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حممد بن زايد: قلوبنا مع ال�شعب الفلبيني 
ال�شديق يف مواجهة خطر بركان »تال«

•• اأبوظبي-الفجر:

قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�شموه  ح�شاب  على  تغريدة  يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
يف  �ل�شديق  �لفلبيني  �ل�شعب  م��ع  قلوبنا  )ت��وي��ر(:   يف  �ل�شخ�شي 
�لأوقات  �أن متر هذه  مو�جهة خطر بركان تال...وندعو �هلل تعاىل 
�ل�شعبة باأقل �خل�شائر �ملمكنة .. دولة �لإمار�ت تقف مت�شامنة مع 
�أوجه  ك��ل  لتقدمي  ��شتعد�د  على  وه��ي   .. و�شعبها  �لفلبني  حكومة 

�لدعم و�مل�شاعدة يف هذه �لظروف.

•• برلني-وكاالت:

ك�����ش��ف م��ر����ش��ل �ل��ع��رب��ي��ة �حلدث 
م���������ش����اء �لأح������������د، ع�����ن �لإع��������ان 
�خل���ت���ام���ي مل���وؤمت���ر ب���رل���ني، �ل���ذي 
ي��ن��اق�����ش �لأزم�������ة �ل��ل��ي��ب��ي��ة، حيث 
يف  �لتدخل  بعدم  �مل�شاركون  تعهد 

�ل�شوؤون �لد�خلية �لليبية.
�لتي جتري برعاية  �لقمة  وب��د�أت 
زعماء  وم�����ش��ارك��ة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�لليبي  بالنز�ع  معنية  دول��ة   11
عدة،  دولية  منظمات  �إىل  �إ�شافة 
مع  غ،  ت   14،00 �ل�شاعة  قبيل 
�إ�شد�ر �إعان م�شرك يطلب وقفاً 
و�حر�ماً  �خل��ارج��ي��ة  للتدخات 
حلظر ت�شليم �لأ�شلحة �إىل ليبيا. 
فيديو  مقطع  �نت�شار  بعد  وذل���ك 
ب�شكل و��شع، �ل�شبت، يظهر حلظة 
�ل�شوريني  �مل��ق��ات��ل��ني  م��ئ��ات  ن��ق��ل 
�مل���و�ل���ني ل��رك��ي��ا م��ن ���ش��وري��ا �إىل 

ليبيا، 
�ملر��شل  �أو���ش��ح  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف 
م�شودة  �أن  �لأح���د،  �شابق  وق��ت  يف 
�ل���ب���ي���ان �خل���ت���ام���ي ���ش��ت��ت�����ش��م��ن 4 

نقاط �أ�شا�شية، �أل وهي: 
�لأ�شلحة،  ت���وري���د  ح��ظ��ر  �ح�����ر�م 
ت��ع��زي��ز وق���ف �ط����اق �ل��ن��ار �لذي 
�ل�شهر  م���ن   12 يف  ع��ل��ي��ه  �ت���ف���ق 

يف  ن�شر  مقال  يف  �ل�شبت،  �أوروب����ا، 
جملة بوليتيكو، �إما بحماية ودعم 
حكومة فايز �ل�شر�ج و�إما �لإرهاب. 
كما خري �أردوغ��ان �أوروب��ا �إما دعم 
ما تقوم به باده يف ليبيا بتقدمي 
�و  �ل�شر�ج  حلكومة  ع�شكري  دع��م 
و��شتقبال  �لإره���اب���ي���ني  م��و�ج��ه��ة 

�آلف �ملهاجرين.
م������ن ج����ان����ب����ه ط�����ال�����ب �ل���رئ���ي�������ش 
�ل���ف���رن�������ش���ي �إمي����ان����وي����ل م���اك���رون 
�ل�شوريني  �ملقاتلني  وج��ود  باإنهاء 
�لليبية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  و�لأج���ان���ب 
ط���ر�ب���ل�������ش ع���ل���ى �ل�����ف�����ور. وق�����ال 
م���اك���رون �إن�����ه ي�����ش��ع��ر ب��ق��ل��ق كبري 
و�أجنبية  من و�شول قو�ت �شورية 
ويطالب  ليبيا  يف  ط��ر�ب��ل�����ش  �إىل 
ب��اإن��ه��اء ذل���ك ف����ور� و�أ����ش���اف �أم���ام 
بربلني  ليبيا  يف  �ل�����ش��ام  م��وؤمت��ر 
�لتفاو�ش  �ملتحدة  �لأمم  على  �أن 
حول �شروط �لهدنة يف ليبيا دون 
فر�ش �شروط م�شبقة من �أي من 

�لطرفني �ملتحاربني.
�أف��اد مر��شل �شكاي نيوز  �ىل ذلك 
�لليبية  �جلالية  بتنظيم  عربية، 
على  �حتجاجا  ملظاهرة،  �أملانيا  يف 
�إر�شال  �لركي، و�عتربو�  �لتدخل 
ليبيا  �إىل  ع�شكرية  ل��ق��و�ت  تركيا 

��شتعمار� تركيا.

يعقد يف جنيف قبل نهاية �ل�شهر.
وي���دع���و �ل��ب��ي��ان �خل��ت��ام��ي جميع 
�لأعمال  ع��ن  لامتناع  �لأط����ر�ف 
�إطاق  بوقف  و�لتم�شك  �لعد�ئية 
�لنار، ف�شًا عن وقف �لعتد�ء�ت 
�ل��ن��ف��ط��ي��ة، بح�شب  �مل��ن�����ش��اآت  ���ش��د 
م��ا �أف����ادت وك��ال��ة روي���رز يف وقت 

�شابق.
�أغلق  �أن  بعد  �ل��دع��وة  تلك  وت��اأت��ي 
�لنفطية  �ملر�فئ  كل  قبائل  رج��ال 

�جل��������اري يف م���و����ش���ك���و، و�ل����ع����ودة 
ورف�ش  �ل�شيا�شية  �لعملية  �إىل 
حتول  �لتي  �لأجنبية  �ل��ت��دخ��ات 
�ل�����ش��ر�ع �ل��د�خ��ل��ي يف �ل��ب��اد �إىل 

�شر�ع دويل.
�أو  �لقمة  تلك  �أن  على  ���ش��دد  كما 
�لأزمة  �إىل حل  يهدف  �مل��وؤمت��ر ل 
�ملبعوث  �أو�����ش����ح  ك���م���ا  �ل��ل��ي��ب��ي��ب��ة 
�شامة  غ�شان  ليبيا  �إىل  �لأمم���ي 
�ل�����ش��ب��ت، ب���ل مي��ه��د مل���وؤمت���ر �أممي 

ل��ي��ب��ي��ا، �ح��ت��ج��اج��اً على  ����ش���رق  يف 
ت�شليح  يف  م�����و�رده�����ا  ����ش��ت��ع��م��ال 
�لليبية  �لعا�شمة  يف  �مليلي�شيات 
حكومة  ق����ب����ل  م������ن  ط����ر�ب����ل���������ش 

�ل�شر�ج.
نتائج  ب�����ش��اأن  �ل��ت��وق��ع��ات  �أن  ي��ذك��ر 
�ل���ق���م���ة ل ت������ز�ل م���ت���و�����ش���ع���ة، ل 
�ل��ع��دي��د من  ت��ع��ن��ت  ظ��ل  �شيما يف 
�لأطر�ف، وعلى ر�أ�شها تركيا، �لتي 
�أردوغان  رئي�شها رجب طيب  هدد 

مواقــيت ال�صالة
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�لقادة �مل�شاركون يف موؤمتر برلني لبحث �لأزمة �لليبية  )رويرز(

��شتباكات متو��شلة بني �ملتظاهرين وقو�ت �لأمن يف �لعا�شمة �للبنانية   )رويرز(

طاب �جلامعات يتظاهرون �شد �حلكومة يف بغد�د  )رويرز(

الإم����������ارات ت��دي��ن 
وق��ع  ال���ذي  التفجري 
بال�شومال اأف��ج��وي  يف 

•• اأبوظبي -وام:

�أد�ن���������ت دول������ة �لإم���������ار�ت 
ب�������ش���دة �ل���ت���ف���ج���ري �ل����ذي 
�أفجوي  منطقة  يف  وق���ع 
م����ن خال  ب���ال�������ش���وم���ال 
�شيارة مفخخة، و�أدى �إىل 
�لقتلى  م��ن  ع��دد  �شقوط 

و�جلرحى �لأبرياء.
�خلارجية  وز�رة  و�أك����دت 
و�ل���ت���ع���اون �ل������دويل - يف 
دول�����ة  �أن   - ل����ه����ا  ب����ي����ان 
ت�����ع�����رب عن  �لإم����������������ار�ت 
لهذه  �ل�شديد  ��شتنكارها 
�لأع������م������ال �لإج����ر�م����ي����ة، 
ورف�����ش��ه��ا �ل��د�ئ��م جلميع 
�أ������ش�����ك�����ال �ل����ع����ن����ف �ل�����ذي 
�لأمن  زع��زع��ة  ي�شتهدف 
مع  ويتنافى  و�ل�شتقر�ر 
�لدينية  و�مل���ب���ادئ  �ل��ق��ي��م 

و�لإن�شانية.
و�أع������رب������ت �ل������������وز�رة عن 
خال�ش تعازيها ومو��شاتها 
�ل�شحايا  وذوي  لأه����ايل 
ج���������ر�ء ه��������ذه �جل����رمي����ة 
�ل������ن������ك������ر�ء ومت���ن���ي���ات���ه���ا 
جلميع  �لعاجل  بال�شفاء 

�مل�شابني.

يوم ثان من الحتجاجات العنيفة يف بريوت

احلريري يحذر: توقفوا عن هدر الوقت و�شكلوا احلكومة 
طالب اجلي�ش باأن يكون على اأهبة ال�ستعداد 

الرئي�س اليمني: احلوثيون ل يجيدون غري م�شروع املوت والدمار 
•• عدن-وكاالت:

طالب �لرئي�ش �ليمني �م�ش �لأحد �جلي�ش باأن يكون 
�ل�شبت  �لأول  �أم�ش  هجوم  بعد  �ل�شتعد�د  �أهبة  على 
مع�شكر  على  �إي����ر�ن  م��ع  �ملتحالفون  �حل��وث��ي��ون  �شنه 

تدريب للجي�ش يف مدينة ماأرب.
عملية  �أن���ه  معترب�  بالهجوم  �ليمني  �لرئي�ش  ون���دد 
�شباأ  وكالة  �أوردت  ما  بح�شب  وجبانة،  غ��ادرة  �إرهابية 

�ليمنية �لر�شمية لاأنباء.
نقلته  بيان  ه��ادي يف  رب��ه من�شور  �لرئي�ش عبد  وق��ال 
�مل�شينة  �لأف���ع���ال  �إن  )���ش��ب��اأ(  �ليمنية  �لأن���ب���اء  وك��ال��ة 
�أو  رغبتها  ع��دم  �شك  دون  توؤكد  �حلوثية  للملي�شيات 
�ملوت  م�����ش��روع  غ��ري  جتيد  ل  لأن��ه��ا  لل�شام  جنوحها 

و�لدمار ومتثل �أد�ة رخي�شة لأجندة �إير�ن يف �ملنطقة.
ومل ي��ع��ل��ن �حل��وث��ي��ون ع��ل��ى �ل��ف��ور م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��م عن 

�لهجوم.
 73 قتل  �لهجوم  �إن  لرويرز  وق��ال م�شدر�ن طبيان 
�أن  �شخ�شا و�أ�شاب ع�شر�ت بجروح. و�أ�شاف �مل�شدر�ن 
�لهجوم ��شتهدف م�شجد� باملع�شكر �أثناء جتمع �لنا�ش 

لل�شاة.
وذكر �لتلفزيون �ل�شعودي �لر�شمي �إن عدد �لقتلى بلغ 

60 قتيا.
وت��دخ��ل حت��ال��ف ت��ق��وده �ل�����ش��ع��ودي��ة يف �حل���رب يف عام 
�أخرجها  �لتي  �ل�شرعية  2015 لإعادة حكومة هادي 
�لآن يف  وت��ت��م��رك��ز  �ل��ع��ا���ش��م��ة �شنعاء  م��ن  �حل��وث��ي��ون 

مدينة عدن �جلنوبية.

•• بريوت-رويرتز:

�للبناين  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����ش  ح���ث 
�مل�������ش���ت���ق���ي���ل �����ش����ع����د �حل�����ري�����ري 
�ل�شيا�شيني يف �لباد �م�ش �لأحد 
جديدة  ح���ك���وم���ة  ت�����ش��ك��ي��ل  ع���ل���ى 
و�إي�����ج�����اد حلول  ع����اج����ل  ب�����ش��ك��ل 
بعد  وذل��ك  �لقت�شادية  ل��اأزم��ة 
�لعنيفة بني  �مل�شادمات  ليلة من 

قو�ت �لأمن و�ملحتجني.
�ل���ذي ��شتقال  وك��ت��ب �حل��ري��ري، 
ت�شرين  �أك��ت��وب��ر  يف  من�شبه  م��ن 
من  م���وج���ة  ���ش��غ��ط  حت���ت  �لأول 
هناك  توير  على  �لحتجاجات، 
طريق لتهدئة �لعا�شفة �ل�شعبية. 
و�شكلو�  �لوقت  ه��در  عن  توقفو� 
�حلكومة و�فتحو� �لباب للحلول 

�ل�شيا�شية و�لقت�شادية.
و�لقوى  �جل��ي�����ش  ب��ق��اء  و�أ����ش���اف 
و�مل��ت��ظ��اه��ري��ن يف حالة  �لأم��ن��ي��ة 
�مل�شكلة  يف  دور�ن  م���و�ج���ه���ة... 

ولي�ش حا.
جاء هذ� يف �لوثت �لذي �أظهرت 
مبا�شرة  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  م�����ش��اه��د 
�للبنانية  �لأم�������ن  ق������و�ت  ق���ي���ام 
با�شتخد�م مد�فع �ملياه �م�ش �شد 
متظاهرين كانو� ير�شقونها بكل 

�ملتظاهرون  ر�شق  فيما  �ملطاطي 
وكالة  م�����ش��ور  وف����ق  �حل����ج����ارة، 

فر�ن�ش بر�ش.
وكالة  جمعتها  ح�شيلة  و�أف����ادت 
�أرقام  �إىل  ��شتناد�  بر�ش  فر�ن�ش 
�للبناين  �لأح�����م�����ر  ل��ل�����ش��ل��ي��ب 
377 �شخ�شا  �أن  و�لدفاع �ملدين 
�أو  �مل����ك����ان  م��ع��اجل��ت��ه��م يف  مت����ت 
�أعقاب  يف  �مل�شت�شفيات  �إىل  نقلو� 
����ش���د�م���ات يف حم���ي���ط �ل���ربمل���ان 

و�شاحة �ل�شهد�ء.
للدفاع  �لعامة  �ملديرية  و�علنت 
�ملدين �للبناين �أن عنا�شر �لدفاع 
�لولية  �ل�شعافات  �ملدين قدمو� 
جريحاً   114 �إىل  �ل�����ازم�����ة 
تعر�شو� لإ�شابات طفيفة و�شيق 
يف �لتنف�ش �إثر ما �شهدته منطقة 
و����ش���ط ب�����ريوت ب��ي��ن��م��ا ن��ق��ل 43 
�ملنطقة  م�شت�شفيات  �ىل  جريحاً 

لتلقي �لعاج �لازم.
و�علن �ل�شليب �لأحمر �للبناين 
�أنه نقل �أكرث من ثمانني �شخ�شا 
معاجلة  ومت��ت  م�شت�شفيات  �إىل 
ح�شبما  �ملكان،  يف  �آخرين   140
�ملنظمة،  ب����ا�����ش����م  ن����اط����ق  ذك�������ر 
ه���م من  �أن �جل���رح���ى  م��و���ش��ح��ا 

�ملتظاهرين ومن قو�ت �لأمن.

عليه قرب مبنى  �أيديهم  تقع  ما 
�لربملان بو�شط بريوت.

وك����ان����ت ت���ل���ك ث������اين ل���ي���ل���ة على 
�لتو�يل من �لحتجاجات �لعنيفة 

يف قلب �لعا�شمة �للبنانية.
وقد جرح فيه نحو 400 �شخ�ش 
م��و�ج��ه��ات م�شاء  �ث���ر  ل��ب��ن��ان  يف 
وقو�ت  متظاهرين  ب��ني  �ل�شبت 
�لأم����ن يف ب����ريوت، يف �أع��ن��ف يوم 
�لحتجاجية  �حل��رك��ة  ب���دء  م��ن��ذ 

�أزمة  ي�شهد  �ل���ذي  �لبلد  ه��ذ�  يف 
�إجتماعية و�إقت�شادية و�شيا�شية.

�شبكات  ع��ل��ى  �مل��ح��ت��ج��ون  و�أط���ل���ق 
�ل���ت���و�����ش���ل �لج���ت���م���اع���ي دع����و�ت 
بالقرب  �لأح��د  للتظاهر  جديدة 
جرت  حيث  �لنيابي  �ملجل�ش  من 
و�شط  يف  �ل�������ش���ب���ت  ������ش�����د�م�����ات 
و�لقريب  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
�ملناه�شة  �لتظاهر�ت  مركز  من 
 17 يف  �نطلقت  و�ل��ت��ي  لل�شلطة 

ت�شرين �لأول �كتوبر.
و�ندلعت �ملو�جهات بني �ملحتجني 
�ل�شغب  مكافحة  �شرطة  و�ف���ر�د 
يف م��رك��ز ب���ريوت �ل��ر�ق��ي، و�شط 
للدموع  �مل�شيلة  �ل��غ��از�ت  �نبعاث 
�ل����ت����ي �ط���ل���ق���ت���ه���ا ق�������و�ت �لأم������ن 
و�شافر�ت  �ملتظاهرين  لتفريق 

�شيار�ت �لإ�شعاف.
ك��م��ا ����ش��ت��خ��دم��ت ق�����و�ت �لأم����ن 
خ����ر�ط����ي����م �مل�����ي�����اه و�ل���ر����ش���ا����ش 

تطبق على جميع معلمي املدار�ش احلكومية
اعتماد خطة جمتمعات التعلم يف الف�شل الدرا�شي الثاين

 •• دبي - حم�شن را�شد
ك�شفت وز�رة �لربية و�لتعليم عن �عتمادها خطة جمتمعات �لتعلم �ملقرر تطبيقها 

خال �لف�شل �لدر��شي �لثاين بجميع �ملد�ر�ش �حلكومية على م�شتوى �لدولة.
�ملعلمني  �إىل �شقل مهار�ت  �لتعلم تهدف  �أن خطة جمتمعات  �لفجر  ل�  و�أو�شحت 
�مل�شتجد�ت �لربوية على  �أحدث  وتعزيز قدر�تهم �لربوية، بهدف متكينهم من 
م�شتمرة  فئاتهم  مبختلف  �ملعلمني  تدريب  عمليات  ب��اأن  و�أف��ادت  �لعامل.  م�شتوى 
�لتدريب  و�ملتمثل يف  �ملعتمد،  �لتدريب  �أن��و�ع من   4 �ملقبل، وفق  21 مار�ش  حتى 

�لألكروين، �لتدريب �ملبا�شر، �لتطبيق يف مكان �لعمل، �لقر�ءة �لذ�تية.
و�ألزمت �لوز�رة كافة معلمي �ملد�ر�ش �حلكومية بت�شليم ملفات �إجناز فردية نهاية 
�لف�شل �لدر��شي �لثاين، موؤكد حر�شها على تعزيز مهار�ت جميع �ملعلمني مبختلف 
كافة  على  للتنبيه  �ملد�ر�ش  �إد�ر�ت  ودعت  �لعاملية.  �مل�شتجد�ت  �أح��دث  وفق  فئاتهم 
�ملعلمني لاإلتز�م بجد�ول جمتمعات �لتعلم �ملهني خال �لف�شل �لدر��شي �لثاين، 

م�شددة على عدم �لتخلف عن ح�شور �لور�ش �لتدريبية.     )�لتفا�شيل �ش3(

حذرت اأنقرة من عمليات التنقيب يف املتو�سط 

اأوروبا تهدد بفر�س عقوبات واأردوغان يلوح بورقة املهاجرين!
•• بروك�شل-اأ ف ب:

ح���ذر �لحت����اد �لأوروب������ي ت��رك��ي��ا م��ن �أي ع��م��ل��ي��ات غري 
�ملتو�شط  ���ش��رق  يف  �مل��ح��روق��ات  ع��ن  للتنقيب  م�شروعة 
خ�شو�شا يف �ملياه �لقرب�شية، قبيل بدء �ملوؤمتر �لدويل 

يف برلني لإحال �ل�شام يف ليبيا.
�لأوروبي  �لحت��اد  خارجية  وزير  با�شم  �ملتحدث  و�أعلن 
�أع�شاء  كافة  على  �ل�شبت  ن�شر  بيان  يف  بوريل  جوزيب 
�مل��ج��ت��م��ع �ل������دويل �لم���ت���ن���اع ع���ن �أي ع��م��ل ق���د مي�ش 
تركيا  نية  و�أ���ش��اف:  �لقليميني.  و�لأم���ن  بال�شتقر�ر 

كل  �ملحروقات يف  للتنقيب عن  �أن�شطة جديدة  �إط��اق 
�ملنطقة تذهب لاأ�شف بالجتاه �ملعاك�ش.

و�أعلن �لحتاد �لأوروب��ي �نه �شيفر�ش عقوبات حمددة 
�أن�شطة  ع��ن  �مل�����ش��وؤول��ة  �ل��ك��ي��ان��ات  �أو  �لأ���ش��خ��ا���ش  ع��ل��ى 
�لتنقيب عن �ملحروقات غري �ملرخ�شة يف �شرق �ملتو�شط 

�أو �ل�شالعني يف مثل هذه �لأن�شطة.
ورف�����ش �ل��رئ��ي�����ش �ل��رك��ي �ردوغ�����ان �ل���ذي ي�����ش��ارك يف 
م��وؤمت��ر ب��رل��ني �إن����ذ�ر�ت �لحت���اد �لأوروب�����ي. وذك���ر باأن 
من  معظمهم  لج���ىء  م��اي��ني  �أرب��ع��ة  ت�شتقبل  ت��رك��ي��ا 

�ل�شوريني و�أنها قادرة على فتح �أبو�ب �أوروبا �أمامهم.

ت�شاعد الحتجاجات املناه�شة للحكومة يف العراق 
•• بغداد-اأ ف ب:

ت�شاعدت �لحتجاجات �لأحد يف بغد�د ومدن جنوب �لعر�ق حيث قطع 
لل�شغط  م�شتعلة  �شيار�ت  ب��اإط��ار�ت  بينها  وج�شور�  طرقا  متظاهرون 
بينها  �شيا�شية  باإ�شاحات  �لقيام  �أج��ل  م��ن  و�ل��ربمل��ان  �حلكومة  على 
ت�شمية رئي�ش وزر�ء جديد و�إجر�ء �نتخابات مبكرة لتغيري �لطبقة �لتي 

ت�شيطر على مقدر�ت �لباد.
ففي بغد�د، �حت�شد مئات يف �شاحة �لطري�ن و�شاحة �لتحرير �لرمزية 
�للتني تقعان يف قلب بغد�د، بعدما غاب عنها غالبية �ملتظاهرين خال 
�لأيام �ملا�شية. وقد �أحرقو� �إطار�ت �شيار�ت وقطعو� طرقا رئي�شية بينها 

�شارع حممد �لقا�شم )�شرق بغد�د( وعند ج�شر �ل�شنك )و�شط بغد�د(.
تو�شع  للحد من  للدموع  �مل�شيل  �لغاز  قنابل  �لأم��ن  ق��و�ت  و��شتخدمت 
ع�شرة  غ�شابة  �إىل  �أدى  م��ا  ب��احل��ج��ارة  م��ت��ظ��اه��رون  ورد  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت. 

�أ�شخا�ش بينهم عدد من عنا�شر �لأمن �أحدهم �شابط بجروح.

الربملان الأردين يقر م�شروع قانون 
اإ�شرائيل  من  الغاز  ا�شترياد  حلظر 

•• عمان-رويرتز: 

�لأحد  �م�ش  �لأردين  �ل��ربمل��ان  �أق��ر 
م�شروع قانون حلظر و�رد�ت �لغاز 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ب��ع��د �أي����ام م��ن بدئها 
 2016 �أب�����رم يف  �ت���ف���اق  مب��وج��ب 
ويقدر مبليار�ت �لدولر�ت ويو�جه 

معار�شة �شعبية و��شعة.
�لأردين،  �لربملان  ن��و�ب  كل  وو�ف��ق 
على  ب���الإج���م���اع   ،130 وع���دده���م 
�شيحال  �ل����ذي  �ل���ق���ان���ون  م�����ش��روع 
�لآن ملجل�ش �لوزر�ء �لذي �شيحوله 
هناك  لكن  عليه  وق��ع  �إذ�  ل��ق��ان��ون 
�لقانونية  �ل��ع��ق��ب��ات  م���ن  �ل��ع��دي��د 

�لتي قد حتول دون ذلك.
وق����ال����ت �حل���ك���وم���ة م����ن ق���ب���ل �إن 
�لت��ف��اق �أب����رم ب��ني ���ش��رك��ات ولي�ش 
لي�ش  فهو  وب��ال��ت��ايل  حكومات  ب��ني 

ق�شية �شيا�شية.
و�أب������رم �ت���ف���اق �إم������د�د �ل���غ���از �لذي 
مليار�ت  ع�����ش��رة  ن��ح��و  قيمته  تبلغ 
دولر بني �شركة �لكهرباء �لوطنية 
�لأردن���ي���ة )ن��ي��ب��ك��و( و���ش��رك��ة نوبل 
�إنرجي، وهي كون�شرتيوم �أمريكي-
توليد  حمطات  لتزويد  �إ�شر�ئيلي، 

�لكهرباء يف �لأردن بالغاز.

يت�سّدرها الحتاد العام التون�سي لل�سغل
اأحزاب وجمعيات ترف�س العدوان الع�شكري الرتكي على ليبيا

•• الفجر -تون�س

و�ل�شيا�شي يف تون�ش  �مل��دين  �ملجتمع  ت جمموعة كبرية من مكونات  ع��ربرّ
عن رف�شها �لقاطع للعدو�ن �لع�شكري �لركي على ليبيا.

و�أكدت يف بيان �أ�شدرته، �أن حل �لأزمة �لليبية يتم باأيدي �لليبيني بعيد� 
عن �لتدخات �لأجنبية. نحن مكونات �ملجتمع �ملدين و�ل�شيا�شي �لوطني 
تد�ول  وبعد  لل�شغل،  �لتون�شي  �لعام  �لحت��اد  مبقر  �ملجتمعني  تون�ش  يف 
�لنظر يف �لو�شع �ملتفجر يف ليبيا و�نعكا�شاته �خلطرية على �لمن �لقومي 
و�لتدمريي  �لإرهابي  �لعدو�ن  تون�ش ومن ذلك حماولة نقل م�شروع  يف 
�لتدخل  عرب  �لعربي  �ملغرب  �ىل  �لعربي  و�مل�شرق  �شورية  يف  �شقط  �ل��ذي 

�ل�شافر يف ليبيا  .                                          )�لتفا�شيل �ش15(



االثنني   20   يناير   2020  م  -   العـدد  12836  
Monday   20   January   2020  -  Issue No   12836

02

اأخبـار الإمـارات
تعاونية الحتاد تدعم حملة التوعية بالعنف �شد املراأة

•• دبي-وام:

دبي  موؤ�ش�شة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رت��ي   ، �لحت���اد  تعاونية  وق��ع��ت 
لرعاية �لن�شاء و�لأطفال، تق�شي �لأوىل برعاية ذهبية حلملة 
�ليوم �لعاملي للحد من �لعنف �شد �ملر�أة ورفع م�شتوى �لوعي 
�لبيوت �خل�شر�ء يف  لتو�شعة م�شروع  و�لثانية  �لق�شية،  بهذه 
مل�شاعدة  م�شتد�م  دخ��ل  م�شدر  توفري  يف  للم�شاهمة  �ملوؤ�ش�شة 

هذه �لفئات �لتي ترعاها �ملوؤ�ش�شة.
و�لأطفال  �لن�شاء  ل��رع��اي��ة  دب��ي  موؤ�ش�شة  ع��ن  �لتفاقية  وق��ع 
�شعادة ع����ف����ر�ء �لب��ش��ط�ي �ملدير �لعام للموؤ�ش�شة، وعن تعاونية 
�لحتاد �لدكتور �شهيل �لب�شتكي مدير �إد�رة �ل�شعادة و�لت�شويق 
بالإنابة عن �لرئي�ش �لتنفيذي، وذلك يف  �حتاد مول  بح�شور 

عدد من موظفي �جلانبني.
ومن جهتها توجهت �شعادة عفر�ء �لب�شطي بال�شكر �إىل تعاونية 
يف  �لإتفاقينت  لهاتني  �لكبرية  �لأهمية  على  موؤكدًة  �لحت��اد، 
خدمات  لتقدمي  للموؤ�ش�شة  �مل�شتد�مة  �لدخل  م�شادر  تعزيز 
�ل��رع��اي��ة و�لإي������و�ء �مل��ج��ان��ي��ة �ل��ت��ي ت��وف��ره��ا ل�����ش��ح��اي��ا �لعنف 
و�لإجتار بالب�شر من خمتلف �جلن�شيات، وكذلك يف دعم جهود 
�حلد من �لعنف �شد �لن�شاء من خال دعم �حلملة �لتوعوية 
تعاونية  �أن  �إىل  �لب�شطي  و�أ���ش��ارت  �مل��ج��ال.  ه��ذ�  يف  للموؤ�ش�شة 
�لن�شاء  لرعاية  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  دعمها  خ��ال  من  تقدم  �لإحت���اد 
و�ل�شر�كة  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  جم��ال  يف  يحتذى  من��وذج��اً  و�لأط���ف���ال 
�ملجتمعية، �إنطاقاً من قيم وعاد�ت جمتمع �لإمار�ت ومتا�شياً 
مع روؤية �لقيادة �لر�شيدة باأهمية �لتعاون بني خمتلف �جلهات 

ي�شهد هذ�  �أن  يف  �أملها  و�ل��ري��ادة، معربة عن  �لتميز  لتحقيق 
�لتعاون �ملزيد من �لنمو و�لزخم يف �مل�شتقبل.

حتر�ش  �لتعاونية  �لب�شتكي  �شهيل  �لدكتور  ق��ال  جهته  وم��ن 
�ملبتكرة لت�شهم يف بناء جمتمع  على دعم �حلمات و�ملبادر�ت 
و�ع ذي �أ�ش�ش م�شتد�مة ومتينة، م�شري�ً �إىل �أن �لتعاونية ت�شعى 
مع �شركائها �ل�شر�تيجيني حتقيق �لعي�ش �لكرمي و�لرفاهية 
ذ�ت  �لجتماعية  �خل��دم��ات  ت��وف��ري  و���ش��م��ان  �ملجتمع  لأف����ر�د 
�جلودة �لعالية ت�شهم يف بناء �أ�شرة و�عية مثقفة ت�شودها �لود 

و�ملحبة  .
�لجتماعية  �لتنمية  �لحتاد يف عملية  تعاونية  تلتزم  و�أ�شاف 
باملجتمع عن طريق �مل�شاركة �ملجتمعية ومد يد �لعون لأفر�د 

�ملجتمع بطريقة مبتكرة م�شتد�مة  .

طرق دبي تطلق خدمات جديدة وحت�شينات على تطبيقاتها الذكية
•• دبي-وام:

بهدف  �لذكية  تطبيقاتها  على  و�لتح�شينات  �خلدمات  من  ع��دد�ً  و�ملو��شات  �لطرق  هيئة  �أطلقت 
ودون  �لطرق  باأب�شط  �خلدمات  �أف�شل  وتقدمي  �لإج���ر�ء�ت  تب�شيط  عرب  �ملتعاملني  جتربة  تطوير 

�حلاجة �إىل زيارة مر�كز �إ�شعاد �ملتعاملني لتوفري �لوقت و�جلهد.
وبلغ �إجمايل عدد �ملعامات �ملنجزة من خال �لتطبيقات �لذكية 485 �ألفاً و429 معاملة يف �لعام 
2019. و�أو�شحت �لهيئة �أن تطوير وحت�شني جتربة �ملتعاملني على �لتطبيقات �لذكية يف �لفر�ت 
 89.3% ال يف حتقيق �إجناز كبري وهو فوز �لهيئة باملركز �لثاين مبعدل  �لأخرية �شاهم ب�شكل فعرّ

�شمن موؤ�شر�ت نتائج �شعادة �ملتعاملني �لذي نفذه �ملجل�ش �لتنفيذي على م�شتوى حكومة دبي.
و�أ���ش��اف��ت �إن �ل��ه��دف م��ن ت��وف��ري �خل��دم��ات �لإل��ك��رون��ي��ة و�ل��ذك��ي��ة ع��رب �مل��وق��ع �لإل��ك��روين للهيئة 
وتطبيقاتها �لذكية هو تب�شيط �إجناز �خلدمات و�ملعامات خال هذه �لقنو�ت �لرقمية وجعلها يف 

متناول �ليد دون �حلاجة �إىل �لت�شال مبر�كز �إ�شعاد �ملتعاملني �أو مر�جعتها .

