف  �ملجتمع، 

�لأمان و�لأمان.
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يحذر خرباء التغذية من خطورة تناول الوجبات 
اآثار  من  لذلك  ملا  لياًل؛  النوم  اإىل  الذهاب  قبل 
�سلبية مدمرة على ال�سحة، تبداأ باآالم يف املعدة 

مرورًا باأرق يف النوم و�سواًل اإىل زيادة يف الوزن.
عليك  فما  الليل،  دخول  مع  باجلوع  �سعرت  ف��اإذا 
�سوى تناول بع�ض الوجبات اخلفيفة وال�سحية، 
امل�سكالت،  من  لعدد  ُعر�سة  �ستكون  فاإنك  واإال 

ن�ستعر�ض هنا اأبرزها.

حُتثثذره من  �لتي  �ل�شحية  �ملعلومات  هائاًل من  ا  كمًّ �لإن�شان يف حياته  يتلقى   
بع�ص �لأمر��ص �خلطرية مثل �ل�شرطان، لكن هذه �لن�شائح ل ت�شتند �إىل �أي 
�أ�شا�ص علمي يف كثري من �لأحيان.ومن بني �خلر�فات �ل�شائعة �ملتعلقة مبر�ص 
ب�شبب  �ملخيف  �ملثثر�ثثص  ي�شبب  )�ملثثايثثكثثروويثثف(  �لت�شخني  جثثهثثاز  �أن  �لثث�ثثشثثرطثثان 
�أن هذ�  كثثارو،  د�فيد  لل�شرطان،   NSW �لباحث مبعهد  يو�شح  فيما  �لأ�شعة، 
غري �شحيح.وي�شيف �لروفي�شور كارو: �أن �لإن�شان �لذي ي�شتخدم �ملايكروويف 
على �لنحو �ل�شحيح فيقوم باإدخال �لأو�ين �مل�شموح بها وير�عي نوع �لأغذية ل 
�أقل  �ملايكروويف  عن  ت�شدر  �لتي  �لأ�شعة  �أن  خطر.و�أو�شح  لأي  نف�شه  �ص  ُيعرِّ
�أن �جلهاز  �إىل  و�أ�شار  بال�شحة،  �ل�شرر  �إحلثثاق  ي�شتطيع  �لذي  بكثري من �حلد 
�أن  �إحثثد�ث تغيري يف جزيئات �لطعام.وخر�فة ثانية، يروج �لبع�ص  ل ي�شتطيع 
حمالة �ل�شدر تزيد معدل تعر�ص �ملر�أة لالإ�شابة ب�شرطان �لثدي، وهذ� �لأمر 
لأنثثه جمثثرد مالحظة �شدرت يف  كثثارو،  �لروفي�شور  علمياً، ح�شب  مثبت  غري 

�لبع�ص فكرة مغلوطة  �ملا�شي.كما يروج  �لقرن  ت�شعينيات  كتاب من�شور خالل 
�إىل  مثثو�د كيماوية  ت�شرب  ب�شبب  �ل�شرطان  ي�شبب  �إنثثه  فُيقال  �لعرق  عن مزيل 
�جل�شم عن طريق �مل�شام، لكن هذ� جمرد كالم بال �أ�شانيد، فالباحث يقول �إن 
�لعرق  �لأملنيوم لكنها تعمل على وقف غدد  �أمثثالح  بالفعل  �ملنتجات ت�شم  هذه 
دمناركية  در��ثثشثثة  ك�شفت  ذلثثك،  غ�شون  �للمفاوية.يف  �لعقد  على  �لتاأثري  دون 
جرت على مدى 18 �شنة �شملت عينة من 350 �ألف �شخ�ص �أنه ل وجود ل�شلة 
مبا�شرة بني ��شتخد�م �لهاتف �ملحمول و�لإ�شابة مبر�ص �ل�شرطان.وبخالف ما 
هو معتقد، ل ت�شبب مادة �لفلوريد �لتي ت�شاف �إىل �ملاء �أمر��ص �ل�شرطان لدى 
�لإن�شان، وهذ� ينطبق �أي�شاً على عدد من �مل�شروبات و�ملحليات �ل�شناعية �لتي 
هذه  ��شتهالك  �أن  كثثارو  �لروفي�شور  خميفة.ويرى  باإ�شاعات  حتاط  ما  كثري�ً 
�إفثثر�ط، ل ينذر �لإن�شان باأي مر�ص خطري  �ملنتجات على نحو عقالين، ودون 

مثل �ل�شرطان، بح�شب موقع )بادي �آند �شاول(.

�لإ�صابة  عن  �صائعة  خر�فات   7
بها �لعلم بـال�صرطان.. ُيكذِّ

االأرق
حتثه  للج�شم  كمحفز�ت  و�ملثث�ثثشثثروبثثات  �لأطثثعثثمثثة  بع�ص  تعمل 
على �لثثتثثاأهثثب و�لثثنثث�ثثشثثاط، يف وقثثت يثثكثثون يف �أ�ثثشثثد �حلثثاجثثة �إىل 
�ل�شرخاء، ��شتعد�د� للنوم، منها �لقهوة و�ل�شاي و�مل�شروبات 

�لغازية.
�أي م�شروبات حتتوي على �لكافيني  لذ�، ين�شح بالبتعاد عن 
مع دخول �شاعات �لليل، حتى �أن �للحوم و�لروتينات �إجماًل 
وقثثتثثاً طوياًل  لأنثثهثثا حتتاج  لثثيثثاًل؛  بتناولها  �خلثثثر�ء  ين�شح  ل 

لله�شم.

ُحرقة باملعدة
قد ل تعاين من حرقة يف �ملعدة �أثناء �لنهار، فارجتاع �حلم�ص 

يكون �شعباً، 
لأن قوة �جلاذبية تعمل معك و�أنت جتل�ص �أو تقف �أثناء ه�شم 

�لطعام.
لكن تناول �لطعام و�ل�شتلقاء يدفع �حلم�ص يف معدتك �إىل 

�لت�شرب للمريء،
 مما يت�شبب يف �لرجتاع �لذي يجعلك ت�شعر باحلرقة، وهذه 

�حلرقة من �شاأنها �أن تبقيك م�شتيقظاً ل�شاعات.
لذلك، جتنب �لأطعمة �لغنية بالتو�بل، مثل �لفلفل و�لفلفل 
للغاية، كالتوت �لري  �لتي تكون حم�شية  و�مل�شروبات  �حلار 

وع�شري  فثثثثثثثثثروت  و�جلثثثثثثثريثثثثثثثب 
�لرتقال.

اأمل اجلهاز اله�سمي
 3 �لطعام قبل  تناول  �أن تتجنب  �أنثثه من �جليد  �شمعت  رمبثثا 
�شاعات على �لأقل من �لذهاب �إىل �لفر��ص، وهذ� قد ل يكون 

�شحيحا مع �لأطعمة �خلفيفة،
ملعاجلة  �أطثثول  وقتا  �ملعدة قد حتتاج  لكن   مثل �خل�شر�و�ت، 

بع�ص �لأطعمة.
و�إن كنت تعاين من عدم حتمل �أطعمة حتتوي على �لالكتوز، 
فعليك جتنب �جلنب و�للنب �لزبادي و�لآي�ص كرمي و�لأطعمة 
�لدهنية، وتلك �لغنية بالدهون مثل �لزبدة و�لفول �ل�شود�ين، 

وتوؤدي معاجلتها خالل �لنوم لآلم باجلهاز �له�شمي.

التبول
قد ل يزعجك كرة �إدر�ر �لبول خالل �لنهار، لكن �لأمر يكون 
مزعجاً �إذ� ما ��شطرتك �حلاجة لال�شتيقاظ من �لنوم، وهذ� 

�شببه تناول �أطعمة غنية باملاء يف وقت متاأخر من �لليل.
ومن هنا ين�شح خر�ء �لتغذية بتجنب تناول �لهليون و�لبنجر 
و�مللفوف و�لكرف�ص و�لتوت �لري و�خليار و�لثوم و�لبقدون�ص 
و�لبطيخ، فكلها مليئة باملاء وقد توقظك من �أحلى �أحالمك.

زيادة الوزن
وقت  يف  �لطعام  تثثنثثاول  �إن  �ل�شحة  خثثر�ء  مثثن  �لعديد  يقول 
مثثتثثاأخثثر مثثن �لثثلثثيثثل يثثحثثرم �جلثث�ثثشثثم من 
ويدفعه  �حلثثر�ريثثة  �ل�شعر�ت  حثثرق 
�إىل تخزين �لكربوهيدر�ت �لتي 
لزيادة  �لرئي�ص  �ل�شبب  هثثي 

�لوزن.
بعدم  �خلثثثثثثثثثر�ء  ويثثثنثثث�ثثثشثثثح 
تثثثثثنثثثثثاول �لأطثثثثثعثثثثثمثثثثثة �لثثثتثثثي 
عالية  ن�شبة  عثثلثثى  حتثثتثثوي 
مثثثثن �لثثثثكثثثثربثثثثوهثثثثيثثثثدر�ت يف 
�لليل،  مثثثن  مثثتثثاأخثثر  وقثثثثت 
و�لبيتز�،  �ملثثعثثكثثرونثثة  مثثثثثل 
فطبق �شغري من �ملعكرونة 
 300 حثثو�يل  يحتوي 

�شعرة حر�رية.

�لنوم قبل  �لوجبات  لتناول  )مدمرة(  �آثار   5

تناول �لأ�صماك �لدهنية يحّد من 
�أعر��ض �لربو لدى �لأطفال

ك�شفت در��شة �أ�شر�لية حديثة، �أن تناول �لأ�شماك �لدهنية مثل �ل�شلمون 
لدى  �لربو  �أعر��ص مر�ص  يحّد من  �أن  �أ�شبوعياً ميكن  و�ل�شردين مرتني 

�لأطفال.
�أجرى �لدر��شة باحثون بجامعة )لتروب( �لأ�شر�لية، على 64 طفاًل يف 
�خلفيف  بالربو  �أ�شيبو�  عاماً   12 �إىل   5 بني  �أعمارهم  تر�وحت  �ليونان، 
 Journal of Human ون�شرو� نتائجها، يف �لعدد �لأخري من دورية

�لعلمية.  Nutrition and Dietetics
ويرتبط �لربو ب�شكل كبري باأمر��ص �حل�شا�شية، وي�شيب �لأ�شخا�ص وخا�شة 
�ملثثثثثرية للح�شا�شية،  �ملثثثو�د  �لثثذيثثن لديهم عثثو�مثثل ور�ثثثيثثة لبع�ص  �لأطثثفثثال، 

كالغبار و�لقطط و�لفئر�ن و�ل�شر��شري.
من  وجبتني  �لأوىل  تناولت  جمموعتني،  �إىل  �لأطثثفثثال  �لباحثون  وق�شم 
وجبة  لكل  جثثر�مثثاً   150 عثثن  تقل  ل  �لثثتثثي  �ملطبوخة  �لدهنية  �لأ�ثثشثثمثثاك 
�أ�شبوعياً، كجزء من نظام غذ�ئي يعتمد على حمية �لبحر �ملتو�شط ملدة 6 

�أ�شهر، بينما مل تتناول �ملجموعة �لثانية �لأ�شماك.
�لدر��شة،  فثثثرة  �نثثتثثهثثاء  ويف 

�أن  �لثثثثثثبثثثثثثاحثثثثثثثثثثثثثون  وجثثثثثثثثثثد 
�ملثثثثجثثثثمثثثثوعثثثثة �لثثثثثتثثثثثي �أكثثثثلثثثثت 
لديها  �نخف�شت  �لأ�شماك 
�لهو�ئية  �ل�شعب  �لتهابات 
�أعر��ص  لديها  و�نخف�شت 
بثاملجموعة  مقارنة  �لثثربثثو، 

�لأخرى.
�لغذ�ئي  �لثثنثثظثثام  ويثثتثثمثثيثثز 
�ملطلة  �أوروبثثثثثثثثثثثا  لثثث�ثثثشثثثعثثثوب 
عثثثثلثثثثى �لثثثثبثثثثحثثثثر �لأبثثثثيثثثث�ثثثثص 
�ملثثتثثو�ثثشثثط، بثثالعثثتثثمثثاد على 
كم�شدر  �لثثثثزيثثثثتثثثثون  زيثثثثثثت 
لثثلثثدهثثون، بجانب  �أ�ثثشثثا�ثثشثثي 
�لفو�كه  تناول  من  �لإكثار 
و�حلبوب  و�خلثثثث�ثثثثشثثثثر�و�ت 
�لثثثثكثثثثامثثثثلثثثثة و�لثثثثبثثثثقثثثثولثثثثيثثثثات 
و�ملثثثثثثكثثثثثث�ثثثثثثشثثثثثثر�ت، وتثثثثثثنثثثثثثاول 
�لأ�ثثشثثمثثاك و�لثثدو�جثثن على 
�لأ�شبوع،  يف  مرتني  �لأقثثثل 

و�حلد من تناول �للحوم �حلمر�ء.
و�كت�شف �لباحثون �أن �لأطفال �مل�شابني بالربو �لذين يتبعون نظاماً غذ�ئّياً 
�شحّياً غنّياً بالأ�شماك �لدهنية حت�شنت وظائف �لرئة لديهم بعد 6 �أ�شهر.

لها  �لتي   3 �أوميجا  �لدهنية  بالأحما�ص  غنية  �لدهنية  �لأ�شماك  وتعتر 
فقط  �ل�شمك  تثثنثثاول  �أن  تظهر  و�لثثدر��ثثشثثة  لاللتهابات،  م�شادة  خ�شائ�ص 
�لثثرئثثة لدى  �لثثتثثهثثاب  �أن يقلل ب�شكل كثثبثثري مثثن  مثثرتثثني يف �لأ�ثثشثثبثثوع ميثثكثثن 

�لأطفال �مل�شابني بالربو.
و�لزيوت  �لكتان  بذور  مثل  نباتية  م�شادر  من  �لأحما�ص  تلك  وت�شتخل�ص 
مثل زيت �ل�شويا و�لكانول، �أو من �لأ�شماك �لدهنية مثل �ل�شاملون و�لتونة 

و�ملاكريل و�ل�شردين، وزيت �ل�شمك، و�لطحالب.
و�لربو هو مر�ص تنف�شي مزمن، ينتج عن وجود �لتهاب وت�شنج يف �مل�شالك 
و�لإنثثاث يف جميع  �لذكور  ي�شيب  وهو  �ن�شد�دها؛  �إىل  يثثوؤدي  ما  �لهو�ئية؛ 
مر�حل �لعمر، ويتمثل يف �شرعة �لتنف�ص و)كر�شة �لنف�ص(، و�لكحة، وكتمة 

�ل�شدر.

 �لتدخني و�ل�صكر و�صغط 
�لدم.. يعر�صك للنوبات �لقلبية

�لقلبية  بالنوبات  لالإ�شابة  عر�شة  �لأكثثر  هم  �لرجال  �أن  من  �لرغم  على 
�إىل  �لثثتثثدخثثني  مثل  �ل�شحية  غثثري  �حلثثيثثاة  �أ�ثثشثثالثثيثثب  فثثثاإن  بالن�شاء،  مثثقثثارنثثة 
جانب �لإ�شابة مبر�ص �ل�شكر و�شغط �لدم �ملرتفع تزيد من خطر �لإ�شابة 

بالنوبات �لقلبية بني �لن�شاء.
وتو�شلت در��شة طبية حديثة �إىل �أن �رتفاع خطر �لإ�شابة بالنوبات �لقلبية 
�ل�شكر بنمطيه  �ملرتفع ومر�ص  �لدم  �لالتى يعانني من �شغط  �لن�شاء  بني 

�لأول و�لثاين، مع معاناة من موؤ�شر كتلة ج�شم مرتفعة يبدو كبري�ً.
وقالت �لدكتورة �إليز�بيث ميليت، �أ�شتاذ علم �لأوبئة فى جامعة )جورج( فى 
�لرجال من نوبات قلبية  �أكثثر من  ب�شكل عام يعاين عدد   : �ملتحدة  �ململكة 
�أكر من �لن�شاء ، ومع ذلك فاإن �لعديد من عو�مل �خلطر �لرئي�شية تزيد 
�لن�شاء  فثثاإن  لثثذ�  �لثثرجثثال،  زيادتها بني  �أكثثر من  للمر�أة  �لإ�شابة  من خطر 

�لالتى يعانني من هذه �لعو�مل يعانني من عيب ن�شبى.
�ل�شدر،  يف  �آلم  �أعثثر��ثثص  من  عثثام  ب�شكل  �لدماغية  �ل�شكتة  مر�شى  ويعاين 
و�شيق يف �لتنف�ص، و�أمل فى �لذر�عني �أو �لظهر �أو �لرقبة �أو �لفك �أو �ملعدة.

و�لدوخة،  �لتعب،  مثل  �إ�شافية  �أعر��ص  من  �لن�شاء  تعانى  �أن  �ملرجح  ومن 
و�لعرق �لبارد، و�لغثيان و�لقىء ب�شورة غري معتادة .

وبالن�شبة لهذه �لدر��شة، �لتى ن�شرت فى جملة )BMJ(، فح�ص �لباحثون 
وكانت  عاماً،   69 �إىل   40 بني  ما  �أعمارهم  تر�وح  م�شارك   4.72.000
�ل�شكر،  ومر�ص  �ملرتفع،  �لدم  �شغط  من  يعانني  �لن�شاء  من  منهم   56%

و�لتدخني لريتفع بينهن خطر �لإ�شابة بالنوبات �لقلبية ب�شكل كبري.
قلبية  بنوبة  �لن�شاء  �إ�شابة  خطر  من  �لتدخني  ز�د  �لدر��شة،  لنتائج  ووفقاً 
بن�شبة بلغت %55 �أكر مقارنة بالرجال، فى حني ز�د �رتفاع �شغط �لدم 
من خطر �لإ�شابة بنوبة قلبية لدى �ملر�أة بن�شبة %83 مقارنة بالرجال.
بالعاد�ت  �لذى غالبا ما يرتبط  �لثاين،  �لنمط  �ل�شكر من  كان مر�ص  كما 
�لغذ�ئية �خلاطئة ومنط �حلياة غري �ل�شحي، له تاأثري �أكر بن�شبة 47% 

على خطر �إ�شابة �لن�شاء بنوبات قلبية مقارنة بالرجال.
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املال والأعمال

»مو��صفات« و»م�صنعي �لأغذية«
تبحثان �لتعاون لدعم �لقت�صاد �لوطني

•• دبي-وام:

و”جمموعة  “مو��شفات”  و�ملقايي�ص  للمو��شفات  �لإمثثثار�ت  هيئة  بحثت 
�لتابعة لغرفة جتارة و�شناعة دبي - فر�ص  �شناعة �لأغذية و�مل�شروبات” - 
�ل�شتري�د  حركة  �ن�شيابية  ت�شهيل  و�آلثثيثثات  �لأغثثذيثثة  �شناعة  قطاع  تنمية 
و�لت�شدير ب�شورة تدعم حركة �لب�شائع و�ل�شلع �لغذ�ئية وتخدم �لقت�شاد 
�لوطني و�أهمية �لتحديث �مل�شتمر للو�ئح و�لأنظمة �لإمار�تية �لتي ت�شمن 
حماية حقوق �مل�شتهلك و�لتاجر. و�أطلع �شعادة عبد �هلل �ملعيني مدير عام 
�شالح عبد �هلل لوتاه  “مو��شفات”  هيئة �لإمثثار�ت للمو��شفات و�ملقايي�ص 
�لتعاون  فثثر�ثثص  �أبثثثرز  على  و�ملثث�ثثشثثروبثثات  �لأغثثذيثثة  �شناعة  جمموعة  رئي�ص 
�مل�شرك ودور �لهيئة يف دعم وتعزيز �ل�شناعة �لوطنية ل�شيما و�أنها تويل 
زيادة �لقدرة �لتناف�شية للمنتجات �لوطنية �أهمية رئي�شة ف�شال عن تطوير 
�لوطنية  �ملنتجات  متيز  ب�شورة  و�ملنتجات  لالأغذية  �لقيا�شية  �ملو��شفات 
عند �ملناف�شة حمليا وخارجيا. و�أعلن �ملعيني �أن �لهيئة �شتنفذ بالتعاون مع 
جمموعة �شناعة �لأغذية و�مل�شروبات ور�شة توعوية وطاولة نقا�ص م�شتديرة 
خالل فعاليات معر�ص “�شيال �ل�شرق �لأو�شط” �ل�شهر �ملقبل يف �لعا�شمة 
�شناعة  قثثطثثاع  يف  و�ملثثورديثثن  �ملنتجني  مقرحات  �إىل  لال�شتماع  �أبثثوظثثبثثي 
�لأغذية و�مل�شروبات وبحث �أف�شل طرق �لتن�شيق و�لتعاون وت�شهيل �لعملية 
�لإنتاجية بهدف �إز�لة �أية معوقات تو�جههم وزيادة حركه �لتبادل �لتجاري 
بني دولة �لإمار�ت و�شركائها �لتجاريني دون �إغفال ملبد�أ حماية �مل�شتهلكني 
من خالل تطوير مو��شفات ولو�ئح فنية حتدد م�شتويات �جلودة �ملقبولة 
وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية. و�أكد �شعادته �أن قطاع �ملو��شفات و�ملقايي�ص 
ملنتجاتنا  ت�شمن  وبثث�ثثشثثورة  م�شتمر�،  تثثطثثور�  ي�شهد  �لإمثثثار�تثثثي  و�جلثثثثودة 
مباديء  �إىل  ��شتناد�  و�لإقليمي  �ملحلي  �لت�شويق  يف  �أكر  �لوطنية حظوظ 
�إيجابية على  �نعكا�شات  له  و�لثثذي  �لهيئة  تركز عليه  �لذي  �ملنتجات  جودة 
قفز�ت  وحتقيق  �مل�شتهلك  وحماية  �لوطني  للمنتج  �لتناف�شية  �لقدرة  رفع 
نوعية يف �حلفاظ على �ل�شالمة �لعامة و�لبيئة ب�شورة تن�شجم مع مبادء 
�لتنمية �مل�شتد�مة. و��شتعر�ص �ملعيني �أبرز �لر�مج و�خلدمات �لتي تقدمها 
�لهيئة يف هذ� �ل�شاأن.. موؤكد� �أن �للتز�م باملو��شفات و�للو�ئح �لفنية يوفر 
للمنتجني �لوطنيني فر�شا جتارية جيدة ويقلل من فر�ص دخول منتجات 
�إىل  �مل�شنعني  تدفع  ب�شورة  �لإمار�تية  للمو��شفات  مطابقة  غري  مناف�شة 

تبني �إجر�ء�ت ت�شحيحية من خالل �للتز�م باملو��شفات �لإمار�تية.

»منتدى �أدنوك �لأول لال�صتثمار« ي�صلط 
�ل�صوء على فر�ض �ل�صر�كات و�ل�صتثمار

•• اأبوظبي-وام:

نظمت �شركة برول �أبوظبي �لوطنية “�أدنوك” �لدورة �لأوىل من “منتدى 
�أع�شاء  مثثن   200 مثثن  �أكثثثر  مب�شاركة  �أبثثوظثثبثثي  يف  لال�شتثمار”  �أدنثثثوك 
�لنوعية  �لنقلة  على  لإطالعهم  وذلثثك  �لعاملي،  و�ل�شتثمار  �ملثثال  جمتمع 
�لتي ت�شهدها �ل�شركة وخططها خللق قيمة �إ�شافية وتنفيذ ��شر�تيجيتها 
نوعية  �شر�كات  �إبثثر�م  فر�ص  �إىل  �إ�شافة  �لذكي،  للنمو   2030 �ملتكاملة 
�أعمالها.  وجو�نب  جمثثالت  خمتلف  ت�شمل  جديدة  م�شركة  و��شتثمار�ت 
وقدم عدد من �أع�شاء �لإد�رة �لعليا يف �أدنوك - خالل �ملنتدى - ملحة عن 
�لأعمال يف  �مل�شتوى لأدنثثوك يف خمتلف جمالت وجو�نب  �لأ�شول عاملية 
�ملالية  �لإد�رة  عمليات  �إىل  �إ�شافة  و�لبروكيماويات،  و�لغاز  �لنفط  قطاع 
�شجل  على  �ل�شوء  �ملنتدى  و�شلط  �ملوؤ�ش�شية.  و�حلوكمة  �ل�شتثمار  و�إد�رة 
مدى  على  �لناجحة  �مل�شركة  و�ل�شتثمار�ت  بال�شر�كات  �حلافل  �أدنثثثوك 
�أكر من 45 عاما، و�لذي تدعمه �ملو�رد �لهيدروكربونية �لغنية و�لأ�شول 
عاملية �مل�شتوى، و�ملرونة و�لقدرة على �لتكيف مع �ملتغري�ت �لتي ي�شهدها 
كمحرك  �حليوي  �أدنثثوك  دور  �لتو�شيحية  �لعرو�ص  �أظهرت  كما  �لقطاع 
رئي�شي للفر�ص و�حللول �ملبتكرة و�خلالقة جلذب �ل�شتثمار�ت �لأجنبية 

و�مل�شاهمة يف تعزيز �لنمو �لقت�شادي يف دولة �لإمار�ت و�أبوظبي.
وقثثثثال مثثعثثايل �لثثدكثثتثثور �ثثشثثلثثطثثان بثثن �أحثثمثثد �جلثثابثثر وزيثثثثر دولثثثثة �لرئي�ص 
�لتنفيذي ل�شركة برول �أبوظبي �لوطنية “ �أدنوك “ وجمموعة �شركاتها 
�لر�شيدة  �لقيادة  روؤيثثثة  مثثع  “متا�شيا   :  - �ملنتدى  مبنا�شبة  ت�شريح  يف   -
�ل�شتثمار�ت  ��شتقطاب  على  �أدنثثثوك  تركز  �ملحلي،  �لقت�شاد  منو  بتعزيز 
�ل�شر�تيجية �لأجنبية �ملبا�شرة وتهيئة �لبيئة �ملالئمة لها. ويقوم منتدى 
�أدنوك �لأول لال�شتثمار بدور حموري يف �إطالع جمتمع �ملال و�ل�شتثمار 
 2030 �ملتكاملة  و��شر�تيجيتها  لل�شركة  �لطموحة  �لروؤية  على  �لعاملي 
وتاأمني و�شول  �لطاقة،  �لذكي يف خمتلف جمالت وجو�نب قطاع  للنمو 
منتجاتها لأ�شو�ق جديدة، و�لدور �لأ�شا�شي �لذي تلعبه �ل�شر�كات �لنوعية 

يف حتقيق هذه �لأهد�ف«.

»طرق �ل�صارقة« تنقل 48 
مليون ر�كب يف 10 �أ�صهر

•• ال�شارقة-وام: 

�لطرق  لهيئة  �لتابع  �جلماعي  �لنقل  �أ�شطول  ر�كثثب  مليون   48 ��شتخدم 
و�ملو��شالت يف �ل�شارقة خالل �لأ�شهر �لث10 �لأوىل من �لعام �جلاري.

وقال عبد�لعزيز حممد �جلرو�ن مدير �لهيئة ل�شوؤون �ملو��شالت �إن 36 
مليونا و270 �ألف ر�كب ��شتخدمو� �أ�شطول مركبات �لأجرة �لعاملة بنظام 
�لإمتياز بالإمارة وهم �أجرة �ل�شارقة “�أجرة �لإمار�ت و�لحتاد و�ملدينة “ 
بعدد رحالت بلغت 25 مليون رحلة.. موؤكد� �أن �لهيئة حتر�ص على تلبية 
معدلت  لأعلى  �لو�شول  ي�شمن  مبا  �لفئات  وجميع  �جلمهور  �حتياجات 
ر�شا عن خدماتنا كما حتر�ص �شمن خطتها �لهادفة للت�شجيع على تعزيز 
كافة  وتوفري  �ل�شائقني  جميع  تدريب  على  �جلماعي  �لنقل  و�شائل  ودعم 

�لدور�ت �لتدريبية �لالزمة لتاأهيلهم للتعامل مع جميع �لفئات.
جتوب  �لتي  �لعامة  �ملثثو��ثثشثثالت  حثثافثثالت  م�شتخدمي  عثثدد  �أن  �إىل  و�أ�ثثشثثار 
ر�كب  �ألثثف  و100  5 ماليني  بلغ  9 خطوط  خثثالل  �ل�شارقة من  مدينة 
ما بني �أول يناير حتى 31 �أكتوبر 2018 فيما بلغت عدد �لرحالت �لتي 
�شهر  و�شهد  �ملذكورة  �لفرة  �ألف رحلة طو�ل   315 بها �حلافالت  قامت 
مار�ص �أعلى معدل لالقبال على ��شتخد�م �حلافالت حيث بلغ عدد �لركاب 

فيه 560 �ألف ر�كب.

�أمل �لقبي�صي ت�صتقبل �لرئي�ض �لتنفيذي ل�صركة هو�وي �ل�صينية
•• اأبوظبي-وام:

عبد  �أمثثثل  �لثثدكثثتثثورة  مثثعثثايل  ��شتقبلت 
�لوطني  �ملجل�ص  رئي�شة  �لقبي�شي  �هلل 
باأبوظبي  �ملثثجثثلثث�ثثص  مثثقثثر  يف  �لحتثثثثثادي 
�لتنفيذي  �لثثرئثثيثث�ثثص  �ثثشثثي  يل  �ثثثشثثثعثثثادة 

ل�شركة هو�وي �ل�شينية يف �لمار�ت.
ومت خثثثالل �لثثلثثقثثاء ��ثثشثثتثثعثثر��ثثص �لثثثدور 
�ملعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  �حليوي 
�ملبتكرة  و�ملثثثبثثثادر�ت  يف دولثثثة �لمثثثثار�ت 
وروؤية  توجيهات  بف�شل  �طلقت  �لتي 
توظيف  �إىل  �لر�مية  �لر�شيدة  �لقيادة 
�لعلوم �لتكنولوجيا �حلديثة و�لطاقات 
�لو�عدة لأبناء �لوطن وفق �أ�ش�ص ر��شخة 
م�شتقبل  لثثر�ثثشثثم  مثثثدرو�ثثثشثثثة  وخثثثطثثثط 
�أف�شل لأجيال �مل�شتقبل وتعزيز مكانة 
�لإمار�ت يف قطاع تكنولوجيا �ملعلومات 
و�لت�شالت و�لعمل على تنظيم ودعم 
و�ل�شناعة  �ملثثعثثرفثثة  قثثطثثاعثثات  وتنمية 
يف �لثثثدولثثثة فثث�ثثشثثال عثثن �لثثتثثطثثور �لذي 
�لعايل  و�لتعليم  �لتعليم  ي�شهده قطاع 

تاأ�شي�شها  مثثنثثذ  �لثثدولثثة  تثثعثثتثثره  �لثثثذي 
�أحد �أهم �ل�شتثمار�ت يف �مل�شتقبل.

�لقبي�شي  �مل  �لدكتورة  و�أكثثدت معايل 
�لعربية  �لمثثثثثار�ت  دولثثثة  لثثثدى  �أن  �إىل 
�ملتحدة روؤية و��شحة جتاه �مل�شتقبل يف 
�أن تكون �لمثثار�ت من �أف�شل 10 دول 
يف �لتميز و�لقدرة �لتناف�شية و�لبتكار 
دول   10 و�أفثث�ثثشثثل  �ملثثجثثالت  جميع  يف 
يف �لثثثثعثثثثامل خثثثثثالل �لثثث�ثثثشثثثنثثثو�ت �لأربثثثثثثع 
�لب�شرية  �لتنمية  موؤ�شر�ت  يف  �لقادمة 

و�مل�شتد�مة.
من جانبه �أ�شاد �شعادة يل �شي بحر�ص 
دولثثة �لإمثثثار�ت على رفثثد قطاع �لعلوم 
بثثثكثثثل مثثثثا هثثثثو حديث  و�لثثتثثكثثنثثولثثوجثثيثثا 
ت�شت�شرف  �لثثتثثي  وب�شيا�شتها  ومبتكر 
م�شري�  �لتعليم  على  وتثثركثثز  �مل�شتقبل 
�ىل �ن �لمثثار�ت من �لدول �لر�ئدة يف 
�لثثدول �لقالئل �لتي  هثثذ� �ملجال ومثثن 
حققت قفز�ت كبرية يف جمال �ل�شتعانة 

بالتقنية يف �ملجالت �لتعليمية.
وقال �إن هناك تعاونا كبري� بني �شركة 

هثثثو�وي وعثثثدد مثثن �جلثثامثثعثثات يف دولة 
�لمثثثثثثار�ت يف جمثثثال تثثثبثثثادل �لثثثزيثثثار�ت 

�لعلمي  �لبحث  يف  و�ملعرفة  و�خلثثر�ت 
و�لبتكار مما ي�شاهم يف �عد�د �لطلبة 

ل�شت�شر�ف �مل�شتقبل وخا�شة يف جمال 
�لذكاء �ل�شطناعي.

