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املقاومة ت�شد حماولة ت�شلل للميلي�شيات يف احلديدة
ع�شرات اخلروق احلوثية 

للهدنة يف 24 �شاعة
•• اليمن-وكاالت:

اأعلن حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن اأن ميلي�شيات احلوثي ارتكبت 
اإطالق النار يف احلديدة خالل 24 �شاعة. لوقف  خرقا   65

مبختلف  الرماية  �شملت  احلوثية  اخلروقات  اإن  التحالف  وذك��ر 
الأ�شلحة اخلفيفة وقذائف الهاون و�شواريخ الكاتيو�شا.

واأ�شفرت اخلروقات عن مقتل مدين واإ�شابة 12 اآخرين.
اإىل ذلك، اأعلنت املقاومة اليمنية امل�شرتكة اأنها �شدت فجر ال�شبت، 
حماولة ت�شلل كبرية مليلي�شيات احلوثي نحو مواقعها يف احلديدة، 

مما اأ�شفر عن �شقوط قتلى وجرحى من املتمردين.
قبائل  ب��ن  امل��ع��ارك  توا�شلت  اليمن،  غ��رب��ي  حجة  حمافظة  ويف 

حجور وميلي�شيات احلوثي يف مديرية ُك�شر.
بلدة  الطرفن يف  بن  دارت  عنيفة  اأن مواجهات  مرا�شلنا،  واأف��اد 
بني �شعيد مركز املديرية، الذي يحاول رجال القبائل ا�شتعادته، 

و�شط ق�شف مكثف للحوثين.
وق�شفت مقاتالت التحالف اأهدافاً للمتمردين يف مناطق متفرقة 

من ك�شر.
املناطق  اإن املتمردين ميار�شون جرائم وح�شية يف  وقالت امل�شادر 
التي  العبي�شة،  بلدة  اأب��رزه��ا  ُك�شر،  يف  قب�شتهم  يف  �شقطت  التي 

نفذوا فيها حملة اإعدامات وخطف.
وتوا�شل امللي�شيات احلوثية املدعومة من اإيران جرائمها بحق ابناء 
ال�شعب اليمني يف خمتلف املناطق اخلا�شعة ل�شيطرتها كما انها 
توا�شل �شيا�شة جتنيد الأطفال وتدريبهم على القتال يف �شفوفها 
لالنتقام من اليمنين الراف�شن ل�شياياتهم التخريبيةوتفر�ض 

�شيا�شة احل�شار والتجويع على معار�شيها من اليمنين. 
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•• اجلزائر-وكاالت:

اأعلنت ال�شرطة اأّنها اعتقلت 195 
ا يف العا�شمة اجلزائرّية اإثر  �شخ�شً
و�شرطّين  ���ش��ّب��ان  ب��ن  ا���ش��ت��ب��اك��ات 
�شفوف  يف  ج��ري��ًح��ا   112 خ��ّل��ف��ت 

قوى الأمن.
اجلزائرية  ال��ع��ا���ش��م��ة  و����ش���ه���دت 
اجلمعة  ي��وم  يف  حا�شدة  تظاهرات 
ا لرت�ّشح  الثالث على التوايل رف�شً
بوتفليقة  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����ض 
حتذير  رغ������م  خ���ام�������ش���ة،  ل����ولي����ة 
من  ر���ش��ال��ة،  يف  اخلمي�ض،  الأخ���ري 
فو�شى وفتنة، يف موؤ�ّشر اإىل رف�شه 

الرتاجع عن تر�ّشحه.
واأفاد �شحافّيو وكالة فران�ض بر�ض 
العا�شمة  يف  اجلمعة  تظاهرات  اأّن 
تظاهرات  م��ن  اأك��ر  حا�شدة  كانت 

الأ�شبوعن املا�شين.
اىل ذلك اأمرت ال�شلطات اجلزائرية 
ام�ض ال�شبت بتبكري عطلة الدرا�شة 
اجلامعية يف حماولة على ما يبدو 
لإ�شعاف الحتجاجات التي يقودها 
حكم  �شد  اأ���ش��ب��وع��ن  منذ  الطلبة 

الرئي�ض عبد العزيز بوتفليقة.
العايل  التعليم  وزارة  ق���رار  وج���اء 
بعد يوم من خروج ع�شرات الآلف 
العا�شمة  و�شط  اإىل  املحتجن  من 

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

الدخان يت�شاعد من احد جوانب املتحف الوطني لالآثار والفنون الإ�شالمية  يف اجلزائر  )رويرتز(

�شورة تتاآكل وعر�ض يهتز

بدخول  ت�شمح  كولومبيا 
بجوازات  الفنزويليني 
ال�شالحية  منتهية  �شفر 

•• بوجوتا -رويرتز:

ق������ال������ت وك�������ال�������ة ال����ه����ج����رة 
كولومبيا  اإن  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة 
فنزويال  مل��واط��ن��ي  �شت�شمح 
بعبور احلدود بجوازات �شفر 
وذلك  ال�����ش��الح��ي��ة،  منتهية 
ب�شبب �شعوبة جتديد وثائق 
خ�شم  يف  فنزويال  يف  ال�شفر 

اأزمتها القت�شادية.
خالل  كولومبيا  اإىل  وهاجر 
ال�������ش���ن���وات الأخ���������رية اأك����ر 
فنزويلي  م��ل��ي��ون   1.2 م���ن 
والدواء  الغذاء  نق�ض  ب�شبب 
املعقدة،  ال�شيا�شة  والأزم�����ة 
الذي  البلد  كاهل  اأثقل  مما 
القدرة  يعاين من حمدودية 
قطاعات  على  الإن��ف��اق  على 
والإ�شكان  ال�شحية  الرعاية 
واملرافق. وي�شل كثريون من 
دون  كولومبيا  اإىل  فنزويال 
تاأ�شريات ب�شبب عدم قدرتهم 
على جتديد جوازات �شفرهم. 
كروجر  ك��ري�����ش��ت��ي��ان  وق������ال 
الكولومبية  ال��وك��ال��ة  رئي�ض 
جوازات  جتديد  اإن  للهجرة 
ال�شفر يف فنزويال يكاد يكون 
التكلفة  ب�����ش��ب��ب  م�����ش��ت��ح��ي��ال 

الباهظة لهذه الوثيقة.
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اللغة ا�نجليزية

 4 مستويات مختلفة
دورات ا�نجليزية المتخصصة في مجال ا�عمال

دورات التحضير ل�يلتس
امتحان ا�يلتس الدولي متوفر لدينا

حصص فردية متوفرة
تحديد المستوى مجانا

دورات اللغة العربية  لغير الناطقين بها

دورات ا�نجليزية العامة من مستوى مبتدئ حتى متقدم

English Courses

General English Courses ( Beginner to advanced )

الناتو يلوح بوقف حتليق طائرات اأف 35 يف الأجواء الرتكية

البنتاغون يحذر تركيا من �شراء �شواريخ اإ�س 400 الرو�شية 
�شاروخ رو�شي جديد ميكنه الدوران 
اأيام لعدة  والبقاء  الأر���س  حول 

•• مو�سكو-وام:

م���ن ت�شنيع  مت��ك��ن خ����راء رو�����ض 
���ش��اروخ ح��رب��ي ج��دي��د اأط��ل��ق عليه 
)طائر  »ب��وري��ف��ي�����ش��ت��ن��ي��ك«  ا����ش���م 
حول  ال���دوران  با�شتطاعته  ال��ن��وء( 
يف  والبقاء  ال�شرورة  عند  الأر����ض 

اجلو لعدة اأيام.
وقد اأجرت رو�شيا يف يناير املا�شي ، 
جتربة ناجحة ل�شاروخها اجلديد 
الذي يتميز بقدرته على حمل راأ�ض 
النووية  بالطاقة  وت��زوي��ده  ن��ووي 
لعدة  اجل��و  البقاء يف  له  يتيح  مما 
اأي�����ام وامل����ن����اورة ح��ت��ى ل ت��ل��ح��ق به 
�شواريخ العدو ما يجعل مقاومته 

واعرتا�شه »اأمرا م�شتحيال« .
ال���رو����ش���ي بهذا  ال��رئ��ي�����ض  واأ�����ش����اد 
ال�شاروخ قائال »ل يوجد يف العامل 

مثيل ل�شاروخ »بوريفي�شتنيك«.

قذيفة هاون يف حقيبة دبلوما�شي اأمريكي معتمد يف مو�شكو ! 
•• مو�سكو-اأ ف ب:

مواد  على  حتتوي  ل  ه��اون  قذيفة  على  ال�شبت  العثور  الرو�شية  ال�شلطات  اأعلنت 
متفجرة يف حقيبة دبلوما�شي معتمد لدى ال�شفارة المريكية يف العا�شمة الرو�شية، 

بينما كان ي�شتعد ل�شتقالل طائرة من مطار مو�شكو متجهة اىل نيويورك.
ونقلت وكالة ريا نوفو�شتي الرو�شية لالنباء عن وزارة اخلارجية الرو�شية قولها 
اإن عنا�شر الأم��ن عند مدخل مطار �شريمييتييفو -الأه��م يف البالد- يف مو�شكو 
»ك�شفوا وجود ج�شم معدين ي�شبه قذيفة هاون داخل حقيبة تابعة ملوظف يف �شفارة 

الوليات املتحدة«.
وا�شاف امل�شدر نف�شه اأن خراء املتفجرات اأكدوا اأنها بالفعل قذيفة هاون جمهزة 

ب�شاعق ولكن من دون مواد متفجرة، وا�شفا احلادث ب� »ال�شتفزاز«.
فعالية  اختبار  حتاول  املتحدة  الوليات  اأن  يبدو  الرو�شية:  اخلارجية  بيان  وتابع 
الجرءات المنية لرو�شيا، لي�ض من اخلارج فح�شب عر �شن هجمات ا�شتفزازية 
بوا�شطة �شفن حربية وطائرات على مقربة من حدودنا، بل اأي�شا من الداخل وعر 

موظفن يف �شفارتها.
يقيم عالقات مع  المريكي  الدبلوما�شي  اأن  اأي�شا  الرو�شية  اخلارجية  واو�شحت 

اجلي�ض المريكي واكدت اأنه نقل القذيفة ل»�شمها اىل جمموعته ال�شخ�شية«.

ع�شرات اجلرحى من ال�شرطة واعتقال 200 �شخ�ص يف الحتجاجات وال�شلطات تبكر عطلة اجلامعات 

تعّر�س اأقدم متحف يف اجلزائر لعمليات نهب وتخريب

بوتفليقة  ح��ك��م  ع��ل��ى  ل��الح��ت��ج��اج 
اأكر  ع��ام��ا يف   20 م��ن��ذ  امل�����ش��ت��م��ر 
منذ  العا�شمة  باجلزائر  مظاهرة 

عاما.  28
وقالت الوزارة يف مر�شوم اإن عطلة 
اليوم  ���ش��ت��ب��داأ  ال��درا���ش��ي��ة  ال��رب��ي��ع 
اأي�����ام من  اأي ق��ب��ل ع�����ش��رة  الأح�����د 
موعدها املحدد يف 20 مار�ض اآذار 

دون اإبداء اأ�شباب.
»املتحف  تعّر�ض  اخ��ر  �شعيد  على 
والفنون  القدمية  لالآثار  الوطني 

متاحف  اأق����������دم  الإ������ش�����الم�����ي�����ة«، 
اجلزائر، لعمليات تخريب و�شرقة 
املكاتب،  بع�ض  يف  ن���ريان  واإ���ش��رام 
تر�شيح  �شد  تظاهرة  هام�ض  على 
بوتفليقة  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����ض 
اأعلنت  ما  بح�شب  خام�شة،  لولية 

ال�شبت وزارة الثقافة.
ال����ذي مت ت��د���ش��ي��ن��ه عام  وامل��ت��ح��ف 
ال�شتعمار  ف����رتة  اإب������ان   1897
املتاحف  اأق���دم  اأح���د  ه��و  الفرن�شي 
يف اإف��ري��ق��ي��ا وي��غ��ط��ي ح��ق��ب��ة متتد 

الفن  تاريخ  ع��ام من   2500 على 
يف اجلزائر.

ويف بيان تلّقته وكالة فران�ض بر�ض 
ب��ا���ش��ت��غ��الل جناة  ال�������وزارة  ن�����ددت 
���ش��ل��م��ي��ة ج����رت يف و�شط  مل�����ش��ريات 
بجرميتهم  ل��ي��ق��وم��وا  ال��ع��ا���ش��م��ة 
الثقايف  امل������وروث  ح���ق  يف  ال��ن��ك��راء 
يغطي  مبتحف  وامل�شا�ض  الوطني، 
ت��اري��خ ال�شعب  ف����رتات ه��ام��ة م��ن 

اجلزائري.
ت��ع��ّر���ض بع�ض  ال�������وزارة  واأع���ل���ن���ت 

تخريب،  لعمليات  املتحف  اأجنحة 
بعد  مقتنياته،  م��ن  ع���دد  و���ش��رق��ة 
املكاتب  بع�ض  يف  ال��ن��ريان  اإ���ش��رام 

الإدارية واإتالف وثائق و�شجالت.
احلماية  »م�����ش��ال��ح  اأن  واأو���ش��ح��ت 
وحالت  ب�شرعة  ت��دّخ��ل��ت  امل��دن��ي��ة« 
ال����ن����ريان  األ�������ش���ن���ة  ام�����ت�����داد  دون 
لأج���ن���ح���ة ال���ع���ر����ض، م�����ش��ي��ف��ة اأن 
فرق الأم��ن الوطني قد جنحت يف 
ا�شتعادة �شيف يعود لفرتة املقاومة 

ال�شعبية.
�شحيفة  اع����ت����رت  ج���ه���ت���ه���ا،  م����ن 
»اخل�������ر« اجل����زائ����ري����ة ال�������ش���ادرة 
الوىل  �شفحتها  ع��ل��ى  ب��ال��ع��رب��ي��ة 
ب�����ش��وت واحد  ق��ال��وا  »امل��الي��ن  اأن 

مكان�ض اخلام�شة يا بوتفليقة«.
خ�ش�شت  ال��ت��ي  اخل���ر  كتبت  ك��م��ا 
"ل  اأن  ل��الح��داث  �شفحات  ثماين 

�شوت يعلو فوق �شوت ال�شعب".
»وهران«،  �شحيفة  لفتت  ب��دوره��ا، 
ث������اين اأك��������ر م������دن ال�����ب�����الد، اىل 
الولية  �شد  ال�شعبية  »امل��ع��ار���ش��ة 

اخلام�شة«.
بعنوان  »ال��وط��ن«  �شحيفة  وكتبت 
رائ����ع« وخ�ش�شت  »���ش��ع��ب  ع��ري�����ض 
على  الثالثة  للجمعة  �شفحة   12
ال���ت���وايل م���ن الح��ت��ج��اج��ات التي 
جميع  يف  �شخمة  بح�شود  مت��ي��زت 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

اأعلن املتحدث با�شم وزارة الدفاع المريكية ت�شارلز 
�شامرز اأن تركيا قد تواجه "عواقب خطرية" يف حال 
امل�شادة  ال��رو���ش��ي��ة  املنظومة  م��ق��رر  ه��و  كما  ا���ش��رتت 

لل�شواريخ اأ�ض400-.
وردا على �شوؤال خالل موؤمتر �شحايف يف البنتاغون 
ح���ول ع���زم ال��رئ��ي�����ض ال��رتك��ي رج���ب ط��ي��ب اردوغ����ان 
اأجاب �شامرز  ال�شاروخية،  املنظومة  على �شراء هذه 
هناك  �شتكون  ا�ض400-  تركيا  ا�شرتت  ح��ال  "يف 
عواقب خطرية على عالقاتنا ب�شكل عام وعالقاتنا 

الع�شكرية" ب�شكل خا�ض.
يكون  "لن  احل���ال���ة  ه����ذه  اأن�����ه يف  امل���ت���ح���دث  وت���اب���ع 
بامكانهم احل�شول على طائرات اأف35- و�شواريخ 

باتريوت".
ا�شتالم  املقبل  ال�شيف  تركيا  ت��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
منظومة ال�شواريخ من نوع اأ�ض400-، ويعتر هذا 

امللف من اأكر نقاط اخلالف خطورة بن البلدين.
كما تعتر الوليات املتحدة اأن �شراء تركيا منظومة 
الع�شكرية  ال����ش���رار  ي��ك�����ش��ف  اأن  مي��ك��ن  ا�ض400- 
لطائراتهم من نوع اف35- التي يفرت�ض اأن تكون 
قادرة على الفالت من هذه املنظومة من ال�شواريخ 

الرو�شية.
الول/دي�شمر  ك��ان��ون  يف  واف��ق��ت  وا�شنطن  وك��ان��ت 
املا�شي على بيع منظومة باتريوت امل�شادة الل�شواريخ 
كدليل ح�شن نية لقناع انقرة بعدم �شراء ال�شواريخ 
القول  وك��رر  عاد  اردوغ��ان  اأن  اإل  املناف�شة.  الرو�شية 
ال�شالح  ل��ل��ع��ودة ع��ن �شفقة  اأن���ه ل جم���ال  الرب���ع���اء 

الرو�شية.
وك����ان ال��ق��ائ��د الع��ل��ى ل��ق��وات احل��ل��ف الط��ل�����ش��ي يف 
اوروبا اجلرنال المريكي كورتي�ض �شكاباروتي اعلن 
بالفعل �شواريخ  تركيا  ا�شرتت  اأنه يف حال  الثالثاء 
ن�شمح  اأن  ميكننا  ل  »ع��ن��ده��ا  ال��رو���ش��ي��ة  ا�ض400- 
لطائرات اف35- بالتحليق بوجود منظومة رو�شية 

ف�شيحة قد تطيح بكل اآماله: 
كندا: جتاعيد الف�شاد ت�شّوه وجه جا�شنت ترودو!

•• الفجر – خرية ال�سيباين

عن  ومدافع  وتقدمي،  �شاب،  ك�شيا�شي  بعناية  املر�شومة  �شورته  تلقت 
حقوق ال�شكان الأ�شلين، والذي قام بحملة انتخابية حمورها ال�شا�ض 
اأ�شهر من  �شبعة  تلقت �شربة قوية. فقبل  باملراأة،  والنهو�ض  ال�شفافية 
النتخابات، ي�شبح رئي�ض الوزراء الكندي جا�شنت ترودو، يف مّي ف�شيحة 
قد تطيح بكل اماله، حيث ُتّتهم حكومته مبحاولة ال�شغط على وزيرة 
ت�شغل  الهنود احلمر  ام��راأة من  اأول   - ويل�شون-رايبولد  العدل جودي 

هذا املن�شب - يف ق�شية ف�شاد.                      )التفا�شيل �ض13(

جت���دي���د ح��ب�����س امل��ت��ه��م��ني 
م�شر« »حم��ط��ة  ك��ارث��ة  يف 

•• القاهرة-وكاالت:

امل��ع��ار���ش��ات مبحكمة  ق��ا���ش��ي  ق���رر 
���ش��م��ال ال��ق��اه��رة، ال�����ش��ب��ت، جتديد 
5 متهمن فى ح��ادث قطار  حب�ض 
ذمة  على  يوما   15 م�شر  حمطة 

التحقيق.
نبيل  امل�شت�شار  ال��ع��ام  النائب  وك��ان 
����ش���ادق، ق���د اأ����ش���در ق�����رارا بحب�ض 
اأي������ام ع��ل��ى ذمة   4 مل����دة  امل��ت��ه��م��ن 
النيابة  جتريها  ال��ت��ى  التحقيقات 

العامة يف احلادث.
يف  املتهمن  اأن  النيابة،  واأو���ش��ح��ت 
الق�شية هم، �شائق اجلرار 2305 
وم�����ش��اع��ده، وع��ام��ل امل���ن���اورة لذات 
اجل�����رار ،و���ش��ائ��ق اجل�����رار 2302 
وع����ام����ل امل������ن������اورة ل�������ذات اجل������رار 
بتحويلة  املخت�ض  العامل  واأي�����ش��ا 

اخلطوط.
واأ�شفر احلادث، الذي وقع، الأربعاء، 
عن مقتل 22 �شخ�شا واإ�شابة نحو 

يف وجه الهيئة ال�شيا�شية بقيادة ال�شب�شي البن
نداء تون�س: مّل ال�شمل ترفع الورقة احلمراء!

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

نداء تون�ض  املو�ّشعة حلزب حركة  والهيئة  التنفيذي  املكتب  اأع�شاء  جّدد 
دواليب  ت�شيري  املنتهية �شالحيتها عن  القيادة  تخّلي  بوجوب  »مت�ّشكهم 
ال���ّن���داء«، حم��ذري��ن اي��اه��ا م��ن م��غ��ّب��ة م��وا���ش��ل��ة ال��ت�����ش��ّرف ب��ا���ش��م احلزب 
جلان  قبل  من  املّتخذة  ال��ق��رارات  كافة  اأّن  معترين  م���وارده،  وا�شتعمال 
وهيئة منتهية ال�شالحية ل تلزم املكتب التنفيذي كهيكل �شرعي للحركة 

يف �شيء وُتعتر لغية ول يعتّد بها.
يف  بلحاج  ر�شا  للحركة  العام  املن�شق  بح�شور  املجتمعون  الأع�شاء  ون��ّدد 
بيان �شادر عنهم بعنوان »مل ال�شمل 5«، ب� »اإقدام حافظ قائد ال�شب�شي، 
ذلك  اأن  معترين  النه�شة«  حركة  رئي�ض  لقاء  على  �شالحّيته،  املنتهية 

»ميّثل توا�شال للت�شّرف النفرادي يف احلزب«.
مواقفهم  على  انقالبّيا  ت�شّرفا  ميّثل  امل��ذك��ور  »ال��ّل��ق��اء  اأّن  اع��ت��روا  كما 
التاأ�شي�شّية الأ�شا�شية وحماولة بائ�شة لالحتماء بحركة النه�شة جمّددا 

ويائ�شة للعودة للتوافق املنتهي واملرفو�ض اإجماعا من قواعد احلركة«.
»امل�شتوى  م�شّجلن  اأ�شغالهم«،  امل��وؤمت��ر  اإع���داد  جلنة  »ح�شور  ب�  ورّح��ب��وا 
الرفيع للنقا�شات« ومثّمنن »نوعّية القرتاحات الهادفة اىل امل�شاهمة يف 
جتاوز العراقيل والتعطيالت لإجناز املوؤمتر الدميقراطي الأّول للّنداء«.
)التفا�شيل �ض10(

فتح حتمل حما�س م�شوؤولية حماولة 
غزة  يف  احلركة  رئي�س  اغتيال 

•• غزة -اأ ف ب:

حملت حركة فتح بزعامة الرئي�ض 
ال�����ش��ب��ت حما�ض  ع��ب��ا���ض  حم���م���ود 
اغتيال  ع���ن حم���اول���ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
رئي�ض  ح��ل�����ض  اأح����م����د  اإن  ق���ال���ت 
لها  غ��زة تعر�ض  احلركة يف قطاع 

دون اأن ي�شاب باأذى.
وقال عاطف اأبو�شيف الناطق با�شم 
احلركة يف غزة يف بيان اإن حما�ض 
و���ش��ل��ط��ت��ه��ا يف غ���زة ���ش��ل��ط��ة الأم���ر 
الكاملة  امل�شوؤولية  تتحمل  الواقع 
عما ح��دث م��ن حم��اول��ة الإغتيال 

اجلبانة بحق الأخ اأحمد حل�ض.
النار  اإط����الق  ح��ادث��ة  اأن  واأ����ش���اف 
حالة  ت���ع���ك�������ض  اجل���م���ع���ة  م�������ش���اء 
الفو�شى والفلتان الذي ي�شتهدف 

حركة فتح وقياداتها.
ب��ا���ش��م وزارة  م���ن ج��ه��ت��ه،ال��ن��اط��ق 
اإن  حما�ض  تديرها  التي  الداخلية 

الأجهزة الأمنية تتابع احلادث.
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اأخبـار الإمـارات
جمل�س اخلبي�شي يف مدينة العني ي�شت�شيف حما�شرة  ثقافة امل�شاركة ال�شيا�شية وانتخابات املجل�س الوطني الحتادي 

•• العني-الفجر: 

نظم مكتب �شوؤون املجال�ض يف ديوان ويل عهد اأبو ظبي حما�شرة حول 
الحتادي”،  الوطني  املجل�ض  وانتخابات  ال�شيا�شية  امل�شاركة  “ثقافة 
اإطار  بالتعاون مع وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�ض الوطني الحت��ادي. يف 

توا�شل اجلهود يف ن�شر ثقافة امل�شاركة ال�شيا�شية بن اأفراد املجتمع.
ا�شت�شافها جمل�ض اخلبي�شي يف مدينة  التي  املحا�شرة  وحتدث خالل 
العن الدكتور اأحمد املن�شوري املخت�ض يف القانون والعالقات الدولية 
العمل  ي�شهدها  التي  التطور  وم�شرية  ال�شيا�شية  امل�شاركة  ثقافة  عن 
النيابي يف دولة الإمارات واملكانة املميزة للمواطن يف عملية �شنع القرار 

وحتقيق التطور وموا�شلة م�شرية الإجنازات.
وح�شور  باهتمام  حظيت  التي  املحا�شرة  يف  املن�شوري  الدكتور  واأ���ش��ار 

الإماراتي  املجتمع  �شرائح  وخمتلف  واملخت�شن  النخبة  من  كبريين 
اإىل النقالت النوعية التي حتققت يف م�شرية التنمية ال�شيا�شية، والتي 
جتلت بو�شوح من خالل التطورات الإيجابية والإجنازات النوعية التي 

�شهدتها العملية النتخابية يف دوراتها الثالث ال�شابقة. 
يف  املجتمع  فئات  جلميع  ال�شيا�شي  ال��وع��ي  تعزيز  اأهمية  تكمن  ق���ال:« 
كونها ركيزة اأ�شا�شية يف تر�شيخ قيم الولء والنتماء للوطن وامل�شاهمة 
يف احلفاظ على مكت�شباته التاريخية واإجنازاته احل�شارية، وامل�شاركة يف 

دفع م�شريه حتقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة يف الدولة. 
ال�شراكة  م��ث��اًل على  الحت���ادي  الوطني  املجل�ض  ب��ات  ال��ي��وم  واأ���ش��اف:« 
والتكامل بن موؤ�ش�شات الدولة ومنوذجاً يحتذى به يف متكن املواطنن 
التطور  م�شرية  موا�شلة  ف���اإن  هنا  وم��ن  تطلعاتهم،  ع��ن  التعبري  م��ن 
تعزيز  على  والعمل  الإم���ارات  دول��ة  ت�شهدها  التي  ال�شيا�شية  والتنمية 

فاعلة  م�شاركة  تتطلب  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال��رائ��دة  الرملانية  التجربة 
لأفراد املجتمع يف العملية النتخابية.

واأ�شاد الدكتور املن�شوري مببادرات وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�ض الوطني 
امل�شاركة  ثقافة  لتعزيز  ال��وزارة  تبذلها  التي  امل�شتمرة  جهود  الحت��ادي 
معهم،  والتفاعل  التوا�شل  خ��الل  م��ن  املجتمع  اأف���راد  ل��دى  ال�شيا�شية 

وحتفيزهم على امل�شاركة الإيجابية يف العملية النتخابات.
على  املحا�شرة  مع  وتفاعلهم  مداخالتهم  خ��الل  من  احل�شور  و�شدد 
لإثراء  مهماً  وراف���داً  نوعية  اإ�شافة  ت�شكل  كونها  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأهمية 
معرفتهم يف برنامج التمكن ال�شيا�شي ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة » حفظه اهلل«، وحت�شن درايتهم بالعملية 
النتخابية بكافة مراحلها واأهمية امل�شاركة فيها لتفعيل املجل�ض الوطني 

الحتادي يف خدمة ق�شايا الوطن واملواطن. 

واأ�شار احل�شور اإىل اأن هذه املبادرة التي �شاهمت يف توفري حلقة توا�شل 
مبا�شر مع اأفراد املجتمع لتنمية وعيهم ال�شيا�شي �شكلت حافزاً رئي�شياً 
يف تفعيل م�شاركتهم يف انتخابات املجل�ض الوطني الحتادي املقبلة دعماً 
الدولة  رئي�ض  ال�شمو  اأطلقه �شاحب  الذي  ال�شيا�شي  التمكن  لرنامج 
امل��واط��ن��ن من  »ح��ف��ظ��ه اهلل« يف م��وا���ش��ل��ة م�����ش��رية الإجن�����ازات بتمكن 
امل�شاركة ال�شيا�شية، وامل�شاهمة يف اإيجاد جتربة برملانية متميزة تنا�شب 
خ�شو�شية جمتمع دولة الإمارات، وتواكب تطورها وتقدمها يف جميع 

املجالت. 
املبادرات  لإط��الق  ال���وزارة  �شعي  املحا�شرات �شمن  ه��ذه  تنظيم  وياأتي   
جميع  م��ع  والتوا�شل  ال�شيا�شي  ال��وع��ي  تعزيز  يف  ت�شهم  التي  املبتكرة 
ال���وزارة  روؤي���ة  حتقيق  يف  م�شاهمتها  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  املجتمع،  ���ش��رائ��ح 
واأهدافها ال�شرتاتيجية من خالل بناء �شراكات وطنية طويلة املدى.  

تنظيم الدورة التا�شعة من  اآي�شنار اأبوظبي يف مار�س 2020 
•• اأبوظبي-وام:

املعر�ض  التا�شعة من  ال��دورة  تقام 
ال���وط���ن���ي ودرء  ل����الأم����ن  ال�������دويل 
اأب����وظ����ب����ي  “اآي�شنار  امل����خ����اط����ر 
 17 م���ن  ال���ف���رتة  يف   ”2020
مركز  يف  مار�ض2020   19 اإىل 
للمعار�ض  ال����وط����ن����ي  اأب����وظ����ب����ي 

“اأدنيك”.
اأعلنت ذلك وزارة الداخلية خالل 
ح���ف���ل ا���ش��ت��ق��ب��ال خل������راء الأم�����ن 
بفندق  اأقيم  وال�شيراين  الوطني 
اللواء  بح�شور  اأبوظبي  يف  األوفت 
الري�شي،  ن��ا���ش��ر  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
الداخلية  ب������وزارة  ال���ع���ام  امل��ف��ت�����ض 
ل�”اآي�شنار  العليا  اللجنة  ورئي�ض 
عدد  2020”ومب�شاركة  اأبوظبي 
الداخلية  ب������وزارة  ال�����ش��اب��ط  م���ن 
ومن القيادات العامة لل�شرطة اإىل 
جانب ح�شور نخبة من ال�شركات 

الأمنية الوطنية والدولية.
تنظمه  ال��ذي  املعر�ض  وي�شتقطب 

بالإ�شافة اإىل جهاز حماية املن�شاآت 
واله�يئة  وال�������ش���واح���ل،  احل���ي���وي���ة 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 

والكوارث.
و�شيتيح املعر�ض لل�شركات الأمنية 
املبا�شر  التوا�شل  اإمكانية  الرائدة 
يف  املتاحة  الأعمال  فر�ض  وتعزيز 
هذا املجال الهام واحليوي بالعمل 
ع��ن ك��ث��ب م��ع اجل��ه��ات احلكومية 
واأكر من 200 م�شرِت م�شت�شاف 
مي����ث����ل����ون اجل������ه������ات احل���ك���وم���ي���ة 
الوطني  بالأمن  املعنية  الإقليمية 

وال�شيراين والعمل ال�شرطي.
ميلينيه  ق����ال����ت  ج���ان���ب���ه���ا  وم������ن 
اإدارة  م��دي��رة  �شولييه،  اي��ومل��زي��ان 
امل��ع��ار���ض ل�����ش��وؤون الأم���ن الوطني 
“ريد  ����ش���رك���ة  يف  وال���������ش����ي����راين 
اأهم  م���ن  ب��اع��ت��ب��اره  للمعار�ض” 
امل����ع����ار�����ض امل��ت��خ�����ش�����ش��ة ب���الأم���ن 
�شي�شكل  امل��خ��اط��ر  ودرء  ال��وط��ن��ي 
 2020 اأبوظبي  “اآي�شنار  معر�ض 
للم�شرتين  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���ش��ة   “

تنظيم الدورة املقبلة من “اآي�شنار 
الداخلية  وزارة  ت�شعى  اأبوظبي” 
املعر�ض  اأهمية  على  التاأكيد  اإىل 
ت�شليط  يف  ال���ب���ارز  ل�����دوره  ن���ظ���راً 
املتعلقة  الق�شايا  اأهم  ال�شوء على 
وال�شيراين..  ال��وط��ن��ي  ب���الأم���ن 
من  ال���ع���دي���د  م�������ش���ارك���ة  اأن  ك���م���ا 
وممثلي  الأم��ن��ي��ة  القطاعات  رواد 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة امل���ع���ن���ي���ة يف 
الت�شكيلة اجلديدة للجان املنظمة 

وزارة الداخلية بالتعاون مع �شركة 
نحو120  للمعار�ض”  “ريد 
خبري ومتخ�ش�ض يف جمال الأمن 
من  واأك���ر  وال�شيراين،  الوطني 
الدولة  داخ��ل  من  زائ��ر  األ��ف   25
ما  م�شاركة  عن  ف�شاًل  وخارجها، 
وموؤ�ش�شة  �شركة   600 ع��ن  يزيد 

من اأكر من 50 دولة.
اأبوظبي”  و�شريكز”اآي�شنار 
واملتخ�ش�ض  ال����رائ����د  -احل�������دث 
ال���وط���ن���ي على  الأم�������ن  يف جم�����ال 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  م�شتوى 
ال��ق��ادم��ة ع��ل��ى ثالثة  - يف دورت����ه 
املحتوى  ت�شمل  رئي�شية  حم����اور 
والبتكار،كما  ال�شناعي،والأعمال، 
الرقمي  الع�شر  تقنيات  �شيتناول 
ك���ال���ذك���اء ال����ش���ط���ن���اع���ي وت���اأث���ري 
ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي ع���ل���ى الأم�����ن 
ال�شرطة  وم�����ش��ت��ق��ب��ل  ال���وط���ن���ي 

والدفاع ال�شيراين.
وبهذه املنا�شبة قال اللواء الدكتور 
خالل  م��ن  الري�شي  نا�شر  اأح��م��د 

اإثراء  يف  �شك  اأدن���ى  ب��ال  �شي�شاهم 
مناق�شتها  �شيتم  ال��ت��ي  امل��وا���ش��ي��ع 

خالل الدورة القادمة.
اأحمد  ال���دك���ت���ور  ال���ل���واء  واأ�����ش����اف 
اإىل  ن�������ش���ع���ى  ال����ري���������ش����ي  ن����ا�����ش����ر 
احلدث  اأبوظبي”  جعل”اآي�شنار 
الوطني  الأم����ن  الأه����م يف جم���ال 
كوكبة  ب��ا���ش��ت��ق��ط��اب  وال�����ش��ي��راين 
واملتخ�ش�شن  اخل���راء  اأب���رز  م��ن 
للم�شاركة يف فعاليات املعر�ض مما 
�شينعك�ض اإيجاباً على تعزيز املكانة 
الدولة  ت��ت��ب��وؤه��ا  ال���ت���ي  ال��رف��ي��ع��ة 
رائ��دة يف  ودول��ي��ة  اإقليمية  كوجهة 
تبني البتكارات واأف�شل املمار�شات 

العاملية يف جمال الأمن الوطني.
“اآي�شنار  م���ع���ر����ض  و����ش���ي�������ش���ه���د 
اأكر  م�شاركة   ”2020 اأبوظبي 
من 20 جهة حكومية رائدة تعمل 
يف ق���ط���اع���ات الأم������ن ال���وط���ن���ي يف 
دولة الإمارات مبا يف ذلك القيادة 
و�شرطة  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
الإ�شارة  ا���ش��ت��خ��ب��ارات  وج��ه��از  دب��ي 

طيلة اأيام املعر�ض.
اأبوظبي”  “اآي�شنار  �شيوفر  ك��م��ا 
امل�شاركن  ل��ك��اف��ة  ه���ام���ة  م��ن�����ش��ة 
املت�شلة  وال��روؤى  لتبادل اخل��رات 
الوطني”وميكن  الأم����ن  مب��ج��ال 
املعر�ض  يف  ال���ع���ار����ش���ن  جل��م��ي��ع 
امل�شرتين  “برنامج  يف  امل�����ش��ارك��ة 
اإمكانية  يتيح  الذي  احلكومين”، 
امل�شرتين  م��ع  امل��ب��ا���ش��ر  ال��ت��وا���ش��ل 

امل�شتهدفن واأ�شحاب القرار.

اجلهات  خمتلف  م��ن  والعار�شن 
على  للتعرف  امل�شاركة  احلكومية 
اأف�شل املمار�شات واأحدث التقنيات 
النمو  ����ش���ري���ع  الأم�������ن  ق���ط���اع  يف 
كالذكاء ال�شطناعي والتطبيقات 
الرقمية الذكية.. من خالل جمع 
خمتلف اجلهات الإماراتية العاملة 
وال�شيراين  الأم���ن���ي  ال��ق��ط��اع  يف 
لتبادل املعارف واخلرات مع اأبرز 
املجال  ه��ذا  يف  العاملن  ال�شركاء 

ف��ر���ش��ة مميزة  امل��ع��ر���ض  ي���وف���ر  و 
املتخ�ش�شة  ال���������ش����رك����ات  اأم���������ام 
جمال  يف  ب��اإب��ت��ك��ارات��ه��م  للتعريف 
الأم��������ن ال����وط����ن����ي وال�������ش���ي���راين 
وت��ع��زي��ز ع��الم��ات��ه��م ال��ت��ج��اري��ة يف 
ال�������ش���وق م���ن خ����الل امل�������ش���ارك���ة يف 
املتخ�ش�شة  احل���واري���ة  اجل��ل�����ش��ات 
التقنيات  اأحدث  �شت�شتعر�ض  التي 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  امل��ب��ت��ك��رة 

الأمنية .

مذكرة تفاهم بني الأوملبياد اخلا�س والهالل الأحمر
•• اأبوظبي-وام:

املنظمة لالأوملبياد  اللجنة  اأبرمت 
اخل�����ا������ض الأل������ع������اب ال���ع���امل���ي���ة “ 
تفاهم  2019” مذكرة  اأبوظبي 
م���ع ال���ه���الل الأح���م���ر الإم���ارات���ي 
تقام  التي  العاملية  الأل��ع��اب  لدعم 
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا خ�����الل ال����ف����رتة من 
يف  مواقع   9 �شمن   21 اإىل   14
مذكرة  ومبوجب  ودب��ي.  اأبوظبي 
الأحمر  ال��ه��الل  ي��ق��دم  ال��ت��ف��اه��م 
الإماراتي الدعم لالألعاب العاملية 
للحدث  ال�����رتوي�����ج  خ������الل  م�����ن 
ال���ري���ا����ش���ي والإن���������ش����اين الأك�����ر 
التوا�شل  م��ن�����ش��ات  ج��م��ي��ع  ع���ر 
لت�شجيع  اخل��ا���ش��ة  الج��ت��م��اع��ي 
الفعاليات  ح�شور  على  املجتمع 
ت�شت�شيفها  ال���ت���ي  والأن�������ش���ط���ة 
مرافق عاملية امل�شتوى يف اأبوظبي 
ودبي، كما �شت�شارك 80 متطوعة 
من الهالل الأحمر الإم��ارات��ي يف 

معها  وت�شامنهم  املنظمة  اللجنة 
الهمم  اأ���ش��ح��اب  متكن  �شبيل  يف 
الأك���ر على جناحنا  ال��دل��ي��ل  ه��و 
يف ا�شت�شافة حدث عاملي يحمل يف 
طياته ر�شالة اإن�شانية �شامية وهو 
ال���ذي ح���دده لنا �شاحب  ال��ه��دف 
اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة “.

م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ال��دك��ت��ور حممد 
العام  الأم������ن  ال���ف���الح���ي  ع��ت��ي��ق 
الإماراتي  الأحمر  الهالل  لهيئة 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ح��ر���ض 
احلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
هيئة  رئ��ي�����ض  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي على 
ن�شج ���ش��راك��ات ه��ادف��ة وب��ن��اءة بن 
وال��ه��ي��ئ��ات يف  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  الهيئة 
التعاون  جم��الت  لتعزيز  ال��دول��ة 

يف املجالت الإن�شانية كافة.
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اإن  وق��ال 

ال�شركات  اإن   2019 اأب��وظ��ب��ي 
واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
الدعم  بتقدمي  ب���ادرت  ال��دول��ة  يف 
ل��الأومل��ب��ي��اد اخل���ا����ض م��ن��ذ حلظة 
الإمارات  ا�شت�شافة  عن  الإع��الن 
لالألعاب العاملية و�شيكون مل�شاركة 

الر�شمي لالأوملبياد  حفل الفتتاح 
اخل����ا�����ض. وق������ال م���ع���ايل حممد 
املرا�شم  رئي�ض  اجلنيبي  ع��ب��داهلل 
الرئا�شة  �شوؤون  ب��وزارة  الرئا�شية 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض 
لالأوملبياد اخلا�ض الألعاب العاملية 

ال��ه��الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي اأثر 
وف����ع����ال يف جن�����اح هذا  اإي����ج����اب����ي 

احلدث التاريخي”.
اأيام  تف�شلنا   “ معاليه  واأ���ش��اف 
ب�����دء ح��ق��ب��ة جديدة  ع����ن  ق��ل��ي��ل��ة 
�شركاء  وتكاتف  العاملية  لالألعاب 

ال��ذي حتظى به الإم���ارات والثقة 
الكبرية التي جتدها من املجتمع 

الدويل.
واأو�شح اأمن عام الهالل الأحمر 
اأن مذكرة التفاهم التي مت توقيعها 
اليوم بن اجلانبن تتيح جمالت 
اأرح�����ب ل��ل��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق بن 
املنظمة  واللجنة  الأحمر  الهالل 
التي  بال�شورة  الأومل��ب��ي��اد  لإجن���اح 
تلبي تطلعات القيادة الر�شيدة يف 
املهم وحتقق  تنظيم ه��ذا احل��دث 
املزيد من الدعم لأ�شحاب الهمم 
ولفت النتباه لقدراتهم يف حتدي 
واأ�شار  امل�شتحيل.  وقهر  ال�شعاب 

زايد اآل نهيان يويل هذه ال�شراكات 
مرود  م��ن  لها  مل��ا  ك��ب��ريا  اهتماما 
جانب  ي���خ�������ض  ف���ي���م���ا  اإي����ج����اب����ي 
امل�شوؤولية املجتمعية وتعزيز اأوجه 
ال�شركاء  مع  والتعاون  الت�شامن 
املحلين. واأكد الفالحي اأن هيئة 
تكون  اأن  ي�شرها  الأح��م��ر  الهالل 
لالأوملبياد  الر�شمين  الرعاة  اأحد 
اخل�����ا������ض الأل������ع������اب ال���ع���امل���ي���ة “ 
باعتباره   “  2019 اأب���وظ���ب���ي 
والأكر  الأكر  الإن�شاين  احلدث 
ت�شامنا يف العامل، م�شريا اإىل اأن 
احلدث  ل��ه��ذا  ال��دول��ة  ا�شت�شافة 
التقدير  م��دى  على  ي��دل  العاملي 

ترجمة  ت��ع��ت��ر  امل����ذك����رة  اأن  اإىل 
يف  اجل���ان���ب���ن  لإرادة  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
التعاون  وتفعيل  اجل��ه��ود  تن�شيق 
والإن�شانية،  اخلريية  املجالت  يف 
ال�شراكة  م��ب��داأ  تعزيز  جانب  اإىل 
مب����ا ي����خ����دم م�������ش���رية اخل����دم����ات 
الجتماعية يف الدولة. ولفت اإىل 
نحو  متقدمة  خ��ط��وة  متثل  اأن��ه��ا 
ت��ع��زز جانب  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  تبني 
ومتهد  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������ش���وؤول���ي���ة 
ال�شراكة  م����ن  ج����دي����دة  مل���رح���ل���ة 
لها  �شيكون  التي  ال�شرتاتيجية 
اأثرها املبا�شر على جهود اجلانبن 

يف املجال الإن�شاين.

�شرطة اأبوظبي حتتفل باليوم العاملي للمراأة
•• اأبوظبي-وام:

�شمو  ورع��اي��ة  دع���م  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ثمنت 
العام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ض  رئي�شة 
امل�شتمر  “ واهتمامها  الإم��ارات  “اأم  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
للمراأة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  احتفاليتها  يف  الإم���ارات  باإبنة 

الذي ي�شادف الثامن من مار�ض كل عام .
الهتمام  اأب��رزت  متنوعة  فعاليات  على  الحتفالت  وا�شتملت 

مبكانة املراأة واإجنازاتها الرائدة يف م�شرية اخلري والعطاء.
�شرطة  مديرية  مدير  املن�شوري  �شيف  حمدان  العقيد  واأك��د 

�شرطة  اهتمام  العاملي  امل��راأة  يوم  احتفالية  الظفرة يف  منطقة 
اأبوظبي بامل�شاركة يف املبادرات الهادفة التي تعزز ن�شر ال�شعادة 
والإيجابية بن املنت�شبن واملنت�شبات مبا ي�شهم يف اإيجاد بيئة 
وزيادة  والبتكار  الإب���داع  على  ت�شاعد  العمل  يف  لهم  اإيجابية 
املدير  نائب  املنهايل،  را���ش��د  حممد  العقيد  ووزع  الإنتاجية. 
على  التذكارية  والهدايا  ال��ورود  والعمليات،  الداري��ة  لل�شوؤون 
املنت�شبات مما اأدخل البهجة وال�شرور على نفو�شهن، معرباً عن 

تقديره جلهودهن يف اأداء مهامهن الوظيفية.
الب�شرية  املوارد  الن�شائية بقطاع  ال�شرطة  ونظم مكتب �شوؤون 
املراأة  ب��ي��وم  احتفاء  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ملنت�شبات  مفتوحاً  ي��وًم��ا 
�شمل  ال�����ش��رط��ة،  اإدارات  مبجمع  الفعاليات  خيمة  يف  ال��ع��امل��ي 

ا للمنتوجات املحلية باأيدي ع�شكريات  ا لالأزياء ومعر�شً عر�شً
منتجات، وجوائز للحا�شرات.

�شوؤون  مكتب  مدير  البلو�شي  اآمنه  الدكتور  الرائد  وتقدمت 
ال�شرطة الن�شائية نيابًة عن املنت�شبات بال�شكر والتقدير ل�شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك “ اأم الإمارات” على دعمها الدائم 

ومتابعتها امل�شتمرة للمراأة الإماراتية.
واأو���ش��ح��ت اأن ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��م��راأة ي��ع��ت��ر م��ن��ا���ش��ب��ة مهمة 
الإماراتية  امل��راأة  التي حققتها  وا�شتعرا�ض الجن��ازات  ملناق�شة 
اأجل مزيد من التقدم، باعتبارها  امل�شتقبلية من  وطموحاتها 
�شريًكا للرجل وع�شًوا فاعاًل يف املجتمع كونها كانت و�شتظل 

متثل ن�شف املجتمع.

�شرطة دبي تفتتح معر�س البتكار
•• دبي -وام: 

ل�شرطة  العامة  القيادة  دبي حر�ض  ل�شرطة  العام  القائد  امل��ري  اللواء عبد اهلل خليفة  �شعادة  اأك��د 
دبي على دعم واحت�شان املواهب الوطنية والت�شجيع على الإبداع والعطاء التزاما مببداأ امل�شوؤولية 
املجتمعية وغر�ض روح الفخر والولء والنتماء للدولة وتعزيز الهوية الوطنية لدى الن�ضء وال�شباب 
املواطنن. جاء ذلك خالل افتتاح �شعادته معر�ض “البتكار” الذي نظمه مركز �شرطة الرا�شدية 
�شمن مبادرة “امن املدار�ض” مب�شاركة عدد من طالب املدار�ض احلكومية واخلا�شة يف امارة دبي. 

واطلع �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري واحل�شور على ابداعات وابتكارات الطلبة املتنوعة .

دائرة ال�شحة اأبوظبي ترتاأ�س اللجنة الطبية لالأوملبياد اخلا�س 
•• اأبوظبي-وام:

ك�شفت اللجنة الطبية لالأوملبياد اخلا�ض التي ترتاأ�شها 
الدعم  لتقدمي  جاهزيتها  عن  اأبوظبي  ال�شحة  دائ��رة 
الالزم ل�شيوف الدولة �شمن فعاليات الألعاب العاملية 
اأبوظبي  العا�شمة  ت�شت�شيفها  التي  اخلا�ض  لالأوملبياد 

يف الفرتة من 14 حتى 21 مار�ض 2019.
بالتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  ال�شحة  دائ���رة  تكليف  مت  وك���ان 
ال�شحية  اجل��ه��ات  كافة  ب��ن  الطبية  اجل��ه��ود  وتن�شيق 
ت�شافر  اأج��ل  من  اخلا�شة  اأو  احلكومية  �شواء  بالدولة 

اجلهود وتكاملها بن مزودي اخلدمات الطبية.
ووقاية  ال�شحة  وزارة  من  كال  الطبية  اللجنة  وت�شم 
اأبوظبي و�شركة  ال�شحة بدبي و�شرطة  املجتمع وهيئة 
اأبوظبي  “�شحة” وجهاز  ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي 
ال��غ��ذائ��ي��ة واإ����ش���ع���اف دب���ي وم��ب��ادل��ة للرعاية  ل��ل��رق��اب��ة 

ال�شحية.
و قال معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد اآل حامد رئي�ض 
ب�شكل  ن�شاهم  اأن  “ي�شرفنا  اأب��وظ��ب��ي:  ال�شحة  دائ���رة 
اإجن��اح هذا احلدث الريا�شي الكبري  حموري يف جهود 
التعاون مع �شركائنا و�شمان تقدمي الدعم  من خالل 
والوفود  احل��دث  يف  امل�شاركن  الهمم  لأ�شحاب  الطبي 
على  الطبية  اللجنة  عملت  حيث  واملتفرجن،  املرافقة 
الدعم  لتقدمي  خ�شي�شاً  مدربة  طبية  طواقم  توفري 
ال��ط��ب��ي لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م خ���الل ف���رتة ت��واج��ده��م يف 
الدولة، يت�شمن ذلك عيادات ميدانية واأطباء وم�شعفن 
ومتخ�ش�شن يف العالج الطبيعي، كما عملت على توفري 
�شيارات الإ�شعاف ملرافقة الوفود خالل تنقلهم من واإىل 
يف  الت�شع  الفعاليات  اإق��ام��ة  اأم��اك��ن  يف  وك��ذل��ك  امل��ط��ار 
اإماراتي اأبوظبي ودبي ، كما قمنا بتدريب 300 متطوع 
للم�شاعدة يف تقدمي الدعم الطبي.” و اأو�شح معاليه اأن 
اأهداف اللجنة الطبية تركز على اتخاذ كافة الإجراءات 
الحرتازية لوقاية امل�شاركن من الأمرا�ض والإ�شابات 
الحتياجات  لكافة  وفعالة  �شريعة  ا�شتجابة  وت��وف��ري 
الطبية، وكذلك توفري خدمات طبية تخ�ش�شية عالية 
ا�شتدامة  تعزيز  يف  قدماً  امل�شي  اإىل  اإ�شافة  امل�شتوى، 
الأعوام  مدى  على  الهمم  لأ�شحاب  الطبية  اخلدمات 
ال��ق��ادم��ة وم��وا���ش��ل��ة ت��ط��وي��ره��ا. واأك�����د ح��ر���ض دائ���رة 
ال�شحية  املن�شاآت  مع  التوا�شل  على  اأبوظبي  ال�شحة 

العاملة يف القطاع واإ�شراكها يف التح�شري لهذا احلدث 
اأي حالت  املهم من خالل �شمان جاهزيتها ل�شتقبال 
طارئة وتقدمي الطبي الالزم لها متبعة اأعلى م�شتويات 

اجلودة وال�شالمة يف خدماتها.
واأ����ش���اد م��ع��ال��ي��ه ب��ال��دع��م ال��ك��ب��ري م��ن ال��ل��ج��ن��ة املنظمة 
عن  معرباً   2019 اأبوظبي  اخلا�ض  العاملي  لالأوملبياد 
احلدث  ت��ويل  التي  الر�شيدة  للقيادة  وت��ق��دي��ره  �شكره 
ك���ب���رياً وت��ك��ر���ض اجل���ه���ود لإجن���اح���ه وللجنة  اه��ت��م��ام��اً 
مدير  النعيمي،  �شعيد  مطر  ال�شيد  برئا�شة  الطبية 
دائرة الطوارئ والأزمات يف دائرة ال�شحة وفريق العمل 
الطبية  وال��ط��واق��م  امل�شاركة  ال�شحية  اجل��ه��ات  وك��اف��ة 
امل�شاركة واملتطوعن الطبين على م�شاركتهم املعهودة 
والدائمة يف مثل هذه الأحداث متمنياً التوفيق ملنتخب 

اأ�شحاب الهمم الإماراتي.
الرعاية  لتقدمي  الطبية  اللجنة  ت�شتعد  جانبها  م��ن 
ومواقع  ال�شكن  وم��ق��رات  ال��دول��ة  م��ط��ارات  يف  الطبية 
وبرنامج  واخل��ت��ام  الفتتاح  وحفل  الريا�شية  الأل��ع��اب 

املدينة امل�شت�شيفة .
بكوادر  احل���دث  ت��زوي��د  �شمان  على  اللجنة  �شتعمل  و 
ال�شحية  اجل���ه���ات  م���ن خم��ت��ل��ف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ط��ب��ي��ة 
وم��ت��ط��وع��ن ط��ب��ي��ن م���درب���ن م���ن خم��ت��ل��ف مناطق 
الدولة، ليقدموا الرعاية الطبية الالزمة �شواًء خدمات 
الإ�شعاف والرعاية الطبية الأولية اأو اخلدمات الطبية 
قيادة  مركز  �شيعمل  فيما  امل�شت�شفيات،  يف  املتخ�ش�شة 
ال�شاعة  م��دار  على  ال�شحة  ب��دائ��رة  الطبية  العمليات 
اأك���ر برنامج  اإىل دع���م  خل��دم��ة احل��دث..وب��الإ���ش��اف��ة 
الريا�شين  برنامج   “ ال��ع��امل  يف  الريا�شين  لفح�ض 
طبية،  تخ�ش�شات   7 على  يحتوي  ال���ذي  الأ�شحاء” 
�شتوفر اللجنة فحو�شات �شاملة للريا�شين لكت�شاف 
الأم����را�����ض وع��الج��ه��ا وت���وف���ري ب��ي��ان��ات ط��ب��ي��ة ت�شاعد 

م�شتقباًل يف اإجراء البحوث الطبية.
الطواقم  ب��ن  ات�����ش��الت  �شبكة  بتوفري  اللجنة  وت��ق��وم 
الأح���داث  ك��اف��ة  وتتبع  م��راق��ب��ة  يف  للم�شاعدة  الطبية 
من  ال��ق��رار  متخذي  ومتكن  املر�شية  احل���الت  لتتبع 

معرفة و�شع الريا�شين ال�شحي ب�شورة حلظية.
وقامت دائرة ال�شحة اأبوظبي بت�شكيل جلنة طبية تتبع 
كافة  من  اأع�شاوؤها  ويتكون  لالأوملبياد  املنظمة  اللجنة 

اجلهات ال�شحية بالدولة.
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اأخبـار الإمـارات
نادي الإمارات يختتم اأ�شبوع القراءة

•• ابوظبي-الفجر:

اختتم نادي الإم��ارات الثقايف الريا�شي فعاليات الأ�شبوع 
والتي  عقلك  اق���راأ..ري�������ض  ال��ق��رائ��ي��ة  حملته  م��ن  الأول 
القراءة وقال  بالتزامن مع فعاليات �شهر  النادي  اأطلقها 
حممود ح�شن ال�شم�شي رئي�ض جمل�ض الإدارة نحن نوؤمن 
ب���اأن ال��ري��ا���ش��ة لي�شت مب��ع��زل ع��ن ال���ق���راءة ل���ذا نحر�ض 
بناء  ق���ادرون على  ق��ّراء مثقفون  ال��ن��ادي  ان يكون لعبي 

�شخ�شية فكرية ت�شاعدهم يف اللعب الريا�شي.
ت�شمل  ان  وه��و ي�شع خطة احلملة  ال��ن��ادي  وق��د حر�ض   
كافة �شرائح النادي من لعبن ومدربن وم�شتخدمن و 

موظفن وجمل�ض اإدارة وجماهري اأما الرامج فهي تتوزع 
بن اجلل�شات القرائية وور�ض التدريب القرائي .

و ت��ق��ول ف��اط��م��ة امل��ع��م��ري ال���ق���راءة م��ت��ع��ة م��ت��ى م��ا �شعر 
الأف�����راد ب��ه��ا وم��ار���ش��وه��ا دون وع���ي ون��ح��ن يف ه���ذا املنر 
هدفنا الأوح��د هو زرع متعتة القراءة يف امل�شتهدفن من 
الرنامج وحر�شنا على اختيار الكتب املقروءة بدقة حيث 

يغر�ض كل كتاب قيمة مهمة يف املتلقي.
ام���ا ع��ن امل��ك��ان ال���ذي تعقد ب��ه اجل��ل�����ش��ات ال��ق��رائ��ي��ة فقد 
خ�ش�شت جل�شة حتت اإحدى اأ�شجار الغاف بالنادي وذلك 
�شمن الن�شهار يف بوتقة عام الت�شامح حيث جل�ض اآباءنا 
اليوم  اأبناءنا  جنل�ض  و  الغاف  حتت  الأوىل  جمال�شهم  يف 

حتتها لغر�ض القيم فيهم.
ث��الث��ة كتب وهي  ق���راءة يف  الأول  الأ���ش��ب��وع  وك���ان ح�شاد 
الرتاث  الكائنات اخلرافية يف  و مو�شوعة  البوؤ�شاء  رواي��ة 
القراءة  اأبجديات  التفاق مهم وور�شة  و ق�شة  الإماراتي 
التي مت تنظيمها بالتعاون مع مركز فتيات راأ�ض اخليمة، 
حممد  اإ�شماعيل  حممد  �شعادة  القرائية  اجلل�شات  ق��دم 
ن��ادي الإم��ارات لكرة القدم  و  اإدارة �شركة  رئي�ض جمل�ض 
اإدارة النادي  و الإعالمية  فاطمة املعمري ع�شو جمل�ض 
هم  الول  ال�شبوع  يف  امل�شتهدفون  ام��ا  الرئي�شي  حليمة 
 ، النادي  واإداري  من  النادي و عدد100 لعب  موظفي 

وت�شتمر الفعاليات القرائية طيلة �شهر القراءة.

يف حالة نادرة على امل�شتوى العاملي

اإنقاذ مولودة يف م�شت�شفى دانة الإمارات يف اأبوظبي ولدت على عمر 23 اأ�شبوعًا من احلمل
•• ابوظبي-الفجر:

اإنقاذ  يف  اأبوظبي  يف  الأطباء  جنح 
طفلة مواطنة حديثة الولدة متت 
ولدتها يف م�شت�شفى دانة الإمارات 
اأبوظبي على  للن�شاء والأطفال يف 
اأي����ام من   3 و  اأ���ش��ب��وع��اً   23 ع��م��ر 
���ش��ه��ور فقط،  خ��م�����ش��ة  اأي  احل��م��ل 
وب��ل��غ وزن���ه���ا ع��ن��د ال������ولدة 550 
�شنتيميرتاً،   30 وط��ول��ه��ا  غ����رام 
النادرة  احل���الت  م��ن  تعتر  حيث 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل م���ن جهة 
موعد الولدة ووزن املولودة الذي 
اأخ��ذن��ا يف  اإذا م��ا  يعتر قليل ج��داً 
للمولود  املثايل  الوزن  اأن  العتبار 
بعد اكتمال مدة احلمل يزيد عادة 

عن 2500 غرام. 
ال�شرفاء  علي  ال�شيد حممد  وقال 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ض  احل����م����ادي 
املتحدة  ال�����ش��رق��ي��ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 

مواليد   10 �شمنهم  وك���ان  فقط 
و   23 الأ�شبوع  متت ولدتهم بن 
كانت  واأ�شغرهم  احلمل  من   26
الكعبي  ع����ب����داهلل  رمي�����ا  ال��ط��ف��ل��ة 
 23 ال�شبوع  يف  ا�شتقبلناها  التي 
الأ�شد   « تعتر  وال��ت��ي  م��ن احلمل 

خداجة«.
جونزاليز  م��اري��ان��و  ال�شيد  وق���ال 
م�شت�شفى  يف  التنفيذي  الرئي�ض 
دانة الإمارات للن�شاء والأطفال اأن 
ومتابعة  باهتمام  حظيت  امل��ول��ودة 
تكللت  م�����ش��ت��م��ر  ب�����ش��ك��ل  ورع����اي����ة 
امل�شت�شفى  غ����ادرت  وق���د  ب��ال��ن��ج��اح 
وه����ي ت��ت��م��ت��ع ب�����ش��ح��ة ج��ي��دة وقد 
غ���رام،   2500 اإىل  وزن��ه��ا  و���ش��ل 
للم�شت�شفى  ج��دي��د  اإجن����از  وه����ذا 
ال�����ذي ي��ع��ت��ر م���رك���ز م��رج��ع��ي يف 
اأبوظبي للولدات عالية اخلطورة 
الأجنة  امل��ب��ك��رة وط���ب  وال������ولدات 
وج���راح���ات الأط���ف���ال وط���ب قلب 

ا���ش��ت�����ش��اري ورئ��ي�����ض ق�����ش��م اخلدج 
م�شت�شفى  يف  ال�������ولدة  وح���دي���ث���ي 
دانة الإمارات للن�شاء والأطفال اأن 
اأن  احلالة تعتر نادرة جداً، حيث 
ن�شبة حدوث الولدة على عمر 23 
اأ���ش��ب��وع��اً م��ن احل��م��ل عاملياً ه��ي يف 
حدود 5 ولدات بن كل 10 اآلف 
حياة  ا���ش��ت��م��رار  ن�شبة  واأن  ولدة، 
املولود على هذا العمر من احلمل 
هي %29، مو�شحاً اأن كل اأع�شاء 
املولود على هذا العمر من احلمل 
تكون غري مكتملة ومنها الرئتن، 
ول ت�شتطيع هذه الأع�شاء القيام 
ب���وظ���ائ���ف���ه���ا م����ا ي��ت��ط��ل��ب اإدخ������ال 
ت��ت��وف��ر فيها  امل���ول���ود يف ح��ا���ش��ن��ة 
ودعمها  الأم  لرحم  م�شابهة  بيئة 
باأجهزة للتنف�ض والتغذية وغريها 
حتى ي�شل املولود اىل عمر ال 35 
اأ�شبوعاً من احلمل ويزن اأكر من 

جرام.   1800

ل��ل��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي متتلك 
الإم����ارات  دان���ة  م�شت�شفى  وت��دي��ر 
اهلل  اأن مب�شيئة  والأط��ف��ال  للن�شاء 
الطبية  ال��ك��وادر  اأ�شهمت  وق��درت��ه، 
م�شت�شفى  يف  العالية  الكفاءة  ذات 
اإىل ج��ان��ب وحدة  الإم������ارات  دان���ة 
اخلدج  ب��الأط��ف��ال  امل��رك��زة  العناية 
امل����ت����ط����ورة وامل���ع���ت���م���دة م����ن قبل 
�شمن  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�شحة  دائ���رة 
املولودة  اإن��ق��اذ  يف  الثالث  امل�شتوى 
132 يوماً يف وحدة  اأم�شت  التي 
ال��ولدة و  العناية املركزة حلديثي 
م�شرياً  الأطفال،  ق�شم  يف  اأيام   4
على  حت���ر����ض  امل��ج��م��وع��ة  اأن  اإىل 
واملعدات  التقنيات  اأح���دث  ت��وف��ري 
ذات  ال��ك��وادر  وا�شتقطاب  الطبية 
اأف�شل  ل��ت��وف��ري  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ك��ف��اءة 
امل�شتوى  على  ال�شحية  اخل��دم��ات 

العاملي.
اأ�شويتا  اإيفانيو  ال��دك��ت��ور  واأو���ش��ح 

وقال اأنه اأجريت فحو�شات وقائية 
ولدتها  ع��ن��د  ل��ل��م��ول��ودة  ���ش��ام��ل��ة 
وخالل مكوثها يف امل�شت�شفى منها 
وفحو�شات  العن  �شبكية  فح�ض 
ال���ق���ل���ب وال������دم������اغ وغ����ريه����ا من 
جلميع  جت��رى  ال��ت��ي  الفحو�شات 
املواليد يف م�شت�شفى دانة الإمارات، 
املركزة  ال��ع��ن��اي��ة  م��غ��ادرت��ه��ا  وق��ب��ل 
اكتمال  الفحو�شات  اآخ��ر  اأظ��ه��رت 
وقيامها  اأع�����ش��ائ��ه��ا  ج��م��ي��ع  من���و 

بوظائفها على الوجه الأكمل. 
املواليد يف  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
 12 بلغ  الإم���ارات  دان��ة  م�شت�شفى 
امل�شت�شفى  افتتاح  منذ  مولود  األف 
 1270 م��ن��ه��م   2015 ال��ع��ام  يف 
اإدخالهم  مت  وم����ول����ودة  م����ول����وداً 
امل��رك��زة لالأطفال  ال��ع��ن��اي��ة  وح���دة 
ط��ب��ي��ة خمتلفة  لأ����ش���ب���اب  اخل�����دج 
خ���دج  ي���ع���ت���رون  م���ن���ه���م  و150 
اأ�شبوع من احلمل   33 ولدوا قبل 

لوالدتها  املبكرة  ال��ولدة  عالمات 
وزنها  ك����ان  وق����د  ال���وق���ت  ه����ذا  يف 
�شغري ج��داً عند ال��ولدة قائاًل يف 
يف  للعالج  ال�شفر  ف��ك��رت  ال��ب��داي��ة 
املخت�شن  الأط��ب��اء  اأن  اإل  اخل��ارج 
اأح���د يتحمل  اأن���ه ل  اأج��م��ع��وا على 
عملية  ل�شعوبة  نقلها  م�شوؤولية 

النقل، ول ين�شحوا بذلك. 
اأن مل�ض الهتمام  اأن��ه بعد  واأ���ش��اف 
ال���ط���ب���ي وال����ع����ن����اي����ة ب���اب���ن���ت���ه من 

الأط���ف���ال ح��ي��ث ت��ت��وف��ر اخل���رات 
لت�شخي�ض  ال���الزم���ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
ورع���اي���ة الأط����ف����ال اخل����دج ولدى 
الفريق اخلرة الكافية وخا�شة ان 
املعقدة  امل�ش�شفى ي�شتقبل احلالت 

طوال العام. 
واأعرب والد املولودة عبد اهلل علي 
الكعبي عن �شعادته البالغة باإنقاذ 
ال�شهر  ول���دت يف  ال��ت��ي  ابنته رمي��ا 
اخلام�ض من احلمل حيث ح�شلت 

املتخ�ش�ض  ال��ط��ب��ي  ال���ك���ادر  ق��ب��ل 
ت��ب��ق��ى يف  اأن  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ق����رر  يف 
الذي  الإم�������ارات  دان����ة  م�شت�شفى 
غادرت  اهلل  واحل��م��د  فيها،  ول���دت 
قرابة  فيه  مكوثها  بعد  امل�شت�شفى 
جيدة  ب�شحة  وه��ي  �شهور  الأرب���ع 
والتقدير  ال�شكر  رافعاً  هلل  احلمد 
اإىل اإدارة امل�شت�شفى والكادر الطبي 
لرعايتهم  وال��ف��ن��ي  وال��ت��م��ري�����ش��ي 

الفائقة بابنته. 

