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ال�صحة حتذر من مكمل غذائي
 يدعي القدرة على تنظيف ال�صرايني 

•• دبي-وام:

حذرت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع اأفراد املجتمع من خماطر �شراء 
ومنها  اإدعاءاتها  على  الإعتماد  اأو  الإلكرتونية  املواقع  من  الأدوي��ة 
على  القدرة  يدعي  احلمراء  الأرز  خمرية  من  غذائي  مكمل  تناول 

تنظيف ال�شرايني .
واأكدت الوزارة اأن املنتج املذكور غري م�شجل يف الوزارة وغري معروف 
علمية  عنه م�شللة وغري  املتداولة  املعلومات  واأن جميع  املوا�شفات 

وتوؤدي ملخاطر �شحية على مر�شى الكول�شرتول و�شغط الدم .
تداول  ر�شد  قد  ل��ل��وزارة  التابع  الإل��ك��رتوين  التفتي�ش  فريق  وك��ان 
مبالمح  ل��رج��ل  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  على  فيديو  مقطع 
ملنتج  يروج  عربية  مفردات  وي�شتعمل  اجنليزية  بلغة  يتكلم  اآ�شيوية 

طبيعي يحوي خمرية الأرز احلمراء.         )التفا�شيل �ش2(

»اجتماعية الوطني االحتادي« تناق�ش 
م�صروع قانون احتادي ب�صاأن كبار املواطنني

•• دبي-وام:

ناق�شت جلنة ال�شوؤون الجتماعية والعمل وال�شكان واملوارد الب�شرية 
مقر  يف  الأول  اأم�ش  اجتماعها  خ��الل  الحت���ادي،  الوطني  للمجل�ش 
الأمانة العامة للمجل�ش يف دبي، برئا�شة �شعادة حمد اأحمد الرحومي 
رئي�ش اللجنة، م�شروع قانون احتادي ب�شاأن كبار املواطنني، بح�شور 
ممثلي جهات معنية عدة.وت�شم اللجنة �شعادة كل من عزة �شليمان 
را�شد  وعائ�شة  الرميثي،  �شالح  و�شعيد  اللجنة،  مقررة  �شليمان  بن 
ليتيم، و�شامل علي ال�شحي، وعلياء �شليمان الرياي�شة، وحممد اأحمد 

اليماحي.                                                     ) التفا�شيل �ش10(

االإمارات تقدم 40 طنا من امل�صاعدات الغذائية يف �صبوة 
وتزود الدفــاع املدين بعدن ب�صـيارات اإطفـاء واإ�صــعاف 

•• �شبوة -عدن -وام:

ق���دم���ت دول�����ة الإم��������ارات - عرب 
الهالل  هيئة  الإن�����ش��اين  ذراع��ه��ا 
املرحلة  الأول  اأم�����ش   - الأح��م��ر 
الغذائية  امل�شاعدات  من  الثانية 
من  ط���ن���ا   40 ت�������ش���م���ل  وال�����ت�����ي 
لذوي  الرئي�شية  الغذائية  امل��واد 
منطقة  يف  امل������ح������دود  ال�����دخ�����ل 
ال�شفلى  مرخة  مبديرية  الهجر 
مب���ح���اف���ظ���ة �����ش����ب����وة، وذل��������ك يف 
الإن�شانية  الإم���ارات  جهود  اإط��ار 
ال�شعد  خمتلف  على  والإغ��اث��ي��ة 
اليمن  يف  الأ�����ش����ق����اء  مل�������ش���اع���دة 
ل���ل���ت���خ���ف���ي���ف م�������ن م���ع���ان���ات���ه���م 
وحت�شني ظروفهم املعي�شية.وقام 
بتوزيع  الأح���م���ر  ال��ه��الل  ف��ري��ق 
م�شتهدفة  غ��ذائ��ي��ة  �شلة   500
2950 فرداً من الأ�شر املحتاجة 
والفقرية مبنطقة الهجر.واأعرب 
اأهايل منطقة الهجر عن �شكرهم 
وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة 
الكبري  ال��ع��ون  ه���ذا  ع��ل��ى  و�شعبا 
واللفتة الإن�شانية التي �شت�شاهم 
الكثري  معاناة  م��ن  التخفيف  يف 
من الأ�شر يف و�شط هذه الظروف 
لرتدي  ن��ظ��را  ال�شعبة  املعي�شية 
وانعدام  الإق��ت�����ش��ادي��ة  الأو����ش���اع 

م�شادر  وبالتايل  العمل  فر�ش 
ال���دخ���ل ل����دى ع����دد ك��ب��ري من 
اأرباب الأ�شر يف عموم املحافظة.
وت��اأت��ي ه��ذه امل�����ش��اع��دات تزامنا 
الت�شامح” للتخفيف  “عام  مع 

من معاناة الأ�شر اليمنية.
يذكر اأن عدد ال�شالل الغذائية 
التي مت توزيعها منذ بداية عام 
�شلة   14762 بلغت  الت�شامح 

 90264 ا���ش��ت��ه��دف��ت  غ��ذائ��ي��ة 
املحتاجة  الأ������ش�����ر  م����ن  ف��������رداً 
�شبوة،  حمافظة  يف  واملت�شررة 
 96 و  ط���ن���ا   1180 مب���ع���دل 
مت�شل  �شعيد  كيلوجراما.على 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  �شلمت 
املتحدة �شيارات اإطفاء و اإ�شعاف 
جلهاز الدفاع املدين بالعا�شمة 

اليمنية املوؤقتة عدن.

اللوج�شتي  ال��دع��م  ه���ذا  ي��اأت��ي 
ال������ذي ���ش��ه��د ت�����ش��ل��ي��م��ه ال���ل���واء 
���ش��الل ع��ل��ي ���ش��اي��ع م��دي��ر اأمن 
 3 وت�شمن  امل��وؤق��ت��ة  العا�شمة 
�شيارات اإطفاء و �شيارتي اإ�شعاف 
قدمته  اأن  ���ش��ب��ق  مل��ا  ا���ش��ت��م��رارا 
دول���ة الإم�����ارات ل��ل��دف��اع املدين 
�شيارة   16 املدينة و ت�شمن  يف 

متنوعة. )التفا�شيل �ش3(

اجلي�س الليبي يتقدم اإىل و�سط طرابل�س

قوات حفرت ت�صيطر على اللواء الرابع بـ »العزيزية«

خروقات باجلملة ح�سب بع�س امل�ؤمترين:
نداء تون�ش: نحو رفع ق�صية الإبطال نتائج املوؤمتر...!

 •• الفجر - تون�ص - خا�ص
الأفالم  عودتنا  كما  �شعيدة  نهاية  تون�ش  ن��داء  م�شل�شل  نهاية  تكن  مل 
الندائيني  النداء بل من  اأن�شار  العديد من  القدمية وكما كان يتمناه 
يعقد  وه��و  حتى  احل��زب  بهذا  الت�شقت  لعنة  اخل��الف  وك���اأّن  اأنف�شهم، 
موؤمتره النتخابي بهدف جتاوز كل اخلالفات ور�ش ال�شفوف ملواجهة 

ال�شتحقاقات النتخابية القادمة.                 )التفا�شيل �ش13(

•• طرابل�ص-وكاالت:

الوطني  ق����وات اجل��ي�����ش  مت��ك��ن��ت 
الليبي، من ال�شيطرة على مواقع 
يف  هامة  وع�شكرية  ا�شرتاتيجية 
اإطار معركة دحر امليلي�شيات من 
البيانات  لت�شبح، وفق  طرابل�ش، 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة، ع��ل��ى و���ش��ك دخول 

و�شط العا�شمة.
�شعبة  و���ش��ف��ت��ه��ا  م���ع���ارك  وب���ع���د 
بال�شارية،  احل���رب���ي  الإع�������الم 
مع�شكر  ع��ل��ى  اجل��ي�����ش  ���ش��ي��ط��ر 
اللواء الرابع يف �شواحي منطقة 
قد  اجلي�ش  ك��ان  ال��ت��ي  العزيزية 
ا�شتعادها قبل اأيام، يف خطوة من 
الدفع  م��ن  م��زي��د  اإع��ط��اء  �شاأنها 

للقوات املتقدمة نحو طرابل�ش.
احلربي  الإع����الم  �شعبة  وق��ال��ت 
الليبية،  امل�شلحة  للقوات  التابعة 

عني زارة جنوب �شرق طرابل�ش”، 
و���ش��ط ا���ش��ت��م��رار ال��زح��ف باجتاه 
العا�شمة. ويف هذا ال�شياق، قالت 
قوات  اإن  احلربي  الإع���الم  �شعبة 
ثابتة  ب��خ��ط��ى  “تتقدم  اجل��ي�����ش 
طرابل�ش  العا�شمة  و�شط  باجتاه 
وغنم  مقاتلني  اأ�شر  من  وتتمكن 
والعتاد  الآل�����ي�����ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
امل�شلحة  ب��امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  اخل��ا���ش��ة 

التي فرت حتت وطاأة النريان«.
�شري  ع���ن  ال���ي���وم���ي  اإي����ج����ازه  ويف 
با�شم  امل���ت���ح���دث  ك�����ان  امل�����ع�����ارك، 
امل�شماري،  اأحمد  اللواء  اجلي�ش، 
ال����ق����وات  ب����ه  ت����ق����وم  م����ا  اإن  ق�����ال 
ما  ع��م��ل��ي��ات  م��ن  ح��ال��ي��ا  امل�شلحة 
هي اإل متهيد للخطة الرئي�شية، 
الرئي�شية  “اخلطة  م��و���ش��ح��ا 
نقوم  م��ا  ك��ل  اجلميع..  �شتفاجئ 

به حاليا هو متهيد«.

اإنه  في�شبوك،  على  �شفحتها  يف 
وا�شتباكات  �شر�شة  م��ع��ارك  بعد 
املحيطة  املنطقة  عنيفة �شهدتها 
مب��ع�����ش��ك��ر ال���ل���واء ال����راب����ع، جنح 
امل����وق����ع  اق�����ت�����ح�����ام  اجل����ي���������ش يف 

ب�»حرفية عالية«.
الليبي  اجلي�ش  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
ع��دد من  “على  املع�شكر  ع��ر يف 
ال��ع��رب��ات والآل����ي����ات ال��ت��ي كانت 
الع�شوائية  ل��ل��ق��ذائ��ف  م�����ش��درا 

م�شيفة  م�شادرتها”،  مت  والتي 
اأنه مت “اأ�شر عدد من اأفراد هذه 
امللي�شيات الإرهابية امل�شلحة”، يف 
البع�ش  ولذ  اآخ����رون  قتل  ح��ني 

بالفرار.
الأنباء  وك���ال���ة  ق��ال��ت  وت���زام���ن���ا، 
الليبية اإن قوات “اللواء التا�شع” 
ترهونة التابعة للجي�ش الوطني 
م�شاء  “�شيطرتها  ف���ر����ش���ت 
 ،”42 ك��ت��ي��ب��ة  ع���ل���ى  ال����ث����الث����اء 
منطقة  يف  للميلي�شيات  التابعة 
حيث  طرابل�ش،  �شرق  زارة  ع��ني 
اأ�شرت اأي�شا 28 م�شلحا وغنمت 

ع�شكرية. اآلية   14
م�شوؤول  ع��ن  ال��وك��ال��ة  نقلت  كما 
 ”73 “اللواء  الإع��الم��ي  امل��رك��ز 
قوله  اخل��رط��و���ش،  امل��ن��ذر  م�شاة، 
ال���ي���وم على  ���ش��ي��ط��ر  اإن اجل��ي�����ش 
�شاحية  يف  ال���رومي���ي  “�شجن 

مواقــيت ال�صالة
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التحالف يق�صف اأهدافًا مليلي�صيا احلوثي يف �صنعاء
•• اليمن-وكاالت:

اأن  الأرب��ع��اء،  ام�ش  مبكر  وق��ت  يف  ال�شعودية  التلفزيونية  الإخ��ب��اري��ة  قناة  ذك��رت 
اليمنية  العا�شمة  يف  احل��وث��ي  مليلي�شيا  اأه��داف��اً  ق�شف  اململكة  بقيادة  التحالف 
�شنعاء.واأعلن املتحدث الر�شمي با�شم قوات حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن العقيد 
الركن تركي املالكي، اأن قيادة القوات امل�شرتكة للتحالف نفذت �شباح الأربعاء عند 
ال�شاعة )4:17( عملية ع�شكرية نوعية لتدمري هدفني، عبارة عن ور�شة ت�شنيع 
وكذلك  طيار،  ب��دون  الطائرات  وتفخيخ  لرتكيب  احلوثية  امللي�شيا  ت�شتخدمها 
العمليات  لتنفيذ  طيار  ب��دون  الطائرات  وجتهيز  الإط��الق  ملن�شات  املخازن  اأح��د 
للتحالف مبنع و�شول  امل�شرتكة  ال��ق��وات  ال��ت��زام قيادة  اأك��د  ذل��ك،  الإره��اب��ي��ة.اإىل 
وا�شتخدام امللي�شيا احلوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى ملثل 
هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية املدنيني واملناطق 
احليوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار، ومبا يتوافق 

مع القانون الدويل الإن�شاين وقواعده العرفية.
اأقدمت جماعة احلوثي ب�شنعاء على اقتحام منزل ال�شيخ �شلطان الربكاين، رئي�ش 
الربملان اليمني، يف �شنعاء، ومتركزت باملنزل وحولته اإىل ثكنة ع�شكرية تابعة لها، 

وقامت بطرد العوائل التي كانت يف املنزل.                        

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يعزون ال�صي�صي يف �صحايا الهجوم االإرهابي 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه 
رئي�ش  ال�شي�شي  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����ش  ف��خ��ام��ة  اإىل  ت��ع��زي��ة  اهلل” ب��رق��ي��ة 
و�شادق  تعازيه  خال�ش  عن  فيها  عرب  ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية 
موا�شاته يف �شحايا الهجوم الإرهابي الذي ا�شتهدف نقطة اأمنية يف مدينة 
ال�شيخ زويد يف �شيناء واأ�شفر عن �شقوط عدد من ال�شحايا وامل�شابني. كما 
بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
امل�شلحة  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

برقيتي تعزية مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ش عبد الفتاح ال�شي�شي.

تعزيز القوات بالقرب من مع�شكر اللواء الرابع يف العا�شمة طرابل�ش 

مظاهرات م�شتمرة رف�شا للرئي�ش املوؤقت

و�شول امل�شاعدات الغذائية الإماراتية اإىل الأ�شقاء اليمنيني  )وام(

رئي�شة املوؤمتر تعلن عن القائمة الفائزة

حزب الب�سري يدع� اأن�ساره للتظاهر

اعت�صام ال�صودانيني يتوا�صل وال�صرطة على احلياد

ــــرب يـــفـــكـــك خــلــيــة  ــــغ امل
لهجمات خططت  »داع�صية« 

•• الرباط-وكاالت:

اأم�ش،  امل��غ��رب��ي��ة،  ال�����ش��رط��ة  اأع��ل��ن��ت 
موالية  اإره���اب���ي���ة  خ��ل��ي��ة  ت��ف��ك��ي��ك 
قائلة  الإره���اب���ي،  داع�����ش  لتنظيم 
يف  ين�شطون  ك��ان��وا  املت�شددين  اإن 
البالد.  �شرقي  �شمال  ت��ازة،  مدينة 
اخللية  اأن  ل��ل�����ش��رط��ة،  ب��ي��ان  وذك���ر 
اأرب��ع��ة متطرفني  ت�شم  الإره��اب��ي��ة 
ت����رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 33 و38 
�شنة، واأو�شحت اأن زعيمهم مقاتل 
واأورد  وال���ع���راق.   ���ش��وري��ا  �شابق يف 
تفيد  الأولية  املعلومات  اأن  البيان 
الإرهابية  اخللية  ه��ذه  زع��ي��م  ب���اأن 
اأن  كان يقوم بال�شتقطاب، وحاول 
ي�شتغل خرباته القتالية للتخطيط 
والتح�شري لتنفيذ عمليات اإرهابية 
باململكة.  ح��ي��وي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ���ش��د 
اإنها تعمق البحث  ال�شرطة  وقالت 
مع املوقوفني حتت اإ�شراف النيابة 

العامة املخت�شة.

قائد اجلي�س اجلزائري »يتعهد« مبحاكمة الع�سابة

تظاهرات »حا�صدة« يف اجلزائر للمطالبة برحيل الرئي�ش املوؤقت

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

خارج  اأم�����ش  ال�شودانيني  املتظاهرين  اآلف  اعت�شم 
على  اخلام�ش  لليوم  للجي�ش  العامة  ال��ق��ي��ادة  مقر 
بالتنحي،  الب�شري  عمر  الرئي�ش  مطالبني  ال��ت��وايل 
ب��ع��دم��ا اأم����رت ال�����ش��رط��ة ع��ن��ا���ش��ره��ا ب��ع��دم التدخل 
املوؤمتر  لتفريقهم.وعلى ال�شفة الأخرى، دعا حزب 
الوطني احلاكم اأن�شار الب�شري للخروج يف م�شريات 

تاأييد يف اخلرطوم اخلمي�ش.
ويف ما بات اأكرب حتد حتى الآن يواجه حكم الب�شري 
اإىل  امل��ت��ظ��اه��رون  ت��دف��ق  ع��ق��ود،  ث��الث��ة  امل�شتمر منذ 
حميط املجمع الذي ي�شم وزارة الدفاع ومقر اإقامة 
الرئي�ش خالل الليل حيث غنوا ورق�شوا على نغمات 

اأغان ثورية، بح�شب �شهود.
ال��ت��ي رفعها  النقالة  ال��ه��وات��ف  م��ئ��ات  اأ���ش��واء  ومل��ع��ت 

املتظاهرون خالل الليل خارج اأ�شوار املجمع.

وقال متظاهر ق�شى الليلة باأكملها اأمام املقر “مّرت 
الليلة ب�شالم دون اأي حوادث«.

ق��وات اجلي�ش على  ال��دع��م م��ن  اأن  “نعتقد  واأ���ش��اف 
من  تاأكيد”.  ب��ك��ل  ي�����زداد  ال�����ش��رط��ة  والآن  الأر������ش 
جهتهم، دعا اأن�شار الب�شري اإىل م�شرية تاأييد للرئي�ش 
وا جميع اأع�شاء حزبه على امل�شاركة. اخلمي�ش وح�شّ

وجاء يف بيان �شدر عن حزب املوؤمتر الوطني احلاكم 
يف وقت متاأخر الثالثاء اأن “املكتب القيادي للموؤمتر 
الوطني يدعم مبادرة قوى احلوار الوطني لتنظيم 
داعيا  اخلمي�ش”،  اجل��م��ي��ع  ي��راه��ا  ح��ا���ش��دة  م�����ش��رية 

اأع�شاءه يف اأنحاء ولية اخلرطوم للم�شاركة.
اأحمد هارون  املكلف  رئي�ش احل��زب  البيان عن  ونقل 
ال��وط��ن��ي يف كل  امل��وؤمت��ر  “اأدعو )...اأع�������ش���اء(  ق��ول��ه 
امل�شرية لإظهار  اأنحاء ولية اخلرطوم للم�شاركة يف 
على  حري�شة  و�شيا�شية  اجتماعية  ق��وى  ه��ن��اك  اأن 

�شالم واأمان وا�شتقرار ال�شودان«.
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•• اجلزائر-وكاالت:

اأن  الأرب��ع��اء،  قايد �شالح،  اأحمد  الفريق  قائد اجلي�ش اجل��زائ��ري،  اأك��د 
ب�”ال�شرب”  طالبه  الذي  ال�شعب  مطالب  �شت�شمن  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
يف املرحلة املقبلة، م�شيفا اأنه �شيجرى حماكمة الع�شابة التي تورطت 
�شاحة  يف  حا�شدة  تظاهرات  وخرجت،  الف�شاد.هذا  ق�شايا  من  ع��دد  يف 
الرئي�ش  برحيل  للمطالبة  اجلزائرية  العا�شمة  و�شط  املركزي  الربيد 

املوؤقت عبد القادر بن �شالح ورئي�ش الوزراء نوري الدين بدوي.
املياه  ا�شتخدمت خ��راط��ي��م  الأم���ن  ق���وات  اإن  وق��ال��ت م�����ش��ادر ج��زائ��ري��ة 
يف  عاما  اإ���ش��راب��ا  النقابات  بع�ش  نفذت  ح��ني  يف  املتظاهرين،  لتفريق 
“اخلرب”  بوتفليقة.وذكرت �شحيفة  نظام  رموز  لرف�ش  عدة قطاعات 
اأن  طالبا ومواطنني خرجوا  يف م�شرية حا�شدة  بولية تلم�شان غربي 

البالد رف�شا لتعيني بن �شالح رئي�شا موؤقتا.
و�شهدت مدينة “باتنة” م�شرية حا�شدة احتجاجية للمطالبة بالتغيري 
“�شن�شري  �شعارات  املتظاهرون  ورف��ع  للبالد،  رئي�شا  �شالح  بن  ورف�ش 

خاوة«. خاوة  �شعب  �شن�شري.. حتى يحدث التغيري” و”جي�ش 
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اأخبـار الإمـارات
جناح اأول عملية لرتميم ن�صاط احلركة اللمفاوية

•• اأبوظبي -وام:

واإعادة  اللمفاوية  احلركة  ن�شاط  ترميم  عملية  اأول  بنجاح  اأج��ري��ت 
ترميم جمرى الوعاء اللمفاوي بتو�شيل ال�شعريات الوريدية يف دولة 
الإمارات ملري�ش يبلغ من العمر 41 عاماً، عرب زراعة غدد ملفاوية يف 
منطقة الر�شغ مت اأخذها من منطقة الفخذ ، و ذلك كجزء من برنامج 
»الأطباء الزائرين« الذي قامت دائرة ال�شحة اأبوظبي موؤخراً بتفعيله 

وتو�شعة نطاقه.
وكان املري�ش يعاين من احتبا�ش ال�شائل اللمفاوي يف اليد والذراع ما 
يوؤدي اإىل ت�شخمها، وقد اأجريت العملية له يف مدينة ال�شيخ خليفة 

الزائر بروفي�شور جراحة التجميل  الطبية على يد كل من الطبيب 
اجلنوبية،  ك��وري��ا  جمهورية  م��ن  ال��ق��ادم  ه��وجن،  بيو  ج��ون  والرتميم 
والرتميم  التجميل  ج��راح��ة  ا�شت�شاري  املن�شوري،  نهلة  وال��دك��ت��ورة 
املجهرية فائقة الدقة يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية التابعة ل�شركة 

اأبوظبي للخدمات ال�شحية »�شحة«.
»نفخر  اأبوظبي:  ال�شحة  دائ��رة  وكيل  الهاملي،  حممد  �شعادة  وق��ال 
الذي  الزائرين  الأط��ب��اء  برنامج  ثمار  اأح��د  يعد  ال��ذي  الإجن���از  بهذا 
اجلودة  ذات  ال�شحية  اخل���دم���ات  اأف�����ش��ل  ب��ت��ق��دمي  ال��ت��زام��ن��ا  يج�شد 
العالية ل�شكان الإمارة، وحر�شنا الدائم على الرتقاء بقطاع الرعاية 
ال�شحية يف اأبوظبي عرب ا�شتقطاب اأبرز الكفاءات واخلربات الطبية 

الرئي�ش  نائب  القبي�شي  را�شد  العامل.« من جانبه عرب  على م�شتوى 
ال�شكر  عن  »�شحة«  ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  ل�شركة  التنفيذي 
اجل��زي��ل ل��ل��دع��م ال���الحم���دود م��ن دائ����رة ال�����ش��ح��ة اأب��وظ��ب��ي لدورها 
نهلة  الدكتورة  واأو�شحت   . الطبي  الإجن���از  ه��ذا  امل��ح��وري يف حتقيق 
عن  الناجت  الليمفاوي  ال�شائل  احتبا�ش  م�شكلة  من  عانى  املري�ش  اأن 
عملية ا�شتئ�شال الغدد الليمفاوية من منطقة الإبط وتلقيه العالج 
يف  الليمفاوية  العقد  ب�شرطان  الإ�شابة  ب�شبب  والكيماوي  الإ�شعاعي 
تلف يف  ح��دوث  اإىل  اأدى  ال��ذي  الأم���ر   ،2012 ع��ام  املنطقة يف  تلك 
ت�شخمها.  وب��ال��ت��ايل  وال����ذراع  ال��ي��د  يف  الليمفاوي  ال�شائل  ت�شريف 
واأ�شارت الدكتورة نهلة اأنه مع تطور الطب والعلم والأجهزة احلديثة 

امليكرو�شكوبية ا�شتطعنا اأن نقوم برتميم ن�شاط الدورة اللمفاوية عرب 
تو�شيل الوعاء اللمفاوي مع ال�شعريات الوريدية با�شتخدام اجلراحة 
 0.5 اأق��ل  اللمفاوي  ال��وع��اء  حجم  اأن  حيث  املتطورة،  املكرو�شكوبية 
مليميرت، الأمر الذي �شي�شاهم يف تعزيز جودة حياة املري�ش اليومية 
حيث �شي�شبح با�شتطاعته ممار�شة الأن�شطة اليومية بدون اأي عائق 
بدين وتقليل ن�شبة اإ�شابته بالتهاب الن�شيج اخللوي اأو التهاب الأوعية 
امل�شاج  اإجراء  اأو  ال�شاغط الطبي  الليمفاوية وعدم ال�شطرار للب�ش 
�شعادتها بكونها  الدكتورة نهلة عن  الليمفاوي مدى احلياة. وعربت 
اإجنازات  �شجل  اإىل  ي�شاف  ال��ذي  اجل��دي��د  الإجن���از  ه��ذا  م�شاهمة يف 

قطاع الرعاية ال�شحية يف اأبوظبي.

�صيف بن زايد يفتتح موؤمتر ومعر�ش تكنولوجيات االقت�صاد الرقمي �صيمل�ش 2019 
•• دبي-وام:

جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  افتتح   
اأم�����ش ف��ع��ال��ي��ات م��وؤمت��ر وم��ع��ر���ش تكنولوجيات  ال�����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة 
دبي  العاملي يف  التجارة  يقام يف مركز  “�شيمل�ش” ال��ذي  الرقمي  القت�شاد 
وي�شتمر ملدة يومي 10 و 11 اأبريل 2019 برعاية جامعة الدول العربية 
العاملية  ت��رياب��ني  �شركة  وتنظيم  العربية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��وح��دة  وجمل�ش 

لتنظيم املوؤمترات.
يف  احلديثة  بالتقنيات  املخت�شة  املن�شات  اأك��رب  من  واملعر�ش  املوؤمتر  ويعد 
منطقة ال�شرق الأو�شط التي ت�شلط ال�شوء على الأمن الإلكرتوين والذكاء 

ال�شطناعي والروبوتات والبلوك ت�شني والعمالت الرقمية وتعلم الآلة.
اطلع  امل��وؤمت��ر، حيث  هام�ش  على  واملقام  امل�شاحب  املعر�ش  �شموه يف  وج��ال 
اإليه  تو�شلت  ما  واأح���دث  احلديثة،  والتقنيات  املعرو�شات  من  جانب  على 
والتجارة  الرقمية  وامل��دف��وع��ات  الرقمية  الهوية  جم��الت  يف  التكنولوجيا 
حترك  اأ�شبحت  والتي  املالية  والتكنولوجيا  التجزئة  وجت��ارة  الإلكرتونية 

املنظومات وامل�شاريع التنموية العاملية.
وتاأتي دورة املوؤمتر واملعر�ش لهذا العام بعد اإطالق جامعة الدول العربية 
للروؤية ال�شرتاتيجية العربية امل�شرتكة لالقت�شاد الرقمي دي�شمرب املا�شي 
يف  للموؤمتر،  ا�شرتاتيجي  ك�شريك  املجل�ش،  جلهود  وا�شتكمال  اأبوظبي،  يف 
تفعيل ال�شراكات املتخ�ش�شة يف املجالت املختلفة لالقت�شاد الرقمي وتوفري 
من�شة ل�شتعرا�ش اأحدث مناذج تطبيقات التكنولوجيا للحكومات الرقمية 

والهويات الرقمية والتجارة الإلكرتونية والتكنولوجيا املالية.
العربية  ال��دول  جامعة  يف  العربية  القت�شادية  ال��وح��دة  جمل�ش  ويحر�ش 
على دعم ورعاية املوؤمتر يف الإم��ارات �شنويا تاأكيدا للدور الريادي للدولة، 
القت�شادية  املجالت  يف  �شيما  ول  امل�شرتك  العربي  العمل  لفر�ش  ودعمها 

والتطبيقات التكنولوجية احلديثة.
وي�شهد املعر�ش هذا العام ح�شورا مميزا ل� 15،202 �شخ�ش منهم 5،260 
و400 متحدث  ودوليا  اإقليميا  عار�شا   350 وم�شاركة  الدولة،  من خارج 
وخمتربات  والتنمية  القت�شادي  التعاون  منظمة  مثل  عاملية  جهات  م��ن 
هارفارد لالبتكار ومركز البتكار يف اململكة املتحدة، كما تلقي 250 جل�شة 

متخ�ش�شة على هام�ش املعر�ش ال�شوء على اأحدث التقنيات والتحديات يف 
50 �شركة نا�شئة يف جمالت  عامل الثورة الرقمية، بالإ�شافة اإىل م�شاركة 

التكنولوجيا املغرية.
الوحدة  ملجل�ش  العام  الأم��ني  الربيع،  حممد  حممد  ال�شفري  معايل  واأك��د 
القت�شادية العربية يف الكلمة الفتتاحية للموؤمتر اأهمية انعقاد هذا املوؤمتر 
الروؤية  العام بعد تد�شني  املوؤمتر هذا  “ تاأتي دورة  الإم��ارات..وق��ال  بدولة 
دي�شمرب  اأبوظبي  يف  الرقمي  لالقت�شاد  امل�شرتكة  العربية  ال�شرتاتيجية 
املا�شي، وهنا تربز اأهميته يف �شقني، الأول يف احت�شان دولة الإمارات العربية 
املتحدة ورعايتها ملا فيه اخلري وم�شلحة الأمة العربية حيث كانت انطالقة 
اأبوظبي لتاأطري ال�شيا�شات  الروؤية العربية امل�شرتكة لالقت�شاد الرقمي يف 
والت�شريعات الالزمة لدعم النمو القت�شادي والتكامل التكنولوجي يف عاملنا 
العربي وتعزيز ال�شتقرار ال�شيا�شي والجتماعي يف منطقتنا العربية، يتبعها 
دبي ل�شتعرا�ش  الرقمي يف  القت�شاد  تكنولوجيات  اليوم موؤمتر ومعر�ش 
اأحدث ما تو�شلت اإليه التكنولوجيا يف املجالت املختلفة الداعمة للحكومات 

العربية واملوؤ�ش�شات القت�شادية يف حتولها الرقمي”.
واأ�شاف “ اأما ال�شق الثاين فيتعلق باإ�شدار جامعة الدول العربية للم�شودة 
50 برناجما  اأبرزت  الأوىل للروؤية ال�شرتاتيجية العربية امل�شرتكة والتي 
وم�شروعا رياديا ميكن للقطاع اخلا�ش الطالع عليها لبدء تن�شيق اجلهود 

لتطبيقها والتناف�ش عليها نظرا لعوائدها املالية الكبرية”.
تكن  مل  اإن  الأم��ث��ل  الفر�شة  ه��ي  ال�شرتاتيجية  ال��روؤي��ة  اأن”  اإىل  واأ���ش��ار 
الوحيدة املوجودة اليوم، لتوحيد جهود جميع احلكومات العربية، و�شمان 
الإيجابية  اآثارها  وحتقيق  الرقمية،  للثورة  العربية  ال��دول  جميع  مواكبة 
على النمو القت�شادي، والتنمية امل�شتدامة، بتكاملها مع الربامج الأممية، 

الهادفة لتعزيز اقت�شادات املنطقة العربية، وا�شتقرارها”.
الروؤية  ه��ذه  حتقيق  بالإمكان  يكن  مل  “ اأن��ه  الربيع  ال�شفري  معايل  وق��ال 
ال�شرتاتيجية على اأر�ش الواقع اإن مل يكن ب�شبب قائد ا�شت�شرف امل�شتقبل، 
لهذا،  واخل���ري.  بالرفاه  لتنعم  العربية،  املنطقة  يف  التنمية  هموم  وحمل 
الوحدة القت�شادية  العربية وجمل�ش  الدول  باإ�شم جامعة  اأتقدم  ومن هنا 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والعرفان  بال�شكر  العربية، 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، على رعايته 

امل�شروع، يف  ي�شاهم  اأن  الثاقبة يف  روؤيته  امل�شروع ال�شرتاتيجي، وعلى  لهذا 
دعم تطوير اقت�شادات عربية م�شتدامة يف منطقتنا، وما لهذا التطوير من 

اآثار مبا�شرة وغري مبا�شرة، على العامل اأجمع”.
كما تقدم بجزيل ال�شكر والعرفان والمتنان اإىل الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
بن زايد اآل نهيان، لرعايته املوؤمتر ودعمه ومتابعته احلثيثة.. وثمن قيادة 
�شموه امل�شتمرة لفريق عمل تطوير الروؤية ال�شرتاتيجية، ونظرته الواثقة 
باأبعادها الإيجابية ل�شالح املجتمعات العربية، والتي تعك�شها مقولته النبيلة 
لإرث رجل عظيم يذكرنا بها عند كل لقاء معه : “نحن يف الإم��ارات نكمل 

م�شرية زايد اخلري”.
ال��دك��ت��ور علي حممد اخل����وري، م�شت�شار جمل�ش  ���ش��ع��ادة  ق��ال  م��ن ج��ان��ب��ه، 
الوحدة القت�شادية العربية ورئي�ش جمل�ش اإدارة الحتاد العربي لالقت�شاد 
الرقمي اإن الأمن مبفهومه التقليدي يعني قدرة الدول على حماية حدودها 
اأ�شبح  اليوم  ولكن  والثقافية.  الجتماعية  وبنيتها  ومكت�شباتها  واأرا�شيها 
اجتماعية  و�شبكات  ال�شخمة  البيانات  وج��ود  ظل  يف  ات�شاعا  اأك��ر  املفهوم 
الرقمية  بال�شوؤون  الأم��ن  وارت��ب��اط  ببع�ش،  بع�شها  وثيق  ب�شكل  مرتابطة 
لالأمن  جديدة  مفاهيم  اإيجاد  علينا،  يحتم  ما  وهو  واملجتمعات..  لالأفراد 
اأمننا  حماية  من  لنتمكن  اجلديدة،  الفرتا�شية  احل��دود  لهذه  اجلماعي، 

العاملي ككل، والذي �شينعك�ش على اأمننا املحلي كدول.
اأ�شا�شي  كمحرك  الرقمي،  لالقت�شاد  الناجحة  النماذج  درا�شة  اأن  واأ���ش��اف 
للنمو القت�شادي وممكن للتنمية امل�شتدامة، مكننا من التخطيط للروؤية 
مدى  يف  بحثنا  كما  الرقمي..  لالقت�شاد  امل�شرتكة  العربية  ال�شرتاتيجية 
والجتماعي  ال�شيا�شي  ال�شتقرار  على  ال�شرتاتيجية  الروؤية  برامج  تاأثري 
العربية  املنطقة  ا�شتقرار  ب��اأن  لإمياننا  العربية،  املنطقة  يف  والقت�شادي 
�شيا�شيا واقت�شاديا واجتماعيا، �شيعود بالنفع الإيجابي املبا�شر وغري املبا�شر 

على �شعوبها وعلى كافة الدول اأجمع.
للنهو�ش  رقمية  اقت�شادات  اإىل  بالنتقال  اإل  اليوم  لنا  خيار  ل  اأن��ه  واأك��د 
النمو  تعزيز  يف  امل�شاهمة  يف  الطبيعي  دورن��ا  وتر�شيخ  العربية  مبجتمعاتنا 

القت�شادي العاملي”.
ومت اإ�شافة حمور الهوية الرقمية هذا العام اإىل املحاور الأربعة الأخرى وهي 
والتكنولوجيا  التجزئة  وجت��ارة  الرقمية  واملدفوعات  الإلكرتونية  التجارة 

ال�شوء على حت��دي وج��ود مليار  لإل��ق��اء  امل��ح��ور  ه��ذا  اأهمية  وت��اأت��ي  املالية. 
�شخ�ش حول العامل ل ميتلكون هوية معرتف بها قانونيا وعدم ا�شتطاعة 
القنوات  عرب  ا�شتخدامها  من  هويات  لديهم  اللذين  الأر���ش  �شكان  ن�شف 
الهوية  ب�شوؤون  واملخت�شني  اخل��رباء  نخبة من  دف��ع  ال��ذي  الأم��ر  الرقمية، 

الرقمية لت�شليط ال�شوء على هذه املوا�شيع يف ن�شخة موؤمتر هذا العام.
- اليوم الأول..

حممد  ال�شفري  ملعايل  افتتاحية  كلمة  ت�شمنت  الفتتاحية  اجلل�شة  وكانت 
 ، العربية  ال��دول  القت�شادية يف جامعة  الوحدة  اأم��ني عام جمل�ش  الربيع، 
تبعتها جل�شة حوارية وحما�شرة عن بيئة البتكار قدمها كري�ش كولربت، 
التنفيذي ملخترب البتكار يف جامعة هارفرد الإمريكية، ومن بعدها  املدير 
املوؤ�ش�ش  وال�شريك  التنفيذي  الرئي�ش  م�شحور،  رون��ال��دو  مع  ح��واري  لقاء 
2030 ثم ورقة  التجارة عام  �شكل ومظاهر  توقعات  �شوق.كوم، عن  ملوقع 
عمل للمنطقة احلرة مبطار دبي بعنوان “نظرة ا�شرتاتيجية على التجارة 
الإلكرتونية” ورقمنة ال�شتهالك يف املنطقة العربية. وانتهت اأعمال اجلل�شة 

الفتتاحية للموؤمتر بجل�شة حوارية بني ممثلي دبي الذكية وما�شرتكارد.
فيما ت�شمنت جل�شات املوؤمتر يف يومه الأول عدد من اأوراق العمل املتعلقة 
التحول الرقمي للخدمات احلكومية، واملدفوعات الرقمية وجتارة التجزئة 
ت�شني،  البلوك  تقنية  طريق  ع��ن  الرقمية  الهويات  وتعزيز  اللكرتونية، 
ف�شال عن ا�شت�شافة مناف�شات بني عدة �شركات نا�شئة على جوائز مر�شودة 
التكنولوجيات  اإماراتية وعاملية لال�شتثمار ودعم رواد م�شاريع  من �شركات 

احلديثة.
الدولة يف اجلل�شة  املعتمدين لدى  العرب  ال�شفراء  و�شارك عدد من �شعادة 
الرئي�شية  املحاور  يف  الدوليني  اخل��رباء  من  نخبة  �شارك  كما  الفتتاحية. 
اأمازون ل�شيا�شات البتكار،  للموؤمتر منهم بول مي�شنري نائب رئي�ش �شركة 
عن  ممثال  الرقمية  احل��ك��وم��ات  �شيا�شات  خبري  فا�شكون�شيلو�ش،  وج���واو 
اأندر�شن  بريجيت  والربوفي�شورة  والتنمية،  القت�شادي  التعاون  منظمة 
الرئي�ش التنفيذي ملركز الإبداع الكبري يف اململكة املتحدة، وجون ماتوني�ش 
الرئي�ش التنفيذي ملوؤ�ش�شة بيتكوين وفراز خالد الرئي�ش التنفيذي ل�شركة 
وع��دد من  �شوب  اإن�شتا  التنفيذي موقع  الرئي�ش  ت�شيور�ش  وج��ون  نون.كوم 

امل�شوؤولني احلكوميني يف الدولة.

 2019 من  االأول  الربع  يف  اأبوظبي  ل�صرطة  جوية  طلعة   328
•• اأبوظبي-وام:

العمليات  بقطاع  اأبوظبي  �شرطة  ط��ريان  اإدارة  نفذت 
328 طلعة جوية يف الربع الأول من العام  املركزية 
107 للمهام ال�شرطية، و  2019، ت�شمنت  اجلاري 
و12 لالإ�شعاف اجلوي، و67 طلعة  تدريبية،   142

للمهام الأخرى.
وعقدت الإدارة 23 دورة تدريبية متخ�ش�شة ت�شمنت 

 26 منها  ا�شتفاد  الت�شبيهي  الطريان  يف  دورة   13
طياراً، و 4 دورات طريان تكتيكي ل� 8 طيارين، ودورات 
: “قائد طائرة” لثنني من الطيارين، و”مالح جوي 
مل�شغلي  تاأ�شي�شية  و  م��الح��ني،  لثالثة  تاأ�شي�شية” 
اأن���ظ���م���ة ال��ت�����ش��وي��ر اجل�����وي احل�������راري لإث���ن���ني من 
مع  التعامل  كيفية  ع��ن  حم��ا���ش��رات   3 و  املنت�شبني، 
الطائرات عقدت باملعهد املروري يف العني- ومدار�ش 

ال�شرطة .

»ال�صحة« حتذر من مكمل غذائي يدعي القدرة على تنظيف ال�صرايني
•• دبي-وام:

ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ح�����ذرت 
امل���ج���ت���م���ع اأف����������راد امل���ج���ت���م���ع من 
خماطر �شراء الأدوية من املواقع 
على  الإع���ت���م���اد  اأو  الإل��ك��رتون��ي��ة 
اإدع���اءات���ه���ا وم��ن��ه��ا ت���ن���اول مكمل 
غذائي من خمرية الأرز احلمراء 
تنظيف  ع���ل���ى  ال�����ق�����درة  ي����دع����ي 

ال�شرايني .
املذكور  املنتج  اأن  ال���وزارة  واأك���دت 
ال�������وزارة وغري  غ���ري م�����ش��ج��ل يف 
جميع  واأن  امل��وا���ش��ف��ات  م��ع��روف 
م�شللة  عنه  امل��ت��داول��ة  املعلومات 
ملخاطر  وت��������وؤدي  ع��ل��م��ي��ة  وغ�����ري 
�شحية على مر�شى الكول�شرتول 

و�شغط الدم .
وكان فريق التفتي�ش الإلكرتوين 
ال��ت��اب��ع ل��ل��وزارة ق��د ر���ش��د تداول 
م���ق���ط���ع ف����ي����دي����و ع����ل����ى م����واق����ع 
لرجل  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 

�شحية  خم���اط���ر  ع��ل��ي��ه  ي���رتت���ب 
نظراً لعدم وجود درا�شات وبيانات 

كافية عن املنتج وموا�شفاته.
وحذر اأفراد املجتمع من املخاطر 
اجل�شيمة الناجتة عن قيام بع�ش 
زوار مواقع التوا�شل الجتماعي 
ب�شراء مثل تلك الأدوية واملكمالت 
لت�شلهم  النرتنت  الغذائية عرب 
مثلما  مت��ام��ا  م��ن��زل��ه��م  ب���اب  اىل 
واملالب�ش  ال�������ش���اع���ات  ي�������ش���رتون 

بلغة  ي��ت��ك��ل��م  اآ����ش���ي���وي���ة  مب���الم���ح 
مفردات  وي�����ش��ت��ع��م��ل  اجن��ل��ي��زي��ة 
ملنتج طبيعي يحوي  يروج  عربية 
مدعيا  احل���م���راء  الأرز  خ���م���رية 
ال�شرايني  تنظيف  ع��ل��ى  ق��درت��ه 
الكول�شرتول  م����ن  وال��ت��خ��ل�����ش 
ال����دم العايل  وال���ده���ون و���ش��غ��ط 
القلبية  اجل��ل��ط��ة  م��ن  وال��وق��اي��ة 
الدموية  ال��دورة  بتح�شن  وي�شهم 
الن�شاط البدين وحت�ّشن  وارتفاع 
الذاكرة ومنط النوم بعد ا�شتعمال 

املنتج ملدة �شهر.
اأم����ني ح�شني  واأو����ش���ح ال��دك��ت��ور 
الأمريي الوكيل امل�شاعد ل�شيا�شة 
والرتاخي�ش  ال���ع���ام���ة  ال�����ش��ح��ة 
ل�شتخدام  ال��رتوي��ج  اأن  ب��ال��وزارة 
مكمالت غذائية جمهولة امل�شدر 
الهيئات  م����ن  م���رخ�������ش���ة  وغ�����ري 
ال����دوائ����ي����ة ال���ع���امل���ي���ة واجل����ه����ات 
ال�����ش��ح��ي��ة ب��ال��دول��ة ي��ع��ت��رب اأم����راً 
وقد  وطبياً  اأخالقياً  غري مقبوٍل 

والأج���ه���زة الل��ك��رتون��ي��ة .. لفتا 
الأدوي���ة عن طريق  �شراء  اأن  اإىل 
الإن����رتن����ت ظ���اه���رة م����وج����ودة يف 

جميع دول العامل .
ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأن  واأك����د 
م�شددة  اإج���راءات  لديها  املجتمع 
املكمالت  ه���ذه  دخ���ول  م��ن  للحد 
ل�������ش���وق ال�����دول�����ة وم���ن���ه���ا وج����ود 
م���وظ���ف���ني ت���اب���ع���ني ل�����ل�����وزارة مع 
مطارات  يف  اجل���م���ارك  م��وظ��ف��ي 
ال��دول��ة وم��ن��اف��ذه��ا وع��ن��د �شبط 
اأجهزة  اأي منتج منها عن طريق 
ثم  وم��ن  اإل��ي��ه��م  التفتي�ش حت��ول 

يتم اإتالفها .
ك��م��ا ح����ذر الأم�������ريي م���ن مغبة 
ت����داول م��ث��ل ه���ذه امل��ن��ت��ج��ات غري 
امل�شجلة اإل بعد التاأكد من وزارة 
ال�����ش��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع وهي 
اجل��ه��ة امل��ن��وط ب��ه��ا الإع����الن عن 
ع��ل��ى م�شتوى  امل��ع��ت��م��دة  الأدوي�����ة 
مواقع  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا  ال���دول���ة.. 

بيئة  الج����ت����م����اع����ي  ال����ت����وا�����ش����ل 
اإيجابية ولكن قد ت�شتغل لبع�ش 

الدعاءات الكاذبة .
امل�شللة  املعلومات  اأن  اإىل  ولفت 
التوا�شل  و�شائل  يف  تنت�شر  التي 
الج��ت��م��اع��ي ت��ه��دد ب��ف��ق��دان ثقة 
الكلينيكية  بالعالجات  املجتمع 
ال�شحية  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ن  امل��ع��ت��م��دة 
العاملية التي �شرفت عليها �شركات 
الأدوي��������ة ����ش���ن���وات م���ن الأب���ح���اث 
وخ�شع  ال���������دولرات  وم���ل���ي���ارات 
التجارب  م���ئ���ات  اإىل  اع��ت��م��اده��ا 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  والخ����ت����ب����ارات.. 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة 
على  �شخمة  م��ي��زان��ي��ات  ت�����ش��رف 
الن�شياق  ب��ع��دم  املجتمع  ت��وع��ي��ة 
وراء هذه الإعالنات امل�شللة التي 
عن  امل��ري�����ش  بتوقف  تت�شبب  ق��د 
تناول الأدوية اأو تعديل اجلرعات 
ملمار�شي  ال��رج��وع  دون  ال��دوائ��ي��ة 

الرعاية ال�شحية.

»االإمارات للف�صاء« حت�صد جائزة القمة العاملية ملجتمع املعلومات 2019 
•• اأبوظبي-وام:

ح�شدت وكالة الإمارات للف�شاء جائزة القمة العاملية ملجتمع 
املعلومات 2019 لدعمها اأهداف التنمية امل�شتدامة لالأمم 
ال���دويل، وال��ت��ي تقام يف جنيف  ال��ت��ع��اون  املتحدة م��ن خ��الل 
خرباء  بح�شور  اجل���اري  اأب��ري��ل   12 حتى   8 م��ن  ب�شوي�شرا 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات والت�������ش���الت وك��ب��ار امل�����ش��اه��م��ني يف 
جمتمع القمة العاملية ملجتمع املعلومات. واأكد �شعادة الدكتور 
الإمارات  وكالة  عام  مدير  الأحبابي  نا�شر  حممد  املهند�ش 
للف�شاء اأن الوكالة تعمل من اأجل التعاون الدويل املثمر يف 
قطاع الف�شاء، خ�شو�شاً اأن ذلك ين�شجم مع ر�شالتنا وروؤيتنا 

يف اأن ن�شبح من بني الدول الأكر تقدماً يف هذا القطاع.

املخت�شة  الهيئات  التعاون مع  على  الوكالة  : حتر�ش  وق��ال 
يف جمالت الأبحاث والتعليم وو�شع �شيا�شات واأنظمة قطاع 
الف�شاء بحيث اأن كل �شراكة �شت�شاهم يف منو قطاع الف�شاء 
من خالل ت�شهيل تبادل اخلربات واملهارات، ما يعزز التنوع 
للبعثات  بالإ�شافة  م�شرتكة،  م�شاريع  واإط��الق  القت�شادي 

التعليمية ودعم وتطوير القدرات الب�شرية.
واأكد على اأن التعاون الدويل للوكالة مع ال�شركاء من كافة 
التقنيات  تطوير  لت�شريع  املثلى  الطريقة  هو  العامل  اأنحاء 
الف�شائية وقطاع الف�شاء يف الدولة ب�شكل عام .. م�شريا اإىل 
اأن الوكالة وقعت اأكر من 20 مذكرة تفاهم مع اأهم ال�شركاء 
مع  تعاونها  جانب  اإىل  الف�شاء  قطاع  يف  للتعاون  الدوليني 
الف�شاء لتطوير  الهيئات مثل مراكز وجامعات  العديد من 

التحتية  والبنية  الب�شرية  ال��ق��درات  وتعزيز  الف�شاء  قطاع 
لالأبحاث املتعلقة بالف�شاء.

“املجموعة  اإط����الق  وب��ج��ه��ود وم���ب���ادرة دول���ة الإم������ارات، مت 
ميثاق  ع��ل��ى  وق��ع��ت  ح��ي��ث  الف�شائي”،  ل��ل��ت��ع��اون  ال��ع��رب��ي��ة 
للتعاون  ال��رتوي��ج  على  �شتعمل  عربية  دول��ة   11 التاأ�شي�ش 
وال�شتك�شافات  والتكنولوجيا  والأبحاث  العلوم  قطاعات  يف 

املتعلقة بالف�شاء.
والأردن  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول:  املجموعة  وت�شمل 
ُع���م���ان واجل���زائ���ر وامل��م��ل��ك��ة العربية  وال��ب��ح��ري��ن و���ش��ل��ط��ن��ة 
وقد  وم�شر،  واملغرب  والكويت  ولبنان  وال�شودان  ال�شعودية 
الف�شائي  للتعاون  العربية  املجموعة  اأع�شاء  اختياُر  وق��ع 

بالإجماع على دولة الإمارات لرئا�شة املجموعة.
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اأخبـار الإمـارات
الرتبية تعمل على جاهزية املدار�ش لتطبيق االختبارات االإلكرتونية للف�صل الدرا�صي الثالث 

•• دبي - حم�شن را�شد:

احلكومية  املدار�ش  جاهزية  على  حالياً  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعكف 
لتطبيق الختبارت اللكرتونية يف الف�شل الدرا�شي الثالث. وذلك من 
وذل��ك وفق تعميم �شادر  النطاق كل يف نطاق مدار�شه  خالل مديري 
اأن جترى تلك الختبارات لطلبة  ال��وزارة بهذا ال�شاأن ومن املقرر  من 
الثالثة  احللقة  مب��دار���ش  ع�شر  احل���ادي  وحتى  التا�شع  م��ن  ال�شفوف 

وامل�شرتكة.
 واأرفقت الوزارة مع تعميمها ا�شتمارة تف�شيلية لتو�شيح مدى جاهزية 
ال�شتمارة  تلك  مللء  النطاق  مديرو  داعية  الختبارات،  لعقد  املدر�شة 
التي ت�شم ال�شفوف املحددة واإعادة  على م�شتوى كل نطاق للمدار�ش 
التعليمي  املجل�ش  تو�شيح  الإ�شتمارة   تلك  وت�شمنت  ل��ل��وزارة.   رفعها 

كود  اإىل  اإ�شافة  النطاق،  مدير  وا�شم  النطاق  وك��ود  املدر�شة  له  التابع 
املدر�شة والتفا�شيل اخلا�شة بالطلبة كامل�شارت التي ينتمون اإليها �شواء 

م�شار عام، متقدم، تخ�ش�شي، نخبة.
امل�شارات  م�شتوى  على  الطلبة  اأع����داد  بتو�شيح  ال���ش��ت��م��ارة  واه��ت��م��ت   
وال�شعب، اإ�شافة اإىل جمموع الطلبة بكل �شف درا�شي وكذلك اإجمايل 
عدد ال�شعب الدرا�شية بكل مدر�شة تعلن جاهزيتها لإنعقاد الختبارات 
بها.  وتطرقت اإىل معرفة اأعداد الطلبة الذين ميتلكون اأجهزة حا�شوب 
حممولة مفعلة اأو غري مفعلة اأو الذين ل ميتلكون اأجهزة اأ�شاًل، ف�شاًل 
عن معرفة مدى وجود تغطية لالإنرتنت داخل ال�شفوف الدرا�شية بكل 

مدر�شة م�شتهدفة.
 كما ركزت الإ�شتمارة على ر�شد عدد خمتربات احلا�شوب بكل مدر�شة 
ومدى كفاءة النرتنت يف كل خمترب، اإ�شافة اىل معرفة اإجمايل عدد 

اأج��ه��زة احل��ا���ش��وب بكل خم��ت��رب، وك��ذل��ك حت��دي��د الأج��ه��زة ال��ت��ي تعمل 
بكفائة، والأعداد ال�شافية منها.

 وت�����ش��ائ��ل��ت ال�����وزارة م��ن خ���الل ال���ش��ت��م��ارة ع��ن م���دى ت��وف��ري �شريفر 
اللكرتونية،  الخ��ت��ب��ارات  تطبيق  وامكانية  اللكرتونية  الخ��ت��ب��ارات 
داعية اإىل تو�شيح التحديات التي ميكن اأن تواجه تطبيق الختبارات 
الل��ك��رتون��ي��ة ب��ك��ل م��در���ش��ة واحل���ل���ول امل��ق��رتح��ة ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى تلك 
الختبارات  اعتمدت  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  اإىل  ي�شار  التحديات.  
الإلكرتونية بهدف تطبيق اأف�شل املمار�شات التعليمية، ومواكبة التطور 
�شمولية  معايري  وفق  التقييم  عملية  �شمان  اإىل  اإ�شافة  التكنولوجي، 
وعاملية.  واأكدت الوزارة اأن الختبارات الإلكرتونية من �شاأنها حتقيق 
اأهداف عدة، من بينها تعزيز كفاءة قيا�ش حتقق النواجت التعليمية لدى 

الطلبة، وحت�شني م�شتوى تكامل املناهج الدرا�شية املقررة.

بيت ال�صعر بال�صارقة 
ي�صت�صيف �صعراء من البحرين

•• ال�شارقة-وام:

لل�شعراء  ا�شتقبال  ..حفل  ال�شارقة  يف  الثقافة  ب��دائ��رة  ال�شعر  بيت  نظم   
امل�شاركني يف فعاليات ملتقى ال�شارقة ال�شهري لل�شعر العربي.. من مملكة 

البحرين .
وحممد  الثقافة  دائ���رة  رئي�ش  العوي�ش  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ح�شراحلفل 
الق�شري مدير اإدارة ال�شوؤون الثقافية بالدائرة وحممد الربيكي مدير بيت 

ال�شعر .

االإمارات تقدم 40 طنا من امل�صاعدات الغذائية يف �صبوة

الهالل االأحمر ينفذ حملة �صحية ملكافحة اأمرا�ش العيون يف املغرب 

ال�صارقة اخلريية تنظم العر�ش اجلماعي ال�صاد�ش لـ 70 عري�صا

•• �شبوة -وام:

قدمت دولة الإمارات - عرب ذراعها الإن�شاين هيئة الهالل الأحمر - اأم�ش 
من  طنا   40 ت�شمل  والتي  الغذائية  امل�شاعدات  من  الثانية  املرحلة  الأول 
املواد الغذائية الرئي�شية لذوي الدخل املحدود يف منطقة الهجر مبديرية 

الإن�شانية  الإم���ارات  اإط��ار جهود  وذل��ك يف  �شبوة،  ال�شفلى مبحافظة  مرخة 
من  للتخفيف  اليمن  يف  الأ�شقاء  مل�شاعدة  ال�شعد  خمتلف  على  والإغاثية 
بتوزيع  الأحمر  الهالل  فريق  وقام  املعي�شية.  ظروفهم  وحت�شني  معاناتهم 
والفقرية  املحتاجة  الأ�شر  من  فرداً   2950 م�شتهدفة  �شلة غذائية   500
مبنطقة الهجر. واأعرب اأهايل منطقة الهجر عن �شكرهم وتقديرهم لدولة 

الإمارات قيادة و�شعبا على هذا العون الكبري واللفتة الإن�شانية التي �شت�شاهم 
يف التخفيف من معاناة الكثري من الأ�شر يف و�شط هذه الظروف املعي�شية 
وبالتايل  العمل  وانعدام فر�ش  الإقت�شادية  الأو�شاع  ال�شعبة نظرا لرتدي 

م�شادر الدخل لدى عدد كبري من اأرباب الأ�شر يف عموم املحافظة.
وتاأتي هذه امل�شاعدات تزامنا مع »عام الت�شامح« للتخفيف من معاناة الأ�شر 

الأو�شاع  تفاقم  الإم���ارات يف ظل  لدولة  الإن�شاين  النهج  اإط��ار  ويف  اليمنية 
الإن�شانية التي تع�شف ب�شكان هذه املناطق مبحافظة �شبوة.