 مب�ساركة اأكرث من 100 متحدث من خمتلف دول العامل

قمة �ملعرفة 2018 ت�صت�صيف نخبة من �خلرب�ء و�ملخت�صني
ملناق�صــة دور �ل�صــباب يف بنـــاء م�صــتقبل �قت�صــاد �ملعرفـة

•• دبي – الفجر: 

�لتي   »2018 �ملعرفة  »قمة  ت�شت�شيف 
�آل  ر��ثثشثثد  بثثن  حممد  �شة  موؤ�شَّ تنظمها 
�خلام�شة،  ن�شختها  يف  للمعرفة  مكتوم 
برعاية كرمية من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�ص 
�لثثثدولثثثة رئثثيثث�ثثص جمثثلثث�ثثص �لثثثثثوزر�ء حاكم 
دبي، رعاه �هلل، وبتوجيهات �شمو �ل�شيخ 
�آل مكتوم،  ر��ثثشثثد  بثثن  بثثن حممد  �أحثثمثثد 
�ملتحدثني  مثثن  نخبًة  ثث�ثثشثثة،  �ملثثوؤ�ثثشَّ رئي�ص 
و�ملخت�شني �لدوليني �ملوؤثرين مبختلف 
�أعمالها  �لقمة  وتبد�أ  �ملعرفة.  جمثثالت 
مركز  يف  �ملقبل  دي�شمر  و6   5 يثثومثثي 
دبي �لتجاري �لعاملي حتت �شعار »�ل�شباب 

وم�شتقبل �قت�شاد �ملعرفة«. 
و�أو�شح �شعادة جمال بن حويرب، �ملدير 
�لتنفيذي للموؤ�ش�شة، �أنَّ قائمة متحدثي 
خر�ء  ت�شمُّ   2018 لعام  �ملعرفة  قمة 
�ملعرفة  �قثثتثث�ثثشثثاد  جمثثثثثالت  يف  فثثاعثثلثثني 
�إىل جانب  �لثثثعثثثامل،  �أنثثثحثثثاء  مثثثن جثثمثثيثثع 
ثاقبة  وروؤى  نظرة  ميتلكون  خمت�شني 
�لعربية  بثثاملثثنثثطثثقثثة  �لثث�ثثشثثبثثاب  قثثثطثثثاع  يف 
�إ�شافة  متحدث  كثثلُّ  ل  و�شي�شكِّ و�لثثعثثامل، 
مثثهثثمثثة جلثثلثث�ثثشثثات �لثثقثثمثثة، حثثيثثث ي�شيف 
ثروة من �خلر�ت يف �شتى �ملجالت، �إىل 
جانب طرح ق�ش�ص �لنجاح �مللهمة �أمام 

�أجيال �ل�شباب. 
ويثث�ثثشثثارك �ثثشثثعثثادة جثثمثثال بثثن حثثويثثرب يف 
جانب  �إىل  للقمة  �لفتتاحية  �جلل�شة 
�لإقليمي  �ملثثكثثتثثب  مثثديثثر  وهثثثبثثثي،  مثثثثر�د 
للدول �لعربية يف برنامج �لأمم �ملتحدة 
�لإعالن  �شيتم خاللها  �لإمنثثائثثي، حيث 
�لثثعثثاملثثي لعام  �ملثثعثثرفثثة  عثثن نتائج مثثوؤ�ثثشثثر 
بجائزة  �لثثفثثائثثزيثثن  وتثثثكثثثرمي   ،2018
للمعرفة  مثثكثثتثثوم  �آل  ر��ثثشثثد  بثثن  حمثثمثثد 

وحتدي �لأمية. 
وتثث�ثثشثثتثث�ثثشثثيثثف جثثلثث�ثثشثثة »�لثثث�ثثثشثثثبثثثاب: قثثثادة 
كاًل من  �ملعرفة«،  �قت�شاد  نحو  �لتغيري 
�شمو �لأمرية �شمية بنت �حل�شن، رئي�ص 
�شمية  �لأمثثثثثرية  جثثامثثعثثة  �أمثثثنثثثاء  جمل�ص 
حممد  �لدكتور  ومعايل  للتكنولوجيا، 
�أبثثو رمثثان، وزيثثر �لثقافة ووزيثثر �ل�شباب 
ومعايل  �لها�شمية،  �لأردنثثيثثة  �ململكة  يف 
و�لريا�شة  �ل�شباب  وزيثثر  �شديق،  �شيد 
�ل�شوء على  يف ماليزيا، حيث ي�شلطون 
ملو�كبة  �ل�شباب  مثثهثثار�ت  تطوير  �آلثثيثثات 
حتديات �شوق �لعمل �مل�شتقبلي، ومتكني 

�شباب �ليوم لبناء �قت�شاد �لغد.
فثثيثثمثثا يثثنثثاقثث�ثثص كثثثل مثثثن �ثثشثثعثثادة من�شور 
�لوطني  �ملجل�ص  عثثام  مدير  �ملن�شوري، 
لالإعالم، و�ل�شيخة فوز �ل�شباح، موؤ�ش�ص 
�إىل جانب عبد  هثثاو�ثثص،  كثثر�ود كرييتف 
�إد�رة  جمل�ص  رئثثيثث�ثثص  �ثثشثثالمثثة،  �ملح�شن 

�ل�شحفيني يف  ونقيب  �لأهثثر�م  موؤ�ش�شة 
حممد  كلية  عميد  جابر،  وعلي  م�شر، 
�إم  جمموعة  ومدير  لالإعالم  ر��شد  بن 
�لإعثثالم يف �شناعة  بي �شي، دور و�شائل 
�ملعرفة،  �قت�شاد  يدعم  معريف  حمتوى 
�ثثشثثمثثن جثثلثث�ثثشثثة »�لإعثثثثثثثثالم وتثثثثاأثثثثثريه يف 

�قت�شاد �ملعرفة«. 
�شايزلج،  بوري�ص  �لروفي�شور  وي�شارك 
�قت�شاد  �ثثشثثبثثكثثة  �إد�رة  جمثثلثث�ثثص  رئثثيثث�ثثص 
�ملعرفة، يف جل�شة حتمل عنو�ن »�قت�شاد 
تاريخ  و�حلثثا�ثثشثثر«،  �ملا�شي  بثثني  �ملعرفة 
�قت�شاد �ملعرفة و�شبل حتقيق �لتناف�شية 
�لثثعثثاملثثيثثة عثثر �ل�ثثشثثتثثثثثمثثار يف ر�أ�ثثثثص �ملال 
جل�شة  �لقمة  ت�شت�شيف  فيما  �لب�شري. 
�ملعرفة  بثثثجثثثائثثثزة  لثثلثثفثثائثثزيثثن  نثثقثثا�ثثشثثيثثة 
ع�شو  بينيت،  ديفيد  خاللها  يحاورهم 
بن  حممد  جلائزة  �ل�شت�شارية  �للجنة 

ر��شد �آل مكتوم للمعرفة. 
�لع�شيمي،  مثثنثث�ثثشثثور  مثثثن  كثثثل  ويثث�ثثشثثلثثط 
�لعامة  بالأمانة  �لت�شريعات  �إد�رة  مدير 
للجنة �لعليا للت�شريعات بدبي، وحبيب 
�ملال، �لرئي�ص �لتنفيذي و�ملوؤ�ش�ص ملكتب 
حبيب �ملال و�شركاه، ولودميال يامالوفا، 
�ص و�ل�شريك �لإد�ري ل�شركة »�إت�ص  �ملوؤ�شِّ
�ل�شوء على  بلوكا«  �آنثثد  يامالوفا  �إل  بي 
و�لثثتثث�ثثشثثريثثعثثات يف متكني  �لثثقثثو�نثثني  دور 
�لبيئة  ت�شهم  وكثثيثثف  �ملثثعثثرفثثة،  �قثثتثث�ثثشثثاد 

�قت�شاد  بناء  يف  �ل�شحيحة  �لت�شريعية 
نقا�شية  جل�شة  يف  ويثثتثثحثثدث  �ملثثعثثرفثثة.  
�ملعرفة«  لتمكني  »�لعطاء  عنو�ن  حتمل 
�لتنفيذي  �لرئي�ص  جعفر،  بثثدر  من  كل 
و�لدكتور  للم�شاريع،  �لثثهثثالل  ل�شركة 
�إد�رة  رئثثيثث�ثثص جمثثلثث�ثثص  قثثا�ثثشثثم،  �ثثشثثامثث�ثثص 
�شاهيد،  و�شذى  �لو�شطى،  �آ�شيا  جامعة 
�لثث�ثثشثثريثثك �ملثثوؤ�ثثشثث�ثثص لثث�ثثشثثنثثدوق مثثثثالل، 
�لعطاء  عثثثن حمثثثثثاور  يثثتثثحثثدثثثون  حثثيثثث 
بذكاء، و�إ�شهام فاعلي �خلري يف حتريك 
عثثجثثلثثة �لقثثثتثثث�ثثثشثثثاد.  ويثثنثثاقثث�ثثص كثثثل من 
�لروفي�شور ليف �إدفين�شون، �أ�شتاذ ر�أ�ص 
�ل�شويد،  لوند-  جامعة  يف  �ملعريف  �ملثثال 
و�لثثروفثثيثث�ثثشثثور لثثثور�ن بثثروبثث�ثثشثثت، مدير 
 ،PwC �لثثبثثحثثث و�لثثتثثطثثويثثر يف  وحثثثثدة 
موؤ�ش�ص  �شتور�شون،  جان  و�لروفي�شور 
�شركة )RESTING( لال�شت�شار�ت، 
م�شتقبل  حتثثديثثد  يف  �ملثثثوؤثثثثرة  �لثثعثثو�مثثل 
�لثث�ثثشثثخثثمثثة يف  �لثثبثثيثثانثثات  �ملثثعثثرفثثة، ودور 
ذلك، �شمن جل�شة نقا�شية حتمل عنو�ن 

»��شت�شر�ف م�شتقبل �ملعرفة«. 
�ل�شام�شي،  خليفة  من  كل  ي�شارك  فيما 
لال�شر�تيجية  �لثثتثثنثثفثثيثثذي  �لثثرئثثيثث�ثثص 
)�ت�شالت(،  يف  �ملثثوؤ�ثثشثث�ثثشثثيثثة  و�حلثثوكثثمثثة 
�ملنتدب  �لثثعثث�ثثشثثو  جثثثالثثثبثثثني،  و�ثثثشثثثاميثثثون 
ملجل�ص �لتنمية �لقت�شادية يف �لبحرين، 
�لرقمي  »�لقت�شاد  بجل�شة حتت عنو�ن 

•• ال�شارقة-الفجر:

�لإ�شالمي،  �لثث�ثثشثثارقثثة  مثث�ثثشثثرف  �فثثتثثتثثح 
فرعه �جلديد يف منطقة �أ�شتاذ هز�ع بن 
�لفرع  و�لثثذي يعد  �لعني،  ز�يثثد مبدينة 
�لثاين له يف �لعني، و�لر�بع و�لثالثني 
�لعربية  �لإمثثثثثار�ت  دولثثثة  م�شتوى  على 
رئي�ص  عثثلثثو�ن،  �أبثثو  نبيل  وقثثام  �ملتحدة. 
لالأفر�د  �مل�شرفية  �خلدمات  جمموعة 
يف م�شرف �ل�شارقة �لإ�شالمي، بافتتاح 
كبار  من  عثثدد  بح�شور  �جلديد،  �لفرع 
يف  �ل�شخ�شيات  وكثثبثثار  �مل�شرف  عمالء 

مدينة �لعني. 
“ي�شعدنا �فتتاح  �أبو علو�ن:  وقال نبيل 
�لعني، و�لر�بع  �لثاين يف مدينة  فرعنا 
و�لثالثني على م�شتوى دولة �لإمار�ت، 
و�لذي يتيح لنا خدمة �شر�ئح �أكر من 
�لعمالء، �لأفر�د و�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات، 
وو��شعة  متنوعة  جمموعة  تقدمي  عر 

مع  �ملتو�فقة  �مل�شرفية  �خلثثدمثثات  مثثن 
�لإ�ثثشثثالمثثيثثة، ويثثعثثمثثل �لفرع  �لثث�ثثشثثريثثعثثة 
�شباحاً  �لتا�شعة  �ل�شاعه  مثثن  �جلثثديثثد 
��شتمر�ر�ً  م�شاًء  �لتا�شعة  �ل�شاعة  �إىل 
فروع  توفري  يف  �مل�شرف  ل�شر�تيجية 
تثثخثثدم �لثثعثثمثثالء لثثفثثر�ت عثثمثثل متثثتثثد لث 
بهدف  وذلثثثثثك  مثثتثثو��ثثشثثلثثة،  �ثثشثثاعثثة   12
�لت�شهيل على عمالء �مل�شرف يف مدينة 
�مل�شرف  زيثثثثارة  مثثن  ومتكينهم  �لثثعثثني، 
�لطويلة  �لثثقثثائثثمثثة  مثثثن  و�ل�ثثثشثثثتثثثفثثثادة 
�ملثثنثثا�ثثشثثبثثة لهم،  �لأوقثثثثثثثات  خلثثدمثثاتثثه يف 

وطو�ل �شتة �أيام �أ�شبوعياً«.
و�أكثثثثثثثثثد رئثثثيثثث�ثثثص جمثثثمثثثوعثثثة �خلثثثثدمثثثثات 
�مل�شرف  �إد�رة  �أن  لثثثالأفثثثر�د  �مل�شرفية 
و�ختيار  �نثثتثثقثثاء  عثثلثثى  حثثريثث�ثثشثثة  كثثانثثت 
موقع متميز للفرع �جلديد يف م�شروع 
و�أحثثثثدث  �أهثثثثم  �أحثثثثد  �شكوير”  “�لعني 
�شمن  �لريا�شي،  �لعني  نثثادي  م�شاريع 
حميط ��ثثشثثتثثاد هثثثز�ع بثثن ز�يثثثد مبنطقة 

�لطوية، و�لتي تعد من �ملناطق �ل�شكنية 
�لر�قية يف مدينة �لعني �لتي تقع فيها 
و�لهيئات  �لثثثوز�ر�ت  من  �لعديد  مقر�ت 
�إليها  �لثثثو�ثثثشثثثول  وميثثثكثثثن  �حلثثثكثثثومثثثيثثثة، 
�ملدينة،  �أنثثثحثثثاء  بثث�ثثشثثهثثولثثة مثثن خمثثتثثلثثف 
كما يوفر �لفرع �جلديد مو�قف خا�شة 

بعمالء ومرتادي �لفرع.
�ل�شارقة  �أن م�شرف  عثثلثثو�ن  �أبثثو  و�أ�ثثشثثار 
تعزيز  �إىل  د�ئثثثمثثثاً  يثثتثثطثثلثثع  �لإ�ثثثشثثثالمثثثي 
�لتنمية  مثثثث�ثثثثشثثثثرية  يف  مثثث�ثثثشثثثاهثثثمثثثتثثثه 
لتطلعات  و�ل�ثثشثثتثثجثثابثثة  �لقثثتثث�ثثشثثاديثثة، 
عثثثمثثثالئثثثه �لثثثر�غثثثبثثثني بثثثاحلثثث�ثثثشثثثول على 
تلبي  مثثثتثثثمثثثيثثثزة  مثثث�ثثثشثثثرفثثثيثثثة  خثثثثثدمثثثثثات 
�ل�شخ�شية  �ملثثثجثثثالت  يف  �حثثتثثيثثاجثثاتثثهثثم 
ويف قثثطثثاعثثات �لأعثثثمثثثال �ملثثخثثتثثلثثفثثة، مع 
�لفروع،  تقدمها  �لثثتثثي  �خلثثدمثثات  دعثثم 
مبثثجثثمثثوعثثة مثثثثن �لثثثقثثثنثثثو�ت و�لأجثثثثهثثثثزة 
�لإلكرونية و�لذكية �ملتاحة على مد�ر 

�ل�شاعة وطو�ل �أيام �لأ�شبوع.

و�لقت�شاد �ملعريف: تناف�ص �أم تكامل«؟ 
من جهة �أخرى ي�شارك كل من �لدكتور 
مثثديثثر مكتبة دبي  �لثثفثثتثثاح،  عثثبثثد  خثثالثثد 
�لرقمية، و�شعود �ل�شالحي، �ملدير �لعام 
و�لدكتور  �لرقمية،  �ل�شعودية  للمكتبة 
عبد �هلل �حلفيتي، مدير مكتبة جامعة 
خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا يف �أبوظبي، 
موؤ�ش�ص  كلومفا�ص،  ديتليف  و�لثثدكثثتثثور 
»�ملكتبات  جل�شة  يف  ديبو�شي�ص،  �شركة 
�ملعرفة«،  �قت�شاد  وم�شتقبل  �لرقمية 
يف  �لرقمية  �ملكتبات  دور  تناق�ص  و�لتي 

�شناعة �مل�شتقبل. 
�أهمية  ملناق�شة  خم�ش�شة  جل�شة  ويف 
موؤ�شر �ملعرفة �لعاملي يف بناء جمتمعات 
�ملعرفة، ي�شتعر�ص �لدكتور هاين تركي، 
مدير م�شروع �ملعرفة �لعربي �أبرز نتائج 
تقلي�ص  و�ثثشثثبثثل   ،2018 لثثعثثام  �ملثثوؤ�ثثشثثر 

�لفجوة �ملعرفية يف �ملنطقة �لعربية. 
ر�ئد  من  كل  ي�شارك  �أخثثرى  ناحية  من 
�شفدي، كبري �مل�شت�شارين �لقت�شاديني 
بدبي،  �لقثثتثث�ثثشثثاديثثة  �لتنمية  د�ئثثثثرة  يف 
�إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �شايزلج،  وبوري�ص 
جرينفيلد،  و�آدم  �ملعرفة،  �قت�شاد  �شبكة 
يف   Urbanscale �ثثشثثركثثة  مثثوؤ�ثثشثث�ثثص 
�ملعرفة  »�قت�شاد  تتناول  نقا�شية  جل�شة 
�ملعرفية  و�لتناف�شية  �مل�شتقبل«  مدن  يف 

بني مدن �مل�شتقبل. 

م�صرف �ل�صارقة �لإ�صالمي يفتتح فرعه �جلديد يف مدينة �لعني
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املال والأعمال

كهرباء ومياه دبي تر�صي عقد تنفيذ م�صروع 
خطوط مياه بتكلفة 118 مليون درهم

•• دبي -وام:

ومتديد  توريد  م�شروع  عقد  تر�شية  عن  دبثثي  ومياه  كهرباء  هيئه  �أعلنت 
وتد�شني �شبكات نقل مياه رئي�شية باأقطار تر�وح بني 600 �إىل 1200 
ملم وباأطو�ل �إجمالية ت�شل �ىل 26.5 كيلومر�ً وبتكلفة �إجمالية ت�شل 
كميات  لثثزيثثادة  دبثثي  �إمثثثارة  يف  متعددة  مناطق  درهثثم يف  مليون   118 �إىل 

�لتدفق �ملائي لتلبية �لنمو �ملت�شارع على �ملياه.
�لتنفيذي  �لرئي�ص  �ملثثنثثتثثدب  �لع�شو  �لثثطثثايثثر  حممد  �شعيد  �ثثشثثعثثادة  وذكثثثر 
تر�شية  �ن  دبثثي  ومثثيثثاه  كهرباء  لهيئة 
��شر�تيجيت  مثثع  تثثتثثو�فثثق  �ملثث�ثثشثثروع 
لتلبية  �لطموحة  وخططها  �لهيئة 
�حثثتثثيثثاجثثات �لثثتثثنثثمثثيثثة �لثث�ثثشثثامثثلثثة من 
وحتقيق  و�ملثثيثثاه  �لكهربائية  �لطاقة 
تطلعات �ملتعاملني وفق �أعلى معايري 

�لتو�فرية و�لعتمادية و�لكفاءة.
وي�شتمل �مل�شروع على متديد �أنابيب 
�لزجاج  مثثن  �لرئي�شية  �ملثثيثثاه  لنقل 
�ملقوى بقطر 1200 ملم و�لأعمال 
متعددة  مناطق  لربط  بها  �ملرتبطة 
ت�شمل خز�ن �ملياه يف منطقة �لنخايل 
مثثثثرور�ً بثثثثدو�ر �لثثعثثويثثر وو�ثثثشثثثوًل �إىل 
متديد  يت�شمن  كثثمثثا  حثثتثثا..  طثثريثثق 
�ملحي�شنة ومن  600 ملم يف منطقة  �لرئي�شية بقطر  �ملياه  �أنابيب لنقل 
منطقة �آبار �ملياه يف منطقة �ملرغم �إىل طريق دبي �لعني وذلك لرفع قدرة 
تدفق �ملياه وتوفري �لإحتياجات �ملتز�يدة من �ملياه �ىل �مل�شاريع �لتطويرية 

يف تلك �ملناطق.
كما يت�شمن �مل�شروع عدة مو�قع لعمليات تو�شيل فيما بني خطوط �لنقل 
��شتمر�رية  و�شمان  �ملائي  �لتدفق  كميات  رفثثع  �أجثثل  من  وذلثثك  �لرئي�شية 
و�شول �ملياه ورفع �ل�شغط يف �ل�شبكة ملو�كبة �لطلب �ملتز�يد على �ملياه يف 
تلك �ملناطق ح�شب �لتخطيط �ملعتمد، و�ملدة �لالزمة لتنفيذ �مل�شروع وذلك 

وفق �لرنامج �ملخطط له م�شبقاً و�لتي هي 30 �شهر�ً.

�صوق �ملز�رعني �ملحليني يف 
»ديرفيلدز مول «ي�صهد �إقباًل كبريً� 

•• اأبوظبي-الفجر: 

“ يف منطقة  مثثول  “ ديرفيلدز  �ملحليني يف مركز  �ملثثز�رعثثني  �شوق  ي�شهد 
�لباهية بابوظبي �لذي يقام حاليا مببادرٍة من بلدية �أبوظبي، وبالتعاون 
و�ملت�شوقني  �لثثزو�ر  من  �إقباًل كبري�ً  باأبوظبي،  �ملز�رعني  مع مركز خدمة 

�لذين �بهرتهم جودة �لإنتاج �ملحلي من �خل�شار و�لفو�كه.
ويثثعثثر�ثثص يف هثثثذ� �لثث�ثثشثثوق �أكثثثر مثثن 20 خثثيثثمثثة، �نثثتثثاج مثثز�رعثثي ومنتجي 
�لر�ئعة  �لعرو�ص  من  �لعديد  �لعائالت  منحو�  �لذين  �ملحليني،  �أبوظبي 

على �خل�شرو�ت و�لفاكهة و�لدو�جن.
عالية  باملنتجات  �عجابهم  عثثن  و�ملقيمني  �ملو�طنني  مثثن  �لعديد  و�عثثثرب 

�جلودة، يف هذ� �ل�شوق �لذي يقام للمرة �لأوىل يف مركز ديرفيلدز مول.
وتهدف هذه �لفعالية �ملجتمعية �إىل دعم �ملز�رعني �ملحليني، ومنح �لعمالء 
جتربة  عر  �لطازجة،  �لزر�عية  �ملنتجات  �أجثثود  على  للح�شول  �لفر�شة 

ت�شوق فريدة من نوعها.
وقال �ل�شيد ماثيو ريه، مديرة �إد�رة �لأ�شول لدى ديرفيلدز مول “ي�شكل 
� ل�شوق من�شة فريدة من نوعها، تتيح للمز�رعني عر�ص منتجاتهم  هذ� 
�ملحلية ذ�ت �جلودة �لعالية، وت�شجع منط �حلياة �ل�شحي؛ بالإ�شافة �إىل 

كونها فعالية متكاملة ممتعة لكافة �أفر�د �لعائلة«.
�أ�ثثشثثبثثوع من  كثثل  �أبثثو�بثثه يف ديرفيلدز مثثول يف نهاية  �ملثثز�رعثثني  �ثثشثثوق  يفتح 
 30 حتى  وي�شتمر  لياًل،   10:00 �ل�شاعة  وحتى  ع�شًر�   4:00 �ل�شاعة 

مار�ص 2019. 

تن�سيق الربامج التوعوية والفعاليات امل�سرتكة

»�قت�صادية دبي« و »موؤ�ص�صة دبي لرعاية �لن�صاء و�لأطفال« توقعان �تفاقية تعاون لدعم �ملبادر�ت �ملجتمعية
•• دبي-الفجر: 

�لتنمية �لقت�شادية يف دبي  وقعت د�ئرة 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة دبي لرعاية �لن�شاء 
و�لأطفال، �تفاقية تعاون تهدف �إىل دعم 
يخ�ص  فيما  �ملجتمعية  �ملبادر�ت  وتعزيز 
�لتفاقية  وتثثنثث�ثثص  و�لأطثثثثفثثثثال،  �لثثنثث�ثثشثثاء 
�ملعلومات  بتبادل  تقوم �جلهتني  �أن  على 
�حلالت  �إىل  �لو�شول  لغر�ص  و�لبيانات 
للن�شاء  �ملثثثوجثثثهثثثة  خثثا�ثثشثثة  �لنثثث�ثثثشثثثانثثثيثثثة، 
يف  �مل�شرك  �لتعاون  وكذلك  و�لأطثثفثثال، 
و�ملبادر�ت  بثثالأنثث�ثثشثثطثثة  �لثثتثثعثثريثثف  جمثثثال 
من  �ملوؤ�ش�شة  بها  تثثقثثوم  �لثثتثثي  �لن�شانية 
و�ملعار�ص  �لفعاليات  يف  �مل�شاركة  خثثالل 
�ملحلية و�لدولية �لتي يعقدها �لطرفني. 
�إطثثثثثار حر�ص  وتثثثاأتثثثي هثثثثذه �خلثثثطثثثوة يف 
�قت�شادية دبي على تنمية ح�ص �مل�شوؤولية 
�شر�ئح  ق�شايا  خمتلف  ودعثثم  �ملجتمعية 

�ملجتمع. 
وقام بتوقيع �لتفاقية �لتي جرت يف مقر 
كل من:  �لأعمال،  بقرية  دبي  �قت�شادية 
�ثثشثثعثثادة عثثلثثي �إبثثر�هثثيثثم، نثثائثثب مثثديثثر عام 
�لب�شطي،  �قت�شادية دبي، و�شعادة عفر�ء 
�لن�شاء  لرعاية  دبثثي  موؤ�ش�شة  عثثام  مدير 
و�لأطثثفثثال، وكثثان ذلثثك بح�شور عثثدد من 
لكال  �لتنفيذيني  و�ملثثثثثدر�ء  �ملثث�ثثشثثوؤولثثني  

�جلهتني. 
�ملثثنثثا�ثثشثثبثثة، قثثالثثت �ثثشثثعثثادة عفر�ء  وبثثثهثثثذه 
�لب�شطي، مدير عام موؤ�ش�شة دبي لرعاية 
تثمن  �ملثثوؤ�ثثشثث�ثثشثثة  �أن  و�لأطثثثثفثثثثال  �لثثنثث�ثثشثثاء 
يف  �لبارز  ودورهثثا  دبي  �قت�شادية  �إهتمام 

دعم خمتلف �لق�شايا �ملجتمعية، وهو ما 
يعك�شه توقيع هذه �لإتفاقية بني �ملوؤ�ش�شة 
�ملوؤ�ش�شة  �أن  و�أ�ثثشثثافثثت  دبثثي.  و�قت�شادية 
�لإتفاقية  هثثثثذه  تثثوقثثيثثع  بثثثثثاأن  ثثثقثثة  عثثلثثى 
من  �لعديد  معاناة  تخفيف  يف  �شي�شاهم 
�ثثشثثحثثايثثا �لثثعثثنثثف و�لإجتثثثثثثار بثثالثثبثث�ثثشثثر من 
خالل دعمهم ماديا ونف�شيا، يف ظل وجود 
�لعديد من �حلالت �لتي تلجاأ للموؤ�ش�شة 

وحتتاج للم�شاعدة �لعاجلة.
وبهذه �ملنا�شبة، قال �شعادة علي �إبر�هيم: 
ما  كل  دعثثم  �إىل  دبثثي  �قت�شادية  “تهدف 
تعتر  �إذ  و�لطفل،  و�ملثثر�أة  �لأ�شرة  يخدم 
و�حثثثثثدة مثثثن �أهثثثثم �لثثقثث�ثثشثثايثثا �لثثتثثي مت�ص 
��ثثشثثر�تثثيثثجثثيثثة حكومة  �ملثثجثثتثثمثثع وحتثثقثثق 
دولة �لمار�ت حول �مل�شوؤولية �ملجتمعية، 

ويثثثثاأتثثثثي ذلثثثثك مثثثن خثثثثالل �لثثتثثنثث�ثثشثثيثثق مع 
و�خلا�شة،  �حلكومية  �جلثثهثثات  خمتلف 
و�لهيئات �ملعنية بدعم �ملبادر�ت �لإن�شانية 
على  دبثثي  �قت�شادية  �شتعمل  و�خلثثرييثثة. 
تثثقثثدمي �لثثدعثثم �ملثثثادي و �ملثثعثثنثثوي بغر�ص 
بح�شب  و�لأطثثثثثفثثثثثال  �لثثنثث�ثثشثثاء  مثث�ثثشثثاعثثدة 

�حلالت و�لحتياجات �ملطلوبة«.
مع  �لتعاون  “ ي�شرنا  �إبر�هيم:  و�أ�ثثشثثاف 
و�لأطفال  �لن�شاء  لرعاية  دبثثي  موؤ�ش�شة 
نثثظثثر�ً لثثدورهثثم �لثثر�ئثثد يف دعثثثم خمتلف 
وعليه  بثثثثاملثثثثر�أة،  �لثث�ثثشثثلثثة  ذ�ت  �لثثقثث�ثثشثثايثثا 
جانب  �إىل  �لثثدعثثم،  تقدمي  على  �شنعمل 
يف  �ملجتمعية  �ملثث�ثثشثثوؤولثثيثثة  �أهثثمثثيثثة  تعميم 
جمتمع  مثثن  و�شركائنا  �خلثثا�ثثص  �لقطاع 
�ملقبلة  �ملرحلة  �شت�شهد  حيث  �لأعثثمثثال، 

تنظيم جمموعة من �لر�مج �لتثقيفية 
و�ملثثث�ثثثشثثثاركثثثة يف �لثثثفثثثعثثثالثثثيثثثات و�ملثثثعثثثار�ثثثص 
�لتن�شيق  جثثانثثب  �إىل  و�لثثدولثثيثثة،  �ملحلية 
وحما�شر�ت  تثثدريثثبثثيثثة  دور�ت  وتثثنثثظثثيثثم 
ر�شالة  تعميم  بهدف  م�شركة،  توعوية 
�لعمل  ثقافة  تر�شيخ  يف  �لمثثثثار�ت  دولثثة 

�لن�شاين«.
ونوه �إبر�هيم على �أن ت�شافر �جلهود بني 
بدعم  �ملعنية  و�جلثثهثثات  دبثثي  �قت�شادية 
تر�شيخ  يف  ي�شاهم  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
و�لإن�شانية،  �خلثثرييثثة  و�ملثثبثثادئ  �ملفاهيم 
دور  لها  �ل�شر�كات  هثثذه  مثل  �أن  مثثوؤكثثد�ً 
�أكثثثثر فثثاعثثلثثيثثة، و�نثثعثثكثثا�ثثص �أكثثثثر يف دعم 
و�لو�شول  و�ملجتمعي  �لإن�شاين  �جلانب 
ذلك  كثثان  �ثثشثثو�ًء  �مل�شتحقة  �لثثفثثئثثات  على 

على �ل�شعيد �ملحلي �أو �لدويل.
�لأفردي،  مثثرمي  قالت  ذ�تثثه،  �ل�شياق  ويف 
يف  �حلثثثكثثثومثثثي  �لتثثثث�ثثثثشثثثثال  �إد�رة  مثثثديثثثر 
متكني  ملف  “يت�شدر  دبثثثي:  �قت�شادية 
�ملجتمعية،  �ملثث�ثثشثثوؤولثثيثثة  �أولثثثويثثثات  �ملثثثثثر�أة 
�ل�شمو  �شاحب  مقولة  بثثذلثثك  مثثوؤكثثديثثن 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
رئثثيثث�ثثص �لثثثدولثثثة رئثثيثث�ثثص جمثثلثث�ثثص �لثثثثوزر�ء 
حاكم دبي، “نحن ل منكن �ملثثر�أة.. نحن 
منكن �ملجتمع باملر�أة”، ومن هذ� �ملنطلق 
و�ملبادر�ت  �ملثث�ثثشثثاريثثع  كثثافثثة  بثثر�ثثشثثد  نثثقثثوم 
�ملثثجثثتثثمثثعثثيثثة �لثثثتثثثي حتثثثتثثثاج �لثثثدعثثثم وعلى 
لرعاية  دبثثي  موؤ�ش�شة  �إحتياجات  ر�أ�شها 
�لن�شاء و�لأطفال، نظر�ً لدورهم �حليوي 

يف �ملجتمع«. 

بهدف تعزيز ح�سوره يف اإمارة دبي

»�مل�صرف« يفتتح مركزً� لالأعمال يف �صارع �ل�صيخ ز�يد 
•• دبي – د.حممود علياء:

لال�شتثمار  �لثثعثثربثثي  �ملثث�ثثشثثرف  �حثثتثثفثثل 
و�لتجارة �خلارجية “�مل�شرف” بافتتاح 
�ل�شيخ  �شارع  يف  �جلديد  �لأعمال  مركز 
ز�يد باإمارة دبي. جرت مر��شم �لفتتاح 
�مل�شرف  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  بح�شور 
�لإد�رة  جمثثلثث�ثثص  �عثثث�ثثثشثثثاء  مثثثثن  وعثثثثثثدد 
وعدد�ً  وم�شرفية  �قت�شادية  وفعاليات 
�لتنفيذيني  و�ملثثثدر�ء  �لعمالء  كبار  مثثن 
يف �مل�شرف. وتخلل �حلفل تكرمي خا�ص 
تقدير�ً  �لثثطثثايثثر  حثثمثثيثثد  �أحثثثمثثثد  ملثثعثثايل 
جلهوده �لبناءة ودوره �ملتميز يف تاأ�شي�ص 
لال�شتثمار  �لثثعثثربثثي  �ملثث�ثثشثثرف  و�إطثثثثالق 

و�لتجارة �خلارجية.
�ملثثركثثز �جلثثديثثد يف موقع حيوي يف  يقع 
�شارع �ل�شيخ ز�يد ويغطي م�شاحة متتد 
قثثثدم مثثربثثع ويثث�ثثشثثرف على  عثثلثثى ٢5000 
�لثثثكثثثو�در �ملهنية  �إد�رتثثثثثثه جمثثمثثوعثثة مثثن 
و��شعة  تتمتع بخر�ت  �لتي  �ملتخ�ش�شة 
�لتجارية  �مل�شرفية  �خلدمات  جمال  يف 
�لتقنيات  بثثثثاأحثثثثدث  جتثثثهثثثيثثثزه  مت  وقثثثثثد 
�جتماعات  غثثرف  جثثانثثب  �إىل  �مل�شرفية 
�خلا�شة  �لفعاليات  ل�شت�شافة  ومر�فق 
بالعمالء. يقدم �ملركز جمموعة متكاملة 
�مل�شرفية  و�حلثثثثثلثثثثثول  �خلثثثثثدمثثثثثات  مثثثثن 
و�لتي  �ملبتكرة  و�لإ�شالمية  �لتقليدية 
تثثلثثبثثي كثثافثثة �حثثتثثيثثاجثثات عثثمثثالء �لبنك 

وت�شاعدهم على حتقيق طموحاتهم.

�لأعمال  مركز  �فتتاح  على  تعليقه  ويف 
�لرئي�ص  كثثلثثد�ري  في�شل  قثثثال  �جلثثديثثد 
�لقطاع  �إن   “ لثثلثثمثث�ثثشثثرف:  �لثثتثثنثثفثثيثثذي 
�أ�ثثشثثا�ثثشثثيثثة للنمو  �لثثتثثجثثاري يثثعثثد ركثثثيثثثزة 

�لقت�شادي يف �لمار�ت وركن �أ�شا�شي يف 
وهو  ننتهجها  �لتي  �لنمو  ��شر�تيجية 
ما يدفعنا ملو��شلة �لعمل ب�شكل متو��شل 
للحفاظ على �ملكانة �لرفيعة �لتي �حتلها 

و�أ�شاف  �لقطاع«.  هذ�  خلدمة  �مل�شرف 
قائال: “�ننا م�شتمرون يف �ل�شتثمار يف 
كل ما من �شاأنه حت�شني جتربة عمالئنا 
و�خلدمات  �ملنتجات  وتطوير  �مل�شرفية 

مل�شاعدتهم  لثثعثثمثثالئثثنثثا  نثثقثثدمثثهثثا  �لثثثتثثثي 
�ملالية  ومثثثو�ردهثثثم  �أعثثمثثالثثهثثم  �إد�رة  على 
ب�شكل فعال. ياأتي �فتتاح �ملركز �جلديد 
لثثثيثثثرجثثثم خثثثطثثثط �ملثثث�ثثثشثثثرف �لثثثر�مثثثيثثثة 
�ملوؤثرة  �ملثثنثثاطثثق  يف  تثثو�جثثده  تعزيز  �إىل 
�قت�شادياً ويوؤكد �لتز�منا جتاه �لعمالء 
مع  تتما�شى  م�شرفية  جتربة  بتقدمي 

�أف�شل �ملعايري �لعاملية«. 
رئي�ص  �شارلز دوغال�ص،  قال  من جانبه 
قطاع �لأعمال يف �ملركز: “يهدف �ملركز 
بثثاأ�ثثشثثلثثوب ع�شري  �لثثثذي �شمم  �جلثثديثثد 
وجثثثهثثثز بثثثثاأحثثثثدث �لثثتثثقثثنثثيثثات و�لأجثثثثهثثثثزة 
ت�شاهى  ل  خثثدمثثة  تثثوفثثري  �إىل  �لثثذكثثيثثة 
�مل�شرف  لعمالء  �ملركز  يوفر  للعمالء. 
جميع  و�لثثثث�ثثثثشثثثثركثثثثات  �ملثثثوؤ�ثثثشثثث�ثثثشثثثات  مثثثثن 
�حتياجاتهم �مل�شرفية حتت �شقف و�حد 
حيث يحظى عمالء هاتني �ل�شريحتني 
خالل  مثثن  �مل�شرفية  �خلثثدمثثات  بثثاأرقثثى 
على  �مل�شرفية  �لثثثكثثثو�در  مثثن  جمثثمثثوعثثة 
درجة عالية من �لكفاءة وذلك يف �أجو�ء 
هادئة يتجلى فيها �لإح�شا�ص بالرفاهية 
و�لر�حة«. و�جلدير بالذكر �ن �مل�شرف 
�حللول  مثثن  متكاملة  جمثثمثثوعثثة  يثثقثثدم 
�ملتو�فقة  �أو  �لتقليدية  �شو�ء  �مل�شرفية 
مثثع �لثث�ثثشثثريثثعثثة �لإ�ثثشثثالمثثيثثة، حثثيثثث يتيح 
خيار�ت متنوعة من باقات ح�شابات �لتي 
من  �لثثعثثمثثالء  �حثثتثثيثثاجثثات  خمتلف  تلبي 
جمموعة  �إىل  �إ�شافة  �لتجاري  �لقطاع 

و��شعة من حلول �لتمويل لالأعمال.