اأ�شبوع تراث غانا ينطلق اليوم يف ال�شارقة
•• ال�سارقة - وام:

مركز  غانا يف  تراث جمهورية  اأ�شبوع  �شمن  واأن�شطة  فعاليات  اليوم  م�شاء  تنطلق 
الرتاث  “اأ�شابيع  ب��رن��ام��ج  اإط���ار  يف  الغربي”  “البيت  ال��ث��ق��ايف  ال���رتاث  فعاليات 
العاملي” الذي ينظمه معهد ال�شارقة للرتاث حتت �شعار “تراث العامل يف ال�شارقة” 
التاريخ ليتعرفوا  ال��زوار يف رحلة عر  اأيام يجول فيها  . ت�شتمر الفعاليات خم�شة 

خاللها على خمتلف مكونات الرتاث الغاين من فنون ومو�شيقى وح�شارة عريقة. 
وقال �شعادة الدكتور عبد العزيز امل�شلم رئي�ض معهد ال�شارقة للرتاث اإن جمهورية 
لنتعرف من خالل هذه  ال�شهر  العاملي لهذا  ال��رتاث  اأ�شابيع  على  غانا حتل �شيفاً 
العلم  كنوز  وننهل من  التاريخ  اأعماق  ونغو�ض يف  العريق  تراثها  على  ال�شت�شافة 
واملعرفة . ويت�شمن الأ�شبوع عر�شا لالأزياء التقليدية والتحف الرتاثية واحلرف 

التقليدية والنحت ون�شج ال�شلة كما �شتكون هناك عرو�ض فنية ومو�شيقية.

�شمن اتفاقية لل�شراكة 

م�شروع »كلمة« للرتجمة ي�شدر »ناطحات ال�شحاب« ملوؤّرخة فّن العمارة »جوديت دوبريه«
•• اأبوظبي - الفجر: 

اأ�شدرت دائرة الثقافة وال�شياحة- 
»ناطحات  كتاب:  ترجمة  اأبوظبي 
ال�شحاب: تاريخ اأروع مباين العامل« 
عن م�شروع كلمة للرتجمة، وذلك 

برعاية »اإعمار العقارية«.
اإتفاقية  اإط�����ار  يف  ال��ك��ت��اب  وي���اأت���ي 
التعاون التي وقعتها دائرة الثقافة 
اأبوظبي مع جمموعة  وال�شياحة- 
���ش��اب��ق��اً، لدعم  ال��ع��ق��اري��ة  اإع���م���ار 
اخلا�شة  الثقافة«  »ن��دع��م  م��ب��ادرة 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  دور  بتعزيز 
املال والأعمال يف  الوطنية وقطاع 
حركة التاأليف والرتجمة والن�شر، 
الن�شر  اآليات  تطوير  يف  واإ�شراكها 
اإيجاباً على  والتوزيع، مبا ينعك�ض 
القراءة  وجمتمع  الثقافية  احلياة 
املنطقة  الإم���ارات وعموم  يف دول��ة 

العربية.
ال��ك��ت��اب م���ن ت��األ��ي��ف م���وؤّرخ���ة فّن 
ال��ع��م��ارة ج���ودي���ت دوب���ري���ه ونقله 
اإىل العربية اأحمد حممود، وراجع 
الرتجمة عمر �شعيد الأيوبي. ُيعد 
لالأ�شخا�ض  م��ّوج��ه  ال��ك��ت��اب  ه���ذا 
اأعلى  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ي��ح��ب��ون  ال��ذي��ن 
���ش��وارع املدينة.  ي�����ش��ريون يف  وه��م 
ملاذا  يت�شاءلون  ال���ذي  ل��ه��وؤلء  اإن���ه 

ُبنيت ناطحات ال�شحاب وكيف.
ناطحات  اأّن  اإىل  امل��وؤل��ف��ة  وت�����ش��ري 

ف��ه��ي ح��ل��ول ل��ل��ت��م��دن اجل�����اري يف 
اأن���ح���اء ك��ث��رية م���ن ال���ع���امل، حيث 
اأجل  يتوافد النا�ض على املدن من 
ال��ف��ر���ض الق��ت�����ش��ادي��ة. وم���ن هنا 
ال�شحاب  ناطحات  ت�شدير  ج��رى 
اأن  بعد  املختلفة  العامل  اأنحاء  اإىل 
كانت �شكاًل فنياً تنفّرد به اأمريكا. 
و�شيكاغو  نيويورك  كانت  وبينما 

� فهي  ال�شحاب تقوم ب��اأدوار كثرية 
ال�شينما،  امل���دن، وجن���وم  اأي��ق��ون��ات 
واأماكن  ال�����ش��رك��ات،  ق����وة  ورم�����وز 
�شباح  كل  الكثريون  اإليها  يتوجه 
ل��ل��ع��م��ل. وه�����ي ت���ع���ر، ع���ل���ى نحو 
اآخ������ر من  ن�����وع  غ����ري مم���ك���ن لأي 
الأمة واأحالمها  اآمال  املباين، عن 
ال�����ش��خ��م��ة. وع������الوة ع��ل��ى ذل���ك، 

لت�شميم  ك����ب����ريي����ن  م���ع���م���ل���ن 
ال���ق���رن  ال�������ش���ح���اب يف  ن����اط����ح����ات 
املا�شي، فاإّن املدن النا�شئة اليوم يف 
الأو�شط  وال�شرق  الأق�شى  ال�شرق 
هي ال�شفحات البي�شاء اجلديدة. 
الع�شرات  اكتمال  اأنها �شهدت  ذلك 
الرتفاع وهائلة  فائقة  املباين  من 

الرتفاع.

اختتام مهرجان خورفكان الثقايف 
•• خورفكان - وام:

خورفكان  مهرجان  فعاليات  الول  اأم�ض  م�شاء  اللوؤلوؤية  مبنطقة  اختتمت 
الثقايف بدورته الرابعة .

ح�شر ختام الفعاليات �شعادة خمي�ض بن �شامل ال�شويدي رئي�ض دائرة �شوؤون 
ال�شواحى والقرى بال�شارقة و �شعادة حممد جالل الري�شي املدير التنفيذي 
الثقافة  دائ��رة  اإدارة  ال�شويجي مدير  الم��ارات )وام( وحممد  اأنباء  لوكالة 

البلديات  �شئون  النقبي رئي�ض  �شامل بن حممد  ال�شرقية و�شعاده  باملنطقة 
والزراعة.

/ور�شة  ال�شغري  اخلبري  مبعمل  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  و�شاركت 
من  الأعمال  من  جمموعة  على  احتوت  التي  /لالأطفال  املرحة  الب�شمات 
خالل الر�شم والتلوين با�شتخدام ب�شمات الأيدي .كما ت�شمنت الفعاليات 
معر�شا لأعمال الراجيل وهو م�شروع من انتاج طلبة كلية الفنون اجلميلة 

والت�شميم بجامعة ال�شارقة ف�شال عن اأم�شيات �شعرية ومو�شيقية .

       
3557/2019  2015  4787915       40,000

3566/2019     200864127        4,000
3564/2019    20151855314             40,000
3579/2019  2015495019       32,000
3529/2019  2012190278      14,000
3546/2019  2014522698      30,000
3527/2019  2014392165         13,000
3563/2019  2016512771      44,000
3530/2019  20152533815        40,000
3562/2019    20151855214             40,000
3574/20191.6  2014871539          16,000
3528/2019  20167894515        48,000
3553/2019  2013367044        14,000
3549/2019  20132572315        20,000
3561/2019    20151854914             40,000
3571/2019    2015892392        70,000
3545/2019  20157245114       33,000
3567/2019   200  201618763B        21,000
3568/2019  20147286914     14,000
3558/2019  20133179812       10,000
3569/2019  2012526272      11,000
3560/2019301 201469743A        9,000
3565/2019  201284531A         10,000
3572/20194  201281544       21,000
3573/2019    201611374C     14,000
3582/2019  201194637       7,000
3570/2019308   2012415671         6,000
3526/2019   150  201358382A        26,000
3556/2019   20143452914     15,000
3551/2019   2012  1415M        55,000
3576/2019  2012274098        11,000
3554/2019  2014859351          10,000
3577/2019  20155365715       15,000
3559/2019SR  201166324H    18,000
3581/2019  2014121647          12,000
3532/2019    2014886391       18,000
3537/2019  2015397531         14,000
3531/2019  2014217098      21,000
3580/2019  2015 1580511       12,000
3578/2019  2013609448       15,000
3541/2019A4 2011 46131K         14,000
3507/2019  201449753R        12000
3505/2019  201610048E    38000
3504/2019  201321390H      13000
3503/2019  201357824R     35000
3506/2019 2017  84132S     35000
3494/2019 201663203E     18,000
3493/2019  201651597S     45,000
3200/2019 201663938S     19,000
3199/2019   201551228Q    32,000
3197/2019  201484309J        7,000
3196/2019  201157645I    17,000
 165/2017 201454771A       
 165/2017 2007 /78314       
 165/2017200896807B       
 165/2017 200615657A       
598/2018 200717592A  . .            8,000

2460/2019208 201627018V     16,000
2719/2019 20119065710       8,500
2676/2019  20165491915      17,000
2647/2019   20159434214     19,000
2649/20193 201471830A       12,000
2652/2019  20153451815      8,500
29415/2018250   2012290781      20,000
367/2019458 201323334P      305,000
940/2019  201568053     14,000
1083/2019   20145416613    14,000
1882/2018  201418735B     12,000
1888/2018  201418736B     12,000
1890/2018    2013/940H        70,000
2863/201835   201073330B      21,000
2852/2018  201380330N      65,000
11685/2018   201581043Q       18,000
2272/2017300  2011653605     20,000
10252/2017  2015137461    12,000
18314/20187  20132857512    41,000
10609/2017  2013106982     10,000

تعلن حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ص.ذ.م.م يف متام 
املوقع  بزيارة  اأو  املزاد  موقع  بزيارة  ال�شيارات  مبعاينة  يرغب  من  وعلى   2019 مار�ص    13 املوافق  الربعاء  يوم  م�شاءًا  اخلام�شة  ال�شاعة 

اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�ص مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي.
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اأخبـار الإمـارات
وفاة واإ�شابة 7 يف حادث مروري براأ�س اخليمة 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

 10 10 �شنوات -   - 18 عاماً  تويف ثالث مواطنن واآ�شيوي ) 
�شنوات - 18 عاماً ( عالوة على اإ�شابة ثالثة مواطنن اآخرين 
) 13 عاماً - 20 عاماً - 13 عاماً ( يف حادث تدهور �شيارتهم 
نتيجة ال�شرعة الزائدة وانفجار اأحد الإطارات على طريق ال�شيخ 

حممد بن زايد باإمارة راأ�ض اخليمة. 
ذكر املقدم حممد البحار، رئي�ض ق�شم املباحث وال�شبط املروري 
اأن��ه ورد بالغ  اأ�شرف على احل��ادث،  ال��ذي  راأ���ض اخليمة  ب�شرطة 
لغرفة العمليات بالقيادة العامة يف متام ال�شاعة )6:55( م�شاء 

اأول اأم�ض يفيد بوقوع حادث مروري لإحدى املركبات على طريق 
ال�شرطة  دوري��ات  الفور حتركت  ، وعلى  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 

و�شيارات الإ�شعاف للمكان. 
ومت نقل املتوفن مل�شت�شفى خليفة التخ�ش�شي فيما نقل م�شابان 
مل�شت�شفى �شقر براأ�ض اخليمة ومت ت�شليم جثث املتوفن لذويهم 
لإمتام مرا�شم الدفن ح�شب الأ�شول املتبعة، كما مت حتويل ملف 
القانونية  الإج���راءات  ل�شتكمال  املخت�شة  اجلهات  اإىل  احل��ادث 

الالزمة.
واأكد العميد الدكتور حممد �شعيد احلميدي مدير عام العمليات 
املركزية بالقيادة العامة ل�شرطة راأ�ض اخليمة، على مدى اأهمية 

الدولة  م�شتوى  على  بها  املعمول  امل��روري��ة  بالقواعد  الل��ت��زام 
للحفاظ على الأرواح واملمتلكات، وتفادياً لوقوع احلوادث املرورية 
والإ�شابات والوفيات، واأو�شح مدى حر�ض �شرطة راأ�ض اخليمة 
على تنفيذ العديد من الرامج التوعوية لتثقيف اجلمهور حول 

تعزيز الثقافة املرورية.
 ودعا ال�شائقن اإىل توخي احليطة واحلذر خا�شة عند قيادتهم 
ملركباتهم والتقيد بتعليمات الأمن وال�شالمة املرورية، و�شرورة 
امل��روري يف  الوعي  ون�شر  الطرق  اأم��ن  على  الإ�شهام يف احلفاظ 
املجتمع، من خالل اللتزام التام بالقواعد املرورية، ناقاًل تعازيه 

احلارة لأ�شر املتوفن داعياً اهلل اأن يلهمهم ال�شر وال�شلوان.

�شادرت مواد غري مطابقة للموا�شفات واملعايري

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حمالت توعوية للعاملني يف الأ�شواق وحمال البيع بالتجزئة
•• اأبوظبي-الفجر:

من  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
خالل اإدارة ال�شحة العامة �شل�شلة 
والتثقيف  ال��ت��وع��ي��ة  ح��م��الت  م��ن 
الواجب  واملتطلبات  املعايري  ب�شاأن 
وا�شتهدفت  الأ�شواق،  يف  مراعاتها 
كذلك حمال البيع بالتجزئة وذلك 
�شمن اإطار �شعيها اإىل رفع م�شتوى 
الوعي لدى جتار التجزئة باأهمية 
واملعايري  ب��امل��وا���ش��ف��ات  الل����ت����زام 

املعمول بها يف اإمارة اأبوظبي.
اأك����د ال���دك���ت���ور �شعيد  م���ن ج��ان��ب��ه 
حم��م��د ق���روا����ض ال��رم��ي��ث��ي مدير 
بلدية  يف  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة  اإدارة 
تركز  البلدية  اأن  اأبوظبي  مدينة 

لإزالة حب ال�شباب، مما يوؤثر على 
�شالمة النا�ض و�شحتهم العامة.

وقد حر�ض املفت�شون بق�شم رقابة 
تثقيف  ع��ل��ى  ال�شحية  الأن�����ش��ط��ة 
ب�شاأن  امل���ح���ال  اأ����ش���ح���اب  وت��وع��ي��ة 
يجب  التي  والتعليمات  الإر�شادات 
بخ�شو�ض  ق��ب��ل��ه��م  م���ن  ات��ب��اع��ه��ا 
التي  امل���واد  وخ�شو�شا  امل���واد،  بيع 
تتعلق ب�شحة و�شالمة امل�شتهلكن 
يقع  وما  التجميل  كم�شتح�شرات 
اأن  الرميثي  واأك��د  اإط��اره��ا.  �شمن 
خمالفات  ح���ررت  التفتي�ض  ف���رق 
بيع هذه  اأع��ادت  التي  املحال  بحق 
امل�����واد، واأن�����ذرت ع����ددا م��ن املحال 
املخالفة  ب��امل��واد  توعيتها  مت  التي 
مدينة  ب��ل��دي��ة  واأه����اب����ت  ���ش��اب��ق��ا. 

اأبوظبي  اأ�شواق  وخالل حملتها يف 
�شادرت مواد خمالفة وحمظورة يف 
الدولة، حيث تاأتي هذه احلمالت 
بناء على تعاميم وق��رارات �شادرة 
ومن  خمت�شة،  �شحية  جهات  عن 
املوؤ�ش�شات  ب��ن  ال��ت��ع��اون  منطلق 
تقوم بلدية مدينة اأبوظبي ب�شحب 
هذه املواد املخالفة وال�شارة ب�شحة 
الأفراد، و�شعت فرق البلدية خالل 
هذه احلمالت اإىل توعية اأ�شحاب 
باأهم  ب���ال���ت���ج���زئ���ة  ال���ب���ي���ع  حم�����ال 
اإعادة  وع���دم  املخالفة،  امل���واد  ه��ذه 
اأنها  من  والتاأكد  وتداولها،  بيعها 
املورد  م��ن  �شرائها  قبل  مرخ�شة 
الأ���ش��ا���ش��ي ح��ت��ى ل ي��ت��ع��ر���ش��ون يف 
وخ�شارة  امل�����ش��اءل��ة  اإىل  ال��ن��ه��اي��ة 

اجل���ان���ب  ع���ل���ى  الأول  امل����ق����ام  يف 
وتعريف  والإر������ش�����ادي،  ال��ت��وع��وي 
واللوائح  ب���ال���ق���وان���ن  ال�������ش���رك���اء 
الأن�شطة  بخ�شو�ض  بها  املعمول 
ب�شحة  عالقة  لها  التي  التجارية 
امل��ج��ت��م��ع، م�شرياً  اأف����راد  و���ش��الم��ة 
املخالفات  اإىل  اللجوء  يتم  ل  اأن��ه 
الإجراءات  ا�شتنفاد جميع  بعد  اإل 
واإعطاء  والتحذيرية  الإر���ش��ادي��ة 
عليها  ن�شت  التي  القانونية  املهل 
اللوائح ، ومن هذا املنطلق تزامنت 
اآخر  حم��ور  مع  التوعوية  احلملة 
ا���ش��ت��ه��دف م�������ش���ادرة ال��ع��دي��د من 
ملتطلبات  امل��ط��اب��ق��ة  ال��غ��ري  امل�����واد 

ال�شحة وال�شالمة.
البلدية  :اأن  ال��رم��ي��ث��ي  واأ�����ش����اف 

ت�شويقها.
العامة  ال�شحة  اإدارة  مدير  ون��وه 
ق���ام  ال����ت����ي  امل���������ش����ادرة  امل��������واد  اأن 
امل��ف��ت�����ش��ون ب�����ش��ح��ب��ه��ا ت��ن��وع��ت بن 
م����واد حم���ظ���ورة، وم�����واد خمالفة 
ل��ال���ش��رتاط��ات ال�����ش��ح��ي��ة، وم���واد 
اأخرى خمزنة بطرق غري �شحية، 
وبخلطات  ع���ب���وات  يف  م���ع���ب���اأة  اأو 
املكونات  معروفة  وغري  جمهولة، 
م��ن ق��ب��ل اأ���ش��ح��اب امل��ح��ال، وحتت 
املواد  وم���ن  �شحية،  غ��ري  ظ���روف 
»منتجات  املفت�شون  لحظها  التي 
اأ�شحاب  يقوم  و«م��راه��م«  دوائ��ي��ة« 
املحال بخلطها دون اأي ا�شت�شارات 
طبية، وبيعها اإىل امل�شتهلكن على 
اأو  ال��ب�����ش��رة  لتبيي�ض  م����واد  اأن���ه���ا 

���ش��راء م���واد العناية  واحل����ذر م��ن 
من  التجميل  وم����واد  ال�شخ�شية 
املرخ�شة  والغري  املجهولة،  املحال 
الدولة،  يف  املعتمدة  اجل��ه��ات  م��ن 
جاهدة  ت��ع��م��ل  ال��ب��ل��دي��ة  اإن  ح��ي��ث 
احل��م��الت على  ه��ذه  لتنظيم مثل 

اجلمهور  تعاون  ب�شرورة  اأبوظبي 
التوا�شل  خ��الل  م��ن  واملت�شوقن 
م��ع اجل��ه��ات امل�����ش��وؤول��ة ع��ر بوابة 
يف   800555 اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة 
اأو  ���ش��ك��اوى  اأي  ك��ان��ت لديهم  ح��ال 
مالحظات، و�شرورة اأخذ احليطة 

مدار العام تاأكيدا للتزام اجلميع 
ال�شحية  ال����ش���رتاط���ات  بتطبيق 
الأن�شطة  ذات  امل��ن�����ش��اآت  جميع  يف 
التي لها عالقة مبا�شرة مع اأفراد 
املجتمع وذلك بهدف املحافظة على 

�شحة اأفراد املجتمع وحمايتهم.

خالل زيارة مركز خدمات املرور والرتخي�ص 

قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة : مواجهة التحديات 
بالتحديث والتطوير لإ�شعاد املتعاملني

ا�شت�شارية »ال�شارقة عا�شمة عاملية للكتاب« تبحث ال�شتعدادات النهائية لفعاليات الحتفاء باللقب

بدور القا�شمي: �شعار اللقب »افتح كتابًا.. تفتح 
اأذهانًا« يعك�س فل�شفة الإمارة وتوجهاتها

�شمن حملة ت�شمل املباين قيد الإن�شاء 
جمتمعية �شرطة راأ�س اخليمة تر�شد �شركات املقاولت 

املحافظة على املواد و�شالمة العمال

••  راأ�ص اخليمة – الفجر 

تفقد اللواء علي بن علوان النعيمي 
القائد العام ل�شرطة راأ�ض اخليمة ، 
والرتخي�ض  امل���رور  خ��دم��ات  مركز 
اإج���راءات العمل  ،واط��ل��ع على �شري 
وال�������وق�������وف ع����ل����ى الح����ت����ي����اج����ات 
يف  والتحديث  التطوير  ومتطلبات 
ر�شا  لتحقيق  التحديات  مواجهة 
واإ�شعادهم  امل��رك��ز  م��ع  امل��ت��ع��ام��ل��ن 
ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �شمان  م���ن خ����الل 
ت��ق��دمي ك��اف��ة اخل���دم���ات الإداري������ة 
والكفاءة  اجل�������ودة  م���ع���اي���ري  وف�����ق 
القيادة  �شعي  اإط���ار  يف  وال�شفافية 
وزارة  اأه����داف  تنفيذ  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة 
وروؤيتها  الإ�شرتاتيجية  الداخلية 
الإمارات  دولة  تكون  اأن  املتمثلة يف 
العربية املتحدة اأف�شل دول العامل 

اأمناً و�شالمة .
العميد   ، ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه  يف  وك�����ان     
احلميدي  �شعيد  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
م���دي���ر ع����ام ال��ع��م��ل��ي��ات امل���رك���زي���ة ، 
مدير  النقبي  ال�شم  اأحمد  العقيد 
اإدارة املرور والدوريات ، املقدم �شامل 
اإدارة ترخي�ض  عبيد اليليلي مدير 
الآليات وال�شائقن بالإنابة ، وعدداً 

•• راأ�ص اخليمة - الفجر:

املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  اإدارة  د���ش��ن��ت 
ب��ال��ق��ي��ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة راأ�����ض 
اخليمة حملة اإر�شادية ت�شتمر مدة 
�شركات  ا���ش��ت��ه��دف��ت  اأ���ش��ه��ر  ث��الث��ة 
قيد  املنازل  وم�شتخدمي  املقاولت 
توعيتهم  اإىل  وت��ه��دف   ، الإن�����ش��اء 
ك��ام��ريات مراقبة  ت��وف��ري  ب��اأه��م��ي��ة 
حفاظا  ال�شم�شية  بالطاقة  تعمل 
الإن�شاء  يف  امل�شتخدمة  امل���واد  على 
وكذلك   ، ال�شرقة  م��ن  التعمري  و 
للم�شتخدمن  مثالية  بيئة  توفري 
ت��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا ك���ل م��ق��وم��ات الأم���ن 
، م��ن خ��الل تزويدهم  وال�����ش��الم��ة 
من  ال��وق��ائ��ي��ة  والأدوات  ب��امل��الب�����ض 
الدكتور  ال��ع��ق��ي��د  وق����ال  امل��خ��اط��ر. 
ال�����ش��ح��ل��دي مدير  را����ش���د حم��م��د 
هذه  اإن   ، املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة 
احلملة التي ت�شتمر ثالثة اأ�شهر و 
كافة  الإن�شاء يف  املنازل قيد  ت�شمل 
اأن��ح��اء راأ�����ض اخل��ي��م��ة ، ت��ه��دف اإىل 
احلفاظ على مواد البناء واملمتلكات 
ال��ع��ام��ة م��ن ال�����ش��رق��ة و الإت����الف ، 
الأمن  عن�شر  اإ���ش��ف��اء  ج��ان��ب  اإىل 
اأثناء  امل�شتخدمن  على  وال�شالمة 
املقاولن  داع��ي��اً   ، مبهامهم  القيام 

على  ال��ت��اأك��ي��د  ع��ر  ثقتهم  لتعزيز 
����ش���رورة اإجن����از امل��ع��ام��الت يف دقة 
و�شرعة وجودة عالية ، م�شدداً على 
اله��ت��م��ام ب��ال��ت��ح��ول ال��ذك��ي الذي 
مبوجبه يحقق طموحاتهم ويخدم 

العمل الأمني بالإمارة .
   كما ا�شتمع �شعادته اإىل اإجراءات 
تاأديتها  يتم  التي  املهام  بع�ض  اآلية 
ب�����ش��ك��ل ي����وم����ي واأب���������رز ه����ا واآخ�����ر 
واملخالفات  احل����وادث  اإح�����ش��ائ��ي��ات 

الأفرع  الأق�شام ومدراء  روؤ�شاء  من 
وال�شباط باملركز .

   وتنقل القائد العام خالل جولته 
واملكاتب  الأق�����ش��ام  ع��ل��ى  التفقدية 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ومركز  امل���رك���ز  وم���راف���ق 
اإ�شعاد املتعاملن ، واطلع على اآلية 
�شري العمل والوقوف على التحديات 
حيث   ، معاجلتها  و�شبل  امل��واج��ه��ة 
حث خاللها املوظفن على �شرورة 
املتعاملن  لكافة  اخلدمات  تقدمي 

ال��ع��ام��ل��ن كافة  ب��ج��ه��ود  ، م�����ش��ي��داً 
ميكن  ما  كل  ببذل  اإياهم  وموجهاً 
يف  وامل���م���ت���ل���ك���ات  الأرواح  حل���م���اي���ة 
الأم��ن وال�شتقرار  الإم��ارة وحفظ 
ع�����ر ال����رتك����ي����ز ع����ل����ى احل����م����الت 
كافة  وتفعيل  والتفتي�شية  التوعية 
مراقبة  �شاأنها  م��ن  التي  الأن��ظ��م��ة 
واإلزامهم  ال��ط��رق  على  املتهورين 
لهم  ، م��ت��م��ن��ي��اً  ب���ال���ق���ي���ادة الآم����ن����ة 

التوفيق .

•• ال�سارقة-الفجر:

بنت  ب����������دور  ال���������ش����ي����خ����ة  اأك������������دت 
اللجنة  رئي�ض  القا�شمي،  �شلطان 
ال�شارقة  مل���ك���ت���ب  ال����ش���ت�������ش���اري���ة 
اختيار  اأن  للكتاب،  عاملية  عا�شمة 
العاملية  العا�شمة  ال�شارقة  اإم���ارة 
للكتاب للعام 2019، جاء تكرمياً 
لل��ت��زام الإم�����ارة ودول����ة الإم����ارات 
العربية املتحدة مب�شروعها الثقايف 
ورعايتها للثقافة واملثقفن العرب 
وع���الق���ات���ه���ا امل��ت��ي��ن��ة م����ع امل���راك���ز 
اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  العاملية،  الثقافية 
ي��ع��د الأرف����ع ثقافياً  ال���ذي  ال��ل��ق��ب 
على م�شتوى العامل، ح�شيلة تعاون  
املوؤ�ش�شات والهيئات  عدد كبري من 
التزمت خالله  ال�شارقة،  اإم��ارة  يف 
احلالة  عن  �شاملة  �شورة  بتقدمي 
الهيئات  اأم����ام  ل���الإم���ارة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

الدولية املعنية. 
تن�شيقي  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ال�شت�شارية  ال���ل���ج���ن���ة  ع���ق���دت���ه 
عاملية  عا�شمة  ال�شارقة  لفعاليات 
بال�شارقة  النور  جزيرة  يف  للكتاب 
النهائية  ال����ش���ت���ع���دادات  مل��ن��اق�����ش��ة 
باختيار  الح����ت����ف����اء  ل���ف���ع���ال���ي���ات 
للكتاب  العاملية  عا�شمة  ال�شارقة 
اليون�شكو،  ق���ب���ل  م����ن   2019
�شل�شلة  تنظيم  الإم����ارة  و�شت�شهد 
الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ن��وع��ي��ة 
 23 م��ن  ت��ب��داأ  مناطقها  جميع  يف 
اأبريل اجلاري وتتوا�شل على مدار 
فئات  خمتلف  مب�شاركة  كامل  عام 

املجتمع من مقيمن وزّوار. 
تراأ�شته  ال���ذي  الج��ت��م��اع  ون��اق�����ض 
�شلطان  ب����ن����ت  ب��������دور  ال�������ش���ي���خ���ة 
ال�����ش��ت��ة التي  امل���ح���اور  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
تنظيمه  يف  امل��ك��ت��ب  م��ن��ه��ا  ي��ن��ط��ل��ق 
واحد،  جمتمع  وه��ي:  للفعاليات، 
واإحياء  ال���ق���راءة،  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  و 
وال�شباب،  والأط�����ف�����ال   ال�������رتاث، 
والتوعية املجتمعية و اأخريا �شناعة 
الن�شر. وجاء اختيار املحاور بهدف 

وخارجها.
وق����ال ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
القا�شمي :” حر�شنا على اأن يكون 
ع���ام ال��ل��ق��ب مب��ث��اب��ة ذاك����رة جميلة 
بفخر  العربية  الأج��ي��ال  تتناقلها 
اأج���ل حتقيق هذه  واع���ت���زاز، وم���ن 
املوؤ�ش�شات  ع�����ش��رات  تعمل  ال��غ��اي��ة، 
بابداع  اخل���راء  وم��ئ��ات  والهيئات 
اإمارة  اأن ترتك  اأجل  متوا�شل من 
على  الوا�شحة  ب�شماتها  ال�شارقة 
ويف  الإن�شانية  الثقافية  �شفحات 
الكتاب  ع���وا����ش���م  م�����ش��رية  ���ش��ج��ل 

العاملية”. 
ال�شيخ  م��ن  ك��ل  الج��ت��م��اع  وح�شر 
القا�شمي  ح���م���ي���د  ب������ن  حم����م����د 
والتنمية  الإح�����ش��اء  دائ����رة  م��دي��ر 
و�شعادة    ، ب��ال�����ش��ارق��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ع���ب���داهلل ال��ع��وي�����ض، رئ��ي�����ض دائ����رة 
ال����ل����واء �شيف  ال���ث���ق���اف���ة، و����ش���ع���ادة 
ال��������زري ال�������ش���ام�������ش���ي، ق����ائ����د ع���ام 
امل�شت�شار  و�شعادة  ال�شارقة،  �شرطة 
الأمن  املهريي،  بطي  بن  �شلطان 
لإمارة  التنفيذي  للمجل�ض  ال��ع��ام 
حبيب  الدكتور  و�شعادة  ال�شارقة، 
كتاب  احت�������اد  رئ���ي�������ض  ال���������ش����اي����غ، 
واأدب�����اء الإم������ارات، و���ش��ع��ادة اأحمد 
هيئة  رئي�ض  العامري،  ركا�ض  بن 
الدكتور  و�شعادة  للكتاب،  ال�شارقة 
ع��ب��دال��ع��زي��ز امل�����ش��ل��م، رئ��ي�����ض معهد 
ال�����ش��ارق��ة ل���ل���رتاث، و���ش��ع��ادة نورة 
التنفيذي  املكتب  رئي�ض  النومان، 
ل�شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد 
ال��ق��ا���ش��م��ي، و���ش��ع��ادة حم��م��د ح�شن 
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر  خ��ل��ف، 
و�شعادة  وال���ت���ل���ف���زي���ون،  ل����الإذاع����ة 
املكتب  مدير  ع��الي،  �شعيد  ط��ارق 

الإعالمي حلكومة ال�شارقة.
كما ح�شر الجتماع �شعادة الدكتور 
ع��ب��دال��رح��م��ن امل��ع��ي��ن��ي، اأم����ن �شر 
جمعية الإمارات للملكية الفكرية، 
املدير  ال���ك���و����ض،  را�����ش����د  و����ش���ع���ادة 
النا�شرين  جل��م��ع��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الإماراتين، و�شعادة �شاحلة غاب�ض 

اجتماعية يف  �شراكة  اأو�شع  حتقيق 
احتفاليات اللقب، وتبني املوؤ�ش�شات 
ل�شيا�شات  املختلفة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
امل�شادر  وتوفري  ال��ق��راءة،  ت�شجيع 
املعرفية لالأطفال اإىل جانب تن�شاأة 
جيل مطلع ومتابع لالنتاج الثقايف 
ودع������م قطاع  وال����ع����امل����ي،  امل���ح���ل���ي 
اإ�شافًة  النا�شرين  وت�شجيع  الن�شر 
لإ�شداراتهم  حا�شنة  ت��وف��ري  اإىل 
اإىل  اأع����م����ال����ه����م  ت���ن���ق���ل  وم���ن�������ش���ة 

العاملية.  
الج����ت����م����اع،  خ������الل  ك��ل��م��ت��ه��ا  ويف 
�شلطان  بنت  ب��دور  ال�شيخة  قالت 
نرى  اأن  ك��ب��ري  القا�شمي:”فخر 
مدينة  اأول  ت�شبح  ال�شارقة  اإم���ارة 
اللقب،  ه��ذا  على  حت�شل  خليجية 
وث��ال��ث م��دي��ن��ة ت��رف��ع ا���ش��م العامل 
العربي عا�شمة للكتاب بعد بريوت 
اأن  لعتزاز  اإن��ه  كما  والإ�شكندرية، 
تن�شم اإىل خارطة الثقافة العاملية 
مع العديد من املدن التي ت�شرفت 
ال�شيخة  واأ���ش��اف��ت  اللقب”.  ب��ه��ذا 
الذي  ال�����ش��ع��ار  القا�شمي:”  ب���دور 
باللقب  ال�����ش��ارق��ة  ل��ف��وز  ات��خ��ذن��اه 
الإم��ارة وتوجهاتها،  يعك�ض فل�شفة 
تفتح  ك��ت��اب��اً..  )اف��ت��ح  ع��ب��ارة  اأن  اإذ 
اأهمية  اإىل  النتباه  تلفت  اأذه��ان��اً(، 
ف���ت���ح ال����ط����ري����ق ل���ل���ج���ي���ل ال����ق����ادم 
واإتاحة الفر�شة له ليتنور ويتعلم، 
واإيجابية  وحمبة  ب�شالم  ويتفاعل 
م�شعل  وليحمل  اأجمع،  العامل  مع 
العامل  ح���ول  وح�����ش��ارت��ن��ا  ثقافتنا 
اأكد  ج��ان��ب��ه  وم���ن  امل�شتقبل”.   يف 
ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي، 
لالإعالم  ال�شارقة  جمل�ض  رئي�ض 
من  ل�شل�شلة  ت�شتعد  الإم������ارة  اأن 
الفعاليات النوعية احتفاًء باللقب، 
الإم��������ارات  دول������ة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة وال����ع����امل على 
موعد مع اأحداث ا�شتثنائية ن�شعى 
من خاللها اإىل حتويل اللقب اإىل 
ان��ط��الق��ة ج��دي��دة نحو امل��زي��د من 
الدولة  داخ���ل  الثقافية  امل��ن��ج��زات 

والإعالمي  الثقايف  املكتب  رئي�شة 
الأ�شرة،  ل�شوؤون  الأع��ل��ى  باملجل�ض 
و�شعادة ندى ع�شكر النقبي، مدير 
عام موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة، 
اليافعي،  عبدالكرمي  منى  و�شعادة 
للخدمات  ال�شارقة  مدينة  مديرة 
كرم،  بن  رمي  و�شعادة  الإن�شانية،  
لالرتقاء  من����اء  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���دي���ر 
باملراأة، وهنادي اليافعي مدير اإدارة 
، و�شامل  �شالمة الطفل بال�شارقة، 
ال�شارقة  مدينة  مدير  �شامل،  عمر 
مدير  بو�شليبي،  واإمي����ان  للن�شر، 
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  يف  امل��ك��ت��ب��ات  اإدارة 
للكتاب، وعدد من ممثلي املوؤ�ش�شات 

والهيئات احلكومية يف ال�شارقة.
اأعلنت  ق��د  ال�شارقة  اإم����ارة  وك��ان��ت 
من  ال�37  ال���دورة  افتتاح  وخ��الل 
للكتاب،  ال��دويل  ال�شارقة  معر�ض 
عا�شمة  باختيارها  احتفالتها  اأن 
عاملية للكتاب لعام 2019، �شتبداأ 
ال��ع��ام اجلاري،  اأب��ري��ل م��ن   23 يف 
 2020 اأب���ري���ل   22 يف  وُت��خ��ت��ت��م 
“افتح  حت���ت ���ش��ع��ار ح��م��ل ع���ن���وان 
يج�ّشد  مبا  اأذهاناً”،  تفتح  كتاباً.. 
ال������دور ال��ك��ب��ري وامل����ح����وري ال���ذي 
املجتمعات،  حياة  يف  الكتاب  يلعبه 
ويوؤكد على املكانة الكبرية واملهمة 
ال�����ش��ارق��ة يف  اإم�����ارة  ال��ت��ي حققتها 
الكتاب حموراً حلياة �شكانها  جعل 
لتحقيق  تنموية  وو�شيلة  وزواره��ا، 
التقارب والتوا�شل احل�شاري بن 
اختيار  وي��اأت��ي  ال��ث��ق��اف��ات.  خمتلف 
الكتاب  لعوا�شم  ال��دول��ي��ة  اللجنة 
“ال�شارقة  اليون�شكو  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
لعام  ل���ل���ك���ت���اب  ع���امل���ي���ة  ع���ا����ش���م���ة 
البارز  لدورها  تقديراً   ،”2019
ثقافة  وت���ع���زي���ز  ال���ك���ت���اب  دع�����م  يف 
امل��ع��رف��ة كخيار  ال���ق���راءة، واإر����ش���اء 
الإن�شانية،  احل�������ش���ارات  ح����وار  يف 
واع���رتاف���اً ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية التي 
ت��ق��وم ب��ه��ا الإم�����ارة يف جم���ال ن�شر 
ثقافة القراءة على امل�شتوى العربي 

والدويل. 

احل���ل الأن�����ش��ب ال���ذي ارت��اأي��ن��اه هو 
تعمل  التي  بالكامريات  ال�شتعانة 
بالطاقة ال�شم�شية والكفيلة باإحكام 

الرقابة و �شبط التجاوزات.
املحور  اأن   ، ال��رائ��د بلهون  واأ���ش��اف 
الثاين من احلملة يخت�ض بتوفري 
تتوفر  للم�شتخدمن  مثالية  بيئة 
ف��ي��ه��ا ك����ل م���ع���اي���ري وا�����ش����رتاط����ات 
الأمن وال�شالمة ، كارتداء املالب�ض 
العّمالية الوقائية مثل قناع الوجه 
وق����ف����ازات ال���ي���د وح������ذاء الأم�������ان ، 

ال��ت��ج��اوب مع  اإىل  وامل�����ش��ت��خ��دم��ن 
واأهدافها  الإر���ش��ادي��ة  احلملة  ه��ذه 
الوقائية. وتف�شياًل ، اأو�شح الرائد 
فريق  رئ��ي�����ض  ب��ل��ه��ون  �شعيد  را���ش��د 
املنازل  اأن   ، املجتمعية  ال���دوري���ات 
ل�شرقة  عر�شة  تكون  الإن�شاء  قيد 
حمتوياتها من مواد البناء ، نتيجة 
غ��ي��اب احل��را���ش��ة وال��رق��اب��ة املرئية 
عنها ، ومبا اأن هذه املواقع ل يتوفر 
فيها التيار الكهربائي بحكم حداثة 
فاإن  بنائها  اكتمال  وع��دم  اإن�شائها 

الواقية  وال���ن���ظ���ارات  وال�������ش���رتات 
حلماية العيون من الغبار والركام 
تاأمن  م���ع   ، ال��غ��ري��ب��ة  والأج�������ش���ام 
اإىل  ، لفتاً  باإحكام  ال��راأ���ض  خ��وذات 
يف  توزيعها  مت  التعليمات  ه��ذه  اأن 
من�شورات  هيئة  على  العمل  مواقع 
م�شورة ومطبوعًة �شرحاً باللغتن 
بالإ�شافة  والإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اأخ��رى كي ت�شل  اآ�شيوية  لغات  اإىل 
الفئات  جميع  اإىل  احلملة  ر�شالة 

امل�شتهدفة.
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اأخبـار الإمـارات
املوارد الب�شرية بدبي تنظم عدة فعاليات �شمن �شهر القراءة

•• دبي-وام:

الب�شرية حلكومة دبي عدة فعاليات  امل��وارد  دائ��رة  نظمت 
اأبرزها  من  للقراءة  الوطني  ال�شهر  يف  م�شاركتها  �شمن 

معر�ض الكتاب وحما�شرة حول الت�شامح الوظيفي.
الدائرة  اأق��ي��م يف مقر  ال���ذي  ال��ك��ت��اب  و���ش��ارك يف معر�ض 
“خري  �شعار:  وحت��ت  دب��ي  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ب��دي��وان 
جلي�ض يف الزمان” عدد من دور الن�شر املحلية من اأبرزها: 
للطباعة  احل��ك��م��ة  ودار  ملهمون  ودار  للن�شر  �شيل  دار 
والن�شر والتي عر�شت اأحدث واأبرز ا�شداراتها من املراجع 
والكتب القيمة واملفيدة اإىل جانب عدد من دوائر حكومة 
دبي مثل دائرة ال�شوؤون ال�شالمية والعمل اخلريي التي 

التي  واملن�شورات  والكتيبات  اإ�شداراتها  من  عدد  عر�شت 
الفال�شي  زاي��د  بن  علي  اهلل  عبد  �شعادة  واأك��د  ت�شدرها. 
مدير عام دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي حر�ض قيادة 
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  برئا�شة �شاحب  الإم��ارات  دول��ة 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” واأخيه �شاحب 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” على 
تر�شيخ ثقافة العلم واملعرفة وا�شتكمال �شل�شلة امل�شروعات 
الثقافية والفكرية واملعرفية التي اأطلقتها دولة الإمارات 
اإن �شهر القراءة يعد فر�شة لتعزيز  منذ تاأ�شي�شها. وقال 
الرتباط بالقراءة باعتبارها اأحد اأهم عنا�شر بناء الفرد 
املجتمع  يف  حياة  اأ�شلوب  “القراءة  لتكون  املعرفة  وتنمية 

�شاحب  مقولة  مع  متا�شيا   ”2026 بحلول  الإماراتي 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
“حفظه اهلل”: �شيبقى مفتاح الزدهار هو العلم و�شيبقى 
ال�شماء  اأول ر�شالة من  القراءة و�شتبقى  العلم هو  مفتاح 
“اقراأ”. وحث �شعادة عبد اهلل علي بن زايد  لالأر�ض هي 
الفال�شي املوظفن على القراءة فهي اأمر بالغ الأهمية يف 

حياة الإن�شان ومفتاح املعرفة وطريق الرقي .
املحا�شر  ت���ن���اول  ال��وظ��ي��ف��ي  ال��ت�����ش��ام��ح  حم���ا����ش���رة  يف  و 
واملدرب املخت�ض بال�شعادة واليجابية فهد هيكالملفاهيم 
والتطبيقات اخلا�شة بالت�شامح الوظيفي واأدوار املوظفن 
ك���ل يف م��وق��ع��ه ورك����ز ع��ل��ى ج���وان���ب ال��ت�����ش��ام��ح الوظيفي 

واأهميته كعادة اإيجابية يف بيئة العمل.

تراأ�شت وفد املجل�ص الوطني الحتادي يف زيارة ر�شمية اإىل اململكة املغربية

اأمل القبي�شي: نحر�س على تعزيز الدور الربملاين يف تطوير العالقات الأخوية الرا�شخة بني الإمارات واملغرب

املغربية  واململكة  الإم����ارات  دول��ة 
ال�شبل  ملناق�شة  ومن���اء،  تقدم  م��ن 
العالقات  ب��ه��ذه  بالدفع  الكفيلة 
اإىل اآفاق اأرحب، يف ظل ما ت�شهده 
اأحداث  من  والعامل  املنطقة  دول 
الفاعل  العمل  تتطلب  وت��ط��ورات 
على كافة ال�شعد وا�شتثمار الدور 

املهم للرملانات يف هذه املجالت.
الزيارة  ان  ايل  معاليها  واأك����دت 
الأخوية  العالقات  اإط��ار  يف  تاأتي 
املتينة بن دولة المارات واململكة 
املغربية، حيث تهدف الزيارة اىل 
تعزيز وتر�شيخ العالقات الأخوية 
م�شرية  ال�شقيقن،  البلدين  بن 
املغربية  اململكة  ان  ايل  معاليها 
كما  للدولة،  ا�شرتاتيجي  �شريك 
ان املغرب من الدول ذات الأولوية 
الوطني  املجل�ض  ا�شرتاتيجية  يف 
الحت�����������ادي ل���ت���وط���ي���د ع����الق����ات 
وتبادل  معها  وال��ت��ع��اون  التفاهم 
الروؤى  وتن�شيق  ال��ن��ظ��ر،  وج��ه��ات 
واملواقف امل�شرتكة حيال الق�شايا 
ذات الهتمام امل�شرتك والنطالق 
لأفاق  والتفاهم  ال��ت��ع��اون  ب��اأوج��ه 
املجل�ض  اأن  على  و���ش��ددت  اأو���ش��ع. 

وعائ�شة �شامل بن �شمنوه وحممد 
اأح���م���د ال��ي��م��اح��ي  ون��اع��م��ة عبد 
ن�شال  وال��دك��ت��ورة  ال�شرهان،  اهلل 
حممد الطنيجي وحمد عبد اهلل 
بن غليطه الغفلي،  و�شعادة اأحمد 
العام  ال��ظ��اه��ري الأم�����ن  ���ش��ب��ي��ب 

للمجل�ض.
و�شتعقد معايل الدكتورة القبي�شي 
احلبيب  م���ع���ايل  م����ع  م���ب���اح���ث���ات 
النواب  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  امل���ال���ك���ي 
بن�شما�ض  حكيم  وم��ع��ايل  املغربي 
رئي�ض جمل�ض امل�شت�شارين و�شيتم 
تفاهم  ت����ع����اون  م����ذك����رة  ت���وق���ي���ع 
ب��ن امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي الحت����ادي 

وجمل�ض النواب املغربي.
كما �شتعقد معايل رئي�شة املجل�ض 
والوفد املرافق لها لقاءات مع عدد 
امل�شاركن  ال��رمل��ان��ات  م��ن روؤ���ش��اء 
يف اأع��م��ال ال���دورة ال��راب��ع��ة ع�شرة 
مل����وؤمت����ر احت������اد جم���ال�������ض ال�����دول 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  يف  الأع���������ش����اء 

الإ�شالمي.
القبي�شي  الدكتورة  واأكدت معايل 
اأه��م��ي��ة ه����ذه ال����زي����ارة يف ظ���ل ما 
ت�����ش��ه��ده ال���ع���الق���ات ال��ق��وي��ة بن 

ا�شرتاتيجية  اأول  و����ش���ع  ال�����ذي 
لتحقيق  تاأ�شي�شه  م��ن��ذ  ب��رمل��ان��ي��ة 
روؤية وطموحات قيادتنا الر�شيدة 
و�شعب الإم��ارات، وليكون جمل�شا 
اهتمامات  م��ع  ومتفاعال  ف��اع��ال 
وتطلعات �شعب الإمارات، يحر�ض 
الدولة  ت���وج���ه���ات  م���واك���ب���ة  ع��ل��ى 
خالل  م��ن  اخل��ارج��ي��ة  و�شيا�شتها 
الرملانية،  الدبلوما�شية  تفعيل 
ال�����ش��ام��ل��ة التي  ال��ن��ه�����ش��ة  يف ظ���ل 
ت�شهدها الدولة والتي اأ�شهمت يف 
لالتزان  كنموذج  مكانتها  تر�شيخ 
وعن�شرا  واحل��ك��م��ة  والع����ت����دال 
حتقيق  م����ع����ادل����ة  يف  اأ�����ش����ا�����ش����ي����ا 
على  والأم��ن  وال�شالم  ال�شتقرار 
والعاملي،  الإق��ل��ي��م��ي  امل�����ش��ت��وي��ن 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ب���ق���ي���ادة  وذل������ك 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 

رئي�ض الدولة »حفظه اهلل«.
القبي�شي  الدكتورة  واأكدت معايل 
ن�شاط  ت��ف��ع��ي��ل  ع���ل���ى  احل����ر�����ض 
امل���ج���ل�������ض ال����وط����ن����ي الحت���������ادي 
وم�شاركاته  وزي����ارات����ه  ال�������دوؤوب 
النه�شة  يف  للم�شاهمة  اخلارجية 
الدولة،  ت�شهدها  ال��ت��ي  ال�شاملة 

•• الرباط -الفجر:

و���ش��ل��ت م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
الوطني  املجل�ض  رئي�شة  القبي�شي 
الحت��ادي على راأ���ض وفد املجل�ض 
اململكة  اإىل  ر�شمية  زي��ارة عمل  يف 
ال�شقيقة، جتري خاللها  املغربية 
امل�شوؤولن  ك���ب���ار  م���ع  م��ب��اح��ث��ات 
ورئ����ي���������ش����ي جم���ل�������ش���ي ال�����ن�����واب 
وامل�شت�شارين باململكة بهدف تعزيز 
العالقات الرملانية امل�شرتكة، مبا 
ي���واك���ب ال��ت��ط��ور امل��ت��ن��ام��ي الذي 
ت�����ش��ه��ده ال��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة بن 
دولة الإمارات واململكة املغربية يف 

جميع املجالت.
اأمل  الدكتورة  كما ترتاأ�ض معايل 
املجل�ض  رئي�شة  القبي�شي  عبداهلل 
املجل�ض  وف��د  الحت���ادي،  الوطني 
الرابعة  الدورة  اأعمال  امل�شارك يف 
جمال�ض  احت������اد  مل����وؤمت����ر  ع�������ش���رة 
الدول الأع�شاء يف منظمة التعاون 
الإ�شالمي، التي �شتعقد يف مدينة 
خالل  املغربية  باململكة  ال��رب��اط 
الفرتة11-14 مار�ض 2019م.
وكان يف ا�شتقبال معايل الدكتورة 
املجل�ض لدي  القبي�شي ووفد  اأمل 
الدويل  ال��رب��اط  مطار  و�شولهم 
رئي�ض  امل���ال���ك���ي  احل��ب��ي��ب  م���ع���ايل 
ومعايل  امل��غ��رب��ي  ال��ن��واب  جمل�ض 
الدولة  �شفري  الكعبي  �شامل  علي 

لدي اململكة املغربية ال�شقيقة.
الوطني  امل��ج��ل�����ض  وف�����د  وي�������ش���م 
كل  �شعادة  ع�شويته  يف  الحت��ادي 
من: حممد بن كردو�ض العامري 
ومطر  امل��زروع��ي  �شهيل  وخليفة 
مبارك  و���ش��ال��ح  ال�شام�شي  حمد 
النعيمي  يو�شف  واأحمد  العامري 
الفال�شي  زاي����د  ب��ن  ع��ل��ي  وخ��ال��د 
وجا�شم  احلمودي  حممد  واأحمد 
و���ش��ع��ي��د �شالح  ال��ن��ق��ب��ي  ع��ب��د اهلل 
ال��رم��ي��ث��ي وع��ائ�����ش��ة را���ش��د ليتيم  

وم�����واك�����ب�����ة ت����وج����ه����ات ال�����دول�����ة 
م�شيفة  تتبناها،  التي  والق�شايا 
اأنه وبهدف حتقيق اأف�شل النتائج 
حر�شنا على اأن يكون لكل فعالية 
برملانية اأهداف واأغرا�ض وا�شحة 
والتفاعل  وحمددة يتم حتقيقها، 
امل���درو����ض وامل��خ��ط��ط م��ع خمتلف 
املدرجة  وامل��و���ش��وع��ات  ال��ق�����ش��اي��ا 
على اجندتها، مبا يحقق ال�شمعة 
الطيبة التي حققتها الدولة على 
مع  اخل��ارج��ي��ة  ع��الق��ات��ه��ا  �شعيد 

دول العامل كافة.
اإن  املجل�ض  رئي�ض  معايل  وق��ال��ت 
الزيارة تهدف اإىل تعزيز التعاون 
م�شتوى  على  امل�شرتك  ال��رمل��اين 
والت�شريعي  ال����رمل����اين  ال���ع���م���ل 
واملحافل  املنتديات  يف  والتن�شيق 
الرملاين  الدولية خا�شة الحتاد 
ال���������دويل، وال����ت����اأك����ي����د ع���ل���ى دور 
الإرهاب  مكافحة  يف  الرملانين 
وال���ت���ط���رف ال������ذي ي���ه���دد الم����ن 
وال�شلم الدولين، وتعزيز التعاون 
والت�شاور  امل����ج����الت  ج��م��ي��ع  يف 
الدولية  الق�شايا  والتن�شيق حول 
ف�شال  امل�����ش��رتك،  اله��ت��م��ام  ذات 
ع���ن ت���ن���اول م���ا ح��ق��ق��ت��ه ال���دول���ة 
الدولية،  امل��وؤ���ش��رات  ت��ق��دم يف  م��ن 
والإن�شانية  الإمنائية  وامل�شاعدات 
جانب  اإىل  ووقفها  تقدمها  التي 
الالجئن وتقدمي خمتلف الدعم 

لهم يف خمتلف دول العامل.
اأمل  الدكتورة  كما ترتاأ�ض معايل 
املجل�ض  رئي�شة  القبي�شي  عبداهلل 
املجل�ض  وف��د  الحت���ادي،  الوطني 
الرابعة  الدورة  اأعمال  امل�شارك يف 
جمال�ض  احت������اد  مل����وؤمت����ر  ع�������ش���رة 
منظمة  يف  الأع�����������ش�����اء  ال���������دول 
�شتعقد  التي  الإ�شالمي،  التعاون 
–اململكة  ال�����رب�����اط  م���دي���ن���ة  يف 
الفرتة14-11  خ��الل  املغربية 

مار�ض 2019م، .

�شينتخب  الأعمال  وح�شب جدول 
املكتب،  ه��ي��ئ��ة  اأع�������ش���اء  امل����وؤمت����ر 
اأع��م��ال وبرنامج  واع��ت��م��اد ج��دول 
ع�شر،  ال����راب����ع����ة  ال���������دورة  ع���م���ل 
العام،  ويطلع على تقرير الأم��ن 
روؤ�شاء  ك��ل��م��ات  اإل��ق��اء  ع��ن  ف�شال 
الدورة  تقرير  واع��ت��م��اد  ال��وف��ود، 
احلادية والع�شرين للجنة العامة 
لالحتاد، ودرا�شة واعتماد التقارير 
املقدمة  ال����ق����رارات  وم�����ش��روع��ات 
الدائمة  املتخ�ش�شة  اللجان  م��ن 
ال�شيا�شية  ب���ال�������ش���وؤون  امل��ع��ن��ي��ة: 
وال�شوؤون  اخلارجية،  والعالقات 
والثقافية  والبيئية  القت�شادية 
احل�شارات  وح�����وار  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
الإن�شان واملراأة  والأدي��ان، وحقوق 

والأ�شرة.
اللجان  ت��ع��ق��د  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
التالية  ال���دائ���م���ة  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
لرفع  مت���ه���ي���ده���ا  اج���ت���م���اع���ات���ه���ا 
تقاريرها اإىل املوؤمتر وهي: جلنة 
والعالقات  ال�شيا�شية  ال�����ش��وؤون 
اخلارجية، وجلنة الدائمة حلقوق 
الإن�شان واملراأة والأ�شرة، واللجنة 
الثقافية  ل���ل�������ش���وؤون  ال����دائ����م����ة 
احل�شارات  وح�����وار  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
الدائمة  وال���ل���ج���ن���ة  والأدي������������ان، 
والبيئية،  الق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
ت�شاورين  اجتماعن  عن  ف�شال 
للمجموعة الأفريقية واملجموعة 
اللجان  �شتعقد  كما  الآ���ش��ي��وي��ة.  
اجتماعاتها  ل���الحت���اد  ال��ت��اب��ع��ة 
وهي: الجتماع احلادي والأربعن 
ل��ل��ج��ن��ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة، وال��������دورة 
ال���ث���ام���ن���ة مل�����وؤمت�����ر ال���رمل���ان���ي���ات 
التا�شع  والج���ت���م���اع  امل�����ش��ل��م��ات، 
ل��ل��ج��ن��ة ف�����ش��ل��ط��ن، والج���ت���م���اع 
العامن  الأم��ن��اء  جلمعية  الثاين 
الحتاد،  يف  الأع�����ش��اء  للمجال�ض 
للمجموعة  الت�شاوري  والجتماع 

العربية.

جلنة بالوطني الحتادي توا�شل مناق�شة مو�شوع �شيا�شة جمموعة بريد الإمارات
•• دبي -وام:

ملناق�شة  امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  وا���ش��ل��ت 
بريد  جمموعة  “�شيا�شة  مو�شوع 
الوطني  املجل�ض  يف  الإمارات” 
املو�شوع  م��ن��اق�����ش��ة  الحت����������ادي، 
الأمانة  مقر  يف  اجتماعها  خ��الل 
العامة بدبي، برئا�شة �شعادة حمد 

اأحمد الرحومي رئي�ض للجنة.
وتناق�ض اللجنة مو�شوع “�شيا�شة 
�شمن  الإمارات”  بريد  جمموعة 
�شيا�شة  ه�������ي:  حم��������اور  ث����الث����ة 
الب�شرية،  امل��وارد  واإدارة  التوطن 
وج�������������ودة اخل��������دم��������ات امل����ق����دم����ة 
يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  واإدارة  ل��ل��ج��م��ه��ور، 

املجموعة.
وتتكون اللجنة من �شعادة كل من 
ال��ن��ع��ي��م��ي مقرر  ي��و���ش��ف  اأح���م���د   :
ال���ل���ج���ن���ة، وخ���ل���ف���ان ع����ب����داهلل بن 
يوخة، وحممد علي �شيف الكتبي، 
احلمودي،  مبارك  حممد  واأحمد 

حيث  الحت���ادي،  الب�شرية  امل���وارد 
الت�شاوؤلت  م��ن  ال��ع��دي��د  ط��رح  مت 
خالل الجتماعات تتعلق مبحاور 

املو�شوع.
واأ�شار �شعادته اإىل اأن اللجنة �شوف 
تعقد �شمن خطة عملها اجتماعاً 
مع ممثلي ديوان املحا�شبة لعر�ض 
املزيد من ال�شتف�شارات واملعلومات، 
ممثلي  م��ع  الج��ت��م��اع  �شيتم  ك��م��ا 
لطرح  الإم����ارات،  بريد  جمموعة 
بع�ض ال�شتف�شارات والنتائج التي 
خالل  م��ن  اللجنة  اإليها  تو�شلت 
لها  ال���واردة  واملعلومات  التقارير 

خالل اجتماعاتها ال�شابقة.
واأ�شار �شعادته اإىل اأن خطة اللجنة 
ملناق�شة مو�شوع �شيا�شة جمموعة 
�شيت�شمن الطالع  الإم���ارات  ب��رد 
ع���ل���ى ال����ع����دي����د م�����ن ال����درا�����ش����ات 
ع��دة مع  ل��ق��اءات  البحثية، وع��ق��د 
جهات معنية باملو�شوع، بالإ�شافة 
اإىل اجراء زيارة ميدانية ملجموعة 

و�شامل عبداهلل ال�شام�شي. وح�شر 
العامة  الأم����ان����ة  م���ن  الج���ت���م���اع 
للمجل�ض الوطني الحتادي �شعادة 
الزعابي  حم��م��د  ج��اب��ر  ال��دك��ت��ور 
للت�شريع  امل�����ش��اع��د  ال��ع��ام  الأم����ن 

والرقابة.
وق���ال ���ش��ع��ادة حمد ال��رح��وم��ي اإن 
املو�شوع  مناق�شة  توا�شل  اللجنة 
حيث  اللجنة،  عمل  خطة  �شمن 
من  ال��ع��دي��د  على  اللجنة  اطلعت 
اعدادها  مت  التي  الفنية  الأوراق 
العامة للمجل�ض  من قبل الأمانة 
الوطني الحتادي، كما مت مناق�شة 
عليها  ح�����ش��ل��ت  ال���ت���ي  امل��ع��ل��وم��ات 
اللجنة خالل اجتماعاتها ال�شابقة 
م����ع مم��ث��ل��ي ال���ه���ي���ئ���ة الحت����ادي����ة 
احلكومية،  ال��ب�����ش��ري��ة  ل���ل���م���وارد 
حيث ا�شتف�شرت اللجنة عن بع�ض 
اجل���وان���ب ال��ق��ان��ون��ي��ة والإداري�������ة 
جمموعة  لرت�����ب�����اط  ب���ال���ن�������ش���ب���ة 
قانون  بتطبيق  الإم�������ارات  ب��ري��د 

ب���ري���د الإم����������ارات ل����الط����الع عن 
عمل  وطبيعة  م�شرية  على  ق��رب 
والتطورات  ال���دول���ة  يف  ال���ري���د 
والتحديات  امل��ق��دم��ة،  واخل��دم��ات 
التي تواجهها يف تطوير وحت�شن 

الريد والإجنازات املحققة.
ونوه �شعادته اإىل اأن اللجنة ت�شعى 
اىل تطوير عمل الريد يف الدولة 
ملا لهذا القطاع من اأهمية كبرية يف 
للدولة، حيث  القت�شادية  الدورة 
تتوافر فيه ج��ودة عاملية  اأن  يجب 
التطورات  ت��واك��ب  اخل��دم��ات  م��ن 
يف  ال��دول��ة  ت�شهدها  التي  الكبرية 

العديد من القطاعات.
املو�شوع  اأه��م��ي��ة  ���ش��ع��ادت��ه  واأك������د 
الإمارات”  بريد  “جمموعة  كون 
متميز  ج����غ����رايف  ت����وزي����ع  ل���دي���ه���ا 
ومنت�شر يف جميع مناطق الدولة، 
من  ال�شتفادة  اإمكانية  يتيح  مب��ا 
لديها  تتوفر  ال��ت��ي  العمل  ف��ر���ض 
املختلفة،  الإم��ارات  للمواطنن يف 

التوطن  ع��م��ل��ي��ة  ي�����ش��اه��م يف  مب���ا 
ومت��ك��ن امل��واط��ن��ن خ�����ش��و���ش��ا يف 
والإ�شرافية،  القيادية  ال��وظ��ائ��ف 
تعد  ال��ت��وط��ن  ع��م��ل��ي��ة  اإن  وق�����ال 
لهذا  اللجنة  نقا�شات  يف  اأول��وي��ة 

املو�شوع العام.
الحتادي  الوطني  املجل�ض  وواف��ق 
وفقا  ال��ل��ج��ن��ة،  ه���ذه  ت�شكيل  ع��ل��ى 
الالئحة  م����ن   ”49“ ل���ل���م���ادة 

الداخلية للمجل�ض، .