الت�شامح  عام  بداية  منذ  توزيعها  مت  التي  الغذائية  ال�شالل  عدد  اأن  يذكر 
بلغت 14762 �شلة غذائية ا�شتهدفت 90264 فرداً من الأ�شر املحتاجة 

واملت�شررة يف حمافظة �شبوة، مبعدل 1180 طنا و 96 كيلوجراما.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخة فاطمة  �شمو  م��ن  الإم��ارات��ي مب��ب��ادرة  الأح��م��ر  ال��ه��الل  تنفذ هيئة 
بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
الأ�شرية رئي�شة املجل�ش الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة الفخرية لهيئة 
يف  العيون  اأم��را���ش  ملكافحة  �شحية  الإمارات” حملة  “اأم  الأح��م��ر  الهالل 
املغرب ي�شتفيد منها 5 اآلف �شخ�ش يف القرى واملناطق النائية وذلك �شمن 

مبادرات �شموها للحد من املعاناة ال�شحية لل�شرائح والفئات ال�شعيفة.
وزراعة  الكتاراكت  البي�شاء  امل��ي��اه  اإزال���ة  عمليات  اإج���راء  احلملة  وتت�شمن 
اإىل  مري�ش  األفي  حل��وايل  متقدمة  جراحية  تقنيات  با�شتخدام  العد�شات 
ال��ع��ي��ون وت��وف��ري الأدوي�����ة الالزمة  مل��ر���ش��ى  ال��ط��ب��ي  اإج����راء الك�شف  ج��ان��ب 

املغربية  العا�شمة  اإىل  وت��وج��ه  �شخ�ش.  اآلف  لثالثة  الطبية  وال��ن��ظ��ارات 
الأحمر برفقة فريق طبي لتد�شني احلملة  الهالل  الرباط وفد من هيئة 
التي ت�شتمر براجمها العالجية واجلراحية يف جمال طب العيون على مدار 

عام كامل.
واأكد الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمني العام لهيئة الهالل الأحمر اأن 
مبادرة �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ملكافحة اأمرا�ش العيون يف املغرب 
وال�شحية  الإن�شانية  الحتياجات  تلبية  يف  ل�شموها  املتعاظم  ال��دور  جت�شد 
والتنموية لل�شعوب واملجتمعات التي تعاين وطاأة الظروف، وحتقق تطلعات 
خالل  م��ن  العطاء  ا�شتدامة  يف  الإم����ارات  وا�شرتاتيجية  الر�شيدة  القيادة 
قدرة  تعزيز  يف  عميق  اأث��ر  وذات  طموحة  تنموية  وم�شاريع  ب��رام��ج  تنفيذ 
والق�شايا  والتعليم  ال�شحة  يف  �شرورية  خدمات  وتوفر  املجتمعات،  تلك 

مبادرات  ان  ..م�شيفا  الطفولة  و  الأم��وم��ة  اأو���ش��اع  وحت�شني  الجتماعية 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك املتنوعة متثل ر�شالة ت�شامنية قوية مع 

الأو�شاع الإن�شانية يف خمتلف ال�شاحات.
وقال الفالحي اإن احلملة جتد املتابعة والهتمام من �شمو ال�شيخ حمدان بن 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ش هيئة الهالل الأحمر.. 
موؤكدا حر�ش �شموه الدائم على تعزيز جهود الهيئة ومبادراتها على ال�شاحة 
املغربية..م�شريا اإىل اأن الهيئة كانت على الدوام داعما اأ�شا�شيا و�شندا قويا 
حقيقية  اإ�شافة  تعترب  العيون  اأم��را���ش  مكافحة  املغربي..وحملة  لل�شعب 

جلهود الهيئة ونقلة نوعية ملبادراتها الإن�شانية يف املغرب. 
واأ�شاف ان هيئة الهالل الأحمر الإماراتي واظبت على تبني الأفكار املبدعة 
اأولوية بالن�شبة لهتمامات  واخلالقة خا�شة يف احلقل الطبي الذي ميثل 

حمالت  الهيئة  نفذت  لذلك  الإن�شانية،  الكرامة  ل�شون  وجهودها  الهيئة 
اأطباء  مب�����ش��ارك��ة  وال�����ش��دي��ق��ة  ال�شقيقة  ال����دول  يف  ال��ع��م��ى  ملكافحة  �شابقة 
تطوعي  اإط���ار  يف  ويعملون  العيون  وط��ب  ج��راح��ة  يف  اأك��ف��اء  اخت�شا�شيني 
اإن�شاين لإي�شال ر�شالة الهالل الأحمر ال�شامية اإىل خمتلف ال�شعوب التي 
تعاين من م�شاعب �شحية .. م�شريا اإىل اأن حمالت الهيئة ال�شابقة حققت 

جناحات باهرة يف كل من جامبيا وال�شودان وتنزانيا.
تعاون  اتفاقية  اأبوظبي  يف  موؤخرا  وقعت  قد  الأحمر  الهالل  هيئة  وكانت 
فعالياتها  وتعزيز  احلملة  لتنفيذ  للت�شامن  الطبية  املغربية  اجلمعية  مع 
اأطر  التفاقية  وح��ددت  الطبية  براجمها  من  امل�شتفيدين  مظلة  وتو�شيع 
التن�شيق والتعاون بني اجلانبني لإجناح احلملة وحتقيق اأهدافها ال�شحية 

يف مكافحة اأمرا�ش العيون على ال�شاحة املغربية.

•• ال�شارقة-وام:

حفل  الأول  اأم�ش  م�شاء  اخلريية  ال�شارقة  جمعية  نظمت 
ال��ع��ر���ش اجل��م��اع��ي ال�����ش��اد���ش حت��ت ���ش��ع��ار “يدا ب��ي��د لعفة 
على  املقبلني  ال�شباب  70 عري�شا من  “ مب�شاركة  ال�شباب 
املرا�شيم  واأ�شحاب  املواطنات  واأبناء  املواطنني  من  ال��زواج 
وذلك  ال���زواج  �شندوق  م�شاعدات  م��ن  املنتفعني  غ��ري  م��ن 
القا�شمي  �شلطان  بن  �شلطان بن حممد  ال�شيخ  �شمو  حتت 

ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة .
اأق��ي��م مب��رك��ز اجل���واه���ر للمنا�شبات  ال����ذي  ح�����ش��ر احل��ف��ل 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  ع�شام  ال�شيخ  بال�شارقة  وامل���وؤمت���رات 
اإدارة  جم��ل�����ش  واأع�������ش���اء  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش 
اجلمعية ولفيف من ذوي العر�شان وجمهور من املواطنني 

واملقيمني.
و رفع عبداهلل مبارك الدخان اأمني عام اجلمعية يف كلمته 
اإىل �شاحب  وال��ع��رف��ان  ال�شكر  اآي���ات  اأ���ش��م��ى  خ��الل احل��ف��ل 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
العمل  مل�شرية  دعمه  على  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ش 
الأعرا�ش  م�شاريع  اإن  قائال   .. ال�شارقة  اإم���ارة  يف  اخل��ريي 
اجل��م��اع��ي��ة ه��ي خ��ري ���ش��الح مل��واج��ه��ة غ���الء امل��ه��ور وعزوف 
ال�شباب عن ال��زواج وال��ذي ب��دوره يقود اإىل عواقب وخيمة 
على الفرد واملجتمع حيث يعد امل�شروع الذي ي�شتهدف غري 
املقتدرين على توفري نفقات الزواج و�شيلة اآمنة لبناء اأ�شرة 

مرتابطة بعيدا عن الديون و�شبح القرو�ش.
ال�شارقة  جلمعية  ال�����ش��اد���ش  ال��ع��ر���ش  ح��ف��ل  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

املقتدرين  غري  من  عري�شا   70 تزويج  ا�شتهدف  اخلريية 
على الإيفاء بنفقات الزواج وهم اأي�شا من غري امل�شتفيدين 
امل�شتفيدين  اع��داد  لريتفع  ال��زواج  �شندوق  م�شاعدات  من 
اإىل  ه��ذا  يومنا  وح��ت��ى   1990 �شنة  امل�����ش��روع  اإط���الق  منذ 
اأبهى  يف  و�شندا  عونا  اجلمعية  لهم  كانت  عري�شا   328
حل��ظ��ات ح��ي��ات��ه��م ل��ي��ن��ع��م��وا ب��ح��ي��اة زوج���ي���ة ه���ادئ���ة ك��م��ا مت 
الثاين  العر�ش اجلماعي  اأيام بنجاح م�شروع  الحتفاء قبل 

اأبناء  م��ن  �شابا   30 ا�شتهدف  وال���ذي  البحرين  مملكة  يف 
اململكة.

وقدم الدخان خالل كلمته التهاين للعر�شان متوجها اإليهم 
بالن�شح بالعمل اجلاد والإخال�ش لرد جميل دولتنا علينا 
تعرب  التي  ال�شمحة  ومبادئها  ر�شالتها  ن�شر  نحو  وال�شعي 
بتقدمي  ..خمتتما  زاي��د اخلري  لأحفاد  الأ�شيل  املعدن  عن 
جميع  يف  ورع��ات��ه��ا  للجمعية  ال��داع��م��ني  ك��اف��ة  اإىل  ال�شكر 

مت  و  اجل��م��اع��ي.  ال��ع��ر���ش  �شيما  ول  وم�شاريعها  حمالتها 
موجزا  �شردا  ت�شمن  ت�شجيلي  فيلم  عر�ش  احلفل  خ��الل 
داخل  اجلمعية  نفذتها  التي  ال�شابقة  اجلماعية  لالأعرا�ش 
العر�شان  اأح��د  القاها  ذل��ك كلمة  اأع��ق��ب   .. ال��دول��ة  وخ���ارج 
الطّيب  الغر�ش  مبثابة  اجلماعية  الأع��را���ش  اإن  فيها  ق��ال 
الوالد  والعناية  بالرعاية  ت��وله��ا  ال��ت��ي  امل��ب��ارك��ة  وال��ث��م��رة 
ثراه” باين  اهلل  “طيب  نهّيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 

دولة الإمارات وموؤ�ّش�ش نه�شتها احلديثة الذي اأدرك بح�ّشه 
املقبلني  املواطنني  ال�شباب  م�شاعدة  اأهمّية  العميق  الأب��وّي 
حتافظ  التي  الإماراتّية  الأ�شرة  تكوين  بهدف  علىالزواج 
اأ�شالتها وهوّيتها لتكون �شنداً وذخراً حلا�شر الوطن  على 
ال�شارقة اخلريية  اإىل جمعية  بال�شكر  ..وتوجه  وم�شتقبله 
على رعايتها لهذا امل�شروع كما قدم ال�شكر جلميع الداعمني 

للجمعية .

االإمارات تزود جهاز الدفاع املدين بعدن ب�صيارات اإطفاء و اإ�صعاف 
 •• عدن-وام:

�شلمت دولة الإمارات العربية املتحدة �شيارات اإطفاء و اإ�شعاف جلهاز الدفاع 
املدين بالعا�شمة اليمنية املوؤقتة عدن.

�شايع  علي  �شالل  اللواء  ت�شليمه  �شهد  ال��ذي  اللوج�شتي  الدعم  هذا  ياأتي 
اإ�شعاف  �شيارتي  و  اإطفاء  �شيارات   3 وت�شمن  املوؤقتة  العا�شمة  اأمن  مدير 
ا�شتمرارا ملا �شبق اأن قدمته دولة الإمارات للدفاع املدين يف املدينة و ت�شمن 

اإطفاء و اإنقاذ و اإ�شعاف. �شيارة  بني  ما  متنوعة  �شيارة   16
امل��دين يف عدن خالل ت�شلمه  اأع��رب �شلطان جماهد نائب مدير الدفاع  و 
ال�شيارات عن �شكره لدولة الإمارات على الدعم املتوا�شل الذي تقدمه يف 
» بهذا   : .. وقال  املوؤقتة  العا�شمة  املدين يف  الدفاع  النهو�ش بعمل  �شبيل 
املمتلكات  حلفظ  وج��ه  اأكمل  على  مبهامنا  النهو�ش  من  �شنتمكن  الدعم 
الدعم لإدارات  اأن الم��ارات توا�شل تقدمي  اإىل  الإ�شارة  الأرواح«. جتدر  و 
الدفاع املدين يف املحافظات املحررة منذ انطالق عملية اإعادة الأمل .. فقد 
�شبق اأن قامت برتميم و �شيانة و تاأثيث مراكز الدفاع املدين و رفد اإداراتها 
اإىل  املعدات و �شيارات الإنقاذ  مبجموعة من �شيارات الإطفاء و الآليات و 
املدين وتنظيم دورات لهم مبجال  الدفاع  اأف��راد  جانب تدريبها عددا من 

الإطفاء والإ�شعافات الأولية.
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اأخبـار الإمـارات
م�صوؤولون وكتاب : »اأم االإمارات« منوذج رائد للعمل الوطني املنتج

 •• اأبوظبي-وام:

رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اأن  وكتاب  م�شوؤولون  اأك��د   
والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ش  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد 
الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية منوذج رائد للعمل الوطني 

املنتج ومنبع خري لالإن�شانية جمعاء.
وقالوا - يف ت�شريحات خا�شة لوكالة اأنباء الإمارات »وام« على هام�ش 
مكتبة  يف  اليوم  اأبوظبي«  من  خري  ق�شة  الإم���ارات  »اأم  كتاب  تد�شني 
اإ���ش��دار خا�ش  ب��اإط��الق  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإن  باأبوظبي -..  ال��وط��ن  ق�شر 
لكتاب ي�شلط ال�شوء على اجنازات �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
للنهل  النا�شئة  الأجيال  ت�شتفيد منها  التي  الهامة  املبادرات  تعد من 

العطاء للوطن واملواطن وللمراة  رائ��دة  من م�شرية عطاء كبري من 
على ال�شعيدين املحلي والعاملي.

وقال �شعادة عبداهلل ماجد اآل علي املدير التنفيذي لقطاع دار الكتب يف 
دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي اإن م�شرية العمل الوطني الدوؤوب 
واملخل�ش ل�شمو ال�شيخة فاطمة »اأم الإمارات« حافلة بالجنازات التي 
ي�شلط الكتاب ال�شوء عليها معربا عن فخره و�شعادته بالتعاون بني 

دائرة الثقافة وال�شياحة وموؤ�ش�شة املباركة لإ�شدار هذا الكتاب.
واأ�شاف اأن هذا الكتاب يتناول اجنازات »اأم الإمارات« يف كافة املجالت 
والعطاء  ومتكينها  امل���راأة  ودع��م  واخل��ريي��ة  الن�شانية  امل��ج��الت  مثل 
�شموها  اأن  م��وؤك��دا  الجتماعية..  والتنمية  التعليم  لقطاع  امل�شتمر 

نربا�شا للعمل الدوؤوب اجلاد خالل ال�شنوات املا�شية.

مب�شرية  النا�شئة  الأج��ي��ال  رب��ط  يف  ي�شهم  الكتاب  ه��ذا  اأن  اإىل  ولفت 
اجنازات »اأم الإمارات« وعطائها للوطن وللعامل اجمع.

من جانبه قال الكاتب نا�شر الظاهري اإن كتاب »اأم الإمارات .. ق�شة 
خري من اأبوظبي« ياأتي تعبريا عن حب وود وتقدير اإىل �شمو ال�شيخة 
املجل�ش  رئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية 
التي رافقت القائد املوؤ�ش�ش يف م�شرية بناء وتطور الدولة م�شيفا » » 

اأن هذا الكتاب هو مبثابة وردة يف باقة ورود نقدمها لها«.
اإن  املباركة  املطرو�شي من موؤ�ش�شة  الدكتورة هدى  قالت  من جانبها 
�شمو  التي تتحدث عن  الوطنية  الكوادر  الكتاب ي�شم نخبة من  هذا 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك وم�شرية اجنازتها احلافلة يف كافة املجالت 

ومنها دورها الكبري يف دعم املراأة واملبادرات العديدة التي قدمتها يف 
هذا ال�شدد م�شرية اإىل اأن هذا الكتاب مبثابة توثيق لإجنازات �شموها 
لت�شتفيد منه الأجيال النا�شئة خالل م�شريتها خلدمة الوطن وتعزيز 

منوه وتقدمه وريادته على خمتلف الأ�شعدة.
بارزة من داخل  �شهادات �شخ�شيات  الكتاب عددا من  ويتناول موؤلفو 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  ال��رائ��د  ال���دور  ح��ول  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة 
مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�ش الأعلى لالأمومة 
يف  وجهودها  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة 
الأ���ش��ري وغ��ريه��ا من  والتما�شك  الإ���ش��ت��ق��رار  وت��ع��زي��ز  امل����راأة  متكني 
نور طوال عقود  باأحرف من  التاريخ  �شجلها  التي  واملبادرات  اجلهود 

من الزمن.

نهيان بن مبارك يد�صن االإ�صدار االأول ملوؤ�ص�صة املباركة »اأم االإمارات ق�صة خري من اأبوظبي«
•• اأبوظبي -وام:

“اأم  كتاب  الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  د�شن   
الإمارات ق�شة خري من اأبوظبي” الإ�شدار الأول ملوؤ�ش�شة املباركة بالتعاون 

مع دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي .
بن  حمدان  ال�شيخ  باأبوظبي  الوطن  ق�شر  مكتبة  يف  التد�شني  حفل  ح�شر 
اآل نهيان  خليفة بن حمدان اآل نهيان وال�شيخ نهيان بن خليفة بن حمدان 
اأبوظبي   - وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  رئي�ش  املبارك  خليفة  حممد  ومعايل 
جمل�ش  وع�����ش��وات  الت�شامح  وزي���ر  مكتب  وك��ي��ل  ال�شابري  ع��ف��راء  و���ش��ع��ادة 
الأعلى  للمجل�ش  العام  الأم��ني  الفال�شي  عبداهلل  وال��رمي  املباركة  موؤ�ش�شة 

لالأمومة والطفولة.
خ��الل حفل  ل��ه  كلمة  نهيان يف  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  وق���ال 
التد�شني “ اإننا اليوم نتالقى جميعا على حمبة “اأم الإمارات” �شمو ال�شيخة 
الأعلى  املجل�ش  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
ونفتخر  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة 
جميعا بحكمتها وتوجيهاتها واإجنازاتها يف �شبيل تقدم املراأة ونه�شة الأ�شرة 

ومناء املجتمع”.
اأن  نتعلم من �شموها  الإمارات” متثل قدوة ح�شنة  “اأم  اأن  واأ�شاف معاليه 
تنمية الإن�شان هو اإجناز وطني نبيل واأن الأخذ بكل املبادرات اجلادة والنافعة 
باأبناء وبنات الإم��ارات واإعدادهم  النهو�ش  اإىل  ال�شبيل هو الطريق  يف هذا 
للتعامل الناجح مع معطيات الع�شر بل وكذلك اإىل حتقيق التنمية والتقدم 
يف املجتمع كما نتعلم من �شموها عادات التفكري الإيجابي والنظرة الواثقة 
الإجناز  على  وال��ق��درة  بالنف�ش  الثقة  من  ذل��ك  ي�شاحب  وم��ا  امل�شتقبل  اإىل 
ودعم قيم الولء للوطن والفتخار بقادته وم�شريته ودعم قدرات اإماراتنا 

دول  بني  واملرموقة  املحورية  مكانتها  واأخ��ذ  والتطور  التقدم  نحو  العزيزة 
العامل اأجمع”.

“ اأم  الكتاب  ه��ذا  اإ���ش��دار  تد�شني  بامل�شاركة يف  �شعادته  معاليه عن  واأع���رب 
ولرئي�شة  املباركة  ملوؤ�ش�شة  “ وتقديره  اأبوظبي  .. ق�شة خري من  الإم���ارات 
جمل�ش اإدارتها ال�شيخة موزة بنت مبارك اآل نهيان ملبادرتهم الوطنية املهمة 

باإ�شدار هذا الكتاب.
“ اأق��در يف الوقت نف�شه ما يت�شمنه الكتاب من ر�شائل من القلب  واأ�شاف 
اإىل اأم الإمارات كتبها ب�شدق واإخال�ش نخبة طيبة من اأبناء وبنات الإمارات 
واأبناء وبنات الأمة العربية ويعرب كل منهم يف ر�شالته وباأ�شلوبه اخلا�ش عن 
ال�شكر والمتنان والحرتام ل� اأم الإمارات لدورها الكبري يف حتقيق الريادة 

والتميز يف جمالت تنمية املجتمع والإن�شان”.
واأكد معاليه اأن كل من يعي�ش على هذه الأر�ش الطيبة يلم�ش بكل و�شوح 
تقدم  �شبيل  يف  �شموها  تبذله  ال���ذي  الهائل  واجل��ه��د  امل�شتمر  العمل  اآث���ار 
الإمارات ويف �شبيل حتقيق اخلري لالإن�شان يف كل مكان ويف تركيزها خا�شة 
اهتمامها  ذلك  يف  مبا  الناجحة  والب�شرية  املجتمعية  التنمية  حتقيق  على 
واملخل�ش  املوؤمن  الإن�شان  وتن�شئة  الأ�شرة  وبناء  وال�شحة  بالتعليم  الكبري 
ي�شرتك  التي  النبيلة  الإن�شانية  القيم  على  التاأكيد  اإىل  بالإ�شافة  لوطنه 
فيها الب�شر يف كل مكان بل وحر�شها كذلك على اأن ي�شارك اجلميع وب�شكل 

كامل يف م�شرية املجتمع والدولة والعامل.
“اأم الإمارات” بتحية  اإىل  اأكرب  “ اتقدم بفخر كبري واعتزاز  وقال معاليه 
ال�شكر اجلزيل  .. حت��ي��ة  وال���وف���اء  امل��ح��ب��ة  .. حت��ي��ة  ال��وط��ن  اأم  اإىل  ال��وط��ن 
والتقدير الفائق لكل ما تبذله يف �شبيل رفعة املجتمع والإن�شان داعيا اهلل 
بف�شل  العزيزة  دولتنا  تكون  واأن  خري  كل  اإىل  يوفقها  اأن  وتعاىل  �شبحانه 

روؤيتها احلكيمة وال�شائبة دائما دولة عز وتقدم ومناء”.

اأولها  الر�شائل املهمة  الكتاب القيم يت�شمن عددا من  اأن هذا  واأكد معاليه 
اأننا نعتز ونفتخر بدور “اأم الإمارات” يف حتقيق تقدم املجتمع ومناء الوطن 
الدائم  الإيجابي  الرائد هو حمرك للتغيري  الدور  باأن هذا  ونعتز ونفتخر 

نحو الأف�شل على م�شتوى العامل كله.
من  عليه  يوؤكد  ما  هي  الكتاب  ه��ذا  يف  الثانية  “ الر�شالة  معاليه  واأ���ش��اف 
املحبة والتقدير وال��ولء والح��رتام الذي نحمله ل�شموها فنحن نعتز مبا 
اأبناء وبنات الإم��ارات يف  اإلهام  لها من تاأثري وم�شداقية وقدرة فائقة على 
الكتاب فهي  الثالثة يف هذا  الر�شالة  اأما   .. كافة جمالت العطاء والإجن��از 
.. هذه  ل��الإم��ارات  الناجحة  امل�شرية  اإجن��ازات �شموها هي جزء مهم من  اأن 
واملنتجة  الكرمية  احلياة  وتوفري  الإن�شان  تنمية  على  تركز  التي  امل�شرية 
وبناته  اأبنائه  كافة  ي�شتوعب  ناجحا  جمتمعا  يكون  كي  املجتمع  وتهيئة  له 
ويحتفي باآمالهم وطموحاتهم ويجعلهم جميعا قوة اأ�شا�شية تتعامل بذكاء 
حب  و�شلوكها  بفكرها  وجت�شد  ال��ع��امل  يف  املتالحقة  ال��ت��غ��ريات  م��ع  ووع���ي 
الوطن والنتماء للمجتمع والولء للدولة والقيادة واحلر�ش على الإ�شهام 

يف اإجنازات التطور العاملي يف كل املجالت “.
اإدارة  اآل نهيان رئي�شة جمل�ش  ال�شيخة موزة بنت مبارك  اأكدت  من جانبها 
موؤ�ش�شة املباركة اعتزاز املوؤ�ش�شة بهذا الإ�شدار الذي ميثل توثيقا جلزء من 
م�شرية غالية على قلوبنا وهي م�شرية “اأم الإمارات”.. م�شرية اإىل العتزاز 
وللمجتمع  وللطفل  ولالأ�شرة  للمراأة  �شموها  قدمته  ح�شاري  اإ�شهام  بكل 
كافة وعطاء �شموها الذي ي�شكل عالمة فارقة يف م�شرية التمكني يف دولة 
الإمارات. وقالت “ وقفت اأم الإمارات داعمة وموؤازرة للقائد املوؤ�ش�ش املغفور 
له الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - وقد كان ول 
يزال لدعمها مل�شرية امل��راأة اأكرب الأثر يف اأن تقدم الإم��ارات للعامل منوذجا 
فريدا للمراأة املعتزة بهويتها العربية الأ�شيلة والفخورة بوطنها ومكت�شباته 

ي�شهده  م��ا  ومواكبة  واملعرفة  العلم  اآف���اق  اإىل  دائ��م��ا  واملتطلعة  احل�شارية 
العامل من تطورات تقنية وثقافية ومعرفية يف هذا ال�شدد.

واأ�شارت اإىل اأن هذا الإ�شدار ميثل جزءا ي�شريا من رد اجلميل ل�شموها التي 
ينر  عطاء  البي�شاء  اأياديها  امتدت  والتي  والأف��ئ��دة  القلوب  حبها  ي�شكن 

اخلري والنور وال�شالم يف خمتلف ربوع العلم.
هذا  تهدي  وه��ي  املباركة  موؤ�ش�شة  اأن  مبارك  بنت  م��وزة  ال�شيخة  واأ�شافت 
الإ�شدار اإىل �شموها اإمنا جتدد معه الإعتزاز والعرفان باملكت�شبات احل�شارية 
التي حتققت على يدي �شموها يف خمتلف مراحل متكني املراأة وتعزيز ريادتها 
و�شول اإىل ما ن�شهده اليوم من نه�شة ن�شائية برعاية قيادتنا الر�شيدة التي 
جعلت املراأة ن�شف املجتمع وكفلت لها التمكني يف التعليم والعمل والإبداع 

وخدمة التنمية الوطنية.
الثقافة  دائ���رة  يف  “ نفخر  امل��ب��ارك  خليفة  حممد  م��ع��ايل  ق��ال  جانبه  م��ن 
وال�شياحة - اأبوظبي بهذا التعاون الذي اأثمر عن هذا الإ�شدار الذي ي�شلط 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  ال�شامية  الإن�شانية  واملبادئ  القيم  على  ال�شوء 
مبارك “ اأم الإم��ارات “ واإ�شهامها يف حتقيق اإجن��ازات يف خمتلف املجالت 
احلياتية واأهمها يف جمال الأ�شرة ومتكني املراأة والرتقاء مبكانتها مما كان 

له الأثر الكبري يف امل�شرية التنموية لدولة الإمارات”.
واأ�شاف اإن هذا الكتاب يعترب ر�شالة وفاء وتقدير ل�شموها كما نحر�ش من 
وما حققته يف  القادمة  الأجيال  اإىل  ومبادئها  ر�شالتها  اإي�شال  على  خالله 
جمال دعم املراأه والإميان بقدراتها ومتكينها وم�شاندتها ودعمها للو�شول 

اإىل املكانة الريادية التي تلعبها اليوم وم�شاركتها يف �شنع القرار.
واأكد اأن الكتاب يعد م�شدرا اأر�شيفيا وتوثيقيا لعطاءات �شموها التي حتمل 
العامل  اأرج���اء  خمتلف  م��ن  ح�شدته  ال��ذي  التقدير  جانب  اإىل  عامليا  بعدا 

مل�شريتها الإن�شانية املعطاءة على مر عقود طويلة.

مرور دبي تدعو ال�صائقني اإىل اأخذ احليطة 
واحلذر يف االأجواء املتقلبة

•• دبي-الفجر:

للمرور  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ن��ا���ش��دت 
ال�������ش���ائ���ق���ني  دب���������ي  ������ش�����رط�����ة  يف 
ب�����ش��رورة اأخ����ذ احل��ي��ط��ة واحل���ذر 
لالأحوال  ن���ظ���راً  ال���ط���رق���ات  ع��ل��ى 
ت�شيطر على  التي  املاطرة  اجلوية 
داعية  الفرتة،  هذه  خالل  الدولة 
ات���ب���اع جميع  ال�����ش��ائ��ق��ني  الإخ������وة 
الإج��������راءات ال��وق��ائ��ي��ة والل���ت���زام 
املرورية  واللوائح  بالقوانني  التام 
وتخفيف ال�شرعات، بالإ�شافة اإىل 
هذه  يف  كافية  اأم���ان  م�شافة  ت��رك 
ال����ظ����روف.  واأك�����د ال��ع��ق��ي��د جمعة 
الإدارة  مدير  ���ش��وي��دان،  ب��ن  �شامل 
العامة للمرور بالوكالة يف �شرطة 
ال�شرعات  جت��ن��ب  ب�����ش��رورة  دب����ي، 
التي  امل��روري��ة  بقوانني  والل��ت��زام 
�شالمة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ت�����ش��ه��م يف 
وجتنب  ال���ط���ري���ق،  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
ال�������ش���ائ���ق���ني خم����اط����ر احل��������وادث 

ب��ع��دم الن�شغال  امل��روري��ة، حم���ذرا 
كما  القيادة.   اأثناء  الطريق  بغري 
�شويدان  ب��ن  جمعة  العقيد  ح���ذر 
الطريق  وم�شتخدمي  ال�شائقني 
من التغريات املنتظرة على اأحوال 
ال��ط��ق�����ش وت���وق���ع���ات ه���ب���وب ري���اح 
ال�شدة،  خمتلفة  اأم��ط��ار  وه��ط��ول 
م�شرياً اإىل �شرورة توخي احليطة 
واحل�������ذر وت��خ��ف��ي��ف ال�������ش���رع���ة يف 
اإىل  بالإ�شافة  اخلارجية،  الطرق 

الأجزاء  التاأكد من �شالمة جميع 
يف املركبة من حمركها، واإطاراتها، 
والإ�شاءة،  وامل�شاحات،  وال��ك��واب��ح، 
التوقف  ع������دم  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
املفاجئ دون اإعطاء الإ�شارة الدالة 
على ذلك، مع اأهمية ترك م�شافة 
كافية خلف املركبة التي يف الأمام، 
الأمان،  با�شتخدام حزام  واللتزام 
وعدم ا�شتخدام الهواتف للت�شوير 

اأو الن�شغال بغري الطريق.
كما نوه ب�شرورة تخفيف ال�شرعة 
والن����ت����ب����اه ع���ن���د امل��ن��ع��ط��ف��ات ويف 
والطرقات  امل��ن��خ��ف�����ش��ة  امل���ن���اط���ق 
امل��ف��ت��وح��ة وذل����ك لح��ت��م��ال جتمع 
و�شدد  املناطق.  تلك  يف  املياه  برك 
ع��ل��ى ����ش���رورة ا���ش��ت��ع��م��ال اإ����ش���ارات 
مع  املركبة  تعطل  حال  يف  التنبيه 
حرم  خ��ارج  اإىل  نقلها  على  العمل 
الطريق وذلك لعدم عرقلة حركة 
ال�شري اأو وقوع حوادث ت�شادم “ل 

قدر اهلل”. 

اللواء املري يرتاأ�ش اجتماع جمل�ش القيادات العليا يف �صرطة دبي 
•• دبي-الفجر:

تراأ�ش �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد 
القيادات  جمل�ش  اجتماع  دب��ي،  ل�شرطة  ال��ع��ام 
الدكتور  اللواء  بح�شور  دب��ي،  �شرطة  يف  العليا 
ع��ب��دال��ق��دو���ش ع��ب��دال��رزاق ال��ع��ب��ي��ديل، م�شاعد 
القائد ل�شوؤون التميز والريادة، واللواء الأ�شتاذ 
القائد  م�شاعد  فهد  بن  اأحمد  حممد  الدكتور 
ال��ع��ام ل�����ش��وؤون الأك��ادمي��ي��ة وال��ت��دري��ب، واللواء 
القائد  املن�شوري م�شاعد  اإبراهيم  خبري خليل 
العام ل�شوؤون البحث اجلنائي، واللواء الدكتور 
م�شاعد  الفال�شي،  هويدي  بن  �شعيد  ال�شالل 
حممد  وال��ل��واء  الإدارة،  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام  القائد 
�شعيد بخيت م�شاعد القائد العام ل�شوؤون اإ�شعاد 
علي  اهلل  عبد  وال��ل��واء  وال��ت��ج��ه��ي��زات،  املجتمع 
العمليات  ل�شوؤون  العام  القائد  الغيثي، م�شاعد 

بالوكالة، وعدد من ال�شباط
وا�شتعر�ش الجتماع قرارات اجتماعات املجل�ش 
يف العام 2018 وما مت تنفيذه منها، بالإ�شافة 
اىل ع����دد م���ن امل���وا����ش���ي���غ امل����درج����ة يف ج���دول 
���ش��ف��ر جلان  م�����ش��روع  وم���ن �شمنها  الع���م���ال، 
املقدم من الإدارة العامة للتميز والريادة والذي 
ال�شنوات  خ��الل  جل��ان  ل�شفر  الو�شول  يهدف 
الثالثة القادمة مع الحتفاظ بتطبيق مبادئ 
احلوكمة. كما وا�شتعر�ش الجتماع املالحظات 
العامة واملقرتحات ب�شاأن الإجراءات ال�شتباقية 

بالإ�شافة  اجلرمية،  موقع  يف  ال�شرطة  لرجل 
الإدارات  على  ال�شنوية  التفتي�شات  نتائج  اىل 
التقييم،  واجتماعات  ال�شرطة  ومراكز  العامة 
التكامل بني  ق��رارات اجتماعات  كما مت عر�ش 

قطاعات القيادة العامة ل�شرطة دبي.
النتائج  ا���ش��ت��ع��را���ش  مت  الج���ت���م���اع  خ��ت��ام  ويف 
“جميب” الذي ينفذة قطاع  الأولية لربنامج 
قدرات  تعزيز  ب��ه��دف  وال��ري��ادة  التميز  ���ش��وؤون 
ال��ق��ط��اع م���ن خ����الل رف����ع م�شتوى  م�������ش���وؤويل 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة حم��ل��ي��اً وتعزيز  ل��ل��ق��درات  ال��وع��ي 
اخلربات  وتطوير  عامليا،  دبي  �شرطة  تناف�شية 

اأداء  من خالل ت�شجيع املوارد الب�شرية لتعزيز 
التميز والريادة، وا�شتدامة  نتائج قطاع �شوؤون 
الثاين  ال�شف  تاأهيل  خ��الل  من  القادة  توفري 
من القادة واملتعاقبني على الوظائف القيادية، 
وهي  م�شتويات  ثالثة  اىل  الربنامج  وينق�شم 
وع���ي ال���ق���ي���ادات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وت�����ش��م��ل مديري 
والقيادات  الفرعية،  والإدارات  العامة  الإدارات 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة وي��ت�����ش��م��ن م��وظ��ف��ات ق��ط��اع �شوؤون 
وي�شمل  امل�شتقبل  وق��ي��ادات  وال���ري���ادة،  التميز 
ويت�شمن  ال�������ش���ب���اب،  م����ن  ال���ق���ط���اع  م���وظ���ف���ي 
الربنامج العديد من املحا�شرات وور�ش العمل 

والزيارات امليدانية.
يف  العليا  القيادات  جمل�ش  ان  بالذكر  اجلدير 
ويخت�ش   ،2014 العام  تاأ�ش�ش يف  دبي  �شرطة 
بر�شم ومناق�شة اخلطط ال�شرتاتيجية ل�شرطة 
دبي، مب�شتوياتها الثالثة )الطويلة واملتو�شطة 
وق�شرية الأمد(، بالإ�شافة اإىل اخلطط الفنية 
ب�شاأنها،  الالزمة  الإج���راءات  واتخاذ  الطارئة، 
وفق  للقوة  املالئمة  النظم  و���ش��ع  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
القابلة  وال��ري��ادي��ة،  امل�شتجدة  ال��ط��رق  اأح���دث 
الداخلية  ال����ظ����روف  خم��ت��ل��ف  م����ع  ل��ل��ت��ك��ي��ف 

واخلارجية.

مبادرة  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  اطلقت 
)نعمل لإ�شعادكم( بالتعاون مع مركز �شبيد 
لفح�ش و ت�شجيل املركبات و التي ا�شتهدفت 
عمالء املركز و متحورت حول خدمات ق�شم 
ا�شعاد املتعاملني باملوؤ�ش�شة و مبركز �شبيد و 
�شمن  من  لإ�شعادكم(  )نعمل  مبادرة  كانت 
ا�شعاد  املبادرات التي ن�شمها ق�شم  جمموعة 
وا�شحة  �شورة  املتعامل  لإعطاء  املتعاملني 
الكواي  را���ش��د  ا���ش��ار  .و  الق�شم  ع��ن خ��دم��ات 
موؤ�ش�شة  يف  امل�����ش��اري��ع  ت��ط��وي��ر  اإدارة  م��دي��ر 
م����ب����ادرة )نعمل  ب�����اأن  ال���ع���ام���ة  امل���وا����ش���الت 
جديدة  ط��رق  فيها  ا�شتخدمت   ) لإ�شعادكم 
للتوعية و ن�شر املعرفة عن طريق م�شابقات 
و ا�شئلة متنوعه ا�شتهدفت ال�شرح و التو�شيح 
للعمالء عن خدمات ا�شعاد املتعاملني يف كال 
اجل��ه��ت��ني مم���ا ت��رت��ب ع��ل��ي��ه ت��وظ��ي��ف قيمة 

و  باملوؤ�ش�شة  اخل��ا���ش��ة  املوؤ�ش�شية  القيم  م��ن 
التي تتبنى منهج الو�شوح يف  ال�شفافية  هي 

التعامالت مع العمالء و املعنني  .
املتعاملني  ا�شعاد  اأن  الكواي  را�شد  اأ�شاف  و 

للتعامل مع  والرئي�شية   املن�شة الوىل  تعد 
علينا  توجب  لأهميته حيث  نظرا  و  العميل 

ان نلقي ال�شوء عليه و التوعية بخدماته و
مدير  احلو�شني  ���ش��ارة  اإ���ش��ارت  جانبه  وم��ن 
املوؤ�ش�شة  يف  النقل  ت�شاريح  و  المتياز  اإدارة 
ان م�شاركة العمالء مبركز �شبيد و موظفي 
اجل��ه��ات الخ����رى امل��ت��واج��دة يف امل��رك��ز عن 
طريق الإجابة عن الأ�شئلة و مناق�شتهم  ، و 
هذا ما اأكد جناح املبادرة يف اإي�شال املعلومة و 

جذب العمالء  .
واعرب العمالء و املوظفني مبركز �شبيد عن 
�شعادتهم بهذه املبادرة من خالل امل�شاركة و 
النقا�ش مع من�شقي املبادرة و مت خالل هذه 
املبادرة توزيع الهدايا و اجلوائز للم�شاركني 
احلما�ش  و  ال�������ش���ع���ادة  م����ن  ج����و  خ���ل���ق  مم����ا 

باملركز.

قائد عام �صرطة راأ�ش اخليمة يكرم 
املتميزين مهنيا

•• راأ�ص اخليمة - الفجر:

كّرم �شعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد 
اهلل  عبد  العميد  بح�شور  اخل��ي��م��ة،  راأ����ش  �شرطة  ع��ام 
راأ���ش اخليمة  خمي�ش احلديدي نائب قائد عام �شرطة 
واملدراء العامون وعدد من كبار �شباط ال�شرطة، نخبة 
راأ�ش  ب�شرطة  املتميزة  ال�شرطية  والعنا�شر  الفرق  من 

اخليمة يف اأداء مهامها املوكلة اإليها بكفاءة واإخال�ش.
البحث  ال��ت��ك��رمي  ط��اق��م  اأم�����ش اىل من�شة  وق��د �شعد 
والتحري وال�شبط بق�شم التحريات واملباحث اجلنائية 
الذين متكنوا من ك�شف و�شبط جمموعة  من الق�شايا 
الذين  الفريق  بالتكرمي عنا�شر  واأي�شا حظى   ، املهمة 
الأمطار  ال�شري خ��الل هطول   بتنظيم  حركة  ق��ام��وا  
الغزيرة التي هطلت موؤخرا ، و متيز  اأداوؤهم  باملجازفة  

يف �شبيل اإنقاذ العالقني يف  الوديان  .
ومن جانب اآخر، كرم  قائد عام ال�شرطة، الرقيب عبد 
على  ال�شيطرة  م��ن  لتمكنه  وذل���ك   ، م���راد  حممد  اهلل 
مركبة تعطل مثبت �شرعتها على طريق ال�شيخ حممد 
اأو املمتلكات،  اأ���ش��رار ب���الأرواح  بن زاي��د دون ح��دوث اأي 

متمنياً له التوفيق وال�شداد يف خدمة افراد املجتمع.
م��ن منهجية التكرمي  ان��ط��الق��اً  ال��ت��ك��رمي،  وي��اأت��ي ه��ذا 
املنت�شبني  لتحفيز  راأ�ش اخليمة،  �شرطة  تعتمدها  التي 
يبذلونه  ملا  ال�شرطية،  امل��ج��الت  خمتلف  يف  املتميزين 
لروؤية  جت�شيداً  العمل،و  يف  واإخال�ش  وتفاٍن  جهٍد  من 
القيادة ال�شرطية يف ت�شجيع املتميزين نحو بذل املزيد 
من العطاء املثمر، يف حفظ الأمن والن�شباط وتعزيز 
بدوره  ي��وؤدي  ال��ذي  الأم��ر  الأمنية،  بامل�شئولية  ال�شعور 

تر�شيخ مفهوم الواجب الوطني لدى الكادر ال�شرطي.

موا�صالت عجمان تطلق مبادرة »نعمل ال�صعادكم« بالتعاون مع مركز �صبيد
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اأخبـار الإمـارات
يحمل ا�سم »م�سمار املعرفة«.. و الت�سجيل للم�ساركة مفت�ح حتى 15 اأبريل اجلاري

»خلكم ويانا« بحّلة جديدة عرب بث »اإذاعي تلفزيوين« م�صرتك رم�صان املقبل
•• ال�شارقة-الفجر:

برناجمها  اإط����الق  ع��ن  وال��ت��ل��ف��زي��ون  ل���الإذاع���ة  ال�����ش��ارق��ة  هيئة  ك�شفت 
الذي   - العام  ه��ذا  ياأتي  ج��دي��دة، حيث  بحلة  وي��ان��ا«  »خلكم  الرم�شاين 
جمهور  ليعانق  املعرفة«،  »م�شمار  ا�شم  حتت   - الثامنة  دورت��ه  ي�شادف 
امل�شتمعني وامل�شاهدين يف بث م�شرتك عرب اأثري اإذاعة ال�شارقة و�شا�شة 
قناة ال�شارقة، بعد اأن كان يبث طيلة الأعوام املا�شية عرب الأثري الإذاعي 
املبارك  رم�شان  �شهر  اأي���ام  خ��الل  يبث  ال��ذي  ال��ربن��ام��ج  ويجمع  فقط. 
نخبة من موظفي الهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية الذين يتناف�شون على 

الإعالمي  الدور  لإب��راز  واجتماعية،  ومعرفية  ثقافية  م�شابقات  �شعيد 
التابعني  املوظفني  لدى  والثقافية  الإبداعية  الكفاءات  عن  الك�شف  يف 

للهيئات والدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية يف الإمارة.
الدوائر  ال�شراكة مع خمتلف  تعزيز  الهيئة يف  روؤية  الربنامج  ويرتجم 
النخب  ا�شت�شافة  خ��الل  م��ن  ال�����ش��ارق��ة،  حلكومة  التابعة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
خمتلف  يف  واملعرفية  العلمية  وخرباتهم  طاقاتهم،  واإظ��ه��ار  الوظيفية 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لروؤية  حتقيقاً  امل�شابقة،  تطرحها  التي  احلقول 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�ش الأعلى حاكم اإمارة 

ال�شارقة، يف اإبراز التوجهات الثقافية لالإمارة.

»ياأتي  ال�شارقة:  اإذاع��ة  ال�شاوي، مدير  قالت عبري  امل�شابقة  وح��ول هذه 
هيئة  ح��ر���ش  اإط���ار  يف  ال��ت��وايل  على  الثامن  للعام  للم�شابقة  تنظيمنا 
الكوادر  ل���دى  التناف�شية  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وال��ت��ل��ف��زي��ون  ل���الإذاع���ة  ال�����ش��ارق��ة 
وتوجيه  ال�شارقة،  اإم��ارة  يف  احلكومية  القطاعات  الوظيفية يف خمتلف 
الإبداع  اأ�ش�ش  تبّني  و�شبه احلكومي نحو  القطاعني احلكومي  منت�شبي 
الأ�شئلة  من  متنوعة  باقة  على  ت�شتمل  التي  امل�شابقات  فهذه  والتمّيز، 
خمتلف  يف  كفاءاتهم  اإب���راز  يف  ت�شهم  والجتماعية  والثقافية  العلمية 
يف  مهماً  دوراً  تلعب  كما  والتحدي،  املناف�شة  روح  وغر�ش  التخ�ش�شات، 
»منذ  ال�شارقة:  اإذاع��ة  مدير  وتابعت  مهاراتهم«.   على  املجتمع  اإط��الع 

املحلي والعربي  امل�شاهد  ال�شارقة على تزويد  اإذاع��ة  انطالقتها حتر�ش 
مبواد اإعالمية هادفة تقدم له الكثري �شواء على �شعيد الثقافة اأو املعرفة 
والفنون، وبال �شك ت�شعى الإذاعة خالل ال�شهر الف�شيل اىل تلبية ذائقة 
املتابعني وامل�شتمعني، فامل�شابقة اأثبتت اأهميتها خالل ال�شنوات املا�شية ملا 
حظيت به من متابعة واقبال كبريين �شواء من امل�شاركني اأو امل�شاهدين 

الذين ي�شتفيدون مما تطرحه من معلومات قيمة«. 
ور�شدت الهيئة جوائز نقدية قّيمة للفائزين بامل�شابقة، حيث �شيحظى 
املت�شابق الفائز باملركز الأول بجائزة ت�شل قيمتها 60 درهم، فيما ينال 

املركز الثاين 30 األفاً، والثالث 20 األفاً. 

»ا�صت�صاري ال�صارقة« يطلع على جهود هيئة الوقاية وال�صالمة يف االإمارة
•• ال�شارقة-وام:

العامة  امل������راف������ق  جل���ن���ة  ب���ح���ث���ت 
يف امل��ج��ل�����ش ال���ش��ت�����ش��اري لإم�����ارة 
ال�����ش��ارق��ة خ���الل اج��ت��م��اع��ه��ا ام�ش 
مع رئي�ش هيئة الوقاية وال�شالمة 
ال�شارقة اجلهود املبذولة  اإمارة  يف 
اأف�شل اخلدمات وتطبيق  لتقدمي 
وال�شالمة  الوقاية  معايري  اأرق���ى 
ورفع م�شتوى الوعي وتنمية ثقافة 
الأف����راد واملن�شاآت يف  ب��ني  ال��وق��اي��ة 

قطاعات املجتمع كافة.
وي��اأت��ي الج��ت��م��اع - ال���ذي عقد يف 
اإط����ار حت�شري  ال��ه��ي��ئ��ة - يف  م��ق��ر 
مناق�شة  لإع�����داد حم����اور  ال��ل��ج��ن��ة 
وال�شالمة  ال��وق��اي��ة  هيئة  �شيا�شة 
املجل�ش  جل���ل�������ش���ة  ا������ش�����ت�����ع�����دادا 
من   /  15  / املقبلة  ال���ش��ت�����ش��اري 

ال�شت�شاري وال�شتماع اإىل خمتلف 
وح�شور  وع�شواته  اأع�شائه  اآراء 
ملناق�شة  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ع��ام��ة  اجل��ل�����ش��ة 
تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  خمتلف 
عمليات  يف  ي�����ش��ب  مب����ا  ال���ه���ي���ئ���ة 
احل�شري  وال��ت��ط��وي��ر  التخطيط 
اأع��ل��ى معدلت  م��ن خ��الل حتقيق 
للقاطنني  ال����ع����ام����ة  ال�������ش���الم���ة 
كل  وتوفري  الإم���ارة  يف  والعاملني 
�شبل احلماية للمن�شاآت واملمتلكات 

.
من جهته اأكد عبداهلل مطر خليفة 
الكتبي اأن هذا اللقاء ياأتي لت�شافر 
روؤية  لرتجمة  امل�شرتكة  اجل��ه��ود 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
يف  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ش 
خدمة  اأج��ل  من  اجلميع  م�شاركة 

دور الن��ع��ق��اد ال��ع��ادي ال��راب��ع من 
الف�شل الت�شريعي التا�شع .

املرافق  اأع�����ش��اء جل��ن��ة  ���ش��م وف���د 
خليفة  م���ط���ر  ع����ب����داهلل  ال���ع���ام���ة 
والدكتور  اللجنة  رئي�ش  الكتبي 
دمل����وج وخليفة  ب���ن  ع��ب��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة 
حميد متيم الكتبي واأحمد عبداهلل 
�شعيد  م��ع�����ش��د  و���ش��ع��ي��د  اجل������راح 
ب��ن ه��وي��دن وم��ن الأم��ان��ة العامة 
اأمينة  احل��م��ادي  ه���دى  للمجل�ش 
 .. اإعالمي  ال�شيوي  واإ�شالم  ال�شر 
من  ع��دد  الهيئة  م��ن  ح�شر  فيما 

مدراء الدارات وروؤ�شاء الأق�شام .
وق����ال ال�����ش��ي��خ امل��ه��ن��د���ش خ��ال��د بن 
هيئة  رئ���ي�������ش  ال���ق���ا����ش���م���ي  ����ش���ق���ر 
الهيئة  اإن  ال�����ش��الم��ة  و  ال���وق���اي���ة 
 2015 ع�����ام  اأع���م���ال���ه���ا  ب���ا����ش���رت 
املجل�ش  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  وت���رح���ب 

اأف�شل  وت���ق���دمي  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة 
على  واملقيم  للمواطن  اخل��دم��ات 
م�شيدا   .. ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة  اأر�����ش 
وال�شالمة  ال��وق��اي��ة  هيئة  بجهود 
اأعمالها  اآليات  للعمل على تطوير 
واأرقاها  ال��ن��ظ��م  اأف�����ش��ل  وت��ط��ب��ي��ق 
وت��ن�����ش��ي��ق خم��ت��ل��ف اجل����ه����ود مبا 
ي�شب يف تنمية براجمها واأعمالها 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ال���������ش����الم����ة ال����ع����ام����ة 

للمجتمع.
والأق�شام  الإدارات  م����دراء  وق���دم 
طبيعة  ح�����ول  خم��ت��ل��ف��ة  ����ش���روح���ا 
وال�شالمة  ال��وق��اي��ة  هيئة  اأع��م��ال 
التوا�شل  يف  وج��ه��وده��ا  واأدواره�����ا 
املجتمعي وما تبذله من معطيات 
لتحقيق اأهدافها الواردة يف مر�شوم 
واإزالة  تقليل  يف  ل�شيما  اإن�شائها 
الآثار ال�شلبية اأو ال�شارة التي قد 

تنجم عن احلوادث يف املباين وفق 
ال�شوابط املعتمدة.

بعدها طرح اأع�شاء اللجنة العديد 
وال�شتف�شارات  امل��و���ش��وع��ات  م��ن 

وق�����دم رئ��ي�����ش ال��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ان��ا عن 
واآليات  امل��ن��ف��ذة  الأع���م���ال  خمتلف 
العمل املبتكرة ل�شمان �شري العمل 
امل��ر���ش��وم��ة وتنفيذ  وف���ق اخل��ط��ط 

الهيئة  وج�����ه�����ود  اأع�����م�����ال  ح������ول 
والتوا�شل  التوعية  تنمية  و�شبل 
م��ع الأه����ايل واحل���د م��ن املخاطر 

املحتملة .

العالقة  ذات  ال���ت���وع���ي���ة  ب����رام����ج 
وال�شحة  وال�����ش��الم��ة  ب��ال��وق��اي��ة 
يف  امل�شتقبلية  واخل���ط���ط  امل��ه��ن��ي��ة 

حتقيق تلك الأهداف .

اإلزام  مكاتب اال�صتقدام  مبد فرتة �صمان العامل امل�صاعد لعامني
•• اأبوظبي-وام:

الب�شرية  امل���������وارد  وزارة  ب�������داأت 
وال���ت���وط���ني يف ت��ط��ب��ي��ق اإج������راءات 
“مكاتب  مبوجبها  ت��ل��زم  ج��دي��دة 
�شمان  ف����رتة  مب���د  ال�شتقدام” 
وفقا  عامني  مل��دة  امل�شاعد  العامل 
ت��ن��ف��ي��ذا لقرار  ل�����ش��واب��ط حم����ددة 
ب�شاأن  ال����وزراء  ع��ن جمل�ش  ���ش��ادر 
عمال  لقانون  التنفيذية  الالئحة 
اخلدمة امل�شاعدة التي دخلت حيز 

التنفيذ موؤخرا.
واأك�����د خ��ل��ي��ل خ����وري وك��ي��ل وزارة 
املوارد الب�شرية والتوطني امل�شاعد 
ل�����ش��وؤون ال��ع��م��ال��ة امل�����ش��اع��دة الزام 
بالتو�شط  ل��ه��ا  امل��رخ�����ش  امل��ك��ات��ب 
ل���ش��ت��ق��دام ال��ع��م��ال��ة امل�����ش��اع��دة اأو 
�شواء كانت مراكز  ت�شغيلها موؤقتا 
املكاتب  اأو  “تدبري”  اخل����دم����ة 
ال���ت���ي ل حت��م��ل عالمة  الأخ������رى 
تكاليف  ك���ام���ل  ب�����رد  “تدبري” 
ل�شاحب  منها  ج��زء  اأو  ال�شتقدام 
العمل وفقا للمدة الزمنية املتبقية 

من عقد العمل.
و اأو�شح خوري اأن رد كامل تكاليف 
ال����ش���ت���ق���دام ل�����ش��اح��ب ال��ع��م��ل اأو 
ت���وف���ري ع���ام���ل اخ����ر وف���ق���ا لرغبة 
الخ����ري ي��ك��ون يف ح����ال وق����وع اأي 
الأ�شهر  ح����الت خ���الل  اأرب�����ع  م���ن 
و/هي  ال��ع��ق��د  م��ن  الأوىل  ال�����ش��ت��ة 
هذه  ت�شمل  حيث  التجربة/  فرتة 
احل����الت ف�����ش��خ ال��ع��ق��د م��ن طرف 
العامل دون �شبب م�شروع اأووتركه 

الذي  والتوطني والقطاع اخلا�ش 
ي��دي��ر ه��ذه امل��راك��ز ب��ك��وادر وطنية 

وحتت ا�شراف الوزارة.
مركزا   32 اأن  خ������وري  واأع����ل����ن 
حاليا  ت��ق��دم  “تدبري”  ل��ل��خ��دم��ة 
خ���دم���ات ال��ع��م��ال��ة امل�����ش��اع��دة على 
مع  �شيتم  فيما  ال��دول��ة  م�شتوى 
ن��ه��اي��ة ال��ع��ام اجل����اري اف��ت��ت��اح 32 
م���رك���زا اخ����ر يف خم��ت��ل��ف ام�����ارات 
مناطق  ع���ل���ى  م�����وزع�����ة  ال�����دول�����ة 

جغرافية عدة.
وق���ال اإن ال����وزارة وب��ال�����ش��راك��ة مع 
القطاع اخلا�ش جنحت يف حتديد 
ا�شتقدام  ل��ت��ك��ل��ف��ة  ع��ل��ي��ا  ���ش��ق��وف 
وذلك  امل�شاعدة  العمالة  وت�شغيل 
م��ن خ��الل ال��ب��اق��ات ال��ت��ي تقدمها 
“ والتي  “تدبري  م��راك��ز اخل��دم��ة 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن 
ن�شعى  الذين  املتعاملني  وتطلعات 
ا���ش��ع��اده��م ع��رب تقدمي  دوم���ا نحو 

خدمات متميزة لهم.
وتقدم املراكز خدماتها من خالل 
اأربع باقات ب�شقوف �شعرية حمددة 
لكل باقة حيث توفر الباقة الوىل 
خدمة  التقليدية/  /ال��ب��اق��ة  وه��ي 
خارج  من  م�شاعد  عامل  ا�شتقدام 
العمل  �شاحب  لدى  يقيم  الدولة 
ومدتها  ال���ت���ع���اق���د  ف�����رتة  خ�����الل 
عامان ، بينما توفر الباقة الثانية 
وهي الباقة املوؤقتة العامل امل�شاعد 
اخلدمة”  م���رك���ز  ع���ل���ى  امل�����ش��ج��ل 
ل  تعاقدية  لفرتة  تدبري” للعمل 
ي�شمح فيها بانتقال العامل كعامل 

للعمل.
واأو�شح اأن اإعفاء مكاتب ال�شتقدام 
اذا  العمل  ل�شاحب  املبالغ  رد  م��ن 
ك��ان الأخ���ري ه��و م��ن ح��دد العامل 
الذي يرغب با�شتقدامه اأو ت�شغيله 
منفذا  املعني  املكتب  وك��ان  بالأ�شم 
هذا  يف  ال���ع���م���ل  ����ش���اح���ب  لرادة 

الختيار.
وقال وكيل الوزارة امل�شاعد ل�شوؤون 
الج����راءات  اإن  امل�����ش��اع��دة  العمالة 
اجل��دي��دة ت��اأت��ي يف اط���ار منظومة 
وال�شوابط  املعايري  من  متكاملة 
مكاتب  ع���م���ل  ل�����ش��ب��ط  ال���رام���ي���ة 
تقدم  ان  ي�شمن  مب��ا  ال���ش��ت��ق��دام 
اخلدمات املتميزة للمتعاملني مبا 
اي��ة ممار�شات  احل��د من  ي�شهم يف 
العمل  عالقة  يف  تطراأ  قد  �شلبية 
احلاق  يف  وتت�شبب  ط��رف��ي��ه��ا  ب��ني 
�شيما  ل  العمل  باأ�شحاب  ال�شرار 
امل�شاعد  ال��ع��ام��ل  ب��رتك  يتعلق  م��ا 

للعمل.

مقبول  ���ش��ب��ب  دون  م����ن  ل��ل��ع��م��ل 
للعامل  ال�شحية  اللياقة  اأوع����دم 
وك��ذل��ك ع���دم ق��درت��ه ع��ل��ى القيام 
املطلوب  ب��ال�����ش��ك��ل  ع��م��ل��ه  مب���ه���ام 

واملتفق عليه.
مبالغ  م�����ن  ج������زء  رد  اإن  وق�������ال 
حالة  يف  يكون  ال�شتقدام  تكاليف 
وق��وع حالتني خالل فرتة ما بعد 
التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد 
ال�����ذي ت��ب��ل��غ م���دت���ه ع���ام���ني حيث 
ت�شمل احلالتان قيام العامل بف�شخ 
ال��ع��ق��د ب��ع��د ف���رتة ال��ت��ج��رب��ة بدون 
ق��ي��ام��ه برتك  او  م�������ش���روع  ���ش��ب��ب 
بدون  التجربة  ف��رتة  بعد  العمل 
هذه  احت�شاب  ويتم  مقبول  �شبب 
من  املتبقية  ل��ل��م��دة  وف��ق��ا  امل��ب��ال��غ 
العقد بال�شهر من اجمايل تكلفة 

ال�شتقدام.
مثال على ذلك : قيام اأحد اأ�شحاب 
درهم  الف   15 مبلغ  بدفع  العمل 
لحد املكاتب نظري ا�شتقدام عامل 
العامل  ه����ذا  ق����ام  ح��ي��ث  م�����ش��اع��د 
بعد  العمل  ت��رك  اأو  العقد  بف�شخ 
التي  التعاقد  مدة  من  �شهرا   15
، فاإن ل�شاحب العمل  تبلغ عامني 
5 الف  ب����اإ�����ش����رتداد م��ب��ل��غ  احل����ق 
و625 درهما عن ال�شهر الت�شعة 

املتبقية من العقد.
مكاتب  ال�����زام  اإىل  خ����وري  وا����ش���ار 
امل��ب��ال��غ ل�شاحب  ب���رد  ال���ش��ت��ق��دام 
العمل خالل فرتة ل جتاوز �شهرا 
من تاريخ ارجاع العامل اىل مكتب 
او الب����الغ ع��ن تركه  ال���ش��ت��ق��دام 

واأك�������د اأه���م���ي���ة ه�����ذه الج��������راءات 
انطالقا من كونها حتفظ احلقوق 
املالية لأ�شحاب العمل طوال فرتة 
عقد العمل الذي يح�شل مبوجبه 
الدولة  الق���ام���ة يف  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ل 
ب��ع��د ان كانت  مل���دة ع��ام��ني وذل����ك 
مكاتب ال�شتقدام توفر ال�شمانات 
اأ�شهر  ثالثة  ملدة  العمل  ل�شحاب 
خالل فرتة ما قبل �شدور القانون 
ب�����ش��اأن ع��م��ال اخلدمة  الحت������ادي 
امل�شاعدة الذي مدد فرتة ال�شمان 
متددها  اأن  ق���ب���ل  ا����ش���ه���ر  ل�����ش��ت��ة 
للقانون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال���الئ���ح���ة 
لت�شل اىل عامني وهو ما ي�شمن 
املالية  ح��ق��وق��ه  ال��ع��م��ل  ل�����ش��اح��ب 
ال�شوابط  و  ل�����الج�����راءات  وف���ق���ا 

واملعايري امل�شار اليها.
ت��ط��ب��ي��ق الج�������راءات  وا�����ش����اف ان 
بالتوازي مع حزمة  ياأتي  املذكورة 
ن�����ش��ت عليها  ال���ت���ي  امل��ع��اي��ري  م���ن 
ال��الئ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال���ت���ي من 
امل�شاعدة  ال��ع��م��ال��ة  ت��وف��ري  ���ش��اأن��ه��ا 
امل����درب����ة وامل����وؤه����ل����ة ل ���ش��ي��م��ا من 
احلالية  ال�شتقدام  مكاتب  خ��الل 
“تدبري”  ال��ت��ي ل حت��م��ل ع��الم��ة 
تعدل  مل  من  اغ��الق  �شيتم  والتي 
وال�شوابط  يتوافق  مبا  او�شاعها 
ا�شا�شها  على  يتم  التي  وال�شروط 
ترخي�ش مراكز اخلدمة “تدبري” 
تلبي  متميزة  خ��دم��ات  تقدم  التي 
اأ�شحاب  وم��ت��ط��ل��ب��ات  اح��ت��ي��اج��ات 
�شراكة  مب��وج��ب  وال����ش���ر  ال��ع��م��ل 
الب�شرية  امل�����������وارد  وزارة  ب�����ني 

والذي  �شتور”  و”اأبل  “جوجل” 
ي�����وف�����ر ح�����زم�����ة م������ن اخل�����دم�����ات 
التي  وامل���ع���ل���وم���ات���ي���ة  الج����رائ����ي����ة 
ت��خ��ت�����ش��ر ال����وق����ت واجل����ه����د على 

املتعاملني.
الب�شرية  امل�������وارد  وزارة  وك���ان���ت 
اأط���ل���ق���ت ق���ب���ل فرتة  وال����ت����وط����ني 
وذلك  “تدبري”  ال��ذك��ي  التطبيق 
ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  اط����ار  يف 
ل��ل��وزارة وم��ب��ادرات��ه��ا ال��رام��ي��ة اىل 
التطبيقات  ا���ش��ت��خ��دام��ات  ت��ع��زي��ز 
الذكية يف جمال تقدمي اخلدمات 
املعامالت  واإجن���از  وي�شر  ب�شهولة 
اي مكان  وم��ن  ال�شاعة  م��دار  على 
ي��ت��واف��ق وت��وج��ه��ات احلكومة  مب��ا 

الذكية.
“ تدبري”  الذكي  التطبيق  ويتيح 
قائمة  على  الط���الع  مل�شتخدميه 
من  “تدبري”  اخل����دم����ة  م����راك����ز 

�شاحب  كفالة  على  مقيم  م�شاعد 
العمل.