اأم القيوين ت�شت�شيف ح�شن الحتاد 7 فرباير املقبل

انطالق امللتقى الدويل الرابع لال�شتمطار يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

�لقيوين  �أم  �إم��������ارة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
�لحتاد  ح�شن  �لع�شكري  �لعر�ش 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  تنظمه  �ل���ذي   7
خ�����ال ����ش���ه���ر ف����رب�ي����ر �مل���ق���ب���ل يف 
منطقة �لكورني�ش برعاية �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعا 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����ش �لأع���ل���ى ح��اك��م �أم 

�لقيوين .
مع  �لكبري  �حل���دث  ه��ذ�  وين�شجم 
�إظهار  يف  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
�لقو�ت  �ل��ذي تقوم به  �ملهم  �ل��دور 
�أمن  �ل��ب��ا���ش��ل��ة يف ح��ف��ظ  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�ل��وط��ن و�مل��و�ط��ن وك��ل مقيم على 
و�شلت  و�ل����ت����ي  �لإم����������ار�ت  �أر��������ش 
ب���دع���م ق��ي��ادت��ه��ا �ل���ر����ش���ي���دة وع���زم 
درج��ة عالية  �إىل  رجالها وولئ��ه��م 
وتتقا�شم  و�لح��ر�ف  �لكفاءة  من 
���ش��رف �ل���دف���اع ع��ن �لإخ�����وة وتقف 
�لوقت  ويف  حمنته  يف  �ل�شقيق  مع 
ذ�ته حتمل �لأمل �إىل بقاع �لأر�ش 
للمحتاج  وع��ون��ا  ل��ل�����ش��دي��ق  جن���دة 

�لوحد�ت.
�لإ�شتعد�د  ع����ام  يف  �إن���ن���ا   : وق�����ال 
�لقائد  جهود  ن�شتذكر  للخم�شني 
�ل�شيخ ز�يد بن  �ملغفور له  �ملوؤ�ش�ش 
ثر�ه"  �هلل  نهيان طيب  �آل  �شلطان 
يف تطوير قو�تنا �مل�شلحة وتقدمها 
و�لرتقاء بها وما و�شولها �إىل هذه 
�مل��رح��ل��ة �مل��ت��ط��ورة ع��دة وع��ت��اد�ً �إل 
جت�شيد لتلك �لنظرة �لثاقبة ودعم 
ومتابعة قيادتنا �لر�شيدة لتحقيق 

�ملزيد من �لتقدم و�لزدهار".
 7 �لحت�������اد  ح�����ش��ن  �أن  و�أو������ش�����ح 
�لقو�ت  من  رئي�شة  وح��د�ت  تنفذه 
�لربية و�لبحرية و�جلوية وحر�ش 
�لع�شكرية  �لقوة  لإظهار  �لرئا�شة 
�لقيام  على  �ل��ق��درة  ذ�ت  �ل�شاربة 
�ل�����ش��ري��ع مبرونة  �ل��ت��دخ��ل  مب��ه��ام 
�لقدرة على  عالية وكذلك  وكفاءة 
�لعمليات  م��ن  و����ش��ع  ن��ط��اق  تنفيذ 
�لوطن  ع���ن  ل���ل���دف���اع  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�لوثيق مع  بالتعاون  �أمنه  وحماية 

�لأجهزة �لأمنية �لأخرى.
�إىل  �ملنظمة  �للجنة  رئي�ش  و�أ���ش��ار 

عن �حلق و�لعدل .
و�أك��د �شموه على دعم هذ� �حلدث 
�ل���ع�������ش���ك���ري ح�������ش���ن �لحت���������اد 7 
للدور  ت��ث��م��ي��ن��اً  ف��ع��ال��ي��ات��ه  و�إجن�����اح 
�ل�شر�تيجي �لذي تقوم به �لقو�ت 
�مل�شلحة يف تعزيز �لأمن و�ل�شتقر�ر 
يف دولة �لإمار�ت و�ملنطقة ون�شرة 
�ل��ع��رب��ي��ة. ووج����ه �شموه  �ل��ق�����ش��اي��ا 
ك��اف��ة بو�شع  �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة 
جميع �لإمكانيات �ملتاحة يف �لإمارة 
مبا  �ملنظمة  �للجنة  ت�شرف  حتت 
لهذ�  م��ت��م��ي��زة  ����ش��ت�����ش��اف��ة  ي�شمن 
 .. �لهامة  مكانته  ويعك�ش  �حل��دث 
م�شري� �إىل �أن ��شت�شافة مثل هذه 
�لأحد�ث تعترب و�جبا وطنيا يجب 
ع��ل��ى �جل��م��ي��ع دع��م��ه وت���وف���ري كل 
�لإمكانيات و�أنه على ثقة كبرية يف 
�إجناح  على  �مل�شاركة  قدرة �جلهات 
�لتعاون  م���ن خ���ال  �حل����دث  ه���ذ� 
�للجنة  وب����ني  ب��ي��ن��ه��ا  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�لدعم  �أن�������و�ع  وت���ق���دمي  �مل��ن��ظ��م��ة 
و�أن  �أهد�فها  �ل��ازم كافة لتحقيق 
دعم مثل هذه �لعرو�ش و�جب على 

فكانت عنو�ن عزة �لوطن ملا و�شلت 
�إل��ي��ه م��ن ق���وة و�ق���ت���د�ر وجاهزية 
�ملهام  تنفيذ  ع��ل��ى  وق����درة  وك��ف��اءة 

و�لو�جبات.
وي���ه���دف �ل��ع��ر���ش �ل��ع�����ش��ك��ري �إىل 
�إظ��ه��ار �ل��ق��در�ت �مل��ت��ط��ورة لقو�تنا 
�مل�شلحة وما يتمتع به �أفر�دها من 
ومهار�ت  وت��ف��ان  و�إق�����د�م  �شجاعة 
وخرب�ت ميد�نية بالإ�شافة �إىل ما 
متتلكه من معد�ت وتقنيات حديثة 
للوطن  و�قية  درع��ا  منها  جعل  ما 
�لتنمية  وت��ع��زز  مكت�شباته  حتمي 
م�شريته  وت���������ش����ون  �مل�������ش���ت���د�م���ة 
�لتحديات  مو�جهة  يف  �لحت��ادي��ة 
و�لتهديد�ت �لتي تع�شف مبنطقتنا 

و�لعامل �أجمع.
ورحب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
هذ�  با�شت�شافة  �مل��ع��ا  ر����ش��د  ب��ن 
�لعر�ش �لكبري �لذي ي�شهم يف �إبر�ز 
لقو�تنا  �لعالية  �لقتالية  �لقدر�ت 
يف  منت�شبيها  و�إم��ك��ان��ي��ات  �مل�شلحة 
و�لت�شكيات  �ل���وح���د�ت  خم��ت��ل��ف 
و�لدفاع  �لطامعني  لكل  للت�شدي 

كل �أبناء هذ� �لوطن تقدير� وحمبة 
وملنت�شبيها  �مل�شلحة  للقو�ت  ووف��اء 
درعاً  بت�شحياتهم  ي�شكلون  �لذين 
حامياً ملكت�شبات �لوطن و�ملحافظة 
ويج�شدون  و����ش��ت��ق��ر�ره  �أم��ن��ه  على 
و�لتاحم  �لوطنية  روح  بتفانيهم 
�أك��د رئي�ش  و�لن��ت��م��اء. م��ن جانبه 
�لع�شكري  للعر�ش  �ملنظمة  �للجنة 
�أن "ح�شن �لحتاد 7" ي�شتمل على 
�لعديد من �لفعاليات و�ملحاور على 
�مل�شرك  �لع�شكري  �لعر�ش  ر�أ�شها 
�مل�شلحة  �لقو�ت  ت�شكيات  ملختلف 
و�لن�شجام  �لتكامل  �إب���ر�ز  ب��ه��دف 
تنفيذ  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  بينها  فيما 
�ملد�همات  مثل  ميد�نية  عمليات 
و�قعية  ���ش��ورة  تعك�ش  �لتي  �حلية 
�لقتالية  و�لإم����ك����ان����ات  ل���ل���ق���در�ت 
عمليات  تنفيذ  يف  �مل�شلحة  لقو�تنا 
�أن  �إىل  م�شري�   .. �لد�خلي  �لأم���ن 
بتو�شيع  يتميز  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ع��ر���ش 
كافة  �لقتالية  �ل��وح��د�ت  م�شاركة 
ب��ح��ج��م �أك����رب ع���رب �ل��رك��ي��ز على 
ب���ني جميع  �مل�����ش��رك��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 

•• اأبوظبي-وام: 

�نطلقت �م�ش يف �أبوظبي فعاليات 
�مللتقى �لدويل �لر�بع لا�شتمطار 
�لوطني  �مل����رك����ز  ي��ن��ظ��م��ه  �ل������ذي 
برنامج  خ�����ال  م����ن  ل����اأر�����ش����اد 
�لإمار�ت لبحوث علوم �ل�شتمطار 
فندق  يف  �أي�������ام  ث���اث���ة  وي�����ش��ت��م��ر 

جمري� �أبر�ج �لحتاد.
عاملية  م���ن�������ش���ة  �مل���ل���ت���ق���ى  وي����ع����د 
ويجمع  �شنويا  �أبوظبي  حتت�شنها 
�خلرب�ء  م��ن  نخبة  مظلته  حت��ت 
وذوي  و�ل����ع����ل����م����اء  و�ل����ب����اح����ث����ني 
من  و�لدوليني  �ملحليني  �لعاقة 
�لق�شايا  ومعاجلة  مناق�شة  �أج��ل 
�لرئي�شية �لأكرث �إحلاحا يف جمال 
�ل�شتد�مة �ملائية و�أحدث �لبحوث 

�لعلمية �ملتعلقة بال�شتمطار.
وق�����ال ���ش��ع��ادة �ل���دك���ت���ور ع��ب��د �هلل 
�لوطني  �مل���رك���ز  م���دي���ر  �مل���ن���دو����ش 
�لآ�شيوي  �لحتاد  رئي�ش  لاأر�شاد 
ت�شطلع   "  : �جل���وي���ة  ل���اأر����ش���اد 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
بف�شل �لروؤى �مل�شتقبلية لقيادتها 
معاجلة  يف  رئي�شي  بدور  �لر�شيدة 

�إي��ج��اب��ا ع��ل��ى م��ا ي�شهده  �ل��ت��اأث��ري 
�لعامل من حتديات مائية.

ذلك  �نطاقا من  " �أن��ه  و�أ�شافت 
�أجل  " متحدون من  �شعار  وحت��ت 
برناجمنا  يعمل   " �ملياه  م�شتقبل 
�لأعو�م  م��د�ر  على  ��شتطاع  �ل��ذي 
�لعاملية  مكانته  تر�شيخ  �مل��ا���ش��ي��ة 
���ش��ر�ك��ات��ه وحتفيز  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى 
�لعلمي  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �ملخت�شني 
وتبادل  �ل���ت���ع���اون  ع��ل��ى  �حل���ي���وي 
بعلوم  �لرتقاء  �شبيل  �خل��رب�ت يف 
�أبوظبي  توفر  و�ليوم  �ل�شتمطار، 
ف��ر���ش��ة ج���دي���دة ل���ش��ت��ع��ر����ش ما 
ع���ل���ى منحة  �حل���ا����ش���ل���ون  ح��ق��ق��ه 
�ل���ربن���ام���ج م����ن �إجن���������از�ت و�آخ�����ر 
�لتقنية  و�لتطبيقات  �ل��ت��ط��ور�ت 

و�لعلمية �ملرتبطة يف هذ� �ملجال.
و�لتن�شيق  �لتعاون  �أن  �إىل  ولفتت 
وبناء �لقدر�ت يعد من �أبرز ركائز 
ب��رن��ام��ج �لإم������ار�ت ل��ب��ح��وث علوم 
�ل�شتمطار، ونحن حري�شون على 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  م�شريتنا  م��و����ش��ل��ة 
تطوير علوم �ل�شتمطار و�حلفاظ 
للمياه  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �مل�������ش���ادر  ع��ل��ى 
�أكرث  م�شتقبل  بناء  يف  و�مل�شاهمة 
��شتد�مة". من جهته �أكد �لدكتور 
�ل�������ش���ارم���ي خبري  ���ش��ع��ي��د ح���م���د 
�لأر�شاد �جلوية يف �لأمانة �لعامة 
�خلليج  ل�����دول  �ل���ت���ع���اون  مل��ج��ل�����ش 
�لعربي يف ت�شريح ل� " و�م " �أهمية 
�مل��ل��ت��ق��ى �ل�����ذي ���ش��ي��ت��ط��رق خال 
�لتغري  �إىل معدلت  م�شاركته فيه 
�ملناخي مثل �حلر�رة و�لأمطار يف 

�شبه �جلزيرة �لعربية.
هناك  �أن  �إىل  �ل�����ش��ارم��ي  ول���ف���ت 
�حلر�رة  درج��ات  يف  و��شحا  تغري� 
�رتفعت  ح��ي��ث   1998 ع���ام  ب��ع��د 

�لدولية �ملتعلقة بعلوم �ل�شتمطار، 
�لنخبة  ه��ذه  �جتماع  خ��ال  فمن 
و�لدوليني  �ملحليني  �خل��رب�ء  من 
�مللتقى  ي���خ���رج  �أن  �إىل  ن��ت��ط��ل��ع 
علمية  ون��ت��ائ��ج  ب��ا���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات 
وعملية مبتكرة وناجعة قادرة على 
�مل�شاهمة يف حتقيق �أمن و��شتد�مة 
حيث  وعامليا،  حمليا  �لعذبة  �ملياه 
تعد بحوث �ل�شتمطار ر�فد� علميا 
للحد من  رئي�شيا  وم�شاهما  مهما 
�شح �ملياه يف �ملناطق �جلافة و�شبه 

�جلافة".
�ملزروعي  علياء  قالت  جهتها  م��ن 
م��دي��ر ب��رن��ام��ج �لإم�����ار�ت لبحوث 
ت�شريح  يف  �ل����ش���ت���م���ط���ار  ع����ل����وم 
 " " و�م  �أن���ب���اء �لإم�������ار�ت  ل��وك��ال��ة 
من  �ل��ر�ب��ع��ة  �لن�شخة  �إط����اق  �إن 
�لثاث  �لن�شخ  جن��اح  بعد  �مللتقى 
مكانة  تر�شيخ  بهدف  جاء  �ملا�شية 
رئي�شية  ك��وج��ه��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة 
و�لتكنولوجي  �لعلمي  �لتقدم  يف 

�ل��ق�����ش��اي��ا �لعاملية  ع���دد ك��ب��ري م��ن 
مت�ش  �لتي  تلك  ل�شيما  �ملحورية 
ح��ي��اة �ل��ب�����ش��ر ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر مبا 
م�شتد�مة  م����و�رد  ���ش��م��ان  ذل���ك  يف 

للمياه " .
و�أ����ش���اف �مل��ن��دو���ش " مت��ا���ش��ي��ا مع 
و�ل�شر�تيجيات  �ل�������روؤى  ت��ل��ك 
�لإم��������ار�ت لبحوث  ب��رن��ام��ج  ج����اء 
ع��ل��وم �ل���ش��ت��م��ط��ار، �مل���ب���ادرة �لتي 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �أطلقها 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
���ش��وؤون �لرئا�شة، يف  �ل���وزر�ء وزي��ر 
عام 2015 ويد�ر من قبل �ملركز 
�ل��وط��ن��ي ل��اأر���ش��اد ل��ي��ك��ون �شمن 
قطاع �ملياه، �أحد �لقطاعات �ل�شبعة 
�ل�شر�تيجية  ت�شتهدفها  �ل��ت��ي 

�لوطنية لابتكار يف �لدولة ".
�لن�شخة  " ياأتي تنظيم هذه  وقال 
�جل�����دي�����دة م����ن �مل���ل���ت���ق���ى �ل�����دويل 
دولة  ري����ادة  ليعك�ش  لا�شتمطار 
للنقا�شات  �مل��ت��و����ش��ل��ة  �لإم��������ار�ت 

م�شرية  �ل����ش���ت���م���ط���ار،  جم����ال  يف 
خمرجات  توظيف  �شيتم  �أن��ه  �إىل 
زيادة  من  لا�شتفادة  �مللتقى  ه��ذ� 
كانت  ���ش��و�ء  �ل�شتمطار  فعاليات 

د�خل �أو خارج �لدولة.
�مللتقى  �أن  �إىل  �مل���زروع���ي  ول��ف��ت��ت 
ي�شهد  لا�شتمطار  �لر�بع  �لدويل 
 10 �أك��رث من  �شباب من  م�شاركة 
حول  بحثية  وموؤ�ش�شات  جامعات 
�ل���ع���امل، وي��غ��ط��ي خ��م�����ش��ة حماور 
رئ��ي�����ش��ي��ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا حم����ور بناء 
�لبتكار وحمور  �ل��ق��در�ت وحم��ور 
�إ�شافة  �ل��ب��ح��ث��ي  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 
�ل�شطناعي  �ل���ذك���اء  حم���ور  �إىل 
�لأر�شاد  و�أهميته ودوره يف جمال 
�جلوية، موؤكدة �أن �لعمل و�لتعاون 
�مل�����ش��رك ب���ني ب��رن��ام��ج �لإم�����ار�ت 
ل����ب����ح����وث ع�����ل�����وم و�ل����ش���ت���م���ط���ار 
و���ش��رك��ائ��ه م���ن ح���ول �ل���ع���امل يعد 
تقنيات  لتطوير  �لأف�شل  �لو�شيلة 
�شاأنها  م����ن  وم�������ش���اري���ع  وب����ر�م����ج 

�إىل  ع��ام��ة ومفتوحة  دع���وة  ووج���ه 
�أبناء  مل�����ش��ارك��ة  �ل���ك���رمي  �جل��م��ه��ور 
�مل�����ش��ل��ح��ة م�����ش��اع��ر �لفخر  �ل���ق���و�ت 
بجي�شهم  و�لع��ت��ز�ز  �لوحدة  وروح 
�لبا�شل �ملقد�م حامي حمى �لوطن 
�شعلة  وح��ام��ل  ومكت�شباته  و�أم��ن��ه 
و�لتعاون  و�ملحبة  و�ل�شام  �لأم��ل 
�إىل �ل���ع���امل ح��ت��ى غ����د� ���ش��ي��ف��اً يف 
�خلارج ودرعاً يف �لد�خل و�شهماً يف 

قلب كل حاقد.

�إم����ارة  �ل��ك��ورن��ي�����ش يف  م��ن��ط��ق��ة  �أن 
�لعر�ش  �شتحت�شن  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم 
�جلمهور  ي��ع��ط��ي  م����ا  �ل��ع�����ش��ك��ري 
ب�شهولة  �إل��ي��ه��ا  �ل��و���ش��ول  ف��ر���ش��ة 
من خمتلف مناطق �لدولة �إ�شافة 
�لازمة  �لتحتية  �لبنية  توفر  �إىل 
�لظروف  ي��وف��ر  �أن���ه  ك��م��ا  للعر�ش 
�شيناريوهات  ل��ت��ط��ب��ي��ق  �مل���و�ت���ي���ة 
�ل���ع���ر����ش �ل���ع�������ش���ك���ري وم����ن����اور�ت 

�لقو�ت �مل�شاركة ب�شورة فعالة.

�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش  و�أ�����ش����اد 
باحل�شور  �ل��ع�����ش��ك��ري  ل��ل��ع��ر���ش 
�ل�شابقة  �لعرو�ش  يف  �جلماهريي 
و�ل�����ذي ف���اق �ل��ت��وق��ع��ات م���ا ي�شري 
�إظهار  يف  �أه���د�ف���ه  ح��ق��ق  �أن����ه  �إىل 
مدى �لتاحم بني قو�تنا �مل�شلحة 
و���ش��ع��ب �لإم������ار�ت و�مل��ق��ي��م��ني على 
�أر����ش���ه���ا م��ت��وق��ع��اً زي�����ادة يف �أع����د�د 
لاإثارة  نظر�ً  �لعام  هذ�  �جلمهور 

�لتي حققتها �لعرو�ش �ل�شابقة.

ع���ل���ى م��ن��ح��ة ب���رن���ام���ج �لإم��������ار�ت 
لبحوث علوم �ل�شتمطار.

بعنو�ن  �لثانية  �جلل�شة  وتناولت 
�ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  "تطبيقات 
�لذكية يف جمال �لأر�شاد  و�لنظم 
�لأمطار"  هطول  وتعزيز  �جلوية 
�آل������ي������ات دم�������ج ت���ق���ن���ي���ات �ل����ذك����اء 
يف  �لذكية  و�لأنظمة  �ل�شطناعي 

تطبيقات �لأر�شاد �جلوية .
خالها  �مل�������ش���ارك���ون  ن��اق�����ش  ك��م��ا 
��شتخد�م  منها  �مل��ح��اور  م��ن  ع��دد� 
عمليات  يف  طيار  ب��دون  �لطائر�ت 
�لإح�شائية  و�لتقنيات  �ل�شتمطار 
�ملنا�شبة لتلقيح  لتحديد �لظروف 
�ل�شحب وتقنيات ��شت�شعار �لطق�ش 
و��شتخد�م  �ل����ت����ايل  �جل���ي���ل  م����ن 
�لأر�شاد  �أب���ح���اث  يف  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
وعمليات  �لهيدرولوجية  �جلوية 

�لتنبوؤ و�لر�شد.
عنو�ن  حت��ت  �لثالثة  �جلل�شة  �أم���ا 
هطول  ت��ع��زي��ز  يف  "�لبتكار�ت 
�لأم�����ط�����ار: �مل��ن��ه��ج��ي��ات و�ل������روؤى 
عرو�شا  ت�شمنت  فقد  �جلديدة" 
�ملبتكرة  تقدميية تناولت �لبحوث 

�حل��������ر�رة مب���ع���دل درج������ة و�ح�����دة 
�لأمطار  هطول  معدل  و�نخف�ش 
تقريبا   "%  50 �إىل   40 " م��ن 
على  كبرية  �شغوط  �إىل  �أدى  مم��ا 
�ملو�رد �ملائية، منوها �إىل �أن برنامج 
يعد  �لإم���ار�ت���ي  �ل�شتمطار  ع��ل��وم 
و�شيقدم  �مل����رثي����ة  �ل����رب�م����ج  م����ن 
حلول عملية ملثل هذ� �لتناق�ش يف 
معدلت هطول �لأمطار م�شتقبا 
من  �لأول  �ليوم  �أعمال  و�شهدت   .
�مللتقى �لدويل لا�شتمطار �نعقاد 
�لرئي�شية  �جل���ل�������ش���ات  م����ن  ع�����دد 
كوكبة  مب�شاركة  �لنقا�ش  وحلقات 
من �خلرب�ء و�ل�شخ�شيات �ملحلية 
مهمة  مو��شيع  تناولت  و�لدولية 
يف جم�����ال �ل����ش���ت���م���ط���ار و�لأم������ن 
�لأوىل  �جلل�شة  خ��ال  ومت  �ملائي. 
و�لو�قع  "�ل�شتمطار  عنو�ن  حتت 
�ملو��شيع  �أب���رز  مناق�شة  �لعاملي" 
وتعديل  ب��ال���ش��ت��م��ط��ار  �مل��ت�����ش��ل��ة 
�ل��ط��ق�����ش و�آخ�������ر �مل�������ش���ت���ج���د�ت يف 
لعر�ش  �إ�شافة  �ل�شتمطار  جمال 
�ل���ت���ط���ور�ت �لتي  ت��ق��دمي��ي ح����ول 
�شهدتها �مل�شاريع �لت�شعة �حلا�شلة 

و�لأ�شاليب  �مل����و�د  يف  و�ل��ت��ط��ور�ت 
�مل��ط��ب��ق��ة يف جم���ال ت��ع��زي��ز هطول 

�لأمطار .
و���ش��م��ل��ت حم����اور �جل��ل�����ش��ة كذلك 
تطبيق تقنية �لنانو لتطوير مو�د 
ودر��شة  �ل�شحب  لتلقيح  ج��دي��دة 
�آث����ار �ل�����ش��ح��ن��ات �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة على 
�ل�شحب  يف  �مل��ي��اه  ق��ط��ر�ت  ت�شكيل 
لتكوين  �حل��ر�ري  �حلمل  وحتفيز 
وهطول  �ل���ش��ط��ن��اع��ي��ة  �ل�����ش��ح��ب 

�لأمطار.
�ل�����دويل  �مل��ل��ت��ق��ى  �أن  �إىل  ي�������ش���ار 
ي��ع��د �حل����دث �لأول  ل��ا���ش��ت��م��ط��ار 
�أمام  يوفر  �ل��ذي  عامليا  نوعه  م��ن 
م��ن�����ش��ة فريدة  �ل��ع��ل��م��ي  �مل��ج��ت��م��ع 
�لعلمية  �لتطور�ت  �أحدث  ملناق�شة 
و�لتكنولوجية بهدف �إيجاد حلول 
ج��دي��دة ل��اأم��ن �مل��ائ��ي م��ن خال 
�مللتقى  ت�شميم  ومت  �ل�شتمطار. 
��شتناد�  �ل�شتمطار  علوم  لتعزيز 
و�لتي  رئي�شية  رك��ائ��ز  خم�ش  �إىل 
وبناء  و�لب��ت��ك��ار،  �ل��ت��ع��اون،  ت�شمل 
�ل�شطناعي،  و�ل��ذك��اء  �ل���ق���در�ت، 

و�لأبحاث �لتطبيقية.

�شيف بن زايد ي�شتقبل وزيرة ال�شالم الأثيوبية
•• اأبوظبي-وام:

�لتقى �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء وزير �لد�خلية �م�ش مبقر �لوز�رة 
�ل�شام  وزي���رة  كامل  موفريات  معايل  م��ع  �أبوظبي  يف 
�لأثيوبية. وبحث �شموه ومعايل �لوزيرة �ل�شيفة عدد� 
�لتعاون بني  بتعزيز  �ملتعلقة  و�ملو�شوعات  �لق�شايا  من 

�لبلدين �ل�شديقني يف �ملجالت �ل�شرطية.
ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء، م��ع��ايل �ل���ل���و�ء ع���ب���د�هلل خ��ل��ي��ف��ة �ملري 
�ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�����ش��رط��ة دب����ي، و�ل���ل���و�ء �ل��دك��ت��ور �أحمد 
و�لعميد  �لد�خلية،  وز�رة  ع��ام  مفت�ش  �لري�شي،  نا�شر 
ح�شني �أحمد �حلارثي مدير عام �خلدمات �لإلكرونية 
و�لت�شالت بالوز�رة وعدد من �ل�شباط و�لوفد �ملر�فق 

ملعايل �لوزيرة �ل�شيفة.

لطيفة بنت حممد تهنئ الطفولة الإماراتية واخلليجية بيوم الطفل اخلليجي
•• دبي-وام:

بنت  �ل�شيخة لطيفة  �شمو  رفعت 
حرم  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن حمد 
�ل�����ش��رق��ي ويل عهد  ب���ن حم��م��د 
�ل�شيخة  ج��ائ��زة  ر�ع��ي��ة  �لفجرية 
ل��ط��ي��ف��ة ب��ن��ت حم��م��د لإب���د�ع���ات 
�ل���ط���ف���ول���ة ب���دب���ي �أ����ش���م���ى �آي�����ات 
للطفولة  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �ل��ت��ه��اين 
مبنا�شبة  و�خلليجية  �لإمار�تية 
�لإمار�تية  �لطفولة  �ح��ت��ف��الت 
و�خلليجية بيوم �لطفل �خلليجي 
�لذي ي�شادف منت�شف يناير من 

كل عام .
تخ�شي�ش  �إن  ���ش��م��وه��ا  وق���ال���ت 
يناير من كل عام يوما  منت�شف 
تاأمل  وقفة  �خلليجية  للطفولة 
�لأمثل  �له��ت��م��ام  ت��وؤك��د  عميقة 
بالطفولة �خلليجية ولقد قدمت 

ون�������ش���ان���د ون����دع����م ك����ل م����ب����ادرة 
�لطفولة  �أح��ام  �أن حتقق  ميكن 
وجنعلهم يف �شد�رة �أطفال �لعامل 
ي��ق��ي��ن��ا م��ن��ا ب�����اأن ك���اف���ة �لأج���ه���زة 
و�ل���دو�ئ���ر و�ل��ه��ي��ئ��ات و�ل�����وز�ر�ت 
�خلليجية  بالطفولة  تعني  �لتي 
ح�شنا  ب���اء  �أب��ل��ت  ب��ل  تق�شر  مل 
�حل�شاري  �لإجن����از  ف�����ش��اء�ت  يف 
طفولة  �أج��������ل  م�����ن  و�ل�������ر�ق�������ي 
تقدمي  مت  حيث  وه��ان��ئ��ة  �شعيدة 
م���ن �خلدمات  م��ت��ك��ام��ل��ة  ح��زم��ة 
و�مل�شروعات و�لإجناز�ت للطفولة 
�خلليجية ومنها على �شبيل �ملثال 
�ملتكاملة  �لتعليمية  �خل���دم���ات 
وتوفري �لعاج و�لأمان و�لوقاية 
و�لنف�شية  و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
و�لتفوق  و�لتميز  �لإبد�ع  وغر�ش 
�أرقى  �لأطفال وتوفري  يف نفو�ش 
�خلدمات �لرويجية و�ل�شياحية 
لاأطفال  و�لبتكارية  و�لنف�شية 

�لقيادة �خلليجية يف دول جمل�ش 
�لتعاون �خلليجي جتربة ر�ئدة و 
�أف�شل  �أمنوذجا فريد� يف تقدمي 
للطفولة  �حل�����ش��اري��ة  �خل��دم��ات 
ن�شف  ت�شكل  و�ل��ت��ي  �خل��ل��ي��ج��ي��ة 
وح�شاد  �مل�شتقبل  وك��ل  �حلا�شر 
�شاء �هلل وذلك  �إن  �لأخ�شر  �لغد 
�لأمم  و�شهادة �شندوق  باعر�ف 
"يوني�شف"  ل��ل��ط��ف��ول��ة  �مل��ت��ح��دة 
�لعاملية  �مل��ن��ظ��م��ات  م��ن  و�ل��ع��دي��د 
وبف�شل  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة  و�ل��ع��رب��ي��ة 
�أ�شحت  �ملخل�شة  و�جل��ه��ود  �هلل 
و�ملتميزة  �حل�����ش��اري��ة  �خل��دم��ات 
�خلليجية  ل��ل��ط��ف��ول��ة  و�ل���ر�ق���ي���ة 
مرجعية عاملية للخدمات �ملقدمة 

للطفولة �لو�عدة و�لبا�شمة.
�لحتفال  �أن  ���ش��م��وه��ا  و�أ���ش��اف��ت 
منا�شبة  �خلليجي  �لطفل  ب��ي��وم 
كافة  ون��ق��وم  ونقيم  نحلل  ه��ام��ة 
للطفولة  �ملقدمة  �خلدمات  �أطر 

وغ��ريه��ا م��ن �خل��دم��ات �لأخرى 
و�لرت���ق���اء  �ل�����ش��م��و  �إىل  �إ����ش���اف���ة 

بالأطفال �أ�شحاب �لهمم.
�ل�����ش��ي��خ��ة لطيفة  ���ش��م��و  وق���ال���ت 
ب��ن��ت حم��م��د ب���ن ر�����ش���د يف ختام 
�ل�شيخة  جائزة  حتر�ش  كلمتها: 
على  حم�����م�����د  ب�����ن�����ت  ل����ط����ي����ف����ة 
ت��ق��دمي ج��ل و �أرف����ع �خل��دم��ات و 
�لإمار�تية  للطفولة  �مل�شروعات 
و�شمولية   .. �خل���ل���ي���ج���ي���ة  و 
�أط���ف���ال �خل��ل��ي��ج �شاهد  �جل���ائ���زة 
�لإبد�عي  �لن��ف��ت��اح  ع�����ش��ر  ع��ل��ى 
حيث  �خلليجية  �لطفولة  ل��دى 
�أ�شحت �جلائزة ميادين خ�شر�ء 
لاإبد�ع و �لتناف�ش �ل�شريف بني 
�أطفال �لإم��ار�ت و�أطفال �خلليج 
تعزيز  م��ن��ه��ا  ت���ه���دف  خ���ط���وة  يف 
�ملودة  �أو����ش��ر  تقوية  و  �لتو��شل 
باعتبارهم  �خل��ل��ي��ج  �أط��ف��ال  ب��ني 

�أ�شقاء يف �أ�شرة و�حدة.