 

 بادرت دولة الإمارات العربية املتحدة بو�شم عام 2019 بعام الت�شامح 
امل�شتوى  على  احل��ي��اة   مناحي  �شتى  يف  الثقافة  ه��ذه  ن�شر  م�شتهدفة 
مل  حيث  اأي�شاً،  والعاملي  الإقليمي  امل�شتوىين  اإىل  بالإ�شافة  املحلي 
الثقافات  من  مزيٍج  على  والنفتاح  الت�شامح  اأن  يف  �شك  يعدهنالك 
امل�شهد  على  ُي�شفي  العامل  يف  عديدة  مناطق  من  واملختلفة  املتنوعة 
الثقايف الكثري من العمق والتنوع وُيعطيه �شفة العاملية بحيث يجمع 
اإذا كان هذا التنوع مبنياً  من ثقافة كل دولة �شيئاً مميزاً، وخ�شو�شاً 
العمق  وذات  واملفيدة  الراقية  الثقافات  ت�شتقي من  اأ�ش�ٍض متينة  على 
مهاراٍت  ي�شم  متجان�شاً  خليطاً  منها  وجتعل  والإن�شاين،  احل�شاري 
كثرية قادمة من خمتلف املجتمعات حول العامل، وُيعطي مزيداً من 
لالأفراد  ُيعطي  فعندما  احلياة،  تنوع  من  ويزيد  ل��الأف��راد،  اخليارات 
حرية التعبري عن اأفكارهم ون�شر ثقافاتهم وتبادل اآرائهم مع غريهم 
اأو  القت�شادية  اأو  الأدبية  اأو  ال�شيا�شية  الآراء  �شواء  الأ�شخا�ض،  من 
الفنية اأو الدينية اأو غريها فاإن ذلك ُيري من وجهات النظر وُي�شكل 
الدميقراطية  حتقيق  يف  ُي�شاهم  كما  مفيد،  هو  ما  كل  لتبادل  ب��وؤرة 
الإب����داع يف خمتلف  م��ن  وي��زي��د  التوا�شل  و�شائل  ع��ر  راق��ي��ة  ب�شورة 
جمالت احلياة. تعتر املجتمعات املت�شاحمة واملنفتحة واملتنوعة بيئات 
ف�شلى للنمو التجاري والنمو القت�شادي فامل�شاواة يف احلقوق لي�شت 
جمرد واجب اأخالقي وح�شب بل لها اآثار واأبعاد اقت�شادية اأي�شاً، ولقد 
اإع��داد تقارير  تو�شح  العاملية موؤخرا على  املعاهد  عكفت العديد من 
والنمو  بيئات لالزدهار  اأف�شل  هي  ووتنوعاً  انفتاحا  الأك��ر  املدن  اأن 
مبزيد  املجتمع  من  املختلفة  الفئات  دم��ج  يرتبط  حيث  القت�شادي 
اأكد على ذلك تقرير  اأقوى وقد  التناف�شية ونتائج مالية  القدرة  من 
التناف�شية ال�شادر عن املنتدى القت�شادي العاملي يف الفرتة 2017-

املحلي  ناجتها  اأغلب  اإنتاج  فيها  يتم  التي  القت�شادات  ففي   .2018
الإجمايل يف املدن واملناطق احل�شرية تخ�شر هذه القت�شادات مكا�شب 
اأكرت�شاحماً  ا�شرتاتيجيات  تنفيذ  ع��دم  ب�شبب  �شائعة  اقت�شادية 
املتطورة  الق��ت�����ش��ادات  ب��ن  ه��ذه اخل�����ش��ارة  ن�شب  وان��ف��ت��اح��اً، وتختلف 
وح�شب  العامل  اقت�شادات  وباقي  والأورب��ي  الأمريكي  القت�شاد  مثل 
بن�شب  النا�شئة  القت�شادات  ذات  الدول  تخ�شر  انفتاحها، حيث  درجة 
ال��دول املتقدمة كون هذه الأخ��رية قطعت �شوطاً كبريا يف  اأك��ر من 
جمال دمج جميع فئات املجتمع املختلفةواحتوائها من خالل تنفيذ 
على  القدرة  اأن  فيه  �شك  ل  ومم��ا  و�شمولية.  ت�شاحما  اأك��ر  �شيا�شات 
للتناف�شية  الرئي�ض  املحرك  موؤخراً  اأ�شبحت  البتكار  وحتفيز  رعاية 
على  املختلفة  املجتماعات  ق��درة  وعملت  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  يف 
القت�شاد  يف  تعزيزمكانتها  على  التكنولوجي  التغري  وت��رية  مواكبة 
العاملي، وقد اأظهرت العديد من املوؤ�شرات القت�شادية العاملية ارتباًطا 
مبا�شًرا بن ال�شرتاتيجيات املت�شمنة الت�شامح والنفتاح وبن تطور 
اإمكانات البتكار، فاملدن التي حتولت يف ال�شنوات الأخرية اإىل النفتاح 
وال�شمولية من خالل دمج الفئات من الثقافات املختلفة كعامل دافع 
املكا�شب على م�شتوى البتكار  التغيري حققت العديد من  اإح��داث  يف 

وخا�شة يف جمال الأعمال.
هذا الدمح للفئات املختلفة من الب�شر ميكن حتقيقة من خالل بيئة 
اأعمال اأكر عوملة وانفتاحاً حيث يطراأ التوا�شل املهني بن الثقافات 
املختلفة فيما بينها من خالل ال�شركات املتعددة اجلن�شيات وعمليات 
يدركون  ال�شركات  فمدراء  ال�شركات،  داخ��ل   املختلفة  للفئات  الدمج 
بهدف  الثقافات  اختالف  عوامل  مراعاة  اإىل  املتزايدة  احلاجة  اليوم 
حت�شن اأداء ال�شركات، وتتباين هذه املراعاة من حيث اعتماد مواقف 
املوظفن  اأع��راق  على خ�شو�شية  التاأكيد  اإىل  ثقافياً  مهنية حمايدة 
املتخلفة وثقافتهم اخلا�شة، بحيث ت�شعى ال�شركة اإىل �شمان اإح�شا�ض 
امل��وظ��ف��ن ب��ت��ق��دي��ر زم��الئ��ه��م واح��رتام��ه��م ل��ه��م الأم����ر ال���ذي ين�شئ 
منظمات اأكر تكاماًل عر توحيد املهن  املختلفة وامل�شتويات الإدارية 
الدرا�شات  من  للعديد  هدفاً  اأ�شبح  الثقايف  التنوع  اأن  كما  الهرمية. 
ال�شلة بن  بقيا�ض  التي ت�شطلع  والأعمال  ال�شركات  ب��اإدارة  اخلا�شة 
التنوع والأداء يف ال�شوق الذي تتزايد فيه املناف�شة ب�شكل كبري حيث 
اأكدت العديد من هذه الدرا�شات على وجود �شلة اإيجابية بن التنوع 
هذه  تعمل  حيث  ال�شركات  يف  والقت�شادي  امل��ايل  والأداء  والن��ف��ت��اح 
والذي  الثقايف  بالذكاء  عليه  يطلق  اأ�شبح  ملا  الرتويج  على  ال�شركات 
ثقافات  تنوع  م��ن  تتاأتى  وف��وائ��د  اإم��ك��ان��ات  م��ن  م��ا يحتمل  يركز على 
النجاح  من  مزيد  وحتقيق  والبتكار  الأب���داع  زي��ادة  بهدف  املوظفن 
متباينة  لفئات  الت�شويق  يف  وخا�شة  لل�شركة  املختلفة  العمليات  يف 
القدرة  حيث  م��ن  وك��ذل��ك  املختلفة،  الثقافات  ذوي  امل�شتهلكن  م��ن 
لل�شركات  الدولية  ال�شفة  ت��زاي��د  م��ع  ال�شاملة  ال��ق��رارات  �شنع  على 
وتعر�شها ملختلف البيئات، واختيار املوظفن وتدريبهم بقدر اأكر من 
الت�شال بن هياكل  واإن�شاء هياكل للحوكمة وتقييم قنوات  العناية، 

وخمططات ثقافات ال�شركة املختلفة. 
 عا�شم بني فار�ص
باحث اقت�شادي اأول – غرفة جتارة راأ�ص اخليمة

الت�شامح من 
منظور اقت�شادي

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم 2019/449 تنفيذ جتاري
املنفذ �شدهما/1-اياد حممود �شاكر عوده 2-�شي بي اي انرتنا�شيونال  اىل 
للتجارة  - �ض ذ م م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/احمد طه 
حممد ابو زيد وميثله/ابراهيم مو�شى علي مراد البلو�شي - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكما بالت�شامن والتكافل بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )84762( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/2339  ا�شتئناف عمايل 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ز جمهول  امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/1-ادف��ان�����ش��د ف��ي��ج��ن  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف /حم��م��د ���ش��امل ام���ن ���ش��امل  قد 
عمايل   2018/813 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  القرار/احلكم  ا�شتاأنف 
املوافق  الثنن  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت   2018/9/3 بتاريخ  جزئي 
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  10.00���ش��ب��اح��ا   ال�شاعة   2019/4/15
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

ال�شرطة بدبي جل�شة حوارية  امل�شتقبل ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع جمل�ض مديري مراكز  ا�شت�شراف  نظم مركز 
بعنوان: “ ا�شت�شراف مراكز ال�شرطة .. نحو جمتمع ذكي واآمن “ يف مركز �شرطة الر�شاء بهدف مناق�شة اأهم التحديات 
امل�شتقبلية التي ميكن اأن تواجه مراكز ال�شرطة ودور مركز ال�شرطة الذكي يف امل�شتقبل. تراأ�ض اجلل�شة العميد الدكتور 
عبد اهلل عبد الرحمن يو�شف بن �شلطان مدير مركز ا�شت�شراف امل�شتقبل ودعم اتخاذ القرار بح�شور العميد عبد الرحيم 
الإدارات  وممثلي  املراكز  ومديري  الر�شاء  �شرطة  مركز  مدير  ال�شرطة  مراكز  مديري  جمل�ض  رئي�ض  �شفيع  حممد 
الرحمن  عبد  اهلل  الدكتور عبد  العميد  واأو�شح  القطاعات.  ال�شباط من خمتلف  وعدد من  ال�شرطة  ومراكز  العامة 
يو�شف اأن اجلل�شة احلوارية ت�شمنت تطورات مركز ال�شرطة الذكي ودوره يف امل�شتقبل وتوليد الأفكار وتر�شيخ ثقافة 
الفكر النقدي والفكر الواقعي والفكر الإبداعي والفكر املو�شوعي للخروج مببادرات ا�شت�شرافية تتوافق مع توجهات 
احلكومة وم�شتقبل �شرطة دبي م�شريا اىل ان القيادة العامة ل�شرطة دبي ت�شعى لتوفري بيئة امنة من خالل ا�شتقطاب 

التكنولوجيا وبرامج الذكاء ال�شطناعي، مما يحتم علينا تطوير مهارتنا وحتديد التخ�ش�شات امل�شتقبلية.

الإح�شان اخلريية تو�شع خدماتها 
•• راأ�ص اخليمة-وام:

والأ�شر  للمحتاجن  املقدمة  خدماتها  اخلريية  الإح�شان  جمعية  و�شعت 
عبدالعزيز  الدكتور  ال�شيخ  وافتتح  م�شايف،  منطقة  يف  القاطنن  املتعففة 
بن علي النعيمي الرئي�ض التنفيذي للجمعية مكتبا متثيليا لهذا الغر�ض 
لتو�شيع العمل الإن�شاين واخلدمة املجتمعية التي ت�شعى “الإح�شان” اإىل 
حتقيق اأهدافها ال�شرتاتيجية لتغطي جمالت العمل اخلريي والإن�شاين 

يف �شتى مناطق ومدن الدولة .
املتعففة  والأ���ش��ر  للمحتاجن  خدماته  م�شايف  يف  اجلمعية  مكتب  ويقدم 
القاطنن يف اإمارة راأ�ض اخليمة من املواطنن واملقيمن والفئات امل�شتهدفة 
لن�شر قيم املحبة والت�شامح والتكافل الإن�شاين كما يتم من خالله ا�شتقبال 

الترعات وتوزيعها على م�شتحقيها .

ا�شت�شراف م�شتقبل مركز ال�شرطة الذكي بدبي

منتدى الت�شال احلكومي يد�شن اأكرب قاعدة معلوماتية خلدمة الطلبة والباحثني

اإنفاذ  اأج��ه��زة  وظ��ائ��ف  م�شتقبل 
ال��ق��ان��ون » ي��ق��دم��ه ال���رائ���د اأن���ور 
النمر من القيادة العامة ل�شرطة 
من  جمموعة  تعر�ض  فيما  دب��ي 
م�شاريع  اجل���ام���ع���ي���ن  ال��ط��ل��ب��ة 
بالت�شال  امل��رت��ب��ط��ة  ت��خ��رج��ه��م 
ال�شارقة  جامعات  من  احلكومي 

والقا�شمية وعجمان.
املغفور  ق�شة  الطلبة  و�شيعر�ض 
ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
نهيان » طيب اهلل ثراه » موؤ�ش�ض 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف 

الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  ���ش��ب��ك��ات 
اجلمهور  اجت���اه���ات  ت�����ش��ك��ي��ل  يف 
ن���ح���و ق����ط����اع ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ع���ايل 
والتعلم الذكي يف القرن احلادي 
وال��ع�����ش��ري��ن ودرا����ش���ة ح��ال��ة حول 
املوؤ�ش�شي بحكومة  واقع الت�شال 
تكنولوجيا  ظ����ل  يف  ال�������ش���ارق���ة 
من�شة   « و���ش��ت��خ��ت��ت��م  الت�������ش���ال. 
باحثون » فعاليات يومها الأول يف 
املنتدى بعر�ض عدد من م�شاريع 
تخرج برامج الدبلوم حيث �شيتم 
اإب���������راز جت���رب���ة امل����رك����ز ال�����دويل 

تعزيز القيم ال�شلوكية الإيجابية 
يف  احل���ك���وم���ي  الت���������ش����ال  ودور 
اجلمهور  م���ع  ال��ت��ف��اع��ل  حت��ق��ي��ق 
وكذلك قيم الت�شامح يف ح�شابات 
التوا�شل الجتماعي للموؤ�ش�شات 

احلكومية الإماراتية.
و�شمن املن�شة �شتعر�ض موظفات 
الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  يف 
بال�شارقة ودائرة الأ�شغال العامة 
برنامج » طفلي مبدع » ومبادرة » 
عمرناها » �شمن الركن املخ�ش�ض 

مل�شاريع تخرج طلبة الدبلوم.

ال�شارقة  ج��ام��ع��ات  يف  ال��ط��ال��ب��ات 
ثالثة  وعجمان  بدبي  والكندية 
املرتبطة  ال��ت��خ��رج  م�����ش��اري��ع  م��ن 

بالت�شال احلكومي.
الطالبات  م�����ش��ارك��ات  و���ش��رتك��ز 
التنمر  م��ك��اف��ح��ة  ق�����ش��اي��ا  ع��ل��ى 
لالبتكار  ال��ذه��ن��ي��ة  واخل��ري��ط��ة 
للم�شتهلك  ال��ذك��ي��ة  واحل���م���اي���ة 
اأ���ش��ات��ذة من  ث��الث��ة  �شيقدم  ك��م��ا 
وجامعة  ال��ق��ا���ش��م��ي��ة  اجل���ام���ع���ة 
املدينة اجلامعية  وكلية  ال�شارقة 
توظيف  ح��ول  عمل  اأوراق  ث��الث 

عيون التاريخ اإ�شافة اإىل م�شروع 
» ���ش��ف��راء الإب�����داع والإي��ج��اب��ي��ة » 
وم�������ش���روع » من�����اذج امل�����ش��ي��ئ��ة يف 
الت�شامح  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  ن�����ش��ر 
واحل�����وار وال��ت��ع��اي�����ض ال�����ش��ل��م��ي » 
من  اأ���ش��ات��ذة  اأرب��ع��ة  يعر�ض  فيما 
وال�شارقة  ال��ب��ح��ري��ن  ج��ام��ع��ات 
اأوراق  والعلوم احلديثة وعجمان 
ع��م��ل ع���ن دور و���ش��ائ��ل الإع����الم 
الرقمية يف تغيري �شلوك ال�شباب 
وا�شتخدام  ال�������ش���ن  ك���ب���ار  ن���ح���و 
يف  الرقمية  احلكومية  املن�شات 

ل���الت�������ش���ال احل���ك���وم���ي ودائ�������رة 
ودور  بال�شارقة  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة 
بو�شلة  توجيه  يف  اجل��ه��ات  ه��ذه 
الت�شال احلكومي نحو ر�شالتها 
ت���ت���ن���اول هيئة  واأه���داف���ه���ا ف��ي��م��ا 
ال�شارقة لال�شتثمار والتطوير /

غر�ض  يف  الهيئة  ج��ه��ود  ���ش��روق/ 
القراءة بنفو�ض موظفيها.

من�شة   « ب���رن���ام���ج  و���ش��ي��ع��ر���ض 
كتاب  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  » يف  باحثون 
» حتليل ا�شت�شرايف لأهم وظائف 
على  وتاأثريها   2030 امل�شتقبل 

•• ال�سارقة-وام:

ال��دويل لالت�شال  املنتدى  يطلق 
الثامنة  ن�شخته  احلكومي خالل 
و21   20 ي����وم����ي  ت����ق����ام  ال����ت����ي 
اإك�شبو  م��ار���ض اجل���اري يف م��رك��ز 
» التي  ال�شارقة » من�شة باحثون 
املنتدى  يومي  مدى  على  �شتقام 
ومعرفية  اأكادميية  اأن�شطة  تقدم 
ت�شليط  اإىل  مب��ج��م��ل��ه��ا  ت�����ش��ع��ى 
ال�������ش���وء ع��ل��ى جت�����ارب رائ������دة يف 
الت�شال احلكومي للم�شاهمة يف 
وعامليا  واإقليميا  حمليا  تطويره 
دوراته  لتو�شيات  تنفيذا  وذل��ك 
معريف  حمتوى  بتوفري  ال�شابقة 
وقاعدة معلوماتية لكل ما يتعلق 

مبو�شوعات الت�شال احلكومي.
اليوم  خ����الل  امل��ن�����ش��ة  و���ش��ت��ن��ظ��م 
برناجما  امل���ن���ت���دى  م����ن  الأول 
تبداأ  ال��ت��ي  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  ح��اف��ال 
بعر�ض كتاب » الت�شال احلكومي 
من   « ومم����ار�����ش����ات  درا������ش�����ات   ..
ال��دويل لالت�شال  املركز  اإ���ش��دار 
الدكتور  مب�����ش��ارك��ة  احل���ك���وم���ي 
اجلامعة  م�����ن  ع���اي�������ض  حم���م���د 
والدكتور  بال�شارقة  الأم��ري��ك��ي��ة 
اأحمد فاروق من جامعة ال�شارقة 
ف��ي��م��ا ���ش��ت��ع��ر���ض جم��م��وع��ة من 

ر�شالتي  امل���ن�������ش���ة  و����ش���ت���ن���اق�������ض 
حول  الأوىل  تتمحور  ماج�شتري 
الت�شالية  »ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
 : ال�شمعة  اإدارة  يف  امل�شتخدمة 
العامة  القيادة  على  حالة  درا�شة 
ت�شتعر�ض  ب��ي��ن��م��ا  دب���ي  ل�����ش��رط��ة 
الت�شويق  ح��م��الت  »دور  ال��ث��ان��ي��ة 
برت�شيد  التوعية  يف  الجتماعي 
ال���ش��ت��ه��الك: درا���ش��ة ح��ال��ة على 

هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة«.
و�شتختتم املن�شة ح�شورها الأول 
لالت�شال  ال������دويل  امل���ن���ت���دى  يف 
احل�����ك�����وم�����ي ب�����ع�����ر������ض م���ل���ف���ات 
ال��ف��ائ��زي��ن يف ع���دد م��ن ال����دورات 
ال�������ش���اب���ق���ة جل�����ائ�����زة ال�������ش���ارق���ة 
�شيتاح  حيث  احلكومي  لالت�شال 
التعرف  وامل�����ش��ارك��ن  ل��ل��ح�����ش��ور 
ممار�شة  »اأف���������ش����ل  م���ل���ف  ع���ل���ى 
ال����ذي قدمته  ات�����ش��ال ح��ك��وم��ي« 
و«اأف�شل  للكتاب  ال�شارقة  هيئة 
موقع اإلكرتوين حكومي« لدائرة 
بال�شارقة  وامل�����ش��اح��ة  التخطيط 
امل�شوؤولية  يف  ممار�شة  و«اأف�����ش��ل 
»القافلة  مل���ب���ادرة  الج��ت��م��اع��ي��ة« 
ال�������وردي�������ة« و«اأف�����������ش�����ل م����ب����ادرة 
احلكومي«  الت�����ش��ال  يف  �شبابية 
�شامل  خلفان  اأحمد  قدمها  التي 

وفي�شل حممد النقبي.

موؤمتر دويل يف اأبوظبي عن نق�س فيتامني »د«
•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  رعاية  حتت  اأبوظبي  ت�شت�شيف 
وزير الت�شامح ..يومي 14 و 15 مار�ض احلايل« املوؤمتر الدويل ال�شنوي 
لنق�ض فيتامن »د« و�شحة الإن�شان » الذي يعقد يف فندق جمريا يف اأبراج 

الحتاد وتنظمه جمموعة يف بي اإ�ض للرعاية ال�شحية.
لنق�ض  العلمية  والتطورات  الأبحاث  اأح��دث  مناق�شة  اإىل  املوؤمتر  ويهدف 

فيتامن د وتاأثريه على �شحة الإن�شان يف جميع مراحل احلياة.
وامل�شكالت  الأمرا�ض  حول  املحا�شرات  من  جمموعة  الرنامج  ويت�شمن 
ال�شحية املتعلقة بنق�ض فيتامن د والتي ميكن اأن يراها الأطباء من خالل 
والك�شف  الوقاية  يف  البحاث  اآخر  ومناق�شة  اليومية،  ال�شريرية  املمار�شة 

املبكر واأهم طرق عالج الأمرا�ض باأبرز اأ�شاليب العالج احلديثة.
و اأظهرت الأدلة اأن وجود م�شتويات كافية من فيتامن »د« قد مينع العديد 
العظام ولن  الأطفال، وه�شا�شة  الك�شاح عند  العظام مثل  ا�شطرابات  من 
�شحية  م�شكلة  ه��و  »د«  فيتامن  نق�ض  ب��اأن  ويعتقد  البالغن.  يف  العظام 
ذات  الأماكن  يف  اأك��ر  وتنت�شر  العاملي،  ال�شعيد  على  النطاق  وا�شعة  عامة 
ال�شرق  وع��م��وم  امل�شم�شة  ال��ب��ل��دان  ويف  ال�شم�ض  لأ�شعة  امل��ح��دود  التعر�ض 
يف  العاملية  املعدلت  اأعلى  من  كواحدة  اخلليج  منطقة  وت�شنف  الأو���ش��ط. 

نق�ض فيتامن »د«.
»د«  ب��ن فيتامن  العالقة  ال��درا���ش��ات ح��ول  العديد م��ن  ال��رغ��م م��ن  وعلى 
والنتائج ال�شحية املختلفة، ل تزال هناك خالفات حول حتديد م�شتويات 

فيتامن »د« والنتائج املحتملة لنق�شه.
ويركز املوؤمتر هذا العام على اأحدث البحوث واملمار�شات ال�شريرية لنق�ض 
فيتامن »د« واأثره على �شحة الإن�شان يف جميع مراحل احلياة. ويت�شمن 
املبكر  ال��وق��اي��ة وال��ك�����ش��ف  امل��ح��ا���ش��رات يف  ال��ع��دي��د م��ن  العلمي  ال��رن��ام��ج 

والت�شخي�ض والعالج من نق�ض فيتامن »د« ودوره علي �شحة الإن�شان.
وعلى مدار يومي املوؤمتر، يجتمع نخبة من املتخ�ش�شن يف جمال نق�ض 
واأوروب����ا ومنطقة  وك��ن��دا  الأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  »د«  فيتامن 
نق�ض  ت��اأث��ري  ت�شمل  موا�شيع  ملناق�شة  الأو���ش��ط  وال�����ش��رق  العربي  اخلليج 
ال�شرطانات،  اأن��واع  من  والعديد  الذاتية،  املناعة  عمليات  يف  »د«  فيتامن 
واأمرا�ض اجلهاز   ، الدماغية  وال�شكتة  الدموية  والأوعية  القلب  واأمرا�ض 
ومتالزمة  اجللدية،  والأم��را���ض  وال�شمنة،  الم��ع��اء،  والتهابات  اله�شمي 
وم�شاعفات  املتعدد،  كالت�شلب  الع�شبية  وال�شطرابات  الغذائي،  التمثيل 
احلمل، و �شحة املراأة، وال�شطرابات العظمية عند الأطفال، وا�شطرابات 
الإكتئاب  ال�شكري، ومر�ض  املزمن، ومر�ض  الكلي  ،ومر�ض  الدرقية  الغدة 
والعديد من الأمرا�ض الأخري مما يتيح فر�شة مهمة اأمام بقية املخت�شن 

يف القطاع لتعزيز خراتهم املهنية يف تلك املجالت.
ع��دد كبري من  للقاء  ل��الأط��ب��اء  ف��ري��دة م��ن نوعها  وي��وف��ر احل���دث فر�شة 
اخلراء العاملين املتخ�ش�شن يف جمال فيتامن د، حيث ت�شمل املناق�شات 
حول  اجلديدة  التوجهات  و  والعالج  والوقاية  والت�شخي�ض  البحث  اآليات 
العربية  الإم��ارات  دول��ة  ل�شكان  والتح�شن  واملكمالت،  د،  فيتامن  اختبار 
الرائدة  املوؤ�ش�شات  العديد من  وتاأييد  بدعم  هذا احلدث  ويحظي  املتحدة 
ماكجيل  جامعة  القلب،  لأم��را���ض  الأورب��ي��ة  اجلمعية  مثل،  وحمليا  عاملياً 
وجامعة  باأمريكا،  للطب  مورهاو�ض  وكلية  باإيطاليا،  روما  وجامعة  كندا، 
كريت باليونان، ومركز �شوء ال�شم�ض للتغذية والأبحاث ال�شحية باأمريكا، 
اأر�شطو  وجامعة  باليونان،  لري�شا  جامعة  و  ب�شربيا،  بلجراد  جامعة  و 
باإيطاليا، ومعهد �شحة الأطفال ببولندا، واجلامعة الأمريكية ببريوت، و 
كلية الطب بجامعة الفي�شل بال�شعودية، واجلامعة العربية ببريوت، وكلية 
الطب بجامعة اأم القري مبكه املكرمة باململكة العربية ال�شعودية، وجامعة 

زايد بدولة الإمارات .
وح�شور  دول��ة   24 ح��وايل  ميثلون  طبيبا   750 م�شاركة  املوؤمتر  وي�شهد 

روؤ�شاء جمعيات اإقليمية ودولية.
 14 لعدد  اأبوظبي  ال�شحة يف  قبل هيئة  املوؤمتر من  اعتماد  اأن��ه مت  يذكر 

�شاعة من التعليم الطبي امل�شتمر .

الفجرية تعزز التبادل الثقايف بني ال�شعوب 
•• الفجرية -وام:

برعاية �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية انطلق ام�ض برنامج املدن امل�شيفة يف 
اإمارة الفجرية والذي تنظمه اللجنة املحلية املنظمة لالأوملبياد اخلا�ض وبرنامج املدن امل�شيفة يف الفجرية �شمن 

الرامج امل�شاحبة لالأوملبياد اخلا�ض الذي ت�شت�شيفه اأبوظبي من 14 اإىل 21 مار�ض اجلاري.
ومت تخ�شي�ض اليوم الأول من الرنامج لزيارة نادي الفجرية الريا�شي الثقايف حيث مت تنظيم اأن�شطة ريا�شية 
الأثرية  املعامل  لأه��م  ميدانية  زي��ارات  الرنامج  ت�شمن  كما  الريا�شية،  الوفود  فيها  �شاركت  خمتلفة  وترفيهية 
وال�شياحية التي تعك�ض اجلانب احل�شاري والثقايف لإمارة الفجرية مثل قلعة الفجرية والقرية الرتاثية وجامع 
ال�شيخ زايد الكبري، حيث تعرفت الوفود الزائرة على الثقافة املحلية لإمارة الفجرية واجلانب املعماري واحل�شاري، 
مت  وقد  القدمية.  واملهن  الإماراتية  والتقاليد  وال��ع��ادات  ال�شعبي  ال��رتاث  على  والتعرف  املواطنن  بكبار  واللقاء 
ت�شميم برنامج املدن امل�شيفة بهدف تعزيز التبادل الثقايف بن خمتلف الوفود الريا�شية الزائرة لإمارة الفجرية 
والقادمة من 11 دولة وجن�شية خمتلفة حول العامل، اإىل جانب التعريف بثقافة دولة الإمارات واملعامل الرتاثية 
وور�ض  واأن�شطة  فعاليات  واملواطنن يف  ال�شباب  املجتمع من  فئات  واللتقاء مبختلف  فيها  والثقافية  وال�شياحية 

تفاعلية جت�شد اأهداف الرنامج.

مواقف مبدئية ثابتة لالإمارات جتاه الق�شايا العربية
•• اأبوظبي -وام:

اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ان جتديد  ال�شاعة  اأخ��ب��ار  ن�شرة  اأك��دت 
نهيان، وزير اخلارجية والتعاون الدويل، املوقف الثابت لدولة الإمارات 
متزنة  روؤي��ة  يعك�ض  والدولية  الإقليمية  الق�شايا  جتاه  املتحدة  العربية 
ومو�شوعية مبنية على فهم عميق لتطورات وت�شابك وتعقيدات الأحداث 
ب�شكل  واملنطقة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  وا�شتقرار  باأمن  املتعلقة 

عام.
والبحوث  للدرا�شات  الإم���ارات  مركز  عن  ال�شادرة   - الن�شرة  ا�شافت  و 
ال�شيخ  �شمو  جمع  ال��ذي  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  ان��ه   - ال�شرتاتيجية 
لفروف،  �شريغي  الرو�شي،  اخلارجية  بوزير  نهيان  اآل  زايد  بن  عبداهلل 
لل�شيا�شة  العامة  اخلطوط  ح��دد  موؤخرا  لأبوظبي  الأخ��ري  زي��ارة  خ��الل 
اخلارجية لدولة الإمارات وموقفها بالتحديد جتاه اأبرز الق�شايا العربية 
الراهنة، اإ�شافة اإىل الق�شايا التي ترتبط فيها دولة الإمارات مب�شالح مع 
بع�ض الالعبن الإقليمن والدولين، كجمهورية رو�شيا الحتادية التي 
تعد اليوم اأحد الالعبن الأ�شا�شين يف الأزمة ال�شورية. و لفتت اىل ان 
�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان عر عن حر�ض دولة الإمارات على 
العربي، وي�شتعيد مكانته �شمن  اإىل ح�شنه  البلد-�شوريا-  اأن يعود هذا 
اإيجابية لإع��ادة فتح �شفارة دولة  حميطه الإقليمي، معتراً ذلك خطوة 
الإمارات يف دم�شق، وقال �شموه معلقاً على هذه اخلطوة اإنه من املهم اأن 
ننظر اإىل كيفية تطور الأمور يف �شوريا خالل ال�شنوات املا�شية، واأن نقّيم 
مدى تاأثري القرارات التي اتخذت على واقع هذا البلد. واأملح �شمو ال�شيخ 
عبد اهلل بن زايد اآل نهيان اإىل اأن عدم فاعلية الدور العربي يف �شوريا طوال 
�شنوات الأزمة، ف�شح املجال لقوى اأخرى للعب هذا الدور ل�شاحلها، وقال 
يف هذا ال�شياق: “نحن يف تعاون مع زمالئنا الرو�ض ودول �شديقة اأخرى 
لأجل بحث احتواء الأزمة ال�شورية، بحيث تكون �شوريا جزءاً من املنطقة 
الذي  الوقت  بعيدة عنها يف  اليوم  �شوريا  اأن جند  املوؤ�شف  العربية، ومن 
قررت فيه الإمارات فتح �شفارتها يف دم�شق لبدء هذه امل�شرية، ونعتقد اأننا 
مازلنا يف بداية امل�شرية وهذا يحتاج اإىل دور من الأطراف العربية ودم�شق 
“الإمارات جتدد  اأ�شافت الن�شرة يف افتتاحيتها بعنوان  للعمل �شوياً”. و 
مواقفها الثابتة جتاه الق�شايا العربية” ان احلديث عن الواقع ال�شوري 
اأن  وم��ا يجب  اليوم،  العربي  الواقع  اإىل  الظرف حت��دي��داً، يحيل  ه��ذا  يف 
تبذله دوله من جهود ل�شتعادة ح�شورها والدفاع عن م�شاحلها يف وجه 
التي  الإرهابية  اجلماعات  بخطر  الأم��ر  تعلق  �شواء  الأمنية،  التحديات 
تعمل با�شتمرار على تهديد كيان بع�ض الدول، اأو التهديدات امل�شتمرة التي 
تتعر�ض لها دول عربية اأخرى على يد كيانات اإرهابية مدعومة من طرف 
اإيران، فيما ميثل التو�شع الرتكي عل ح�شاب على اأرا�شي �شوريا والعراق 
حتدياً من نوع اآخر ل�شيادة تلك الدول..ولذا فاإنه يح�شب لدولة الإمارات 
العربية املتحدة اإثارتها لتلك الق�شايا يف كل املنا�شبات، من خالل دعوتها 
التدخالت  امل�شرتك، يف ظل  العربي  العمل  تنظيم  اإىل �شرورة  امل�شتمرة 
ولطاملا  العربية،  ال�شوؤون  ويف  العربية  الق�شايا  يف  امل�شتمرة  الإقليمية 
التو�شل  اأج��ل  اأن يعمل اجلميع من  حتدثت دول��ة الإم���ارات عن �شرورة 
اإىل احلد الأدنى من التفاهم والتن�شيق حلماية وحدة الأرا�شي العربية 
واأنظمتها ال�شيا�شية من التدخالت اخلارجية واحرتام التباين الطبيعي 
يف وجهات النظر �شمن الأ�شرة العربية الواحدة. و ا�شارت الن�شرة اىل ان 
معايل الدكتور اأنور قرقا�ض وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية لفت انتباه 
ملجل�ض  ال�151  العادية  ال���دورة  اجتماع  خ��الل  العرب  اخلارجية  وزراء 
جامعة الدول العربية الذي عقد الأربعاء املا�شي بالقاهرة. حن حتدث 
عن “الوترية امل�شتمرة للتدخالت الإيرانية يف ال�شوؤون الداخلية للدول 
عن  متحدثاً  ا�شتقرارها”  لتقوي�ض  ت�شتخدمها  التي  والأدوات  العربية 
تدخلها يف اأزمة اليمن وا�شتمرارها يف احتالل اجلزر الإماراتية الثالث /

طنب الكرى وطنب ال�شغرى واأبو مو�شى/.
حدد  قرقا�ض  اأن��ور  معايل  ان  اىل  م�شرية  افتتاحيتها  الن�شرة  اختتمت  و 
بدوره الأ�ش�ض التي تقوم عليها ال�شيا�شة اخلارجية الإماراتية يف ق�شية 
اأن ن�شعى لعالقات  “من الطبيعي  اإن��ه  اإي��ران، وذل��ك بقوله  املواجهة مع 
طبيعية مع كل جريان العامل، ويف مقدمتهم اإيران، ونوؤكد اأن اأي عالقات 
وترف�ض  ال�شيادة  حت��رتم  وا�شحة  م��ب��ادئ  على  ت��ق��وم  اأن  يجب  طبيعية 

التدخل يف ال�شاأن الداخلي”.

اأخبار ال�شاعة :
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  افتتح 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����ش��و املجل�ض  را����ش���د  ب���ن 
فاطمة  جامع  عجمان  حاكم  الأعلى 
ب��ن��ت ال���ع���وي���د ال��ك��ت��ب��ي وال������دة حمد 
مبنطقة  الغفلي  غليطة  بن  عبداهلل 
يت�شع  وال���ذي  عجمان  يف  احلميدية 
م�شلى  ج��ان��ب  اىل  م�����ش��ل  األ����ف  اىل 

للن�شاء يت�شع ملائة م�شلية.
عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واأدى 
بح�شور �شعادة الدكتور حممد مطر 
الكعبي رئي�ض الهيئة العامة لل�شوؤون 
ومرافقيه  والأوق��������اف  الإ����ش���الم���ي���ة 
وكبار امل�شوؤولن �شالة املغرب ايذانا 

بافتتاح اجلامع.
�شموه  ج��ان��ب  اىل  ال�����ش��الة  ادى  كما 
ال�شرفاء  ام������ن  ع����ب����داهلل  �����ش����ع����ادة 
امل�شت�شار بديوان احلاكم و�شعادة حمد 
بن غليطة الغفلي ال�شكرتري اخلا�ض 
ل�شاحب ال�شمو حاكم عجمان ع�شو 
و�شعادة  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ض 
طارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب 

�شاحب ال�شمو حاكم عجمان و�شعادة 
ع��ب��ي��د ح��م��د ال��زع��اب��ي م��دي��ر مكتب 
الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
والأوق����������اف يف ع���ج���م���ان وع������دد من 
ولفيف  احلكومية  ال��دوائ��ر  م��دي��ري 
وامل�شوؤولن  وال��وج��ه��اء  الأع��ي��ان  م��ن 

وجموع امل�شلن.

جتدها  التي  بالرعاية  �شموه  واأ���ش��اد 
ال�شيخ  ال�شمو  بيوت اهلل من �شاحب 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
واخ����وان����ه  اهلل”  “حفظه  ال�����دول�����ة 
املجل�ض  اأع�������ش���اء  ال�����ش��م��و  اأ����ش���ح���اب 

العلى حكام المارات.
���ش��روره وتقديره  ع��ن  �شموه  واأع���رب 

لإق������ب������ال امل����واط����ن����ن ع���ل���ى ع���م���ارة 
تقديره  ���ش��م��وه  ..م���ب���دي���ا  امل�����ش��اج��د 
الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  للهيئة 
ع��ل��ى ج��ه��وده��ا يف رعاية  والأوق�������اف 
بها  والع��ت��ن��اء  ومتابعتها  اهلل  ب��ي��وت 
اذ اأ�شبحت امل�شاجد يف دولة المارات 
وي�شعر  ب��ه  يفتخر  ع�شريا  من��وذج��ا 

رحاب  يف  ال�شالة  بروحانية  امل�شلي 
جانبه  م��ن  ال��ط��اه��رة.  امل�شاجد  ه��ذه 
الكعبي  مطر  حممد  ال��دك��ت��ور  ثمن 
املتوا�شلة  وال��رع��اي��ة  الكبري  ال��دع��م 
ال���ت���ي حت���ظ���ى ب���ه���ا م�������ش���اج���د ام�����ارة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  عجمان 
حميد بن را�شد النعيمي ..موؤكدا اأن 

للم�شاجد  كبرية  عناية  تويل  الهيئة 
من  الر�شيدة  القيادة  لروؤية  حتقيقا 
لت�شييدها  امل�شتمرة  املتابعة  خ��الل 
الإ�شالمية  امل��ع��م��اري��ة  ال��ن��م��اذج  وف���ق 
امل����الئ����م����ة ل���ل���ب���ي���ئ���ة م�����ع ت����زوي����ده����ا 
ال�شوتية  ال��ت��ق��ن��ي��ة  و���ش��ائ��ل  ب���اأح���دث 
وف��ر���ش��ه��ا ب���اأج���ود اأن�����واع ال�����ش��ج��اد مع 

كبار  من  امل�شلن  احتياجات  مراعاة 
اخلا�شة  الح��ت��ي��اج��ات  وذوي  ال�����ش��ن 
بالأئمة  وتزويدها  نظافتها  ومتابعة 
واملوؤذنن. واأ�شار رئي�ض الهيئة اىل اأن 
جامع فاطمة بنت العويد يعد ا�شافة 
ميتاز  فهو  الم����ارة  مل�شاجد  ج��دي��دة 
ب��ال��ف��خ��ام��ة واجل���م���ال امل��ع��م��اري ومت 

ت�شميمه بطريقة منوذجية وحديثة 
الإ�شالمي  ال���ط���راز  م���ن  م�����ش��ت��وح��اة 
العمراين  ال��ت��ط��ور  م���ع  وم��ت��واف��ق��ة 
ك�شكن  مبان  ع��دة  وي�شم  الإم���ارة  يف 
واأماكن  املياه  وامل��وؤذن ودورات  الإم��ام 
ف��ي��ه��ا اختيار  ال��ت��ي روع����ي  ال��و���ش��وء 
..ويتوفر  الفنية  املوا�شفات  اأف�شل 
مل����رت����ادي����ه ع������دد ك������اف م����ن م���واق���ف 
ال�شيارات تبلغ اأكر من مائة موقف 
الحتياجات  ذوي  م��راع��اة  مت��ت  كما 
اأو  اجلامع  �شواء يف مداخل  اخلا�شة 
ب��الإ���ش��اف��ة اىل  يف مناطق اخل��دم��ات 
امل�شجد  بجوار  خا�شة  حديقة  اإقامة 

لالأطفال.
ان  الزعابي  حمد  عبيد  �شعادة  وق��ال 
الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
والأوق��������اف وم����ن خ����الل م��ك��ت��ب��ه��ا يف 
م�شاجد  لف���ت���ت���اح  ت�����ش��ع��ى  ع���ج���م���ان 
وقبل  القادمة  الفرتة  خ��الل  اأخ��رى 
ح���ل���ول ���ش��ه��ر رم�������ش���ان امل����ب����ارك كما 
امل�شاجد  ل�����ش��ي��ان��ة  ب��ح��م��ل��ة  ���ش��ت��ق��وم 
وا�شتبدال ال�شجاد فيها وتوفري كافة 

الحتياجات املطلوبة.

الحتادية لل�شباب
 تدعم �شهر القراءة 

•• دبي -وام:

لل�شباب  الحتادية  املوؤ�ش�شة  اأعلنت 
مكتباٍت  اإن�������ش���اِء  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  اأن���ه���ا 
املراكز  ك��اف��ة  اأدب���ي���ٍة يف  وم�����ش��اح��اٍت 
ال�����ش��ب��اب��ي��ة ك���م���ا ت��ق��ي��م ع�������دداً من 
�شهر  مع  تزامنا  الأدبية  الفعاليات 
ال���ق���راءة يف دول���ة الإم������ارات بهدف 

تر�شيخ ثقافة القراءة واملعرفة.
النظري  حممد  �شعيد  �شعادة  وقال 
مدير عام املوؤ�ش�شة : بالقراءة نرقى 
ونكت�شب اخلرات ونت�شلح باملعرفة 
اإن�شاء مكتبات  على  نعمل  هنا  ومن 

ال�شباب  مراكز  يف  اأدب��ي��ة  وم�شاحات 
 “ ال�شباب  الأدبية  اجلل�شات  يف  وامل�شاركة  واملطالعة  القراءة  لهم  تتيح 
اأمامهم  اأفكارهم وتفتح  ال�شباب وتطور  القراءة تري خميلة  اأن  واأكد 
اآفاقاً جديدة لذا تعمل املوؤ�ش�شة اأي�شا على تفعيل هذه الروؤية من خالل 

العديد من الرامج والأن�شطة الثقافية يف كافة مراكز ال�شباب.
اأن الفعاليات  اإدارة مراكز ال�شباب نا�شر الزعابي  اأكد مدير  من جانبه 
معارفهم  وتري  ال�شباب  مهارات  ت�شقل  ال�شباب  مراكز  ت�شهدها  التي 
اإىل  م�شرياً  والكتاب  واملفكرين  الأدب��اء  من  ثلة  ت�شت�شيف  اأنها  ل�شيما 
اأن املوؤ�ش�شة ت�شعى لغر�ض حب القراءة يف نفو�ض ال�شباب وحتفزهم على 

القراءة واحلوار.

•• ابوظبي-وام:

ف���از 28 م�����ش��ارك��اً وم�����ش��ارك��ة من 
يف  فيها  واملقيمن  دول���ة  م��واط��ن��ي 
نظمتها  ال��ت��ي  الب��ت��ك��ار  م�شابقات 
الهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية 
لالبتكار  الإم���ارات  �شهر  مبنا�شبة 
2019، عر موقعها الإلكرتوين 
التوا�شل  مواقع  على  و�شفحاتها 
الجتماعي “في�شبوك” و”تويرت” 

و”ان�شتغرام«.
رّكزت  التي  امل�شابقات  وا�شتقطبت 
الهيئة  متابعي  م��ع  التفاعل  على 
ع��ر ق��ن��وات��ه��ا الإل��ك��رتون��ي��ة اآلف 
الفوز  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ن��اف�����ض  امل�����ش��ارك��ن 
امل�شابقات  جميع  يف  قّيمة  بجوائز 
ال�شحب  ج���رى  ح��ي��ث  امل���ط���روح���ة، 
ع��ل��ى اأ���ش��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن ف��ي��ه��ا عن 

طريق القرعة الإلكرتونية.
وق���ال ع��ب��دال��ع��زي��ز امل��ع��م��ري مدير 
يف  احل����ك����وم����ي  الت���������ش����ال  اإدارة 
م�شابقات  اإط��������الق  اإن  ال���ه���ي���ئ���ة 
�شهر الب��ت��ك��ار ت��اأت��ي يف اإط���ار �شعي 
اجلمهور  مع  التفاعل  اإىل  الهيئة 

قنواتها  ع����ر  م���ع���ه  وال���ت���وا����ش���ل 
يف  ي�شهم  ال���ذي  الأم���ر  ومن�شاتها 
اأبناء  ل��دى  البتكار  ثقافة  تر�شيخ 
اأفراده  وحتفيز  جهة  من  املجتمع 
ع���ل���ى ال����ش���ت���ف���ادة م����ن اخل���دم���ات 
الإلكرتونية والذكية التي تتيحها 
لهم من جهة اأخ��رى، لفتاً اإىل اأن 
مع  ان�شجاماً  تاأتي  امل�شابقات  ه��ذه 
ا�شرتاتيجيتها لالت�شال احلكومي 
املنبثقة عن خطتها ال�شرتاتيجية 
2018– 2021، والتي تركز يف 
ثقافة  تر�شيخ  على  ال��راب��ع  هدفها 

البتكار.
واأكد اأن تفاعلها مع �شهر الإمارات 
من  ال��ع��دي��د  وتنظيمها  ل��الب��ت��ك��ار 
والفعاليات  وامل�����ش��اب��ق��ات  امل��ع��ار���ض 
ومراكزها  اإدارات��ه��ا  يف  والن�شاطات 
خالله،  ال�����دول�����ة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
توجيهات  م����ع  ان�������ش���ج���ام���اً  ي����اأت����ي 
البتكار  بتعزيز  الر�شيدة  القيادة 
حياة،  واأ���ش��ل��وب  ثقافة  وتر�شيخه 
واحل��ر���ض ع��ل��ى جت���اوز ك��ل م��ا هو 
ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي،  ت���ق���ل���ي���دي يف 
والبتكار  الإب����داع  على  وال��رتك��ي��ز 

لتحقيق مهمة احلكومة املتمثلة يف 
منوهاً  للنا�ض”،  ال�شعادة  “حتقيق 
اجلمهور  اأف��راد  حتفيز  اأهمية  اإىل 
الأفكار  واأ���ش��ح��اب  املبتكرين  م��ن 
اإمكاناتهم  على  والتعرف  املتميزة 

التطوير  حتقيق  �شاأنها  م��ن  التي 
الأمر  امل��ج��الت،  جميع  يف  املن�شود 
الذي ُي�شهم يف ت�شهيل حياة النا�ض 
اأن  اإىل  املعمري  ولفت  واإ�شعادهم. 
الهيئة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  امل�����ش��اب��ق��ات 

متثلت يف طرح اأ�شئلة حول البتكار 
واأهميته  الدولة  وتاريخ تطوره يف 
العمل  ل��ت��ط��وي��ر  رئي�شية  ك��راف��ع��ة 
للتنمية  اأ�شا�شي  وراف��د  احلكومي، 
وال�شبل  الق����ت���������ش����ادي  وال����ن����م����و 

ممار�شة  لي�شبح  بتعزيزه  الكفيلة 
واملوؤ�ش�شات  الأف�����راد  ل���دى  دوري����ة 
كمركز  الإم����ارات  مكانة  يعزز  مب��ا 
اإطار �شعيها  ابتكار عاملي، وذلك يف 
اجلمهور،  مع  التفاعل  تعزيز  اإىل 
يف  للم�شاهمة  له  الفر�شة  واإت��اح��ة 
ت��ط��وي��ر خ��دم��ات حت��ق��ق طموحات 
امل��ج��ت��م��ع ب��اأ���ش��ال��ي��ب ت��ت��ن��ا���ش��ب مع 
و�شول  وجتعل  اإل��ي��ه  يتطلعون  م��ا 
ت��ل��ك اخل���دم���ات اإل��ي��ه��م م��ت��اح��اً يف 
مع  يتنا�شب  ال��ذي  وال��زم��ان  املكان 

ظروفهم وطبيعة حياتهم.
 /28/ اختيار  عن  الهيئة  واأعلنت 
امل�������ش���ارك���ن يف جميع  م���ن  ف����ائ����زاً 
م�����ش��اب��ق��ت��ه��ا، ح���ي���ث ���ش��ل��م��ت /8/ 
ف��ائ��زي��ن ج���وائ���ز م�����ش��اب��ق��ت��ه��ا عر 
فائزين  و/4/  “الن�شتغرام”، 
املوقع  م�شابقة  يف  امل�����ش��ارك��ن  م��ن 
ف��ائ��زي��ن من  و/8/  الإل���ك���رتوين، 
اأ�شئلتها  الإجابة على  امل�شاركن يف 
“تويرت”، يف حن  املطروحة عر 
اجلوائز  على  فائزين   /8/ ح�شل 
ة مل�شابقتها عر �شفحتها  املخ�ش�شّ

على “في�شبوك«.

لالبتكار الإمارات  ل�شهر  واجلن�شية«  »الهوية  م�شابقات  يف  فائزا   28

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
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املنذر :  بنك الفجرية الوطني  
م  م  ذ  �ض  لالإن�شاءات   جلف  نا�شيونال   - املنذر اإليها : 1 

املنذر اإليها : 2 - نا�شيونال جلف لال�شتثمار �ض ذ م م 
ينذر املنذر املنذر اإليهما ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )19،790،687.00( درهم نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط 
لتخاذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع  خ��الل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية 

الإجراءات التنفيذية على كل ال�شيارات املموله ل�شاحلكم  حجزها وبيعها باملزاد ومنها ال�شيارات التاليه :-           
 2014 من نوع )فولفوFH 440_ قاطرة _ موديل  دبي(   /B/خ�شو�شي  /51924( رقم  ال�شياره   -  1
قاطرة   _FH 440فولفو( نوع  من  دبي(   /Q/خ�شو�شي  /21101( رقم  ال�شياره   -  2 _ لون ابي�ض( ، 
 FHفولفو( ن��وع  من  دب��ي(   /Q/خ�شو�شي  /21096( رق��م  ال�شياره   -  3 ابي�ض(،  2015_لون  موديل   _
موديل 2015 _ لون ابي�ض( ، 4 - ال�شياره رقم )50541/ خ�شو�شي/B/ دبي( من نوع   _ قاطرة   _440
 /B/قاطرة _ موديل 2014 _ لون اأبي�ض ( ، 5 - ال�شياره رقم )51978/ خ�شو�شي _FH 440فولفو(
 /21103( رقم  ال�شياره   -  6  ، اأبي�ض(  2014_لون  موديل   _ قاطرة   _FH 440دبي( من نوع )فولفو
ال�شياره   -  7  ، اأبي�ض(  ل��ون   _ 2015 قاطرة _موديل   _FH 440فولفو( ن��وع  دب��ي( من   /Q/خ�شو�شي
رقم )21097/ خ�شو�شي/Q/ دبي( من نوع )فولفوFH 440_ قاطرة _ موديل 2015 _ لون اأبي�ض ( 
، 8 - ال�شياره رقم )50498/ خ�شو�شي/B/ دبي( من نوع )فولفوFH 440_ قاطرة _ موديل 2014 _ 
لون اأبي�ض (، 9 - ال�شياره رقم )50356/ خ�شو�شي/B/ دبي( من نوع )فولفوFH 440_ قاطرة _ موديل 
 _FH 440دبي( من نوع )فولفو /B/ال�شياره رقم )52070/ خ�شو�شي  -  10  ،) اأبي�ض  2014 _ لون 
ال�شياره رقم )50263/ خ�شو�شي/B/ دبي( من نوع )فولفو  - 11 اأبي�ض(،  2014_لون  قاطرة _موديل 
 /B/خ�شو�شي  /50342( رقم  ال�شياره   -  12 اأبي�ض(،  لون   _  2014 موديل   _ قاطرة   _FH 440
 /50427( رقم  ال�شياره   -  13 اأبي�ض(،  2014_لون  _موديل  قاطرة   _FH 440دبي( من نوع )فولفو
ال�شياره   -  14 اأبي�ض(،  لون   _ خ�شو�شي/B/ دبي( من نوع )فولفوFH 440_ قاطرة _ موديل 2014 
رقم )38821/ خ�شو�شي/B/ دبي( من نوع )فولفوFH 440_ قاطرة _ موديل 2014 _ لون اأبي�ض(، 
15 - ال�شياره رقم )21098/ خ�شو�شي/Q/ دبي( من نوع ) VOLVO-FH440_ موديل 2015_
 _  VOLVO-FH440( ن��وع  من  دب��ي(   /Q/خ�شو�شي  /21089( رق��م  ال�شياره   -  16  ، اأبي�ض(  ل��ون 
VOLVO-( من نوع )دبي /Q/2015 _ لون اأبي�ض(،17 - ال�شياره رقم )21091/ خ�شو�شي موديل 
FH440 _ موديل 2015 _ لون اأبي�ض(  ، 18 - ال�شياره رقم )21092/ خ�شو�شي/Q/ دبي( من نوع 
 /Q/موديل 2015 _ لون اأبي�ض( ،  19 - ال�شياره رقم )21099/ خ�شو�شي _ VOLVO-FH440(
دبي ( من نوع )VOLVO-FH440 _ موديل 2015 _ لون اأبي�ض( ، 20 - ال�شياره رقم )64184/ 
خ�شو�شي/J/ دبي ( من نوع ) GR-300EX_ رافعة بعجالت تدانوا_ موديل 2016 _ لون ابي�ض/ازرق( 
، 21 - ال�شياره رقم )65645/ خ�شو�شي/J/ دبي( من نوع )GR-300EX _ رافعة بعجالت _ موديل 
22 - ال�شياره رقم )12991/ خ�شو�شي/I/ دبي( من نوع )حفارة بجنزير_   ، 2016 _ لون ابي�ض/ازرق(  
فروكاوا _ موديل 2014 _ لون ابي�ض/ازرق( ، 23 - ال�شياره رقم )86386/ خ�شو�شي/P/ دبي( من نوع 
 /K/رقم )62480/ خ�شو�شي ال�شياره   -  24  ، ابي�ض(  لون  )راجن روفر_ اجت ا�ض اي _ موديل 2016 _ 
دبي( من نوع )ني�شان برتول_ ا�شتي�شن _ موديل 2016 _لون رمادي( ، واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،، 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : اكاندانا جرنال تريدينغ - �ص ذ م م   
را�شد بن خليفة بن  ال�شيخ  : مكتب 17 ملك  العنوان   696457 : الرخ�شة  رقم 
�شعيد ال مكتوم - القوز 3 - بردبي - ال�شكل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة 
رقم القيد بال�شجل التجاري : 1123184 تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�شركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�شدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خالل الريد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا العالن.
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2018/3207 جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليهما/1- هايدون انرتنا�شيونال للمقاولت امليكانيكية والكهربائية - 
�ض ذ م م 2-فيل جون ري�شارد�شون جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ل�شالح/ماجد  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2019/2/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
بوكتارة لتجارة مواد البناء )�ض ذ م م( بالزام املدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما 
تاريخ  من  اعتبارا  �شنويا   %9 بواقع  دره��م   165847 و   50 مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان 
درهم  والف  امل�شروفات  والزمتهما  ال�شداد  �شيك بح�شب قيمته حتى  ا�شتحقاق كل 
ثالثن  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإعالن بالن�شر - اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/2260  ا�شتئناف جتاري
ال�شادة / ارتك لأنظمة املياة ) �ض ذ م م ( امل�شتاأنف �شدها 

ال�شيد / اياد ح�شن علي الب�شتنجي امل�شتاأنف �شده
بناءاً علي تكليف حمكمة دبي ال�شتئنافية – الدائرة التجارية الثانية رقم ) 85 ( بندبي 
خبرياً م�شرفياً يف الدعوي املذكورة اأعاله املرفوعة من ال�شادة / بنك الفجرية الوطني 
– امل�شتاأنف – �شدكم عليه – يرجي ح�شوركم يف جل�شة اخلرة اأو وكياًل معتمداً ميثلكم 
وتقدمي مالديكم من م�شتندات تخ�ض الدعوي وذلك يوم الثالثاء املوافق 2019/3/19 
يف متام ال�شاعة 12.00 ظهراً يف مقر مكتب اخلبري : عبداملجيد املرزوقي امارة دبي – 
ديرة – �شارع بني يا�ض – بناية برج امل�شرف – الطابق 15 – مكتب رقم 1504 – موبايل 

: 0506111421 – ت : 026274177 – ف : 026274188
اخلبري امل�شريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

حمي��د النعيم��ي يفتت��ح جام��ع فاطم��ة بن��ت العوي��د الكتب��ي
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•• اأبوظبي-وام:

بن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن الوطني 
 “ “ الث��ن��ن  اأبوظبي غ��دا  تنطلق يف 
اأعمال موؤمتر اإدارة الطوارئ والأزمات 
لإدارة  الوطنية  الهيئة  تنظمه  ال��ذي 
ال��ط��وارئ والأزم�����ات وال���ك���وارث حتت 
“ ا�شت�شراف م�شتقبل الطوارئ  �شعار 
والأزم������ات .. ق����درات وحت��دي��ات “ يف 

فندق �شانت ريجي�ض ال�شعديات.
وق���ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��م��ال حممد 
الوطنية  الهيئة  عام  مدير  احلو�شني 
املوؤمتر  اإن  والأزم��ات  الطوارئ  لإدارة 
ال�شوء  ي��وم��ن  م���دى  ع��ل��ى  �شي�شلط 
يف  ال����ط����وارئ  اإدارة  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى 
املتزايدة،  واملخاطر  التهديدات  �شوء 
ال��ت��ع��ري��ف مبجالت  ع��ل��ى  و���ش��ي��ع��م��ل 
الذكية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م����ن  ال����ش���ت���ف���ادة 
للتنبوؤ  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  وع����امل 
من  واحل��د  املخاطر  واإدارة  ب��الأزم��ات 
مب�شاركة  وذل��ك  وانعكا�شاتها،  اأث��اره��ا 
الوطنية  الهيئات  يف  امل�شوؤولن  كبار 
ب����اإدارة  املعنية  وال��ع��امل��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
الأم���ن وال��ط��وارئ والأزم�����ات، ونخبة 
واملهتمن  وامل��خ��ت�����ش��ن  اخل����راء  م��ن 
عملية  جت��������ارب  مي���ت���ل���ك���ون  ال�����ذي�����ن 
اإدارة  عن  اأكادميية  وخ��رات  وواقعية 
الأزم������ات وال����ك����وارث ول��دي��ه��م جهود 

كبرية يف جمال التعايف من الأزمات.
القيادة  ح����ر�����ض  احل���و����ش���ن���ي  واأك��������د 
الإم��ارات على تعزيز  احلكيمة لدولة 
م��ع دول  ال�شراكة  وع��الق��ات  ال��ت��ع��اون 
ال����ط����وارئ  اإدارة  جم�����ال  يف  ال����ع����امل 
املفاهيم  ع��ل��ى  والط�����الع  والأزم�������ات، 
والتعرف  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف  احل��دي��ث��ة 
التكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
عامل  وتطبيقات  احلديثة  والتقنيات 
الذكاء ال�شطناعي يف اإدارة الطوارئ 
والأزم�������ات، وال���ش��ت��ف��ادة م���ن جتارب 
من  التعايف  يف  وجهودها  العامل  دول 
اأن  اإىل  ول��ف��ت  وال����ك����وارث.  الأزم������ات 
ياأتي   «  CEMC  « م��وؤمت��ر  تنظيم 
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  ح���ر����ض  اإط�������ار  يف 
لإدارة الطوارئ والأزم��ات على تعزيز 
دورها وقدراتها يف مواجهة الطوارئ 
والأزمات والكوارث، وبالتايل حت�شن 
يف  للطوارئ  ال�شتجابة  وق��درات  اأداء 
دولة الإمارات العربية املتحدة، بهدف 
الوطن وا�شتقراره  اأمن  احلفاظ على 
وحماية مكت�شباته واجنازاته العظيمة 
اأن الوعي باأهمية التعاون  اإىل  . ونوه 
والعمل اجلماعي على م�شتوى العامل 
لإدارة  ج��دي��د  م�شتقبل  �شياغة  نحو 
الأزم��ات والطوارئ يف ظل التحديات 
املتزايدة، واحلر�ض على رفع م�شتوى 
احلديثة  والو�شائل  الأنظمة  املعرفة 
�شيناريوهات  ملواجهة  ت�شتخدم  التي 

ال���ط���وارئ امل��ح��ت��م��ل��ة، ه���و ال����ذي دفع 
بالهيئة اإىل اختيار عنوان “ ا�شت�شراف 
م�شتقبل الطوارئ والزمات .. قدرات 
وحتديات “ ملوؤمتر هذا العام . واأ�شار 
ال������وزراء  ال��ع��دي��د م���ن  اإىل م�����ش��ارك��ة 
وك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ن يف الإم�����ارات ودول 
امل��ن��ط��ق��ة وال����ع����امل امل��ع��ن��ي��ن ب�������اإدارة 
الطوارئ والأزمات يف جل�شات املوؤمتر 
اخلراء  اإىل  ب��ال���ش��اف��ة  وف��ع��ال��ي��ات��ه، 
وامل��خ��ت�����ش��ن وامل���ه���ت���م���ن م����ن داخ����ل 

الدولة وخارجها.
من  الأول  ال��ي��وم  ب��رن��ام��ج  ويت�شمن 
امل���وؤمت���ر ال��ك��ل��م��ات ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ملعايل 
الأول  النائب  خودولييف  األيك�شاندر 
لوزير الطوارئ – بيالرو�شيا ومعايل 
الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير 
التغري املناخي والبيئة، يتبعها اجلل�شة 
الوىل بعنوان ال�شيا�شات والأطر للحد 
م���ن خم��اط��ر ال����ك����وارث، ���ش��ي��ت��م فيها 
ق�شايا  ث���الث  وا���ش��ت��ع��را���ض  مناق�شة 
املخاطر  م���ن  احل���د  الأوىل  رئ��ي�����ش��ة، 
عر تطوير ال�شيا�شات والأطر : اإطار 
�شنداي، تقدمها كري�شي مادي املدير 
من  للحد  املتحدة  الأمم  ملكتب  العام 
احلوكمة  والثانية  ال��ك��وارث،  خماطر 
يف م��ن��ظ��وم��ة ال�����ط�����وارئ والأزم��������ات 
يف  م�شت�شار  هاميلتون  ج��ون  يقدمها 
اإدارة الطوارئ يف نيوزيالند والثالثة 
خماطر  اإدارة  ���ش��ي��ا���ش��ات  اإط����ار  ح���ول 

تقدمها  الطبية  وال��ك��وارث  ال��ط��وارئ 
التاأهب  م��دي��ر  ���ش��ام��ه��وري  دال���ي���ا  د. 
ال�شحية  واللوائح  ال�شحية  للطوارئ 

الدولية.
و���ش��ت��خ�����ش�����ض اجل��ل�����ش��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
املوؤمتر ملناق�شة ال�شتعداد واجلاهزية 
ل�������الأح�������داث ال������ك������رى، وال������درو�������ض 
امل�شتفادة من التعايف من الأزمات من 
خالل ا�شتعر�ض ثالث ق�شايا رئي�شة، 
الأوىل ا�شتعرا�ض جتارب عاملية مهمة 
والدرو�ض  الإيطالية  التجربة  ومنها 
ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا ملعر�ض  امل�����ش��ت��ف��ادة م���ن 
يقدمها   ”2015 م��ي��الن  اأك�شبو   “
بيريو قايل املدير العام لإدارة فعالية 
اإيطاليا،  يف   2015 م��ي��الن  اإك�����ش��ب��و 
واجلاهزية  ال�شتعداد  حول  والثانية 
دبي  2020” يف  “ اأك�����ش��ب��و  مل��ع��ر���ض 
الغي�ض  خليفة  علي  العقيد  يقدمها 
 2020 اإك�شبو  ملكتب  الأم���ن  رئي�ض 
ل��ف��ع��ال��ي��ات دبي،  ال��ل��ج��ن��ة الأم��ن��ي��ة  يف 
يف  احل�����ش��ود  ان�شيابية  ح��ول  والثالثة 
مو�شم احلج، يقدمها العميد الدكتور 
خ��ب��ري يف  النابل�شي  ه��ا���ش��م  ب��ن  ه���اين 
اململكة  يف  وال�����ش��الم��ة  احل�����ش��ود  اإدارة 

العربية ال�شعودية.
تنظيم  الأول  ال��ي��وم  برنامج  وي�شمل 
ق�����ش��اي��ا وموا�شيع  ع��م��ل ح���ول  ور����ض 
ال����ط����وارئ  اإدارة  جم�����ال  يف  ح���ي���وي���ة 
والأزمات والكوارث، اإذ تتناول الور�شة 

ال�شتجابة  يف  ال����ف����رد  دور  الأوىل 
للطوارئ عر التعرف على الرنامج 
للطوارئ،  ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة  ال��ت��ط��وع��ي 
رئي�ض  فور�شرت  ج��ري��ج��وري  يقدمها 
املنظمة التطوعية الأمريكية الوليات 
املتحدة الأمريكية، فيما تركز الور�شة 
ال�شتجابة  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ل���ى  ال���ث���ان���ي���ة 
لالأزمات الوطنية ال�شيرانية تقدمها 
ال�شتعداد  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ني�شي  ���ش��ارة 
واحلماية مكتب اململكة املتحدة لالأمن 
املتحدة،  اململكة  الإره�����اب  وم��ك��اف��ح��ة 
الثالثة  ال���ور����ش���ة  ���ش��ت�����ش��ه��د  ح���ن  يف 
مو�شوع  يف  متحدثن  ثالث  م�شاركة 
ا�شرتاتيجية الحت��اد الأوروب��ي للحد 
من املخاطر الكيميائية والبيولوجية 
مع  وال��ت��ع��اون  وال��ن��ووي��ة  وال�شعاعية 
يقدمها  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�ض 
ي��وري بروينن دي بروين  د.  كل من 
من املفو�شية الأوروبية مركز التميز 
والإ�شعاعي  والبيولوجي  الكيميائي 
والنووي، وجرينا فالينوفا من دائرة 
اخل���دم���ات اخل���ارج���ي���ة الأوروب����ي����ة – 
الكيميائي  ال��ت��م��ي��ز  م��رك��ز  ب��روك�����ش��ل 
والنووي  والإ���ش��ع��اع��ي  وال��ب��ي��ول��وج��ي 
املن�شق  رادوي��ن��ي  ع��ادل  اإىل  بالإ�شافة 
ل��ل�����ش��رق الأو�����ش����ط ودول  الإق���ل���ي���م���ي 
جم���ل�������ض ال�����ت�����ع�����اون اخل���ل���ي���ج���ي من 
برنامج احلد من املخاطر الكيميائية 
والنووية  والإ�شعاعية  والبيولوجية 

وحوكمة الأمن.
الثاين،  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  و���ش��ت��ف��ت��ت��ح 
الرئي�شن  ل���ل�������ش���ي���وف  ب���ال���ك���ل���م���ات 
اأجنيلو  د.  م���ع���ايل  وه�����م  ل���ل���م���وؤمت���ر 
الوطنية  ال����دائ����رة  رئ��ي�����ض  ب��وري��ل��ل��ي 
امل��دن��ي��ة يف رئ��ا���ش��ة جمل�ض  ل��ل��ح��م��اي��ة 
بنت  اإيطاليا ومعايل مرمي  ال��وزراء- 
وزيرة  امل��ه��ريي  ح���ارب  �شعيد  حم��م��د 
�شيكون  حيث  اجلل�شات  تتبعها  دول��ة، 
م�شتقبل  الأوىل  اجل��ل�����ش��ة  ع����ن����وان 
الذكاء  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال���ط���وارئ  اإدارة 
على  التعرف  خالل  من  ال�شطناعي 
توظيف  يف  ال�����ش��ن��غ��اف��وري��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
الأزمات  اإدارة  يف  ال�شطناعي  الذكاء 
ي��ق��دم��ه��ا ال��ع��ق��ي��د م��اي��ك��ل ت�����ش��وا زوت 
���ش��ي��اب م��دي��ر امل����واد اخل��ط��رة – قوة 
والثانية  ب�شنغافورة،  امل���دين  ال��دف��اع 
برنامج  يف  ال�شطناعي  الذكاء  ح��ول 
دبي للطوارئ الطبية يلقيها الدكتور 
علي �شامل القيواين مدير مكتب اإدارة 
ال�شحة  هيئة  يف  والأزم����ات  ال��ك��وارث 
بدبي، والثالثة حول ا�شتخدام الذكاء 
ال�شطناعي يف اإدارة الطوارئ يلقيها 
ال�شاعدي  حممد  نا�شر  م.  د.  الرائد 
ب�شرطة  ال�شطناعي  الذكاء  م�شت�شار 
توظيف  ح����ول  وال���راب���ع���ة  اأب���وظ���ب���ي، 
الأزمات  ملواجهة  ال�شطناعي  الذكاء 
الرئي�ض  ج��اك�����ش��ون  اأن����درو  د.  يلقيها 

التنفيذي ل�شركة بيقا�ش�ض.