الباقة  وهي  الثالثة  الباقة  وتوفر 
التجريبية العامل امل�شاعد امل�شجل 
تعاقدية  للعمل لفرتة  املركز  على 
بعدها  ي�شمح  ا���ش��ه��ر  �شتة  م��دت��ه��ا 
ب��ان��ت��ق��ال��ه ك��ع��ام��ل م�����ش��اع��د مقيم 
يف  العمل  �شاحب  مبلف  وم�شجل 
املعنية يف  الط��راف  حالة موافقة 
ح��ني ت��وف��ر ال��ب��اق��ة ال��راب��ع��ة وهي 
امل�شاعد  ال���ع���ام���ل  امل���رن���ة  ال���ب���اق���ة 
امل�������ش���ج���ل ع���ل���ى م����رك����ز اخل���دم���ة 
او  ال�شاعة  “تدبري” للعمل بنظام 

اليوم او ال�شبوع او ال�شهر.. اإلخ.
الب�شرية  امل��وارد  وزارة  وكيل  ودع��ا 
والتوطني امل�شاعد ل�شوؤون العمالة 
ال�شتفادة  املتعاملني اىل  امل�شاعدة 
يوفرها تطبيق  التي  املميزات  من 
متجري  يف  ال����ذك����ي  “تدبري” 

حيث اأ�شم املركز وموقعه اجلغرايف 
وو�شائل الت�شال به واأوقات العمل 
العمالة  ع���ن  وال��ب��ح��ث  ال��ر���ش��م��ي��ة 
املراكز  ل���دى  امل��ت��واف��رة  امل�����ش��اع��دة 
على  والط���الع  جلن�شياتهم  وفقا 
�شريهم الذاتية ومهاراتهم املهنية 
وخ���ربات���ه���م ال��ع��م��ل��ي��ة ف�����ش��ال عن 
تقدمي طلبات للتعاقد مع العمالة 
امل�������ش���اع���دة وك���ذل���ك ط��ل��ب اج����راء 
املقابلة مع العامل امل�شاعد يف مقر 
مركز اخلدمة اىل جانب الطالع 
التوعية  م���واد  م��ن  ع��دد  م�شاهدة 

وغريهما من اخلدمات.
خ�شائ�ش  ال���ت���ط���ب���ي���ق  وي�����وف�����ر 
ومميزات عدة منها تلقي التنبيهات 
املتعلقة  ال�شتف�شارات  على  وال��رد 
بها  املعمول  واللوائح  ب��الإج��راءات 
يف مراكز اخلدمة “تدبري” وذلك 

من خالل املحادثة الكتابية.

املدير التنفيذي لقطاع الدعم املوؤ�ص�صي واالت�صال يف حماكم دبي يكرم املوردين املتميزين يف حماكم دبي لعام 2018
•• دبي-الفجر:

املوؤ�ش�شي  ال��دع��م  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  اأه��ل��ي  الرحيم  عبد  ال�شيد  ك��رم 
املوارد  اإدارة  الواحد كلداري مدير  دبي بح�شور عبد  والت�شال يف حماكم 
الب�شرية، املوردين املتميزين يف حماكم دبي لعام 2018 والذي بلغ عددهم 
20مورد، وذلك من منطلق حر�ش واهتمام حماكم دبي واإميانها الرا�شخ 
باأهمية املوردين وجمهودهم، وتقديراً لأدائهم املتميز وتعاونهم يف تقدمي 
منتجات وخدمات متميزة وفق موا�شفات ذات جودة عالية حتقق متطلبات 
�شعادة  وحتقق  املوؤ�ش�شي،  بالعمل  الرتقاء  يف  وت�شاهم  الدائرة،  واحتياجات 
املوظفني  ل��ت��ك��رمي  اإ���ش��اف��ة  وم��ب��ت��ك��رة،  م��ت��ط��ورة  لأن��ظ��م��ة  وف��ق��ا  املتعاملني 

املتميزين يف ق�شم امل�شرتيات واملخازن .
حيث تقدم عبد الرحيم اأهلي بال�شكر للجهود التي قدمها املوردون، م�شرياً 
اأنهم جزءاً ل يتجزاأ من اأ�شباب النجاح ال�شرتاتيجي؛ وذلك ملا مت حتقيقه 
من تعاون متميز يف تلبية احتياجات حماكم دبي، وت�شافر اجلهود امل�شرتكة 

لتحقيق اأهداف وغايات حماكم دبي ال�شرتاتيجية يف الو�شول اإىل »حماكم 
رائدة متميزة عاملياً«.

واملخازن  امل�شرتيات  ق�شم  رئي�ش  الفال�شي  كنيد  بن  فاطمة  اأ���ش��ارت  حيث 
التي  املنتجات  اأه��م  على  للتطلع  املوردين كبرية  اأن جهود  دب��ي،  يف حماكم 
يقدمونها والقيمة امل�شافة التي يقدمها املورد، وطبيعة الأن�شطة املقدمة، 
ومتطلبات الدائرة لعام 2019 من حيث  اللتزام مبعايري التقييم ومنها 
ا�شافة   ، الذكية  والأنظمة  للبيئة،  ال�شديقة  املواد  وا�شتخدام  املنتج،  جودة 

جلهودهم املبذولة لتطوير اجراءات العمل.
ومت تكرمي املوردين املتميزين بناًء على نتائج »ا�شتبيان تقييم املوردين« تبعا 
املنتج،  موا�شفات  مطابقة  ومدى  التوريد،  ب�شروط  اللتزام  مدى  ملعايري 
عام  خ��الل  الأ�شا�شية  املعايري  من  وغريها  التوريد  مب��دة  الل��ت��زام  وم��دى 
2018 حيث حاز على املركز الأول المارات للمزادات، وح�شل على املركز 
املتحد لو�شاطة  الثالث كان لن�شيب اخلليج  الثاين زاجل للطرود، واملركز 

التاأمني، واأخرياً املركز اخلام�ش ل� اأرامك�ش            

»كهرباء دبي« تبني اأول حمطة افرتا�صية للطاقة يف املنطقة  
•• دبي-وام:

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن 
�شراكتها مع �شركة »اإنبال« الكندية 
حمطة  اأول  ل��ب��ن��اء   Enbala
افرتا�شية للطاقة يف املنطقة وهي 
عبارة عن �شبكة ذكية ت�شم وحدات 
موزعة �شغرية ومتو�شطة احلجم 
اأنظمة  ت�����ش��م��ل  ال���ط���اق���ة  لإن����ت����اج 
الكهرو�شوئية  ال�شم�شية  الطاقة 
بالبطاريات  ال��ت��خ��زي��ن  واأن���ظ���م���ة 
والأحمال املرنة بهدف زيادة حجم 
امل����وزع����ة �شمن  ال���ط���اق���ة  م�������ش���ادر 
�شبكة الكهرباء وحتقيق ال�شتفادة 
توفري  خ��الل  م��ن  منها  الق�شوى 
خدمات ال�شبكة مبا يف ذلك تقليل 
ال�شتهالك  ذروة  وق���ت  الأح���م���ال 
على  للحفاظ  ال��رتدد  يف  والتحكم 
وموازنة  ال��ت��ي��ار  وث��ب��ات  ا���ش��ت��ق��رار 

الطاقة وغريها.
والتي  التجريبية  املحطة  �شتعمل 
ت��اأت��ي يف اإط���ار ال��ت��ع��اون ب��ني مركز 
لهيئة  التابع  والتطوير  البحوث 
جممع  يف  دب������ي  وم����ي����اه  ك���ه���رب���اء 
حممد بن را�شد اآل مكتوم للطاقة 
مبثابة  »اإن��ب��ال«  و�شركة  ال�شم�شية 
م�شادر  م��ن  ع��دد  لتجميع  من�شة 
حتديدها  مت  التي  املوزعة  الطاقة 
لو  ك��م��ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل�����ش��ادر  واإدارة 
تقليدية  ط����اق����ة  حم���ط���ة  ك����ان����ت 
وتعتمد  بال�شبكة  مت�شلة  واح���دة 

نعمل  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  حتقيق  على 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل جلعل 
الأذك��ى والأ�شعد عاملياً  املدينة  دبي 
الإم����ارات  م��ئ��وي��ة  اأه����داف  وتنفيذ 
 2021 الإم��ارات  وروؤي��ة   2071
وخطة دبي 2021 باأن تكون دبي 
مدينة ذكية وم�شتدامة وان�شجاماً 
مع روؤية الهيئة يف اأن تكون موؤ�ش�شة 
ومبتكرة  م�شتدامة  عاملية  رائ���دة 
م�شتقبل  مالمح  ر�شم  اإىل  ن�شعى 
واإقليمياً  حم��ل��ي��اً  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
الثورة  مواكبة  خ��الل  م��ن  وع��امل��ي��اً 
ال�شناعية الرابعة وتبني التقنيات 
ل�شت�شراف  امل��ب��ت��ك��رة  الإح���الل���ي���ة 
وت�شمح  الطاقة  م�شتقبل  و�شناعة 

الذكاء  على  املتطورة  التقنية  هذه 
بالتكامل  ي�شمح  مبا  ال�شطناعي 
املختلفة  ال���ط���اق���ة  م�������ش���ادر  ب����ني 
الذكية.  ال���ه���ي���ئ���ة  ���ش��ب��ك��ة  ���ش��م��ن 
الطاير  �شعيد حممد  �شعادة  وق��ال 
التنفيذي  الرئي�ش  املنتدب  الع�شو 

املحطة الفرتا�شية بزيادة اإمكانات 
املتجددة مبا يدعم  الطاقة  تكامل 
ا�شرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 
اإنتاج  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي   2050
%75 من اإجمايل الطاقة يف دبي 

من م�شادر الطاقة النظيفة.
م�����ن ج���ه���ت���ه ق������ال ت���ري���ن���ت ب������اورز 
ال��رئ��ي�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الأع��م��ال يف 
متحم�شون  نحن  »اإن��ب��ال«  ل�شركة 
للغاية لهذا امل�شروع الذي �شي�شهم 
م�شادر  اإدارة  م��ف��ه��وم  ت��غ��ي��ري  يف 
نكون  اأن  وي�شرفنا  املوزعة  الطاقة 
جزءاً من هذه املبادرة الرائدة التي 
الطاقة  ا�شتدامة  مبفهوم  �شتنتقل 
اإىل م�شتويات جديدة حيث يراقب 
ال���ع���امل ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م���ب���ادرات 
الطاقة النظيفة التي تنفذها هيئة 

كهرباء ومياه دبي.
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اأخبـار الإمـارات
منطاد حاكم ال�صارقة يحلق يف �صماء اال�صكندرية

•• اال�شكندرية-وام:

�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  منطاد  حلق 
ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����ش الأع���ل���ى حاكم 
ال�شارقة يف �شماء مدينة ال�شكندرية يف اإطار م�شاركته 

مبهرجان م�شر الدويل للمناطيد.
حمافظ  قن�شوة  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأك���د  و 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  منطاد  انطالق  اأن  ال�شكندرية 
ال�����ش��ارق��ة يف م�����ش��ر م���ن م��ك��ت��ب��ة الإ���ش��ك��ن��دري��ة يعترب 
ت��روي��ج��ا ���ش��ي��اح��ي��اً رف��ي��ع امل�����ش��ت��وى جل��م��ه��وري��ة م�شر 

وجهة  باإعتبارها  خا�شة  وال�شكندرية  عامًة  العربية 
ملدن  ال�شياحة  وعا�شمة  ثفافية  �شياحية  ح�شارية 
املهرجان  اأن  اإىل  م�شريا   .. املتو�شط  الأبي�ش  البحر 
ال�شعبني  الذي يجمع بني  الرتابط  يعك�ش مدى قوة 
امل�شري والإماراتى ال�شقيقني الذي تربطهما عالقة 

اخوية عميقة .
ب��دي��وان حمافظة  ا�شتقباله مبكتبه  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
�شاحب  ملنطاد  والداري  الفني  لفريق  ال�شكندرية 
ال�شمو حاكم ال�شارقة برئا�شة �شعادة الدكتور اأحمد اآل 
والتطوير  العربي لال�شتثمار  �شويدان رئي�ش الحتاد 

ال��ع��ق��اري ب��ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة رئ��ي�����ش اجلولة 
العربية ملنطاد �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة والكابنت 
المارات  منطاد  رئي�ش  املن�شورى  العزيز  طيارعبد 
�شربى  حممد  واملهند�ش  �شالح  حم�شن  وامل�شت�شار 
رئي�ش جمل�ش اإدارة جمعية رجال اأعمال الإ�شكندرية .

واأ�شاف حمافظ ال�شكندرية اإن م�شر قيادة وحكومة 
الإمارات  دول��ة  لقيادة  املتوا�شل  ب��ال��دور  تعتز  و�شعباً 
العربية املتحدة فى جمالت التنمية وال�شتثمار على 
رقي  لتعزيز  الهادفة  و  املجالت  �شتى  يف  م�شر  اأر���ش 

وازدهار م�شر على جميع ال�شعدة .

اإمام م�صجد النور يف كراي�صت�صري�ش بنيوزيلندا يزور ال�صوؤون االإ�صالمية

تخ�س�س فريق عمل مك�نًا من 170 اإعالميًا وفنيًا

»ال�صارقة لالإذاعة والتلفزيون« تنقل مرا�صم افتتاح طريق خورفكان وم�صاريع املدينة اجلديدة يف بث مبا�صر وموحد 

•• اأبوظبي-الفجر:

ا���ش��ت��ق��ب��ل ال���دك���ت���ور حم��م��د مطر 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش  ال��ك��ع��ب��ي 
ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف 
ال�شيخ  اأبوظبي ف�شيلة  مبكتبه يف 
اإمام م�شجد النور يف  جمال فودة، 
وقد  ب��ن��ي��وزي��ل��ن��دا  كراي�شت�شري�ش 
بال�شيف  الكعبي  ال��دك��ت��ور  رح���ب 
الت�شامح  ثقافة  وم��ع��ززا  موا�شيا 
ب����دي����ال ع�����ن خ����ط����اب ال���ك���راه���ي���ة 
قال  وق��د  والإره�����اب،  والعن�شرية 
ذلك  ع�شية  يف   : الكعبي  ال��دك��ت��ور 
اليوم الذي ح�شدت الكراهية فيه 
ا�شتنكرت  امل�شلني  من   50 اأرواح 

ال��وزراء حاكم دبي،  رئي�ش جمل�ش 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
اأبو  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  اآل  ب��ن زاي���د 
ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة، و اإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو 

اأع�شاء القيادة الر�شيدة.
وق����د اأب������دى ال�����ش��ي��خ ج���م���ال ف���ودة 
ت����اأي����ي����ده وان�������ش���راح���ه مل����ا ج�����اء يف 
ه��ذا ال��ب��ي��ان م��ن خ��ط��اب اإ�شالمي 
كل  عليه  يطلع  اأن  يجب  معا�شر 
القادة الدينيني يف العامل لتغليب 
لغة الت�شامح والتعاي�ش احل�شاري 
وقال:  كافة  ال�شعوب  مكونات  بني 
ن�����ش��ك��ر م����واق����ف دول������ة الإم��������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة احل��ري�����ش��ة على 

تلك  وي���الت  الإن�����ش��ان��ي��ة  لتجنيب 
}طه،  والأحقاد  وال�شقاء  املفردات 

ما اأنزلنا عليك القراآن لت�شقى{
نبي  ���ش��ف��ات  اأب����رز  الت�شامح  ف��ك��ان 
الإ����ش���الم حم��م��د ���ش��ل��ى اهلل عليه 
الإم���ارات  دول��ة  تقوم  ول��ذا  و�شلم، 
ظ����ل هذه  امل���ت���ح���دة يف  ال���ع���رب���ي���ة 
الأو�شاع الدولية املتاأزمة بتاأ�شي�ش 
التعاي�ش  يف  ج���دي���دة  ع��امل��ي��ة  ل��غ��ة 
الأجنا�ش  واح����ت����واء  احل�������ش���اري، 
والثقافات واحل�شارات على ب�شاط 
الت�شامح، فاأكر من مئتي جن�شية 
يف  بديعاً  اجتماعياً  ن�شيجاً  ت�شكل 
التطور  ملعطيات  واإث���رائ���ه  تنوعه 
يف  ال�شمولية  النه�شة  وم��ن��ج��زات 

العملية  ه�����ذه  ر����ش���م���ي���ا  ال�����دول�����ة 
اأ�شدرت  كما  ال��ن��ك��راء،  الإره��اب��ي��ة 
الهيئة بيانا موجها لعقالء العامل 
تتمكن  : مل  ف��ي��ه  ج���اء  وح��ك��م��ائ��ه 
اإح�شاء  م��ن  الآن  ح��ت��ى  الب�شرية 
ماآ�شيها على مر التاريخ من جراء 
والعن�شرية  ال��ك��راه��ي��ة  م���ف���ردات 
والإره����اب،  وال��ت��ط��رف  والتع�شب 
ولن ت�شتطيع رغم ع�شور التنوير 

وتقارب احل�شارات.
ال�شماوية  ال���ر����ش���الت  ت��ك��ن  ومل 
رحمة  ر�شالة  اإل  الإ�شالم  وخا�شة 
بالإن�شانية وبيئة تعاي�ش وت�شامح، 
رئي�شة  مبادئ  الكرمي  القراآن  ويف 
وب���������ارزة ح��م��ل��ت��ه��ا اآي��������ات ع���دي���دة 

التجان�ش  ك���ان ه���ذا  ال���دول���ة، وم���ا 
املجتمع  م��ك��ون��ات  ب���ني  وال��ت��ن��اغ��م 
اإل  الإماراتي ليعطي هذه النتائج 
ب��ت�����ش��ري��ع ق���ومي )جت����رمي خطاب 
�شهرت  �شليم  و�شلوك  ال��ك��راه��ي��ة( 
على تاأ�شيله قيادة حكيمة، ابتداأت 
ب��ت��ل��ك ال��ب�����ش��رية ال��ع��م��ي��ق��ة لدى 
بن  زاي���د  ال�شيخ  امل��وؤ���ش�����ش  ال��ق��ائ��د 
�شلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه 
– ثم ا�شتمرت وازدهرت واأثرت يف 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ي��ادة  ظ��ل 
رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
– و�شاحب  ال��دول��ة - حفظه اهلل 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 

•• ال�شارقة-الفجر:

لالإذاعة  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  ك�شفت 
والتلفزيون عن خطتها الإعالمية 
م�شروع  اف��ت��ت��اح  م��را���ش��م  لتغطية 
ط���ري���ق خ���ورف���ك���ان اجل���دي���د يوم 
اأبريل(، حيث  املقبل )13  ال�شبت 
جميعها،  الهيئة  قنوات  اأن  اأعلنت 
وال�شرقية  ال�������ش���ارق���ة  ت��ل��ف��زي��ون 
م��ن ك��ل��ب��اء وال��و���ش��ط��ى م��ن الذيد 
احلدث  �شتنقل  ال�����ش��ارق��ة  واإذاع����ة 
يف بث موحد ومبا�شر وي�شارك يف 
التغطية 170 اإعالمياً وفنياً من 

الهيئة.
وي�����ب�����داأ ب����ث احل������دث م����ن حلظة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��وك��ب  ان���ط���الق 
ال�������ش���ي���خ ال����دك����ت����ور ����ش���ل���ط���ان بن 
املجل�ش  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
ال�شارقة من مدينة  الأعلى حاكم 
ال�شارقة، مروراً بالطريق اجلديد 

والتنموية،  احل�شارية  ال�شارقة 
نه�شتها،  تاريخ  يف  ي�شجل  وال��ذي 
مهمتنا  اأن  ن�������وؤم�������ن  ف����ن����ح����ن 
الإع���الم���ي���ة م��ه��م��ة وط��ن��ي��ة بناءة 
الإمارة والدولة،  ومواكبة مل�شروع 
حتقيق  يف  ح��ق��ي��ق��ي��ة  وم�����ش��اه��م��ة 
تطلعاتها، لذلك نحر�ش اأن تكون 
خورفكان  ط��ري��ق  اف��ت��ت��اح  تغطية 
ن���وع���ي���ة وت���ل���ي���ق ب��ح��ج��م احل�����دث، 
وامل�شاهدين  امل���ت���اب���ع���ني  ل��ن�����ش��ع 
ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن امل�����ش��رية الكلية 
ال�شارقة  اإم���ارة  فيها  تخطو  التي 
ال�شمو  �شاحب  ودع��م  بتوجيهات 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�ش  ع�شو  القا�شمي، 

حاكم ال�شارقة«.
افتتاح  »ي���ق���دم  خ���ل���ف:  واأ�����ش����اف 
ملدينة خورفكان  الطريق اجلديد 
التي  اجلوهرية  للروؤية  ملخ�شاً 
ويحفزنا  ال�شارقة،  اإم��ارة  تتبناها 

التي  التنموية  الروؤية  ويعر�شون 
ال�����ش��ارق��ة يف �شق  اإم�������ارة  ت��ب��ن��ت��ه��ا 
البنية  وتطوير  اجل��دي��د،  ال��ط��رق 
التحتية لالإمارة مبختلف مدنها 
القيمة  عند  ويتوقفون  واأحيائها، 
والرتاثية  والثقافية  التاريخية 
يف  خورفكان  مدينة  حتتلها  التي 

ال�شارقة والدولة.

و�شوًل اإىل قلب مدينة خورفكان 
من  ع�����دداً  ���ش��م��وه  �شيفتتح  ح��ي��ث 
امل�شاريع اجلديدة، وي�شهد العر�ش 
التاريخي  ال���ف���ي���ل���م  م����ن  الأول 
1507« الذي انتجته  »خورفكان 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ب���دع���م  ال��ه��ي��ئ��ة 
ل�����ريوي حكاية  ال�����ش��ارق��ة  ح���اك���م 
لالحتالل  خورفكان  اأه��ل  ت�شدي 

الربتغايل.
من  ي�شتمر  ال��ذي  احل��دث  وتنقل 
ولغاية  ع�����ش��راً   4:30 ال�����ش��اع��ة 
قنوات  جانب  اىل  م�شاًء،    9:00
واذاعات الهيئة، من�شات التوا�شل 
بالهيئة  اخل���ا����ش���ة  الج���ت���م���اع���ي 
حيث  لها،  الإلكرتوين  والتطبيق 
ي���ق���دم ف���ري���ق ال��ع��م��ل الإع���الم���ي 
املروحية،  بالطائرات  نوعياً  نقاًل 
واملرا�شلني  امل�����ش��رّية،  وال��ط��ائ��رات 
امل�شاهدين  ل��و���ش��ع  امل���ي���دان���ي���ني، 
مبا�شرة يف جمريات افتتاح احلدث، 

خ���ورف���ك���ان اجلديد  ط���ري���ق  ي��ع��د 
امل���������ش����روع الأه���������م م�����ن ن����وع����ه يف 
اإىل  اإن�شائه  فكرة  وتعود  املنطقة، 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
ال�شارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ش 
 89 اإىل  الإج��م��ايل  طوله  وي�شل 
بلغت  اإن�����ش��اء  بتكلفة  ك��ي��ل��وم��رتاً، 
دره��م، ويقلل وقت  مليارات   5.5
خ��ورف��ك��ان ومدينة  ب���ني  ال��رح��ل��ة 
ال�����ش��ارق��ة م��ن اأك���ر م��ن �شاعتني 

اإىل 45 دقيقة.
الإعالمية  التغطية  جهود  وحول 
امل�شاهدين  اإط����الع  يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا 
الكبرية  التنموية  اخلطوات  على 
�شعادة  ق��ال  الإم���ارة،  تقودها  التي 
حممد ح�شن خلف، مدير عام هيئة 
ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون: »اإن 
تغطية  يف  ت��ت��ج�����ش��د  م�����ش��وؤول��ي��ت��ن��ا 
هذا احل��دث ال��ذي يح�شب مل�شرية 

وم�شتقبل  ال��دي��ن��ي��ة  ال�������ش���وؤون  يف 
اخل��ط��اب ال��دي��ن��ي وخ��ا���ش��ة بعدما 

ال�����ش��الم وال��ت�����ش��ام��ح وت��ع��زي��ز هذه 
احلوار  اجلانبان  تبادل  ثم  القيم. 

جال ال�شيف على منجزات الهيئة، 
ومنها املركز الر�شمي لالإفتاء.

وحري�شني على تقدميه مل�شاهدي 
قنواتنا ب�شورته الكاملة«.

اأن جميع  خ��ل��ف  واأو����ش���ح حم��م��د 
ال�شارقة  واإذاع������ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ن��وات 
املعتادة  ب���راجم���ه���ا  ب���ث  ���ش��ت��وق��ف 
خالل فرتة احلدث، لت�شتاأنف من 
بعده البث وفق خمطط براجمها، 
هيئة  ج����ه����ود  اأن  اإىل  م���������ش����رياً 
ل  والتلفزيون  ل��الإذاع��ة  ال�شارقة 

اإىل بذل مزيد  واأف��راد  كموؤ�ش�شات 
النه�شة  هذه  ملواكبة  اجلهود  من 
ال�شّباقة،  النقلة  وهذه  املت�شارعة، 
خطة  �شمن  امل�شروع  هذا  ياأتي  اإذ 
مالحمها  ظ��ه��رت  متكاملة  عمل 
الأمر  الإم������ارة،  م���دن  خمتلف  يف 
ال�شارقة  هيئة  يف  يجعلنا  ال���ذي 
م�شتعدين  والتلفزيون  ل��الإذاع��ة 
لنحتفي مع الإمارة بهذا الإجناز، 

النوعية  ال��ت��غ��ط��ي��ة  ع��ل��ى  تقت�شر 
ال��ط��ري��ق وح�شب،  اف��ت��ت��اح  مل��را���ش��م 
واإمنا عملت بدعم ورعاية �شاحب 
اإنتاج  على  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 
خورفكان  مدينة  عن  خا�ش  فيلم 
الأول  ال��ع��ر���ش  ���ش��م��وه  و�شي�شهد 
افتتاح  ف���ع���ال���ي���ات  خ���ت���ام  يف  م���ن���ه 
الهيئة  تك�شف  اأن  على  ال��ط��ري��ق، 

تفا�شيله لحقاً. 

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز م�صروع تاأهيل حديقة بينونة يف اأبوظبي
 •• اأبوظبي –الفجر:

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي من خالل بلدية مركز املدينة اأعمال تاأهيل 
وذلك  باأبوظبي   -  40 غ��رب  حو�ش   - بينونة  حديقة  وجتديد  و�شيانة 
�شمن اإطار �شعيها امل�شتمر لتعزيز منظومة املرافق اخلدمية، ومن �شمنها 
احلدائق واملرافق الرتفيهية، بهدف توفري اأرقى معايري الأمان وال�شالمة 

والرتفيه لرواد هذه احلدائق واإ�شعادهم.
واأكدت بلدية مركز املدينة اأن م�شروع التاأهيل �شمل العديد من الأعمال 
منها على �شبيل املثال ل احل�شر: زراعة امل�شطحات اخل�شراء ومغطيات 
الرتبة و�شيانة اأ�شجار النخيل والأ�شجار املتنوعة الأخرى، واأعمال تاأهيل 
�شبكات الري، و �شيانة ودهان املظالت و املقاعد و�شالل املهمالت و�شيانة 

املما�شي باأطوال تبلغ 2000 مرت.

– اإنارة  الإن����ارة  )اأع��م��دة  الكهربائية  الأ���ش��ول  تاأهيل  اإع���ادة  �شملت  كما 
املظالت ..الخ  (

الرتبة  ومغطيات  اخل�شراء  امل�شطحات  تاأهيل  اإع��ادة  الأعمال  وت�شمنت 
التي تغطي م�شاحة 20 األف مرت مربع، واإع��ادة تاأهيل املرافق اخلدمية 
امل�����ش��روع عملية  اإط���ار  والأل��ع��اب داخ��ل احل��دي��ق��ة، ون��ف��ذت البلدية �شمن 
52 مقعد جلو�ش خم�ش�شة لرواد احلديقة، و�شيانة وتاأهيل  التاأهيل ل� 

 113 البلدية  و�شانت  مظلة،   11 عددها  بلغ  التي  ال�شم�شية  املظالت 
عامود اإنارة.

اأبريل   14 يف  رواده��ا  اأم��ام  احلديقة  افتتاح  �شتعيد  اأنها  البلدية  ونوهت 
اجلاري، موؤكدة حر�شها امل�شتمر على دعم كافة الأ�شباب التي من �شاأنها 
اإ�شعاد املجتمع والرتفيه عنه من خالل مرافق ح�شارية وعاملية املوا�شفات 

واملعايري .

�صرطة عجمان ت�صبط ع�صابة تزوير عقود االإيجار
•• عجمان ـ الفجر 

وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة يف  ال��ت��ح��ري��ات  اإدارة  مت��ك��ن��ت 
ل�شرطة عجمان من �شبط ع�شابة  العامة  القيادة 
من ثالثة اأ�شخا�ش بتهمة تزوير م�شتندات ر�شمية 
اإي��ج��ار و���ش��ن��دات قب�ش ���ش��ادره م��ن جهات  ل��ع��ق��ود 

حكومية.
اأحمد  املقدم  �شعادة  اأف��اد  الق�شية  تفا�شيل  وح��ول 
واملباحث  ال��ت��ح��ري��ات  اإدارة  م��دي��ر  النعيمي  �شعيد 
حول  معلومات  ب���ورود  عجمان  ب�شرطة  اجلنائية 
بتزوير  يعمل  )م.م.ج(  يدعى  عربي  �شخ�ش  وج��ود 
مقابل  حكومية  جلهات  خا�شه  ر�شمية  م�شتندات 

مبالغ مالية.  
وبعد اتخاذ كافة الجراءات القانونية وت�شكيل فريق 
عمل للتحري، مت القاء القب�ش على املتهم متلب�شاً 
بتزوير عقد اإيجار �شكني مع ملحقاته من فواتري 
ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء م��ق��اب��ل م��ب��ل��غ وق����دره )2،500( 

بط بحوزته عدد من امل�شتندات الأخرى  درهم، و�شُ
مع  بالتعاون  للجرمية  بارتكابه  واع��رتف  امل���زورة، 
اجلن�شية  ع��رب��ي  )م.ح.م(  وه��م��ا  اآخ��ري��ن  �شخ�شني 
و)م.�ش.ج( اآ�شيوي اجلن�شية، ومتكنت ال�شرطة من 
�شبطهما، وب�شوؤالهما عن الواقعة اعرتفا بالتهمة 
املن�شوبة اإليهما، واأحيل املتهمون وملف الق�شية اإىل 

النيابة العامة.
اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  التحريات  اإدارة  م��دي��ر  واأ���ش��اد 
ب��ك��ف��اءة وخ����ربة رج����ال ال�����ش��رط��ة وج��ه��وده��م التي 
املتهمني، حم��ذراً من  القب�ش على  متكنوا بها من 
اأي تزوير اأو حتريف اأو تالعب بامل�شتندات والوثائق 
الر�شمية، داعياً اجلمهور اإىل عدم الرتدد يف التبليغ 
اأو  اجلرائم  من  النوع  ه��ذا  يرتكب  �شخ�ش  اأي  عن 
موؤك�داً  ال��ق��ان��ون،  عليها  يعاقب  اأخ���رى  جرمية  اأي 
و�شتتعام�ل  باملر�شاد  �شتكون  عجم�ان  �شرط�ة  اأن 
الوطن  باأمن  بالعبث  يفكر  من  ك�ل  م�ع  ح�زم  بك�ل 

و�شالم�ة املواطني�ن واملقيمي�ن.

•• اأبوظبي-وام:

ثمنت القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي توجيهات 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد 
لالأمومة  الأعلى  املجل�ش  رئي�شة  العام  الن�شائي 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة 
املراأة  بيوم  الحتفال  �شعار  يكون  ب��اأن  الأ�شرية 

الإماراتية هذا العام “املراأة رمز للت�شامح”.
عنا�شرها  جهود  اإىل  اأبوظبي  �شرطة  واأ���ش��ارت 
الن�شائية يف ن�شر ال�شعادة وتر�شيخ قيم الت�شامح 
يف املجتمع عرب تنفيذ اأن�شطة وفعاليات متنوعة 
يف اإطار م�شرية الدولة الرائدة يف ن�شر الت�شامح 
وتعزيز  وامل�����ش��اواة  ال�شلمي  والتعاي�ش  وامل��ح��ب��ة 
اأ�شيل  كنهج  والثقافات  احل�شارات  بني  احل��وار 
اأر�شاه املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
“ طيب اهلل ثراه “ وكر�شته القيادة الر�شيدة يف 

دولة الإمارات.

�صرطة اأبوظبي تثمن �صعار املراأة رمز للت�صامح
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

حميد  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  �شعادة  اأ���ش��اد 
اإدارة جمعية  القا�شمي رئي�ش جمل�ش 
الإم����������ارات ل�����الإب�����داع ب����ال����دور ال����ذي 
للخدمات  ال�����ش��ارق��ة  مدينة  ب��ه  ت��ق��وم 
الإن�شانية يف احتواء ومنا�شرة ومتكني 
اأ�شحاب الهمم . ونوه يف هذا ال�شدد 
بالنتائج املميزة التي يقدمها طالبها 
ومنها  واملحافل  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
ملنتجات  املعر�ش اخلتامي  نراه يف  ما 
والتمكني  للتطوير  م�����ش��ارات  م��رك��ز 
افتتح  ���ش��ع��ادت��ه  ب��اإي��دي��ن��ا.وك��ان  �شنع 
اأمين  �شعادة  بح�شور  اأم�����ش  املعر�ش 
للربملان  العام  الأم��ني  البارود  عثمان 
بن  خمي�ش  و���ش��ع��ادة  للطفل  ال��ع��رب��ي 
�شوؤون  دائ���رة  رئي�ش  ال�شويدي  �شامل 
�شعيد  وال��دك��ت��ور  وال��ق��رى  ال�شواحي 
م�شبح الكعبي رئي�ش جمل�ش ال�شارقة 
اليافعي  الكرمي  عبد  منى  و  للتعليم 
للخدمات  ال�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة  م���دي���ر 
الإن�����ش��ان��ي��ة وع�����دد م���ن امل�����ش��وؤول��ني.

���ش��ع��ادت��ه :م���ن دواع����ي ال�شرور  وق���ال 

م�شارات  م��رك��ز  منت�شبي  اأ����ش���ارك  اأن 
معر�شهم  افتتاح  والتمكني  للتطوير 
اأبدعوها  ال��ت��ي  للمنتجات  اخل��ت��ام��ي 
خ���الل ال��ع��ام ال��درا���ش��ي وال��ت��ي توؤكد 
من  الأ�شخا�ش  ميتلكها  التي  املوهبة 
اأ�شحاب الهمم وحتتاج فقط اإىل من 

ي�شاندها ويدعمها ويتحدث عنها.
بدوره اأ�شاد �شعادة اأمين عثمان البارود 
وتنوعها  للمنتجات  الراقي  بامل�شتوى 
عقب  واأك���د   . املناف�شة  على  وقدرتها 

اجلولة يف اأروقة املعر�ش الذي ي�شتمر 
حتى اخلام�ش ع�شر من اجلاري على 
قبل  من  املجتمعية  امل�شوؤولية  اأهمية 
الأف����راد وامل��وؤ���ش�����ش��ات يف دع��م مواهب 
وتطويرها.  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ش 
اليافعي  ال��ك��رمي  عبد  منى  وحت��دث��ت 
للمعر�ش  اجل����م����ة  ال�����ف�����وائ�����د  ع�����ن 
م�شارات  ينظمه مركز  الذي  ال�شنوي 
خالل  من  �شواء  والتمكني  للتطوير 
غري  م��ن  اأخوتهم  م��ع  منت�شبيه  دم��ج 

متكينهم  خ�����الل  م����ن  اأو  امل���ع���اق���ني 
وتعريف  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ش��ادي 

اجلمهور باملهارات التي ميتلكونها .
واأو�����ش����ح ���ش��ع��ي��د ب��ط��ي ح���دي���د مدير 
والتمكني  للتطوير  م�����ش��ارات  م��رك��ز 
اأن معر�ش �شنع باإيدينا ي�شم 500 
منت�شبو  اأت��ق��ن  اإب��داع��ي��ة  فنية  قطعة 
اأن الهدف  اأك���د  ك��م��ا  اإن��ت��اج��ه��ا  امل��رك��ز 
الرئي�شي من املعر�ش متكني اأ�شحاب 

الهمم من اكت�شاب املهارات املهنية .

•• ال�شارقة-الفجر:

���ش��ج��اي��ا فتيات  ا���ش��ت�����ش��اف��ت م��وؤ���ش�����ش��ة 
ال�شارقة يف القرائن، ال�شيخ �شعود بن 
حوارية،  جل�شة  يف  القا�شمي  �شلطان 
ت�شلق  يف  جتربته  خاللها  ا�شتعر�ش 
ت��ن��زان��ي��ا، بهدف  ك��ل��م��ن��ج��ارو يف  ق��م��ة 
متكني الفتيات وتعزيز قدراتهن على 
مواجهة التحديات، وحتفيز املنت�شبات 

اإىل نادي املغامرة ملمار�شة الريا�شة.
وت���اأت���ي ه���ذه اجل��ل�����ش��ة يف اإط�����ار اأوىل 
التي  مغامر”  “ق�شة  ج���ل�������ش���ات 
ل�شت�شافة  ال�شارقة،  �شجايا  اأطلقتها 
الريا�شيني  امل���غ���ام���ري���ن  م���ن  ن��خ��ب��ة 
وم���ت�������ش���ل���ق���ي اجل������ب������ال امل����ع����روف����ني 
القمم،  لت�شلق  ب�شغفهم  واملتميزين 

ا�شتعداداً للتحدي الذي ينتظر فتيات 
ل�شعود  امل��ق��ب��ل  اأغ�����ش��ط�����ش  يف  �شجايا 
قمة كلمنجارو بالتزامن مع يوم املراأة 

الإماراتية. 
وانطلقت اجلل�شة التي ح�شرها نحو 
املغامرة،  ن����ادي  م��ن��ت�����ش��ب��ات  م���ن   20
القا�شمي،  �شعود  ال�شيخ  با�شتعرا�ش 
اجل���ب���ال،  ت�����ش��ل��ق  يف  جت����ارب����ه  لأوىل 
ك��ان��ت يف عام  ب��داي��ت��ه  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
رينجاين  ج��ب��ل  ت�شلق  ح��ني   2016
يف اإندوني�شيا، وهو ثاين اأعلى قممها 
مرتاً،   3726 ارت��ف��اع��ه  ي��ب��ل��غ  ح��ي��ث 
كانت  ال��ت��ج��رب��ة  ه����ذه  اأن  اإىل  لف���ت���اً 
مغامرة �شعبة، نظراً لعدم ال�شتعداد 
الإحاطة  على  حفزه  مما  لها،  الكايف 
مبختلف التفا�شيل والأدوات الالزمة 

لت�شلق اجلبال قبل خو�ش اأي مغامرة 
جديدة.

الذي  كلمنجارو  ج��ب��ل  ت�شلق  وح���ول 
اأو�شح  م���رتاً،   5895 ارت��ف��اع��ه  يبلغ 
تدريباته  اأن  القا�شمي  �شعود  ال�شيخ 
املغامرة،  م��ن  �شهرين  قبل  انطلقت 
اإىل  بالإ�شافة  الريا�شية،  ال�شالة  يف 
الريا�شة اخلارجية التي يغلب عليها 
امل�شي لعدد من ال�شاعات يومياً ت�شل 
عن  ف�شاًل  ���ش��اع��ات،  �شت  اإىل  اأح��ي��ان��اً 
لأهميتها  ن��ظ��راً  الذهنية،  اجلاهزية 

الكبرية. 
جملة  القا�شمي  �شعود  ال�شيخ  وق��دم   
اإث���راء  ال��ت��ي ت�شهم يف  ال��ن�����ش��ائ��ح  م��ن 
ر���ش��ي��د ال��ف��ت��ي��ات ح���ول ري��ا���ش��ة ت�شلق 
اجل��ب��ال واح��ت��ي��اج��ات��ه��ا، م�����ش��دداً على 

والبدنية  الذهنية  اجلاهزية  �شرورة 
بالإ�شافة  امل�شتمرة،  التدريبات  عرب 
اإىل الإملام باملنطقة املحيطة والتعرف 
تقلباته  ومراقبة  الطق�ش  حالة  اإىل 
با�شتمرار، والتاأكد من وجود خمتلف 
واأدوات  للمغامرة،  ال��الزم��ة  الأدوات 

ال�شالمة العامة.
على  ي��ن��ب��غ��ي  ال���ت���ي  الأدوات  وح�����ول 
القا�شمي  اأو�شح  ا�شطحابها،  املت�شلق 
اأبرز  اأح��د  يعترب  الأك�شجني  قناع  اأن 
التنف�ش  عملية  ينظم  كونه  الأدوات 
املت�شلق  بالتغري كلما قطع  تبداأ  التي 
مرحلة من مراحل ال�شعود، كما لفت 
اإىل اأهمية احتواء حقيبة الظهر على 
وم�شباح،  وق���ف���ازات،  داف��ئ��ة،  مالب�ش 
على  ينبغي  حيث  امل��اء  اإىل  بالإ�شافة 

ل��رتات من   3 اأن ي�شرب نحو  املت�شلق 
املياه يومياً. 

ال�����ش��ي��خ��ة عائ�شة  م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت 
فتيات  �شجايا  مدير  القا�شمي  خالد 
مغامر”  “ق�شة  م��ب��ادرة  اإن  ال�شارقة 
يهدف  متكامل  برنامج  �شمن  تندرج 
اإىل جتهيز الفتيات بدنياً وذهنياً، من 
خالل الرحالت امليدانية اإىل مناطق 
خمتلفة يف دولة الإم��ارات، بالإ�شافة 
اإىل عدة خميمات مت تنفيذها للفتيات 
واملخيم القادم )١٠ اىل ١٢ اأبريل( هو 
من  للتاأكد  اختبار  ومبثابة  الأ�شعب 
ج��اه��زي��ة ال��ف��ت��ي��ات ق��ب��ل ال���ذه���اب اإىل 
تنزانيا لرفع علم الإم��ارات على قمة 

كلمنجارو. 
اإحدى  املغامرة” هو  “نادي  اأن  يذكر 

التي  ال�شارقة  فتيات  �شجايا  مبادرات 
اأطلقتها يف   2016 حتت �شعار “اإىل 
اأبعد احلدود” والذي يعمل على تنمية 
الفتيات،  ل��دى  ال��ف��ري��ق  روح  م��ه��ارات 
ومواجهة  ال���ت���ح���م���ل،  ق�����وة  وت���ع���زي���ز 
والعتماد  عليها،  والتغّلب  التحديات 
داخل  الفتيات  وتخ�شع  النف�ش،  على 
تدريبية  ل���درو����ش  اأ���ش��ب��وع��ي��اً  ال���ن���ادي 
اللياقة  تطوير  اإىل  تهدف  متكاملة 

البدنية لديهن.
م��ن��ت�����ش��ب��ات �شجايا  م���ن  ف��ري��ق  وك����ان 

ربع  ملوؤ�ش�شة  التابعة  ال�شارقة  فتيات 
واملبتكرين،  ال���ق���ادة  ل�����ش��ن��اع��ة  ق����رن 
متكن خالل رحلة ريا�شية اإىل اململكة 
ت�����ش��ل��ق ج��ب��ل طوبقال  امل��غ��رب��ي��ة، م���ن 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، وه��و اأع��ل��ى قمم جبال 
والعامل  اأف��ري��ق��ي��ا  �شمال  يف  الأط��ل�����ش 
العربي، و�شّجل الفريق اإجنازاً جديداً 
حيث  واأن�شطته،  مبادراته  �شل�شلة  يف 
للجبل،  اإماراتية  مت�شلقة  اأ�شغر  �شم 
العمر  م��ن  البالغة  ال��ق��اي��دي  اأ���ش��م��اء 

عاماً.  13

ال�شارقة موؤ�ش�شة  فتيات  �شجايا  وتعد 
من  الفتيات  مواهب  تنمية  يف  رائ��دة 
يف  وذل�����ك  ع���ام���اً   18 اإىل   13 ع��م��ر 
الإب��داع��ي��ة، وقد  ال��ف�����ش��اءات  خمتلف 
�شمن  ك�����اإدارة   2004 ع���ام  تاأ�ش�شت 
م���راك���ز الأط����ف����ال ث���م ا���ش��ت��ق��ل��ت عن 
مراكز الأطفال يف عام 2012 بقرار 
اإداري من قرينة �شاحب ال�شمو حاكم 
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة، 
القا�شمي، رئي�ش موؤ�ش�شة ربع  حممد 

قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين.

•• الفجرية-الفجر:

الطنيجي  نايع  بن  حممد  العميد  �شعادة  ك��رم 
ن��ائ��ب ق��ائ��د ع����ام ���ش��رط��ة ال��ف��ج��رية املوظفني 
لعام  اإيجابي  موظف  اأف�شل  بجائزة  الفائزين 
ال�شف  و�شباط  ال�شباط  فئة  م��ن  2018م 

والأفراد واملدنيني من اجلن�شني.
التكرمي  ه��ذا  اأهمية  القائد  نائب  �شعادة  واأك��د 
يف  للم�شاهمة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  �شعي  اإط����ار  يف 
حتقيق ال�شعادة ملنت�شبيها، وفق تطلعات قيادتنا 
�شاحب  توجيهات  مع  ين�شجم  ومب��ا  الر�شيدة، 
اآل مكتوم نائب  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” بالتحلي بالطاقة الإيجابية ك�شبيل 

لالإجناز والإبداع والتميز واإ�شعاد النا�ش.
وق����ال ���ش��ع��ادة ال��ع��م��ي��د حم��م��د را���ش��د احلفيتي 
فريق  رئ��ي�����ش  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد  اإدارة  م���دي���ر 
جائزة  اأن  العمل  بيئة  يف  والإيجابية  ال�شعادة 

امل��وظ��ف الإي��ج��اب��ي ه��ي اأح����دى امل���ب���ادرات التي 
منها  اإمياناً  ملوظفيها  الداخلية  وزارة  اأطلقتها 
والإي��ج��اب��ي��ة يف  ال�شعادة  ن�شر  امل��وظ��ف يف  ب��دور 

بيئة العمل.
معينة  ���ش��روط  تت�شمن  اجل��ائ��زة  اأن  واأ����ش���اف 
الإب����داع  وتت�شمن  امل��وظ��ف  ت��واف��ره��ا يف  ي��ج��ب 

والتعاون واللتزام الوظيفي وحتمل امل�شوؤولية 
واملهارات الإ�شرافية بالإ�شافة اإىل القدرة على 
التعليم. واأكد احلفيتي حر�ش القيادة ب�شرطة 
بالطاقة  املوظفني  كافة  حتلي  على  الفجرية 
بروح معنوية عالية وحتمل  والعمل  الإيجابية 
لبلوغ  والب��ت��ك��ار،  الإب����داع  امل�����ش��وؤول��ي��ة وحتقيق 

مدراء  دور  اأهمية  اإىل  منّوهاً  امل�شتدام،  التميز 
على  ت��ق��ع  ال��ذي��ن  الأق�����ش��ام،  وروؤ����ش���اء  الإدارات 
املعنوية  اإيقاع احلالة  عاتقهم م�شوؤولية �شبط 
بث  ل�شمان  املوظفني،  الإيجابية بني  والطاقة 
الطاقة الإيجابية يف مواقع العمل ويف خمتلف 

ميادين تقدمي اخلدمة للمتعاملني.

�صرطة الفجرية تكرم منت�صبيها بجائزة املوظف االإيجابي

•• اأبوظبي-وام:

مركز  م��ع  �شراكة  اإب���رام  ع��ن  جيوغرافيك  نا�شونال  اأعلنت 
حممد بن را�شد للف�شاء متتد لأربع �شنوات، لتوثيق رحلة 

الإمارات العربية املُتحدة اإىل الف�شاء.
و ُتقدم نا�شونال جيوغرافيك مبوجب هذه ال�شراكة عر�شا 
وثائقيا من 4 حلقات ُت�شلط من خالله ال�شوء على الطموح 
غ��ري امل��ح��دود ل��دول��ة الإم����ارات واإجن��ازات��ه��ا ال�شتثنائية يف 

جمال الف�شاء.
دولة  اأ�ش�شت  وملاذا”  “كيف  اأ�شئلة  ع��ن  الوثائقي  وُي��ج��ي��ب 
الإمارات قطاع الف�شاء واأهمية هذا القطاع ، كما ي�شتعر�ش 
وقتنا  الأر������ش يف  ك��وك��ب  ت��واج��ه  ال��ت��ي  البيئية  ال��ت��ح��دي��ات 
امل��وارد الطبيعية والأمن  املناخ وتناق�ش  احلايل، مثل تغرّي 
الغذائي، وكذلك مدى تاأثري هذه التحديات على ا�شتمرارية 
احلياة على الأر�ش، كما يتناول من خالل الأبحاث املُتقدمة 

اإمكانية احلياة خارج كوكب الأر�ش وذلك بناء على البيانات 
املتطورة التي يتم جتميعها من الف�شاء.

الف�شاء  قطاع  الإم���ارات يف  دول��ة  م�شاريع  العر�ش  ويتناول 
قمر  اأول  �شات”،  “خليفة  ال�شطناعي  القمر  اإط��الق  مثل 
واإطالق   ،100% اماراتية  باأيد  ا�شطناعي عربي م�شنوع 
للحياة  �شاحلة  مدينة  اأول  وبناء  املريخ  ا�شتك�شاف  رح��الت 

على الكوكب الأحمر.
ال��ع��ام ون��ائ��ب رئي�ش جمموعة  امل��دي��ر  و ق��ال �شاجناي راي��ن��ا 
�شبكات “فوك�ش” نحن فخورون بهذه ال�شراكة التي حتتفي 
ب���روؤي���ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ل��دول��ة الإم������ارات وال��ت��ي ُت�شجع 

حدود  وتخطي  الب��ت��ك��ار  على  وُتلهمهم  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال 
اإن اهتمام نا�شونال  كوكب الأر�ش و�شوًل للف�شاء. واأ�شاف 
جيوغرافيك بالف�شاء ميتد لأكر من مائة عام، والآن لدينا 
ق�ش�ش  من  جديد  ف�شل  رواي��ة  يف  قدماً  لنم�شي  الفر�شة 

اكت�شاف الف�شاء للم�شاهدين من جميع اأنحاء العامل.
جيوغرافيك  نا�شونال  ت�شارك  ق��ائ��اًل  حديثه  راي��ن��ا  واأن��ه��ى 
ب��ن را���ش��د للف�شاء يف روؤي����ة وا���ش��ح��ة ت�شعى  م��رك��ز حم��م��د 
والبيئة  امل��وارد  لتحديات  وُم�شتدامة  ُمتطورة  حلول  خللق 
العاملية ف�شاًل عن توفري من�شة دولية لتبادل املعرفة و�شبل 
ال�شوء  جيوغرافيك  نا�شونال  وثائقي  �شُيلقي  و  التنمية. 

ل�  التاريخي  والإط���الق  التطوير  مثل  ُم��ث��رية  ق�ش�ش  على 
باأيد  م�شنوع  عربي  ا�شطناعي  قمر  اأول  �شات”،  “خليفة 
اماراتية %100، الذي مت تطويره داخل الغرف النظيفة 
يف خمتربات مركز حممد بن را�شد للف�شاء، واأُطلق بنجاح 
يف 29 اأكتوبر 2018 من مركز “تانيغا�شيما” الف�شائي يف 
اليابان على منت ال�شاروخ /H-IIA/. و�شتتطرق حلقات 
بدولة  الف�شاء  جم��ال  يف  ال��واع��دة  امل�شاريع  اإىل  الوثائقي 
�شغفهم ل�شتك�شاف  واإث��ارة  ال�شباب  تثقيف  بهدف  الإم��ارات 
والتفاعل مع علوم الف�شاء. و تركز احللقات املتعلقة بكوكب 
م�شبار   - املريخ  ل�شتك�شاف  الإم���ارات  “م�شروع  على  املريخ 

امل�شبار  و�شينطلق  للمريخ  عربية  مهمة  اأول  وه��و  الأمل”، 
الأحمر بحلول  الكوكب  اإىل  ي�شل  اأن  2020، على  عام  يف 
الإمارات،  لدولة  الذهبي  اليوبيل  مع  تزامناً   ،2021 عام 
العام  وال���ش��راف  بالتمويل  للف�شاء  الإم���ارات  وكالة  وتقوم 
على هذا امل�شروع. وت�شلط احللقات ال�شوء على خطة املئة 
املريخ  برنامج  �شمن  امل��ري��خ  �شطح  على  مدينة  لبناء  ع��ام 
تقدم حلقات رّواد الف�شاء تفا�شيل حول كيفية  و   .2117
اختيار وتدريب اأول فريق رّواد ف�شاء اإماراتي �شمن برنامج 
الإمارات لرواد الف�شاء، كما ي�شرح تفا�شيل حول مهمة اأول 
رائد ف�شاء اإماراتي عربي اإىل حمطة الف�شاء الدولية ، كل 
ذلك يف اإطار ق�ش�شي رائع يربز اجلانب العلمي والإن�شاين 
لفريق عمل مركز حممد بن را�شد للف�شاء، الذين يكر�شون 
الف�شاء  برامج  خمتلف  تطوير  اأج��ل  من  العملية  حياتهم 
التي تندرج حتت مظلة برنامج الإم��ارات الوطني للف�شاء، 

وذلك من اأجل غٍد اأف�شل لدولة الإمارات العربية املتحدة.

مركز حممد بن را�صد للف�صاء و»نا�صونال جيوغرافيك« يوثقان رحلة االإمارات للف�صاء

يف اأوىل جل�سات »ق�سة مغامر«

»�صجايا ال�صارقة« ت�صت�صيف ال�صيخ �صعود بن �صلطان 
القا�صمي مل�صاركة جتربته يف ت�صلق قمة كلمنجارو

•• دبي-وام:

 اأعلن الربوفي�شور الأمريكي فريدريك اإ�ش كابالن 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  جائزة  على  احلائز   -
ال�شطرابات   “ ح���ول  ال��ك��ربى  ال��دول��ي��ة  الطبية 
-2017 “ يف دورتها العا�شرة  الع�شلية الهيكلية 
تبلغ  التي  اجل��ائ��زة  بقيمة  تربعه  عن   -  2018
التن�شج الع�شلي  مر�شي  لعالج  درهم  األف   250
فيه  ي�شكل  ومعطل  ن���ادر  ا���ش��ط��راب  وه��و  الليفي 
اجل�شم هيكال عظميا اآخر للعظام غري املتجان�شة.

ال�شكر  ب��ج��زي��ل  ك���اب���الن  ال���ربوف���ي�������ش���ور  وت���وج���ه 
اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والمتننان 
هيئة  رئي�ش  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 
حمدان  ب��ج��ائ��زة  ف���وزه  اأن  م��وؤك��دا  ب��دب��ي  ال�شحة 

ال�شطرابات  جم���ال  يف  الطبية  للعلوم  ال��ع��امل��ي��ة 
الع�شلية الهيكلية هو �شرف كبري.

واأعرب عن اأمله يف اأن تكون الأبحاث التي اأجراها 
مع زمالئه خالل الثالثني �شنة املا�شية قد مهدت 
الطريق لتخفيف معاناة الأ�شخا�ش الذين يعانون 

من اأ�شطرابات تكوين العظام خارج الهيكل.
وك�����ش��ف ال��ربوف��ي�����ش��ور ك��اب��الن - وه���و اأ���ش��ت��اذ طب 
العظام اجلزيئي ل�شندوق “اإيزاك اآند روز نا�شو” 
الوقفي ورئي�ش ق�شم طب العظام اجلزيئي يف كلية 
كانت  والذي  بن�شلفانيا  بجامعة  “بريملان” للطب 
لأبحاثه حتديا لكثريا من العتقادات ال�شائدة يف 
الطب الع�شلي الهيكلي - اأنه تربع بقيمة اجلائزة 
الع�شلي  للتن�شج  ال�����دويل  الحت�����اد  ج��م��ع��ي��ة  اإىل 
ت�شمن  التي  ال��الزم��ة  املنح  توفري  بهدف  الليفي 

ا�شتمرار العالج للمر�شي بالتن�شج الع�شلي الليفي 
خالل ال�شنوات القادمة.

املدير  �شوقات  بن  �شعادة عبد اهلل  من جانبه قدم 
التنفيذي جلائزة حمدان بن را�شد الطبية ال�شكر 
اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم لدعم 
م�شيدا  اجل��ائ��زة  فعاليات  جلميع  امل�شتمر  �شموه 

مببادرة الربوفي�شور كابالن الإن�شانية.
يذكر اأنه مت تكرمي الربوفي�شور كابالن يف الدورة 
العا�شرة جلائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
للعلوم الطبية حيث تف�شل �شمو ال�شيخ حمدان بن 
را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية راعي 
اجل��ائ��زة ب��ت��ك��رمي 16 ف��ائ��زا يف ح��ف��ل ك��ب��ري اأقيم 
مبركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�ش دي�شمرب 

املا�شي.

•• دبي-وام:

بلغت قيمة العقود اجلديدة التي وقعتها موا�شالت 
الإم���ارات خ��الل الربع الأول من العام احل��ايل مع 
225 مليون  عدد من املتعاملني يف دبي وال�شارقة 

التنفيذي  املدير  العطار  ب��در  �شعادة  وق��ال   . دره��م 
مبوا�شالت  وال�����ش��ارق��ة  دب���ي  يف  وال��ت��اأج��ري  للنقل 
متتد  ال��ت��ي  خربتها  ت��وظ��ف  املوؤ�ش�شة  اإن  الإم����ارات 
لنحو 38 عاما يف جمال النقل واملوا�شالت خلدمة 
من  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  ومتعامليها  �شركائها 

خالل تطوير حزمة خدماتها املتنوعة وال�شاملة . 
تقدمي  املربمة  العقود  على  بناء  �شيتم  اأنه  واأ�شاف 
يقارب  مل��ا  اأ���ش��اط��ي��ل  واإدارة  وت���اأج���ري  ن��ق��ل  خ��دم��ات 
 173 توفري  جانب  اإىل  ومركبة  حافلة   1820

جهازا ذكيا خلدمة املتعاملني.