�ملن�صوري ير�أ�ض �جتماع �للجنة �لوطنية ملنظمة �لتجارة �لعاملية
•• اأبوظبي-وام:

تر�أ�ص معايل �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري وزير �لقت�شاد 
�لجتماع �لتا�شع للجنة �لوطنية ملنظمة �لتجارة �لعاملية 
وكيل  �ثثشثثالثثح  �آل  �هلل  عثثبثثد  �ثثشثثعثثادة  عثثقثثد بح�شور  �لثثثذي 
�لوز�رة ل�شوؤون �لتجارة �خلارجية و�شعادة جمعة حممد 
�لكيت �لوكيل �مل�شاعد لقطاع �شوؤون �لتجارة �خلارجية 
و�شعادة عبد �هلل �شلطان �لفن �ل�شام�شي �لوكيل �مل�شاعد 
لقطاع �ملعاجلات �لتجارية و�شلطان دروي�ص مدير �إد�رة 
بالوز�رة  �لعاملية  �لتجارة  ومنظمة  �لتجارية  �ملفاو�شات 
�لحتادية  �جلهات  ممثلي  وح�شور  م�شاركة  جانب  �إىل 

و�ملحلية �ملعنية بهذ� �جلانب و�لأع�شاء يف �للجنة.
�لق�شايا  تناولت  بنود�  �للجنة  �أعثثمثثال  جثثدول  وت�شمن 
مثل  �لثثعثثاملثثيثثة  �لثثتثثجثثارة  مبنظمة  �ملتعلقة  و�ملثث�ثثشثثتثثجثثد�ت 
م�شاألة �إ�شالح منظمة �لتجارة �لعاملية و�آخر �لتطور�ت 
�لتجارة  تي�شري  لتفاقية  �لإمثثثثار�ت  دولثثة  تطبيق  حثثول 
نطاق  يف  �ل�شتثمار  لتي�شري  �تفاقية  �إنثث�ثثشثثاء  ومثثبثثادرة 
منظمة �لتجارة �لعاملية و�ملبادر�ت ب�شاأن تنظيم �لتجارة 
�ملقدمة  و�ملقرحات  �لدويل  �ل�شعيد  على  �لإلكرونية 

من �لدول �لأع�شاء يف هذ� �ل�شاأن.
كثثمثثا تثثنثثاولثثت خمثثرجثثات �ملثثنثثتثثدى رفثثيثثع �ملثث�ثثشثثتثثوى ب�شاأن 
�لتنمية و�لذي  �أجل  بالتجارة و�ل�شتثمار من  �لنهو�ص 

عثثقثثد يف مثثديثثنثثة �أ�ثثشثثتثثانثثا عثثا�ثثشثثمثثة كثثاز�خثث�ثثشثثتثثان خالل 
�شبتمر �ملا�شي ومتابعة تقارير �جتماعات �لفرق �لفنية 
�لعاملية  �لتجارة  ملنظمة  �لوطنية  �للجنة  عثثن  �ملنبثقة 
و�لوقاية  �لإغثثثر�ق  مكافحة  ق�شايا  يف  �لتطور�ت  و�آخثثر 

�لتجارية.
�لظروف  �إىل   - �لوزير - خالل �لجتماع  و�أ�شار معايل 
�لعاملية  �لثثتثثجثثارة  منظمة  تثثو�جثثهثثهثثا  �لثثتثثي  و�لثثتثثحثثديثثات 
بع�ص  وتوجهات  �لدولية  �لقت�شادية  �لأو�ثثشثثاع  نتيجة 
�لقثثتثث�ثثشثثاد�ت �لثثكثثرى لتثثخثثاذ �إجثثثثثثر�ء�ت حثثمثثائثثيثثة وما 
�لتجاري  �لنظام  تهدد  باتت  خطو�ت  من  عنه  �أ�شفرت 
�لثثتثثجثثارة �لدولية  �ملثثتثثعثثدد �لأطثثثثثر�ف وتثثثوؤثثثثر يف حثثركثثة 
وتفر�ص �ملزيد من �لتحديات للدول �ملتقدمة و�لنامية 

على حد �ل�شو�ء.
�ل�شدد يدعم  �لدولة يف هذ�  �أن موقف  و�أو�شح معاليه 
�جلهود �لر�مية �إىل تعزيز �ل�شتقر�ر �لقت�شادي �لعاملي 
ومر�عاة حتقيق �ملنافع �ملتبادلة و�للتز�م مببادئ �لنظام 
�لتجاري �ملتعدد �لأطر�ف �لقائم على قو�عد ومرتكز�ت 
رئي�شي  مكون  �خلارجية  �لتجارة  و�أن  خا�شة  �ل�شفافية 
من مكونات �لنمو �لقت�شادي للدولة ولذ� فاإن �لدولة 
�لر�مية  كافة  �لدولية  و�لدعو�ت  �جلهود  بدعم  معنية 
�إىل �إ�شالح منظمة �لتجارة �لعاملية بال�شكل �لذي يخدم 
م�شاحلها وم�شالح �لدول �لأع�شاء ويعزز من ممكنات 

على  و�ل�شلع  �لب�شائع  مرور  و�ن�شيابية  �لتجارة  تي�شري 
�ل�شعيد �لعاملي. ومت ت�شليط �ل�شوء - خالل �لجتماع 
�أهثثمثثيثثة مثثو�ثثشثثوع �لثثتثثجثثارة �لإلثثكثثرونثثيثثة يف �إطار  - على 

منظمة �لتجارة �لعاملية .
�أن هذ�  �إىل  �آل �شالح  �أحثثمثثد  بثثن  عثثبثثد�هلل  �شعادة  و�أ�ثثشثثار 
�لدويل  �مل�شتوى  على  كبري  باهتمام  حظي  قد  �ملو�شوع 
يف �لآونثثة �لأخثثرية و�إىل �ملقرحات �لتي قدمتها �لدول 
�لأعثثث�ثثثشثثثاء بثثهثثذ� �لثث�ثثشثثاأن و�لثثتثث�ثثشثثور لثثالأحثثكثثام �لثثتثثي قد 
تت�شمنها “�تفاقية دولية لتنظيم �لتجارة �لإلكرونية” 
و�لتنويه  ب�شاأنه  �مل�شتقبلية  �لتوجهات  �إىل  �لتطرق  مع 
و��شح  نظر وموقف  للدولة وجهة  يكون  �أن  �أهمية  �إىل 

ب�شاأن هذ� �ملو�شوع �لهام.
 .. �ل�ثثشثثتثثثثثمثثار  تي�شري  �تثثفثثاقثثيثثة  مبثثثبثثثادرة  يتعلق  وفثثيثثمثثا 
�أو�شح معايل �لوزير �أن تطوير منظومة دولية لتي�شري 
�لثثدولثثيثثة خطوة  �لثثتثثجثثارة  �إطثثثثار منظمة  �ل�ثثشثثتثثثثثمثثار يف 
ملختلف  �لتنموية  �لأهثثثثثد�ف  دعثثثم  يف  وت�شهم  �إيثثجثثابثثيثثة 
�لدول �لأع�شاء �إذ ميثل �ل�شتثمار �لأجنبي �ملبا�شر �أحد 

�لركائز �لأ�شا�شية لتعزيز �لقت�شاد�ت �لوطنية.
�إنثثه قد جرى حو�ر  �لكيت  �شعادة جمعة  من جهته قال 
�إمكانية  غري ر�شمي يف منظمة �لتجارة �لعاملية ملناق�شة 
دعم �لتوجه لتي�شري �ل�شتثمار فيما بني �لدول �لأع�شاء 
وذلثثثك لتنامي �لثثثرو�بثثثط بثثني �لثثتثثجثثارة و�ل�ثثشثثتثثثثثمثثار يف 

�أن جمثثمثثوعثثة كبرية  �إىل  مثث�ثثشثثري�   .. �لثثعثثاملثثي  �لقثثتثث�ثثشثثاد 
�آلية  تقدمت مبقرحات حول  �لأع�شاء قد  �لثثدول  من 
تي�شري  �تفاقية  غثثثر�ر  على  �ل�شتثمار  تي�شري  معاجلة 
على  لتنفيذها  معايري  و�ثثشثثع  تت�شمن  و�لثثتثثي  �لثثتثثجثثارة 
عدة مر�حل وت�شمل �ل�شفافية وتطبيق �لنافذة �ملوحدة 

للم�شتثمرين و�أن تكون �لقو�نني متاحة ب�شكل و��شح.
و��شتعر�ص �شعادة عبد �هلل �شلطان �لفن �ل�شام�شي جهود 
�لوز�رة يف �لت�شدي لتحقيقات مكافحة �لإغر�ق و�لدعم 
و�لوقاية �ملرفوعة على �ل�شادر�ت �لوطنية .. م�شري� �إىل 
�أن �لدولة جنحت حتى �لآن يف �لنتهاء من 43 ق�شية 
�إغر�ق مرفوعة على منتجات وطنية باأ�شو�ق عاملية من 
 23 �لنتهاء من  على  �لعمل  وجثثاري  ق�شية   66 �أ�شل 

ق�شية حاليا.
من جانبه قدم �شلطان دروي�ص عر�شا ملتابعة �مل�شتجد�ت 
�لعاملية  �لتجارة  تي�شري  باتفاقية  �لثثدولثثة  �لثثتثثز�م  ب�شاأن 
ب�شاأن  �مل�شتوى  �لرفيع  �ملنتدى  خمثثرجثثات  و��شتعر�ص 
�لنهو�ص بالتجارة و�ل�شتثمار من �أجل �لتنمية -�أ�شتانا 
وخمرجات �جتماعات �لفرق �لفنية �ملنبثقة عن �للجنة 
�لوطنية ملنظمة �لتجارة �لعاملية و�لتي �شملت �جتماعات 
�لفرق �لفنية لكل من تي�شري �لتجارة و�لتجارة يف �ل�شلع 
و�مل�شريات  �لثثفثثكثثريثثة  و�ملثثلثثكثثيثثة  و�لثثتثثجثثارة يف �خلثثدمثثات 

�حلكومية.

�إطالق �عتماد جديد يف �صريبة �لقيمة �مل�صافة لدعم �ل�صركات و�لأعمال يف �لإمار�ت
•• دبي -وام: 

�أطلقت جمعية فنيي �ملحا�شبة AAT هيئة �لعتماد �لعاملية �لر�ئدة يف قطاع 
�ملحا�شبة �عتماد� جديد� ل�شريبة �لقيمة �مل�شافة �شمن فعالية �أقيمت لهذه 
�لعامل. ويهدف  �لأعمال و�ل�شركات حول  �ملنا�شبة بح�شور نخبة من قياد�ت 
�لتعاون  �ل�شركات و�لأفثثر�د يف دول جمل�ص  ت�شميم �لعتماد �جلدديد لدعم 
�خلليجي يف مو�كبة �أحدث �لتطور�ت �جلارية حول ت�شريعات ولو�ئح �شريبة 
�أعمالهم.  على  �ل�شريبة  تثثاأثثثري�ت  فهم  على  وم�شاعدتهم  �مل�شافة  �لقيمة 
مركز  با�شت�شافتها  و�شارك  �لعاملي  �لتجاري  دبثثي  مركز  يف  �لفعالية  �أقيمت 
“فونيك�ص للتدريب �ملايل” مزود خدمات �لتدريب �ملايل يف دبي و��شتقطبت 
�لعديد من  �إىل جانب  �ملجال  هثثذ�  �لعامليني يف  �خلثثر�ء  و��شعة من  م�شاركة 
�ل�شركات �ملحلية ومزودي خدمات �لتدريب �ملايل. و�شي�شهم �لعتماد �جلديد 
�مل�شافة  �لقيمة  �أكر ل�شريبة  تكوين فهم  و�لأفثثر�د من  �ل�شركات  يف متكني 

و�أ�شاليب تطبيقها و��شتكمال �إجر�ء�ت �ل�شرد�د �ل�شريبي ف�شال عن توفري 
�ل�شركات  خمالفة  عثثدم  ل�شمان  بال�شريبة  �ملتعلقة  �ملعلومات  مثثن  �لعديد 
�إيتون  �شارلوت  وقالت  �ل�شريبة.  لقو�نني  �متثالها  لعدم  لنتيجة  وتغرميها 
�أفريقيا يف جمعية  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  ملنطقة  �لدولية  �حل�شابات  مدير 
فنيي �ملحا�شبة �نه منذ بدء تطبيق �شريبة �لقيمة �مل�شافة يف دولة �لإمار�ت 
قبل عام تقريبا ل تز�ل �لعديد من �ل�شركات ت�شعى جاهدة ملو�كبة تطور�ت 
�لإجر�ء�ت �ل�شريبية و�لتكيف مع �ملهار�ت و�لأنظمة �ملطلوبة ل�شمان �متثالها 
للت�شريعات �ل�شريبية ول تز�ل �أي�شا تعقيد�ت تطبيق �شريبة �مل�شافة ت�شكل 
حتديا يو�جه تلك �ل�شركات. ونبهت �ىل �ن �لعتماد �جلديد �شيوفر تدريبا 
و�لأفر�د  �ل�شركات  �مل�شافة ويطلع  �لقيمة  لتطبيق  �لنطاقات �خلا�شعة  على 
�إجثثثر�ء�ت  يف  �لخثثتثثالفثثات  مثثع  �لتعامل  وكيفية  �ل�شريبية  �لثثفثثرة  مثثدة  على 
توريد �ل�شلع و�خلدمات �ل�شادر�ت و�لبنود �لتي تنطبق عليها �شريبة �لقيمة 

�مل�شافة، �أو �ملعفاة منها يف �لدول �لأع�شاء ملجل�ص �لتعاون �خلليجي.

العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3490  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ن جي ميدل �ي�شت - �ص م ح  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
علي   / م وميثله  م  ذ   - �لبال�شتيكية  لل�شناعات  �لوطني  �لإمثثثار�ت  �ملدعي/ م�شنع 
ب�شم  �ملطالبة   ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أقثثام  قد   - �جلرمن  �بر�هيم  ��شماعيل 
�لنز�ع رقم ٢018/1033  نز�ع جتاري و�لز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )84.643.8٢ 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 1٢% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  ٢018/11/٢8  �ل�شاعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4151   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- �شركة �شيلى ويلى �لتجارية )�ص ذ م م( ٢-�شيلى ويلي 
فود �ند بيفري�ج �ند�شريز - �ص ذ م م )فرع( 3-�شاتي�شا فينكاتر �مانا 4-مامتا 
طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  جانيجا  جاجاناث  كومبا�شي  �شاتي�شا 
�لتنفيذ/�لبنك �لتجاري �لدويل - �ص م ع  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
درهم  به وقدره )8578350.1٢(  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طثثالثثب  �ىل  و�لتكافل  بالت�شامن 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

ت�سمل ح�سر املباين وامل�ساكن واملن�ساآت

» �إح�صاء �ل�صارقة« تبد�أ �ملرحلة �لأوىل من م�صروع �مل�صح �لقت�صادي لالإمارة 

اإجناز لدبي يعزز ريادتها يف عامل املال واالأعمال 

تعيني مدير عام غرفة دبي رئي�صًا لالحتاد �لعاملي لغرف �لتجارة

جمل�ض �صيد�ت �أعمال عجمان يطلق خدمة »در��صة �جلدوى وتقييم �مل�صروع« لع�صو�ته

بوعميم: دعم حممد بن را�سد لقطاع االأعمال جعل
 من دبي مدينة عاملية ومنوذجًا م�سرفًا ملدن امل�ستقبل

•• عجمان ـ الفجر:

�أعثثثمثثثال عجمان  �أطثثثلثثثق جمثثلثث�ثثص �ثثشثثيثثد�ت 
�لثثتثثابثثع لثثغثثرفثثة جتثثثثارة و�ثثشثثنثثاعثثة عجمان 
خدمة “در��شة �جلدوى وتقييم �مل�شروع” 
رخ�شة  عثثثلثثثى  و�حلثثثثا�ثثثثشثثثثالت  لثثعثث�ثثشثثو�تثثه 
بثثد�يثثات وذلثثثك بثثالثثتثثعثثاون مثثع مثثركثثز رو�د 
بهدف  و�لثثتثثدريثثب  �لإد�ريثثثثة  لالإ�شت�شار�ت 
�شيد�ت  مثثثن  �ملثثث�ثثثشثثثاريثثثع  �ثثشثثاحثثبثثات  دعثثثثم 
م�شاريع  تنفيذ  على  و�ملُثثقثثبثثالت  �لعثثمثثال 

خا�شة. 
مكتب  مدير  �لفرج  عيد  عبري  و�أو�شحت 
جمل�ص �شيد�ت �عمال، �أن �ملجل�ص حري�ص 
�إطثثثالق خثثدمثثات ومثثبثثادر�ت متنوعة  على 
�ل�شر�تيجيني  �ثثشثثركثثائثثة  مثثع  بثثالثثتثثعثثاون 
من �لقطاعني �حلكومي و�خلا�ص بهدف 
خدمة ع�شو�ت �ملجل�ص ب�شكل خا�ص ورو�د 

ور�ئثثثثثثد�ت �لعثثثمثثثال عثثثامثثثة، و�لثث�ثثشثثعثثي �إىل 
لتطور  �لنجاح  مقومات  خمتلف  تثثوفثثري 
بالفكار  و�لنثثطثثالق  �مل�شاريع  و��شتد�مة 

�إىل �أر�ص �لو�قع.
توفر  و�لتي  �خلدمة  �همية  على  و�كثثدت 
�لثثلثثقثثاء �ملبا�شر بثثني �ثثشثثيثثد�ت �لأعثثمثثال مع 
ملثثنثثاقثث�ثثشثثة در��ثثثثشثثثثات �جلثثثثدوى  مثثركثثز رو�د 
و�لعمل على تقييم �مل�شاريع و�لوقوف على 
نثثقثثاط �لثثقثثوة و�لثثتثثحثثديثثات �لثثتثثي يو�جهها 
�مل�شروع للعمل على �يجاد �حللول �ملنا�شبة 
وتطور  منثثو  ومتطلبات  �لثث�ثثشثثوق  ودر��ثثشثثة 

�مل�شروع و��شتغالل �لفر�ص �ملتاحة.
�لقت�شادي  �ملثث�ثثشثثتثث�ثثشثثار  وجثثثه  جثثانثثبثثه  مثثن 
رو�د  مثثثركثثثز  ث   �لثثثثغثثثثافثثثثري  حثث�ثثشثثن  �ثثثشثثثامل 
�لدعوة  و�لتدريب،  �لإد�ريثثة  لالإ�شت�شار�ت 
بال�شتفادة  �ملجل�ص  يف  �لعثثمثثال  ل�شيد�ت 
مثثن �خلثثدمثثة ودورهثثثثا يف تثثاأهثثيثثل �مل�شاريع 

�لنجاح  خثثطثثو�ت  على  و�لثثتثثعثثرف  للتو�شع 
و�لفر�ص �ملتاحة.

م�شيد� بجهود خمتلف �جلهات �ملعنية يف 
�لدولة ب�شكل عام وجمل�ص �شيد�ت �عمال 

•• ال�شارقة-الفجر:

مب�شاركة �أكر من 220 باحثاً ومر�قباً، 
م�شروع  مثثن  �لأوىل  �ملثثرحثثلثثة  �نثثطثثلثثقثثت 
�مل�شح �لقت�شادي لإمارة �ل�شارقة، �لذي 
�لإح�شاء  د�ئثثثثرة  عليه  ويثث�ثثشثثرف  يثثنثثفثثذه 
�ل�شارقة،  يف  �ملثثجثثتثثمثثعثثيثثة  و�لثثثتثثثنثثثمثثثيثثثة 
و�ملن�شاآت  و�مل�شاكن  �ملباين  ح�شر  بهدف 
و�إعد�د   2015 تعد�د  بيانات  لتحديث 

قاعدة بيانات �شاملة لالإمارة.
م�شروع  عثثر  �ل�شارقة  �إحثث�ثثشثثاء  وت�شعى 
بيانات  تثثوفثثري  �إىل  �لقثثتثث�ثثشثثادي،  �ملثث�ثثشثثح 
م�شاهمة  مدى  على  �لتعرف  يف  ت�شاهم 
�ملحلي  �لثثثثنثثثثاجت  يف  �خلثثثثا�ثثثثص  �لثثثقثثثطثثثاع 
وتوفري بيانات  لثثثثالإمثثثثارة،  �لإجثثثثمثثثثايل 
�لأنثث�ثثشثثطثثة �لقثثتثث�ثثشثثاديثثة لإعثثثد�د  تغطي 

موؤ�شر�ت تك�شف معدلت �لنمو، وحتدد 
�لتغيري  ومثثقثثد�ر  �لثثعثثامثثلثثة،  �لثثقثثوى  دور 
�لتعوي�شات و�لنفقات و�لإيثثر�د�ت يف  يف 

�لإمارة.
�لقت�شادي  �ملثث�ثثشثثح  �أهثثثثثثد�ف  وتثثتثث�ثثشثثمثثن 
تثثوفثثري �حثثتثثيثثاجثثات �لأجثثهثثزة �حلكومية 
�لإح�شائية،  و�ملثثعثثلثثومثثات  �لثثبثثيثثانثثات  مثثن 
�ملقارنات  لأغثثثثر��ثثثثص  بثثثيثثثانثثثات  وتثثثوفثثثري 
و�إجر�ء  و�لثثدولثثيثثة،  و�لإقليمية  �ملحلية 
�لقت�شادية،  و�لثثتثثحثثلثثيثثالت  �لثثدر��ثثشثثات 
وبناء قاعدة بيانات حديثة لهيكل قطاع 
�ملناطق،  ح�شب  وتثثوزيثثعثثاتثثهثثا  �ل�شناعة 
�ملوؤ�شر�ت  �ل�شتثمار�ت، وحتديد  وحجم 

�لقت�شادية �لر�شمية. 
قاعدة  توفري  يف  �ملباين  ح�شر  وي�شاهم 
بيانات لدى �جلهات �لر�شمية لالرتقاء 

و�لتخطيط  وتثثثطثثثويثثثرهثثثا  بثثثاخلثثثدمثثثات 
�ملوجود  وتعزيز  �لتحتية  �لبنى  مل�شاريع 
�ل�شكانية، حيث  �لكثافة  �أماكن  يف  منها 
�لإمثثارة، ويحدد  ي�شمل خمتلف مناطق 
و�أعثثد�دهثثا ومكوناتها على  �ملباين  �أنثثو�ع 
م�شتوى �أ�شغر تق�شيم، �إ�شافة �إىل توفري 

خر�ئط جغر�فية مكانية حديثة. 
و�أكثثثثثد �لثث�ثثشثثيثثخ حمثثمثثد بثثثن عثثبثثد �هلل �آل 
و�لتنمية  �لإحثث�ثثشثثاء  د�ئثثثرة  رئي�ص  ثثثاين 
�مل�شح  �أن  �لثثثث�ثثثثشثثثثارقثثثثة  يف  �ملثثثجثثثتثثثمثثثعثثثيثثثة 
هدفاً   12 يحقق  لل�شارقة  �لقت�شادي 
تنموية  خطة  ر�ثثشثثم  يف  ت�شاهم  رئي�شياً 
و��شحة لالإمارة، وتتمثل يف �لتعرف �إىل 
وتوزيعاتها  �لقت�شادية  �ل�شورة  هيكل 
يف �لإمارة، و�لتعرف �إىل هيكل �ل�شناعة 
وتوزيعاتها ح�شب �لإنتاج، ونوع �لن�شاط 

منطقة  كل  ح�شب  وقطاعه  �لقت�شادي 
�أعثثثثثد�د  بثثثيثثثان  �إىل  �إ�ثثثشثثثافثثثة  �لإمثثثثثثثثارة،  يف 
ح�شب  وتوزيعهم  وت�شنيفهم  �لعاملني 

�لن�شاط و�لقطاع و�ملنطقة.
و�أ�شحاب  �لأ�ثثشثثر  جميع  ثثثاين  �آل  ودعثثثا 
�لباحثني  مثثثع  �لثثثتثثثعثثثاون  �إىل  �ملثثنثث�ثثشثثاآت 
�لالزمة،  �لثثبثثيثثانثثات  لثثتثثوفثثري  �ملثثيثثد�نثثيثثني 
بيان  يف  ي�شاهم  �حل�شر  �أن  �إىل  م�شري�ً 
للذكور  ومثثتثثو�ثثشثثطثثهثثا  �لأجثثثثثثثثور  قثثيثثمثثة 
�ل�شتثمار�ت،  حجم  ويو�شح  و�لإنثثثثاث، 
و�إير�د�ت �لت�شغيل �لأخرى مبا يت�شمن 
و�لثانوية،  �لثثرئثثيثث�ثثشثثة  �لإنثثثتثثثاج  �أنثث�ثثشثثطثثة 
و�لقطاع  �لقثثتثث�ثثشثثادي  �لثثنثث�ثثشثثاط  ح�شب 

و�ملنطقة.
�للتز�م  على  �لباحثني  �لثثد�ئثثرة  وحثت 
�مل�شح  بطاقة  باإظهار  �لد�ئرة  بتعليمات 

عثثجثثمثثان خثثا�ثثشثثة يف تثثوفثثري �لثثدعثثم لالزم 
لثثنثثجثثاح �ملثث�ثثشثثاريثثع، وطثثالثثب �ثثشثثيثثد�ت ورو�د 
�لعمال ب�شرورة �ل�شتفادة من �خلدمات 
�مل�شوؤولة  �جلهات  تقدمها  �لتي  �ملتنوعة 

زيارتهم  عثثنثثد  بثثاأنثثفثث�ثثشثثهثثم  و�لثثثتثثثعثثثريثثثف 
�لدقة  وتثثوخثثي  مثث�ثثشثثكثثن،  �أو  مثثنثث�ثثشثثاأة  �أي 
�لبيانات  ��ثثشثثتثثيثثفثثاء  عثثنثثد  و�لثث�ثثشثثمثثولثثيثثة 

و�ملحافظة على �شريتها. 
يعد  �لقثثتثث�ثثشثثادي  �ملثث�ثثشثثح  �أن  �إىل  يثث�ثثشثثار 
قو�عد  لثثتثثحثثديثثث  وو�ثثشثثيثثلثثة  فثثعثثالثثة  �أد�ة 
�لقت�شادية  �لقطاعات  خمتلف  بيانات 
لثثلثثمثث�ثثشثثاعثثدة يف ��ثثثشثثثتثثثخثثثر�ج �ملثثثوؤ�ثثثشثثثر�ت 
و�خلطط  �لر�مج  و�إعثثد�د  �لقت�شادية 
وتقييم  تثثنثثفثثيثثذهثثا  ومثثتثثابثثعثثة  �لثثتثثنثثمثثويثثة 
�إىل  �إ�ثثشثثافثثة  م�شارها  وت�شحيح  �أد�ءهثثثثا 
�لالزمة  �لثثبثثيثثانثثات  تثثوفثثري  �أهثثمثثيثثتثثهثثا يف 
و�تخاذ  �لقت�شادية  �ل�شيا�شات  لر�شم 
�لقت�شاد  لتطوير  �ل�شليمة  �لثثقثثر�ر�ت 
وتقدم  رفثثاه  لتحقيق  وتنميته  �لوطني 

�ملجتمع.

•• دبي-الفجر:

�لقت�شادي  �لثثثثثدور  تثثعثثكثث�ثثص  خثثثطثثثوة  يف 
ومكانتها  دبثثي،  لإمثثثارة  �ملتنامي  �لعاملي 
�لعاملية،  �لقثثتثث�ثثشثثاديثثة  �لثث�ثثشثثاحثثة  عثثلثثى 
�لتجارة  لثثغثثرف  �لثثعثثاملثثي  �لحتثثثثثاد  عثثثثنّي 
 World Chambers(
لغرفة  �لثثثتثثثابثثثع   )Federation
بوعميم،  حمد  �شعادة  �لدولية  �لتجارة 
دبي،  و�شناعة  جتثثارة  غرفة  عثثام  مدير 
�لتجارة،  لغرف  �لعاملي  لالحتاد  رئي�شاً 

وذلك لولية ت�شتمر ثالث �شنو�ت.
�جتماعات  بثثعثثد  بثثوعثثمثثيثثم  تثثعثثيثثني  وجثثثثاء 
لغرف  �لعاملي  �لعامة لالحتاد  �جلمعية 
�لثثتثثجثثارة و�لثثتثثي عثثقثثدت يف دبثثي موؤخر�ً، 
�جلديد  من�شبه  بوعميم  �شيتبو�أ  حيث 
ت�شتمر  ولثثفثثرة   2019 �لثثعثثام  بثثد�يثثة 
م�شوؤوًل  خاللها  يكون  �شنو�ت،  لثالث 
عن ن�شاطات �لإحتاد �لذي ي�شكل �ملن�شة 
�لبارزة لغرف �لتجارة �لعاملية للتو��شل 
و�لثثثتثثثعثثثاون حثثثول خمثثتثثلثثف �ملثث�ثثشثثائثثل ذ�ت 
�ل�شغرية  �ملثثث�ثثثشثثثاريثثثع  بثثثدعثثثم  �لثثثعثثثالقثثثة 

و�ملتو�شطة و�لقطاع �خلا�ص.

ويثثثخثثثلثثثف بثثوعثثمثثيثثم �لثث�ثثشثثلثثوفثثاكثثي بير 
و�شناعة  جتثثثارة  غثثرفثثة  رئي�ص  ميهوك، 
�شلوفاكيا يف رئا�شة �لحتاد �لعاملي لغرف 
�لتجارة، ويعتر ثاين عربي يتقلد هذ� 
معايل  �لثثلثثبثثنثثاين  بثثعثثد  �ملثثرمثثوق  �ملن�شب 
عثثدنثثان �لثثقثث�ثثشثثار، حثثيثثث �ثثشثثتثثوكثثل �ملهمة 
لبوعميم لالإ�شر�ف على بر�مج �لحتاد 
�ملتخ�ش�شة مب�شاعدة �مل�شاريع �ل�شغرية 
�لتحديات  مثثو�جثثهثثة  عثثلثثى  و�ملثثتثثو�ثثشثثطثثة 
و�ل�شتفادة من �لفر�ص يف ع�شر �لعوملة، 
حيث يبلغ عدد غرف �لتجارة �ملن�شوية 
حتت مظلة �لحتاد �أكر من 12،000 

غرفة جتارة حول �لعامل.
ويعمل �لحتاد على تعزيز قدر�ت غرف 
�لتجارة �لعاملية، وتطوير عالقات وثيقة 
مع عدد من �ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات �ملتعددة 
�لأطر�ف ومنها �لبنك �لدويل وبرنامج 
و�مل�شارف  �لإمنثثثثائثثثثي  �ملثثثتثثثحثثثدة  �لأمم 

�لإقليمية و�لعاملية.
�آيثثثثثات �ل�شكر  بثثاأ�ثثشثثمثثى  بثثوعثثمثثيثثم  وتثثثقثثثدم 
�ل�شمو  �ثثشثثاحثثب  مثثقثثام  �إىل  و�لثثتثثقثثديثثر 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب 
رئثثيثث�ثثص �لثثدولثثة رئثثيثث�ثثص جمل�ص �لثثثثوزر�ء 

�أن دعم  حاكم دبي )رعثثاه �هلل(، معتر�ً 
�شموه ملجتمع �لأعمال يف دبي وللقطاع 
�خلا�ص يف �لإمارة، كان له كبري �لأثر يف 
تعزيز مكانة دبي و�شمعتها �لقت�شادية، 
معتر�ً �أن هذ� �لإجناز هو ح�شيلة روؤية 
�ثثشثثمثثوه �حلثثكثثيثثمثثة �لثثتثثي نثثقثثلثثت دبثثثي �إىل 
للتميز  مثثر�دفثثاً  ��شمها  وجعلت  �لعاملية، 

و�لإبد�ع.
دبي  �ن جنثثاح غرفة  �إىل  بوعميم  ولفت 
�إجناز  �لهام هو  �ملن�شب  يف �حتالل هذ� 
يح�شب لقائٍد وفر بيئة حا�شنة لالإبتكار، 
دبي  حتافظ  لكي  �لإمكانات  كل  و�شخر 
�ملثثثال و�لأعمال،  عثثثامل  ريثثادتثثهثثا يف  عثثلثثى 
بن  حممد  �ل�شيخ  ل�شمو  �لعهد  جمثثدد�ً 
نثثائثثب رئثثيثث�ثثص �لدولة  �آل مثثكثثتثثوم،  ر��ثثشثثد 
رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي )رعاه 
�هلل(، على �لعمل �جلاد لتعزيز تناف�شية 
�أهثثد�ف خطة  �لقطاع �خلا�ص، وحتقيق 
دبي 2021 يف �أن تكون �لإمارة حمور�ً 
�أهم  و�أحثثد  �لعاملي،  �لقت�شاد  يف  رئي�شاً 

مر�كز �لأعمال يف �لعامل.
و�أ�ثثشثثاف مدير عثثام غرفة دبثثي قائاًل:” 
تخطو دبي خطو�ت و�ثقة نحو �مل�شتقبل 

��ثثشثثر�تثثيثثجثثيثثات وخثثطثثط مدرو�شة  عثثر 
جعلت منها منوذجاً يحتذى يف �شناعة 
�أن  �أحثثد  �مل�شتقبل. ول يخفى على  مدن 

جناح غرفة دبي يف 
خمتلف  مع  و��شعة  عالقات  �شبكة  ن�شج 
غرف �لتجارة �لعاملية، هو جناح يح�شب 
لدبي �لتي ت�شخر هذه �لعالقات لقيادة 
�ملنطقة  يف  �مل�شتد�م  �لنمو  مثثن  م�شرية 

و�لعامل«.  
دبثثي تعتر من  �أن غرفة  و�أكثثد بوعميم 
�أكثثثثثر غثثثثرف �لثثثتثثثجثثثارة حثثثثول �لثثثعثثثامل يف 
جمثثثثال �لثثعثث�ثثشثثويثثة، حثثيثثث تثثخثثطثثى عدد 
ع�شو�ً،   220،000 حثثاجثثز  �أعثث�ثثشثثاوؤهثثا 
�لتعاون  تعزيز  يف  هاماً  دور�ً  لعبت  وقد 
و�ل�شر�كة بني غرف �لتجارة و�ل�شناعة 
حول �لعامل، و�أو�شلت �شوتها �إىل دو�ئر 
�لقر�ر على مدى �ل�شنو�ت �ملا�شية �شمن 
�لحتاد �لعاملي لغرف �لتجارة، و�شاهمت 
ومبادر�ت غرف  �أد�ء وخدمات  بتح�شني 
تتعلق  مثثو��ثثشثثيثثع  �لثثعثثاملثثيثثة يف  �لثثثتثثثجثثثارة 
بالتجارة �لعاملية ودفاتر �لإدخال �ملوؤقت 

للب�شائع.
و�أو�شح �شعادته قائاًل:” �شتكون �لفرة 

و�حليوية،  بثثالثثنثث�ثثشثثاط  حثثافثثلثثة  �لثثقثثادمثثة 
حيث �شنفّعل دور �لحتاد �لعاملي لغرف 
منظومة  يف  ومثثث�ثثثشثثثاهثثثمثثثاتثثثه  �لثثثثتثثثثجثثثثارة 
حو�ر�ت  لنا  و�شتكون  �لعاملي،  �لقت�شاد 
بّناءة مع خمتلف غرف �لتجارة �لعاملية 
�لتحديات  مثثن  �ل�ثثشثثتثثفثثادة  كيفية  حثثول 
تناف�شية  تثثعثثزيثثز  �حلثثالثثيثثة يف  و�لثثفثثر�ثثص 

غرف �لتجارة وم�شاهمتها �لعاملية«.
�لتجارة  لغرف  �لعاملي  �لحتثثاد  ويعتر 
حول  �لتجارة  لغرف  عاملي  جتمع  �أبثثثرز 
�لثثعثثامل، حيث ينظم �لحتثثاد كل عامني 
و�لذي  �لعاملية،  �لتجارة  غثثرف  مثثوؤمتثثر 
يعتر �ملنتدى �لوحيد لروؤو�شاء وقياد�ت 
غرف �لتجارة لتبادل �خلر�ت ومناق�شة 
�لأعمال،  بقطاع  �ملتعلقة  �مل�شائل  كافة 

وتنمية �شبكات �لتو��شل.