بعنوان  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ل�����ش��ة  و���ش��ت��ك��ون 
الدرو�ض  الأزم������ات-  م��ن  ال��ت��ع��ايف   “
امل�شتفادة “، و�شيتم فيها الرتكيز على 
التعايف  ه��ي،  رئي�شة  موا�شيع  ث��الث��ة 
اأمينة  تلقيها  ال��ن��ووي��ة،  الأزم����ات  م��ن 
واملخترات  البيئة  م��دي��ر  ال��ع��ب��دويل 
الحتادية  الهيئة  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 
ل��ل��رق��اب��ة ال��ن��ووي��ة ب��دول��ة الإم������ارات، 
التعايف  م��ن��ظ��وم��ة  ح�����ول  وال���ث���ان���ي���ة 
ي��ل��ق��ي��ه��ا حممد  الإم����������ارات  دول������ة  يف 
����ش���امل ال���ع���ام���ري، وال��ث��ال��ث��ة ح����ول “ 
ما  م�شتفادة  ودرو����ض  واقعية  جت��ارب 
اإع�����ش��ار م��ك��ون��و: ج��ه��ود التعايف  ب��ع��د 
في�شل  امل���ق���دم  ي��ل��ق��ي��ه��ا  العمانية” 
املكتب  رئ��ي�����ض  ����ش���امل احل���ج���ري  ب���ن 
للدفاع  ال��وط��ن��ي��ة  للجنة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

املدين العماين.
اأي�شا  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ب��رن��ام��ج  وي�شمل 
تتناول  ع���م���ل  ور��������ض  ث������الث  ت���ن���ظ���م 
م�شائل ه��ام��ة ه��ي ت��وق��ع م��ا ه��و غري 
للجهات  ال�شتجابة  : عمليات  متوقع 
متوقعة،  غ����ري  ت����ه����دي����دات  ب��ي��ئ��ة  يف 
�شارلتون  م���اي���ك���ل  ال����ل����واء  ي��ق��دم��ه��ا 
الدولية  املرونة  تدريب  مدير  وي��دي 
املدنية - جمل�ض  ال��ط��وارئ  اأم��ان��ة  يف 
نهج  وور���ش��ة  املتحدة،  اململكة  ال���وزراء 
واإدارة  الأزم����ات  لإدارة  �شامل  رق��م��ي 
ال���ط���وارئ ي��ق��دم��ه��ا ب���ول ب���ارك مدير 
الدفاع والأمن والأمان العام ات�شالت 

املنظومة  ور����ش���ة  واأخ������ريا  ال��رق��م��ي��ة 
ويقدمها  امل��ب��ك��ر  ل���الإن���ذار  ال��وط��ن��ي��ة 
ك��ل م��ن ح��م��د ال��ع��ام��ري م��دي��ر اإدارة 
الهيئة  يف  والت�����ش��الت  التكنولوجيا 
والأزم����ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية 
مدير  اأروم  ف���ان  وك��ري�����ض  وال���ك���وارث 

حمفظة املنتجات �شركة ون تو مني.
جنح   ،»CEMC م��وؤمت��ر«  اأن  يذكر 
العام  يف  الأوىل  دورت���ه  ان��ط��الق  منذ 
يف  متقدمة  مرتبة  ليحتل   ،2008
الإقليمي  امل�����ش��ت��وي��ن  ع��ل��ى  اله��ت��م��ام 
وال��دويل، جلهة متكنه من ا�شتقطاب 
جم����م����وع����ات ه�����ام�����ة م������ن اخل�������راء 
اأنحاء  ك��اف��ة  م���ن  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ن 
العامل بالإ�شافة اىل �شخ�شيات عاملية 
وع��رب��ي��ة ب����ارزة. وي��ع��د احل���دث الأول 
ع��ل��ى م�شتوى  ن���وع���ه  م���ن  وال���وح���ي���د 
الأو�شط،  وال�����ش��رق  اخل��ل��ي��ج  منطقة 
ال���روؤى  ل��ت��ب��ادل  من�شة  ي�شكل  ال���ذي 
يف  العاملين  املتخ�ش�شن  من  لنخبة 
وامل��ه��ت��م��ن يف  ال���ط���وارئ  اإدارة  جم���ال 
املحا�شرات  من  �شل�شلة  عر  املنطقة، 
اإىل  التو�شل  يف  اأم��ال  العمل،  وور����ض 
اأف�����ش��ل احل���ل���ول والإج����������راءات التي 
الطوارئ  مواجهة  يف  اتخاذها  ميكن 
والأزم�����ات، م��ن اأج���ل ت��ف��ادي وقوعها 
خ�شائرها  م��ن  الأق�شى  التخفيف  اأو 
وال���ت���ع���ايف م���ن اآث����اره����ا ع��ل��ى خمتلف 

امل�شتويات.

برعاية طحنون بن زايد .. موؤمتر اإدارة الطوارئ والأزمات ينطلق غدا

�شل�شلة الرواد وعناوين امل�شتقبل ت�شتقطب خرباء يف ا�شت�شراف امل�شتقبل
•• دبي-وام:

للم�شتقبل  دب��ي  اأكادميية  اأعلنت 
اإح�����دى م���ب���ادرات م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
للم�شتقبل، عن تنظيم جمموعة 
جل�شات  �شمن  امل��ح��ا���ش��رات  م��ن 
و”عناوين  الرواد”  “�شل�شة 
�شهرمار�ض  خ����الل  امل�شتقبل” 
اجل�������������اري ل�����ت�����ب�����ادل اخل���������رات 
والط��������������الع ع����ل����ى اأح������������دث ما 
العلوم  ق��ط��اع��ات  اإل���ي���ه  ت��و���ش��ل��ت 
وا�شت�شراف  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 

امل�شتقبل.
ال���ق���رق���اوي مدير  ���ش��ع��ي��د  واأك������د 

الأكادميية اأن اجلل�شات احلوارية 
م�شتقبل  ا�شت�شراف  اإىل  ت��ه��دف 
وتتيح  احل����ي����وي����ة،  ال���ق���ط���اع���ات 
امل�شاركة  فر�شة  املجتمع  لأف���راد 
وال���ت���وا����ش���ل م����ع اأه������م اخل�����راء 
الإماراتين والعاملين لال�شتفادة 
لتعزيز  ومعارفهم  جتاربهم  من 

مهاراتهم وروؤيتهم امل�شتقبلية.
وقال اإن جل�شات “�شل�شلة الرواد” 
تعك�ض  امل�شتقبل”  و”عناوين 
واملجتمعي  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي  ال�������دور 
ل����الأك����ادمي����ي����ة وم���وؤ����ش�������ش���ة دب���ي 
للم�شاهمة  الهادفة  للم�شتقبل، 
يف رف��د جهود مدينة دب��ي ودولة 

الإمارات وتعزيز مكانتها كمركز 
واملواهب  القدرات  عاملي لتطوير 

امل�شتقبلية.
الرواد”  “�شل�شلة  وا���ش��ت�����ش��اف��ت 
ال���روف���ي�������ش���ور ع���م���ر ي���اغ���ي من 
ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ب��ريك��ل��ي يف 
يف  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات 
جل�شة �شّلط خاللها ال�شوء على 
يف  العاملية  التكنولوجيات  اأح��دث 
ال�شرب  مياه  ا�شتخال�ض  جم��ال 
ويعتر  ال�������ش���ح���راء.  ه�����واء  م���ن 
اأوائل  من  واح���داً  ياغي  الدكتور 
العلماء احلا�شلن على تاأ�شريات 
طويلة الأم���د يف دول���ة الإم���ارات 

املدير  م��ن�����ش��ب  ح���ال���ي���اً  وي�����ش��غ��ل 
العلمي  ب��ريك��ل��ي  ملعهد  امل��وؤ���ش�����ض 
ال��ع��امل��ي، وامل���دي���ر امل�����ش��ارك ملعهد 
النانوية  والعلوم  للطاقة  كافلي 
ومركز حتالف اأبحاث كاليفورنيا 
وقد  “با�شف”،  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��اب��ع 
املا�شية  ال�����ش��ن��وات  خ����الل  جن���ح 
الإجن���ازات  م��ن  العديد  بتحقيق 
تطوير  ذل�����ك  يف  مب����ا  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ط�����رق م��ب��ت��ك��رة ل��ت�����ش��ن��ي��ع م����واد 
تطبيقاتها  وا���ش��ت��خ��دام  ج��دي��دة 
اإدخال  ت�ش�����مل  ع��دة  جم��الت  يف 
والتقاط  احل��ي��وي��ة  اجل��زي��ئ��ي��ات 
اأك�شيد  ث������اين  م���ث���ل  ال������غ������ازات 

الكربون والهيدروجن. يف �شياق 
م��ت�����ش��ل، ن��ظ��م��ت اأك���ادمي���ي���ة دبي 
جديدة  جم��م��وع��ة  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل 
امل�شتقبل”  “عناوين  من جل�شات 
اخلراء  م��ن  نخبة  جت��م��ع  ال��ت��ي 
وال�شركات  احلكومية  اجلهات  يف 
لتبادل  وتهدف  وال�شباب  العاملية 
اخلرات والآراء وتعزيز املهارات 
امل�شتقبلية يف حوارات متخ�ش�شة 
يف جمالت التكنولوجيا النا�شئة، 
م����ث����ل ال�������ذك�������اء ال����ش���ط���ن���اع���ي 
والطباعة  الرقمية  والتعامالت 

ثالثية الأبعاد وغريها.
اجلديدة  ال����دورة  ه���ذه  وت�شمل   

جل�شة حول ال�شتثمار بالعمالت 
ال��رق��م��ي��ة ب��ال�����ش��راك��ة م���ع مركز 
خاللها  ومت  ت�شن،  للبلوك  دب��ي 
امل�����ش��ارك��ن ح���ول تاريخ  ت��ع��ري��ف 
ت�شن  ال����ب����ل����وك  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
القت�شادية  وا����ش���ت���خ���دام���ات���ه���ا 
والتعريف  وامل��ت��ن��وع��ة،  والأم��ن��ي��ة 
للعمالت  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ب��امل��ف��اه��ي��م 
ال��رق��م��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل بها 
وتطبيقاتها احلالية وامل�شتقبلية. 
املال  تاريخ  اجلل�شة  وا�شتعر�شت 
وتطورها  ال���رق���م���ي���ة  وال���ع���م���ل���ة 
تطبيقات  اأوىل  ب����اع����ت����ب����اره����ا 
الرقمية  التعامالت  تكنولوجيا 

بالريا�شيات  عالقتها  وج��وان��ب 
املتعلقة  والتحديات  والقت�شاد، 
وم�شتقبل  ال���ش��ت��ث��م��ار  ب��ح��م��اي��ة 
كما  ال��������ع��������امل.  يف  ال���������ت���������داول 
بال�شراكة  الأكادميية  ا�شت�شافت 
ناق�شت  ج��ل�����ش��ة  “ابتكار”  م����ع 
للبيانات  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  الأدوار 
ال�شطناعي  وال��ذك��اء  ال�شخمة 
احليوية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 
باأهمية  ال���وع���ي  ت��ع��زي��ز  وك��ي��ف��ي��ة 
فعالة  ح��ل��ول  لإي���ج���اد  توظيفها 
احلكومي  القطاعن  لتحديات 
للتغريات  وال��ت��ج��ه��ز  واخل����ا�����ض 
املقبلة يف قطاع الوظائف بف�شل 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تكنولوجيا 

وثورة البيانات.
جل�شة  يف  امل�����ش��ارك��ون  و�شيتعرف 
يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ت�شت�شيفها  ث��ال��ث��ة 
على جتربة  احلايل،  مار�ض   25

والتي   »10X “دبي  م����ب����ادرة 
جنحت يف ت�شريع م�شرية البتكار 
مدينة  يف  امل�شتقبلي  وال��ت��ف��ك��ري 
دبي وحتويل الأفكار الفريدة من 

املخترات اإىل اأر�ض الواقع.
التفاعلية  و�شتتيح هذه اجلل�شة   
دور  مناق�شة  فر�شة  للم�شاركن 
عليها  ت�شرف  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
م���وؤ����ش�������ش���ة دب�����ي ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل يف 
اجلهات  يف  البتكار  مفهوم  تبني 
اإب�����راز  اإىل  اإ����ش���اف���ة  احل��ك��وم��ي��ة، 
اأه��م��ي��ة ت��ب��ادل امل����وارد واخل���رات 
لت�شريع  امل�������ش���رتك  وال����ت����ع����اون 

الإجناز.
واملهتمن  ل���ل���راغ���ب���ن  ومي���ك���ن 
واملحا�شرات  اجلل�شات  بح�شور 
الت�شجيل عر املوقع الإلكرتوين 

لأكادميية دبي للم�شتقبل:
./http://www.dubaifutureacademy.ae/ العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة حممد خليفة العميمي للحدادة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1121672 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد طناف نا�شر �شحمي الهاجري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد خليفة حممد خليفة �شاحي العميمي

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�شاحة 0.90*2.50 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/ ور�شة حممد خليفة العميمي للحدادة

MOHAMMED KHALIFA AL AMEMI SMITHERY WORKSHOP

اىل/بقالة دب�شما�ض
DUBSHMASH GROCERY

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حدادة وحلام )2592011.1(

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10  مار�س 2019 العدد 12575 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10  مار�س 2019 العدد 12575 

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
بالدعوى رقم 2018/7479 جتاري كلي - ال�شارقة

املدعي عليه الأول / م�شنع املاجد للبال�شتيك )فردية( 
املدعي عليه الثاين / ماجد عبداهلل ح�شن املاجد ب�شفته املالك للمدعي عليه الأول 

العنوان : جمهول حمل القامة 
من  �شدكم  واملرفوعة  اعاله  بالق�شية  ح�شابي  خبري  انتدابنا  مت  انه  علما  نحيطم 
املدعية / �شركة فري�شن�ض التجارية )ت�شامنية( عليه فانتم مكلفون او من ميثلكم 
قانونا بح�شور اجتماع اخلرة واملقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 2019/3/12 ال�شاعة 
12 ظهرا ، وذلك مبقر مكتبنا يف )دبي - �شارع ابوبكر ال�شديق - مكز حمر عن - 
واح�شار  املحدد  واملكان  باملوعد  احل�شور  يرجى   )5BG  -  5 الطابق   -  4 البوابة 
فان  احل�شور  عن  تخلفكم  حال  يف  باأنه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�شتندات 

اخلرة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانون.
لال�شتف�شار ب: 050/6317417

خبري ح�شابي/ ناهد  ر�شاد حممد      

اعــالن بالن�شـــر
للحــــ�شور اأمــــام  اخلبـــــرة 

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  “ القمة  ل���  ال�شاد�شة  ال���دورة  اأع��م��ال  الأول  قبل  اأم�����ض  اختتمت 
“ التي اأقيمت حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن  للمحيطات 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .
ودعت القمة - التي عقدت على مدى ثالثة اأيام يف منتجع �شانت ريجي�ض 
الإجراءات  لتخاذ  التحرك  �شرورة  اإىل   - باأبوظبي  ال�شعديات  جزيرة 
املنا�شبة حلماية املحيطات واحلد من الآثار ال�شلبية لالأن�شطة الب�شرية 
اأكر  من  متحدثا  عليها. وناق�ض اأكر من 700 م�شارك من بينهم 65 
وبدعم  اأبوظبي  حكومة  ا�شت�شافتها  التي  القمة  خ��الل  دول��ة   50 م��ن 
من “دائرة التنمية القت�شادية” و”هيئة البيئة يف اأبوظبي”، �شبل اإيجاد 

احللول البيئية للتحديات التي تواجهها املحيطات.
ال��ق��ادم��ة دورا حم��وري��ا يف قيادة  ل��الأج��ي��ال  اأن  امل�����ش��ارك��ون ع��ل��ى  واأج��م��ع 
التغيري املن�شود، حيث �شهد العام املا�شي خطوات فاعلة وموؤثرة لتعزيز 
للجمهور  ال��وع��ي  وتعزيز  ن�شر  حيث  م��ن  املحيطات  وا�شتدامة  �شالمة 
املزيد  الوقت قد حان لبذل  اأن  واأك��دوا  واأهمية احلفاظ على املحيطات. 
جديدة،  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��وي��ر  تت�شمن  ال��ت��ي  احل��ل��ول  لتنفيذ  اجل��ه��ود  م��ن 
اأط��ر حوكمة ق��وي��ة، خا�شة م��ع اقرتاب  امل��ايل واإن�����ش��اء  واإ���ش��راك املجتمع 
التنمية  اأه���داف  من   14 الهدف  لتحقيق   2020 لعام  النهائي  املوعد 
امل�شتدامة. ويف هذا ال�شدد، قال ت�شاريل جودارد، مدير التحرير يف جملة 
امل�شتدام  القت�شاد  فكرة  وقبول  لدعم  الوقت  ح��ان   “  : اإكونومي�شت  ذا 
للمحيطات، ففي كل عام جنتمع به يف القمة العاملية للمحيطات، ن�شطلع 

ن�شمع عن  بداأنا  العام  وهذا  تواجه حميطاتنا،  التي  امللحة  امل�شاكل  على 
جم��م��وع��ة م��ن احل��ل��ول ال��ت��ي ب����داأت يف ال��ظ��ه��ور. واأ����ش���اف ت�����ش��اريل “ اأن 
زراعة اخلاليا، والذكاء الإ�شطناعي وبدائل الوقود، تعتر جميعها من 
القت�شاد  م�شتقبل  ر�شم  على  �شت�شاعد  التي  واملثرية  اجلديدة  التقنيات 
الأزرق امل�شتدام، و�شتعمل اآليات التمويل املبتكرة وال�شراكات الدولية على 
» . من جهتها قالت، �شعادة رزان خليفة  امل�شاريع  دعم وتعزيز مثل هذه 
املبارك، الع�شو املنتدب يف هيئة البيئة – اأبوظبي : “ ركزت القمة على 
باملحيطات، وعززت من فهمنا للم�شي قدما  املتعلقة  الق�شايا احلا�شمة 
يف امل�شار ال�شحيح، خا�شة فيما يتعلق بالتمويل، والتكنولوجيا الزرقاء، 
املتميز  بامل�شتوى  م�شيدة  البال�شتيكي،  والتلوث  املائية،  الأحياء  وتربية 
�شاأنها  من  التي  احللول  وط��رح  احل��وار  على  وقدرتهم  امل�شاركة  للوفود 

اإطالق  عن  القمة  خ��الل  �شعادتها  وك�شفت  املحيطات.  ا�شتدامة  تعزيز 
واأكدت  الأ�شماك،  م�شائد  ل�شتعادة  جديدة  خطة  باأبوظبي  البيئة  هيئة 
التزامها الثابت مبعاجلة التلوث البال�شتيكي يف البيئة البحرية و�شروة 
ال�شتفادة من هذا الزخم الكبري لالأفكار املطروحة ون�شرها على نطاق 
وا�شع والتي من �شاأنها اإحداث التغيري املطلوب » . وقال را�شد البلو�شي، 
وكيل دائرة التنمية القت�شادية - اأبوظبي بالإنابة: “ ي�شعدنا اأن نتوجه 
بال�شكر والتقدير لكل من �شاهم يف اإجناح “ القمة العاملية للمحيطات”، 
ونحن فخورون باأن نكون جزءا من هذ التحرك العاملي، الذي يعمل ب�شكل 
اأولوية مهمة  ي�شكل  لأنه  اقت�شاد بحري م�شتدام،  ا�شتباقي على حتقيق 
بالن�شبة لإمارة اأبوظبي، باعتبار القطاع البحري من الركائز الأ�شا�شية 

لالقت�شاد املحلي والذي يدفع م�شرية النمو نحو الأمام«.

اختت���ام اأعم���ال القم���ة العاملي���ة للمحيط���ات باأبوظب���ي
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•• ال�سارقة-وام:

ال�����ش��ارق��ة خالل  ال���ش��ت�����ش��اري لإم����ارة  املجل�ض  اأق���ر 

مبقره  م��وؤخ��را  عقدها  التي  ع�شرة  الثانية  جل�شته 
�شمن اأع��م��ال��ه ل���دور الن��ع��ق��اد ال��ع��ادي ال��راب��ع من 
ب�شاأن  قانونن  م�شروع  التا�شع  الت�شريعي  الف�شل 

وتنظيم  واإن�����ش��اء  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  تنظيم  اإع�����ادة 
اأكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�شاء والفلك 
بجانب تو�شياته ب�شاأن املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة 

واحلمرية. تراأ�شت اجلل�شة خولة عبدالرحمن املال 
حميد  الدكتور  بح�شور  ال�شت�شاري  املجل�ض  رئي�ض 
بن جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة والدكتور 

من�شور حممد بن ن�شار مدير عام الدارة القانونية 
ملكتب �شمو حاكم ال�شارقة والدكتور �شام دله امل�شت�شار 
القانوين جلامعة ال�شارقة اىل جانب عدد من نواب 

 . ال�شارقة  �شباب  �شورى  جمل�ض  وع�شوات  اأع�شاء 
�شيا�شة  ب�شاأن  تو�شياته  م�شروع  املجل�ض  ناق�ض  كما 

هيئة املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل .

•• دبي -وام:

را�شد  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
اآل مكتوم ويل عهد دبي اأن حكومة دبي با�شرت 
اخلم�شن”  “وثيقة  ب��ن��ود  تنفيذ  على  بالعمل 
التي جت�شد روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” مل�شتقبل 
جلعلها  للتطوير  امل��ت��وا���ش��ل��ة  وم�����ش��ريت��ه��ا  دب���ي 

اأف�شل مدينة يف العامل.
وقال �شموه اإن قطاع التعليم العايل واجلامعات 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��راف��د الأه���م جلهود دب��ي  ي�شكل 

يوؤمنون  اخل��ري��ج��ن  م��ن  ج��دي��د  جيل  تاأ�شي�ض 
ب��اأه��م��ي��ة الب��ت��ك��ار وري�����ادة الأع���م���ال وال���ب���دء يف 
يف  النجاح  ق�ش�ض  من  جديدة  مرحلة  تاأ�شي�ض 
�شن مبكرة بعيدا عن منظومة التعليم التقليدية 
التي قد تبعدهم عن حتقيق اأحالمهم وت�شعب 

عليهم امل�شاهمة الإيجابية يف جمتمعهم.
وقال �شموه : “ اعتمدنا اليوم ا�شرتاتيجية دبي 
للمناطق اجلامعية احلرة التي تركز على وثيقة 
واإبداعية  اقت�شادية  مناطق  لإن�شاء  اخلم�شن 
واخلا�شة  ال��وط��ن��ي��ة  اجل���ام���ع���ات  يف  م��ت��ك��ام��ل��ة 
���ش��ت��ع��زز م��ك��ان��ة دب���ي كمركز  .. ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اجلديد  اجليل  وتطوير  ال�شباب  لدعم  اإقليمي 

على  بالعتماد  التعليمية  واملفاهيم  املناهج  من 
البتكار والتكنولوجيا » .

ا�شرتاتيجية  �شموه  اعتماد  مبنا�شبة  ذل��ك  ج��اء 
دبي للمناطق اجلامعية احلرة تنفيذا لتوجيهات 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
ال�شاد�ض  البند  يف  �شموه  اأعلنها  ال��ت��ي  م��ك��ت��وم، 
اجلامعات  ل��ت��ح��وي��ل  اخل��م�����ش��ن،  وث��ي��ق��ة  م���ن 
ال��وط��ن��ي��ة واخل��ا���ش��ة يف دب���ي اإىل م��ن��اط��ق حرة 
القت�شادي  الن�شاط  مبمار�شة  للطالب  ت�شمح 
والإبداعي، وتعزيز هذه املنهجية كركيزة وهدف 

رئي�شي ملنظومة التعلم والتخرج.
واأو�����ش����ح ���ش��م��وه اأن دب����ي ت�����ش��م جم��م��وع��ة من 

الوطنية  واجلامعات  التعليمية  املوؤ�ش�شات  اأب��رز 
املبدعن  ال����ط����الب  اآلف  ت����خ����رج  وال���ع���امل���ي���ة 
دعم  على  ال��رتك��ي��ز  وي��ج��ب  �شنويا،  واملبتكرين 
اأف��ك��اره��م لإط����الق م�شاريع  م��واه��ب��ه��م وت��ب��ن��ي 
و�شركات ت�شهم فوريا بدعم القت�شاد امل�شتقبلي 

ملدينة دبي.
واج��ب جميع مدار�شنا  “ م��ن  �شموه:  واأ���ش��اف 
وجامعاتنا اأن تغر�ض روح ريادة الأعمال يف عقلية 
�شبابنا وطالب جامعاتنا .. عقلية تخلق القيمة 
ومنتجات  وتقنيات  خدمات  تطوير  خ��الل  من 

جديدة من دبي للعامل باأكمله ».
موؤ�ش�شة  قبل  م��ن  ال�شرتاتيجية  اإع���داد  وج��اء 

بالتن�شيق والتعاون مع اجلهات  دبي للم�شتقبل 
امل�شاريع  تنفيذ  متابعة  على  و�شت�شرف  املعنية 
وامل���ب���ادرات والأف��ك��ار ال��ت��ي يتم اإط��الق��ه��ا �شمن 
احلرة،  اجلامعية  للمناطق  دب��ي  ا�شرتاتيجية 
وتطوير اخلطط التنفيذية ودرا�شة املقرتحات 
وثيقة  م��ن  ال�����ش��اد���ض  ال��ب��ن��د  لتنفيذ خم��رج��ات 
م��ع اجلهات  ال��ت��ع��اون  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اخل��م�����ش��ن، 
التعليمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  واخل��ا���ش��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
واملراكز البحثية يف دبي وخمتلف اأنحاء العامل 
لالإ�شراف على انطالق ودعم ال�شركات النا�شئة 
من اجلامعات. كما �شتعمل املوؤ�ش�شة على ت�شريع 
للمناطق  دب���ي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه������داف  حت��ق��ي��ق 

الأعمال  وري��ادة  البتكار  ثقافة  وتر�شيخ  احل��رة 
دبي،  يف  التعليمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  اجل��ام��ع��ات  يف 
اإ�شافة اإىل تقييم مراحل الإجناز واإعداد تقارير 
احلالية  التحديات  ل�شتعرا�ض  ودوري��ة  �شهرية 

وامل�شتقبلة واإيجاد حلول فعالة ومنا�شبة لها.
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك���ان 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” قد خل�ض روؤيته 
اخلم�شن  وثيقة  �شمن  دبي  لإم��ارة  امل�شتقبلية 
خطة  مالمح  تر�شم  بنود  ت�شعة  ت�شمنت  التي 
جودة  مب�شتويات  ل��الرت��ق��اء  دب��ي  حكومة  عمل 

حياة �شكانها يف خمتلف املجالت والقطاعات.

» ال�شت�شاري« يقر م�شروعا قانونيا لإعادة تنظيم جامعة ال�شارقة واإن�شاء اأكادميية العلوم وتكنولوجيا الف�شاء 

ويل عهد دبي ي�شارك قبيلة 
الكتبي اأفراحها

•• دبي-وام:

اآل مكتوم ويل  ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد  �شارك �شمو 
اأفراحها.فقد ح�شر �شموه ع�شر ام�ض  عهد دبي قبيلة الكتبي 
حفل ال�شتقبال الذي اأقامه ال�شيد حميد �شامل بونوا�ض الكتبي 
امل��رح��وم حممد حميد  ك��رمي��ة  اإىل  را���ش��د  زف���اف جنله  ملنا�شبة 
لالأفراح  ال��ه��ري  ق��اع��ة  يف  اأق��ي��م  ال���ذي  احل��ف��ل  وح�شر  الكتبي. 
واأق���ارب وذوي  القبائل  واأب��ن��اء  اأعيان  ع��دد من  العن  يف مدينة 
العرو�شن. وقد هناأ �شمو ويل عهد دبي العرو�شن ومتنى لهما 

زواجا ميمونا مكلال بال�شعادة وال�شتقرار والبنن.

•• العني -وام:

الأوملبياد  يف  امل�شاركة  الوفود  ل�شتقبال  ا�شتعدادها  العن  مدينة  بلدية  اأنهت 
و  امل�شاركن  زي���ارات  برنامج  و�شع  امل�شيفة.ومت  امل��دن  فعالية  �شمن  اخلا�ض 
الفعاليات املوجة لهم و التن�شيق يف تنقالت الوفود .وت�شت�شيف مدينة العن 
برئا�شة  خمت�شة  جلنة  البلدية  و�شكلت  دول��ة.   29 من  م�شاركن   1204
الدكتور مطر حممد النعيمي مدير عام بلدية مدينة العن و ع�شوية عدد من 
املدراء التنفيذين لالإ�شراف العام على ا�شت�شافة مدينة العن للوفود امل�شاركة 
.و قال الدكتور مطر النعيمي اإن البلدية اأعدت برناجما لهذه املنا�شبة �شمل 
اإقامة العديد من الفعاليات يف مواقع متنوعة يف مدينة العن بالتن�شيق مع 
عدة جهات مث جلامعة الإم��ارات العربية املتحدة و حديقة العن للحيوانات 
و  املدرا�ض  و عدد من  التاأهيل  و  للرعاية  العن  األعاب هيلي ومركز  و مدينة 
اجلهات التعليمية . كما قامت بلدية مدينة العن بتفعيل دور العمل التطوعي 
الفريق  �شمن  اإن�����ش��اين  ح��دث  اأك��ر  تنظيم  يف  للم�شاركة  املوظفن  حتفيز  و 
513 متطوعا من داخل  التطوعي .و قد �شارك يف هذا الفريق ما يزيد عن 

املوؤ�ش�شة و خارجها .

اأكد ان قطاع التعليم العايل واجلامعات ي�شهم بتاأ�شي�ص جيل جديد من اخلريجني يوؤمنون باأهمية البتكار وريادة الأعمال 

حمدان بن حممد يطلق ا�شرتاتيجية دبي للمناطق اجلامعية احلرة 

بلدية مدينة العني ت�شتقبل الأوملبياد اخلا�س ب� 513 متطوعا

•• العني - الفجر:

رعاية  وحت��ت  الت�شامح  بعام  احتفال 
وح�������ش���ور ال�����ش��ي��خ م�����ش��ل��م ب���ن �شامل 
املجل�ض  ع�����ش��و  ال����ع����ام����ري  ح����م  ب����ن 
ابوظبي  لإم��ارة  الوطني  ال�شت�شاري 
رئي�ض جمل�ض ادارة جمموعة بن حم 
الفاعلية  ال�شعبي  هيلي  �شوق  اأق���ام   ،
ح�شر   ، ال��ت�����ش��ام��ح  ع�����ام  يف  الأوىل 
احل��ف��ل خ��ل��ف��ان ع���ب���داهلل اب���ن نعمان 
الكعبي مدير عام �شوق هيلي ال�شعبي 
م���ن م���دي���ري ه��ي��ئ��ة ابوظبي  وع�����دداً 
من  كبري  وجمع  والثقافة،  لل�شياحة 
اأه����ايل م��دي��ن��ة ال��ع��ن .ت��خ��ل��ل احلفل 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ق��رات اب��ت��ه��اج��ا بعام 
القيم  اأ���ش��م��ى  يحمل  ك��ون��ه  الت�شامح 
زاي��د بن  ال�شيخ  املغفور له  التي عمل 
�شلطان اآل نهيان على تر�شيخها لدى 
ف��رق حربية  الإم������ارات.. منها  اأب��ن��اء 
�شعرية  وق�����ش��ائ��د  ك��ل��م��ات  و  و���ش��الت 
يف ح��ب ال��وط��ن وق��ي��ادت��ه ال��ر���ش��ي��دة ، 

العن  مدار�ض  لبناء  فقرات  وكذلك 
للوطن  النتماء  الت�شامح  على  حتث 

وقيادته والهتمام بالرتاث .
واأكد بن حم اأن الت�شامح نهج اإماراتي 
اأ���ش��ي��ل ورا����ش���خ، غ��ر���ش��ه ف��ي��ن��ا الوالد 

ال�����ش��ي��خ زاي����د، رح��م��ه اهلل، م��ن��ذ قيام 
الحتاد. وقال اإن اإعالن رئي�ض الدولة 
2019 عاماً للت�شامح، يوؤكد حر�ض 
املحبة  ن�شر  ع��ل��ى  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
وال�������ش���الم والح��������رتام امل���ت���ب���ادل بن 

الإم���ارات  اأن  �شموه  م��وؤك��داً  اجلميع، 
يف  الإن�����ش��اين  للتعاي�ض  رم���زاً  �شتظل 

اأبهى �شوره.
ال�شت�شاري  امل��ج��ل�����ض  ع�����ش��و  وا����ش���اد 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��اه��ت��م��ام  ال��وط��ن��ي 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  يف  مم��ث��ل��ة  ل���ل���دول���ة 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئي�ض 
جم��ل�����ض ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و�شاحب 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م 
اأع�شاء املجل�ض الأعلى حكام الإمارات 
الرتاثية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ب��الأن�����ش��ط��ة 
ال�شعبي  امل����وروث  على  ال��ت��ي حت��اف��ظ 
احلا�شر  اأج��ي��ال  ب��ن  توا�شله  بهدف 

وامل�شتقبل.
ومن جانبه قال خلفان الكعبي مدير 
القيادة  ان  ال�شعبي،  هيلي  �شوق  ع��ام 
مبادئ  ر�ّشخت  الإم���ارات  يف  الر�شيدة 
والت�شامح  والتاآلف  وامل�����ش��اواة  العدل 
واحرتام الآخر بن الأديان والأعراق 
ل يقت�شر  ث��اب��ت��اً  ن��ه��ج��اً  وال��ث��ق��اف��ات، 

ع��ل��ى ال���داخ���ل ب��ن م��ك��ون��ات املجتمع 
يحكم  ب�����ل  ف���ح�������ش���ب،  الإم��������ارات��������ي 
ب��ال��ع��امل اخلارجي،  ال��دول��ة  ع��الق��ات 
املبادئ  اأح��د  ي��زال  الّت�شامح ول  وك��ان 
ر�ّشختها  التي  والأخالقية  الإن�شانية 

قيادة الر�شيدة منذ تاأ�شي�ض الدولة.
�شمانة  ي�����ش��ّك��ل  ال��ت�����ش��ام��ح  اأن  ومب����ا 
اأ����ش���ا����ش���ي���ة ل��ل��ت��ع��اي�����ض ب����ن الأف�������راد 
وتعزيز  الإن�������ش���ان  ح���ق���وق  واح������رتام 
الثقافة والهوية الوطنية، اإىل جانب 
للوطن  والنتماء  ال��ولء  قيم  تعميق 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ع��م��ل��ت  وق���ي���ادت���ه، 

يومية  ثقافة  الفكر  ه��ذا  جعل  على 
ي��ن��ت��ه��ج��ه��ا امل��ج��ت��م��ع الإم�����ارات�����ي بكل 
اأط��ي��اف��ه، مم��ا ان��ع��ك�����ض اإي��ج��اب��ي��اً على 
الداخلي  وال���ش��ت��ق��رار  الأم���ن  �شمان 
الذي تنعم به دولة الإمارات بو�شفها 
من  للجميع  للعي�ض  مف�شلة  وج��ه��ة 
خمتلف بلدان العامل، وهذا ما اأ�شارت 

اإليه التقارير الدولية يف هذا ال�شاأن.
وا�شاف الكعبي اأن �شوق هيلي ال�شعبي 
من  ال����ع����دي����د  حت���ق���ي���ق  اإىل  ي����ه����دف 
املحافظة  ومنها  ال�شامية،  الأه���داف 
على املوروث الإماراتي، وعر�ض ثراء 

التقاليد والرتاث والثقافة الإماراتية 
تعزيز  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ت��ن��وع��ه��ا،  وم����دى 
غر�ض  يف  ثقافية  كجهة  ال�����ش��وق  دور 
ال��ق��ي��م وال���ع���ادات يف نفو�ض  م��ف��اه��ي��م 
من  بالقرب  ال�شوق  ويقع  الأج��ي��ال.  
البوابة الرئي�شة ملدينة األعاب الهيلي، 
وهو مفتوح جلميع فئات املجتمع من 
الزوار واملهتمن، ول ي�شمل ال�شوق اأي 
ر�شوم.وميكن جلميع الزوار، الدخول 
من  ال�شوق  مبعرو�شات  وال�شتمتاع 
ال�شاعة الرابعة ع�شراً ولغاية ال�شاعة 

العا�شرة م�شاًء.

برعاية م�شلم بن حم

الحتفال بعام الت�شامح ب�شوق هيلي ال�شعبي
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عربي ودويل

الب�شري ياأمر باإطالق جميع الن�شاء املعتقالت 
على خلفية م�شاركتهن بالحتجاجات 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

اأع����ط����ى ال���رئ���ي�������ض ال���������ش����وداين عمر 
اأك��ر من  ي��واج��ه منذ  ال��ذي  الب�شري 
برحيله  ت��ط��ال��ب  ت��ظ��اه��رات  �شهرين 
اأمرا بالإفراج عن جميع  عن احلكم، 
خلفية  على  اعُتقلن  اللواتي  الن�شاء 
�شد  اح���ت���ج���اج���ات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ن 

نظامه.
اإقامته  م���ق���ر  م����ن  ال���ب�������ش���ري  وق�������ال 
�شالح  الأخ  “اأوجه  اخل����رط����وم  يف 
الن�شاء  ���ش��راح جميع  ب��اإط��الق  ق��و���ض 
املعتقالت”، يف اإ�شارة اإىل مدير جهاز 

الأمن وال�شتخبارات.
وتزامن هذا الإعالن مع يوم املراأة العاملي.

واأكد مكتب الإعالم يف الرئا�شة اأن الب�شري اأعطى تعليمات باإطالق جميع 
الن�شاء اللواتي اعُتقلن ب�شبب م�شاركتهن يف تظاهرات.

واأعلن الب�شري الذي يحكم ال�شودان منذ 1989، يف 22 �شباط- فراير 
فر�ض حال الطوارئ ملّدة �شنة.

حماكم  باإن�شاء  واأم��ر  املرّخ�شة  التجّمعات غري  الب�شري حظر  قّرر  كذلك، 
ة للنظر يف النتهاكات التي ُترتكب يف اإطار حال الطوارئ. طوارئ خا�شّ

لكّن ذلك مل يردع اأعداًدا من املتظاهرين تقودهم ن�شاء اخلمي�ض من النزول 
اإىل ال�شارع، هاتفن �شعارات مناه�شة للرئي�ض يف بع�ض اأحياء اخلرطوم واأم 

درمان، وفق �شهود.
ا قتلوا منذ بدء الحتجاجات يف 19 كانون  ويقول امل�شوؤولون اإّن 31 �شخ�شً
تقول  فيما  التظاهرات،  راف��ق��ت  عنف  اأع��م��ال  يف   2018 الأول-دي�����ش��م��ر 

منّظمة هيومن رايت�ض ووت�ض اإّن عدد القتلى بلغ 51 على الأقّل.
خالل  اعُتقلن  ال��ل��وات��ي  الن�شاء  ع��دد  ال�شودانيون  امل�����ش��وؤول��ون  ي��ح��دد  ومل 
التظاهرات. لكن وفقا لن�شطاء معار�شن، هناك حوايل 150 امراأة وراء 

الق�شبان.
اخلرطوم  ب�شرق  ب��وري  ح��ي  يف  اجلمعة  خرجت  تظاهرة  اإن  �شهود  وق��ال 
اإىل  ل��ل��دم��وع. كما جل���اأت ق��وى الأم���ن  ب��غ��از م�شيل  واجهتها ق��وى الأم���ن 
يف  م�شجد  اأم��ام  جتمعوا  حمتجن  ملواجهة  للدموع  م�شيل  غ��از  ا�شتخدام 

مدينة اأم درمان بعد �شالة اجلمعة، ح�شب �شهود.

وطنهم حيث اأ�شارت مزاعم اإىل تعر�ض من�شقن اآخرين لتعذيب وعنف 
جن�شي.

على  املفرو�شة  العقوبات  تخفيف  اإىل  اأي�شا  دعا  كوينتانا  اأوجيا  ولكن 
“تاأخري  اإىل  اأدت  اإنها  قائال  النووية  اأن�شطتها  ب�شبب  ال�شمالية  كوريا 
وتعطيل ب�شكل كبري” جلهود امل�شاعدة الإن�شانية. وقال اإن نحو 10.3 

مليون �شخ�ض اأو 41 يف املئة من ال�شكان يفتقرون اإىل الغذاء الكايف.
ويف تقرير تاريخي يف 2014 قال حمققو الأمم املتحدة اإن من املعتقد 
اأن ما يرتاوح بن 80 األف و120 األف �شخ�ض حمتجزون يف مع�شكرات 
بكوريا ال�شمالية. ووثق التقرير عمليات تعذيب وانتهاكات اأخرى قائال 

اإنها قد تكون مبثابة جرائم �شد الإن�شانية.

خالل  اجلنوبية  وكوريا  املتحدة  الوليات  مع  قمة  اجتماعات  وعقدت 
العام املن�شرم وخرجت من عزلتها التي ا�شتمرت عقودا.

الأمريكي  والرئي�ض  اأون  ج��وجن  كيم  ال�شمايل  ال��ك��وري  الزعيم  وعقد 
دونالد ترامب اجتماعا ثانيا الأ�شبوع املا�شي ولكن املحادثات التي جرت 
بينهما يف فيتنام انهارت دون التو�شل لتفاق. وقال ترامب يوم اجلمعة 
اإنه �شي�شاب بخيبة اأمل اإذا ا�شتاأنفت كوريا ال�شمالية اختبار اأ�شلحة واأكد 

ثقته يف العالقات الطيبة مع كيم.
وقال اأوجيا كوينتانا اإنه ياأمل باأل يوؤدي النتهاء املفاجئ للقمة” اإىل 
اأجلها  من  الأط���راف  كل  عملت  التي  للحوار  ال�شلمية  البيئة  تقوي�ض 

خالل 2018«.

العتقال  وج���ود مع�شكرات  ع��ن  ت��ق��اري��ر  يتلقى  “ م���ازال  اأن���ه  واأ���ش��اف 
ال�شيا�شي التي يتم اإر�شال النا�ض اإليها دون العملية القانونية الالزمة. 
وتفيد تقارير باأن التعذيب و�شوء املعاملة مازال موجودين على نطاق 

وا�شع وممنهج يف من�شاآت العتقال«.
ال�شديدة  والقيود  املواطنن  لكل  الوثيقة  واملراقبة  املتابعة  اإن  وق��ال 
اأن  واأ�شاف  كما هي.  مازالت  القيود على حرية احلركة  الأخ��رى مثل 
نظام العقوبات مينع حتقيق العملية القانونية الواجبة وتوفري �شمان 

للمحاكمة النزيهة.
واأ�شاف اأنه ات�شل بال�شن العام املا�شي ب�شاأن 18 كوريا �شماليا غادروا 
اإىل  ال��ع��ودة  اإج��ب��اره��م على  م��ن  ال��ب��الد واعتقلوا هناك و�شط خم��اوف 

•• جنيف -رويرتز:

قال مقرر الأمم املتحدة اخلا�ض ب�شاأن حقوق الإن�شان يف كوريا ال�شمالية 
برناجمها  ب�شاأن  الدبلوما�شية  ال�شمالية  كوريا  انتهاج  الرغم  على  اإنه 
الأ�شا�شية وحتتفظ مبع�شكرات  ت�شحق احلريات  فاإنها مازالت  النووي 
توما�ض  وقال  مواطنيها.  على  �شارمة  رقابة  وتفر�ض  �شيا�شي  اعتقال 
“ رغم التطورات الإيجابية خالل  اأحدث تقرير له  اأوجيا كوينتانا يف 
على  الإن�����ش��ان  حلقوق  اخلطري  الو�شع  اأن  املوؤ�شف  فمن   2018 ع��ام 

الأر�ض يف جمهورية كوريا الدميقراطية ال�شعبية مازال مل يتغري«.
 2017 منذ  وال�شاروخية  النووية  جتاربها  ال�شمالية  كوريا  وجمدت 

خبري بالأمم املتحدة: كوريا ال�شمالية توا�شل القمع ومع�شكرات العتقال ال�شيا�شي 

احل��زب، وع��ادوا لعقد اجتماعات 
يف اإطار مبادرة اأطلقوا عليها ا�شم 

“مّل ال�ّشمل«.

وياأتي هذا القرار بدوره، ردا على 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لنداء  امل��ك��ت��ب  اإح���ي���اء 
تركيبته  ي�����ش��م يف  ال����ذي  ت��ون�����ض 

التي عادت لالجتماع منذ حوايل 
اأن  �شبق  ون����واب  ق��ي��ادي��ن  ���ش��ه��ر، 
اأع����ل����ن����وا ع����ن ا����ش���ت���ق���الت���ه���م من 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  اأع�����ش��اء  ج���ّدد 
وال��ه��ي��ئ��ة امل��و���ّش��ع��ة حل���زب حركة 
بوجوب  “مت�ّشكهم  تون�ض  ن���داء 
تخّلي القيادة املنتهية �شالحيتها 
الّنداء”،  دوال���ي���ب  ت�����ش��ي��ري  ع���ن 
مغّبة  “من  اي����اه����ا  حم����ذري����ن 
احلزب  با�شم  الت�شّرف  موا�شلة 
وا�شتعمال موارده”، معترين اأّن 
“كافة القرارات املّتخذة من قبل 
ال�شالحية  منتهية  وهيئة  جلان 
كهيكل  التنفيذي  املكتب  تلزم  ل 
وُتعتر  �شيء  يف  للحركة  �شرعي 

لغية ول يعتّد بها«.
املجتمعون  الأع�����������ش�����اء  ون���������ّدد 
ال��ع��ام للحركة  امل��ن�����ش��ق  ب��ح�����ش��ور 
عنهم  �شادر  بيان  يف  بلحاج  ر�شا 
ب�   ،”5 ال�������ش���م���ل  “مل  ب���ع���ن���وان 
ال�شب�شي،  ق��ائ��د  ح��اف��ظ  “اإقدام 
امل��ن��ت��ه��ي��ة ���ش��الح��ّي��ت��ه، ع��ل��ى لقاء 
رئي�ض حركة النه�شة” معترين 
اأن ذلك “ميّثل توا�شال للت�شّرف 

النفرادي يف احلزب«.
املذكور  “الّلقاء  اأّن  اع��ت��روا  كما 
مي���ّث���ل ت�������ش���ّرف���ا ان���ق���الب���ّي���ا على 
الأ�شا�شية  التاأ�شي�شّية  مواقفهم 
لالحتماء  ب���ائ�������ش���ة  وحم�����اول�����ة 
ويائ�شة  جم��ّددا  النه�شة  بحركة 
للعودة للتوافق املنتهي واملرفو�ض 

اإجماعا من قواعد احلركة«.
اإعداد  جلنة  “ح�شور  ب���  ورّح��ب��وا 
م�شّجلن  اأ�شغالهم”،  امل���وؤمت���ر 
للنقا�شات”  ال��رف��ي��ع  “امل�شتوى 
القرتاحات  “نوعّية  ومثّمنن 
جتاوز  يف  امل�شاهمة  اىل  ال��ه��ادف��ة 
وال��ت��ع��ط��ي��الت لإجناز  ال��ع��راق��ي��ل 
الأّول  ال���دمي���ق���راط���ي  امل����وؤمت����ر 

للّنداء«.
“دعمهم  على  ال��ت��اأك��ي��د  وج����ّددوا 
املوؤمتر  اإع������داد  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ك��ام��ل 
و�شعيها  مب��ه��ام��ه��ا  مت�����ّش��ك��ه��ا  يف 
“هيكلة  عن  معلنن  لإجنازه”، 
املكتب  �شلب  ال�شمل  للّم  ال�ّشعي 
امل�شاهمة  اأج�����ل  م���ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الدميقراطي  امل��وؤمت��ر  اإجن���اح  يف 

وال�شتعداد  تون�ض  ل��ن��داء  الأّول 
ل�����الن�����ت�����خ�����اب�����ات ال���ت�������ش���ري���ع���ي���ة 

والرئا�شية«.
“اإلغائهم  ب����  امل��ج��ت��م��ع��ون  وذّك�����ر 
والإق�شاء  التجميد  ق���رارات  ك��ّل 
التي  ال�ّشابقة”  وال����ش���ت���ب���ع���اد 
قياديي احلزب،  ع��ددا من  طالت 
من �شمنهم ر�شا بلحاج ويو�شف 
ال�شاهد، رئي�ض احلكومة احلايل، 
جم��ّددي��ن ال��دع��وة اإىل اإن��ه��اء ما 
اأ�شموها ب� “ممار�شة اآفل زمانها” 
و”الرتحيب بعودة كّل الغا�شبن 
وامل��غ��ادري��ن رح��اب احلركة وعدم 
من  ن���دائ���ي  ط����رف  اأّي  اإق�������ش���اء 
وم�شاره”،  الدميقراطي  املوؤمتر 
مل�شعى  “م�شاندتهم  عن  معلنن 
املقّدمة  ���ش��ك��اي��ت��ه��م  يف  ال����ن����ّواب 
حول  بتون�ض  العمومية  للنيابة 
والتجّند  ال�شري  اجلهاز  ق�شية 

للدفاع عن ذلك«.
والندائين،  “الندائّيات  وح��ّث��وا 
منا�شلن  وج����ه����وّي����ا،  م���رك���زّي���ا 
وقيادات ونّوابا وم�شت�شارين على 

للّدفاع عن حزبهم وعن  التجّند 
موؤمترهم الدميقراطي”، ح�شب 

ن�ّض البيان.

هيئة جديدة
وقّرر اأع�شاء “مبادرة مل ال�شمل” 
حلركة نداء تون�ض، تكوين هيئة 
للحزب  التنفيذي  املكتب  �شلب 
اإعداد  “تن�ّشق وتت�شاور مع جلنة 
امل����وؤمت����ر، وذل�����ك ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
للحركة  الأّول  امل���وؤمت���ر  اإجن�����از 
ولال�شتعداد خلو�ض لالنتخابات 

الت�شريعية والرئا�شية املقبلة«.
النائب  “تعين  ق��������رروا  ك���م���ا   
ب���ل���ح���اج علي  ب����ال����رمل����ان م����ن����ذر 
لرئا�شة هذه الهيئة التي اختاروا 
ال�شمل”،  مل  “هيئة  ا���ش��م  ل��ه��ا 
امل�شعودي  ال�شتار  عبد  واملحامي 
ناطقا ر�شميا، وت�شكيل 10 جلان 
كّل  لن�����ش��م��ام  م��ف��ت��وح��ة  �شتبقى 
اإطارات احلركة، م�شريين اإىل اأن 
بنجاح  �شتنتهي  الهيئة  �شالحية 

اأ�شغال املوؤمتر.

وي�����اأت�����ي ه������ذا امل����وق����ف اجل���دي���د 
املكتب  او  ال�����ش��م��ل  مل  جل��م��اع��ة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ردا ع��ل��ى م���ا ج����اء يف 
حلزب  القانونية  اللجنة  اع��الن 
نداء تون�ض، جناح املدير التنفيذي 
حافظ قائد ال�شب�شي، من قرارات 
اأبرزها اإ�شقاط الع�شوية باحلزب 
والنواب.  القيادات  من  ع��دد  عن 
الأّول من  القرار  ويعّد مثل هذا 

نوعه منذ تاأ�شي�ض النداء.
واأبرز احلزب يف بيان �شادر عنه، 
كل  �شمل  الع�شوية  “اإ�شقاط  اأن 
ا�شتقالته  ق���ّدم  ن��ائ��ب  اأو  ق��ي��ادي 
اأو من كتلته  من هياكل احل��زب، 
اإن  م�شوؤوليته  من  اأو  الرملانية، 

ُوجدت”..
لأّي  مي��ك��ن  “ل  اأن����ه  اإىل  لف��ت��ا   
ممن �شبق ذكرهم متثيل احلركة 
باأية �شفة لدى اجلهات الر�شمية 
واملحلية  واجل���ه���وي���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
واملنظمات  الق�شائية  وال�����ش��ل��ط 
وكافة  واجل��م��ع��ي��ات  والأح��������زاب 

و�شائل الإعالم«.

•• قرب الباغوز-اأ ف ب:

ق����وات �شوريا  ت��ن��ت��ظ��ر  اأ���ش��اب��ي��ع،  م��ن��ذ 
حلظة  حت����ن  اأن  ال���دمي���وق���راط���ي���ة 
داع�ض  تنظيم  على  انت�شارها  اإع��الن 
البقعة  اأن  ي���ب���دو  ل���ك���ن  الإره������اب������ي، 
نائية  بلدة  داخل  املحا�شرة  ال�شغرية 
ع��ن��د ���ش��ف��اف ن��ه��ر ال���ف���رات مل تفرغ 
ب��ع��د وف���اق ع��دده��م كل  م��ن قاطنيها 
التوقعات. وخرج ع�شرات اآلف الن�شاء 
والأطفال والرجال منذ كانون الأول-

دي�شمر، من جيب التنظيم الإرهابي 
يف ����ش���رق ����ش���وري���ا. ف����ّر ب��ع�����ش��ه��م من 
املعارك واحل�شار، ومّت اإجالء البع�ض 
بعدما  و�شاحنات،  ح��اف��الت  يف  الآخ���ر 
الدميوقراطية  �شوريا  ق��وات  اأب��ط��اأت 
بلدة  على  الع�شكرية  عملياتها  وت��رية 

الباغوز، حيث البقعة املحا�شرة.
م��رة كانت تخرج دفعة جديدة  يف كل 
قوات  ك��ان��ت  الأ����ش���خ���ا����ض،  اآلف  م���ن 
اأن  ����ش���وري���ا ال���دمي���وق���راط���ي���ة ت���ظ���ن 
قريبة  ب���ات���ت  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
و�شيكاً،  اأ���ش��ب��ح  الإره�����اب  ان��ت��ه��اء  واأن 
املدنين  اآلف  اأن  ب��ع��ده��ا  ل��ي��ت�����ش��ح 
ال���داخ���ل.  ي����زال����ون يف  وامل���ق���ات���ل���ن ل 
وي��ق��ول امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ح��م��ل��ة قوات 
الزور  دي��ر  يف  الدميوقراطية  �شوريا 
بر�ض  فران�ض  لوكالة  عفرين  عدنان 
“حن بداأنا احلملة، كنا نتوقع وجود 
العدد«.  ب���ه���ذا  ل��ي�����ض  ل��ك��ن  م��دن��ي��ن، 
“اأين كان كل ه��وؤلء؟ حتت  ويت�شاءل 
يتدارك  اأن  قبل  جميعهم؟”  الأر����ض 
“ما من م�شتحيل لدى داع�ض«. وبعد 
ان ياأمل املتحدثون با�شم قوات �شوريا 
ت�شريحاتهم  يف  ال���دمي���وق���راط���ي���ة 
لل�شحافين يف اأن “ي�شهد اليوم اآخر 
نف�شه  الأم����ر  ي��ع��ود  اإجالء”،  عملية 

وغالبية  ال���ت���ايل.  ال���ي���وم  يف  ل��ي��ت��ك��رر 
ال��ب��اق��ن يف اجل��ي��ب الآخري  امل��دن��ي��ن 
هم على الأرج��ح من عائالت مقاتلي 
اأ�شا�شاً  الراف�شن  الإره��اب��ي  التنظيم 
جلنة  وبح�شب  وال�شت�شالم.  للخروج 
النقاذ الدولية، و�شل 12 األف امراأة 
الهول  اإىل خميم  الباغوز  وطفل من 
منذ �شباح الأربعاء، بينهم �شتة اآلف 
بذلك  وارت��ف��ع  وح���ده.  ي��وم اخلمي�ض 
عدد القاطنن يف املخيم اإىل 65 األفاً، 
وقالت  �شحية”.  ب�”اأزمة  ت�شبب  م��ا 
ال�شرق  مل��ن��ط��ق��ة  ال���ت���وا����ش���ل  م����دي����رة 
بو�شويل  مي�شتي  اللجنة  يف  الأو���ش��ط 
انهيار«.  “نقطة  بلغ  املخيم  و�شع  اإن 
ل ميكن لقوات �شوريا الدميوقراطية 

العتماد على الأرق��ام املتناق�شة التي 
فبع�شهم  اجل��دد.  اخلارجون  يوفرها 
واآخ�����رون  اآلف  ع���ن وج�����ود  ي��ت��ح��دث 
حن  يف  اآلف،   10 م����ن  اأك������ر  ع����ن 
توؤكد اأقلية اأّن اجليب بات �شبه فارغ. 
وبح�شب خارجن جدد حتدثت اإليهم 
وك���ال���ة ف��ران�����ض ب���ر����ض خ����الل الأي�����ام 
والتفتي�ض  ال��ف��رز  ن��ق��اط  يف  امل��ا���ش��ي��ة 
التابعة لقوات �شوريا الدميوقراطية، 
يخافون  اإم��ا  الباغوز  الباقن يف  ف��اإن 
اخل��������روج خ�����ش��ي��ة اع���ت���ق���ال���ه���م واإم������ا 
يرف�شون فكرة ال�شت�شالم ويف�شلون 
نقطة  ويف  امل��������وت«.  “حتى  ال���ب���ق���اء 
ال��ف��رز ع��ن��د م�����ش��ارف ال��ب��اغ��وز، قالت 
الباب  مدينة  م��ن  امل��ت��ح��درة  ع��ب��ود  اأم 

“زحمة زح��م��ة يف  ���ش��وري��ا،  ���ش��م��ال  يف 
ال��داخ��ل«. واأو���ش��ح��ت ال��وال��دة لأربعة 
كثريون..  ه��ن��اك  ي����زال  “ل  اأط���ف���ال 
ب��ق��در اأع����داد م��ن خ��رج��وا«. ومل تكن 
ه��ذه الأع���داد يف ح�شبان ق��وات �شوريا 
التحالف  و�شريكها  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
وا���ش��ن��ط��ن، وكذلك  ب��ق��ي��ادة  ال�����دويل 
الدولية  للمنظمات  بالن�شبة  الأم���ر 
خميمات  يف  ط��واق��م��ه��ا  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
النزوح، وبينهم جلنة الإنقاذ الدولية. 
“مل يكن  ب��و���ش��وي��ل اجل��م��ع��ة  وق���ال���ت 
اأن هذا العدد الكبري من  اأح��د يتوقع 
الن�شاء والأطفال ل يزال يف الباغوز«. 
�شوريا  قوات  امل�شوؤولن يف  اأحد  وعّر 
ال���دمي���وق���راط���ي���ة ع���ن امل�����ش��ه��د ال���ذي 

من  “ياأتون  ب��ال��ق��ول  ي��وم��ي��اً  ي��ت��ك��رر 
حتت الأر���ض ... ل ينتهون«. ويعي�ض 
متكنت  �شخم،  خميم  يف  املحا�شرون 
اأيام  قوات �شوريا الدميوقراطية قبل 
م��ن ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى اأج�����زاء م��ن��ه، ما 
دفعهم اإىل التمركز اأكر عند �شفاف 
نهر الفرات. وروى خارجون عديدون 
اإن املخيم بات عبارة عن خنادق حتت 
البع�ض و�شعت  بع�شها  ق��رب  الأر���ض 

فوقها قطع قما�ض و�شرا�شف ملونة.
“35 عاماً”، عراقية  اأم عالء  وقالت 
“اآلف  الباغوز،  من  الأربعاء  خرجت 
“...” لكن ل تزال  العائالت خرجت 
الداخل،  “ يف  م��وؤل��ف��ة  “ اآلف  ه��ن��اك 
اأم عالء،  وفقدت  اأنا متفاجئة«.  حتى 

وهي والدة لع�شرة اأولد، اأحد اأطفالها 
الأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي ج����راء اجل����وع على 
قولها، نتيجة النق�ض الكبري يف املواد 
ال��غ��ذائ��ي��ة. واأظ���ه���رت م��ق��اط��ع فيديو 
ح�شلت وكالة فران�ض بر�ض عليها من 
راينجرز”،  ب��ورم��ا  “فري  جم��م��وع��ة 
وه���ي م��ن��ظ��م��ة اإغ���اث���ة اأم��ريك��ي��ة غري 
حكومية، م�شاهد للمنطقة التي يقبع 
وميكن  الباغوز.  يف  اجلهاديون  فيها 
هائل  ع��دد  بينها  متناثرة  خيم  روؤي���ة 
من �شيارات و�شاحنات بي�شاء �شغرية، 
ي��رج��ح اأن ع�����دداً م��ن��ه��ا حت���ول م���اأوى 
للعائالت املحا�شرة. ومتتد اخليم على 
ال�شرقية  ال�شفة  على  كبرية  م�شاحة 
اأبنية  م�شاهدة  وميكن  الفرات.  لنهر 
�شقف،  دون  م��ن  معظمها  متوا�شعة 
ملونة.  ببطانيات  م�شتحدثة  وخ��ي��م 
يوبانك،  دايفيد  املنظمة  رئي�ض  وقدر 
جداً  قريبة  نقطة  اإىل  و���ش��ل  وال���ذي 
من البقعة الأخرية، لفران�ض بر�ض اأن 
“األفي �شخ�ض ل يزالون يف الداخل«. 
ما  وف���ق  الإره���اب���ي  التنظيم  ويتعمد 
الكردي  ال�������ش���اأن  يف  اخل���ب���ري  ي��و���ش��ح 
على  وامل��وج��ود  اأوغ��ل��و  جيفري  موتلو 
لفران�ض  ت�شريح  يف  الباغوز  م�شارف 
ب��ر���ض، اإخ���ف���اء اأع�����داد امل��ت��ب��ق��ن داخل 
“التنظيم  اإن  وي��ق��ول  الأخ���ري.  جيبه 
اأع������داد  �����ش����راح  دوري  ب�����ش��ك��ل  ي��ط��ل��ق 
مدرو�شة من النا�ض، بينهم مقاتلون” 
يف حماولة “ل�شراء الوقت«. وي�شيف 
لكانوا  ال���ش��ت�����ش��الًم،  ح��ق��اً  اأرادوا  “لو 
اأرادوا القتال جمدداً،  فعلوا ذلك واذا 
ففي اإمكانهم ذلك اأي�شاً”، لكنهم حتى 
اخليارين.  م��ن  اأي���ا  ي��ت��خ��ذوا  مل  الآن 
ويرى اأن التنظيم “يتعمد” التاأخري 
اآخر  اأج��ل ال�شتعداد لأم��ر  “رمبا من 

لي�ض وا�شحاً ما هو«.
 