و�أ�شافت : ننا�شد جميع �أ�شحاب 
�ل��ع��ام��ل��ني و �خل����رب�ء  �ل���ق���ر�ر و 
جم�����الت  يف  �ل����ش���ت�������ش���اري���ني  و 
�لطفولة يف دول �خلليج م�شاعفة 
�جل���ه���ود و ت��وح��ي��د �ل������روؤى قدر 
حتديات  م���و�ج���ه���ة  و  �لم����ك����ان 
�لع�شر و �لألفية �جلديدة بحذر 
و  و مهنية وتقنية عالية وج��ودة 
�لدخيلة  �لأف��ك��ار  ك��اف��ة  حم��ارب��ة 
�لأمان  وتعزيز  جمتمعاتنا  على 
و�لنتماء  �ل���ولء  ثقافة  وغ��ر���ش 
و�لتزود بالتقوى و�لقيم �لدينية 
�لفا�شلة  �لو�شطية  �لإ���ش��ام��ي��ة 
�لتع�شب  ع����ن  �ب���ت���ع���اد�  و  ب���ع���د� 
و�ث����ارة �ل��ن��ع��ر�ت و�ل��ت��ط��رف قدر 
�لآر�ء  و  �لأفكار  �لإمكان و تبادل 
ب���ني دول �خل��ل��ي��ج و  �ل��ت��ج��ارب  و 
و  ع���ام  وك���ل   .. �لأه�����د�ف  تن�شيق 
�لأمن  ح�شن  يف  �خلليج  طفولة 

و�لأمان و�ل�شام �إن �شاء �هلل.
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اأخبـار الإمـارات

نائب رئي�س جمل�س الوزراء البحريني ي�شتقبل م�شاعد وزير اخلارجية لل�شوؤون الثقافية
•• املنامة-وام:

رئي�ش جمل�ش  نائب  �آل خليفة  �ل�شيخ حممد بن مبارك  �شمو  ��شتقبل 
�لوزر�ء مبملكة �لبحرين يف مكتبه بق�شر �لق�شيبية يف �لعا�شمة �ملنامة 
�لدويل  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�شاعد  غبا�ش  �شيف  عمر  �شعادة 

لل�شوؤون �لثقافية.
ب�شعادة  �للقاء  �آل خليفة خال  مبارك  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  ورح��ب 
�لبلدين  بني  �ملتميزة  �لأخ��وي��ة  بالعاقات  م�شيد�ً  غبا�ش،  �شيف  عمر 
�ل�شقيقني، �لتي تقوم على �أ�ش�ش ر��شخة، وعلى تن�شيق و تعاون و ت�شاور 

د�ئم حول �لق�شايا مو�شع �لهتمام �مل�شرك.

من جانبه �أكد �شعادة عمر �شيف غبا�ش م�شاعد وزير �خلارجية و�لتعاون 
�لدويل لل�شوؤون �لثقافية حر�ش قيادة دولة �لإمار�ت على توطيد �أو��شر 

�لتعاون �مل�شرك بني �لبلدين �ل�شقيقني، وتعزيز �لعاقات �لثنائية.
جميع  يف  �لوثيق  بالتعاون  تت�شم  �لثنائية  �لعاقات  �إن  �شعادته  وق��ال 
�لق�شايا �لإقليمية و�لدولية، وهي عاقات تاريخية وطيدة، تقوم على 

�أ�ش�ش �مل�شاندة �مل�شركة يف معظم �لق�شايا.
خليفة  �آل  خليفة  بنت  منرية  �ل�شيخة  �لدكتورة  �شعادة  �للقاء  ح�شر 
للدر��شات  خليفة  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  حممد  لأك��ادمي��ي��ة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�شفارة  ب��اأع��م��ال  �لقائم  �لنعيمي  يو�شف  علي  و�ل�شيد  �لدبلوما�شية، 

�لدولة لدى �لبحرين.

تطبق على جميع معلمي املدار�ش احلكومية

اعتماد خطة جمتمعات التعلم يف الف�شل الدرا�شي الثاين

بناء �ملفرد�ت، ومن �ملقرر �أن ت�شتمر فعاليات تلك �لور�شة حتى 23 يناير 
�جلاري، على �أن ي�شتمر عقد �لور�ش �لتدريبية تباعاً وفقاً للمو�عيد �ملعتمد 

من �إد�رة �لتدريب بالوز�رة.
و�أو���ش��ح��ت �ل����وز�رة �أن��ه م��ن �مل��ق��رر خ��ال �ل��ف��رة م��ن 26 �إىل 30 يناير 

بجد�ول  ل��اإل��ت��ز�م  �ملعلمني  ك��اف��ة  ع��ل��ى  للتنبيه  �مل���د�ر����ش  �إد�ر�ت  ودع���ت 
جمتمعات �لتعلم �ملهني خال �لف�شل �لدر��شي �لثاين، م�شددة على عدم 

�لتخلف عن ح�شور �لور�ش �لتدريبية.
للمعلمني حتت عنو�ن  تدريبية مبا�شرة  ور�شة  �أول  �أم�ش  �ل��وز�رة  ونظمت 

•• دبي - حم�شن را�شد

ك�شفت وز�رة �لربية و�لتعليم عن �عتمادها خطة جمتمعات �لتعلم �ملقرر 
على  �حلكومية  �ملد�ر�ش  بجميع  �لثاين  �لدر��شي  �لف�شل  خال  تطبيقها 

م�شتوى �لدولة.
و�أو�شحت ل�"�لفجر" �أن خطة جمتمعات �لتعلم تهدف �إىل �شقل مهار�ت 
�ملعلمني وتعزيز قدر�تهم �لربوية، بهدف متكينهم من �أحدث �مل�شتجد�ت 

�لربوية على م�شتوى �لعامل.
 21 �ملعلمني مبختلف فئاتهم م�شتمرة حتى  باأن عمليات تدريب  و�أف��ادت 
�لتدريب  يف  و�ملتمثل  �ملعتمد،  �لتدريب  م��ن  �أن���و�ع   4 وف��ق  �ملقبل،  م��ار���ش 

�لألكروين، �لتدريب �ملبا�شر، �لتطبيق يف مكان �لعمل، �لقر�ءة �لذ�تية.
�إجناز  ملفات  بت�شليم  �حلكومية  �مل��د�ر���ش  معلمي  كافة  �ل���وز�رة  و�أل��زم��ت 
تعزيز مهار�ت  �لثاين، موؤكد حر�شها على  �لدر��شي  �لف�شل  نهاية  فردية 

جميع �ملعلمني مبختلف فئاتهم وفق �أحدث �مل�شتجد�ت �لعاملية.

ع��ن��و�ن  معايري  للمعلمني حتت  �ل��ك��روين  تدريب  ور�شة  تنظيم  �جل��اري 
�لختبار�ت �لدولية وتطبيقاتها يف �ملناهج �لإمار�تية.    

حول  تدريبة  ور���ش��ة  تنظيم  �شيتم  �لأد�ئ��ي��ة  �ملهمات  تقييم  ع��ن��و�ن  وحت��ت 
�شيتم  بينما  �ملقبل،  فرب�ير   6 �إىل   2 من  �لفرة  خ��ال  �لذ�تية  �ل��ق��ر�ءة 
خال �لفرة من 9 �إىل 13 من �ل�شهر ذ�ته تنظيم تدريب مبا�شر حتت 

عنو�ن حتليل �ملحتوى "جدول �ملو��شفات وبناء �لختبار�ت".
وحول تطبيق �لختبار�ت وحتليل �لنتائج �شيتم �لتدريب على تطبيق مهمة 
يف مكان �لعمل وذلك يف �لفرة من 16 �إىل 20 فرب�ير، ولتعزيز عمليات 
�لتدريب �للكروين �شيتم تنظيم ور�شة عمل حول توظيف �لتكنولوجيا 

يف بناء �ملفرد�ت �لختبارية يف �لفرة من 23 �إىل 27 فرب�ير �ملقبل.
وتعتزم �لوز�رة تنظيم ور�شة عمل مو�شعة حول عمليات حتليل �لختبار�ت 
5 مار�ش  1�إىل  �أن��و�ع �لتدريب �ملبا�شر وذل��ك خال �لفرة من  كنوع من 
�ملقبل، �إىل جانب تنظيمها ور�شة �أخرى خال �لفرة من 8 �إىل 12 مار�ش 

حول تقييم جمتمعات �لتعلم. 

املقبل مار�ش   21 حتى  للتدريب  معتمدة  اأنواع   4 •
الختبارية املفردات  بناء  يف  التكنولوجيا  • توظيف 

الثاين الف�سل  نهاية  اإجنازهم  ملفات  بت�سليم  املدر�سني  • الزام 

�سمن ال�سراكة ال�سرتاتيجية لتحديث العمل احلكومي بني الإمارات وم�سر

برنامج تدريبي ملوظفي احلكومة امل�شرية يف جمال الت�شال احلكومي
•• دبي-وام:

ممثلة  �لإم�����ار�ت  حكومة  نظمت 
يف �لأمانة �لعامة ملجل�ش �لوزر�ء 
�لعربية  م�������ش���ر  وج����م����ه����وري����ة 
لتدريب  م�������ش���رك���اً  ب����رن����اجم����اً 
�حلكوميني  و�مل��درب��ني  �ملوظفني 
�لت�شال  جم����ال  يف  م�����ش��ر  م���ن 

�حلكومي.
و�أك�����د ���ش��ع��ادة ع���ب���د�هلل ب���ن طوق 
�لأم�����ني �ل���ع���ام مل��ج��ل�����ش �ل������وزر�ء: 
�أهمية  له  �حلكومي  �لت�شال  �إن 
خا�شة يف عمليات حتديث �لعمل 
�جلهات  �أد�ء  وتطوير  �حلكومي 
�حلكومية، لأنه ي�شتهدف �إ�شر�ك 
عمليات  على  و�ط��اع��ه  �ملجتمع 
ونتائجها،  و�أه���د�ف���ه���ا  �ل��ت��ط��وي��ر 
�لربنامج  �أهمية  تنبع  هنا  وم��ن 
�ل����ت����دري����ب����ي ل���ت���اأه���ي���ل م���درب���ني 
باخلرب�ت  وت��زوي��ده��م  م�شريني 
و�ملعارف �لازمة �لتي ت�شاعدهم 
جهاتهم  �إىل  ع����ودت����ه����م  ع����ن����د 
�أف�شل  ن�����ش��ر  ع���ل���ى  �حل���ك���وم���ي���ة 
بالت�شال  �مل��رت��ب��ط��ة  �مل��م��ار���ش��ات 

�حلكومي.
�حلكومي  �لت�شال   : �أن  و�أ�شاف 

�لتنفيذية  �خل�����ط�����ط  ����ش���م���ن 
ل���ل�������ش���ر�ك���ة �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة يف 
�لتحديث �حلكومي بني �لبلدين 
تبادل  �إىل  و�ل��ه��ادف��ة  �ل�شقيقني 
وق�ش�ش  و�مل������ع������ارف  �خل��������رب�ت 
�لنجاح يف خمتلف جمالت �لعمل 
�حل���ك���وم���ي، وق����د مت �إد�رت�������ه من 
قبل نخبة من �ملدربني يف جمال 
�لأمانة  م��ن  �حلكومي  �لت�����ش��ال 
�ل��وزر�ء وعدد من  �لعامة ملجل�ش 

�لتدريبي ركز على �آليات �لتفاعل 
يف  �لتطور�ت  خمتلف  مع  بكفاءة 
وقدم  �حلكومي  �لت�شال  جم��ال 
لهذ�  تفاعلية  م�شتقبلية  ن��ظ��رة 
�مل����ج����ال، و���ش��ب��ل �لرت����ق����اء ب�����اأد�ء 
بهذ�  �ملعنية  �حلكومية  �لإد�ر�ت 

�لقطاع �ملوؤثر يف قيادة �لتغيري.
��شتمر �لربنامج �لذي ��شت�شافته 
دولة �لإمار�ت ملدة 3 �أيام، ممثلة 
مب����ك����ت����ب �لت�������������ش������ال حل���ك���وم���ة 

و�لهيئات  �ل��وز�ر�ت  يف  ومتنا�شقة 
و��شتحد�ث  ك����اف����ة،  �لحت�����ادي�����ة 
��شر�تيجيات �لت�شال �حلكومي 
و�ل�شر�تيجيات  �لأهد�ف  لدعم 
�حلكومي  و�ل��ت��و�ج��د  �ل��وط��ن��ي��ة، 
من�شات  ع��ل��ى  و�ل���ف���ع���ال  �مل����وؤث����ر 
و�لر�شد  �لج��ت��م��اع��ي،  �لتو��شل 
�لإع����������ام����������ي خل������دم������ة روؤي����������ة 
وتوجهاتها  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات 
�ل�شر�تيجية، وتوحيد �لر�شائل 

ب���دور حم���وري يف عمليات  ي��ق��وم 
�حلكومي،  و�لتطوير  �لتحديث 
مل��ا مي��ث��ل��ه م��ن ق��ن��اة ت��و����ش��ل بني 
و�ملجتمع،  و�ملتعاملني  �حلكومة 
�إ�شافة �إىل دوره يف حتفيز �ل�شر�كة 
�حل���ك���وم���ي���ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ودع����م 
�ل�شر�تيجية  و�مل�شاريع  �ل��روؤى 
لتعزيز  �حلكومات  تنفذها  �لتي 

م�شار�ت �لتنمية.
وق�������ال �ب������ن ط������وق : �ل���ربن���ام���ج 

�جلهات  يف  �لت�������ش���ال  م�������ش���وؤويل 
�لحتادية يف �لدولة.

�لتدريبي  �ل����ربن����ام����ج  ي����ه����دف 
�مل�شريني  ب����ني  �مل����دررّ ت��ه��ي��ئ��ة  �إىل 
و�ملعارف  ب��اخل��رب�ت  وت��زوي��ده��م 
�ل���ازم���ة �ل���ت���ي ت�����ش��اع��ده��م عند 
�حلكومية  جهاتهم  �إىل  عودتهم 
على ن�شر �ملعرفة و�أف�شل �ملمار�شات 
�أبرزها  ب��ع��دة جم���الت  �مل��رت��ب��ط��ة 
موحدة  ح��ك��وم��ي��ة  ه��وي��ة  تطبيق 

�لعامة  �لأم�����ان�����ة  يف  �لإم�����������ار�ت 
تاأهيل  ب��ه��دف  �ل�������وزر�ء،  مل��ج��ل�����ش 
و�إك�شابهم  �مل�����ش��ري��ني  �مل���درب���ني 
�ل������ازم������ة يف جم����ال  �مل�������ه�������ار�ت 
�لت�شال ليتم لحقاً عند عودتهم 
�ملكت�شبة  و�مل��ع��ارف  �خل��رب�ت  نقل 
على نطاق و��شع للعاملني يف هذ� 
�ملجال يف خمتلف جهات �حلكومة 

�مل�شرية.
�لربنامج  ه����ذ�  ت��ن��ظ��ي��م  وي����اأت����ي 

وتعزيز  �حل��ك��وم��ي��ة  �لإع���ام���ي���ة 
و�لبحوث  �حل���ك���وم���ي،  �ل�������ش���وت 
�لإعامية لدعم �أهد�ف �لت�شال 

�حلكومي.
�لتدريبي  �ل���ربن���ام���ج  وت�����ش��م��ن 
ج���ل�������ش���ات ع��م��ل��ي��ة وور���������ش عمل 
�أهم  تناولت  ول��ق��اء�ت مع خ��رب�ء 
�ملمار�شات  و�أف�������ش���ل  �مل���و�����ش���ي���ع 
�ملرتبطة بالأد�ء �لت�شايل �ملتميز 

على م�شتوى �حلكومة.

عر�ست الألعاب التوعوية التي توفرها للجمهور  

�شرطة دبي ت�شارك يف اجتماع اللجنة العربية 
لالإعالم الإلكرتوين

تتناول جودة الأداء ومهارات التوا�سل 

�شرطة دبي تنظم دورة تدريبية ملوظفي مركز الت�شال لنظريتها يف ال�شارقة 

•• دبي-الفجر: 

�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  ���ش��ارك��ت 
�خلام�ش  �لجتماع  �أعمال  يف  دب��ي 
لاإعام  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��ر 
�لإلكروين، و�لذي نظمته �لأمانة 
�لعامة جلامعة �لدول �لعربية من 
خال �لأمانة �لفنية ملجل�ش وزر�ء 
�لإع��ام �لعرب بالتعاون مع نادي 
وطني  وم��وؤ���ش�����ش��ة  لل�شحافة  دب���ي 
�لوزير  معايل  بح�شور  �لإم���ار�ت، 

تقدمي  ع���رب  �لج���ت���م���اع  دب�����ي، يف 
ف��ي��ه��ا مبادرة  ت���ن���اول  ع��م��ل  ورق�����ة 
�لتوعوية،  �لإل��ك��رون��ي��ة  �لأل��ع��اب 
�لعامة  �ل����ق����ي����ادة  ق����ام����ت  ح���ي���ث 
و�شيلة  ب��ت�����ش��خ��ري  دب�����ي  ل�����ش��رط��ة 
خال  م��ن  �لل��ك��رون��ي��ة  �لتوعية 
�لفيديو  �أل���ع���اب  ت��ق��ن��ي��ات  �أح�����دث 
�ملتطورة، وتقدميها بحلة �إمار�تية 
�لوطنية  �ل���ه���وي���ة  ت��ع��زي��ز  لأج�����ل 
�ل����ولء و�لن��ت��م��اء لدولة  وغ��ر���ش 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ي�شال 

�ل���غ���وي���ل مدير  ف������وزي  �مل���ف���و����ش 
وزر�ء  ملجل�ش  �لفنية  �لأمانة  �إد�رة 
�لإع�����ام �ل���ع���رب، ومم��ث��ل��و �ل���دول 
�لأع�������ش���اء ب��اجل��ام��ع��ة وع�����دد من 
ملهام  �ملمار�شة  و�لهيئات  �ملنظمات 
�إعامية يف منظومة جمل�ش وزر�ء 

�لإعام �لعرب.
من�شور  �ل��دك��ت��ور  �لعقيد  و���ش��ارك 
نا�شر �لرزوقي مدير �إد�رة ��شتثمار 
�لعامة  �لإد�رة  يف  �لتقنية  �مل���و�رد 
�شرطة  يف  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 

كافة  �إىل  و�ل��ت��وع��وي��ة  �ل��ر���ش��ائ��ل 
فئات �ملجتمع من �أجل بناء �أجيال 
�لتحديات  �لتعامل مع  قادرة على 
�ل�شامل  بالوعي  و�ملخاطر وتتمتع 

و�لتح�شني �لذ�تي.
�شرطة  �أن  �ل��رزوق��ي  �لعقيد  وب��ني 
دبي توفر �لألعاب �للكرونية من 
خال متاجر �لألعاب �للكرونية 
�شتور" و" غوجل  " �أب��ل  �ملختلفة 
م����ر�ك����ز  خ��������ال  وم��������ن  باي"، 

.SPS ل�شرطة �لذكية�

•• دبي-الفجر:

بطي  كامل  مهند�ش  �للو�ء  �فتتح 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  �ل�����ش��وي��دي، 
للعمليات يف �شرطة دبي، بح�شور 
�لعميد  �لعمليات  ل�����ش��وؤون  ن��ائ��ب��ه 
ن��ب��ي��ل ع��ب��د �هلل �ل���ر����ش���ا، �ل�����دورة 
�لتدريبية ملوظفي مركز �لت�شال 
يف �شرطة �ل�شارقة، و�لتي تنظمها 
مقر  يف  للعمليات  �لعامة  �لإد�رة 
�لقيادة، ملدة 5 �أي��ام، وذلك بهدف 
موظفي  م���ن  �مل���ت���درب���ني  ت���زوي���د 
يف  و999،  مركز �لت�شال 901، 
�شرطة �ل�شارقة، باملعارف و�لعلوم 
و�مل����ف����اه����ي����م �خل����ا�����ش����ة مب����ر�ك����ز 
مهار�ت  على  وتدريبهم  �لت�شال، 
ت�شمن  �لتي  �ملعايري  وف��ق  �لعمل 

�جلودة يف �لأد�ء.
كامل  م���ه���ن���د����ش  �ل�����ل�����و�ء  وق�������ال 
�ألقاها  �لتي  �لكلمة  يف  �ل�شويدي، 
تقدمي  �إن  �ل���������دورة،  �ف���ت���ت���اح  يف 
خدمة ذ�ت جودة عالية يف مر�كز 
�لت�شال تتطلب �لتطوير �مل�شتمر 
تدريب  ومنها  �جل��و�ن��ب  ك��اف��ة  يف 
�ملورد �لب�شري �لقائم على تقدمي 

�خلدمة.
وبني �أن �شرطة دبي تويل �هتماما 
ب�شورة  �ل��ع��م��اء  ب��خ��دم��ة  ب��ال��غ��اً 
�لتقدم �حل�شاري  تعك�ش م�شتوى 
وتعمل  �ل����دول����ة،  ت��ع��ي�����ش��ه  �ل�����ذي 
م���ع ك��اف��ة �ل�����ش��رك��اء م���ن خمتلف 
�لدولة  يف  �ل�شرطية  �ل��ق��ط��اع��ات 
جمالت  يف  �لتو��شل  تعزيز  على 

ما  �لتكامل  ت�شنع  فهي  �خلدمة، 
�لب�شري  للمورد  �ملتقن  �لأد�ء  بني 

و�لو�شيلة �مل�شتخدمة.
�لدورة  حما�شر  ق��ال  جانبه،  م��ن 
�ل����دك����ت����ور حم���م���د علي  �ل�����ر�ئ�����د 
�لت�شال  مركز  مدير  �حل��م��ودي، 
مركز  لإد�رة  �ل���ت���اب���ع   "901"
�لإد�رة  يف  و�ل�����ش��ي��ط��رة  �ل���ق���ي���ادة 
دبي،  ب�����ش��رط��ة  للعمليات  �ل��ع��ام��ة 
يت�شمن  �ل����������دورة  ب����رن����ام����ج  �إن 
عملي،  وت��ط��ب��ي��ق  ن���ظ���ري  ج���ان���ب 
ذكي،  وت��دري��ب  ميد�نية  وزي����ار�ت 
ويغطي حماور عديدة منها �شرح 
�ملتعاملني،  خدمة  عمل  منظومة 
و�أه��م��ي��ة م��رك��ز �لت�����ش��ال، ورحلة 
�ل������رد على  �مل���ت���ع���ام���ل وم�����ه�����ار�ت 
�لت�شال،  مركز  وقنو�ت  �لهاتف، 
مع  و�لتعامل  �ملتعاملني  و�أمن���اط 

متعددة ومنها جمال �لتدريب.
و�أ�شاف �للو�ء �ملهند�ش �ل�شويدي، 
�أن مر�كز �لت�شال تو�جه حتديات 
�لقائمني  م��ن  وت��ت��ط��ل��ب  ع���دي���دة، 
�ل�����ش��ع��ي �حل��ث��ي��ث لتقدمي  ع��ل��ي��ه��ا 
�ل���ع���م���اء وحتقق  ُت�����ش��ع��د  خ���دم���ة 
�لهدف  حت��ق��ي��ق  و�أن  �لأه��������د�ف، 
وتدريب  ب��ت��ط��وي��ر  �إل  ي��ت��اأت��ى  ل 
هذه  يف  يعملون  �ل���ذي  �مل��وظ��ف��ني 
�ملر�كز و�شقل مهار�تهم و�إثر�ئهم 
و�ملمار�شات  و�ل���ع���ل���وم  ب���امل���ع���ارف 
�ل���ع���امل���ي���ة، ل��ي��ت��م��ك��ن��و� م����ن ت���اأدي���ة 
مهامهم على �أكمل وجه، وب�شورة 
تتنا�شب مع �لتطلعات و�لتوجهات 
منوهاً  �خلدمة،  بتقدمي  �خلا�شة 
�إىل �أن ��شتخد�م �لو�شائل �حلديثة 
ت�شاهم  ت��ق��ن��ي��ات ومم��ار���ش��ات  م��ن 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف م�����ش��ت��وى ج���ودة 

�لنجاح  وق�����ش�����ش  �ل��ع��م��ل،  �شغط 
و�ل�����ت�����ج�����ارب. و�أ�������ش������اف �ل����ر�ئ����د 
يتميز  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �حل���م���ودي، 
�إحلاق  منها  �لأم���ور  م��ن  بالعديد 
�لإلكرونية  ب��ال��دور�ت  �ملتدربني 
�لعامة  �لإد�رة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
ل��ل��ت��دري��ب يف ���ش��رط��ة دب����ي، وهي 
دورتي �لتميز يف خدمة �ملتعاملني، 
�لتعامل  وف��ن  �لت�شال  وم��ه��ار�ت 
م����ع �جل����م����ه����ور، وك����ذل����ك زي������ارة 
لغرفة �لقيادة و�ل�شيطرة، ومركز 
�شرطة �ملرقبات للتعرف على �آلية 
ومركز  باملركز،  �ملتعاملني  خدمة 
و�شرح   ،SPS �ل���ذك���ي  �ل�����ش��رط��ة 
�أه��م��ي��ة م��ر�ق��ب��ة ج����ودة �ل��ع��م��ل يف 
للمعايري  وف��ق��ا  �لت�����ش��ال  م��ر�ك��ز 
و�ملقارنات  و�ل��ن��ت��ائ��ج  و�مل���وؤ����ش���ر�ت 

�ملرجعية. 
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اأخبـار الإمـارات
الدولية لال�شتثمارات الإعالمية ت�شتحوذ على موقع بوابة العني الإخبارية

•• اأبوظبي -وام:

�أعلنت �ل�شركة �لدولية لا�شتثمار�ت �لإعامية ��شتحو�ذها على موقع 
بو�بة �لعني �لإخبارية Al-Ain.com، وذلك �شمن جهود �ل�شركة 
�مل�شتمرة لتو�شيع وتعزيز وتنويع �ملحتوى �لذي تقدمه �إىل �جلمهور يف 
�شتى �أنحاء �لعامل وبعدة لغات من خال من�شاتها �لإعامية �ملختلفة 

�ملقروءة منها و�مل�شموعة و�ملرئية و�لرقمية.
�أعد�د  توؤكدها  كبرية  مبتابعة  �لإخبارية  �لعني  بو�بة  موقع  ويحظى 
�ملتابعني على في�شبوك و�لبالغ عددهم نحو مليون و300 �ألف �شخ�ش، 
على  متابع  �أل��ف   620 و�أك��رث من  "توير"،  �أل��ف متابع على  و320 

لغات   10 بنحو  توير  على  خدماتها  بتقدمي  تتميز  كما  �إن�شتغر�م.. 
عاملية، مبا فيها �لرو�شية و�لفرن�شية و�لإ�شبانية و�لأوردو وغريها.

"بو�بة �لعني �لإخبارية" من فر�ش �لنمو و�لتطوير �لتي  و�شت�شتفيد 
لها  �شتتاح  �لإعامية"، حيث  �لدولية لا�شتثمار�ت  "�ل�شركة  توفرها 
�ل�شتفادة من �إمكانيات �ل�شركة وخرب�تها �لإد�رية و�لتجارية و�ملو�هب 

�لإعامية �ملميزة و�لقدر�ت �لفنية و�لتقنية �ملتطورة.
"�لدولية لا�شتثمار�ت �لإعامية" �شركة ��شتثمارية تركز على  وتعد 
��شتثمار�ت �لو�شائط �لرقمية يف خمتلف �أنحاء �لعامل، ويتبع �ل�شركة 
ودور  ملمو�ش  ح�شور  لها  �لتي  �ملهمة  �لأ���ش��ول  م��ن  جمموعة  حالياً 
 TheNational فعال يف �مل�شهد �لإعامي، مبا يف ذلك ذ� نا�شونال

�لتي تعد �أول �شحيفة باللغة �لإجنليزية ت�شدر يف �أبوظبي، و�شحيفة 
�لروؤية �لتي تقدم من�شة �إعامية رقمية موجهة جليل �ل�شباب، وح�شة 
 ،Sky PLC 50 يف قناة �شكاي نيوز عربية �مل�شروع �مل�شرك مع%
�لإعامية"  لا�شتثمار�ت  �لدولية  وتقوم  يورونيو..  يف  �أقلية  وح�شة 
�لت�شغيلية  كفاءتها  تعزيز  على  وتعمل  رقمية  �أ�شول  على  بال�شتحو�ذ 

وت�شتثمر يف تطويرها وتو�شيع نطاق �نت�شارها.
تتناول  �شحفية  م��ن�����ش��ة  �لإخبارية"  �ل��ع��ني  "بو�بة  م��وق��ع  وي��ع��ت��رب 
و�لبحوث  �لتقارير  باأهم  مة  مدعرّ وعاملية  وعربية  حملية  مو�شوعات 
�لر�أي  �ملتميزة.. كما يفرد �ملوقع م�شاحات خا�شة ملقالت  و�لتحليات 

�لتي يعدها عدد من �لكترّاب و�ملفكرين و�ل�شيا�شيني حول �لعامل.

وزير الداخلية اجلورجي ي�شيد 
بالعالقات الثنائية مع الإمارات

•• تبلي�شي -وام: 

بالعاقات  �جل��ورج��ي  �لد�خلية  وزي��ر  غومياوري  فاختانغ  معايل  �أ���ش��اد 
�لثنائية �لوطيدة �لتي تربط باده بدولة �لإمار�ت يف �ملجالت كافة.

دولة  �شفري  �لنعيمي  �لبا�شه  عي�شى  �شعادة  لقائه  خ��ال  معاليه  وب��ح��ث 
�لإم��ار�ت لدى جورجيا �شبل تعزيز �لتعاون �لثنائي مع �لإم��ار�ت وخا�شة 
يف �ملجال �لأمني. من جهته �أكد �شعادة عي�شى �لبا�شه �لنعيمي حر�ش قيادة 
وحكومة دولة �لإمار�ت على توطيد �أو��شر �لتعاون �مل�شرك بني �لبلدين، 

و�لرتقاء مب�شتوى �لعاقات �لثنائية �إىل م�شتويات �أرفع.