عن �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة ل�شيما 
ب�شكل  يعتمد  �لثثدول  �إقت�شاديات  منو  �أن 
مبا�شر على مدى منو و��شتد�مة �مل�شاريع 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة.

»�لتوطني« ترد نحو 440 مليون درهم �صمانات 
م�صرفية منذ بدء تطبيق نظام �لتاأمني �جلديد

•• دبي -وام:

456 �ألف  440 مليونا و  �أعلنت وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني عن رد 
درهم �شمانات م�شرفية تعود لث 20 �لفا و743 من�شاأة خالل �لفرة من 
�لعمالة  �لتاأمني على  ��شتحد�ث نظام  ب�شاأن  �لثثوزر�ء  تطبيق قر�ر جمل�ص 
�كتوبر   15 مثثن  �عتبار�  �مل�شريف  �ل�شمان  عثثن  كبديل  منخف�شة  بتكلفة 
�ملا�شي وحتى 20 نوفمر �جلاري وهي �لفرة �لتي �شدرت خاللها نحو 
277 �لف وثيقة تاأمني على عمالة من�شاآت وعمالة م�شاعدة مبوجب نظام 

�لتاأمني �جلديد.
�مل�شاعد  و�لتوطني  �لب�شرية  �ملثثو�رد  وز�رة  وكيل  باحلرفية  عائ�شة  وقالت 
�ن  بعد  �ملعنية جاء  للمن�شات  �مل�شرفية  �ل�شمانات  رد  “ �ن  �لعمل  ل�شوؤون 
�شابقا  بها  تقدمت  كانت  �لتي  �ل�شمانات  هذه  ل�شرد�د  بطلبات  تقدمت 
��شتجابت  كثثل عامل حيث  عثثن  درهثثم  �لف   3 بثثو�قثثع  لديها  �لعاملني  عثثن 
�لوز�رة لهذه �لطلبات وقامت برد �ملبالغ �ملطلوبة للمن�شات بعد �لتاأكد من 

��شتيفائها ل�شروط ��شرد�د �ل�شمانات �مل�شرفية«.
تتقدم  �لتي  للمن�شاأة  �مل�شرفية  �ل�شمانات  تثثرد  �لثثثوز�رة  �ن   “ و�أو�ثثشثثحثثت 
نظام  به يف  كما هو معمول  فائ�شة  مبالغ  وجثثود  وذلثثك يف حالة  بالطلب 
�مل�شمول  للعامل  �لثثعثثمثثل  ت�شريح  جتثثديثثد  حثثالثثة  يف  �أو  �ملثث�ثثشثثريف  �لثث�ثثشثثمثثان 

بال�شمان ب�شرط �شر�ء وثيقة �لتاأمني وعدم وجود خمالفات لديها«.
من جهة �أخرى، ذكرت باحلرفية �ن جمموع وثائق �لتاأمني �خلا�شة بعمالة 
20 نوفمر �جلاري  �ملا�شي وحتى  �أكتوبر   15 �لتي �شدرت منذ  �ملن�شات 
بلغ 214 �لفا و637 وثيقة تاأمني �شدرت مبوجب نظام �لتاأمني �جلديد 
�لذي يتيح للمن�شات �شر�ء وثيقة �لتاأمني �أو تقدمي �شمانا م�شرفيا بقيمة 

3 �لف درهم عن �لعامل �لذي يتم ��شتقد�مه وت�شغيله لول مرة.
�ليها  �مل�شار  �لوثائق  جممل  من  وثيقة  و324  �لفا   76 �ن  و�أو�شحت” 
�لتي ف�شلت  �ملن�شات  �شدرت لت�شاريح عمل جديدة وذلك بناء على رغبة 
�ل�شتفادة من ميز�ت نظام �لتاأمني بدل من �ل�شمان �مل�شريف فيما �شدرت 
على  للتاأمني  وثيقة  و313  �لفا   138 عددها  و�لبالغ  �لخثثرى  �لوثائق 

عمالة قامت �ملن�شات بتجديد ت�شاريح عملها.
و�أكدت وكيل �لوز�رة �مل�شاعد ل�شوؤون �لعمل “ �ن نظام �لتاأمني على عمالة 
��شعاف  �شتة  مثثن  لكثثر  �لعامل  م�شتحقات  تغطية  قيمة  يرفع  �ملن�شات 
وثيقة  تغطية  ت�شل  حيث  �مل�شريف  �ل�شمان  نظام  يوفرها  �لتي  �لتغطية 
�لتاأمني �لتي تبلغ قيمتها 120 درهما ملدة عامني وهي مدة ت�شريح �لعمل 
و�لأجور  نهاية �خلدمة  وت�شمل مكافاأة  �ألف درهم عن كل عامل   20 �ىل 
��شابة  بلده وكذلك حالت  �إىل  �لعامل  �شفر عودة  وتذكرة  �ملدفوعة  غري 

�لعمل ونقل جثمان �لعامل �ملتوفى �ىل بلده.
�لفا   62 ��ثثشثثد�ر  �أي�شا  �شهدت  �ليها  �مل�شار  �لفرة  �ن   ، باحلرفية  وقالت 
�لفا و723 وثيقة   41 بينها  �مل�شاعدة من  للعمالة  تاأمني  و291 وثيقة 
للتاأمني على عمالة جديدة و20 �لفا و568 وثيقة �أخرى للتاأمني على 

عمالة م�شاعدة مت جتديد ت�شاريح عملها.
و�أو�شحت �ن وثيقة �لتاأمني على �لعمالة �مل�شاعدة و�لتي تبلغ تكلفتها 120 
�خلدمة  نهاية  ومكافاأة  �ملدفوعة  غري  �لأجثثثور  تغطي  عامني  ملثثدة  درهما 
ونقل  �لعمل  ��شابة  حثثالت  وكذلك  بلده  �إىل  �لعامل  عثثودة  �شفر  وتثثذكثثرة 
�لتاأمينة  �لوثيقة  تغطية  �ن  �ىل  م�شرية  بلده  �ىل  �ملتوفى  �لعامل  جثمان 
با�شتقد�م  �لعمل  و��شحاب  �ل�شر  قيام  حثثال  يف  ذلثثك  من  �أكثثر  �ىل  متتد 
تغطية  تتم  “حيث  “تدبري  �خلثثدمثثة  مثثر�كثثز  طريق  عثثن  �مل�شاعد  �لعامل 
��شتبد�ل �لعامل يف حالت �لنقطاع عن �لعمل �أو عدم �لكفاءة �ل�شحية �أو 

رغبة �لعامل بف�شخ عقد �لعمل«.
يذكر �ن وثائق �لتاأمني ت�شدر عن” جممع تاأميني” ي�شم جمموعة من 
�شركات �لتاأمني �لوطنية �لعاملة يف �لدولة �لتي مت �ختيارها وفقا ملعايري 

حمددة .
�لتاأمني ب�شكل فوري بعد �شد�د ر�شم هذه �لوثيقة عند  كما ت�شدر وثيقة 
طباعة طلب ت�شريح �لعمل لعمالة �ملن�شاآت �شو�ء من خالل مر�كز �خلدمة 
“ت�شهيل” �أو عر �ملن�شاآت �لتي تنجز معامالتها ذ�تيا عر نظام “ ت�شهيل” 
�شد�د  بعد  �ي�شا  فوري  ب�شكل  �لوثيقة  ت�شدر  �مل�شاعدة  للعمالة  وبالن�شبة 
ر�شمها عند تقدمي طلب �لت�شريح من خالل مر�كز “ت�شهيل” �أو مر�كز 

�خلدمة “تدبري«.

العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3963   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- يونايتد تيكنولوجي جروب دي دبليو �شي �ص ذ م م  
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/يونيفر�ص دي�شر�بيو�شن 
- �ص م ح وميثله / عائ�شة حممد ح�شن طاهر - قد �أقام عليك �لدعوى 
�لثثتثثنثثفثثيثثذيثثة �ملثثثذكثثثورة �عثثثثاله و�لثثثز�مثثثك بثثدفثثع �ملثثبثثلثثغ �ملثثنثثفثثذ بثثثه وقثثثدره 
)780٢68.57( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�للتز�م  عثثدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجثثثر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/285   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ديتيا ميهر� ر�مي�ص كومار ميهر�  جمهول حمل �لقامة 
�لوطني - �ص م ع وميثله / عائ�شة  ر�أ�ثثص �خليمة  �لتنفيذ/بنك  مبا �ن طالب 
 ٢018/5/9 بثثتثثاريثثخ  �لبثثتثثد�ئثثيثثة  دبثثثي  حمكمة  قثثثررت   - طثثاهثثر  ح�شن  حمثثمثثد 
�خطاركم ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3486564.٢٢( درهم خالل �شهر من 
تاريخ �لتبليغ و�ل بيع �لعقار رقم �لر�ص 69٢ مبنطقة نخلة جمري� و�لعائدة 
لكم بطريق وفقا ملقت�شيات ن�ص �ملادة ٢95 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2013/1990  جتاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/1- �شماء �ملدينة للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ ٢014/9/16  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ماجد  عمر  وميثلها  دبثثي  فثثرع  �ثثثص.ذ.م.م  �لغاز  وتوزيع  لتعبئة  �لخثثوة  ل�شالح/�شركة 
�حمد �لغرير بالز�م �ملدعي عليها باأن توؤدي للمدعية 1٢6.541.59 درهم )مائة و�شته 
و�لفائدة  فل�شا(  وخم�شون  وت�شعة  درهما  و�ربعون  وو�حثثد  وخم�شمائة  �لفا  وع�شرون 
�لق�شائية يف ٢013/11/٢8 حتى متام  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنوياً  بو�قع %9  �لقانونية 
�ل�شد�د ف�شال عن ر�شوم �لدعوى وم�شاريفها ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �شعيد  بن  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لعثثالن �شدر  لن�شر هذ� 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : ٢14

�جلن�شية  �مريكي   - جاك�شيفيكيو�ص  جيدمينا�ص  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
تنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( �ىل �ل�شيدة/ جينتاوتي كامين�ص كيتي - لتو�نية 
�جلن�شية يف �ملوؤ�ش�شة �لفردية بوكيل خدمات �مل�شماة )جنمة �شدين ل�شيانة �ل�شيار�ت( 
كما  بال�شارقة.  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادر   )6٢6٢٢0( برقم  و�ملرخ�شة 
�إمار�تية   - �لعو�شي  �ل�شاعر  �حمد  يو�شف  )نوره  كان  حيث  �خلدمات  وكيل  تغيري  مت 

�جلن�شية( و��شبح )علي �بر�هيم حممد �ل�شايغ - �إمار�تي �جلن�شية( 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  ٢013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عر��ص على 

ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل بال�شارقة   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/631  تنفيذ عقاري   
�لأوىل  عليها  �ملثثدعثثي  وميثلها  ليمتد  �لعقارية  لال�شتثمار�ت  غري�شي  دبثثي  �ثثشثثده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/فيا�شي�شالف  �نثثربثثر�يثث�ثثشثثز  جمثثهثثول حمثثل �لقثثامثثة مبثثا �ن طثثالثثب  بثثروبثثارتثثي  ٢-مثثيثثنثثك 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أقثثام  قد  ها�شم   بو  عبد�لرحمن  علي  �حمد  وميثله/حممد  �يجوروف 
، و�ملعدل  �ملذكورة �عاله و�لز�مك  بتنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم ٢017/٢30 عقاري كلي 
بالإ�شتئناف رقم ٢017/516 ��شتئناف عقاري ، بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )58508( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 1- �شحة ونفاذ عقد بيع و�شر�ء موؤرخ ٢008/1٢/1 �ملرم بني كل من 
)فيا�شي�شالف �يجوروف( طالب �لتنفيذ و�شركة دبي غرين�شى لال�شتثمار �لعقاري �ملحدودة كبائع 
 - دبي  باإمارة  �لكائن  �لنز�ع  حمل  �لعقارية  �لوحدة  عن  )�لوكيل(  �نربر�ي�شز  بروبارتي  ومينك 
�ملدينة �لعاملية حي �ليونان - )��ص - 6 - �ل 1٢(  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ثقافة وفن�ن

38

•• دبي - د.حممود علياء

باأننايف كل يوم ن�شتزيد  يا روح ز�يد هل �شمعت 
جديد�ً

وبدرة �لأزمان يزهو ع�شرنا نور �لوجود ونالت 
�لتمجيد�

�لكلمات �هتزت �جلدر�ن طرباً و�حل�شور  بهذه 
تز�مناً   )2( �لأزمثثثان  درة  �حتفالية  مع  تفاعاًل 
بثثثثاين وموؤ�ش�ص  ز�يثثثثثد«  »عثثثثثام  بثثثث  �لحثثثتثثثفثثثاء  مثثثع 
�لبنية  تثثطثثويثثر  وز�رة  نظمتها  �لثثتثثي  �لثثثدولثثثة، 
�لتحتية وبرنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان و�لهيئة 
و�لبحرية  �لثثثريثثثة  لثثلثثمثثو��ثثشثثالت  �لحتثثثثاديثثثثة 

بالتعاون مع ندوة �لثقافة و�لعلوم.
�لثقافة  نثثثثدوة  مثث�ثثشثثرح  �لحثثتثثفثثالثثيثثة يف  �أقثثيثثمثثت 
و�ل�شفر�ء  �لثثثثوزر�ء   مثثن  عثثدد  بح�شور  و�لثثعثثلثثوم 
و�لثثثقثثثنثثثا�ثثثشثثثل ومثثثثديثثثثري �لثثثثثدو�ئثثثثثر وجثثثمثثثع من 

�جلمهور.
حملية  لثثفثثرق  تر�ثية  بفعاليات  �لحثثتثثفثثال  بثثثد�أ 
و�أهازيج  �لر�ثية  لالأ�شغال  معر�شاً  ت�شمنت 
غنائية ومنتجات تر�ثية جذبت �حل�شور و�أ�شاد 

باإتقانها وتنوعها.
�لأزمان  »درة  �لغنائية  بامللحمة  �لحتفال  وتوج 
بعزف حي لفرقة مو�شيقية  �فتتحت  و�لتي   »2
مو�شيقى  �أعقبها  فايد«  »وليد  �ملاي�شرو  بقيادة 

�أغنية م�شغوب �أحلان �لفنان خالد نا�شر.
 

بكلمات  ونغمه  و�شوته  ح�شوره  لل�شعر  وكثثثان 
�لبنية  وزيثثثر  �لنعيمي  بلحيف  عثثبثثد�هلل  مثثعثثايل 
�ملطربني  من  باقة  وغناء  و�لتطوير،  �لتحتية 

و�لفنانني �لذين �ألهبو� �جلمهور حبا وحما�شاً، 
وعبد�هلل  عثثلثثي  �آل  عثثثبثثثد�هلل  �لثثفثثنثثانثثون:  فثث�ثثشثثد� 
�لحتاد  بيوم  �حتفاء  معي«  »ردد  �أغنية  �ل�شحي 

وتخليد� للمغفور له �ل�شيخ ز�يد قال فيها:
ردد معي قوًل يليق بجنة يف �لأر�ص تع�شق �أهلها 

و�لعيد�
�أ�ش�شو�  باأننا زدنثثا على ما  لثثروح �لحتثثاد  و�أر�شل 

تاأكيد�ً
و�ثثثشثثثدح �لثثفثثنثثان �أكثثثثثثرم �ملثثثطثثثر بثثاأغثثنثثيثثة »وطني 
�حلثثبثثيثثب« �لثثثتثثثي تثثفثثاعثثل مثثعثثهثثا �جلثثمثثهثثور ومع 
وفيك  كلهم  �خللق  يطال  �أمثثن  »وفيك  كلماتها 

عدل عليه �لنا�ص تتكل«.

وتالها �لفنان مطر باأغنية »�لعلم« و�لتي رفرف 
معها �جلهور حباً وع�شقاً يف رمزية علم �ملحبة:

»علمي ع�شقتك ثابتاً وحملقاً ن�شر�ً لأهل �حلق 
و�لأحفاد«.

وهبه  جاهدة   : �لفنانة  �لغناء  ق�شيدة   وتغنت 
باأغنية »و�شايا �ل�شيخ« مرددة:

بو�شايا �ل�شيخ ن�شري معا ون�شون لعهد نعهده
لرنى �لأفالك نحاورها وت�شع بريقا نوقده

فبك �لعلياء لنا هدف يا حلما �شاد م�شيده
»نو�رة  باأغنية  �لوطني  لليوم  بتحية  و�أعقبتها 

�لعيد« قالت فيها:
�لكون من  �لعيد ميالد لفرحتنا وفرحة  نثثو�رة 

عيد �إىل عيد.
�لكبري  �حل�شور  �ألهبت  �لتي  �مللحمة   و�ختمت 
�لإمار�تي  �لثثغثثنثثاء  باأيقونة  �لثثفثثن  مثثتثثذوقثثي  مثثن 
�شامل  عبد�هلل  �لفنان  �ل�شجي  �ل�شوت  �شاحب 
�لثثثثذي �أمثثثتثثثع �جلثثمثثهثثور بثثاأغثثنثثيثثة »عثثثنثثثاق �ملجد« 
حباً  �جلمهور  فهلل  كلماتها  �شوته  عانق  �لتي 

و�ن�شجاماً بقوله:
ز�يثثد �خلثثري نلنا كل مكرمة  جيل ت�شرب  »مثثن 

من موروثه �جلد�«
كما �شد� باأغنية »حب �لوطن« �لتي قال فيها:

كثثل �لثث�ثثشثثعثثوب حتثثب �حلثثيثثاة ونثثحثثن نهيم بلحن 
�لوطن

�إمار�تنا درة للزمان وي�شمو بها فتية ل تلن
 من جانبه �أكد ر�عي �لحتفالية معايل �لدكتور 
عثثثبثثثد�هلل بثثثن حمثثمثثد بثثلثثحثثيثثف �لثثنثثعثثيثثمثثي، وزير 
�إد�رة  جمل�ص  رئثثيثث�ثثص  �لتحتية  �لبنية  تثثطثثويثثر 
جمل�ص  رئي�ص  لثثالإ�ثثشثثكثثان  ز�يثثثد  �ل�شيخ  بثثرنثثامثثج 
�لرية  لثثلثثمثثو��ثثشثثالت  �لحتثثثاديثثثة  �لثثهثثيثثئثثة  �إد�رة 
تثثثاأتثثثي لثثلثثتثثعثثبثثري عن  �أن �لثثفثثعثثالثثيثثة  و�لثثبثثحثثريثثة، 
�حلثثب و�لثثفثثخثثر و�لعثثثتثثثز�ز بثثثاإجنثثثاز�ت �لإمثثثثار�ت 
�ملجالت  جثثمثثيثثع  يف  �لثثهثثائثثلثثة  ومبثثكثثتثث�ثثشثثبثثاتثثهثثا   ،
و�مليادين، وبقيمها ومبادئها، باعتبارها منوذجا 

للتعاي�ص و�لت�شامح.
ومما يلفت من �ل�شاعر �لوزير حر�شه على نظم 

بلغة  و�لقيادة،  و�لعزة،  بالوطن،  تتغنى  ق�شائد 
ُن�شجت على �إيقاع �لوزن و�لقافية، كما ي�شتذكر 
�لثثثدولثثثة �حلكماء،  قثثثثادة  فثث�ثثشثثائثثل  قثث�ثثشثثائثثده  يف 
وتعزيز قيم �خلري، و�لعطاء، و�ملحبة �لتي متثل 

�لبناء و�لنه�شة و�لتفرد.
و�أثنى معاليه على �لأد�ء �ملتميز للفنانني ومنهم 
مثثن خالل  �لثثذيثثن متكنو�  �ل�شباب  �لإمثثار�تثثيثثني 
متميزة،  مكانة  لأنف�شهم  يحجزو�  �أن  �أد�ئثثهثثم 
فيما �أ�شاد بالتنظيم �لر�ئع للحفل �لفني و�لذي 
�لتحتية،  �لبنية  تطوير  وز�رة  موظفو  بثثه  قثثام 
و�لهيىئة  لثثالإ�ثثشثثكثثان  ز�يثثثثثد  �لثث�ثثشثثيثثخ  وبثثثرنثثثامثثثج 

�لحتادية للمو��شالت �لرية و�لبحرية.

نظمتها » البنية التحتية« و»زايد لالإ�سكان«  و»االحتادية للموا�سالت بالتعاون مع ندوة الثقافة والعلوم

»درة �لأزمــــان 2« ت�صـــــدو بحـــب �لوطــــن و�لقيـــــادة

•• ال�شارقة-الفجر:

“ �لتابع لث”نادي �شيد�ت  “ كولج مركز �ملو�هب  ��شتقبل 
�لثانية  دورتثثه  يف  �مل�شاركات  من  قيا�شياً  �ل�شارقة” عثثدد�ً 
�لفئة  �ثثشثثمثثن  للفنون”،  نثثثون  “جائزة  مثثثن  �لثثثعثثثام  لثثهثثذ� 
و�مل�شور�ت  �لر�شامات  عاماً.لتكرمي   40-18 �لعمرية 
�ملقيمات يف دولثثة �لمثثار�ت حيث ت�شارك �أكثثر من 300 

دولة،  �شابة و�شيدة من 34 
مع  تز�مناً  �مل�شاعر”،  من  “عامل  �شعار  �جلثثائثثزة  وحتمل 

جتاربهن  توثيق  على  �مل�شاركات  لُت�شجيع  ز�يد”،  “عام 
�لذ�تية.

لوتاه، وجناة  فاطمة  �ملوؤلفة من  �لتحكيم  وك�شفت جلنة 
مكي، وموزة �لعفا�شي، و�أحالم �لأحمد،  عن �ملقومات �لتي 
�مل�شاركة قبل �نطالق حفل  �لأعمال  يتطلعن لروؤيتها يف 
توزيع �جلو�ئز يوم �خلمي�ص �ملو�فق 29 نوفمر �جلاري 
�شيد�ت  لنادي  �لتابعة  و�ملنا�شبات،  لل�شيافة  كنوز  بقاعة 
قيمتها  بلغة  جو�ئز  على  �لفائز�ت  و�شتح�شل  �ل�شارقة، 

�لإجمالية �كر من 100  �ألف درهم.

يف  �لذهبية  �لثثقثثاعثثدة  “تقت�شي  �لعفا�شي:  مثثوزة  وقثثالثثت 
فن �لت�شوير �أن تكون �ل�شور �أ�شيلة، دون �أي �إ�شافات �أو 

موؤثر�ت خارجية”.
“�لأعمال  قالت:  �لثثر�أي حيث  �لأحمد  �أحثثالم  و�شاركتها   
�ملر�شحة للفوز هي تلك �لتي تنجح بلفت �نتباهنا يف جلنة 
�جلمالية  و�لقيمة  �لتقنية،  �ملهار�ت  تلعب  كما  �لتحكيم، 
�لعملية  �أثناء  بارز�ً يف قر�ر�تنا  �لفني دور�ً  �لعامة للعمل 

�لتحكيمية«.
لتمكني  �لر�مية  وجهودها  باجلائزة  مكي  جنثثاة  و�أ�ثثشثثادت 
�لثث�ثثشثثابثثات و�لثثث�ثثثشثثثيثثثد�ت د�خثثثثثل دولثثثثثة �لإمثثثثثثثثثار�ت، وقالت: 
نون  جثثثائثثثزة  حتثثكثثيثثم  جلثثنثثة  �ثثشثثمثثن  �ملثث�ثثشثثاركثثة  “ُي�شعدين 
للفنون، �لتي ُتوّفر من�شة للفنانات �لإمار�تيات و�ملقيمات 

ل�شتك�شاف مو�هبهن، وعر�ص �أعمالهن �لفنية«.
��شتقطبت  �جلائزة  لأن  بالفخر  “ن�شعر  مكي:  و�أ�شافت 
34 دولثثثة، ويثثعثثود �لف�شل  300 م�شاركة مثثن  �أكثثر مثثن 
يف  �لثقافات  حا�شنة  �ملثثتثثحثثدة،  �لعربية  �لإمثثثثار�ت  لثثدولثثة 

تعزيز �لإبد�عات �لفنية. 
 وعلى �لرغم من ��شتقبال �جلائزة لأعمال �شيد�ت مقيمات 
�مل�شاركات   د�ئثثثرة  تو�شع  قثثد  �جلثثائثثزة  �أن  �إل  �لإمثثثثثار�ت  يف 
يف  �أفثثريثثقثثيثثا  و�ثثشثثمثثال  �لأو�ثثثشثثثط  �لثث�ثثشثثرق  منطقة  لت�شمل 
�مل�شتقبل.«ومن �ملقرر �أن ُتعر�ص �لأعمال �لفنية �مل�شاركة 
يف مثثعثثر�ثثص خثثا�ثثص بثثقثثاعثثة كثثنثثوز �لثثتثثابثثعثثة لثثنثثادي �شيد�ت 
�ل�شارقة �بتد�ًء من يوم �لأحد، �ملو�فق 25 نوفمر، حيث 
�ل�شاعة  من  و�لثثز�ئثثر�ت   �لفنانات  جلميع  �جلثثولت  تبد� 
للر�شم  مهرجان  يتخلله  م�شاًء،   06:30 حتى   05:00
للتعبري  �لفن  وهثثو�ة  للموهوبات  �ل�شاطئ  ردهثثة  �حلر يف 

عن �حا�شي�شهن يف �جو�ء �شاعرية .

جلنة التحكيم حتدد املعايري  وعلى راأ�سها اأ�سالة ال�سورة وجمالياتها الفنية

»جائزة نون للفنون« 2018 ت�صتقطب �أكرث 
من 300 م�صاركة من 34 بلدً� 

�لدورة  �لكرمي يف  �لقر�آن  33 فائز� وفائزة من حفظة  �آل مكتوم  �شعيد بن ح�شر بن مكتوم  �ل�شيخ  كثثّرم 
�لثالثة ع�شر للم�شابقة �ل�شنوية حلفظ �لقر�آن �لكرمي �لتي نظمها مركز �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
للتو��شل �لثقايف �حل�شاري بح�شور نورما حممد �شليمان رئي�شة �ملركز وعدد من �شيوف �ل�شرف يف �حلفل 
�لذي �أقيم على �شرفهم بقاعة جائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي .و��شادت �ل�شيدة نورما حممد �شليمان 
�آل مكتوم للم�شابقة �ل�شنوية  �أ�شادت فيها بالدعم �لكبري �لذي ظل يقدمه �ل�شيخ ح�شر بن مكتوم  كلمة 
حلفظ �لقر�آن �لكرمي �لتي تقام حتت �شعار “ويف ذلك فليتناف�ص �ملتناف�شون” كما تقدمت بال�شكر و�لتقدير 
�ىل �ل�شيخ �شعيد بن ح�شر �آل مكتوم لت�شريفه باحل�شور وتكرمي �حلفظة و�لرعاة و�مل�شاهمني و�لد�عمني 
للمركز. و��شافت �ن عدد �مل�شركني �شغار �ل�شن بامل�شابقة يف تز�يد م�شتمر وقد بلغ عدد �لفائزين /33/ 

ومتيزت هذه �لدورة مب�شاركة طفلة من �لهند بعمر11 �شنة �أتقنت حفظ 5 �أجز�ء .من جانبه �أ�شاد �شعادة 
�آل مكتوم  �أمناء هيئة  �آل مكتوم ع�شو جمل�ص  �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد  �ل�شايغ مدير مكتب �شمو  مريز� 
�لثقايف �حل�شاري.وخالل �حلفل مت  للتو��شل  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �خلريية بجهود مركز 
تكرمي ثالثة جماز�ت يف �مل�شابقة حيث نالت ي�شرى لظن وندى ح�شرى بالإ�شافة �ىل ديال لبابيدي درجة 
�لمتياز وذهبت �جلائزة �لأوىل يف �لع�شر �أجز�ء �ىل �لطالبة هبة حممد ه�شام و�جلائزة �لأوىل يف خم�ص 
�أجز�ء لالأطفال ت�شنيم حممد ه�شام ، كما مت تكرمي فئة خم�شة �أجز�ء لل�شيد�ت حيث ذهبت �جلائزة �لأوىل 
لل�شيدة نور ق�شالن ومن فئة �لأطفال مت تكرمي �لطالب و�لطالبات �لأو�ئل وهم عمر خري �هلل و�آية علي 

عو�ص وعبد �لرحمن عر�ر و زين علي عو�ص بالإ�شافة �ىل �لطالبة جود حور�ين .

مركز �ل�صيخ حممد بن ر��صد للتو��صل �لثقايف يكرم 
حفظة �لقر�آن �لكرمي
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الكثري من االأقالم حتب اال�سطياد يف املياه العكرة

رويد� عطية: �أحرتم حياة �لآخرين و�أمتنى 
منهم �أن يحرتمو� خ�صو�صياتي

�لقليلة  �لأيثثثام  خثثالل  حت�شل  �أن  ميكن  هثثل  ولدتثثثك،  �قثثثر�ب  • مثثع 
�ملقبلة، خ�شو�شاً و�أن �لكل �عتقد �أنك و�شعِت طفلك )زين(؟

- ل �أعرف ملاذ� ظّن �لبع�ص �أنني و�شعُت طفلي، ولكن �لطبيب �أْمهلني 
�أياماً قليلة للولدة.

جناحاً  حققْت  وهي  لثثث)زيثثن(،  �أهديِتها  �لتي  )تعا(  �أغنية  طرحِت   •
كثثبثثري�ً حثثتثثى مثثن دون )كثثلثثيثثب( مثثع �أنثثثك كثثنثثت تثثرغثثبثثني يف ذلثثثك ولكن 

ظروفك �ل�شحية منعْتك من ت�شويرها؟
وُتطرح على طريقة  ر  ُت�شوَّ زعلُت لأنها مل  �أنني  - يكر خري �هلل، مع 
�لفيديو كليب. �إنه �لن�شيب. حاولنا �أن نقّدم ر�شالة من خالل �لأغنية 

لكل �أم تنتظر قطعة منها ومل يكن هدفها جتارياً.
طفلك؟ مع  لحقة  فرة  يف  ت�شّوريها  �أن  ميكن  • هل 

ل دْعم �أغنيات �أخرى من  - كال، لأن �لأغنية �شارت يف �لأ�شو�ق. ويف�شّ
�لألبوم. عد� عن �أن �بني �شيكون بعيد�ً عن �لإعالم.

�أف�شل؟ هذ�  • هل 
- لثثو عثثْدنثثا �إىل طثثريثثقثثة تثثربثثيثثتثثنثثا، كثثانثثت )�لثث�ثثشثثو�ثثشثثيثثال مثثيثثديثثا( تتمثل 
�لبيت وباملحافظة على خ�شو�شياتنا،  باجلري�ن، و�لربية تكون د�خل 
ملاذ�  يثثذمثثون.  �أو  �شيمدحون  �لثثنثثا�ثثص  عثثنثثدهثثا  خثثارجثثه،  ت�شبح  وعثثنثثدمثثا 
مني  و�لنا�ص  �ل�شحافة  تعرف  �أن  ل  �أف�شّ و�أنثثثا  كثثمثثادة؟  �بني  �أ�شتخدم 
تفا�شيل عن فني و�أعمايل ولي�ص عن حياتي �خلا�شة، و�أ�شعر باأن بع�ص 
ح�شاب  على  لأنف�شهم  للت�شويق  �ملو�شوع  هذ�  على  يعتمدون  �لفنانني 
�لثثذي يقرر  يثثجثثوز. عندما ي�شبح )زيثثثن( �شاباً، هثثو  �أولدهثثثثم، وهثثذ� ل 

موقفه بالظهور على )�ل�شو�شيال ميديا( من عدمه.
�أجل  مثثن  �أولدهثثثثثّن  على  يعتمدن  �لثثفثثنثثانثثات  بع�ص  �أن  تثثريثثن  هثثل   •

�لتو�جد؟
نحافظ على خ�شو�شية  �أن  ل  �أف�شّ و�أنثثا  ن�شمل �جلميع.  �أن  - ل ميكن 
و�شْلب  لثثه  ظلم  فيه  مثثيثثديثثا(  )�ل�شو�شيال  عثثامل  �إدخثثالثثه  لأن  �لثثطثثفثثل، 

لطفولته.
�لر�بع،  �ل�شهر  يف  و�أنت  حملك  خر  �أعلنِت  لأنك  �نتقدوك  • كثريون 

ولكن مل تْعلني خر زو�جك وهوية زوجك؟
- �لكثري من �لأقالم حتب �ل�شطياد يف �ملياه �لعكرة، ويف �ملقابل هناك 
َمن بارك وقال �إنني حرة يف حياتي �خلا�شة. عندما حتّدثُت عن حْملي، 
�نتظرُت غنائي يف مهرجان )مو�زين( وهو مكاٌن له قيمة فنية كبرية، 
�أقطفه  �أن  �أن )�ل�شكوب( ميكن  �إعالمي كبري ووجثثدُت  ويحظى بح�شد 
�أعلن  �أن  منا�شبة  فكانت  عليه،  يركزون  �لنا�ص  لأن  �ملهرجان،  هذ�  من 
عن  حتثثّدثثثُت  وعندما  يحبني.  َمثثن  لكل  �لثثر�بثثع  �شهري  يف  و�أنثثثا  حملي 
�أنثثه ل  �لتفاق معه، خ�شو�شاً  ب�شيطة، بح�شب  تفا�شيل  ذكثثرُت  زوجثثي، 
يتعاطى )�ل�شو�شيال ميديا( ول يحب �لأ�شو�ء. حتى �أنه ُيفاجاأ ببع�ص 
�شيئاً  يعرف  ل  لأنثثه  عنها،  �أخثثثره  عندما  �لفني  �لو�شط  عثثن  �لأخثثبثثار 
عنه. و�أمتنى من �ل�شحافة �أن تاأخذ مني )�شكوبات( عن حياتي �لفنية 
ولي�ص �خلا�شة، لأنني �أحرم حياة �لآخرين و�أمتنى منهم �أن يحرمو� 

خ�شو�شياتي.
��شمه؟ حتى  تعلني  مل  • ولكنك 

- �لأ�شماء ل حتّدد �شخ�شيات �لأ�شخا�ص. �ملهّم �أن يتمنى يل �لنا�ص 
�أعطيُت  ولثثو  �ل�شخ�ص.  هثثذ�  مثثع  و�ل�ثثشثثتثثمثثر�ر  و�لتوفيق  �خلثثري 

�إنها �حلب �لأول يف حياتي و�أعتقد  عنو�ناً لعالقتي به لقلُت 
�أننا ل نتعامل  �أنثثه �شيكون �لأخثثري. و�أجمل ما يف عالقتنا 

�أي ثنائي مقبل على  كزوج وزوجة بل كاأ�شدقاء، و�أن�شح 
�حلياة �لزوجية �أن تكون �لعالقة مبنية على �ل�شد�قة 

و�لثقة لأنها �لأ�شا�ص.
�ملثثثر�أة  بثثهثثا  �لثثتثثي متثثثّر  �لثثتثثجثثارب  �أن  تعتقدين  • �أل   
�شرورية لأنها ُتْك�ِشبها ن�شجاً وخرة يف �لتعامل مع 

�ل�شريك؟
- بالن�شبة �إىل �لتجارب �لتي مررُت بها، فهي لي�شت 
كثرية حفاظاً على ��شمي بالدرجة �لأوىل لأنني ل�شُت 

�أن يف�ّشر �لبع�ص ت�شرفاتي  �إن�شانة عادية، و�أخاف 
حري�شة  �أنثثا  ولذلك  وتوؤذيني،  خاطئة  بطريقة 
جثثثثد�ً. لثثكثثن مثثع زوجثثثثي، فثثثاإن �ملثثو�ثثشثثوع خمتلف 
وهذ�  قلبي،  قبل  بعقلي  �أحببُته  لأنني  متاماً 
بالزو�ج  يفكر�ن  �شاب  �أو  فتاة  �أي  به  �أن�شح  ما 

لأن �لعقل ميز�ن، بينما �لقلب حنون وعاطفي 
�ل�شرق وهو يف  �أعي�ص يف  �أنا  َيْخَدَعنا.  �ن  وميكن 

�لغرب و�جتماعنا كان باإر�دة رب �لعاملني.
�خلارج؟ يف  عليه  تعّرفِت  • وهل 

�أنني قابلُت �لكثري  �إحثثدى حفالتي، ومع  - نعم يف 
من �لنا�ص ولكن مل يلفت نظري �شوى زوجثثي، ول 
�أعرف ملاذ� كنُت �أنظر �إليه بتلك �لطريقة، و�شبقني 
حد�شي ومتنيُت لو �أنه زوجي وْقتها. ومن ثم عْدنا 

و�لتقينا بعد عامني.
�لفنية  م�شريتك  �شهدت  �ملا�شية،  �لفرة  • خالل 
�أنثثثك �شتغيبني  �ثثشثثك  وعثثثثودة ومثث�ثثشثثاكثثل، ول  غثثيثثابثثاً 

خالل �لفرة �ملقبلة لأ�شباب لها عالقة بظروف 
رِت  فثثهثثل ح�شّ بثثطثثفثثلثثك.  و�هثثتثثمثثامثثك  ولدتثثثثثك 

تثثطثثرحثثيثثهثثا خثثثثالل فرة  �أن  �أعثثثثمثثثثاًل ميثثكثثن 
�لغياب؟

- �نتهيُت من ت�شطيب �ألبومي �جلديد قبل 
مثثنثثه. وكنا  �أغنيتني  و�ثثشثثاأ�ثثشثثّور  عثثثدة،  �أ�ثثشثثهثثر 
ي�شّم  �ألثثبثثوم،  بثثطثثْرح ميني  قبله،  فثثّكثثرنثثا  قثثد 

و�ثثشثثابثثقثثاً مع  �لثثتثثي طرحُتها حثثالثثيثثاً  �لأغثثنثثيثثات 
�أننا  و�رتاأينا  عدنا  ولكننا  برودك�شن(،  )�ملثثوىل 

�لنا�ص  �أغنيات جديدة لإر�شاء  �أن ن�شيف  ميكن 
�لذين يحبونني. و�شاأ�شتمّر يف عملي بعد �لولدة، 

و�شاأحاول �لتوفيق بني عملي وعائلتي.
�ل�شنة؟ ر�أ�ص  يف  �شتغنني  • هل 

- نعم �شاأحيي حفاًل مع عا�شي �حلالين يف �لأردن.