يف وجه الهيئة ال�شيا�شية بقيادة ال�شب�شي البن

نداء تون�س: »مّل ال�شمل« ترفع الورقة احلمراء...!
حتذير من مغّبة الت�شّرف با�شم احلزب وا�شتغالل موارده

تنديد مبحاولة الحتماء بحركة النه�شة جمّددا والعودة للتوافق املنتهي 
رف�ص قرارات القيادة احلالية، وتكوين هيئة للم�شاهمة يف اإجناز املوؤمتر

منذر بلحاج علي و�شط- رئي�ض جلنة اخرىاجتماع مل ال�شمل وقرارات جديدة

نداء تون�ض..و�شفات باجلملة  و�شفاء مع تاجيل التنفيذ

اخلارجون من جيب داع�س يف �شرق �شوريا �شيل ب�شري ل ينتهي 
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قال البيت الأبي�ض يف بيان اإن الرئي�ض الرازيلي جايري بول�شونارو 
اأن  امل��ت��وق��ع  اآذار وم���ن  19 م���ار����ض-  امل��ت��ح��دة يف  ال���ولي���ات  ���ش��ي��زور 
يناق�ض مع الرئي�ض دونالد ترامب مو�شوعات من بينها الو�شع يف 

فنزويال.
اإعجابه  ب��اجل��ي�����ض  ال�����ش��اب��ق  اليميني  ال��ك��اب��نت  ب��ول�����ش��ون��ارو  وي��ب��دي 
فوز  عقب  هاتفي  ات�شال  خ��الل  الزعيمان  وحت��دث  ب��رتام��ب.  علنا 
بول�شونارو يف النتخابات يف اأكتوبر ت�شرين الأول عن “التزام قوي 

بالعمل جنبا اإىل جنب” ب�شاأن ق�شايا توؤثر على البلدين.
وحتى قبل توليه الرئا�شة يف يناير- كانون الثاين تعهد بول�شونارو 
مبعار�شة احلكومة الفنزويلية حيث دفعت اأزمة اقت�شادية مالين 

الأ�شخا�ض اإىل الهروب منهم كثريون اإىل الرازيل املجاورة.
ومنذ توليه ال�شلطة �شعد بول�شونارو انتقاداته للرئي�ض الفنزويلي 
رئي�شا  املعار�شة  زعيم  ج��واي��دو  بخوان  واع��رتف  م���ادورو  نيكول�ض 
اأي�شا بجوايدو رئي�شا ودعت  املتحدة  لفنزويال. واعرتفت الوليات 
الدول الأخرى اإىل اأن حتذو حذوها. وزادت وا�شنطن العقوبات على 

فنزويال يف حماولة لإ�شقاط مادورو.

اأن من  ب��ي��ل��د الأمل��ان��ي��ة  ن�����ش��رت��ه �شحيفة  ا���ش��ت��ط��الع ج��دي��د  اأظ��ه��ر   
انتخابات  املتطرفة مقاعدها يف  اليمينية  الأح��زاب  اأن تزيد  املتوقع 
املحافظة  الأح����زاب  ت��واج��ه  املثلن يف ح��ن  اإىل  الأوروب����ي  ال��رمل��ان 
والدميقراطية ال�شرتاكية التي متثل التيار الرئي�ض خ�شارة كبرية. 
�شخ�ض وجرى   9500 م��ن  اأك��ر  �شمل  ال��ذي  ال�شتطالع  واأظ��ه��ر 
يف �شت دول يف اأواخ��ر فراير- �شباط واأوائ��ل مار�ض اآذار اإن خ�شارة 
اأحزاب التيار الرئي�ض لتاأييد الناخبن لها تعني اأنها لن تتمكن من 
ت�شكيل “ائتالف كبري” يف الرملان مثل الئتالف احلاكم يف اأملانيا.

واأو�شح ال�شتطالع الذي ُن�شرت نتائجه اأم�ض ال�شبت اأن من املرجح 
النم�شاوي  احل��ري��ة  ح��زب  ي�شم  متطرف  مييني  جتمع  يح�شل  اأن 
واحلزب الذي تتزعمه مارين لوبان بفرن�شا على 67 مقعدا مقابل 
37 مقعدا حاليا. وقالت بيلد اإن الأحزاب اليمينية املتطرفة ت�شدرت 
القائمة يف ثالث من الدول ال�شت التي جرى فيها ال�شتطالع وهي 
املحافظون  ال�شيا�شيون  الزعماء  وا�شتعد  وبولندا.  واإيطاليا  فرن�شا 
يف  قوية  مكا�شب  املتطرفة  اليمينية  الأح��زاب  لتحقيق  والي�شاريون 
النتخابات التي جتري يف مايو- اأيار. واأبدى هوؤلء الزعماء قلقهم 
ال�شرتاتيجية  ال�شيا�شات  خمطط  بانون  �شتيف  تعهد  ب�شاأن  اأي�شا 
ت��وح��ي��د اليمن  ب��امل�����ش��اع��دة ع��ل��ى  ت��رام��ب  ال�����ش��اب��ق للرئي�ض دون��ال��د 
حزب  يخ�شر  اأن  املتوقع  وم��ن  النتخابات.  قبل  املتطرف  الأوروب���ي 
ال��ذي ي�شم حزب الحت��اد الدميقراطي  الأوروب��ي املحافظ  ال�شعب 
مقعدا   43 م��ريك��ل  اأجن��ي��ال  امل�شت�شارة  ل��ه  تنتمي  ال���ذي  امل�شيحي 
التحالف  يفقد  اأن  املتوقع  من  حن  يف  مقعدا   174 اإىل  ليرتاجع 
اإىل  ليرتاجع  مقعدا   45 والدميقراطين  لال�شرتاكين  التقدمي 

141 مقعدا.
 

العا�شمة  ت��ت��خ��ذ م��ن  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  م��ن��ظ��م��ات الأمم  روؤ����ش���اء  ح��ث 
املراأة  ي��وم  مبنا�شبة  اجتماعهم  خ��الل  لها  م��ق��راً  فيينا  النم�شاوية 
العاملي كافة دول العامل على تعزيز امل�شاواة بن اجلن�شن و حماية 
املراأة من العنف موؤكدين اأهمية ذلك يف دفع عجلة النمو القت�شادي. 
ودعا يوري فيدوتوف مدير مكتب الأمم املتحدة ملكافحة املخدرات 
واجلرمية اجلميع اإىل امل�شاركة يف دفع عجلة امل�شاواة بن اجلن�شن 
اجلن�شن  ب��ن  للم�شاواة  املكتب  ا�شرتاتيجية  على  ال�شوء  و�شلط 
و بدوره اأو�شح، يل يونغ،  ومتكن املراأة للفرتة 2018 - 2021. 
اأن  ال�شناعية”يونيدو”  للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  عام  مدير 
عليها  يهيمن  التي  امل��ج��الت  دخ��ول  على  ال�شيدات  ت�شاعد  املنظمة 
يف  الن�شائية  القيادة  تعزيز  على  احلر�ض  م��وؤك��دا  تقليديا  ال��رج��ال 
�شريبو  ل�شينا  اأب���رز  ناحيته  وم��ن  ال�شناعية.  ال�شيا�شات  تطوير 
اأمن اللجنة التح�شريية ملنظمة معاهدة احلظر ال�شامل للتجارب 
النووية اأهمية دعوة املزيد من ال�شيدات لتويل اأدوار قيادية م�شريا 

اإىل وجود حاجة لبذل جهود اإ�شافية يف هذا املجال.

عوا�سم

وا�شنطن

برلني

فيينا

املعار�شة يف نيكاراغوا تفكر يف الن�شحاب 
من مفاو�شات اخلروج من الأزمة 

•• ماناغوا-اأ ف ب:

موا�شلة  م�شاألة  يف  التفكري  �شتعيد  اأن��ه��ا  ن��ي��ك��اراغ��وا  يف  املعار�شة  اأعلنت 
اأورت��ي��غ��ا بعد  دان��ي��ال  الرئي�ض  الأزم���ة م��ع حكومة  مفاو�شات اخل���روج م��ن 

رف�ض اأ�شاقفة البالد امل�شاركة يف العملية.
املعار�ض،  والدميوقراطية”  ل��ل��ع��دال��ة  امل���دين  “التحالف  رئ��ي�����ض  وق���ال 
جولة  ختام  يف  �شحايف  موؤمتر  يف  تانرمان  كارلو�ض  ال�شابق  الدبلوما�شي 

ثامنة من املحادثات اإن التحالف “�شيعيد التفكري يف املفاو�شات” فورا.
ب�شكل مبا�شر يف  ن��دخ��ل  “لن  م��ان��اغ��وا  الج��ت��م��اع يف  ب��ي��ان عقب  وق���ال يف 
اأي موؤمتر الأ�شاقفة الذي يرئ�شه الكاردينال ليوبولدو  منتدى التفاو�ض”، 

بريني�ض اأ�شقف ماناغوا.
الريفية  واملجتمعات  وطالب  مقاولن  عن  يدافع  الذي  املدين  والتحالف 
واملجتمع املدين، ي�شعى لإطالق �شراح جميع ال�شجناء ال�شيا�شين وا�شتعادة 

احلريات املدنية والإ�شالح النتخابي والعدالة ل�شحايا القمع.
اأهدافها يف  بعد  ت�شارك احلكومة  املفاو�شات، مل  وبعد ثماين جولت من 
متنع  التي  ال�شرية  على  احل��ف��اظ  مبعاهدة  نف�شها  وح�شنت   ، امل��ح��ادث��ات 

الأطراف من ت�شارك تفا�شيل املباحثات مع و�شائل الإعالم.
يتوىّل  ال��ذي  عاماً”   73“ اأورت��ي��غ��ا  ي��واج��ه   2018 ني�شان-اأبريل  ومنذ 
2007 احتجاجات �شعبية تطالب برحليه وتخّللتها اأعمال  ال�شلطة منذ 
عنف اأوقعت اأكر من 300 قتيل. وزج باملئات من �شخ�شيات املعار�شة يف 

ال�شجن، فيما فر اأكر من 50 األف مواطن من البالد.

تظاهرات متوقعة يف فنزويال و�شط انقطاع التيار الكهربائي 

غوايدو ومادورو يطالبان اأن�شارهما للنزول اإىل ال�شوارع !

يف ال�شبت ال�شابع ع�شر للحركة

حمتجو »ال�شرتات ال�شفراء« ي�شعون اإىل اإعطاء زخم جديد لتحركهم 
•• باري�ص-اأ ف ب:

اإعطاء زخم  اإىل  “ال�شرتات ال�شفراء”  ي�شعى حمتجو 
جديد لتحركهم املناه�ض لل�شيا�شة املالية والجتماعية 
اأنحاء  ت��ظ��اه��رات يف  ع��ر  م��اك��رون  امي��ان��وي��ل  للرئي�ض 
علما  للن�شاء،  وتعبئة  اإيفل  برج  قرب  واعت�شام  فرن�شا 

باأنه ال�شبت ال�شابع ع�شر للحركة.
اأطلقوا حتركهم  األفا حن   282 املحتجن  وك��ان عدد 
و�شكل  الثاين-نوفمر.  ت�شرين   17 يف  الأوىل  للمرة 
هذا ال�شتياء ال�شعبي اأ�شواأ ازمة يواجهها ماكرون منذ 

انتخابه العام 2017.
اأخ���ذ ع��دد املتظاهرين  اأ���ش��ه��ر  اأرب��ع��ة  ول��ك��ن على م��دى 
يرتاجع حتى اأنه كان اأقل من اأربعن األفا يف الثاين من 

اآذار-مار�ض بينهم اأربعة اآلف يف باري�ض.
غري اأن املتظاهرين ي�شككون يف هذه الأرق��ام ويوؤكدون 
“النقا�ض  انتهاء  من  اأ�شبوع  قبل  م�شتمرة  التعبئة  اأن 
ال�شلطات لال�شتماع  اليه  الذي دعت  الكبري”  الوطني 

اىل املطالب وتقدمي حلول �شيا�شية.

و���ش��ط قلق وخوف  العمل  ع��ن  امل��وت��ى  ث��الج��ات حفظ 
الأهايل الذين جتمعوا يف اخلارج انتظارا لل�شماح لهم 

بدفن موتاهم.
ال�شاعة  عند  كراكا�ض  عن  الكهربائي  التيار  وانقطع 
العا�شمة  اأحياء  و�شمل كل  “20،50 ت غ”   16،50
اآلف  امل��رور. وا�شطر  واإ�شارات  املرتو  واخلدمات مثل 
كيلومرتات  لل�شري  عملهم  مغادرتهم  عند  الأ�شخا�ض 

للعودة اإىل منازلهم.
واأّثر انقطاع الكهرباء على �شري العمل يف مطار �شيمون 

بوليفار الدويل، ويف مطارات فنزويلية اأخرى.
فجاأة  اأي�شا  والإن��رتن��ت  الهاتفية  اخل��ط��وط  وقطعت 
وك��ذل��ك ت��وزي��ع امل��ي��اه يف امل��ب��اين. وانقطعت امل��ي��اه عن 
نحو  �شكانها  ع���دد  ال��ب��ال��غ  ك��راك��ا���ض  يف  امل���ن���ازل  اآلف 
مليوين ن�شمة والتي ت�شجل معدلت جرمية مرتفعة.

ف��ن��زوي��ال يف عزلة  الكهربائي  ال��ت��ي��ار  ان��ق��ط��اع  واأدخ����ل 

•• كراكا�ص-اأ ف ب:

يف  جم��ددا  الفنزويلين  اآلف  يتظاهر  اأن  املتوقع  من 
املعار�شة خ���وان غ��واي��دو لتكثيف  حم��اول��ة م��ن زع��ي��م 
ال�شغوط على الرئي�ض نيكول�ض مادورو، و�شط اأزمة 

انقطاع التيار الكهربائي يف البالد.
ودعا كل من غوايدو ومادورو، اللذان يخو�شان �شراعا 
مريرا على ال�شلطة يف البلد الغني بالنفط يف اأمريكا 
���ش��وارع كراكا�ض  اإىل  ل��ل��ن��زول  اأن�����ش��اره��م��ا  اجل��ن��وب��ي��ة، 

وغريها من املدن.
الفنزويلي  ال�شعب  “اأدعو  تويرت  على  غوايدو  وكتب 
النظام  ال�شوارع �شد  اليوم يف  بقوة  راأي��ه  للتعبري عن 
اأغ����رق ب��الدن��ا يف  ال���ذي  ال��ف��ا���ش��د وال��ع��اج��ز واملغت�شب 

الظالم«.
ب نف�شه رئي�شا بالوكالة  وقال رئي�ض الرملان الذي ن�شّ
الوليات  بينها  اأك��ر من خم�شن دول��ة  به  واع��رتف��ت 
ن��غ��ادر ح��ت��ى نحق  ال�����ش��وارع ول���ن  “نعود اىل  امل��ت��ح��دة 

الهدف«.
وي��ح��اول غ��واي��دو اإج��ب��ار م�����ادورو، ال���ش��رتاك��ي الذي 
اأعيد انتخابه رئي�شا للبالد يف اأيار-مايو، على التنحي 

واإجراء انتخابات جديدة.
اأن يخرجوا  م��وؤي��دي��ه  م��ن  م����ادورو  امل��ق��اب��ل، طلب  ويف 
منددا  “الإمريالية”،  ���ش��د  م�����ش��ريات  يف  ال�����ش��ب��ت 
الإمريالية  اأع��ل��ن��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ك���ه���رب���اء  ب”حرب 

الأمريكية«.
الكهربائي  ال��ت��ي��ار  ان��ق��ط��اع  يتوا�شل  فيما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
الأط���ول م��دة والأو�شع  ب��داأ ليل اخلمي�ض ويعدُّ  ال��ذي 
نطاقا يف تاريخ البالد التي يعاين �شكانها من تداعيات 

اأزمة خانقة.
وع����ادت ال��ك��ه��رب��اء ت��دري��ج��ي��ا اإىل م��ن��اط��ق وا���ش��ع��ة من 
العا�شمة بعد ظهر اجلمعة وكذلك اأجزاء من وليتي 

مرياندا وفارغا�ض. لكن ذلك مل ي�شتمر طويال.
اأواين  ومع حلول امل�شاء، �ُشمع ا�شخا�ض يقرعون على 
الطبخ يف اأرجاء العا�شمة، وهو اأحد اأ�شكال الحتجاج 

الجتماعي املعروف يف اأمريكا اجلنوبية.

وعّلقت ال�شلطات الفنزويلية العمل والدرا�شة اجلمعة، 
اإع���ادة  ت�شهيل  “بغر�ض  ال��ق��رار  ه���ذا  م����ادورو  واّت��خ��ذ 
خدمة الكهرباء يف البالد التي تتعر�ض حلرب كهرباء 
التي  رودريغيز  لديل�شي  تغريدة  بح�شب  امريالية”، 

ت�شغل من�شب نائب الرئي�ض.
وت�شكلت طوابري طويلة عند حمطات التزود بالوقود 
اإل��ي��ه��ا امل��واط��ن��ون بحثا ع��ن وق���ود لت�شغيل  ال��ت��ي ه��رع 

مولدات الكهرباء املنزلية.
اإّن  ب��ر���ض  ف��ران�����ض  ل��وك��ال��ة  بيلي�شاريو  انطونيو  وق���ال 
فيما  الكهرباء “عادت لوقت قليل وانقطعت جمّددا”، 

كان ينتظر لنحو �شاعة للح�شول على وقود.
وتعاين فنزويال منذ اأكر من اأربع �شنوات من الركود 
يعاين  فيما  الأ�شعار،  يف  جنونيا  ارتفاعا  ي�شهد  ال��ذي 

املواطنون من نق�ض يف الغذاء والدواء.
ويتزامن انقطاع الكهرباء مع مرحلة ح�شا�شة بالفعل، 

ما قد ي�شاهم يف مفاقمة الو�شاع.
عارمة  فو�شى  الكهربائي  التيار  انقطاع  اأح��دث  وق��د 
امل�شت�شفيات  العمل يف  على  اأث���را  ي��رتك  م��ا  ال��ب��الد  يف 
وغريها من اخلدمات العامة، بح�شب تقارير اإعالمية 
م�شت�شفيات  ع��دة  يف  الفو�شى  �شهود  وو�شف  حملية. 
حيث حاول النا�ض نقل اأقاربهم املر�شى يف الظالم اإىل 

عيادات لديها مرافق طاقة طارئة اأف�شل.
املري�شة  ت��وف��ي��ت  ك���راك���ا����ض،  ج��ام��ع��ة  م�شت�شفى  ويف 
ماريل�شي اأرايهي بعد توقف جهاز التنف�ض ال�شطناعي 

اخلا�ض بها عن العمل.
الأطباء م�شاعدتها  “حاول  لوغو  وقال عمها خو�شيه 
يدويا. لقد بذلوا كل ما يف و�شعهم، لكن بدون كهرباء، 

ماذا كانوا ع�شاهم اأن يفعلوا؟«.
وقال جيلرت التوفيز اإن املولدات يف م�شت�شفى “جي. 
كراكا�ض،  مدينة  و�شط  يف  لالأطفال  ريو�ض”  دي  ام. 
�شنوات، مل تعمل حن  البالغ ثماين  ابنه  حيث يرقد 

انقطع الكهرباء.
جنون   ”...“ فظيعة  ك��ان��ت  “الليلة  اأّن  باأ�شى  وت��اب��ع 
تام«. وفاحت رائحة اجلثث املتعفنة يف مدخل م�شرحة 
بيلو مونتي الرئي�شة يف كراكا�ض اجلمعة حيث توقفت 

واحلدث الأبرز خالل نهاية الأ�شبوع يف باري�ض �شيكون 
م��وازاة تظاهرات يف مدن  ايفل، يف  اعت�شاما قرب برج 
اأخ���رى و�شط خم��اوف دائ��م��ة م��ن اأع��م��ال عنف تخللت 

التظاهرات ال�شابقة.
ن�شب  متظاهرا  ث��الث��ن  نحو  ح���اول  اجلمعة،  وم�شاء 
خيم قرب برج ايفل لكن قوات الأمن منعتهم، بح�شب 
مرا�شل فران�ض بر�ض. لكن منظمي التحرك اأكدوا عر 
طوال  املكان  يف  �شنبقى  “اأننا  في�شبوك  على  �شفحتهم 

نهاية الأ�شبوع وما بعد ذلك اإذا ا�شتدعى الأمر«.
هذا  اىل  دع�����وا  ال�شفراء”  “ال�شرتات  ق�����ادة  وك�����ان 
يف  اخلمي�ض  نيكول  مك�شيم  اأح��ده��م  وق��ال  العت�شام. 
“من  والعا�شر  والتا�شع  الثامن  “اأيام  م�شور  �شريط 
يف  �شنبيت  كبرية.  وتعبئة  كبري  اعت�شام  اآذار-مار�ض” 

املكان«.
ويتزامن ال�شبت ال�شابع ع�شر للحركة الحتجاجية مع 
اليوم العاملي للمراأة. ودعت ن�شاء “ال�شرتات ال�شفراء” 
من  اعتبارا  وحت��دي��دا  باري�ض،  يف  ال�شبت  تظاهرة  اإىل 

ال�شاعة 11،00 انطالقا من جادة ال�شانزيليزيه.

تامة خ�شو�شا بعد ق��رار م��ادورو اإغ��الق احل��دود ملنع 
دخول امل�شاعدات الإن�شانية. وكتب مادورو على تويرت 
المريالية  اأعلنتها  ال��ت��ي  الكهربائية  “احلرب  اأن 

الأمريكية و�شّنتها �شد �شعبنا �شُتهزم«.
امل�شوؤولية  ال�شرتاكية  احلكومة  املعار�شون  ويحّمل 
البنى  ل�شيانة  ا�شتثمارات  توظف  مل  اأن��ه��ا  معترين 

التحتية بينما ت�شهد البالد اأزمة اقت�شادية.
وكتبت �شركة الكهرباء الوطنية يف تغريدة على تويرت 
اإنها  “مت تخريب حمطة غوري “لتوليد الكهرباء”. 
ن�شمح  “لن  واأ�شافت  الدولة”.  �شد  الكهرباء  ح��رب 

بذلك ونعمل لإعادة اخلدمة العامة«.
لكّن وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو ا�شتنكر 
الكهرباء.  انقطاع  يف  بالت�شبب  لبالده  م���ادورو  اتهام 
وكتب على تويرت اإّن “انقطاع الكهرباء واجلوع نتيجة 

لعجز نظام مادورو«.

ال�شرطة الرتكية تفرق مظاهرة ن�شائية يف ا�شطنبول يف اليوم العاملي للمراأة 
•• ا�سطنبول-رويرتز:

قال �شهود من رويرتز اإن ال�شرطة الرتكية اأطلقت الغاز امل�شيل للدموع لتفريق ح�شد من عدة اآلف 
من الن�شاء جتمعن و�شط ا�شطنبول للقيام مب�شرية احتفال باليوم العاملي للمراأة.

وجتمع احل�شد على م�شارف ميدان تق�شيم باملدينة ا�شتعدادا للم�شرية. و�شد مئات من اأفراد �شرطة 
مكافحة ال�شغب الطريق اأمام املحتجات ملنعهن من التقدم وتنظيم امل�شرية.

واأطلقت ال�شرطة رذاذ الفلفل والغاز امل�شيل للدموع لتفريق احل�شد واندلعت ا�شتباكات لدى مطاردة 
قوات الأمن للن�شاء يف ال�شوارع اجلانبية املتفرعة من امليدان.

ومل يت�شح حتى الآن ما اإذا كان اأحد قد اأ�شيب اأو احتجز يف امل�شرية.
ومتنع ال�شرطة الرتكية تنظيم الحتجاجات بو�شط ا�شطنبول واأماكن اأخرى. كانت اأنقرة قد �شددت 
القيود بعد فر�ض حالة الطوارئ يف اأعقاب النقالب الفا�شل عام 2016. ومت رفع حالة الطوارئ 

يف يوليو- متوز املا�شي.

اجلي�ض ال�شرائيلي حينها. و�شارك يف الت�شييع ع�شرات 
من الفل�شطينين حمل معظمهم رايات حركة حما�ض 
بالعلم  ال��ف��ت��اة  ج��ث��م��ان  ل��ف  فيما  الفل�شطيني  وال��ع��ل��م 

الفل�شطيني.
الذين  الفل�شطينين  غالبا جثامن  اإ�شرائيل  وحتتجز 

يقتلون خالل تنفيذ هجمات �شد اإ�شرائيلين.
وتفيد موؤ�ش�شات حقوقية فل�شطينية اأن اإ�شرائيل حتتجز 
�شمنهم  فل�شطينيا،   39 ج��ث��ث   2015 ال���ع���ام  م��ن��ذ 
جنود  ده�ض  حاول  بعدما  املا�شي  الأ�شبوع  قتال  �شابان 
اجلانب  نفاه  ال��ذي  الأم��ر  اإ�شرائيل،  اأعلنت  ما  بح�شب 

الفل�شطيني.

•• البرية-اأ ف ب:

�شيع الفل�شطينيون ال�شبت، يف مدينة البرية يف ال�شفة 
الغربية املحتلة، فتاة ق�شت بنريان اإ�شرائيلية يف كانون 
اإ�شرائيل جثتها لأكر  الفائت واحتجزت  الثاين-يناير 
من �شهر. و�شلمت الدولة العرية اجلمعة جثة الفتاة 
�شماح مبارك “16 عاما” عند مع�شكر اإ�شرائيلي قريب 

من مدينة رام اهلل يف ال�شفة الغربية.
بر�شا�ض  الثاين-يناير  ك��ان��ون  اأواخ���ر  م��ب��ارك  وقتلت 
القد�ض  مدينة  �شرق  حاجز  عند  الإ�شرائيلي  اجلي�ض 
اأعلن  م��ا  بح�شب  ط��ع��ن،  عملية  تنفيذ  ح��اول��ت  بعدما 

ت�شييع فل�شطينية يف ال�شفة بعد احتجاز جثتها لأكرث من �شهر 

»م�شرية بي�شاء« للعاملني يف التمري�س جتوب �شوارع 
ل�شبونة-رويرتز:

واملمر�شات  املمر�شن  اآلف  ن��زل 
بزيهم الأبي�ض اإىل �شوارع ل�شبونة 
للمطالبة  بي�شاء  زه���ورا  حاملن 
اأو�شاع  الأج�����ور وحت�����ش��ن  ب���زي���ادة 
ال��ع��م��ل ول��الح��ت��ج��اج ع��ل��ى تعامل 
ال�شيئ  ال���رت���غ���ال���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
م��ع اخل����الف امل�����ش��ت��م��ر م��ن��ذ فرتة 

طويلة.
�شتة  ن��ح��و  اأن  ال�����ش��رط��ة  وق������درت 
الذين  الن�شاء والرجال،  اآلف من 
الكثري منهم يف حافالت من  جاء 

•• بريوت-اأ ف ب:

الريطانية  ال�������ش���اب���ة  ط���ف���ل  ت�����ويف 
بتنظيم  التحقت  التي  بيغوم  �شميمة 
داع�ض الإرهابي يف �شوريا قبل �شنوات 
جن�شيتها  م��ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وج��ردت��ه��ا 
م��ن ولدت���ه يف  اأ�شابيع  بعد  م��وؤخ��راً، 
اأح����د خم��ي��م��ات ال���ن���ازح���ن، وف����ق ما 
الدميوقراطية  �شوريا  ق��وات  اأف���ادت 
اجلمعة. واأكد مدير املركز الإعالمي 
لوكالة  بايل  م�شطفى  القوات  لهذه 
ف��ران�����ض ب��ر���ض وف����اة ال��ر���ش��ي��ع، من 
عن  ت��ف��ا���ش��ي��ل  اأّي  ُي���ع���ط  اأن  دون 

يف  �شاركوا  الرتغال،  اأن��ح��اء  �شتى 
لالحتفاء  البي�شاء”  “امل�شرية 
مب��ه��ن��ة ال��ت��م��ري�����ض يف ي����وم امل����راأة 

العاملي اأم�ض الأول اجلمعة.
عدد  اإن  امل�������ش���رية  م��ن��ظ��م��و  وق�����ال 

امل�شاركن كان ع�شرة اآلف.
وقالت �شونيا فيجا�ض وهي اإحدى 
الوطنية  احل���رك���ة  م���ن  امل��ن��ظ��م��ات 
حتقيقه  اأردن�����ا  “ما  ل��ل��م��م��ر���ش��ات 
م���ن ه���ذه امل�����ش��رية حت��ق��ق. �شارك 
الأقل.  على  �شخ�ض  اآلف  ع�شرة 
الذين  الب�شر  م��ن  جميلة  م��وج��ة 
ارت��دوا الأبي�ض لإب��داء الوحدة يف 

مهنتنا«.
التي  ال��الف��ت��ات  بع�ض  وُك��ت��ب على 
“ل  واملمر�شات  املمر�شون  رفعها 
و”ل  و”�شنقاتل!”  للخوف!” 
موقف  اإىل  اإ����ش���ارة  يف  لالبتزاز” 

احلكومة التفاو�شي.
وكان املمر�شون واملمر�شات نظموا 
ثالثة  دام  اإ�شرابا  املا�شي  ال�شهر 
نحو  تاأجيل  اإىل  اأدى  مما  اأ�شابيع 
اآلف عملية جراحية وفقا  خم�شة 
اإ�شراب  واأدى  احل��ك��وم��ة.  لأرق����ام 
اإلغاء  اإىل  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام  م�����ش��اب��ه 
تعليق  ومت  جراحة.   7500 نحو 

قد  اإن��ه��ا  النقابة  وق��ال��ت  -ني�شان. 
تلغي الإ�شراب اإذا كانت املحادثات 

مع احلكومة بناءة.

داع�ض  تنظيم  ملقاتلي  ال�����ش��م��اح  ب��ن 
وامل���ت���ع���اط���ف���ن م��ع��ه��م ب���ال���ع���ودة اىل 
منعهم من  اأو  بلدانهم وحماكمتهم، 
العام  ال���راأي  نقمة  وازدادت  ال��ع��ودة. 
ال�شابة بعدما  يف بريطانيا �شد هذه 
اأبدت القليل من الندم يف مقابالتها 
الأخ������رية م���ع و���ش��ائ��ل الع�����الم ازاء 
داع�ض  تنظيم  �شنها  التي  الهجمات 
الره����اب����ي. وب��ع��د ت�����داول خ���ر وفاة 

�شباط  ف��راي��ر   22 الإ����ش���راب يف 
ع���ن���دم���ا واف����ق����ت احل���ك���وم���ة على 
النقابات  م��ع  امل��ح��ادث��ات  ا�شتئناف 
ال�����ش����راب����ات  اإن  ق���ال���ت  اأن  ب���ع���د 
بفر�ض  وه�������ددت  ق���ان���ون���ي���ة  غ����ري 
ع��ق��وب��ات ع��ل��ى امل�����ش��رب��ن. وجرت 
املحادثات  م����ن  الأوىل  اجل����ول����ة 
ووق���ع���ت احلكومة  اخل��م��ي�����ض  ي���وم 
خاللها بروتوكول للتفاو�ض على 
للممر�شن  ج��م��اع��ي  ع��م��ل  ات��ف��اق 
اأكر  اإح�����دى  اأن  اإل  وامل��م��ر���ش��ات 
نقابتن للتمري�ض يف البالد دعت 
�شريعا اإىل اإ�شراب جديد يف اأبريل 

اأ���ش��ب��اب وت��اري��خ ال���وف���اة، ب��ع��دم��ا كان 
تويرت  ع��ل��ى  �شابقة  ت��غ��ري��دة  يف  ن��ف��ى 
خ���ر وف���ات���ه. ون��ق��ل��ت ه��ي��ئ��ة الإذاع�����ة 
الريطانية “بي بي �شي” عن م�شادر 
طبية اإنه تويف جراء اإ�شابته بالتهاب 
رئوي، وهو مر�ض �شائع بن الأطفال 
�شرق  �شمال  يف  ال��ن��زوح  خميمات  يف 
�شوريا ب�شبب الرد ونق�ض اخلدمات 
املتحّدرة  ب��ي��غ��وم  وت��وج��ه��ت  ال��ط��ب��ي��ة. 

من �شرق لندن، وتبلغ الآن 19 عاماً، 
اإىل �شوريا يف العام 2014. وو�شعت 
يف  الهول  خمّيم  يف  الثالث  مولودها 
من  ف��راره��ا  بعد  �شوريا  �شرق  �شمال 
جيب تنظيم داع�ض الرهابي يف بلدة 
الباغوز، على وقع تقدم قوات �شوريا 
بريطانيا  وج���ّردت  ال��دمي��وق��راط��ي��ة. 
“لأ�شباب  ج��ن�����ش��ي��ت��ه��ا  م����ن  ب���ي���غ���وم 
املا�شي  ال�شهر  ابدائها  رغم  اأمنية”، 

ب���الده���ا. وقد  اإىل  ب��ال��ع��ودة  رغ��ب��ت��ه��ا 
عنها  طفلها  ف�شل  ي��ت��ّم  اأن  رف�����ش��ت 

لرتحيله اإىل بريطانيا.
واللذان  �شّناً  الأك��ر  طفالها  وت��ويّف 
ُولدا بعد توّجهها اإىل �شوريا يف وقت 
جّراء  ذل��ك  يكون  اأن  وي��رّج��ح  �شابق، 
و�شلطت  ال���ت���غ���ذي���ة.  و����ش���وء  امل���ر����ض 
ق�����ش��ي��ة ب��ي��غ��وم ال�������ش���وء ع��ل��ى اأزم����ة 
املنق�شمة  الأوروب���ي���ة  ال����دول  ت��واج��ه 

اجلولة  جت����ري  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
 21 ال���ث���ان���ي���ة م����ن امل����ح����ادث����ات يف 

مار�ض- اآذار.

الريطانية  النائبة  ق��ال��ت  ال��ط��ف��ل، 
�شخ�ض  “جعل  اب��وت  دي��ان  املعار�شة 
خمالف  “اأمر”  ه���و  ج��ن�����ش��ي��ة،  ب���ال 
ت���ويف  والآن  ال�����������دويل..  ل���ل���ق���ان���ون 
ط��ف��ل ب����ريء ن��ت��ي��ج��ة جت��ري��د ام����راأة 
قا�ٍض  ه��ذا  جن�شيتها.  من  بريطانية 
اآلف  تدفق  اإن�����ش��اين«. ويرتب  وغ��ري 
النازحن يومياً من اآخر جيب حتت 
�شيطرة التنظيم املتطرف اإىل خميم 
�شوريا  ق��وات  على  كبرياً  عبئاً  الهول 
الإغاثة  ومنظمات  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
يف ظل ظروف اإن�شانية �شعبة يعاين 

منها الوافدون اجلدد.

وفاة طفل �شميمة بيغوم املجردة من جن�شيتها الربيطانية يف �شوريا 
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العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1788 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : احمد طارق عبداحلميد ال�شيد علي         .

نتيجة  دره��م  وق��درة )48،893.00(  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
 _  I328 دبي ( من نوع ) بي ام دبليو /J/ ال�شيارة رقم ) 49806/ خ�شو�شي
كوبيه ( موديل )2012( _ لون ) ا�شود (_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1790 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : �شيف �شلطان في�شل م�شعل العدوان   .

اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )318،381.00( درهم نتيجة  ينذر املنذر املنذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
ال�شيارة رقم ) 50666/ خ�شو�شي /M/ دبي ( من نوع ) ما�شراتي جرانتوريزمو    
- كوبيه( موديل )2015( _ لون )ابي�ض(_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1786 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : حممد اليا�ض حممد عمر                  .

نتيجة  دره��م   )39،339.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
ال�شيارة رقم ) 23801/ خ�شو�شي /R/ دبي ( من نوع ) دودج ت�شالنجر _ كوبيه 
( موديل )2014( _ لون ) احمر ا�شود ف�شي (_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1794 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : توين لوي�ض وات�شون  .

نتيجة  دره��م   )29،441.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
ال�شيارة رقم ) 71610/ خ�شو�شي /P/ دبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي لن�شر   _ 
�شالون( موديل )2016( _ لون )ف�شي(_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 1801 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : فادي حممد تي�شري عبدالرزاق املحت�شب      .

نتيجة  دره��م   )55،896.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
  FX35 دبي ( من نوع ) ني�شان انيفينتي /I/ ال�شيارة رقم ) 33778/ خ�شو�شي
_ ا�شتي�شن ( موديل )2010( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم )2019/1785 

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : هوما �شاديه �شهريار �شهريار احمد    .

نتيجة  دره��م   )46،521.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
 HONDA C R ( من نوع ) دبي /U/ ال�شيارة رقم ) 12392/ خ�شو�شي
V    _ ا�شتي�شن ( موديل )2013( _ لون )احمر(_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1792 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : ا�شالم ال�شيد رجب ال�شيد بدير          .

نتيجة  دره��م   )51،598.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
ال�شيارة رقم ) 80553/ خ�شو�شي /S/ دبي ( من نوع ) رينو دا�شرت  _ ا�شتي�شن 
املنذر مع  واملمولة ل�شاحلكم من قبل  رم��ادي (_   ( ل��ون  ( موديل )2017( _ 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 1803 /2019 (

املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حاليا ( بنك اأبوظبي الوطني  )�شابقا(
املنذر اإليه : �شودهاري فاروق لطيف حممد ريا�ض            .

نتيجة  دره��م   )47،994.90( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
�شيفيك    _  ( من نوع ) هوندا  53318/ خ�شو�شي /S/ دبي   ( ال�شيارة رقم 
�شالون ( موديل )2016( _ لون ) رمادي (_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1800 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : حممد نا�شر �شاحب زرين   .

نتيجة  دره��م  وق��درة )46،772.00(  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
ن��وع ) تويوتا ك��ام��ري   _  98103/ خ�شو�شي /F/ دب��ي ( من  ال�شيارة رق��م ) 
�شالون( موديل )2016( _ لون )ا�شود(_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1795 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : ريجي ري�ض رميبيلو       .

نتيجة  دره��م   )43،989.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
14097/ خ�شو�شي /S/ دبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي  باجريو   ال�شيارة رقم ) 
_ ا�شتي�شن ( موديل )2013( _ لون ) ر�شا�شي (_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1783 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : كرم �شهباز   .

نتيجة  دره��م   )44،264.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
ن��وع ) تويوتا ك��ام��ري   _  ال�شيارة رق��م ) 62496/ خ�شو�شي /E/ دب��ي ( من 
املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  واملمولة  )ا�شود(_  لون   _  )2013( موديل  �شالون( 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم )2019/1789 

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : ا�شتري عبا�ض خان �شهباز ح�شن                .

نتيجة  دره��م   )35،993.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
اك�شبلورر _  ف��ورد  ن��وع )  دب��ي ( من   /D/ 73842/ خ�شو�شي  ( رق��م  ال�شيارة 
ا�شتي�شن ( موديل )2012( _ لون )ابي�ض(_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1782 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : �شم�ض تريز با�شا �شليم با�شا          .

نتيجة  دره��م   )42،224.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
  MITSUBISHI ( من نوع ) دبي /P/ ال�شيارة رقم ) 30993/ خ�شو�شي
واملمولة   _) ا���ش��ود   ( ل���ون   _  )2012( م��ودي��ل   )   OUT LANDER

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1787 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : حممد �شاقب حممد انور خان     .

نتيجة  دره��م   )19،644.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
ك��ام��ري _  تويوتا   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /R/ 34233/ خ�شو�شي  ( رق��م  ال�شيارة 
�شالون ( موديل )2014( _ لون ) احمر (_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1798 /2019 (

 املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : جو�شيف �شيبن رويرو          .

نتيجة  دره��م   )24،839.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
ال�شيارة رقم ) 42649/ خ�شو�شي /G/ دبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي اتريج   _ 
�شالون ( موديل )2014( _ لون ) ف�شي (_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1799 (

 املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : فيكا�ض �شوريندران كالثيل بارامبيل �شوريندران                 .

نتيجة  دره��م   )23،962.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
 _ ياري�ض  تويوتا   ( ن��وع  من   ) دب��ي   /O/ خ�شو�شي   /81077  ( رق��م  ال�شيارة 
�شالون ( موديل )2014( _ لون )ابي�ض(_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1797 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : ويندل رومل دي جوزمان قوينلوب        .

نتيجة  دره��م   )28،760.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
ال�����ش��ي��ارة رق��م ) 34532/ خ�شو�شي /R/ دب��ي ( م��ن ن��وع ) ري��ن��و م��ي��ج��ان  _ 
قبل  م��ن  ل�شاحلكم  وامل��م��ول��ة   _) ازرق   ( ل��ون   _  )2015( م��ودي��ل   ) هات�شباك 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1791 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : اودوتول اديالجا اودوناييا     .

نتيجة  دره��م   )71،991.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
ال�شيارة رقم ) 89186/ خ�شو�شي /H/ دبي ( من نوع ) فولك�ض واجن �شي �شي 
_ �شالون ( موديل )2016( _ لون )بني(_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1796 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : عبداجلليل �شرييا عبداهلل وازهريي           .

نتيجة  دره��م   )20،112.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
62568/ خ�شو�شي /M/ دبي ( من نوع ) تويوتا ياري�ض   _  ال�شيارة رقم ) 
�شالون ( موديل )2012( _ لون ) ابي�ض لوؤلوؤي (_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 1793 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : جنيب ا�شلم اراين حممد ا�شلم اراين         .

نتيجة  دره��م   )52،053.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
 _ �شيتي   هوندا   ( نوع  من   ) دبي   /C/ 77680/ خ�شو�شي  ( ال�شيارة رقم 
وامل��م��ول��ة ل�شاحلكم م��ن قبل  اح��م��ر (_  ل��ون )  م��ودي��ل )2016( _   ) ���ش��ال��ون 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1784 /2019 (

املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً(
املنذر اإليها  :  �شتار وي�ض لتجارة املواد الغذائية �ض ذ م

نتيجة  درهم   )90،771.68( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
ال�شيارة رقم ) 15713/ خ�شو�شي /M/ دبي ( من نوع ) تويوتا هاي ا�ض  _ فان 
ثالجة( موديل )2015( _ لون ) ال�شم التجاري ابي�ض ( _ واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 1802 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي
املنذر اإليه : ماري ان الفارو لوبات    .

نتيجة  دره��م   )19،767.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
ال�شيارة رقم ) 51581/ خ�شو�شي /G/ دبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي لن�شر _ 
�شالون ( موديل )2014( _ لون ) ف�شي (_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : ريكتو للديكور - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1716 ملك حممد نا�شر حممد اقبال - ند ح�شة - ال�شكل القانوين : 
ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 679310 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1105280 
ال��ت��اأ���ش��ري يف ال�شجل  ب��اأن��ه ق��د مت  ب��دب��ي  مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية الق��ت�����ش��ادي��ة 
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
لديه  من  وعلى    2019/3/7 بتاريخ   دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    2019/3/7
لتدقيق  النعيمي  رمي  ام  تي  ايه  املعن  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي 
احل�شابات العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة -املرقبات 
- هاتف : 2517720-04  فاك�ض : 2517721-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات
ال��ع��ن��وان : م��ك��ت��ب رق���م 602 م��ل��ك ع��ب��دال��رح��ي��م حم��م��د ال���زرع���وين - ديرة 
-املرقبات - هاتف : 2517720-04 فاك�ض : 2517721-04  مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
لت�شفية  ريكتو للديكور - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/3/7  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/7  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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عربي ودويل

بها هذه احلكومة مع الق�شية«.
ال��وزراء بدح�ض رواية  بداأ رئي�ض 
جودي ويل�شون-رايبولد للوقائع، 
ب�شكل  دائ��م��اً  “ت�شرف  اإن��ه  ق��ائ��اًل 
يوافق  و”مل  وحريف”،  م��ن��ا���ش��ب 
العام  امل��دع��ي  تو�شيف  على  اب���دا 

ال�شابق لالأحداث«. 
اخل���م���ي�������ض، 7 م�����ار������ض، دع������ا يف 
�شحفي  م����وؤمت����ر  اإىل  ال���ن���ه���اي���ة 
للتاأكيد على اأنه مل يفعل اأي �شيء 
غري ق��ان��وين. وم��ع ذل��ك، اعرتف 
باأنه قد ناق�ض املو�شوع مع جودي 
اجتماع،  خالل  ويل�شون-رايبولد 
اأن��ه مل ي��ره ك�شغط،  اأو���ش��ح  لكنه 

بل “حمادثات بن الزمالء«. 
ع��ل��ى موا�شلة  اأ����ش���ر  ب���اأن���ه  واأق�����ر 
م���راج���ع���ة امل���ل���ف والإ�������ش������ارة اإىل 
مل  التعليق  ه���ذا  “لكن  دائ���رت���ه. 
ب�شفتنا  ان مهمتنا،  يكن حزبًيا.. 
ع���ن م�شالح  ال���دف���اع  ب��رمل��ان��ي��ن، 
انتخبتنا  ال�����ت�����ي  امل����ج����م����وع����ات 
تلك  ���ش��وت  ن��ك��ون  وان  لتمثيلها، 
�شرح امام  املجتمعات يف اوتاوا”، 

ال�شحافين. 
اإن���ه مل  ت����رودو،  اأك���د جا�شنت  كما 
وزيرته  باأن  انطباع  لديه  يح�شل 
ال�������ش���اب���ق���ة ت�����ش��ع��ر ب��ال�����ش��غ��ط يف 
الأ�شهر التي تلت ذلك، وقال “مل 
و”كان  الثقة”،  ت��اآك��ل  اأدرك  اأك��ن 

علّي ان انتبه اىل ذلك ».
نعمة  اإن��ه��ا  للمعار�شة،  بالن�شبة 
ال�شيد  “اليوم، حتدث  ال��رب.  من 
 .“ ال���ث���ق���ة  ت����اآك����ل  عن”  ت��������رودو 
النقطة،  ه����ذه  يف  ح���ق  ع��ل��ى  اإن�����ه 
هذه  يف  للثقة  احلقيقي  ال��ت��اآك��ل 
ال��ق�����ش��ة ه��و ب��ن ج��ا���ش��نت ت���رودو 
ميكنها  ل  حكومته  وال��ك��ن��دي��ن، 
ُي����ه����زم،  اأن  وي����ج����ب  ال�������ت�������دارك، 
غّرد   ،“ م�شتعدون  وامل��ح��اف��ظ��ون 
ع��ل��ى ت��وي��رت اأن������درو ���ش��ري، زعيم 

حزب املحافظن.
عن لوبوان

اأع�����ش��اء من  ث��الث��ة  ا�شتقال  وق��د 
م�شت�شاريه،  اأق��رب  منهم  فريقه، 
اأدن����ى  ���ش��ع��ب��ي��ت��ه اىل  وت���دح���رج���ت 
ماكلن  جملة  وعنونت  م�شتوى، 

�شفحتها الوىل ب� “املحتال«.
املا�شي  ال�����ش��ه��ر  ال��ق�����ش��ي��ة  ب�����داأت 
اند  غلوب  اليومية  نقلت  عندما 
ميل، ان فريق ت��رودو دفع جودي 
اتخاذ  عدم  اىل  ويل�شون-رايبولد 
جمموعة  ���ش��د  ق���ان���وين  اج������راء 
ه���ن���د����ش���ي���ة ك�����ب�����رية، م����ق����ره����ا يف 
الكيبيك )اين توجد اأي�شا الدائرة 

النتخابية جلا�شنت ترودو(. 
    وُتّتهم جمموعة البناء الكندية، 
ب��دف��ع ر���ش��اوي مل�����ش��وؤول��ن ليبين 
32 مليون  القذايف، قيمتها  زمن 
طرابل�ض.  حكومة  و�شرقة  اورو، 
ويف حال الإدانة اجلنائية، يحظر 
الكندية  ال��ب��ن��اء  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى 
ع��ق��د عمومي  اأي  ه���ذه،  ال��ك��ب��رية 
طيلة ع�شر �شنوات، مما قد يكون 
ال�شركة،  على  وخيمة  عواقب  له 
�شخ�ض يف  الف   9 ت��وظ��ف  ال��ت��ي 
ت�شريح  اإىل  ي�����وؤدي  ومم����ا  ك���ن���دا، 

العمال.

�شغوط “غري منا�شبة«
 يف يناير، مت نقل جودي ويل�شون-
�شوؤون  وزارة  اإىل  ف��ج��اأة  راي��ب��ول��د 
تعديل  خالل  القدامى  املحاربن 
وزاري، وهذه لي�شت ترقية باملّرة. 
من  ا�شتقالت  وج��ي��زة،  ف��رتة  بعد 
احل���ك���وم���ة، وزع���م���ت اأم������ام جلنة 
ل�شغوط  تعر�شت  اأن��ه��ا  برملانية، 
“مقّنعة”  وتهديدات  “�شخمة” 

من جانب حميط رئي�ض الوزراء.
رايبولد   - ويل�شون  ال�شيدة  اأكدت 
اأح����د ع�����ش��ر من  اأن  ���ش��ه��ادت��ه��ا،  يف 
كبار امل�شوؤولن، مبن فيهم رئي�ض 
لإ�شقاط  ت���دّخ���ل���وا  ق���د  ال��������وزراء، 
ال��ت��ه��م اجل��ن��ائ��ي��ة امل���وج���ه���ة �شد 
جمموعة البناء الكندية الكبرية، 

وبدًل من ذلك فر�ض غرامة.
»ط���ل���ب م��ن��ي رئ��ي�����ض ال�������وزراء اأن 
لل�شركة،  ح��ل  لإي���ج���اد  اأ����ش���اع���ده، 
موؤكدا اإنه اإذا مل تكن هناك ت�شوية 
خارج املحكمة، ف�شتنتقل املجموعة 
م��ن م��ون��رتي��ال، و���ش��ت��ك��ون هناك 
التوظيف  جم��ال  يف  خ�شائر  ع��دة 
قبولها،  ع���دم  وام����ام  والت�شغيل. 
ملن�شب  منها،  انتقاما  نقلها،  مت 
القدامى،  املحاربن  �شوؤون  وزيرة 

توجد  ل  النهاية،  ففي   - ترامب 
اتهامات بغ�شل الأموال، والتواطوؤ 
م��ع ن��ظ��ام اأج��ن��ب��ي، و���ش��راء نفوذ، 
مع  – فاإنها   ... العدالة  وعرقلة 
ذلك، ت�شببت يف ف�شيحة ما زالت 
الثنن  ي����وم  وت���ن���م���و.  ت��ت�����ش��ّخ��م 
فيلبوت،  ج��ن  ا�شتقالت  امل��ا���ش��ي، 
وهي الع�شو الثالث من احلكومة، 
فقدت  “لقد  وق���ال���ت:  ت�����ش��ام��ن��ا، 
تعاملت  التي  الطريقة  يف  الثقة 

العامة  بال�شيا�شة  تتعلق  م�شكلة 
م�شيًفا:  الأوىل”،  ال��درج��ة  م��ن 
“ ك����ان ل���زام���ا ع��ل��ي��ن��ا ال��ن��ظ��ر يف 
اخليارات التي ي�شمح بها القانون 

ب�شكل �شامل. »

»تاآكل الثقة«
الت�شريبات  ه�����ذه  ت��ب��ق��ى  ول���ئ���ن 
بتلك  م��ق��ارن��ة  ن�شبياً،  متوا�شعة 
دونالد  ع��ل��ى ج�����اره  ت��ن�����ش��ر  ال���ت���ي 

كما قالت. مبا�شرة، ا�شتقال اأي�شا 
الأمين  ال�شاعد  بوت�ض،  ج��ريال��د 
جلا�شنت ترودو، و�شديقه املف�شل 
فراير.   18 يف  اجل��ام��ع��ة،  م��ن��ذ 
وب����رر ال���ش��ت��ق��ال��ة ب��ال��ق��ول اإن����ه ل 
يريد اأن توؤدي التهامات املوجهة 
العمل  “اإعاقة  اإىل  احلكومة  اإىل 
الوزراء ومكتبه  لرئي�ض  الأ�شا�شي 

نيابة عن جميع الكندين«. 
الأربعاء  الرملانية،  اللجنة  اأم��ام 

6 مار�ض، نفى انه مار�ض �شغوطا 
ويل�شون-رايبولد،  ال�شيدة  على 

وظائف  تتعر�ض  “عندما  قائاًل: 
فهي  ل��ل��خ��ط��ر،  ���ش��خ�����ض  الف   9

ا���ش��ت��ق��ال��ة ث��الث��ة اأع�����ش��اء من 
م�شت�شاريه،  اأق��رب  منهم  فريقه، 
م�شتوى اأدن��ى  اىل  �شعبيته  وتهاوت 

جا�شنت  بني  الثقة  تاآكلت  املعار�شة: 
ميكن  ول  وال��ك��ن��دي��ني،  ت����رودو 
قدره والهزمية  التدارك،  حلكومته 

•• الفجر – خرية ال�سيباين
�شاب،  ك�شيا�شي  بعناية  املر�شومة  �شورته  تلقت 
الأ�شليني،  ال�شكان  حقوق  عن  ومدافع  وتقدمي، 
الأ�شا�ص  حمــورهــا  انتخابية  بحملة  قــام  والـــذي 
قوية.  �شربة  تلقت  باملراأة،  والنهو�ص  ال�شفافية 
رئي�ص  ي�شبح  النتخابات،  من  اأ�شهر  �شبعة  فقبل 
مّي ف�شيحة قد  الكندي جا�شنت ترودو، يف  الوزراء 
مبحاولة  حكومته  ُتّتهم  حيث  اماله،  بكل  تطيح 
ال�شغط على وزيرة العدل جودي ويل�شون-رايبولد 
- اأول امراأة من الهنود احلمر ت�شغل هذا املن�شب - 

يف ق�شية ف�شاد.
ال�شاعد المين لرئي�ض الوزراء يتخلى عن �شديقه

وزيرة العدل جودي ويل�شون-رايبولد ت�شتقيلجن فيلبوت.. ثالث ال�شتقالت من احلكومة.. ت�شامنا

�شورة تتاآكل وعر�ض يهتز

زعيم املعار�شة يتوقع هزمية ترودو

ف�شيحة قد تطيح بكل اآماله: 

كندا: جتاعيد الف�شاد ت�شّوه وجه جا�شنت ترودو...!
قبل �شبعة اأ�شهر من النتخابات، رئي�ص احلكومة الكندي يغرق حتت املاء

مبنا�شبة مرور خم�ص �شنوات على اختفائها 

خبري يف الطريان: رو�شيا »اختطفت الطائرة املاليزية«
جزيرة القرم التي ا�شتولوا عليها يف نف�ض وقت �شقوط الطائرة. و�شمت 
رو�شيا �شبه جزيرة القرم من اأوكرانيا يف عام 2014، يف خطوة ترتب 
عليها فر�ض عدة جولت من العقوبات الدولية، واأ�شعلت  متردا مواليا 
ملو�شكو يف �شرق اأوكرانيا. بعد 38 دقيقة فقط من اإقالعها، وحتديدا 
حتليقها ف���وق ب��ح��ر ال�����ش��ن اجل��ن��وب��ي، ف��ق��دت ال��ط��ائ��رة ب��وي��ن��غ 777 
الت�شال مع مراقبة احلركة اجلوية . وبعد دقائق اختفت الطائرة من 
على �شا�شات املراقبة اجلوية. لكن اأجهزة الرادار الع�شكرية متكنت من 
تتبع الرحلة التي انحرفت ب�شكل كبري عن م�شار طريانها، ملدة �شاعة 
اأخرى. وعلى بعد 200 ميل من بدء الرحلة اختفت الطائرة بكاملها 

قبالة ال�شاحل ال�شرقي ملاليزيا، واكتنف الغمو�ض م�شريها.
“من كان يقود الطائرة كان على  يقول ال�شحايف العلمي جيف واي��ز: 
يف  للطائرة  اجلوية  واملراقبة  ال���رادار  اأج��ه��زة  تتبع  اإمكانية  بعدم  علم 

الف�شاء اجلوي امليت، وهو ما مت فعله عن عمد«.
والف�شاء اجلوي امليت يعني الف�شاء اجلوي الذي ل يدور فيه الهواء، 
اأن الطائرة حلقت يف طبقة من طبقات الغالف اجلوي تكاد تخلو  اأي 
عن  مقتطفات  ال��ري��ط��ان��ي��ة  “مرتو”  �شحيفة  ون��ق��ل��ت  ال���ه���واء.  م��ن 
�شبه  اأن �شمت رو�شيا  “حدث هذا بعد  تابع قوله:  الذي  مداخلة وايز 
حتول  وفجاأة  اآخ��ر،  �شيء  عن  النا�ض  يتحدث  اأن  اأرادوا  القرم.  جزيرة 

•• عوا�سم-وكاالت

تتعلق  اأح���داث  عن  يك�شف  مرتجما  تقريرا  عربية  نيوز  �شكاي  ن�شرت 
باختفاء الطائرة املاليزية عام 2014.. ولتزال نظريات املوؤامرة حتوم 
وهي يف طريقها من   ”370 “اإم.اإت�ض  حول اختفاء الطائرة املاليزية 
2014، احل��ادث الذي  كوالمبور اإىل بكن يف الثامن من مار�ض عام 
اأ�شبح ي�شكل اأكر لغز يف عامل الطريان. ومبنا�شبة مرور خم�ض �شنوات 
على اختفاء الطائرة التي كانت تقل 239 �شخ�شا - 227 من الركاب 
و 12 من اأفراد الطاقم- حتدث خراء يف الطريان عن �شخ�ض جمهول 
كان على منت الرحلة، “خطط بذكاء ثم نفذ اخلطة وحاول اإيهام اأجهزة 
الرادار بالنحراف عن امل�شار«. لكن خبريا يف الطريان زعم اأن مو�شكو 
“رو�شيا اختطفت”  اإن  العملية، قائال  التي خططت ونفذت لهذه  هي 
يف  اخلبري  حديث  وج��اء  املاليزية.  اجلوية  للخطوط  التابعة  الطائرة 
وثائقي اأذاعته القناة اخلام�شة الريطانية، وزعم فيه اأن الرو�ض وراء 
هذه املاأ�شاة، يف حماولة منهم للفت النتباه بعيدا عن ال�شراع يف �شبه 

اهتمام العامل اإىل حادث اختفاء الطائرة«. ورجح ال�شحفي اأن �شخ�شا 
يحمل اجلن�شية الرو�شية كان على منت الرحلة “تدخل يف عمل اأنظمة 
الطائرة، وحاول اإيهام اأجهزة الرادار بالنحراف عن خارج امل�شار املقرر«. 
وحاول وايز توطيد زعمه بقوله اإنه بعد اأربعة اأ�شهر فقط من احلادث، 
اأوكرانيا،  �شرق  على  جو  اأر���ض  ب�شاروخ  ماليزية  رك��اب  رحلة  �شقطت 

م�شيفا اأنها طائرة بوينغ 777، ومن نف�ض طراز “اإم.اإت�ض 370«.
اأرا����ض اأوكرانية  اأ���ش��اب الطائرة اأط��ل��ق م��ن  اإن ال�����ش��اروخ ال��ذي  وي��ق��ال 

ي�شيطر عليها متمردون، موالون لرو�شيا.
ويف امل��ق��اب��ل، قلل خ���راء اآخ��ري��ن يف جم��ال ال��ط��ريان م��ن ق��وة مزاعم 
ال�شحايف العاملي، على الرغم من اأنهم قالوا اإن “عمال متعمدا” وراء 

اختفاء الطائرة.
وايز،  م��زاع��م  لريماونت  ديفيد  ال��ط��ريان  جم��ال  يف  ال�شحايف  وانتقد 
لكنها  بوند،  جليم�ض  بالن�شبة  رائعة  النظريات  هذه  مثل  “اإن  قائال: 
لي�شت منطقية يف العامل احلقيقي. لكنه مل يكن حادثا. اأعتقد اإنه عمل 

مدبر خطط بذكاء ثم نفذت من قبل �شخ�ض ما على منت الطائرة«.

املعار�شة الإيرانية تتظاهر يف وا�شنطن للمطالبة ب� »تغيري النظام« يف طهران 
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

معار�شي  م�����ن  م����ئ����ات  ت����ظ����اه����ر 
وا�شنطن  يف  الإي��ران��ّي��ة  ال�ُشلطات 
املرتكبة  “الفظائع”  لإدان���������ة 
م����ن ج���ان���ب ال���ن���ظ���ام يف ط���ه���ران، 

•• �ساو باولو-رويرتز:

تظاهر اآلف الأ�شخا�ض معظمهم 
ع��دة مدن  ���ش��وارع  الن�شاء يف  م��ن 
����ش���اع���ة م���ت���اأخ���رة  ب���رازي���ل���ي���ة يف 
للمطالبة  اجل��م��ع��ة  م�����ش��اء  م���ن 
واإنهاء  اجلن�شن  ب��ن  ب��امل�����ش��اواة 
اإىل  بالإ�شافة  امل���راأة  �شد  العنف 
جايري  اليميني  الرئي�ض  ان��ت��ق��اد 

بول�شونارو و�شيا�شاته.
ون��ظ��م ه���ذه امل��ظ��اه��رات يف اليوم 
ال��ع��امل��ي ل��ل��م��راأة ن�����ش��ط��اء يف ت�شع 
م����دن ب��رازي��ل��ي��ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا �شاو 
وريو  برازيليا  والعا�شمة  ب��اول��و 

دي جانريو.
ب��ن خم�ض دول  م��ن  وال���رازي���ل 
قتل  جرائم  من  معدل  اأعلى  بها 
ملا  ال��ع��امل وذل���ك وف��ق��ا  الن�شاء يف 
لالأمن  ال��رازي��ل��ي  املنتدى  ذك��ره 
ال��ع��������������������������������ام وه�����و م��ن��ظ��م��ة غري 

حكومية .
ال��ن�����ش��اء كل  اأذى مب��ئ��ات  وي��ل��ح��ق 
ومعظمهن  ال���رازي���ل  يف  ���ش��اع��ة 

الإيراين يرتكب فظائع �شّد �شعبه. 
مندًدا  النظام”،  دّم���ره���ا  اإي�����ران 
والتعذيب  “الإعدام  ب��ع��م��ل��ّي��ات 
جانب  م���ن  الإرهاب”  وت�����ش��دي��ر 
م���ن جهتها،  ط���ه���ران.  ال��ن��ظ��ام يف 
قالت مينا اإنرتازي “نريد الف�شل 

ول����ّوح  ب�”تغيريه«.  ول��ل��م��ط��ال��ب��ة 
امل��ح��ت��ّج��ون ب��اأع��الم وب�����ش��َور ملرمي 
رج�����وي زع��ي��م��ة جم���اه���دي خلق، 

هاتفن “تغيري النظام الآن«.
اإيراين-اأمريكي  م��ه��ن��د���ض  وق����ال 
“النظام  اإّن  با�شي  مايكل  ُي��دع��ى 

م�شريًة اإىل  بن الدين والدولة”، 
اأّنها اأم�شت �شبع �شنوات يف املعتقل 
وهي  �شيا�شّية،  ك�شجينة  اإي���ران  يف 
واأ�شافت  اأريزونا.  يف  حالًيا  تعي�ض 

“نريد احلرية لل�شعب«.
ال���رئ���ي�������ض  اإدارة  ت����ن����ف����ّك  ول 
الأم���ريك���ي دون��ال��د ت��رام��ب تدين 
اإي���ران وكذلك  غياب احل��ّري��ات يف 
ال����ذي تعتره  ال��ت��اأث��ري الإي������راين 
اأنه “مزعزع” و”�شار” يف ال�شرق 

الأو�شط.
عقوبات  ف���ر����ض  ت����رام����ب  واأع��������اد 

�شديدة خلنق القت�شاد الإيراين.
وي�������رى م����راق����ب����ون ك����ر يف ه���ذه 
للّدفع  حم���اول���ًة  ال���ش��رتات��ي��ج��ّي��ة 
اأّن  ال��ن��ظ��ام، غ��ري  اجّت����اه تغيري  يف 
وا�شنطن تقول اإّنها ل ترغب �شوى 

بتغيري يف ال�شيا�شة الإيرانّية.
�شيا�شة  اأوؤّي������د  “اأنا  ب��ا���ش��ي  وت��اب��ع 

دونالد ترامب مئة يف املئة«.
حركة  اأع���������ش����اء  اإي�����������ران  وت�����ع�����دُّ 
جماهدي خلق املارك�شية الإيرانّية، 
“اإرهابين”. وقد تاأ�ش�شت احلركة 
حّظرتها  طهران  لكّن   1965 يف 

يف 1981.