خليفة الرتبوية  تبداأ عملية التحكيم لالأعمال املر�سحة للدورة الثالثة ع�سرة 2020-2019

اأمل العفيفي : اإقبال وا�شع للم�شاركة يف الدورة احلالية من داخل الدولة وعلى م�شتوى الوطن العربي
•• اأبوظبي : رم�شان عطا

حتكيم  عمليات  ب��دء  ع��ن  �ل��رب��وي��ة  خليفة  جل��ائ��زة  �لعامة  �لأم��ان��ة  �أعلنت 
هذه  وت�شتمر   2020-2019 ع�شرة  �لثالثة  ل��ل��دورة  �ملر�شحة  �لأع��م��ال 
�لعملية حتى تاريخ 20 مار�ش �ملقبل، وذلك من خال جلان متخ�ش�شة من 
�لأكادمييني و�لربويني تتوىل عملية �لتحكيم و�لتقييم و�ملقابات لاأعمال 
�ملر�شحة لهذه �لدورة بحيث تعلن �أ�شماء �لفائزين يف �أبريل �ملقبل .  و�أكدت 
�أمل �لعفيفي �لأمني �لعام جلائزة خليفة �لربوية على وجود �إقبال و��شع 

من خمتلف �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية و�لربوية و�جلهات ذ�ت �لعاقة للر�شح 
�إىل  �لعربي، م�شرية  �لوطن  �لدولة وعلى م�شتوى  د�خ��ل  �ل��دورة من  لهذه 
تتعاظم  �لتي  �جلائزة  مكانة  �ل��دورة يرجم  على هذه  و�لكبري  �لإقبال  �أن 
كل يوم على �مل�شتويني �ملحلي و �لعربي من خال ما تطرحه من جمالت 
هذه  يف  �جل��ائ��زة  ط��رح��ت  حيث  �لتعليمية،  �لعملية  �أوج���ه  خمتلف  تغطي 
�ل�شخ�شية  جائزة  �إىل  بالإ�شافة  فئة   18 على  موزعة  جمالت  �لدورة 9 
�ملجتمعية  �ل�شخ�شيات  لأح��د  �جل��ائ��زة  متنحها  �لتي  �لعتبارية  �لربوية 
�لتي قدمت ��شهامات بارزة يف �لعملية �لتعليمية، وكذلك هناك تكرمي لفئة 

�لأ�شرة �لإمار�تية �ملتميزة �لتي �شاهمت يف دفع م�شرية �أبنائها نحو �لتميز يف 
�لتعليم، وغريها من �لفئات �لتي ت�شتهدف ترجمة ر�شالة �جلائزة وروؤيتها 

يف �لإرتقاء �لعملية �لتعليمية حملياً وعربياً .
�أن عملية �لتحكيم و�لتقييم و�ملقابات تتم وفق جدول زمني  �إىل  و��شارت 

حددته �جلائزة منذ �نطاق هذه �لدورة يف �شبتمرب �ملا�شي. 
خال  من  تطرقت  للمحكمني  �جتماعاً  للجائزة  �لعامة  �لأم��ان��ة  وعقدت 
�لتنفيذية  �للجنة  ع�شو  خاجني  جميلة  �لدكتورة  �لتحكيم  جل��ان  رئي�شة 
للجائزة �إىل �للو�ئح �ملنظمة لعملية �لتحكيم و�ملعايري �خلا�شة بكل جمال 

وفئة طروحة يف هذه �لدورة �حلالية، موؤكدة على �لتز�م �جلائزة بال�شفافية 
�لتنفيذية  �للجنة  �أع�����ش��اء  بح�شور  �ملر�شحة  �لأع��م��ال  تقييم  يف  �ملطلقة 

للجائزة .
ل��اط��اع على  ع��م��ل للمحكمني  ور���ش��ة  ل��ل��ج��ائ��زة  �ل��ع��ام��ة  �لأم���ان���ة  نظمت 
�خلدمات �لذكية �لتي تقدمها �جلائزة يف �لدورة �حلالية، وتناولت �لور�شة 
�لتطور �لتقني للموقع �لإلكروين وتوظيف �أحدث �ل�شاليب �لتنكولوجية 
معايري  ويعزز  �ملر�شحني  مع  �لتعامل  ي�شهل  مبا  �لطلبات  وف��رز  با�شتقبال 

�لدقة يف حتكيم وتقييم �لأعمال �ملر�شحة . 

عيادة جامعة عجمان املتنقلة لطب الأ�شنان تقدم خدماتها ل� 257 مراجعًا
•• عجمان- الفجر 

عجمان  جامعة  عيادة  ��شتطاعت 
وخال  �لأ���ش��ن��ان،  لطب  �ملتنقلة 
�لف�شل �لدر��شي �لأول من �لعام 
 ،2020-2019 �لأك�����ادمي�����ي 
 )257( �إىل  خدماتها  ت��ق��دم  �أن 
�شاعة   619 وب����و�ق����ع  م����ر�ج����ع، 
�أ�شنان  �أط���ب���اء  ق�����ش��اه��ا  ت��ط��وع��ي��ة 
�لفح�ش  تقدمي  يف  متخ�ش�شون 
جلميع  و�لعاجات  و�لت�شخي�ش 
�مل���ر�ج���ع���ني �ل���ذي���ن و���ش��ل��ت لهم 

�لأ�شنان  ل��ط��ب  �ملتنقلة  ع��ج��م��ان 
للدور  تعزيز�   2018 �أكتوبر  يف 
يف  �لأ�شنان  طب  لكلية  �ملجتمعي 
�شر�ئح  ك��اف��ة  ل��ي�����ش��م��ل  �جل��ام��ع��ة 
�مل���ج���ت���م���ع. ح���ي���ث ي����ق����دم �أط����ب����اء 
وطلبة كلية طب �لأ�شنان خدمات 
جم��ان��ي��ة مل��ع��اجل��ة �لأ����ش���ن���ان ويف 
جميع �إمار�ت �لدولة. وت�شتهدف 
خدمات �لعيادة �ملتنقلة على وجه 
و�أ�شحاب  �ل�شن  كبار  �خل�شو�ش 
و�شكان  �مل���د�ر����ش  �ل��ه��م��م وط��ل��ب��ة 
�مل��ن��اط��ق �ل��ن��ائ��ي��ة، ل��ت�����ش��اف هذه 

�ل��ع��ي��ادة يف ث���اث �إم������ار�ت، وهي 
�ل�شارقة وعجمان ور�أ�ش �خليمة.

وي�����خ�����ط�����ط م����ك����ت����ب �خل�����دم�����ة 
كلية  م��ع  وبالتن�شيق  �ملجتمعية 
��شتقطاب  ومكتب  �لأ���ش��ن��ان  ط��ب 
تخ�شي�ش  ب��اجل��ام��ع��ة  �ل��ط��ل��ب��ة 
زي������ار�ت �ل��ع��ي��ادة �مل��ت��ن��ق��ل��ة خال 
�لف�شل �لدر��شي �لثاين من �لعام 
 2020-2019 �لأك������ادمي������ي 
يف  �ل��دول��ة  م��د�ر���ش  �إىل  ح�شريا 

خمتلف مدن �لدولة.
جامعة  ع����ي����ادة  �ن����ط����اق  وج������اء 

ك��ل��ي��ة طب  �إىل ع���ي���اد�ت  �ل��ع��ي��ادة 
جامعة  بها  تزخر  �لتي  �لأ���ش��ن��ان 
�لعاج  ت���ق���دم  و�ل����ت����ي  ع���ج���م���ان 
�ملجاين يوميا لأكرث من )500( 
م���ري�������ش م����ن خم��ت��ل��ف �إم�������ار�ت 

�لدولة.
وحت���ت���وي �ل���ع���ي���ادة �مل��ت��ن��ق��ل��ة على 
�أ�شنان جمهزتني باأحدث  عيادتي 
�شينية  �أ���ش��ع��ة  وج���ه���از  �لأج����ه����زة 
مطابقة  وك��ل��ه��ا  ت��ع��ق��ي��م  وج���ه���از 
وم�شعد  �ل���ع���امل���ي���ة،  ل��ل��م��ع��اي��ري 
�لهمم  ل��ذوي  خم�ش�ش  متحرك 

�لو�شول  خاله  من  ي�شتطيعون 
�إىل د�خل �لعيادة و�ل�شتفادة من 
ك��ل م��ا ت��وف��ره �ل��ع��ي��ادة م��ن �أنو�ع 

�لت�شخي�ش و�لعاج.
م�شروع  �أن  �إىل  �لإ����ش���ارة  وجت���در 
�ملتنقلة  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  ع���ي���ادة 
لطب �لأ�شنان قد مت متويله من 
قبل موؤ�ش�شة �لعجماين لاأعمال 
م���ع هيئة  ب���ال���ت���ع���اون  �خل����ريي����ة، 
�ل�شركة  �أم���ا  �لأع��م��ال �خل��ريي��ة. 
"�ل�شركة  فهي  للعيادة  �مل�شنعة 

�لعلمية لل�شناعات.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

مكافحة  ق�شم  يف  ممتمثلة  �ل��ع��ام��ة  �خل��دم��ات  د�ئ���رة  �أع��ل��ن��ت 
�لعامة  �لف���ات  ملكافحة  �ح��ر�زي��ة  حملة  �ط���اق  �حل�����ش��ر�ت 
ف�شل  يف  تتكاثر  �لتي  و�أي�شا  �لأم��ط��ار  �شقوط  عن  �لناجمة 
�ل�����ش��ت��اء م��ث��ل �ل��ب��ع��و���ش ���ش��م��ان��ا  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �لبيئية 

و�ل�شامة �لعامة .
وكونت �لد�ئرة فريق عمل ي�شم 15  من �ملهند�شني و�لفنيني 
و�ملخت�شني �أوكلت �ليهم مهمة ر�ش �ملبيد�ت �لمنة و�لبكريا 
�ل�شكنية  �لأح��ي��اء  �ملتجمعة يف  �مل��ي��اه  ب��رك  على  �ل�شارة  غ��ري 
 ، ، ر��شد �شارع  �ملناطق يف �لم��ارة مثل جلفار �شعبية  وبع�ش 

�ملطاف ، �لرم�ش ، �حلد�ئق �لعامة . 
و�حل�شر�ت  �لف���ات  بتكاثر  تفيد  باغا   75 �ل��د�ئ��رة  وتلقت 
�ل�شارة موكدة  �نها ب�شدد �لنو�شع يف مكافحة �لفات �لعامة 
بحيث  ت�شمل باقي �ملناطق وتنبه �ىل �شرورة �تخاذ �حليطة 
و�حلذر بالق�شاء على خمابي �حل�شر�ت و�شد �لثقوب باملنازل 
وت�شليح �لأبو�ب و�لنو�فذ للحد من �نت�شار �لفات و�ل�شيطرة 

عليها .  
�أوت��ون مدير مركز رعاية �حليو�ن  �أكد  �شافا�ش  ومن جانبه 
ومكافحة �حل�شر�ت ��شتعد�د �ملركز لتلبية  طلبات �ملو�طنني 
و�مل��ق��ي��م��ني ب�����ش��اأن  خ��دم��ة م��ك��اف��ح��ة �لف�����ات ع���رب �لت�شال 
��شعاد  ملركز  �أو�حل�����ش��ور   8008118 �مل��ج��اين  �ل��رق��م  على 

�ملتعاملني .

مالية عجمان توا�شل تعزيز كفاءة الكوادر الوظيفية بدورات تخ�ش�شية
•• عجمان- الفجر: 

�إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �إط������ار ج���ه���وده���ا  يف 
�لقطاع  موظفي  ك��ف��اء�ت  تطوير 
�ملايل يف خمتلف �جلهات �حلكومية 
عجمان  يف  �مل���ال���ي���ة  د�ئ������رة  ن���ف���ذت 
�لتدريبية  دور�ت��ه��ا  من   100%
و�لتي   2019 للعام  �لتخ�ش�شية 
��شتهدفت �شاغلي �لوظائف �ملالية 

يف حكومة عجمان.
لتلبي  �ل��������دور�ت  ��م��م��ت  ���شُ ح��ي��ث 
�ح����ت����ي����اج����ات ج���م���ي���ع �مل���وظ���ف���ني 
تعزيز  على  وت�شاعدهم  �ملعنيني، 
على  �لركيز  خال  من  قدر�تهم 

�لو�قع �لعملي ومبا يخدم م�شلحة 
�لعمل �ملوؤ�ش�شي.

�شعت  �مل��ال��ي��ة  د�ئ�����رة  �أن  و�أ�����ش����اف 
للعاملني  تدريبية  خطة  لإع����د�د 
ب���امل���ج���ال �مل��ح��ا���ش��ب��ي و�مل�������ايل، من 
خال ��شتقطاب �أف�شل �ملخت�شني 
يف هذ� �ملجال بالتن�شيق مع �جلهات 
و�ملر�كز �لتخ�ش�شية. مبينا �أنه مت 
�لربنامج  م���ن   100% ت��ن��ف��ي��ذ 

�لتدريبي للعام 2019.
�ختتمت  ق�����د  �ل������د�ئ������رة  وك�����ان�����ت 
�لتدريبي  ب���رن���اجم���ه���ا  م�����وؤخ�����ر� 
يف  تدريبية  ب���دورة   2019 للعام 
هدفت  �لد�خلي  �لتدقيق  مهار�ت 

�لنعيمي  حميد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ 
رئ��ي�����ش د�ئ����رة �مل��ال��ي��ة ح���ول تعزيز 
�مل��ايل على م�شتوى حكومة  �لأد�ء 
�أن  ع��ج��م��ان. و�أ����ش���ار ���ش��ع��ادت��ه �ىل 
�أمية  �لتدريب  ت��ويل  �ملالية  د�ئ��رة 
�أ�شا�شيا من  خا�شة باعتباره ر�فد� 
رو�فد دعم كفاءة �لكادر �لوظيفي، 
خا�شة و�أنها تن�شجم مع �لأهد�ف 
�ل�شر�تيجية لد�ئرة �ملالية، ومبا 
ي��ت��و�ف��ق م��ع ب��ر�م��ج تنمية �مل���و�رد 
قدر�ت  لبناء  �لإم���ارة  يف  �لب�شرية 
و�إعد�د كادر موؤهل لتحقيق �أهد�ف 

روؤية عجمان 2021.
وب���ني ���ش��ع��ادة �مل��دي��ر �ل��ع��ام حر�ش 

يف  كانت  ���ش��و�ء  �ملالية  �ملو�شوعات 
�و  �و �حل�شابات  �لإي����ر�د�ت  جم��ال 
�لإلكرونية  و�لأن��ظ��م��ة  �مل��و�زن��ات 

�ملتعلقة بها.
و�أك��د �شعادة م��رو�ن �أحمد �آل علي 
مدير عام �لد�ئرة يف عجمان مكانة 
�ل��ربن��ام��ج �ل��ت��دري��ب��ي و�أه��م��ي��ت��ه يف 
�ملاليني  �ملوظفني  خ��رب�ت  تطوير 
�لتغيري�ت �جلارية  بهدف مو�كبة 
تعزيز  ع�����ل�����ى    �ل���ع���م���ل  وك�����ذل�����ك 
ورفع  مهار�تهم  و�شقل  معارفهم 
تطوير  مترّ  حيث  �أد�ئ��ه��م،  م�شتوى 
 2019 �لتدريبي للعام  �لربنامج 
ب����ه����دف م���و�����ش���ل���ة ت��ن��ف��ي��ذ روؤي�����ة 

منت�شبي  ح�����ش��ول  ع��ل��ى  �ل����د�ئ����رة 
�أ�شكال  �أف�������ش���ل  ع���ل���ى  �ل����������دور�ت 
ها  موجرّ �لعلمية،  و�مل���ادة  �لتدريب 
و�مل�شرفني  للمحا�شرين  �ل�شكر 
ع��ل��ى �ل��ربن��ام��ج �ل��ت��دري��ب��ي �لذي 
تقييم  نتائج  على  بناء  �ع���د�ده  مت 
م��وظ��ف��ي حكومة  ق�����در�ت ج��م��ي��ع 
على  ت�شنيفهم  مت  حيث  عجمان 
نوعية  وم�����ش��ت��وي��ات  جم���م���وع���ات 
ل��ي��ت��م �ل����ش���ت���ف���ادة م����ن �ل�������دور�ت 
�مل��ق��دم��ة وذل���ك ب��ه��دف رف��ع كفاءة 
�ملو�رد �لب�شرية �لعاملة يف �جلهات 
�لإد�ر�ت  وخ�����ش��و���ش��ا  �حل��ك��وم��ي��ة، 
�مل��ال��ي��ة مب��ا ي��ت��و�ف��ق م��ع متطلبات 

�لتطور�ت و�مل�شتجد�ت وتزويدهم 
ب���ال����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ات �مل���ت���ق���دم���ة يف 

ورف����ع  �مل����ت����درب����ني  ت���اأ����ش���ي�������ش  �ىل 
ملو�كبة  ل��دي��ه��م  �مل��ه��ن��ي��ة  �ل���ك���ف���اءة 

�ملعايري  وف���ق  �ل��د�خ��ل��ي  �ل��ت��دق��ي��ق 
�لدولية �ل�شادرة حديثا.

القائد البتكاري يف موارد ال�شارقة  اخلدمات العامة تكافح ح�شرات الأمطار 
•• ال�شارقة- وام:

�لب�شرية  �مل������و�رد  د�ئ�����رة  ن��ظ��م��ت 
تطويريا  ب���رن���اجم���ا  ب��ال�����ش��ارق��ة 
�لقائد  ع��ن��و�ن  �لب��ت��ك��ار حت��ت  يف 
�لب�����ت�����ك�����اري �����ش���ت���ه���دف م������در�ء 
�لأق���������ش����ام  وروؤ��������ش�������اء  �لإد�ر�ت 
ودو�ئر  وهيئات  جهات  وموظفي 

حكومة �ل�شارقة.
�ل��ذي قدمه   - �لربنامج  وت��ن��اول 
م���درب �لب��ت��ك��ار و�جل�����ودة �أحمد 
ع���ب���د�هلل �ل��ن��ق��ب��ي - �ل��ع��دي��د من 
مدخات  �أب��رزه��ا  �لهامة  �ملحاور 
وحتدياته،  �لب����ت����ك����اري  �ل���ع���م���ل 
�لتميز  م��ن��ظ��وم��ة  و�����ش���ت���ع���ر����ش 
�حل����ك����وم����ي و�ل�����ش����ر�ت����ي����ج����ي����ة 
وروؤية ومئوية  �لوطنية لابتكار 
�لإم��������������ار�ت وع��������ام �ل�����ش����ت����ع����د�د 
�لدكتور  �شعادة  و�أك��د  للخم�شني. 
ط����ارق ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ����ادم ع�شو 
�ملجل�ش �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة 
�لب�شرية  �مل������و�رد  د�ئ������رة  رئ��ي�����ش 
عمل  �إىل  �لبتكار  حتويل  �أهمية 
�جلميع  ف��ي��ه  ي��ت��ب��ن��ى  م��وؤ���ش�����ش��ي 

�خل�����ط�����ط و�ل�����ش����ر�ت����ي����ج����ي����ات 
منظومة  لت�شكيل  �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
عمل موحدة تعتمد على �لبتكار 
�ملوظف  ����ش��ت��ث��م��ار  يف  ك���اأ����ش���ا����ش 
�لأوىل  �لنطاق  نقطة  باعتباره 
و�لإجن����از�ت  �لإب���د�ع���ات  يف �شنع 

�أن  �إىل  ول����ف����ت   . و�ل����ن����ج����اح����ات 
بال�شارقة  �لب�شرية  �مل���و�رد  د�ئ��رة 
لدعم  ق�������ش���وى  �أه����م����ي����ة  ت������ويل 
�ل�شوء  وت�شلط  �لب��ت��ك��ار  جم���ال 
�لتدريبية  ب��ر�جم��ه��ا  خ���ال  م��ن 
هذ�  يف  �لأح��دث  على  و�لتاأهيلية 

�لعمل  منظومة  لتطوير  �ل�شاأن 
�حل���ك���وم���ي ب������الإم������ارة وت���ق���دمي 
خ���دم���ات ح��ك��وم��ي��ة ت��ت��م��ا���ش��ى مع 
روؤية �لإمار�ت وقيادتها �لر�شيدة 
من  �مل�شتقبل  حتديات  ومو�جهة 

خال �لأفكار �ملبتكرة .
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اأخبـار الإمـارات
 اخلارجية تت�شلم الرباءة 

القن�شلية لقن�شل عام �شريالنكا
•• دبي -وام:

�آل مكتوم مدير مكتب  �ل�شيخ مكتوم بن بطي  �شعادة  ت�شلم 
وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل يف دبي �لرب�ءة �لقن�شلية 
�ل��ق��ن�����ش��ل �ل��ع��ام جلمهورية  ل�����ش��ع��ادة دول�����و�ل م���اد�ج���ي���د�ر� 
�شريانكا يف دبي و�ملناطق �ل�شمالية. ورحب �شعادته خال 
�للقاء - �لذي عقد مبقر مكتب �ل��وز�رة يف دبي - بالقن�شل 
بالعاقات  و�أ����ش���اد  تعيينه،  مبنا�شبة  �ل�����ش��ري��ان��ك��ي  �ل��ع��ام 
�ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لتجارية و�ل�شتثمارية �لتي تربط 
مهام  يف  و�لنجاح  �لتوفيق  له  متمنيا  �ل�شديقني،  �لبلدين 

عمله �جلديد.

اإ�شالحية دبي ت�شدر 1158�شهادة ملن يهمه الأمر الكرتونيًا للنزلء 
•• دبي-الفجر:

�شرطة  يف  و�لإ�شاحية  �لعقابية  للموؤ�ش�شات  �لعامة  ل��اإد�رة  تقرير  �أظهر 
�لأمر  يهمه  ملن  �شهاد�ت  لإ�شد�ر  ح�شورياً  �ملتعاملني  عدد  �نخف���ا�ش  دبي، 
�إىل  يدوية  من  �ل�شهادة  على  �حل�شول  خدمة  حتويل  بعد  وذل��ك  للنزلء، 
�شبتمرب  �شهر  منذ  دب��ي  ل�شرطة  �لذكي  و�لتطبيق  �ملوقع  عرب  �إلكرونية 

�ملا�شي.
�لإد�رة  مدير  جلفار  عبد�لكرمي  حممد  عبد�لكرمي  م��رو�ن  �لعميد  و�أك��د 
�لعامة للموؤ�ش�شات �لعقابية و�لإ�شاحية بالوكالة، �أن �شرطة دبي �أ�شدرت 

منذ تطبيق �خلدمة يف �شبتمرب  �إلكرونياً  �لأمر  يهمه  ملن  �شهادة   1158
من �لعام �ملا�شي.

وكانت �شرطة دبي �أعلنت عن �لتحول �لذكي يف تقدمي خدمة طلب �إ�شد�ر 
�لعقابية و�لإ�شاحية يف دبي،  �ملوؤ�ش�شات  �شهادة ملن يهمه �لأمر للنزلء يف 
�إطار  يف  وذل��ك  �ل��ذك��ي،  و�لتطبيق  �لل��ك��روين  �مل��وق��ع  على  تقدميها  ليتم 

�لتحول �لذكي يف جمال تقدمي �خلدمات للمتعاملني.
و�أو�شح �لعميد مرو�ن عبد�لكرمي حممد عبد�لكرمي جلفار، �أن �لتحول يف 
�خلدمات �ملختلفة لتكون �لكرونية، تاأتي �لتز�ماً بتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء 

حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي رئي�ش �ملجل�ش �لتنفيذي لاإمارة، بالتحول �لذكي يف خمتلف 

�خلدمات �حلكومية ت�شهيًا على �ملتعاملني و�خت�شار�ً للوقت و�جلهد.
و�أ�شاف �أن �لإ�شر�ف �لد�ئم ودعم معايل �للو�ء عبد�هلل خليفة �ملري �لقائد 
�لعام ل�شرطة دبي �أ�شهم يف �لرتقاء يف خمتلف �خلدمات �ملقدمة للجمهور 
�أنه ميكن للمتعامل  �إىل  لإ�شعادهم وتقدمي خدمات مبتكرة ونوعية، لفتاً 
�لكرونياً  �أم��ا  درهما،   195 بقيمة  �لأم��ر ح�شورياً  يهمه  ملن  �شهادة  طلب 
تنفيذ  على  للمتعاملني  ت�شجيعاً  وذل��ك  درهما   95 �إىل  ينخف�ش  فال�شعر 

�خلدمات �لكرونيا.

مب�ساركة 328 مت�سابقا

�شامل بن �شلطان يفتتح نهائيات راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي 
•• راأ�س اخليمة- الفجر:

ر�أ�ش  �لنهائية جلائزة  �لختبار�ت  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  �ل�شيخ  �فتتح 
�خليمة للقر�آن �لكرمي للدورة �لع�شرين �شباح يوم �خلمي�ش �ملا�شي و�لتي 
رعاية كرمية  �لكرمي وعلومه حتت  للقر�آن  ر�أ���ش �خليمة  موؤ�ش�شة  تنظمها 
�لأعلى  �ملجل�ش  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من 

حاكم ر�أ�ش �خليمة حفظه �هلل.
و�أ�شاد �ملهند�ش �ل�شيخ �شامل بن �شلطان �لقا�شمي رئي�ش د�ئرة �لطري�ن �ملدين 

يف ر�أ�ش �خليمة وع�شو جمل�ش �أمناء �لهيئة �لدولية للت�شامح بح�شن تنظيم 
�لدورة  �ملبذولة لإخ��ر�ج هذه  �لكرمي و�جلهود  للقر�آن  ر�أ���ش �خليمة  جائزة 
بتميز وتاألق، كما �أ�شاد بقوة �أد�ء �ملت�شابقني، متمنيا لهم دو�م �ل�شتمر�ر على 
هذ� �لنهج �ملتميز من �لإبد�ع و�مل�شاركات �لإيجابية و�ل�شري على طريق �جلد 
و�لجتهاد و�لتناف�ش يف �جلو�ئز �لقر�آنية �لتي تعد �أبو�با لرفع روح �لتميز 

و�لإبد�ع.
و�أ�شار �أحمد �شبيعان �لأمني �لعام جلائزة ر�أ�ش �خليمة للقر�آن رئي�ش �للجنة 
�لعليا �ملنظمة باأن �جلائزة �شتخترب خال هذه �لفرة 328 مت�شابقا، منهم 

185 من �لإناث و143 من �لذكور يف 9 م�شابقات خمتلفة، منها م�شابقة 
�ل�شريف  �حل��دي��ث  وم�شابقة  د�ود  �آل  م��ز�م��ري  وم�شابقة  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن 

وغريها.
و�أفاد �أحمد �شبيعان باأن �لختبار�ت �لنهائية �لتي �أقيمت يف م�شجد �ل�شيخ 
�شلطان بن �شقر �لقا�شمي ويف  م�شجد �ل�شيخ ز�يد بر�أ�ش �خليمة بالتعاون مع 
مكتب �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شامية و�لأوقاف بر�أ�ش �خليمة بد�أت من 
16 يناير و�شت�شمر حتى 21 من �ل�شهر �حلايل و�شط �أجو�ء من �لتحديات 
و�لتميز. و�أ�شار �أحمد �شبيعان �إىل �أن جلنة �لتحكيم للذكور تتكون من ثاثة 

حمكمني من ذوي �خلربة و�لتخ�ش�ش وهم: ف�شيلة �ل�شيخ �لدكتور �شامل 
�لدكتور �شالح مو�شى جيبو  �ل�شيخ  �لتحكيم وف�شيلة  �لدوبي رئي�ش جلنة 
و�ل�شيخ عبد�هلل �لأن�شاري، وتتكون جلنة �لتحكيم لاإناث من �لأ�شتاذة منى 

�ملرزوقي و�لأ�شتاذة ناجية �لزعابي و�لأ�شتاذة فاطمة عبد �لعزيز.
ودعت جائزة ر�أ�ش �خليمة للقر�آن �لكرمي يف دورتها �لع�شرين �أهايل �لإمارة 
�إىل  و�ل�شتماع  �لخ��ت��ب��ار�ت،  زي��ارة  �إىل  و�ملهتمني  �ملت�شابقني  �أم��ور  و�أول��ي��اء 
يزيد  ح�شورهم  �أن  موؤكدة  �مل�شاركني،  لت�شجيع  و�لأ�شو�ت  �لقر�ء�ت  �أجمل 

�ملت�شابقني ثقة بالنف�ش وقوة وتاألقا.

حتت عنوان: )معدات اللياقة البدنية واألعاب اأ�سحاب الهمم(

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم امللتقى الثالث للروؤيا امل�شتقبلية 
للحدائق واملنتزهات الرتفيهية 21 - 22 يناير احلايل

•• اأبوظبي -الفجر: 

يف   - �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  تنظم 
ز�يد  �ل�شيخ  ب�شارع  �لرئي�ش  مقرها 
�لفرة  ب��اأب��وظ��ب��ي يف  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
�حلايل  يناير   22 –  21 ب��ني  م��ا 
�ل�شركات  ومب�������ش���ارك���ة   2020
�للياقة  مب�����ع�����د�ت  �مل���ت���خ�������ش�������ش���ة 
�لهمم  �أ���ش��ح��اب  و�أل���ع���اب  �ل��ب��دن��ي��ة 
�إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  وم�������ش���ت���ل���زم���ات���ه���ا 
�لدورة   - �ل�شر�تيجيني  �ل�شركاء 

�ملعر�ش �ملتخ�ش�ش مبعد�ت �للياقة 
�أ�شحاب  و�ألعاب  �خلارجية  �لبدنية 
�لردهة  يف  ���ش��ي��ق��ام  و�ل�����ذي  �ل��ه��م��م 
حيث  �لبلدية،  م�شرح  من  �لقريبة 
�إليه  �آخر ما تو�شلت  �ملعر�ش  ي�شم 
باألعاب  �خلا�شة  �حلديثة  �لتقنيات 
وخ�شو�شا  �حل���د�ئ���ق  يف  �لأط���ف���ال 
�لهمم  باأ�شحاب  �خلا�شة  �لأل��ع��اب 
ومعد�ت �للياقة �لبدنية �خلارجية.

وي�����ش��ه��د �ل��ي��وم �ل��ث��اين م��ن �مللتقى 
�لفنيني  ب��ني  ومباحثات  مناق�شات 

�أ�شحاب  و�إم��ك��ان��ي��ات  متطلبات  م��ع 
حر�ش  �إط���ار  �شمن  وذل��ك   ، �لهمم 
�لبلدية على �إ�شعاد �ملجتمع وتوفري 
�مل���ر�ف���ق �ل��رف��ي��ه��ي��ة �مل��ت��ن��ا���ش��ب��ة مع 

كافة �شر�ئح �ملجتمع.
وي�������ش���ارك يف �مل��ل��ت��ق��ى �ل���ع���دي���د من 
�جل����ه����ات و�ل�������ش���رك���اء م��ن��ه��م على 
موؤ�ش�شة   : �حل�شر  ل  �مل��ث��ال  �شبيل 
و�لتي  �لهمم،  لأ�شحاب  �لعليا  ز�يد 
�مللتقى  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  يف  �شتقدم 
ورقة عمل حول �حتياجات �أ�شحاب 

�لثالثة من ملتقى �لروؤيا �مل�شتقبلية 
�لرفيهية  و�مل��ن��ت��زه��ات  ل��ل��ح��د�ئ��ق 
و�ل�������ذي ي����اأت����ي ب���ع���ن���و�ن: )م���ع���د�ت 
�أ�شحاب  و�أل���ع���اب  �ل��ب��دن��ي��ة  �ل��ل��ي��اق��ة 

�لهمم(. 
�أور�ق  م��ن  �ل��ع��دي��د  �مللتقى  ي��ت��ن��اول 
�ل��ع��م��ل �مل��ه��م��ة و�ل���ت���ي ���ش��ت�����ش��اه��م يف 
و�لت�شور�ت  �خل��ط��ط  و���ش��ع  دع����م 
�لتحتية  �لبنية  مل�شاريع  �مل�شتقبلية 
وخ�شو�شاً يف جمال �إن�شاء �حلد�ئق 
يتنا�شب  مبا  �لرفيهية  و�ملنتزهات 

�لرفيهية  �مل������ر�ف������ق  يف  �ل���ه���م���م 
وغريها من �لق�شايا �لتي تهم هذه 

�ل�شريحة �لجتماعية �ملهمة.
�إجناز�تها  �لبلدية  ت�شتعر�ش  كما 
يف جم����ال ت��اأ���ش��ي�����ش م��ن��ظ��وم��ة من 
�حل���د�ئ���ق و�أل����ع����اب �لأط����ف����ال �لتي 
�لهمم  �أ����ش���ح���اب  ت��ط��ل��ع��ات  حت���ق���ق 
�خلارجية  �لبدنية  �للياقة  ومعد�ت 
مرتادي  لياقة  رفع  يف  ت�شاهم  �لتي 

هذه �حلد�ئق.
ويتز�من مع �نطاق �مللتقى �فتتاح 

منظومة  ت��اأ���ش��ي�����ش  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لرفيهية  و�مل�����ر�ف�����ق  �خل�����دم�����ات 

�أهم  ح���ول  �ملتخ�ش�شة  و�ل�����ش��رك��ات 
تو�جه  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �لق�شايا 

فئات  كافة  �حتياجات  مع  �ملتنا�شبة 
�ملجتمع مبن فيهم �أ�شحاب �لهمم .