كاظم �ل�صاهر �إىل )روتانا(
فاو�شت �شركة )روتانا لل�شوتيات و�ملرئيات( كاظم �ل�شاهر لإنتاج �ألبوماته 
�ل�شركة ر�شمياً  �إىل  �ن�شمامه  �إعالن  �ملقرر  �ملقبلة ح�شرياً، ومن  �لغنائية 
جناحاً  حتقق  مل  �لغناء  قي�شر  �أعمال  �أن  خ�شو�شاً  �ملقبلة،  �لفرة  خالل 

كبري�ً منذ �ن�شمامه �إىل )بالتنيوم ريكوردز(..
�ل�شاهر،  �ألبومات  ��شتغالل  �إىل �حل�شول على حق  )روتانا(  �إد�رة  وت�شعى 
كذلك حفالته �لغنائية يف �لفرة �ملقبلة، وتفاو�شه لإحياء حفلة �شخمة 

�شمن �حلفالت �لتي تنظمها بالقرية �لعاملية يف مدينة دبي بالإمار�ت.
يذكر �أن كاظم �ل�شاهر طرح �أخري�ً �أغنية )�شباح �خلري(، من كلمات كرمي 

�لعر�قي، و�أحلان �ملو�شيقار د. طالل وتوزيع مو�شيقي فا�شل فالح.

جنوى كرم تبارك لعا�صي 
عا�شي  �لعربي  �لغناء  لفار�ص  كرم  �للبنانية جنوى  �لأغنية  �شم�ص  باركت 
�أغنيته �جلديدة )�شو بخاف عليك(. وغثثردت على  �إطثثالق  �حلثثالين على 
ح�شابها �خلا�ص عر موقع توير: )�ألف مروك و�إن �شاء �هلل تبقى تو�كب 

كل �لأجيال(.
بعمرك  يبارك  )  �هلل  وقثثال:  و�لتقدير  �ل�شكر  بعبار�ت  �حلثثالين  عليها  رّد 
و�لتنويع  و�لتطور  للتجدد  �حلقيقي  �ملعنى  جنثثوى  يا  و�نثثت  قلبي  حبيبة 

باملو�شيقى.. �أ�شكرك من كل قلبي و�إن �شاء �هلل كل �أيامك فرح وجناح(.
)�ثثشثثو بثثخثثاف عثثلثثيثثك(، مثثن كثثلثثمثثات حثث�ثثشثثن عثثبثثا�ثثص، و�أحلثثثثثان بثثا�ثثشثثم يحيى، 
وتوزيع �شليمان دميان وطارق جمدلين، و�إنتاج �شركة )روتانا للمرئيات 

و�ل�شوتيات(.

مي �صليم ت�صتعد لطالق 
�أغنيتها �جلديدة

�أغنيتها �جلديدة عر  ت�شتعد �لفنانة و�ملمثلة �لأردنية  مي �شليم  لإطالق 
�أثري �لإذ�عثثات، وذلك يف منت�شف �شهر كانون �لأول �ملقبل. ويتكتم فريق 

�لعمل على �إ�شم �لأغنية حتى بلطف عن في�شبوك �لفنانة مي �شليم
مو�قع  على  �ل�شخ�شية  ح�شاباتها  عثثر  �شليم  مثثي  �لفنانة  وكثثذلثثك  �لآن، 
�لتو��شل �لإجتماعي.�لأغنية من كلمات  �ل�شاعر �شلمي ر�شيد، �أحلان هيثم 
�لتعاون  مبثابة  �شتكون  �لأغنية  �أن  عبد�ل�شالم.يذكر  �أحمد  توزيع  نبيل، 
�لأول �لذي يجمع �لفنانة مي �شليم، باملنتج ميدو منيب. كما �شاركت منذ 

�أيام يف مهرجان �لقاهرة �ل�شينمائي و�أطلت بف�شتان �أبي�ص طويل.

موؤلف فيلم )زنز�نة 7( :
 م�صاركة �صيغال �أمر )�إنتاجي(

�شيغال يف بطولة  �شتيفن  �لعاملي  �ملمثل  باإمكانية م�شاركة  و�شط توقعات 
�ل�شافعي،  ون�شال  ز�هثثر  �أحمد  �مل�شريني  �لفنانني  مع   )7 )زنز�نة  فيلم 
قال  �لآن،  حتى  ر�شمي  ب�شكل  تكتمل  مل  مفاو�شات  تتعد  مل  خطوة  بعد 
موؤلف �لعمل �ل�شيناري�شت �مل�شري ح�شام مو�شى، �إن م�شاركة �شيغال �أمر 
خا�ص بال�شركة �ملنتجة للفيلم، �إذ �شعت �إىل �ل�شتعانة بنجم عاملي كنوع 
من �لدعاية و�لت�شويق للعمل، لكن حتى �لآن مل يتم �لتعاقد مع ممثل 

عاملي، على عك�ص ما �أ�شيع من �أخبار، يف �لفرة �لأخرية.
وك�شف مو�شى لث)�لر�ي(: )�نتهينا من توزيع �لأدو�ر �لرئي�شية بالفيلم، 

وتتبقى �أيام قليلة، ول تعنينا حالياً هذه �لأخبار، و�لعمل م�شتمر(.
 فريق �لعمل يطري �إىل �لغردقة، �شرق م�شر لت�شوير 8 �أيام كاملة، ثم 
يعود مثثرة �أخثثرى �إىل �لقاهرة مثثرة �أخثثرى لت�شوير �لأيثثثام �لأخثثثرية من 
�لفيلم.يذكر، �أن �لفيلم كان يحمل ��شم )�ملحرف(، وبعد مفاو�شات بني 
�ل�شركة �ملنتجة و�ملوؤلف و�لنجوم، مت تغيريه وهو من �إخر�ج �إبر�م ن�شاأت، 
وتدور �أحد�ثه فى �إطار من �لأك�شن و�لإثارة، وي�شارك يف بطولته كل من 
مايا ن�شري، منة ف�شايل وحممد ر�شا، بالإ�شافة �إىل �لوجوه �جلديدة 

�أمين ك�شك، �أ�شرف عبد�لعزيز ومنى منري.

اأيام قليلة وت�سع الفنانة رويدا عطية طفلها االأول )زين(، مع تاأكيدها اأنها لن تبتعد عن ال�ساحة 
الفنية، حيث �ست�سارك الفنان عا�سي احلالين باإحياء حفل راأ�ض ال�سنة يف االأردن.

عطية التي تتحفظ عن الك�سف عن هوية زوجها املغرتب اللبناين، اأ�سارت عرب اإىل اأن 
زواجها يقوم على العقل، نا�سحًة ال�سابات وال�سباب باأن يفعلوا مثلها، كما ك�سفت عن 
اأنها تعّرفت على زوجها قبل عامني يف اإحدى حفالتها، ومتّنْته زوجًا لها، مو�سحة اأنه 

احلّب االأول يف حياتها )واأعتقد اأنه �سيكون االأخري(.
ر رويدا لت�سوير اأغنيتني من األبومها اجلديد، بعدما كانت طرحْت اأخريًا اأغنية  وتتح�سّ

)تعا( واأهدْتها البنها زين ومل تتمكن من ت�سويرها ب�سبب و�سعها ال�سحي الدقيق.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

�سند الهليل

خـلـي يــا  الـبـان  عـويـد  يــا 

الـدلـي كـامـل  يــا  بـي  روف 

ــا مـــــن لـي ـــ ان ــن  ـــ ــا زي ي ــم  ــرك غ

بالكـلـي الـخـود  عفـت  معـك 

ظلي يل  ـــت  ان و  �شم�شي  ـــت  ان

ملفـلـي الــريـــــم  خ�شـف  عيـن 

باخـوانـه احلـ�شـن  فـريـد  يـا 

ولـهـانــه نــفــ�س  تـعــذب  ال 

دانــه الـــــغـــــزر   " "م  منتقنـك 

خـانــه غيـركـم  فــي  مالـيـه 

اعيانـه ت�شحرنـي  يل  ـــت  ان و 

باغ�شـانـه ورود  ــدود  ــخـــ ـــ ال و 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

العمر مك�شب ، ال تق�ّشيه بـ افال�س

                    وعند الكرامة ؟؟ ال تد�ّس العداوة .!

وان ع�شت متغابي وطّيب مع النا�س ؟

                ال تن�شدم .. لو عاملوك بـ ق�شااااوة .!

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

فواز خالد دعيج

غ�ض ال�شبا

ل�����������ّزي�����������������ن اأن���������������������������ا م�������س�������ت�������اق�������ي

غ�������رن�������وق..ت���������������ل���������������ع اع�����ن�����������اق�����������ي

ل�����������������������ّن ل�������������ه��������������������وى ح�������������ّراق��������������������ي

االأع���������������واق�����������������������ي ب��������������������ي  زارع 

وال������ق�������������ل�������������ب ي�������������اه�������������و �����س���������اق���������ي

ي�������دع���������������ي ع�����������س�����������ى ال������ف�������������راق�������������ي

ي�������ن���������������ور ب�����������������س�����������وف ال���������������ّراق���������������ي

�����������اق�����������ي وط�������������ي�������������وره�������������ا ال�����ع�����������������سّ

ه�������ال�������ّن���������������اي ل�������������ي ه�������������و ف���������اق���������ي

امل���������زي�������������������ون ال�������غ���������������س���������������ي  ذاك 

��������ب��������ا ا���������س��������غ��������ريون غ���������������������ضّ ال�����������������سّ

ذاب��������������������������ح ن�����������ظ�����������������ر ال�����������ع�����������ي�����������ون

وه���������م�������������������وم ف���������������������وق ام������ن�������������ت�������������ون

ب������ال�������������ه�������������ّم �������س��������������������ال ام���������������������������زون

ي����������رح����������ل وا������������س�����������������������وف ال�������ك���������������ون

ت�����������������س��������ح��������ك زه��������������������ر وغ�������������������س���������ون

ت��������ط�����������������رب م�������������س�������������ا امل������ف�������������ت�������������ون

م�����ي�����������ن�����������ون غ�����������������������دى   .. ح�������ّب���������������ه 

ريــتـ�يــت
 

باحلب :

ما ترمز الكلمة ملعناها 

اأحيان معنى ) �سلونك ( 

حييييل واح�سني !

******

معاك االأيام ممطوره.. و ميالفه

ب�ض انت مايلتفت بالك ل� مافيها

لو قلت لك: معك مرتاحه وخّوافه

ماقلت يل: هاتي يدينك وخّليها.

كلنا خليفة
ع�����ودت�����ك جت���ل���ي ع�����ن ال���������دار ال���ظ���الم

ي�����ا �����س����ن����ام امل����ج����د ي�����ا ع�������ايل امل����ق����ام
من���ا ف����ي����ن����ا  �����س����وف����ت����ك  يف  وال��������ف��������رح 

ال������ع������ي������ون ب����غ����ي����ب����ت����ك ج������اه������ا ع���م���ا

هادي املن�سوري



   

مودريت�ض �إىل �أين؟.. 
لعب بديل على 
ر�د�ر ريال مدريد

بالرغم من �لإجناز�ت �لكروية �ملذهلة �لتي حققها �لنجم �لكرو�تي 
�أف�شل  على جائزة  �ملا�شي، وح�شوله  �لعام  مودريت�ص خالل  لوكا 
لعب يف �لعامل، فاإن تقارير �إعالمية ك�شفت �أن نادي ريال مدريد 
�أمت  �لذي  ي�شتهدف لعبا فرن�شيا ل�شتبد�ل مودريت�ص،  �لإ�شباين 
عامه �لث34. و�أو�شح موقع “كالت�شيو مريكاتو”، �أن رئي�ص �لنادي 
يف  رغبته  مثثن  متاأكد”  “غري  يثثثز�ل  ل  بثثرييثثز،  فلورنتينو  �مللكي 
جتديد عقد �لالعب �ملخ�شرم، كونه ي�شتهدف �لالعب �لفرن�شي 
��شتقطاب جنم  �أن برييز يرغب يف  �ملوقع  و�أ�شاف  كيليان مبابي. 
باري�ص �شان جرمان، خا�شة بعد �أن تاألق مع منتخب بالده �لفائز 
يف كاأ�ص �لعامل، �لذي �أقيم يف رو�شيا يف �لفرة ما بني 14 يونيو 
حتى 15 يوليو. و�أ�شار �ملوقع �إىل �أن باري�ص �شان جرمان مل يبد 
�أن  يذكر  عثثامثثا.   19 �لعمر  مثثن  �لبالغ  �لثثالعثثب،  بيع  رغبة يف  �أي 
�لثثدويل �لكرو�تي بعقد ينتهي يف  �لنادي �مللكي كان قد جدد عقد 
يونيو 2020. و�شبهت �شحيفة “موندو ديبورتيفو” حالة �لنجم 
�لكرو�تي حاليا بكري�شتيانو رونالدو، لعب �لريال �ل�شابق، �لذي 
كان ي�شنف كاأف�شل لعب يف �لعامل، قبل �أن ينتقل �إىل يوفنتو�ص 
بالعبني  مقارنة  ر�تبه  بتعديل  “�لدون” يطالب  كان  �لإيطايل. 
�آخثثريثثن مثثثثثل نثثيثثمثثار ومثثيثث�ثثشثثي، لثثكثثن رئثثيثث�ثثص �لثثنثثادي �ملثثلثثكثثي رف�ص، 
خا�شة و�أن رونالدو قد �أمت عامه �لث33، وهو ما عجل برحيله �إىل 

�لعجوز«. “�ل�شيدة 
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الريا�شي

22-11-2018م  �ملثثا�ثثشثثي  �خلمي�ص  م�شاء  �ختتمت 
بطولة  مناف�شات  ط�شقند  �لأوزبك�شتانية  �لعا�شمة  يف 
و�لأ�شبال  و�لنا�شئني  لل�شباب  لل�شطرجن  �لغربية  �آ�شيا 
قام   وقثثد  و�خلثثاطثثف  و�ل�شريع  �لكال�شيك  م�شابقات  يف 
ه�شام �لطاهر �لأمني �لعام لالحتاد �لآ�شيوي لل�شطرجن 
هذ�  يف  �لفائزين  وتتويج  �لثثقثثاري  �لحتثثاد  كلمة  باإلقاء 
تنظيما يف  �لأفثث�ثثشثثل  �لنقاد  عثثّده  �لثثذي  �لكبري  �حلثثدث 
تاريخ م�شابقات بطولت �ملر�حل �لعمرية وذلك ب�شهادة 

�مل�شاركني جميعهم.
رئي�ص  تورديالييف  ح�شني  �شعادة  �خلثثتثثام  حفل  ح�شر 
�لنائب �لأول لرئي�ص �حتاد  �أ�شيا  منطقة �شمال وو�شط 
�لقائم  �ملثثزروعثثي  ر��شد  و�شعادة  لل�شطرجن  �أوزبك�شتان 
باأعمال �شفارة �لدولة يف ط�شقند و�شعادة ح�شني عبد�هلل 
�أبثثثوظثثثبثثثي لثثلثث�ثثشثثطثثرجن ورجائي  نثثثثادي  �خلثثثثثوري رئثثيثث�ثثص 
�لثث�ثثشثثو�ثثشثثي �ملثثديثثر �لثثتثثنثثفثثيثثذي لثثنثثادي �لثث�ثثشثثارقثثة �لثقايف 
لل�شطرجن وعدد من �ل�شخ�شيات �ل�شيا�شية من �شفر�ء 

�لدول �مل�شاركة و�لقياد�ت �لريا�شية يف �أوزبك�شتان
 13 300  لعب ولعبة ميثلون   �ملناف�شات  �شارك يف 
�لتي ت�شمل دول  �آ�شيا  قثثارة  �لغربي يف  �لق�شم  دولثثة من 
و�شط و�شمال �آ�شيا من �لن�شف �لغربي ودول �شبه �لقارة 

على  �وزبك�شتان  و��شتحوذت  �آ�شيا  غثثرب  ودول  �لهندية 
ن�شيب �لأ�شد من حيث عدد �مليد�ليات وتربعت على عر�ص 
�لثالثة  �لأ�شناف  يف  �لعام  �لرتيب  وذهبية  �لبطولة 
ميد�لية   26 منها  ملونة  ميد�لية   91 ح�شدت  حيث 
�لثثثثثاين �لرتيب  �ملثثركثثز  كثثاز�خثث�ثثشثثتثثان يف  تلتها  ذهثثبثثيثثة  
ميد�ليات   6 منها  ملونة  ميد�لية   17 بر�شيد  �لثثعثثام 
وجاءت   ، و�خلثثاطثثف  �ل�شريع  يف  �لهند  ثالثا  ثثثم  ذهبية 
 . �لعام للكال�شيك بر�شيد ذهبيتني  �إيثثر�ن يف �لرتيب 
من جهة �أخرى فازت �لإمار�ت بثالثة ميد�ليات ملونة 
حيث توج �لبطل �لو�عد ر��شد �حلمادي لعب منتخبنا 
�لوطني ونادي �ل�شارقة لل�شطرجن بطال، لبطولة �آ�شيا 
وكثثان قد  �شنو�ت    6 لل�شطرجن �خلاطف حتت  �لغربية 
حقق برونزية �لبطولة يف �ل�شطرجن �ل�شريع وقد ح�شل 
لعب منتخبنا �لوطني �لأول ونادي �أبوظبي لل�شطرجن 
�لغربية  �آ�ثثشثثيثثا  بثثطثثولثثة  عثثلثثى ف�شية  �حلثثو�ثثشثثنثثي  عثثمثثر�ن 

لل�شطرجن لفئة �لنا�شئني حتت 16 �شنة  
حثثفثثل �خلتام  خثثثالل  كلمته  �لثثطثثاهثثر يف  هثث�ثثشثثام  و�أ�ثثثشثثثاد 
لحتاد  �ل�شكر  ووجثثه  للبطولة  �ملبهر  �ملثايل  بالتنظيم 
�أوزبك�شتان و�جلهات �لر�عية للبطولة وكل من �شاهم يف 
�إجناح �حلدث �لكبري .  كما هناأ �لأمني �لعام ل�شطرجن 

�أ�ثثشثثيثثا �لثثفثثائثثزيثثن متمنيا �لثثتثثوفثثيثثق لثثبثثاقثثي �لثثالعثثبثثني يف 
�لبطولت �لقادمة .

وكثثثانثثثت �لثثلثثجثثنثثة �ملثثنثثظثثمثثة قثثثد قثثامثثت بثثرتثثيثثب جولت 
�شياحية جلميع �مل�شاركني للتعرف على �ملعامل �ل�شياحية 
و�لثقافية و�حل�شارية يف مدينة ط�شقند من �أجل تبادل 
�لثقافات و�لتعارف بني لعبي خمتلف �لدول �لأ�شيوية 
�إقامة  �إىل  بالإ�شافة  �مل�شاركني  لكل  هد�يا  تقدمي  ومت 

حفل ع�شاء على �شرف �لأمني �لعام لالحتاد �لأ�شيوي
�لعام لالحتاد �لأ�شيوي  �أخثثرى عقد �لأمثثني  من ناحية 
�جثثتثثمثثاعثثات مثثثثثمثثرة عثثلثثى هثثامثث�ثثص �لثثبثثطثثولثثة مثثع روؤ�شاء 
�لغربية  موؤكد� حر�ص �لحتاد �لأ�شيوي  �أ�شيا  �حتاد�ت 
للتعرف  �لوطنية  �لحتثثاد�ت  مع  �ملبا�شر  �لتو��شل  على 
عثثن كثب عثثن �شري �لأعثثمثثال لثثدى �لحتثثثاد�ت �لأع�شاء 
لإحثثثد�ث  ومثثالحثثظثثاتثثهثثم  مقرحاتهم  �إىل  و�ل�ثثشثثتثثمثثاع 
�لتغيري �لإيجابي يف منظومة �إد�رة �ل�شطرجن �لأ�شيوي 
، و�شدد على حر�ص �لحتاد �لأ�شيوي على ��شناد تنظيم 
�لبطولت �لقارية �إىل �أكر عدد من �لدول يف خمتلف 
وغربا  �شرقا   ، وجنوبا  �شمال  �ل�شفر�ء  �لثثقثثارة  مناطق 
�لدول لكت�شاب �خلر�ت  �لفر�شة لكل  �إتاحة  �أجل  من 
جانبه  مثثثن    . �لثثوطثثنثثيثثة  �لثثثكثثثو�در  و�إعثثثثثثد�د  �لتنظيمية 

�حتاد  لرئي�ص  �لأول  �لنائب  تورديالييف  ح�شني  �أ�ثثشثثاد 
�ل�شيخ  ومتابعة  ودعثثم  بجهود  لل�شطرجن   �أوزبك�شتان 
�شلطان �بن خليفة بن �شخبوط �آل نهيان رئي�ص �لحتاد 
�لأ�شيوي لل�شطرجن وثّمن �لطفرة �لكبرية �لتي حققها 
�ل�شطرجن �لأ�شيوي منذ تويل �ل�شيخ �شلطان بن خليفة 
 12 �آل نهيان رئا�شة �لحتثثاد �لقاري منذ  بن �شخبوط 
و�شهدت  �لإجنثثثثاز�ت  مثثن  �لعديد  خاللها  حتققت  �شنة 
متت  �أ�شيا حيث  قثثارة  م�شتوى  هائلة على  طفرة  �للعبة 
 52 زيادة �لحتثثاد�ت �لأع�شاء يف �لحتاد �لأ�شيوي �إىل 
دولثثة ومت تفعيل �أكثثر من 15 �حتثثاد� ومتت م�شاعفة 
ومت   ، م�شابقة   150 �إىل  لت�شل  و�لأن�شطة  �مل�شابقات 
كافة  �ل�شر�ئح  مثثع   يتنا�شب  مبثثا  �لبطولت  ��شتحد�ث 
�أبطال  عثثثدد  و�رتثثفثثع   ، و�لثثفثثرق  �لثثفثثردي  �ل�شعيد  عثثلثثى 
�لثثعثثامل يف �لثثفثثئثثات �لعمرية مثثن �لثثقثثارة �لآ�ثثشثثيثثويثثة ومت 
تثثاأهثثيثثل �ملثثئثثات مثثن �لثثكثثو�در �لفنية مثثن مثثدربثثني وحكام 
�أجمعت  ولهذ�  �لأ�شيوية  �لبلد�ن  خمتلف  يف  ومنظمني 
�لقارة �ل�شفر�ء على �إعادة �نتخاب �ل�شيخ �شلطان لدورة 
�نتخابية جديدة 2018 – 2022 خالل �لنتخابات 
�لتي جرت �ل�شهر �ملا�شي يف مدينة باتومي يف جورجيا 

على هام�ص �لأوملبياد �لعاملي لل�شطرجن   

دبي يحتفظ بدرع دوري
 �لرجال و�ل�صيد�ت لل�صطرجن

�حتفظ نادي دبي لل�شطرجن و�لثقافة بلقب �لدوري 
�لتو�يل  �لثاين على  للعام  و�ل�شيد�ت  للرجال  �لعام 
لقب  ح�شم  حيث  �لبطولتني،  على  �شيطر  بعدما 
نقاط   10 �شجل  بعدما  لل�شيد�ت  �لثثثدوري  بطولة 
�لثثثذي جثثاء و�شيفا  �لثثعثثني  بثثفثثارق ن�شف نقطة عثثن 
نادي  �لثالث  �ملركز  يف  فيما جاء  نقاط،   8 بر�شيد 
كان  فيما  بال�شارقة  للفتيات  و�لثقافة  �ل�شطرجن 
�أبوظبي  نثثثادي  �ملثثركثثز �لثثر�بثثع و�لأخثثثري مثثن ن�شيب 
دوري  نتائج  على  دبثثي  نثثادي  �شيطر  كما  لل�شطرجن 
�لرجال بعدما ت�شدر �لبطولة بر�شيد 7 نقاط فيما 
6 نقاط ثم  �لثاين بر�شيد  �ملركز  �ل�شارقة يف  جاء 
�لفجرية �لثالث، و�أبوظبي �لر�بع و�لعني �خلام�ص.  
عن  �ل�شيد�ت  دوري  من  �لأخثثرية  �جلولة  و�أ�شفرت 

للفتيات  و�لثقافة  �ل�شطرجن  نادي  دبي على  فوز 
بال�شارقة بنتيجة 3-1، وهي �جلولة �لتي �أقيمت 
نعمان  �آمثثنثثة  فثثثازت  �لثث�ثثشثثارقثثة، حيث  نثثثادي  بقاعة 
و�لثقافة على عي�شة  لل�شطرجن  دبي  نادي  لعبة 
�شيف �لعلي كما فازت زميلتها ب�شاير خليل على 
حنان خليل ومرمي عي�شى على ريان حممد وكان 
�لثث�ثثشثثارقثثة مل�شلحة  فتيات  لثثنثثادي  �لثثوحثثيثثد  �لثثفثثوز 
فاطمة �شيف على يا�شمني علي.  يف �لوقت �لذي 

�لفوز على مناف�شه  لل�شطرجن يف  �لعني  نادي  جنح 
مقابل  نثثقثثطثثة   3.5 بنتيجة  لل�شطرجن  �أبثثوظثثبثثي 
ن�شف نقطة، يف �جلولة �لأخرية �لتي �أقيمت بينهما 
بقاعة نادي �لعني لل�شطرجن، وكان �لتعادل �لوحيد 
�أبوظبي  �لثث�ثثشثثركثثال لعثثبثثة  يف �جلثثولثثة بثثني رو�ثثشثثة 

فازت  فيا  �لعني،  لعبة  دروي�ص  وو�فية  لل�شطرجن 
موزة �ملعمري على �شم�شة عامر وعاي�شة �ل�شام�شي 
�أ�شفرت �جلولة  كما  �ملثثزروعثثي.   �شهد عبد�هلل  على 
�لأخثثثرية لثثثدوري �لثثرجثثال عثثن فثثوز دبثثي على �لعني 
حارب  على  �إ�شحاق  �شعيد  فثثاز  حيث   ،0-4 بنتيجة 
نا�شر و�إبر�هيم �شلطان على حمد �ل�شام�شي و�أحمد 

�أحمد  على  �أحثثمثثد  و�ثثشثثامل  حثثمثثد�ن  علي  على  فريد 
�لثثثزرعثثثوين، وتثثعثثادل �أبثثوظثثبثثي مثثع �لثث�ثثشثثارقثثة 2-2، 
تعادل  بالتعادل حيث  �ملباريات  �نتهت جميع  بعدما 
عمر�ن �حلو�شني مع عبد�هلل ح�شن و�أحمد �خلوري 
مع عمر نعمان و�شلطان �لزعابي مع جا�شم �حلو�ر 

و�أحمد �لرميثي مع عبد�هلل مر�د.

التقى روؤ�ساء احتادات �سطرجن اأ�سيا الغربية

 ه�صام �لطاهر يتوج �أبطال �آ�صيا �لغربية لل�صطرجن لل�صباب و�لنا�صئني يف �أوزبك�صتان
االإمارات حت�سد 3 ميداليات ملونة .. را�سد احلمادي يتوج بالذهب

�طلعت  جلنة �شوؤون �لربية و�لتعليم و�لثقافة 
�ل�شارقة  لإمثثارة  �ل�شت�شاري  باملجل�ص  و�لإعثثالم 
على �جلهود �ملبذولة من نادي �لثقة للمعاقني 
للم�شاركة  له  �لتابعة  �لريا�شية  �لفرق  لتهيئة 
متكامل  برنامج  بو�شع  �لدولية  �لبطولت  يف 
يجمع بني �لتدريب و�ملعرفة �لنظرية لرفع ر�ية 
�لريا�شية. جاء ذلك  �ملنا�شبات  �لدولة عالياً يف 
خالل �لزيارة �لتي  قامت بها �للجنة �إىل مقر 
�لنادي يف مدينة �ل�شارقة و�لتي تاأتي يف �شل�شلة 
�لنعقاد  دور  خثثالل  �للجنة  لأعمال  �لأهثثم  تعد 
�لتا�شع  �لت�شريعي  �لف�شل  مثثن  �لثثر�بثثع  �لثثعثثادي 
بثثهثثدف  �لثثوقثثوف عثثلثثى كثثافثثة �أعثثمثثال و�إجنثثثثاز�ت 
و�إعد�د  ناديا   21 �ل�شارقة وعددها  �إمارة  �أندية 
�لثثتثثقثثاريثثر �لثثثالزمثثثة عثثنثثهثثا. �لثثثزيثثثارة تثثعثثد حلقة 
�ملقبلة  �ملثثجثثلثث�ثثص  جلل�شة  �لتح�شري  حثثلثثقثثات  يف 
�ل�شارقة  جمل�ص  �شيا�شة  ملناق�شة  و�ملخ�ش�شة 
�لريا�شي بحكومة �ل�شارقة . ��شتقبل وفد جلنة 
�شوؤون �لربية من �ملجل�ص �ل�شت�شاري �لدكتور 
�إد�رة  رئثثيثث�ثثص جمل�ص  بثثن خثثثادم  �ثثشثثلثثطثثان  طثثثارق 

�لإد�رة  جمل�ص  و�أع�شاء  للمعاقني  �لثقة  نثثادي 
�لنادي فيما  �لتنفيذي وعدد من كو�در  و�ملدير 
�شلطان �خلا�شوين  �لوفد كل من  حممد  �شم 
عبد�لعزيز  ووحثثثيثثثدة  �لثثلثثجثثنثثة  رئثثيثث�ثثص  �لثثكثثتثثبثثي 
�لعامة  �لأمانة  ومن  هويدن  بن  �شامل  وحممد 
�لجتماع  بد�ية  يف   . �ل�شيوي  �إ�ثثشثثالم  للمجل�ص 
خثثادم مببادرة  بن  �شلطان  طثثارق  �لدكتور  �أ�ثثشثثاد 
زيارة  يف  �لأوىل  تعد  و�لتي  �ل�شت�شاري  �ملجل�ص 
�أدو�ره  عثثلثثى  و�لثثتثثعثثرف  للمعاقني  �لثثثثثقثثة  نثثثادي 
ولفت   . �ملعاقني  ريا�شة  جتاه  �إجناز�ته  وتلم�ص 
�إىل �أن �لنادي �أ�ش�ص عام 1987 باإمارة �ل�شارقة 
ويعتر �أول ناد لأ�شحاب �لهمم يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة يف �إطار ما ت�شهده �ل�شارقة من 
وتاأتي  �ملثثعثثاقثثني  بالأ�شخا�ص  كثثبثثرية  �هتمامات 
�ل�شمو  �شاحب  �ملثثعثثاقثثني  ن�شري  ورعثثايثثة  بثثدعثثم 
�لقا�شمي  حممد  بثثن  �شلطان  �لثثدكثثتثثور  �ل�شيخ 
لأبنائه  �ل�شارقة  حثثاكثثم  �لأعثثلثثى  �ملجل�ص  ع�شو 
�لنظر  بغ�ص  ومقيمني  مو�طنني  من  �ملعاقني 
جناحهم  مبقومات  �لرتثثقثثاء  يف  جن�شياتهم  عن 

وتوفري كافة خدماتهم وتهيئة �ملن�شاآت و�لبنية 
بجانب  و�فثثيثثا  �شرحا  وقثثثدم  �ملثثالئثثمثثة.  �لتحتية 
�لنادي  عمل  �أجندة  عن  �لإد�رة  جمل�ص  �أع�شاء 
تفوق كبري يف �شعيد  ومثثا حققه من  وبر�جمه 
يف  �لكبري  و�لنجاح  و�لدولية  �ملحلية  �مل�شاركات 
�حلركية  �لإعثثاقثثة  لثثذوي  �شديقة  �ل�شارقة  نيل 
�لطالع  وجثثرى   . �لألقاب  و�لبر وغريها من 
على عدد من �ملو�د �ملرئية عن مكت�شبات �لنادي 
و�إجنثثاز�تثثه وبثثطثثولتثثه ومثثا ي�شمه مثثن 1500 
مثثعثثاق مثثثن �جلثثنثث�ثثشثثني.  وعثثثر حمثثمثثد �شلطان 
�خلثثا�ثثشثثوين �لثثكثثتثثبثثي عثثن �ثثشثثعثثادة �لثثلثثجثثنثثة بهذه 
�لإجناز�ت �لتي تفخر بها �لريا�شة يف �لإمار�ت 
من �إجنثثاز�ت حققه �ملعاقون يف �لريا�شات كافة 
كافة  �لثثكثثو�در  و  �لإد�رة  جمل�ص  بجهود  م�شيد� 
�لنقا�ص يف  بعدها جرى   . �لنجاح  هذ�  لتحقيق 
عدد من �ملو�شوعات �لتي تخ�ص ريا�شة �ملعاقني 
ويف نهاية �لزيارة قام �لدكتور طارق �شلطان بن 
خادم بتقدمي درع �لنادي �إىل �ملجل�ص �ل�شت�شاري 

تقدير� وعرفانا بزيارتهم للنادي .