لف���ت���ات ت��ط��ال��ب ب�����الإف�����راج عن 
الرئي�ض الرازيلي ال�شابق لوي�ض 
امل�شجون  �شيلفا  دا  ل��ول  اإينا�شيو 

ب�شبب اتهامات بالف�شاد.

اأو  بهن  لهم �شلة  رج��ال  ي��د  على 
لي�ض لهم عالقة بهن.

ب�شكل  ي�شاريون  ن�شطاء  و���ش��ارك 
ق��وي يف ه��ذه امل��ظ��اه��رات رافعن 

بول�شونارو  امل��ح��ت��ج��ون  وان��ت��ق��د 
التي  الت�شريحات  بع�ض  ب�شبب 
اأدىل بها يف املا�شي وعّدها كثريون 

متحيزة �شد املراأة.

اآلف يتظاهرون يف الربازيل يف يوم املراأة العاملي
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«اقت�شادية عجمان تنظم ور�شة حول حقوق امللكية الفكرية اإجناز70 % من »م�شار 2020 
•• دبي -وام: 

اأعلن �شعادة مطر الطاير املدير العام ورئي�ض جمل�ض املديرين يف هيئة الطرق واملوا�شالت اإجناز 70 % من جممل اأعمال 
م�شروع “م�شار 2020” لتمديد اخلط الأحمر ملرتو دبي ملوقع معر�ض اإك�شبو 2020 الذي يبداأ من حمطة نخيل هاربر 
اآند تاور وميتّد بطول 15 كيلومرتاً منها 11.8 كيلومرت فوق م�شتوى �شطح الأر�ض و3.2 كيلومرت حتت م�شتوى �شطح 
الأر�ض فيما جتاوزت ن�شبة اإجناز اأعمال م�شارات ال�شكة احلديدية 80 % كما تراوحت ن�شبة اإجناز اأعمال حمطات م�شروع 
م�شار 2020 من 50 اإىل 60 يف املئة . جاء ذلك خالل تفقده �شري العمل يف عدد من حمطات امل�شروع �شملت حمطة اإك�شبو 
وحمطة منطقة “الفرجان” وحمطة نخيل هاربر اآند تاور ا�شتمع خاللها ل�شرح من عبد املح�شن اإبراهيم يون�ض املدير 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة القطارات و عبد الر�شا اأبو احل�شن مدير الإدارة التنفيذي لإدارة تخطيط وتطوير م�شاريع القطارات عن 
ممت حمطة اإك�شبو 2020 لت�شبه الطائرات وهي م�شتوحاة من �شكل اأجنحة الطائرة لرتمز  �شري العمل يف امل�شروع . و�شُ
اإىل البتكار والتقّدم. وبلغت ن�شبة الإجناز يف حمطة اإك�شبو اأكر من 50 يف املئة حيث مت النتهاء من 90 يف املئة من اأعمال 
تركيب الهيكل املعدين للمحطة وجاٍر العمل على تركيب الهيكل املعدين ملظلة حمطة الإك�شبو الذي يتخذ �شكل الأجنحة 

وبلغت ن�شبة اإجناز الأعمال الكهروميكانيكية اأكر من 30 يف املئة .

الرقابة  اإدارة  مدير  النعيمي،  نا�شر  ب��ن  ع��ب��داهلل  وق��ال 
وح��م��اي��ة امل�شتهلك يف ال��دائ��رة “ ت��اأت��ي ه��ذه ال��ور���ش��ة يف 
اإطار اجلهود امل�شتمرة التي تبذلها الدائرة لتعزيز الوعي 
ال�شراكة  ترتجم  اأن��ه��ا  كما  امل�شتثمرين،  ل��دى  القانوين 
امل�شرتك  واحل��ر���ض  احل���رة،  املنطقة  م��ع  ال�شرتاتيجية 
على تكامل اجلهود نحو تطبيق اأف�شل املعايري اخلا�شة 
يف  امل�شتهلكن  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ب��ح��م��اي��ة 
الإمارة، حيث تعمل اإدارة الرقابة وحماية امل�شتهلك ب�شكل 
للتفتي�ض  واأخ����رى  للتوعية  ح��م��الت  تنفيذ  على  دوري 
لدى  واللتزام  الوعي  مب�شتوى  والرتقاء  الثقة  لتعزيز 

خمتلف املن�شاآت القت�شادية »

مبفهوم  القت�شادية  املن�شاآت  توعية  الور�شة  خ��الل  ومت 
ال�شلبية  التجارية  املمار�شات  وخطورة  الفكرية،  امللكية 
مثل بيع الب�شائع املقلدة، التي ت�شر مبختلف الأطراف 
على  الدائرة  وحتر�ض  ال�شوق،  على  �شلبي  ب�شكل  وتوؤثر 
م��ك��اف��ح��ة ه���ذه امل��م��ار���ش��ات م��ن خ���الل اإ����ش���راك املعنين، 
التجارية  العالمات  اأ�شحاب  للمتعاملن من  تتيح  حيث 
التجاري  بالغ�ض  املتعلقة  ال�شكاوى  تقدمي  وامل�شتهلكن 
عجمان  حلكومة  الت�شال  مركز  منها  قنوات،  عدة  عر 
اخلدمة  ب��وا���ش��ط��ة  واأي�����ش��اً   ،”80070“ ال��رق��م  ع��ل��ى 
الذكي  والتطبيق  الل��ك��رتوين  املوقع  خ��الل  من  الذكية 

للدائرة.

•• عجمان-الفجر:

ن��ظ��م��ت دائ����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة يف ع��ج��م��ان ور�شة 
لتوعية امل�شتثمرين حول حقوق امللكية الفكرية بالتعاون 
مع منطقة عجمان احلرة، وقد ا�شتهدفت الور�شة عدداً 
من املن�شاآت يف اأ�شواق املناطق احلرة يف الإمارة، وت�شمنت 
ال��ف��ك��ري��ة والقوانن  امل��ل��ك��ي��ة  ب��ح��ق��وق  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ع��ر���ش��اً 
املنظمة لها والإج��راءات املرتتبة على خمالفتها، كما مت 
تو�شيح اخلدمات التي تقدمها اجلهات احلكومية بهدف 
ح��م��اي��ة ح��ق��وق امل��ن�����ش��اآت الق��ت�����ش��ادي��ة وج��م��ي��ع الأط����راف 

املرتبطة بها.

الإمارات  دول��ة  بن  النفطي  غري 
وج��م��ه��وري��ة اأوزب��ك�����ش��ت��ان و���ش��ل يف 
مليون   387 اإىل   2017 ع����ام 
التبادل  ح��ج��م  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا  دولر، 
التجاري غري النفطي للدولة مع 
اأكر من  جمهورية قريغيز�شتان 

310 مليون دولر.

اللجنة  اأن  م���ع���ال���ي���ه  ت�����اب�����ع  و 
امل���������ش����رتك����ة مع  الق����ت���������ش����ادي����ة 
عقد  �شيتم  وال��ت��ي  قريغيز�شتان، 
دورتها الأوىل خالل هذه الزيارة، 
الأهمية  ب��ال��غ��ة  خ���ط���وة  ���ش��ت��م��ث��ل 
فعالة  ط���ري���ق  خ���ري���ط���ة  ل���و����ش���ع 
ل��ل��ت��ع��اون الق���ت�������ش���ادي م���ع هذه 

التعاون  دول  اأ���ش��واق  يف  الوجهات 
من  ا���ش��ي��ا  و���ش��ط  ودول  اخلليجي 
ح���ي���ث ع������دد ال����وج����ه����ات ووت������رية 
الذي  بالدور  ونفتخر  ال��رح��الت. 
تن�شيط  يف  دب������ي  ف������الي  ت��ل��ع��ب��ه 
ال��ع��ج��ل��ة الق��ت�����ش��ادي��ة م��ن خالل 
رب���ط ال�����ش��وق��ن ع���ر م��ط��ار دبي 

ال����دويل ال���ذي ي��ع��د ال��ي��وم مركزاً 
للروؤية  ت��ع��زي��زاً  ل��ل��ط��ريان  ع��امل��ي��اً 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  ت��ب��ن��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
الروابط  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا 
خمتلف  مع  وال�شياحية  التجارية 

دول العامل.
التجاري  التبادل  حجم  اأن  يذكر 

الدولة ال�شديقة، يتم من خاللها 
الأولوية  ذات  القطاعات  حتديد 
بالن�شبة للبلدين، ومناق�شة اآليات 
م�شتويات  ل��رف��ع  التن�شيق  واأط���ر 
وتنويع  وتو�شيع  التجاري  التبادل 
وال�شتفادة  ال���ش��ت��ث��م��ار  جم���الت 
من الفر�ض التي تطرحها اأ�شواق 

الإمارات.
الغيث،  غ��ي��ث  ق����ال  ج���ان���ب���ه،  م���ن 
فالي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض 
دب���ي .. ت��اأت��ي رح����الت ف���الي دبي 
تاأكيدا  الأوزب��ك��ي��ة  العا�شمة  اإىل 
والنمو  التو�شع  ا�شرتاتيجية  على 
الذي تنهجها فالي دبي يف ت�شغيل 

البلدين يف خمتلف القطاعات، ول 
�شيما يف جمالت الزراعة والأمن 
املتعلقة  وال�����ش��ن��اع��ات  ال���غ���ذائ���ي 
الطاقة  بهما، وكذلك يف جمالت 
وال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة وال����ط����ريان 
املدين وغريها من القطاعات ذات 
القيمة امل�شافة بالن�شبة اإىل دولة 

غري  الأ�������ش������واق  اإىل  ال�����رح�����الت 
املخدومة برحالت طريان مبا�شر 
من الإم��ارات مما يعزز من تدفق 
حركة التجارة وال�شياحة مع هذه 

الأ�شواق.
واأ�شاف الغيث ان فالي دبيتمتلك 
اأك����ر �شبكات  ال���ي���وم واح�����دة م���ن 

»القت�شاد« تعقد اللجنتني امل�شرتكتني مع اأوزبك�شتان وقريغيز�شتان الأ�شبوع اجلاري

»اأ�شا�س العقارية« تن�شر ر�شائل التوعية بالدخار وال�شتثمار يف اأم�شية »ا�شتثمر اليوم«

جمل�س �شيدات اأعمال عجمان ينظم ور�شة »تو�شيف املنتج«

جهود حثيثة ل�»مركز املزارعني« يف اأبوظبي لت�شريع ت�شويق املنتجات املحلية

وطموحات  توقعات  تلبي  اأن  �شاأنها  م��ن  �شنوية  عمل 
املجل�ض واحلا�شالت على رخ�شة بدايات من  ع�شوات 
وتنفيذ  املتنوعة  والفعاليات  امل��ع��ار���ض  تنظيم  خ��الل 

املبادرات املحفزة واملبتكرة.
وو�شفه  املنتج  “تعريف  الور�شة  حم��اور  وتناولت  ه��ذا 
وبطاقة و�شف املنتج والبيانات املطلوبة واأهمية بطاقة 
امل��ن��ت��ج وك��ي��ف��ي��ة احل�����ش��ول ع��ل��ى امل��وا���ش��ف��ات واملعايري  
املعتمدة”، وعرف املنتج باأنه كل �شيء مادي ملمو�ض اأو 
غري ملمو�ض، يتلقاه الفرد اأو املنظمة من خالل عملية 
اأو فكرة،  اأو خ��دم��ة   �شلعة  ���ش��ورة  ال��ت��ب��ادل،  ليكون يف 
العنا�شر  اأك��ر من  اأو  تركيبة جتمع بن عن�شرين  اأو 
ترز  لكونها  املنتج  بطاقة  اهمية  على  واك��د  ال�شابقة. 
املنتجات  ه���ذه  م��الءم��ة  تتعلق مب���دى  م��ه��م��ة  ب��ي��ان��ات 
وتو�شف  ال��ن��ا���ض،  م��ن  معينة  ف��ئ��ات  على  خطورتها  اأو 
من  وغ��ريه��ا  وال�شالحية  املحتويات  ك��اف��ة  م��ن  املنتج 
الأمور التي تهم امل�شتهلك، هذا اإىل جانب  اإبراز هوية 
م�شتقلة للمنتج وحماية املوؤ�ش�شة من امل�شائلة القانونية 
الفئات  امل��وؤ���ش�����ش��ة وال��ت�����ش��وي��ق وحت���دي���د  وم�����ش��داق��ي��ة 

امل�شتهدفة وجذب عمالء جدد وتناف�شية ال�شعار.

بعدة مراحل اىل ان ي�شل اإىل الأ�شواق و يتبنى مركز 
خ��دم��ات امل���زارع���ن اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��زراع��ي��ة كما 
ا�شتالم  التقنيات احلديثة يف عمليات  اف�شل  ي�شتخدم 
وفرزها  بت�شنيفها  يقوم  ث��م  وم��ن  ال��زراع��ي��ة  املنتجات 
اأهم  اأح���د  والتعبئة  ال��ف��رز  وح���دة  تعد  حيث  وتعبئتها 

مراحل الت�شويق لو�شول املنتج املحلي للم�شتهلكن .
اآل��ي��ة ج��دي��دة تقوم  اآلت ف��رز  اأن���ه مت تركيب  واأ���ش��اف 
الطماطم  ملح�شويل  خا�شة  والفرز  الت�شنيف  بعملية 
يف  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  املحا�شيل  م��ن  لكونها  وذل���ك  واخل��ي��ار 
اخلطة الزراعية والكميات التي يتم ا�شتالمها يف دورة 
اأهم  من  اأن  واأ���ش��اراإىل   . كبرية  كميات  �شتكون  املو�شم 
“ التقليل  الآيل  الفرز  “عملية  الفرز  اآلت  خ�شائ�ض 
بعمليات  تقوم  التي  العاملة  الأي��دي  التكلفة ومن  من 
يف  والنتاجية  الكفاءة  رف��ع  كذلك  وال��ف��رز  الت�شنيف 
عمليات الت�شنيف نظرا ل�شرعة اآلت الفرز التي تتمتع 
غ�شل  و  بتنظيف  ت��ق��وم  اأن��ه��ا  حيث  مهمة  بخ�شائ�ض 
املنتج وجتفيفه ومن ثم ت�شنيفه ح�شب طلب العمالء 
�شل�شلة  م���راح���ل  ب��خ�����ش��و���ض  و   . امل��خ��ت��ل��ف��ة  والأذواق 
عملية  امت��ام  بعد  ان��ه  القا�شمي  اأو���ش��ح ظافر  الإن��ت��اج 
نقله  ث��م  وتغليفه  املنتج  تعبئة  يتم  والتنظيف  ال��ف��رز 
اىل الثالجات املردة ومن ثم ينقل بال�شيارات املردة 
م��رك��ز خدمات  وي�����ش��رف  ال����ش���واق..  اىل  ي�شل  ان  اىل 
لت�شويق  م��ن��اف��ذ   10 ع��ل��ى  مبا�شر  وب�شكل  امل���زارع���ن 
املنتجات املحلية كما يقوم بنقل وبيع وت�شويق املنتجات 

اىل كريات حمالت التجزئة يف الدولة.

••عجمان ـ الفجر 

ال��ت��اب��ع لغرفة  اأع���م���ال ع��ج��م��ان  ���ش��ي��دات  ن��ظ��م جمل�ض 
جتارة و�شناعة عجمان ور�شة بعنوان “تو�شيف املنتج” 
بالتعاون مع رواد لال�شت�شارات الإدارية والتدريب، قدم 
القت�شادي  امل�شت�شار  عجمان  غرفة  مقر  يف  الور�شة 

�شامل ح�شن الغافري.
رئي�ض  علي  اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  الور�شة  ح�شر 
جمل�ض �شيدات اأعمال عجمان و عبري عيد الفرج مدير 
ورواد  �شيدات  وع��دد من  اأعمال  �شيدات  مكتب جمل�ض 

الأعمال.
وخالل الور�شة اأكدت الدكتورة اآمنة خليفة اأن املجل�ض 
العمل  وور����ض  ال����دورات  م��ن  جملة  تنفيذ  اإىل  ي�شعى 
م�شاريع  ت��ط��وي��ر  منها  ت�شتهدف  وال��ت��ي  املتخ�ش�شة 
على  ينعك�ض  عملي  ب�شكل  الأع��م��ال  ورائ����دات  �شيدات 
التي  الفعاليات  اإن  مو�شحة  اأعمالهن،  وا�شتدامة  منو 
ينظمها املجل�ض توفر من�شة بن �شيدات الأعمال الأمر 

الذي يعزز تبادل اخلرات وال�شراكات فيما بينهن.
واأ�شافت اأن جمل�ض �شيدات اأعمال عجمان يعتمد خطة 

•• اأبوظبي-وام:

يحر�ض مركز خدمات املزارعن باأبوظبي على ت�شريع 
منافذ  اإىل  املحلية  ال��زراع��ي��ة  املنتجات  اإي�شال  عملية 
املمار�شات  اأف�شل  اتباع  خ��الل  من  وامل�شتهلكن  البيع 
موؤخرا  امل��رك��ز  وف��ر  اجل��ه��ود  ه��ذه  �شمن  و  الت�شويقية 
العالية  بال�شرعة  تتميز  وم��ت��ط��ورة  حديثة  ف��رز  اآلت 
احل�شاد  م��ن  املحلي  املنتج  رحلة  ت�شتغرق  و  وال��دق��ة. 
املنتجات  من  باملئة   78 تعد  و  �شاعة   16 البيع  حتى 
امل�شتلمة من الدرجة الأوىل و تباع 60 باملئة من هذه 

املنتجات مبا�شرة ملحالت البيع بالتجزئة.
وللمركز دور كبري يف عملية ت�شويق املنتجات الزراعية 
“منافذ  ال��ت��ج��زئ��ة  ���ش��رك��ات  ك���ري���ات  اإىل  واإي�����ش��ال��ه��ا 
و”اللولو  “كارفور”  منها  ابوظبي  اإم���ارة  يف  البيع” 
“و”�شبن�ض” و”�شويرتام” ،و هناك 15 مركز ا�شتالم 
موزعة بالقرب من املزارع اإ�شافة اىل ثالثة مراكز فرز 

وتعبئه يف اأبوظبي و العن والظفرة.
اإيجاد فر�ض اأكر من اأجل ت�شويق  ويعمل املركز على 
املنتج املحلي حيث توجد هناك الأ�شواق املو�شمية التي 
تقام يف منطقة ال�شهامة يف اأبوظبي واخلبي�شي يف العن 
اإ�شافة اإىل ال�شوق الأ�شبوعي الذي يقام يف “الديرفليز 
مول«. واأكد ظافر را�شد القا�شمي مدير اإدارة العمليات 
لوكالة  ت�شريح  يف  املزارعن  خدمات  مبركز  والتجارة 
على جودة  امل��رك��ز يحر�ض  ان  “وام”  الم����ارات  اأن��ب��اء 
املنتجات حتى و�شولها لل�شوق حيث مير املنتج املحلي 

•• ال�سارقة-الفجر:

�شركة  نظمت  كبري،  ح�شور  و�شط 
العقارية  ال���ذراع  العقارية،  اأ�شا�ض 
مل�شرف ال�شارقة الإ�شالمي، اأم�شية 
اليوم”  “ا�شتثمر  بعنوان  توعوية 
الرحمانية  ���ش��اح��ي��ة  جم��ل�����ض  يف 
بال�شارقة، �شمن جهودها للتوا�شل 
مع خمتلف اأفراد املجتمع والو�شول 
اإليهم يف مناطق �شكنهم وتوعيتهم 
ب��اأ���ش�����ض الدخ�����ار وال���ش��ت��ث��م��ار من 
ع��وائ��د جم��زي��ة لهم  اأج���ل حتقيق 
العقارات.  جم���ال  يف  ول��ع��ائ��الت��ه��م 
وح�شر الأم�شية �شعادة خمي�ض بن 
�شامل ال�شويدي رئي�ض دائرة �شوؤون 
واملهند�ض  وال����ق����رى،  ال�����ش��واح��ي 
اأ�شا�ض  عام  الأم��ريي، مدير  اأحمد 
ال��ع��ق��اري��ة، و���ش��ع��ادة اأح��م��د عبداهلل 
�شاحية  جمل�ض  رئي�ض  املطرو�شي 
غامن  �شعيد  وال�شيد  الرحمانية، 
العقارية  اللجنة  رئي�ض  ال�شويدي 
ال�شارقة  و���ش��ن��اع��ة  جت���ارة  ب��غ��رف��ة 
ال�شخ�شيات  ك����ب����ار  م�����ن  وع�������دد 

واحل�شور املهتمن باملجال.
الإعالمي  ال��ن��ق��ا���ض  ح��ل��ق��ة  واأدار 
مب�شاركة  امل����زك����ي  م���ن���ذر  ال����ب����ارز 
اإب���راه���ي���م الأه��ب�����ض اأول  ال��دك��ت��ور 
الدكتوراة  ع��ل��ى  يح�شل  اإم���ارات���ي 
عامر  واملهند�ض  العقار،  جم��ال  يف 
اخلدمات  اإدارة  م��دي��ر  ال��زرع��وين 
العقارية،  اأ�شا�ض  ب�شركة  العقارية 
ال��غ��ف��ي��ل��ي مدير  وال�����ش��ي��د حم��م��د 
فرع دبي الرئي�ض مل�شرف ال�شارقة 

الإ�شالمي.
ال���ب���داي���ة  ال���ن���ق���ا����ض يف  وت������ن������اول 
املمار�شات  واأف�شل  الدخ��ار  اأهمية 
ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه و������ش�����رورة ن�����ش��ر هذه 

•• دبي-وام:

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة 
للم�شتقبل  دب���ي  موؤ�ش�شة  م��ع  ت��ف��اه��م 
ل��ت�����ش��م��ي��م وب����ن����اء وت�����ش��غ��ي��ل حمطة 
الكهرو�شوئية  ال�����ش��م�����ش��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
���ش��اع��ة يف  4000 م��ي��ج��اوات  لإن���ت���اج 
ال��ع��ام م��ن ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة الالزمة 
الذي   “ امل�شتقبل  متحف   “ لت�شغيل 
معايري  م��ع  يتوافق  مب��ا  ت�شميمه  مت 
باملباين  اخلا�ض  البالتيني  الت�شنيف 

ال�شكنية  لال�شتخدامات  مرخ�شة 
وال��ت��ج��اري��ة، وت���ب���داأ الأ����ش���ع���ار من 
340 األف درهم للقطعة الواحدة، 
وتتميز الأرا�شي ال�شكنية باإمكانية 
اأو  بناء حتى ثالثة طوابق”اأر�شي 

طابقن«.
اأعلنت  الأم�شية  فعاليات  و�شمن 
نتائج  ع��ن  العقارية  اأ�شا�ض  �شركة 
اأق���ام���ت���ه قبل  ال����ش���ت���ب���ي���ان ال������ذي 
الأم�����ش��ي��ة ع��ل��ى ع��ي��ن��ة م���ن 239 
واملقيمن  امل��واط��ن��ن  م��ن  �شخ�شا 
احل�شور  تثقيف  بهدف  الدولة  يف 
ح����ول ال���و����ش���ع احل�����ايل ل���الدخ���ار 
ال�شتثمار،  ثقافة  انت�شار  وم���دى 
العينة  م��ن   76% اأن  تبن  حيث 
اأموالهم  ادخ�������روا  اأن  ل��ه��م  ���ش��ب��ق 
، ول���ك���ن ن�����ش��ب��ة ال���ذي���ن ���ش��ب��ق لهم 
 ،  45% ال  تتجاوز  ل  اال�شتثمار 
ميتلكون  ال��ذي��ن  ن�شبة  كانت  فيما 
و   ،58% ف���ع���ال  ت���وف���ري  ح�����ش��اب 
عند �شوؤالهم عن جمال ال�شتثمار 
 60% الأم���ث���ل يف راأي���ه���م اخ���ت���ار 

منهم العقار.
العقارية،  اأ���ش��ا���ض  ���ش��رك��ة  وت��ع��م��ل 
العقارات  قطاع  يف  ال�شتثمار  على 
ال�شتثمارية  ال���ف���ر����ض  وت���وف���ري 
تتنا�شب  التي تقدم عوائد جمزية 
م��ع وت��رية من��و قطاع ال��ع��ق��ارات يف 
ال�شركة  ومت��ن��ح  الإم�������ارات.  دول����ة 
وحلول  ت�����ش��ه��ي��الت  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
مع  م��ت��واف��ق��ة  م�شرفية  مت��وي��ل��ي��ة 
ملختلف  الإ����ش���الم���ي���ة،  ال�����ش��ري��ع��ة 
م�شاريعها العقارية وال�شتثمارية. 
ومت����ت����ل����ك ال���������ش����رك����ة م����ك����ات����ب يف 
وتعمل  واأبوظبي،  ودب��ي،  ال�شارقة، 
مناطق  ب��ق��ي��ة  يف  ال���ت���و����ش���ع  ع���ل���ى 

الدولة خالل الفرتة املقبلة.

املتجددة  ال��ط��اق��ة  م�����ش��ادر  م���ن  دب����ي 
نوؤكد   “  : واأ������ش�����اف  والنظيفة”. 
امل��ذك��رة مع  حر�شنا م��ن خ���الل ه���ذه 
على   “ للم�شتقبل  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة   “
اجلهات  خمتلف  ب��ن  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
اأعلى  اإىل  ب��دب��ي  ل��الرت��ق��اء  احلكومية 
املجالت  خمتلف  ويف  العاملية  امل��رات��ب 
ا�شرتاتيجية  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ت��ب��ن��ى  ح��ي��ث 
مبتكرة  عمل  واأط��ر  وخطط  متكاملة 
والأنظمة  احللول  اأح��دث  ل�شتقطاب 
حتقيق  اإط���ار  يف  وت�شخريها  التقنية 

التنمية امل�شتدامة«.
جمعة  خلفان  ���ش��ع��ادة  ق��ال  جهته  م��ن 
بلهول اإن متحف امل�شتقبل �شي�شتعر�ض 
اأحدث واأبرز احللول املبتكرة والتقنيات 
العاملية  ال��ت��ح��دي��ات  ملعاجلة  املتقدمة 
وكيف  امل�شتقبل  م��الم��ح  وا���ش��ت�����ش��راف 
القادمة  العقود  خ��الل  عاملنا  �شيبدو 
وعمرانيا  �شياحيا  معلما  �شي�شكل  كما 
بارزا يف مدينة دبي، وياأتي هذا التعاون 
اإطار  دب��ي يف  وم��ي��اه  م��ع هيئة كهرباء 
على  للم�شتقبل  دب��ي  موؤ�ش�شة  حر�ض 
توظيف التكنولوجيا احلديثة وتعزيز 
م��ك��ان��ة دب���ي ال���رائ���دة ع��امل��ي��ا يف جمال 

ت�شميم امل�شتقبل وخدمة الب�شرية ».

بجوار  الإم����ارات  ���ش��ارع  املطل على 
مدينة  يف  ال���رح���م���ان���ي���ة  ���ش��اح��ي��ة 
ال�����ش��ارق��ة، وال�����ذي ي��ت�����ش��م��ن نحو 
متوفرة  اأر��������ض  ق��ط��ع��ة   1250
ال�شتخدامات،  وم��ت��ع��ددة  ح��ال��ي��ا 
ومب����وا�����ش����ف����ات ع���ال���ي���ة اجل��������ودة، 
 4،800 م����ن  ت����ب����داأ  وم�������ش���اح���ات 
العر�ض  اإىل  اأ�شار  كما  مربع،  ق��دم 
ال�شارقة  م�����ش��رف  م��ن  ال��ت��م��وي��ل��ي 
الق�شط  ي��ب��ل��غ  ح��ي��ث  الإ����ش���الم���ي 
2500 درهم مع تاأجيل  ال�شهري 
اأ�شهر اإ�شافة  الق�شط الأول ملدة 3 

اإىل تق�شيط الدفعة الأوىل.
وت��ق��ع الأرا����ش���ي امل��ط��روح��ة للبيع 
وامل���ت���اح���ة ل���ل���م���واط���ن���ن، ولأب����ن����اء 
اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����ض  دول 
ول��ل��ج��ن�����ش��ي��ات ال���ع���رب���ي���ة يف دول����ة 
�شمن  املتحدة،  العربية  الإم����ارات 
وهي  اخل��دم��ات،  متكامل  خمطط 

كبرياً من قبل احل�شور، وخ�شو�شاً 
ال�����ش��ب��اب، ال���ذي���ن ا���ش��ت��ف�����ش��روا عن 
ال��ف��ر���ض وال��ع��وائ��د امل��ت��اح��ة �شمن 
ال�شعر  راأوا  ملا  وذل��ك  امل�شروع  ه��ذا 
الدفعات  وي�شر  و�شهولة  املنا�شب 
املهند�ض  وق���ال  لل�شداد.  املطلوبة 
تنظيم  “جاء  الأم�������ريي:  اأح���م���د 
جمتمعية  كمبادرة  الأم�شية  ه��ذه 
من �شركة اأ�شا�ض العقارية لتثقيف 
اأفراد املجتمع حول اأهمية الدخار 
تزويدهم  م��ع  ال�شتثمار،  واأ���ش�����ض 
املتاحة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ب��ال��ف��ر���ض 
املنا�شبة  ال��ت��م��وي��ل��ي��ة  واخل����ي����ارات 
ال�شتفادة  اأج���ل  م��ن  لإمكانياتهم 
م��ن ه��ذه ال��ف��ر���ض، ال��ت��ي متنحهم 

العوائد املجزية.
الأم�شية  اأن  اإىل  الأم����ريي  واأ���ش��ار 
ركزت على مميزات م�شروع ب�شاتن 
ال�شرتاتيجي  امل��وق��ع  ذو  ال��زب��ري، 

املجتمع،  بن  “الدخار”  الثقافة 
الغفيلي  حممد  ال�شيد  ق��ام  حيث 
-20-70“ ن����ظ����ري����ة  ب���������ش����رح 

ع��ل��ى تنظيم  ت��رت��ك��ز  وال��ت��ي   ”10
اإىل  بتق�شيمها  امل��ال��ي��ة  امل�����ش��اري��ف 
للم�شاريف  الأول  اأق�����ش��ام  ث���الث 
للتمويالت  وال�����ث�����اين  ال���ي���وم���ي���ة 
الأ����ش���ا����ض وال��ث��ال��ث ل���الدخ���ار مما 
على  ال��ف��رد  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع  ينعك�ض 
املدى الطويل، كما تناول الدكتور 
“العقار  مقولة  الأهب�ض  اإبراهيم 
ال�شتثمار  ومميزات  البار”  الب��ن 
عرف  فيما  ع���ام،  ب�شكل  ال��ع��ق��ار  يف 
ب�شركة  ال��زرع��وين  عامر  املهند�ض 
واأ�شار  ع��ام  ب�شكل  العقارية  اأ�شا�ض 
واأعلن  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  م�����ش��اري��ع��ه��ا  اإىل 
ال��ع��رو���ض اخل��ا���ش��ة مب�شروع  ع��ن 
خا�ض،  ب�شكل  الزبري”  “ب�شاتن 
تفاعاًل  الأم�������ش���ي���ة  ���ش��ه��دت  ح��ي��ث 

وقال �شعادة الطاير : “ نعمل متا�شيا 
مع روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�ض  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة 
ال�شتدامة  لتعزيز  اهلل”  “رعاه  دب��ي 
على  العتماد  نحو  والتحول  البيئية 
اإطار  يف  والنظيفة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
النظيفة  للطاقة  دب��ي  “ا�شرتاتيجية 
دبي  لتحويل  ت��ه��دف  ال��ت��ي   ”2050
اإىل املدينة الأقل يف الب�شمة الكربونية 
يف العامل واإنتاج 75 يف املائة من طاقة 

الذكية وكفاءة الطاقة ومعاجلة املياه 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  تقنيات  خ��الل  م��ن 
با�شتخدام الذكاء ال�شطناعي وبرامج 
واملياه  بالطاقة  املتعلقة  الآلية  التعلم 
وغريها من املجالت ذات ال�شلة، كما 
ن�شر  اأن�شطة  خمتلف  بتقدمي  �شتقوم 
ت�شتهدف  ال��ت��ي  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��وث 
يف  وال�شناعية  الأك��ادمي��ي��ة  الأو���ش��اط 
اإ���ش��اف��ة اإىل تزويد  امل��ج��الت امل��ذك��ورة 
والتطبيقات  ب���ال���ت���ق���ن���ي���ات  امل���ت���ح���ف 

املتقدمة للطاقة واملياه.

اخل�شراء. وقع املذكرة كل من �شعادة 
املنتدب  الع�شو  الطاير  حممد  �شعيد 
كهرباء  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
وم���ي���اه دب����ي و����ش���ع���ادة خ��ل��ف��ان جمعة 
بلهول الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي 
املدراء  م��ن  ع��دد  بح�شور  للم�شتقبل 

التنفيذين وممثلن عن اجلهتن.
�شتعمل  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ومب���وج���ب 
هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي ع��ر دورها 
ال�شت�شاري على توفري تقنيات الطاقة 
ال�شبكة  ودم����ج  امل��ط��ل��وب��ة  ال�����ش��م�����ش��ي��ة 

الدولة اإىل اأ�شواق هذه املنطقة، وتو�شيع جمالت ال�شتثمار بن دولة الإمارات 
وهذه الدول ال�شديقة.

ميثل  اأوزبك�شتان  م��ع  امل�شرتكة  القت�شادية  اللجنة  عقد  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
خطوة مهمة للدفع باأوا�شر التعاون التنموي بن البلدين اإىل م�شتويات اأعلى 
بن  الر�شمية  اجلهات  بن  وفعال  مبا�شر  وتن�شيق  وا�شحة  واآليات  برامج  عر 
البلدين مبا يعزز قدرة القطاع اخلا�ض يف اجلانبن على عقد �شراكات جديدة 
للبلدين،  القت�شادية  الأه��داف  تخدم  وا�شتثمارات  م�شاريع  واإقامة  وم�شتدامة 
متت  التي  الإجن���ازات  ملتابعة  مهمة  من�شة  �شتوفر  اللجنة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شرياً 
خالل  التعاون  م�شارات  وحتديد  ومناق�شة  للجنة  ال�شابقتن  ال��دورت��ن  خ��الل 
اأن املجالت املطروحة للتعاون متنوعة ومهمة،  املرحلة املقبلة، وموؤكداً معاليه 
ومن اأبزرها امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة والبتكار والطريان املدين واخلدمات 
والزراعة  املتجددة،  والطاقة  الطاقة  قطاعات  يف  وال�شتثمار  وال�شياحة،  املالية 

واملنتجات الغذائية، وال�شناعات البرتوكيميائية والكيميائية وغريها.

اأعمال من اجلانب الأوزبكي، حيث تتزامن الزيارة مع انطالق رحالت  ورجال 
يف  الدولة  وفد  يتوجه  فيما  ط�شقند  الأوزبكية  والعا�شمة  دبي  بن  دبي  فالي 
الأوىل  ال��دورة  يتم عقد  ب�شكيك، حيث  القريغيزية  العا�شمة  اإىل  التايل  اليوم 

للجنة القت�شادية امل�شرتكة بن دولة الإمارات وجمهورية قريغيز�شتان.
م��ن روؤية  ان��ط��الق��اً  ان���ه  امل��ن�����ش��وري  ب��ن �شعيد  امل��ه��ن��د���ض �شلطان  وق���ال م��ع��ايل 
القت�شادية  �شراكاتها  لتعزيز  جهودها  توا�شل  الر�شيدة  قيادتها  وتوجيهات 
وجهات  مع  الربط  ميثل  حيث  ال��واع��دة  العاملية  الأ���ش��واق  خمتلف  مع  الدولية 
اقت�شادية وجتارية وا�شتثمارية جديدة وواعدة حموراً اأ�شا�شياً يف ال�شيا�شة التي 
تتبناها الدولة لتحقيق حمددات روؤية الإمارات 2021 لبناء اقت�شاد تناف�شي 
عاملي متنوع يتمتع باملرونة والنفتاح ويقوم على املعرفة والبتكار م�شرياً اإىل اأن 
منطقة اآ�شيا الو�شطى تعد من اأبزر الوجهات التي تركز عليها الدولة نظراً اإىل 
قوة العالقات الثنائية مع دول هذه املنطقة ومنوها ب�شورة م�شتمرة، ف�شاًل عن 
وجود فر�ض متنوعة ووا�شعة لتعزيز التبادلت التجارية ول �شيما زيادة �شادرات 

•• اأبوظبي-وام:

تنظم وزارة القت�شاد زيارة لوفد ر�شمي وجتاري رفيع امل�شتوى برئا�شة معايل 
املهند�ض �شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير القت�شاد اإىل جمهوريتي اأوزبك�شتان 
وقريغيز�شتان الأ�شبوع اجلاري بهدف عقد اللجنة القت�شادية امل�شرتكة مع كل 

من البلدين.
ي�شم الوفد عدداً من كبار امل�شوؤولن من الوزارات والهيئات الحتادية واجلهات 
وال�شركات  الأع��م��ال  موؤ�ش�شات  ممثلي  م��ن  ع��دد  جانب  اإىل  املحلية  احلكومية 

ال�شتثمارية يف الدولة.
اللجنة  م��ن  الثالثة  ال����دورة  عقد  ال��زي��ارة  م��ن  الأول  ال��ي��وم  ب��رن��ام��ج  ويت�شمن 
اأوزبك�شتان يف ط�شقند كما  القت�شادية امل�شرتكة بن دولة الإمارات وجمهورية 
ال��ط��ريان املبا�شر ل�شركة ف��الي دب��ي بن  ال��ي��وم تد�شن خ��ط  �شيتم خ��الل ه��ذا 
البلدين بح�شور معايل وزير القت�شاد واأع�شاء وفد الدولة من كبار امل�شوؤولن.. 

مذكرة تفاهم لإنتاج الطاقة املتجددة يف »متحف امل�شتقبل«
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املال والأعمال

الإمارات تطور اأول لئحة فنية للمركبات الهيدروجينية على امل�شتوى الإقليمي
ومنها اإىل امل�شتوى الثالث حالياً واملتمثل يف املركبات الهيدروجينية ال�شديقة 

للبيئة بن�شبة 100 باملئة .
املجتمع  �شعيدي  على  اإيجابياً  اأث���راً  حققت  الهيئة  جهود  اأن  �شعادته  واأك���د 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتكامل  اجل��ه��ود  ه��ذه  والبيئة وجن��ح��ت 
الحتادية واملحلية يف �شورة توؤكد جدية امل�شاعي احلكومية من اأجل حتقيق 
“روؤية  الوطنية  الأج��ن��دة  �شمن  احلكومة  وخطط  توجهات  م��ع  الن�شجام 
الإمارات 2021” ومئوية الإمارات 2071 �شاعن جميعا من اأجل تعزيز 

تناف�شية الإمارات على ال�شعيد العاملي.
واأ�شار �شعادته اإىل اأن خطط الهيئة تن�شجم مع م�شتهدفات الأجندة الوطنية 
من حيث خطط حت�شن جودة الهواء والتو�شع يف ا�شتخدام الطاقة النظيفة 
وجعل الإمارات دولة رائدة عاملياً يف م�شتوى جودة البنية التحتية ف�شاًل عن 
على  العتماد  وزي���ادة  املائية  امل���وارد  على  واملحافظة  م�شتدامة  بيئة  حتقيق 

يوفر  للبيئة  ال�شديقة  والأنظمة  اللوائح  تطوير  اأن  املعيني  �شعادة  واعتر 
فر�شا اقت�شادية مهمة لل�شركات الوطنية، ينبغي عليها اغتنامها وا�شتكمال 
تتناف�ض  النمو يف وقت  لتحقيق معدلت جيدة يف  والدرا�شة  البحث  عمليات 
خالل  الأ���ش��واق  يف  لطرحها  ك��ب��رية  ب�شورة  للمركبات  منتجة  �شركات  فيه 
اإعداد  يف  “الفطيم لل�شيارات”  الهيئة مع �شركة  املقبلة وقد تعاونت  الفرتة 

م�شودة الالئحة الفنية اخلا�شة باملركبات التي تعمل بخاليا الهيدروجن.
وحت����دد ال��الئ��ح��ة الإم���ارات���ي���ة ك��ذل��ك م��ت��ط��ل��ب��ات حم��ط��ات ���ش��ح��ن املركبات 
اأن  معتراً  املحطات  ه��ذه  يف  ال��الزم��ة  ال�شالمة  وا���ش��رتاط��ات  الهيدروجية 
الأع��وام املقبلة �شت�شهد اعتماداً كبرياً على التكنولوجيا يف الإم��ارات للتغلب 
م���واءم���ة جهودها  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  ت�شعى  ف��ي��م��ا  ال��ب��ي��ئ��ة،  ت��ل��وي��ث  ع��ل��ى حت��دي��ات 
الوطني  لالقت�شاد  الداعم  دوره��ا  على  حمافظة  الإط��ار  ه��ذا  يف  الت�شريعية 

واملمار�شات ال�شديقة للبيئة.

•• اأبوظبي-وام:

م�شودة  م��ن  “موا�شفات”  واملقايي�ض  للموا�شفات  الإم�����ارات  هيئة  انتهت 
وهي  الهيدروجن  بخاليا  تعمل  التي  باملركبات  اخلا�شة  الفنية  الالئحة 
لت�شبح الإمارات  “بخار املاء”  مركبات �شديقة للبيئة ل ينبعث عنها �شوى 
التي  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  دولة على م�شتوى منطقة  اأول  بذلك 
توؤ�ش�ض ت�شريعياً مل�شتقبل قطاع �شناعة املركبات ال�شديقة للبيئة مبا يتما�شى 

مع خطط الدولة ملرحلة ما بعد النفط.
اجلهود  ت��ق��ود  الهيئة  اإن  الهيئة  ع���ام  م��دي��ر  املعيني  اهلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
الت�شريعية الوطنية يف هذا ال�شدد وعلى م�شتويات ثالثة مت تنفيذها تباعاً 
بداأت باملركبات الهجينة التي ميكن و�شفها ب�/�شيارات ن�شف �شديقة للبيئة/ 
الكهربائية  املركبات  وهي  للبيئة  �شداقة  اأك��ر  مركبات  اإىل  بعدها  وانتقلت 

الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية اخل�شراء.
املركبات  يف  توفرها  يجب  التي  العامة  ال�شالمة  متطلبات  امل�شروع  ويغطي 
ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي��ة م��ن ح��ي��ث و���ش��ع ا���ش��رتاط��ات خ��ا���ش��ة ب��ا���ش��ط��وان��ات تخزين 
الهيدروجن امل�شتخدمة واأنواعها واملعادن امل�شنعة منه والختبارات املطلوب 
اأمان  �شمامات  وج��ود  �شرورة  وك��ذا  خا�ض  ب�شكل  الأ�شطوانات  على  اإجرائها 

متنع ارتفاع ال�شغط داخل ال�شطوانة وحتفظها من املوؤثرات املختلفة«.
والتي  املنطقة  يف  املعتمدة  الأوىل  اللوائح  من  الإماراتية  الالئحة  و�شتكون 
الهواء  ج��ودة  لتح�شن  للبيئة  ال�شديقة  املركبات  ا�شتخدام  م��ب��ادرات  تدعم 
اأي  ت�شدر  ل  الهيدروجينية  املركبات  كون  الغازية  النبعاثات  من  والتقليل 
ترتبط  التي  الأخ��رى  والأج���زاء  القطع  النظام متطلبات  �شيحدد  كما  تلوث 
بنظام الغاز كذلك فهناك �شرورة لأن تكون هذه الأجزاء منا�شبة لال�شتخدام 

مع الغازات وتتحمل ال�شغوط الناجتة عن ال�شطوانة.

افتتاح ملتقى الأ�شر الإماراتية املنتجة يف عجمان

جمهورية مولدوفا تعلن عن م�شاركتها يف اإك�شبو  دبي 2020

هاروتا : املعر�س فر�شة تاريخية لنا وهو الأ�شخم يف العامل 

»املوارد الب�شرية والتوطني«: 16 اإبريل املوعد النهائي لتلقي عرو�س ت�شغيل »تو�شيل«

احتاد الغرف ودبي الق�شائي ي�شهالن
 تبادل املعلومات ب�شاأن التحكيم التجاري 

التدريبية  والن�شاطات  وامل��وؤمت��رات  العمل،  وور���ض  الندوات، 
كما  املنازعات.  حلل  بديل  كخيار  والو�شاطة  التحكيم  حول 
حول  وامل��ع��ل��وم��ات  اخل���رات  ت��ب��ادل  التفاهم  م��ذك��رة  �شملت 
امل�شلحة  فيه  ملا  التجارية  النزاعات  ت�شوية  اأدوات  خمتلف 
امل�����ش��رتك��ة. و اك���د ح��م��ي��د حم��م��د ب���ن ���ش��امل الم����ن العام 
لحتاد الغرف اأن مذكرة التفاهم �شت�شهم يف تعزيز احللول 
البديلة لت�شوية النزاعات للقطاع اخلا�ض بالدولة، وفر�شة 
لكت�شاب خرة قانونية �شت�شاعدنا على 
ح���ل ال���ن���زاع���ات الإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ميكن 
و�شركات  م��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ع�����ض  ت���واج���ه  اأن 
القطاع اخلا�ض. من جهته ذكر القا�شي 
عام  م��دي��ر  ال�شميطي  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور 
اأن مذكرة التفاهم  معهد دبي الق�شائي 
تعزز ع��الق��ات ال��ت��ع��اون م��ع احت��اد غرف 
ال��ت��ج��ارة وال�����ش��ن��اع��ة ب��ال��دول��ة م��ن اأجل 
ب�شاأن  واملعرفة  املعلومات  تبادل  ت�شهيل 
ذلك  واأن  ل���ش��ي��م��ا  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ح��ك��ي��م 
الهادفة  املعهد  ر�شالة  �شميم  يف  ي�شب 
اإىل ن�شر املعرفة القانونية والق�شائية يف 

دبي ودولة الإمارات عموما.

 14.54 مليار درهم حجم 
التجارة عرب» خور دبي«

•• دبي - وام:

 14.54 اأن حجم جتارة الإم��ارة عر خور دبي بلغت  ك�شفت جمارك دبي عن 
مليار درهم العام املا�شي . واأكدت جمارك دبي حر�شها على تعزيز دور القطاع 
“خطة  البحري كاأحد الروافد احليوية لتنويع القت�شاد الوطني متا�شياً مع 
2021” عر ت�شهيل احلركة التجارية يف اخلور باعتباره رمزاً ومعلماً جتارياً 
املراكز  تعاملت  فقد  ل��الإم��ارة.  البحرية  التجارية  احل��رك��ة  تعزيز  يف  ي�شاهم 
اجلمركية ال�شاحلية عمليات اخلور البحرية و مرفاأ ديرة و خدمة عمالء خور 
دبي و خدمة عمالء جمارك احلمرية مع حركة ال�شفن القادمة واملغادرة خالل 
15 الفا و603 �شفن فيما بلغت قيمة جتارة دبي اخلارجية  2018 مع  عام 
عر خور دبي 14.54 مليار درهم توزعت اإىل اإعادة الت�شدير نحو 13 مليار 
واأكد  دره��م.  328 مليون  وال���واردات  دره��م  1.246 مليار  وال�شادرات  دره��م 
يتميزان  دي��رة  وم��رف��اأ  دب��ي  خ��ور  اأن  دب��ي  اأحمد حمبوب م�شبح مدير جمارك 
الن�شبة  على  دي��رة  م��رف��اأ  ي�شتحوذ  حيث  خمتلفة  �شفن  لأح��ج��ام  با�شتيعابهما 
الأكر لل�شفن بعدد 650 �شفينة يليه خور دبي بعدد 550 �شفينة بالإ�شافة 
اإىل ال�شفن ال�شياحية يف اخلور وعددها 45 اإ�شافة اإىل يخوت التنزه املختلفة.

ال�شني توؤكد العمل مع اأمريكا 
للتو�شل لتفاق جتاري 

•• بكني-رويرتز:

ال�شن  اإن  ال�شبت  اأم�ض  ال�شيني  التجارة  وزي��ر  نائب  وي��ن  �شو  وان��غ  ق��ال 
جتاري  لتفاق  للتو�شل  ون��ه��ارا  ليال  تعمالن  مازالتا  املتحدة  وال��ولي��ات 
ك��ب��ري يف  ب�شكل  وان���غ  وي�����ش��ارك  ال��ع��امل.  واآم����ال  يحقق م�شالح اجل��ان��ب��ن 
املحادثات التجارية مع الوليات املتحدة . وقال وانغ خالل موؤمتر �شحفي 
على هام�ض الجتماع ال�شنوي للرملان ال�شيني اإنه متفائل ب�شاأن املفاو�شات 
مع وا�شنطن واإن اجلانبن يعمالن على التو�شل لتفاق لإنهاء التعريفات 
اجلمركية التي فر�شها كل جانب على الآخر خالل احلرب التجارية لأن 

التعريفات املتبادلة ل تفيد اأيا من الطرفن.

•• دبي-وام:

دبي  ومعهد  بالدولة  وال�شناعة  التجارة  غ��رف  احت��اد  وّق��ع 
واملعرفة  املعلومات  تبادل  لت�شهيل  تفاهم  مذكرة  الق�شائي 
ب�شاأن التحكيم التجاري بالدولة. ن�شت املذكرة على تعزيز 
العمل بن احتاد غرف التجارة وال�شناعة واملعهد و التن�شيق 
وا�شت�شافة  الفعاليات  تنظيم  يف  املوؤ�ش�شتن  ب��ن  امل�شرتك 

•• عجمان-وام:

بن  �شلطان  ال�شيخ  ال�شيخ  افتتح 
الأ�شر  م��ل��ت��ق��ى  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ش���د 
عجمان  يف  امل��ن��ت��ج��ة  الإم���ارات���ي���ة 

وكذلك اإقامة عدد من الفعاليات 
الطبي  الفح�ض  مثل  امل�شاحبة 
كرتونية  ع����رو�����ض  و  امل����ج����اين 
وف��ق��رات ترفيهية  وج��وائ��ز قيمة 

تقدمها الفرق ال�شعبية .

ن�����زلء  م���ن���ت���ج���ات  ع����ر�����ض  اإىل 
والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شة 

بعجمان.
املنتجات  عر�ض  املعر�ض  وي�شمل 
الأ�شر  ت��ع��ده��ا  ال��ت��ي  امل���اأك���ولت  و 

مفهوم  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  ال����رام����ي����ة 
امل�شوؤولية املجتمعية و يقام للعام 
مب�شاركة  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ال���ث���اين 
و  املنتج�����ة  الأ�ش�����ر  م��ن  وا���ش��ع��ة 
اإ�شافة  الهمم  اأ�شحاب  من  ع��دد 

لند  “في�شتيفال  تنظمه  ال���ذي 
“ ب��ال��ت��ع��اون م��ع جم��ل�����ض الآب����اء 
و امل��ع��ل��م��ن يف اإم������ارة ع��ج��م��ان و 
ي�شتمر حتى 16 مار�ض اجلاري.

للجهود  ت��ع��زي��زاً  امل��ع��ر���ض  ي��اأت��ي 

التنمية  ال�����ش��ي��اح��ة، وحت��ف��ي��ز  دع���م 
�شمعة  وتعزيز  التجارية اخلالقة، 
الدولة كوجهة منا�شبة لال�شتثمار 

عاملًيا. 
حديثه  املولدويف  ال�شفري  واختتم 
دول�����ة  ك����ان����ت  “لطاملا  ق������ائ������اًل: 
الإم��ارات العربية املتحدة يف غاية 
الروعة، اإذ �شاعدتنا وتعاونت معنا 
كثرًيا حن قمنا بتاأ�شي�ض �شفارتنا 
وت���غ���م���رين   .2018 ع�������ام  ه����ن����ا 
ال�����ش��ع��ادة ل���روؤي���ة ال��ط��ري��ق��ة التي 
تعزز بها قيادة الدولة الت�شامح، ل 
�شيما مع زيارة البابا الأخ��رية. اإن 
الدولة  بها  تتطور  التي  الطريقة 
كانت  ����ش���واء  امل����ج����الت،  ك���اف���ة  يف 
ثقافية  اأم  اجتماعية  اأم  اقت�شادية 
بحد  رائ���ع  اإجن���از  تكنولوجية،  اأم 
ذاته. واأنا يف غاية ال�شعادة والفخر 
يف  ل��ب��الدي   ك�شفري  هنا  لتعينني 

الإمارات«.

•• اأبوظبي-الفجر: 

مولدوفا  جمهورية  �شفري  اأع��ل��ن 
العربية  الإم����������ارات  دول������ة  ل�����دى 
هاروتا،  فيكتور  ال�شيد  امل��ت��ح��دة، 
م�����ش��ارك��ة ب�����الده ب��ج��ن��اح اإب���داع���ي 
 ،2020 اإك�����ش��ب��و  يف م��ع��ر���ض دب���ي 
بهدف تعزيز مكانتها كدولة رائدة 
والت�شنيع  الإن����ت����اج  جم�����الت  يف 

والإبداع. 
وقال �شعادة ال�شفري فيكتور هاروتا 
يف ت�شريح ملوقع “ هوتل اندري�شت 
“ الأخباري يف اأبوظبي : “ل تزال 
مولدوفا دولة جمهولة ن�شبًيا لدى 
ولهذا  والعامل،  الإم��ارات��ي  ال�شعب 
 2020 اإك�شبو  يف  امل�شاركة  ت�شكل 
اإلينا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ���ش��خ��م��ة  ف��ر���ش��ة 
مولدوفا،  اإم��ك��ان��ات  ل���ش��ت��ع��را���ض 
لال�شتثمار  مثالية  كوجهة  لي�ض 
وت��راث وفنون  بل ك�شعب  فح�شب، 
اإنها فر�شة رائعة  وثقافة وتاريخ. 

ل�شتعرا�ض ذلك كله«. 
“ �شيت�شمن جناح  قائال  واأ���ش��اف 
 2020 دب��ي  اك�شبو  يف  م��ول��دوف��ا 
للواقع  املحاكية  التقنيات  اأح���دث 
وال��ت��ي تتيح ل��ل��زوار الط���الع على 
م����ن خمتلف  م����ول����دوف����ا  �����ش����وارع 
درج�����ة.   360 ب����زاوي����ة  اجل����ه����ات 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه����ذه  وت��ت��م��ي��ز 
الفيزيائية  العوامل  بن  ما  باملزج 
مزيًدا  ت�شفي  بطريقة  والرقمية 
هذه  على  والأ�شالة  الواقعية  من 

•• دبي -وام:

الب�شرية  امل��������وارد  وزارة  اع���ل���ن���ت 
تلقي  يف  ال����ب����دء  ع����ن  وال����ت����وط����ن 
تو�شيل”  ت�شغيل خدمة”  عرو�ض 
هذا  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  يف  ل��ل��راغ��ب��ن 
القطاع  م���وؤ����ش�������ش���ات  م����ن  امل����ج����ال 
اخل���ا����ض امل�����ش��ج��ل��ة ل����دى ال������وزارة 
وال�شباب  امل����واط����ن����ن  والأف�����������راد 
وطلبة  ال���ع���م���ل  ع�����ن  ال���ب���اح���ث���ن 
واملتقاعدين  والكليات  اجل��ام��ع��ات 

والعاملن يف القطاع اخلا�ض.
اإبريل   16 يف  يتم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
العرو�ض  تلقي  ب��اب  اإغ���الق  املقبل 
بتقدمي  تعنى  التي  اخل��دم��ة  لهذه 
الب�شرية  امل�������وارد  وزارة  خ���دم���ات 
مركبة  خ������الل  م�����ن  وال����ت����وط����ن 
ح����ك����وم����ي����ة م���ت���ن���ق���ل���ة ت�������ش���ل اىل 
املتعاملن باملكان والوقت املنا�شبن 

لهم.
يف  “تو�شيل”  خ����دم����ة  وت������اأت������ي 
للخدمات  اجل���دي���د  اجل���ي���ل  اط�����ار 
احل���ك���وم���ي���ة حت����ت ال���ط���ل���ب ال����ذي 
املتعامل،  جتربة  تعزيز  اإىل  يهدف 
اأف�شل  ع���ل���ى  ح�����ش��ول��ه  وت�����ش��ه��ي��ل 
اخل����دم����ات اخل����الق����ة، م����ن خالل 
وتر�شيخ  ت��ق��دمي��ه��ا،  ب��ي��ئ��ة  ت��ط��وي��ر 

مبادئ القت�شاد الت�شاركي.
وكيل  ال�شويدي  �شيف  �شعادة  وقال 
والتوطن  الب�شرية  امل����وارد  وزارة 
خدمة  ان  الب�شرية  امل��وارد  ل�شوؤون 

اإماراتية �شجلت يف مولدوفا خالل 
معها  جالبة  وح���دة،   2018 ع��ام 
ا�شتثمارات بقيمة 4 مليارات درهم 
اإم��ارات��ي، وعلق حول ذلك بقوله: 
جديدة  اأ�����ش����واق  ت��وف��ري  “ي�شرنا 
دولة  لل�شركات يف  وفر�ض جديدة 
فبابنا  املتحدة.  العربية  الإم���ارات 
كافة  ونوفر  اجلميع  اأم��ام  مفتوح 
لل�شركات  امل��م��ك��ن��ة  ال���دع���م  ���ش��ب��ل 

العاملية يف مولدوفا«. 
مولدوفا،  يف  ال�شياحة  جم��ال  ويف 
ال�شياحة  اأه���م���ي���ة  ه����اروت����ا  اأك������د 
املنطقة  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ال��ع��الج��ي��ة 
م����ول����دوف����ا  “تفتخر  ق�������ائ�������اًل: 
التي  امل��ت��ط��ورة  الطبية  مبرافقها 
كافة  م�����ن  امل����ر�����ش����ى  ت�����ش��ت��ق��ط��ب 
للح�شول  �شاعن  اأوروب�����ا،  اأن��ح��اء 
املمكنة  ال���ع���الج���ات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى 
وبتكاليف منخف�شة جًدا باملقارنة 
الأ�شنان  طب  �شيما  ل  دولهم.  مع 
املزدهر يف مولدوفا، حيث يح�شل 
املر�شى على النوعية واملهارة ذاتها 

مقابل ربع التكلفة«.
اإك�شبو  دب����ي  م��ع��ر���ض  اأن   واأك������د 
روؤية  يف حتقيق  �شي�شاهم   2020
خالل  من  القت�شادية،  مولدوفا 

التجربة احل�شية املميزة. 
حديثه  ه�����اروت�����ا  ال�������ش���ي���د  وت����اب����ع 
ق����ائ����اًل: “ اإن���ن���ا م��ت��ف��ائ��ل��ون ج���ًدا 
حيال م�شاركتنا يف اإك�شبو 2020، 
يف  ال��ق��وي  ح�شورنا  يعود  ونتوقع 
اإي��ج��اب��ي��ة جّمة،  ب��ن��ت��ائ��ج  امل��ع��ر���ض 
اخلليج  م��ن��ط��ق��ة  ك�����ون  ���ش��ي��م��ا  ل 
املجالت  يف  ه��ام��ة  مب��ك��ان��ة  تتمتع 
الق����ت���������ش����ادي����ة والج����ت����م����اع����ي����ة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، ك��م��ا ت��ع��د دول���ة 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ودول 
اخلليج العربي �شركاء اقت�شاديون 
مولدوفا  �شعي  �شمن  اأ���ش��ا���ش��ي��ون 
ن��ح��و ب��ن��اء ع��الق��ات ط��وي��ل��ة الأمد 
والتجارة  ال���ش��ت��ث��م��ار  جم���الت  يف 

والتطور التكنولوجي«. 
وذكر “ ان امل�شاركة يف اك�شبو دبي 
2020 فر�شة تاريخية لنا نظرا 
لن هذه الدورة املقبلة من املعر�ض 
ال��ت��اري��خ و�شوف  ه��ي الأ���ش��خ��م يف 
جتذب حوايل 40 مليون زائر من 
املنطقة والعامل كما اأن خطة دبي 
والإم��ارات للرتويج للمعر�ض هي 

الأف�شل على الإطالق » .
جناح  ي��ق��ت�����ش��ر  “لن  واأ�������ش������اف 
وال�شلع  الب�شائع  على  م��ول��دوف��ا 

مبتكرة  ق��ن��اة  مت��ث��ل   “ “تو�شيل 
الذي  بال�شكل  اخل��دم��ات  ل��ت��ق��دمي 
ي��ح��ق��ق ����ش���ع���ادة امل��ت��ع��ام��ل��ن ومبا 
ي���ن�������ش���ج���م م�����ع م���ع���اي���ري ب���رن���ام���ج 
احلكومية  ل���ل���خ���دم���ة  الم����������ارات 
�شراكة  مب���وج���ب  وذل�����ك  امل��ت��م��ي��زة 
والقطاع  ال������وزارة  ب���ن  م��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
اخل�����ا������ض ال�������ذي ي����دي����ر اخل���دم���ة 
بكوادر وطنية وباإ�شراف مبا�شر من 

الوزارة.
واأك�����د اأه��م��ي��ة اخل���دم���ة م���ن حيث 
توفري الوقت واجلهد على املتعامل 
الوقت  اليه يف  الو�شول  من خالل 
وامل����ك����ان ال���ل���ذي���ن ي���ح���دده���م���ا من 
خالل اأ�شطول من املركبات املجهزة 
الإلكرتونية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب����اأح����دث 
من  ال����ذي  الم����ر  وه���و  والذكية” 
�شاأنه امل�شاهمة يف اجلهود الوطنية 
امل���ب���وذل���ة ل��ت��ك��ون دول�����ة الم������ارات 
اخلدمات  ت��ق��دمي  يف  عامليا  الوىل 
مئوية  اأه������������داف  حت���ق���ي���ق  ومب�������ا 

الإمارات 2071.
تعد   “ “تو�شيل  ان  اىل  وا�����ش����ار 
لتقدمي  ال��������وزارة  ق���ن���وات  اح�����دى 
خ���دم���ات���ه���ا ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن ال���ذي���ن 
هذه  م��ن  اي  حت��دي��د  ي�شتطيعون 
من  ���ش��واء  تنا�شبهم  التي  ال��ق��ن��وات 
“ ت�شهيل”  اخلدمة  مراكز  خ��الل 
اللكرتوين  ال���وزارة  موقع  عر  اأو 
 www.mohre.gov.ae
الذكية  ال�شتفادة من اخلدمات  اأو 

800 مليون �شخ�ض بال �شرائب. 
وهدفنا هو اإي�شال هذا الرقم اإىل 
م��ل��ي��ار واح����د، ون��ع��م��ل ح��ال��ًي��ا على 
ع��ق��د م��زي��د م���ن الت��ف��اق��ي��ات مع 
حتقيق  ل�شمان  ال��دول  من  املزيد 

ذلك«.
�شركة   12 اأن  ه�����اروت�����ا  وذك�������ر 

واتفاقياتها  ال��ث��ق��ايف،  ت��راث��ه��ا  اإىل 
الوجهات  واأه��م  العاملية  التجارية 
اإنعا�ض  يف  ت�شاهم  اأن  ميكن  ال��ت��ي 

ال�شتثمار وال�شياحة هناك. 
بقوله  امل��ول��دويف  ال�شفري  واأو���ش��ح 
ثالث  م���ول���دوف���ا  ع��ق��دت  “لقد   :
اتفاقيات بالغة الأهمية مع الحتاد 

كافة  �شي�شتعر�ض  ب��ل  ال��ت��ج��اري��ة، 
خ����دم����ات ال�����دول�����ة واإم���ك���ان���ات���ه���ا، 
ك����امل����ع����امل ال�������ش���ي���اح���ي���ة اجل����ذاب����ة 
ال�شديقة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  وامل����راف����ق 
للبيئة. كما �شيكون هنالك من�شة 
الأب��ح��اث واجلهود  اأح��دث  تعر�ض 
بالإ�شافة  مولدوفا،  يف  التنموية 

الأوروبي، ورابطة الدول امل�شتقلة، 
وتركيا. ومبوجب هذه التفاقيات 
ت��ع��ف��ي ه�����ذه ال�������دول ال���������ش����ادرات 
مولدوفا  ل����دى  حم��ل��ًي��ا  امل�����ش��ن��ع��ة 
م����ن ال�������ش���رائ���ب اجل���م���رك���ي���ة، ما 
ال�شركات  منتجات  و�شول  ي�شمن 
املوجودة يف مولدوفا اإىل اأكر من 

امل�شجل  ال��ت��ج��اري  ال��ن�����ش��اط  ي��ك��ون 
متوافقا  التجارية  الرخ�شة  على 
�شيقوم  ال��ت��ي  الأع��م��ال  طبيعة  م��ع 

بتنفيذها كمقدم خدمة.
وت�شمن ال�شروط كذلك اأن تقدمي 
اإقراراً وفق منوذج الإقرار والتعهد 
امل��ع��ت��م��د م���ن ال������وزارة ي��ف��ي��د علمه 
ت�شمنته  مبا  والتزامه  وموافقته، 
املعتمدة  ت���و����ش���ي���ل  خ���دم���ة  اأدل�������ة 
م���ن ال��������وزارة، ف�����ش��ال ع���ن تقدمي 
م���ا ُي��ط��ل��ب م��ن��ه م���ن ���ش��م��ان��ات اأو 
للح�شول على هذا  تاأمينات مالية 
الرتخي�ض طبقا ملا حتدده الوزارة 
م��ن ���ش��واب��ط واإج�����راءات يف الأدلة 

ال�شادرة منها.
وي���ج���ب ع��ل��ى م���ق���دم ال���ع���ر����ض من 
اأ�شحاب املوؤ�ش�شات تقدمي عدد من 
الرخ�ض  من  �شورة  هي  امل�شتندات 
املركبات  اإىل جانب عدد  التجارية، 

املراد ت�شغيلها يف كل اإمارة.
الب�شرية  امل�������وارد  وزارة  وح������ددت 
والتوطن بع�ض ال�شروط اخلا�شة 
بالأفراد هي اأن يكون من مواطني 
على  م�����ش��ج��اًل  ي��ك��ون  واأن  ال���دول���ة 
ب���واب���ة ال��ت��وظ��ي��ف ال���ذات���ي، ف�شال 
املتقدم  عمر  يكون  اأن  ���ش��رورة  عن 
�شواء  فاأكر  عاماً   18 للرتخي�ض 
الطلبة  م���ن  اأن���ث���ى  اأو  ذك�����را  ك����ان 
جانب  اإىل  ع��م��ل  ع���ن  وال��ب��اح��ث��ن 
بالقطاع  وال��ع��ام��ل��ن  امل��ت��ق��اع��دي��ن 

اخلا�ض.