كلية الإمارات للتكنولوجيا ُتعّزز عالقات التعاون 
مع جامعة �شوينربن الأ�شرتالية للتكنولوجيا

•• اأبوظبي-الفجر: 
��شتقبل �لربوفي�شور �لدكتور عبد 
�ل��رح��ي��م ����ش���اب���وين، رئ��ي�����ش كلية 
مقررّ  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف  �لإم�������ار�ت 
�لكلية بابوظبي �أم�ش �لربوفي�شور 
�لرئي�ش  ن��ائ��ب  �مل��ه��ي��دي،  ري���ا����ش 
للعاقات �لدولية، �أ�شتاذ �لهند�شة 
�ملن�شاآت  خمترب  ومدير  �لإن�شائية 
�شوينربن  ج���ام���ع���ة  يف  �ل����ذك����ي����ة 

للتكنولوجيا باأ�شر�ليا.
وج������رى خ�����ال �لج����ت����م����اع بحث 
�جلامعتني،  ب���ني  �ل���ت���ع���اون  �آف�����اق 
وجم�����������الت ت����ع����زي����ز �ل����ع����اق����ات 
�مل�شركة  و�ل��ب��ح��ث��ي��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
جم����ال  يف  �خل������������رب�ت  وت�������ب�������ادل 
��شتعر�ش  كما  و�لبتكار.   �لبحث 
وتو�شيع  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  �ل���ط���رف���ان 
�ل���ث���ن���ائ���ي يف جم����الت  �ل����ت����ع����اون 
�لتعليمية  و�ل����رب�م����ج  �ل���ت���دري���ب 
�لهند�شة  جم�����ال  يف  �مل�������ش���رك���ة 
و�لتكنولوجيا، �إ�شافة �إىل �إمكانية 
�مل����ع����ل����وم����ات يف جم�����الت  ت�����ب�����ادل 
لع  و�طرّ و�مل��ن��اه��ج.  �لتدري�ش  ط��رق 
من�شاآت  على  �ملهيدي  �لربوفي�شور 
كلية �لإمار�ت للتكنولوجيا، و�أبدى 
�جلديد  �جلامعي  باحلرم  �إعجابه 
�لذي مترّ �إن�شاوؤه وفق �أعلى �ملعايري 
�لعايل،  �لتعليم  ملوؤ�ش�شات  �لعاملية 
�شوينربن  جامعة  ح��ر���ش  م��وؤك��د�ً 
ب���اأ����ش���ر�ل���ي���ا على  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لتعاون  ع��اق��ات  �أو����ش��ر  توطيد 
للتكنولوجيا  �لإم�����ار�ت  كلية  م��ع 
�ملُتميرّزة  خرب�تها  من  و�ل�شتفادة 

يف �شتى �ملجالت. 

بهدف بحث التعاون امل�سرتك

جامعة ال�شارقة ت�شتقبل وفدًا من جمعية املهند�شني
•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�شارقة  ج��ام��ع��ة  ح��ر���ش  �إط����ار  يف 
ع����ل����ى دع�������م �ل�����ت�����ع�����اون �مل�������ش���رك 
و�لتو��شل مع كافة هيئات �ملجتمع 
�شاح  �ل��دك��ت��ور  ��شتقبل  �مل��ح��ل��ي، 
�جلامعة  نائب مدير  �حلاج  طاهر 
جمعية  من  وف��د�ً  �ملجتمع  ل�شوؤون 
�ملهند�شني بدولة �لإمار�ت �لعربية 
حممد  �ملهند�ش  برئا�شة  �مل��ت��ح��دة 
حم���م���ود م�����ش��روم رئ��ي�����ش جمل�ش 
�لأ�شتاذ  وبح�شور  �جلمعية،  �إد�رة 
�ل��دك��ت��ور ر�����ش���ي �ل��زب��ي��دي مدير 
و�لتطوير  �مل�شتمر  �لتعليم  مركز 
�مل��ه��ن��ي، و�لأ���ش��ت��اذ �ل��دك��ت��ور �أحمد 
كما  �لهند�شة،  كلية  عميد  �ل�شماع 
ح�شر �للقاء من �جلمعية �ملهند�ش 
طارق دميا�ش �ملدير �لعام للجمعية 
�مل������ري ع�شو  ����ش���ال���ح  و�مل���ه���ن���د����ش 

جمل�ش �شباب �ملهند�شني.
يف بد�ية �للقاء رحب �لدكتور �شاح 
�ملهند�شني،  جمعية  ب��وف��د  �حل����اج 
جامعة  عن  تعريفية  نبذة  مقدماً 

�لدر��شية  وب���ر�جم���ه���ا  �ل�����ش��ارق��ة 
وتخ�ش�شاتها �لعلمية، وم�شري�ً �إىل 
�أن كلية �لهند�شة بجامعة �ل�شارقة 
ُتعد من كربيات كليات �لهند�شة يف 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من 
�لعلمية  تخ�ش�شاتها  ع���دد  ح��ي��ث 
�لرب�مج  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  وت��ق��دمي��ه��ا 
م�شتوى  على  �ل��ف��ري��دة  �ل��در����ش��ي��ة 
من  للعديد  و��شتقطابها  �ل��دول��ة، 
�ملتخ�ش�شني  و�خل���رب�ء  �لأ���ش��ات��ذة 
وموؤكد�ً  �ل��ع��امل،  دول  خمتلف  من 
على  �ل�شارقة  جامعة  حر�ش  على 
رف���د �أ����ش���و�ق �ل��ع��م��ل ب��خ��ري��ج على 
�لعلمي  �لتاأهيل  من  ع��اِل  م�شتوى 
و�لعملي، ويف خمتلف �لتخ�ش�شات 
�لتي يحتاجها �ملجتمع �ملحلي، كما 
�ل��ت��ع��اون بني  رح���ب ببحث ف��ر���ش 
�ل�شارقة  بجامعة  �لهند�شة  كلية 
وجمعية �ملهند�شني �لإمار�تيني يف 
خمتلف �مل��ج��الت و�ل���ش��ت��ف��ادة من 

�لإمكانيات لدى �لطرفني.
حممد  �ملهند�ش  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن 
حم���م���ود م�����ش��روم رئ��ي�����ش جمل�ش 

من  �خل��ري��ج��ني  مب�شتوى  �لإد�رة 
ج��ام��ع��ة �ل�������ش���ارق���ة، م����وؤك����د�ً على 
�أن���ه وم���ن خ���ال ل��ق��اء�ت��ه �ملتعددة 
�لعمل  م���و�ق���ع  مل��خ��ت��ل��ف  وزي����ار�ت����ه 
جامعة  خ���ري���ج  ي���ج���د  �ل��ه��ن��د���ش��ي 
وذلك  �ل�شد�رة  موقع  يف  �ل�شارقة 
�لعلمي  �ل��ت��اأه��ي��ل  ج���ودة  ي��دل على 
و�لتدريب �لعملي �لذي يحظى به 

بجامعة  �لهند�شة  بكلية  �لطالب 
�ل�شارقة. م�شري�ً �إىل وجود �لعديد 
�لتعاون  وف����ر�����ش  جم������الت  م����ن 
�مل�شرك و�لتي ينبغي �لعمل عليها 
ومنها  �ل���ق���ادم���ة،  �ل���ف���رة  خ����ال 
�ل����دور�ت  ع���دد م��ن  تنظيم وع��ق��د 
�لتخ�ش�شية يف عدد  �لعمل  وور�ش 
و�لعمل  �لهند�شية،  �مل��ج��الت  م��ن 

�ل�شباب  و��شتقطاب  ت�شجيع  على 
كما  �لهند�شي،  �لقطاع  يف  للعمل 
م��ن عاقات  ل��ه��ا  مل��ا  �أن �جل��م��ع��ي��ة 
من  و�ل�شركات  �لهيئات  م��ع  قوية 
�ملمكن �أن تكون حلقة �لو�شل بينها 
�مل�شاركة  وك��ذل��ك  �جل��ام��ع��ة،  وب��ني 
�لعلمية  و�ل��ل��ق��اء�ت  �مل���وؤمت���ر�ت  يف 

وور�ش �لعمل �ملتخ�ش�شة.
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العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ير لين لل�شياحة 

CN - �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م  رخ�شة رقم:2779568 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل حممد عبد�هلل حمد �ل�شناين %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد �خل�شر �شامل �مل�شرقي �لربيكي

فعلى كل من له حق �و �عر��ش على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تر�ن�شت للحلول �لمنية ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1259851 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �ل�شيدجعفر �ل�شيد�شرب �ل�شيدحممد �ملو�شوى %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شمله بري�فى عبد�لرز�ق %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ديبيل ر�ج �شاندر�ن �شاندر�ن كيز هاكايل ميثال %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيدجعفر �ل�شيد�شرب �ل�شيدحممد �ملو�شوى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ديبيل ر�ج �شاندر�ن �شاندر�ن كيز هاكايل ميثال 

فعلى كل من له حق �و �عر��ش على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كوركوم تكنولوجي

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2347397 

تعديل ��شم جتاري من/كوركوم تكنولوجي  

CORECOM TECHNOLOGY

�ىل/�يه �ي 24 لا�شت�شار�ت �لتكنولوجي

 A I 24 TECHNOLOGY CONSULANCY

فعلى كل من له حق �و �عر��ش على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم 

ومقهى خط �خلليج فرع �أبوظبي 2
رخ�شة رقم:CN 2437087  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عر��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لقفطان �ل�شيل 

CN لازياء �ملغربية  رخ�شة رقم:1489932 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ر�يه عبد�هلل حمد حمود �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�شى �بر�هيم حممد �بر�هيم �لرئي�شي

فعلى كل من له حق �و �عر��ش على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20 

اإعــــــــــالن
مليون  �ل�ش�����ادة/ون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN بروجكت�ش للو�شاطة �لتجارية  رخ�شة رقم:2621891 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد عبيد �شعيد �لزعابي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خلود �شعيد زعل �شهيل �آل علي

فعلى كل من له حق �و �عر��ش على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ملز�يا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لطبية ل�شت�شار�ت �ملو�رد �لب�شرية
رخ�شة رقم:CN 2214809  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عر��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20 

اإعــــــــــالن
للحاقة  �شاوند  ��شت�شو�ر  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لرجالية  رخ�شة رقم:1808970 

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 5.34*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/�شالون ��شت�شو�ر �شاوند للحاقة �لرجالية  

SCISSOR SOUND MEN BARBERSHOP SALOON

�ىل/�شالون �شيزر �شاوند للحاقة- �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م

SCISSOR SOUND MEN BARBERSHOP SALOON-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��ش على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20 

اإعــــــــــالن
لتلميع  �ل�ش�����ادة/فيور�ش  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت  رخ�شة رقم:2453587 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد جمعه علي خليفه �لبلو�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد مبارك �شعيد �لق�شيلي �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �و �عر��ش على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية  م غ 

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شاح �لدين لت�شليح �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1035508  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عر��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شيف 

�لذهبي خلدمات �لفر�ح
رخ�شة رقم:CN 1192938  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عر��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لن�شامي لاملنيوم و�لزجاج 
رخ�شة رقم:CN 1135799  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عر��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20 

اإعــــــــــالن
�لنجارة  لعمال  �لباك�شتانية  �ل�ش�����ادة/�ملوؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�لملنيوم  رخ�شة رقم:1104034 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مر�د ظفر �قبال ظفر �قبال %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة حممد مطر عبيد �حلويري �لظاهري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ظفر �قبال نور ح�شني

تعديل وكيل خدمات/ حممد مطر عبيد �حلويري �لظاهري
تعديل ��شم جتاري من/�ملوؤ�ش�شة �لباك�شتانية لعمال �لنجارة و�لملنيوم  

AL PAKISTANIA CARPENTRY & ALUMINUM WORKS EST
�ىل/�ملوؤ�ش�شة �لباك�شتانية لعمال �لنجارة

AL PAKISTANIA CARPENTRY WORKS EST
تعديل ن�شاط/حذف �عمال تركيبات �للو�ح �لزجاجية )4330014(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تركيبات �لملنيوم )4330013(
فعلى كل من له حق �و �عر��ش على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شو�ري لتاأجري �ل�شيار�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1004842 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد زكي يون�ش �بو �لعطا %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�لرحمن �شعيد ر��شد مر�شد �ملقبايل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل حممد �شعيد علي �لنيادي

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�ل�شو�ري لتاأجري �ل�شيار�ت  

AL SAWARI RENT-A-CAR

�ىل/�ل�شو�ري لتاأجري �ل�شيار�ت ذ.م.م
AL SAWARI RENT-A-CAR LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��ش على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملهار�ت �ملتطورة للمقاولت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:2227591 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شاح بدر عبد�هلل ثابت �لنهدي %20

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نادر بدر عبد�هلل ثابت �لنهدي %20
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خالد بدر عبد�هلل ثابت �لنهدي %60

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد بدر عبد�هلل ثابت �لنهدي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف بدر عبد�هلل ثابت �لنهدي

ق   5 غرب  �لكورني�ش  �شارع  �بوظبي  جزيرة  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
C17 ط 12 مكتب 01 �ملالك/ �شركة م�شماك �لعقارية �ىل �بوظبي جزيرة 

�بوظبي غرب 10 353532 353532 �ل�شيخ �شيف حممد خليفة و�خرين
فعلى كل من له حق �و �عر��ش على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان  �لقت�شادية خال 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �ملالك :حممد علي حممد �شالح �لكربي

coffee selection طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية:كويف �شيليك�شن

�سورة العالمة

بتاريخ:2020/1/9 �ملودعة بالرقم: 323707 
با�ش��م:  حممد علي حممد �شالح �لكربي 

�ملوطن:�شارع 16 ، م 35 ، منطقة �آيكاد
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30

�لقهوة
و���ش��ف �ل��ع��ام��ة:ع��ب��ارة ع��ن ح��ب��ات �ل��ن ب��األ��و�ن خمتلفة ودو�ئ����ر �شغرية وي��ح��ت��وي على كلمة 

�لجنليزية باللغة   coffee selection
�ل�ش��ر�طات:

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعامات  لإد�رة  مكتوباً  به  يتقدم  �ن  ذل��ك  على  �ع��ر����ش  لديه  من  فعلى 
�لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوماً من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملا
 بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ : 2019/12/06  �ملودعة بالرقم: 321742 
با�شم : �شركة جرن�ل موتورز �ل �ل �شي

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،3000-48265 مي�شيغان  ولي��ة  دي��روي��ت،  �شنر،  ريني�شانز   300  : وعنو�نه 
�لأمريكية

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 18: �جللود �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة �ملقلدة، 
جلود �حليو�نات �خلام �أو غري �ملدبوغة، �ل�شناديق وحقائب �ل�شفر، �ملظات و�ل�شما�شي، �لع�شي، 

�ل�شياط و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج.
و�شف �لعامة: �لعامة هي كلمة HUMMER مكتوبة باللغة �لاتينية. 

 �ل�شر�طات: ل يوجد
وز�رة  يف  �لتجارية  �لعامات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �إع��ر����ش  لديه  من  فعلى 

�لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملا

 بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ : 2019/10/10  �ملودعة بالرقم: 318614 

با�شم : �شركة جرن�ل موتورز �ل �ل �شي

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،3000-48265 مي�شيغان  ولي��ة  دي��روي��ت،  �شنر،  ريني�شانز   300  : وعنو�نه 

�لأمريكية

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 12: �ل�شيار�ت.

و�شف �لعامة: �لعامة هي عبارة GROOVE مكتوبة باللغة �لاتينية.

 �ل�شر�طات: ل يوجد

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعامات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �إع��ر����ش  لديه  من  فعلى 

�لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملا 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ : 2019/12/06  �ملودعة بالرقم: 321741 
با�شم : �شركة جرن�ل موتورز �ل �ل �شي

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،3000-48265 مي�شيغان  ولي��ة  دي��روي��ت،  �شنر،  ريني�شانز   300  : وعنو�نه 
�لأمريكية

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 14: �ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها، �ملجوهر�ت، 
�لأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�ش �لوقت و�أدو�ت قيا�ش �لوقت �لدقيقة )�لأدو�ت �لكرونومرية(.

و�شف �لعامة: �لعامة هي كلمة HUMMER مكتوبة باللغة �لاتينية.
  �ل�شر�طات: ل يوجد

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعامات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �إع��ر����ش  لديه  من  فعلى 
�لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

HUMMER HUMMER GROOVE

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون كاز�نوفا 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب لل�شيد�ت رخ�شة رقم:1042476 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عفر�ء خالد �بر�هيم �حمد �لتميمي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد ر�شيد عبد�هلل كر�مه �لكثريي
فعلى كل من له حق �و �عر��ش على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

دبي   2020 �إك�شبو  ي�شتعر�ش  �ل��زو�ر،  ومايني  م�شارك   200 نحو  بح�شور 
�حلدث �لأروع يف �لعامل نبوغ �لب�شرية و�إجناز�تها، و�شيكون �أحد �أهد�فه �إلهام 
على  بقدرتنا  ل��اإمي��ان   – منطقتنا  يف  �ل�شباب  فئة  خا�شة   – �لنا�ش  جميع 
�إحلاحا، وبينها  �لعامل  �أكرث ق�شايا  �شُتطرح  �لكربى فيما  �لتحديات  حل هذه 
تغريرُّ �ملناخ و�لفقر وغياب �مل�شاو�ة و�لتدهور �لبيئي �لبيئة، على مائدة �لبحث 
ملوؤها  ب��روح  �لعامل  تهدف جلمع  فعاليات  بر�مج  دبي عرب   2020 �إك�شبو  يف 

�لتفاوؤل ب�شاأن م�شتقبلنا.
وك�شفت معايل رمي �لها�شمي، وزيرة �لدولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل، �ملدير �لعام 
ملكتب �إك�شبو 2020 دبي، ورئي�ش �للجنة �لوطنية لأهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة، 
عن بر�مج فعاليات �إك�شبو �ملخ�ش�شة ملو�جهة هذه �لتحديات خال كلمتها يف 
منتدى �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة �ل�شنوي �خلام�ش، �لذي ُعِقد يف �أبوظبي يف 

.2020 يناير   16
�لعامل  لنجمع  فر�شتنا  هو  دبي   2020 �إك�شبو  �لها�شمي   رمي  معايل  وقالت 
ع��دد� من  ن��و�ج��ه  �ل��ع��امل��ي،  �مل�شتوى  على  م�شتقبلنا.  ب�شاأن  �ل��ت��ف��اوؤل  م��ن  ب��روح 
باتخاذ  و�لل��ت��ز�م  �لأف��ك��ار  وت��ب��ادل  �ل��ت��ع��اون  علينا  يتعني  �ل��ك��ربى،  �لتحديات 
تهدف   2020 �إك�شبو  يف  فعالياتنا  ب��ر�م��ج  و�أ���ش��اف��ت   ملو�جهتها.   �إج����ر�ء�ت 
لت�شليط �ل�شوء على دور �لأف��ر�د و�حلكومات و�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات يف �لعمل 
�مل�شرك للتعامل مع عدد من �أكرب �لتحديات. ن�شارك �لعامل طموحنا وتفاوؤلنا، 
وندعو �لنا�ش لاجتماع من �أجل مناق�شة �لق�شايا �لعاملية و�لت�شدي لها، مثل 

�ل�شتد�مة وتغريرُّ �ملناخ.  وعلى مدى �شتة �أ�شهر، ي�شت�شيف �إك�شبو 2020 هذه 
مغلقا،  �لآخ��ر  وبع�شها  مفتوحا  بع�شها  �شيكون  �لتي  �ملتخ�ش�شة،  �لفعاليات 
وت�شمل منتديات وور�ش عمل وحمادثات. و�شتحتفي هذه �لفعاليات بالإجناز�ت 
وتعمل على �شرح �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة لاأمم �ملتحدة وقو�مها 17 هدفا 
�أ�شكاله،  �إنهاء �لفقر بجميع  �إىل  وهي جمموعة من �لأه��د�ف �لعاملية �لر�مية 
و�لت�شدي مل�شكلة غياب �مل�شاو�ة ومناق�شة ق�شية تغريرّ �ملناخ، وكذلك �لتاأكد من 
�شمول �جلميع، و�لت�شجيع على �لقيام باملزيد من �لإجر�ء�ت على طريق حتقيق 

�أجندة عمل 2030.
وينطلق �إك�شبو 2020 من قناعة ر��شخة باأن �لت�شدي لق�شايا مثل تغري �ملناخ 
و�ل�شتد�مة يتطلب �لعمل بنهج �لبدء من �لقاعدة، بال�شكل �لذي ي�شتفيد من 
طاقات �لنا�ش، خا�شة �ل�شباب، من خمتلف �أنحاء �لعامل، وخرب�تهم، وطموحهم. 
ون�شجع �مل�شاركني دوما على م�شاركة ما لديهم من ر�شائل وحلول وخرب�ت �شعيا 

لإلهام �لتغيري �لإيجابي على كل من �مل�شتويني �لفردي و�لعاملي.
و�شتت�شمن بر�مج فعاليات �إك�شبو، �مل�شممة ب�شكل خا�ش، ت�شعة �أ�شابيع تتناول 
مو��شيع  يف  �لتعاون  على  �ل��ع��امل  ت�شجيع  �شاأنها  م��ن  متخ�ش�شة  مو�شوعات 
رئي�شية تغطي ق�شايا �ملناخ، و�لتنمية �حل�شرية و�ملدن، و�ل�شفر و�ل�شتك�شاف، 
و�لتنمية  و�لزر�عة  و�لإب��د�ع،  و�للياقة،  و�ل�شحة  �مل�شتد�مة،  �لتنمية  و�أه��د�ف 

�ملعي�شية، و�لن�شاء و�لفتيات، و�ملياه.
وت�شمل �لرب�مج �أي�شا فعالية حمورها ق�شية تغري �ملناخ من �ملنتظر �أن جتمع 
تطوير  �أج��ل  من  �ل�شبان  من  �لتغيري  و�شناع  �مل��وؤث��رة  �ل�شخ�شيات  من  نخبة 
�إج��ر�ء�ت بخ�شو�ش �ملناخ وق�شايا �ل�شتد�مة  �ملناق�شات و�لت�شجيع على �تخاذ 

حر�ئق  مثل  �لطبيعية،  �ل��ك��و�رث  زي��ادة  يف  تت�شبب  �لتي  �لأ�شياء  من  وغريها 
�لغابات يف �أ�شر�ليا.

فعاليات  هام�ش  على  ينعقد  �ل��ذي  �ملناخ  �أ�شبوع  خ��ال  �لفعالية  ه��ذه  و�شتقام 
�إك�شبو 2020 بني �لأول و�ل�شابع من نوفمرب 2020، ويهدف �إىل ترك تاأثري 
عاملي ملا بعد 2021، ليكون جزء� من �إرث �إك�شبو 2020. و�شينطلق �لربنامج 
قبل �ملوؤمتر �لتايل للمناخ �لذي �شتنظمه �لأمم �ملتحدة /يتوقع �أن يكون بني 9 
و19 نوفمرب 2020/، على �أمل نقل �لر�شالة �إىل �شناع �لتغيري �مل�شاركني يف 

تلك �لقمة ومنحهم �أفكار� جديدة.
و���ش��ت��ك��ون ه��ن��اك �أي�����ش��ا ف��ع��ال��ي��ات �أخ����رى جت��م��ع ق��ط��اع��ات و����ش��ع��ة متنوعة من 
�مل�شاركني يف �إك�شبو 2020، من بينها دول وموؤ�ش�شات دولية غري هادفة للربح 

و�شركات ومعاهد تعليمية، من �أجل حتقيق تقدم على �شعيد �لتعاون �لدويل.
�إك�شبو  بها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �حلالية  �جل��ه��ود  على  �لفعاليات  ه��ذه  برنامج  وي��ق��وم 
�لنا�ش من خمتلف �أنحاء �لعامل من �أجل ت�شهيل �لتحرك نحو  2020 جلمع 
حتقيق �أهد�ف �لأمم �ملتحدة للتنمية �مل�شتد�مة. ومن �شمن هذه �جلهود على 
�شبيل �ملثال، برنامج �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية من �إك�شبو 2020 �لذي ي�شلط 
عاملي  �أث��ر  ترك  �أج��ل  وتبنيها من  �ل�شوء على حلول ملمو�شة ميكن تطبيقها 
لأكرث  ملمو�شة  حلول  تقدم  تنمويا  م�شروعا   25 �لربنامج  و�شيعر�ش  �أك��رب. 
�ملتوقع ح�شورهم  �ل��زو�ر  �أم��ام مايني  �إحلاحا  �لعامل  يو�جهها  �لتي  �لق�شايا 

فعاليات �إك�شبو 2020.
وهناك �أي�شا �إك�شبو ليف، وهو برنامج لابتكار �ملجتمعي و�ل�شر�كة من �إك�شبو 
مليون دولر، ويدعم بالفعل 120 مبتِكر� من   100 ميز�نيته  تبلغ   2020

�ملبتِكرين على حت�شني  ه��وؤلء  �لعامل. وت�شاعد حلول  على م�شتوى  دولة   65
حياة �لنا�ش، �أو حماية كوكب �لأر�ش �أو كليهما.

�إيجابية،  ب�شمة  بالفعل   2020 �إك�شبو  يدعمها  �لتي  �مل�شروعات  وترك هذه 
ومن بينها �شركة لند ليف، �ملدعومة من كل من �إك�شبو ليف وبرنامج �أف�شل 
�لأر��شي  ت�شجري  �إع��ادة  على  �مل�شاعدة  �شعار  �ل�شركة  ترفع  �لعاملية.  �ملمار�شات 
مليون  من  يقرب  ما  زر�ع��ة  بالفعل  �ل�شركة  و�أمت��ت  للت�شحر.  تتعر�ش  �لتي 
�شجرة يف 13 دولة وتعتزم زر�ع��ة مليون �شجرة �أخ��رى يف دولة �لإم��ار�ت قبل 

�نطاق �إك�شبو 2020.
�لتي   ،2020 �إك�شبو  من  �لعاملي  �ملجل�ش  لقاء�ت  �شل�شلة  ف��اإن  �آخ��ر،  �شياق  ويف 
�ل�شتد�مة، جتمع عدد�  ملناق�شة ق�شية  يناير   12 �أحدث جل�شاتها يف  �نعقدت 
�لتغيري و�ل�شباب لإطاق مناق�شة تتناول  �لروؤى و�شناع  �لقادة و�أ�شحاب  من 

عدد� من �أهم �لق�شايا �لعاملية.
�أجرته موؤ�ش�شة يوجوف منت�شف  �لذي  �لعاملي  �لتفاوؤل  ��شتطاع توقعات  ويف 
�إن  �مل�شاركني،  من  �لآلف  ق��ال  دب��ي   2020 �إك�شبو  من  بتكليف   2019 ع��ام 
�شامة �لكوكب تفوقت ب�شكل كبري على �لرغبة يف حت�شني �لتقنيات، و�شرعة 
�مل�شتقبل  �أولويات  �أن من بني  �أي�شا  �ل�شتطاع  و�أو�شح  و�لروبوتات  �لت�شال، 

�حلو�ر �ملفتوح و�لتو��شل و�لتعاون بني �لأفر�د و�ملجتمعات.
�شي�شتقبل نحو  �ل��ذي  2020 دبي  �إك�شبو  200 جهة يف  �أك��رث من  و�شت�شارك 
25 مليون زيارة متوقعة ليكون �أ�شخم حدث ُيقام على �أر�ش عربية. و�شي�شتمر 
 ،2021 �إب��ري��ل  2020 و10  �أك��ت��وب��ر   20 ب��ني  �أ�شهر  ل�شتة  �ل���دويل  �حل��دث 

و�شيكون �حلدث �لأروع يف �لعامل ل�شتعر��ش نبوغ �لب�شرية و�إبد�عاتها.

•• راأ�س اخليمة –الفجر: 

حتت   ، �لعاملية  �شتيفي  جو�ئز  �أعلنت 
ر�أ�������ش �خليمة  م��ظ��ل��ة غ���رف���ة جت�����ارة 
�لأوىل  ل����دورت����ه����ا  �جل�����ائ�����زة  ر�ع�������ي 
 ، �فريقيا  و���ش��م��ال  �لو���ش��ط  بال�شرق 
للم�شاركة  تر�شيحات  ��شتقبال  ع��ن 
دولة  يف �جل��ائ��زة م��ن �ك���رث م��ن 17 
م�شتوى  ع��ل��ى  �جل���ائ���زة  ��شتهدفتهم 
�أع���ل���ن���ت �أن  �ل�������ش���رق �لو�����ش����ط ، ك��م��ا 
�آخر  22 �جل��اري  �ملقبل  �لربعاء  يوم 
بعدما  �جل����ائ����زة،  يف  للت�شجيل  ي����وم 
قامت بتمديد موعد تقدمي �لطلبات 
ل��ل��ج��ائ��زة م��ن ق��ب��ل ،  ب��ع��دم��ا حظيت 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  كبري  باإقبال  �جل��ائ��زة 
من  و�خلا�شة،  �حلكومية  و�ل�شركات 
�لفر�د  وك��ذ�  و�لأح��ج��ام  �لفئات  كافة 
�ملبتكرين ، �لر�غبني يف �لتناف�ش على 
�لبتكار و�لبد�ع و�لتميز يف �لد�ء يف 

جمال �لعمل.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ���ش��ع��ادة  حم��م��د علي 
�د�رة  جمل�ش  رئي�ش  �لنعيمي  م�شبح 
�لتجارة على  �لغرفة ، حتر�ش غرفة 
تنفيذ توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�ش 
�لعلى حاكم �مارة ر�أ�ش �خليمة ، رعاه 
و�لبحث  �لتكنولوجيا  دع��م  يف   ، �هلل 
و�لتطوير و�لبتكار ، وت�شاهم �جلائزة 
وبالتعاون مع غرفة �لتجارة  يف تعزيز 
�أو��شر  ، وت��وط��ي��د  �لب����د�ع و�لب��ت��ك��ار 
و�لعاملي  و�لإق��ل��ي��م��ي  �ملحلي  �ل��ت��ع��اون 
د�ئماً  حتر�ش  �لغرفة  �ن  �ىل  لفتاً   ،
من  تعزز  م�شرفة  �شورة  تقدمي  على 
مكانة �لمارة ، موؤكد�ً على �ن �لغرفة 
�ل�شرق  �شتيفي  ج��و�ئ��ز  خ���ال  وم���ن 
يف  �مل�شاهمة  على  حت��ر���ش  �لو���ش��ط، 
دعم وحتقيق �ل�شر�تيجية �لوطنية 
لقت  م�شيفاً   ، �لم����ارة  يف  لابتكار 

و����ش��ع��اً يف جميع  �ه��ت��م��ام��اً  �جل���ائ���زة 
�حل�����م�����ات �ل����روي����ج����ي����ة �ل����ت����ي مت 
تنظيمها حملياً و�إقليمياً وعاملياً، كما 
�مل�شاركني  �هتمام  �جلائزة  ��شتقطبت 
دول  �مل�����ش��ت��ه��دف��ة  �لوىل  دورت���ه���ا  يف 
ي��وؤك��د ت�شافر  ، مم��ا  �ل�شرق �لو���ش��ط 
�حلكومية  �جل����ه����ات  ج��م��ي��ع  ج���ه���ود 

روؤية  �لم����ارة  لتحقيق  و�خل��ا���ش��ة يف 
�لقيادة �لر�شيدة.