جلنة �لرتبية و�لتعليم و�لثقافة و�لإعالم باملجل�ض �ل�صت�صاري تطلع 
على �أن�صطة وبطولت نادي �لثقة للمعاقني بال�صارقة  
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الريا�شي
“جائزة  �أمثثثثثثنثثثثثثاء  جمثثثلثثث�ثثثص  يثثثعثثثلثثثن 
لالإبد�ع  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
�لريا�شي” �إحدى “مبادر�ت حممد 
�لعاملية” �شباح  �آل مكتوم  ر��شد  بن 
غد �لثنني )26 نوفمر 2018( 
دبي،  تثثثثاون  د�ون  �لثثقثث�ثثشثثر  فثثنثثدق  يف 
و�لفرق  �لأفثثثر�د  �لريا�شيني  �أ�شماء 
�لدورة  بفئات  �لفائزين  و�ملوؤ�ش�شات 
�لأكر  �لريا�شة  للجائزة  �لعا�شرة 
يف �لعامل على �شعيد قيمة �جلو�ئز 
على  و�لأوىل  �لثثثثفثثثثئثثثثات،  وتثثثثثعثثثثثدد 
�لإطثثالق �لتي تعنى بجانب �لإبد�ع 
يف �لعمل �لريا�شي يف دولة �لإمار�ت 
�ملثثتثثحثثدة و�لثثوطثثن �لعربي  �لثثعثثربثثيثثة 
�ملوؤمتر  خالل  ذلك  وياأتي  و�لعامل. 
�لثث�ثثشثثحثثفثثي �لثثثثثثذي �ثثشثثيثثتثثحثثدث فيه 

جمل�ص  رئي�ص  �لطاير  مطر  �شعادة 
�أمناء �جلائزة، وم�شطفى �لعرفاوي 
جلنة  رئي�ص  �لأمثثنثثاء  جمل�ص  ع�شو 
�لثثتثثحثثكثثيثثم بثثثاجلثثثائثثثزة، ومثثثثثوزة �ملري 
�أمثثثثني عثثثام �جلثثثائثثثزة، بثثحثث�ثثشثثور عدد 
�أمثثنثثاء �جلائزة  �أعثث�ثثشثثاء جمل�ص  مثثن 
�لريا�شية  �ملثثثوؤ�ثثثشثثث�ثثثشثثثات  وممثثثثثثثلثثثي 
�ملوؤمتر  خثثالل  و�شيتم  و�لإعالمية. 
فئات  �لثثثفثثثائثثثزيثثثن يف  عثثثن  �لإعثثثثثثثالن 
�لثثثثثثثدورة �لثثثعثثثا�ثثثشثثثرة لثثلثثجثثائثثزة ، من 
و�لريا�شيني  �لقيادية  �ل�شخ�شيات 
�ملحلية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لفرق  �لأفثثر�د 
�لثثثتثثثي حققت  و�لثثعثثربثثيثثة و�لثثعثثاملثثيثثة 
�لفرة  خثثثثثالل  مثثتثثمثثيثثزة  �جنثثثثثثثثاز�ت 
وحتى   2017 �ثثشثثبثثتثثمثثر   1 مثثثثن 
بينها  2018، ومن  �أغ�شط�ص   31

�ملحلية  �لثثثريثثثا�ثثثشثثثيثثثة  �لثث�ثثشثثخثث�ثثشثثيثثة 
�لعربية  �لثثريثثا�ثثشثثيثثة  و�لثث�ثثشثثخثث�ثثشثثيثثة 
و�لثثالعثثبثثني و�ملثثثدربثثثني و�لإد�ريثثثثثثني 
بفئات  �لفائزة  و�ملوؤ�ش�شات  و�لثثفثثرق 
�لإبد�ع �لريا�شي �لفردي و�جلماعي 
�ملحلي  �مل�شتويني  عثثلثثى  و�ملثثوؤ�ثثشثث�ثثشثثي 
�لريا�شي  �لإبثثثثثد�ع  وفثثئثثة  و�لثثعثثربثثي، 
�ملثثوؤ�ثثشثث�ثثشثثي عثثلثثى �ملثث�ثثشثثتثثوى �لثثثثدويل، 
�لفئات  يف  �لفائزين  �إىل  بالإ�شافة 
تكرميهم  �شيتم  �لثثذيثثن  �لتقديرية 
و�ملقرر  للجائزة  �ل�شنوي  �حلفل  يف 
�ملقبل.  يثثثنثثثايثثثر   9 يثثثثثثوم  تثثنثثظثثيثثمثثه 
مثثثن جثثهثثة �أخثثثثثرى تثثتثثو��ثثشثثل عملية 
ريا�شيني   6 �أ�شماء  على  �لت�شويت 
للفوز  يتناف�شون  �إمار�تيني  نا�شئني 
بفئة �لريا�شي �لنا�شئ �ملحلي، وذلك 

و�لتطبيق  �لريا�شية  دبي  قناة  عر 
�لذكي للجائزة، وهي �لفئة �لتي مت 
�شمو  لتوجيهات  تنفيذ�  �إطثثالقثثهثثا 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص جمل�ص 

ر�عثثثي �جلثثائثثزة، ومت  �لريا�شي  دبثثي 
�إجناز�تهم  وو�ثثشثثف  �أ�شماءهم  طثثرح 
حيث  عليها،  للت�شويت  للجمهور 
حتى  �جلثثمثثهثثور  تثث�ثثشثثويثثت  �شي�شتمر 
يوم 31 دي�شمر 2018، و�شيكون 

لت�شويت �جلمهور وزن معني �شمن 
�لفائزين  لإعثثثالن  �لنهائي  �لثثقثثر�ر 
يف هثثثذه �لثثفثثئثثة، و�ثثشثثيثثكثثون �لإعثثثثالن 
فئة  �لثثثفثثثائثثثزيثثثن يف  عثثثثن  �لثثثر�ثثثشثثثمثثثي 

�لنا�شئني يف يوم حفل �لتكرمي. 

�إعالن �لفائزين بـ”جائزة حممد بن ر��صد �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�صي” غد�

�لت�شفيات  جثثثثثثثثثولت  �خثثثثتثثثثتثثثثمثثثثت 
لليولة  فثثثثز�ع  لثثبثثطثثولثثة  �لثثتثثاأهثثيثثلثثيثثة 
نظمها  �لثثثتثثثي   ،2019-2018
مثثركثثز حثثمثثد�ن بثثن حمثثمثثد لإحياء 
نوفمر،  و23   22 يثثومثثي  �لثثثر�ث 
يف �لقرية �لر�ثية بالقرية �لعاملية 

يف دبي.
�لنتائج  �لتحكيم  جلثثنثثة  و�عثثتثثمثثدت 
�شهدت  بثثثعثثثدمثثثا  �أمثثثث�ثثثثص،  �لثثنثثهثثائثثيثثة 
مكثفة  ��ثثشثثتثثعثثر��ثثشثثات  �لثثتثث�ثثشثثفثثيثثات 
جثثثثثثاءو� من  يثثثويثثثاًل   420 قثثدمثثهثثا 
خمثثتثثلثثف �إمثثثثثثثار�ت �لثثثدولثثثة و�لثثثثدول 
�لعربية  �ململكة  فيها  مبثثا  �لعربية 
ليبيا،   عمان،  �لبحرين،  �ل�شعودية، 
متميزة  عرو�شاً  وقثثدمثثو�  و�لثثعثثر�ق، 
�لرئي�شية  للبطولة  �لتاأهل  بهدف 
�لتا�شعة  ن�شختها  يف  �ملثثو�ثثشثثم،  هثثثذ� 
من  ع�شر  �لثثر�بثثعثثة  و�لن�شخة  ع�شر 
برنامج �مليد�ن �لذي يبث كل ��شبوع 

على قناة �شما دبي.
و��ثثشثثتثثمثثرت �لثثتثث�ثثشثثفثثيثثات عثثلثثى مد�ر 
يومني متتالني، و�أ�شفرت عن تاأهل 
لالحتياط(،  )وفريقاً  يوياًل   16
�مليد�ن.  قلعة  �أر�ثثص  على  للمناف�شة 
حما�شا  �لثثتثثاأهثثيثثلثثيثثة  �جلثثثثثولت  وز�د 
�لبطولة  يف  �للقب  �أ�ثثشثثحثثاب  عثثثودة 
وهثثثثم مثثطثثر �حلثثبثث�ثثشثثي ور��ثثثثشثثثثد بن 
عدد  �إىل  �إ�شافة  �ملن�شوري  حرم�ص 
�ملتقدمة  باملر�كز  فثثازو�  ممن  كبري 

خالل �ملو��شم �ملا�شية. 
لليولة  �لنهائية  �لت�شفيات  وت�شكل 
بالن�شبة  �لأهثثمثثيثثة  يف  غثثايثثة  حمطة 
فر�شتهم  لأنثثثثثهثثثثثا  لثثلثثمثثتثثنثثافثث�ثثشثثني 
�لثثثثثوحثثثثثيثثثثثدة لإثثثثثثثبثثثثثثات مثثثقثثثدر�تثثثهثثثم 
مرحلة  �إىل  لثثلثثتثثاأهثثل  ومثثثهثثثار�تثثثهثثثم 
�حللقات �لأ�شبوعية يف بطولة فز�ع 

لليولة.
وتثث�ثثشثثمثثنثثت جلثثنثثة حتثثكثثيثثم �جلثثثولت 
ر��شد  من  كل  للت�شفيات  �لتاأهيلية 
�شبعني  بثثثن  وخثثلثثيثثفثثة  �خلثثثا�ثثثشثثثوين 

وم�شلم �لعامري.
ن�شائح  �لثثتثثحثثكثثيثثم  جلثثنثثة  وقثثثدمثثثت 
م�شتمرة لكافة �مل�شاركني وطالبتهم 
ووجهتهم  �ملثث�ثثشثثتثثمثثر،  بثثالثثتثثمثثريثثن 
فيه  �شقط  خطاأ  �أي  تفادي  لكيفية 

�ليويل.

املتاأهلون
�إىل بطولة  �ملتاأهلني  و�شمت قائمة 
-2018 لثثلثثمثثو�ثثشثثم  لثثلثثيثثولثثة  فثثثثثز�ع 

عبد�لرحمن  مثثثثن:  كثثثل   2019
)�لبحرين(،  �شامل  خليفه  عبد�هلل 
)�لإمار�ت(،  �ل�شماحي  �شهيل  �شيف 
�ملثثهثثريي )�لإمثثثثثار�ت(،  �ثثشثثامل  �شعيد 
حممد عبد�هلل بن دملوك )�لإمار�ت(، 
)�لإمار�ت(،  �لكندي  خمي�ص  عي�شى 
�ملزروعي  م�شبح  عبد�هلل  بن  خليل 
�أبوغالية  �أكثثثثثرم  �أ�ثثشثثيثثل  )عثثثثمثثثثان(، 
)بريطاين من �أ�شل ليبي(، عوي�ص 
)�ل�شعودية(،  �لثثثعثثثامثثثري  حمثث�ثثشثثن 
�لثثثرزي )�لإمثثثثثار�ت(،  ر��ثثشثثد �شلطان 
ز�يثثثثثثثثثد غثثثثثثثثامن حمثثثثمثثثثد �ملثثثثثثزروعثثثثثثي 
)�لإمار�ت(، ر��شد �شعيد بن حرم�ص 
بن  حمد�ن  )�لإمثثثثار�ت(،  �ملن�شوري 
م�شلح �لأحبابي )�لإمار�ت(، �شعيد 
�لكعبي )�لإمثثثار�ت(، �شعيد بن  علي 
)�لإمثثثثثار�ت(، مطر  �لكتبي  هثثويثثدن 

علي �حلب�شي )�لإمار�ت(.
ومن �ملنتظر �أن ت�شهد �ملرحلة �ملقبلة 
مناف�شات �شر�شة ل�شيما و�أنها ت�شهد 
باللقب  فثثثازو�  ممثثن  �ثنني  م�شاركة 
وهثثثمثثثا ر��ثثثشثثثد بثثثن حثثرمثث�ثثص ومطر 
للفوز  منهما  كل  وي�شعى  �حلب�شي، 

بالبطولة للمرة �لثانية.
مثثن جثثانثثبثثهثثا، رحثثبثثت �لثث�ثثشثثيثثدة �شعاد 
�إد�رة  مثثثديثثثر  درويثثثثث�ثثثثثص،  �إبثثثثر�هثثثثيثثثثم 
�لثثثبثثثطثثثولت يف مثثثركثثثز حثثثمثثثد�ن بن 
باليويله  �لثثثثثر�ث،  لإحثثثيثثثاء  حمثثمثثد 
�لذين قدمو� لإثر�ء �ملو�شم �جلديد 
بتوجيهات   “ وقالت:  مب�شاركاتهم 
�أوىل  بد�أنا  دبي  �شمو ويل عهد  من 
بطولت فز�ع ببطولة لليوله وبعد 
ثمار  �ليوم  18 عاما نح�شد  مرور 
وم�شاهمة  حمثثلثثيثثة  ثثثقثثافثثة  �ثثثشثثثون 
�لإرث  هثثذ�  ��شتمر�رية  يف  �ل�شباب 
�شاحة  �أن  دليل  وخثثري  �لإجتماعي، 
جديدة  وجثثوهثثاً  ت�شهد  �لت�شفيات 
مثثثطثثثلثثثع كثثثثل مثثثو�ثثثشثثثم، وتثثثثثثز�يثثثثثثد�ً يف 

�لأعد�د«.
�أ�شافت  �لتاأهيلية  �جلثثثثولت  وعثثثن 
“�لت�شفيات  �بثثثثثر�هثثثثثيثثثثثم:  �ثثثشثثثعثثثاد 
حقيقياً  حتثثثديثثثاً  متثثثثثل  �لثثتثثاأهثثيثثلثثيثثة 
لعبور  لليويلة  �أد�ء  �أف�شل  وحتثثدد 

�لبطولة  �إىل  و�لثثثتثثثاأهثثثل  �ملثثثرحثثثلثثثة 
�لتي  �ملثثيثثد�ن  �أر�ثثثص  على  �لرئي�شية 
�ثثشثثتثثقثثام كثثثل �أ�ثثثشثثثبثثثوع، �لأمثثثثثثر �لثثثذي 
يعتمد على جدية �ملت�شابق و�لتز�مه 
و�لتدريبات  و�لثثقثثو�نثثني  بال�شروط 
طيلة مر�حل �لبطولة للظفر بكاأ�ص 
فز�ع �لذهبي وجائزة �ملليون درهم، 

ولكل جمتهد ن�شيب«.
“عملية  �إبثثثر�هثثثيثثثم:  �ثثشثثعثثاد  وتثثابثثعثثت 
تبد�أ  �ليولة،  يف  جديد  جيل  �إعثثثد�د 
�لذين  �ل�شغار، ومعظم  من ميد�ن 
�مليد�ن هم  �أر�ثثص  �ليوم على  نر�هم 
نفو�شهم  يف  غر�شنا  �لذين  �لأ�شبال 
خالل  من  بالوطن،  �لعتز�ز  ثمرة 
بثثثطثثثولت �لثثيثثولثثة لثثلثثنثثا�ثثشثثئثثني، وهي 
�ليوم  �أبطال  خّرجت  �لتي  �ل�شاحة 
مثثن �لثث�ثثشثثبثثاب �ملثثثو�كثثثب عثثلثثى بطولة 
بثثثثد�أو�  فمعظمهم  لثثلثثكثثبثثار،  �لثثيثثولثثة 
ومتيزو� من ميد�ن �ليولة لل�شغار، 
�إعد�د  يف  كثثبثثري�ً  دور�ً  يلعب  و�لثثثذي 

جيل متم�شك بر�ثه ووطنه«. 
و�أو�ثثثشثثثح ر��ثثشثثد �خلثثا�ثثشثثوين، ع�شو 
جلثثنثثة �لثثتثثحثثكثثيثثم يف �لثثبثثطثثولثثة بثثثاأن 
بناء  �ملت�شابق  تقيم  �لتحكيم  جلنة 
على عدة بنود حيث تقوم بالتحكيم 
يف: �لثثثرمثثثي ومثثثيثثثالن �لثث�ثثشثثالح عن 
»ثابت  �ل�شالح  �رتثثفثثاع  رميه،  موقع 
�أو متفاوت«، دور�ن �ل�شالح: طريقة 
و�حدة،  بيد  �ليد  يف  �ل�شالح  تدوير 
�لأر�شية:  �ليولة  معاً،  باليدين  �أو 
�نثث�ثثشثثجثثامثثهثثا مثثثع �لثث�ثثشثثلثثة، �ملثثثهثثثار�ت 
�إىل  يد  �ل�شالح من  تبديل  �لعامه: 
من  �ل�شالح  قب�شة  تبديل  �أخثثثرى، 
مهار�ت  �أي  �أو  معاً  �ليدين  �إىل  يثثد 
�حت�شاب  طريقة  �شلة،  ذ�ت  �أخثثثرى 
�لثثدرجثثات: عثثدد 10 عثثالمثثات لكل 
�حت�شاب  عن  �لتغا�شي  ير�عى  بند 
�لأخطاء يف بد�ية �ليولة �إذ� ��شتعاد 
فيما  مهار�ته  و�أظهر  ثقته  �ليويل 

تبقى من �أد�ئه لليولة.

اخل�سم وزيادة االأ�سوات:
عثثدد )500( �شوت يف حال  خ�شم 
�شقوط �ل�شالح، خ�شم عدد )500( 
�شوت يف حال �شقوط �لغرة وعليه 
يولته ويف  �نثثتثثهثثاء  �ل�ثثشثثتثثمثثر�ر حتى 

حال حماولة �ليويل لب�شها تخ�شم 
منه )500( �شوت �إ�شافية.

حت�سيل النقاط االإ�سافية:
ي�شاف عدد )2500( �شوت يف حال 
و�شل �رتفاع �ل�شالح �إىل 20 مر�ً، 
ي�شاف عدد )200( �شوت يف حال 
و�شل �رتفاع �ل�شالح �إىل 17 مر�ً. 
�أما ع�شو جلنة �لتحكيم، خليفة بن 
�إىل  ي�شل  ل  �أنثثه  �أكثثد  فقد  �شبعني، 
عن  معرباً  �ملتميز  �إل  �ملثثيثثد�ن  قلعة 
�أمنياته للجميع بالتوفيق، وم�شري�ً 
�شت�شهد  �لثثعثثام  هثثذ�  بطولة  �أن  �إىل 

�لكثري من �لإثارة و�لت�شويق.
�لثثثعثثثامثثثري، بجميع  مثث�ثثشثثلثثم  ورحثثثثب 
م�شتهل  يف  و�مل�شاهدين  �ملت�شابقني 
للبطولة،  عثث�ثثشثثر  �لثثتثثا�ثثشثثع  �ملثثثو�ثثثشثثثم 
و�أعرب عن �أمنياته باأن يكون �ملو�شم 
ت�شهد  �أن  �أيثث�ثثشثثاً  مثثتثثوقثثعثثاً  ممثثتثثعثثاً، 
ت�شم  كونها  �لإثثثثارة  قمة  �ملناف�شات 
من  �ل�شباب  �ليويلة  من  جمموعة 

�أ�شحاب �ملهار�ت �لعالية.

على  احلفاظ  احلب�سي:  مطر 
اللقب �سعب 

�حلب�شي،  علي  مطر  �ليويل  و�شف 
�ملا�شي  �لثثثثعثثثثام  يف  بثثثالثثثلثثثقثثثب  فثثثثثثوزه 
�أ�شبح حقيقة، موؤكد�ً  باحللم �لذي 
هذ�  على  �حلثثفثثاظ  هثثو  طموحه  �أن 
على  �لثاين  للعام  به  و�لفوز  �للقب 

�لتو�يل.
و�أو�ثثثشثثثح مثثطثثر �حلثثبثث�ثثشثثي �أنثثثثه حقق 
بعد  �ملا�شي،  �لعام  باللقب يف  �لفوز 
ومو�شحاً  زو�جثثثثثه،  مثثثن  �أ�ثثشثثبثثوعثثني 
تثث�ثثشثثانثثده وتثثدعثثمثثه بقوة  �أن زوجثثتثثه 
للحفاظ على �للقب و�لفوز جمدد�ً 

بن�شخة هذ� �لعام.
وك�شف مطر �حلب�شي عن �أنه وعقب 
فوزه بالكاأ�ص �لغايل، �شارك يف عدة 
�أنه  كما  �لفجرية،  قلعة  يف  لثثقثثاء�ت 
�ملنا�شبات  من  عثثدد  يف  �أي�شاً  �شارك 

و�لأفر�ح �لوطنية.
كثثثثثري�ً حثثني يرى  �أنثثثه ي�شعد  و�أكثثثثد 
عرو�شه  يثثثث�ثثثثشثثثثاهثثثثدون  �لأطثثثثثثفثثثثثثال 
ويثثثفثثثرحثثثون بثثهثثا ويثث�ثثشثثتثثمثثتثثعثثون مبا 
للفوز  �شعيه  على  �أكثثد  كما  يقدمه، 

�أنه  بثثرغثثم  �لثثثثثاين  للعام  بالبطولة 
متاأكد من �أن �ملناف�شة �شتكون �شعبة 
بكل  “�شاأ�شعى  قثثثال:  لكنه  للغاية، 
قوة لك�شر كافة �حلو�جز و�شاأحافظ 

على �للقب«.

للفوز  جئت  حرم�ض:  بن  را�سد 
باللقب مرة اأخرى

يرى �ليويل ر��شد �شعيد بن حرم�ص 
�ملن�شوري �أن مناف�شات هذ� �لعام من 
بطولة فز�ع لليولة تتميز بال�شعوبة 
�لثث�ثثشثثديثثدة، لكنه �أكثثثد بثثاأنثثه جثثاء من 
�لتي  بالبطولة  جمثثدد�ً  �لفوز  �أجثثل 
�شبق وفاز بها مرة و�حدة كانت عام 
�أي�شاًِ  �شارك  �أنه  مو�شحاً   ،2013
�لثاين  �ملركز  عدة مر�ت وحاز على 

مرة و�ملركز �لثالث مرتني.
�لتي  �جلثثثثثثديثثثثثثدة  �ملثثثثثثهثثثثثثار�ت  وعثثثثثثن 
قال:  �لثثثعثثثام،  هثثثذ�  تثثقثثدميثثهثثا  ميكنه 
جديدة  مهار�ت  �كت�شبت  “بالفعل 
�جلديدة،  �حلركات  بع�ص  وتعلمت 

و�شاأظهرها تباعاً يف �مليد�ن.
لها،  وحبه  �ليولة  مع  بد�يته  وعثثن 
�لأفر�ح  يف  ممار�شتها  “بد�أت  قثثال: 
ثثثثثم طثثثثثثثورت �أد�ئثثثثثثثثثي مثثثثن عثثثثثثام �إىل 
للر�ث  لع�شقي  يثثعثثود  وذلثثثك  �آخثثثر، 

�لإمار�تي �لذي نفتحر به جميعاً«.
مل  �ملا�شية،  �لفر�ت  “يف  و�أ�شاف: 
�ملزرعة  �لثثتثثدريثثبثثات يف  �أنثثقثثطثثع عثثن 
�أد�ئثثي با�شتمر�ر،  ويف �لبيت، و�أطثثور 
�لإ�شتعانة  بثثثدون  �لثثيثثولثثة  و�أمثثثار�ثثثص 
على  نثثفثث�ثثشثثي  و�أدرب  �أحثثثثد  بثثثخثثثر�ت 

�ملهار�ت �جلديدة با�شتمر�ر«.

اليولة  بداأت  الكعبي:  اإبراهيم 
يف االأفراح واملدر�سة

�لكعبي  �إبثثثر�هثثثيثثثم  �ملثثتثث�ثثشثثابثثق  يثثثثرى 
�لن�شخة  هثثثثذه  �أن  عاماً”   25“
خمتلفة  لليولة  فثثثز�ع  بثثطثثولثثة  مثثن 
كونها  �ل�شابقة،  �ملو��شم  عن  متاماً 
خمتلف  مثثن  جثثدد  م�شاركني  ت�شم 
باملتجددة  �لبطولة  �لأعمار، و��شفاً 

يف كل عام.
ر�أيتها  �لتي  �لوجوه  “كل  و�أ�شاف: 
جديدة  �لثثتثثاأهثثيثثلثثيثثة  �لثثتثث�ثثشثثفثثيثثات  يف 
تقريباً،  مثثتثث�ثثشثثابثثقثثني   5 بثثا�ثثشثثتثثثثثنثثاء 

ومثثثثن خثثثثالل مثثثا ر�أيثثثثتثثثثه �أتثثثثوقثثثثع �أن 
�لإثثثثارة هذ�  �لبطولة يف قمة  تكون 
�ملو�شم«. وتابع بقوله: “�شاركت من 
�ملا�شي  �لعام  ويف  �لبطولة،  يف  قبل 
�لبطولة  �إىل  �لثثتثثاأهثثل  مثثن  متثثكثثنثثت 
�لث16  �شمن  مثثن  وكنت  �لرئي�شية 
تاأهيلهم، لكن لالأ�شف مل  �لثثذي مت 
�أكمل لظروف خا�شة، ويف هذ� �لعام 

�أتطلع للذهاب بعيد�ً يف �لبطولة«.
�ليولة:  ممار�شة  مع  بد�ياته  وعثثن 
�ليولة منذ �أن كنت  يف  �أد�ئثثي  “بد�أ 
خ�شو�شا  عثثمثثري  مثثن  �لثث�ثثشثثابثثعثثة  يف 
يف �لأعثثثر��ثثثص، وكثثثان لثثو�لثثدي و�أخي 
لليولة،  حثثبثثي  كثثبثثري يف  دور  �لأكثثثثر 
بثثثعثثثد ذلثثثثثك مثثثار�ثثثشثثثتثثثهثثثا مثثثثن خثثثالل 
يف  تنظيمها  يثثتثثم  �لثثتثثي  �ملثث�ثثشثثابثثقثثات 
وبالفعل  بها  �أفثثثوز  وكثثنثثت  �ملثثدر�ثثشثثة، 
طورت �أد�ئي وز�دت من حبي لليولة 

�لتي �أعتز متاماً مبمار�شتها«.

اأ�سغر امل�ساركني
يثثثعثثثد �لثثثثثثثنثثثائثثثي بثثثطثثثي حمثثثمثثثد بن 
�أ�شغر  �لكتبي  عبد�هلل  وعمر  مالك 
�ليولة،  فثثثز�ع  بطولة  يف  �مل�شاركني 
�شنة   14 �لعمر  مثثن  يبلغان  حيث 
وهو �حلد �لأدنثثى لعمر �مل�شاركة يف 

�لبطولة.
ويثثثقثثثول بثثطثثي بثثثن مثثثالثثثك  “دبي” 
دفعه  و�لثثثثثثثثر�ث  �لثثثثوطثثثثن  حثثثثب  �إن 
ملثثمثثار�ثثشثثة فثثن �لثثيثثولثثة، مثثو�ثثشثثحثثاً �أنه 
برنامج  متابعي  مثثن  �ل�شغر  ومنذ 
باليويل  “�أعجبت  و�أ�شاف:  �مليد�ن، 
�شهيل �شيف وحاولت �أن �أنفذ بع�ص 
وبالفعل  يثثثوؤديثثثهثثثا،  �لثثتثثي  �حلثثثركثثثات 
ب�شكل  �لظهور  و�أمتنى  �أد�ئثثي  تطور 

طيب للدخول يف �ملناف�شات«.
بثثن مالك  و�لثثثد بطي حممد  و�أكثثثد 
�ملثثوهثثبثثة منذ  �بثثنثثه ظثثهثثرت عليه  �أن 
�ثثشثثغثثره، وحتثثثديثثثد�ً مثثنثثذ �أن كثثثان يف 
“�أنا  م�شيفاً:  عثثمثثره،  مثثن  �لثثر�بثثعثثة 
مثثتثثابثثع جثثيثثد لثثلثثيثثولثثة، وقثثثد �شجعت 
عثثلثثى ممار�شتها  �ثثشثثغثثره  مثثثن  بثثطثثي 
جديدة،  مهار�ت  و�كت�شاب  وتعلمها 
�لبطولة  �إىل  مثثثعثثثه  جثثثئثثثت  و�لآن 

لدعمه وت�شجيعه«.
“�لعني”  �لكتبي  عبد�هلل  عمر  �أمثثا 

�لبطولة  مناف�شات  خا�ص  �أنه  فاأكد 
مثثن �أجثثثثل هثثثدف و�حثثثثد وهثثثو �لفوز 
�أنه  �إىل  م�شري�ً  لليولة،  فز�ع  بكاأ�ص 
�ملا�شية  تدرب ب�شكل جيد يف �لأيثثام 
مهار�ته  لإظثثهثثار  قثثوة  بكل  وي�شعى 

و�إمتاع �جلمهور يف هذ� �لبطولة.
حممد بن دملوك: فن تر�ثي يع�شقه 

�جلميع
عبد�هلل  حمثثثمثثثد  �لثثثيثثثويثثثل  يثث�ثثشثثتثثعثثد 
على  للمناف�شة  دملثثثوك  بثثن  حثثمثثد�ن 
مبهار�ت  مثثتثث�ثثشثثلثثحثثاً  �ملثثثيثثثد�ن  �أر�ثثثثثص 
وحركات جديدة تدرب عليها خالل 
�إىل ح�شد  ويتطلع  �ملا�شية  �لأ�شهر 

مر�كز متقدمة هذ� �لعام.
�أن كنت طفاًل  “�أ�شارك منذ  وقثثال: 
بع�ص  و�أحثثثرزت  �ل�شغار،  بطولة  يف 
 6 نحو  و�ثثشثثاركثثت  �ملتقدمة،  �ملثثر�كثثز 
�أو 7 مر�ت يف بطولة �ليولة للكبار، 
�أوفثثثثثق يف �حلثث�ثثشثثول على  لثثكثثنثثي مل 
“�ليولة  وتثثابثثع:  متقدمة«.  مثثر�كثثز 
ويوؤكد  �جلميع،  يع�شقه  تر�ثي  فن 
�رتثثبثثاطثثنثثا مبثثثوروثثثثات دولتنا  مثثثدى 
مبمار�شتها  �أ�شتمتع  و�أنثثثا  �لغالية، 
�ملهار�ت  لكثثتثث�ثثشثثاب  د�ئثثثمثثثاً  و�أ�ثثشثثعثثى 
ترز  �أن  �شاأنها  مثثن  �لتي  �جلثثديثثدة 
قدر�تي و�أن متتع �جلمهور كذلك«.

من  تعلمت  ال�سماحي:  �سيف 
ميدان ال�سغار 

يف �ملو�شم �ملا�شي، �شعد �شيف �شهيل 
�ل�شماحي “16 �شنة” �شمن �لفريق 
�أنثثثه يحمل  �أكثثثد  لكنه  �لحثثتثثيثثاطثثي، 
طموحاً مغاير�ً يف ن�شخة هذ� �لعام، 
�أن  مو�شحاً  بالبطولة،  �لفوز  وهثثو 
تدريباته يف �لفرة �لأخرية �أعطته 
درجثثثة عثثالثثيثثة مثثن �لطثثمثثئثثنثثان باأنه 
على  ب�شكل خمتلف، عطفاً  �شيظهر 
وحركات  جثثديثثدة  مثثهثثار�ت  �كت�شابه 

خمتلفة.
�أنثثه خريج  �ل�شماحي  �شيف  و�أو�ثثشثثح 
�ملركز  �ل�شغار، وح�شل على  ميد�ن 
و�أ�ثثثثشثثثثاف:   ،2015 عثثثثثام  �لثثثثر�بثثثثع 
�لتي  �لثثعثثزبثثة  يف  بثثقثثوة  “��شتعديت 
وجاهز  �لثثفثثجثثرية،  يف  عليها  �أتثثثثردد 
لثثتثثقثثدمي مثثو�ثثشثثم طثثيثثب هثثثذ� �لعام، 
برغم �أنه يتميز بال�شعوبة، وهو ما 

�لتاأهيلية �لتي  ر�أيناه يف �لت�شفيات 
ومو�هب  �ثثشثثديثثدة  مناف�شة  �ثثشثثهثثدت 
عديدة قدمت �أد�ء لفتاً نال �إعجاب 

�جلميع«.

حم��م��د ال��ن��ج��ف��ي: دي���ك���ورات 
التكنولوجيا  ملواكبة  جديدة 

واحلداثة يف االإخراج
ك�شف حممد �لنجفي خمرج برنامج 
�مليد�ن هذ� �ملو�شم، عن �أن �لرنامج 
ملو�كبة  جثثثديثثثدة  ديثثثثكثثثثور�ت  �ثثشثثمثثم 
�لإخر�ج،  و�حلد�ثة يف  �لتكنولوجيا 
�لعر�ص،  �شا�شة  تكبري  مت  وكثثذلثثك 
و�أكثثثثد �أن تثثغثثيثثري�ت جثثديثثدة طثثثر�أت 
على طريقة دخول �ليويلة، وب�شكل 
�لث13  �ل�شنو�ت  عن  متاماً  خمتلف 
خمرج  “لكل  و�أ�ثثثثشثثثثاف:  �ملثثا�ثثشثثيثثة. 
�أحاول  ولثثثذ�  خمتلفة،  نظر  وجثثهثثة 
خمتلف  ب�شكل  �لرنامج  �أظثثهثثر  �أن 
عما تعودت عليه �جلماهري، كما �أن 
تقنية �لإ�شاءة �شتكون خمتلفة هذ� 
�ملو�شم، و�شن�شيف كامري� لأجر��ص 
�ملثثثيثثثد�ن وقثثثثد حثثر�ثثشثثنثثا عثثلثثى زيثثثثادة 
�رتفاع �مل�شرح دون �مل�شا�ص بامل�شاحة 

�لأ�شلية للم�شابقة«.
وتابع: “تطور �لإخر�ج يعتمد على 
�ملخرج من حيث تكوين �ملادة وقطع 
�لكامري�ت  لثثعثثدد  وفثثثقثثثاً  �ملثث�ثثشثثاهثثد، 
�لثثتثثي �عثثتثثدنثثا عثثلثثى ��ثثشثثتثثخثثد�مثثهثثا يف 
برنامج �ملثثيثثد�ن، و عثثددهثثا مثثن 10 
11 كامري�، وبالطبع ل تكمن  �إىل 
�لكامري�ت،  عثثدد  زيثثادة  �حلرفية يف 
بل �ل�شتفادة من �أي كامري� وزو�يا 

�لإخر�ج وطريقة �لت�شوير«.
وعثثثن �أبثثثثرز �لأمثثثثور �جلثثثديثثثدة، �لتي 
�ملا�شي،  يف  عليها  �لثثركثثيثثز  يتم  مل 
موجهة  كثثامثثري�  �شنخ�ش�ص  بثثاأنثثنثثا 
لنقل تفاعل �جلماهري مع جمريات 

�حللقات«.
فز�ع  بطولة  حلقات  �أوىل  �أن  يذكر 
لليوله �شتنطلق يف 7 دي�شمر �ملقبل 
وت�شتمر على مد�ر 13 حلقة، تقام 
�لتا�شعة  �ل�شاعة  يف  جمعة  يثثوم  كثثل 
م�شاء وحتى �حللقة �خلتامية يف 7 

مار�ص 2019.