يف اإجناز اخلدمة املطلوبة.
“تو�شيل”  م���رك���ب���ات  رب����ط  مت  و 
ب���ال���ن���ظ���ام الل������ك������رتوين اخل���ا����ض 
الذي  بال�شكل  “ت�شهيل”  بالوزارة 
�شريعة  خ���دم���ة  ت���ق���دمي  ي�����ش��م��ن 
و�شهلة ل �شيما يف املناطق البعيدة 
اأنها م��زّودة باأجهزة  امل��دن، كما  عن 
للمتعامل  ت���ت���ي���ح  ذك����ي����ة  ل���وح���ي���ة 
وتقدمي  اخل��دم��ة  م�شتوى  تقييم 
م��الح��ظ��ات��ه وت�����ش��ت��ه��دف ال������وزارة 
العام  خ���الل  م��رك��ب��ة  ال���ف  ت�شغيل 
ام������ارات  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى   2019
اأبو  350 مركبة يف  بواقع  الدولة 
يف  و120  دب����ي  يف  و350  ظ��ب��ي 
و40 يف  و60 يف عجمان  ال�شارقة 
اأم القيومن و40 يف راأ�ض اخليمة 

و40 مركبة يف الفجرية.
وح�������ددت ال���������وزارة جم���م���وع���ة من 
على  ي��ج��ب  وامل�����ش��وؤول��ي��ات  الأدوار 
امل���رخ�������ض ل���ه الل����ت����زام ب��ه��ا منها 
م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��رك��ب��ات ح��ي��ث يجب 
ت��وف��ري اأ���ش��ط��ول م��رك��ب��ات اخلدمة 
/للمركبات  املعتمدة  النماذج  وف��ق 
وال�شغرية/،  احل��ج��م  امل��ت��و���ش��ط��ة 
وت��ع��دي��ل��ه��ا ب��ال��ت��ع��اق��د م���ع اح���دى 
الوزارة  ِق��ب��ل  م��ن  املعتمدة  ال��ور���ض 
لتجهيز ال�شيارة، اإىل جانب اللتزام 
باملوا�شفات الكاملة للمركبات ِوفق 
اإ�شدار  ع��ن  ف�شال  التجهيز،  اأدل���ة 
ال���رخ�������ض وال���ت�������ش���اري���ح ال���الزم���ة 
ال�شيانة  واإج��راء  الن�شاط  ملمار�شة 

التي تقدمها الوزارة عر تطبيقها 
الذكي.

“ ال���دور املهم  اأك���د ال�����ش��وي��دي  كما 
دع����م  يف  تو�شيل”   “ خل����دم����ة 
للمواطنن  ال����ذات����ي  ال���ت���وظ���ي���ف 
ومت���ك���ي���ن���ه���م م�����ن خ�������الل ات����اح����ة 
الفر�ض  ل�شتثمار  امامهم  املجال 
هذه  لهم  تتيحها  التي  الوظيفية 
املتعامل  اخلدمة«. وتت�شمن رحلة 
يف خدمة “تو�شيل” اأربع خطوات 
اخلدمة  طلب  م��ن  متّكنه  �شريعة 
م���ن خ���الل ق���ن���وات الت�����ش��ال عر 
امل���ت���وف���ر على  ال����ذك����ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
م���ت���اج���ر ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ذك���ي���ة اأو 
ع��ر م��رك��ز الت�����ش��ال ع��ل��ى الرقم 
لتتحرك   ،8008585 امل��ج��اين 
اىل  الفور  على  “تو�شيل”  مركبة 
املوقع الذي يحدده املتعامل بوجود 
ا�شت�شاري �شعادة املتعاملن ي�شاعده 

الدورية وتقدمي الدعم اللوج�شتي 
اخلدمة  اأدل��������ة  وف�����ق  ل���ل���م���رك���ب���ات 
ُمقدمي  ع��ل��ى  وي���ج���ب  امل���ع���ت���م���دة. 
طلبات الرتخي�ض اللتزام مبعايري 
وه�����ي توفري  ال��ت�����ش��غ��ي��ل  ع��م��ل��ي��ات 
بالأنظمة  وجت���ه���ي���زه���ا  امل���رك���ب���ات 
والتطبيقات الالزمة ح�شب الأدلة 
امل�شتلمة، ف�شال عن ت�شجيل املوارد 
على  للح�شول  الوطنية  الب�شرية 
الأنظمة  على  التدريبية  ال���دورات 
مركز  م��ع  املركبات  ورب��ط  املطبقة 
تو�شيل،  بخدمة  اخلا�ض  الت�شال 
اإىل جانب ربط املركبات مع غرفة 
الدعم  وتقدمي  ب��ال��وزارة  العمليات 
ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي وال���ت���ق���ن���ي ال���الزم���ن 
واللتزام  اخل��دم��ة  ج���ودة  ل�شمان 
ال����وزارة  خل��دم��ات  الت�شغيل  ب��اأدل��ة 

املُقدمة من مركبات تو�شيل.
املركبات  م�شغلي  ال���وزارة  وال��زم��ت 
مواطنة  ب�����ش��ري��ة  م������وارد  ب��ت��ع��ي��ن 
متعاملن  ����ش���ع���ادة  ك���ا����ش���ت�������ش���اري 
املركبة  م�����ن  اخل�����دم�����ة  ل���ت���ق���دمي 
للمركبة  ك�شائق  م��واط��ن  وتعين 

املتو�شطة احلجم.
وح������������ول ��������ش�������روط ال����رتخ����ي���������ض 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات ت�����ش��رتط ال�����وزارة اأن 
واأل  لديها،  م�شجلة  املن�شاأة  تكون 
اأ����ش���ب���اب الوقف  ي��وج��د ���ش��ب��ب م���ن 
طبقاً  امل�شتثمر  م��ن�����ش��اآت  م��ن  لأي 
ل��الأن��ظ��م��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ع��م��ول بها 
يف ال����وزارة، ف�شال ع��ن ���ش��رورة اأن 
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اأم�ض  ج��م��ريا  �شواطئ  يف  اختتمت 
الأول مناف�شات اجلولة الثانية من 
بطولة دبي املفتوحة للكايت �شريف 
ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا ن�����ادي دب����ي ال����دويل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى مدار 
يومن بالتزامن مع فعاليات اليوم 
برنامج  و�شمن  الوطني  الريا�شي 
املو�شم  يف  ال���ب���ح���ري���ة  ال�������ش���ب���اق���ات 

الريا�شي 2019-2018.
ال��ي��وم الثاين  و���ش��ه��دت م��ن��اف�����ش��ات 
من  ك��ب��رية  م�شاركة  البطولة  م��ن 
مناف�شات  يف  الريا�شة  ه��ذه  ع�شاق 
يف  اأقيمت  التي  فويل”  “هايدرو 
“توين  واأي�����ش��ا  امل�����ش��ائ��ي��ة  ال���ف���رتة 
الفرتة  يف  تكتمل  مل  ال��ت��ي  تيب” 
الرياح  ���ش��رع��ة  ب�شبب  ال�شباحية 
لكن الأمر مل مينع حمبي هايدرو 
باملظالت  ال���ت���ح���ل���ي���ق  م����ن  ف����وي����ل 
وتقدمي مناف�شة �شاخنة ازدانت بها 

�شاطئ حمريا.
ال�شباين   54 رق��م  فازاملت�شابق  و 
اليخاندرو كليمينت باملركز يف فئة 
بجدارة  “رجال”  ف��وي��ل  ه���اي���درو 
ب��ع��دم��ا ج��م��ع اأف�������ش���ل ال���ن���ق���اط يف 

مراحل ال�شباق ليتفوق على جميع 
املت�شابق  بينهم  وم���ن  املت�شابقن 
غاليا  ت��ي��ت��وان  الفرن�شي   25 رق��م 
وال����ذي ح��ل ث��ان��ي��ا وامل��ت�����ش��اب��ق رقم 
51 املغربي ه�شام تريا والذي نال 

املركز الثالث.
اأقل  ال�شيدات  مناف�شات  تكن  ومل 
اإث��ارة من الرجال يف فئة “هايدرو 

رقم  املت�شابقة  تاألقت  فويل” حيث 
املركز  واأحرزت  باربري  اجنيلكو   9
 19 املت�شابقة  على  متقدمة  الأول 
باول ميهالوفا التي حلت يف املركز 
دارين   22 رق��م  واملت�شابقة  الثاين 
املركز  يف  ج���اءت  ال��ت��ي  كليمين�شي 

الثالث.
املناف�شات  خ����ت����ام  ب����ع����د  وج��������رت 

الثاين  اليوم  اأبطال  تتويج  مرا�شم 
اجلولة  مناف�شات  م��ن  واخل��ت��ام��ي 
املفتوحة  دب��ي  بطولة  م��ن  الثانية 
ل��ل��ك��اي��ت ����ش���ريف ب��ح�����ش��ور هزمي 
ال�شباقات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ق��م��زي 
للريا�شات  ال����دويل  دب���ي  ن����ادي  يف 
البحرية واأحمد ال�شويدي واللجنة 

املنظمة للحدث.

الفجر الريا�ضي
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 متكن ال�شائق البولندي جاكوب بريزيغون�شكي، 
حامل لقب العامل، من التتويج باجلولة الثانية 
له على التوايل يف رايل دبي ال�شحراوي املدعوم 
وني�شان  الر�شتماين  عبدالواحد  جمموعة  من 
اليوم بعد اأداء قوي يف املرحلة الثانية من الرايل 

ليحرم الإماراتي خالد القا�شمي من اللقب. 
الأمل���اين تيمو  امل��الح  ال��رايل برفقة  وي�شارك يف 
غ��وت�����ش��اك ب�����ش��ي��ارة م��ن ن���وع م��ي��ن��ي ج���ون كوبر 
قلب  من  بريزيغون�شكي  ا�شتطاع  بقي،  وورك�ض 
يف  متقدما  ك��ان  ال��ذي  القا�شمي  على  الطاولة 
مناف�شات اليوم الأول بفارق 48 ثانية والفوز يف 
مناف�شات اليوم الثاين بفارق دقيقة و10 ثواين 
الفرن�شي  املالح  برفقة  امل�شارك  الإماراتي  على 
اأبوظبي  ن��وع  م��ن  ب�شيارة  بان�شريي  اإك��زاف��ي��ري 

ري�شينغ بيجو 3008 دي كيه اآر. 
فئة  يف  ثالثا  حل  وثانيتن  دقيقتن  بعد  وعلى 
بروكوب  م��ارت��ن  الت�شيكي  ال��ث��ن��ائ��ي  ال�����ش��ي��ارات 
ودي��ف��ي��د ك��ري��ب��ال امل�����ش��ارك��ان ع��ل��ى م��نت �شيارة 
م��ن ن��وع ف��ورد راب��ت��ور اآر اإ���ض ك��رو���ض كنرتي يف 
الثانية من بطولة  الذي ي�شكل اجلولة  ال��رايل 
لل�شيارات  الطويلة  الباها  لراليات  العامل  كا�ض 

و�شيارات البقي ’فيا‘. 
الرو�شي فالدميري  الرابع ل�شالح  املركز  وذهب 
زيلت�شوف  ق�����ش��ط��ن��ط��ن  وم���واط���ن���ه  ف��ا���ش��ي��ل��ي��ف 
من  بالرغم  هايلوك�ض  تويوتا  ن��وع  من  ب�شيارة 
حتقيقهما اأ�شرع زمن يف مرحلة ني�شان اخلا�شة 
على  م��ت��ق��دم��ن  204.93كم  ط��ول��ه��ا  ال��ب��ال��غ 
فانغا�ض  بينيدكتا�ض  اخل��ام�����ض  امل��رك��ز  �شاحب 

وم��الح��ه ب��ارت��ل��وم��ي��ج ب��وب��ا ب�����ش��ي��ارة اأخ����رى من 
ن���وع ت��وي��وت��ا ه��اي��ل��وك�����ض. واأك��م��ل امل��راك��ز ال�شتة 
زابليتال  مريو�شالف  الت�شيكي  الثنائي  الأوىل 
وماريك �شيكورا ب�شيارة اإف150 اإيفو.  ويف فئة 
تعزيز  من  مري  اأرون  متكن  النارية  ال��دراج��ات 
للتويج  اله�شقفارنا  بدراجته  وانطلق  �شدارته 
ميلو  ع��ن  ثانية  و42  دق��ائ��ق   7 ب��ف��ارق  باللقب 
امل�شارك بدراجة كيه تي اإم يف الرايل الذي �شكل 
اجلولة الأوىل من بطولة كا�ض العامل لراليات 

الباها الطويلة للدراجات النارية ’فيم‘. 
املركز الثالث يف الفئة ذهب ل�شالح الدراج املقيم 
اأكرمان، بفارق دقيقة و3 ثواين  يف دبي، مارك 
املراكز  واأك��م��ل  اله�شقفارنا.  دراج��ت��ه  م��نت  على 
ال�شتة الأوىل يف اجلولة كل من الكويتي حممد 
والإماراتي  اإم،  تي  كيه  ن��وع  من  بدراجة  جعفر 
يف  واملقيم  ك��وازاك��ي  ب��دراج��ة  البلو�شي  �شلطان 
دبي ريان بالير بدراجة من نوع ه�شقفارنا على 

الرتتيب. 
وجنح �شائق الدراجات الإماراتي خليفة الري�شي 
الفوز �شمن فئة  الإم��ارات بتحقيقه  برفع علم 
اأنهى املرحلة  ’الكوادز‘ بعد  الدراجات الرباعية 
ث��ان��ي��ة عن  دق��ي��ق��ة و45   14 ب���ف���ارق  م��ت��ق��دم��ا 
بدراجة  امل�شارك  اخلليفي  عبداملجيد  ال�شعودي 

ياماها. 
األيك�شاندر  الرو�شي  ’تي2‘ ال�شائق  بلقب  وتوج 
بارانيكو امل�شارك اىل جانب مواطنه األيك�شاندر 
كروزر،  لن��د  تويوتا  ن��وع  من  ب�شيارة  جوركوف 
عادل  القطري  ’تي3‘ ل�شالح  لقب  ذه��ب  فيما 
عبداهلل ومالحه الفرن�شي جون مي�شيل بولتو 

ب�شيارة من نوع كان اإيه اإم مافريك اإك�ض3. 

�شليم،  ب��ن  حممد  ���ش��رح  ال����رايل،  على  وتعليقا 
رئي�ض  ن��ائ��ب  لل�شيارات  الإم�����ارات  ن���ادي  رئي�ض 
للريا�شة،  ’فيا‘  ل��ل�����ش��ي��ارات  ال�����دويل  الحت�����اد 
قائال: “مرة اأخرى �شهدنا اإثارة ما بعدها اإثارة 
يف الرايل الذي اأقيم على �شحراء القدرة، وعام 

اآخر يوؤكد على مكانة الرايل القوية«. 
وحتت رعاية كرمية من �شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، حظي 
امل��دع��وم م��ن جمموعة  ال�����ش��ح��راوي  رايل دب���ي 
عبدالواحد الر�شتماين وني�شان بالدعم من كل 
من حكومة دبي، �شرطة دبي، بلدية دبي، الهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��ا���ش��ة، ج��م��ارك دب����ي، م��ي��اه العن 

وبرتول الإمارات.
الذي  بريزيغون�شكي،  ق��ال  الفوز،  على  وتعليقا 
العام  ال�شحراوي  دبي  بن�شخة رايل  مكنه فوزه 
العامل لراليات  كاأ�ض  التتويج بلقب  املا�شي من 
بال�شغط  خ��ط��ت��ن��ا   “كانت  ال��ط��وي��ل��ة:  ال��ب��اه��ا 
وال�����ش��غ��ط ب��ك��ل م���ا اأوت���ي���ن���ا م���ن ق�����وة. حلقنا 
بالقا�شمي بعد م�شافة 150كم، وبعد ذلك قدنا 
جنبا اإىل جنب، وملدة 10 كيلومرتات كنا نطارد 
الرملية.  الكثبان  ف��وق  القفز  يف  بع�شاً  بع�شنا 
ل��ق��د ف��ق��دت ح���وايل دق��ي��ق��ت��ن ب��ع��دم��ا علقنا يف 
الكثبان  الرمال ولكننا دفعنا بقوة وقفزنا فوق 
وا�شتمتعنا  حقا  �شعداء  النهاية،  حتى  الرملية 

بها كثريا. »
نهاية  خط  و�شوله  بعد  القا�شمي  �شرح  ب��دوره 
للغاية  متعبة  مرحلة  “كانت  ق��ائ��ال:  امل��رح��ل��ة 
ال�����ش��ي��ارة )307( كان  ال��ب��داي��ة و���ش��اح��ب  م��ن��ذ 
مندفعا بقوة لتجاوزنا لذا كان علينا اأن نحافظ 
على وترية جيدة. تعر�شوا حلادث �شغري �شمح 

لي�ض  اأوًل.  النهاية  خ��ط  وقطع  بتجاوزهم  لنا 
اأية  ب��دون  املنطلقن  اأول  تكون  اأن  ال�شهل  م��ن 

عالمات تتبعهها. »
نهاية  بعد قطع خط  بروكوب  من جهته �شرح 
“لقد كانت  ق��ائ��ال:  ن��ي�����ش��ان اخل��ا���ش��ة  م��رح��ل��ة 
مرحلة جيدة. كنا نتزاحم مع ال�شيارة )303( 
قدنا  م�����رات.  ع���دة  ال��ب��ع�����ض  بع�شنا  وجت���اوزن���ا 
ب�شرعة جيدة و�شعداء جدا بتحقيق مركز على 
من�شة التتويج. جمموعتان كانتا تنا�شالن على 
هذا املركز. وهذا جعل نهاية املرحلة مثرية حقا 

.«
اأما فا�شيليف، املتوج مرتن بلقب رايل اأبوظبي 
ال�شحراوي، فعلق قائال: “لقد كان يوًما جيًدا، 
اأ����ش���رع ب��ك��ث��ري م���ن الأم�������ض. مت��ك��ن��ا م���ن جتاوز 
كل  ويف  ب��الآخ��ر،  اللحاق  لعبة  لعبنا  ثم  مارتن، 
يف  �شغرية  مل�شكلة  تعر�شنا  يتفوق.  اأحدنا  م��رة 
اليمنى ولكن مل  الأم��ام��ي��ة  العجلة  م��ن  ال��دف��ع 
يوًما  ك��ان  تاأكيد  بكل  للغاية.  �شيًئا  الأم��ر  يكن 
اأك���ر ت�شويًقا م��ن الأم�����ض م��ع م��زي��ج جيد من 

الكثبان واملنعطفات احلادة، نحن �شعداء ».
الدراجات  لفئة  اجل��دي��د  البطل  ’مري‘  وع��ل��ق 
اآخر جيد، كنت  “يوم  النارية على فوزه قائال: 
وو�شعت  املرحلة  م��ن  70كم  اأول  يف  بقوة  اأدف���ع 
ال��ف��ارق م��ع ال��دراج��ن الآخ���ري���ن. بعدها قدت 
اأخطاء  اأي  ارتكاب  يف  اأرغ��ب  مل  لأنني  باأريحية 
وخ�شارة الوقت. عند النهاية دفعت مرة اأخرية 

لتعزيز �شدراتي«.

اخلا�شة  ني�شان  مرحلة  بعد  الأول��ي��ة  النتائج 
الثانية بطول 204.93كم

ال�شيارات
غوت�شاك  ب��ري��زي��غ��ون�����ش��ك��ي-ت��ي��م��و  ج��اك��وب   .1
)بولندا -املانيا( ميني جون كوبر وورك�ض بقي  

5:15:10
بان�شريي  -اإك����زاف����ي����ري  ال��ق��ا���ش��م��ي  خ���ال���د   .2

)الإمارات -فرن�شا( بيجو 3008 دي كيه اآر  
5:16:20  

)الت�شيك  كريبال  -ديفيد  بروكوب  مارتن   .3
-الت�شيك( فورد رابتور اآر اإ�ض كرو�ض كنرتي 

5:18:22
زيلت�شوف  فا�شيليف-ق�شطنطن  فالدميري   .4

)رو�شيا-رو�شيا( تويوتا هايلوك�ض اأوفردرايف  
5:20:52

5. بينيدكتا�ض فانغاز -بارتلوميج بوبا )ليتوانيا 
-بولندا( تويوتا هايلوك�ض 5:38:56

�شيكورا  -م���اري���ك  زاب��ل��ي��ت��ال  م��ريو���ش��الف   .6
)الت�شيك -الت�شيك( اإف 150 اإيفو  

5:39:16
نوفيكوف  -ف���الدمي���ري  ن��وف��ي��ك��وف  اأن���دري���ه   .7

)رو�شيا -رو�شيا( جي-فور�ض بارز   
5:45:21

8. مارتن كازمار�شكي -تابيو �شومينن )بولندا 
-فنلندا(     

5:49:31
لنك�شرت  -����ش���ت���ي���ف  ال���ق���ا����ش���م���ي  ع����ب����داهلل   .9

)الإمارات -بريطانيا(    
5:52:23

10. توما�ض بيل -باتريك ماكمورين )الإمارات 
-الإمارات( ني�شان نيفارا   

5:55:29

الدراجات النارية 
اإف   450 ه�شقفارنا  )الإمارات(  مري  اأرون   .1

�شي 1-     
 6:10:13

 450 اإم  تي  كيه  )الإمارات(  بنجامن ميلو   .2
اإ�ض اإك�ض اإف 1-   

6:17:55
اإف  ه�شقفارنا  )الإم����ارات(  اأك��رم��ان  م��ارك   .3

اإك�ض 450 1-    
6:18:58

اإم اإ�ض اإك�ض  4. حممد جعفر )الكويت( كيه تي 
اإف 450 1-    

6:20:10
كيه  كوازاكي  )الإم���ارات(  البلو�شي  �شلطان   .5

اإك�ض 450 1-    
6:29:25

اإف �شي  بالير )الإم���ارات( ه�شقفارنا  ري��ان   .6
     -1  450

6:29:34
7. عبداهلل ال�شطي )الكويت( كوازاكي كيه اإك�ض 

     -1  450
6:36:52

تي  كيه  اأفريقيا(  )جنوب  كونر  اأوو  �شانون   .8
اإم 450 اإ�ض اإك�ض اإف 1-   

6:57:34
9. ريان روجرز )الإمارات( ه�شقفارنا اإف اإك�ض 

6:57:47   450
 700 هوندا  )الإمارات(  الري�شي  خليفة   .10

تي اآر اإك�ض 2-    
7:08:14  

بريزيغون�شكي يتوج باللقب الثاين على التوايل يف بطولة كا�ص العامل لراليات الباها يف دبي

البولندي بطل العامل على ح�شاب القا�شمي ويظفر بلقب رايل دبي 
ال�شحراوي ومري يتوج بلقب الدراجات النارية

اأبوظبي ام�ض م�شرية  الطاقة يف  دائ��رة  نظمت 
الإم���ارات  اأم  حديقة  “ يف  م�شاركة  الطاقة   “
ت�����ش��ام��ن��ا م���ع امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي امل�������ش���ارك يف 
تقام  التي  العاملية  لالألعاب  اخلا�ض  الأوملبياد 
فعالياتها خالل الفرتة من 14 اإىل 21 مار�ض 

اجلاري.
اإطار دعم دائرة الطاقة  وتاأتي هذه امل�شرية يف 
لأك���ر ح���دث ري��ا���ش��ي واإن�����ش��اين ع��ل��ى م�شتوى 
العامل و�شمن فعاليات حملة “ طاقة الأوملبياد 
عدد  تنظيم  بهدف  ال��دائ��رة  اأطلقتها  التي   “
م��ن امل���ب���ادرات وال��ف��ع��ال��ي��ات يف اأم��اك��ن خمتلفة 
مبدينة اأبوظبي ويف مقرات ا�شت�شافة الألعاب 
باعتبارها ال�شريك الر�شمي لالأوملبياد اخلا�ض 

الألعاب العاملية “ اأبوظبي 2019 » .
امل��ه��ن��د���ض عوي�شة  م��ع��ايل  امل�����ش��رية  ����ش���ارك يف 
م��ر���ش��د امل���رر رئ��ي�����ض دائ����رة ال��ط��اق��ة وع���دد من 
400 متطوع  م���ن  واأك�����ر  ال���دائ���رة  م��وظ��ف��ي 
�شبابية من  ووفود  املجتمعية  الفئات  وخمتلف 
اأبوظبي لل�شباب وحيدر الوعلي لعب  جمل�ض 

املنتخب الإماراتي لكرة القدم ال�شابق.
ممار�شة  تعزيز  ب��ه��دف  امل�شرية  تنظيم  وي��اأت��ي 
يف  امل�شاركن  الهمم  اأ���ش��ح��اب  ودع���م  الريا�شة 
اإل��ق��اء ال�شوء على  الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ض وك��ذل��ك 

اأهمية قطاع الطاقة واإبراز جهود دائرة الطاقة 
اأبوظبي.  امل�شتدامة يف  التنمية  يف دعم م�شرية 
وق����ال م��ع��ايل امل��ه��ن��د���ض ع��وي�����ش��ة م��ر���ش��د املرر 
مدى  “ تعك�ض  م�شاركة  “ الطاقة  م�شرية  اإن 
يف  امل�شاركن  دع��م  على  الطاقة  دائ���رة  ح��ر���ض 
الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ض ب��اأب��وظ��ب��ي وال��ت�����ش��ام��ن مع 
منتخبنا الوطني بالإ�شافة اإىل تعزيز امل�شاركة 
الرئي�شية  الفاعلة يف كافة الأحداث  املجتمعية 
يف الإم���ارة مبا يخدم اأه��داف ال��دائ��رة الرامية 
اإىل رفع درجة الوعي باأهمية الطاقة وتر�شيد 
ال�شديقة  التقنيات  وتبني  الطاقة  ا�شتهالك 
للبيئة كهدف م�شرتك يتطلب ت�شافر اجلهود 
املجتمعية  وال���ف���ئ���ات  ال��ه��ي��ئ��ات  خم��ت��ل��ف  ب���ن 
وا�شت�شراف م�شتقبل مزدهر قائم على التنمية 
لوكالة  ت�شريحات  واأك��د معاليه يف  امل�شتدامة. 
اأنباء الإم���ارات “ وام “ اأن دع��م دائ��رة الطاقة 
لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م امل�����ش��ارك��ن يف ه���ذا احلدث 
ال��ع��امل��ي ي��اأت��ي يف اإط����ار اه��ت��م��ام��ه��ا ب��ه��ذه الفئة 
ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى اجل��م��ي��ع، لف��ت��ا يف ه���ذا ال�شدد 
ما  الفئة  تتلقاها هذه  التي  الرعاية  اإىل مدى 
القيم  اإر���ش��اء  يف  الإم���ارات  ا�شرتاتيجية  يعك�ض 
املجتمعي  ال��دم��ج  مفهوم  وحتقيق  الإن�����ش��ان��ي��ة 
الطبيعي  الهمم لأداء دورهم  اأ�شحاب  ومتكن 

يف التنمية والتطور.
اأبناء  اإىل دور املتطوعن واملتطوعات من  ونوه 
وبنات الإم���ارات ال��ذي له بالغ الأث��ر يف نفو�ض 
الهمم  اأ���ش��ح��اب  خ��ا���ش��ة  املجتمع  ف��ئ��ات  جميع 
والذي يعر اأي�شا عن قوة الت�شامن والتالحم 
وال���رتاب���ط امل��ج��ت��م��ع��ي ال����ذي حت��ظ��ي ب���ه دولة 
اأولت  التي  الر�شيدة  القيادة  ظ��ل  يف  الإم����ارات 
الروة  كونه  اهتمامها  جل  الإماراتي  الإن�شان 

احلقيقية للوطن .
وقال : “ ن�شعى من خالل امل�شرية اإىل ت�شافر 
املجتمعية  وال���ق���ي���ادات  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع 
وال�����ش��ب��اب��ي��ة واأ�����ش����ح����اب ال���ه���م���م حت����ت مظلة 
ت��رز م��دى ق��وة تاأثري العمل  احتفالية ك��رى 
جمتمع  �شورة  يعك�ض  مبا  والتعاون  الت�شاركي 
اخلا�ض  الأومل��ب��ي��اد  خ���الل  املت�شامح  الإم�����ارات 
وا�شرتاتيجياتنا  اأه���داف���ن���ا  حت��ق��ي��ق  وك���ذل���ك 
الوطنية التي متثل الطاقة ركيزتها الأ�شا�شية 
يف  املجتمع  اأف���راد  ك��ل  م��ن  الفاعلة  وامل�شاهمة 

منظومة تطوير الطاقة التي تبداأ بالفرد«.
العاملية  الأل��ع��اب  الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ض  اأن  ي��ذك��ر 
يقام يف اأبوظبي خالل الفرتة من 14 اإىل 21 
ريا�شي   7500 نحو  بح�شور  اجل��اري  مار�ض 

ميثلون اأكر من 190 دولة.

دائرة الطاقة تدعم منتخب الإمارات 
امل�شارك يف »الأوملبياد اخلا�س« 

تاأل���ق اإ�شبان���ي يف خت���ام »دب���ي 
املفتوح���ة للكاي���ت �شي���رف«
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الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي

•• بكني- الفجر

الظاهري،  عبيد  علي  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  التقى 
�شفري دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة لدى 
بالفريق  الأم�����ض  ال�شعبية  ال�شن  جمهورية 
�شعادته  رحب  حيث  اخلا�ض،  ال�شيني  الأوملبي 
يف  تنظيمه  مت  �شغري  احتفال  خ��الل  بالفريق 
الفريق  مغادرة  قبل  الريا�شي،  غوانزو  مركز 
العاملية  – الألعاب  الأوملبياد اخلا�ض  دورة  اإىل 
14 اإىل  باأبوظبي التي �شتقام بن الفرتة من 

احلايل. مار�ض   12
العام ل�شفارة دولة  القن�شل   وح�شر الحتفال 
الإم�������ارات يف م��دي��ن��ة غ����وان����زو  ���ش��ع��ادة رحمة 
عبدالرحمن ال�شام�شي وعدد من الدبلوما�شين 
العاملن يف ال�شفارة، بالإ�شافة اإىل نائب مدير 
الفريق الريا�شي من اجلانب ال�شيني ال�شيدة 

زاهو �شو جينغ.
ال�شيني  اخل��ا���ض  الأومل���ب���ي���اد  ف��ري��ق  اأن  ي��ذك��ر 

ريا�شي متخ�ش�ض يف غوانزو  يتدرب يف مركز 
حيث ي�شتعد للم�شاركة يف احلدث فريق موؤلف 
يف  للم�شاركة  �شينين،  ريا�شين   110 م��ن 
والريا�شيات  للريا�شين  ريا�شي  ح��دث  اأك��ر 
الفريق  يتناف�ض  حيث  الفكرية  الإع��اق��ات  ذوي 
الريا�شات،  م��ن  وا�شعة  جمموعة  يف  وي�شارك 
الري�شة،  تن�ض  الطاولة،  تن�ض  ال�شباحة،  اهمها 
كرة القدم،  كرة ال�شلة، رفع الثقال، الريا�شة 
ريا�شات  بال�شافة اىل عدة  البولينج  البدنية، 

جتري فيي م�شمار ال�شباق وعلى امليدان.
ويف هذا الطار، قال �شعادة الدكتور علي عبيد 
الظاهري، �شفري دولة الإمارات العربية املتحدة 
ال�شعبية:”�شعدت  ال�����ش��ن  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى 
ال���ك���ب���رية م���ن ج��م��ه��وري��ة ال�شن  ب��امل�����ش��ارك��ة 
باأبوظبي،  اخلا�ض  الأوملبياد  دورة  يف  ال�شعبية، 
الريا�شي  الفريق  ه��ذا  با�شت�شافة  وف��خ��ورون 
اخلا�ض واملميز، والذي ي�شارك يف كافة جوانب 

احلدث«.

تاريخ  اخلا�ض  :”  لالأوملبياد  �شعادته  واأ�شاف 
ذوي  ل��الأ���ش��خ��ا���ض  امل�شتقبل  ت��غ��ي��ري  يف  ح��اف��ل 
اأمامهم،  الطريق  واإ���ش��اءة  الفكرية  الإع��اق��ات 
وتفخر دولة الإم��ارات العربية املتحدة باإظهار 
للعامل،  وال�����ش��ام��ل��ة  ان��ف��ت��اح��اً  الأك����ر  طبيعتها 

خا�شة يف هذا العام، عام الت�شامح«.
ومن جانبها، قالت نائب مدير وفد الريا�شين 
لدينا  الريا�شين  جميع  :”عمل  ال�شينين 
نتطلع  ونحن  النقطة  هذه  اإىل  للو�شول  بجد 
ريا�شة   24 م��ع  ل��ل��غ��اي��ة  تناف�شية  األ���ع���اب  اإىل 
يتدرب  الفريق  كان  خمتلفة،  وجماعية  فردية 
�شل�شلة من  م��ن حتقيق  واث��ق��ون  ون��ح��ن  ب��ق��وة 
اإجنازاتنا،  ر�شيد  على  والتفوق  الن��ت�����ش��ارات، 
بالأوملبياد  مميز  ت��اري��خ  لديها  ال�شن  اأن  كما 
اخلا�ض، حيث ا�شت�شفنا دورة الأوملبياد اخلا�ض 
�شنغهاي،  يف   2007 ل��ع��ام  العاملية  الأل��ع��اب   -
ونحن �شعداء لنقل هذه الروح اإىل اأبوظبي مرة 

اأخرى«.

•• ال�سارقة -الفجر

الوعي  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���رام���ي���ة  ج���ه���وده���ا  ���ش��م��ن 
الريا�شة، وحتفيز اجلمهور على  املجتمعي حول 
اتباع منط حياة �شحي، �شاركت موؤ�ش�شة ال�شارقة 
من  الرابعة  ال���دورة  فعاليات  يف  امل���راأة،  لريا�شة 
�شعار  حتت  يقام  ال��ذي  الوطني،  الريا�شي  اليوم 
ال�شارقة  جمل�ض  وينظمه  جتمعنا”،  “الإمارات 

الريا�شي يف خمتلف مدن الإمارة.
يوم  اأق��ي��م��ت  فعاليات  �شل�شلة  املوؤ�ش�شة  ونظمت 
اأول اأول اأم�ض اخلمي�ض املا�شي يف حديقة املجاز، 

والكاراتيه،  امل��ب��ارزة،  لريا�شة  عر�شاً  وت�شمنت 
امل�شاركة  فر�شة  للجمهور  واأت��اح��ت  ال�شلة،  وك��رة 
ال�شلة،  واملبارزة، وكرة  وال�شهم،  القو�ض  األعاب  يف 
والكاراتيه، وكرة القدم، وكرة الطاولة لالأطفال 
ووفرت  الق�شرية،  الإحماء  ح�ش�ض  ويف  والكبار، 
للعبتي كرة ال�شلة وكرة القدم،  املوؤ�ش�شة جم�شماً 
باملوؤ�ش�شة  للتعريف  ترويجي  جم�شم  اإىل  اإ�شافة 

واألعابها، بالإ�شافة اإىل عجلة للفوز باجلوائز.
النقبي،  ن��دى  �شعادة  بح�شور  الفعاليات  وج��اءت 
مدير عام موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة، اإ�شافة 
اإىل اأع�شاء وموظفي جمل�ض ال�شارقة الريا�شي، 

وموؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة، ف�شاًل على عدد 
من لعبات املوؤ�ش�شة، واملدربات.

م�شاركة  اأن  النقبي  ع�شكر  ن��دى  ���ش��ع��ادة  واأك����دت 
موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة يف اليوم الوطني 
املوؤ�ش�شة على  اإط���ار ح��ر���ض  ي��اأت��ي يف  ال��ري��ا���ش��ي، 
امل�شاركة يف خمتلف امل�شاريع والفعاليات واملنا�شبات 
تهدف  والتي  منها  الريا�شية  �شيما  ل  الوطنية، 
وموا�شلة  الريا�شية،  بالثقافة  الوعي  رف��ع  اإىل 
ت�شجيع املراأة على ممار�شتها، يف ظل توفر البيئة 

املواتية التي ت�شاهم يف تطوير ريا�شة املراأة.
اليوم الوطني الريا�شي يعزز من  اأن  اإىل  ولفتت 

مفاهيم الثقافة الريا�شة، وير�شخ تبني املمار�شات 
العمل  تعزيزه  اإىل  بالإ�شافة  ال�شحية،  احلياتية 
املوؤ�ش�شي امل�شرتك الذي يجمع خمتلف املوؤ�ش�شات 
والهيئات  ال��دوائ��ر  جانب  اإىل  بالريا�شة،  املعنية 
احلكومية الأخرى، �شمن منظومة �شاملة تعك�ض 
اأهداف موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة، وتن�شجم 
ال�����ش��ارق��ة يف تطوير ريا�شة  اإم����ارة  ت��وج��ه��ات  م��ع 
ريا�شيات  بها، من خالل تقدمي  والرتقاء  امل��راأة 
متميزات ق��ادرات على متثيل بالدهن يف املحافل 

املحلية والدولية.
اأقيمت  التي  الوطني  ال��ي��وم  فعاليات  يف  و���ش��ارك 

ال�شارقة  موؤ�ش�شة  ج��ان��ب  اإىل  امل��ج��از،  واج��ه��ة  يف 
الثقايف  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي  م��ن  ك��ل  امل����راأة،  لريا�شة 
ل��ل�����ش��ط��رجن، ون����ادي ال�����ش��ق��اري��ن، ون����ادي الدفاع 
ونادي  للتعليم،  ال�شارقة  وجمل�ض  النف�ض،  ع��ن 
�شوؤون  ودائ�������رة  ل��ل��ف��ت��ي��ات،  ال���ث���ق���ايف  ال�����ش��ط��رجن 
و�شجايا  البطائح،  وبلدية  وال��ق��رى،  ال�شواحي 

فتيات ال�شارقة.
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�����ش��و املجل�ض 
مر�شوما  اأ�شدر  قد  ك��ان  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى 
باإن�شاء   2016 ال��ع��ام  م��ن  ن��وف��م��ر  يف  اأم���ريي���اً 

اأن ترتاأ�ض  امل��راأة، على  ال�شارقة لريا�شة  موؤ�ش�شة 
ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  املوؤ�ش�شة 
القا�شمي، من  بنت حممد  ال�شيخة جواهر  �شمو 
راأ�ض  وت��ط��وي��ر  الوطنية،  ال��ك��ف��اءات  متكن  اأج���ل 
املال الب�شري يف جمال ريا�شة املراأة، وتن�شئة جيل 
موؤهل من القيادات الن�شائية يف املجال الريا�شي، 
وا�شتقطابها،  ال����ك����وادر  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل 
والتوعية  الريا�شية  الثقافة  تر�شيخ  اإىل  اإ�شافة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب��اأه��م��ي��ت��ه��ا، وت��ع��زي��ز مم��ار���ش��ة امل����راأة 
للريا�شة، وتوفري بيئة ريا�شية حمفزة ت�شهم يف 

تطوير ريا�شة املراأة.

�شفري الدولة لدى ال�شني يلتقي بفريق الألعاب الأوملبية ال�شيني قبل رحلته اإىل الإمارات

باأبوظبي  اخلا�س  الأوملبياد  يف  ي�شاركون  �شينيني  ريا�شيني   110

قدمت عرو�شًا حية يف املبارزة والكاراتيه وكرة ال�شلة 

»ال�شارقة لريا�شة املراأة« حتتفي باليوم الوطني الريا�شي ب�شل�شلة فعاليات واأن�شطة تفاعلية

الإمارات توا�شل ا�شتقبال وفود » الأوملبياد اخلا�س « 
•• اأبو ظبي-الفجر

امل�شاركة  ال��دول  وف��ود  ا�شتقبال  الإم���ارات  دول��ة  توا�شل 
“ اأبوظبي  اخلا�ض  لالأوملبياد  العاملية  الأل��ع��اب  دورة  يف 
م�شتوى  على  واإن�شاين  ريا�شي  حدث  اأكر   “  2019
العامل. ويف هذا ال�شدد .. و�شلت اأم�ض الأول “ اجلمعة 
وفود من منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا   4 “
العاملية ولتمثيل دولهم يف  للم�شاركة يف هذه التظاهرة 
الألعاب العاملية التي ت�شت�شيفها الإمارات خالل الفرتة 

الرامج  اأن  21 مار�ض اجل��اري علًما  اإىل   14 من من 
الرئي�شة لالألعاب “ �شعلة الأمل “ و “ املدن امل�شيفة “ 
قد انطلقت رحلتها يف جميع اأنحاء الدولة. فقد و�شلت 
وفود كل من اململكة العربية ال�شعودية والكويت وم�شر 
والبحرين اإىل الإمارات قبل 6 اأيام من انطالق الألعاب 
واملدربن  الريا�شين  ال��وف��ود  ت�شمنت  حيث  العاملية، 
الطبي  الدعم  الفنية وطاقم  وال��ك��وادر  الوفود  وروؤ���ش��اء 
اخل��ا���ض ب��ال��ف��رق وامل��ن��ت��خ��ب��ات.  وت�����ش��ارك ال���دول الأربع 
من  ك��ل  ت�شارك  اإذ  العاملية  لالألعاب  ريا�شات  ث��الث  يف 

والكويت  والبحرين  وم�شر  ال�شعودية  العربية  اململكة 
ال�����ش��ل��ة وال��ب��ول��ي��ن��ج وت��ن�����ض الطاولة  يف م��ن��اف�����ش��ات ك���رة 
اأبوظبي  العاملية  الأل��ع��اب  اخل��ا���ض  الأومل��ب��ي��اد  وي�شكل    .
العامل  يف  الأكر  والريا�شي  الإن�شاين  احلدث   2019
وي�شهد هذا العام م�شاركة ما يزيد على 7500 ريا�شياً 
ريا�شة   24 يف  للمناف�شة  دول���ة   190 م��ن  اأك���ر  م��ن 
ت�شت�شيفها ت�شعة مواقع يف اأبوظبي ودبي �شمن احلدث 
الأوملبياد  ت��اري��خ  ���ش��ن��ة م��ن   50 ت�����ش��ام��ًن��ا ع��ر  الأك����ر 

اخلا�ض.

بطولة  م��ن  اخل��ام�����ش��ة  الن�شخة  ف��ع��ال��ي��ات  ام�����ض  اختتمت 
جمل�ض  نظمها  التي  اأبوظبي  للرتايثلون  العاملية  �شمان 
اأبوظبي الريا�شي بالتعاون مع الحتاد الدويل للرتايثلون 
يف حلبة مر�شى يا�ض مب�شاركة 112 من نخبة املحرتفن 
طواقم  من  ا�شتثنائيا  دعما  البطولة  و�شهدت  العامل.  يف 
م�شعفات  خم�ض  �شمنها  من  ك��ان  التي  الوطني  الإ�شعاف 
اإم��ارات��ي��ات ���ش��ارك��ن م��ع ف��ري��ق الإ���ش��ع��اف ال��وط��ن��ي لتوفري 
امل�شارك يف  املحلي والدويل  الإ�شعافية للمجتمع  التغطية 
املراأة  ي��وم  مع  بالتزامن  ج��اء  اإن�شاين  م�شهد  يف  البطولة 
العاملي. و�شاركت اخلم�ض م�شعفات الإماراتيات اىل جانب 

ال�شعافية  التغطية  اإجن���اح  يف  الوطني  الإ���ش��ع��اف  ط��واق��م 
36 فريق  اأك���ر م��ن  ت��وف��ري  طيلة احل���دث وال��ت��ي �شملت 
�شيارات  وامل�����ش��ع��ف��ن و6  الأط���ب���اء  م���ن  اإ���ش��ع��ايف خم��ت�����ض 
الريا�شين  من  امل�شاركن  جميع  �شالمة  ل�شمان  اإ�شعاف 
ال���ه���اج���ري الرئي�ض  اأح���م���د ���ش��ال��ح  واجل���م���ه���ور. واأع������رب 
الإ�شعاف  بتوفري  الوطني عن فخره  التنفيذي لالإ�شعاف 
التوايل  على  الثالث  للعام  الإ�شعافية  التغطية  الوطني 
لهذا احلدث العاملي، وعن �شعادته مل�شاركة املراأة الإماراتية 
�شمن كوادر الإ�شعاف الوطني بالتزامن مع منا�شبة مهمة 

مثل يوم املراأة العاملي.

اختتام مناف�شات بطولة �شمان العاملية لرتايثلون اأبوظبي

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ف��الح  ال�شيخ  �شمو  حتت رعاية 
اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
والبولو يعقد جمل�ض اإدارة نادي غنتوت يف احلادية 
ع�شرة من �شباح يوم غد الثنن، موؤمتراً �شحفياً 
بغنتوت،  اجلزيرة  توليب  غولدن  ومنتجع  بفندق 
لالإعالن عن تفا�شيل بطولة كاأ�ض �شاحب ال�شمو 
رئي�ض الدولة ال�شنوية التا�شعة ع�شرة للبولو لعام 
2019 ،املقدمة من �شركة )مازيراتي - برميري 
 ،)  2019 م��ع )ع��ام الت�شامح  ،ت��زام��ن��اً  م��وت��ورز(، 

 13 من  الفرتة  خ��الل  مناف�شاتها  تنطلق  والتي 
م�شاركة  البطولة  ،وت�شهد  احلايل  29مار�ض  اإىل 
م��ن جنوم  وال��ع��دي��د  ف��رق حملية وخليجية  ع��دة 
،وفقاً  العاملين  واملحرتفن  املواطنن  من  اللعبة 
خالل  عنه  الك�شف  �شيتم  ال��ذي  العاملي  للت�شنيف 

موؤمتر اليوم .
العديد من اجلوائز  ن��ادي غنتوت  اإدارة  ور�شدت   
موا�شلة  واجل���م���ه���ور  ل��ل��ف��رق  ال��ق��ي��م��ة  ال��ن��ق��دي��ة 
كرى  باعتبارها  التنظيمية،  ال��ن��ادي  لنجاحات 

ال��ب��ول��و يف الإم�����ارات وال�����ش��رق الأو�شط  ب��ط��ولت 
التي  هاندكاب   18 ت�شنيف  �شمن  ت��ن��درج  كونها 
امل�شنفن يف جمال  اأب��رز الالعبن  متثل م�شاركة 
تنظمها  التي  امل�شاحبة  الفعاليات  ،بجانب  اللعبة 
البطولة  خ��ت��ام  يف  لالحتفالية  املنظمة  اللجنة 
الرتفيهية  الفعاليات  م��ن  العديد  تت�شمن  التي 
بن  ت����زاوج  ال��ت��ي  امل��ث��رية  والأن�����ش��ط��ة  واملجتمعية 
عامل البولو املده�ض والأجواء العائلية املجتمعية 
الرئي�شية  البطولة  م��وؤمت��ر  ويح�شر  البهيجة. 

اأبو  النادي عدد من ممثلي جمل�ض  اإدارة  ،بجانب 
وروؤ�شاء  الغالية  البطولة  ورع���اة  الريا�شي  ظبي 
ال���ف���رق امل�����ش��ارك��ة يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي اب��ت�����ش��م��ت يف 
،وديزرت  ،زي��دان  غنتوت  لفرق  الأخ��رية  ال�شنوات 
بامل، احلبتور ،بن دري ،فريق الإمارات واأبو ظبي 
مم��ا ي��وؤك��د ح��ر���ض ج��م��ي��ع ال��ف��رق ل��ل��ف��وز باللقب 
العديد  ن��ادي غنتوت  اإدارة  وق��د ر���ش��دت   ، ال��غ��ايل 
واجلمهور  للفرق  القيمة  النقدية  اجل��وائ��ز  م��ن 

موا�شلة لنجاحات النادي التنظيمية.

موؤمتر بطولة كاأ�س رئي�س الدولة للبولو غدا بغنتوت
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ال��ت��ون�����ش��ي حامل  ال����رتج����ي  ���ش��م��ن 
اللقب بطاقته اىل الدور ربع النهائي 
لكرة  اإفريقيا  اأب��ط��ال  دوري  مل�شابقة 
ب���ف���وزه ع��ل��ى �شيفه  ال����ق����دم، وذل�����ك 
هورويا كوناكري الغيني -2�شفر يف 
اجلولة اخلام�شة قبل الأخرية، فيما 
اجلزائري  ق�شنطينة  ���ش��ب��اب  ف���رط 
هزميته  بتلقيه  تاأهله  ح�شم  بفر�شة 

الأوىل.
واأف����اد ال��رتج��ي على اأك��م��ل وج��ه من 
املو�شم  ه��ذا  الأوىل  م��ب��ارات��ه  خو�شه 
امل��ج��م��وع��ات من  اأر����ش���ه يف دور  ع��ل��ى 
م��������وؤازرة ج���م���ه���وره ال�����ذي غ����اب عن 
املجموعة  يف  الأول�����ي�����ن  م���ب���ارات���ي���ه 
زمبابوي  من  بالتينيوم  �شد  الثانية 
بايريت�ض  واأورلن�������دو  “-2�شفر” 
اأي�شا”  “-2�شفر  اإفريقي  اجل��ن��وب 
الحتاد  م��ن  مل��ب��ارات��ن  عقوبة  ب�شبب 
الأفريقي على خلفية اأحداث ال�شغب 
التي رافقت لقاء اإياب الدور النهائي 
ال���ع���ام امل���ا����ش���ي مب��ل��ع��ب راد�������ض �شد 
الأه��ل��ي امل�����ش��ري. وجن��ح ال��رتج��ي يف 
ملعبه  يف  ت��وال��ي��ا  ثالثا  ف���وزا  حتقيق 
ماريو�ض  ح��ام��د  امل���ايل  ه��ديف  بف�شل 
اأ�شوكو “23 خطاأ يف مرمى فريقه” 
وال��ك��ام��ريوين ف��ران��ك ك���وم “83”، 
يف  ن��ق��ط��ة   11 اإىل  ر����ش���ي���ده  راف���ع���ا 
4 نقاط عن هورويا  ال�شدارة بفارق 
بايريت�ض  اأورلن�����دو  ع��ن  و5  ال��ث��اين 
���ش��ي��ف��ه هورويا  اأم������ام  ن��ق��ط��ة  ال�����ذي 
ح��ال خ�شارته عن  �شيتنازل يف  ال��ذي 
بايريت�ض  لأورلن������دو  ال��ث��اين  امل��رك��ز 

اأمام  اأر���ش��ه  ح��ول تخلفه على  ال���ذي 
 2-2 تعادل  اىل  بهدفن  بالتينيوم 
ال�شيوف  خ��الل��ه��ا  اأ����ش���اع  م���ب���اراة  يف 
البطاقة  وحت�شم  اأي�شا.  ج��زاء  ركلة 
الثانية يف اجلولة الأخرية حن يحل 
اأورلندو بايريت�ض �شيفا على هورويا 
الإ�شماعيلي  واأ�شبح  املقبل.  اجلمعة 
امل�����ش��ري خ���ارج دائ����رة امل��ن��اف�����ش��ة على 
الثالثة  امل��ج��م��وع��ة  ب��ط��اق��ت��ي  اح����دى 
م���ع مازميبي  اأر����ش���ه  ع��ل��ى  ب��ت��ع��ادل��ه 
الفائز  ال���دمي���ق���راط���ي،  ال��ك��ون��غ��ويل 
فرط  فيما   ،1-1 م���رات،   5 باللقب 
���ش��ب��اب ق�����ش��ن��ط��ي��ن��ة، امل�����ش��ارك يف دور 
تاريخه،  الأوىل يف  للمرة  املجموعات 
بطاقة  ومعها  بطاقته  ح�شم  بفر�شة 
النهائي، بخ�شارته  مازميبي اىل ربع 
ال��ن��ادي الإفريقي  اأم����ام  اأر���ش��ه  ع��ل��ى 
البوركيني  �شجله  ب��ه��دف  التون�شي 
ال����ث����واين  ك����وم����ب����اوري يف  ب����ا�����ش����ريو 

الأول. وح�شل  ال�شوط  الأخ��رية من 
ال���ف���ري���ق اجل������زائ������ري ال�������ذي ف���اج���اأ 
ت�����ش��م ثالثة  اجل��م��ي��ع يف جم��م��وع��ة 
ذهبية  فر�شة  على  �شابقن،  اأب��ط��ال 
�شيوؤمن  ك��ان  ال���ذي  ال��ت��ع��ادل  لإدراك 
النهائي  رب���ع  ال��ع��ب��ور اىل  ب��ط��اق��ة  ل��ه 
ب�شحبة مازميبي، لكن لعب و�شطه 
ال��ك��ون��غ��ويل دي���الن ب��اه��ام��ب��ول اأهدر 
ركلة جزاء يف الدقيقة 58. وبعد اأن 
الأربع  املجموعات  يف  فريق  اأول  ك��ان 
يح�شد 10 نقاط من 12 ممكنة يف 
�شباب  مني  الأوىل،  الأرب���ع  اجل���ولت 
يد  على  الأوىل  بهزميته  ق�شنطينة 
ال��ن��ادي الإف��ري��ق��ي ال��ذي و�شع خلفه 
الفريق  ي��د  ع��ل��ى  امل��ذل��ت��ن  هزميتيه 
ومازميبي  “�شفر3-”  اجل���زائ���ري 
يف  ن��ق��اط   4 وح�����ش��د  “�شفر8-” 
اآماله  ب��ذل��ك  منع�شا  ج��ول��ت��ن،  اآخ���ر 
ق�شنطينة  �شباب  ويت�شدر  بالتاأهل. 

 8 م��ق��اب��ل  ن���ق���اط،  ب�10  امل��ج��م��وع��ة 
و1968   1967 ب��ط��ل  مل���ازمي���ب���ي 
و7  و2015  و2010   2009
فيما   ،1991 ب���ط���ل  ل���الإف���ري���ق���ي 
فقط  نقطتن  الإ���ش��م��اع��ي��ل��ي  مي��ل��ك 
ب��ع��د اك��ت��ف��ائ��ه اجل��م��ع��ة ب��ال��ت��ع��ادل مع 
�شاحب  كان  الذي  الكونغويل  �شيفه 
خالية  م��درج��ات  اأم���ام  ال�شبق  ه��دف 
تنفيذا لتعليمات الأمن امل�شري، عر 
يعادل  اأن  قبل   ،”41“ مي�شاك  اإيليا 
�شاحب الأر�ض بوا�شطة عبد الرحمن 
اجل����ول����ة  وت�����ق�����ام   .»55“ جم�������دي 
ال�شاد�شة الأخرية يف 16 اآذار-مار�ض 
�شيفا  ق�شنطينة  ���ش��ب��اب  ي��ح��ل  ح��ي��ث 
على مازميبي الذي خ�شر ذهابا اأمام 
نظيفة،  بثالثية  اجل��زائ��ري  الفريق 
على  الإف��ري��ق��ي  ال���ن���ادي  يلعب  فيما 
يحتاج  حيث  الإ�شماعيلي  �شد  اأر�شه 
اإىل الفوز مع الأمل بتعر مازميبي.

اإن املنتخب الوطني �شم  قال الحتاد الرازيلي لكرة القدم 
من  ب��دل  م��رة  لأول  اأم�شرتدام  اأياك�ض  جناح  نريي�ض  ديفيد 

امل�شاب فيني�شيو�ض جونيور.
وقدم نريي�ض “22 عاما” اأداء رائعا مع فريقه الهولندي يف 
دوري الأبطال يوم الثالثاء املا�شي عندما فاز 4-1 يف اإياب 
اإ�شبانيا  يف  اللقب  حامل  مدريد  ري��ال  على  ع�شر  ال�شتة  دور 

لي�شعد لدور الثمانية.

عاما،   18 العمر  م��ن  البالغ  جونيور  فيني�شيو�ض  واأ�شيب 
الذي احتفل الأ�شبوع املا�شي با�شتدعائه لأول مرة للمنتخب 
اأي��اك�����ض وان�شحب  م��ب��اراة  الأمي���ن يف  الكاحل  ال��رازي��ل��ي، يف 
املنتخبات  من�شق  جا�شبار  ايدو  وقال  الرازيل.  ت�شكيلة  من 
الثنائي  القدم عن هذا  الرازيلي لكرة  الوطنية يف الحت��اد 
“اإنهما من اأبرز الالعبن ال�شبان الذين تاألقوا يف م�شابقات 
ال�شخ�شية  قدراتهما  ب�شبب  ا�شتدعائهما  للدوري ومت  قوية 

وجمهودهما الكبري«. و�شين�شم نريي�ض اإىل ت�شكيلة الرازيل 
خلو�ض مباراتن وديتن اأمام بنما يف بورتو يف 23 مار�ض- 
اأي��ام. وفازت  الت�شيك يف براج بعدها بثالثة  اآذار وجمهورية 
الرازيل بكل املباريات ال�شت التي خا�شتها منذ خروجها من 
دور الثمانية يف كاأ�ض العامل يف رو�شيا اأمام بلجيكا يف يوليو 
كوبا  كاأ�ض  يف  املقبلة  الر�شمية  مبارياتها  و�شتخو�ض  مت��وز. 

اأمريكا على اأر�شها يف �شاو باولو يف يونيو- حزيران.

الربازي���ل ت�شتدع����ي نريي����س جن���اح 
اأياك����س ب���دل م���ن فيني�شي���و�س 

ا���ش��ت��م��ر ي��وف��ن��ت��و���ض يف ف��ر���ض ���ش��ط��وت��ه على 
القدم وخطا خطوة  لكرة  الإي��ط��ايل  ال���دوري 
اإ�شافية نحو لقبه الثامن تواليا، وذلك بفوزه 
على  والع�شرين  ال�شابعة  امل��رح��ل��ة  اف��ت��ت��اح  يف 
اىل  ردي��ف��ة  بت�شكيلة   1-4 اأودي��ن��ي��زي  �شيفه 

حد كبري.
وي�شتعد يوفنتو�ض ملوقعته املرتقبة مع اأتلتيكو 
اأوروب�����ا  اب���ط���ال  الإ����ش���ب���اين يف دوري  م���دري���د 
الأبطال  دوري  نهائي  ثمن  اي��اب  يف  الثالثاء 
ما�شيميليانو  امل������درب  ق����رر  ال�����ش��ب��ب  ول���ه���ذا 
األيغري اإراحة جنومه، دون اأن مينعه ذلك من 
حتقيق الفوز اخلام�ض تواليا والبتعاد موقتا 
19 نقطة ع��ن مالحقه  ب��ف��ارق  ال�����ش��دارة  يف 
م����ع م�شيفه  الأح�������د  ي��ل��ع��ب  ال������ذي  ن����اب����ويل 
�شا�شوولو. وي�شتقبل فريق “ال�شيدة العجوز” 
اأمامه  �شقوطه  بعد  مدريد  اأتلتيكو  الثالثاء 
دوري  ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  ذه���اب  يف  نظيفة  بثنائية 
مطالب  األيغري  فريق  ان  يعني  ما  الب��ط��ال، 
على  ل��الب��ق��اء  الأق����ل  ع��ل��ى  ه��دف��ن  بت�شجيل 

اآماله مبوا�شلة امل�شوار نحو اللقب القاري.
لكن على ال�شاحة املحلية، تبدو الأمور اأ�شهل 
بكثري، فقد خطا يوفنتو�ض خطوة كبرية نحو 
بعد  تاريخه  يف  وال�35  تواليا  الثامن  لقبه 
 1-2 ن��اب��ويل  على  املا�شية  املرحلة  يف  ال��ف��وز 
وحيدا  حمافظا  اجلمعة،  اأودي��ن��ي��زي  على  ثم 
“24 فوزا  ال��ه��زائ��م  م��ن  اخل��ايل  �شجله  على 
“59” ودفاع  و3 تعادلت” مع اأقوى هجوم 

.»17“
اليغري  اأراح  الثالثاء،  مباراة  لأهمية  ونظرا 
هدافه الرتغايل كري�شتيانو رونالدو، ليكون 
ابن الرابعة والثالثن جاهزا ملواجهة اأتلتيكو 
يف امل�����ش��اب��ق��ة ال��ت��ي اأح����رز األ��ق��اب��ه��ا يف اآخ����ر 3 
موا�شم مع ريال مدريد الإ�شباين قبل انتقاله 
نحو  مقابل  امل��ا���ش��ي  ال�شيف  يوفنتو�ض  اىل 
اأه��داف��ه منح  اأب���رز  مليون ي���ورو، وم��ن   100
اللقب القاري ل�”بيانكونريي” للمرة الثالثة 

يف تاريخه والأوىل منذ 1996.
3 م��ب��اري��ات يف  اآخ���ر  ومل ي�شجل رون��ال��دو يف 
الدوري وقد ظهر متعبا يف املواجهة الخرية 

�شد نابويل على ملعب �شان باولو.
ويف ظل غياب رونالدو واي�شا الكرواتي ماريو 
ماندزوكيت�ض والأرجنتيني باولو ديبال الذين 
جل�شوا جميعا على مقاعد البدلء اإىل جانب 
الذي  بونوت�شي  وليوناردو  كييليني  جورجيو 

لإ�شابة  دقيقة   25 بعد  ال��ن��زول  اإىل  ا�شطر 
اأندريا بارزايل، اأفاد موي�ض كن من الفر�شة 
عن  وك�شف  وج��ه  اأك��م��ل  على  ل��ه  اأتيحت  التي 
الهدفن  بت�شجيله  بها  يتمتع  ال��ت��ي  امل��وه��ب��ة 

الأولن لفريق األيغري.
خ�شر  ب��ع��دم��ا   11 ال��دق��ي��ق��ة  يف  الأول  وج����اء 
األيك�ض  للرازيلي  �شمح  م��ا  ال��ك��رة  اأودي��ن��ي��زي 
�شاندرو بالنطالق بها قبل اأن يلعبها عر�شية 
ال�19 عاما، فحولها العاجي الأ�شل  اإبن  اإىل 
اأن ي�شيف الثاين يف  “11”، قبل  يف ال�شباك 

الكرة  ا�شتخل�ض  ب��ع��دم��ا   39 ال��دق��ي��ق��ة 
قبل  اأودي��ن��ي��زي  لعبي  من  بنف�شه 

اأن يتوغل وي�شع الكرة يف �شباك 
الأرجنتيني خوان مو�شو.