و�أ�شار �لنعيمي �ىل �ن جلان �لتحكيم 
�شتبد�أ �عمالها يف تقييم �لر�شيحات 
يوم  نهاية  عقب  �ل��ف��ائ��زي��ن،  و�خ��ت��ي��ار 
م��وع��د �غ����اق باب  وه���و  ي��ن��اي��ر   22
عن  �لع���ان  يتم  �ن  على  �لت�شجيل، 
�شتيفي  ب��ج��ائ��زة  �ل��ف��ائ��زي��ن  �أ����ش���م���اء 
 19 �فريقيا  و�شمال  �لو�شط  �ل�شرق 
�ن��ه حتدد  �ىل  ، لف��ت��اً  �ملقبل  ف��رب�ي��ر 
موعد   2020 م���ار����ش   21 �ل�����ش��ب��ت 
�جلو�ئز  وت����وزي����ع   ، �ل���ت���ك���رمي  ح��ف��ل 
على  و�ل��ربون��زي��ة  و�لف�شية  �لذهبية 
�لفائزين ، بفندق و�لدورف - �أ�شتوريا 

يف ر�أ�ش �خليمة .
“�شتيفي”  جو�ئز  �ن  بالذكر  �جلدير 
بر�مج،  �شبعة  �شمن  مُت��ن��ح  �ل��ع��امل��ي��ة 
�آ�شيا  ملنطقة  �شتيفي  ج��و�ئ��ز  وه����ي: 
�شتيفي  وج���و�ئ���ز  �ل���ه���ادئ،  و�مل��ح��ي��ط 

�لأملانية، وجو�ئز �لأعمال �لأمريكية، 
�ل��دول��ي��ة، وجو�ئز  وج��و�ئ��ز �لأع���م���ال 
�لأعمال،  جم���ال  يف  ل��ل��م��ر�أة  �شتيفي 
وجو�ئز �شتيفي لأف�شل �أرباب �لعمل، 
وخدمة  للمبيعات  �شتيفي  وج���و�ئ���ز 
�شتيفي  ج��و�ئ��ز  وت�شتقطب  �لعماء. 
تر�شيح  �آلف   10 م��ن  �أك���رث  ���ش��ن��وي��اً 
من موؤ�ش�شات من �أكرث من 60 دولة. 
م  وت���ق���وم ج���و�ئ���ز ���ش��ت��ي��ف��ي، �ل��ت��ي تكررّ
�ملوؤ�ش�شات من كافة �لفئات و�لأحجام 
خلفها،  ي���ق���ف���ون  �ل����ذي����ن  و�لأف�����������ر�د 
بتقدير �لأد�ء �ملتميز يف �أماكن �لعمل 
�جلائزة  تنطلق  و�لعام   . �لعامل  حول 
�لأو�شط  ب��ال�����ش��رق  �لوىل  دورت��ه��ا  يف 
جتارة  غرفة  برعاية  �فريقيا  و�شمال 
ر�أ��������ش �خل���ي���م���ة ،  ومي���ك���ن �لط�����اع 
عرب  �شتيفي  جو�ئز  ح��ول  �ملزيد  على 
http://www.لتايل� �ل��ر�ب��ط 

.StevieAwards.com

•• دبي – الفجر:

�أع��ل��ن��ت م��و����ش��ات �لإم������ار�ت ممثرّلة 
مبركز �لت�شال عن تلقيها 50،128 
 2019 �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  خ��ال  مكاملة 
ع��رب �ل��رق��م �مل��ج��اين مل��رك��ز �لت�شال 
لة بذلك �رتفاعاً  8006006 م�شجرّ
 16% ن�شبته  بلغت  �ملكاملات  ع��دد  يف 
مقارنة بعام 2018، وقد بلغ معدل 
�ل���ش��ت��ج��اب��ة ع��ل��ى ه���ذه �مل��ك��امل��ات 14 
ثانية، فيما ��شتقبل �ملركز من خال 
 info@et.ae لربيد �لإلكروين�

عدد 9،972 ر�شالة.
�إد�رة  مدير  عبيد  علي  حممد  ���د  و�أكرّ
�ل��ع��م��ل��ي��ات مب���و�����ش���ات �لإم��������ار�ت، 
تطلعات  ر�شد  على  �ملوؤ�ش�شة  حر�ش 
م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا ورغ���ب���ات���ه���م م����ن �أج����ل 
�ل�شور،  باأف�شل  تلبيتها  على  �لعمل 
�ملتعاملني  طلبات  على  �ل��رد  وتوفري 
من  �ملوؤ�ش�شة  توفرها  �لتي  للخدمات 
بينها خدمات �لتاأجري بكافة �أ�شكالها، 
وتاأجري �حلافات لطلبة �جلامعات، 
للمطاعم،  ن���اري���ة  در�ج�����ات  وت���اأج���ري 
وخدمات  لل�شركات،  مركبات  تاأجري 
معهد �لإمار�ت لل�شياقة، و�ل�شتف�شار 
ع���ن خ���دم���ات م���و�����ش���ات �مل����د�ر�����ش، 
�لطريق،  ع���ل���ى  �مل�������ش���اع���دة  وخ����دم����ة 

وتوفري مركبات �لليموزين، وخدمات 
عرب  �مل��رك��ب��ات  وبيع  �لفني،  �لفح�ش 
�مل��������ز�د �لل������ك������روين، وغ����ريه����ا من 

�خلدمات.
فريق  �أن  �لعمليات  �إد�رة  مدير  وق��ال 
م �لدعم �لأويلرّ ويرد  عمل �ملركز يقدرّ
��شتف�شار�ت �جلمهور على مد�ر  على 
م��ن خ���ال ف��ري��ق عمل  ���ش��اع��ة،   24
�للغتني  ي��ت��ح��دث��ون  وم�����درب  م���وؤه���ل 
�أن  �إىل  م�شري�ً  و�لإجنليزية،  �لعربية 
�لقنو�ت  �أح��د  يعترب  �لت�شال  مركز 
�ملوؤ�ش�شة  خ�ش�شتها  �لتي  �لرئي�شية 
�أفر�د  م��ن  متعامليها  م��ع  للتو��شل 
و���ش��رك��اء وجم��ت��م��ع، وب��ال���ش��ت��ن��اد �إىل 
ذل���ك ي��ح��ر���ش م��رك��ز �لت�����ش��ال على 

�لتو��شل مع �لعماء ل�شتفتاء �آر�ئهم 
�ل�شتبيانات  ع��ل��ى  ردوده������م  وج���م���ع 
ور�شا  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ب��ر���ش��ا  �خل���ا����ش���ة 
�لتي  �ملجتمعية  و�خل��دم��ات  �ل�شركاء 

تقدمها �ملوؤ�ش�شة.
�مل����رك����ز  م����وظ����ف����ي  �أن  �إىل  ول�����ف�����ت 
ل���دور�ت  م�شتمر  وب�شكل  يخ�شعون 
وبر�مج تدريبية يف جمالت خدمات 
�حلر�ش  �إط���ار  يف  وذل���ك  �ملتعاملني، 
على تقدمي خدمات تفوق توقعاتهم، 
وحتقق �شعادتهم، وتن�شجم مع �أف�شل 
و�جلودة  �لتميز  ومعايري  �ملمار�شات 
ق يف �لوقت نف�شه ح�شن  �لعاملية، وحتقرّ
�لعاملة،  �لب�شرية  للمو�رد  �ل�شتثمار 
تقدمي  على  �ملوؤ�ش�شة  حر�ش  م��وؤك��د�ً 
�جلمهور  ت���وق���ع���ات  ت���ف���وق  خ����دم����ات 
متطلباتهم،  وت���ل���ب���ي  و�مل���ت���ع���ام���ل���ني 

وحتقق �شعادتهم.
وذكر حممد علي باأن �ملوؤ�ش�شة وفرت 
�ل���ت���ي ت�شهل  �ل���ق���ن���و�ت  �ل��ع��دي��د م���ن 
ع��ل��ى �مل��ت��ع��ام��ل��ني �ل��ت��و����ش��ل م��ع��ه��ا يف 
�ملجاين  �ل���رق���م  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  وق���ت  �أي 
�لإلكروين و�لربيد  �لت�شال  ملركز 
موقعها  وع����رب    info@et.ae
�لإلكروين، وكذلك عرب ��شتقبالهم 
�لتابعة  �ملتعاملني  ���ش��ع��ادة  م��ر�ك��ز  يف 

لها يف خمتلف مناطق �لدولة.

•• دبي –الفجر:

برنامج  �حلكومية  ل����اإد�رة  ر����ش��د  ب��ن  حممد  كلية  �ختتمت    
من  �خل��ام�����ش��ة  �مل��ح��ط��ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م   ”3.0 �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  “رحلة 
�إىل  ت��ه��دف  �لذكية” �ل��ت��ي  “�حلكومة  ���ش��ع��ار  �ل��ربن��ام��ج حت��ت 
مت��ك��ني �ل���ق���ي���اد�ت يف �ل��ق��ط��اع��ني �حل��ك��وم��ي و�خل���ا����ش ودعم 
و�ملمار�شات �حلديثة  �ملبادر�ت  �لقر�ر مبختلف  �تخاذ  منظومة 
�لطاع على  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شطناعي،  �لذكاء  يف تطبيقات 
دور �لبيانات �ل�شخمة و�ملفتوحة يف تعزيز �لقيمة �لقت�شادية 

و�لجتماعية للدولة.
من  ع��دد  مب�شاركة  حظيت  �لتي  �خلام�شة،  �ملحطة  وت�شمنت 
قياد�ت �ل�شف �لأول و�لثاين يف �حلكومة �لحتادية و�حلكومات 
�ملحلية و�لقطاع �خلا�ش و�لتي ��شتمرت على مد�ر يومني، ور�ش 
تدريبية يف مقر �لكلية وزيارتني ميد�نيتني �إىل مكتب �لذكاء 

�ل�شطناعي ومقر  د�ئرة “دبي �لذكية«.
وبهذه �ملنا�شبة قال �شعادة �لدكتور علي بن �شباع �ملري، �لرئي�ش 
“ير�شخ  ل��اإد�رة �حلكومية:  ر��شد  بن  لكلية حممد  �لتنفيذي 
برنامج رحلة �مل�شتقبل مكانته �لر�ئدة كاأحد �لأدو�ت �لتعليمية 
�ل��ق��ر�ر يف  �ت��خ��اذ  �ل��ق��ادة ودعمهم يف منظومة  �ملبتكرة لإع���د�د 
�شوء �ملتغري�ت �لعاملية و�لتطور �لتكنولوجي �لهائل وخمرجات 
�لثورة �ل�شناعية �لر�بعة، �لتي تتطلب منا �ل�شتعد�د �جليد من 
خال ر�شم �شيا�شات حكومية �أكرث فعالية ودعم م�شرية �لتنمية 
�شمن  �لذكية  �حللول  �أف�شل  على  �عتماد�ً  �لقطاعات  كافة  يف 

روؤية م�شتقبلية تعي �لتحديات وجتد �حللول �لعملية لها«.
ف��ر���ش��ة مهمة  �مل��ح��ط��ة �خل��ام�����ش��ة  “كانت  ���ش��ع��ادت��ه:  و�أ����ش���اف 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني ل��ت��ب��ادل �خل����رب�ت و�ل�����روؤى و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �أبرز 
�حللول و�ل�شر�تيجيات �لذكية و�ملبتكرة ل�شت�شر�ف م�شتقبل 
يف  �لتطوير  ومنظومة  �خل��دم��ات  على  وتاأثري�تها  �حلكومات 
تعريفهم  وكذلك  و�خلدمية،  �لقت�شادية  �لقطاعات  خمتلف 
ليكونو� م�شاهمني  �لعاملية،  و�ملمار�شات  �لر�ئدة  �ملبادر�ت  باأبرز 
رئ��ي�����ش��ي��ني يف ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة �ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي وع��ل��ى �أمت 

�جلاهزية ملختلف �لتحديات �مل�شتقبلية«.
�أن كلية حممد  �مل��ري على  �لدكتور على بن �شباع  و�أك��د �شعادة 
منظومتها  تطوير  يف  ما�شية  �حلكومية  ل����اإد�رة  ر����ش��د  ب��ن 

�لوطنية  �لكو�در  تاأهيل  �أجل  روؤية مبتكرة من  �لتعليمية وفق 
يف كل �ملجالت و�لوقوف على �أهم �لتوجهات �حلكومية و�إعد�د 
ما ينا�شبها من بر�مج تعليمية من �أجل تطوير قدر�ت و�شقل 
مهار�ت �لقادة �حلكوميني و�مل�شاهمة يف تنفيذ �شيا�شات �لدولة. 
�ملهنية  حياتهم  يف  ج��دي��دة  مرحلة  ب��د�ي��ة  للخريجني  متمنياً 
�لعمل  منظومة  تعزيز  �أج���ل  م��ن  و�إخ��ا���ش  ج��د  بكل  و�لعمل 
ليكونو�  �لإم���ار�ت،  دول��ة  و�ملوؤ�ش�شات يف  �لهيئات  د�خ��ل خمتلف 
فر�ش  وخلق  �ل��وط��ن  م�شتقبل  �شناعة  يف  فاعلني  م�شاهمني 

جديدة لتعزيز ريادته ومكانته بني �لأمم.
وم���ن ج��ان��ب��ه، �أع����رب �ل��ربوف��ي�����ش��ور ر�ئ���د ع��و�م��ل��ه عميد كلية 
حممد بن ر��شد لاإد�رة �حلكومية عن �شعادته باختتام �ملحطة 
�خلام�شة من برنامج رحلة �مل�شتقبل 3.0 موؤكد�ً �أن �لربنامج 
يعد خطوة مهمة يف �شبيل �إع��د�د �لقادة يف خمتلف �لقطاعات 

�حلكومية و�لقطاع �خلا�ش. 
وقال �لعو�ملة: “�أ�شبح برنامج رحلة �مل�شتقبل مبثابة مرجعاً 
�لوطنية  �لكفاء�ت  �إع��د�د  م�شرية  يف  ج��ادة  وم�شاهمة  �أكادميياً 
حمطات  كانت  لقد  �مل�شتقبل.  حتديات  نحو  قدر�تهم  وتعزيز 
�لوجهات  م��ن  �لعديد  خالها  زرن���ا  �ل��ت��ي  �خلم�ش،  �ل��ربن��ام��ج 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  �أي�������ش���اً  وت��ع��رف��ن��ا  و�ل���دول���ي���ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
�أ�شافت �لكثري من �ملعارف و�خلرب�ت  �حلكومية، جتربة ثرية 
�لتعليمية  رحاته  يف  �لربنامج  �أهمية  تكمن  �مل�شاركني.  �إىل 
للمعرفة  �أف�����ش��ل  ت��ب��ادل  �إىل  �أدت  و�ل��ت��ي  و�ل��رثي��ة  �لتفاعلية 
�ل�شيناريوهات  كافة  مع  للتعامل  �لقادة  يوؤهل  مبا  و�خل��رب�ت 
�مل�شتقبلية وي�شاعدهم على �لإعد�د �جليد لها من خال و�شع 
تغيري  �إح��د�ث  على  �لقادرة  �ملبتكرة  و�ل�شر�تيجيات  �خلطط 
�لتنمية  �إح��د�ث تقدم يف م�شرية  �إيجابي ملمو�ش ينعك�ش على 

�ل�شاملة يف �لدولة«.
على  و�أك��د  �لربنامج  يف  �مل�شاركني  �إىل  بال�شكر  عو�ملة  وتوجه 
م�شي كلية حممد بن ر��شد لاإد�رة �حلكومية قدماً نحو �ملزيد 
من �لتطور �لأكادميي و�بتكار و�شائل تعليمية وتدريبية كفيلة 

باإعد�د �لكو�در �لوطنية نحو �مل�شتقبل.

ور�ش عمل وزيارات
�شهد �ليوم �لأول من �ملحطة �خلام�شة عقد ور�شة عمل بعنو�ن 

�حلكومي”.  �ل��ع��م��ل  يف  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء  “��شتخد�مات 
�ل��ق��ر�ر من  �ل��ق��ادة و���ش��ن��اع  �ل��ور���ش��ة م��و���ش��وع متكني  وناق�شت 
بالذكاء �ل�شطناعي.  �بتكارية م�شغلة  بناء موؤ�ش�شات حكومية 
و�ألقت ور�شة �لعمل �ل�شوء على تطبيقات �لذكاء �ل�شطناعي 
طريقة  على  �لتكنولوجيا  تلك  و�أث���ر  و�مل�شتقبل  �حل��ا���ش��ر  يف 
عي�ش وتفكري �أفر�د �ملجتمع.  كما تناولت �لور�شة تاريخ تطور 
بالبيانات و�خلدمات �حلكومية،  �لذكاء �ل�شطناعي وعاقته 
�أهد�ف  لتحقيق  �ل�شطناعي  �لذكاء  ت�شغيل تطبيقات  وكيفية 
�ملوؤ�ش�شات، وكيفية �إد�رة م�شاريع �لذكاء �ل�شطناعي، بالإ�شافة 

�إىل م�شتقبل تلك �لتقنيات يف خمتلف �لقطاعات. 
�إىل مكتب  ميد�نية  زي���ارة  ف�شملت  �ل��ث��اين،  �ل��ي��وم  �أج��ن��دة  �أم���ا 
مئوية  ��شر�تيجية  عل��ى  �لط��اع  بهدف  �ل�شطناعي  �لذكاء 
�ل�شناعية  للثورة  �لإم��ار�ت  و��شر�تيجية   ،2071 �لإم��ار�ت 
�لر�بعة و�لتي تهدف �إىل �لرتقاء بالأد�ء �حلكومي من خال 
��شتثمار �أحدث تقنيات و�أدو�ت �لذكاء �ل�شطناعي وتطبيقها يف 

�شتى ميادين �لعمل بكفاءة. 
�أجل  �لذكية” م��ن  “دبي  د�ئ���رة  زي���ارة  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  كما �شمل 
�لطاع على خمتلف �ملبادر�ت �ملبتكرة �لتي �أطلقتها دبي �لذكية 
منذ تاأ�شي�شها و�لتي ت�شمنت �أكرث من 130 مبادرة بال�شر�كة 
مع خمتلف �جلهات يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�ش، و�أبرزها 
م��ب��ادرة ب��ي��ان��ات دب���ي، و����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ب��ل��وك ت�����ش��ني، و�أجندة 
و��شر�تيجية  �ل�شطناعي،  �لذكاء  طريق  وخارطة  �ل�شعادة، 

دبي للمعامات �لاورقية. 
 5 �لثالثة  بن�شخته  �مل�شتقبل  رحلة  برنامج  ت�شمن  وق��د  ه��ذ� 
�أجندة  �لربنامج  2019. وت�شمن  �شبتمرب  ب��د�أت يف  حمطات 
متنوعة �شملت ور�ش عمل وزيار�ت ميد�نية �إىل عدد من �لهيئات 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة، وذل���ك ب��ه��دف مت��ك��ني ق���ي���اد�ت حكومة 
�حلكومية  �لإد�رة  يف  �لتطور�ت  ب��اأح��دث  وتزويدهم  �مل�شتقبل 
و�مل�شتجد�ت �لتقنية، و�طاعهم عن قرب على �أحدث �ملبادر�ت 
�حلكومية �لتي تت�شمن جمالت �ملدن �لذكية و�لبيانات �لكربى 
و�ملفتوحة و��شت�شر�ف للم�شتقبل و�لبتكار يف جمال �خلدمات 
�أهد�ف  وحتقيق  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  وتطبيقات  �حلكومية  
�لعاملية يف  �لتوجهات  �أحدث  �إىل  بالإ�شافة  �مل�شتد�مة،  �لتنمية 

جمال �لتميز �ملوؤ�ش�شي وغريها من �ملو��شيع.

اإك�سبو 2020 دبي يجمع ال�سباب و�سناع التغيري واحلكومات ويبحث نبوغ واإجنازات الب�سرية  

رمي الها�شمي: يتعني علينا التعاون واللتزام باتخاذ اإجراءات ملواجهة التحديات 

اإعالن اأ�سماء الفائزين 19 فرباير وحفل تكرميهم 21 مار�ش برعاية غرفة راأ�ش اخليمة

ا�شتقبال تر�شيحات من 17 دولة للم�شاركة يف فئات جوائز �شتيفي ال�شرق الأو�شط
موا�شالت الإمارات تتلقى 50,128 مكاملة خالل 2019

يف ختام برنامج »رحلة امل�ستقبل 3.0«

كلية حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية تنظيم املحطة اخلام�شة حتت �شعار »احلكومة الذكية« 

•• العني -وام:

�ختتمت د�ر ز�يد للرعاية �لأ�شرية م�شروع �لتعلم عرب 
�لعمل �لذي ��شتمر 4 �أ�شهر مب�شاركة 30 من �لقائمني 
�إط���ار خطتها  �لأط��ف��ال و�ل�شباب وذل��ك يف  على رع��اي��ة 
جودة  وت��ط��وي��ر  حت�شني  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

�لعمل �لربوي.
تدريب  يف  �حلديثة  �لطرق  با�شتخد�م  �مل�شروع  ويقوم 
وتعليم �لقائمني على رعاية �لأطفال و�ل�شباب باإ�شر�ف 
�لتحديات  و�شع  خ��ال  من  �لرب�مج  تطوير  ق�شم  من 
و�لأفكار �لرئي�شية للم�شروع من ثم توزيع �لأدو�ر على 
يكون  �أن  على  عمل  ف��رق  �إىل  وتق�شيمهم  �مل�شتهدفني 

�إىل  بتحويله  يقوم  حم��دد  حتد  عن  م�شوؤول  فريق  كل 
م�شروع تربوي قابل للتطبيق يف مدة حمددة.

ويعترب �لتعلم عرب �لعمل �إحدى �لطرق �لتي ت�شتخدم 
ل���ش��ت��ح��د�ث م�����ش��اري��ع ت��رب��وي��ة ح��دي��ث��ة ت��ن��ع��ك�����ش على 
على  ق��ادري��ن  وجتعلهم  �ل���د�ر  يف  بالرعاية  �مل�شمولني 

�لتفاعل و�لندماج يف �ملجتمع.
وقال نبيل �شالح �لظاهري مدير عام د�ر ز�يد للرعاية 
�لتعلم عرب �لعمل هو نقلة نوعية  �إن م�شروع  �لأ�شرية 
يف ��شتحد�ث م�شاريع ت�شب يف م�شلحة فاقدي �لرعاية 
�لأ�شرية، م�شري�ً �إىل �أن �مل�شروع حظي مبتابعة و�هتمام 
جمل�ش �إد�رة د�ر ز�يد للرعاية �لأ�شرية يف �إطار حر�شه 

على �لعمل �لربوي.

خليفة بن طحنون يقدم واجب العزاء يف وفاة 
والدة ال�شهيد حممد عبد العزيز احلمادي

•• دبي-وام:

قدم �ل�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب �شوؤون �أ�شر �ل�شهد�ء 
يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي، و�جب �لعز�ء �ليوم �لأحد يف و�لدة �ل�شهيد حممد عبد 

�لعزيز �حلمادي �لتي و�فتها �ملنية �ول �أم�ش �جلمعة .
و�أعرب �ل�شيخ خليفة بن طحنون، خال زيارته جمل�ش �لعز�ء، يف �إمارة دبي، عن 
�حلمادي  �ل�شري�وي  عبد�لعزيز  وع��ادل  خالد  �إىل  تعازيه  و�أح��ر  مو��شاته  �شادق 
ولذوي �لفقيدة د�عياً �ملوىل عز وجل، �أن يتغمدها بو��شع رحمته، وي�شكنها ف�شيح 

جناته، ويلهم �أهلها وذويها �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

زايد للرعاية الأ�شرية تختتم 
م�شروع التعلم عرب العمل 
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منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 138746
باإ�شم : �أكتيليون فارما�شيوتيكالز،  ليمتد

وعنو�نه: جيويبي�شر��شي 16 ،4123 �أل�شويل ، �شوي�شر�.
بتاريخ: 2011/10/25 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 138746 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/02/03 

وحتى تاريخ: 2030/02/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

EAT 143630

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 138747
باإ�شم : �أكتيليون فارما�شيوتيكالز،  ليمتد

وعنو�نه: جيويبي�شر��شي 16 ،4123 �أل�شويل ، �شوي�شر�.
بتاريخ: 2011/10/25 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 138747 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :44
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/02/03 

وحتى تاريخ: 2030/02/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

EAT 143631

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 138744
باإ�شم : �أكتيليون فارما�شيوتيكالز،  ليمتد

وعنو�نه: جيويبي�شر��شي 16 ،4123 �أل�شويل ، �شوي�شر�.
بتاريخ: 2011/10/25 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 138744 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/02/03 

وحتى تاريخ: 2030/02/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

EAT 143633

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 138745
باإ�شم : �أكتيليون فارما�شيوتيكالز،  ليمتد

وعنو�نه: جيويبي�شر��شي 16 ،4123 �أل�شويل ، �شوي�شر�.
بتاريخ: 2011/10/25 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 138745 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/02/03 

وحتى تاريخ: 2030/02/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

EAT 143634

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم   322375:بتاريخ: 2019/12/16                        بيانات �لأولوية:

�ل�شم: �أي �أف ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد
وعنو�نه:  وحدة S317، �لطابق 3، �أبر�ج �لإمار�ت �ملالية، مركز دبي �ملايل �لعاملي، 

�ش. ب. 79947، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 - �لتبغ ، �أدو�ت �ملدخنني ، �أعو�د �لثقاب ، ورق ما�ش لغايني �لتبغ ، �أدو�ت لا�شتخد�م مع �لتبغ 
، مناف�ش �شجائر ، مناف�ش غري م�شنوعة من �ملعادن �لنفي�شة ، تبغ م�شغ ، �ل�شجائر ، �ل�شيجار ، �شيجاريلو )�شيجار رفيع( ، �ل�شجائر �ملحتوية 
على بد�ئل �لتبغ ، ورق �شجائر ، �أطر�ف �شجائر ، �أنابيب �شجائر ، فاتر لل�شجائر ، علب �شجائر ، مبا�شم �ل�شجائر ، �آلت حتمل يف �جليب للف 
�ل�شجائر ، غايني �شجائر غري م�شنوعة من �ملعادن �لنفي�شة ، �شناديق �شجائر غري م�شنوعة من �ملعادن �لنفي�شة ، علب �شيجار ، قطاعات �شيجار 
، مبا�شم �ل�شيجار ، �شناديق �شيجار غري م�شنوعة من �ملعادن �لنفي�شة ، موزعات �شيجار و�شجائر للطاولت و�ملكاتب ، �شجائر �لكرونية ، تبغ 
ه لل�شجائر �للكرونية ، �ل�شي�شة �للكرونية ، �شناديق �ل�شجائر �للكرونية ، علب �ل�شجائر �للكرونية ، غايني �لتدخني �للكرونية ،  منكرّ
ولعات كهربائية وغري كهربائية ، فاتر للولعات ، �شجائر باأطر�فها فاتر ، حجارة �لنار )�ل�شو�ن( ، حجارة �لنار )�ل�شو�ن( لل�شي�شة ، نكهات 
ه ، نكهات للتبغ و�ل�شي�شة ، �أوعية غاز لولعات �ل�شيجار ، مع�شل ع�شبي  بخاف �لزيوت �لعطرية لا�شتخد�م يف �ل�شجائر �للكرونية ، �لتبغ �ملنكرّ
ه ، �أنابيب �ل�شي�شة ، قطع �ل�شي�شة حتديد�ً �لرقائق �ملعدنية و�خلر�طيم  )بد�ئل �لتبغ( ، �أع�شاب للتدخني ، �شي�شة ، تبغ لل�شي�شة ، �شي�شة بتبغ منكرّ
و�لأوعية �لعميقة وق�شبة �ل�شي�شة و�أطر�ف خر�طيم �ل�شي�شة وماقط �ل�شي�شة ، �شناديق لرطيب �لتبغ ، تبغ �لورق ، نيكوتني �شائل لا�شتخد�م 
يف �ل�شجائر �للكرونية ، حجارة قدح للولعات ، ولعات �ملدخنني ، فتائل �لولعات ، خز�نات للولعات ، خز�نات وقود �لولعات ، جر�بات غايني 
�لتبغ �لطويلة ، �شناديق �أعو�د �لثقاب وعلب �أعو�د �لثقاب وحامات �أعو�د �لثقاب غري �مل�شنوعة من �ملعادن �لنفي�شة ، تبغ حمتوي على منثول ، 
تبغ �ملع�شل ، فوهات مبا�شم �ل�شجائر ، فوهات مبا�شم لل�شي�شة ، مبخر�ت عن طريق �لفم للمدخنني ، �أدو�ت تنظيف غايني �لتبغ ، تبغ �لتدخني ، 
�شجائر ومبخر�ت وغايني بدون دخان ، حجارة بخار لل�شي�شة ، فاتر تبغ ، علب تبغ ، �أوعية وَتَنك )علب( للتبغ ، بد�ئل �لتبغ ، وَتَنك )علب( للتبغ 
غري م�شنوعة من �ملعادن �لنفي�شة ، غايني �لتبغ ، �أدو�ت تنظيف غايني �لتبغ ، م�شاحيق �لتبغ ، دبابي�ش �لتبغ ، �أكيا�ش �لتبغ ، علب �لتبغ ، قدور 

و�أوعية �لتبغ غري �مل�شنوعة من �ملعادن �لنفي�شة ، تبغ �للف ، تبغ بدون دخان ، تبغ ُم�شنرّع �أو خام ، تبغ مربو�ش ، مبخر�ت لغايات �لتدخني.
و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن ر�شم مميز للطخة فر�شاة ب�شكل د�ئري د�خل م�شتطيل.

  �ل�شر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ش على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خال 

30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

EAT 145949

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 34451
 باإ�شم : بنك دبي �لإ�شامي )�ش.م.ع(

وعنو�نه: �ش.ب. 1080 ، دبي ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
بتاريخ: 2011/02/03 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 34451 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/01/17 

وحتى تاريخ: 2030/01/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

EAT 146715

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 34452
 باإ�شم : بنك دبي �لإ�شامي )�ش.م.ع(

وعنو�نه: �ش.ب. 1080 ، دبي ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
بتاريخ: 2011/02/03 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 34452 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :36
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/01/17 

وحتى تاريخ: 2030/01/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

EAT 146716

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 139902
 باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 

وعنو�نه: و�ن جون�شون �أند جون�شون  باز� ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،   08933 ،
  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2011/02/03 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 139902 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/03/10 

وحتى تاريخ: 2030/03/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

EAT 49397

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 138943
 باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 

وعنو�نه: و�ن جون�شون �أند جون�شون  باز� ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،   08933 ،
  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ:  و�مل�شجلة حتت �لرقم: 138943  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :38
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/02/08 

وحتى تاريخ: 2030/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

EAT 143640

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 138940
 باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 

وعنو�نه: و�ن جون�شون �أند جون�شون  باز� ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،   08933 ، 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

و�مل�شجلة حتت �لرقم: 138940 بتاريخ: 2011/10/25
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/02/08 

وحتى تاريخ: 2030/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

EAT 143641

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 138941
 باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 

وعنو�نه: و�ن جون�شون �أند جون�شون  باز� ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،   08933 ،
  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ:  و�مل�شجلة حتت �لرقم: 138941 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/02/08 

وحتى تاريخ: 2030/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

EAT 143642

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 138942
 باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 

وعنو�نه: و�ن جون�شون �أند جون�شون  باز� ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،   08933 ،   �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ:  و�مل�شجلة حتت �لرقم: 138942 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :8
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/02/08 

وحتى تاريخ: 2030/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

EAT 143643

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 139847
 باإ�شم : خمزن �جلابر للتحف ذ.م.م.

وعنو�نه: �ش.ب. 1940 ، دبي ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2017/04/05 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 139847 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :25
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/03/08 

وحتى تاريخ: 2030/03/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

EAT 65364

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 139848
 باإ�شم : خمزن �جلابر للتحف ذ.م.م.

وعنو�نه: �ش.ب. 1940 ، دبي ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2000/11/04 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 139848 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :30
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/03/08 

وحتى تاريخ: 2030/03/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

EAT 65365 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 034387
با�ش��م: �شوميت فوتوير كو ، ليميتد

وعنو�نه: 4/5 بانقنا - تريد رود ، حي بانق�شالونق ، مقاطعة بانقبلي ، مديرية 
�شاموترب�كار�ن ، تاياند.

و�مل�شجلة بالرقم )034387( بتاريخ 2011/01/30
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2020/01/11 وحتى تاريخ : 2030/01/11
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 138950

با�ش��م: فينان�شكون�شولت �إيود

وعنو�نه: 16 �ألت�شيكو �شريت، 4000 بلوفديف، بلغاريا

و�مل�شجلة بالرقم )133780( بتاريخ 2011/03/07

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2020/02/08 وحتى تاريخ : 2030/02/08

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 146858
با�ش��م: جورمن جييم �شانايي يف تيكاريت �نونيم �شريكيتي

�أر�ك - كا�شتامونو /  وعنو�نه: بويايل يولو جريي�شي، جو�شني يريي ميفكي 
تركيا

و�مل�شجلة بالرقم )151703( بتاريخ 2011/09/21
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2020/09/07 وحتى تاريخ : 2030/09/07
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 113876           بتاريخ : 2008/06/01
با�ش��م: �لتون قايا �ن�شات ناكليات جيد� تيكاريت �نونيم �شريكيتي

وعنو�نه: غازي خمتار با�شا بولو�ري مركز عمل قاليون ط : 4 رقم 14 غازي عنتاب – تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

فوط �شحية ن�شائية وحفاظات �طفال
بالفئة: 16

و�شف �لعامة: كومفي بيبي Comfy Baby بالغة �لعربية و�لتينية
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 113877           بتاريخ : 2008/06/01
با�ش��م: �لتون قايا �ن�شات ناكليات جيد� تيكاريت �نونيم �شريكيتي

وعنو�نه: غازي خمتار با�شا بولو�ري مركز عمل قاليون ط : 4 رقم 14 غازي عنتاب – تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

فوط �شحية ن�شائية وحفاظات �طفال
بالفئة: 16

و�شف �لعامة: كونفي بيبي Konfy Baby بالغة �لعربية و�لتينية
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 150349           بتاريخ : 2010/12/08
با�ش��م: �أدلر مانيوفاكت�شيورينج ليمتد

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،19901 دي��اوي��ر  دوف���ر،  �ل-100،  �شويت  �شكوير،  ل��وك��ارم��ان   32 وع��ن��و�ن��ه: 
�لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملفاتيح  حلقات  �و  �شا�شل  حتتوي  �لتي  �لهد�يا  �أط��ق��م  �ملعدنية؛  �ملفاتيح  حلقات  �و  �شا�شل 

�ملعدنية
بالفئة: 14

و�شف �لعامة: عبارة عن كلمات ADLER بالحرف �لاتينية باللون �لأ�شود
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير  2020 العدد 12836 
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•• ال�شارقة -وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�ش 
�شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور   ، �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى 
�لأمريي  يو�شف  بنت  �شارة  معايل   ، �ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  �لقا�شمي 
وزيرة دولة �مل�شوؤولة عن ملف �لعلوم �ملتقدمة قائد �لفريق �لعلمي ل�شتك�شاف 
يف  �م�ش  �شباح  وذل��ك  �لأم���ل،  م�شبار  م�شروع  فريق  �أع�شاء  م��ن  وع��دد  �مل��ري��خ، 

�أكادميية �ل�شارقة لعلوم وتكنولوجيا �لف�شاء و�لفلك.