عودة اأ�سحاب اللقب را�سد بن حرم�ض ومطر احلب�سي للتناف�ض على كاأ�ض فزاع 2019

16 يويـــاًل �إلـــى قلعـــة �مليـــد�ن وتاأهـــل  �لت�صفيـــات  يف  م�صاركـــًا   420

حممد  بثثن  حمد  بثثن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ح�شر 
�ل�شرقي ويل عهد �لفجرية حفل توزيع �جلو�ئز 
�لثث�ثثشثثنثثويثثة لثثالحتثثاد �لثثثثدويل لثثلثثتثثايثثكثثو�نثثدو �لذي 
وز�رة  مركز  م�شرح  على  �لول  �أم�ص  م�شاء  �أقيم 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة يف �لفجرية بالتز�من مع 
��شت�شافة �لإمارة لفعاليات �جلولة �خلتامية من 
للفرق.  �لعامل  وبطولة  �لكرى  �جلائزة  بطولة 
�ل�شيخ  �ثثشثثمثثوه..  �إىل جثثانثثب  كثثمثثا حثث�ثثشثثر �حلثثفثثل 
هيئة  رئي�ص  �ل�شرقي  حمد  بثثن  ر��ثثشثثد  �لثثدكثثتثثور 
بن  �أحثثمثثد  و�ل�شيخ  و�لإعثثثثالم  للثقافة  �لثثفثثجثثرية 
وون  ت�شوجن  و�لثثدكثثتثثور  �ل�شرقي  �شيف  بثثن  حمد 
و�شعادة  للتايكو�ندو  �لعاملي  رئي�ص �لحتاد  �شوي 
�ثثثشثثثامل �لثثزحثثمثثي مثثثديثثثر مثثكثثتثثب �ثثشثثمثثو ويل عهد 
�أحمد حمد�ن �لزيودي رئي�ص  �لفجرية و�لعميد 
�لقياد�ت  �لإمثثار�ت للتايكو�ندو وعثثدد من  �حتثثاد 
كبري  وح�شد  �لثثدولثثة  يف  و�ملثث�ثثشثثوؤولثثني  �لريا�شية 

و�شهد  وجثثمثثهثثورهثثا.  �لبطولة  يف  �مل�شاركني  مثثن 
�لدويل  لالحتاد  �ل�شنوية  �جلثثو�ئثثز  توزيع  حفل 
بثثرعثثايثثة ويل عهد  �أقثثثيثثثم  �لثثثثذي  لثثلثثتثثايثثكثثو�نثثدو - 
�لفجرية - ح�شول �لحتاد �لإمار�تي على جائزة 
�لعام وذلك تقدير�  �لعامل لهذ�  �أف�شل �حتاد يف 
للجهود �جلبارة �لتي بذلها بتوجيهات من رئي�شه 
�لفخري �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
�ل�شرقي ويل عهد �لفجرية و�مل�شاهمات �خلريية 
�خلريية  �لثثتثثايثثكثثو�نثثدو  م�شاريع  دعثثم  يف  ل�شموه 
�إ�ثثشثثافثثة �إىل جنثثاح �لحتثثثاد �لإمثثثار�تثثثي يف تنظيم 
�لثثعثثديثثد مثثن �لثثبثثطثثولت �لثثدولثثيثثة �آخثثرهثثا تنظيم 
بطولة  من  و�لأقثثوى  �خلتامية  �جلولة  فعاليات 
�جلائزة �لكرى �إىل جانب بطولة �لعامل للفرق . 
وح�شل �لحتاد �لإيطايل على جائزة �أف�شل �حتاد 
حملي .. فيما توج �لالعب �لكوري �جلنوبي يل 
د�ي - هون بجائزة �أف�شل لعب يف �لعام وح�شلت 

لعبة  �أف�شل  جثثائثثزة  على  يثثامثثان  �إرمي  �لركية 
�لركي  �ملثثثثدرب  نثثثال  بينما   ..2018 �لثثعثثام  يف 
�لعام  مثثثدرب خثثالل  �أفثث�ثثشثثل  جثثائثثزة  �شاهني  علي 
�أف�شل  وفاز �حلكم �مل�شري حممد عادل بجائزة 
حكم عن فئة �لذكور .. فيما نالت �حلكم ك�شينيا 
حكم  �أف�شل  جائزة  �لبي�شاء  رو�شيا  من  ت�شوت�شا 
عن فئة �لإنثثاث. وح�شل لعب منتخب مالدوفا 
�آرون كوك على جائزة �أف�شل ركلة خالل �لعام .. 
فيما ح�شل كل من حازم �لنعيمات وفرح �لأ�شعد 
كما  للتايكو�ندو  �لعطاء  جائزة  على  �لأردن  من 
ح�شل �لإمار�تي حممد خالد على جائزة �أف�شل 
توزيع  وكثثان حفل  �جلثثائثثزة.  متطوع يف بطولت 
قدمته  مو�شيقي  عثثر�ثثص  تثثقثثدمي  �شهد  �جلثثو�ئثثز 
�لفجرية  لأكادميية  �لتابعة  �لفجرية  �أورك�شر� 
علي  �لإمثثار�تثثي  �لفنان  بقيادة  �جلميلة  للفنون 

عبيد �إ�شافة �إىل لوحات ر�ق�شة.

ولــي عهــد �لفجيــرة يح�صــر حفــل توزيــع »جو�ئــز �لحتــاد �لدولــي للتايكو�نــدو«
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حمكمة ر�أ�ض �خليمة �لبتد�ئية – د�ئرة �لتنفيذ

تعلن حمكمة راأ�ض اخليمة االبتدائية – دائرة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة االإمارات 

2018 وعلى من يرغب  28 نوفمرب  للمزادات �ض.ذ.م.م يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءًا يوم االحد املوافق 

 WWW.EmiratesAuction.COM مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع االلكرتوين

و يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.
#    
126404/2018  201559803R      125,000
226420/2018300  201569190      65,000
313331/2018   2015/176369     100,000
424989/2018   20152603114       55,000
527241/2018250   201568321           47,000
627237/2018C 200 201324888J      36,000
727217/2018  2014 78829E        33,000
827234/2018     2012 109141          30,000
924945/2018  20158068214       30,000
1027197/2018 2014 14675Q       26,000
1127218/2018 201512085C       24,000
1227219/2018  200975910A         23,000
1327240/2018   2015 26823B           20,000
1427198/2018   2014 27446G      18,000
1527224/2018   201082859             18,000
1627209/2018  201576480N       17,000
1727216/2018  201466554B      17,000
1827306/2018  201462636B        17,000
1927220/2018  201461626B        17,000
2027210/2018  201488897B        17,000
2127222/2018  2016615311       17,000
2227192/2018  201324335M         16,000
2327203/2018  201410256O      16,000
2424951/2018   20165365815      16,000
2527205/2018 2011 82440H       15,000
2627212/2018  201482712F      15,000
2724991/2018    201631677       15,000
2824954/2018  201631527       15,000
2927207/2018   2014 91061Q        14,000
3027202/2018  201366551A       14,000
3127193/2018  20132704B        14,000
3227238/2018  201384443B        14,000
3327235/2018  2015 96457R        14,000
3427214/2018  2012549671            14,000
3527225/2018  20159819416      14,000
3627208/2018  201531410A         13,000
3727232/2018  201336368B        12,000
3827233/2018  201336364B        12,000
3920579/2018  201497454P     12,000
4027213/2018  201484419K       11,000
4127194/2018  201376883M       11,000
4227211/2018  201474697J       11,000
4327229/2018  201317474A        10,000
4427200/2018  2013 56465A        10,000
4527239/2018  201495010O        9,000
4627206/2018  2013 1638B        9,000
4727215/2018  2011 86569          9,000
4827227/2018  2014 26750B           9,000
4927221/2018  2014 26730B           9,000
5015359/2018   201131747      9,000
5127196/2018   2011 27570E      8,000
5227231/2018650   200810861C       8,000
5327226/20183 201217944F         8,000
5427204/2018  2013 22461E       8,000
5527242/2018  2013 98697O      7,000
5627236/20182400 2008 66957          7,000
5727223/2018  2011 448372          7,000
5820554/2018  201282649N     6,000
5927230/20186 2009 69147I        5,000
6024946/2018   200869684M      5,000
6127228/2018  2011388192            4,000
6227195/2018  200785121H       2,000
6327766/2018 2016784495        120,000
6427436/2018   2016616411            85,000
6527435/2018    2015 50118R                 65,000
6627430/2018   2016 979529        62,000
6727431/2018 201445078G        32,000
6827767/2018 2013688072         30,000
6927434/20184  201132333A           22,000
7027432/2018 201532711K       22,000
7127433/2018  2015246232       10,000
7227475/2018 2013515721   20,000
7327492/2018 201360552    18,000
7427473/2018250   2010228871   17,000
7527493/2018 201583069b   16,000
7626803/2018   201455684J   15,000
7726801/2018 201267228O    15,000
7827487/2018  201370363e   15,000
7927484/2018 201054047j   15,000
8026772/2018  200929282Q   14,000
8126774/2018 201347366E    14,000
8226786/2018 201643568O   14,000
8327477/2018 2013107162     14,000
8426793/2018 201572647R    13,000
8526780/2018  201213761S   13,000
8627491/2018 201216936q   12,000
8727490/201880  201579563i    12,000
8826796/2018 201137330M    11,000
8926792/2018 201317805R   11,000
9026799/20182400 2012645392    11,000
9127489/2018 201520952q    11,000
9226775/2018 201013346B    10,000
9326791/2018 201072568G   10,000
9427481/2018 201286314q    10,000
9527427/2018 200920238M   10,000
9626769/2018  200969186E    9,000
9726779/20186  201422576R    9,000
9827485/2018 2014 12076b   9,000
9926778/2018 201238351B    8,500
10026800/2018200  200857046P   8,000
10126789/2018 200826678N   8,000
10226785/2018 200986837O   8,000
10327486/2018 201231028q   8,000
10427476/2018   2009976845   7,500
10526797/2018 2009499051   7,000
10626784/20181.5  201294893L    7,000
10726777/2018 201225036C   7,000
10826795/2018 200918148M   7,000
10926781/2018 200873021J    7,000
11027472/2018  2012106142   7,000
11127480/2018 200972890    6,500
11227488/2018 201119418q   6,500
11326798/2018 2009697062   6,000

11426783/2018 200914997O    6,000
11526794/2018 201026121R   6,000
11626790/2018 201074031L    6,000
11727478/2018 20129752c   6,000
11827474/2018 200927612q    6,000
11926805/2018 201063643H   5,500
12026771/2018 201162928P   5,000
12126773/2018 201526650B   5,000
12226782/2018 201187368Q   5,000
12327483/2018 200969028o   5,000
12427425/2018  200842540C        5,000
12527426/2018  200851748Q          4,000
12626776/2018 200860568Q    3,500
12726802/2018 200911825P      3,000
12826788/2018 200824681B    3,000
12927482/2018 200961830p    3,000
13027479/201837  201072504q    2,000
13127554/2018 20158234N      205,000
13227246/2018 201569420Q      200,000
13327590/2018570  2014 47165     150,000
13427694/2018  201679431R      140,000
13527257/2018X5   201627567R      120,000
13627534/2018  201581661P         105,000
13727756/2018 2015 7136F     100,000
13827705/2018 20158810D      100,000
13927757/2018 2015 772412     100,000
14027550/2018201674943M      95,000
14127704/2018 201557339Q        95,000
14227701/2018 20171228517    90,000
14327718/2018 201477916R       80,000
14427732/2018740LI   201462669T     75,000
14527714/201820156770D      75,000
14627753/2018 2013371987    75,000
14727322/2018QX70201743059C       62,000
14827745/2018  20163183912      60,000
14927744/201820129426411       55,000
15027748/2018 20123474G          55,000
15127251/2018 201572578B          52,000
15227755/2018350  201551819F     52,000
15327741/2018  201718820P          52,000
15427722/2018 201718821P          52,000
15527265/20182014 71348H       50,000
15627712/2018528   201556811D         50,000
15727547/2018SRX201515170P      46,000
15827696/2018 2015361351      46,000
15927271/2018MX 5201491829P    45,000
16027758/2018 201621508C        44,000
16127733/2018 201582651R         44,000
16227266/2018 201264142P       42,000
16327759/20182015 73614F     42,000
16427747/2018 201626124C         42,000
16527707/2018 201626120C         42,000
16627318/20182015 38397B      40,000
16727582/20186  20157083A     40,000
16827724/201814 201628427S          40,000
16927579/2018 201544720A          38,000
17027725/20182016 71049I          36,000
17127248/20182014 68543H       35,000
17227272/2018 201422981M     35,000
17327313/2018 20157813215     35,000
17427320/2018FX3520122016510     35,000
17527549/2018201743087D          35,000
17627589/2018 2014 301681      35,000
17727327/201820153707514     34,000
17827536/2018201512716P     32,000
17927545/2018201551935R           32,000
18027716/2018201483845I       32,000
18127736/2018 201490365A      32,000
18227739/2018 201498033B    32,000
18327727/20182015685331      31,000
18427542/2018 201517905R          30,000
18527551/20182016 98671Q          30,000
18627249/2018 201447046H    28,000
18727321/2018 201323192B   28,000
18827699/2018201612832E         28,000
18927752/2018201429668B      28,000
19027750/2018201565251R       28,000
19127693/2018150 2012 69627A      28,000
19227734/2018 201418229B       27,000
19327709/20184 201429051A      27,000
19427723/20182016356903        27,000
19527269/2018 201435866F       26,000
19627540/2018 201450281               26,000
19727593/2018 201464086      26,000
19827537/2018201687309J      25,000
19927541/2018 201364157O     25,000
20027702/2018 2015347161     25,000
20127317/20182014 8310414         24,000
20227594/20182013192232      24,000
20327692/2018 2015870541        24,000
20427245/2018 201530658R     23,000
20527274/2018  201576271C     23,000
20627543/2018  201482513              22,000
20727715/20182015 87451B       22,000
20827324/2018 201528387B     21,000
20927546/2018201398092M            21,000
21027261/2018201669549K     20,000
21127273/2018 201749248O          20,000
21227548/2018201661726H           20,000
21327555/2018201659540H           20,000
21427254/2018201612078R            19,000
21527315/201820175016C    19,000
21627556/2018201671063P           19,000
21727588/20182014275802       19,000
21827314/20182014763992      18,000
21927552/2018201411375M     18,000
22027580/201820169930715      18,000
22127735/2018201564017K       18,000
22227698/2018 201438028p         18,000
22327720/2018201530845J     18,000
22427539/2018201673688P           17,000
22527557/2018201663545H           17,000
22627583/201820159151012             17,000
22727243/2018 201465954P       16,000
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126404/2018  201559803R      125,000
226420/2018300  201569190      65,000
313331/2018   2015/176369     100,000
424989/2018   20152603114       55,000
527241/2018250   201568321           47,000
627237/2018C 200 201324888J      36,000
727217/2018  2014 78829E        33,000
827234/2018     2012 109141          30,000
924945/2018  20158068214       30,000
1027197/2018 2014 14675Q       26,000
1127218/2018 201512085C       24,000
1227219/2018  200975910A         23,000
1327240/2018   2015 26823B           20,000
1427198/2018   2014 27446G      18,000
1527224/2018   201082859             18,000
1627209/2018  201576480N       17,000
1727216/2018  201466554B      17,000
1827306/2018  201462636B        17,000
1927220/2018  201461626B        17,000
2027210/2018  201488897B        17,000
2127222/2018  2016615311       17,000
2227192/2018  201324335M         16,000
2327203/2018  201410256O      16,000
2424951/2018   20165365815      16,000
2527205/2018 2011 82440H       15,000
2627212/2018  201482712F      15,000
2724991/2018    201631677       15,000
2824954/2018  201631527       15,000
2927207/2018   2014 91061Q        14,000
3027202/2018  201366551A       14,000
3127193/2018  20132704B        14,000
3227238/2018  201384443B        14,000
3327235/2018  2015 96457R        14,000
3427214/2018  2012549671            14,000
3527225/2018  20159819416      14,000
3627208/2018  201531410A         13,000
3727232/2018  201336368B        12,000

22827244/2018 201498299H       16,000
22927255/2018201677098Q       16,000
23027259/2018201696631Q        16,000
23127263/2018201465957P       16,000
23227264/2018 201421279P       16,000
23327267/2018201497765H       16,000
23427312/201820164719316      16,000
23527558/2018201660757H           16,000
23627587/201820134985913      16,000
23727595/20182015255185      16,000
23827592/20182015255815      16,000
23927729/2018201564239Q     16,000
24027740/2018 2016927541     16,000
24127737/2018 201523366S          16,000
24227711/2018201574930J       16,000
24327710/201820156095114     16,000
24427247/2018 201518667N    15,000
24527311/20182013 986842     15,000
24627316/2018201547275     15,000
24727535/2018 201693853C     15,000
24827538/2018 201659491R             15,000
24927597/2018201676582     15,000
25027584/20182016357111     15,000
25127591/20182016514922     15,000
25227749/2018 2009 173752           15,000
25327697/20182011454931      15,000
25427256/2018201438147G         14,000
25527719/2018201494067N      14,000
25627700/20182014365416         14,000
25727754/2018 201533160A      14,000
25827726/20181,5 201620378      14,000
25927728/2018201486416O    14,000
26027731/2018201645539      14,000
26127742/2018201682487c       13,500
26227253/2018201649187T     13,000
26327268/2018L200201482176        13,000
26427270/2018L200201444957        13,000
26527695/20182014817472     13,000
26627250/201820124514K       12,000
26727310/2018 2015818692      12,000
26827319/20182015259561      12,000
26927323/2018 2015259271      12,000
27027325/2018 2014 19570B      12,000
27127326/2018 201498606A       12,000
27227544/2018201572754P           12,000
27327553/20182201557246O     12,000
27427717/2018 201248451A         12,000
27527258/2018201694379O           11,000
27627706/20187 201663537K        11,000
27727252/2018 201555174C     10,000
27827585/20181.5201345302A         9,000
27927260/2018201457137P      8,000
2801228/2018  2008305997      8,000
28127262/2018SUP201318842E            5,000
28227703/20186  201454022R      5,000
28326413/20181.5  2016254331     11,000
28423335/201886 20152538215     30,000
28523334/20188  2011718014    100,000
2862018/26912400  20173219M      200,000
2872018/2768580   201640240B     110,000
2882018/26917350   2017647023      95,000
2892018/269206    2013583162      75,000
2902018/27684 201584975B    30,000
2912018/27689 201613194C     28,000
2922018/27690 2013690281      28,000
2932018/27687 20151228015    24,000
2942018/2692137  2013614742     19,000
29526596/2018  201593715    18,000
2962018/276862014239675    17,000
2972018/26911 20165079916   16,000
2982018/26914 201359471A      15,000
2992018/26915 20159790416    14,000
3002018/26918 20151268514      14,000
3012018/27688 201371655B    13,000
3022018/27683 20145408913    13,000
3032018/26919 2013365756     13,000

3042018/26913 201365874A        11,000
3052018/26916 200992145     8,000
30626766/2018 20142624313      73,000
30726761/2018 20145479814     65,000
30827495/2018   3  201440524A     65,000
30927498/2018  20155051910       55,000
31026767/2018 201639122B     45,000
31127494/20181120   20163972515     45,000
31226757/2018 2015  5904214     43,000
31327497/2018 2016392027      38,000
31426765/2018 20168211416      32,000
31526760/2018 20153435615      32,000
31626763/2018316    20127603716     21,000
31726762/2018 201541524A      15,000
31826759/2018 201558477A      15,000
31926758/20182012281451      14,000
32026768/2018  201572605A     12,000
32127496/2018 20124385411     12,000
32226764/201810  201582134A       9,000
32327441/2018    2015 25527D             130,000
32427768/2018   20178360314       75,000
32527769/2018 201496924E          72,000
32626910/2018  201787792T       50,000
32726924/2018  2016/7730917     47,000
32827770/2018  2015 11845F        42,000
32927439/2018    201561292Q       38,000
33026909/2018  201548867T      31,000
33127443/2018  2015 44285N . . .        28,000
33227444/2018  201648057R            28,000
33327438/2018 201234716J       22,000
33427453/2018   201647443P             21,000
33527440/2018   201645768P             21,000
33627445/2018   201654266P             21,000
33727442/2018  5  201154256Q     19,000
33827771/2018   201546126Q            17,000
33927454/2018  201544350Q             16,000
34027437/2018  201556461D             16,000
34127446/2018  201558452D             16,000
34227772/2018  2015441982        15,000
34326908/2018   20098074816     13,000
34427574/2018500  201361976R   140,000
34527569/2018  201487858T   35,000
34627565/2018  201536517O    28,000
34727572/2018  20162947916     26,000
34827577/2018  2012 69935O   25,000
34927571/2018 201317870G   25,000
35027575/2018  201784512A       21,000
35127573/2018   201154864A     12,000
35227570/2018  201486450N    11,000
35327576/2018 20126484512     10,000
35427567/2018  201535390P       10,000
35527568/2018  201535391P       10,000
35627566/2018  201535393P       9,000
35726710/2018520    20166286315        58,000
35827429/2018 201487848D       21,000
35927428/2018550  201187733N   40,000
36026443/2018    201638065R    36,000
36126441/2018    201474787P     20,000
36220911/2018  201557650C    30,000
3632018/276915008  201886836G   95,000

العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   
يف  الدعوى 2018/1503 جتاري كلي 

�شد �ملدعي عليهم : �فانت )�ص م ح( / م�شعود حممد على معزى نيا / مرجان �لغرب للتجارة 
�لعامة )�ص ذ م م( / حممد ر�شا على يادكارى / كويك �ك�شن للتجارة �لعامة )�ص ذ م م( 
�شابقا بلو فليم للتجارة �لعامة )�ص ذ م م( حاليا / ر�مني م�شعود معزى نيا / مهدى ميكائيل 
ق�شاب ز�ده علمد�ري -  �ملقامة من : بنك �شادر�ت �ير�ن.  مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم 
مت  �نه  وحيث   ، كلي  جتاري   ٢018/1503 رقم  �لدعوى  رقم  حتت  �لبتد�ئية  دبي  مبحكمة 
ندبنا خبري� م�شرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام قانون �لثبات ل�شنة 
199٢ م بخ�شو�ص �عمال �خلرة �مام �ملحاكم ، ندعوكم حل�شور �جتماع خرة �و من ميثلكم 
�ملو�فق  �دناه وذلك يوم �لربعاء  �ملو�شح  �لعنو�ن  �شيعقد يف مقر مكتبنا على  قانونا و�لذي 
٢018/11/٢8 يف متام �ل�شاعة 30 : 11 �شباحا ، ويرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة 
و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع. دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق 

�لر�بع - هاتف : ٢5٢7888-04 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعـــــالن بالن�شــر

العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2018/554  جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليهما/1- با�شيفيك كونرول كالود �شريفيز - �ص م م ح ٢-دليب ر�هولن  جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �لفجرية �لوطني عن نف�شه وب�شفته وكيال عن 1 بنك �خلليج 
�لتجاري )�خلليجي( �ص م ق  ٢ �لبنك �لعربي �ملتحد �ص م ع  3 بنك دبي �ل�شالمي �ص م ع  4 م�شرف 
عجمان �ص م ع  5 م�شرف �ل�شارقة �ل�شالمي �ص م ع 6 بنك �خلليجي فرن�شا �ص م  قد �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ ٢018/11/19 �حلكم �لتمهيدي �لتايل : 
حكمت �ملحكمة ح�شوريا بحق �ملدعي عليهم �لأوىل و�لر�بع و�خلام�ص ومبثابة �حل�شوري بحق 
�ملدعي عليهما �لثاين و�لثالث وقبل �لف�شل يف طلب �لدخال و�لتدخل و�ملو�شوع : بندب �خلبري 
�لثثدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق �حلكم  �لبنوك �شاحب  ب�شئون  �ملتخ�ش�ص  �مل�شريف 
�ل�شادر بتلك �جلل�شة. وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق ٢018/1٢/6 �ل�شاعة 30 : 

09 �شباحا يف �لقاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �شد�د �لأمانة.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1764  جتاري كلي

لل�شياحة  ٢-توميني  �لعبا�ص  علي  عثثبثثد�لثثرز�ق  عليهما/1-ه�شام  �ملثثدعثثي  �ىل 
و�ل�شفر - �ص ذ م م  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك ر�أ�ص �خليمة 
�لوطني )�ص م ع( قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة 
�لتايل : حكمت �ملحكمة بندب  �لتمهيدي  حكمت بتاريخ ٢018/11/19 �حلكم 
�لدور  �شاحب  �ل�شالمية  �مل�شاريف  يف  بالتمويل  �ملخت�ص  �مل�شريف  �خلبري 
�ل�شادر  وفثثق منطوق �حلكم  �لثثدعثثوى تكون مهمته  هثثذه  بثثاجلثثدول خبري� يف 
بتلك �جلل�شة.  وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 6/٢018/1٢ 
Ch2.E.21 يف حالة عدم �شد�د �ملدعي  �لقاعة  �ل�شاعة 30 : 09 �شباحا يف 

�مانة �خلبري
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3772   جتاري جزئي              

م م  جمهول حمل  ذ  �ثثص   - �ل�شم�شية  �لطاقة  ديثثال لجثثهثثزة  �ملثثدعثثي عليه/1-  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/موؤ�ش�شة �ر �م بي ل�شناعة �خلر�شانة �جلاهزة وميثلها مالكها 
/ ر��شد حممد مهر�ن �لبلو�شي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )75767.٢9 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة   1٢% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم 
�لربعاء  �ملو�فق  ٢018/1٢/1٢ �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت 
�و  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/3896  تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- خالد عقله �شالح عبا�شي جمهول حمل �لقامة 
�بر�هيم  غثثازي  وميثله/  �لق�شماين  �لتنفيذ/يزن  طالب  �ن  مبا 
�أحمد بن �شيفان  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٢75810( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2338  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه /1-�نتوين جمي�ص بون�شفورد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ بنك �بوظبي �لتجاري وميثله/عبد�لرحمن ن�شيب عبد�لرحمن بن 
ن�شيب قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )1.671.3٢6.5٢ درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  
�لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ل�شد�د  1٢% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
فاأنت  لثثذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  �ثثص   9.30 �ل�شاعة    ٢018/1٢/17 �ملثثو�فثثق 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3721  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه/1-موؤ�ش�شة بلوبريي �إنرنا�شيونال للحفالت وميثلها عن نف�شه وب�شفته 
مالك �ملوؤ�ش�شة : �أ�شو�ين �شينغ ر�تور �شو�شيل كومار ر�تثثور  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
جون  �مينايني  �ناند  �ثثشثثو�روب  �ل�شيد/  وميثلها  بوينت  كوي�شت  �أباك�ص  �ملدعي/موؤ�ش�شة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  وميثله/ح�شة �شعيد حممد ر��شد �ل�شحي - قد 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(  للمدعية مبلغ وقدره )50000  ي�شدد  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م 
�لتام  �ل�شد�د  وحتى   ٢016/6/16 يف  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %1٢ و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ملو�فق   �لربثثثعثثثاء   يثثوم  لها جل�شة  وحثثثددت  كثثفثثالثثة.    بثثال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلثثكثثم  �شمول  و 
٢018/11/٢8 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1780  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه /1- خالد عبد�هلل �حمد �لغرير جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك دبي �لتجاري - �ص م ع وميثله / عبا�ص م�شتت فندي �ملالكي -  قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )14.366.584.8٢ 
٢018/7/٢7 وحتى  9% من  و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهثثم( 
�ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد  
مكلف  فاأنت  لثثذ�   Ch1.C.15 بالقاعة  �ص   9.30 �ل�شاعة   ٢018/1٢/16 �ملو�فق 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4026  تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- كيلي للمقاولت - �ص ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
�لتنفيذ/خان�شاحب �شايك�ص - ذ م م وميثله / يو�شف  مبا �ن طالب 
�لتنفيذية  �لثثدعثثوى  عليك  �أقثثثام  قثثد   - �لبحر  حممد  ح�شن  حممد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )97199( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجثثثر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3370  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه/1- �حلقول �لذهبية لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �ص ذ م م ٢-حمزة 
�بر�هيم ��شحاق خليف جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ كيت ميدل �ي�شت 
�لدعوى  عليك  �أقثثام  قد   - �ملحرمي  م�شلم  �شامل  �حمد  وميثلها/مرمي  �ص  م  د  م 
وقدره  مبلغ  بثث�ثثشثثد�د  مت�شامنني  عليهما  �ملثثدعثثي  بثثالثثز�م  �ملثثطثثالثثبثثة  ومثثو�ثثشثثوعثثهثثا 
�شنويا من   %1٢ و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   41٢190(
�لربعاء   يثثوم  لها جل�شة  وحثثددت  �لثثتثثام.   �ل�شد�د  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ 
�ملو�فق  ٢018/11/٢8  �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   

 اعادة اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 2018/2273  جتاري كلي 

�ىل �ملدعي عليه/1-كليك �نر�كتيف منطقة حرة - ذ م م  ٢-�شاغار �شيتي �ناند �شيتي 
ب�شفته �ل�شخ�شية ، وب�شفته كفيل مت�شامن ومدير �شركة كليك �نر�كتيف منطقة حرة 
- ذ م م جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �م �ند كي �ي جي �ص م ح وميثله/ �شعيد 
مبارك عبيد �حمد �لزحمي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�ملرجتعني  �ل�شيكني  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  و�لت�شامن  بالتكافل  عليهما 
و�لبالغ قدرهما )611700.58( درهم و�لفو�ئد و�لتعوي�شات و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.     وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  ٢018/1٢/1٢ �ل�شاعة 9.30 �ص 
بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3773  جتاري جزئي              

�لقامة  حمل  جمهول  م   م  ذ  �ص   - لال�شتثمار�ت  عليه/1-فير�  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/ �لليان لتجارة وتوزيع �ملو�د �لغذ�ئية - �ص ذ م م قد �أقام عليك 
 65987.4٢( وقثثدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  1٢% من تاريخ �ملطالبة 
1719/٢018.   وحددت  رقم  �لتجاري  �لنز�ع  ملف  و�شم  �لتام   �ل�شد�د  وحتى 
بالقاعة  �ثثص   8.30 �ل�شاعة    ٢018/1٢/1٢ �ملثثو�فثثق   �لربثثعثثاء   يثثوم  جل�شة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مثثن  �أو  باحل�شور  مكلف  فثثاأنثثت  لثثذ�   Ch1.C.13
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الريا�شي

و�حلبتور  �لإمثثثثثثثثار�ت  فثثريثثقثثا  حثثقثثق 
فثثثثثثوز� مثث�ثثشثثتثثحثثقثثا عثثثلثثثى فثثثريثثثقثثثي بن 
بطولة  م�شتهل  يف  دري  وبثثن  جا�ص 
�ليوم �لوطني للدولة �لتي �نطلقت 
�خلمي�ص �ملا�شي على مالعب  نادي 
ومنتجع �حلبتور للبولو و�لفرو�شية 
وتثث�ثثشثثتثثمثثر مثثبثثاريثثاتثثه حثثتثثى يثثثوم 30 

نوفمر �جلاري .
وجثثاء فثثوز �لإمثثثثار�ت على بثثن جا�ص 
ثالثة  مقابل  �أهثثثد�ف  �شتة  بنتيجة 
�أهد�ف بعد مبار�ة من �أربعة  �أ�شو�ط 
بادر فيها فريق بن جا�ص باإحر�ز �أول 
�أهد�ف �ملبار�ة ثم �شرعان ما حتولت 
�لدفة ل�شالح فريق �لإمثثار�ت حيث 
قثثثثثادت �ثثشثثمثثو �لثث�ثثشثثيثثخثثة مثثيثثثثثاء بنت 
مكتوم  �لفريق  ر��ثثشثثد�آل  بن  حممد 
�إىل فوز م�شتحق بد�أت تبا�شريه تلوح 
�لأول  �ل�شوط  نهاية  منذ  �لأفثثق  يف 

�لذي تعادل فيه فريق �لإمثثار�ت ثم 
تقدم وظل مم�شكا بال�شد�رة منهيا 
�ل�شوط �لول بتقدمه بثالثة �أهد�ف 

مقابل هدف و�حد لبن جا�ص .
فريق  جنثثثثح  �لثثثثثثثثثاين  �لثثث�ثثثشثثثوط  ويف 
�لإمثثثثثار�ت يف �إ�ثثشثثافثثة هثثدفثثني و�شط 
�شيام مناف�شه عن ت�شجيل �لأهد�ف 
�ملبار�ة  مثثن  �لأول  �لن�شف  لينتهي 
لفريق  �أهثثثثثثثثد�ف  خثثمثث�ثثشثثة  بثثنثثتثثيثثجثثة 
�لإمثثثثار�ت مقابل هثثدف لبثثن جا�ص 
�لإمثثثثثار�ت هدفه  فثثريثثق  ي�شيف  ثثثم 
�ل�شاد�ص و�لأخري مع بد�ية �ل�شوط 

�لثالث .
�أمثثثا �لثث�ثثشثثوط �لثثر�بثثع و�لأخثثثثري فقد 
لتعديل  جثثثا�ثثثص  بثثثن  فثثثريثثثق  حتثثثثرك 
�أن  �إل  تباعا  هدفني  و�أحثثرز  موقفه 
�لتعادل  لإدر�ك  ي�شعفه  مل  �لثثوقثثت 
فوز  �أول  �لإمثثثثثار�ت  فثثريثثق  ليح�شد 

له يف �لبطولة منهيا �ملبار�ة بنتيجة 
�شتة �أهد�ف مقابل ثالثة .

ويف �ملبار�ة �لفتتاحية و�لتي جمعت 
بثثثني فثثريثثقثثي �حلثثثبثثثتثثثور و�بثثثثثن دري 
عثثلثثى مناف�شه  فثثريثثق �حلثثبثثتثثور  فثثثاز 
بثمانية  دري  �بثثن  فثثريثثق  �لتقليدي 
�أهد�ف مقابل �أربعة �أهد�ف ون�شف 
�لهدف » فارق �لت�شنيف »يف مبار�ة 
�فتتاح  مثثثبثثثار�ة  تثثكثثون  �أن  ��شتحقت 
وهجوم  فنية  ملحات  تخللتها  حيث 
�لأول  �شوطيها  يف  خثثا�ثثشثثة  مثثتثثبثثادل 
نتيجتهما  �نتهت  و�للذين  و�لثثثثثاين 
�أهد�ف لكل منهما  بالتعادل بثالثة 
�إل �أن ن�شف �جلول رجح كفة فريق 

�بن دري .
ن�شاطا  �لثثثثثثثالثثثث  �لثثث�ثثثشثثثوط  ويثث�ثثشثثهثثد 
�شاحب  �حلثثبثثتثثور  لثثفثثريثثق  ملحوظا 
ويثثثجثثثول ويحرز  لثثيثث�ثثشثثول  �لأر�ثثثثثثص 

ويفر�ص  مثثتثثتثثالثثيثثة  �أهثثثثثثد�ف  ثثثالثثثة 
�شيطرته على �للعب و�ملبار�ة منهيا 
ب�شتة  بتقدمه  �لأخثثري  قبل  �ل�شوط 
�أهد�ف مقابل ثالثة �أهد�ف ون�شف 
�أكر  جثثثاء  �لثثثر�بثثثع  �لثث�ثثشثثوط  �أن  �إل 
�لأ�شو�ط �إثارة ففريق �حلبتور يريد 
�أن ينهي �ملبار�ة ل�شاحلة خا�شة و�أنه 
�لثثفثثريثثق حممد  كثثابثثن  يثثلثثعثثب دون 
�حلثثبثثتثثور �لثثثذي �أفثث�ثثشثثح �ملثثجثثال لبنه 
دري  �بثثن  فثثريثثق  ي�شعى  فيما  �أحثثمثثد 
للتعوي�ص خا�شة و�أنه فريق مكتمل 
�ل�شفوف �إل �أن فريق �حلبتور جنح 
و�لثامن  �ل�شابع  هدفيه  ت�شجيل  يف 
فريق  يتمكن  مل  �لثثثذي  �لثثوقثثت  ويف 
�بن دري �إل من ت�شجيل هدف و�حد 
�حلبتور  فريق  بفوز  �ملثثبثثار�ة  لينهي 
بثمانية �أهد�ف مقابل �أربعة �أهد�ف 

ون�شف لبن دري . 