»اأمان« برنامج »بيت اخلري« للتكافل املجتمعي 

•• دبي –الفجر:

ي�شكل برنامج “اأمان” لدعم الأ�شر املواطنة املتعففة وحمدودة الدخل اأهم 
مبلغ   2018 ع��ام  اأن��ف��ق  وق��د  اجلمعية،  تنفذه  املجتمعي  للتكافل  برنامج 
65.4 مليون درهم، ا�شتفادت منها 4324 اأ�شرة، تتقا�شى م�شاعدات مالية 
نقدية ب�شكل �شهري.  وقد توزعت مبالغ “اأمان” على اأربعة م�شاريع، وهي 
م�شروع الدعم النقدي ال�شهري، وبلغ الإنفاق عليه 46.059.500 درهم، 
اأ�شر  دعم  وم�شروع  دره��م،   7.427.304 بقيمة  الغذائي  الدعم  وم�شروع 
اأ�شحاب  اأ�شر  اإىل دعم  الأيتام الذي اأنفق 10،892،332 درهم، بالإ�شافة 
الهمم مببلغ 1.026.864 درهم. ويتخ�ش�ش برنامج “اأمان” بتوفري ما 
الفئات  لإ�شعاد  مبالغ  اإليه  وت�شاف  الأ�شا�شي،  معا�شها  لتوفري  الأ�شر  يكفي 
هدايا  لتوفري  دره��م  مليون   3.3 ح��وايل  اجلمعية  قدمت  حيث  اخلا�شة، 
وحوافز ومنا�شبات �شعيدة ورحالت وفر�ش ترفيه لالأيتام واأ�شحاب الهمم 
والعيدين  رم�شان  يف  لالأ�شر  خا�ش  دع��م  توفري  مت  كما  امل��واط��ن��ني،  وك��ب��ار 

مببالغ و�شلت اإىل ما يزيد عن 40 مليون درهم يف عام 2018.

باأيدينا«  »�صنع  معر�ش  يف  فنية  قطعة   500

موا�صالت االإمارات توقع عقودا بـ 225 مليون درهم يف دبي وال�صارقة 

الفائز بجائزة حمدان بن را�صد الطبية يتربع بقيمتها ملر�صى التن�صج الع�صلي الليفي

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
اعالن للح�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 

 يف الدعوى رقم 2018/3006 جتاري  )جزئي (
بوا�ضطة الن�ضر- اإعالن بالتقرير

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
اىل املدعي عليه/غالم م�شطفى نيزار احمد - جن�شيته اقام املدعي/بنك دبي ال�شالمي �ش.م.ع جن�شيته/
الم��ارات العربية املتحدة - عنوانه:امارة دبي - ديرة - �شارع اآل مكتوم - دوار ال�شاعة - بجوار قرية 

العمال - بناية بنك دبي ال�شالمي بالكامل - هاتف:٠4٢953٠٠٠ - هاتف متحرك:٠5٢9555٠5١
الدعوى برقم ٢٠١8/3٠٠6 جتاري جزئي - عجمان

عليه  املدعي  عقار  على  الواقع  الرهن  وثبوت  و�شحة  دره��م   )668.489( مببلغ  مطالبة  ومو�شوعها 
والذن ببيعه ل�شالح املدعي فاأنت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة:٠8:3٠ من يوم ٢٢ �شهر ابريل ل�شنة ٢٠١9 وذلك يف النظر يف 

الدعوى بو�شفك مدعي عليه
حرر بتاريخ:٢٠١9/4/8

 مكتب ادارة الدعوى

االإمارات العربية املتحدة
  وزارة العدل

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
   يف  الدعوى 2018/3732  جتاري جزئي    

املدعي عليهم:١- حاجي حممد �شريدل ٢- خليج اخلري للتجارة �ش.ذ.م.م 3- ا�شمعيل حممد 
ايران  �شادرات  بنك  املدعي  قبل  من  واخر  �شدكم  مرفوعه  دعوى  هناك  ان  مبا   - �شريدل 
ال�شادر  احلكم  مبوجب  م�شرفيا  كخبريا  تكليفنا  مت  وانه  دبي  حماكم  امام  الرئي�شي  الفرع 
بالدعوى اعاله فاإننا ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة وذلك يوم الثالثاء املوافق:١6/٢٠١9/4 
يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا مبقر مكتبنا انرتا لال�شت�شارات املالية وذلك بالعنوان 
التايل:المارات العربية املتحدة - دبي - حمي�شنة 4- �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق 
بنك  يوجد  البناية  وبذات  ال�شيارات  قيادة  لتعليم  كلداري  3٠3 مقابل مركز  - مكتب  الثالث 
دبي التجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي هاتف:٠4٢٢٠6899 ، ٠4٢٢٠6٢44 ، فاك�ش:٠4٢٢٠6877 
املحدد اعاله واح�شار كافة ما لديكم من م�شتندات مع  باملوعد  ، يرجى الطالع واحل�شور 

الرتجمة القانونية اىل العربية
اخلبري املحا�ضبي وامل�ضريف/د.علي را�ضد الكيتوب       

اإعالن بالن�ضر
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/853  جتاري جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ١-�شيفكو   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /رامي�ش هريا �ش.ذ.م.م وميثله:�شاره �شاه بيك حممد البلو�شي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها مطالبة بتثبيت احلجز التحفظي رقم ١١٠/٢٠١9 
حجز حتفظي جتاري والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة يوم 
الثنني املوافق:٢٠١9/4/١5 ال�شاعة:٠8:3٠ �ش بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



اخلميس    11   إبريل    2019  م   -   العـدد  12603  
Thursday   11   April   2019  -  Issue No   12603

08

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اآفات  موؤمتر  فعاليات  اأم�ش  اختتمت   
ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة ال����ذي ن��ظ��م��ه مركز 
“تدوير”  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي 
بالتعاون مع اجلمعية الوطنية لإدارة 
و�شركة  امل��ت��ح��دة  ب���ال���ولي���ات  الآف�����ات 
باحللول  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  “ايكوفار” 
ال�شحة  اآف������ات  مل��ك��اف��ح��ة  امل�����ش��ت��دام��ة 
احلوارية  اجلل�شات  وتناولت  العامة. 
�شانت  ف��ن��دق  ي��وم��ني يف  م���دار  على - 
ريجي�ش الكورني�ش باأبوظبي - العديد 
اآفات  مبكافحة  املتعلقة  املوا�شيع  من 
مكافحة  “اإدارة  منها  العامة  ال�شحة 
املعداتاملبتكرة”  وا���ش��ت��خ��دام  ال��ذب��اب 
القوار�ش  ملكافحة  �شاملة  و”برامج 
و”جتربة  احل�شرية”  ال��ب��ي��ئ��ات  يف 
ال�شركات الرائدة يف مكافحة ح�شرات 

و”بناء  مبتكرة”  ب����ط����رق  امل���������زارع 
احل�شرات  مل��ك��اف��ح��ة  ب��رن��اجم��اأف�����ش��ل 

واإدارة الآفات يف مواقع البناء«.

ال�شوء  احل��واري��ة  اجلل�شات  و�شلطت 
حماية  يف  الآف�������ات  اإدارة  دور  ع��ل��ى 
والإجراءات  واملعدات  العامة  ال�شحة 

واملمار�شات الفاعلة يف مكافحة النمل 
بق  ومكافحة  ر�شد  وتقنيات  الأبي�ش 

الفرا�ش.

الكعبي  ���ش��امل خلفان  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
 “ “تدوير” ب���الإن���اب���ة..  ع���ام  م��دي��ر 
اآف����ات ال�����ش��ح��ة العامة  ي��ع��زز م��وؤمت��ر 

اأبوظبي  يف  م����رة  لأول  ي��ع��ق��د  ال����ذي 
بها  حتظى  التي  املتقدمة  املكانة  من 
اليوم  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 
والعاملي  الإق��ل��ي��م��ي  امل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
ا����ش���ت�������ش���اف���ة ك����ربي����ات الأح��������داث  يف 

واملوؤمترات على م�شتوى العامل«.
من جانبه قال املهند�ش حممد حممود 
املرزوقي مدير اإدارة م�شاريع مكافحة 
“تدوير”..  يف  العامة  ال�شحة  اَف���ات 
اأكر  ا�شتقطاب  يف  جن��ح  امل��وؤمت��ر  اإن 
من 350 خبريا وخمت�شا من داخل 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا وع��ر���ش م��ا يقارب 
200 منتج ومعدة يف جمال مكافحة 
افات ال�شحة العامة لرفد هذا القطاع 
ال���ه���ام واحل���ي���وي ب��ك��ل م���ا ه���و جديد 
بالبتكارات  ال���ش��ت��ع��ان��ة  خ����الل  م���ن 
احلديثة  والتقنيات  وال�شرتاتيجيات 

امل�شتخدمة يف هذا املجال.

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  القمة  جائزة  للف�شاء  الإم���ارات  وكالة  ح�شدت 
التنمية  اأه�����داف  ل��دع��م��ه��ا   2019 امل��ع��ل��وم��ات  ملجتمع 
الدويل،  التعاون  خ��الل  من  املتحدة  ل��الأمم  امل�شتدامة 
وال���ت���ي ت���ق���ام يف ج��ن��ي��ف ب�����ش��وي�����ش��را م���ن 8 ح��ت��ى 12 
املعلومات  تكنولوجيا  خ���رباء  بح�شور  اجل���اري  اأب��ري��ل 
العاملية  القمة  امل�شاهمني يف جمتمع  والت�شالت وكبار 
ملجتمع املعلومات. واأكد �شعادة الدكتور املهند�ش حممد 

اأن  للف�شاء  الإم���ارات  وكالة  عام  مدير  الأحبابي  نا�شر 
ال��دويل املثمر يف قطاع  اأجل التعاون  الوكالة تعمل من 
الف�شاء، خ�شو�شاً اأن ذلك ين�شجم مع ر�شالتنا وروؤيتنا يف 

اأن ن�شبح من بني الدول الأكر تقدماً يف هذا القطاع.
ال��ت��ع��اون م���ع الهيئات  وق����ال : حت��ر���ش ال��وك��ال��ة ع��ل��ى 
املخت�شة يف جمالت الأبحاث والتعليم وو�شع �شيا�شات 
واأنظمة قطاع الف�شاء بحيث اأن كل �شراكة �شت�شاهم يف 
ت��ب��ادل اخلربات  ت�شهيل  خ��الل  م��ن  الف�شاء  من��و قطاع 
واإط��الق م�شاريع  التنوع القت�شادي  واملهارات، ما يعزز 

وتطوير  ودعم  التعليمية  للبعثات  بالإ�شافة  م�شرتكة، 
القدرات الب�شرية.

ال�شركاء من  للوكالة مع  الدويل  التعاون  اأن  واأكد على 
تطوير  لت�شريع  املثلى  الطريقة  هو  العامل  اأنحاء  كافة 
التقنيات الف�شائية وقطاع الف�شاء يف الدولة ب�شكل عام 
مذكرة   20 من  اأك��ر  وقعت  الوكالة  اأن  اإىل  م�شريا   ..
قطاع  يف  للتعاون  ال��دول��ي��ني  ال�����ش��رك��اء  اأه���م  م��ع  تفاهم 
الهيئات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع  تعاونها  ج��ان��ب  اإىل  الف�شاء 
الف�شاء  قطاع  لتطوير  الف�شاء  وجامعات  مراكز  مثل 

لالأبحاث  التحتية  والبنية  الب�شرية  ال��ق��درات  وتعزيز 
مت  الإم��ارات،  دولة  ومبادرة  وبجهود  بالف�شاء.  املتعلقة 
حيث  الف�شائي”،  للتعاون  العربية  “املجموعة  اإط��الق 
�شتعمل  عربية  دول��ة   11 التاأ�شي�ش  ميثاق  على  وقعت 
والأبحاث  ال��ع��ل��وم  ق��ط��اع��ات  يف  للتعاون  ال��رتوي��ج  على 

والتكنولوجيا وال�شتك�شافات املتعلقة بالف�شاء.
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول:  امل��ج��م��وع��ة  وت�����ش��م��ل 
واململكة  واجل��زائ��ر  ُعمان  و�شلطنة  والبحرين  والأردن 
واملغرب  والكويت  ولبنان  وال�شودان  ال�شعودية  العربية 

وم�����ش��ر، وق���د وق���ع اخ��ت��ي��اُر اأع�����ش��اء امل��ج��م��وع��ة العربية 
للتعاون الف�شائي بالإجماع على دولة الإمارات لرئا�شة 

املجموعة.
املعلومات  ملجتمع  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
وهيئات  واحل��ك��وم��ات  الأف������راد  وت��ك��رمي  بتقييم  ت��ع��ن��ى 
والدولية  والإقليمية  املحلية  والوكالت  املدين  املجتمع 
تقديراً  اخلا�ش  القطاع  و�شركات  البحوث  وموؤ�ش�شات 
والتي  التنمية  ا�شرتاتيجيات  تنفيذ  يف  املتميز  للنجاح 
ت�شتفيد من اإمكانات تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

»االإمارات للف�صاء« حت�صد جائزة القمة العاملية ملجتمع املعلومات 2019 

•• ال�شارقة-وام:

اأطلقت حكومة اإمارة ال�شارقة ام�ش من�شة جديدة 
ا�شم  حت��ت  املفتوحة  احلكومية  ال��ب��ي��ان��ات  لإدارة 
“تبادل” ت�شتهدف ت�شريع خارطة طريق التحول 

الرقمي يف الإمارة وتعد مركزاً فريداً للبيانات.
ت��رب��ط امل��ن�����ش��ة ب��ني اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة املحلية 
البيني  للت�شغيل  قابلة  معلومات  �شبكة  لإن�����ش��اء 
خل���دم���ة امل���واط���ن���ني وامل���ق���ي���م���ني وال�������ش���رك���ات يف 

ال�شارقة.
اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  امل����ب����ادرة  ه����ذه  وت�����ش��م��ن 
املجتمعية  والتنمية  الإح�����ش��اء  دائ����رة  وت��دي��ره��ا 
اإمارة  يف  الإل��ك��رتون��ي��ة  احلكومة  دائ���رة  وتنفذها 
ال�شارقة و�شوًل اآمناً وموحداً و�شل�شاً اإىل البيانات 
املفتوحة عالية اجلودة.وتعمل من�شة تبادل على 
ت�شجيع التعاون بني اجلهات احلكومية وتب�شيط 
احل�شول على اخلدمات وت�شهيل اتخاذ القرارات 
القائمة على القرائن كما ت�شجع املن�شة اجلديدة 

من  التخل�ش  وت�شمن  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  عملية 
الزدواجية وتقليل العبء على كل من املواطنني 

واملقيمني.
يف  دوره���ا  �شيقت�شر  ال��ت��ي  ت��ب��ادل  من�شة  وت�شمل 
اإمارة  حلكومة  الداخلي  ال�شتخدام  على  البداية 
املتقدمة  واخل���وارزم���ي���ات  ال��ت��ح��ل��ي��الت  ال�����ش��ارق��ة 
والتي  البيانات  وع��ر���ش  جت�شيد  ط��رق  وخمتلف 

اأ�شبحت ممكنة بف�شل اأدوات اخلرائط امليدانية.
و قال ال�شيخ فاهم بن �شلطان بن خالد القا�شمي 
اللجنة  رئي�ش  احلكومية  العالقات  دائ��رة  رئي�ش 
العليا للتحول الرقمي بال�شارقة “�شددت قيادتنا 
التحول  اأهمية  على  ع��ام��ني  نحو  قبل  الر�شيدة 
اإمارة  لإمكانات  العنان  لإط��الق  ال�شامل  الرقمي 
ال�شارقة للدفع قدماً مب�شرية التنمية القت�شادية 
والجتماعية لآفاق جديدة ومتهيد الطريق اأمام 
الإمارة للم�شي نحو م�شتقبل اأكر اإ�شراقاً وميثل 
تد�شني من�شة تبادل خطوًة كبريًة يف هذا الجتاه 
م�شرية  تعزيز  على  قدرتها  من  ثقة  على  ونحن 

التحول الرقمي بالإمارة«.
وبالإ�شافة اإىل حت�شني الأداء والرتقاء باخلدمات 
اأمتتة  اأدوات  املن�شة  ت�شم  ال��رق��م��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
و�شوف  وال��روب��وت��ات  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  ت�شغيل 
حوكمة  م��ع��اي��ري  م�شتويات  اأع��ل��ى  املن�شة  تطبق 
خ�شو�شية  حماية  مم��ار���ش��ات  واأف�����ش��ل  ال��ب��ي��ان��ات 

البيانات الفردية واملوؤ�ش�شية.
بنماذج  اأي�شاً  متاحة  البيانات  �شتكون  مرة  ولأول 
خمتلفة قابلة للقراءة الآلية مما يجعل املعلومات 
اللحظية  ال��وي��ب  تطبيقات  يف  ال�شتخدام  �شهلة 
�شتوفر  التنفيذ  التالية من  املرحلة  مع  توافقا  و 
للقطاع  ميكن  ع��ام��ة  تطبيقات  واج��ه��ات  املن�شة 
ل��ت��ط��وي��ر ح��ل��ول مبتكرة  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  اخل���ا����ش 

لتنمية جمتمعية م�شتدامة.
من جانبه قال ال�شيخ حممد بن حميد القا�شمي 
يف  املجتمعية  والتنمية  الإح�����ش��اء  دائ����رة  رئ��ي�����ش 
ال�شارقة “ �شت�شكل من�شة ’تبادل‘ نقطة فارقة يف 
اإم��ارة رقمية ت�شم  اإىل  ال�شارقة  جهودنا لتحويل 

الذين  �شكانها  خلدمة  املنا�شبة  التحتية  البنية 
بالإنرتنت  امل�شتمر  ب��الت�����ش��ال  ال��ي��وم  يت�شمون 
ولن  الرقمية  الو�شائل  على  امل��ت��زاي��د  والع��ت��م��اد 
احل��ك��وم��ة من  ع��ل��ى مت��ك��ني  امل��ن�����ش��ة  دور  يقت�شر 
تقدمي خدمات رقمية متكاملة ومتفوقة فح�شب 
تقوم  ح��ل��ول  ت��وف��ري  على  اأي�����ش��اً  �شت�شجع  ولكنها 
التدفق  خ��الل  من  اخلارجية  امل�شادر  ح�شد  على 

امل�شتمر للبيانات«.
من  ج��دي��د  عهد  نحو  املن�شة  �شتنقلنا  واأ���ش��اف: 
احلكومية  اخل��دم��ات  توفري  يف  والكفاءة  التطور 
ح���ي���ث ����ش���ت���ع���زز ق����درت����ن����ا ع���ل���ى ت����وف����ري احل���ل���ول 
ب��ج��ان��ب كونها  ب�����ش��ه��ول��ة و���ش��ال���ش��ة  واخل����دم����ات 
البيانات  جلمع  جديدة  ط��رق  اأم��ام  الباب  �شتفتح 
الإح�شائية مما �شي�شع العديد من البتكارات يف 
متناول املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة وامل�شتخدمني 
اأي�شاً و �شيتوافق اإطالق املن�شة مع �شعينا لتعزيز 
احلكومية  اجل���ه���ات  ب���ني  وال����رتاب����ط  الت�������ش���ال 
لتزويد  ال��رام��ي��ة  وج��ه��ودن��ا  املختلفة  وخ��دم��ات��ه��ا 

الأفراد وال�شركات بو�شائل متكنها من ال�شتفادة 
من اخلدمات احلكومية ب�شرعة وكفاءة و التعاون 
ذات  لإيجاد حلول م�شتدامة  القطاع اخلا�ش  مع 

تاأثري وا�شع وتعود بالفائدة على املجتمع ككل.
وقال ال�شيخ خالد بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي 
اإمارة  يف  الإلكرتونية  احلكومة  دائ��رة  ع��ام  مدير 
م�شادر  دم���ج  �شتتيح  ت��ب��ادل  من�شة  اإن  ال�����ش��ارق��ة 
اأو�شع  حت��ل��ي��ل��ي��ة  ح���ل���ول  يف  امل��ف��ت��وح��ة  ال���ب���ي���ان���ات 
املرتبطة  ال��ب��ي��ان��ات  م�����ش��ارات  املن�شة  وت�����ش��ت��خ��دم 
امل��ف��ت��وح��ة وتوفر  ال��ب��ي��ان��ات  ت��ط��ب��ي��ق��ات  لإن�������ش���اء 
واجهات  م��ن  ومكتبة  الو�شفية  ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة 
اأدوات حتليل البيانات  التطبيقات العامة وكذلك 

وعر�شها واإعداد التقارير .
وتابع: بعبارة اأخرى تعمل هذه املن�شة على ربط 
منافع  لتقدمي  رقمياً  امل��دين  باملجتمع  احلكومة 
مناذج  حمل  حتل  اأ�شا�شية  واجتماعية  اقت�شادية 
من�شة  اأن  يقني  على  ونحن  التقليدية  احلوكمة 
الإمارة  �شكان  بتجربة  الرتقاء  يف  �شت�شهم  تبادل 

وتعزز �شهولة ممار�شة الأعمال فيها.
فاإن  املفتوحة  البيانات  معهد  لتقديرات  ووف��ق��ا 
بيانات القطاع العام املفتوحة ميكن اأن ت�شيف ما 
القت�شادية  القيمة  من  املائة  يف   0.5 اإىل  ي�شل 
القطاعني  يف  الب��ت��ك��ار  متكني  خ��الل  م��ن  �شنويا 
اإىل  . وباملثل ت�شري درا�شة حديثة  العام واخلا�ش 
اأن البيانات املفتوحة ميكن اأن ت�شيف اأكر من 3 
تريليون دولر اأمريكي من القيمة القت�شادية يف 
اأن موؤ�ش�شة  اأنحاء العامل �شنوياً. ي�شار اىل  جميع 
ا�شتخدام   2020 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ت��ت��وق��ع  ج��ارت��ر 
اأمتتة  اأو  اك��ت�����ش��اف  ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات لإع����ادة 
رقمية اأو اإلغاء ل� 80 باملائة من العمليات الإدارية 
ال�شابق  العقد  ���ش��ائ��دة يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  وال��ت��ج��اري��ة 
و���ش��وف ت��ق��وم 80 ب��امل��ائ��ة م��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات بدمج 

م�شادر البيانات املفتوحة يف حلولها التحليلية .
و�شوف ت�شتخدم 15 باملائة من املنظمات العاملية 
م�شارات البيانات املرتبطة لإن�شاء تطبيقات بيانات 

مفتوحة لتوليد تدفقات اإيرادات بديلة.

•• ال�شارقة-وام:

ال�شارقة  اإم������ارة  ح��ك��وم��ة  اأط��ل��ق��ت 
ام�ش من�شة جديدة لإدارة البيانات 
ا�شم  امل��ف��ت��وح��ة حت���ت  احل��ك��وم��ي��ة 
“تبادل” ت�شتهدف ت�شريع خارطة 
الإمارة  الرقمي يف  التحول  طريق 

وتعد مركزاً فريداً للبيانات.
ت�����رب�����ط امل����ن���������ش����ة ب������ني اجل����ه����ات 
�شبكة  لإن�����ش��اء  املحلية  احل��ك��وم��ي��ة 
البيني  للت�شغيل  قابلة  معلومات 
واملقيمني  امل����واط����ن����ني  خل����دم����ة 

وال�شركات يف ال�شارقة.
التي  الذكية  املبادرة  هذه  وت�شمن 
الإح�شاء  دائ��رة  وتديرها  اأطلقتها 
والتنمية املجتمعية وتنفذها دائرة 
احل��ك��وم��ة الإل��ك��رتون��ي��ة يف اإم����ارة 
وموحداً  اآم���ن���اً  و����ش���وًل  ال�����ش��ارق��ة 
املفتوحة  ال��ب��ي��ان��ات  اإىل  و���ش��ل�����ش��اً 
عالية اجلودة.وتعمل من�شة تبادل 
اجلهات  بني  التعاون  ت�شجيع  على 
احلكومية وتب�شيط احل�شول على 
اخلدمات وت�شهيل اتخاذ القرارات 
ت�شجع  كما  القرائن  على  القائمة 
تبادل  ع��م��ل��ي��ة  اجل����دي����دة  امل��ن�����ش��ة 
من  التخل�ش  وت�شمن  املعلومات 
الزدواجية وتقليل العبء على كل 

من املواطنني واملقيمني.
التي  ت�����ب�����ادل  م���ن�������ش���ة  وت�������ش���م���ل 
على  ال��ب��داي��ة  يف  دوره���ا  �شيقت�شر 
ال�شتخدام الداخلي حلكومة اإمارة 
ال�شارقة التحليالت واخلوارزميات 
جت�شيد  ط��رق  وخمتلف  املتقدمة 

اأ�شبحت  وال��ت��ي  البيانات  وع��ر���ش 
اخلرائط  اأدوات  ب��ف�����ش��ل  مم��ك��ن��ة 

امليدانية.
�شلطان  ب���ن  ف��اه��م  ال�����ش��ي��خ  ق���ال  و 
دائرة  رئ��ي�����ش  القا�شمي  خ��ال��د  ب��ن 
العالقات احلكومية رئي�ش اللجنة 
بال�شارقة  الرقمي  للتحول  العليا 
قبل  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  “�شددت 
التحول  اأه��م��ي��ة  على  ع��ام��ني  نحو 
العنان  لإط���الق  ال�شامل  ال��رق��م��ي 
اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة للدفع  لإم��ك��ان��ات 
قدماً مب�شرية التنمية القت�شادية 
والج����ت����م����اع����ي����ة لآف���������اق ج���دي���دة 
ومت��ه��ي��د ال���ط���ري���ق اأم������ام الإم������ارة 
للم�شي نحو م�شتقبل اأكر اإ�شراقاً 
وميثل تد�شني من�شة تبادل خطوًة 
كبريًة يف ه��ذا الجت��اه ونحن على 
ثقة من قدرتها على تعزيز م�شرية 

التحول الرقمي بالإمارة«.
الأداء  حت�����ش��ني  اإىل  وب���الإ����ش���اف���ة 
احلكومية  ب��اخل��دم��ات  والرت���ق���اء 
اأدوات  امل��ن�����ش��ة  ت�����ش��م  ال���رق���م���ي���ة 
ال�شطناعي  الذكاء  ت�شغيل  اأمتتة 
املن�شة  تطبق  و�شوف  والروبوتات 
اأع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات م��ع��اي��ري حوكمة 
حماية  ممار�شات  واأف�شل  البيانات 
الفردية  ال���ب���ي���ان���ات  خ�����ش��و���ش��ي��ة 

واملوؤ�ش�شية.
ولأول مرة �شتكون البيانات متاحة 
اأي�شاً بنماذج خمتلفة قابلة للقراءة 
�شهلة  املعلومات  يجعل  مما  الآلية 
الويب  ت��ط��ب��ي��ق��ات  يف  ال���ش��ت��خ��دام 
املرحلة  م���ع  ت��واف��ق��ا  و  ال��ل��ح��ظ��ي��ة 

التالية من التنفيذ �شتوفر املن�شة 
واج���ه���ات ت��ط��ب��ي��ق��ات ع���ام���ة ميكن 
ا�شتخدامها  اخل����ا�����ش  ل���ل���ق���ط���اع 
لتنمية  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول  ل��ت��ط��وي��ر 

جمتمعية م�شتدامة.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ال�����ش��ي��خ حممد 
دائرة  رئي�ش  القا�شمي  حميد  ب��ن 
يف  املجتمعية  والتنمية  الإح�����ش��اء 
ال�شارقة “ �شت�شكل من�شة ’تبادل‘ 
لتحويل  ج��ه��ودن��ا  يف  ف��ارق��ة  نقطة 
اإم����ارة رق��م��ي��ة ت�شم  اإىل  ال�����ش��ارق��ة 
خلدمة  املنا�شبة  التحتية  البنية 

اليوم  ي��ت�����ش��م��ون  ال���ذي���ن  ���ش��ك��ان��ه��ا 
بالإنرتنت  امل�����ش��ت��م��ر  ب���الت�������ش���ال 
الو�شائل  على  امل��ت��زاي��د  والع��ت��م��اد 
املن�شة  دور  يقت�شر  ول��ن  الرقمية 
تقدمي  م��ن  احلكومة  متكني  على 
ومتفوقة  متكاملة  رقمية  خدمات 
اأي�شاً  ���ش��ت�����ش��ج��ع  ول��ك��ن��ه��ا  ف��ح�����ش��ب 
على توفري حلول تقوم على ح�شد 
امل���������ش����ادر اخل����ارج����ي����ة م����ن خالل 

التدفق امل�شتمر للبيانات«.
واأ�شاف: �شتنقلنا املن�شة نحو عهد 
ج��دي��د م���ن ال��ت��ط��ور وال���ك���ف���اءة يف 

حيث  احلكومية  اخل��دم��ات  توفري 
�شتعزز قدرتنا على توفري احللول 
و�شال�شة  ب�����ش��ه��ول��ة  واخل�����دم�����ات 
اأمام  ال��ب��اب  �شتفتح  كونها  بجانب 
البيانات  جل���م���ع  ج����دي����دة  ط�����رق 
العديد  �شي�شع  مم��ا  الإح�����ش��ائ��ي��ة 
من البتكارات يف متناول املوؤ�ش�شات 
وامل�شتخدمني  واخل��ا���ش��ة  ال��ع��ام��ة 
اأي�شاً و �شيتوافق اإطالق املن�شة مع 
والرتابط  الت�شال  لتعزيز  �شعينا 
وخدماتها  احلكومية  اجلهات  بني 
الرامية لتزويد  املختلفة وجهودنا 
الأفراد وال�شركات بو�شائل متكنها 
م����ن ال�����ش����ت����ف����ادة م����ن اخل����دم����ات 
احلكومية ب�شرعة وكفاءة و التعاون 
حلول  لإيجاد  اخلا�ش  القطاع  مع 
وتعود  وا�شع  تاأثري  ذات  م�شتدامة 

بالفائدة على املجتمع ككل.
اأح��م��د بن  ب��ن  وق���ال ال�شيخ خ��ال��د 
دائرة  عام  مدير  القا�شمي  �شلطان 
احل��ك��وم��ة الإل��ك��رتون��ي��ة يف اإم����ارة 
�شتتيح  ت��ب��ادل  من�شة  اإن  ال�شارقة 
يف  املفتوحة  البيانات  م�شادر  دمج 
وت�شتخدم  اأو���ش��ع  حتليلية  ح��ل��ول 
املرتبطة  البيانات  م�شارات  املن�شة 
لإن�شاء تطبيقات البيانات املفتوحة 
الو�شفية  ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة  وت��وف��ر 
التطبيقات  واج��ه��ات  م��ن  ومكتبة 
حتليل  اأدوات  وك����ذل����ك  ال���ع���ام���ة 
البيانات وعر�شها واإعداد التقارير 

.
تعمل  اأخ���������رى  ب����ع����ب����ارة  وت������اب������ع: 
ه���ذه امل��ن�����ش��ة ع��ل��ى رب���ط احلكومة 

لتقدمي  امل����دين رق��م��ي��اً  ب��امل��ج��ت��م��ع 
واجتماعية  اق���ت�������ش���ادي���ة  م���ن���اف���ع 
اأ�شا�شية حتل حمل مناذج احلوكمة 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ون��ح��ن ع��ل��ى ي��ق��ني اأن 
الرتقاء  يف  �شت�شهم  تبادل  من�شة 
وتعزز  الإم���������ارة  ����ش���ك���ان  ب��ت��ج��رب��ة 

�شهولة ممار�شة الأعمال فيها.
البيانات  معهد  لتقديرات  ووف��ق��ا 
العام  القطاع  بيانات  فاإن  املفتوحة 
املفتوحة ميكن اأن ت�شيف ما ي�شل 
القيمة  م���ن  امل���ائ���ة  يف   0.5 اإىل 
الق���ت�������ش���ادي���ة ���ش��ن��وي��ا م���ن خالل 
القطاعني  يف  الب����ت����ك����ار  مت���ك���ني 
وب��امل��ث��ل ت�شري   . ال���ع���ام واخل���ا����ش 
البيانات  اأن  اإىل  ح��دي��ث��ة  درا����ش���ة 
اأكر  ت�شيف  اأن  مي��ك��ن  امل��ف��ت��وح��ة 
اأمريكي من  3 تريليون دولر  من 
القيمة القت�شادية يف جميع اأنحاء 
العامل �شنوياً. ي�شار اىل اأن موؤ�ش�شة 
جارتر تتوقع بحلول عام 2020 
واملعلومات  ال��ب��ي��ان��ات  ا���ش��ت��خ��دام 
اأو  اأمتتة رقمية  اأو  لإع��ادة اكت�شاف 
العمليات  م��ن  باملائة   80 ل���  اإل��غ��اء 
الإداري�������ة وال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي كانت 
ال�����ش��اب��ق و�شوف  ال��ع��ق��د  ���ش��ائ��دة يف 
املوؤ�ش�شات  م��ن  ب��امل��ائ��ة   80 ت��ق��وم 
بدمج م�شادر البيانات املفتوحة يف 

حلولها التحليلية .
من  ب��امل��ائ��ة   15 ت�شتخدم  و���ش��وف 
املنظمات العاملية م�شارات البيانات 
بيانات  تطبيقات  لإن�شاء  املرتبطة 
اإيرادات  تدفقات  لتوليد  مفتوحة 

بديلة.

حكومة ال�صارقة تطلق من�صة »تبادل« الإدارة البيانات احلكومية املفتوحة

)العليا للت�صريعات( ت�صارك يف )اأ�صبوع التجارة 
االإلكرتونية( بجنيف

اختتام فعاليات موؤمتر اآفات ال�صحة العامة باأبوظبي

اأمينة الطاير تثمن دعم القيادة  
الر�صيدة بتمكني املراأة 

•• دبي-وام :

النه�شة  جمعية  رئي�شة  ال��ط��اي��ر  حميد  بنت  اأم��ي��ن��ة  ال�شيخة  ثمنت 
وال�شتثنائي  ال��ري��ادي  ال��دور  الإدارة  جمل�ش  رئي�شة  بدبي  الن�شائية 
دعم  يف  بالدولة  الر�شيدة  القيادة  يف  ممثلة  الإم����ارات  قدمته  ال��ذي 
وم�شاندة برنامج متكني املراأة العربية يف مهام حفظ الأمن وال�شالم 
واملقام يف العا�شمة اأبوظبي والذي يحقق اأهداف نبيلة وكرمية اأبرزها 
الأمم  للم�شاركة يف عمليات  واإمكاناتها  العربية  امل��راأة  تطوير قدرات 
. وقالت يف ت�شريح لها  العامل  ال�شالم والأم��ن حول  املتحدة حلفظ 
 .. ال��ه��ام  التاريخي  احل��دث  لهذا  والع���زاز  بالفخر  “ ن�شعر   : ام�ش 
اآل نهيان  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  ا�شتقبال �شاحب  اأن  ول�شك 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة لوفد امل�شاركات 
املراأة  لتمكني  ودعمها  القيادة  تالحم  ويعزز  يوؤكد  الربنامج  هذا  يف 
مع  اللقاء  خ��الل  �شموه  كلمات  وتبقى  وال�شالم  الأم���ن  ف�شاءات  يف 
وال�شالم  الأم��ن  العربية يف حفظ  امل��راأة  برنامج متكني  امل�شاركات يف 
�شند ال�شتدامة  العربية  املراأة  اأن  اأجمع تعزز  للعامل  تاريخية  ر�شالة 
وواح��ة الأم��ن والأم��ان وال�شالم ». واأ�شافت : ان املتاأمل واملتعمق يف 
قدرات  تعزيز  “ اإن  فحواها..  والتي  اللقاء  هذا  خالل  �شموه  كلمات 
ي�شهم  وال�����ش��الم  الأم���ن  العربية يف جم���الت حفظ  امل����راأة  وم��ه��ارات 
ب��دور فاعل  القيام  ق��ادرة على  ك��وادر ن�شائية عربية موؤهلة  اإع��داد  يف 
الأم���ن وال�شالم  اأ���ش�����ش  ال��ع��امل وح��ف��ظ  يف خ��دم��ة �شعوبهن و���ش��ع��وب 
حر�ش  م��وؤك��دا  فيهما،  والتنمية  ال�شلم  وحتقيق  وال���دويل  الإقليمي 
دولة الإمارات العربية املتحدة على امل�شاهمة الفاعلة يف كل ما يحقق 
الأمن وال�شتقرار ويعزز قيم ال�شالم والتعاي�ش والعدالة يف العامل “ 
يدرك �شدق القول . وثمنت ال�شيخة اأمينة بنت حميد الطاير جهود 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة 
املجل�ش الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
مهام  يف  العربية  امل���راأة  متكني  برنامج  وتعزيز  م�شاندة  يف  الأ�شرية 
للفعالية  امل�شاحب  ال��دورة  برنامج  وحتديدا  وال�شالم  الأم��ن  حفظ 
املتحدة  الأمم  وهيئة  ال��دف��اع  وزارة  ب��ني  موقعة  تفاهم  م��ذك��رة  وف��ق 
وذلك  �شموها  من  كرمية  وبرعاية  العام  الن�شائي  والحت���اد  للمراأة 
مب�شاركة اأكر من 100امراأة من �شبع دول عربية اإ�شافة اإىل دولة 
�شريك  امل��راأة  اأن  يوؤكد  الهام  الربنامج  اأن هذا  اإىل  الم���ارات. ولفتت 
اع��داد ك��وادر ن�شائية  اأ�شيل يف م�شرية التنمية الوطنية حيث يج�شد 
عربية قادرة على القيام بدور فاعل يف خدمة �شعوبهن باعتبار اأن املراأة 
اإىل  .. م�شرية  ب��ارزة يف وطنها وجمتمعها  ا�شهامات  العربية �شاحبة 
اأثبتت قدرتها  اأن املراأة الإماراتية بف�شل اهلل ودعم القيادة الر�شيدة 
ال�شالم  �شاحات  كافة  كفاءة عالية يف  واأظهرت  امل�شوؤولية  على حتمل 

والأمن والأمان .

جمعية �أبوظبي 
للفنون �ل�شعبية و�مل�رسح 

�أبوظبي
جدول اأعمال اجلمعية العمومية اجلمعة 2019/4/26م

١- مناق�شة امليزانية التقديرية لعام ٢٠١9.
٢- مناق�شة احل�شاب اخلتامي للجمعية لعام ٢٠١8 ، 

وتعيني مراقب احل�شابات .
3- مناق�شة تقرير ن�شاط اجلمعية عن عام ٢٠١8.

4- اأية مقرتحات اأو مو�شوعات مقدمة من الأع�شاء.
5- انتخاب جمل�ش الإدارة.

�سربان عبيد را�سد القبي�سي
رئي�س جمل�س الإدارة
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•• جنيف -وام:

 يف اإطار تفعيل م�شار اإ�شطنبول ب�شاأن 
الإن�شان  ح��ق��وق  جمل�ش  ق���رار  تنفيذ 
مبكافحة  اخل����ا�����ش   18-16 رق�����م 
ال�شلبية  النمطية  والقولبة  التع�شب 
على  والتحري�ش  والتمييز  والو�شم 
ب�شبب  النا�ش  �شد  وممار�شته  العنف 
�شعادة  ���ش��ارك   .. معتقدهم  اأو  دينهم 
الدائم  امل��ن��دوب  الزعابي  �شامل  عبيد 
ل��الأمم املتحدة  لدولة الم��ارات لدى 
ملجموعة  رئ��ي�����ش��ا  ب�����ش��ف��ت��ه  ج��ن��ي��ف  يف 
جنيف  يف  الإ�شالمي  التعاون  منظمة 
ع���ق���ده الحت����اد  اإىل  دع����ا  اج��ت��م��اع  يف 
�شعادة  و���ش��ك��ر  ج��ن��ي��ف  يف  الأوروب��������ي 

مداخلة  خ�����الل  ال���زع���اب���ي  ال�����ش��ف��ري 
ل��ه يف الج��ت��م��اع ك��ل الأط������راف التي 
معتربا  امل��ن��ت��دى،  تنظيم  يف  �شاهمت 
الأفكار  ل��ت��ب��ادل  �شانحة  ف��ر���ش��ة  اإي����اه 
����ش���ع���ادت���ه ملحة  واخل�����������ربات. وق�������دم 
دولة  يف  املتبعة  ال�شيا�شة  عن  موجزة 
“العي�ش  مل��ف��ه��وم  ل��ل��رتوي��ج  الإم�����ارات 
والعملي،  احل��ق��ي��ق��ي  ب���ب���ع���ده  معا” 
الت�شامح”  “م�شرعات  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م 
م���ن مظاهر  احل���د  اإىل  ت�����ش��ع��ى  ال��ت��ي 
ال��ت��ط��رف وال��ت��ع�����ش��ب.. م�����ش��ددا على 
من  العديد  حققت  ال�شيا�شة  ه��ذه  اأن 
الإجنازات التي من بينها، �شن قانون 
مكافحة التمييز يف عام 2015 الذي 
واإن�شاء   ، وال��ك��راه��ي��ة  التمييز  ي��ج��رم 

 ،  2016 ع����ام  يف  ل��ل��ت�����ش��ام��ح  وزارة 
واإط��الق معهد دويل للت�شامح يف عام 
الإمارات  دولة  اأن  اإىل جانب   2017
والديني  ال���ث���ق���ايف  ل��ل��ت��ن��وع  ك���م���رك���ز 
ت��ف��خ��ر ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة اأك����ر م���ن 120 
كني�شة وعدد كبري من اأماكن العبادة 
الأقليات  اإىل  تنتمي  ال��ت��ي  الأخ�����رى 
 . الدولة  املقيمة يف  الأخ��رى  الدينية 
قام  التي  التاريخية  ال��زي��ارة  اأن  واأك��د 
بابا   - فرن�ش�ي�ش  ال��ب��اب��ا  ق��دا���ش�����ة  ب��ه��ا 
الكني�شة الكاثوليكية اإىل الإمارات يف 
فرباير 2019 ، والتوقيع على اإعالن 
الأك����رب  الإم���ام  ف�شيلة  م��ع  اأب��وظ��ب��ي 
الدكتور اأح�م��د الط��يب �ش��يخ الأزه����ر 
الإماراتية  العا�شمة  والذي جعل من 

تعترب   ، مدينة الت�شامح لعام 2019 
ت���اأك���ي���دا م���ت���ج���ددا ل���دول���ة الإم�������ارات 
التعاي�ش  ق��ي��م  ب��دع��م  الل���ت���زام  ع��ل��ى 
ال�شلمي.. اإىل جانب اأن قدا�ش�ة البابا 
الزيارة  ه���ذه  خ���الل  ق���دم  فرن�ش�ي��ش 
والتفاهم  الت�شامح  من  عاملية  ر�شائل 
املتبادل والقيم الأ�شا�شية املماثلة التي 
ت�شكل جوهر القرار 18/16. و�شدد 
�شعادته على اأن الر�شائل التي يوجهها 
الزعماء الدينيون مثل تلك الواردة يف 
اإعالن اأبوظبي ت�شكل مرجعا واأر�شية 
منا�شبة لتعزيز النقا�ش اجلاري حاليا 
?? ?ويف  اإط����ار م�����ش��ارا���ش��ط��ن��ب��ول.  يف 
ختام مداخلته .. خل�ش �شعادة ال�شفري 
املنفتحة  املجتمعات  اأن  اإىل  الزعابي 

اخلالية من اأيديولوجيات العن�شرية 
جناحات  لتحقيق  مهيئة  وال��ت��ط��رف 
اقت�شادية وثقافية واجتماعية كبرية 
ك��م��ا اأث���ب���ت���ت ذل����ك جت���رب���ة الإم�������ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ع���ل���ى م������دار 47 
واأثناء الجتماع القى عدد من  عاما. 
امل�شاركني من بينهم ال�شفرية ن�شيمة 
بغلي املندوبة املراقبة الدائمة ملنظمة 
وال�شيد  جنيف  يف  الإ�شالمي  التعاون 
ك��ب��ار موظفي  اأح���د  �شالمة  اإب��راه��ي��م 
ال�شامية  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ف��و���ش��ي��ة 
وال���دك���ت���ور عزيز  الن�������ش���ان  حل���ق���وق 
كلمات  ك��روات��ي��ا  مفتي  ح�شنوفيت�ش 
ب���زي���ارة ق��دا���ش�����ة البابا  اأ����ش���ادوا ف��ي��ه��ا 
معتربين  الم������ارات  اإىل  فرن�ش�ي�ش 

اإي��اه��ا من��وذج��ا وم��ث��ال يحتذى ب��ه يف 
ال��ت�����ش��ام��ح ع���رب العامل.  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر 
املبادئ  لتنفيذ  القائم  العمل  وثمنوا 
الإن�شانية  “الأخوة  وثيقة  يف  ال��واردة 

والعي�ش معا  العاملي  ال�شالم  اأجل  من 
وقعها قدا�شة البابا فرن�شي�ش  “ التي 
و�شماحة  الكاثوليكية  الكني�شة  ب��اب��ا 
اأحمد الطيب  الدكتور  الأك��رب  الإم��ام 

مهمة  خطوة  باعتبارها  الأزه��ر  �شيخ 
ملكافحة الإرهاب والتطرف، ومنطلقا 
التعاي�ش  ن��ه��ج  ت��ر���ش��ي��خ  يف  اأه��م��ي��ة  ذا 

والت�شامح عرب العامل.

•• دبي-وام:

اأكد معايل عمر بن �شلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإ�شطناعي اأن حكومة 
دولة الإمارات تتبنى ت�شكيل منظومة متكاملة للذكاء ال�شطناعي تقوم على 
اإدراك��ا لأهميته  باأطر احلوكمة والأخالقيات،  القطاع وتعزيزه  تطوير هذا 
على  باخلري  تعود  ج��دي��دة  م�شتقبلية  قطاعات  تطوير  يف  احل��ي��وي  ودوره 
املجتمعات. جاء ذلك، خالل توقيع معايل عمر بن �شلطان العلماء مذكرة 
تفاهم مع �شيد ح�شي�ش املدير العام الإقليمي ل�شركة مايكرو�شوفت اخلليج، 
لتعزيز التعاون امل�شرتك يف جمال تطوير الذكاء ال�شطناعي واأطر حوكمته 
يف دولة الإمارات، من خالل �شياغة جمموعة من املفاهيم وال�شرتاتيجيات 
“اإن  معاليه:  وق��ال  وتنفيذها.  اإجنازها  اآليات  ودرا�شة  امل�شتقبلية  والأف��ك��ار 

التكنولوجيا  البتكار يف تطبيقات  تعزيز  الإم��ارات تركز على  دولة  حكومة 
ريادتها  لتعزيز  امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف  حتقيق  يف  وتوظيفها  احلديثة 
من  وال�شتفادة  املتقدمة  للتكنولوجيا  احلا�شنة  البيئة  تهيئة  عرب  العاملية 
خمرجاتها يف عمليات التطوير ال�شاملة مبا يج�شد توجيهات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 
اأربعة جمالت رئي�شية  التفاهم  ». وتغطي مذكرة   - حاكم دبي - رعاه اهلل 
الذكاء  على  تعتمد  التي  التكنولوجية  احللول  وتطوير  حتديد  يف  تتمثل 
وتعزيز  امل�شتدامة،  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأه���داف  لتحقيق  ال�شطناعي 
توظيف الذكاء ال�شطناعي يف جميع اجلهات احلكومية يف دولة الإمارات، 
ال�شطناعي،  الذكاء  واأخالقيات  للحوكمة  وعاملي  متكامل  اإط��ار  وتاأ�شي�ش 

وامل�شاهمة يف حتقيق خمرجات ا�شرتاتيجية الإمارات للذكاء ال�شطناعي.

�شركة  رئي�ش  التنفيذي  الرئي�ش  نائب  كورتوا  فيليب  جان  قال  جهته،  من 
“ي�شرفنا العمل مع  مايكرو�شوفت للمبيعات العاملية والت�شويق والعمليات: 
اأهداف  امل�شاهمة يف حتقيق  بهدف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  حكومة 
خططها وا�شرتاتيجياتها يف جمال توظيف تكنولوجيا الذكاء ال�شطناعي، 
ون�شارك يف مايكرو�شوفت هذه الروؤية التي تعك�ش ر�شالتنا املتمثلة يف متكني 

البتكار وجعل الذكاء ال�شطناعي اأداة متاحة يف متناول اجلميع«.
اإىل تطوير  الإم��ارات  العمل مع حكومة دولة  “نتطلع من خالل  واأ�شاف: 
�شمن  وقدراتها  التكنولوجيا  ه��ذه  وت�شخري  ال�شطناعي  الذكاء  م�شاريع 
النمو  عجلة  دف��ع  يف  ب��ال��ت��ايل  ي�شهم  مم��ا  وم��وث��وق��ة،  �شاملة  ا�شرتاتيجية 

القت�شادي وازدهار املجتمع وحتقيق اأجندة الدولة واأهدافها«.
براجمها  تطوير  على  املذكرة  هذه  مبوجب  مايكرو�شوفت  �شركة  و�شتعمل 

الإم���ارات يف حتقيق  دول��ة  لدعم جهود  احلالية  ال�شطناعي  الذكاء  واأط��ر 
برامج  التعاون  جم��الت  وت�شمل  امل�شتدامة،  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأه��داف 
تدريب القدرات الوطنية يف الذكاء ال�شطناعي و�شهادات العتماد يف جمال 
والفعاليات  امل�شابقات  ورعاية  وتنظيم  ال�شحابية،  واحلو�شبة  الربجميات 

املتخ�ش�شة بالتكنولوجيا النا�شئة للجهات احلكومية واخلا�شة.
اأ�شهر  ثالثة  كل  تدريبية  برامج  تنظيم  “مايكرو�شوفت” يف  �شت�شاهم  كما 
اإ�شافة  احلكومية،  اجل��ه��ات  خمتلف  يف  البيانات  جم��ال  يف  للمتخ�ش�شني 
يف  امل�شاركة  اإىل  اإ�شافة  ال�شطناعي،  الذكاء  حول  متنوعة  عمل  ور���ش  اإىل 
تنظيم الدورة الثانية ملخيم الإمارات للذكاء ال�شطناعي الذي ي�شرف عليه 
بالتعاون مع جمموعة من اجلهات  ال�شطناعي  للذكاء  الوطني  الربنامج 

احلكومية الحتادية واملحلية وال�شركات العاملية.

عمر العلماء: االإمارات تتبنى ت�صكيل منظومة متكاملة للذكاء اال�صطناعي

مندوب الدولة بجنيف ي�صارك يف اجتماع االإحتاد االأوروبي ملكافحة التع�صب والتمييز 

•• عجمان -وام:

عجمان  يف  اخل��ريي��ة  الإح�����ش��ان  جمعية  نظمت   
حفاًل لتكرمي 44 �شخ�شية وموؤ�ش�شة اأ�شهمت يف 
التي  الإن�شانية  براجمها  ورعاية  دعم م�شاريعها 

باإجمايل  متعففة،  اأ�شرة   6092 منها  ا�شتفادت 
.  2018 يف  اأنفقتها  درهم  مليون   58

نائب  ال�شعيدي  عبدالرحيم  �شعادة  احلفل  �شهد 
بن  عمر  وال�شيخ  اجلمعية،  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
وال��دك��ت��ور حقي  النعيمي  ع��ل��ي  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

اأحمد  و  للجمعية،  التنفيذي  امل��دي��ر  اإ�شماعيل 
النفع  ذات  اجلمعيات  اإدارة  مدير  نائب  اخل��دمي 
اجلهات  وممثلو  املجتمع،  تنمية  وزارة  يف  ال��ع��ام 
مل�شاريع  الداعمة  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  احلكومية 

الإح�شان اخلريية.

•• اأبوظبي-وام:

ح�����ش��ر م��ع��ايل ال���دك���ت���ور ع��ب��ي��د احل����ريي �شامل 
الكتبي م�شاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
الأول  اأم�ش  م�شاء  والأمنية  الع�شكرية  لل�شوؤون 
فريناندو  �شعادة  اأق��ام��ه  ال��ذي  ال�شتقبال  حفل 

الأرجنتني  ج��م��ه��وري��ة  �شفري  مارتينيز  رام����ون 
لدى الدولة مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده. كما 
ح�شر احلفل - الذي اأقيم يف فندق اأبراج الحتاد 
القمزي  ع��ب��داهلل  �شعيد  ���ش��ع��ادة   - اأب��وظ��ب��ي  يف 
اخلارجية  وزارة  ال��زي��ارات يف  �شوؤون  اإدارة  مدير 
الدبلوما�شي  ال�شلك  واأع�شاء  ال��دويل  والتعاون 

العربي والأجنبي املعتمدين لدى الدولة واأبناء 
واأ�شاد  ب��ال��دول��ة.  املقيمة  الأرجنتينية  اجلالية 
املنا�شبة  بهذه  له  كلمة  يف  الأرجنتيني-  ال�شفري 
- بالعالقات املتميزة، التي تربط دولة الإمارات 
والأرج��ن��ت��ني وال��ت��ي ت�شهد ت��ط��وراً وازده������اراً يف 

خمتلف املجالت.

م�صاعد وزير اخلارجية لل�صوؤون الع�صكرية يح�صر حفل ا�صتقبال �صفارة االأرجنتنياالإح�صان اخلريية  تكرم 44 �صخ�صية وموؤ�ص�صة 
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اعالن بالن�ضر 

�ضادر عن حمكمة عجمان ال�ضرعية
 يف الدعوى رقم 2018/453 احوال 

اىل املدعي عليه:ر�شيد عبداحلميد ا�شماعيل - لبناين اجلن�شية - جمهول حمل القامة 
خارج الدولة مبا ان املدعية:�شماح حممد عبدال�شميع

قد اأقامت عليك الدعوى ال�شرعية املذكورة بالرقم اعاله امام هذه املحكمة للمطالبة ب����/
دعوى بطلب نفقة �شابقة وامل�شتحقات ال�شرعية عن الطالق

وقد حددت املحكمة جل�شة الح���د:٢٠١9/4/٢8 للنظر يف الدعوى فاأنت مكلف باحل�شور 
�شخ�شيا او من ينوب عنك ر�شميا امام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد على الدعوى 
ويف حالة تخلفك عن احل�شور يف املوعد املحدد فاإن املحكمة �شتنظر يف الدعوى وت�شدر 

حكمها غيابيا. حتريرا يف الثنني املوافق:٢٠١9/4/8
 القا�ضي:عبا�س اأبكر �ضليمان

االإمارات العربية املتحدة
  وزارة العدل

حمكمة عجمان ال�ضرعية
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  اال�ضماء
تعلن دائرة حماكم راأ�ش اخليمة باأن املدعو/ احمد علي �شعيد علي ال�شحي 
اأ�شقائه/ ول�شماء  ل�شمه  )ط��ف��وف(  ال�شهره  م�شمى  ا�شافة  بطلب  تقدم 
�شعيد  عماته/اآمنه  ول�شماء   ، و�شعيد  وعبدالعزيز  وعائ�شة  وامي��ان  فاطمه 
وموزة �شعيد لتكون ا�شماوؤهم بعد ال�شافة/احمد وفاطمة واميان وعائ�شة 
وعبدالعزيز و�شعيد ، اأبناء/علي �شعيد علي طفوف ال�شحي ، واآمنه وموزة ، 

ابنتا/�شعيد علي طفوف ال�شحي
يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما من  ان  له م�شلحة يف العرتا�ش  وان من 

تاريخ العالن اقام ق�شم ال�شهادات يف حمكمة راأ�ش اخليمة.
  قا�ضي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
               ه�ضام طلعت ن�ضيف

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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  اعالن بالن�ضر

املرجع :5١4
يف  يرغب  اجلن�شية  باك�شتاين   - منري  حممد  بن  �شهزاد  ال�شيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شوايف  ثابت حمد  ال�شيد/مروان حمد  البالغة ١٠٠% وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع 
- المارات اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم )ور�شة حممد �شهزاد منري ل�شيانة ال�شيارات( والتي تاأ�ش�شت 

بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:53٢3١١
تعديالت اخرى:مت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات لي�شبح موؤ�ش�شة فردية 
- مت تغيري ال�شم التجاري من )ور�شة حممد �شهزاد منري ل�شيانة ال�شيارات( لي�شبح )ور�شة اأف�شل 

اداء ل�شيانة ال�شيارات(
وعمالبن�ش املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  ٢٠١3 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
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  اعالن بالن�ضر

املرجع :5١٢
فينال هندي اجلن�شية يرغب يف  نال نال  ريدي  ال�شيد/كري�شنا  بان  للجميع  ليكن معلوما 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغه ١٠٠% اىل ال�شيد/باند لبايل راجيندهار باندلبايل 
هندي اجلن�شية مبوجب رخ�شة رقم:73763١ با�شم/اخلطوات ملقاولت التك�شية والر�شيات

وعمالبن�ش املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  ٢٠١3 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك تقدمي 

طلب العرتا�ش لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
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 مذكرة تبليغ املدعي عليها  الرابعة بالن�ضر

�ضادرة عن حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�ضية رقم 2018/6790 مدين كلي - ال�ضارقة

اعالن باحالة الدعوى من الدائرة الكلية اىل الدائرة اجلزئية الثانية 
اىل املدعي عليها الرابعة:منال حممد فاروق حممد جوده اأبو �شمعان

حيث ان املدعيه:رهام حممد فاروق حممد جوده اأبو �شمعان
قد اأقام عليك الدعوى املذكورة اأعاله لدى هذه املحكمة 

 ١5١ رقم  القاعة  الثانية(  اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�شوركما  يقت�شي  لذلك 
يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم ٢٠١9/4/١4م وذلك لالطالع والرد على 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شنبا�شر نظر الدعوى يف غيابك. 
مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية
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اعالن قرار بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 1283/2016 تنفيذ عمايل

امل��ط��ل��وب اع��الن��ه ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/١-حم��م��د حم��م��ود اب���و العال 

 - والن�شر  ل��الع��الم  الحت���اد  �شما  �شدها/مركز  املنفذ  ال��ه��ن��داوي 

وميثله/حممد فتحي حممد مهنى ، نخطركم بقرار �شعادة قا�شي 

املايل  التقرير  على  لالطالع  وذل��ك  امل�����وؤرخ:٢٠/٢٠١9/3  التنفيذ 

املودع مبلف التنفيذ من قبل مدير املنفذ �شدها.