واأ�شبح كن عن 19 عاما و8 
اأ�شغر لعب ي�شجل  اأي��ام، 

ليوفنتو�ض  ث���ن���ائ���ي���ة 
�شباط-فراير  م��ن��ذ 
حقق  ح����ن   1982
ذل�������������ك ج����و�����ش����ي����ب����ي 
عن  غ����ال����دي����ري���������ش����ي 
و329  ع�����ام�����ا   18
بح�شب  وذل����ك  ي���وم���ا، 
“اأوبتا”  ������ش�����رك�����ة 

لالإح�شائيات.
الثاين،  ال�����ش��وط  ويف 
دورا  اأي�شا  كن  لعب 
الهدف  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ا 
لفريقه  ال����ث����ال����ث 
ب�����ان�����ت�����زاع�����ه رك���ل���ة 

ج�������زاء م����ن ال���غ���اين 
ن���ي���ك���ول����ض اأوب�����وك�����و، 

اإميري  الأمل����اين  ن��ف��ذه��ا 
قبل   ،”67“ بنجاح  ج��ان 

بليز  الفرن�شي  ي�شيف  اأن 
م��ات��وي��دي ال��ه��دف ال��راب��ع يف 

الدقيقة 71 بكرة راأ�شية قبل اأن 
يرتك مكانه لديبال.

وعندما كانت املباراة تلفظ اأنفا�شها 
اأودي��ن��ي��زي هدف  الأخ����رية، خطف 
تقلي�ض الفارق عر البديل كيفن 
عجز  جميلة  ب��ت�����ش��دي��دة  ل���ش��ان��ي��ا 
فويت�شيخ  ال��ب��ول��ن��دي  احل���ار����ض 

ت�شي�شني عن �شدها “84«.

كرى  مفاجاأة  عن  �شهري  اإي��ط��ايل  �شحفي  ك�شف 
وهي تو�شل يوفنتو�ض لتفاق مع بيب غوارديول، 

الفريق خلفاً  لتدريب  �شيتي،  مان�ش�شرت  مدرب 
األيغري. وكان ال�شحفي الإيطايل  ملا�شيمليانو 
لويجي جويلبا هو اأول من ك�شف عن  �شفقة 
رونالدو  كري�شتيانو  الرتغايل  النجم  انتقال 
من ريال مدريد اإىل نادي “ال�شيدة العجوز”، 

وفقا ل�شحيفة “مرتو” الريطانية.
يبدو  اإعالمية قد  تقارير  وبح�شب 

الكرة  ف��ي��ل�����ش��وف  ان���ت���ق���ال 
يوفنتو�ض  اإىل  ال��ك��ت��ال��وين 
الأنباء  م��ع  منطقيا  اأم����را 
األيغري  رحيل  املوؤكدة عن 
عن “البيانكونريي” بعد 

نهاية املو�شم احلايل.
جويلبا،  ل��وي��ج��ي  وق����ال 
يف م���ق���اب���ل���ة م����ع رادي������و 
م�شدراً  اإن   »CRC«
قد  ات���ف���اق���ا  اأن  اأخ�������ره 
ي����وف����ن����ت����و�����ض  ب��������ن  مت 

وغ�������واردي�������ول م����ن اأج����ل 
ق���ي���ادة ال��ف��ري��ق ب���داي���ة من 

املو�شم املقبل.
التفاق  اأن  اإىل  جويلبا  واأ���ش��ار 

ال�شفهي بن الطرفن على عقد 
مل��دة اأرب��ع��ة م��وا���ش��م، على اأم��ل اأن 
حلمه  حتقيق  من  اليويف  يتمكن 
اأبطال  دوري  ب��ب��ط��ول��ة  ب���ال���ف���وز 
اأوروبا بعد اأن هيمن على الألقاب 
امل���ح���ل���ي���ة يف الأع����������وام الأخ�������رية 

املن�شرمة.
جتربة  اأن  اإىل  الإ�����ش����ارة  جت���در 
اإيطاليا  يف  الوحيدة  غ��واردي��ول 
ت����ع����ود ع���ن���دم���ا ك������ان لع�����ب�����اً يف 
 2001 ب���ن  وب��ري�����ش��ي��ا  روم�����ا 

و2003.
اإىل  الإ����������ش���������ارة  ك����م����ا جت��������در 
م��ن حتقيق  غ���وارادي���ال متكن 
�شدا�شية تاريخية مع بر�شلونة 
الإ������ش�����ب�����اين، ه�����و اإجن���������از مل 
ناد  اأي  م���ن حت��ق��ي��ق��ه  ي��ت��م��ك��ن 
الأوروبيات  ال��دوري��ات  اآخ��ر يف 
فاز  ك��م��ا  الآن،  ح��ت��ى  ال���ك���رى 

م���ع ب���اي���رن م��ي��ون��خ ب���ال���دوري 
لثالثة  ب�������ال�������دوري  الأمل�����������اين 
يفوز  اأن  قبل  متتالية،  موا�شم 

بلقب  ���ش��ي��ت��ي  م��ان�����ش�����ش��رت  م����ع 
الرميريليغ يف العام املن�شرم.

يوفنتو�س ي�شتمر يف فر�س �شطوته املحلية 
رغم اللعب بت�شكيلة رديفة 

غوارديول يف طريقه 
لتدريب يوفنتو�س 

دوري اأبطال اإفريقيا: الرتجي يحجز مقعده و�شباب ق�شنطينة يفرط بالفر�شة 

امل�شنفة  ول��ي��ام�����ض  �شريينا  الأم��ريك��ي��ة  اأط��اح��ت 
عا�شرة بالبيالرو�شية فيكتوريا اأزارنكا من الدور 
الثاين لدورة انديان ويلز، اأوىل دورات الرميري 
ل��ل�����ش��ي��دات، وامل���ا����ش���رتز ل��ل��رج��ال، ب��ف��وزه��ا عليها 

اجلمعة 7-5 و3-6.
واحتاجت �شريينا “37 عاما” اإىل �شاعتن و�شبع 
دقائق حل�شم اأول قمة بن لعبتن احتلتا �شدارة 
الثالث  ال����دور  وب��ل��وغ  ���ش��اب��ق��ا،  ال��ع��امل��ي  الت�شنيف 
الإ�شبانية  م���ع  ث��ان��ي��ة  ق��م��ة  يف  م���وع���دا  ل��ت�����ش��رب 
غاربيني موغوروت�شا ال� 20 حاليا والفائزة على 

الأمريكية لورين ديفي�ض 6-1 و3-6.
 29“ اأزارنكا  18 على  ال�  الفوز  وحققت �شريينا 
هزائم  اأرب��ع  مقابل  حاليا   48 امل�شنفة  عاما” 
اآخرها يف اآخر لقاء جمع بينهما وكان على نف�ض 

امللعب يف اأنديان ويلز يف نهائي العام 2016.
اأن  ال�شعب  “من  ال��ف��وز  بعد  �شريينا  و���ش��رح��ت 
هذا  القدر.  بهذا  منك  قريب  �شخ�ض  �شد  تلعب 
�شخ�ض  “اإنها  م�شيفة  للذاكرة”،  من�شط  اأي�شا 
اأقدره كثريا، وهي اأم مثلي، ولعبة م�شنفة اأوىل 

عامليا �شابقا مثلي«.
من  كم  “نعرف  كبريا  لقبا   23 �شاحبة  وتابعت 
للعودة  ال�����ش��ف��ر  ن��ق��ط��ة  م��ن  ننطلق  اأن  ال�����ش��ع��ب 
جمددا اإىل هذا امل�شتوى “...” لقد دفعتني للعب 

باأ�شلوب مل اأتوقع اأين قادرة على اإظهاره«.
“بدون  قائلة  لالأمرييكة  التحية  اأزارن��ك��ا  وردت 
املتاعب  ُت�شبب يل  اأك���ر لع��ب��ة  ه��ي  ���ش��ك،  اأدن����ى 
اأك���ر لع��ب��ة اأح���ب اأن  اأي�����ش��ا  يف امل��الع��ب، ولكنها 

اأواجهها«.
وتغلبت الرومانية �شيمونا هاليب امل�شنفة ثانية 

و4-6،   2-6 �شرتيكوفا  ب��ارب��ورا  الت�شيكية  على 
كاترينا  الأوك��ران��ي��ة  ال��ث��ال��ث  ال���دور  يف  و�شتقابل 
ك���وزل���وف���ا ال��ت��ي ه��زم��ت ال��ب��ي��الرو���ش��ي��ة الأخ����رى 
الياك�شندرا �شا�شنوفيت�ض ال� 31 بثالث جمموعات 

و-6�شفر. و6-2   4-6
�شفيتولينا  اإي��ل��ي��ن��ا  الأوك����ران����ي����ة  اأي�����ش��ا  وف������ازت 
الم���ريك���ي���ة �شوفيا  ع��ل��ى  ب�����ش��ع��وب��ة  ال�����ش��اد���ش��ة 
و�شربت  و4-6،   )5-7( و6-7   6-3 ك��ي��ن��ن 
م��وع��دا م��ع ال���ش��رتال��ي��ة داري����ا غ��اف��ري��ل��وف��ا التي 
 29 ال���  ب��وزارن�����ش��ك��و  ميهايال  ال��روم��ان��ي��ة  اق�شت 

مبجموعتن 6-2 و2-6.
كيكي  الهولندية  اأي�شا  ف��ازت  املباريات،  اأب��رز  ويف 
لينيت  م��اغ��دة  ال��ب��ول��ن��دي��ة  ع��ل��ى  ال�شابعة  ب��رت��ن��ز 
الثانية  بارتي  اأ�شلي  والأ�شرتالية  و1-6،   4-6
و4-6،   4-6 ماريا  تاتيانا  الأملانية  على  ع�شرة 
على  ع�شرة  ال�شاد�شة  مرتنز  اإيليز  والبلجيكية 

الأمريكية اأماندا اأني�شيموفا 6-4 و2-6.
اأبرز  ال��راب��ع��ة  �شتيفنز  �شلون  الأم��ريك��ي��ة  وك��ان��ت 
�شحايا الدور الثاين بخ�شارتها اأمام ال�شوي�شرية 

�شتيفاين فوغيلي 3-6 و�شفر6-.
ومل تكن الرو�شية داريا كا�شاتكينا الرابعة ع�شرة 
اأف�شل حال من �شتيفنز، و�شقطت اأمام الت�شيكية 
املغمورة ماركيتا فوندرو�شوفا 2-6 و1-6، فيما 
خ�شرت الفرن�شية كارولن غار�شيا التا�شعة ع�شرة 
و3-6   6-3 ب���راي���دي  جنيفر  الأم��ريك��ي��ة  اأم����ام 

و�شفر6-.
تغلب  ال��رج��ال،  مناف�شات  م��ن  الأول  ال���دور  ويف 
غاب  ال���ذي  فافرينكا  �شتاني�شال�ض  ال�شوي�شري 
ب�شبب  ويلز  اإنديان  يف  امل�شاركة  عن  املا�شي  العام 

اإيفانز، امل�شنف  ال�شابة، على الريطاين دانيال 
 7-6 بنتيجة  الت�شفيات،  م��ن  وامل��ت��اأه��ل   100

�شاعتن. من  اأكر  يف  و3-6  “4-7” و3-6 
والذي  �شابقا  عامليا  ثالثا  امل�شنف  فافرينكا  وقال 
تراجع حاليا للمركز 40 “هذا الفوز �شد مناف�ض 
�شعب يف مباراة وظروف �شعبة مهم جدا بالن�شبة 
يل. مل اأقدم اأف�شل م�شتوى، لكني �شارعت ذهنيا 

للبقاء يف الدورة«.
وكان فافرينكا ا�شطر خلو�ض خم�ض جمموعات 
اإيفانز يف الدور  اأرب��ع �شاعات للفوز على  يف مدى 
 2016 الثالث من بطولة فال�شينغ ميدوز عام 
والأخري  الثالث  الكبري  بلقبه  فيها  يتوج  اأن  قبل 
امل�شنف  ال�شربي نوفاك ديوكوفيت�ض  بفوزه على 

اأول باأربع جمموعات.
دورة  يف  ال�شوي�شري  ل��الع��ب  م�����ش��ارك��ة  اآخ���ر  ويف 
انديان ويلز عام 2017، خ�شر يف املباراة النهائية 
ويلعب  ف��ي��درر.  روج��ي��ه  م��واط��ن��ه و�شديقه  اأم���ام 
مارتون  امل��ج��ري  م��ع  ال��ت��ايل  ال����دور  يف  فافرينكا 
31 عامليا. واأعلن اجلنوب  فوك�شوفيت�ض امل�شنف 
ان�شحابه  عامليا  ال�شاد�ض  اأندر�شون  كيفن  اإفريقي 

من الدورة ب�شبب اإ�شابة يف املرفق.
بطولة  نهائي  اإىل  و�شل  ال��ذي  لأندر�شون  و�شبق 
ال���ب���ط���ولت الأرب������ع الكرى  ومي���ب���ل���دون، ث���ال���ث 
ان�����ش��ح��ب م��ن دورة  اأن  امل��ا���ش��ي،  يف مت��وز-ي��ول��ي��و 
نيويورك يف �شباط- فراير املا�شي لل�شبب ذاته.

بدورة  بفوزه  العام احلايل  اإفريقي  وبداأ اجلنوب 
ب��ي��ون ال��ه��ن��دي��ة، ل��ك��ن��ه خ����رج م���ن ال�����دور الثاين 
البطولت  اأوىل  امل��ف��ت��وح��ة،  ا���ش��رتال��ي��ا  ل��ب��ط��ول��ة 

الأربع الكرى.

�شريينا وليام�س تطيح باأزارنكا من الدور 
الثاين بدورة انديان ويلز
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جمتمع االمارات

»العنوان مر�شى دبي« يعنّي 
اإليني ت�شولكو مبن�شب املدير العام

 اأعلنت “جمموعة اإعمار لل�شيافة”، 
العقارية  “اإعمار  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
اإليني ت�شولكو  عن تعين  �ض.م.ع”، 
“العنوان  فندق  ع��ام  مدير  مبن�شب 
ال��ف��اخ��ر وامل��ط��ل على  م��ر���ش��ى دبي” 
دبي”  “مر�شى  يف  امل��ائ��ي��ة  ال��واج��ه��ة 
العالمة  م��ظ��ل��ة  حت����ت  وامل���ن�������ش���وي 
للفنادق  “العنوان  ال����ت����ج����اري����ة 

واملنتجعات«. 
تزيد  خرة  ت�شولكو  اإليني  ومتتلك 
يف  ال�شيافة  ق��ط��اع  يف  ع��ام   20 على 

اأفريقيا واليونان واإندوني�شيا وال�شرق 
املكانة املميزة للفندق، مع  الأو�شط، و�شتتوىل من موقعها اجلديد تعزيز 
وتري  الت�شغيلية  الكفاءة  تعزز  مبتكرة  م��ب��ادرات  اإط���الق  على  الرتكيز 

جتربة ال�شيوف وتوفر لهم خدمات ا�شتثنائية بكل املقايي�ض. 
واأثبتت ت�شولكو اإمكاناتها القيادية الكبرية وكفاءتها الإدارية العالية التي 
ت�شمل كافة عنا�شر العمل يف القطاع الفندقي، وتولت �شابقاً من�شب املدير 
فندقية  جتارية  عالمات  ل��دى  العليا  الإداري���ة  املواقع  من  والعديد  العام 

عاملية، على امتداد اأربع قارات. 

�شهدت مدينة دبي تنظيم العديد من الفعاليات 
الريا�شي  ال��ي��وم  ملنا�شبة  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
الوطني 2019 الذي يقام حتت �شعار “الإمارات 

جتمعنا” وتزين ب�شعار “عام الت�شامح«.
م����ع جم��ل�����ض دبي  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ب���ال���ت���ع���اون  ومت 
الفعاليات  من  متنوعة  قائمة  و�شع  الريا�شي 
التي تنظمها موؤ�ش�شات حكومية وخا�شة واأندية 
هذه  منت�شبي  م�����ش��ارك��ة  وت�����ش��ت��ق��ط��ب  ري��ا���ش��ي��ة 
فئات  وكذلك عدد كبري من خمتلف  املوؤ�ش�شات 
كما  واجل��ن�����ش��ي��ات،  الأع��م��ار  جميع  م��ن  املجتمع 
اأمن عام جمل�ض  �شعيد حارب  �شعادة  �شيح�شر 
م�شاعد  رحمة  اآل  اأم���ان  ونا�شر  الريا�شي  دب��ي 
املختلفة  الفعاليات  من  عدد  املجل�ض  عام  اأم��ن 

التي �شتقام يف خمتلف املناطق.
من  �شباحا  الثامنة  م��ن  ال��ي��وم  فعاليات  وت��ب��داأ 

اأكادميية �شرطة دبي بفعاليات خمتلفة تت�شمن تدريبات يف الفنون القتالية 
والدراجات  والفرو�شية  ال��ب��دين  الن�شاط  وفعاليات  ال�شعبية  والأل��ع��اب 

الهوائية وغريها، كما تنظم هيئة ال�شحة بدبي فعاليات خمتلفة 
زمن  اأي�شا  �شباحا   8 ال�شاعة  من  بداية  الريا�شية  مالعبها  يف 

بينها مباراة كرة قدم بن موظفي الهيئة وم�شت�شفى اجلليلة.
ون�شاط بدين خمتلفة  ريا�شية  ذاته فعاليات  الوقت  وتنطلق يف 
تنظمها حماكم دبي بداية من ال�شاعة 8 �شباحا يف مبنى حماكم 
دبي وكذلك مناف�شات لليوغا والدراجات الهوائية والفرو�شية يف 
منطقة القدرة، وكذلك فعاليات متنوعة تنظمها دائرة جمارك 
التنمية  دائ��رة  را�شد، كما تنظم  ال��دائ��رة ويف ميناء  دب��ي يف مقر 
�شمن  دب��ي  خ��ور  يف  التجديف  ريا�شة  يف  يف  فعالية  القت�شادية 
التجاري  والت�شويق  ال�شياحة  دائ��رة  وتنظم  �شيتي.  الف�شتيفال 
م�شرية م�شي ملوظفي الدائرة، كما تنظم جمموعة بريد الإمارات 
اأم الرمول،  فعاليات خمتلفة يف مقر مبنى املجموعة يف منطقة 
يف  خمتلفة  فعاليات  الب�شرية  والتنمية  امل��ع��رف��ة  هيئة  وتنظم 

تراثية  مناف�شات  املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  تنظم  كما  العاملية،  القرية 
مركز  ينظم  و  امل���دين،  للدفاع  الإم����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  يف  متنوعة  وفعاليات 

الرتبية الريا�شية الع�شكري بطولة التوجه بالبو�شلة يف حديقة اخلور.

احتفاًء بيوم املراأة العاملي

�شانت ريجي�س اأبوظبي ينظم »ملتقى ال�شيدات لبلوغ اآفاق جديدة« 
  �شمن احتفائه بيوم املراأة العاملي الذي وافق الثامن من مار�ض اجلاري، ا�شت�شاف فندق �شانت ريجي�ض اأبوظبي جمموعة من الن�شاء الرائدات الأكر 
تاأثرًيا يف العا�شمة الإماراتية، يف جل�شة ، تهدف اإىل تبادل الأفكار واخلرات، وم�شاعدة ال�شيدات على النمو نحو الأف�شل.    وقد اأقيمت هذه الفعالية 
يف جناح اأبوظبي ، وهو اأعلى جناح معلق يف العامل، يقع ما بن الطابقن 48 و 49 ل�شانت ريجي�ض اأبوظبي، بهدف اإي�شال رائدات اأبوظبي اإىل اأعال 
جديدة. وبرفقة املتحدثتن الدوليتن القادمتن من لندن؛ جانيت جيه �شينكلري، واألي�شيا �شينكلري، متت مناق�شة العديد من الق�شايا الهامة للمراأة، 
كاإدارة امل�شتقبل ال�شخ�شي، وطريقة اللبا�ض الأكر فعاليًة يف بيئة العمل. وتعزيًزا ل�شبل التوا�شل الجتماعي، �شارك اجلميع يف فعالية “�شاي ما بعد 
الظهرية اخلا�ض مبلكة القلوب”، وهي اأحد فعاليات �شانت ريجي�ض اأبوظبي التقليدية املميزة واملتوفرة ب�شكل ح�شري لدى الفندق مبنا�شبة يوم املراأة 
العاملي.  اإذ دعيت ال�شيفات لختبار هذه التجربة ال�شهرية التي تعرف بها الأم املوؤ�ش�شة؛ كارولن اإ�شرت التي كانت اإحدى ال�شيدات الأكر تاأثرًيا يف 
القرن الع�شرين. وتت�شمن جتربة �شاي الظهرية على طريقة ملكة القلوب، طيف وا�شع من احللويات واملخبوزات الطازجة، امل�شتوحاة من اأبرز �شيدات 
 ،»QSCA « و»CIPD « املجتمع احلديث، واملعدة على يد اأمهر الطهاة املخت�شن. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن جانيت جيه �شينكلري ع�شو معتمد لدى
وهي مدربة حياة معتمدة لدى » Synclarity Coaching Practice ». وبو�شفها املتحدثة ال�شيفة الأوىل �شمن فعالية “ملتقى ال�شيدات” 
قالت جانيت: “لطاملا متلكني ال�شغف بالأفراد وتنمية املواهب والتنمية ال�شخ�شية. وكوين املتحدثة ال�شيفة الأوىل يف هذه الفعالية الأوىل من نوعها 
وترجع خرة جانيت  لدى �شانت ريجي�ض اأبوظبي، ي�شرفني وي�شعدين اإلهام �شيدات اأبوظبي الرائدات للتحدي، والو�شول اإىل اأف�شل حال ممكنة”. 
وعلمها وفهمها اإىل املنا�شب املتعددة التي �شغلتها يف جمال الن�شر لدى جملة » The Readers Digest » و�شركة »IBM«. ونتيجة لذلك، 

ور�شة بعنوان » اأ�شرار وفن 
املكياج واجلمال« بالفجرية

و�شط ح�شور كبري من فتيات و�شيدات املجتمع الفجرية واملنطقة ال�شرقية 
املهتمن بفن التجميل ، نظم مركز الديار للتجميل بالفجرية ور�شة عمل 
“ قدمتها خبرية التجميل العاملية  “ اأ�شرار وفن املكياج واجلمال  بعنوان 
العديد  ال��ور���ش��ة  وت��ن��اول��ت   ، ال��ف��ج��رية  نوفوتيل  بفندق  التميمي  ب�شرى 
وال�شعر  املكياج  �شملت  امل���راأة  باإطاللة  اخلا�شة  واملو�شوعات  امل��ح��اور  من 
واتيكيت املظهر ، كما ت�شمنت الور�شة  تدريبات تطبيقية ونظرية، وفتحت 
كما  وال�شتف�شارات  الأ�شئلة  بطرح  للمتدربات  امل��ج��اَل  التجميل  خبرية 
املكياج  اأنواع  قّدمت خبرية التجميل الكثري من الن�شائح والتفا�شيل عن 
اأ�شرار  حول  ن�شائح  وقدمت  الع�شرية   امل��راأة  ومكياج  وامل�شائي  ال�شباحي 
العناية بالب�شرة وال�شعر يف خمتلف املراحل العمرية ، ون�شائح للمحافظة 

على املظهر العام . 

ميدكري تفتتح مركزًا طبيًا جديدًا 
لها يف منطقة الرب�شاء بدبي 

   افتتح الدكتور مروان املاّل، الرئي�ض التنفيذي لقطاع التنظيم ال�شحي 
بدبي  الر�شاء  منطقة  يف  الطبي  ميدكري  مركز  بدبي؛  ال�شحة  هيئة  يف 
ومراكز  م�شت�شفيات  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  داوود،  اأندريه  بح�شور 
والتزامها  ’ميدكري‘  جهود  كثمرة  اجلديد  املركز  ياأتي  الطبية.  ميدكري 
الرا�شخ بتقدمي خدمات رعاية �شحية متكاملة تلبي الحتياجات املتنامية 
ل�شكان الدولة، مع اإتاحتها على اأو�شع نطاق ممكن، ووفق اأعلى م�شتويات 

اجلودة.
الأطباء  اأب���رز  م��ن  ال��ر���ش��اء ط��اق��م��اً  الطبي اجل��دي��د يف  امل��رك��ز  ويحت�شن 
واملتخ�ش�شن الطبين املرموقن واحلري�شن على تقدمي اأف�شل خدمات 
الرعاية ال�شحية لتلبية احتياجات املجتمع املحلي، اإذ يغطي املركز جمموعة 
وا�شعة من التخ�ش�شات مثل طب الأ�شرة وطب الأطفال والباطني والطب 
واجللدية  الأ���ش��ن��ان  وط��ب  واحل��ن��ج��رة  والأذن  والأن���ف  والتوليد  الن�شائي 
ومراكز  م�شت�شفيات  ومتتاز  الفيزيائي.  والعالج  الأ�شعة  وطب  والعظمية 
توفر  التي  امل�شتوى  رفيعة  بطواقمها  كافة  الطبية  )ميدكري(  جمموعة 
خدمات طبية تتمحور ب�شكل جوهري حول �شحة املري�ض، وتتمّتع بخرة 
تعدُّ  كما  فائقة.  عناية  تقدمي  على  وحت��ر���ض  النظري  منقطعة  �شريرية 
لأعلى  الرتويج  مع  والرقمنة  البتكار  يف  وعاملياً  اإقليمياً  رائ��دة  املجموعة 
معايري الرعاية ال�شحية على اأ�شعدة الوقاية والعالج واإعادة التاأهيل، ما 

يجعلها خياراً مف�شاًل لدى الكثري من �شكان وزّوار الإمارات.

مدير عام جديد لفنادق األوفت 
واإليمنت معي�شم واألوفت دبي اجلنوب

 اأعلن كل من فندق األوفت معي�شم 
وفندق  معي�شم  اإل��ي��م��ن��ت  وف��ن��دق 
األ���وف���ت دب����ي اجل���ن���وب ع���ن تعين 
املدير  من�شب  يف  وات�شون(  )اإل��ن 
يت�شمن  بحيث  للمجموعة  ال��ع��ام 
الت�شغيلية  العمليات  اإدارة  عملها 
والإ��������ش�������راف ع���ل���ى ك�����ل ال���ف���ن���ادق 
ب�شخ�شية  اإل��ن  وتتمتع  الثالثة.  
دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة م��وج��ه��ة ن��ح��و حتقيق 
الأه��داف وبخرة وا�شعة يف جمال 
ال�شيافة عاملًيا، وقد اأثبتت م�شتوًى 
عالًيا يف املهارات الت�شغيلية والقدرة 
النجاح  وحت��ق��ي��ق  امل�����ش��ك��الت  ح���ل 
ح��ت��ى حت��ت ال�����ش��غ��ط. ك��م��ا �شملت 
م�����ش��ريت��ه��ا امل��ه��ن��ي��ة م����ع م���اري���وت 
العاملية العمل يف اأربعة بلدان حيث 
عدة  �شمن  عليا  م��ن��ا���ش��ب  �شغلت 
فنادق يف كل من الإمارات واململكة 

املتحدة وم�شر.

 لكنور حتتفل بعامها ال�40 ب�شكل �شحي 
   حتتفل لكنور، ال�شركة الرائدة يف جمال �شناعة ع�شري الفواكه والألبان 
يف دولة الإمارات، مبرور 40 عاماً من التفاين منقطع النظري يف تقدمي 
اأف�شل املنتجات ال�شحية. مبنا�شبة الحتفال تطرح ال�شركة جمموعة من 

الأن�شطة ال�شحية املميزة. 
انطالقاً من قلب دولة الإمارات ، تكّرم “لكنور” �شعيها احلثيث خلياراتها 
“فاميلي  الفتتاحية   وذلك مببادرتها  عام،   40 منذ  املتوا�شل  واأ�شلوبها 
ال�شاطئ خالل مهرجان دبي  Swyp كانتن  �شمن فعاليات  اإند”  ويك 
 Lacnor« للماأكولت 2019. كما �شهدت احتفالت لكنور الك�شف عن
kids Fit Squad«، وهي مبادرة فريدة بالتعاون مع جميع املدار�ض 
ت�شجيع  بهدف  الريا�شي،  دب��ي  جمل�ض  م��ع  وبال�شراكة  دب��ي  يف  الرئي�شة 
 Nurture by  « ال�شركة  �شعار  احت�شان  على  والأ�شر  املدار�ض  طالب 

لختيار منط احلياة ال�شحية.   .»Nature
للعائالت  املميزة  الأن�شطة  من  �شل�شة  الحتفالية  الفعاليات  ت�شت�شيف 
اللياقة  م��درب��ة  م��ع  الأ���ش��م��وز  ع�شائر  �شناعة  وت�شمل  امل��دار���ض.  وط���الب 
با�شتخدام  ال�شعيدة  الفاكهة  اأ�شجار  وزراع���ة  “بيال”.  املراهقة  البدنية 
رق�ض  جل�شات  اإىل  بالإ�شافة  البيولوجية”.  الإم���ارات  “مزرعة  منتجات 

اللياقة البدنية بالتعاون مع جمل�ض دبي الريا�شي. 

بودا-بار بيت�س ي�شت�شيف املزيد من 
ُمن�شقي الأغاين طوال �شهر مار�س

ال�شعديات  ريجي�ض  �شانت  مبنتجع  اأبوظبي”  بيت�ض  “بودا-بار  ي�شت�شيف    
بع�شاً من اأرقى ال”دي جيه “ يف �شناعة املو�شيقى الإلكرتونية خالل �شهر 
مار�ض اجلاري . ويت�شارك هذا املقهى الفاخر على �شاطئ البحر، مع حمطة 
املو�شيقى العاملية ال�شهرية على م�شتوى العامل - اإذاعة اإيبيزا العاملية - كجزء 
من ا�شرتاتيجيته يف جذب بع�ض اأهم اأ�شوات هذا اجليل اإىل �شواطئ اأبوظبي. 
ففي 28 مار�ض، �شتحتّل الدي جيه واملنتجة ماريان اآري�ض من�شة “بودا-بار 

بيت�ض اأبو ظبي” ملنح ال�شيوف ليلة من الإيقاعات ال�شاحرة وتقدمي اأف�شل ت�شكيلة من الأغاين، التقنيات العميقة ومو�شيقى البيت 
الفني. من املعروف اأن الفنزويلين يخلقون رحلة من امل�شاعر مع كل جمموعة من الألبومات املو�شيقية املُتطّورة التي يتّم تخ�شي�شها 
جلذب اجلميع اإىل �شاحة الرق�ض وفق الهدف الذي يجتمع عليه فّنانو اإذاعة اإيبيزا العاملية. وقبل اأن تتجه اأمرية املو�شيقى العميقة اإىل 

العا�شمة، ي�شت�شيف بودا-بار بيت�ض اأبوظبي فنانن ا�شتثنائين لبداية مثالية لعطلة نهاية الأ�شبوع.

بالتن�شيق مع جمل�س دبي الريا�شي.. فعاليات متنوعة يف عموم مناطق دبي

فندق �شانت ريجي�س اأبوظبي يحتفي بال�شيدات العامالت لديه

»اآيري�س ميديا« تدعو موظفيها حل�شور 
الألعاب الأوملبية اخلا�شة اأبوظبي 2019

�شّجعت �شركة “اآيري�ض ميديا” للخدمات الإعالمية، ومقّرها اأبوظبي، موظفيها 
العاملية  الألعاب  اخلا�ض  الأوملبياد  بطولة  مناف�شات  ح�شور  على  عائالتهم  مع 
اأبوظبي 2019، بهدف ت�شجيع املتناف�شن يف هذه البطولة، وتعزيز اإح�شا�شهم 
بالإجنازات الكبرية واملتمّيزة التي ُيقّدمونها يف هذه البطولة التي تقام للمرة 
اأك��ر ح��دث ريا�شي  ،  وت��رز ه��ذه البطولة التي تعد  الأوىل يف عا�شمة عربية 
اإن�شاين يف العامل روح الت�شامح واملحبة والت�شامن التي ت�شود املجتمع الإماراتي. 
وبهذا ال�شدد قال الدكتور جمال املجايدة، املدير العام ل�شركة “اآيري�ض ميديا”: 
“نفتخر با�شت�شافة اأبوظبي لهذه الدورة من الألعاب الأوملبية العاملية اخلا�شة 
التي ُتقام مرة كل اأربع اأعوام. وُي�شعدنا اأن ُن�شهم ولو بجزء ب�شيط يف دعم جهود 

اأبوظبي ل�شت�شافة هذه البطولة العاملية وتعزيز مكانتها على كافة الأ�شعدة«.

النتائج  ت��ت��ح��دث  اأب��وظ��ب��ي،  ري��ج��ي�����ض 
ع���ن ن��ف�����ش��ه��ا، وه����ي خ���ري م���ث���ال على 
واأنا  عمل زميالتنا اجلاد والتزامهن. 
على  الن�شاء  نحث  باأننا  ب�شدة،  اأوؤم���ن 
ل�شتخدام  والثقة  بال�شجاعة  التحلي 
ب�شكل  وخراتهن  القيادية  مهارتهن 
موثوقة  متوازنة  ثقافة  ن�شنع  فعال، 
الن�شائية  قياداتنا  واأ�شيلة، من خالل 

الالتي يلهمن الآخرين يف الفندق. 

نعمل  اإداري،  “كفريق  ���ش��ق��ر  وق����ال 
بيئة  يف  التوازن  لت�شجيع  فعال  ب�شكل 
اأبوظبي.  ريجي�ض  �شانت  ل��دى  العمل 
باأن  اأث��ق  بيئة  بالفعل بخلق  وقد قمنا 
على  قادرين  �شيكونون  �شركائنا  كافة 
الزده������ار ف��ي��ه��ا، ل ���ش��ي��م��ا م���ن خالل 
اإميانهم باأن هنالك اإمكانات لحمدودة 
بعده  وم���ا  ال�����ش��ي��اف��ة  ق��ط��اع  يف  للنمو 

مهما كان جن�شهم اأو ثقافتهم«. 

ال����ه����وات����ف وم�����ك�����رات ال�������ش���وت، 
�شمن فعاليات الدورة الثالثة من 
الق�ش�ض  لرواية  العاملي  املهرجان 
على  “حكايات  ع�����ن�����وان  حت�����ت 

اجلزيرة«.
املهرجان  اجل���زي���رة  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
لتاأخذ  اجل���اري،  م��ار���ض   16 حتى 
ل��الأط��ف��ال يف ج��ول��ة ب��ن �شفحات 

ق�شة   25 عر  العاملية،  الق�ش�ض 
يرويها 15 فنان وفنانة من اأ�شهر 
من  ج���اءوا  ال��ذي��ن  الق�ش�ض  رواة 
بن  لين�شروا  خمتلفة،  دول   10
الإن�شانية،  القيم  اأجمل  احل�شور 
العنان  اإط�����الق  ع��ل��ى  ي��ح��ف��زون��ه��م 
مل��خ��ي��الت��ه��م وال��ت��ح��ل��ي��ق ب���ه���ا اإىل 

عوامل بعيدة.  

اإحدى  ال��ن��ور،  ج��زي��رة  ا�شطحبت 
والرتفيهية  ال�شياحية  الوجهات 
املدار�ض  ال�شارقة، طالب  اإم��ارة  يف 
يف رحلة اإىل عامل احلكايات املليئ 
بالق�ش�ض والروايات، التي قدمها 
الق�ش�ض  رواة  م����ن  جم���م���وع���ة 
العاملين، يف اأجواء طبيعية خالبة، 
وزحمة  ال��وق��ت،  ت�شارع  ع��ن  بعيداً 

ريجي�ض  “�شانت  ف����ن����دق  اح���ت���ف���ى   
الن�شاء  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  اأبوظبي” 
خمتلف  يف  لديه  العامالت  القياديات 
اليوم  مبنا�شبة  وذل���ك  التخ�ش�شات 
ال��ع��امل��ي ل���ل���م���راأة ال����ذي ي�����ش��ادف يوم 
الفندق  وق�����ام    . اجل������اري  م���ار����ض   8
الن�شائية  ق���ي���ادات���ه  ب��ع�����ض  ب���ت���ك���رمي 
امللهمة، التي ل يزال لها دور كبري يف 
النجاح الباهر الذي حققه ، وذلك من 
و�شغفهن،  القيادية،  مهاراتهن  خالل 
وخ��رات��ه��ن، وع��م��ل��ه��ن اجل�����اد.  وقال 
العام  امل��دي��ر  �شقر،  م�شطفى  ال�شيد 
ال�������ش���ي���دات ربع  “ ت�����ش��ك��ل  ل���ل���ف���ن���دق: 
ريجي�ض  �شانت  ول���دى  ال��ع��م��ل،  ف��ري��ق 
الأع���راق  متنوعة  جمموعة  اأب��وظ��ب��ي 
من العاملن الفخورين بهذا الفريق 
بوجود  فخور  واأن��ا  امل��وه��وب.  الن�شوي 
التنفيذية  اللجنة  قيادية قوية �شمن 
القياديات  ج��ان��ب  اإىل  ال��ف��ن��دق،  ل���دى 
قدن  ال��الت��ي  والطموحات  امل��وه��وب��ات 
كافة اأق�شام الفندق نحو النجاح الذي 
القليلة  ال�شنوات  م���دار  على  حققناه 
�شانت  “يف  قائاًل:  واأ�شاف  املا�شية«.  

» حكايات على اجلزيرة« تاأخذ طالب املدار�س يف جولة بني �شفحات الروايات العاملية



باعته بدولر.. وت�شتاأجره ب� 27 مليونا!
الأمريكية  نيوجر�شي  ولي��ة  يف  مدينة  وافقت  غربية،  �شفقة  يف 
على دفع مبلغ 27 مليون دولر من اأجل ا�شتئجار عقار، باعته قبل 
عامن مقابل دولر واحد فقط، الأمر الذي اأثار عالمات ا�شتفهام 
كثرية. واأفادت موقع " اأن جي" املحلي يف الولية، اخلمي�ض، باأن 
العقار  اآرك ال�شتفادة من  الإيجار يتيح ملجل�ض مدينة نيور  عقد 

ملدة 30 عاما مقابل 27 مليون دولر.
جمل�ض  اأع�شاء  م��ن  ع��دد  وحتى  ال�شكان  ده�شة  ال�شفقة  واأث���ارت 
املدينة الذي وافق باأغلبية طفيفة على مترير ال�شفقة، وت�شاءل 
البع�ض ملاذا مل يتم الحتفاظ بالعقار، عو�شا عن ببيعه ل�شركة، 

عاد املجل�ض البلدي لي�شتاأجره منها.
وقال ديرا �شولتزر، وهي اإحدى �شكان املدينة، خالل جل�شة اإقرار 
ال�شابق  اإياهم يف  اأعطيناه  "اليوم ندفع لهم لقاء �شيء  ال�شفقة: 

"املالك اجلدد".
اإىل هيئة  العقار   2017 اآرك" باع يف  ل�"نيو  املحلي  املجل�ض  وك��ان 
اآرك"، وهي �شركة خا�شة، لقاء دولر واحد فقط،  "نيور  مواقف 
بناية  اإىل  اإ�شافة  �شيارة،   258 ت�شتوعب  مواقف  العقار  وي�شمل 
اأ�شبحت  التي  اآرك"،  "نيور  مواقف  هيئة  وت�شعى  مكاتب.  ت�شم 
مالكة للعقار اإىل ا�شتثمار قطعة الأر�ض التي يوجد فوقها يف بناء 
زيادة  عن  ف�شال  ومقهى،  بالتجزئة  بيع  وحم��ال  جديدة  مكاتب 

املواقف املوجودة عر اإ�شافة ت�شييد مبنى خم�ش�ض لل�شيارات.
الواقعة  الأمريكية  للمدينة  البلدي  املجل�ض  �شي�شتفيد  وبالطبع، 
زمني،  ب�شقف  ذلك حمكوم  لكن  العقار،  نيوجر�شي من  ولي��ة  يف 

�شتوؤول بعدها امللكية لل�شركة.

قبطان يطلب البيتزا لركاب طائرة 
وجد قبطان طائرة كندية طريقة للتخفيف من توتر الركاب بعد 
لهم  فطلب  الثلج،  يف  امل��درج  على  �شاعات  ال�شبل  بهم  تقطعت  اأن 
اجلوية  اخلطوط  رحلة  وغ���ادرت  البيتزا.   من  كبرية  قطعة   23
الثنن،  ليلة  هاليفاك�ض  اإىل  متجهة  تورنتو   608 رقم  الكندية 
اإىل  اأج��رت الطائرة على حتويل م�شارها  لكن الأح��وال اجلوية، 
القبطان  فقرر  امل��درج،  على  �شاعات  عالقة  وبقيت  فريدريكتون، 
مطعم  م��دي��رة  لري��ف��ي  ج��ويف  وتلقت  للم�شافرين.  الطعام  طلب 
قطعة   23 حت�شري  عاتقها  على  واأخ���ذت  الطيار،  طلبية  ميغليز 
كبرية من البيتزا مع اجلبنة والبيروين، ح�شب موقع �شبكة "�شي 
ميكننا  اأنه  القبطان  "اأخرنا  لريفي:  وقالت  الإخبارية".  اإن  اإن 
اإح�شار الطلبية يف غ�شون �شاعة اإىل �شاعة ون�شف. مل ي�شبق لنا 
تو�شيل البيتزا اإىل طائرة، وكنا ن�شحك طوال الليل حول ذلك".

انتخاب ماعز عمدة لبلدة اأمريكية
ي�شتعد املاعز "لينكولن" الذي يبلغ من العمر 3 �شنوات، لي�شبح 
اأول رئي�ض بلدية فخري لبلدة فري هيفن ال�شغرية، التابعة لولية 

فريمونت الأمريكية.
ويعرف عن البلدة التي ل يزيد تعداد �شكانها على 2500 �شخ�شا، 
ان��ت��خ��اب��ات مفتوحة  ن��ظ��م��ت  ال��ب�����ش��ر، لكنها  ب��ال ع��م��دة م��ن  اأن��ه��ا 
املدار�ض  ل�شالح  دفع ترع  اأ�شحابها  على  يتعن  التي  للحيوانات 

البتدائية.
�شكان  جلميع  ت�شويت  بعد  الأ�شبوع،  هذا  لينكولن،  اختيار  وج��اء 
واإىل  األيفا،  16 حيوانا  بها  اق��رتاع  بطاقة  على  ال�شغرية،  البلدة 
ج��ان��ب ل��ي��ن��ك��ول��ن، ك���ان معظم امل��ر���ش��ح��ن الآخ���ري���ن م��ن الكالب 

والقطط، ف�شال عن يربوع، يدعى كري�شتال.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مهمة ف�شائية للن�شاء فقط
يف  نوعها  من  ف�شائية  مهمة  اأول  اجل��اري  مار�ض  من  والع�شرين  التا�شع  يف  نا�شا  الأمريكية  الف�شاء  وكالة  تعد 

التاريخ.
اأما طبيعة املهمة الف�شائية التاريخية، التي تاأتي بعد 35 عاما على م�شاركة املراأة يف املهمات الف�شائية، فهي ال�شري 

يف الف�شاء، ولكن �شتكون املهمة مقت�شرة على رائدات ف�شاء اإناث فقط، وفقا ل�شحيفة "غارديان" الريطانية.
املحطة  خارج  بامل�شي  �شتقومان  مكالين  واآن  كوخ  كري�شتينا  الف�شاء  رائدتي  اإن  الأمريكية  الف�شاء  وكالة  وقالت 

الف�شائية الدولية يوم 29 مار�ض، يف مهمة ل�شتبدال بطاريات كان قد مت تركيبها يف ال�شيف املا�شي.
لوران�ض  م��اري  الف�شائية  ال��رح��الت  م��دي��رة  "الأر�شي" م��ن  بالدعم  �شيحظن  ال��رائ��دت��ن  اأن  الوكالة  واأ���ش��اف��ت 

وكري�شتن فا�شيول من وكالة الف�شاء الكندية يف مركز جون�شون الف�شائي يف تك�شا�ض.
وغردت فا�شيول على ح�شابها يف تويرت قائلة "ل اأ�شتطيع احتواء الإثارة التي اأ�شعر بها".

 ،1984 يوليو   25 وذل��ك يف  الف�شاء  ت�شري يف  ام��راأة  اأول  �شافيت�شكايا  �شفيتالنا  ال�شوفيتية  الف�شاء  رائ��دة  وكانت 
يف حن اأن اأول رائدة ف�شاء يف التاريخ هي ال�شوفيتية فالنتينا تري�شكوفا، التي توجهت اإىل الف�شاء يف 13 يونيو 

1963، كما اأنها الوحيدة اأي�شا التي �شافرت اإىل الف�شاء لوحدها ومن دون طاقم.
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خرج من �شجنه وقتل بقية العائلة
يف  �شادمة"  "جرمية  ارتكب  رج��ل  اعتقال  من  الرتكية  ال�شرطة  متكنت 
ا�شطنبول، بعدما غادر ال�شجن اإثر ق�شاء عقوبة طويلة، ليقدم على قتل 

من تبقى حيا يف العائلة بدم بارد.
وبح�شب �شحيفة "مريور"، فاإن �شي�شاين قوركان الذي ق�شى 16 �شنة من 
احلب�ض على اإثر �شلوعه يف قتل �شقيقيه، يف وقت �شابق، قام، موؤخرا، بقتل 

5 اأفراد من العائلة؛ وهم �شقيقه وابناه واثنان من اأقارب زوجته.
وعزا ال�شجن ال�شابق ارتكاب جرائمه الدموية اإىل "عدم اعتناء" الأقارب 
بزوجته حن كان يف ال�شجن، ولقيت حتفها قتال قبل عامن، وهو ما راآه 
مبثابة تق�شري. وقتل املجرم "غري التائب" كال من �شقيق زوجته، األيهان 
تيزا، اإىل جانب ابن �شقيق الزوجة، اإردال تيزا، وقام غوركان باإطالق النار 

على ال�شحيتن بعدما زارهما يف البيت.
بيت  اإىل  ق��ورك��ان  انتقل  زوج��ت��ه،  م��ن  القريبن  ال�شخ�شن  قتل  وبعدما 

�شقيقه املتبقي وقام باإطالق النار عليه، ثم حاول اأن يلوذ بالفرار.
وحن ذهبت ال�شرطة اإىل بيت ال�شجن حتى جتري حتقيقا وجدت جثتي 

ابني الرجل القاتل، ويبلغ الثنان 16 و21 �شنة من العمر.
باجلرائم  اع��رتف  اجل��اين  اعتقال  الرتكية من  ال�شرطة  اأن متكنت  وبعد 

الفظيعة، قائال اإن اأقاربه مل يقوموا بالواجب مع زوجته.

زلة ل�شان ترامب تثري ال�شخرية
وقع الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب يف زلة ل�شان اأثارت موجة �شخرية، 

بعدما اأخطاأ يف ا�شم املدير التنفيذي ل�شركة "اأبل" تيم كوك.
اأبل"، يف  ب�"تيم  كوك  تيم  نادى  ترامب  فاإن  وح�شب موقع "فوك�ض نيوز"، 
اإ�شارة اإىل ا�شم ال�شركة التي يديرها، وذلك خالل اجتماع جمع الرجلن 

يف البيت الأبي�ض.
ال�شت�شاري  للمجل�ض  اجتماع  ترامب، خالل  اإىل جنب  وكان كوك يجل�ض 
يف  التكنولوجيا  ودور  اأهمية  ملناق�شة  الأمريكية،  العاملة  القوى  ل�شيا�شة 
التعليم. واأ�شاد الرئي�ض الأمريكي باملدير التنفيذي "ل�شتثماره الكبري" يف 
الوليات املتحدة، قائال: "النا�ض مثل تيم تتو�شع يف كل مكان وتقوم باأ�شياء 

كنت فعال اأريد القيام بها منذ البداية".
واأ�شاف: "اأنتم فعال ت�شخون ا�شتثمارا كبريا يف بالدنا. نقدر كثريا ذلك 
تيم اأبل". لكن زلة ل�شان ترامب اأثارت العديد من ردود الأفعال يف املواقع 
امل�شاكل  دائ��م��ا  يعاين  ت��رام��ب  اأن  على  املعلقون  اأج��م��ع  حيث  الجتماعية، 
اأ�شخا�ض  اأك��ر من مرة يف اخلطاأ ذات��ه مع  مع الأ�شماء، حيث وقع خالل 

خمتلفن.
كلمة  اإىل جمع  اإ���ش��ارة  يف  اأبلز؟"،  تيم  راأي���ك يف  "ما  املعلقن:  اأح��د  وق��ال 
تفاحة. و�شبق لرتامب اأن دعا املديرة التنفيذية ل�شركة "لوكهيد مارتن"، 

ب�"ماريلن لوكهيد"، العام املا�شي، بدل من ا�شمها ماريلن هيو�شن.

في�شبوك تخ�شر 15 
مليون م�شتخدم

من  اأك��ر  في�شبوك  �شبكة  خ�شرت 
15 م��ل��ي��ون م���ن م�����ش��ت��خ��دم��ي��ه يف 
الوليات املتحدة الأمريكية خالل 
تقرير  بح�شب  املا�شين،  العامن 
جديد ن�شرته �شركة اأبحاث ال�شوق 

ري�شريت�ض". "اإدي�شون 
من  اأك���ر  ف���اإن  التقرير،  وبح�شب 
اإج��م��ايل ع��دد ال�شكان  % م��ن   67
ف����وق �شن  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  يف 
ي�شتخدمون  اإنهم  قالوا  عاماً   12
عام  ويف   .2017 ع��ام  يف  في�شبوك 
اإىل  ال��ع��دد  ه��ذا  انخف�ض   ،2018
اأخرى،  م��رة  انخف�ض  ث��م   ،%  62
%، يف عام 2019. وُتقّدر  اإىل 61 
�شكان  ب��ع��دد  مقارنة  الن�شبة  ه��ذه 
الوليات املتحدة بنحو 172 مليون 
م�شتخدم حايل. ومع اأن في�شبوك 
على  ال�شباب  امل�شتخدمن  خ�شرت 
اأنهم  اإل  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ���ش��ب��ك��ت��ه��ا 
حتولوا اإىل خدمة م�شاركة ال�شور 
ارتفعت  اإذ  لها،  التابعة  اإن�شتغرام 
على  ال�شباب  امل�شتخدمن  ن�شبة 
% يف عام 2017  اخلدمة من 64 
% يف عام 2019، بح�شب  اإىل 66  
ري�شريت�ض".  "اإدي�شون  ت��ق��ري��ر 
�شناب  م�شتخدمي  ن�شبة  وظ��ل��ت 
عند  العمرية  الفئة  ه��ذه  يف  �شات 
املا�شين.  ال���ع���ام���ن  يف   %  62
يف  انخفا�شاً  تويرت  موقع  و�شهد 
ع���دد امل�����ش��ت��خ��دم��ن ال��ب��ال��غ��ن من 
 36 م��ن  ع��ام��اً،   34 اإىل   12 العمر 
% يف عام  % يف عام 2017 اإىل 29 

 .2019

الدمية باربي حتتفل 
بعيد ميالدها ال�شتني 

امل�شهورة  الأزي������اء  دم��ي��ة  ب���ارب���ي  حت��ت��ف��ل 
عامليا بعيد ميالدها ال�شتن اأم�ض ال�شبت 
مبجموعات جديدة جت�شد مناذج حقيقية 
يحتذى بها ومهنا مازالت املراأة مل متثل 
ه���ذا ج���زءا من  وي��ع��د  ب�شكل ج��ي��د.  فيها 
ال�شنن  ع�شرات  م��دى  على  باربي  تطور 
منذ ظهورها لأول مرة يف معر�ض الدمى 
بنيويورك يف التا�شع من مار�ض- اآذار عام 
�شنعت  املنا�شبة  بهذه  واحتفال   .1959
لع�شرين  باربي  من  ن�شخا  ماتيل  �شركة 
ابتداء من  لآخ��ري��ات  اإلهاما  ام��راأة متثل 
جنمة التن�ض اليابانية نعومي اأو�شاكا اإىل 
عار�شة الأزياء والن�شطة الريطانية اأدوا 
دمى  �شت  اأي�شا  ال�شركة  وطرحت  اأب���واه. 
متثل رائدة ف�شاء وقائدة طائرة ولعبة 
قوى و�شحفية و�شيا�شية واإطفائية وكلها 
جمالت قالت �شركة ماتيل اإن الن�شاء مل 

متثل فيها بالقدر الكايف.

فاتته جنازة اأبيه.. فاأنقذته ال�شرطة من داخل القرب
يف حادثة موؤثرة، قام �شخ�ض يف الرازيل بالدخول اإىل 
وا�شطرت  اأخ����رية،  ن��ظ��رة  عليه  يلقي  ح��ت��ى  وال����ده  ق��ر 

ال�شرطة اإىل اإخراجه و�شط ذهول احلا�شرين.
يتمكن  الب���ن  مل  ف��اإن  "ديلي ميل"،  نقلت  م��ا  وبح�شب 
م��ن ح�شور ج��ن��ازة وال���ده يف م��وع��ده��ا، ف��ق��رر اأن يدخل 
اإىل القر على الرغم من انتهاء عملية الدفن منذ مدة 

مبنطقة اأكري، �شمايل الرازيل.
وقامت العائلة بالإبالغ عن ابنها الذي ذهب اإىل املقرة 
ال�شور  واأظ��ه��رت  الغريبة،  بالطريقة  وال��ده  ي��ودع  حتى 
من  اخل��ارج  اإىل  ب�شحبه  يقومون  وهم  ال�شرطة  عنا�شر 

ثقب �شيق يف احلجرة التي دفن فيها والده.
ال��ذي حظيت ق�شته  ا�شم الب��ن  ومل يجر الإع���الن ع��ن 
بن  الجتماعي؛  التوا�شل  من�شات  على  وا�شع  بتفاعل 

معجب وم�شتاء مما ح�شل.
واأبدى معلقون تعاطفهم مع البن، وقالوا اإنه ل يدرك 
ي��ع��اين �شعوبات عقلية،  لأن���ه  ال��ق��ر  اأم����ورا مثل ح��رم��ة 
وبالتايل، فقد اقتحم موقع الدفن من باب التعلق باأبيه. 
يف املقابل، قال اآخرون اإن املقابر حتتاج اإىل حرا�شة حتى 
اأ�شوياء اإىل القبور ويعبثوا بها،  اأ�شخا�ض غري  ل يت�شلل 

ل�شيما اأنهم قد يوؤذون اأنف�شهم اأي�شا.

ال�شهامة تقود م�شجع اإىل طعنة يف ال�شدر
تعر�ض اأحد م�شجعي نادي مان�ش�شر يونايتد الإجنليزي، 
للطعن اأثناء وجوده يف باري�ض ملوؤازرة فريقه الذي واجه 
دوري  لبطولة  ال�16  دور  اإط��ار  يف  جرمان،  �شان  باري�ض 

اأبطال اأوروبا.
تعر�ض  ال���ذي  امل�شجع  اأن  �شبورت�ض"،  "�شكاي  وذك����رت 
الفرن�شية،  العا�شمة  اأحد م�شت�شفيات  اإىل  اأدخل  للطعن 
حيث اأجريت له جراحة طارئة ب�شبب اجلروح التي اأ�شيب 
العمر"44  من  البالغ  الرجل  طعن  حادثة  ووقعت  بها. 
�شيارة  ي�شتقلون  اأن�����ش��ار  م��ن  ث��الث��ة  ك��ان  عاما" عندما 
الأربعاء  ليل  باري�ض،  و�شط  اإىل  ال��ع��ودة  طريق  يف  اأج��رة 
احلمر" و�شان  "ال�شياطن  مباراة  انتهاء  بعد  اخلمي�ض، 
�شبورت�ض"،  "�شكاي  وبح�شب   .1-3 انتهت  التي  جرمان 
الأجرة  �شيارة  داخل  يحتفلون  كانوا  الفريق  اأن�شار  فاإن 
ب��ف��وز م��ان�����ش�����ش��رت ي��ون��اي��ت��د، الأم�����ر ال����ذي اأث�����ار انزعاج 
ال�شائق، ودفعه لإيقاف �شيارته واإخراج م�شجعي الفريق 
الإجنليزي. وبعد ذلك، اأ�شهر ال�شائق �شكنيا وهدد �شيدة 
كانت �شمن م�شجعي الفريق ال�شيف، وهددها بها، قبل 
اأن يتدخل رجل كان معها ليتلقى الأخري طعنه يف �شدره. 
وقالت ال�شرطة الفرن�شية اإنها اعتقلت �شخ�شا ي�شتبه يف 

ارتكابه جرمية الطعن.

دعا من اأجل �شقوط الطائرة.. فُطرد منها
ط��رد اأم��ن مطار اإ���ش��الم اآب��اد رج��ال ك��ان على منت رحلة 
م�شموع  ب�شوت  "يدعو  ب��داأ  حيث  اأ�شرتاليا،  اإىل  متجهة 

من اأجل حتطم الطائرة" قبل دقائق من اإقالعها.
الراكب،  اأن  الريطانية  ميل"  "ديلي  �شحيفة  وذك��رت 
وا�شمه خليل، دعا ب�شوت عال من اأجل اأن حتدث كارثة 
ت���ودي ب��ال��ط��ائ��رة وم���ن ع��ل��ي��ه��ا، مب��ج��رد اأن ا���ش��ت��ق��ر على 

مقعده، يف املطار الرئي�ض بالعا�شمة الباك�شتانية. باري�ص هيلتون خالل ح�شورها عر�ص اأزياء باورباف للبنات يف �شيتي ماركت �شو�شيال هاو�ص يف لو�ص اأجنلو�ص. ا ف ب

ال�شرطة ت�شطاد 
ع�شابة الهواتف متلب�شة

من  حلظات  فيديو  مقطع  اأظ��ه��ر 
ال�شرطة  ب��ن  "مثرية"  م���ط���اردة 
ال����ري����ط����ان����ي����ة وع���������ش����اب����ة من 
ت�شرق  اأن  كانت حتاول  الل�شو�ض، 
العا�شمة  يف  الهواتف  لبيع  حمال 

لندن.
ميل"  "ديلي  �شحيفة  وب��ح�����ش��ب 
ل�شو�ض مت   3 ف���اإن  ال��ري��ط��ان��ي��ة، 
اأجهزة  ���ش��رق��وا  ب��ع��دم��ا  اع��ت��ق��ال��ه��م 
تزيد قيمتها عن 50 األف دولر يف 

غ�شون اأ�شبوعن فقط.
ويف الفيديو الذي ن�شرته ال�شرطة، 
حاول امل�شتبه فيهم الثالثة الذين 
23 و24  ب���ن  اأع���م���اره���م  ت�����رتاوح 
بالفرار على منت  يلوذوا  اأن  �شنة، 
دراجات نارية، يف �شاعة مبكرة من 

ال�شباح.
الع�شابة  م����ن  ع���ن�������ش���ران  وظ�����ل 
فيما  امل���ح���ل  خ������ارج  الإج����رام����ي����ة 
و�شول  لكن  بداخله،  الثالث  ك��ان 
اجلرمية  خمطط  اأرب��ك  ال�شرطة 

فحاول اجلميع اأن يهرب.
اإىل  وا�����ش����ط����ر ع���ن���ا����ش���ر الأم���������ن 
ا���ش��ت��خ��دام ���ش��الح ال�����ش��ع��ق خالل 
ع���م���ل���ي���ة ال�����ت�����وق�����ي�����ف، واع��������رتف 
املعتقلون بارتكاب جرمية ال�شرقة 

يف اأغ�شط�ض املا�شي.
ودان������ت حم��ك��م��ة يف ل���ن���دن اأف�����راد 
ون�شف  ب�شنتن  الثالثة  الع�شابة 
ال�����ش��ن��ة ���ش��ج��ن��ا ل��ك��ل م��ت��ه��م، فيما 
اأ�شافت 8 اأ�شهر اأخرى اإىل اأحدهم 
اأثناء  ل��ل��م��خ��درات  ح��ي��ازت��ه  ب�شبب 

العتقال.

م�شافرو احلرب اأف�شل فيلم عربي مبهرجان �شرم ال�شيخ لل�شينما الآ�شيوية 
فاز فيلم م�شافرو احلرب للمخرج ال�شوري جود �شعيد 
ال�شيخ  �شرم  مهرجان  يف  عربي  فيلم  اأف�شل  بجائزة 
دورته  على  ال�شتار  اأ���ش��دل  ال���ذي  الآ���ش��ي��وي��ة  لل�شينما 
ق�شة  وي��ت��ن��اول  زي���دان  اأمي���ن  بطولة  الفيلم  الثالثة. 
العودة  وي��ق��رر  حلب  مدينة  وي���رتك  يتقاعد  م��وظ��ف 
للو�شول  راأ�شه وي�شتقل حافلة نقل ركاب  اإىل م�شقط 
من  جمموعة  فيها  ي�شاركه  التي  الرحلة  لكن  هناك 
ل�شتعرا�ض  بانوراما  اإىل  تتحول  الآخرين  امل�شافرين 
م��ا اأح��دث��ت��ه احل���رب يف ���ش��وري��ا ع��ر ك��ل م��ك��ان ميرون 
اأم عظيم" للمخرج  "رونا..  الأفغاين  الفيلم  به. وفاز 
م�شابقة  يف  فيلم  اأف�شل  بجائزة  حم��م��ودي  جام�شيد 
الأفالم الروائية الطويلة فيما فاز الفيتنامي ليون يل 
بجائزة اأف�شل خمرج عن فيلمه "�شوجن لجن". وفازت 
كيم �شي اآه بجائزة اأف�شل ممثلة عن دورها يف الفيلم 
ال�شيني  ف��از  بينما  بايك"  "الأن�شة  اجلنوبي  الكوري 
ه��وان��غ ج��ن ي��ي ب��ج��ائ��زة اأف�����ش��ل مم��ث��ل ع��ن دوره يف 
فيلم "ال�شلع". ونوهت جلنة حتكيم امل�شابقة بالفيلم 

الأفغاين "بايجال" للمخرج اإيدار ياجافاروف.
فاز  باملهرجان  املتحركة  الر�شوم  اأف���الم  م�شابقة  ويف 

اأ�شكان  ل��ل��م��خ��رج  ال��ف��ي��ل��م الإي������راين اخل���ي���ال الأخ�����ري 
راجوزار بجائزة اأف�شل فيلم.

الأوىل  باجلائزة  ف��از  الق�شرية  الأف���الم  م�شابقة  ويف 
حممدي،  فاطمة  "ن�شيان" للمخرج  الإي��راين  الفيلم 
"نخب ثاين"  ال�����ش��وري  ال��ف��ي��ل��م  ال��ث��ان��ي��ة  وب���اجل���ائ���زة 
اأ�شامة عبيد النا�شر، وباملركز الثالث الفيلم  للمخرج 

الفل�شطيني "العبور" للمخرج اأمن نايفة.
وح��م��ل��ت ال�����دورة ال��ث��ال��ث��ة م��ن م��ه��رج��ان ���ش��رم ال�شيخ 
ح�شني  �شعاد  الراحلة  الفنانة  ا�شم  الآ�شيوية  لل�شينما 

بينما كانت ال�شينما ال�شينية �شيف ال�شرف.
ت�شي  ال�شيني  املخرج  اخلتام  حفل  يف  املهرجان  وك��رم 
مل  ال��ذي  اهلل  رزق  �شريف  يو�شف  امل�شري  والناقد  يف 

ي�شتطع احل�شور ب�شبب ظروفه ال�شحية.
وقال حممد �شيد عبد الرحيم املدير الفني للمهرجان 
اأي  ن��ه��اي��ة  امل���ه���رج���ان..  ن��ه��اي��ة  "يف  يف ك��ل��م��ة اخل���ت���ام 
اجلوائز  اإع���الن  بعد  ف��رح��ا  البع�ض  يطري  م��ه��رج��ان، 
وهذه  فوزهم،  ع��دم  ب�شبب  بال�شتياء  البع�ض  وي�شعر 
ي��ف��وز اجل��م��ي��ع، لكن  اأن  ف��ال ميكن  امل��ه��رج��ان��ات،  �ُشنة 

بالتاأكيد املك�شب الأكر من ن�شيب ال�شينما".

هل انف�شلت ت�شارليز ثريون 
عن براد بيت؟

قد  بيت  وب��راد  ث��ريون  ت�شارليز  النجمن  اأن  العاملية   Globe اأف��ادت جملة 
زال يكن م�شاعر احلب  اأن��ه ما  ث��ريون  اأدرك��ت  انف�شال عن بع�شهما عندما 

لزوجته ال�شابقة النجمة جينيفر اأن�شتون.
�شوراً  م��وؤخ��را  التقطت  "الباباراتزي"  م�شوري  عد�شات  اأن  ذك��ره  اجلدير 
للنجم براد بيت، خالل توجهه حل�شور الحتفال بعيد ميالد زوجته ال�شابقة 
النجمة جينيفر اأني�شتون، والذي اأقيم يف فندق Sunset Tower يف لو�ض 

اأجنلو�ض بالوليات املتحدة الأمريكية، وهذا ما اأثار جدل كبريا.