�أكد �شامل عبيد �حل�شان �ل�شام�شي رئي�ص جمل�ص �إد�رة 
نادي �ل�شارقة �لريا�شي �إىل �أن كيان �لنادي من �إد�ر�ته 
ولعبيه وكثثو�دره جنح يف حتقيق نتائج و�إجنثثاز�ت غري 
�ل�شمو  �ثثشثثاحثثب  مثثن  �لثثكثثبثثري  �لثثدعثثم  بف�شل  م�شبوقة 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بثثن  �شلطان  �لثثدكثثتثثور  �ل�شيخ 
�شموه  رعثثايثثة  �إطثثثار  يف  �ل�شارقة  حاكم  �لأعثثلثثى  �ملجل�ص 
�أن  ريا�شاته وحثثر�ثثشثثه على  كثثافثثة  لثثلثثنثثادي يف  �لثثكثثرميثثة 

يكون �لنادي يف طليعة �لأندية
�لإد�رة  �لثثذي عقده جمل�ص  جاء ذلك خالل �لجتماع 
م�شاء �أم�ص �لأول مبقره بح�شور �أع�شاء جمل�ص �لإد�رة 
يتقدمهم حممد جمعه بن هندي نائب �لرئي�ص ونا�شر 
وحم�شن  للنادي  �لتنفيذي  �ملثثديثثر  عف�شان  بثثن  �شعيد 
م�شبح رئي�ص �شركة كرة �لقدم وحممد عبيد �حل�شان 
رئي�ص �إد�رة �لألعاب �جلماعية و�شليمان �لهاجري رئي�ص 
�إد�رة �لألعاب �لفردية و�إبر�هيم �جلرو�ن رئي�ص �شركة 
�لقانوين  �ملكتب  رئي�ص  �ل�شام�شي  وعبيد  �ل�شتثمار 
�لإعالمي و حممد  �ملكتب  رئي�ص  و�شعيد مطر فريوز 

�شعيد بوزجنال م�شرف �لفريق �لأول لكرة �لقدم .
تقارير  على  �جتماعه  بد�ية  يف  �لإد�رة  جمل�ص  و�طلع 

�لأد�ء �ملقدمة من �إد�ر�ت �لنادي عن �لفرة �ملا�شية .
�لإد�ر�ت  جثثهثثود  �لثث�ثثشثثامثث�ثثشثثي مبثثخثثتثثلثثف  �ثثشثثامل  و�أثثثثنثثثى 
مثثثثن روؤ�ثثثشثثثائثثثهثثثا و�أعثثث�ثثثشثثثائثثثهثثثا وكثثثثافثثثثة كثثثثثو�درهثثثثثا وقثثثثدم 

�لثث�ثثشثثكثثر و�لثثتثثحثثيثثة و�لثثتثثقثثديثثر لثثكثثافثثة �لثثثكثثثو�در �لإد�ريثثثثثة 
و�لثثثفثثثنثثثيثثثة عثثثلثثثى جثثثثهثثثثودهثثثثم �لثثثثتثثثثي كثثثثانثثثثت مثثثثثن �أهثثثثثم 
. �لآن   �إجنثثثثثثثثثثثثاز�ت حثثثتثثثى  مثثثثثن  مثثثثثا حتثثثقثثثق   عثثثنثثثا�ثثثشثثثر 
�ل�شارقة  ملجل�ص  �ل�شكر  كلمته  خالل  �ل�شام�شي  ووجثثه 
�لذي  �لكبري  �لدعم  على  �ل�شارقة   بحكومة  �لريا�شي 
�لنادي  �إد�ر�ت  مثثع  �ملثثثثثمثثر  و�لثثتثثعثثاون  لثثلثثنثثادي  يثثقثثدمثثه 
م�شري� من خالل كلمته �إىل �أن هناك �أهد�ف وخطط 
�لروؤية �ل�شر�تيجية للنادي و�جلميع  طموحة متثل 
 ي�شعيى لتحقيقها من �أجل حتقيق �لأهد�ف �ملر�شومة .
ومت خالل �لجتماع �لطالع على خطة تطوير �لعمل 
باملركز �لإعالمي للنادي ورفع م�شتويات �أد�ئه وكذلك 
�لطالع على نتائج زيارة جلنة �شوؤون �لربية و�لتعليم 
�ل�شت�شاري  �ملجل�ص  من  و�ل�شباب  و�لإعثثثالم  و�لثقافة 
لإمارة �ل�شارقة للنادي و�أبرز �ملحاور �لتي طرحت مبا 

ي�شب يف خدمة �لنادي و�لريا�شني يف �إمارة �ل�شارقة .
ويف نهاية �لجتماع �أ�شار �شامل �ل�شام�شي �إىل �أن �ملرحلة 
�ملقبلة من �ملو�شم �لريا�شي ورغم �لنتائج �ملتميزة لكافة 
للحفاظ  �لعطاء  مو��شلة  حتتاج  �أنثثا  �إل  �لثثنثثادي  فثثرق 
على هذه �لإجنثثاز�ت وتكاتف �جلميع و�لعمل من �أجل 
�إليها  ي�شعى  �لتي  و�ملكانة  �ملوقع  �إىل  بالنادي  �لو�شول 
�جلميع م�شري� �إىل �أن �لنادي وجماهريه جميعهم على 

قلب رجل و�حد من �أجل حتقيق �أهد�فنا وتطلعاتنا .

�ملري،  خليفة  �هلل  عبد  �لثثلثثو�ء  �ثثشثثعثثادة  بتوجيهات 
�لعامة  �لإد�رة  نظمت  دبثثي،  ل�شرطة  �لعام  �لقائد 
حلقوق �لإن�شان، بالتعاون مع جمل�ص دبي �لريا�شي، 
مع  للريا�شة” بالتز�من  �لطفل  �شوت  “مار�ثون 
للياقة،  �لطفل، وحتدي دبي  �لعاملي حلقوق  �ليوم 
وذلك يف كايت بيت�ص باجلمري� دبي، مب�شاركة �أكر 
حكومية  مد�ر�ص  من  وطالبة  طالب   1500 من 
�لطفولة  “مار�ثون �شوت  �نطالق  �شهد  وخا�شة. 

عبد  �لثثقثثدو�ثثص  عثثبثثد  �لثثدكثثتثثور  �لثثلثثو�ء  للريا�شة”، 
�لرز�ق �لعبيديل م�شاعد �لقائد �لعام ل�شرطة دبي 
�ل�شالل  �لدكتور  و�للو�ء  و�لريادة،  �لتميز  ل�شوؤون 
�لعام  �لقائد  م�شاعد  �لفال�شي  هويدي  بن  �شعيد 
�هلل  عبد  �لدكتور حممد  و�لعميد  �لإد�رة،  ل�شوؤون 
�ملر مدير �لإد�رة �لعامة حلقوق �لإن�شان، و�لعميد 
لأمن  �لثثعثثامثثة  �لإد�رة  مثثديثثر  لحثثج  بثثن  عتيق  علي 
�شيتي،  �شونيل  �لعاملي  �لهندي  و�ملمثل  �ملثثطثثار�ت، 

ومرمي �حلو�شني �شفرية �مل�شتقبل لدولة �لإمار�ت 
يف فرن�شا، و�لطفل حممد �أحمد جابر �شفري �لأمان 
يف �شرطة دبي، ووعدد من مديري �لإد�ر�ت �لعامة 
�لثث�ثثشثثرطثثة، وروؤ�ثثثشثثثاء �ملجال�ص،  و�لثثفثثرعثثيثثة ومثثر�كثثز 
وعدد من �جلهات �حلكومية و�خلا�شة وموؤ�ش�شات 
�ملجتمع �ملدين، وممثلني عن منظمة �لأمم �ملتحدة 
للطفولة، وعدد من �أ�شحاب �لهمم و�لأطفال من 
عبد  �للو�ء  وقال  و�لثال�شيميا.  �ل�شرطان  مر�شى 

�لقدو�ص �لعبيديل �إن �ملار�ثون ي�شلط �ل�شوء على 
حمايتها،  ثقافة  ون�شر  و�حر�مها،  �لطفل  حقوق 
وتثثعثثريثثف �لأطثثثثفثثثثال بثثحثثقثثوقثثهثثم كثثافثثة مثثثن تعليم 
وغري  وحرية  كرمية  وحياة  ومياه  وغثثذ�ء  و�شحة 
عنها،  و�لثثدفثثاع  بها  �ملطالبة  مثثن  ليتمكنو�  ذلثثثك، 
ممار�شة  �أو  بانتهاكها  �شخ�ص  لأي  �ل�شماح  وعثثدم 
�ملثثار�ثثثون يعزز  �أن  مثثوؤكثثد�  �إليهم،  و�لإ�ثثشثثاءة  �لعنف 
�لطفل  بثثحثثقثثوق  �ملجتمعي  �لثثوعثثي  وتثثر�ثثشثثيثثخ  ن�شر 

�لتي كفلها له �لقانون، ويحقق �لر�شالة �لتوعوية 
و�لتثقيفية �لتي حتر�ص �شرطة دبي على تعزيزها 
�لعميد  قثثال  بثثثدوره،  �ملجتمع.  �أفثثثر�د  بثثني  ون�شرها 
حمثثمثثد �ملثثثر �إن هثثثذ� �لثثنثثوع مثثن �لثثفثثعثثالثثيثثات يدعم 
وي�شلط  �لطفل،  حقوق  حلماية  �لدولية  �جلثثهثثود 
�مل�شت�شعفة  �لفئة  هثثذه  منح  �ثثشثثرورة  على  �ل�شوء 
ب�شحة  �لتمتع  ومنها  �حلثثيثثاة  يف  متطلباتها  كافة 
ولياقة عالية، وممار�شة حياتهم �أ�شوة بغريهم دون 

�نتهاك �أو عنف �أو �إ�شاءة. ت�شمنت فعاليات �ملار�ثون 
حما�شية  ومثث�ثثشثثابثثقثثات  لثثثالأطثثثفثثثال  مثثثرحثثثة  �أجثثثثثثو�ء 
�ملثثثثرح للمرحلة  بثثرنثثامثثج جثثثري  وتثثفثثاعثثلثثيثثة، مثثنثثهثثا 
�ملحرفني  وجثثثري  عثثامثثا،   12 –  6 مثثن  �لعمرية 
من  تقدميية  وفثثقثثر�ت  عثثامثثا،   18-13 عمر  مثثن 
للدر�جات  وعر�ص  م�شاحب،  ومعر�ص  �لأطثثفثثال، 
�لنارية و�ل�شيار�ت و�لقو�رب �ملائية، كما مت توزيع 

هد�يا على جميع �لأطفال �مل�شاركني يف �حلدث.

ال�سام�سي: نتائج واإجنازات غري م�سبوقة بجهد اجلميع وال�سكر حلاكم ال�سارقة

جمل�ض �إد�رة نادي �ل�صارقة �لريا�صي ي�صيد باأد�ء �إد�ر�ت �لنادي و�لكود�ر �لإد�رية و�لفنية وحتقيقها لأهد�ف �لنادي

�صرطة دبي تنظم »مار�ثون �صوت �لطفولة للريا�صة«

�لإمار�ت و�حلبتور يق�صان �صريط �لنت�صار�ت يف بطولة �ليوم �لوطني للبولو



تثثثزد�د فيه �لتكهنات  �لثثذي  �لثثوقثثت  يف 
حثثثثثثثول عثثثثثثثثثودة جنثثثثثثم بثثثثاريثثثث�ثثثثص �ثثثشثثثان 
ناديه  �إىل  �شيلفا  د�  نيمار  جثثريمثثان 
تقارير  �أو�ثثشثثحثثت  بر�شلونة،  �ل�شابق 
�شحافية �أن هناك �أربعة �شروط لبد 
�لنجم  عثثثودة  �أجثثثل  مثثن  مثثن حتققها 

�لر�زيلي �إىل �لنادي �لكاتالوين.
�أن  “�شبورت1” �لأملثثثثاين  مثثوقثثع  ذكثثر 
هناك 4 �شروط من �أجل عودة �لنجم 
�إىل فريقه  �شيلفا  د�  �لر�زيلي نيمار 
�ل�شابق بر�شلونة، �لذي تاألق معه قبل 
�ألقاب كروية  �شنو�ت، وفاز معه بعدة 

على �ل�شعيد �ملحلي و�لقاري.
�ل�شرط  �أن   ”1 “�شبورت  و�أو�ثثثشثثثح 
�لنادي  جماهري  م�شاحمة  هو  �لأول، 
�ثثشثثيثثلثثفثثا على  د�  لثثنثثيثثمثثار  �لثثكثثاتثثالثثوين 
“�لبلوغر�نا”،  عثثن  �ملثثفثثاجثثئ  رحثثيثثلثثه 
جريمان  �شان  باري�ص  قمي�ص  وحمل 
تثثخثثطثثت كل  �لثثثفثثثرنثثث�ثثثشثثثي يف �ثثشثثفثثقثثة 
�لأرقثثثثثثام �لثثقثثيثثا�ثثشثثيثثة �ملثثمثثكثثنثثة )222 
�لثاين،  �لثث�ثثشثثرط  �أمثثثا  يثثثثورو(.  مليون 
 26( �لر�زيلي  �لنجم  ��شتغناء  فهو 
عثثثامثثثاً( عثثن جثثثزء كثثبثثري مثثن �لأمثثثثو�ل 
�لتي يح�شل عليها، �إذ يتقا�شى نيمار 
حو�يل  �لباري�شي  �لفريق  مثثع  حالياً 

�ل�شنة، يف حني  يثثورو يف  مليون   36
حال  يف  �لثثثر�تثثثب  نثثفثث�ثثص  يتقا�شي  لثثن 
ويتابع  “�لبلوغر�نا«.  �إىل  عثثثودتثثثه 
هو  �لثالث،  �ل�شرط  �أن  �مل�شدر  نف�ص 
تثث�ثثشثثويثثة �خلثثثالفثثثات �لثثقثث�ثثشثثائثثيثثة بني 
نيمار  رفثثثع  �إذ  وبثثر�ثثشثثلثثونثثة،  �لثثثالعثثثب 
يف وقثثثت �ثثشثثابثثق دعثثثثوة قثث�ثثشثثائثثيثثة �شد 
مببلغ  للمطالبة  �لكاتالوين  �لثثنثثادي 
�خلثثا�ثثشثثة مبكافاأة  يثثثورو  مثثلثثيثثون   26
جتديد عقده مع بر�شلونة يف �أكتوبر 
�أن  و�أو�شح   .2016 �لأول(  )ت�شرين 
�لثث�ثثشثثرط �لثثر�بثثع و�لأخثثثثري هثثو �شماح 

باري�ص �شان جريمان لنيمار د� �شيلفا 
بالرحيل عن �لفريق �شوب بر�شلونة، 
ميتلك  �لر�زيلي  �لنجم  �أن  و�أ�شاف 
�لفرن�شية  �لعا�شمة  فريق  مع  عقد�ً 
�إىل  ُي�شار   .2022 ميتد حتى �شيف 
�ثثشثثحثثافثثيثثة، حتدثت  تثثقثثاريثثر  عثثثدة  �أن 
نثثيثثمثثار يف �لعودة  عثثن رغثثبثثة  مثثثوؤخثثثر�ً 
�إىل ناديه �ل�شابق بر�شلونة، فيما فتح 
�أمام  �لعودة  �أبو�ب  �لكاتالوين  �لنادي 
�أنه  يبدو  ل  �لثثذي  �لر�زيلي،  �لنجم 
�لفرن�شية  �لعا�شمة  �ملقام يف  �شيطيل 

باري�ص، ح�شب نف�ص �لتقارير. 

ح�شم ليون �لدربي �أمام جاره وغرميه �لتقليدي �شانت �إتيان عندما تغلب عليه 
�لفرن�شي لكرة �لقدم،  �لدوري  من  ع�شرة  �لر�بعة  �ملرحلة  �فتتاح  يف  -1�شفر 
ديناير هدف  �لبلجيكي جاي�شون  �ملد�فع  و�شجل  موؤقتا.  �لثاين  �ملركز  و�نتزع 
�ملبار�ة �لوحيد يف �لدقيقة 62 ب�شربة ر�أ�شية �إثر ركلة ركنية �نرى لها �لدويل 
�لهولندي ممفي�ص ديباي.  و�أكمل ليون �ملبار�ة بع�شرة لعبني منذ �لدقيقة 70 
�إثر طرد مد�فعه �لدويل �لر�زيلي �ل�شابق ر�فايل د� �شيلفا. ويكت�شي �لدربي 
بني ليون و�شانت �إتيان �أهمية خا�شة بالنظر �إىل �لندية �لكبرية بني �لفريقني 
�للذين �لتقيا 117 مرة يف تاريخ �ملو�جهات بينهما يف خمتلف �مل�شابقة فكان 
�لفوز حليف ليون 41 مرة بينها 37 مرة يف �لدوري مقابل 43 مرة ل�شانت 
�إتيان بينها 39 مرة يف �لدوري، وتعادل 33 مرة بينها 32 مرة يف �لدوري. 
فرفع  �ملو�شم  هذ�  و�لثامن  تو�ليا  �لثاين  فثثوزه  وحقق  �شحوته  ليون  وو��شل 
ر�شيده �إىل 27 نقطة و�شعد �إىل �ملركز �لثاين بفارق 13 نقطة خلف باري�ص 
�شان جرمان �ملت�شدر وحامل �للقب و�لذي يالقي تولوز �أم�ص �ل�شبت، ونقطة 
و�حدة �أمام ليل �لذي يحل �شيفا على ني�ص �ليوم �لأحد يف ختام �ملرحلة. ورفع 
يف  �ملقبل  �لثالثاء  �لإنكليزي  �شيتي  مان�ش�شر  ��شتقباله  قبل  معنوياته  ليون 
�جلولة �خلام�شة قبل �لأخرية من مناف�شات �ملجموعة �ل�شاد�شة �شمن م�شابقة 
دوري �أبطال �أوروبا، ورحلته �إىل ليل يف �لأول من كانون �لأول- دي�شمر �ملقبل 
يف قمة نارية. وهي �ملرة �لأوىل �لتي ينجح فيها ليون يف حتقيق فوزين متتاليني 
منذ خ�شارته �ملذلة �أمام م�شيفه باري�ص �شان جرمان �شفر5- على ملعب بارك 
دي بر�ن�ص يف ت�شرين �لأول- �أكتوبر �ملا�شي. يف �ملقابل، توقفت �نتفا�شة �شانت 
“تعادلن  �إتيان يف مبارياته �لأربع �لأخرية �لتي مل يذق فيها طعم �خل�شارة 
ر�شيد  وجتمد  �ملو�شم.  هثثذ�  �لثالثة  بهزميته  ومني  �لتو�يل”،  على  وفثثثوز�ن 
�شانت �إتيان عند 23 نقطة يف �ملركز �خلام�ص وبات مهدد� بالر�جع �إىل �ملركز 

�ل�شاد�ص يف حال فوز مر�شيليا “22 نقطة” على م�شيفه �أميان .
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�أكد موقع “كالت�شيو مريكاتو” ما تد�ولته عدة تقارير �إعالمية 
ب�شاأن �لفر�ص �ل�شئيلة �لتي ميلكها �لنجم �لرتغايل كري�شتيانو 
رونالدو للفوز بالكرة �لذهبية هذه �ل�شنة، لفتا �إىل �أنه يتعني 

على “�لدون” حتقيق �إجناز معني ليح�شن فر�شه يف �لفوز.
لثثكثثن مثثع وجثثثثود مبابي  لثثيثث�ثثص ر�ثثشثثمثثيثثا،  “�لأمر  �ملثث�ثثشثثدر:  وقثثثثال 
�شبه  يبدو  دور  بالبالون  رونالدو  فوز  فثثاإن  وفثثار�ن،  ومودريت�ص 
م�شتحيل«. ونقل موقع “كالت�شيو مريكاتو” عن زميل رونالدو 
يف يوفنتو�ص، ماتيا دي ت�شيليو، قوله: “ما �ألحظه يف رونالدو 
هو �أنه يتدرب ب�شكل قوي للغاية.. هو مثال ر�ئع لالعب �لذي 
يقدم كل ما لديه خالل �حل�ش�ص �لتدريبية و�ملباريات«. وتابع: 
“�أعتقد �أن على رونالدو �لفوز بدوري �أبطال �أوروبا يف حال �أر�د 
�لفوز �لعام �لقادم بجائزة �لكرة �لذهبية.. �لدون يبدو متعط�شا 
�إيطايل قد ك�شف،  �لتحدي«. وكان تقرير �شحفي  لإجنثثاز هذ� 
�خلمي�ص، �أن جنمي �لكرة �لعامليني رونالدو وليونيل مي�شي لن 

لأف�شل  �لذهبية  �لكرة  جائزة  يف  �لأو�ئثثل  �لثالثة  �شمن  يكونا 
“توتو�شبورت”  �شحيفة  وقثثالثثت  �لثثثعثثثامل.  يف  قثثثدم  كثثثرة  لعثثثب 
لوكا  لثثلثثكثثرو�تثثي  �شيذهب  �لذهبية  �لثثكثثرة  لقب  �إن  �لإيثثطثثالثثيثثة، 
فار�ن  ر�فثثايثثل  �لفرن�شيان  �لنجمان  �شياأتي  فيما  مثثودريثثتثث�ثثص، 

وكيليان مبابي يف �ملركزين �لثاين و�لثالث.
يذكر �أن رونالدو ومي�شي �حتكر� جو�ئز �لأف�شل يف �لعامل على 
مد�ر �لعقد �ملا�شي، حتى ك�شر مودريت�ص هذ� �لحتكار موؤخر� 
عندما توج بجائزة �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم “فيفا” لأف�شل 

لعب يف �لعامل موؤخر�.
�لذهبية  �لكرة  جائزة  �أي�شا  مودريت�ص  يح�شد  �أن  �ملتوقع  ومن 
�لتي تقدمها جملة “فر�ن�ص فوتبول”، بعد دوره يف تتويج ريال 
�لثالثة على  �أوروبثثا لل�شنة  �أبطال  �لإ�شباين بلقب دوري  مدريد 
�لتو�يل، ف�شال عن قيادته منتخب كرو�تيا لنهائي كاأ�ص �لعامل 

كان �أف�شل لعبيه. �لذي   2018

ر�مو�ض يف قلب “ف�صيحة �ملن�صطات

فقري جاهز ملبار�ة 
ليون و�صيتي 

بثالثية مذلة اأمام اإيبار 

ريال مدريد يتلقى �أول �صفعة حتت قيادة �صولري
بر�صلونة �إىل  نيمار  لعودة  �صروط   4

ليون يح�صم �لدربي �أمام �صانت �إتيان 

�ملطلـــوب مـــن رونالـــدو للفـــوز بالكـــرة �لذهبيـــة

مورينيو ي�صدد �خلناق على بوغبا
�لإ�شباين،  مثثدريثثد  ريثثثال  قثثائثثد  �أن  �شحفية  ت�شريبات  ك�شفت 
�شريجيو ر�مو�ص، ف�شل يف �ختبار للمن�شطات، كان قد خ�شع 
له بعد نهائي دوري �أبطال �أوروبا 2017، �أمام يوفنتو�ص.

�لو�قعة  �أن  �شبيغل” �لأملانية،  “دير  ملجلة  تقرير  و�أو�شح 
ريال  �أحثثثرز  2017، حثثني  عثثام  كثثارديثثف  نهائي  �إىل  تثثعثثود 
باأربعة  بعد فوزه على يوفنتو�ص  �لأوروبثثي،  �للقب  مدريد 

�أهد�ف لهدف.
و�تثثهثثمثثت �لثثتثث�ثثشثثريثثبثثات ر�مثثثو�ثثثص بثثتثثجثثاوز قثثثو�عثثثد حظر 
�ختبار  �أن  �إىل  م�شرية  منا�شبة،  �أكثثر من  يف  �ملن�شطات 
ر�مو�ص يف نهائي ت�شامبينزليغ �أظهر نتائج �إيجابية ملادة 

من�شطة، و�أن طبيب �لريال �عرف بذلك.
للث”ديك�شا  �إيثثجثثابثثيثثا  ر�مثثثو�ثثثص  �خثثتثثبثثار  وكثثثثان 
لاللتهابات،  م�شاد  عثثقثثار  وهثثو  ميثازون”، 
و�لذي يحظر فقط �إذ� مل يتم �إخبار جلنة 

�لختبار عن ��شتخد�مه.
وقال �لتقرير �إن �لحتاد �لأوروبي قبل 
“�عتذ�ر�” وتف�شري� من �لنادي، دون 

�إقر�ر �أي عقوبة بحق بطل �أوروبا.
�لثثثنثثثادي �مللكي،  �أ�ثثثشثثثدر  مثثن جثثانثثبثثه، 
�جلثثثمثثثعثثثة بثثثيثثثانثثثا، يثثثنثثثفثثثي فثثثيثثثه هثثثذه 
�لتثثثهثثثامثثثات بثثاجلثثمثثلثثة، مثث�ثثشثثري� �إىل 
�أن �لحتثثثاد �لأوروبثثثثي كثثان قثثد طلب 
قبل  �حلثثادثثثة،  عاجلة عن  معلومات 

�أن يغلق �لق�شية نهائيا.
�لرتغايل  �لنجم  �أن  كذلك  ويثثبثثدو 
�لآخر  هو  وقع  رونالدو  كري�شتيانو 
فر�ير  يف  �ملن�شطات”  “فخ  يف 
ريال  مثثع  كثثثان  “حني   2017
ت�شريبات  قثثالثثت  �إذ  مدريد”، 
رونالدو  بني  م�شادة حدثت  �إن 
مكافحة  جلثثثثنثثثثة  و�أعثثثثثث�ثثثثثثشثثثثثثاء 
ت�شايق  بثثثعثثثدمثثثا  �ملثثثنثثث�ثثثشثثثطثثثات، 
“�لدون” من كونه د�ئما �شمن 
جمموعة �لالعبني، �لذين يتم 

�إخ�شاعهم لالختبار.
ومل تك�شف �لتقارير ما �إذ� كان 
�لختبار �لذي �أجري لرونالدو 

�إيجابيا �أم �شلبيا.

�أكد قائد فريق ليون �لفرن�شي نبيل فقري �أنه �شيكون جاهز� للمبار�ة �شد 
قبل  ما  �خلام�شة  �جلولة  يف  �لثالثاء  �لإنكليزي  �شيتي  مان�ش�شر  �شيفه 
�لأخثثرية من دور �ملجموعات لدوري �أبطال �أوروبثثا يف كرة �لقدم، على رغم 
��شتبد�له ب�شبب م�شكلة بدنية خالل مبار�ة لفريقه �شمن �لدوري �لفرن�شي 

�جلمعة.
وح�شم ليون �لدربي �أمام �شيفه �شانت �إتيان “-1�شفر” يف �ملرحلة �لر�بعة 
بعد  ��شتبدله  جينيزيو  برونو  مدربه  �أن  �إل  �لفرن�شي.  �لثثدوري  من  ع�شرة 

نهاية �ل�شوط �لأول بزميله ماك�شويل كورنيه.
�أنه ل يعاين “�أي �إ�شابة. �شعرت ب�شد على م�شتوى  و�أكد فقري بعد �ملبار�ة 

ع�شالت �لفخذ، ومل �أقدم على �أي خماطرة. �شاأكون هنا �لثالثاء«.
وي�شتقبل ليون مان�ش�شر �شيتي بطل �إنكلر� على ملعبه “غروباما” يف قمة 
�أوروبثثا، �شمن �جلولة �خلام�شة ما قبل  �أبطال  لثثدوري  �ل�شاد�شة  �ملجموعة 
�لأخرية. ويحتل ليون �ملركز �لثاين بر�شيد �شت نقاط، وبفارق ثالث نقاط 

خلف �شيتي �ملت�شدر، وثالث نقاط �أمام هوفنهامي �لأملاين �لثالث.
وكان ليون قد �نتزع �لفوز على �أر�ص �شيتي يف مبار�ة �لذهاب 1-2.

وعانى �لدويل فقري “25 عاما” من �لإ�شابات يف �لأ�شابيع �ملا�شية، وغاب 
عن �ملبار�ة �لأخرية لفريقه قبل فرة �لتوقف �لدولية، و�لتي فاز فيها ليون 

على غانغان 4-2 يف �ملرحلة �لثالثة ع�شرة من �لدوري �لفرن�شي.

�أمام  قا�شية  خلثث�ثثشثثارة  مثثدريثثد  ريثثثال  تعر�ص 
�ملرحلة  يف  �شفر3-،  بنتيجة  �إيبار  م�شيفه 
�لفريق  ليتلقى  �لإ�شباين،  �لدوري  من   13
�أول �شفعة حتت قيادة مديره �لفني �جلديد 
�شانتياغو �شولري. وبد� منذ �لدقائق �لأوىل 
للقاء، �أن �خلط �خللفي لريال مدريد يعاين 
كثري�، ل �شيما من �جلهة �ليمنى �لتي �شغلها 
�أودريثثثثثثثثوزول، ممثثا ��ثثشثثطثثر �شولري  �ألثثثفثثثارو 
كثثارفثثاخثثال بدل  بثثثد�ين  �إىل تغيريه و�لثثدفثثع 
�أ�شحاب  وبثثثد�أ  �لأو�ن.  فثثو�ت  بعد  لكن  منه، 
�مللعب ب�شغط مبكر �أ�شفر عن �لهدف �لأول 
غونز�لو  �ثثشثثجثثلثثه  �لثثثثثذي   ،16 �لثثدقثثيثثقثثة  يف 
�إ�شكالنتي م�شتغال عر�شية من جنم �للقاء 
مارك كوكوريال. ويف مطلع �ل�شوط �لثاين، 
طريق  عثثن  �لتهديفية  غلته  �إيثثبثثار  �ثثشثثاعثثف 
�ملعار  كوكوريال  ب�شناعة  �إنريت�ص،  �شريجي 
مثثن بثثر�ثثشثثلثثونثثة، بثثعثثد خثثطثثاأ دفثثاعثثي مثثن ريال 
�لثثفثثريثثق �مللكي  �آمثثثال  مثثدريثثد. و�أنثثهثثى كيكي 
عندما   ،57 بالدقيقة  �للقاء  �إىل  �لعودة  يف 
�لثثثثثالثثث لإيثثبثثار و�ثثشثثط فرحة  �لثثهثثدف  �شجل 
عثثثارمثثثة مثثثن جثثمثثاهثثري مثثلثثعثثب �لثثثنثثثادي �لذي 
ريال  ر�ثثشثثيثثد  وجتثثمثثد  �آلف.  لب�شعة  يت�شع 

مدريد عند 20 نقطة يف �ملركز �ل�شاد�ص، يف 
حني قفز �إيبار �إىل �ملركز �ل�شابع برفع ر�شيد 
�أعلن يف  �أوروبثثثا  18. وكثثان بطل  �إىل  نقاطه 

وقت �شابق من �شهر نوفمر �جلاري، تعيني 
�شولري مدربا للفريق �لأول حتى 30 يونيو 
�لبالغ  �لأرجنتيني  �ملثثثدرب  وقثثثاد   .2021

�نت�شار�ت  لأربثثعثثة  �لفريق  عاما   42 عمره 
عقب  موؤقتا  �مل�شوؤولية  توليه  منذ  متتالية، 

�إقالة جولن لوبتيغي يف �أكتوبر �ملا�شي.

�لرتغايل جوزيه مورينيو، يخنق لعبه  �لفريق،  �إن مدرب  �آين�ص،  بول  �ل�شابق  يونايتد  قال جنم مان�ش�شر 
وقت  وحثثان  بوغبا،  بثثول  فيما �لفرن�شي  “�ل�شياطني �حلمر”،  �لفرن�شي عن  �لنجم  رحيل 

وبر�شلونة  يوفنتو�ص  �أن  �لأقثثرب للح�شول على خدمات �لفائز يبدو 
بكاأ�ص �لعامل موؤخر�ً.

�إيفنينغ  �ثثشثثحثثيثثفثثة  �ثثثشثثثتثثثانثثثدر �لثثثريثثثطثثثانثثثيثثثة عثثثثن جنم ونثثقثثلثثت 
�ل�شابق  يونايتد  بول �آين�ص قوله، �إنه “حان �لوقت مان�ش�شر 
مدرب لثثثرحثثثيثثثل بثثثثثول بثثثوغثثثبثثثا عن  لأن  �حلمر’،  ‘�ل�شياطني 
مورينيو  جثثوزيثثه  يخنقه«. �لثثفثثريثثق 
كال و�أ�شاف: “�أعتقد �أن رحيل  �شينا�شب  �لثثفثثريثثق  عثثن  بثثوغثثبثثا 

�لطرفني«.
�لفرن�شي وتثثثابثثثع بثثثثول �آيثثثنثثث�ثثثص )51  �لثثنثثجثثم  عثثن  كثثالمثثه  عثثثامثثثاً( 
متنا�شق  غري  “�إنه  �نثثتثثقثثل مثثثن لعثثثثب �شاحب قائاًل:  �أد�ئثثثثثثثه،  يف 

�آخثثثثثثر  �إىل  كثثثثبثثثثري  م�شتويات مثثث�ثثثشثثثتثثثوى  ُيثثقثثدم  كثثثان  �إذ�  مثثتثثو�ثثشثثط، 
�أ�ثثشثثبثثوع، فثثال �أحد  مع كبرية يف كثثل  تاأتي  �لتي  بالدر�ما  �شيهتم 

ور�أيثثنثثا ذلثثك �أثناء بوغبا.. ونحن نعرف �أنه لعب ر�ئع 
لعبه ليوفنتو�ص«.

�أنثثثثه ل ي�شدق  �ملثثتثثحثثدث  نثثفثث�ثثص  و�أكثثثثثد 
حثثثديثثثث بثثثثثول بثثثوغثثثبثثثا مثثثثثوؤخثثثثثر�ً عن 

�شعوره بال�شعادة يف مان�ش�شر 
هو  “طاملا  وتثثابثثع:  يونايتد، 

يونايتد  مان�ش�شر  يف 
م�شاكل  هثثنثثاك  �ثثشثثتثثكثثون 
وحثثديثثث عثثن رغثثبثثتثثه يف 

�لرحيل عن �لفريق«.
وعثثثثثثثثثثثثثثثثثززت �لثثثثثث�ثثثثثثشثثثثثثورة 
لبوغبا  حديثاً  �ملُلتقطة 
مي�شي  لثثثيثثثونثثثيثثثل  مثثثثثثع 
مثثثن �لثث�ثثشثثائثثعثثات، وقثثثال 
يبحث  “بوغبا  �آيثثنثث�ثثص: 
�أن  ويريد  �لهتمام  عن 

يتحدث عنه �لنا�ص«.
ذ�  �شحيفة  وكثثانثثت  هثثذ� 
�أكدت  �لريطانية  �شن 
يوفنتو�ص  فثثثثريثثثثق  �أن 
بثثثثول  عثثثثثثثثثودة  يثثثثثرغثثثثثب يف 
�لثثثثفثثثثريثثثثق  �إىل  بثثثثوغثثثثبثثثثا 
تاألق  �لثثثثثثذي  �لإيثثثثثطثثثثثايل، 
فيه قبل �شنو�ت وفاز معه 
بعد �ألقاب حملية، قبل �أن 

�إىل  �لرحال  ي�شد بعدها 
مان�ش�شر يونايتد �شنة 
2016 يف �شفقة كانت 

�لقدم  كرة  يف  قيا�شية 
�آنذ�ك.

ُي�شار �إىل �أن بر�شلونة 
�ملُهتمة  �لثثثفثثثرق  مثثثن 
�حل�شول  يف  �أيثثث�ثثثشثثثاًَ 
عثثثلثثثى خثثثثدمثثثثات بثثثول 

عاماً(،   25( بثثوغثثبثثا 
قيمته  تثثثبثثثلثثثغ  �لثثثثثثثثثذي 

 90 حثثو�يل  حالياً  �ملالية 
مليون يورو، ح�شب موقع 

تر�ن�شفر ماركتاملتخ�ش�ص 
يف �شوؤون �لالعبني وتقييم 

�أ�شعار عقودهم. 