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2019/514 تنفيذ جتاري

القامة  ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  ث��ريم��و  ���ش��ده/١-���ش��رك��ة  املنفذ  اىل 
املحدودة  للتكنولوجيا  امل���واق���ع  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���ش��رك��ة  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
وميثله:حمدان عبداهلل �شبيح �شيف الكعبي قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)٢3373١6( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل بالن�ضر

رقم 2019/2679 
املنذر : تيكوم لال�شتثمارات منطقة حرة ذ.م.م   

�شد املنذر اليها /ات�ش اون ام اي ايه منطقة حرة ذ.م.م 
تخطر املنذرة املنذر اليه ب�شرورة �شداد متاخرات اليجار املرت�شد بذمته على مكتب رقم ٢4٠ الطابق الثاين 
مكاين:77657  رقم  رق���م:768-38٢  الر���ش  قطعة  الثانية  ال�شفوح  منطقة   )DIC-BLDG 16( املبنى 
وامل���وؤرخ يف:9/١٠/٢٠١7  رق���م:١٢5475  اليجار  وذل��ك مبوجب عقد  اليها  للمنذر  واململوك  دب��ي  ام��ارة   ١55١5
قدرها  قيمة  مقابل  يف:١١/٢١/٢٠١8  وتنتهي  م������ن:١١/٢٢/٢٠١7  للفرتة  اليها  وامل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  ب��ني  وامل��ح��رر 
اىل  املنذرة  �شت�شطر  وال  الع��الن  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  يوما من  وذل��ك يف غ�شون ثالثني  دره��م   )١46.699.٠٠(
اللجوء للجنة الق�شائية اخلا�شة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�شتاأجرين بامارة دبي بغر�ش الزام املنذر اليها 
باخالء العني املوؤجرة وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�شوم ا�شتهالك املاء والكهرباء والت�شالت وت�شليم العني 
ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�شخا�ش وال�شواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد و�شداد متاأخرات 
اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة مع حفظ 

كافة حقوق املنذرة الخرى.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

اإنذار عديل بالن�ضر
رقم 2019/2680 

املنذر : حي دبي للت�شميم منطقة حرة ذ.ذ.م   
�شد املنذر اليها /كريتيفتي ليف - منطقة حرة ذ.م.م 

تخطر املنذرة املنذر اليه ب�شرورة �شداد متاخرات اليجار املرت�شد بذمته على مكتب رقم ١٠3 الطابق الول 
املبنى )D3-BLDG 05( قطعة الر�ش رقم:٠-337 منطقة زعبيل الثانية بامارة دبي رقم مكاين:٢848٢ 
واملنذر  املنذرة  بني  واملحرر  وامل��وؤرخ يف:٢٠١5/5/7   )t0000146(:رقم اليجار  عقد  وذلك مبوجب   8689٠
�شنوية وقدرها )١١7.387.4٠(  ايجارية  اليها للفرتة م��ن:٢٠١5/7/١5 وتنتهي يف:٢٠١8/١٠/١٢ مقابل قيمة 
للجنة  اللجوء  اىل  امل��ن��ذرة  �شت�شطر  وال  الع��الن  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  يوما من  وذل��ك يف غ�شون ثالثني  دره��م 
العني  اليها باخالء  املنذر  الزام  بامارة دبي بغر�ش  وامل�شتاأجرين  املوؤجرين  باملنازعات بني  الق�شائية اخلا�شة 
املاء والكهرباء والت�شالت وت�شليم العني ومفاتيحها  ا�شتهالك  املوؤجرة من ر�شوم  املوؤجرة وبراءة ذمة العني 
اليجار  متاأخرات  و�شداد  التعاقد  عند  عليها  كانت  التي  وباحلالة  وال�شواغل  ال�شخا�ش  من  خالية  للمنذرة 
كافة  حفظ  مع  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  الزامها  مع  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  حتى  عليها  املرتتبة 

حقوق املنذرة الخرى.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2019/2704 

العبدالرحمن ال ثاين - قطري  ال�شيخ عبداهلل بن خليفة خالد   : املنذر 
اجلن�شية 

بوكالة املحامي/�شالح مبا�شري   
املنذر اليه /عمرو حممد الد�شوقي احلرايري - م�شري اجلن�شية 

مبا ان املنذر ينذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيكات واملبينة و�شفا 
بالنذار وقيمتها )57.٠7٠( درهم وذلك خالل خم�شة ايام من ا�شتالمهم 
لهذا النذار وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية �شدكم هذا 

مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

اعالن حكم بالن�ضر
        يف  الدعوى رقم 2018/244  جتاري كلي

حمل  جمهول  فا�شل  عبدالرزاق  بن  حممد  بن  ا�شماعيل  عليه/١-  املحكوم  اىل 
يف    ٢٠١8/١٠/٢ بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/داماك كروان للعقارات املحدودة بف�شخ عقد لبيع 
ايه 9٠9 وهي �شقة فندقية  ايه 9  اأ�ش بي  الوحدة رقم  ب�شاأن  املربم بني الطرفني 
كائنة مب�شروع �شرببيا مبنطقة جبل علي وبالزام املدعي عليه بامل�شروفات ومببلغ 
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني 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�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2019/1212  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / ١-ام ايه �شي تي ايه �شي للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول 
�شاه بيك  ���ش.ذ.م.م وميثله:�شاره  املدعي /رامي�ش هريا  ان  حمل القامة مبا 
بتثبيت احلجز  الدعوى ومو�شوعها مطالبة  اأقام عليك  قد  البلو�شي  حممد 
التحفظي رقم ٢٠١9/١69 حجز حتفظي جتاري والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
ال�شاعة:٠8:3٠  امل��واف��ق:٢3/٢٠١9/4  الثالثاء  املحاماة.وحددت لها جل�شة يوم 
�ش بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• �شيوؤول-وام:

اأبوظبي  ����ش���رك���ة  م����ن  وف�����د  اط���ل���ع 
على  “�شحة”  ال�شحية  للخدمات 
الطبية  ال�شياحة  يف  ك��وري��ا  جت��رب��ة 
يف  امل�شتخدمة  احلديثة  والتقنيات 
وخدمات  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع 

رعاية املتعاملني.
جاء ذلك خالل زيارة الوفد - الذي 
ع��ب��داهلل مديرة  وح��ي��دة خليل  ���ش��م 
اإدارة عالقات العمالء وثريا حممد 
املعلومات  اإدارة  م���دي���ر  ال��ب��ل��و���ش��ي 
املطوع  حم���م���د  وع���ائ�������ش���ة  ال��ط��ب��ي��ة 
مدير ق�شم �شوؤون الأطباء يف �شركة 
كوريا،  جمهورية  اإىل   - “�شحة” 
تلبية لدعوة وزارة ال�شحة والرعاية 
الكورية، للم�شاركة يف املوؤمتر العاملي 
ال�����ذي نظمه  ال�����ش��ح��ي��ة،  ل��ل��رع��اي��ة 
معهد »KHIDI« لتطوير �شناعة 

ال�شحة.
ع����دة  ����ش���ح���ة  �����ش����رك����ة  وف�������د  وزار 
وهي  ك��وري��ا  يف  متميزة  م�شت�شفيات 
وجامعة  ال��ط��ب��ي،  ري��ب��وم  م�شت�شفى 
للطب  ي����و  اأت���������ش  ك  و  ه����ي  ك���ي���ون���غ 

واأ�شان،  �شيول،  وم�شت�شفى  الكوري، 
على  للتعرف  واأن����ام،  و�شيفريان�ش، 
ال���رع���اي���ة  ال����ك����وري����ة يف  ال���ت���ج���رب���ة 
ال�شحية ، كما زار املر�شى املواطنني 
الذين يتلقون العالج يف امل�شت�شفيات 
حالتهم  ع���ل���ى  واط�����م�����اأن  ال���ك���وري���ة 
ال�������ش���ح���ي���ة، و�����ش����ري ال����ع����الج ال����ذي 

يتلقونه، وقدم لهم الهدايا.

وال���ت���ق���ى ال����وف����د م����ع م���ع���ايل ب����ارك 
والرعاية  ال�شحة  وزي��ر  ه��و،  نيونغ 
يف جمهورية كوريا، وبحث معه �شبل 
تعزيز التعاون بني اجلانبني، وم�شاألة 
تدريب الكوادر الطبية الإماراتية يف 
الكورية،  وامل�شت�شفيات  اجل��ام��ع��ات 

وم�شاألة ال�شياحة الطبية يف كوريا.
“ مع  “ ���ش��ح��ة  ال���ت���ق���ى وف�����د  ك���م���ا 

النعيمي  علي  �شيف  ع��ب��داهلل  �شعادة 
اجلمهورية  ل����دى  ال����دول����ة  ���ش��ف��ري 
البعثة  واأع�����ش��اء  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة 
الدبلوما�شية للدولة ، ومت ا�شتعرا�ش 
�شبل التعاون يف جمال توفري العالج 
اأبناء  م��ن  احل����الت  لبع�ش  ال��ط��ب��ي 
اإىل  و���ش��ول��ه��م  وت�شهيل  الإم�������ارات، 

كوريا.

•• نيويورك-وام :

الربملانية  ال�����ش��ع��ب��ة  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
م�شاركتها  خ����الل   - الإم����ارات����ي����ة 
ملنتدى  الثامنة  ال����دورة  اأع��م��ال  يف 
ال�شباب التابع للمجل�ش القت�شادي 
والجتماعي بالأمم املتحدة، الذي 
يومني  وا�شتمر  الأول  اأم�ش  اختتم 
الأم��ري��ك��ي��ة -  ن��ي��وي��ورك  يف مدينة 
اجلهود الفعالة التي تقوم بها دولة 
الإمارات لتمكني ال�شباب والهتمام 
وت��اأث��ريه��م يف  دوره���م  وتعزيز  بهم 

�شناعة امل�شتقبل.
وتطرق �شعادة �شعيد �شالح الرميثي 
الحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ش  ع�شو 
خالل   - املنتدى  يف  ال�شعبة  ممثل 
م�شتديرة  ط���اول���ة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه 
 :2030 “ال�شباب  ح��ول  تفاعلية 
عددا  ولل�شباب” �شمت  مع  العمل 
امل�شتوى  رف��ي��ع��ي  امل��ت��ح��دث��ني  م���ن 
اإىل   - ال�����ش��ب��اب  منظمات  ومم��ث��ل��ي 
جهود الحتاد الربملاين الدويل يف 

متكني الربملانيني ال�شباب.
معكم  اأ����ش���ارك  اأن  “ي�شرين  وق���ال 
الربملانيني  ملنتدى  �شابق  كرئي�ش 
الدويل  الربملاين  ال�شباب بالحتاد 
املنتدى، ووج��ودي معكم  اأعمال  يف 
الربملانيني  ع���ن  ك��م��ن��دوب  ال���ي���وم 
للتاأكيد  ه��و  ال��ع��امل  ح��ول  ال�شباب 
عملية  يف  ال�شباب  دور  اأهمية  على 
املحلي  ال�شعيد  على  ال��ق��رار  �شنع 

والدويل«.
ال�شباب الذين  “ ن�شبة  اأن  واأ�شاف 
عاما متثل   30 عن  اأعمارهم  تقل 
اإل  ال��ع��امل،  اأك��ر م��ن ن�شف �شكان 
الربملانيني  م��ن  فقط   2.2% اأن 
بح�شب  ع���ام���ا   30 م���ن  اأق�����ل  ه���م 

ت��ق��ري��ر الحت����اد ال��ربمل��اين الدويل 
�شنع  ي��ك��ون  ول��ك��ي   .2018 ل��ع��ام 
القرار م�شتجيبا و�شامال وت�شاركيا 
م�شاركة  ي��ت��ط��ل��ب  ف���اإن���ه  ومم���ث���ال، 
قوية من جميع فئات املجتمع، مبن 
وجهات  لديهم  لأن  ال�شباب  فيهم 
متجددة”..  واأف��ك��ار  خمتلفة  نظر 
الربملاين  الحت���اد  دور  اإىل  م�شريا 
الربملانيني  دور  تعزيز  يف  ال���دويل 
�شباب  حركة  اأن  واأو���ش��ح  ال�شباب. 
الحت��اد الربملاين ال��دويل ب��داأت يف 
 160 اإليها  2009 وان�شمت  عام 
اقرتاح  تقدمي  ومت  الربملانات  من 
ب��ق��رار ي��وف��ر اإط����ارا ع��امل��ي��ا لتعزيز 
برملانات  اإىل  ال�����ش��ب��اب  م�����ش��ارك��ة 
الحت������اد ال����ربمل����اين ال�������دويل، ومت 
ت��ب��ن��ي��ه م���ن ق��ب��ل اأع�������ش���اء الحت����اد 
 ،2010 ع����ام  ال������دويل  ال���ربمل���اين 

بال�شباب يف  الهتمام  اإىل  اأدى  مما 
الحتاد الربملاين الدويل حيث اأن�شاأ 
ال�شباب”،  ال��ربمل��ان��ي��ني  “منتدى 
الذي يجمع بني اأع�شائه برملانيني 
اأن���ح���اء العامل  ���ش��ب��اب م���ن ج��م��ي��ع 
وي�شاهم  ال�شنة،  يف  مرتني  ويعقد 
واحلكومات  ال���ربمل���ان���ات  دع����وة  يف 
اتخاذ  اإىل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  والأح������زاب 
و�شيا�شية  ق���ان���ون���ي���ة  اإج������������راءات 
لتح�شني م�شاركة ال�شباب ويتجاوز 
الت�شاور  زي��ادة  اإىل  الدعوة  املنتدى 
ال�����ش��ب��اب، ح��ي��ث ي��دع��و لزيادة  م��ع 
�شنع  يف  ال�������ش���ب���اب  مت��ث��ي��ل  ن�����ش��ب��ة 

القرار.
وقال الرميثي “اأقف اأمامكم اليوم 
الربملانيني  منتدى  روؤ���ش��اء  ك��اأح��د 
ال����ربمل����اين  ال�������ش���ب���اب يف الحت��������اد 
مكثف  ب�شكل  عملنا  حيث  ال��دويل، 

على عدد من املبادرات التي ت�شعى 
جم���ال  يف  ال�������ش���ب���اب  مت���ك���ني  اإىل 
امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق 
وت��ب��ن��ي ال��ت��و���ش��ي��ات ال���رام���ي���ة اإىل 
امل�شي قدما يف تخ�شي�ش ح�ش�ش 
ومواءمة  ال��ربمل��ان��ات،  يف  لل�شباب 
�شن  م��ع  “الأهلية”  ال��رت���ش��ح  �شن 
الدعوة  يف  �شاهمنا  كما  الت�شويت، 
والتعاون  ال��رواب��ط  م��ن  مزيد  اإىل 
ال�شباب  ومنظمات  الربملانات  بني 

لتمكني ال�شباب«.
الربملانية  ال�شعبة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
الإماراتية �شاهمت يف اإن�شاء منتدى 
ل��ل��ربمل��ان��ي��ني ال�����ش��ب��اب م���ن خالل 
الدائمة  اللجنة  يف  قدمته  مقرتح 
الدميقراطية  “جلنة  ال���ث���ال���ث���ة 
كانت  وال���ت���ي  الإن�شان”،  وح���ق���وق 
ال�شباب  م�شاركة  مو�شوع  تناق�ش 
وذلك  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  العملية  يف 
لالحتاد   122 ال������  اجل��م��ع��ي��ة  يف 
الربملاين الدويل يف بانكوك خالل 
منتدى  وت��اأ���ش�����ش   2010 م��ار���ش 
ال��ربمل��ان��ي��ني ال�����ش��ب��اب ع���ام 2013 
ليقود جهود تعزيز م�شاركة ال�شباب 
يف الربملانات وللم�شاعدة يف �شمان 
قيام الربملانيني ال�شباب بدور كامل 

يف عمل الربملان.
واأكد الرميثي - يف ختام مداخلته - 
املنا�شبة  البيئة  اإىل توفري  احلاجة 
متكني  يف  ت�شهم  التي  والإمكانيات 
ناجحة  من��اذج  ن��رى  حتى  ال�شباب، 
م�شريا  ال���ع���امل..  اأن��ح��اء  جميع  يف 
اأهمية تبادل اخلربات والعمل  اإىل 
امل��ن��ط��ق��ة خللق  ال�������ش���رك���اء يف  م����ع 
للتوا�شل  وفعالة  مدرو�شة  قنوات 
النظر  وجهات  وتبادل  ال�شباب  مع 

امل�شرتكة.

•• ال�شارقة-وام:

ن�شاطه  تقدمي حما�شراته �شمن  الإم����ارات  ت��راث  ن��ادي  وا���ش��ل 
وح�شوره املتميز يف الفعاليات الثقافية والرتاثية التي ت�شهدها 

الدورة احلالية من اأيام ال�شارقة الرتاثية.
حول  حما�شرة  الأن�شطة  اإدارة  مدير  املناعي  علي  �شعيد  وق��دم 
دور النادي يف خدمة الرتاث مب�شاركة عدد من حرفيات النادي 
اللواتي يعر�شن الرتاث ب�شكل حي يف جناح النادي.. متحدثا عن 
م�شرية النادي منذ تاأ�شي�شه واأهدافه وو�شائله التي يعمل عربها 
خلدمة املوروث الوطني باملحافظة عليه وتعزيز الهتمام به لدى 

الن�شء واإبراز قيمه الأ�شيلة وتعريف الآخرين بها.

اإدارة  على  ورك��ز  املتنوعة  واأدواره����ا  املختلفة  اإدارات����ه  اإىل  واأ���ش��ار 
الأن�شطة ودورها يف غر�ش القيم وال�شنع يف نفو�ش الن�شء وال�شباب 
ا�شتمرارها وعدم  التقليدية حر�شا على  وتدريبهم على احلرف 
اندثارها .. لفتا اإىل اهتمام النادي بتنظيم ال�شباقات واملهرجانات 
الرتاث،  حفظ  يف  ال�شتمرار  على  املواطنني  لت�شجيع  الرتاثية 
اأ�شحاب  م��ن  املواطنني  م��ن  ال�شن  بكبار  ال��ن��ادي  اهتمام  م��وؤك��دا 
من  لال�شتفادة  تراثيني  كم�شت�شارين  يحت�شنهم  حيث  اخل��ربة، 

خرباتهم لأنهم م�شدر رئي�ش للمعرفة ولذاكرة الوطن.
واأ�شاد املناعي بدور الأب املوؤ�ش�ش املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
“طيب اهلل ثراه” يف الت�شجيع على الهتمام بالرتاث  اآل نهيان 
و���ش��ارت على  ال���رتاث  املحافظة على  وحثه ودع��م��ه لكل اجل��ه��ود 

بدور  منوها   .. للدولة  الر�شيدة  القيادة  جهوده  ووا�شلت  نهجه 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�ش 
التي  النجاحات  الإم���ارات وراء جميع  ت��راث  ن��ادي  الدولة رئي�ش 

حققها النادي خالل 25 عاما.
التي  الرتاثية  اأهمية احلرف  النادي عن  وحتدثت حرفيات من 
وي�شتفيد من خرباتهن  النادي يدعمهن  اأن  واأك��دن  توارثها،  مت 
يف تعليم هذه احلرف لالأجيال ال�شابة، واأ�شرن اإىل توزعهن على 
ال�شمحة  وم��رك��زي  الرتاثية  القرية  يف  للتدريب  م��راك��ز  ثالثة 
احلرف  خدمة  يف  ال��ن��ادي  ب��دور  م�شيدات   .. الن�شائي  واأب��وظ��ب��ي 
جانب  اإىل  اأكادميية  ل��ذك  اأن�شا  حيث  الرتاثية،  اليدوية  واملهن 

الأكادمييات الأخرى التابعة له.

•• اأبوظبي-وام:

ال��ت��ق��ى ����ش���ع���ادة خ��ل��ف��ان ب���ن يوخه 
الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ش  ع�شو 
الربملانية  ال�شداقة  جمعية  ع�شو 
املجل�ش  م��ق��ر  يف  اأم�������ش  الآ���ش��ي��وي��ة 
ال��وط��ن��ي ���ش��ع��ادة ك��ي��م ج��ون��غ هون 
رئي�ش جمموعة ال�شداقة الربملانية 
املرافق  والوفد  الإماراتية  الكورية 

له الذي يقوم بزيارة اإىل الدولة.
املجل�ش  اأع���������ش����اء  ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي ���ش��ع��ادة ك��ل من 
ن�شال  وال���دك���ت���ورة  ���ش��ل��ي��م��ان  ع����زة 

الطنيجي.
واأكد �شعادة خلفان بن يوخه اأن هذه 
العالقات  اإث����راء  يف  ت�شهم  ال��زي��ارة 
وال�شعبني  ب��ل��دي��ن  ب���ني  امل��ت��م��ي��زة 
ال�شديقني م�شددا على اأن العالقات 
الربملانية الإماراتية الكورية ت�شهد 
تطورا ملحوظا يف جو من التفاهم 
العالقات  تعزيز  يف  دور  م��ن  ل��ه  مل��ا 
اآفاق  نحو  بها  لالنطالق  الثنائية 

اأو�شع يف خمتلف القطاعات.
الدولتني  ب��ني  ال��ع��الق��ات  اإن  وق���ال 
من  املر�شومة  اخلطط  وف��ق  ت�شري 
ال�شديقني..  البلدين  قيادتي  قبل 
رئي�ش  مل��ع��ايل  ال��ب��ارز  ال����دور  مثمنا 
جلمهورية  ال���وط���ن���ي���ة  اجل���م���ع���ي���ة 
ك����وري����ا وم����ع����ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 

املجل�ش  رئي�شة  القبي�شي  ع��ب��داهلل 
التوقيع  جلهة  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
ع��ل��ى م���ذك���رة ت���ع���اون وت��ف��اه��م بني 
الربملانيني والتي �شاهمت يف تعزيز 
ال�شرتاتيجية  ال���ع���الق���ات  ت���ل���ك 

وحتقيق امل�شالح امل�شرتكة.
الثقايف  امل��رك��ز  اف��ت��ت��اح  اإن  واأ����ش���اف 

ال��ك��وري يف الإم�����ارات ل��ه دور كبري 
الثقايف  ال��ت��وا���ش��ل  ج�����ش��ور  رف���د  يف 
بني ال�شعبني ال�شديقني وبالتعاون 
التعليمية  امل����ج����الت  يف  امل��ت��ن��ام��ي 
الإماراتيني  ال��ط��ل��ب��ة  ع���دد  وزي�����ادة 
الكورية  اجل��ام��ع��ات  يف  ال��دار���ش��ني 
700 طالب ف�شال  م��ن  اأك��ر  اإىل 

ال�شياحة  ال��ت��ع��اون يف جم���الت  ع��ن 
العالجية والطب والعلوم التقنية.

اأع��رب �شعادة كيم جونغ  من جانبه 
ه���ون ع��ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره حل�شن 
ال�شتقبال موؤكدا اأهمية هذه الزيارة 
بني  الربملانية  العالقات  تعزيز  يف 
البلدين م�شيدا بنهج دولة الإمارات 

ت�����ش��ه��ده م�شرية  ال����ذي  وب��ال��ت��ط��ور 
احل��ي��اة ال��ربمل��ان��ي��ة وال��ت�����ش��ارك��ي��ة يف 
توجيهات  مثمنا  ال���ق���رار..  ات��خ��اذ 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
متثيل  ن�شبة  برفع  اهلل”  “حفظه 
املراأة الإماراتية يف املجل�ش الوطني 

ال���دورة  %50 م��ن  اإىل  الحت����ادي 
الإم���ارات  دول��ة  اأن  م��وؤك��دا  القادمة 
ال�شمو رئي�ش  يف ظل قيادة �شاحب 
مزيدا  حت��ق��ق  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة 

من التقدم والزدهار.
وقال اإن دولة الإمارات منوذج رائد 
عن  اأع���رب  اأن  وي�����ش��رين  املنطقة  يف 

���ش��ع��ادت��ي لن��ت��ق��ال ال��ع��الق��ات التي 
�شراكة  اإىل   1980 ع����ام  د���ش��ن��ت 
م�شروع  اأن  م���وؤك���دا  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
النووية  ل��ل��ط��اق��ة  ب���راك���ة  حم��ط��ات 
ال�شلمية الذي يعد الأول من نوعه 
ع��امل��ي��ا ه��و ن���واة مل��زي��د م��ن التعاون 
بلدينا  بني  املدى  طويلة  وال�شراكة 
و���ش��ي��وؤ���ش�����ش مل���رح���ل���ة ج����دي����دة من 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد 
التعاون  جم����الت  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
يف  وخا�شة  ال��دول��ت��ني  ب��ني  الكبرية 

جمال التعليم وال�شحة.
تعد  الإم��������ارات  دول�����ة  اإن  واأ�����ش����اف 
اأكرب دولة �شريكة لكوريا من حيث 
ومن  فيها  املقيمني  الكوريني  ع��دد 
فيها  العاملة  ال�شركات  ع��دد  حيث 
م��وؤك��دا اأن الإم���ارات دول��ة حمورية 
ورئي�شية يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
وال�شتقرار  ل��ل�����ش��الم  داع��م��ة  وه���ي 
املنطقة،  يف  دول����ة  اأه����م  واأ���ش��ب��ح��ت 
م�����ش��ي��دا ب��اجل��ه��ود وال��ت��ع��اون الذي 

تقدمه دولة الإمارات لبالده.

حما�صرة عن نادي تراث االإمارات يف اأيام ال�صارقة الرتاثية

•• دبي-وام:

ناق�شت جلنة ال�شوؤون الجتماعية والعمل وال�شكان 
الحت����ادي،  ال��وط��ن��ي  للمجل�ش  ال��ب�����ش��ري��ة  وامل������وارد 
الأم���ان���ة  م��ق��ر  الأول يف  اأم�������ش  اج��ت��م��اع��ه��ا  خ����الل 
العامة للمجل�ش يف دبي، برئا�شة �شعادة حمد اأحمد 
احتادي  ق��ان��ون  م�شروع  اللجنة،  رئي�ش  ال��رح��وم��ي 
ب�شاأن كبار املواطنني، بح�شور ممثلي جهات معنية 

عدة.
وت�شم اللجنة �شعادة كل من عزة �شليمان بن �شليمان 
وعائ�شة  الرميثي،  �شالح  و�شعيد  اللجنة،  م��ق��ررة 
�شليمان  وعلياء  ال�شحي،  علي  و�شامل  ليتيم،  را�شد 
ح�شرها  فيما  اليماحي،  اأحمد  وحممد  الرياي�شة، 
الحتادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�ش  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  م��ن 
العام  الأمني  الزعابي  الدكتور جابر حممد  �شعادة 

امل�شاعد للت�شريع والرقابة.
اإنه  اللجنة  اإن  الرحومي  اأحمد  حمد  �شعادة  وق��ال 

ناق�شت بنود م�شروع  اللجنة  من �شمن خطة عمل 
دبي،  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  ممثلي  م��ع  ال��ق��ان��ون 
اخلدمات  ودائ��رة  املتقاعدين،  الع�شكريني  وجمعية 
الج��ت��م��اع��ي��ة يف ال�����ش��ارق��ة، وه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة بدبي، 
تبادل  مت  حيث  ب��اأب��وظ��ب��ي،  املجتمع  تنمية  ودائ����رة 
بنوده،  م��ن  ال��ع��دي��د  ح���ول  ال��ن��ظ��ر  ووج��ه��ات  الآراء 
تلك  تقدمها  التي  اخلدمات  على  اللجنة  واطلعت 
الدولة، وناق�شت معهم  املواطنني يف  اجلهات لكبار 
تاأثري  مناق�شة  بجانب  اخلدمات  تلك  تطوير  �شبل 
على  والط��الع  اجلهات  تلك  على  القانون  م�شروع 
الفئة  لهذه  اخلدمات  تقدمي  يف  الناجحة  جتاربها 
ومواد  بنود  على  الكبري  التاأثري  لها  �شيكون  والتي 

م�شروع القانون.
اه��ت��م��ام��ا خ��ا���ش��ا بكبار  ت���ويل  ال���دول���ة  اأن  واأو����ش���ح 
�شمن  ان�شجامهم  �شمان  على  وتعمل  امل��واط��ن��ني 
املنظومة املجتمعية وتنظيم دورهم يف نقل اخلربات 
واملعارف يف اأجواء وظروف تتنا�شب مع احتياجاتهم 

ال�شحية وتراعي رغباتهم ومتطلباتهم، ويف �شبيل 
حتقيق ذلك ارتاأت احلكومة اقرتاح م�شروع قانون 

ب�شاأن كبار املواطنني.
جملة  �شيت�شمن  القانون  م�شروع  اأن  �شعادته  واأك��د 
من املواد التي ت�شب يف جميع احلياة اليومية لهذه 
وتف�شيلهم  لهم  اخل��دم��ات  اأف�����ش��ل  وت��ق��دمي  الفئة 
�شمان  اإىل  يهدف  حيث  اخل��دم��ات  تلك  تقدمي  يف 
كفلها  التي  واحلريات  الأ�شا�شية  باحلقوق  متتعهم 
ح�شولهم  و�شمان  النافذة،  والت�شريعات  الد�شتور 
على جميع املعلومات واخلدمات املتعلقة بحقوقهم، 
ومتكينهم من امل�شاركة الفاعلة يف املجتمع، وامل�شاهمة 
بهم،  ال��ع��الق��ة  ذات  ال�شيا�شات  وت�شميم  و���ش��ع  يف 
والجتماعي  النف�شي  وال�شتقرار  الرعاية  وتوفري 
لهم  الالزمة  امل�شاعدة  اأ�شكال  جميع  وتقدمي  لهم، 
اأ�شرهم وا�شتمرار  ف�شال عن دعم بقائهم يف نطاق 
مكانتهم  وتعزيز  والجتماعية،  الأ�شرية  عالقاتهم 

يف املجتمع وتقدير دورهم الجتماعي.

وفد برملاين كوري يزور املجل�ش الوطني االحتادي

»اجتماعية الوطني االحتادي« تناق�ش م�صروع قانون احتادي ب�صاأن كبار املواطنني

»ال�صعبة الربملانية« ت�صتعر�ش جهود االإمارات لتمكني ال�صباب بنيويورك 

»�صحة« تطلع على التجربة الكورية يف الرعاية ال�صحية وال�صياحة العالجية

ارل���ي���ن���ى   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
مانلوياجن كالمبا ، الفلبني    
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )1858672EC( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

0509135607

فقدان جواز �صفر
كاملي�ش   / امل����دع����و  ف���ق���د 
�شينغ  ه����ارى  ن��ي��ج��ى  �شينغ 
نيجى ، ه��ن��دي    اجلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)7595888P( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0557601525

فقدان جواز �صفر
�شجاد  ام��ري   / امل��دع��و  فقد 
باك�شتاين      ، يو�شف  حممد 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )5570892BR( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

0504318700

فقدان جواز �صفر

فقد املدعو / ان�ش عبداهلل 
حممد ابو رتيمه ، م�شري    
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A12069880( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

0507802691

فقدان جواز �صفر
مو�شى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�شوداين      ، علي حماد  حماد 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)04451960( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0505437144

فقدان جواز �صفر
فينيى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الفلبني      ، اربيلو  �شومايود 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A4106444P( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

0502287979

فقدان جواز �صفر

ف��ق��د امل���دع���و /ع������ارف اهلل 
باك�شتاين      ، ج����ول  اح���م���د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )2748331FJ( رق������م 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
او  �شرطة  اق��رب مركز  اىل 

ال�شفارة الباك�شتانية

فقدان جواز �صفر

ف��ق��د امل��دع��و /ف��ت��و جريما 
ايربتو ، اثيوبي    اجلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
من   )2793367EP(
ي��ج��ده ع��ل��ي��ه ت�����ش��ل��ي��م��ه اىل 
اق�������رب م����رك����ز ����ش���رط���ة او 

ال�شفارة الثيوبية

فقدان جواز �صفر
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الرئي�ش  اإدارة  اأن  “نا�شونال”  اإىل �شحيفة  بارز  اأمريكي  م�شوؤول  اأبلغ 
اإذا  ال�شوري  النظام  قناة عامة مع  تفتح  ترامب، قد  دونالد  الأمريكي 
تاي�ش، يف م�شعى  اأو�شنت  املخطوف  الأمريكي  ال�شحايف  اأطلقت دم�شق 
هو الأخري لتاأمني الإفراج عنه. واأفاد املمثل الرئا�شي الأمريكي اخلا�ش 
ل�شوؤون الرهائن روبرت اأوبراين، اأن تاي�ش الذي خطف يف البالد عندما 
ال�شورية.  الأرا�شي  وعلى  ي��زال حياً  2012 ل  عام  النزاع  كان يغطي 
وقال: “نعتقد اأنه ل يزال يف �شوريا وليزال حياً”. ويف ر�شالة مبا�شرة 
لدم�شق، قال: “ندعو احلكومة ال�شورية اإىل القيام بكل �شيء من اأجل 
وبعد تقارير اأفادت  م�شاعدتنا للعثور على تاي�ش، واأمريكيني اآخرين”. 
ال�شنوات املا�شية عن اأن ف�شائل مقربة من النظام تعتقل اأوبراين، قال 
اأن��ه حي...  ب�”اأننا واث��ق��ون من  ال��دخ��ول يف ذل��ك، مكتفياً  اإن��ه ل يريد 
تقومينا اأنه يف �شوريا«.  وكرر اأن وا�شنطن لن تدفع اأو تعطي اأية مكافاأة 
مبا�شرة مقابل اإطالق مواطنني اأمريكيني خمطوفني خارج اأرا�شيها، 
لبناء  خطوة  ذل��ك  �شيكون  تاي�ش،  دم�شق  اأطلقت  اإذا  اأن��ه  اأ�شاف  ولكنه 
ج�شور مع اإدارة الرئي�ش دونالد ترامب. وقال: “كان الرئي�ش وا�شحاً 
ل حتتجزوا   ... املتحدة  الوليات  مع  اأف�شل  اأردمت عالقات  اإذا  اأن��ه  يف 
يف  مفقودين  كانوا  اإذا  رهائننا  على  العثور  على  �شاعدونا  اأو  رهائننا، 
بلدكم«. ولفت اإىل اأن النموذج الأف�شل لهذا الأمر هو كوريا ال�شمالية، 
ب���داأت وا�شنطن  اأم��ري��ك��ي��ني،  اأرب���ع ره��ائ��ن  اإط���الق  اأن���ه بعد  اإىل  م�شرياً 

حمادثات على م�شتوى رئا�شي بني البلدين.

مبنع  ق��رار  على  للطعن  تركيا  من  طلباً  لندن،  يف  حمكمة  رف�شت 
ترحيل رج��ل الأع��م��ال ال��رتك��ي امل��ع��ار���ش اأك���ني اإب��ي��ك ال���ذي تتهمه 

حكومة اأردوغان بتمويل الإرهاب والحتيال وتهم اأخرى.
ال���دولرات يف تركيا من عمله يف  ث��روة تقدر مبليارات  اإبيك  وك��ون 
تدهور  بعد   2015 ع��ام  تركيا  غ��ادر  لكنه  ال��ذه��ب،  تعدين  جم��ال 
العالقات بني احلكومة واأتباع رجل الدين املقيم يف الوليات املتحدة 
يف  انقالب  حماولة  بتدبري  غولن،  اأنقرة  واتهمت  غولن.  اهلل  فتح 
2016 و�شنت حملة وا�شعة النطاق �شد اأتباعه.  وينفي غولن اأي 
ورجلني  اإبيك  بريطانيا  واعتقلت  الن��ق��الب.  حماولة  يف  م�شاركة 
اآخرين هما علي غليك وطالب بيوك العام املا�شي، بعد طلبات من 

تركيا بت�شليمهم. 
وقالت اأنقرة اإنهم اأع�شاء كبار يف منظمة غولن “فيتو«. وقال قا�ش 
ب�شاأن  اإن لديه حتفظات جدية  املا�شي،  الثاين  يف نوفمرب -ت�شرين 
املتهمني  ب��اأن  اأق��ر  بينما  تركيا،  يف  القانون  ل�شيادة  احل��ايل  الو�شع 
قائاًل  ت�شليمهم  طلب  رف�ش  لكنه  هناك.  عادلة  حماكمة  �شيلقون 
اإنهم مهددون ب�شوء املعاملة عند عودتهم. واأيدت القا�شية اإليزابيث 
لي��ن��ج ذل���ك احل��ك��م ي���وم ال��ث��الث��اء.  وق��ال��ت: “اأرف�ش ه���ذا الطلب 
اجلديد بال�شماح بالطعن” على احلكم ال�شابق. ومل يت�شن احل�شول 

على تعقيب فوري من احلكومة الرتكية.

حذر �شيا�شيون يف الئتالف احلكومي الأملاين من اأن ت�شعيد ال�شراع 
وق���ال خبري احلزب  ج��دي��دة.  ن���زوح  م��وج��ات  يت�شبب يف  ق��د  الليبي 
ال�شرتاكي الدميقراطي لل�شوؤون الداخلية بوركهارد لي�شكا، “اأثبتت 
التجربة اأن العمليات احلربية التي تقع على اأعتاب اأوروبا ميكن اأن 
تت�شبب يف موجات نزوح وا�شعة اإىل اأوروبا«. اأ�شاف لي�شكا يف ت�شريح 
ل�شحيفة “رايني�شه بو�شت” اأم�ش الأربعاء، “..لذلك لبد اأن تهتم 

اأوروبا كثرياً بالتو�شط بني الأطراف املتحاربة ملنع الت�شعيد«.
للحزب  ال��ربمل��ان��ي��ة  الكتلة  با�شم  امل��ت��ح��دث  ق��ال  نف�شه  ال�شياق  ويف 
اإن  ه��ارت،  يورغني  اخلارجية،  ال�شوؤون  يف  الدميقراطي،  امل�شيحي 
الهجرة  يف مكافحة  هاماً  دوراً  اأوروب��ا  اإىل  عبور  كدولة  تلعب  ليبيا 
غري ال�شرعية، م�شيفاً، “من املمكن يف اأ�شواأ الأحوال اأن ي�شل الأمر 
اإىل كارثة اإن�شانية وحركات نزوح كبرية«. ي�شار اإىل اأن جمل�ش الأمن 
يعتزم مناق�شة الأو�شاع احلالية يف ليبيا خالل جل�شة طارئة له اليوم 
الأربعاء، وذلك بعد اأن اندلعت املعارك جمدداً يف ليبيا ب�شبب زحف 
حكومة  مقر  طرابل�ش،  العا�شمة  نحو  حفرت  للواء  التابعة  القوات 

الوفاق الليبية برئا�شة فايز ال�شراج، املعرتف بها دولياً.

عوا�شم

وا�شنطن

لندن

برلني

غوايدو يجري ات�صاالت 
�صرية مع ع�صكريني فنزويليني 

•• ليما-اأ ف ب:

اأك��ر من خم�شني  ال��ذي يعرتف به به  اأك��د املعار�ش الفنزويلي خ��وان غوايدو 
بلدا رئي�شا بالوكالة للبالد، اأنه يجري ات�شالت “�شرية جدا” مع ع�شكريني يف 

بلده، م�شددا على اأن اجلي�ش يرغب يف تغيري يف النظام.
وقال غوايدو يف مقابلة مع الإذاعة البريوفية “ار بي بي” من كراكا�ش “اأجرينا 
املنا�شبة لإعطاء  اللحظة  لي�شت  لكن هذه  �شرية جدا مع ع�شكريني،  ات�شالت 
واأ�شاف  الأ���ش��ف«.  مع  ديكتاتورية  يف  نعي�ش  فنزويال”  “يف  هنا  لأننا  تفا�شيل 
يريدون  “91 باملئة من الفنزويليني”  اأن  35 عاما  البالغ من العمر  النائب 
الع�شكرية  الأ�شرة  “كل  اأن  وتابع  يفوته ذلك”.  ل  “واجلي�ش  تغيري احلكومة 
والذين يعانون من الأزمة يعرفون ما نعي�شه«. واأكد غوايدو وجود “موؤ�شرات 
اآخر  باأنها  و�شفها  التي  الفنزويلية  امل�شلحة  القوات  داخل  ا�شتياء”  اإىل  مهمة 
“دعم للنظام الديكتاتوري” الذي يقوده الرئي�ش نيكول�ش مادورو. وتابع اأن 
املعار�شة “�شتوا�شل الكفاح بطريقة �شلمية وكذلك مدعومة اإىل حد كبري من 
متعهدا باحرتام التزامات فنزويال يف حال حدث  اأجل اإعادة الدميوقراطية”، 
عليها  ت�شيطر  التي  الوحيدة  املوؤ�ش�شة  الربملان،  رئي�ش  وقال  النظام.  يف  تغيري 
املعار�شة يف فنزويال “لأن يكون ذلك م�شكلة لرو�شيا اأو ال�شني اأو اأي بلد اآخر 
الذي  القانوين  الأم��ن  واإع���ادة  والد�شتور  القانون  دول��ة  هو  �شنحرتمه  ما  لأن 
ينق�ش اقت�شادنا اليوم«. وكان غوايدو دعا ال�شبت اإىل تظاهرات جديدة الأربعاء 
بعدما اأعلن بدء “املرحلة النهائية” لإزاحة مادورو الذي طلب م�شاعدة دول يف 

املنطقة لفتح حوار بني املع�شكرين.
 

الحتالل ي�سعى لعقاب اقت�سادي قمعي اأو�سع 

 % معّدل الفقر يف قطاع غزة اإىل اأكرث من 80 

�صم امل�صتوطنات.. هل هو مناورة انتخابية لنتانياهو؟
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

افتتاحيتها  يف  الإ�شرائيلية  “هاآرت�ش”  �شحيفة  راأت 
الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�ش  فيها  يقرب  م��رة  ك��ل  يف  اأن��ه 
بنيامني نتانياهو من خط النهاية يف ال�شباق على رئا�شة 

احلكومة، مييل ب�شدة نحو اليمني.
وراأت ال�شحيفة اأن الذعر الذي انتابه اإزاء ازدياد احلوافز 
بدياًل  النتخابات  يواجه يف هذه  اأنه  واإدراك��ه  لإ�شقاطه 
ه ي�شارياً ويجمع يف ا�شتطالعات الراأي  اأمنياً ل ميكن عدَّ
عدد مقاعد ليكود نف�شه على الأق��ل، اأجربه على اإخراج 

ورقة ال�شم والتلويح بها اأمام اأنظار الناخب اليميني.
وتطّرق نتنياهو اإىل �شم ال�شفة الغربية يف عدة مقابالت 
اأدىل بها يف نهاية الأ�شبوع. وكرر يف جميع هذه املقابالت 
يف  نبحث  “اإننا  قائاًل:  عينها،  للر�شالة  خمتلفة  �شيغاً 
على  ال�شيادة  بتطبيق  البدء  واأن��وي  عت�شيون  كتلة  �شم 
والنقاط  امل�شتوطنات  كتل  بني  اأف��ّرق  ل  لكنني  املنطقة، 
اأم ل-  اأكانت كتاًل  امل�شتوطنات - �شواء  و”كل  املعزولة” 
يجب اأن تبقى حتت ال�شيادة الإ�شرائيلية”. وعندما �ُشئل 
الغربية  بال�شفة  ترامب  دونالد  يعرتف  اأن  يتوقع  هل 
ك���اأرا����شٍ خ��ا���ش��ع��ة ل��ل�����ش��ي��ادة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، ك��م��ا اعرتف 

به�شبة اجلولن، اأجاب: “انتظروا الولية الثانية«.
ميينية،  اآذان  اإىل  موّجه  نتانياهو  كالم  اأن  الوا�شح  من 
بني  املتاأرجحني  الناخبني  اآذان  نحو  الدقة  من  وملزيد 
ال�شم  توؤيد  التي  املتطرف  اليمني  اأح��زاب  الليكود وبني 

كجزء من اأجندتها.

القطاع. ومن اأبرز تلك العوامل ح�شار فر�شته اإ�شرائيل 
والت�شبب  اقت�شاد غزة،  واأدى خلنق  اأع��وام،  منذ ع�شرة 
كما  املحلي.  الناجت  اإجمايل  يف   50% بن�شبة  بخ�شائر 
نتيجة  اقت�شادية  حتتية  وبنية  وم�شانع  بيوت  دم��رت 
انتقامي  ك��رد  غالباً  �شنت  متكررة،  اإ�شرائيلية  هجمات 
على �شواريخ انطلقت من غزة �شد مناطق اإ�شرائيلية. 
واأبطاأ  املائية،  البنية  اإ�شرائيلية  جوية  غ��ارات  ودم��رت 
اإي�����ش��ال م���واد ���ش��روري��ة لإ����ش���الح الأ�شرار،  احل�����ش��ار 
م���ا ج��ع��ل ق���راب���ة %97 م���ن م��ي��اه غ���زة غ���ري �شاحلة 
وحما�ش،  اإ�شرائيل  بني  ال�شراع  ا�شتمرار  ومع  لل�شرب. 
عليه،  هو  ما  على  القت�شادي  الو�شع  يبقى  اأن  يتوقع 

•• غزة-وكاالت:

اإ�شرائيلية  ق��وات  ا�شتباكات بني  اأي��ام،  قبل  دارت  عندما 
ال��ت��ظ��اه��رات احلدودية  ب�����ش��ب��ب  غ����زة،  وم��ت�����ش��ددي��ن يف 
القطاع،  نحو  العامل جمدداً  اأنظار  الأ�شبوعية، اجتهت 
اإ�شرائيل  ي�شبون غ�شبهم ل �شد  كان حمتجون  حيث 
ال�شرائب  يف  ب��زي��ادات  ي��ن��ددون  اأي�����ش��اً  واإمن���ا  فح�شب، 

فر�شتها عليهم حكومة حما�ش.
واع��ت��ق��ل��ت ع������دداً ك���ب���رياً م���ن حم��ت��ج��ني اأط���ل���ق���وا على 
وعّدت و�شائل اإعالم  “ثورة اجلياع”.  تظاهراتهم ا�شم 
تلك الحتجاجات مبثابة تاأنيب �شديد حلكومة حما�ش، 
وتعبري عن اإحباط متزايد حيال �شعف قيادة احلركة 

الأ�شولية التي حتكم غزة منذ 12 عاماً.
النتقادات  حما�ش  ت�شتحق  فيما  اأن��ه  ري�شينري  وي��رى 
اإليها، فاإن النظر اإىل �شوء الإدارة القت�شادية  املوجهة 
ه �شبباً وحيداً لالأزمة القت�شادية يف غزة،  حلما�ش بعدِّ
يتوقع  ول  ل�شتعالها.  اأدت  ع��دة  ع��وام��ل  جتاهل  يعني 
ال��ظ��روف يف قطاع غ��زة ما مل جت��رى تغيريات  حت�شن 
اإىل  التو�شل  يتم  اأو  ال��ق��ط��اع،  ب�����ش��اأن  وا���ش��ع��ة  �شيا�شية 
ت�شببت  والتي  وحما�ش،  فتح  بني  للخالفات  دائ��م  حل 
مبعاناة �شكان القطاع على مدار �شنوات من ا�شطرابات 

اجتماعية وانعدام الأمن القت�شادي. 
ول يفرت�ش، براأي الكاتب، اأن ي�شتغرب مراقبون عندما 
ي�شبح �شوء اأو�شاع اقت�شادية م�شدراً لإحباط �شعبي يف 

غزة، حيث و�شل معدل الفقر لأعلى من %80، وبلغت 
 92% يعاين  كما   ،52% العمل  العاطلني عن  ن�شبة 
مبجمل  متعلق  �شخ�شي  “قلق  من  القطاع  �شكان  من 

يف القطاع املحا�شر.  الأو�شاع القت�شادية”، 
وب����ات ان��ق��ط��اع ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي، ع��ل��ى ن��ط��اق وا�شع، 
اأم��راً ماألوفاً، حيث ل يح�شل ال�شكان �شوى على ب�شع 
اقت�شادية  يومياً. وحذرت هيئات  الكهرباء  �شاعات من 
دولية كالبنك الدويل من وقوع كارثة اقت�شادية اأكرب. 
املتحدة قبل ب�شع  بلة، توقعت الأمم  وما يزيد الطني 
�شنوات اأن يوؤدي تدهور موؤ�ش�شات اجتماعية واقت�شادية 
عام  بحلول  للعي�ش،  �شالح  غري  القطاع  جلعل  غزة  يف 
وح�شب الكاتب، لي�ش مده�شاً اأي�شاً اأن ين�شب   .2020
غ�شب املحتجني على حما�ش، لأن احلركة مل ت�شجع مبا 
يكفي تطوير �شناعات خا�شة يف غزة، وخ�ش�شت موارد 
عن  عو�شاً  اإ�شرائيل  �شد  الأب��دي��ة  حربها  ل�شن  عديدة 
اتهامات  ُوجهت  كما  القت�شادية.  للتنمية  تخ�شي�شها 
ذات م�شداقية حلما�ش ب�شاأن ف�شاد، تبدو احلركة غري 
م�شتعدة ملعاجلته، فيما وجهت احلركة اتهامات جنائية 
من  حكومية  اأم��وال  اإدارة  �شوء  عن  ك�شفوا  ل�شحفيني 
حما�ش،  قيادة  ظل  يف  النهيار  ح�شل  فقد  م�شوؤوليها. 
ومل تكن حكومتها م�شتعدة للت�شدي له ب�شكل �شحيح.

ورغ����م ذل����ك، ي���رى ك��ات��ب امل��ق��ال اأن����ه ل مي��ك��ن حتميل 
حما�ش كامل امل�شوؤولية عن الأزمة القت�شادية يف غزة، 
بل لعبت عوامل عدة دوره��ا يف النهيار القت�شادي يف 

ا�ش��������تغل وج������وده ع�ش����ر �ش������������نوات يف ال�ش�����لطة للقي�������ام 
بذلك.

 ولو كان جّدياً يف رغبته يف ال�شم، لكان كلف نف�شه عناء 

هل نتانياه� جدي؟
ولفتت “هاآرت�ش” يف افتتاحيته�����ا اأن�����ه ل�����و كان نتانياهو 
لك����������ان  منه������ا،  اأج���زاء  اأو  ج،  املنطق��������ة  ب�شم  معني��اً 

اأمام منو جتاري وا�شتثمارات  ما ي�شكل عوائق خطرية 
كل  ترغب  للكاتب،  ووفقاً  القطاع.   يف  جمدية  خا�شة 
من الوليات املتحدة واإ�شرائيل يف روؤية حما�ش �شعيفة 
اإىل ت�شنيف  بالنظر  ب�شدة يف غ��زة، وه��و ه��دف مفهوم 

كال البلدين حلما�ش كمنظمة اإرهابية. 
يف  �شتبقى  حما�ش  اأن  امل��ق��ال،  كاتب  ح�شب  ي��ب��دو،  لكن 
غزة و�شتوا�شل حملتها �شد اإ�شرائيل، ما �شيقود لعقاب 
الأكر  القطاع  �شكان  ويبقى  اأو���ش��ع.  قمعي  اقت�شادي 
م��ع��ان��اة م��ن اآث����ار ت��ل��ك ال�����ش��ي��ا���ش��ات، ول ع��ج��ب يف اأنهم 
بدوؤوا يف التعبري عن ا�شتيائهم ال�شديد من �شوء حالهم 

القت�شادية. 

وت مل�شلحة  الن�شمام اإىل جل�شة مركز الليكود الذي �شّ
اإ�شرائيل  ق��ان��ون  بتطبيق  ب�”البدء  ي��ع��رف  م��ا  اق����رتاح 
يف  امل��ح��ررة  امل�شتوطنات  اأن��ح��اء  خمتلف  على  و�شيادتها 

يهودا وال�شامرة«.
1500 �شخ�ش،  املنا�شبة  �شارك يف هذه  اأن��ه  واأو�شحت   
وخطبوا  الجتماع  ح�شروا  تقريباً  الليكود  وزراء  وك��ل 
دفاعاً عن ال�شم، بينما اختار نتانياهو التغّيب. ولو كان 
تاأثريه  ا�شتغل  بال�شم لكان  رئي�ش احلكومة مهتماً حقاً 
يف حميط الرئي�ش الأمريكي ترامب كي يقبل ذلك كما 
والعرتاف  القد�ش،  اإىل  الأمريكية  ال�شفارة  نقل  قِبل 

ب�شيادة اإ�شرائيل على ه�شبة اجلولن.

كالم خطري
ويف اأي حال، فاإن كالم نتنياهو خطري يف الأ�شا�ش، لأنه 
الذي  ج-  املنطقة  �شم  ع��ن  احل��دي��ث  تطبيع  يف  ي�شاعد 
الكالم  ه��ذا  لكن  بالهام�شي.  قريبة  ف��رتة  حتى  ُو���ش��ف 
التي  الأخ���رية  ال�شنوات  يف  ات�ش��������اعاً  ازداد  الهام�ش������ي 
اأ�شبح فيها اجلمهور مياًل اأكث�������ر فاأكث���������ر نحو اليمني.

انتخابياً  ك��الم��اً  ي��ب��داأ  َم��ن  اأن��ه  اإىل  ال�شحيفة  وخل�شت 
اإىل  الئتالفية  امل��ف��او���ش��ات  بوا�شطة  يتحول  اأن  ميكن 
اأمريكي  رئي�ش  برعاية  يتحول  وعندئذ  ر�شمية،  اأجندة 
ويحول  واق��ع  اإىل  الإجنيلية،   الطائفة  وتعاُطف  موؤيد، 
وهذا  ر�شمي.  “اأبرتهايد”  اإىل  امل��وؤق��ت  “الأبرتهايد” 
تعار�ش  ال��ت��ي  الأح�����زاب  ل�شالح  للت�شويت  اآخ���ر  �شبب 

ال�شم.

اخلليجية والعربية اإىل م�شدر للخطر عليها. وذكرت “ اأخبار ال�شاعة 
التنموي  ال��دور  اأح��د طبيعة  اأن��ه ل يخفى على  افتتاحيتها  يف ختام   “
الفاعل الذي قامت به الدولتان يف اليمن ال�شقيق خالل ال�شنوات الأربع 
املا�شية، فقد كان جلهود ومبادرات الإمارات عظيم الأثر يف اإعادة تاأهيل 
التي مت  وامل��دن  الإرهابية يف عدن  ميلي�شيات احلوثي  دمرته  ما  وبناء 
توفري  اإ�شهامها يف  اإىل جانب  العربي  التحالف  قوات  حتريرها �شمن 
اخلدمات الأ�شا�شية للمدن املت�شررة، بهدف عودة النازحني اإىل ديارهم 
وتعليم  و�شحة  وماء  كهرباء  من  الأ�شا�شية  اخلدمات  على  وح�شولهم 
..فيما قامت اململكة العربية ال�شعودية بتد�شني العديد من امل�شروعات 
العملة بعد  ا�شتقرار  اليمنية، ودعمت  املناطق  العديد من  التنموية يف 
اإعادة بناء البنية  خ�شائرها احلادة خالل الأعوام املا�شية، واأ�شهمت يف 

التحتية، وخا�شة يف قطاعي الكهرباء واملياه .
 

معاناة  تخفيف  اإىل  الهادفة  العاجلة  الإن�شانية  امل�شاعدات  من  من�شقة 
ال�شعب اليمني ال�شقيق وتلبية الحتياجات الأ�شا�شية يف قطاعات الغذاء 

والتغذية وال�شحة ودعم املعي�شة يف اليمن على مدى الأ�شابيع املقبلة.
منظمات  مع  بالتعاون  تاأتي  التي  الإن�شانية  املبادرة  هذه  اأن  واأو�شحت 
ال�شعودي   - الإم���ارات���ي  الل���ت���زام  ج��وه��ره��ا  يف  جت�شد  امل��ت��ح��دة،  الأمم 
امل�شرتك، يف العمل على تخفيف معاناة ال�شعب اليمني ال�شقيق، وخا�شة 
يف هذه املرحلة ال�شعبة التي توا�شل فيها ميلي�شيات احلوثي الإرهابية 
خروقاتها لكل املبادئ واملواثيق الإن�شانية، فما تزال ت�شادر امل�شاعدات 
احلائط  عر�ش  �شاربة  اليمني،  لل�شعب  املوجهة  والغذائية  الإن�شانية 

باأرواح املدنيني وظروفهم الإن�شانية ال�شعبة.
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  الإم����ارات  م��رك��ز  ي�شدرها  ال��ت��ي  الن�شرة  واأك���دت 
الإن�شاين الذي تقوده الإمارات وال�شعودية  التحرك  اأن  الإ�شرتاتيجية 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأن ال�شتثمار يف اإعادة اإعمار اليمن وتنميته 
العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأول��وي��ات  اأه��م  ي�شكل 
ال�شعودية، فمنذ انطالق عمليتي “عا�شفة احلزم” و”اإعادة الأمل” يف 
عام 2015 تلتزم الدولتان العمل على تخفيف معاناة ال�شعب اليمني 
التي  والإمنائية  الإن�شانية  التحديات  جتاوز  على  وم�شاعدته  ال�شقيق، 

واجهته وما تزال تواجهه .
وا�شتقراره”  اليمن  بتنمية  �شعودي   - اإم��ارات��ي  “ التزام  عنوان  وحتت 
املتمثلة  م���وؤخ���راً  ل��ل��دول��ت��ني  امل�����ش��رتك��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل���ب���ادرة  اإن  ق��ال��ت 
لتوفري  دولر  مليون   200 بقيمة  لليمن  اإن�شانية  م�شاعدات  بتقدمي 
حملة  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  ال�شقيق  اليمني  لل�شعب  ال��غ��ذائ��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 

الت�شدي للتحديات  اإمن��ا ي�شتهدف  امل��ب��ادرة،  اليمن من خ��الل ه��ذه  يف 
اأبناء ال�شعب  الإن�شانية التي بداأت توؤثر يف حياة قطاعات عري�شة من 
و�شوء  الغذائية  املعاناة  تخفيف  على  العمل  وخا�شة  ال�شقيق،  اليمني 
الأو�شاع ال�شحية ومنع حدوث اأي جماعة اأو تف�شي اأوبئة ناجمة عنها 

.
امل��ت��ح��دة، وامل��م��ل��ك��ة العربية  ال��ع��رب��ي��ة  اأن دول���ة الإم�����ارات  اإىل  واأ����ش���ارت 
ال�شعودية تاأتيان يف مقدمة دول العامل الداعمة لليمن على امل�شتويات 
ميثله  ما  تدركان  لأنهما  وع�شكرياً،  واجتماعياً  واإن�شانياً  اإمنائياً  كافة، 
اليمن من اأهمية يف معادلة الأمن اخلليجي والعربي ب�شكل عام، ولهذا 
ال�شرعية،  اأوجه الدعم والتاأييد للحكومة اليمنية  فاإنهما تقدمان كل 
من اأجل حترير كامل الرتاب اليمني من هذه امليلي�شيات الإرهابية التي 
كانت - وما تزال - ت�شعى اإىل حتويل اليمن من عمق ا�شرتاتيجي للدول 

اأخبار ال�صاعة: التزام اإماراتي - �صعودي بتنمية اليمن وا�صتقراره

تزايد ال�صغوط على الب�صري دفعًا نحو االنتقال ال�صيا�صي  

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

الرئي�ش  ع��ل��ى  ال�����ش��غ��وط  ت�����ش��اع��دت 
ال�����ش��وداين ع��م��ر ال��ب�����ش��ري ب��ع��د دعوة 
اإىل  غ��رب��ّي��ة  دول  وث����الث  ال�����ّش��رط��ة 
انتقال �شيا�شي، على خلفّية تظاهرات 
التوايل  على  ال��راب��ع  لليوم  �شخمة 

اأمام مقّر اجلي�ش يف اخلرطوم.
وُي���واج���ه ال��رئ��ي�����ش ال�������ش���وداين اأب���رز 
ل�شلطته  حت���ّد خ���الل ث��الث��ني ع��ام��اً 
احل��دي��دّي��ة، يف اأع��ق��اب ان���دلع حراك 
الأول- ك���ان���ون  ���ش��ه��ر  يف  اح��ت��ج��اج��ي 

دي�شمرب.
وب��ل��غ احل����راك ذروت����ه ال�����ش��ب��ت، حني 
و�شل املتظاهرون اإىل يف حميط مقّر 
ال��واق��ع �شمن جت��ّم��ع ي�شم  اجل��ي�����ش 
وطالبوا  الرئي�ش،  اإقامة  مقّر  اأي�شاً 
دعم  الع�شكرّية  ال��ق��ّوات  ُتوا�شل  ب��األ 

الب�شري.
التوا�شل  و����ش���ائ���ل  ع���رب  وان���ت�������ش���رت 
الجتماعي �شوراً غري موّثقة جلنود 
املتظاهرين،  اأك��ت��اف  على  مرفوعني 
ي��رق�����ش��ون وي�����ش��ح��ك��ون، اإ���ش��اف��ة اإىل 
بي�شاء  ب��ع��ب��اءة  تلتف  ���ش��ورة لم����راأة 
يهتف  ح�����ش��د  احل��م��ا���ش��ة يف  وت��ل��ه��ب 

“ثورة، ثورة«.
م�شاء  ي�شتعّدون  امل��ت��ظ��اه��رون  وك���ان 
متتالية  رابعة  ليلة  للبقاء  الثالثاء 
ب���ع���دم���ا اأم���������ش����وا ي����وم����اً اآخ������ر حتت 
منع  وا�شلوا خالله حتدي  ال�شم�ش، 
املناه�شة  ال�شعارات  وكرروا  التظاهر 

للحكومة.
ال�شرطة  اأع����ل����ن����ت  ج����ان����ب����ه����ا،  م�����ن 
“كلمة  توحد  يف  رغبتها  ال�شودانية 
يعزز  ر�شد وتوافق  اإىل  ال�شودان  اأهل 
وا�شتقرار  لل�شلطة  ال�شلمي  النتقال 
داعيًة اإىل “عدم التعّر�ش”  البالد”، 

ل��ل��م��ت��ظ��اه��ري��ن، ب���ع���د ����ش���اع���ات من 
حماولة تفريقهم.