م�شبار  عمل  بفريق  �للقاء  م�شتهل  يف  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ورح��ب 
�لأمل، مثمنا �شموه جهودهم وما حققوه من �إجناز علمي ي�شاف �إىل �شجل دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، متمنيا لهم �لتوفيق يف مهمتهم �لعلمية �لتي تخدم 

�لعلم و�لب�شرية.
و��شتعر�ش �شموه جهود �إمارة �ل�شارقة يف �ملجالت �لعلمية و�هتمامها بالبحث 
�لعلمي وخا�شة يف جمال علوم وتكنولوجيا �لف�شاء و�لفلك، فاأ�ش�شت �أكادميية 
�لعلمية  �ل�شروح  من  تعد  �لتي  و�لفلك،  �لف�شاء  وتكنولوجيا  لعلوم  �ل�شارقة 
بعلوم  و�ملهتمون  �لعلم  منه طلبة  ي�شتفيد  �لعلمية  للبحوث  ومركز�  و�لثقافية 

�لف�شاء.
�أن م�شبار  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �شلطان بن حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د  من جهته 
�لأمل يوؤ�ش�ش ملرحلة علمية جديدة لكت�شاف �ملريخ ويخدم �لعلم و�لعلماء، وهو 

ما يعك�ش روؤية دولة �لإمار�ت وتطلعاتها نحو م�شتقبل علمي م�شرق.
و��شتمع �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة و�شمو ويل �لعهد نائب حاكم �ل�شارقة من 
�شرح حول مر�حل وجتهيز�ت  �إىل  �لعمل  �لأم��ريي وفريق  يو�شف  �شارة  معايل 
م�شروع م�شبار �لأمل �لذي يعد �أول مهمة �إمار�تية لكت�شاف �ملريخ، و�لذي من 
�ملقرر �أن ينطلق يف منت�شف يوليو 2020، لي�شل �إىل �ملريخ يف فرب�ير 2021، 

بالتز�من مع �حتفالت �لدولة بيوبيلها �لذهبي.
ووقع بعدها �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة و�شمو ويل �لعهد نائب حاكم �ل�شارقة 
�ل�شمو  �أ�شحاب  �أ�شماء  �لمل” و�لتي حتمل  “م�شبار  �لأخ��رية يف  �لقطعة  على 
جانب  �إىل  �شموهم  وتو�قيع  �لإم����ار�ت  حكام  ل��احت��اد  �لأع��ل��ى  �ملجل�ش  �أع�شاء 

تو�قيع �شمو �أولياء �لعهود.
�شمو  مكتب  رئي�ش  �لقا�شمي  عبد�لرحمن  بن  �شامل  �ل�شيخ  �ل�شتقبال  ح�شر 
�حلاكم، و�لدكتور حميد جمول �لنعيمي مدير جامعة �ل�شارقة مدير �أكادميية 

�ل�شارقة لعلوم وتكنولوجيا لف�شاء و�لفلك.

•• الفجرية-الفجر: 

�ن��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان �جلبل 
�ل���ث���ق���ايف �ل���ث���اين يف �ل���ف���ج���رية، حتت 
�شعار حو�ر �لطبيعة و�لإن�شان، و�لذي 
�لجتماعية  �لفجرية  جمعية  تنظمه 
�لثقافية بالتعاون مع مركز �لفجرية 
�ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  للمغامر�ت، 
حم��م��د ب��ن ح��م��د �ل�����ش��رق��ي ويل عهد 
�ملغامر�ت  حديقة  يف  وذلك  �لفجرية، 

بالفجرية.
عبد�هلل  �ل�شيخ  �لفتتاح  حفل  ح�شر 
و�ل�شيخ  �ل�شرقي  �شيف  ب��ن  حمد  ب��ن 
�شعيد بن �شرور �ل�شرقي رئي�ش غرفة 
جتارة و�شناعة �لفجرية و�شعادة خالد 
�لفجرية  جمعية  رئ��ي�����ش  �ل��ظ��ن��ح��اين 
�شعيد  و�شعادة  �لثقافية  �لجتماعية 
�لفجرية  م����رك����ز  م����دي����ر  �مل����ع����م����ري 
مديرة  �ملزروعي  و�شليمة  للمغامر�ت 
�ملثقفني  م����ن  ول���ف���ي���ف  �مل����ه����رج����ان، 

و�لإعاميني و�أهايل �لفجرية.
�ملهرجان  �فتتاح  ب��د�أت جمريات حفل 
بتكرمي “�ل�شخ�شية �ملكرمة” �ملتمثلة 
بالأديب �لر�حل حبيب �ل�شايغ، ت�شلمه 
�ملفكر  ق��دم  ث��م  �ل�شايغ،  ح�شن  جنله 
�حل�شن،  يو�شف  �ل��دك��ت��ور  �لإم���ار�ت���ي 
�لر�حل  ح���ي���اة  ت���ن���اول���ت  ع��م��ل  ورق�����ة 

و�شريته و�جناز�ته �لأدبية و�لثقافية، 
كما ق���ر�أت �ل�����ش��اع��رة �ل��ه��ن��وف حممد 
رئي�شة �حت���اد ك��ت��اب و�أدب����اء �لإم����ار�ت 
ن��ائ��ب �لأم�����ني �ل���ع���ام ل���احت���اد �لعام 
لاأدباء و�لكتاب �لعرب جمموعة من 
ق�شائد �ل�شايغ. تاه تكرمي موؤ�ش�شة 
�لثقافية  �ل��ع��وي�����ش  ع��ل��ي  ب��ن  �شلطان 
�لدورة  على  �شرف  �شيف  حلت  �لتي 
�لدكتور  ت�شلمه  للمهرجان،  �حلالية 
جمل�ش  رئي�ش  نائب  �جلا�شم  �شليمان 

�أمناء �ملوؤ�ش�شة.
�لثقافية  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  و�����ش���ت���ه���ل���ت 

بعنو�ن  م�شرحية  بعر�ش  للمهرجان، 
دبا  جمعية  م�شرح  قدمها  “�شد�أ” 
وهي من  و�لفنون؛  للثقافة  �لفجرية 
و�إخر�ج  ر����ش��د  ع��ب��د�هلل  �أح��م��د  تاأليف 
�إبر�هيم �لقحومي، و�شارك يف �لتمثيل 
�أمين �خلدمي، وعبد�هلل علي �خلدمي. 
�أع��ق��ب��ه ق������ر�ء�ت ���ش��ع��ري��ة ت��ن��وع��ت ما 
مب�شاركة  و�لوجد�نية،  �لوطنية  بني 
نور،  حممود  �لع�شم،  �أحمد  �ل�شعر�ء: 
حمدة خمي�ش، جمانة جن��ار، عبد�هلل 
ت��ي يف  يف  �لهندي  و�ل�شاعر  �ل��ه��ام��ور، 
د�مود�ر�ن، ر�فقتها �إيقاعات مو�شيقية 

�شرقية �أحياها �لعازف �لهندي جويل 
فيليب. 

منا�شط  �شمن  ل��اأدب حيز�ً  ك��ان  كما 
�ملهرجان، حيث �أفرد م�شاحة ملناق�شات 
�إثر�ئية حتت عنو�ن “جتليات �ملكان يف 
�لكتابة �لإبد�عية” مب�شاركة �لدكتور 
ن�����وري ون���ا����ش���ر ع�����ر�ق وكلثم  ���ش��اك��ر 
�ملرزوقي،  ح�شن  وحم��م��د  �ل��ف��ا���ش��ي 
وتناول  �حل��ف��ي��ت��ي،  ���ش��ل��م��ى  و�أد�رت����ه����ا 
وجتلياته  �مل���ك���ان  ح�����ش��ور  �ل�����ش��ي��وف 
�إغناء  يف  ودوره  �لعربية،  �ل��رو�ي��ة  يف 

�لتجارب �لإبد�عية.

خا�شاً  رك����ن����اً  �مل����ه����رج����ان  وخ�������ش�������ش 
ل��ل��ر�ث �لإم���ار�ت���ي و�أب����رز م��ا يحاكي 
عاوة  �لأ���ش��ي��ل��ة،  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لبيئة 
�لتي  �ل��ر�ث��ي��ة  �مل��وؤك��ات  على عر�ش 
�إ�شافة  �لإم������ار�ت.  دول���ة  ب��ه��ا  ت�شتهر 
�شناعة  يف  تفاعلية  ور���ش  تنظيم  �إىل 
�لفخار وتزيني �ملد�خن قدمها �شعيد 
�ل��ي��م��اح��ي، وور�شة  �ل�����ش��ح��ي وح��ل��ي��م��ة 
للخط �لعربي حتت �إ�شر�ف �خلطاط 
للوحات  وم��ع��ر���ش  �حل����م����ادي،  ع��ل��ي 

�لبورتريه للفنان حممد جا�شم.
مركز  نظم  �مل��ه��رج��ان،  هام�ش  وع��ل��ى 

للمغامر�ت فقر�ت ترفيهية  �لفجرية 
�جلبال  ت�شلق  ريا�شة  مثل:  متنوعة 
�لفتية  م���ن  ن��ف��ذه��ا جم��م��وع��ة  �ل���ت���ي 
ف�شًا  �جلمهور،  �عجاب  نالت  و�لتي 

عن ريا�شة �لرماية بال�شهم.
�مل��ه��رج��ان �شليمة  و�أو���ش��ح��ت م��دي��رة 
�جل���ب���ل يف  م���ه���رج���ان  �أن  �مل�����زروع�����ي 
فقر�ته  بتنوع  يتميز  �لثانية  ن�شخته 
�ل�شعبي  �ل��غ��ن��اء  ت�شمل  �ل��ت��ي  �لفنية 
�ل�شعرية  و�لأم�����ش��ي��ات  و�ل��ف��ل��ك��ل��وري، 
و�لأدب�������ي�������ة �ل����ت����ي حت����اك����ي �ل�������ر�ث 
�لتذكري  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لإم����ار�ت����ي، 

�جلبلية  �ل��ف��ج��رية  م��ن��اط��ق  ب��اأه��م��ي��ة 
وجبالها  طبيعتها  جمال  و��شتعر��ش 

�ملتميزة.
ب��دوره �أكد �شعيد �ملعمري يف كلمة له 
تعريف  �أهمية  على  �مل��ه��رج��ان  خ��ال 
على  �ل��ف��ج��رية  �إم������ارة  وزو�ر  �أه�����ايل 
معاملها  و�إب�����ر�ز  �لطبيعية  مناطقها 
�ل�شياحية من خال تنظيم �لأن�شطة 
�لدورية وم�شاركة �لأهايل و�ل�شيوف 
يف جميع �لأن�شطة �لتي ينفذها �ملركز، 
�لذي  �لاحمدود  �لدعم  �إىل  م�شري�ً 
للمغامر�ت من  �لفجرية  يلقاه مركز 

���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم���م���د ب����ن ح���م���د بن 
�لفجرية  ع��ه��د  �ل�����ش��رق��ي ويل  حم��م��د 
و�ل�����ذي ل���ه �ل��ف�����ش��ل �ل��ك��ب��ري يف جناح 

فعاليات �ملركز.
مهرجان  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  خ��ت��ام  ويف 
�ل���ث���ق���ايف ك�����رم ����ش���ع���ادة خالد  �جل���ب���ل 
ير�فقه  �جلمعية  رئ��ي�����ش  �ل��ظ��ن��ح��اين 
�لفجرية  مركز  مدير  �ملعمري  �شعيد 
مديرة  �ملزروعي  و�شليمة  للمغامر�ت 
�ملهرجان  يف  �مل�������ش���ارك���ني  �مل���ه���رج���ان 
مل�شاركتهم  تقدير�ً  تذكارية  ب�شهاد�ت 

�ملتميزة.

مهرجان اجلبل الثقايف بالفجرية يحتفي بالطبيعة والإن�شان 

حاكم ال�شارقة وويل عهده يوقعان على القطعة الأخرية من م�شبار الأمل

•• دبي-وام: 

�لذي   2020 هيلث  �آر�ب  �لعربي  �ل�شحة  وموؤمتر  معر�ش  يناق�ش 
�شيقام خال �لفرة من 27 �إىل 30 يناير �جلاري مبركز دبي �لعاملي 
للموؤمتر�ت و�ملعار�ش و�حدة من �أبرز �مل�شاكل �ل�شحية �ل�شائعة �ليوم 
و�ملرتبطة باآلم �أ�شفل �لظهر وما ت�شببه من �أعباء على قطاع �لرعاية 

�ل�شحية و�لقت�شاد �لعاملي.
و يعر�ش �لدكتور نك �شيمي �أ�شتاذ جر�حة �لعظام وجر�حة �لأع�شاب 
يف كلية �لطب بجامعة “ ديفيد غيفني “يف لو�ش �أجنلو�ش بالوليات 
يقام  �لذي  �لأولية  �لرعاية  �ل�شوء خال موؤمتر  �لأمريكية  �ملتحدة 
حتت مظلة “�آر�ب هيلث2020 “ – �شرحا تف�شيليا عن �آلم �لظهر 
وعامات �آلم �أ�شفل �لظهر يف �لرعاية �لأولية ومعاجلة ك�شر وه�شا�شة 

�لعظام.
ويف معر�ش حديثه قبل �نطاق �ملوؤمتر قال �لدكتور �شيمي: “باتت 

�آلم �أ�شفل �لظهر ت�شبب قلقا كبري� على �ل�شعيد �لعاملي وتكفي �لإ�شارة 
90 باملائة من �لأ�شخا�ش يعانون من هذه �لآلم ملرة و�حدة  �أن  �إىل 
ثانية  �لآلم  تعاودهم  منهم  باملائة   60 نحو  حياتهم  يف  �لأق��ل  على 
بعد مرور عام على زيارتهم �لطبيب..وبالتايل فاإن �آلم �أ�شفل �لظهر 
�لأولية  �لرعاية  كلفة  حيث  من  �ملجتمع  على  �إ�شافية  �أع��ب��اء  ت�شكل 
و�لتي  �لأف��ر�د خال حياتهم  �لتي يتكبدها  �ملبا�شرة  و�لتكاليف غري 

تت�شمن فقد�ن �لأجور �ملالية وتاأثريها �لاحق على �لقت�شاد«.
و�أ�شاف �أنه ميكن �لنظر �إىل عاج �آلم �لظهر ب�شكل م�شابه لأمر��ش 
�ملتعلقة  �مل�شاكل  من  �شجل  �لعائلة  ل��دى  ك��ان  �إذ�  �آخ��ر  مبعنى  �لقلب 
باأمر��ش �لقلب فاإنه يتوجب عليها �لركيز على تناول �لأكل �ل�شحي 

وممار�شة �لريا�شة ب�شكل منتظم .

�أب��رز �لتطور�ت �لتي ط��ر�أت على عاج �آلم �لظهر  ويف �إط��ار مناق�شة 
ب�شكل  �ل�شوء  �شيمي  �لدكتور  ي�شلط  �لأخ��رية  �لع�شرين  �ل�شنو�ت  يف 
مو�شع على م�شببات �لإ�شابة بهذه �لآلم و�أهمية �لت�شخي�ش �ل�شحيح 
�لذي يوؤدي �إىل معاجلتها بال�شكل �لأمثل مو�شحاً خماطر �لت�شخي�ش 
�خلاطئ و�للجوء يف بع�ش �حلالت �إىل �إجر�ء عمليات جر�حية غري 

�شرورية من �ملمكن �أن ت�شبب مع مرور �لوقت �إعاقة مزمنة.
�لدماغية  و�ل�شكتة  �لع�شبية  لا�شطر�بات  �لوطني  �ملعهد  وح�شب 
�لإ�شابات مثل  نتيجة  تاأتي  �لآلم  �مل�شببة لهذه  فاإن غالبية �حلالت 
�شعف  ب�شبب  �أو  �ملفاجئة  �حلركات  ب�شبب  �لع�شات  متزق  �أو  �لتو�ء 

�آلية �جل�شم �أثناء رفع �لأحمال �أو �لأ�شياء �لثقيلة.
بدوره قال رو�ش ويليامز مدير معر�ش “�آر�ب هيلث” �إن �آلم �لظهر 

مرتفعة  معدلت  مع  �ليوم  للمجتمعات  حقيقيا  حتديا  ت�شكل  باتت 
�أ�شخا�ش  �أن ت�شعة من ع�شرة  للغاية على م�شتوى �لإ�شابة بها حيث 
على  و�ح��دة  م��رة  �لظهر  �أ�شفل  ب��اآلم  مرتبطة  م�شاكل  من  �شيعانون 
�أهمية ت�شليط �ل�شوء ب�شكل و��شع خال  �لأقل يف حياتهم لفتا �إىل 
هذ� �حلدث على هذ� �لنوع من �مل�شاكل �لتي تو�جه �ملجتمعات يف وقتنا 
�حلايل بهدف �لو�شول �إىل �أف�شل �ل�شبل و�ملمار�شات �ل�شحيحة �لتي 
�مللقاة على قطاع  �لأع��ب��اء  وه��و ما يخفف من  بها  �لإ�شابة  حتد من 

�لرعاية �ل�شحية ب�شكٍل خا�ش و�لقت�شاد على نحو �أو�شع .
ومن �ملتوقع �أن ي�شهد معر�ش وموؤمتر “�آر�ب هيلث 2020” - �لذي 
�شركة   4،250 م��ن  �أك��رث  م�شاركة   - ماركيت�ش”  “�إنفورما  تنظمه 
ز�ئر..   55،000 من  �أك��رث  و��شتقطاب  دول��ة   64 نحو  من  عار�شة 
�شركة   450 من  �أك��رث  للموؤمتر  �مل�شاحب  �ملعر�ش  يف  ت�شارك  فيما 
�لطبيعي  و�ل��ع��اج  �لعظام  جر�حة  يف  منتجاتها  لعر�ش  متخ�ش�شة 

و�إعادة �لتاأهيل .

•• دبي-الفجر: 

ب���ن���ت خلفان  ع���ه���ود  م���ع���ايل  �أك�������دت 
لل�شعادة  �ل����دول����ة  وزي������رة  �ل����روم����ي 
وج������ودة �حل���ي���اة م���دي���ر ع����ام مكتب 
جتربة  �أن  �ل�����وزر�ء،  جمل�ش  رئ��ا���ش��ة 
�لإم���ار�ت  دول���ة  يف  �حلكومي  �لعمل 
مت���ث���ل من����وذج����ا ع���امل���ي���ا ي���ح���ت���ذى يف 
�لتحديث و�لتطوير، حتر�ش �لدولة 
على م�شاركته مع �لدول و�حلكومات 
حياة  ب����ج����ودة  ب����الرت����ق����اء  �مل���ع���ن���ي���ة 

جمتمعاتها حول �لعامل.
جاء ذلك، لدى ��شتقبال معايل عهود 
�ل���روم���ي وف�����د�ً رف��ي��ع �مل�����ش��ت��وى من 
من  ع��دد�ً  كو�شتاريكا �شم  جمهورية 
خال  �حلكوميني،  �مل�شوؤولني  كبار 
زيارة ر�شمية لاطاع على �لتجارب 
و�لتطوير  �ل��ت��ح��دي��ث  يف  �ل���ري���ادي���ة 
�حلكومي يف دولة �لإم��ار�ت، يف �إطار 
�تفاقية �ل�شر�كة �ل�شر�تيجية بني 

ت��وق��ي��ع��ه��ا �شمن  �ل��ت��ي مت  �ل��ب��ل��دي��ن 
فعاليات �لقمة �لعاملية للحكومات يف 

فرب�ير �ملا�شي.
ورحبت وزيرة �لدولة لل�شعادة وجودة 
�حلياة بالوفد �ل�شيف، موؤكدة �أن هذ 
�لزيارة تاأتي �شمن توجهات حكومة 
�شر�كة  ���ش��ي��غ��ة  ل��ر���ش��ي��خ  �لإم�������ار�ت 
و�خلرب�ت،  �ملعرفة  لتبادل  حكومية 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ل����روؤي����ة  جت�����ش��ي��د�ً 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
جمل�ش  رئي�ش  �ل��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، يف جعل 
منظومة �لعمل �حلكومي �لإمار�تي 
يف  مبتكر�ً  ومنهجاً  ري��ادي��اً  من��وذج��اً 

تطوير �حلكومات.
م�شاركة  �إن  �ل���روم���ي  ع��ه��ود  وق��ال��ت 
�لعمل  يف  �لنجاح  وق�ش�ش  �لتجارب 
حكومتا  ط��ورت��ه��ا  �ل���ت���ي  �حل��ك��وم��ي 
ت�شكل  �ملجالت،  �لبلدين يف خمتلف 
�إ�شافة نوعية للبناء عليها مبا ي�شهم 

يف تعزيز جودة حياة �ملجتمعات.
م��اري��ا دي���ل ب��ي��ار: �لإم�����ار�ت عززت 
قيم �لنفتاح وتبادل �ملعرفة مع دول 

�لعامل 
ديل  ماريا  �أك��دت معايل  من جهتها، 
�لتخطيط  وزي����رة  غ��ون��ز�ل��و،  ب��ي��ار 
�لقت�شادية  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ة  �ل��وط��ن��ي 
دولة  �إن  ك��و���ش��ت��اري��ك��ا،  ج��م��ه��وري��ة  يف 
ت���ع���زي���ز قيم  �لإم����������ار�ت جن���ح���ت يف 
�لعامل من خال  �لنفتاح على دول 
حر�شها على تبادل �ملعرفة وم�شاركة 
�أف�����ش��ل �ل���ت���ج���ارب �حل��ك��وم��ي��ة �لتي 
نت من تطويرها يف وقت قيا�شي،  متكرّ
ما جعلها �أحد �أهم �ل�شركاء �لدوليني 
تبني  �إىل  ك��و���ش��ت��اري��ك��ا  ���ش��ع��ت  �ل��ت��ي 
منوذجها �ملتميز للتطوير �حلكومي 
ورف���ده  �لإد�ري  ج��ه��ازه��ا  وحت���دي���ث 
مبا  �حلوكمة  يف  �ملمار�شات  باأف�شل 
يعزز خططها للتنمية �ل�شاملة حتى 

�لعام 2050.

جمهورية  �إن  غ����ون����ز�ل����و  وق����ال����ت 
تنمية  ع���ل���ى  حت���ر����ش  ك��و���ش��ت��اري��ك��ا 
�ل����ت����ع����اون م����ع دول�������ة �لإم������������ار�ت يف 
جم�������الت ب����ن����اء �ل�����ق�����در�ت و�إع��������د�د 
وتزويدهم  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل���ك���ف���اء�ت 
باملهار�ت لقيادة �لتحديث �حلكومي 
�لذي يعتمد مفاهيم �لبتكار ويتبنى 
�لتخطيط �ل�شر�تيجي مبا يو�كب 
و�شناعة  �لر�بعة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة 

�مل�شتقبل.

ا�ست�سراف امل�ستقبل 
و�ط��ل��ع �ل��وف��د على من��وذج �لإم���ار�ت 
وخططها  �مل�شتقبل  ����ش��ت�����ش��ر�ف  يف 
مئوية  تت�شمن  �لتي  �ل�شر�تيجية 
و��شر�تيجية   2071 �لإم��������ار�ت 
�لر�بعة،  �ل�شناعية  للثورة  �لإم��ار�ت 
�إعجابهم  عن  �لوفد  �أع�شاء  و�أع��رب 
�لقدر�ت  ب��ن��اء  يف  �لإم�����ار�ت  بتجربة 
�لتبادل  برنامج  ومبادر�ت  �لقيادية، 

�ملعريف �حلكومي.
ف �لوفد �ل�شيف على �خلدمات  وتعررّ
حيث  �مل��ال��ي��ة،  وز�رة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 
�لذكية  �لدفع  �طلعو� على منظومة 
ل���ل���ج���ه���ات �حل���ك���وم���ي���ة، وم�����ب�����ادر�ت 
�مل�����و�رد  وت��ن��م��ي��ة  �إد�رة  يف  �ل��������وز�رة 
�شيا�شات  و�ب��ت��ك��ار  �ل��وط��ن��ي��ة،  �مل��ال��ي��ة 
�لأد�ء  ك��ف��اءة  م�شتوى  ت��رف��ع  ري��ادي��ة 
ممار�شات  �أف�شل  وتتبنى  �حلكومي 
و��شتد�مته.  �مل���ايل  �ل��ن��ظ��ام  ��ر  ت��ط��ويرّ
و�لتعليم  �لربية  وز�رة  و��شتعر�شت 
بني  �ل�شر�تيجية  �مل��و�ءم��ة  �آل��ي��ات 
و�ل�شيا�شات  �ل���وط���ن���ي���ة  �خل����ط����ط 
يف  �لتعليم  قطاع  وخطط  �ملوؤ�ش�شية 
يعتمد  تعليمي  نظام  و�إد�رة  تطوير 
تطوير  يف  ي�شهم  مبا  �لبتكار  �أ�ش�ش 

تناف�شية  ي����ع����زز  م����ع����ريف  جم���ت���م���ع 
�لإم������ار�ت ع��امل��ي��ا، وم���ب���ادر�ت تعزيز 
وخمرجات  �لعلمي  �ل��ب��ح��ث  ق����در�ت 
مناذج  على  �ل��وف��د  و�ط��ل��ع  �لتعليم. 
�حل���وك���م���ة �مل��ب��ت��ك��رة ل�������وز�رة �مل�����و�رد 
لتفعيل  �لهادفة  و�لتوطني  �لب�شرية 
�لقطاعني  ب���ني  �ل�����ش��ر�ك��ة  ��ن��ات  مم��كرّ
�إجناز�ت  و�أب��رز  و�خلا�ش،  �حلكومي 
وم�شاريعها  �ل����������وز�رة  وم������ب������ادر�ت 
�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة �ل���ت���ي ت���ه���دف �إىل 
ت��ع��زي��ز �ل��ك��ف��اءة �حل��ك��وم��ي��ة ومتكني 
قدر�تها،  وتطوير  �لب�شرية  �ل��ك��و�در 
معلومات  �إد�رة  ن��ظ��م  و����ش��ت��ع��ر���ش��و� 
قيا�ش  و�آل�����ي�����ات  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل��������و�رد 
يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  و�مل���ب���ادر�ت  �لتطوير 

�إ�شعاد �ملتعاملني.

حكومة  ــارب  ــج ــت ب ــتــعــريــف  ال
الإمارات

كو�شتاريكا  جمهورية  وفد  لع  �طرّ كما 
حكومة  رتها  طورّ �لتي  �مل��ب��ادر�ت  على 
دول�������ة �لإم������������ار�ت ودوره����������ا يف رف���ع 
م�شتوى �لأد�ء وتر�شيخ ثقافة �لتميز 
�حلكومي  �لعمل  و�آل��ي��ات  و�لب��ت��ك��ار، 
وفقاً لاأجندة �لوطنية، وم�شتهدفات 
و�شبل   ،2021 �لإم�����������ار�ت  روؤي��������ة 
�لقطاعات  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات  ت��ط��وي��ر 
�حليوية، و�آليات قيا�ش وتقييم �لأد�ء 
مكتب  عمل  فريق  ونظم  �حل��ك��وم��ي. 
ب��وز�رة �شوؤون  �ل��وزر�ء  رئا�شة جمل�ش 
جولت  و�مل�شتقبل،  �ل����وزر�ء  جمل�ش 
ف خالها  معرفية للوفد �لز�ئر، تعررّ

�لتي   2071 م��ن��ط��ق��ة  جت��رب��ة  ع��ل��ى 
خمترب�ت  �أب���رز  م��ن  جمموعة  ت�شم 
�لأفكار  وت��ط��وي��ر  �مل�شتقبل  ت�شميم 
و�ل���ت���ج���ارب �مل��ب��ت��ك��رة يف �ل��ع��دي��د من 
حول  ���ش��رح  �إىل  و��شتمع  �ل��ق��ط��اع��ات، 
�حلكومية،  �مل�������ش���رع���ات  ع���م���ل  �آل����ي����ة 
وجتربة مركز “خدمات 1”، ومن�شة 
كما  �خلاقة«.  �حلكومات  “�بتكار�ت 
�لتطوير  �ل��وف��د على جت���ارب  ت��ع��رف 
�مل�شتمر لأطر عمل �حلكومة لارتقاء 
�شناعة  عملية  وت��ع��زي��ز  ب��اخل��دم��ات 
�ل��ع��م��ل �حلكومي،  ل��ت��ح��دي��ث  �ل���ق���ر�ر 
مركز  نظمها  عمل  ور�شة  يف  و���ش��ارك 
�حلكومي  لابتكار  ر��شد  بن  حممد 
�آليات تر�شيخ ثقافة �لبتكار يف  حول 

�جلهات �حلكومية. 