�شفارات  ع�����ّدت  ن��ف�����ش��ه،  ال�����ش��ي��اق  يف 
الوليات املتحدة وبريطانيا والروج 
لل�شلطات  الأوان  اآن  اأن����ه  ال��ث��الث��اء 
“خطة  ت���ع���ر����ش  ل���ك���ي  ال�������ش���ودان���ي���ة 
مب�شداقية”،  حتظى  �شيا�شي  انتقال 
ب�”ال�شتجابة  ال�����ش��ل��ط��ات  م��ط��ال��ب��ة 

للمطالب ال�شعبية«.
واأخ���ف���ق���ت ال���ث���الث���اء ع����دة حم����اولت 
واملخابرات  الأم��ن  وجلهاز  لل�شرطة 
لإزاحة املحتجني من اأمام مقر قيادة 
النار  ع�شكريون  اأطلق  حني  اجلي�ش 
كان  اإذا  ي��وؤك��د  ���ش��يء  ال���ه���واء. ول  يف 
ذلك  ع��ل��ى  اأق���دم���وا  اجل��ي�����ش  عنا�شر 
حلماية املتظاهرين كما يقول �شهود، 

ال�شوداين  الأّم���ة  واأع��ل��ن زعيم ح��زب 
الثالثاء  امل��ه��دي  ال�����ش��ادق  امل��ع��ار���ش 
 20 ق��ت��ل��وا  م��ل��ّث��م��ني  م�����ش��ّل��ح��ني  اأّن 
متظاهرين  �شّد  هجمات  يف  �شخ�شاً 
معت�شمني اأمام مقّر قيادة اجلي�ش يف 

العا�شمة ال�شودانّية.
ال�ّشابق  الوزراء  املهدي، رئي�ش  واأ�شار 
تظاهرات  بتنظيم  حالّياً  يقوم  ال��ذي 
مناوئة للرئي�ش عمر الب�شري، اإىل اأّن 
هذه الهجمات مت تنفيذها كّل �شباح 
ني�شان-  6 يف  الع��ت�����ش��ام  ب���دء  م��ن��ذ 

اأبريل.
مقّر  اإىل  ج���ن���ود  ال���ث���الث���اء  ودخ������ل 
اجلي�ش على منت �شاحنة نقلت جثة 
مل تعرف هويتها، ح�شبما اأفاد �شاهد 
يف امل��ك��ان. ودع���ا الث��ن��ني زع��ي��م حزب 

اأو فعلوا ذلك ل�شبب اآخر. وحتى الآن، 
تبقى نوايا الع�شكر غري معروفة.

كثيف  اإط���الق  “ح�شل  �شاهد  وق���ال 
فتح  ذلك  وبعد  الدموع  امل�شيل  للغاز 
بدخول  لل�شماح  املقر  اأب��واب  اجلي�ش 

املتظاهرين«.
دق��ائ��ق، قامت  “بعد  اأّن���ه  اإىل  واأ���ش��ار 
باإطالق  الع�شكريني  م��ن  جمموعة 
النار يف الهواء لدفع القوات الأمنية 
ال���غ���از امل�شيل  ت�����ش��ت��خ��دم  ال��ت��ي ك��ان��ت 
يف  ���ش��ح��ايف  ���ش��م��ع  ف��ي��م��ا  للدموع”، 

فران�ش بر�ش اإطالق النار بدوره.
باري�ش  م��ن  ب��ر���ش  ف��ران�����ش  وح�شلت 
الأمنية  ال��ق��وات  ُيظهر  فيديو  على 
قبل  املحتجني  تفريق  حت���اول  وه��ي 

تراجعها اإثر اإطالق اجلي�ش النار.

امل��وؤمت��ر ال�����ش��وداين عمر ال��دق��ري، يف 
املوؤ�ش�شة  اجل��ي�����ش،  م��ق��ر  اأم����ام  كلمة 
مبا�شر”  “توا�شل  اإىل  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
م��ع حت��ال��ف احل��ري��ة وال��ت��غ��ي��ري بغية 
ال�شلمي  الن��ت��ق��ال  عملية  “تي�شري 

لل�شلطة اإىل حكومة انتقالية«.
وقال وزير الدفاع ال�شوداين الفريق 
“القوات  اإّن  ع���وف  ب��ن  ع��و���ش  رك���ن 
الحتجاجات  اأ�شباب  ت��ّق��در  امل�شلحة 
وهي لي�شت �شد تطلعات وطموحات 
ل��ن ت�شمح  امل��واط��ن��ني، لكنها  واأم���اين 
ولن  الفو�شى  نحو  ال��ب��الد  ب��ان��زلق 
مظاهر  م��ن  مظهر  اأي  م��ع  تت�شامح 

التفلت الأمني«.
ويف بيان منف�شل، �شدد رئي�ش الأركان 
امل�����ش��رتك��ة ك��م��ال ع��ب��د امل���ع���روف على 

الأمنية  املنظومة  ومتا�شك  “وحدة 
ال�شرطة،  ق���وات  امل�شلحة،  “القوات 
ال�شريع”،  وال����دع����م  الأم������ن  ج���ه���از 
الأمن  حفظ  يف  بواجباتها  وقيامها 
وحماية املواطنني يف تكامل وتن�شيق 

لالأدوار«.
اأّن�����ه ج����رى ت�شكيل  ال���دق���ري  واأع���ل���ن 
جمل�ش من قبل منظمي التظاهرات 
الأمنية  ال��ق��وات  م��ع  لبدء حم��ادث��ات 
واملجتمع الدويل بهدف نقل ال�شلطة 

اإىل “حكومة انتقالية«.
ال�شعب  م��ط��ل��ب  ع��ل��ى  “ن�شدد  وق����ال 
النظام  لرئي�ش  الفورية  بال�شتقالة 

وحكومته«.
وحت��ّول��ت ال��ت��ظ��اه��رات ال��ت��ي اندلعت 
يف كانون الأول-دي�شمرب على خلفية 
ق����رار احل��ك��وم��ة رف���ع اأ���ش��ع��ار اخلبز 
�شعبي  ح����راك  اإىل  اأ���ش��ع��اف،  ث��الث��ة 

وا�شع النطاق �شد حكم الب�شري.
وُحرم ال�شودان منذ عام 2011 من 
اإثر  النفطية  اأرباع احتياطاته  ثالثة 
ويواجه  ال�����ش��ودان،  ج��ن��وب  ا�شتقالل 
العام  يف   70% ب��ن�����ش��ب��ة  ت�����ش��خ��م��اً 

وعجزاً كبرياً بالعمالت الأجنبية.
وت��زام��ن��ت ت��ظ��اه��رات الأي���ام الأخرية 
الكهربائي  للتيار  انقطاع  مع حدوث 
يف ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��ب��الد، ع��زت��ه وزارة 

الكهرباء اإىل عطل تقني.
وم��ن��ذ ب���داي���ة الح��ت��ج��اج��ات، رف�ش 
 22 يف  واأع��ل��ن  ال���ش��ت��ق��ال��ة.  الب�شري 
�شباط-فرباير حال الطوارئ بعدما 

�شعى اإىل قمعها بالقوة.
وا�شح  ب�شكل  التظاهرات  وتراجعت 
ال�����ذي �شادف  ال�����ش��ب��ت  ح��ت��ى ظ��ه��ر 
ني�شان-اإبريل   6 ان��ت��ف��ا���ش��ة  ذك����رى 
نظام  باإ�شقاط  �شمحت  التي   1985

الرئي�ش جعفر النمريي.
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اإعــــــــــالن
�شتايل  �شيزر  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�شة رقم:1984793 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل حممد عبداهلل م�شعودى احلمادي ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد ابراهيم عبدالرحيم احمد ال�شيباين

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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�ضوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
لعمال  �شادق  ال�ش�����ادة/حممد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب التكييف ذ.م.م رخ�شة رقم:1061849 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عائ�شه حممد �شليم %5١

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف م�شطفى حمي الدين عبدال�شتار الن�شاري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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�ضوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اف ثري لتغ�شيل ال�شيارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2672067 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي �شهيل خادم عيد الكتبي ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي را�شد بن �شاوي اخلاطري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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�ضوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
الحمر  املق�ش  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�شة رقم:1025378 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة م�شلم �شالح جمعان حممد ال�شيعري ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيد حممد �شودهري �شيد حممد
تعديل وكيل خدمات

حذف �شامل حممد حم�شم اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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�ضوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/يورو دجيتل للتكنولوجيا 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:2075200 
تعديل ن�شب ال�شركاء

علي �شامل فرج �شلطان اآل علي من 5١% اىل %5٢
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شارافاراج عبداهلل باجني من ١6% اىل ٢4%
تعديل ن�شب ال�شركاء 

عرفان حممد علي حممد علي يون�ش نيفريكار نيفريكار من ١7% اىل ٢4%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عامر عبدول وحيد نارفيل عبدول وحيد نارفيل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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�ضوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/يا�ش الدولية القاب�شة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2011792 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/فالح بن زايد بن �شلطان ال نهيان من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ فالح بن زايد بن �شلطان ال نهيان من 5٠% اىل ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد علي خمي�ش خ�شيف النعيمي

تعديل راأ�ش املال/من null اىل ١5٠٠٠٠
تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل �شكل قانوين/ من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ يا�ش الدولية القاب�شة ذ.م.م

YAS INTERNATIONAL HOLDING LLC
اىل/يا�ش الدولية القاب�شة-�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

 YAS INTERNATIONAL HOLDING- SOLE PROPRIETORSHIP
LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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 

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/يا�ش الدولية العقارية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2011747 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فالح بن زايد بن �شلطان ال نهيان ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد علي خمي�ش خ�شيف النعيمي
YAS INTERNATIONAL HOLDING LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يا�ش الدولية القاب�شة ذ.م.م

تعديل راأ�ش املال/من null اىل ١5٠٠٠٠
تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�شاحة 5٠*٢٠ اىل ١*١

تعديل �شكل قانوين/ من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ يا�ش الدولية العقارية ذ.م.م

YAS INTERNATIONAL PROPERTIES LLC
اىل/يا�ش الدولية العقارية-�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

YAS INTERNATIONAL PROPERTIES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/يا�ش الدولية للحلول المنية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2187116 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فالح بن زايد بن �شلطان ال نهيان ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد علي خمي�ش خ�شيف النعيمي
YAS INTERNATIONAL HOLDING LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يا�ش الدولية القاب�شة ذ.م.م

تعديل راأ�ش املال/من null اىل ١5٠٠٠٠
تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�شاحة ٠.٢٠*٠.5٠ اىل ١*١

تعديل �شكل قانوين/ من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ يا�ش الدولية للحلول المنية ذ.م.م

YAS AL DAWALEIA SECURITY SOLUTIONS LLC
اىل/يا�ش الدولية للحلول المنية-�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

YAS AL DAWALEIA SECURITY SOLUTIONS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/يا�ش الدولية للتطوير العقاري ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2065906 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فالح بن زايد بن �شلطان ال نهيان ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد علي خمي�ش خ�شيف النعيمي
YAS INTERNATIONAL HOLDING LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يا�ش الدولية القاب�شة ذ.م.م

تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�شاحة ٠.5٠*٠.٢٠ اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/ من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ يا�ش الدولية للتطوير العقاري ذ.م.م
YAS INTERNATIONAL REAL ESTATE DEVELOPMENT LLC

اىل/يا�ش الدولية للتطوير العقاري-�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
YAS INTERNATIONAL REAL ESTATE DEVELOPMENT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة المري احلديث

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1048849 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد �شيف علي حممد املعمري ١٠٠%

تعديل وكيل خدمات/حذف ح�شن ا�شماعيل حممد احلو�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد مو�شى عبدال�شمد

تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١
تعديل ا�شم جتاري من/ ور�شة المري احلديث

PRINCE MODERN WORKSHOP
اىل/المري احلديث لقطع غيار ال�شيارات

PRINCE MODERN AUTO SPARE PARTS
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�شيارات )453٠٠٠١(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح ميكانيك املركبات )45٢٠٠٠3(
تعديل ن�شاط/حذف �شمكرة املركبات )45٢٠٠١4(
تعديل ن�شاط/حذف حدادة املركبات )45٢٠٠١4(

تعديل ن�شاط/حذف دهان ور�ش املركبات )45٢٠٠٠٢(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رو�شة العني للمقاولت وال�شيانة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:1008430 
تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�شاحة ٠.5٠*٠.٢٠ اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري من/ رو�شة العني للمقاولت وال�شيانة العامة
اىل/رو�شة العني لل�شيانة العامة

RAWDAT ALAIN GENERAL MAINTENANCE
تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 4٠ ق ١34 مكتب رقم 8 املالك �شعيد 
عبداهلل نا�شر اجلنيبي واخرون اىل ابوظبي امل�شفح م�شفح غرب 5- ق 33 مكتب 6 

٢34٠١7 ٢34٠١7 ال�شيد  جمعه احمد �شلطان ال�شالمي واخرون
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4١٠٠٠٠٢(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احلكري 

CN 1185761:لال�شتثمار رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخليال 

الذهبي للحفالت واملنا�شبات
 رخ�شة رقم:CN 2506073 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�ش الرخ�شة 
تات�ش  داميوند  التجاري  بال�شم   CN رقم:1212911 
لويز �شبا بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1104649:الع�شل رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

خليفة النعيمي للتجارة العامة-�صركة ال�صخ�ش الواحد - ذ.م.م
يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات- انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 

العمومية غري العادية بتاريخ 2019/04/09 بحل وت�شفية �شركة

خليفة النعيمي للتجارة العامة- �سركة ال�سخ�س ال�احد - ذ.م.م

CN-2577801 بالرقم

فعلى من لدية اي اعرتا�ش او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى املعني 

هاتف  رقم 037378999  فاك�ش 037378989 �ش.ب  202075 – 

مدينة العني – �شناعية هيلي بناء عبد اهلل حممد علي ال�شحي واخرون 

مكتب رقم )3( واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�شاها 

45 يوما من تاريخ هذا العالن

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العزيزيه للخ�شار والفواكه
 رخ�شة رقم:CN 1133071  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
بن  فن  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2521066 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شامل جمعه مبارك اجلنيبي ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي �شامل �شعيد عليان الدرمكي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا ناي�ش درمي 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:24403259 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد حممد علي مراد البلو�شي ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي بطي الداب الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج ال�شم�ش

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1107214 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شرور احمد �شرور �شلطان الظاهري ١٠٠%
تعديل وكيل خدمات

حذف �شلطان �شرور �شلطان �شرور الظاهري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف موهن �شينغ هيم راج

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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�ضوؤون التجارية )العني(
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 217 م�����ن  وامل����ت����ك����ون����ة  ت���ون�������ش 
ع�شوا.

ال�شيا�شية  الهيئة  قائمة  وت�شم 
املعلن  تون�ش  ن���داء  ح��رك��ة  حل��زب 
 15 توافقية،  قائمة  �شمن  عنها 
32 ع�شوا و3  نائبا من جمموع 
اأع�شاء  و3  اجلمهورية  برئا�شة 

باحلكومة.
رئي�ش  ه����م،  ن��ائ��ب��ا   15 وق���ائ���م���ة 
وان�ش  ط����وب����ال،  ���ش��ف��ي��ان  ال��ك��ت��ل��ة 
احل����ط����اب، وخ��ن�����ش��اء ب���ن ح����راث، 
واب�����ت�����ه�����اج ال��������زاو���������ش، واأم���������رية 
ال�������زوك�������اري، وال����ط����ي����ب امل������دين، 
وح�شن العماري، و�شاكر العيادي، 
وجنالء  ال�شابي،  ال����روؤوف  وعبد 
ال�شعداوي، ونور الدين املرابطي، 
وعبد العزيز القطي، وحممد بن 
���ش��وف، وحم��م��د رم���زي خمي�ش، 

وهدي تقية.
وم������ن اع���������ش����اء احل����ك����وم����ة جند 
ر������ش�����وان ع�����ي�����ارة ال�����وزي�����ر ل���دى 
بالهجرة  املكلف  احلكومة  رئي�ش 
وال��ت��ون�����ش��ي��ني ب����اخل����ارج، وح���امت 
ال��ف��رج��اين ك��ات��ب ال��دول��ة املكلف 
القت�شادية،  ب��ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
وع���ادل اجل��رب��وع��ي ك��ات��ب الدولة 

لدى وزير النقل.
وم����ن رئ��ا���ش��ة اجل��م��ه��وري��ة، جند 
�شلمى  الرئا�شي  ال��دي��وان  م��دي��رة 
اللومي، وفرا�ش قفرا�ش م�شت�شار 
وناجي  ب�����الإع�����الم،  م��ك��ل��ف  اول 
الدرا�شات  م��ع��ه��د  م���دي���ر  ج���ل���ول 
ال�شرتاتيجية وهو من املوؤ�ش�شات 

التابعة للرئا�شة التون�شية.
القائمة حافظ قائد  وت�شم بقية 
التنفيذي  امل��دي��ر  وه���و  ال�شب�شي 
الرياحي  واأني�ش  للحزب،  ال�شابق 
وه���و رج���ل اع��م��ال ال��ت��ح��ق حديثا 
بالنداء اإثر الن�شهار مع الوطني 
احل���ر، و���ش��ال��ح ح���اج ع��م��ر طبيب 
ع�شو جلنة اعداد املوؤمتر، ومنري 
ال���ب���ل���ط���ي، وف�������وزي ال���ل���وم���ي من 
القيادات املوؤ�ش�شة للحزب وروؤوف 
ورئي�ش  ع���ي���ون  دك����ت����ور  ال���رق���ي���ق 
املكتب اجلهوي للنداء بنابل وزوج 
���ش��ل��م��ى ال��ل��وم��ي، وع��ب��د ال�����روؤوف 
وي�شرف  اع��م��ال  رج��ال  اخلما�شي 
هياكله  على  احل��زب  تاأ�شي�ش  منذ 
يف اخلارج، وح�شام الربي، وهيثم 
الدلهومي  اأحمد  وحممد  حلمر، 
بالق�شرين  اجل����ه����وي  امل���ن�������ش���ق 

ومعتمد �شابق. 

 م�����ش��ريا اىل وج���ود ع��ائ��ل��ة كاملة 
�شلب نف�ش القائمة يف ا�شارة اىل 

الخوين �شلمى وفوزي اللومي.
م����ن بني  ان  احل�����رب�����اوي  واأب��������رز 
اخلروقات جتاهل �شرط النتماء 
للحزب ملدة ل تقل عن 6 �شنوات 
لع�شوية  للمرت�شحني  بالن�شبة 
وال�شرط  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  ال��ه��ي��ئ��ة 
جهوية  م�شوؤولية  بتحمل  املتعلق 
 4 مل��دة  احل��رك��ة  �شلب  وطنية  اأو 
���ش��ن��وات م��ت��وا���ش��ل��ة، م�����ش��ددا على 
لدى  تتوفر  ل  ال�شروط  ه��ذه  ان 
بع�شوية  ال���ف���ائ���زي���ن  م����ن  ع�����دد 
بالتحديد  ذاك����را  ال��ه��ي��ئ��ة،  �شلب 
�شخ�شيات قال انه مل مي�ش على 
ال��ت��ح��اق��ه��ا ب���احل���زب اأك����ر م���ن 6 
هياكله  اىل  ان�شمت  واأن��ه��ا  اأ�شهر 
يف اإط�����ار ان�����ش��ه��ار ح���زب الحت���اد 
ان  ول���ف���ت اىل  احل������ر.  ال���وط���ن���ي 
متوا�شلة  احل��زب  م��وؤمت��ر  اأ�شغال 
للنظر يف خلفية الطعون املقدمة 
ال�شيا�شية،  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ائ��م��ة  ���ش��د 
م�����ش��ددا يف ت�����ش��ري��خ اإذاع�����ي على 
بع�شويات  ف��ازت  كاملة  عائلة  ان 
اأ�شماء  م��ك��ان  واأخ�����ذت  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
وطنية بارزة اأخرى قال انها قادرة 
على اإنقاذ احلزب، موؤكدا اأن هذه 
اأع�شاء  اأث��ارت حفيظة  امل�شاألة قد 

اللجنة املركزية.
بن  �شمرية  املوؤمتر  رئي�شة  وكانت 
ق����دور، ق��د اع��ل��ن��ت ع��ن الرتكيبة 
التي  ال�شيا�شية  للهيئة  الول��ي��ة 
جاءت بعد تقدمي قائمة توافقية.

رفع ق�سية يف الأ�سل
الّلجنة  ع�شو  اأّك���دت  جهتها،  م��ن 
ال���ق���ان���ون���ي���ة حل�����زب ح���رك���ة ن����داء 
اأنها  ب���ن ن�����ش��ر،  اإي���ن���ا����ش  ت��ون�����ش، 
لدى  الأ����ش���ل  يف  ق�شية  ���ش��رتف��ع 
موؤمتر  لإبطال  الإداري���ة  املحكمة 
لوجود  وذل��ك  تون�ش  ن��داء  حركة 
�شابت  اإخ��اللت قانونية قد  ع��ّدة 
ه��ذا امل��وؤمت��ر منذ ان��ط��الق��ه وفق 

تعبريها.
اأنها  ل����وات،  ت�����ش��ري��ح   وب��ّي��ن��ت، يف 
ال���وث���ائ���ق لرفع  ب�����ش��دد جت��م��ي��ع 
اأّن  حة  مو�شّ الآج���ال،  يف  الدعوى 
اأ�شا�شا يف  تتمثل  الإخ���اللت  ه��ذه 

عدم و�شوح خارطة الطريق.
اأّن ه��ذه اخلارطة مل  اإىل   ولفتت 
ت��ك��ن م��ط��اب��ق��ة ل��ق��ان��ون الأح����زاب 
وان���ه مل ي��ق��ع حت��دي��د الآج�����ال اأو 

�شبط جلنة الطعون، م�شيفة اأن 
اأ�شماء  ت�شمنت  القائمات  بع�ش 
وتتعلق  ���ش��ب��ه��ات  ذوي  اأ���ش��خ��ا���ش 
اأع�شاء  اي�شا  ومنهم  ق�شايا  بهم 

مبكاتب تنفيذية لأحزاب اأخرى.
كما انتقدت بن ن�شر اإيجاد قائمة 
الربملان  ن�����واب  ت�����ش��ّم  ت��واف��ق��ي��ة 
القيام  دون  ت��ون�����ش  ن���داء  حل��رك��ة 

بانتخابات.
دّمق لوكالة  �شماح  اأف��ادت  بدورها 
باأّن جلنة  لالأنباء  افريقيا  تون�ش 
املوؤمتر حلركة نداء تون�ش  اإعداد 
ق��د وا���ش��ل��ت امل���وؤمت���ر رغ���م وجود 
ع���ّدة خ���روق���ات واإخ�����اللت ينجّر 

عنها �شقوط القائمات.
�شفاق�ش  جهة  ن���واب  اأّن  وب��ّي��ن��ت   
تقّدموا  ق����د   2 و����ش���ف���اق�������ش   1
بهذه  تتعلق  الآج�����ال  يف  ب��ط��ع��ون 

املكتب ال�شيا�شي للحركة وعددهم 
32 ع�شوا.

قائمة ت�افقية
 

وكانت امل�شادقة على هذه القائمة 
قد متت بعد �شقوط قائمة ثانية، 
اأعلنته  م���ا  وف����ق  و���ش��ك��ال،  اأ����ش���ال 
رئي�شة موؤمتر حركة نداء تون�ش، 
اأّن  اأك���دت  التي  بالقا�شي  �شمرية 
انتخاب الهيئة ال�شيا�شية اجلديدة 
قائمتني  ت��ق��دمي  بعد  مت  للحزب 
عدم  ب�شبب  اإح���داه���ا  اإ���ش��ق��اط  مت 
ا�شتيفائها وقبول القائمة الثانية 

التوافقية.
انتخاب  الإث����ن����ني  مت  اّن�����ه  ي���ذك���ر 
ال��ّل��ج��ن��ة امل���رك���زي���ة حل���رك���ة ن���داء 

يعينهم  اأو  يقرتحهم  ع�شوا   12
كاأع�شاء  ال�شب�شي  ق��ائ��د  الباجي 
بينهم  للحزب  ال�شيا�شي  للمكتب 
اأع�شاء من جمموعة مل ال�شمل«.

قائد  حافظ  اأن  جلول،  عن  وُنقل 
ال�����ش��ب�����ش��ي مل ي���ك���ن م����وج����ودا يف 
م�شريا  املتناف�شتني،  القائمتني 
اىل اأن اإ�شافة ا�شمه متت يف اإطار 

التوافق.
واأك����د ج��ل��ول وج���ود ت��ن��اف�����ش على 
املركزية  اللجنة  رئا�شة  م�شتوى 
ب�����ني ك�����ل م�����ن ����ش���ف���ي���ان ط���وب���ال 
و�شلمى  ال�شي�شي  ق��ائ��د  وح��اف��ظ 
لرئا�شة  ت��ر���ش��ح��ت  ال��ت��ي  ال��ل��وم��ي 

املكتب ال�شيا�شي.
حلركة  امل��رك��زي��ة  اللجنة  وك��ان��ت 
ن����داء ت��ون�����ش ق���د ���ش��ادق��ت خالل 
اأع�شاء  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  اج��ت��م��اع��ه��ا، 

املوؤمتر  انعقاد  خ��الل  اخل��روق��ات 
جتاهلهم  مّت  لكن  املن�شتري  بجهة 

واإق�شاوؤهم دون اإجابتهم.
متحورت  الطعون  اأّن  واأو���ش��ح��ت 
القائمة  ان�شحاب ع�شو من  حول 
يف  ال�شروط  توّفر  لعدم  املناف�شة 
ا���ش��م مرت�ّشح  ول���وج���ود  ت��ر���ش��ح��ه 
���ش��م��ن ال��ق��ائ��م��ت��ني اإ����ش���اف���ة اإىل 
ع���دد  اإىل  ان�����خ�����راط�����ات  ت����ق����دمي 
واع��ت��ب��اره��م ممثلني  امل���وؤمت���ري���ن 
عن اخلارج يف حني اأنهم يقطنون 

مبحافظة �شفاق�ش.

»دليل دميقراطية«
ال�شيا�شية  ال��ه��ي��ئ��ة  ع�����ش��و  ل��ك��ن 
اأن�ش  ت���ون�������ش  ل����ن����داء  اجل�����دي�����دة 
وج����ود  اأّن  اع����ت����ربت  احل�����ط�����اب، 

هو  ال��ف��ائ��زة  للقائمة  م��ع��ار���ش��ني 
اأّن موؤمتر  اأم��ر ع��ادي ودليل على 
نداء تون�ش كان دميقراطيا، وفق 
مت  ‘’لقد  واأ����ش���اف���ت  ت��ق��دي��ره��ا. 
لنداء  ال�شيا�شية  الهيئة  انتخاب 
الهيئة  جت��ت��م��ع  اأن  ع��ل��ى  ت��ون�����ش 
وتوّزع املهام بني اأع�شائها... نحيي 
كل من اآمن بنداء تون�ش وبقدرته 
على عقد موؤمتره النتخابي رغم 

العراقيل والت�شوي�ش«.
يف حني قال اأم�ش الربعاء القيادي 
�شفيان  ت���ون�������ش  ن������داء  ح���رك���ة  يف 
ب��اأن ك��ل الطعون التي مت  ط��وب��ال 
املكتب  اأع�شاء  قائمة  يف  تقدميها 
قانونية  لي�شت  اجلديد  ال�شيا�شي 
و�شوف يتم ا�شقاطها م�شددا على 
ان “الطعون ُتقدم قبل الت�شويت 
ولي�ش بعد العالن عن النتائج ».

اأن  اىل  ط���وب���ال  ���ش��ف��ي��ان  واأ�����ش����ار 
الندائيني اختاروا اأن تكون قائمة 
الهيئة ال�شيا�شية قائمة ممثلة لكل 
اجل��ه��ات م��وؤك��دا ب���اأن ن���داء تون�ش 
اأ���ش��ب��ح ح���زب م��وؤ���ش�����ش��ات منتخبة 
على غرار اللجنة املركزية والهيئة 

ال�شيا�شية واملجل�ش الوطني.
نداء  م��وؤمت��ر  رئي�ش  نائب  ان  ال   
تون�ش عي�شى احليدو�شي اأكد غلق 
ب��خ�����ش��و���ش قائمة  ال��ط��ع��ون  ب���اب 

اأع�شاء املكتب ال�شيا�شي اجلديد.
وبلغ عدد الطعون وفق احليدو�شي 
ق���راب���ة 20 ط��ع��ن��ا، م����وؤك����دا ب���اأن 
الطعون  ك��ل  يف  �شتنظر  ال��ل��ج��ن��ة 

املقدمة بكل حيادية. 
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال ال����ق����ي����ادي يف 
ن��اج��ي جلول،  ن���داء تون�ش  ح��رك��ة 
“هناك قائمة تكميلية بقرابة  اإن 

احلرباوي.. عائلة �شيطرت على احلزب

حافظ قائد ال�شب�شي.. بقي يف القيادة فهل يت�شلم الزعامة؟

ان�ش حطاب.. الختالف دليل دميقراطية

رئي�شة املوؤمتر تعلن عن القائمة الفائزة

انف�ش اجلمع.. وا�شتمر اخلالف والختالف

خروقات باجلملة ح�سب بع�س امل�ؤمترين:

نداء تون�ش: نحو رفع ق�صية الإبطال نتائج املوؤمتر...!
ت�سم الهيئة ال�سيا�سية 15 نائبا من جمم�ع 32 ع�س�ا و3 برئا�سة اجلمه�رية و3 اأع�ساء باحلك�مة

عدد  بلغ   
الــطــعــون 
قائمة  يف 
ــاء  ــص ــ� اأع
املــكــتــب 
�صي  ل�صيا ا
ــد  ــدي اجل
قــــرابــــة 
طعنا  20

ــال:  ــوب ط
ـــــــــــل  ك
الــطــعــون 
ــي مت  ــت ال
ميها  تقد
ــت  ــص ــ� ــي ل
نية  نو قا
و�صوف يتم 
طها �صقا اإ

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
�سعيدة  نهاية  ت�ن�س  نــداء  م�سل�سل  نهاية  تكن  مل 
يتمناه  كــان  وكما  القدمية  الأفـــالم  ع�دتنا  كما 
العديد من اأن�سار النداء بل من الندائيني اأنف�سهم، 
وكاأّن اخلالف لعنة الت�سقت بهذا احلزب حتى وه� 
يعقد م�ؤمتره النتخابي بهدف جتاوز كل اخلالفات 
النتخابية  ال�ستحقاقات  مل�اجهة  ال�سف�ف  ور�س 

القادمة.
»خروقات باجلملة«

املنجي  ت�ن�س  نــداء  حركة  عن  النائب  اأكــد  فقد 
خــروقــات  ت�سجيل  الأربـــعـــاء،  اأمــ�ــس  احلـــربـــاوي 
عنها  املعلن  ال�سيا�سية  الهيئة  تركيبة  يف  باجلملة 

م�ساء الثالثاء ..

جل�ل: حافظ قائد ال�سب�سي مل يكن م�ج�دا يف القائمتني املتناف�ستني

االحتاد االأوروبي م�صتعد الإرجاء جديد لربيك�صت  
ال�27 اإرجاء بريك�شت اإىل 30 حزيران-يونيو يف حماولة للح�شول 

على تاأييد النواب الربيطانيني الذين رف�شوا الن�ش ثالث مرات.
اأي  يذكر  ل  القمة  نتائج  ن�ش  م�شروع  اأن  دبلوما�شي  م�شدر  وق��ال 

مهلة.
وكتب رئي�ش املجل�ش الوروب��ي دونالد تو�شك يف ر�شالة الدعوة اىل 
القمة “خربتنا حتى الآن وكذلك النق�شامات العميقة داخل جمل�ش 
العموم، ل تعطينا اأ�شبابا قوية لالعتقاد باأن عملية امل�شادقة ميكن 

اأن تنتهي بحلول نهاية حزيران-يونيو«.
وتخوفا من “بريك�شت دون اتفاق” وحر�شا منه على جتنب “قمم 
مرن  “متديد  ف��ك��رة  اىل  ت��و���ش��ك  اأ���ش��ار  بريك�شت”،  ح���ول  م��ت��ك��ررة 
ميكن  لكن  �شنة”.  م��ن  اأك��ر  ولي�ش  ال���الزم  ال��وق��ت  اإل  ي�شتغرق  ل 
قبل  الن�شحاب من  اتفاق  على  امل�شادقة  تتم  الأم��ر حني  وقف هذا 

•• بروك�شل-اأ ف ب:

يعقد قادة الحتاد الأوروبي  القمة ال�شابعة والع�شرين ال�شتثنائية 
يف بروك�شل يرتقب اأن يوافقوا خاللها على اإرجاء جديد لربيك�شت 
مرفق ب�شروط فيما ل يزال يتعني التفاق على مدته بهدف جتنب 

�شبح خروج بريطانيا “دون اتفاق«.
ال����وزراء  لرئي�ش  الأوروب�����ي  الحت����اد  منحه  ال���ذي  الأول  ف���الإرج���اء 
الربيطانية ترييزا ماي من 29 اآذار-مار�ش اىل 12 ني�شان-اإبريل 
مل ياأت بالنتائج املرجوة لن الربملان الربيطاين ل يزال غري قادر 
على مترير اتفاقية خروج البالد من التكتل التي مت التفاو�ش عليها 

بني احلكومة وبروك�شل.
الدول  اإىل  وجهتها  ر�شالة  يف  الربيطانية  ال����وزراء  رئي�ش  وطلبت 

الطرفني.
وفكرة تو�شك لقت اأ�شداء يف اأملانيا التي زارتها ماي الثالثاء ع�شية 
القمة للح�شول على دعم لطلبها اإرجاء بريك�شت من قبل امل�شت�شارة 

الأملانية انغيال مريكل.
اإرجاء  اأن  اأع�����ش��اء حزبها ال��ث��الث��اء  وع���ّدت م��ريك��ل خ��الل ل��ق��اء م��ع 
بريك�شت “حتى بداية 2020” ممكن بح�شب ت�شريحات نقلها اأحد 

امل�شاركني.
فرن�شا  ان  الليزيه  و�شاط  وقالت  اي�شا.  باري�ش  اىل  ماي  وتوجهت 
التي تت�شدر مع�شكر موؤيدي اعتماد اأكرب حزم ممكن والقلقني من 
ان تعطل بريطانيا عمل الحتاد الوروبي من الداخل، “ل تعار�ش 

اإرجاء بريك�شت امنا مهلة �شنة تبدو طويلة جدا«.
واأو�شحت الرئا�شة قبل اللقاء بني ماي والرئي�ش اميانويل ماكرون 

ان “باري�ش لي�شت راف�شة ليجاد حل اآخر، غري اخلروج بدون اتفاق، 
لكن مع بع�ش القيود ولي�ش باأي ثمن«.

املهلة  ط��ال��ت  وك��ل��م��ا  ج����دا،  ح��ازم��ة  “�شتكون  ف��رن�����ش��ا  ان  واأ���ش��اف��ت 
“الإرجاء” تطلب الأمر اأن تكون ال�شمانات اأكر جدية” بان عمل 

الحتاد الوروبي لن يتاأثر.
ومن املطلوب على �شبيل املثال اأن تتعهد بريطانيا بعدم عرقلة بع�ش 
امللفات الكربى اجلاري بحثها يف بروك�شل مثل و�شع موازنة الحتاد 

الوروبي للفرتة املمتدة بني 2027-2021.
موعد  على  �شرتكز  م��اي  ان  القول  الثالثاء  �شرتيت  داونينغ  وك��رر 
30 حزيران-يونيو مع الإ�شرار على ان لندن ترغب يف الحتفاظ 
بخيار املغادرة يف 22 اأيار-مايو لتجنب خو�ش النتخابات الوروبية 

املرتقبة من 23 اأيار-مايو حتى 26 اأيار-مايو.
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اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم 2018/258 بيع عقار مرهون 
اإم��ارة دبي ديرة �شارع  طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الول ���ش.م.ع )حالياً( بنك اخلليج الول )�شابقاً( عنوانه : 
ابوبكر ال�شديق بجوار مركز القبائل موبايل رقم ٠5٠4٢5٠774 هاتف رقم ٠46٠75١٠5 رقم مكاين 3١85٠95٢99 
الثنية  منطقة  دب��ي-  :اإم���ارة  عنوانه  جوني�ش  ليفالني  تانيه   : �شده  املنفذ   Email:wael.youes@fgb.ae
اخلام�شة �شارع اخليل الول ابراج بحريات اجلمريا مبنى جولد كر�شت فيوز ٢ الوحد رقم ٢5٠٢ الطابق رقم ٢5 
على قطعة الر�ش رقم 33. انه يف يوم الأربعاء املوافق ٢٠١9/٠4/١7 ال�شاعة 5.٠٠ م�شاء ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات 
للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل 
يقل عن ٢٠% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 3٠١ من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري 
ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار �شقة �شكنية املنطقة الثنية اخلام�شة رقم الر�ش 33 رقم املبنى ١ ا�شم املبنى جولد كر�شت فيوز ٢ رقم 

الوحدة ٢5٠٢ امل�شاحة 65.٢4 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� 7٠٢٢36- مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم 2018/258 بيع عقار مرهون 

اإم��ارة دبي ديرة �شارع  طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الول ���ش.م.ع )حالياً( بنك اخلليج الول )�شابقاً( عنوانه : 
ابوبكر ال�شديق بجوار مركز القبائل موبايل رقم ٠5٠4٢5٠774 هاتف رقم ٠46٠75١٠5 رقم مكاين 3١85٠95٢99 
الثنية  منطقة  دب��ي-  :اإم���ارة  عنوانه  جوني�ش  ليفالني  تانيه   : �شده  املنفذ   Email:wael.youes@fgb.ae
اخلام�شة �شارع اخليل الول ابراج بحريات اجلمريا مبنى جولد كر�شت فيوز ٢ الوحد رقم ٢5٠٢ الطابق رقم ٢5 
على قطعة الر�ش رقم 33. انه يف يوم الأربعاء املوافق ٢٠١9/٠4/١7 ال�شاعة 5.٠٠ م�شاء ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات 
للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل 
يقل عن ٢٠% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 3٠١ من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري 
ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار �شقة �شكنية املنطقة الثنية اخلام�شة رقم الر�ش 33 رقم املبنى ١ ا�شم املبنى جولد كر�شت فيوز ٢ رقم 

الوحدة ٢5٠٢ امل�شاحة 65.٢4 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� 7٠٢٢36- مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : جرافيتا�س للتجارة العامة ذ.م.م 
العنوان : مكتب 3٠3 ملك اعمار العقارية- برج خليفة  ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية 
حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 75433٠  رقم القيد بال�شجل التجاري : ١٢١85١6 مبوجب 
ال�شجل التجاري  التاأ�شري يف  باأنه قد مت  التنمية القت�شادية بدبي  هذا تعلن دائرة 
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها 
وعلى    ٢٠١8/١٢/٢7 بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    ٢٠١8/١٢/٢7
للتدقيق  اجلريودي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ش  اأي  لديه  من 
العنز   ه��ور  دي��رة-  ال�شعايل-  عبداهلل  ملك   -٢٠4 رق��م  مكتب   : العنوان  واملحا�سبة 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   ٠4٢3897٢٢  : فاك�ش   ٠4٢3897٢١: هاتف 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : فندق ولكم �سكاي دايف �س.ذ.م.م 
العنوان : فندق ملك خا�ش �شمو ويل العهد ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم- 
مرغم- طريق العني ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 73١46١  
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  : ١١65٢5٢ مبوجب هذا  التجاري  بال�شجل  القيد  رقم 
 ، اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�شجل  التاأ�شري يف  باأنه قد مت  بدبي 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١9/١/٢3  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  ٢٠١9/١/٢3  وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
ال�شعايل-  عبداهلل  ملك   -٢٠4 رقم  مكتب   : العنوان  واملحا�سبة  للتدقيق  اجلريودي 
ديرة- هور العنز  هاتف :٠4٢3897٢١ فاك�ش : ٠4٢3897٢٢ م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : الكاظمي لل�سياحة �س.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 5٠8 ملك �شرف الدين ال�شيد حممد ح�شني- بردبي- املنخول 
القيد  رق��م    576379  : الرخ�شة  رق��م    ، م�شوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�شكل 
بال�شجل التجاري : 77889 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
، وذلك  اأع��اله  ال�شركة املذكورة  باإنحالل  ال�شجل التجاري لديها  التاأ�شري يف  قد مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١9/4/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  ٢٠١9/4/3  وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
املكتب ال�طني للمحا�سبة العنوان : مكتب ملك هالل �شامل بن طراف- بردبي- 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   ٠43987877  : فاك�ش   ٠4398787٠: هاتف  ال�شطوة  

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : الكاظمي لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 3٠4 ملك �شعيد �شهيل �شعيد- بردبي- املركز التجاري ال�شكل 
،  رقم الرخ�شة : 576٢96  رقم القيد بال�شجل  القانوين : ذات م�شوؤولية حم��دودة 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   77839  : التجاري 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١9/١/٢9  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ش  اأي  لديه  م��ن  وعلى    ٢٠١9/١/٢9
ي�سري و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 7٠3 ملك 
ي�شري عادل امني- بردبي- اخلليج التجاري هاتف :٠655٠3777 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : �سبيد �ساين لغ�سل ال�سيارات يف امل�اقف �س.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 4٠١ ملك �شركة ليميتل�ش �ش.ذ.م.م- بردبي- جبل علي ال�شناعية 
٢ ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حم��دودة ،  رقم الرخ�شة : 798١١3  رقم القيد 
بال�شجل التجاري : ١3٢3٠98 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
، وذلك  اأع��اله  ال�شركة املذكورة  باإنحالل  ال�شجل التجاري لديها  التاأ�شري يف  قد مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١9/4/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  ٢٠١9/4/4  وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
دوكي�بيليتي لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم ١٠٠6 ملك ديار للتطوير- 
كافة  معه  م�شطحباً   ٠444٢١764  : فاك�ش   ٠444٢١76٢: هاتف  خليفة  برج  بردبي- 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : بيكا ب�تيكي� لتجارة مالب�س الطفال ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي- بردبي- الفهيدي ال�شكل القانوين : 
القيد بال�شجل التجاري :  ،  رقم الرخ�شة : 8٠59٢9  رقم  ذات م�شوؤولية حم��دودة 
١34٢585 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
بتاريخ  ٢٠١9/4/8   دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ  ٢٠١9/4/8   دبي 
اجلريودي  امل��ع��ني  امل�شفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ش  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
ديرة-  ال�شعايل-  عبداهلل  ملك   -٢٠4 رق��م  مكتب   : العنوان  واملحا�سبة  للتدقيق 
هور العنز  هاتف :٠4٢3897٢١ فاك�ش : ٠4٢3897٢٢ م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنوان : مكتب رقم ٢٠4- ملك عبداهلل ال�شعايل- ديرة- هور العنز  هاتف 
:٠4٢3897٢١ فاك�ش : ٠4٢3897٢٢ مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  جرافيتا�س للتجارة 
ب��ت��اري��خ  ١٢/٢7/٢٠١8   ق���رار حم��اك��م دب��ي  العامة ذ.م.م   وذل���ك مب��وج��ب 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١8/١٢/٢7 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
ال��ع��ن��وان : م��ك��ت��ب رق���م ٢٠4- م��ل��ك ع��ب��داهلل ال�����ش��ع��ايل- دي����رة- ه���ور العنز  
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   ٠4٢3897٢٢  : فاك�ش   ٠4٢3897٢١: هاتف 
فندق  اأع��اله لت�شفية   املذكور  باأنه قد مت تعيني امل�شفي  القت�شادية بدبي 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  ــس.ذ.م.م  � دايف  �سكاي  ولكم 
٢٠١9/١/٢3  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١9/١/٢3 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 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�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : املكتب ال�طني للمحا�سبة
 ال��ع��ن��وان : مكتب ملك ه��الل ���ش��امل ب��ن ط���راف- ب��ردب��ي- ال�����ش��ط��وة  هاتف 
التنمية  دائ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   ٠43987877  : ف��اك�����ش   ٠4398787٠:
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  الكاظمي 
بتاريخ  ٢٠١9/4/8   دبي  قرار حماكم  وذلك مبوجب  لل�سياحة �س.ذ.م.م 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١9/4/3 وعلى من لديه اأي 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  املعني يف  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ش 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : ي�سري و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 7٠3 ملك ي�شري عادل امني- بردبي- اخلليج التجاري 
هاتف :٠655٠3777 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
الكاظمي لتاأجري ال�سيارات  اأعاله لت�شفية   قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
�س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١9/4/8  واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١9/4/3 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
الثبوتية وذلك خالل )45(  امل�شتندات والأوراق  اأعاله، م�شطحباً معه كافة 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : دوكي�بيليتي لتدقيق احل�سابات 
برج خليفة هاتف  بردبي-  للتطوير-  دي��ار  رقم ١٠٠6 ملك  : مكتب  العنوان 
:٠444٢١76٢ فاك�ش : ٠444٢١764 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  �سبيد �ساين لغ�سل 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ   ال�سيارات يف امل�اقف �س.ذ.م.م 
٢٠١9/4/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١9/4/4 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 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�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنوان : مكتب رقم ٢٠4- ملك عبداهلل ال�شعايل- ديرة- هور العنز  هاتف 
:٠4٢3897٢١ فاك�ش : ٠4٢3897٢٢ مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  فندق بيكا ب�تيكي� 
بتاريخ   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  لتجارة مالب�س الطفال ذ.م.م 
٢٠١9/4/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١9/4/8 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 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�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

  �ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     
ا�شم ال�شركة: حممد نذار اللحام لتجارة قطع غيار ال�سيارات �س.ذ.م.م  

املرر  دي��رة-  �شامل-  حممد  عائ�شة  ملك   4 حمل  العنوان:   6837٢٢ الرخ�شة:  رق��م 
التجاري: ١١١٠١١١  بال�شجل  القيد  ذات م�شئولية حمدودة رقم  القانوين:  ال�شكل 
تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانها ب�شدد الغاء الرتخي�ش اخلا�ش بال�شركة 
الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي 
اعرتا�ش التقدم اىل دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين 
امل�شتندات  Suggest_complain@dubaided.gov.ae مرفقا معه كافة 

والوراق الثبوتية وذلك خالل )١5( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

  �ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     
ا�شم ال�شركة: مارجانت�س �سي�نك اندل�ن ليمتد لال�ستثمار �س.ذ.م.م  

رقم الرخ�شة: 59483٢ العنوان: حمل ١4٠١ ملك عي�شى القرق- ديرة- رقة البطني 
التجاري: ١٠٠936٢  بال�شجل  القيد  ذات م�شئولية حمدودة رقم  القانوين:  ال�شكل 
تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانها ب�شدد الغاء الرتخي�ش اخلا�ش بال�شركة 
الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي 
اعرتا�ش التقدم اىل دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين 
امل�شتندات  Suggest_complain@dubaided.gov.ae مرفقا معه كافة 

والوراق الثبوتية وذلك خالل )١5( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ب�شت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شوليو�شن لل�شيانة العامة
 رخ�شة رقم:CN 1180583  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شلكري 

اجلديد للهواتف املتحركة 
رخ�شة رقم:CN 1992111  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/البومة 

لالك�ش�شوارات 
رخ�شة رقم:CN 2470883  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة �شجرة الطيب

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1134382 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شلطان حممد نور نظري ١٠٠%
تعديل وكيل خدمات

حذف �شلطان حممد نور نظري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف قادر مويدين حممد

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
�صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري بانحالل �صركة

ا�ش���م ال�شركة: ن�ر الزمان لتجارة الكهربائيات )�س.ذ.م.م(
عجيل  م��اج��د  عجيل  م��اج��د  ملك   2 رق��م  مكتب  عن�وانها:   736307 الرخ�ش��ة:  رق��م 
بال�شجل  القيد  ذات م�شئولية حم��دودة  رقم  القانوين:  ال�شك�ل  نايف  – دي��رة  الفال�شي 
1176485 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت  التجاري : 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار 
ال�شيد  العمومية لل�شركاء بتارخ )2018/07/08( وامل�شدق لدى  ال�شادر من اجلمعية 
الكاتب العدل بتاريخ )2018/07/08( وعلى من لديه اعرتا�ش او مطالبة التقدم اىل 
 : هاتف  البطني-  رق��ة   - لالعمال  منت  مركز  ملك   )9  -10( مكتب  يف  املعني  امل�شفي 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شتحبا   )04–2223773( فاك�ش   )04–2226266(

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
�صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري بتعيني م�صفي

ا�ش����م امل�شفي :ي��سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���وان����ه :مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني 
امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية ن�ر الزمان لتجارة الكهربائيات )�س.ذ.م.م( 
وعنوانها  : مكتب رقم 2 ملك ماجد عجيل ماجد عجيل الفال�شي – ديرة نايف وذلك 
مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2018/07/08( وامل�شدق 
لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/07/08( وعلى من لديه اعرتا�ش او مطالبة 
البطني  املعني يف مكتب )10 -9( ملك مركز منت لالعمال - رقة  امل�شفي  التقدم اىل 
-  هاتف : )2226266–04( فاك�ش )2223773–04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
اإنذار عديل بالن�ضر

رقم 2019/2682 
املنذر : ورثة نا�شر را�شد لوتاه   

املنذر اليه /ح�شني مراد ابراهيم البلو�شي 
اعالن بالن�سر

�شداد القيمة اليجارية امل�شتحقة على املحل والبالغ قدرها )9٢.٠٠٠( درهم )اثنا وت�شعون الف 
املنازعات  ام��ام مركز ف�ش  ا�شفني لقامة دع��وى  دره��م( وذل��ك خ��الل �شهر وال �شوف ن�شطر 
اليجارية للمطالبة بالخالء و�شداد كافة امل�شتحقات اليجارية وفقا للعقد والقانون مع قيمة 
الفواتري ال�شتهالكية من مياه وكهرباء وات�شالت وغريها وامل�شروفات وكذلك جميع تكاليف 
�شيانة املحل بعد متام الخالء وح�شب تقدير املنذر تطبيقا لن�شي املادة 6 واملادة ١3 وبقية مواد 
والر�شوم  امل�شافة  القيمة  وال�شرائب و�شريبة  والتعوي�شات  الطرفني  املربم بني  اليجار  عقد 

الق�شائية والزيادة القانونية مع ت�شليم املحل خايل من ال�شواغل.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/432  ا�ضتئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ ١- �شركة الريا للخدمات البحرية ذ.م.م وميثلها 
حممد حمدان عبداهلل ال�شام�شي ٢- فاطمة عبداهلل احمد  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / حممد حمدان عبداهلل ال�شام�شي  قد ا�شتاأنف 

/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم ٢٠١7/٢379 جتاري كلي     
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق ٢٠١9/4/١4 ال�شاعة ١٠.٠٠ �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
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عربي ودويل

الأكرب اإح�شان، ولكنه اختفى من حياتهما. واليوم تعمل الفتاتان يف مزارع 
�شمن قرية يف منطقة الأنا�شول، وتتعر�شان لتحر�ش وم�شايقات يومية.  
لها  اأفغانية �شهرية على موقع يوتيوب، �شوراً  اآري��ان، جنمة  ون�شرت �شحر 
يف  هاجموها  اأف��غ��ان��اً  رج���اًل  اإن  قالت  بعدما  تركيا  يف  م�شت�شفى  داخ��ل  م��ن 
تنتظر  حيث  تركيا،  يف  حمافظة  تركية  بلدة  كري�شيهري،  يف  اإقامتها  مقر 
ح�شولها، بوا�شطة الأمم املتحدة، على حق اللجوء يف بلد ثالث. وقد هربت 
من كابول بعد تلقيها تهديدات بالقتل ب�شبب م�شاركتها يف م�شابقة غنائية. 
مثري  اأفغاين  تلفزيوين  برنامج  يف  اآري��ان  م�شاركة  اإىل  املقال  كاتبة  وتلفت 
للجدل يحمل ا�شم “جنمة اأفغانية”، �شبيه ب�”اأمريكان اآيدول”. وكجزء من 
امل�شابقة، غنت اآريان اأغنية “الرجم” وهي اأغنية تنتقد قتل الزانيات عرب 
رميهم بحجارة حتى املوت، الأمر الذي اأثار غ�شب حمافظني يف اأفغان�شتان 
وتركيا اأي�شاً. ونقلت اآريان اإىل �شقتها يف كري�شيهري كي تتعافى من جروح 

حالتها. فقد عادت ماليني الفتيات اإىل املدار�ش، واآلف اأخريات اإىل العمل، 
ريا�شية.  ن�شاطات  يف  و���ش��ارك��ن  واجل��ي�����ش،  احلكومة  اإىل  بع�شهن  وان�شم 
وقد حت�شن و�شع الن�شاء يف املدن ومناطق ريفية اآمنة، ولكن عند خطوط 
النريان حيث يدور القتال، ظلت املراأة الأفغانية حمرومة من معظم تلك 
الالجئني  من  جمموعات  اأفغان�شتان،  من  هربت  املقابل،  ويف  المتيازات.  
منهم ع�شرات الآلف من الن�شاء. . ولذا قالت �شهرزاد اأكرب، نا�شطة اأفغانية 
تعمل من كابول: “اأقول للحكومات الغربية اإن عليها ال�شتعداد ملجيء عدد 
كبري من الأفغان اإليهم، ما مل يظهروا اهتماماً، ويبا�شروا حواراً مع طالبان 
تاأييد حكومة ترجم  التي يريدونها.  ل ميكن لهم  ب�شاأن نوعية احلكومة 
الن�شاء«.  وتلفت كاتبة املقال اإىل اأنه رغم بحث اأفغانيات عن الأمان يف تركيا، 
فهن غالباً ما يتعر�شن لتحر�ش وم�شايقات اأكرب داخل بلدات تركية، ينقلن 

اإليها حال و�شولهن اإىل احلدود الرتكية. 

اأ�شيبت بها يف راأ�شها وبخدو�ش وكدمات زرقاء حول عينيها.  وت�شري الكاتبة 
منزيل،  عنف  من  هربن  الالتي  ال�شغريات  والفتيات  الن�شاء  تلك  اأن  اإىل 
واعتداءات جن�شية، وزيجات ق�شرية، وحرب بداأت قبل 40 عاماً، يقمن اليوم 
مبفردهن، لأول مرة يف حياتهن. وت�شري اإح�شاءات اإىل اأن عدد الأفغان يف 
تركيا يتجاوز عدد ال�شوريني “ 3.5 مليون” الذين جلوؤوا، ب�شب احلرب، 
ال�شنوات  خالل  قواتها،  لإخ��راج  املتحدة  الوليات  وت�شعى  البلد.  ذلك  اإىل 
مع  ال�شلطة،  ل�شتعادة  طالبان  حركة  ت�شتعد  فيما  اأفغان�شتان،  من  املقبلة 
�شري  اأمثال  م�شوؤولون  ويقول  امل��رة.  هذه  خمتلفة  ب�شورة  حتكم  لأن  تعهد 
حممد �شتانيكزاي، اإنهم �شوف ي�شمحون للن�شاء بالدرا�شة والعمل – ً. وبكل 
ب�شاطة تقول اآريان: “هناك ثقافة معادية للن�شاء، ومن ال�شعب تغيريها«. 
ويف املجمل، اأنفقت الوليات املتحدة، منذ الإطاحة بطالبان، اأكر من 1.5 
اأف�شل  يف  متفاوتة  النتائج  وتبدو  اأفغانيات.  ومتكني  لتعليم  دولر  مليار 

•• وا�شنطن-وكاالت:

معاناة  اأن  م�شتقلة،  – اأمريكية  اأفغانية  �شحفية  ن��اوا،  فاريبا  ت��رى 
املراأة الأفغانية ل تنتهي عند حدود بلدها بل تلحق بها اإىل اأماكن اأخرى، 
بولي�شي”،  “فورين  موقع  يف  تقريرها،  وت�شتهل  ا�شطنبول.  مقدمها  ويف 
بق�شة فتاة ا�شمها حور، 16 عاماً، تبحث عن عمل يف تركيا واأخربتها عرب 
جمموعة من الر�شائل ال�شوتية، اأنها هربت من مدينة قندز يف اأفغان�شتان، 
بعدما باعها عمها كعرو�ش اإىل رجل يف اخلم�شينات من عمره. ومتكنت من 
الو�شول اإىل ا�شطنبول، ولكنها كفتاة تعي�ش مبفردها هناك، ما زالت تخاف 
على حياتها.  وتقول ناوا اإنها تلقت اأي�شاً مزيداً من الر�شائل ال�شوتية من 
فتاة اأخرى تدعى فاطمة، 17 عاماً، قالت اإن اأختها مديحة هربت من زواج 
اأخيهما  اإىل تركيا مع  ق�شري يف مدينة هرات الأفغانية. وفّرت ال�شقيقتان 

هربن من عنف واعتداءات وزيجات ق�صرية وحرب ..العنف يطارد االأفغانيات من بالدهن اإىل تركيا

ف��ي��ه خ���روت�������ش���وف ي�����ش��ي��ط��ر على 
رو�شيا  اأن  ه���و  ي��ت��غ��ري  م���ا  ك���وب���ا. 
اأن  ت�����ش��ع��ر ب���احل���ري���ة، وت���رغ���ب يف 
�شبه  ���ش��م  فمنذ  ت��ري��د.  م��ا  تفعل 
�شيء  اأن كل  تعتقد  القرم،  جزيرة 
هناك  يكن  مل  ط��امل��ا  متناولها  يف 
اإعالن حرب مع الوليات املتحدة، 
خ��ا���ش��ة ان���ه���ا ع��ا���ش��ت ت��دخ��ل��ه��ا يف 

�شوريا كانت�شار. 
اإذا متكنت مو�شكو من الدفاع عن 
ا�شتمرار  مع  فنزويال  يف  وجودها 
ف�شيكون  ال�����ش��ل��ط��ة،  يف  م�������ادورو 
الوليات  �شد  جديًدا  ن�شًرا  ذلك 
مثالية  اإنها  م�شرح..  اإنه  املتحدة. 
ال�شلطة  ت���ف���ه���م  مل  م������دم������رة، 
ب�شكل  �شتوؤثر  كانت  اأنها  الرو�شية 
اإذا مل  الدولية  العالقات  اأك��رب يف 
القرم..  ج��زي��رة  �شبه  ب�شم  ت��ق��م 
دور  يلعب  ان  بوتني  باإمكان  وك��ان 
اأوكرانيا،  يف  احلقيقي  ال��و���ش��ي��ط 
اأوروب�������ا وال���ولي���ات  اأو ح��ت��ى ب���ني 

املتحدة.
عن ل�ب�ان

لقد كان تاأخري �شن املغادرة مبثابة 
ال�شباب،  �شدمة، مبا يف ذلك بني 
باأهمية  ي�شعر  مل  ب��وت��ني  ان  غ��ري 
اإنكار،  يزال يف حالة  املو�شوع، ول 
وُيلقي باللوم على و�شائل الإعالم 
ب��ات��ه��ام��ه��ا ب��اأن��ه��ا غ��ري ق����ادرة على 
���ش��رح ال��ره��ان��ات. ه��ن��اك ت��اأث��ري يف 
اأ�شبح  وق���د  الق������رتاع.  ���ش��ن��دوق 
ا�شتعداد  ع��ل��ى  الآن  ال���ن���اخ���ب���ون 
اأنه ل  للت�شويت لأي مر�شح طاملا 
ينتمي اإىل احلزب الرئا�شي رو�شيا 
البلدية  النتخابات  ويف  املوحدة. 
اإيليم�شك  اأو����ش���ت  يف  ج���رت  ال��ت��ي 
خارج  مر�شح  ف��از  اأ�شبوعني،  قبل 

الت�شنيف والنتماءات.
*ما ه� رهان انتخابات احلكام 

يف �سبتمرب املقبل؟
- مت��ث��ل ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات خطرا 
كبريا اذ قد ترتجم رف�ش ال�شلطة 
والّتنّكر لها. وهذا هو ال�شبب وراء 
املحافظني،  من  العديد  ا�شتبدال 
حقيقة  على  الكرملني  ي��راه��ن  اذ 
اأن النا�ش لن يكون امامهم الوقت 

وبالتايل  عليهم،  للتعرف  ال��ك��ايف 
�شيدعمونهم دون تفكري.

و�س�ل  لب�تني  يعني  *مـــاذا 
ـــس  ممــثــل كــ�مــيــدي عــلــى راأ�
اجل�لة الأوىل من النتخابات 

الرئا�سية الأوكرانية؟
فولودميري  ان���ت���خ���اب  ���ش��ي��ك��ون   -
ما  لأن  لبوتني  ج��ي��ًدا  زيلين�شكي 
يف  فو�شوي  و�شع  هو  اأوًل  يريده 
زيلين�شكي  يعترب  والآن  اأوكرانيا، 
للتوظيف  وقاباًل  �شعيًفا  ا  �شخ�شً
وال��ت��الع��ب ب���ه. وم���ع ذل���ك، ميكن 
كما  ال��ت��ق��دي��ر،  ب��وت��ني  يخطئ  اأن 
ك��ان احل��ال م��ع ت��رام��ب، ويكت�شف 
ان زيلين�شكي غري مريح بالدرجة 

التي كان يتوقعها.
م��سك�  ا�سرتاتيجية  هي  *ما 

يف فنزويال؟
الكثري  و�شتخ�شر  رو�شيا،  خ�شرت 
من الم��وال لأن م��ادورو لن يعيد 
توجد  ل  امل�شتثمرة.  امل��ب��ال��غ  اأب���دا 
فنزويال،  يف  رو�شية  ا�شرتاتيجية 
كان  ال��ذي  الو�شع  ل�شنا يف  ونحن 

خالل  ��ا  اأي�����شً املن�شب  ه��ذا  و�شغل 
دميرتي  لرئا�شة  الأرب��ع  ال�شنوات 
عام  ُط������رد  ان�����ه  ال  م��ي��دف��ي��دي��ف 

 .2012
فالدميري  ا�شتبه  ال��ع��ام،  ذل���ك  يف 
يريد  م��ي��دف��ي��دي��ف  اأن  يف  ب��وت��ني 
ال�����ش��ل��ط��ة يف ح���ني كان  ال��ب��ق��اء يف 
كر�شيه  ا���ش��ت��ع��ادة  ي��ري��د  القي�شر 
ال���رئ���ا����ش���ي، وق����د ف���ر����ش ع��ل��ي��ه يف 

الخري تبادل املواقع.
وب�����ع�����د ات�����ه�����ام�����ه ب����ل����ع����ب ورق������ة 
بافلوف�شكي  ت����رك  م��ي��دف��ي��دي��ف، 
ومنذئذ،  الكرملني.  �شيد  ب��الط 
ل�شنوات  ن��ق��دي  بتحليل  ان�����ش��غ��ل 
بوتني. وهو يرى، يف حوار اجراه 
م������ارك ن��ي��ك�����ش��ون مل��ج��ل��ة ل���وب���وان 
الرو�شي  الرئي�ش  ان  الفرن�شية، 
وي�شمح  ب����الده،  ع��ن  نف�شه  ي��ع��زل 
ويتطلع  امللفات،  ب���اإدارة  حلا�شيته 

اإىل �شيء واحد: الن�شحاب.
بخ�س��س  ت�قعاتك  هي  ما   *

خالفة ب�تني؟
مو�شوع  يوؤجل  بوتني  انفك  ما   -
املغادرة  يريد  الواقع،  خالفته. يف 
وال�����راح�����ة، وي�����ش��ع��ر ب���امل���ل���ل. لقد 
20 ع���اًم���ا، مل يكن  ع��رف��ت��ه م��ن��ذ 
الآونة  لكنه يف  اأب��ًدا ماكينة عمل، 
الأخ��رية يعمل اأقل واأق��ل. امل�شكلة 
عليه،  يعتمد  نظاًما  بنى  اأن��ه  ه��ي 
ويرتهن املقربون منه اليه. ويدرك 
اإذا غ��ادر، ف�شيخ�شرون  اأن��ه  ه��وؤلء 
يخيفهم.  الو�شع  وه��ذا  �شيء  ك��ل 
ل  هذا  لكن  به.  يتم�شكون  لذلك، 
مي��ن��ع ال��ك��رم��ل��ني م��ن ال��ت��ف��ك��ري يف 

�شيناريوهات متعددة.
*هل �سيك�ن ابتالع بيالرو�سيا، 

كيان  باإقامة  �سي�سمح  ــذي  ال
ب�تني،  قيادته  يت�ىل  جديد 

جزًء من الأفكار قيد النظر؟
اإن��ه��ا ف��ك��رة م��وج��ودة منذ فرتة   -
اأوًل،  عيوبها:  من  ان  ال  طويلة. 
ان القرار يعود لرئي�ش بيالرو�شيا، 
األك�شاندر لوكا�شينكو. ويعمل هذا 
الخ����ري ع��ل��ى ع���دم اإغ�����الق الباب 
وت��ع��ّه��د الأم����ل ع��ن��د ب��وت��ني، لأنه 
جم���ال  يف  مت���وي���ل���ه  اإىل  ي���ح���ت���اج 
الطاقة، ولكن يف النهاية هو الذي 
املوؤكد  م���ن  ل��ي�����ش  اإذن،  ���ش��ي��ق��رر. 
�شيظهر  البيالرو�شي  ال�شعب  اأن 
ولءه ملو�شكو، ولتحقيق مثل هذه 
العملية، ل بد من موافقة ال�شعب 

يف البداية.
تتاأخر  خــالفــة  �ــســيــاق  *يف 
ــاذ  ــخ ــم ات ــت ــف ي ــي دائــــًمــــا، ك

القرارات؟
اأن  يحاول  وبوتني  عاًما   20 منذ 
الإدارة  ق���رارات  ع��ن  بنف�شه  ي��ن��اأى 
“ل�شت  مو�شوع:  حول  واحلكومة 
وت��زداد هذه احلالة  اأن��ا، بل هم”. 
ا  ح�شورا، حتى وان كان يريد اأي�شً
على  ي�شيطر  م��ن  ���ش��ورة  اإع���ط���اء 
حا�شيته  تدير  النتيجة،  امل��وق��ف. 
ع����دًدا م��ت��زاي��ًدا م��ن امل��ل��ف��ات، مما 

ي���ط���رح م�����ش��ك��ل��ة ال�������ش���رع���ي���ة. مل 
الذين  م����ن  اأح������د  ان���ت���خ���اب  ي���ت���م 
اإدارة  نظام  لي�ش  اإن��ه  ح��ول��ه..  من 

م�شتدامة للدولة.
�شبب  يف�شر  اأن  لهذا  ميكن  *ه��ل 
تلك  م����ث����ل  اع�����ت�����ق�����الت  ح��������دوث 
ل��ه��ا رج���ل الأعمال  ت��ع��ر���ش  ال��ت��ي 
وقت  يف  كالفي  مايكل  الأم��ري��ك��ي 
ي��ط��ال��ب ف��ي��ه ب��وت��ني ب��ع��دم ازع���اج 

رجال الأعمال؟
ن���رى ذل���ك م���ن هذه  اأن  - مي��ك��ن 
اآخر.  مثال  اأعطيك  اأن��ا  ال��زاوي��ة. 
�شانت  ب���ج���ام���ع���ة  الأم��������ر  ي��ت��ع��ل��ق 
يثري  ال��ت��ي  الأوروب���ي���ة  بطر�شربغ 
فعلى  ال��ك��ث��ريي��ن.  �شهية  م��ق��ره��ا 
الرغم من قرارات بوتني الثالثة 
يتم  ل  ب��ان  تو�شي  ال��ت��ي  املكتوبة 
املوؤ�ش�شة،  ���ش��د  اج����راء  اأي  ات��خ��اذ 
العقار  ع��ل��ى  ال���ش��ت��ي��الء  ف��ق��د مت 
اأخ������رًيا. م��ن ط���رف م���ن؟ ل اأحد 

يعرف.
اعتقال  تف�سري  ميكن  *كيف 

وزير �سابق، ميخائيل اأبيزوف، 
قبل اأ�سب�عني؟

ي����ك����ون اخ����ت����ب����ار ق������وة من  - ق�����د 
اج��ه��زة الأم���ن ال��ت��ي تخترب مدى 
م���ب���ادرة من  اأو   / و  ���ش��الح��ي��ات��ه��ا 
تعزيز  اإىل  ي�شعى  الذي  الكرملني 
�شعبية بوتني من خالل مهاجمة 
الف�شاد  ف��م��ك��اف��ح��ة  ف��ا���ش��د.  وزي����ر 
ب�شعبية  يتمتع  م��و���ش��وًع��ا  ت��ب��ق��ى 
لدى الراأي العام خا�شة اأن املعني 
ب��الأم��ر يف م��رم��ى ن���ريان حمالت 
مكافحة الف�شاد للمعار�ش األيك�شي 

ا. نافالني اأي�شً
�سعبية  انهيار  نف�سر  *كيف 

ب�تني؟
- اإ�شالح املعا�شات التقاعدية مثل 
قطيعة. ميكن للنا�ش قبول تدهور 
وقدرتهم  معي�شتهم  ظ����روف  يف 
ال�شرائية يف حدود معقولة، ولكن 
التقاعد هو م�شاألة اأخرى. انه يتم 
انتظاره مثل �شجني ينتظر اإطالق 

�شراحه من �شجن او مع�شكر.

حا�سيته تت�ىل اإدارة امللفات:

�صّيد الكرملني ي�صعر بامللل، ويريد املغادرة...!
كان باإمكان ب�تني اأن يلعب دور ال��سيط احلقيقي يف اأوكرانيا اأو حتى بني اأوروبا وال�ليات املتحدة

ل ت�جد ا�سرتاتيجية رو�سية يف فنزويال ول�سنا  يف 
ال��سع الذي كان فيه خروت�س�ف ي�سيطر على ك�با

�صيكون انتخاب الكوميدي 
زيلين�صكي يف اوكرانيا جيًدا لبوتني

اإ�صالح املعا�صات التقاعدية 
مثل قطيعة بني الرو�ش والقي�صر

اأ�سبح الناخب�ن على ا�ستعداد للت�س�يت لأي مر�سح 
طاملا اأنه ل ينتمي اإىل احلزب الرئا�سي رو�سيا امل�حدة

خ�شر بوتني الكثري يف فتزويال

دميرتي مدفيديف.. تبادل الدوار

ا�شالح قانون التقاعد اثار غ�شب الرو�ش

هل �شئم �شيد الكرملني اللعبة؟

هل ي�شيء بوتني تقدير الكوميدي الوكراين؟

مل تفهم ال�صلطة الرو�صية 
اأنها كانت �صتوؤثر ب�صكل اأكرب 
يف العالقات الدولية اإذا مل 
تقم ب�صم �صبه جزيرة القرم

غليب  اخلبري  يعترب 
بــافــلــ�فــ�ــســكــي اأحـــد 
ـــل اخلـــــرباء  ـــس ـــ� اأف
ال�سلطة  دوائــــر  يف 
الـــرو�ـــســـيـــة. عـــام 
اإىل  ان�سم   ،2000
فريق حملة فالدميري 
ب�تني قبل اأن ي�سبح 
يف  امل�ست�سارين  اأحــد 

الكرملني. 

•• الفجر – خرية ال�شيباين
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العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2019/801 تنفيذ جتاري
املن�شوري  ه��ادي  �شامل  ل�شاحبها/خليفة  اخلتم  �شده/١-�شيدلية  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  اب��راه��ي��م خليل ح�شي�شو جم��ه��ول حم��ل   -٢

ح�شن  حممد  وميثله:طالل  ���ش.ذ.م.م  )يونيمد(  املتحدة  الطبية  التجهيزات 
وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  التميمي قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )١6٢795.9٢( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2019/876 تنفيذ جتاري
العلنية )موؤ�ش�شة فردية(  امل��زادات  الذهبي لتنظيم  املنفذ �شده/١-الن�شر  اىل 
�شلطان في�شل  �شيف  العدوان ٢-  �شلطان في�شل م�شعل  ميثلها مالكها/�شيف 
م�شعل العدوان )�شامن كفيل( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
را�شد  جابر  حممد  را�شد  وميثله:جابر  ���ش.م.ع  ال�شالمي  الم��ارات  م�شرف 
ال�شالمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )375546.5٠( درهم بالت�شامن اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2018/4899 تنفيذ جتاري
القامة  حم��ل  جمهول  اهلل  �شعد  خ��ان  اهلل  ���ش��ده/١-ه��داي��ة  املنفذ  اىل 
ام القيوين الوطني �ش.م.ع وميثله:خليفة  مبا ان طالب التنفيذ/بنك 
يو�شف حممد علي بن عمري قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اىل  دره��م   )٢١533.35( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2019/65 تنفيذ �ضرعي

القامة  عثمان جمهول حمل  كامل حممد  املنفذ �شده/١-احمد ح�شني  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/�شارة ح�شن عبدالعظيم او احل�شن وميثله:مرمي احمد 
�شامل م�شلم املحرمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:٢٠١7/١9٢4 احوال نف�ش م�شلمني ب�شداد 
تاريخ  وامل�شاريف من  للر�شوم  �شامال  به وقدره )١١445١( درهم  املنفذ  املبلغ 
ال�شتحقاق وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2019/821 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  �شوليو�شنز  داينمك  �شده/١-اورينتاللز  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/كيبل ديبوت �ش.م.ح وميثله:يو�شف 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  البحر  حممد  ح�شن  حممد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )45439( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2019/694 تنفيذ جتاري

القامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  ال�شادق  �شده/١-�شيدلية  املنفذ  اىل 
����ش.ذ.م.م  )يونيمد(  املتحدة  الطبية  التنفيذ/التجهيزات  ط��ال��ب  ان 
وميثله:طالل حممد ح�شن التميمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )38٠٠٢.١8( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/727  مدين جزئي

�����ش.ذ.م.م جمهول  امل��دع��ي عليه / ١-غ��ران��د بر�شتيج خل��دم��ات احل��را���ش��ة  اىل 
اأق����ام عليك الدعوى  ق��د  امل��دع��ي /غ����زال ع��ب��دو هي�شو  ان  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )١59٠٠( درهم والر�شوم 
التام. ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  القانونية 9% من  والفائدة  وامل�شاريف 
وح����ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم الث��ن��ني امل�����واف�����ق:٢٠١9/4/١5 ال�������ش���اع���ة:٠8:3٠ �ش 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch2.D.18:بالقاعة
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/229  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / ١-جيه ايه دي ٢5 انفي�شتمنت ليمتد جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /يوجي�ش ناريندرا اودهراين قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم  دره���م   )١٢6١٢٢7٠( وق����دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  وامل�شاريف 
  ch1.B.8:جل�شة يوم الحد املوافق:٢٠١9/4/٢١ ال�شاعة:١١:٠٠ �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/167  عقاري كلي

امل��دع��ي عليه / ١-زاه���د م��ع��روف ٢- وح��ي��د م��ع��روف 3- خديجة معروف  اىل 
4- نرج�ش ح�شني جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اأن��ي��ل ك��وم��ار جاين 
وميثله:فتوح يو�شف حممد ح�شني الن�شار قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة ب�شحة ونفاذ التفاقية املوؤرخة ٢٠١7/5/١6 بني طريف الدعوى ونقل 
ملكية العقار بامارة دبي اىل املدعي والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.وحددت لها 
  ch1.B.8:جل�شة يوم الحد املوافق:٢٠١9/4/١4 ال�شاعة:٠9:3٠ �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2019/2204  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-احلفيتى للخدمات الفنية ���ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  عبداحلكيم  و�شيم  /حممد  املدعي  ان 
درهم   )٢٠٠٠( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   ١5467( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت   MB19174707075AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا  ال�شاعة ٠8.3٠ �ش  املوافق ١7/٢٠١9/4  جل�شة يوم الربعاء 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/2211  عمايل جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  للمقاولت  ١-هبكو   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  زم��ان خ��ان قد  املدعي /حممد خالد خ��ان �شري 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )٢9533 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )١٠٠٠( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB191527385AE وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�شة يوم اخلمي�ش املوافق ٢٠١9/4/١8 ال�شاعة ٠8.3٠ �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/2186  عمايل جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  للمقاولت  ١-هبكو   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ح�شني  زاه��د  زاه��د  /ا�شامة  املدعي 
درهم   )١٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   4٢٢85( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
وحددت لها جل�شة   mb191525388ae:والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ش   ٠8.3٠ ال�شاعة   ٢٠١9/4/٢3 املوافق  الثالثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
اعالن حكم بالن�ضر

        يف  الدعوى رقم 2018/2759  مدين جزئي 
بان  نعلنكم  القامة  املحكوم عليه/١- خالد حممد قطرميز  جمهول حمل  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١9/١/6  يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  اب��ي��دال  �شيلفاين  ل�شالح/اربك 
متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )39٠.٠٠٠(
ال�شداد مع الزامها الر�شوم وامل�شروفات ومبلغ )3٠٠( درهم مقابل اتعاب املحاماة 
. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 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�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
اعالن حكم بالن�ضر

        يف  الدعوى رقم 2018/4115  جتاري جزئي 
جمهول  ����ش.ذ.م.م   لال�شت�شارات  ماجنمنت  ماب   -٢ مورجيا  ميخائيل  عليه/١-  املحكوم  اىل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١9/٢/١9  يف الدعوى 
املدعي  بالزام  الداري��ة  والدرا�شات  ا�شت لال�شت�شارات  ايه ميدل  ل�شالح/دبليو  اعاله  املذكورة 
ال�شيكني  قيمة  دره��م   )45.٢87.6( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ان  بينهما  فيما  بالت�شامن  عليهما 
والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيكني الول رقم )٠٠١57( بقيمة )٢٠.٠٠٠( 
درهم وي�شتحق يف:٢٠١6/9/3٠ وال�شيك الثاين )٠٠١59( بقيمة )٢5.٢87.٠6( درهم من تاريخ 
والزامهما  ال�شداد  مت��ام  وحتى  امل�شرق  بنك  على  وامل�شحوبني  يف:3٠/١١/٢٠١6  ا�شتحقاقه 
بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني 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�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2018/2764  ا�ضتئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ ١- ب�شتون التجارية �ش.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف / اأ�شيا الذهبية للتجارة العامة �ش.ذ.م.م وميثله:حممد 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم   / ا�شتاأنف  قد  العامري   حممد  عبداهلل 

٢٠١7/947 جتاري كلي     
 ١٠.٠٠ ال�شاعة   ٢٠١9/4/١7 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2018/1972  ا�ضتئناف عمايل    
ا�شاناتيل  جمهول حمل  نارايل ماموين  �شليم   -١ امل�شتاأنف �شده/  اىل 
�ش.ذ.م.م  العامة  للتجارة  فري�ش   & ناي�ش   / امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة 
ال�شادر  احلكم   / ا�شتاأنف  ق��د  احل��م��ادي   املو�شى  علي  وميثله:ابراهيم 

بالدعوى رقم ٢٠١8/6٠١ عمايل جزئي بتاريخ:٢١/٢٠١8/7     
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق ٢٠١9/4/٢8 ال�شاعة ١٠.٠٠ �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
اعالن حكم بالن�ضر

        يف  الدعوى رقم 2018/4519  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/١- ما�شيميليانو الفانو  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�شالح/ اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    ٢٠١9/١/٢9 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
يوؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة  الها�شمي  حممد 
للمدعية مبلغ )٢٠٠٠٠٠( درهم وفوائده بواقع 9% �شنويا اعتبارا من تاريخ ال�شتحقاق 
وحتى متام ال�شداد والزمته امل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 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�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/1146  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١-جمال احمد للنقل العامة ���ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ك�شارات بن لحج �ش.ذ.م.م وميثله:ح�شني علي ح�شن علي البناي قد اأقام 
 )87865.54( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ قيد الدعوى وحتى 
ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق:٢٠١9/4/١6 ال�شاعة:٠8:3٠ �ش 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، علما بان مت تعديل الطلبات يف الدعوى.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2018/752  جتاري كلي

البلو�شي جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / ١-عبداهلل عي�شى حممد عبداهلل 
ابراهيم  وميثله:�شارة  عامة  م�شاهمة  �شركة  الوطني  الحت���اد  /بنك  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
للبنك  ي��وؤدي  ب��ان  املدعي عليه  ال��زام  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  علي احمد قد 
بواقع  التاأخري  وفائدة  القانونية  والفائدة  درهم   )65١.74٢.١٢( وقدره  مبلغ  املدعي 
ال�شخ�شي و 3٢.38% عن بطاقة الئتمان من تاريخ رفع الدعوى  القر�ش  8.8% عن 
وامل�شاريف  الر�شوم  وال��زام��ه  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول  م��ع  ال��ت��ام  ال�شداد  وحتى 
ال�شاعة:٠8:3٠  املوافق:١١/٢٠١9/4  واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ش 
�ش بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، علما بان مت تعديل الطلبات يف الدعوى.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�ضر
�ضادرة عن حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�ضية رقم 2018/6983 مدين جزئي - ال�ضارقة
اعالن املدعي عليه بقرار اعادة الدعوى للمرافعة 

اىل املدعي عليه:افا ميديو جار�شيا - فلبينية اجلن�شية
حيث ان املدعي:بنك راأ�ش اخليمة الوطني �ش.م.ع

قد اأقام عليكم الدعوى املذكوره اعاله لدى هذه املحكمة ويطالب فيها املدعي عليه باداء مبلغ 
القانونية بواقع ١١% من تاريخ املطالبة وحتى  وقدره )١8٢.96١.٠٠( درهم بال�شافة للفائدة 
اتعاب  ومقابل  مل�شاريف  بال�شافة  املحاماة  اتعاب  ومقابل  مل�شاريف  بال�شافة  التام  ال�شداد 
متام  يف  الثالثة(  اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�شوركم  يقت�شي  لذلك   - املحاماة  
ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم ٢٠١9/5/٢3م وذلك لالطالع والرد على الدعوى ويف 
حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �شنبا�شر نظر 

الدعوى يف غيابك. 
مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�ضر

�ضادرة عن حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�ضية رقم 2018/5535 دائرة املدنية والتجارية اجلزئية الرابعة

اعالن املدعي عليه بالن�ضر لورود التقرير 
اىل املدعي عليه:حمي الدين ا�شف حممد

حيث ان املدعي:دنيا للتمويل
تاأجيل  مت  قد  انه  وحيث  املحكمة  هذه  لدى  اأعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  عليك  اأقام  قد 

اجلل�شة لورود التقرير التكميلي
الرابعة(  اجلزئية  والتجارية  املدنية  )دائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�شوركم  يقت�شي  لذلك 
قاعة رقم ١4٠ يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم ٢٠١9/4/١7م وذلك ل�شتالم 
حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  اخلربة  تقرير  من  ن�شخة 
تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شنبا�شر نظر 

الدعوى يف غيابك. 
مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
انذار عديل بالن�ضر

رقم 2019/2558 
املنذرة : �شنتميرت كيوب للعقارات   

املنذر اليهم /مطعم ماجن انا�شل هاو�ش وجريل - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م - فرع دبي 
٢- احمد علي عبداهلل ذيبان الربيكي )جمهول حمل القامة( 

 )5٠٠٠33( رق��م  ال�شيك  قيمة  لدفع  اليهم  للمنذر  العديل  الن��ذار  ه��ذا  تر�شل  املنذرة  ف��ان 
املرجتع من البنك لعدم كفاية الر�شيد بال�شافة اىل الغرامات وال�شرائب املرتتبة عليكم 
تاريخه  يوما من   3٠ وذلك خالل  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  وبال�شافة  اليجار  ح�شب عقد 
لخالء  املنا�شبه  القانونية  الج����راءات  ك��اف��ة  اليهم  امل��ن��ذر  جت��اه  امل��ن��ذرة  تتخذ  ���ش��وف  وال 
العني املوؤجرة و�شداد بدلت اليجار حتى تاريخ الخالء التام والفعلي بال�شافة اىل كافة 
الر�شوم وامل�شاريف وكافه الغرامات وال�شرائب املرتتبه عليكم ح�شب عقد اليجار والفائدة 

القانونيه ومطالبتكم بالتعوي�ش املنا�شب عما فاتها من ك�شب وما حلقها من خ�شارة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2019/2671 

املنذرة : جمموعة العمال الدولية )ماج�شتيك( �شركة ذات م�شئولية حمدودة   
املنذر اليهما /وفاء لالنتاج الفني �ش.ذ.م.م ٢- عدنان احمد حممود اأزعيرت - اأردين 

اجلن�شية )جمهول حمل القامة( 
ي��خ��ط��رك��م امل��ن��ذر مب��وج��ب ه���ذا الخ���ط���ار ال��ع��ديل امل�����ش��دق ل���دى ال��ك��ات��ب العديل 
مبحاكم دبي بتاريخ:٢٠١9/١/٢9 باملحرر رق��م:٢٠١9/١/٢١٢56 باأن ننذركم ب�شداد 
املنذرة خالل  مبلغ وقدره )١.8٠٠.٠٠٠( درهم )مليون وثمامنائة الف درهم( اىل 
اتخاذ  اىل  ن�شطر  �شوف  وال  الن�شر  ا�شتالم هذا  تاريخ  اأي��ام من   )5( اأق�شاها  مدة 
مع  تاريخه  حتى  بذمتكم  املرت�شد  باملبلغ  للمطالبة  �شدكم  القانونية  الج���راءات 

حتميلكم الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2019/2669 

املنذرة : ات�ش اند ات�ش لال�شتثمار والتطوير �ش.ذ.م.م - وميثلهم حامت حلمي حممد حمد 
املنذر اليهما /١- الكليل الذهبي للمالحة �ش.ذ.م.م ٢- �شركة الكليل الذهبي التجارية 

ذ.م.م وميثلها �شيد عبا�شعلي مرع�شي - اجلن�شية �شانت كيت�ش اند نيفي�ش 
وثمانية  )مائة  دره��م   )١98.7٢5.٠٠( مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  على  املنذرة  تنبه 
وت�شعون درهم و�شبعمائة وخم�شة وع�شرون درهم( قيمة اليجار املرت�شد عن الفرتة من 
تاريخ ٢٠١7/6/١5 وحتى يف تاريخ:٢٠١8/6/١4 خالل )١5( يوم من تاريخ ن�شر هذا النذار 
الجراءات  كافة  باتخاذ  املبا�شرة  اىل  ا�شفني  �شن�شطر  املبلغ  لهذا  ال�شداد  ع��دم  حالة  ويف 
القانونية الالزمة �شدكم مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية واملطالبة بالتعوي�ش عن اي 
ا�شرار اخرى ترتتب على عدم التزام املنذر اليها املبالغ امل�شتحقة للمنذرة مع حتميلها كافة 

الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

   2019 ع���ام  ن�شخة  اأم�����ش  اخ��ت��ت��م��ت 
لل�شطرجن   يف   لل�شباب  اآ�شيا  لبطولة 
كولومبو  ال�����ش��ريي��الن��ك��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
 10-1 من  الفرتة  يف  ا�شتمرت  التي 
من  وا�شعة  مب�شاركة  اجل���اري  اأب��ري��ل 
خمتلف دول القارة ال�شفراء ، و�شجل 
وال�شطرجن  ل��ل��ث��ق��اف��ة  ال���ع���ني  ن�����ادي 
ح�شوراً قوياً مب�شاركة 8 من لعبيه  
يف م�شابقة الأندية هم :  علي حمدان 
ال�شريفي و حارب ال�شام�شي و عائ�شة 

 ، ال�شام�شي  واأم���ل  ال�شام�شي  نا�شر 
ال�شام�شي   واليازية اخلرو�شي وموزة 
ال�شام�شي   وح��م��د  امل��ع��م��ري  وزي��ن��ب   ،
املعمري  النادي وافية  اإ�شافة لالعبة 
التي �شاركت �شمن منتخب الإمارات.

وقدم �شباب النادي ومواهبه الواعدة 
م�����ش��ت��وي��ات رائ���ع���ة م��ق��ارع��ني لعبي 
القارة ال�شفراء �شمن م�شابقات كافة 
حمققني  لل�شباب  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات 

نتائجاً وح�شيلة جيدة من النقاط.

اأمني  حممد  الأ�شتاذ  اأك��د  جانبه  من 
ال��زرع��وين  ن��ائ��ب رئي�ش ن���ادي العني 
رئ��ي�����ش بعثة  ل��ل��ث��ق��اف��ة وال�������ش���ط���رجن 
اآ�شيا  ب��ط��ول��ة  يف  امل�������ش���ارك���ة  ال����ن����ادي 
لل�شباب لل�شطرجن 2019  اأن هدفهم  
التجمع  يف  ال����ن����ادي  م�������ش���ارك���ة  م����ن 
ال�شطرجني الآ�شيوي الكبري هو رفع 
امل�شتويات الفنية لالعبني بالحتكاك 

مبدار�ش �شطرجنية متنوعة.
تنوع  ب���ه���ا  اآ����ش���ي���ا  ق������ارة   »: واأ������ش�����اف 

رائع وحمفز لذلك جاءت  �شطرجني 
لالعبينا  ث��م��ي��ن��ة  ك��ف��ر���ش��ة  امل�����ش��ارك��ة 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ت��ط��ور ال����ذي حدث 
اآ�شيا  ق���ارة  واأن  خ�����ش��و���ش��اً  ال��ل��ع��ب��ة  يف 
ب���ه���ا ع�����دد م��ع��ت��رب م����ن ال�������دول التي 
ال�شطرجن  ل��ع��ب��ة  يف  ك���ث���رياً  ت���ط���ورت 
و�شرييالنكا  وال��ه��ن��د  ال�����ش��ني  اأم��ث��ال 
ومنغوليا وغريها«. واأردف :« وتوفري 
فر�ش الحتكاك القوية واملفيدة مثل 
امل�����ش��ارك��ة يف ك��اأ���ش اآ���ش��ي��ا م��ن اأه���داف 

وات�شاقاً  الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ش 
مع �شيا�شة احتاد الإمارات لل�شطرجن  
وم����ع ت���وج���ه���ات ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 

خليفة اآل نهيان رئي�ش النادي«.
�شعادته  ع����ن  ال�����زرع�����وين  واأع����������رب  
ب��رئ��ا���ش��ة ب��ع��ث��ة ال����ن����ادي امل�����ش��ارك��ة يف 
يف  لل�شطرجن  لل�شباب  اآ���ش��ي��ا  ب��ط��ول��ة 
اأن��ه��ا تكليف  م��و���ش��ح��اً   ، ���ش��ريي��الن��ك��ا 
ت��ت��ع��ل��ق بتوفري  ت�����ش��ري��ف  اأك�����ر م��ن��ه 
الظروف لالعبني واجلهازين  اأف�شل 

اأق�شى  بلوغ  اأجل  والفني من  الإداري 
يف  امل�شاركة  م��ن  ال�شتفادة  م��وؤ���ش��رات 
البطولة. وتابع :« توفري الحتياجات 
موا�شالت  م��ن  للبعثة  اللوج�شتية 
وغريها  م��ن��ا���ش��ب  و����ش���ك���ن  واإع����ا�����ش����ة 
اأن��ن��ي �شاأقدم  ك��م��ا   ، امل�����ش��ت��ل��زم��ات  م��ن 
���ش��ام��اًل ع��ن ف���رتة البطولة  ت��ق��ري��راً 
اأجل  من  اإيجابيات  من  �شاحبها  وما 
يف  لتجنبها  �شلبيات  وم���ن  ت��ع��زي��زه��ا 

ال�شتحقاقات املقبلة«.

•• العني -الفجر : 

توج الكرواتي جو�شيب جالزنوفيك 
بطال لرماية الرتاب بعد مناف�شة 
راميا   141 ف��ي��ه��ا  ق��ه��ر  ���ش��ر���ش��ة 
الكاملة  ال��ع��الم��ة  وح��ق��ق  مناف�شا 
 125 ا����ش���ل  م����ن  ط��ب��ق��ا   125
طبقا حمققا رقما قيا�شيا م�شاويا 

للرقم العاملي 
تناف�شا  ���ش��ه��د  ق���د  ال��ن��ه��ائ��ي  وك����ان 
مثريا قدم خالله الثالثي احلائز 
وبطاقتي  ال��ث��الث  امليداليات  على 
التاأهل لأن جو�شيب �شبق له الفوز 
املهرة  م��ن  ع��ايل  ق��دم م�شتوى  بها 
والدقة والرتكيز حتى ان جو�شيب 
ومناف�شه التايالندي قد تعادل يف 
النهاية )47 طبقا ( واحتكما اىل 
ال��ط��ل��ق��ات ال��ذه��ب��ي��ة ال��ت��ي رجحت 
كفة الكرواتي ليعتلي عر�ش رماية 
الرتاب فيما يح�شل �شاحب املركز 
ال��ث��اين ال��ت��اي��الن��دي ���ش��اف��ي��ت على 
التاأهل   وبطاقة  الف�شية  امليدالية 
فيما  طوكيو  2020  اوملبياد  اىل 
ح��ل المل����اين ب���اول ب��ي��وري�����ش ثالث 
وبطاقة  الربونزية  امليدالية  ون��ال 

التاأهل .
اأم������ا ال�������دور ال���ت���اأه���ي���ل���ي ف���ل���م يقل 
م�����ش��ت��وى ع��ن ال��ن��ه��ائ��ي وي��ك��ف��ي ان 
ه��ن��اك ���ش��ب��ع��ة رم����اة اح��ت��ك��م��وا اىل 
ت�شاويهم  بعد  الذهبية  الطلقات 
من  ليتاأهل  طبقا   122 الرقم  يف 

بينهم اثنني فقط .
لي�ش  ف��ان��ه  منتخبنا  ل��رم��اة  ع���ودة 
ب��الم��ك��ان اف�����ش��ل مم��ا ك���ان ب��ل ان 
ن��ت��ائ��ج��ه��م ج��م��ي��ع��ا ����ش���واء م���ن اأدى 
خ���ارج  اأو  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  ب�����ش��ف��ة  دوره 
ج��اء غري متوقعا  فيلر«   « احل�شبة 
فاداء  ب��الإي��ج��اب  اأم  ك���ان  بال�شلب 
ون��ت��ي��ج��ة ظ��اه��ر ال���ع���ري���اين جاءت 
من  طبقا   120 حقق  فقد  جيدة 
بفارق  واب��ت��ع��د  طبقا   125 اأ���ش��ل 
طبقني التاأهل اىل النهائيات وهي 
بعدد  قيا�شا  مت��ام��ا  مقنعة  نتيجة 
امل�شاركني ال142 راميا وتاريخهم 
نتيجة  ان  كما  احل��ايل  وم�شتواهم 
اي�شا  ج��اءت طيبة  امل��ه��ريي  يحيى 

اول م�شاركة دولية  له  انها  بدليل 
ب��ع��د حت��ول��ه م��ن ال��دب��ل ت���راب اىل 
الرتاب ومن ثم فان حتقيقه 113 
التاأهل  اف�شل من رقم  طبقا وهي 
ام��ا حمد بن  الوملبي بطبق واح��د 
جمرن فان النتيجة التي حققها ل 
او  الرتاكمية  خرباته  مع  تت�شاوى 
 112 حقق  فقد  الفنية  امكانياته 
بل  م�����ش��ت��واه  تعك�ش  ل  وه���ي  طبقا 

وت�شيبنا بالده�شة .
اأما من �شارك خارج املناف�شة وهما 
م�شتواه  قفز  ال��ذي  البناي  م�شعل 
طبقا   118 وحقق  جيدة  ب�شورة 
ال�شادة   وي�شتحق  واع���د  رام  وه��و 
و�شيف ال�شام�شي 111 طبقا الذي 

يتمتع بخربة طويلة وينطبق عليه 
ما ينطبق على حمد بن جمرن . 

الك�شندر  ق�����ام  ال���ن���ه���ائ���ي  وع���ق���ب 
الم������ني ال����ع����ام ل����الحت����اد ال�����دويل 
حممد  اهلل  عبد  وال��ل��واء  للرماية 
رئي�ش  ن�����ائ�����ب  امل�����ه�����ريي  ح���م���ي���د 
والقو�ش  للرماية  الم���ارات  احت��اد 
النا�شري  را�شد  وال�شهم  وحممد 
للفرو�شية  العني  ن��ادي  ع��ام  مدير 
والرماية واجلولف وعبد اهلل �شامل 
ال��ع��ام لالحتاد  الم���ني  ب��ن يعقوب 
و����ش���ع���ي���د ب�����ن حم���م���د ب�����ن اأح���م���د 
الإدارة  جم��ل�����ش  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
حممد  ق��ام  كما  الفائزين  بتكرمي 
را�شد النا�شري بتكرمي اللواء عبد 

الحتاد  رئي�ش  ن��ائ��ب  امل��ه��ريي  اهلل 
البطولة  وه���ي  املختلط  .ل��زوج��ي 

امل�شتحدثة بعد اوملبياد 
العني  ن�����ادي  م���ي���ادي���ن  و���ش��ت�����ش��ه��د 
ب��ط��ول��ة ال����زوج����ي امل��خ��ت��ل��ط وهي 
البطولة امل�شتحدثة كبديلة للدبل 
ي�شارك  ال��ت��ي  الن�شخة  وه��ي  ت���راب 
بها 49 زوجا اي 98 راميا ورامية 
وبطبيعة احلال نحن ل ن�شارك يف 

هذه البطولة .
ن���ق���ل حم���م���د را������ش�����د ال���ن���ا����ش���ري 
للفرو�شية  ال��ع��ني  ن���ادي  م��دي��رع��ام 
وال��رم��اي��ة واجل��ول��ف حت��ي��ات �شمو 
زايد  بن  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ 
اآل نهيان رئي�ش النادي اىل اللجنة 

وامل�شاركني  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
�شموه  توجيهات  اإىل  م�شريا  فيها 
النادي  ام��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة  بت�شخري 
البطولة  ت�����ش��رف  وو���ش��ع��ه��ا حت��ت 
وتقدمي كافة الت�شهيالت لل�شيوف 

.
احتاد  بجهود  النا�شري  اأ���ش��اد  كما 
الإمارات للرماية والقو�ش وال�شهم 
واإىل الحتاد  املنظمة  اللجنة  واإىل 
املناف�شات  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا  ال����دويل 
ال�����رتاب ت�شري  ب��ط��ول��ة  خ��ا���ش��ة يف 
اإىل اأن النجاح �شيكون حليف لهذه 
الن�شخة من كاأ�ش العامل ودلل على 
���ش��ك��اوى حتى  اأي����ة  ب��ع��د ورود  ه���ذا 

الآن .

ال��زع��اب��ي :رع��اي��ة حم��م��د ب��ن زايد 
و�شام على �شدورنا 

قال الم��ني العام لحت��اد المارات 
ل���ل���رم���اي���ة وال����ق����و�����ش وال�������ش���ه���م : 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإن  رعاية 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد العام للقوات 
امل�شلحة تعد مبثابة تكرمي لالحتاد 
العاملية  والرماية  املنظمة  واللجنة 
جميعا  �شدورنا  على  و�شاما  وتعد 
الكرمية  ال��رع��اي��ة  اأن  اإىل  م�شيفا 
للبطولة  اإ���ش��اف��ي��ة  اأب���ع���ادا  اأع��ط��ت 

التي حفلت بكل ما هو جديد .
ب��ن يعقوب  ���ش��امل  واأ���ش��ار عبد اهلل 
اأن  اإىل  ال����ع����ام  الأم�������ني  ال���زع���اب���ي 

ت�����ش��اف��ر اجل����ه����ود وال���ع���م���ل ب����روح 
النجاحات  وراء  ال���واح���د  ال��ف��ري��ق 
التي حتققت حتى الآن منوها اإىل 
اأن متيز ن�شخة العني عن مثيالتها 
م��ن ب��ط��ولت ك��اأ���ش ال��ع��امل يعك�ش 
ح���ر����ش دول�����ة الإم���������ارات ع��ل��ى اأن 
تعك�ش الوجه احل�شاري والريا�شي 
من خالل هذه الأحداث الريا�شية 

.
 اأكد امل�شري جمدي لطفي رئي�ش 
ورئي�ش  ل��ل��ط��ب��ق��ا  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
والدولية  املحلية  امل�شابقات  جلنة 
ب����الحت����اد امل�������ش���ري ل���ل���رم���اي���ة ان 
البطولة احلالية قوية وهذا يوؤكد 
اكر  الطق�ش  وان  امل��ي��ادي��ن  ج���ودة 
من رائع والروؤية ممتازة والقامة 
ل���ي�������ش ل���ه���ا م���ث���ل وف������ق ال����ش���ع���ار 
 . جماملة  لي�شت  وه��ذه  املعرو�شة 
اأن التناف�ش  وتوقع جمدي لطفي  
يف ب���ط���ول���ة رم����اي����ة الأط�����ب�����اق من 
الأبراج » ال�شكيت« اأن تنح�شر بني 
الكوتا  على  يح�شلوا  مل  رم��اة   5
الروعة  بهذه  الطق�ش  ا�شتمر  واإذا 
ف��اإن الأرق��ام �شتكون عالية واأن��ه ل 
الطلقات  اإىل  الح��ت��ك��ام  م��ف��رم��ن 
وحول   . طبقا   123 يف  ال��ذه��ب��ي��ة 
م�شاركة املنتخب امل�شري يف البطولة 
تاأهل  العودة ببطاقة  يتوقع  اإنه  قال 
بطاقة  اإىل  ل��ت�����ش��اف  ال���ش��ك��ي��ت  يف 
يف  عليها  ح�شل  التيي  زاه���ر  اأح��م��د 

املك�شيك يف بطولة الرتاب .

•• دبي / الفجر

 2001      يبداأ منتخبنا الوطني لل�شباب مواليد 
جت��م��ع��ه ال���داخ���ل���ي م�����ش��اء ال���ي���وم اخل��م��ي�����ش بدبي 
ا�شتعداداً لل�شفر اإىل مدينة الدمام باململكة العربية 

ال�شعودية ملواجهة �شقيقه ال�شعودي ودياً يومي 14 
الأم��ري �شعود بن  اأبريل اجل��اري على ملعب   16 و 
جلوي بالراكة ، �شمن برنامج اإعداد اأبي�ش ال�شباب 
كاأ�ش  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  الت�شفيات  يف  للم�شاركة 
اآ�شيا لل�شباب التي �شتنطلق يف �شهر نوفمرب املقبل .

وت�شم قائمة منتخبنا املغادرة اإىل الدمام 22 لعباً 
اختارهم املدير الفني فريدو ميلني هم : �شيف عبيد 
الزعابي » احتاد كلباء » نواف �شامل �شاوي ،  راكان 
�شلطان  زاي��د   ، اأحمد  �شلطان  اأحمد    ، �شالح  وليد 
ال��زع��اب��ي ، اأح��م��د حممد احل��م��ادي ، م��ب��ارك اأحمد 

مبارك ، حممد عبداهلل الوايف » اجلزيرة » فهد بدر 
طار�ش » الإمارات » علي عبداهلل النقبي » خورفكان 
» عبدالعزيز حممد البلو�شي ، حممد عي�شى جمعة 
، حارب عبداهلل �شهيل » �شباب الأهلي دبي » حميد 
» عجمان  اأحمد عبداهلل  ، عبداهلل  جمال احلو�شني 

» عي�شى خلفان احلرا�شي » العني » ، حمد عبداهلل 
 « املازمي  الفجرية » حممد عبدالرحمن   « املقبايل 
الن�شر » عبداهلل حمد املنهايل ، را�شد عبداهلل مال 
، مبارك  » الوحدة » عبداهلل بدر ح�شن كركي  اهلل  
طارق مطر » الو�شل » . وكان الأبي�ش ال�شاب خا�ش 

اأذربيجان  منتخب  ن��ظ��ريه  م��ع  ودي��ت��ني  م��ب��ارات��ني 
يومي 22 و 24 مار�ش املا�شي يف مع�شكره الأخري 
الأوىل  امل��ب��اراة  يف  ت��ع��ادل  ، حيث  ب��اك��و  العا�شمة  يف 
ب��ه��دٍف ل��ه��دف وف���از يف امل��ب��اراة الثانية ب��ه��دٍف دون 

مقابل �شجله الالعب حميد جمال .

�سطرجن العني يختتم م�ساركته يف اآ�سي�ية ال�سباب 

�صى الزرعوين : م�صاركة قوية ومكا�صب ال حتحُ

لي�س بالمكان ابدع مما كان 

الكرواتي »جو�صيب « يحقق رقما قيا�صيا م�صاويا للعاملي ويفوز بامليدالية الذهبية 
منتخبنا يحقق اأرقاما �سخ�سية جديدة ويعلن عن م�لد جنم جديد 

�سمن ا�ستعداداته للت�سفيات الآ�سي�ية

وديتان ملنتخب ال�صباب مواليد 2001 مع �صقيقه ال�صعودي
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الأ�شبوع  مناف�شات  ال��ي��وم  للفرو�شية  ال�شارقة  ن��ادي  ميادين  ت�شهد 
برعاية  احل��واج��ز  لقفز  ل��وجن��ني  الإم�����ارات  ل����دوري  ع�شر  اخل��ام�����ش 
مع  بالتعاون  وال�شباق  للفرو�شية  الإم���ارات  احت��اد  واإ���ش��راف  لوجنني 
تبقى  م��ا  ال��ت��وايل  على  ي�شت�شيف  وال���ذي  للفرو�شية  ال�شارقة  ن��ادي 
القفز  خيول  نهائي  و  القفز  ل��دوري  الثامنة  الن�شخة  مناف�شات  من 
ال�شغرية اآخر الأ�شبوع املقبل ويليه ختام لوجنني يف الأ�شبوع الأخري 
من �شهر اأبريل اجلاري موعدا خلتام برنامج املو�شم 2018 � 2019 

ينتظر  التي  الأ�شبوع  مناف�شات  ت�شتمل  و  ب��الإم��ارات.  احلواجز  لقفز 
اأندية  م��ن  القفز  وف��ار���ش��ات  فر�شان  ب��ني  بالتحدي  ع��ام��رة  ت��ك��ون  اأن 
النقاط  حم�شوبة  املحلية  املناف�شات  اآخ��ر  كونها  الفرو�شية  وم��راك��ز 
�شمن الدوري على 11 �شوطاً تقام اأربعة منها على امليدان اخلارجي 
مبوا�شفات اجلولة الواحدة لفئة الفر�شان املبتدئني ويرتاوح ارتفاع 
� 90 �شم وللفئة املتقدمة من الفر�شان املبتدئني  حواجزها بني 80 
والفر�شان الأطفال الأ�شبال واأ�شحاب خيول القفز ال�شغرية عمر 4 � 

5 �شنوات يبلغ ارتفاع احلواجز 110 �شم يف حني تقام مناف�شات بقية 
الفئات على ميدان ال�شالة املغطاة وتنطلق ب�شوط من جولة واحدة 
الفر�شان  ي�شارك  للمناف�شات  الثاين  اليوم  املرحلتني يف  ومبوا�شفات 
من فئة امل�شتوى الثاين والنا�شئني اجلونيورز واأ�شحاب خيول القفز 
عمر 5 � 6 �شنوات وت�شمم م�شاراتها بحواجز ارتفاعاتها 125 �شم و 
اخليول عمر خم�ش �شنوات وتوؤدي يف ال�شوطني على حواجز ارتفاعها 
احلواجز 130 �شم لبقية الفئات يف  ارتفاع  يبلغ  حني  يف  �شم   120

مناف�شة املرحلتني. وي�شارك فر�شان امل�شتوى الأول يف خم�شة اأ�شواط 
الواحدة على حواجز  الأول مبوا�شفات اجلولة  اليوم  منها يف  اثنان 
135 �شم وبقية الأ�شواط املخ�ش�شة لفر�شان  125 �شم و  ارتفاعها 
امل�شتوى الأول تبداأ ب�شوط من مرحلتني على حواجز ارتفاعها 120 
للتمايز  جولة  مع  الواحدة  اجلولة  مبوا�شفات  �شوطان  ويعقبه  �شم 
بحواجز  م�شاره  م�شمم  والأخ���ري  �شم   135 ارتفاعها  ح��واج��ز  على 

ارتفاعها 140 �شم.

•• ال�شارقة- الفجر

 تكت�شي بطولة ال�شارقة الريا�شية 
ال�شالت،  ق��دم  لكرة  الرم�شانية 
ال�شارقة  ق����ن����اة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال����ت����ي 
�شمو  م��ن  رع��اي��ة  الريا�شية حتت 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب����ن حم���م���د بن 
�شلطان القا�شمي ويل العهد نائب 

ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ح��ل��ة ج���دي���دة يف 
فنية  ب��اإ���ش��اف��ات  ال��راب��ع��ة  ن�شختها 
ولوج�شتية تخدم الفرق امل�شاركة يف 
فريقا  ت�شّم 12  ال��ت��ي  املناف�شات 
اأربع  على  م��وزع��ني  الكبار  فئة  يف 
فرق  جانب اأربع  اإىل  جم��م��وع��ات، 
 14 حت��ت  النا�شئني  مناف�شات  يف 

�شنة.

وي���������������������������ق���������������������������ّدم احل���������������������������دث 
ال���رم�������ش���اين ال���ري���ا����ش���ي الأب������رز 
من  ال�شارقة  اإم���ارة  م�شتوى  على 
وح�شوره  امل��ال��ي��ة  ج���وائ���زه  ح��ي��ث 
اجل��م��اه��ريي امل��ع��ت��اد ل��وح��ات فنية 
وم�شابقات ت�شتمر على  ومناف�شات 
مدار 13 يوماً خالل �شهر رم�شان 
العليا  رفعت اللجنة  املبارك، حيث 

املنظمة اأق�شى درجات التاأهب من 
لكافة  الت�شجيل  ب���اب  ف��ت��ح  خ���الل 
البطولة  يف  امل�شاركة  يف  الراغبني 
او  اأو مقيمني  �شواء من مواطنني 
و�شعت  اأجانب، كما  لعبني  حتى 
كونها  للبطولة  املنظمة  ال��ل��وائ��ح 

تعتمد القانون الدويل للعبة. 

 را�سد الع�بد: البط�لة جتربة 
فريدة للم�ساركني 

 واأك�����د را����ش���د ال��ع��وب��د م��دي��ر قناة 
ال���������ش����ارق����ة ال����ري����ا�����ش����ي����ة م���دي���ر 
اأ�شهم  احل�������دث  ب�������اأن  ال���ب���ط���ول���ة 
فريدة  يف اك�شاب امل�شاركني جتربة 
و�شاهم يف اكت�شاف مواهب ت�شابقت 
معها، وقال«:  ل��ل��ت��ع��اق��د  الأن���دي���ة 

البطولة  ه��ذه  خ��الل  حر�شنا من 
على  تفا�شيلها  ك��اف��ة  تنقل  ال��ت��ي 
ال�شاحة  مبا�شرة على رفد  الهواء 
جديدة وخلق  مبواهب  الريا�شية 
اأج�����واء ري��ا���ش��ي��ة ت��ن��اف�����ش��ي��ة خالل 
ال�شهر الف�شيل«.  وتابع مدير قناة 
ا�شتطاعت  الريا�شية:”  ال�شارقة 
اأن حتقق وخالل دوراتها  البطولة 

املا�شية حزمة من املكت�شبات اأبرزها 
اكت�شاف عدد من النجوم الذين باتوا 
اليوم ي�شكلون عنا�شر اأ�شا�شية �شواء 
اأندية  ح��ت��ى  اأو  ال�����ش��الت  اأن��دي��ة  يف 
من  يرفع  ما  العربي  اخلليج  دوري 
نقطة  باعتباره  احل��دث  ه��ذا  مكانة 
املوهوب  ال��الع��ب  م�شرية  يف  حت��ول 
احلقيقي  ر�شيدها  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

م����ن اجل���م���اه���ري ال���ت���ي حت���ر����ش يف 
ن�����ش��خ��ة ع��ل��ى احل�����ش��ور بكثافة  ك���ل 
يف  وامل�شاركة  باملباريات  لال�شتمتاع 
هذه  يف  وناأمل  امل�شاحبة  الفعاليات 
ح�شور  معدلت  نحقق  اأن  الن�شخة 

اأكرب”. 

•• دبي-الفجر:

زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  رعاية  حتت 
اآل ن��ه��ي��ان، ن��ائ��ب رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�����وزراء وزير 
الداخلية، وح�شور �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
لليوم  العام ل�شرطة دبي، توا�شلت  القائد  املري، 
ال�شرطة  بطولة  مناف�شات  ال��ت��وايل  على  الثاين 
احتاد  ينظمها  التي  التخ�ش�شية  للفرق  الثانية 
العامة  القيادة  مع  بالتعاون  الريا�شي  ال�شرطة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة مبنطقة  امل��دي��ن��ة  دب����ي يف  ل�����ش��رط��ة 

الروية.

ال��ل��واء عبد  ال��ت��ي ح�شرها  امل��ن��اف�����ش��ات  و���ش��ه��دت 
ل�شوؤون  ال��ع��ام  القائد  م�شاعد  الغيثي،  علي  اهلل 
عبيد  علي  ع���ارف  والعميد  ب��ال��وك��ال��ة،  العميات 
وعدد  الريا�شي،  ال�شرطة  احت��اد  مدير  الري�ش، 
من كبار ال�شباط، تعامل الفرق التخ�ش�شية مع 
اإنقاذ  �شيناريو  اأولها  ال�شيناريوهات،  من  نوعني 
�شابط م�شاب ونقله من امليدان اإىل منطقة اآمنة 
على  والنزول من  ال�شعود  الثاين متثل يف  فيما 
اأه��داف بدقة  الربج با�شتخدام احلبال ثم رماية 

عالية.
عالية  ح��رف��ي��ة  التخ�ش�شية  ال���ف���رق  واأظ���ه���رت 

ب�شبب  ال�شيناريوهني  م��ع  التعامل  يف  و���ش��رع��ة 
واإ�شرار  ق��وي��ة  مناف�شة  و���ش��ط  ال��ت��ام  ال���ش��ت��ع��داد 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  املناف�شة  يف  ال��ت��ف��وق  على  كبريين 
التتويج بالدرع العام لحتاد ال�شرطة الريا�شي، 
اليوم اخلمي�ش  الفائز  الفريق  به  �شيكرم  وال��ذي 

يف اليوم اخلتامي للبطولة.
ال�����ش��رط��ة للفرق  ب��ط��ول��ة  ف���رق يف   8 وت��ت��ن��اف�����ش 
�شرطة  م��ن  فريقان  منها  ال��ث��اين،  التخ�ش�شية 
اأب��و ظبي، وفريق من  دب��ي، وفريقان من �شرطة 
�شرطة راأ�ش اخليمة، وفريق من �شرطة الفجرية، 

وفريق من وزارة الداخلية – »ق71«.

مناف�صــات االأ�صبــوع الـ 15 لــدوري قفــز احلواجــز
 تنطلــق اليــوم يف ال�صارقــة

يتناف�س�ن بالكبار و4 يف النا�سئني حتت 14 �سنة 12 فريقًا 

ا�صافات لوج�صتية لبطولة »ال�صارقة الريا�صية الرم�صانية«  يف ن�صختها الرابعة
را�سد الع�بد: البط�لة نقطة حت�ل يف م�سرية الالعب امل�ه�ب

الفرق تتعاملت مع �سيناري�هي »اإنقاذ �سابط« و«�سع�د الربج« 

بطولة ال�صرطة للفرق التخ�ص�صية توا�صل مناف�صاتها لليوم الثاين 

•• اأبوظبي -الفجر : 

اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  و�شع 
وال��ب��ول��و ال��ل��م�����ش��ات الأخ����رية على 
الت�شامح  ع����ام  ب��ط��ول��ة  ان��ط��الق��ة 
ل��ل��ب��ول��و ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ال���ن���ادي 
اجلمعة  غ�����دا  ال���رئ���ي�������ش  مب��ل��ع��ب��ه 
والتي تقام بتوجيهات ورعاية �شمو 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ف���الح  ال�����ش��ي��خ 
النادي، وت�شهد بطولة عام  رئي�ش 
الت�شامح املباراة ال�شتعرا�شية التي 
وال�شعودية،  الإم����ارات  ب��ني  جتمع 
للعالقات  ت���اأك���ي���دا  ت���اأت���ي  وال���ت���ي 
البلدين،  جت���م���ع  ال���ت���ي  ال���ق���وي���ة 
للحدث  ال��ن��ادي  تنظيم  ي��اأت��ي  كما 
تواكبا مع تنفيذ توجيهات �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�ش الدولة “حفظه اهلل” 
الت�شامح.  ع���ام   2019 ب���اإع���الن 
علياء  الإم����������ارات  ف���ري���ق  وي�������ش���م 
ويو�شف  ردي  بن  وخالد  العولقي 
البواردي، فيما  ورا�شد  د�شمال  بن 
ي�����ش��م ال�����ش��ع��ودي��ة ع���م���رو زي����دان 
و�شعاد  ال���ع���ب���ار  وع���ب���دال���رح���م���ن 
اإي��ري��ت��ي، ويدير  ال�����ش��ب��اح وت��وم��ي 
 املباراة ال�شتعرا�شية مارتن فالنت. 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  ع��ق��دت 
للمباراة  التح�شريي  اجتماعها 

زايد  خليفة  زاي���د  �شعادة  برئا�شة 
ال����ع����ب����ودي ال����زع����اب����ي م���دي���ر عام 
موؤخرا  املهمة  توىل  الذي  النادي، 
ب���ال���ن���ادي، وب������داأ الإ������ش�����راف على 
جميع الرتتيبات اخلا�شة باملباراة 
ترتيبات  خالل  من  ال�شتعرا�شية 
ومناق�شة  ال��ل��ج��ان  داخ����ل  ال��ع��م��ل 
�شتقام على  التي  الفعاليات  جميع 
جلنة  ك���ل  ودور  احل�����دث،  ه��ام�����ش 
م��ن ال��ل��ج��ان، ومي��ل��ك ���ش��ع��ادة زايد 
ال���ع���ب���ودي ال��ك��ث��ري م���ن اخل����ربات 
الإدارية ويعد من الكوادر الوطنية 

املتميزة، وتلقى ترحيبا وا�شعا من 
والعاملني.  ال��ن��ادي  اإدارة   جمل�ش 
وق��������دم �����ش����ع����ادة زاي��������د ال���ع���ب���ودي 
الدعوة جلميع اجلهات احلكومية 
فعالية  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  واخل��ا���ش��ة 
نحتفي  وق��������ال:  ال���ت�������ش���ام���ح  ع�����ام 
دولة  ير�شخ  ال���ذي  الت�شامح  ب��ع��ام 
للت�شامح  عاملية  عا�شمة  الإم��ارات 
ها  بعدِّ ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م��ة  وت���اأك���ي���د 
ع��م��ال م��وؤ���ش�����ش��ي��ا م�����ش��ت��دام��ا من 
الت�شريعات  م��ن  جمموعة  خ��الل 
تعميق  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وال�����ش��ي��ا���ش��ات 

قيم الت�شامح واحلوار وتقبل الآخر 
املختلفة  الثقافات  على  والنفتاح 
الأج��ي��ال اجلديدة  ل��دى  خ�شو�شا 
الإيجابية  اآث��������اره  ت��ن��ع��ك�����ش  مب����ا 
 ع���ل���ى امل���ج���ت���م���ع ب���������ش����ورة ع���ام���ة.

بعام  الح���ت���ف���اء  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
لالحتفالت  ام��ت��داد  هو  الت�شامح 
يحمل  ك��ون��ه   ،2018 زاي����د  ع���ام 
اأ���ش��م��ى ال��ق��ي��م ال��ت��ي ع��م��ل املغفور 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
اأبناء  ل��دى  تر�شيخها  على  نهيان 
اأب��ن��اءن��ا عليها  الإم�������ارات، ون��رب��ي 

ودائ�����م�����ا م����ا ن����رب����ي يف الأج����ي����ال 
اخل����ري وال��ف�����ش��ي��ل��ة وال��ق��ي��م التي 
ب���ني الأمم.  ب�����ش��اأن دول��ت��ن��ا   ت��ع��ل��و 
وك�شف �شعادة زايد العبودي عن اأن 
فقط  مقت�شرة  لي�شت  الرتتيبات 
فعاليات  ه��ن��اك  ب���ل  امل���ب���اراة  ع��ل��ى 
الأبواب  فتح  من  بداية  للجمهور 
بالفعاليات  وال���ش��ت��م��ت��اع  ب��امل��ج��ان 
والأحداث، موؤكدا اأن النادي اأنهى 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ك��اأ���ش  م��و���ش��م��ه 
اأن  اإل  ل��ل��ب��ول��و  ال����دول����ة  رئ���ي�������ش 
بطولة عام الت�شامح تدخل �شمن 
والريا�شية  املجتمعية  الفعاليات 
مدار  ع��ل��ى  ال��ن��ادي  ينظمها  ال��ت��ي 
املو�شم، و�شبق اأن نظم العديد من 
والتي  املو�شم  بداية  الأح��داث من 

تهدف اإىل ربط النادي باملجتمع.
واأو�شح اأن الفعاليات لن تتوقف مع 
هناك  �شيكون  حيث  امل��ب��اراة  نهاية 
البطل  على  اجل��وائ��ز  توزيع  حفل 
�شحوبات  عمل  واأي�شا  والو�شيف 
للتذاكر املجانية للجمهور، والأهم 
���ش��ي��ك��ون م�شك  ال��ت�����ش��ام��ح  ع���ام  اأن 
بنادي  احل�����ايل  ل��ل��م��و���ش��م  اخل���ت���ام 
والبولو  اخل���ي���ل  ل�����ش��ب��اق  غ��ن��ت��وت 
ملو�شم  ال���رتت���ي���ب  ب���ع���ده���ا  ل���ن���ب���داأ 
الفعاليات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ب��ه  ج��دي��د 

والبطولت

غنتوت ينظم بطولة عام الت�صامح
 2019 للبولو
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الفجر الريا�ضي

ب���ارزة  اأ���ش��م��اء  وداع  اأم�������ش  اأول  ���ش��ه��د 
الأم�����ريك�����ي  ال�������ش���ل���ة  ك������رة  دوري  يف 
للمحرتفني، مع خو�ش كل من دواين 
واي��د “ميامي هيت” والأمل��اين ديرك 
مافريك�ش”  “دال�ش  ن��وف��ي��ت�����ش��ك��ي 
جمهورهما،  اأم�����ام  الأخ�����رية  امل���ب���اراة 
“ماجيك”  اإي���رف���ني  ا���ش��ت��ق��ال  ب��ي��ن��م��ا 

جون�شون من لو�ش اأجنلي�ش ليكرز.
ويف ���ش��ع��ي��د م��ب��اري��ات ال���ي���وم م���ا قبل 
الأخري للمو�شم املنتظم قبل انطالق 
يف  اأوف”  “بالي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  الأدوار 
�شتيفن  اأث���ار  الأ���ش��ب��وع،  نهاية  عطلة 
املو�شمني  بطل  م�شجعي  قلق  ك���وري 
امل��ا���ش��ي��ني غ���ول���دن ���ش��ت��اي��ت ووري�����رز 
الفوز  الكاحل يف  لإ�شابة يف  بتعر�شه 

على امل�شيف نيو اأورليانز بيليكانز.
على  ل��ل��ف��وز  ف��ري��ق��ه  نوفيت�شكي  وق���اد 
 ،109-120 �شنز  فينيك�ش  �شيفه 
بينما �شاهم واي��د يف فوز فريقه على 
�شيك�شرز  �شفنتي  فيالدلفيا  �شيفه 
122 - 99، قبل اأن يودع كل منهما 
م�����ش��ج��ع��ي��ه يف ال��ظ��ه��ور الأخ�����ري على 

اأر�شه.
اأكد  ال������دوري،  م��و���ش��م��ا يف   21 وب��ع��د 
نهاية  نوفيت�شكي  الأمل����اين  ال��ع��م��الق 
يعرف  ال��ذي مل  الفريق  م�شريته مع 
�شواه منذ بدء جتربته الأمريكية عام 
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يف  فريقه  م�شجي  اىل  متوجها  عاما، 
�شنرت”،  اإي��رلي��ن��ز  “اأمريكان  ق��اع��ة 
�شتكون  ه��ذه  تتوقعون،  كنتم  “كما 
 ”...“ ملعبنا  على  الأخ��رية  مباراتي 
ل��ق��د راف��ق��ت��ك��م يف رح���ل���ة ه��ائ��ل��ة مع 
ال�شعود والهبوط، لكنكم  الكثري من 
وقدمتم  دائ���م���ا  ج��ان��ب��ي  اىل  وق��ف��ت��م 

الدعم يل، واأنا اأقدر ذلك«.
وي�����ع�����د ن���وف���ي���ت�������ش���ك���ي اأجن���������ح لع����ب 

ايه”،  ب��ي  “ان  ال����  ت��اري��خ  اأوروب�����ي يف 
وي��ح��ت��ل امل��رك��ز ال�����ش��اد���ش ع��ل��ى لئحة 
الدوري  يف  ت�شجيال  الالعبني  اأك���ر 
األ��ف نقطة، اآخرها  مع اأك��ر من 31 

الثالثاء. مباراة  يف  نقطة   30
وبح�شب اإح�شاءات املوقع اللكرتوين 
لرابطة الدوري، بلغ املعدل الو�شطي 
املباراة،  يف  نقطة   20،7 لنوفيت�شكي 

و7،5 متابعات.
وداع  ك�����ان  الأب���������رز  اأن  رغ�����م  وع����ل����ى 
حتقيق  �شهد  اللقاء  لكن  نوفيت�شكي، 
اإجناز تاريخي من نوع اآخر يف الدوري 
فينيك�ش  لع��ب  اأ�شبح  اذ  الأم��ريك��ي، 
عاما” اأكرب   39“ ك��راوف��ورد  ج��م��ال 
لعب ي�شجل 50 نقطة على الأقل يف 
مباراة. واأنهى كراوفورد، الذي يتوقع 
الأخ���ري،  مو�شمه  يف  اأي�����ش��ا  ي��ك��ون  اأن 
خم�ش  م���ع  ن��ق��ط��ة   51 م���ع  امل����ب����اراة 
حا�شمة،  مت��ري��رات  وخم�ش  متابعات 

لالأ�شطورة  القيا�شي  الرقم  حمطما 
عمر  يف  نقطة   50“ ج���وردان  مايكل 
و315 يوما يف 29 كانون  عاما   38

الأول-دي�شمرب 2001«.
اإيرلينز  “اأمريكان  م��ل��ع��ب  وع���ل���ى 
 37“ ل��واي��د  ك��ان  م��ي��ام��ي،  اأرينا” يف 
قبل  م���ن  اأي�����ش��ا  م���وؤث���ر  وداع  عاما” 
رغم  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��ز،  ف��ري��ق��ه  م�شجعي 
�شباق  الأخ����رية  الأم��ت��ار  اأن���ه خ�شر يف 
اأوف املو�شم  �شمان مركز له يف بالي 

احلايل.
واأم�������ش���ى واي������د اجل������زء الأك�������رب من 
م�����ش��ريت��ه م����ع ه���ي���ت ب������دءا م����ن عام 
واأم�شى مو�شما مع كل من   ،2003
“2016” وكليفالند  بولز  �شيكاغو 
العودة  ق��ب��ل   ،”2017“ ك��اف��ال��ي��ريز 
اإىل اجلذور يف 2018. ولعل الفرتة 
كانت  وميامي  لوايد  بالن�شبة  الأب��رز 
“امللك” ليربون جيم�ش  الزمالة مع 

بني العامني 2010 و2014، والتي 
الدوري  يف  متتاليني  لقبني  اأث��م��رت 

و2013«.  2012“
وق����ال واي����د ب��ع��د امل���ب���اراة ال��ت��ي �شجل 

خاللها 30 نقطة “اأحبكم جميعا«.
معي  الرق�ش  على  “اأ�شكركم  اأ���ش��اف 
هذا العام. اأ�شكركم على �شربكم هذا 

العام. اأ�شكركم على كل هذا احلب«.
وبح�شب اإح�شاءات املوقع اللكرتوين 
لوايد  الو�شطي  املعدل  بلغ  للرابطة، 
و5،4  م��ت��اب��ع��ات  و7،7  ن��ق��ط��ة   22

متريرات حا�شمة يف املباراة.
اأوف  ب����الي  ب���ل���وغ  وف�����ش��ل م��ي��ام��ي يف 
العا�شر  امل��رك��ز  اذ يحتل  امل��و���ش��م،  ه��ذا 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة ب��ر���ش��ي��د 39 
انح�شرت  بينما  خ�����ش��ارة،  و42  ف���وزا 
املوؤهل  الأخ��ري  الثامن  على  املناف�شة 
هورنت�ش  ت�شارلوت  بني  اأوف  للبالي 
“39 فوزا و42 خ�شارة” وديرتويت 

و41«. بي�شتونز “40 
للمنطقة  م��ق��اع��د  ���ش��ب��ع��ة  وح�����ش��م��ت 
ال�شرقية يف البالي اأوف هي للمت�شدر 
رابتورز  وت��ورون��ت��و  ب��اك�����ش،  ميلووكي 
�شيك�شرز،  �شفنتي  وفيالدلفيا  الثاين، 
وبو�شطن �شلتيك�ش، واإنديانا باي�شرز، 
ماجيك.  واأورلن���دو  نت�ش،  وبروكلني 
اليوم  الثامن مباريات  املركز  وينتظر 
الأربعاء  م�شاء  ال����دوري  م��ن  الأخ���ري 
والتي  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات  ب��ت��وق��ي��ت 
يلتقي خاللها ت�شارلوت هورنت�ش مع 
اأورلندو ماجيك، وديرتويت بي�شتونز 

مع نيويورك نيك�ش.
ف�شل  بعد  ت��اأت��ي  مفاجئة  خ��ط��وة  ويف 
على  اأوف  ال���ب���الي  ب��ل��وغ  يف  ال��ف��ري��ق 
ليربون  مع  املو�شم  هذا  التعاقد  رغم 
ج��ي��م�����ش اأف�������ش���ل لع�����ب يف ال������دوري 
اأع��ل��ن ماجيك جون�شون  م���رات،  اأرب���ع 
فريق  رئ��ي�����ش  من�شب  م��ن  ا�شتقالته 

العام  م��ن��ذ  ي��ت��وله  ال���ذي  ال�شلة  ك���رة 
.2017

ال��ذي يحظى مبكانة  وق��ال جون�شون 
تاريخية يف �شجالت النادي، يف موؤمتر 
�شحايف “اليوم اأنا اأتنحى عن من�شب 
مرة   16 املتوج  الفريق  الرئي�ش” يف 
ب��ل��ق��ب ال�������دوري، ب���ف���ارق ل��ق��ب واح���د 
بو�شطن  القيا�شي  ال��رق��م  ح��ام��ل  ع��ن 
الذي  “ماجيك”  واأ����ش���ار  �شلتيك�ش. 
يعود اإليه الف�شل الكبري يف ا�شتقطاب 
جيم�ش، اأف�شل لعب يف الدوري اأربع 
دون  كافاليريز،  كليفالند  مرات، من 
حت��ق��ي��ق ال��ن��ت��ي��ج��ة امل���رج���وة يف اإع����ادة 
الفريق اىل مكانته التاريخية، اإىل اأنه 
مع  عالقته  ت��ده��ور  لتجنب  �شيبتعد 
مالكة النادي جيني با�ش، معتربا اأنها 
“تربطنا  “اأخت” له. واأو�شح  مبثابة 
ال�شلطة  م��ن��ح��ت��ن��ي  مم���ي���زة  ع���الق���ة 
به،  ال��ق��ي��ام  اأري���د  مب��ا  للقيام  الكاملة 
لكن اأع��ت��ق��د اأن��ن��ا ن��ري��د احل��ف��اظ على 
اأ�شتمتع  “كنت  م�شيفا  عالقتنا”، 
الأخرى”اأر�ش  اجل���ه���ة  ع��ل��ى  اأك�����ر 
امللعب” من اجلهة حيث اأنا«. وبعدما 
جون�شون  قيام  ترجح  التقارير  كانت 
باإقالة مدرب الفريق لوك والتون بعد 
املباراة الأخرية يف املو�شم، اأملح الرئي�ش 
املغادر اىل اأن املدرب قد يبقى، موؤكدا 
الظهر”،  يف  ال��ط��ع��ن  “من  ت��ع��ب  اأن���ه 
ويف  اإ���ش��اف��ي��ة.  تفا�شيل  ت��ق��دمي  دون 
التحية  ل��ي��ك��رز  وج���ه  مقت�شب،  ب��ي��ان 
اإىل الالعب الذي اأم�شى كل م�شريته 
م���ع ال���ف���ري���ق ب���ني ال���ع���ام���ني 1979 
و1991، وتوج بلقب ال��دوري خم�ش 
اإعالنه  بعد  وتوقف جون�شون  م��رات. 
�شفوفه  اىل  ع���اد  ب���الإي���دز.  اإ���ش��اب��ت��ه 
لأ�شهر يف 1996، بعدما توىل اأي�شا 

لفرتة وجيزة تدريب الفريق.

اأ�شاد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، باأداء القائد جوردان هندر�شون، 
خالل الفوز 2-0 على بورتو يف ذهاب دور الثمانية لدوري اأبطال 
موؤثر  ب�شكل  اإجنلرتا  و�شط  بعدما ظهر لعب  القدم  لكرة  اأوروب��ا 
واإيجابي يف دوره املتقدم بع�ش ال�شيء. وكان هندر�شون قال موؤخراً 
اأن  الهجومي، وبعد  الثلث  اأك��رب يف  اإن��ه طالب كلوب مبنحه حرية 
يوم  املمتاز  الإجنليزي  ال��دوري  �شاوثامبتون يف  اأم��ام  �شجل كبديل 
اجلمعة، دخل الت�شكيلة الأ�شا�ش وكان �شاحب التمريرة املوؤثرة يف 
“هندر�شون  كلوب:  وق��ال  الربتغايل.  الفريق  اأم��ام  الثاين  الهدف 
لعب ذكي وهو يحب هذا املركز كثرياً.. مل ي�شرتك يف هذا املركز 
اأنا  ذلك،  ب�شبب  واأتاأ�شف  ال�شنة،  ون�شف  �شنوات  منذ حوايل ثالث 

فخور اأنه جنح يف اإثبات ذلك.. قدم الكثري من الالعبني م�شتويات 
اأكرب يف  فردية رائعة«. وع��ادة ما يلعب هندر�شون يف مركز دفاعي 
اأمام  امل�شوؤولية  ه��ذه  ت��وىل  فابينيو  ال��ربازي��ل��ي  لكن  امللعب،  و�شط 
ب��ورت��و، وب��ات بو�شع ال��الع��ب الإجن��ل��ي��زي اإر���ش��ال مت��ري��رات عديدة 
لثالثي  م�شاعدة  هندر�شون  ومنح  امللعب.  يف  هجومية  اأم��اك��ن  يف 
و�شاهم  وروبرتو فريمينو،  �شاديو ماين وحممد �شالح  الهجومي 
التمريرة  لكن  ب��ورت��و.  دف��اع  على  املتقدم  ال�شغط  فر�ش  يف  اأي�شاً 
اجلميلة التي اخرتقت الدفاع اإىل ترينت األك�شندر-اأرنولد، والتي 
اأ�شفرت عن هدف بعد كرة عر�شية قابلها فريمينو لت�شبح النتيجة 
2-0، اأظهرت اأنه ل يعتمد فقط على املجهود البدين الهائل. واأبدى 

باأداء نابي كيتا، الذي قال عنه اإنه قدم اأف�شل  كلوب �شعادته اأي�شاً 
م�شتوياته املتكاملة مع النادي، منذ النتقال هذا املو�شم من رازن 
بال �شبورت ليبزغ. وقال مدرب ليفربول: “نابي كان رائعاً جداً.. 
ا�شتمر  ما  ال�شابقة وهو  املباراة  دقيقة من  يتح�شن مب��رور كل  اإن��ه 
الذهاب و�شت�شاعدنا قبل مباراة  اإنها مباراة  اأي�شاً.. نحن �شعداء.. 
الإياب.. �شجلنا هدفني و�شيطرنا على الكرة اأغلب فرتات املباراة.. 
تراجع م�شتوانا بع�ش ال�شيء يف ال�شوط الثاين، لكن ل يوجد �شيء 
واأ�شاف  ج���داً«.  جيدة  نتيجة   0-2 ان��ت��ق��ادات..  توجيه  اإىل  يدعو 
كلوب: “نعرف اأنه ينبغي اأن نخو�ش مباراة الإياب، ول ميكن ح�شم 

املواجهة مبكراً، لذا �شنذهب اإىل هناك ونقاتل جمدداً«. 

كلوب: �صنقاتل ب�صرا�صة يف الدراغاو

الإنكليزية  املواجهة  الأول من  الف�شل  توتنهام  ح�شم 
با�شقاطه �شيفه مان�ش�شرت �شيتي بهدف يتيم للكوري 
اجل��ن��وب��ي ����ش���ون ه��ي��ون��غ-م��ني يف ذه�����اب ال�����دور ربع 
اأوروب����ا يف ك��رة ال��ق��دم، بينما  اأب��ط��ال  النهائي ل���دوري 
على  بتغلبه  امل��ت��وق��ع  ل��ي��ف��رب��ول  “مواطنهما”  ح��ق��ق 

�شيفه بورتو الربتغايل بثنائية نظيفة.
ويف م���ب���اراة خ�����ش��ر خ��الل��ه��ا ت��وت��ن��ه��ام ه��داف��ه وقائده 
هجومه هاري كاين لإ�شابة يف الكاحل الأي�شر الذي 
ابتعد ب�شببه نحو �شهر يف مطلع العام، خطا الفريق 
هوت�شرب  “توتنهام  اجل���دي���د  م��ل��ع��ب��ه  ع��ل��ى  ال��ل��ن��دين 
النهائي  ن�شف  ب��ل��وغ  ن��ح��و  مهمة  خ��ط��وة  �شتاديوم” 

للمرة الأوىل.
ويدين توتنهام اىل مهاجمه الكوري الذي �شجل هدف 
الفرن�شي  وحار�شه  دقيقة،  ب�12  النهاية  قبل  الفوز 
لركلة  الأول  ال�شوط  ال��ذي ت�شدى يف  لوري�ش  هوغو 

جزاء للمهاجم الأرجنتيني العائد �شريخيو اأغويرو.
اأك���ر م��ن مرحلة  ال���ذي ك���ان حا�شما يف  ���ش��ون  وق���ال 
فقط،  اأن��ا  ولي�ش  كفريق،  “نحن  املو�شم  ه��ذا  لفريقه 
ل ن�شت�شلم طوال 90 دقيقة. نقاتل”، م�شيفا “كانت 
مباراة �شعبة جدا ويف نهاية املطاف، كنا اأكر فعالية 

منهم«.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م����درب ���ش��ي��ت��ي الإ����ش���ب���اين جو�شيب 
“النتيجة ه��ي م��ا ه��ي ع��ل��ي��ه، ه���ذا دوري  غ���واردي���ول 

اأبطال اأوروبا. مل يتوقع اأحد اأن تكون املباراة �شهلة«.
مباراة  يف  اأف�����ش��ل  نتيجة  نحقق  اأن  “علينا  اأ����ش���اف 

الإياب” الأربعاء املقبل.
اللعب  يعتمدان  طرفني  ب��ني  متكافئة  امل��ب��اراة  واأت���ت 
الأرجنتيني  مدربه  بقيادة  توتنهام  اأك��ان  الهجومي، 
رباعية  ع��ن  الباحث  �شيتي  اأو  بوكيتينو،  ماوري�شيو 

تاريخية هذا املو�شم.
ل��ك��ن غ���واردي���ول ب����داأ ب��خ��ط��وة غ��ري م��ت��وق��ع��ة باإبقاء 
البلجيكي كيفن دي بروين والأملاين لوروا �شانيه على 

مقاعد البدلء حتى اللحظات الأخرية للقاء.
ومل يتاأثر هجوم �شيتي بداية، ونال ركلة جزاء مبكرة 
ايه  “يف  بالفيديو   امل�شاعدة  تقنية  اىل  الحتكام  بعد 
ي��د م��ن داين روز على  مل�شة  اأظ��ه��رت وج��ود  اآر” التي 
ت�����ش��دي��دة ل��رح��ي��م ���ش��رتل��ي��ن��غ، ب��ع��د اح��ت�����ش��اب��ه��ا بداية 

ك�شربة ركنية.
على  قوية  ونفذها  الركلة  لت�شديد  اأغ��وي��رو  وان��ربى 
واأبعدها  تقديرها  اأح�شن  الأخ��ري  لكن  لوري�ش،  ي�شار 

بيديه.
الهدف  لت�شجيل   78 الدقيقة  حتى  توتنهام  وانتظر 

ان�����ش��ل اىل منطقة  ل�����ش��ون، اذ  مب��ج��ه��ود ف���ردي ك��ب��ري 
كري�شتيان  الدمناركي  من  متقنة  متريرة  بعد  �شيتي 
اإريك�شن، حيث خرج حار�ش �شيتي الربازيلي اإيدر�شون 
ديلف،  فابيان  وراوغ  عائدا  باللتفاف  فقام  ملالقاته، 
ال�شاق  لتمر حتت  الي�شرى  بالقدم  بقوة  الكرة  و�شدد 

اليمنى حلار�ش املرمى.
املنطقة  داخ��ل  من  وت�شديدة  اجل��زاء  ركلة  وبا�شتثناء 
لكاين اأبعدها اإيدر�شون “24”، ندرت فر�ش ال�شوط 

الأول، لكن الو�شع تغري يف ال�شوط الثاين.
الفرتة  يف  اأخطائه  ذكريات  للوري�ش  �شرتلينغ  واأع��اد 
املا�شية، عندما �شدد الكرة يف الدقيقة 46، وت�شدى 
ب�شكل  التقاطها  يف  يفلح  اأن  دون  م��ن  الفرن�شي  لها 
كامل، لكن حل�شن حظه اأن لعبي �شيتي كانوا بعيدين 

عن الكرة.
وهدد �شون مرمى �شيتي مرتني مطلع ال�شوط “48 
كاين،  �شبقتها متريرة من  الثانية  ب��اأن  علما  و50”، 
كانت من اآخر ما قام به قبل اإ�شابته التي �شتثري قلق 
توتنهام لوقوعها يف مرحلة حا�شمة من املو�شم، وهو 
الذي غاب لنحو �شهر مطلع العام لإ�شابة يف الكاحل 

نف�شه، وعاد يف 23 �شباط-فرباير.
وبعد املباراة، اأ�شار مدربه بوكيتينو اإىل اأن ما تعر�ش 
له كاين “حمزن، حمزن جدا”، وقد يوؤدي اإىل انتهاء 

مو�شمه ب�شكل مبكر.
لإنقاذ  �شعيا  اإج������راءات  �شل�شلة  غ���واردي���ول  وات��خ��ذ 
71 ودفع  ال��دق��ي��ق��ة  اأغ���وي���رو يف  اأخ����رج  اإذ  ال��ن��ت��ي��ج��ة، 
ب��ال��ربازي��ل��ي غ��اب��ري��ال ج��ي��زو���ش، ل��ك��ن��ه ان��ت��ظ��ر حتى 
بروين  اإىل دي  ل��ل��ج��وء  الأخ�����رية  ق��ب��ل  م���ا  ال��دق��ي��ق��ة 
واجلزائري  �شيلفا  دافيد  الإ�شباين  من  بدل  و�شانيه 

ريا�ش حمرز، دون التمكن من تغيري املوقف.
وتقام مباراة الإي��اب بني الفريقني على ملعب �شيتي 

الأربعاء املقبل.
وت����وج ���ش��ي��ت��ي ب��ل��ق��ب ك���اأ����ش ال���راب���ط���ة، وي��خ��و���ش ربع 
كاأ�ش  نهائي  يف  وات��ف��ورد  و�شيالقي  ال��ق��اري،  النهائي 
اإنكلرتا، ويبتعد بفارق نقطتني عن ليفربول املت�شدر 
يف �شعيه لالحتفاظ بلقب الدوري املمتاز، مع مباراة 

موؤجلة ل�شاحله.
على  مناف�شه  تفوق  �شيتي  تابع  خ�شارته،  اأم�شية  ويف 
ليقطع  ب��ورت��و،  �شيفه  على  ليغ”  “الربمييري  لقب 
خطوة مهمة يف بلوغ ن�شف نهائي للمرة الثانية تواليا 

وال�11 يف تاريخه املتوج بخم�شة األقاب.
وي���اأم���ل ف��ري��ق امل�����درب الأمل�����اين ي���ورغ���ن ك��ل��وب الذي 
لق���ى ب��ورت��و يف ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي “فاز 

يحافظ  اأن  يف  اإيابا”،  �شلبا  وتعادل  ذهابا  -5�شفر 
الغيني  بهديف  الثالثاء  حققها  التي  الأف�شلية  على 
 ،”26 فريمينو  “روبرتو  نابي كيتا”5” والربازيلي 

 1987 بطل  على  �شيفا  يحل  عندما 
ال�شهر   17 يف   2004 و1994 

احلايل.
مباراة  “كانت  ك��ل��وب  وق����ال 

جيدة يف كثري من حلظاتها، 
كنا ن�شتحق الفوز 100 %، 

رائعني.  ه��دف��ني  �شجلنا  لقد 
جيدا  اأداء  قدمنا  ع���ام،  ب�شكل 
الكثري  على  ح�شلوا  بالفعل. 
من الكرات الثابتة لكننا دافعنا 

ب�شكل جيد«.
اأن�����ه ي��ج��ب ع��ل��ى فريقه  اأ����ش���اف 

يحل  حني  اأخرى”  م��رة  “القتال 
�شيفا على ملعب “دراغاو” 

“نحن  م�����ش��ي��ف��ا  اإي���اب���ا، 
�������ش������ع������داء، اإن�����ه�����ا 

مباراة الذهاب 
و�������ش������ت������ك������ون 
ه����������������ن����������������اك 
م������واج������ه������ة 
ق���������وي���������ة يف 

الإي�����������اب. 
�شجلنا 

هدفني و�شيطرنا على الكرة معظم الوقت«.
وي���ع���ول ل��ي��ف��رب��ول ع��ل��ى ���ش��ج��ل��ه يف ه���ذه امل��رح��ل��ة من 
امل�شابقة، اإذ تاأهل اىل ن�شف النهائي يف 10 من املرات 

ال�14 التي بلغ فيها �شابقا ربع النهائي.
وي��ل��ت��ق��ي ال��ف��ائ��ز م���ن ه����ذه امل���واج���ه���ة يف 
مواجهة  م��ن  الفائز  م��ع  الأرب��ع��ة  دور 
اإنكلرتا  ومم��ث��ل  الإ���ش��ب��اين  بر�شلونة 

الآخر مان�ش�شرت يونايتد.
و�شرب ليفربول باكرا و�شجل عندما 
مرر ال�شنغايل �شاديو مانيه الكرة من 
اليمنى اىل فريمينو، فحولها  اجلهة 
الأخري لكيتا الذي �شددها من م�شارف 
الو�شط  لع��ب  م��ن  فتحولت  املنطقة، 
الإ���ش��ب��اين اأول��ي��ف��ر ت��وري�����ش وخدعت 
م��واط��ن��ه احل��ار���ش امل��خ�����ش��رم اإيكر 

كا�شيا�ش “5«.

�صِقط �صيتي وليفربول يحقق املتوقع  توتنهام يحُ

وداع لنوفيت�صكي ووايد... وماجيك جون�صون 

اأبدى حار�ش مرمى بورتو الربتغايل، الإ�شباين اإيكر كا�شيا�ش، ا�شتياءه 
من خ�شارة فريقه اأمام ليفربول الإجنليزي بثنائية نظيفة يف ذهاب ربع 
اأن ناأهل فريقه لن�شف النهائي  اأي�شاً  اأكد  نهائي دوري الأبطال، ولكنه 

ما زال ممكناً.
وقال كا�شيا�ش يف ت�شريحات تليفزيونية عقب املباراة التي اأقيمت على 
ثمن  يف  حتققت  التي  للنتائج  وفقاً  متفائل..  “اأنا  رود:  اآنفيلد  ملعب 
للدور  ال��ت��اأه��ل  اأج��ل  م��ن  �شنقاتل  زال��ت ممكنة..  م��ا  ف��الأم��ور  النهائي، 

التايل.. اأمامنا �شبعة اأيام لال�شتعداد ملباراة الإياب«.
وتابع حار�ش بورتو: “علينا اأي�شا التفكري يف مباراة الدوري لأننا نناف�ش 
اأي�شاً على ال�شدارة، ولكني واثق من اأننا �شنحاول تقدمي اأداء اأف�شل يف 

العودة«.
�شرورة  على  �شابقاً،  الإ�شباين  مدريد  لريال  التاريخي  احلار�ش  و�شدد 

حتلي فريقه بال�شجاعة واجلراأة على ملعبهم يف مباراة الأربعاء املقبل.
اأردنا  اإذا  واجل���راأة  بال�شجاعة  نتحلى  اأن  “علينا  ال�شدد:  ه��ذا  يف  وق��ال 
بهذه  ب��اخل�����ش��م  ال�����ش��رر  اإحل����اق  ميكننا  ال��ن��ه��ائ��ي..  لن�شف  ال��و���ش��ول 
اأننا �شن�شتعيد بع�ش الالعبني يف الإي��اب.. نحن نتميز  الطريقة.. كما 
بالكرات الثابتة، وعلينا اأن نلعب كما فعلنا اأمام روما.. يجب اأن ن�شتغل 

كل الفر�ش املتاحة«.
اأي  ت�شجيل  على  فريقه  ق��درة  لعدم  حزنه  عاماً  ال�37  �شاحب  واأب��دى 

هدف يف اللقاء.
احلار�ش  قابلت  التي  رود  اآنفيلد  جماهري  م��ن  الطيبة  اللفتة  وح��ول 
الإ�شباين املخ�شرم بحفاوة كبرية، قال: “يجب اأن اأ�شكرهم، لأن اأي لفتة 
طيبة من اجلماهري، لأحد لعبي املناف�ش، فهي ترتجم حيداً قيمة هذه 
اجلماهري.. يف كل مرة مكنت اآتي فيها اإىل هنا، كانت اجلماهري تعاملني 

بطريقة طيبة، وباأدب كبري«.
جيداً  اأعلم  ولكني  بالنتيجة،  �شعيداً  “ل�شت  الإ�شباين:  احلار�ش  واأمت 
قيمة لعبي الفريق وقدرتهم على العودة.. اإذا كنا امتلكنا الكرة ب�شكل 

اأكرب، كانت �شتتاح فر�شا اأكر للت�شجيل«.

كا�صيا�ش يرف�ش رفع الراية 
البي�صاء اأمام ليفربول

تاأثرت احتفالت توتنهام هوت�شبري بالفوز 1-0 على مان�ش�شرت �شيتي يف 
ذهاب دور الثمانية لدوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم بعدما تعر�ش هاري 

كني لإ�شابة قد حترمه من ا�شتكمال املو�شم اجلاري.
املو�شم، بعد  امل�شابقات ه��ذا  ك��ل  24 ه��دف��اً يف  ال��ذي �شجل  ك��ني،  وت���اأمل 
اإ�شابة يف كاحله عقب مرور �شاعة من اللعب بعد كرة م�شرتكة عنيفة 

مع فابيان ديلف لعب مان�ش�شرت �شيتي.
وترك مهاجم اإجنلرتا امللعب ب�شكل فوري، ويبدو اأنه �شيكون من ال�شعب 

عليه اللحاق مبباراة الإياب يف مان�ش�شرت الأ�شبوع املقبل.
ورمبا ي�شتمر غياب كني حتى نهاية املو�شم، بعدما ابتعد بالفعل فرتة 
طويلة ب�شبب اإ�شابة يف الكاحل ذاته يف يناير -كانون الثاين املا�شي، اإذ 

تعر�ش حينها لتمزق يف الأربطة.
ديلف  مع  غا�شبة  كلمات  بوكيتينو،  ماوري�شيو  توتنهام،  م��درب  وتبادل 
بعد  فيها كاحل كني،  املناف�ش ده�ش  الالعب  اأن  بدا  التي  الواقعة،  بعد 

كرة م�شرتكة يف منت�شف امللعب.

اإ�صابة كني تعكر االأجواء 
يف توتنهام



طفلة تنقذ حياة �صقيقها الر�صيع 
حياة  فقط  ���ش��ن��وات   6 العمل  م��ن  تبلغ  بريطانية  طفلة  اأن��ق��ذت 

�شقيقها الر�شيع، بعد اأن عر�شت نف�شها كمتربع لنخاع العظام. 
وكان الطفل الر�شيع كالب اأ�شلي، البالغ من العمر 4 اأ�شهر عر�شة 
للوفاة يف حال تعر�ش لأي وعكة �شحية كنزلت الربد، وذلك �شبب 

نق�ش خاليا الدم التي تكافح العدوى.
ب��ح��اج��ة ما�شة  ك��ال��ب  ك���ان  ال�شحية احل���رج���ة،  ون��ت��ي��ج��ة حل��ال��ت��ه 
لعملية زرع عاجلة لنخاع العظام، ومن ح�شن حظه، فقد اأظهرت 
الفحو�شات تطابقاً بن�شبة %100 بينه وبني �شقيقته �شويف، التي 

اأبدت ا�شتعدادها للتربع لإنقاذ حياة �شقيقها.
خاليا  با�شتخراج  الطباء  قام  الالزمة،  الفحو�شات  اإج��راء  وبعد 
نقي العظام من مف�شل فخد �شويف، قبل اأن يتم نقلها اإىل �شقيقها 
�شتينز"28 عاماً" ويل  الطفلني كيل�شي  وال��دي  كالب، وكان على 
اأ�شبي"31 عاماً" النتظار ملدة اأ�شبوعني، قبل التاأكد من مالئمة 

هذه اخلاليا بن�شبة 100%.
وبعد 4 اأ�شابيع من العملية، يتعافى كالب ب�شكل جيد، وازداد تعلق 

�شقيقته �شويف به، وباتت ترف�ش البتعاد عنه.
حت�شر  وب���داأت  العملية،  تبعات  م��ن  كامل  ب�شكل  �شويف  وتعافت 
الدرو�ش يف مدر�شة امل�شت�شفى، بعد اأن ح�شلت على ت�شريح خا�ش 
مبراقبة �شقيقها عن كثب، اإىل حني عودته اإىل املنزل يف غ�شون 6 

اإىل 8 اأ�شابيع، بح�شب �شحيفة "مريور" الربيطانية.

عرو�ش ثانية تقتحم الزفاف وتف�صد الفرح
يحتفل  كان  ففيما  عليه،  يح�شد  ل  نف�شه يف موقف  وجد عري�ش 
بزفافه، موؤخرا، فوجئ ب�شديقته القدمية وهي تقتحم "العر�ش" 
"مريور"،  �شحيفة  نقلت  م��ا  وبح�شب  اأب��ي�����ش.  ف�شتانا  مرتدية 
عليها  يقف  ك��ان  التي  املن�شة  القدمية  ال�شديقة  اقتحمت  فقد 
ي��دي��ه وهي  ال��ق��دمي م��ن  ب���داأت ت�شحب �شديقها  ث��م  ال��ع��رو���ش��ان، 
"ال�شديقة  يتجاهال  اأن  العرو�شان  وح��اول  اإليها.  اإعادته  حت��اول 
القدمية" لكنها اأ�شرت على اإثبات وجودها، ويف اإحدى اللحظات، 

قام العري�ش باإبعادها ف�شقطت على الأر�ش.
وبعدما اأ�شرت ال�شديقة القدمية على الت�شبث بالعري�ش واإزعاجه، 
بدت مالمح غا�شبة جدا على العرو�ش التي قررت اأن تبتعد عن 
املكان. وكانت ال�شديقة القدمية ت�شيح اأمام العري�ش الذي تركها 
"اإنه خطئي" وكانت ت�شري على الأرجح اإىل �شبب انتهاء العالقة 
العاطفية. وذكرت م�شادر �شحفية، اأن العري�ش و�شديقته القدمية 

افرتقا قبل فرتة ب�شبب اختالف كبري يف �شخ�شيتيهما.
وظ��ل��ت ال�����ش��دي��ق��ة ال��ق��دمي��ة وح��ي��دة ع��ل��ى امل��ن�����ش��ة ب��ع��دم��ا ابتعد 

العرو�شان وف�شلت يف اأن ت�شتميل "حبيبها" القدمي.
يف  فعال  جنحت  "املُْحَكمة" ق��د  احليلة  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ي��ع��رف  ومل 

اإحداث الوقيعة بني العري�شني.

كلب رف�ش التخلي عن �صديقه الراحل
كلب  وف��اء  عك�شت  م��وؤمل��ة  حلظات  م�شور  ك��ام��ريا  عد�شة  التقطت 

رف�ش ترك جثة �شاحبه، الذي قتل يف حادث قطار.
ال�شكك  اأح��د  على  عاما"،   57" فازكويز  فيكتور  جثة  على  وُع��ر 
ومع  الأح���د،  ي��وم  املك�شيكية  مونتيموريلو  مدينة  يف  احل��دي��دي��ة 
الإنقاذ ملوقع احلادث للمعاينة ونقل اجلثة، واجهوا  و�شول فرق 
حت��دي��ا م��ع ال��ك��ل��ب ال���ذي رف�����ش ال��ت��ح��رك. وب��ق��ي ال��ك��ل��ب مالزما 
حاول  عندما  وح��ت��ى  احل��دي��دي��ة،  ال�شكة  على  ال��راح��ل  ل�شديقه 

امل�شعفون حتريكه ونقل اجلثة، حاول ع�شهم ملنعهم من ذلك.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اإتقان اأكرث من لغة يزيد من جاذبيتك
هنالك الكثري من العوامل التي جتعل من املرء �شخ�شاً جذاباً، مثل املظهر واملال وح�ش الفكاهة، اأو املهارات التي 

يتقنها، اإل اأن درا�شة حديثة وجدت اأن اإتقان اأكر من لغة يعد من اأكر العوامل التي تزيد من جاذبية املرء. 
"اإليت  واأجراها موقع  دول��ة،   11 �شخ�شا من   6000 لأك��ر من  ال�شتفتاء  اعتمدت طريقة  التي  الدرا�شة  وتقول 
�شنغلز" الإلكرتوين باأن %75 من الأ�شخا�ش الذين خ�شعوا للدرا�شة قالوا باأنهم ي�شعرون بالجنذاب ملن يتقن 

اأكر من لغة. 
واأو�شحت الدرا�شة باأن اجنذاب الآخرين ملن يتقن عدة لغات يعود لعوامل عدة مثل الهتمام بالثقافات الأخرى، 

والإعجاب بلغات معينة، اإ�شافة اإىل اأن تعلم العديد من اللغات يعّد موؤ�شراً على الذكاء. 
وتقول الدرا�شة اأن تعلم لغات معينة ميكن اأن مينح املرء ميزة اإ�شافية، حيث احتلت اللغة الفرن�شية املرتبة الأوىل يف 
قائمة اللغات الأكر جاذبية، وتلتها اللغتان الإيطالية والإ�شبانية، بح�شب ما ورد يف �شحيفة "تاميز اأوف اإنديا".  
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احتاال على اأبل ف�صنعا ثروة تقدر بـ900 األف دوالر
اأوريغون  جامعة  م��ن  طالبني  اإن  الربيطانية  ميل  ديلي  �شحيفة  قالت 
الأمريكية يواجهان ال�شجن، بعد اتهامهما بخداع �شركة "اأبل" الأمريكية 

بهواتف اآيفون مزورة.
اأر�شال ما جمموعة  زو وكون جيانغ  يانغيان  الطالبني  اأن  امل�شدر  واأو�شح 
اأن بها  اأب��ل، حيث كانا يزعمان يف كل مرة  اآيفون مزيف اإىل  1500 هاتف 
"الطالبان ربحا من  اأجل ا�شتبدالها باأجهزة حقيقية، م�شيفا  عيوب، من 

العملية اأكر من 895 األف دولر".
وذكرت ال�شحيفة اأن يانغيان زو ميكن اأن يق�شي 5 �شنوات خلف القب�شان 

ودفع 10 اآلف دولر، يف حال كانت التهمة �شحيحة.
عاما   30 اإىل  ت�شل  حب�ش  عقوبة  يواجه  الثاين  الطالب  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
بتهمة الجت��ار يف  اإدان��ت��ه  وغ��رام��ات قيمتها ميلوين دولر، يف ح��ال ثبتت 

ال�شلع املزورة والحتيال والن�شب.
وبداأ التحقيق يف احلادث مع الطالبني، اللذين يتحدران من ال�شني، قبل 

عامني، قبل اأن يتم توجيه التهمة لهما يف مار�ش 2018.
وكان الطالبان ي�شتخدمان هواتف ووثائق �شمان مزورة من اأجل الحتيال 
من  ع��ددا  ترف�ش  الأح��ي��ان  بع�ش  يف  كانت  التي  الأمريكية،  ال�شركة  على 

طلبات ال�شتبدال بعدما �شككت يف نواياهما.
وبعد تو�شلهما بالهواتف احلقيقية، يقوم ال�شينيان باإعادة بيعها للعموم 

باأثمنة منخف�شة عن تلك املوجودة يف الأ�شواق.

يحقق ثروة من قمامة موؤ�ص�ش في�صبوك
ك�شف ع�شكري متقاعد كيفية ح�شوله على ما و�شفه ب�"ثروة" من خالل 
البحث يف �شلة القمامة اخلا�شة مبوؤ�ش�ش �شركة في�شبوك امللياردير مارك 

زوكربريغ.
وو�شف جايك اأورتا، الذي ي�شكن يف �شقة �شغرية قريبة من منزل زوكربريغ 
يف �شان فران�شي�شكو، نف�شه باأنه "�شائد كنوز"، رغم اأنه يعمل بدوام كامل يف 

البحث يف القمامة.
وميتلئ ال�شتوديو ال�شغري الذي ي�شكنه جايك، البالغ من العمر 56 عاما، 
بالكثري من املوجودات التي ح�شل عليها من البحث يف القمامة، وخ�شو�شا 
10 ماليني دولر، وفق ما  من منزل زوكربريغ الذي تقدر قيمته بنحو 

نقلت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
جايك،  ميلكه  الذي  ال�شتوديو  عن  في�شبوك  �شركة  موؤ�ش�ش  منزل  ويبعد 

والذي ي�شتاأجره بدعم من احلكومة الأمريكية، نحو 3 جممعات �شكنية.
ومن بني املوجودات التي ح�شل عليها جايك من منزل مارك زوكربريغ، 
من  ك��ب��رية  وكي�ش  ال��ق��ه��وة  ل�شنع  واآل���ة  �شعر  وجم��ف��ف  كهربائية  مكن�شة 

املالب�ش الفاخرة التي تخلى عنها امللياردير.

خرج من ال�صجن وعاد 
اإليه بعد 15 دقيقة

اأم��ري��ك��ي بطعم  ���ش��ج��ني  ي��ن��ع��م  مل 
اإل لدقائق معدودة، حيث  احلرية 
خ��رج منه  ال���ذي  ال�شجن  اإىل  ع��اد 

بعد 15 دقيقة فقط. 
ال�شرطة  ���ش��ب��اط  ع��ل��ى  ي��ك��ن  ومل 
ب��ولي��ة فلوريدا  ل��و���ش��ي  ���ش��ان��ت  يف 
ل��ل��ق��ب�����ش على  ب���ع���ي���داً  ال�����ذه�����اب 
عاماً"   37" لوي�ش  مي�شيل  كي�شي 
ب��ع��د اإط�����الق ���ش��راح��ه م���ن �شجن 
امل���ق���اط���ع���ة ي�����وم اخل���م���ي�������ش، حيث 
موقف  يف  ي���ت���ج���ول  وه�����و  ����ش���وه���د 
ب�شكل  ويت�شرف  لل�شيارات  قريب 

مثري لل�شبهة.
قب�شا  ال��ل��ذان  ال�شابطان  وي��ق��ول 
ع��ل��ى ل��وي�����ش، اإن����ه ك���ان ي��ن��ظ��ر اإىل 
مقاب�ش  وي��ت��ف��ح�����ش  ال�������ش���ي���ارات، 
اأحدها  ك���ان  اإذا  مل��ع��رف��ة  اأب���واب���ه���ا، 
م��ف��ت��وح��اً، وا���ش��ت��ط��اع ال��دخ��ول اإىل 
ال�������ش���ي���ارات، وجل�ش  ه����ذه  اإح�����دى 
ب��داخ��ل��ه��ا مل���دة دق��ي��ق��ت��ني، ق��ب��ل اأن 

يتابع تفقد باقي ال�شيارات.
اأحد ال�شباط من  وعندما اقرتب 
ت�شرفه  �شبب  ع��ن  و�شاأله  لوي�ش، 
املثري لل�شك، ادعى اأنه كان ينتظر 
ح��ب��ي��ب��ت��ه ح���ت���ى ت���ق���ل���ه م����ن اأم������ام 
اأن  اإىل  التقارير  وت�شري  ال�شجن. 
عند  بال�شتياء  ي�شعر  ك��ان  لوي�ش 
مت  اأن  بعد  ال�شجن،  م��ن  خ��روج��ه 
واأدرك  ال�����ش��ج��ائ��ر،  م���ن  جت���ري���ده 
يف  متلب�شاً  �شبطوه  ال�شباط  اأن 
حماولة �شرقة اأخرى، وقام طوعاً 
من  �شرقها  التي  احلقيبة  بت�شليم 
اإح����دى ال�����ش��ي��ارات. واأُع���ي���د لوي�ش 
بتهمة  اأخ�����رى  م���رة  ال�����ش��ج��ن  اإىل 
ال�شطو، واأطلق �شراحه مرة اأخرى 
على كفالة بقيمة 11.250 دولر، 

بح�شب �شحيفة ميامي هريالد.

اإليكم �صعر حقيبة اليد 
اخلا�صة بريهانا

البابارتزي  م�����ش��وري  ع��د���ش��ات  التقطت 
�شورة للنجمة العاملية  ريهانا  وهي تغادر 
من منا�شبة اإطالق عالمتها التجارية يف 

لندن.
بف�شتان ق�شري  ال�����ش��ورة  وق��د ظ��ه��رت يف 
ن���ظ���ارات �شم�شية  الأ���ش��ف��ر، م��ع  ب��ال��ل��ون 
حقيبة  حملها  اإىل  اإ�شافة  اأي�شا،  �شفراء 

يد بذات اللون.
واأف�������ادت و���ش��ائ��ل اإع���الم���ي���ة اأج��ن��ب��ي��ة اأن 
ريهانا  فيها  ظهرت  التي  احلقيبة  �شعر 

بال�شورة حوايل 432 دولر اأمريكي.
موؤخرا  اأ�شعلت  ريهانا  اأن  ذك��ره  اجل��دي��ر 
م����واق����ع ال���ت���وا����ش���ل الج���ت���م���اع���ي خالل 
"عالمة  ب�شبب  وذل��ك  املا�شية،  ال�شاعات 
الفيديوهات  اأحد  على  اإعجاب" و�شعتها 
التي انت�شرت وتتحدث عن خطوبتها من 
حبيبها امللياردير ال�شعودي ح�شن جميل.

تخفي جثث بناتها يف اخلزانة 20 عامًا
اأن وال���دت���ه���ا خ���ب���اأت جثث  اك��ت�����ش��ف��ت ام������راأة ب��ري��ط��ان��ي��ة 
�شقيقاتها يف اخلزانة على مدى 20 عاماً، دون اأن ي�شعر 
ب��ذل��ك اأح�����د.  وو���ش��ع��ت ب��رين��ادي��ت ك���ريك ج��ث��ث ثالثة 
كي�ش  يف  الرابعة  اجلثة  وو�شعت  اخلزانة،  يف  بناتها  من 
الزمن،  �شريرها على مدى عقدين من  بجانب  قما�شي 

قبل اأن يتم العثور على هذه اجلثث.
واأجنبت بريناديت الفتيات الأرب��ع، مبا يف ذلك طفلتني 
ت��واأم، خالل فرتة من الفو�شى يف حياتها، عندما كانت 
من  العديد  واأق��ام��ت  الكحولية،  امل�شروبات  على  مدمنة 

العالقات، ح�شبما ا�شتمعت املحكمة.
الفتيات  تنجب  كانت  بريناديت  اأن  التحقيقات  واأظهرت 
يف املنزل، ومل تكن اأي منهن ت�شدر �شجيجاً عند الولدة، 
وكانت تعمد اإىل لف اجلثة بالقما�ش وو�شعها يف اخلزانة، 

بح�شب �شحيفة "مريور" الربيطانية.
لكنها  بريناديت،  على  بال�شجن  حكماً  املحكمة  واأ�شدرت 
64 ع���ام. وت��ق��ول جوان  توفيت يف وق��ت لح��ق ع��ن عمر 
يل "47 عاماً" ابنة بريناديت، اإن اكت�شاف ما حدث كان 
ن�شر كتاب يحكي  الآن على  لها، وتعمل  بالن�شبة  �شدمة 

ق�شة والدتها بعنوان "ال�شقيقات ال�شامتات".

تتحول اإىل �صلعاء.. ب�صبب حالة غريبة
فقدت امراأة بريطانية من مدينة بري�شتول، كل �شعرها 
وكمية كبرية من رمو�شها بعدما اأدمنت على انتزاع �شعرها 
اأن كانت طفلة.  كانت كلري جينا اأوري "24 عاماً"  منذ 
تريكوتيلومانيا،  تدعى  ن���ادرة  �شحية  حالة  م��ن  تعاين 
عانت  كما  ال�شعر.  لن��ت��زاع  باحلاجة  ال�شعور  يف  تت�شبب 
اأي�����ش��اً م��ن الك��ت��ئ��اب وال��ق��ل��ق، وق��ام��ت مبحاولتني  كلري 
لإنهاء حياتها. وقالت كلري معلقة على جتربتها: " بعد 
�شنوات من املعاناة متكنت اأخرياً من ال�شيطرة على رغبتي 
يف انتزاع �شعري. لقد كان اأمراً �شعباً ي�شبه الإدمان على 
تدخني ال�شجائر. كنت اأ�شعر بالراحة عندما اأقوم بانتزاع 
�شعري" وقد بداأت م�شكالت كلري العقلية، عندما كانت 
يف ال��ت��ا���ش��ع��ة م��ن ع��م��ره��ا، ع��ن��دم��ا ع��ان��ت م��ن الو�شوا�ش 
كلري  عانت  العمر،  العا�شرة من  بلغت  وعندما  القهري. 
من م�شاكل يف الدرا�شة وازدادت �شغوطها النف�شية. ويف 
عمر الثانية ع�شرة بداأت بحالقة �شعرها بالكامل وارتداء 
زمالئها  تنمر  من  عانت  اأنها  اإىل  اإ�شافة  م�شتعار،  �شعر 
اأن  وبعد  مرتني.  النتحار  ملحاولة  دفعها  ما  املدر�شة  يف 
قررت  ال�شعبة،  النف�شية  وحالتها  خماوفها  على  تغلبت 
اأن تخ�شع لعملية زراعة لل�شعر، وبداأت بالعمل يف  كلري 
جمال املكياج، بالإ�شافة اإىل عملها يف ال�شريك، وفق ما 

نقلت �شحيفة "مريور" الربيطانية. 

�صرقة �صراف اآيل بدقيقة واحدة
جلاأت ع�شابة اإيرلندية، موؤخرا، اإىل حيلة "غريبة" حتى 
املتاجر، ومتكنت من تنفيذ  اأح��د  اآل��ة �شراف من  ت�شرق 

املخطط، يف غ�شون دقائق قليلة فقط.
وبح�شب ما اأظهره مقطع فيديو، فقد اعتمدت الع�شابة 
على اآلة حفر كبرية ثم هدمت جزًءا كبري من اأحد املتاجر 

واأخذت ال�شراف الآيل الذي كان مثبتا يف جداره.
املمثلة الفرن�سية الربيطانية اإميا ماكي خالل و�س�لها للم�ساركة كع�س�ة يف جلنة التحكيم للن�سخة الثانية ملهرجاِن 

)Canneseries( يف كان، جن�ب فرن�سا )اأ ف ب(

اإغالق اآي باد ملدة 49 عام 
الإدخال كلمة مرور خطاأ

عندما  ك��ب��رية  ب�����ش��دم��ة  اأب  اأُ���ش��ي��ب 
 3 ب���اأن اب��ن��ه ال�شغري ال��ب��ال��غ  ت��ف��اج��اأ 
���ش��ن��وات اأغ��ل��ق ج��ه��ازه ال��ل��وح��ي "اآي 
باد" ملدة 26 مليون ثانية "اأي قرابة 
كلمات  اإدخ����ال����ه  ب�����ش��ب��ب  عاما"   49
مرور خطاأ لعدة مرات متتالية اأثناء 

حماولته اللعب به.
�شحافياً  يعمل  ال���ذي  الأب،  ون�����ش��ر 
الأمريكية  "نيويوركر"  جم��ل��ة  يف 
تغريدة  اأو�شنو�ش"  "اإيفان  وي��دع��ى 
هاتفه  م��ن  تويرت  على  ح�شابه  ع��رب 
م�شحوبة ب�شورة من جهازه اللوحي 
تفيد باأن "اآي باد مت تعطيله، حاول 

خالل 25.536.442 ثانية".
وا�شتقبل اإيفان اأكر من 100 رد من 
بالنتظار،  ين�شحونه  م�شتخدمني 
ت���رى حاًل،  ل���ن  امل�����ش��ك��ل��ة  اأن  وي���ب���دو 
من  الر�شمية  التعليمات  فبح�شب 
كلمة مرور  اإدخ���ال  ف��اإن  اأب���ل،  �شركة 
اإزالة  اإىل  ت��وؤدي  ع��دة م��رات متتالية 
املحتوى والبيانات على اجلهاز �شواء 
"اآي فون" اأو اجلهاز  الذكي  الهاتف 
اللوحي "اآي باد". ومل ت�شر ال�شركة 
ولكن  الإدخ����������ال،  م������رات  ع�����دد  اإىل 
بح�شب ما ورد يف �شحيفة دايلي ميل 
اإدخال  م��رات   10 يبدو  الربيطانية، 

خاطئة توؤدي اإىل هذه امل�شكلة.
اإيفان  اأم������ام  ال���وح���ي���د  احل����ل  وي���ع���د 
وغ�����ريه مم���ن ي���واج���ه���ون م��ث��ل هذه 
قام  امل�شتخدم  كان  "اإذا  هي  امل�شكلة، 
م�شبقة  اح��ت��ي��اط��ي��ة  ن�����ش��خ��ة  ب��ع��م��ل 
على  امل��وج��ودة  والبيانات  للمحتوى 
عن  ا����ش���رتداده���ا،  فيمكن  اجلهاز"، 
بالكمبيوتر  اجل��ه��از  تو�شيل  طريق 
ت��ي��ون��ز، ويف ح���ال عدم  اآي  ب��وا���ش��ط��ة 
ال��ق��ي��ام ب���ذل���ك، ف���ال ت��وج��د طريقة 

اأخرى ل�شرتداد املعلومات.

عادات خطاأ تدمر اأ�صنانك.. تخل�ش منها
ليتحملوا  اأ�شنانهم،  تدمر  اأخ��ط��اء  يف  ك��ث��ريون  يقع 
لح��ق��ا نفقات زي����ارات م��ت��ك��ررة لطبيب الأ���ش��ن��ان يف 
بها  ت�شببوا  التي  الأ���ش��رار  لإ���ش��الح  منهم  حماولة 

لأنف�شهم.
خمتلفة  ط��رق  ات��ب��اع  على  ك��ث��ريون  يحر�ش  وبينما 
اآخرين  ف���اإن  �شحية،  اأ�شنانا  لهم  ت�شمن  ون�شائح 
اتباعهم  ج��راء  م��ن  ج�شيمة  ب��اأ���ش��رار  لها  يت�شببون 
ميل"  "ديلي  �شحيفة  نقلت  ما  ح�شب  خطاأ  لعادات 
الربيطانية عن موقع "بيوتي هيفن" الطبي الذي 

ك�شف عن تلك العادات واملمار�شات:
طحن الأ�شنان وت�شنج الفك

يف بع�ش الأحيان، ي�شحو املرء وهو ي�شعر بال�شداع 
م��ع اأمل ح��اد يف ال��ف��ك، ف��امل��وؤك��د اأن���ه ك��ان ي�شر على 

اأ�شنانه اأثناء النوم.
وي�شبب �شرير الأ�شنان، عدا عن الأمل، �شحذا وتاآكال 

لها، وقد يعمل على تغيري �شكل الفك.

ولتاليف هذه امل�شكلة، رمبا ي�شاعد طبيب الأ�شنان يف 
ذلك عن طريق منح املري�ش واقيا لالأ�شنان.

الأغذية املحالة توؤثر على �شحة الأ�شنان
واحدا  يعد  فال�شكر  ك��ث��ريون،  يعرفها  حقيقة  ه��ذه 
اأو  اأطعمة  اأي  اأع��داء الأ�شنان، وعند تناول  اأكرب  من 
اأغذية حتتوي على ال�شكر، فاأف�شل طريقة للحد من 

�شررها هي غ�شل الفم باملاء.
التمارين الريا�شية ت�شر بالأ�شنان

اأمر  الريا�شية  فالتمارين  هنا،  تناق�ش  ثمة  طبعا، 
�شحي ويو�شي به جميع الأطباء، لكن ما ل يعرفه 
التي  التمارين  بع�ش  هناك  اأن  هو  العاديون  النا�ش 

ت�شبب ال�شرر لالأ�شنان.
اإف���راز  وال�����ش��ب��ب ه��و اأن ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ش��ي��ة تقلل 
يحتويه  الأ�شنان، مبا  ل�شحة  �شروري  وهو  اللعاب، 
املواد  وتعمل على حتييد  الأ�شنان  تغذي  من معادن 

احلم�شية يف الفم.

جينيفر لوبيز : ال اأعرف 
اأي �صيء عن زفايف

اأدلت  التي  بت�شريحاتها  اجلمهور  لوبيز   العاملية  جينيفر  املغنية  ف��اج��اأت 
األيك�ش  ال�شهري  البي�شبول  لع��ب  خطيبها  من  زفافها  حت�شريات  عن  بها 
حديث  وج��اء  بعد.  املو�شوع  عن  �شيئا  تعلم  ل  اأنها  ك�شفت  حيث  رودري��غ��ز، 
حمطة  عرب  ُيبّث  ال��ذي   "Cubby & Carolina" لوبيز هذا لربنامج 
اأمتمنا  فقد  بعد،  �شيء  لأّي  نخّطط  "مل  قالت:  حيث  "KTU" الإذاعية 
ا،  خطبتنا للتّو كما تعلم. وقد بداأنا العمل بعدها مبا�شرة، وكما تعلم اأي�شً
نحن نعمل بقية العام. لذا، ل اأعلم ما الذي �شيحدث؟. ومل نحّدد ما اإْن كنا 

�شن�شغط مواعيدنا يف توقيت ما! اأم �شننتظر، حقيقة ل اأعلم بعد".