يف اإطار ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني البلدين

عهود الرومي تطلع وفد حكومة كو�شتاريكا 
على التجربة الريادية حلكومة الإمارات

اآراب هيلث 2020 يناق�س اآلم اأ�شفل الظهر
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•• دبي- الفجر:

�لت�شجيل  �لكبري على  نظر� لاإقبال 
يف �لدفعة �لثانية من برنامج �لإمار�ت 
لرو�د �لف�شاء، �أعلن مركز حممد بن 
تلقي  ل��ل��ف�����ش��اء، مت��دي��د مهلة  ر����ش��د 
31 مار�ش  طلبات �لر�شح حتى يوم 
من  للمزيد  �لفر�شة  لإتاحة  �ملقبل؛ 
�ل�شتك�شافات  يف  بامل�شاركة  �لر�غبني 
�ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل����رح����ات �مل���اأه���ول���ة �إىل 
�لربنامج.  يف  بالت�شجيل  �ل��ف�����ش��اء، 
�لثانية  �ل��دف��ع��ة  يف  �لت�شجيل  و�شهد 
من »برنامج �لإمار�ت لرو�د �لف�شاء«، 
دي�شمرب  يف  �لإع���������ان  ب����د�ي����ة  م����ن 
و��شعة  م�شاركة  �لآن،  وحتى  �ملا�شي 
خمتلف  م��ن  و�مل��و�ط��ن��ات  للمو�طنني 
�لأعمار و�لتخ�ش�شات و�لقطاعات يف 
�ل��دول��ة؛ وذل��ك بف�شل �لأث��ر �لكبري، 
�لذي حققته َمهمة »طموح ز�يد« �أول 
�لف�شاء،  �إىل  ماأهولة  �إمار�تية  مهمة 
ن��ف��ذه��ا ه����ز�ع �مل��ن�����ش��وري، ع��ل��ى منت 

حمطة �لف�شاء �لدولية.
و�أو�شح �ملركز، �أنه يتعني على �ملتقدم 
من  �لثانية  �ل��دف��ع��ة  �إىل  لان�شمام 
�لف�شاء«،  ل���رو�د  �لإم�����ار�ت  »ب��رن��ام��ج 
عمره  ي��ق��ل  و�أل  �إم���ار�ت���ي���اً،  ي��ك��ون  �أن 
�للغتني  ي��ت��ق��ن  و�أن  ع���ام���اً،   18 ع���ن 
يكون  و�أن  و�لإجن���ل���ي���زي���ة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
)درجة  جامعية  �شهادة  على  حا�شًا 
م�شيفاً  فوقها(،  وم��ا  �لبكالوريو�ش، 
�لتخ�ش�شات كافة  �أن �لربنامج يقبل 
و�لقطاع  و�ل����ط����ري�ن،  �ل��ه��ن��د���ش��ة،  يف 
�لعلوم  وق��ط��اع  و�لتعليم،  �لع�شكري، 

�ملجالت  من  وغريها  و�لتكنولوجيا، 
و�لتخ�ش�شات. ومن جانبه، قال �شعادة 
�لعام  �مل��دي��ر  �ل�شيباين،  حمد  يو�شف 
»�إن  للف�شاء،  ر��شد  بن  حممد  مركز 
�لإقبال �لكبري على �للتحاق بالدفعة 
طموح  يعك�ش  �لربنامج،  من  �لثانية 
على  و�إ���ش��ر�ره��م  �لوطن  وبنات  �أبناء 
حتقيق توجهات �لإمار�ت ل�شتك�شاف 
�لف�شاء، وحتقيق �ملزيد من �لإجناز�ت 
�لف�شاء«.  و�أب��ح��اث  وعلوم  �شناعة  يف 
بعزم  »ما�شون  »�ل�شيباين«،  و�أ���ش��اف 
وقوة، نحو ��شتقطاب كو�در �إمار�تية، 
قادرة على و�شع ب�شمة و��شحة عامليا 
يف ��شكت�شاف �لف�شاء، وتقدمي �إجابات 
للب�شرية،  ج��دي��دة  وم��ع��رف��ي��ة  علمية 
ور�شم خطى و��شحة وم�شتنرية على 
�لأر�ش«،  على  �حلياة  حت�شني  طريق 
للخم�شني  �ل�شتعد�د  عام  »�أن  موؤكد� 
���ش��ي��ك��ون ع����ام �ن���ط���اق���ة ���ش��خ��م��ة يف 
بفتح  ب���د�أت  �ل��وط��ن��ي،  �لف�شاء  ق��ط��اع 
�لثانية  ب��ال��دف��ع��ة  للت�شجيل  �مل��ج��ال 
من بربنامج �لإمار�ت لرو�د �لف�شاء، 

�إطاق  يوليو  منت�شف  يف  و�شيعقبها 
مرّ  �مل���ري���خ، وم���ن ثرّ �إىل  م�����ش��ب��ار �لأم����ل 
للف�شاء،  �ل���دويل  �مل��وؤمت��ر  ��شت�شافة 
�لأو�شط و�شمال  �ل�شرق  لأول مرة يف 
خال  �لإجن����از�ت  وت�شتمر  �أف��ري��ق��ي��ا، 
لت�شكل  �مل���ق���ب���ل���ة  ع����ام����ا  �خل���م�������ش���ني 

م�شتقبل قطاع �لف�شاء باملنطقة«.
وق����ال �مل��ه��ن��د���ش ���ش��امل ح��م��ي��د �مل���ري، 
�د �لف�شاء،  مدير برنامج �لإمار�ت لرورّ
»�إن خطوة متديد �لت�شجيل يف �لدفعة 
لرو�د  �لإم����ار�ت  برنامج  م��ن  �لثانية 
�مللحوظ  �لإقبال  تاأتي عقب  �لف�شاء، 
على  �لتقدمي  �شهده  �ل��ذي  و�لكبري، 
�لأوىل من  �ل�شاعات  �لربنامج خال 
فتح باب �لتقدمي وحتى �لآن، وحر�شا 
�ملو�طنني  م���ن  �مل���زي���د  ت�شجيع  ع��ل��ى 
�لتخ�ش�شات  خمتلف  يف  و�مل��وط��ن��ات 
و�مل�شاركة  للت�شجيل  �لأع��م��ار،  وكافة 
�لإجن�����از�ت و�لرحات  م��زي��د م��ن  يف 

�لإمار�تية �ملاأهولة �إىل �لف�شاء«.
�إغ���اق �لت�شجيل  �أن���ه »ب��ع��د  و�أو���ش��ح، 
�ل��ربن��ام��ج يف  �لثانية م��ن  �ل��دف��ع��ة  يف 

�لو�حد و�لثاثني  من مار�ش �ملقبل، 
�لطلبات،  وتقييم  فرز  مرحلة  �شتبد�أ 
�ل�شخ�شية،  �مل���ق���اب���ات  م��رح��ل��ة  ث���م 
بينهم  10 متخ�ش�شني  �شت�شم  �لتي 
�ملن�شوري،  ه������ز�ع  �ل���ف�������ش���اء  ر�ئ�������د� 
و����ش���ل���ط���ان �ل����ن����ي����ادي«. و�أ������ش�����ار �إىل 
�لإم���ار�ت���ي���ني،  �ل��ف�����ش��اء  »ر�ئ������دي  �أن 
�لنيادي،  و�شلطان  �مل��ن�����ش��وري،  ه���ز�ع 
�لإمار�ت  �شيقود�ن جولة تعريفية يف 
على  �ل�شوء  لت�شليط  �خلليج؛  ودول 
�إىل  م���اأه���ول���ة  �إم���ار�ت���ي���ة  م��ه��م��ة  �أول 
�لوطني  �لإم���ار�ت  وبرنامج  �لف�شاء، 
�إىل �لتحديات  �إ�شافة  �لف�شاء،  لرو�د 
�مل�شتقبلية؛ للم�شاهمة يف  و�لتطلعات 
در��شة  على  �لقادمة  �لأجيال  ت�شجيع 
�لف�شاء  ق���ط���اع  وت��خ�����ش�����ش��ات  ع���ل���وم 
�ملري«،   « دع��ا  �خل��ت��ام،  ويف  �ملختلفة«. 
�لت�شجيل  �إىل  و�مل��و�ط��ن��ات  �ملو�طنني 
يف �لربنامج للم�شاركة يف �شنع �إجناز 
جديد لدولتنا �حلبيبة، و�مل�شاهمة يف 

��شتد�مة هذ� �لقطاع �حليوي.
ومي����ك����ن ل���ل���ر�غ���ب���ني ب���امل�������ش���ارك���ة يف 
�لإمار�ت  برنامج  من  �لثانية  �لدفعة 
زيارة  عرب  �لت�شجيل  �لف�شاء،  ل��رو�د 
خال  من  للربنامج  �لر�شمي  �ملوقع 
https://www. �ل��ت��ايل:  �ل��ر�ب��ط 
m b r s c .a e /a s t r o n a u t -
 programme#AstroAbout
. ك��م��ا مي��ك��ن �لط������اع ع��ل��ى �مل���زي���د من 
خال  من  بالربنامج  �خلا�شة  �ملعلومات 
https://www. �ل���ت���ايل:  �ل���ر�ب���ط 
mbrsc.ae/ar/astronaut-

.programme

•• دبي-وام:

رئي�ش  دب��ي  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �شمو  �أك��د 
�ملجل�ش �لتنفيذي رئي�ش جمل�ش �أمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، �أن بناء �لإن�شان 
هو جوهر �لنموذج �لتنموي �لذي ر�شخه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ملو��شلة 

�لنجاح وحتقيق �لإجناز�ت على �أر�ش �لو�قع.
لتحقيق  �جلهود  م�شاعفة  يف  �لقادمة  للمرحلة  كبري  طموحنا  �شموه:  وق��ال 
روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لتي �أعلنها يف وثيقة 4 
يناير 2020 لت�شبح دبي ر�ئدة مدن �مل�شتقبل .... يجب �أن تبقى هذه �لروؤية 

هي �لأ�شا�ش لعمل موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل خال �لفرة �ملقبلة.
جاء ذلك خال تروؤ�ش �شموه �جتماع جمل�ش �أمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل �لذي 
عقد يف مقر م�شروع “متحف �مل�شتقبل”، و�عتمد خاله ��شر�تيجية موؤ�ش�شة 
دبي للم�شتقبل لل�شنو�ت �لثاث �ملقبلة، �لتي حتدد �أطر عمل و�أهد�ف �ملوؤ�ش�شة 
يف  حم��وري  دور  ولعب  �لرئي�شية  مهمتها  �أد�ء  لتو��شل  �لقادمة  �لفرة  خال 

��شت�شر�ف و�شناعة �مل�شتقبل يف �إمارة دبي.
وقال �شموه: نريد �أن ت�شبح موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل من�شة ر�ئدة عاملياً لن�شر 
�ملعرفة و�أبحاث �مل�شتقبل تلهم �ملايني ل�شنع م�شتقبل �أف�شل لاإن�شانية ... و�أن 
تو��شل دورها كمرجعية لاأبحاث و�ملعرفة ت�شاعد متخذي �لقر�ر يف حكومة 

دبي ل�شت�شر�ف م�شتقبل �لقطاعات �ل�شر�تيجية.
ووجه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم فريق �لعمل يف موؤ�ش�شة 
�جلهات  جميع  مع  �لتعاون  وتعزيز  �لإجن���از�ت  عجلة  لت�شريع  للم�شتقبل  دبي 
�لبحثية  و�ملر�كز  و�لنا�شئة  �لعاملية  و�ل�شركات  و�لحت��ادي��ة  �ملحلية  �حلكومية 
“�أجندة  و�أهد�ف  �لتطلعات  لتحقيق  �لأعمال  �لتعليمية وحا�شنات  و�ملوؤ�ش�شات 
�خلم�شني هدفاً” لإمارة دبي خال �لأعو�م �خلم�شة �ملقبلة و�لتي ي�شرف عليها 
�شموه خال �لجتماع بدور �ملوؤ�ش�شة يف ن�شر �ملعرفة يف  و�أ�شاد  دبي«.  “جمل�ش 
�لإمار�ت  ودول��ة  دب��ي  مدينة  يف  و�حليوية  �ل�شر�تيجية  �لقطاعات  خمتلف 

�لكفاء�ت  عرب خمتلف بر�جمها ومبادر�تها وم�شاريعها لبناء جيل جديد من 
�ملهار�ت  من  ومتكينها  دب��ي  م�شتقبل  و�شنع  ��شت�شر�ف  على  �ل��ق��ادرة  �لوطنية 

�لازمة ملو�كبة �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة.
و�أ�شاف �شموه: ت�شميم �مل�شتقبل ما هو �إل نقطة �لبد�ية لأحامنا وطموحاتنا 
عليه  ت�شرف  �ل��ذي  �مل�شتقبل  متحف  ي�شبح  لأن  ونتطلع   ... �لقادمة  لل�شنو�ت 
�ملوؤ�ش�شة وجهة عاملية لروؤية وجتربة �مل�شتقبل يف دبي ... �شيكون �ملتحف نافذة 
�لعامل على �لغد. ح�شر �لجتماع .. كل من معايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي 
وزير �شوؤون جمل�ش �لوزر�ء و�مل�شتقبل نائب رئي�ش جمل�ش �لأمناء �لع�شو �ملنتدب 
ملوؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل ومعايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزيرة تنمية �ملجتمع 
ومعايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل حميد بالهول �لفا�شي وزير دولة ل�شوؤون 
�لتعليم �لعايل و�ملهار�ت �ملتقدمة ومعايل عهود بنت خلفان �لرومي وزيرة دولة 
لل�شعادة وجودة �حلياة ومعايل مرمي بنت حممد �شعيد حارب �ملهريي وزيرة 
دولة �مل�شوؤولة عن ملف �لأمن �لغذ�ئي ومعايل �شارة بنت يو�شف �لأمريي وزيرة 
دولة �مل�شوؤولة عن ملف �لعلوم �ملتقدمة ومعايل عمر بن �شلطان �لعلماء وزير 

دولة للذكاء �لإ�شطناعي نائب �لع�شو �ملنتدب ملوؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل.
�ملجل�ش  �أم��ني عام  �لب�شطي  .. معايل عبد �هلل حممد  �لجتماع  �شارك يف  كما 
�لتنفيذي لإمارة دبي، ومعايل مطر حممد �لطاير �ملدير �لعام ورئي�ش جمل�ش 
�لع�شو  �لطاير  حممد  �شعيد  وم��ع��ايل  و�مل��و����ش��ات،  �ل��ط��رق  لهيئة  �مل��دي��ري��ن 
عبد�هلل  �للو�ء  ومعايل  دبي،  ومياه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  و�لرئي�ش  �ملنتدب 
خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�شرطة دبي، و�شعادة عبد�هلل بن طوق �لأمني �لعام 
ملجل�ش �لوزر�ء، و�شعادة �ملهند�ش د�ود �لهاجري �ملدير �لعام لبلدية دبي، و�شعادة 
�أحمد عبد�لكرمي جلفار مدير عام هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي، و�شعادة عادل 
�لتنفيذي  و�لرئي�ش  �لإم��ار�ت  طري�ن  لرئي�ش  �لتنفيذي  �لنائب  �لر�شا  �أحمد 

للعمليات، وخلفان جمعة بلهول �لرئي�ش �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل.

 ت�سميم امل�ستقبل 
تبد�أ  رئي�شية  حماور  خم�شة  على  للم�شتقبل  دبي  موؤ�ش�شة  ��شر�تيجية  ترتكز 

�ملتنوعة،  و�مل�����ش��اري��ع  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��رب  �مل�شتقبل  وف��ه��م  بت�شميم 
خرب�ء  ت�شم  جمل�شاً   13 ت�شمل  للم�شتقبل” �لتي  دب��ي  جمال�ش  ذل��ك  يف  مبا 
دبي،  يف  �حل��ي��وي��ة  �لقطاعات  حت��دي��ات  ل�شت�شر�ف  �أع��م��ال  ورو�د  وم�����ش��وؤول��ني 
من  متنوعة  جمموعة  ون�شر  �إع���د�د  على  تعمل  �لتي  للم�شتقبل  دب��ي  و�أب��ح��اث 
�لتقارير و�لد�ر�شات حول �أبرز �لتغري�ت �ملت�شارعة يف خمتلف �ملجالت، �إ�شافة 
من  �خلام�ش  يعترب  �ل��ذي  �لإم���ار�ت  يف  �لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة  “مركز  �إىل 
نوعه يف �لعامل ومت �فتتاحه هذ� �لعام بالتعاون مع حكومة �لإمار�ت و�ملنتدى 

�لقت�شادي �لعاملي.

 حمتوى امل�ستقبل  
ويت�شمن �ملحور �لثاين من ��شر�تيجية �ملوؤ�ش�شة جمموعة من �ملبادر�ت �لتي 
تعنى بن�شر حمتوى علمي ومعريف حول خمتلف �ملو�شوعات �مل�شتقبلية مبا يف 
�لعامليني،  �ملتحدثني  من  نخبة  ت�شت�شيف  �لتي  للم�شتقبل  دب��ي  ح��و�ر�ت  ذل��ك 
ومر�شد �مل�شتقبل �ملن�شة �ملعرفية �لأكرب من نوعها باللغة �لعربية و�لتي ت�شرف 
على �لعديد من �ملن�شات �لرقمية و�ملجات �ملطبوعة مثل �لعلوم للعموم و�إم �آي 

تي تكنولوجي ريفيو.

- بناء مهارات قدرات امل�ستقبل 
�أبرز  ب��اأدو�ت بناء �مل�شتقبل من  كما يعترب تطوير �لقدر�ت �لوطنية وتزويدها 
حماور �ل�شر�تيجية عرب �أكادميية دبي للم�شتقبل  �لتي متثل وجهة معرفية 
وتعزيز  دب��ي  م�شتقبل  و�شنع  ��شت�شر�ف  على  ق��ادرة  وطنية  ك��ف��اء�ت  لتح�شري 

قدرتها على خلق �أ�شو�ق وقطاعات �قت�شادية جديدة.
بناء  �إىل  �ملوؤ�ش�شة  عليها  ت�شرف  �ل��ت��ي  ع��رب��ي  م��ربم��ج  مليون  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
قدر�ت عربية متمكنة يف جمال �لربجمة وم�شاعدتها على �إيجاد حلول مبتكرة 
وجديدة ملختلف �لتحديات �لعاملية، وتعترب هذه �ملبادرة جتربة �إمار�تية ر�ئدة 
على م�شتوى �لعامل وبهدف تعميم جناح هذه �ملبادرة، �أطلقت حكومة �لإمار�ت 
بالتعاون مع  �أوزبكي  و مليون مربمج  �أردين  مبادرتي  مليون مربمج  موؤخر�ً 

حكومتي �لأردن و�أوزبك�شتان.

- ت�سميم وت�سريع امل�ستقبل 
تطوير  على  �لر�بع  حمورها  يف  للم�شتقبل  دب��ي  موؤ�ش�شة  ��شر�تيجية  وتركز 
�ملبتكرين  م��ن  �أك���رب  ع���دد  و����ش��ت��ق��ط��اب  �مل�شتقبل،  لت�شميم  متكاملة  من�شة 
و�ل�شركات �لنا�شئة لبتكار حلول عاملية ملختلف �لتحديات �لتي تو�جه �جلهات 

�حلكومية يف دبي ودولة �لإمار�ت.
�لأفكار  لتحويل  �لعقول  �أف�شل  جتمع  عاملية  من�شة   2071 منطقة  ومتثل 
لت�شميم  �لإم�����ار�ت  بتطبيق من���وذج  ي�شهم  و�ق���ع، مب��ا  �إىل  �خل��اق��ة  و�ل����روؤى 
�مل�شتقبل، وحتقيق �أهد�ف مئوية �لإمار�ت 2071، وتوفر �ملنطقة بيئة حمفزة 
و�ل�شركات  �حلكومية  و�جل��ه��ات  �ملبتكرين  و��شت�شافة  ��شتقطاب  على  ت�شجع 
�ملحلية و�لعاملية. كما �شيتم �لبناء على �لإجناز�ت �لتي حققها برنامج م�شرعات 
دبي �مل�شتقبل بدور�ته �ل�شت �ل�شابقة، ومبادرة “دبي 10X« بن�شختيها �لأوىل 
و�لثانية، يف جمال تطوير �لعمل �حلكومي وتعزيز �لتعاون �مل�شرك لارتقاء 

مبكانة دبي كمخترب عاملي لتجربة �لأفكار �ملبتكرة وتطويرها وتنفيذها.
و�شتو��شل موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل دورها �حليوي يف ت�شميم �مل�شتقبل عرب باملود 
وموؤ�ش�شات  حكومية  جهات  مع  بال�شر�كة  م�شتقبلية  �أفكار  بتطوير  تعنى  �لتي 
�لت�شريعات  �لت�شريعات” �لذي يعمل على تطوير  “خمترب  �إىل  �إ�شافة  عاملية، 
�لقطاعات  ��شتباقي يف  ب�شكل  �لعاملية  �لتوجهات  �لتنظيمية و�لقانونية ملو�كبة 
�لقيادة، و�لذكاء �ل�شطناعي، و�لطباعة ثاثية  �جلديدة مثل �ملركبات ذ�تية 

�لأبعاد وغريها.

- جتربة امل�ستقبل.
و�لتكنولوجيا  �لعلوم  تاأثري  ل�شتك�شاف  عاملية  وجهة  �مل�شتقبل  متحف  وميثل 
و�لبتكار يف م�شتقبل �لب�شرية، وبيئة متكاملة لختبار �لأفكار وتطوير مناذج 
�لعقول  �أف�شل  ي�شتقطب  �مل�شتقبل  باجتاهات  للتنبوؤ  وم��رك��ز�ً  لها،  تطبيقية 

�لعاملية.

اعتمد ا�سرتاتيجية موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل لل�سنوات الثالث املقبلة

امل�شتقبل مدن  رائدة  دبي  جلعل  حمدان بن حممد: طموحنا كبري لتحقيق روؤية حممد بن را�شد التي اأعلنها يف وثيقة 4 يناير 2020 

نظرًا لالإقبال الكبري من املواطنني واملواطنات

مركز حممد بن را�شد للف�شاء يعلن متديد الت�شجيل يف الدفعة 
الثانية من برنامج الإمارات لرواد الف�شاء حتى 31 مار�س

•• ال�شارقة -وام:

�لفنون  م���ه���رج���ان  �إد�رة  ق�����ررت 
د�ئرة  تنظمه  �ل����ذي  �لإ���ش��ام��ي��ة 
ن���ق���ل عدد  ب���ال�������ش���ارق���ة  �ل���ث���ق���اف���ة 
�مل�����ش��ارك��ة يف  م��ن �لأع��م��ال �لفنية 
�لدورة �حلالية مدى �إىل منطقة 
�ل�����ش��رق��ي��ة و�أم���اك���ن �أخ����رى د�خل 
تو�شيع  �إىل  م�����ش��ع��ى  يف  �لإم��������ارة 
رق���ع���ة �مل���ه���رج���ان و�ل���و����ش���ول �إىل 
�أكرب �شريحة ممكنة من �جلمهور 
�لثانية  �ل�������دورة  ف����رة  ومت���دي���د 
و�ل��ع�����ش��ري��ن م���ن �مل���ه���رج���ان حتى 
ن��ه��اي��ة �ل�����ش��ه��ر �جل����اري ب����دًل من 

ختامها غد� �لثاثاء .
�لق�شري  �إب���ر�ه���ي���م  وق����ال حم��م��د 
�إد�رة  م���دي���ر  �مل����ه����رج����ان،  م���دي���ر 
�ل�شوؤون �لثقافية يف د�ئرة �لثقافة 
�لإ�شامية  �ل��ف��ن��ون  م��ه��رج��ان  �إن 
م�شريته  يف  مهمة  خ��ط��وة  ي�شهد 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ب��ع��د 
�ل�������ش���ي���خ �ل����دك����ت����ور ����ش���ل���ط���ان بن 
�ملجل�ش  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 

عدد  بنقل  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى 
�لدورة  يف  �مل�شاركة  �لأع��م��ال  م��ن 
بالفنون  ل���اح���ت���ف���اء  �حل����ال����ي����ة 
�لإ�شامية و�ملهرجان وتاأكيد على 

دعم �ملو�هب �لفنية.
خورفكان  ����ش���اط���ئ  �ن  و�أ������ش�����اف 
ب����ال����ت����ز�م����ن مع  ���ش��ي�����ش��ت�����ش��ي��ف 
مهرجان خورفكان �مل�شرحي عما 
�شد  و�ح��د� يف حني يحت�شن  فنيا 
تتوزع  و  فنيني  عملني  �لرفي�شة 
و�ملركز  �ل��ق��ا���ش��م��ي��ة  �جل��ام��ع��ة  يف 
�لتجاري “06” وكلية �لفنون يف 
جتهيز�ت  ثاثة  �ل�شارقة  جامعة 

فنية.
 6 �مل��ه��رج��ان  �إد�رة  �خ���ت���ارت  وق���د 
�أع���م���ال ف��ن��ي��ة ه���ي: �ل��ع��م��ل �لفني 
للفنانني  لعب”:   / “تاأمل 
وكايتو  ����ش���ري�ن  ك����از  �ل��ي��اب��ان��ي��ني 
�شاطئ  ع��ل��ى  وي��ع��ر���ش  ���ش��اك��وم��ا، 
�لرفي�شة،  ����ش���د  ويف  خ���ورف���ك���ان 
مناجاة”   “ �ل���ع���م���ان  ُي���ع���ر����ش 
ع�شقاين  �أحمد  �مل�شري  للفنان 
�لإمار�تية  للفنانة  و”تر�كيب” 

عزة �لقبي�شي.
�لقا�شمية  �جل���ام���ع���ة  وحت��ت�����ش��ن 
“نباأ”  �لفني  �لعمل  د�ئ���م،  ب�شكل 
�ل�شطريي  دنيا  �ليمنية  للفنانة 
 ،”06“ �ل���ت���ج���اري  �مل���رك���ز  .ويف 
“�لانهاية”  �لفني  �لعمل  يذهب 

ل��ل��ف��ن��ان �لإي���ط���ايل �أن��ط��ون��ي��و بيو 
كلية  ت�����ش��م  ح���ني  ���ش��ار�ج��ي��ن��و يف 
�لعمل  �ل�شارقة  �لفنون يف جامعة 
�لفني: “هذ� ر�شم بقلم ر�شا�ش” 
فر�ن�شي�شكو  �لأرجنتيني  للفنان 

مري�ند� /توكو/.

•• دبي-وام:

�لور�ثة  �ل��ث��ام��ن لعلوم  �ل��ع��رب��ي  �مل��وؤمت��ر  �أع��م��ال  �م�����ش  دب��ي  �نطلقت يف 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  جائزة  برعاية  يقام  �ل��ذي  �لب�شرية 
للعلوم �لطبية وينظمه �ملركز �لعربي للدر��شات �جلينية �لتابع للجائزة 
و�لأطباء  و�لعلماء  �لباحثني  من  م�شارك   400 من  �أك��رث  مب�شاركة 
�ملخت�شني بعلوم �لور�ثة �لب�شرية من �أنحاء �لعامل كافة وي�شتمر ثاثة 

�أيام يف فندق رو�شة �لب�شتان دبي.
كل  �جلينية  للدر��شات  �لعربي  �ملركز  ينظمه  �ل��ذي   - �ملوؤمتر  ويناق�ش 
عامني - يف ن�شخته �لثامنة هذ� �لعام مو�شوع “علم �لور�ثة �ل�شريري 
لإ�شطر�بات  �ل��ور�ث��ي��ة  �جل��و�ن��ب  ع��ل��ى  �لعلمي  ب��رن��اجم��ه  ي��رك��ز  ح��ي��ث 
وعلم  �جل�شدي  �لت�شوه  وعلم  �لأي�شية  و�لإ�شطر�بات  �لع�شبي  �لنمو 
�لور�ثة �ل�شكاين وعاقته بالأمر��ش بهدف خلق من�شة لتبادل �لعلوم 

و�خلرب�ت �ملتنوعة يف جمال علم �لور�ثة يف �لعامل �لعربي.

للدر��شات  �لعربي  �ملركز  مدير  علي  �آل  طالب  حممود  �لدكتور  وق��ال 
�فتتاح  خ��ال  كلمته  يف   - للموؤمتر  �لعلمية  �للجنة  رئي�ش  �جلينية 
�إلتقاء  �إنه على مر �ل�شنني مل يكن هذ� �ملوؤمتر مبثابة نقطة  �ملوؤمتر- 
لعلماء �لور�ثة يف �لعامل فح�شب بل كان منرب� للحو�ر وتبادل وجهات 
�لباحثني  �لعرب  �ل�شباب  من  للعديد  �إلهاما  وف��ر  حيث  بينهم  �لنظر 
للتخ�ش�ش يف هذ� �ملجال .. معربا عن فخره لأن هذ� �ملوؤمتر كان بد�ية 

لكثري من �لتعاون �لبحثي �ملثمر يف جمال �لعلوم �لور�ثية يف �ملنطقة .
�آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  بال�شكر  علي  �آل  �لدكتور  وتقدم 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية ر�عي جائزة �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�آل مكتوم للعلوم �لطبية علي دعم �شموه �لكبري جلميع فعاليات �ملركز . 

كما عرب عن �شكره للعلماء �ملتفانني �لذين يعملون كاأع�شاء يف �للجان 
بالنجاح  تكللت  �لتي  جهودهم  مثمنا   .. للموؤمتر  و�لعلمية  �لتنظيمية 
و�للجنة  �لتنفيذي  و�ملجل�ش  �لعربي  �ملجل�ش  ولأع�����ش��اء  �مل��وؤمت��ر  لهذ� 

�لإ�شت�شارية للمركز �لعربي للدر��شات �جلينية .
وت�شمنت فعاليات �ليوم �لأول للموؤمتر �أربع حما�شر�ت قدمها نخبة من 
�خلرب�ء حيث حتدث �لدكتور بيار زلوعة �أ�شتاذ علم �لور�ثة يف �جلامعة 
�لأمريكية يف لبنان يف حما�شرة حملت عنو�ن “�ل�شكان و�ل�شكري” عن 
�لتفاعل بني �جلينات و�لبيئة .. بينما حتدثت �لدكتورة عائ�شة موتال 
رئي�شة ق�شم �ل�شكري يف كلية �لطب بجامعة نيل�شون مانديا عن “عبء 

�ل�شكري و�ل�شطر�بات �لأي�شية يف �أفريقيا« .

وق���دم���ت �ل���دك���ت���ورة ك����ار� ف��ان��ك��رن��ب��ي��ك م���ن �مل���رك���ز �ل��ط��ب��ي بجامعة 
�لع�شبي  �جل��ه��از  �أم��ر����ش  بعنو�ن”�كت�شافات  حم��ا���ش��رة  �أم�����ش��رد�م 
�لأي�شية: ترجمة �لبيانات �ل�شخمة �إىل نتائج �أف�شل “.. فيما تناول 
�لدكتور ماجد �لف�شل نائب �ملدير �لتنفيذي يف مركز �مللك عبد �هلل 
�لدويل للبحوث �لطبية بال�شعودية يف حما�شرته �لفر�ش و�لتحديات 
�لتي و�جهها ت�شل�شل �جليل �لقادم يف ع�شر �لأخطاء �لأي�شية �لور�ثية 

.
و�ختتمت فعاليات �ملوؤمتر مبحا�شرة عامة للدكتورة رنا دجاين خبرية 
علم �لور�ثة لل�شكان �ل�شرك�شيني و�ل�شي�شان يف �لأردن حتدثت خالها 
و”�أ�شاليب  و�لتعليم”  �لعلوم  يف  “�لن�شاء  منها  متنوعة  مو��شيع  عن 

�لتعلم وريادة �لأعمال �لإجتماعية ».
و�ملل�شقات  �لعرو�ش  م��ن  �لعديد  تقدمي  �مل��وؤمت��ر  برنامج  ت�شمن  كما 
�لذي  �مل�شاحب  �ملعر�ش  �إىل  بالإ�شافة  �ملفتوحة  و�لنقا�شات  �لبحثية 

�شارك فيها عدد من كربيات �شركات �لتقنية �حليوية.

انطالق اأعمال املوؤمتر العربي الثامن لعلوم الوراثة الب�شرية يف دبي

توا�شل فعاليات مهرجان الفنون ال�شالمية حتى نهاية يناير
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عربي ودويل

نظمت  بعدما  بروك�شل  و�شط  يف  حمتجا   185 �ل�شرطة  �عتقلت 
لل�شيار�ت  معر�ش  يف  م��ظ��اه��ر�ت  ريبيليون(  )�إك�شتنك�شن  جماعة 
�أك�شيد  ث��اين  �ن��ب��ع��اث��ات  زي���ادة  يف  �ل��ق��ط��اع  ذل��ك  دور  على  �حتجاجا 
�أيام من  �ملناخ. وياأتي �لحتجاج بعد  �لكربون �لتي تت�شبب يف تغري 
م�شروعها  متويل  كيفية  حول  �أفكار  عن  �لأوروبية  �ملفو�شية  ك�شف 
�إىل حتويل دول �لحتاد  �ل��ذي يهدف  دي��ل(  �مل�شمى )جرين  �لر�ئد 
�لكربون بحلول  �أك�شيد  �نبعاثات ثاين  �لأوروب��ي ملنطقة خالية من 
عام 2050 وهو هدف �شيتحقق جزئيا من خال تغيري�ت جذرية 
يف قطاع �شناعة �ل�شيار�ت. وقال كري�شتوف مريهانز، وهو متحدث 
�شابق با�شم )�إك�شتنك�شن ريبيليون( وع�شو فيها حاليا، �إن �جلماعة 
��شتهدفت قطاع �ل�شيار�ت لأنه �أطلق “�لكثري من �لأكاذيب من �أجل 
بيع مزيد من �ل�شيار�ت«. وهتف متظاهر غطى وجهه بطاء �أ�شود 
ل�شركة  �إ�شارة  يف  “�شل تقتل”  �ل�شبت قائا  �أم�ش  خال �لحتجاج 
�لنفط �لعماقة رويال د�ت�ش �شل قبل �أن يرقد �أمام موقع �ل�شركة 
عليها  �أقنعة  يرتدون  وه��م  �آخرين  حمتجني  جتمع  مع  �ملعر�ش  يف 
ومنع  �ملوقع  عن  بعيد�  �ملحتجني  �ل�شرطة  و�قتادت  �ل�شركة.  �شعار 

رجال �أمن �ملعر�ش �لدخول �إىل �ملنطقة لفرة وجيزة.

 
�ل�شتني لتوقيع  �ل��ذك��رى  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�ش  �أح��ي��ا 
حتالف  �إىل  بدعوة  و�ليابان  �ملتحدة  �لوليات  بني  �لأمنية  �ملعاهدة 
�شتة  قبل  ذ�تها  لاتفاقية  �نتقاده  رغم  �لبلدين  بني  و�أعمق  �أق��وى 
“مع  �لثاين  18 يناير- كانون  �أ�شهر. وقال تر�مب يف بيان بتاريخ 
تغري �أجو�ء �لأمن وبروز حتديات جديدة، من �ملهم �أن يزيد حتالفنا 
�مل�شرك  �أمننا  يف  �ليابان  �إ�شهامات  �أن  “�أثق  و�أ�شاف  وعمقا«.  قوة 

�شتظل تزيد يف �ل�شهور و�ل�شنني �ملقبلة و�شيظل �لتحالف يزدهر«.
�إن  ح��زي��ر�ن  يونيو  باليابان يف  موؤمتر �شحفي  ق��ال يف  تر�مب  ك��ان 
�ملعاهدة �ملوقعة قبل �شتة عقود وتعد حجر �لز�وية ل�شيا�شة �لدفاع 
وينبغي تغيريها مما يكرر ر�أيا عرب عنه كثري�  “جائرة”  �ليابانية 

وهو �أن �ليابان ت�شتفيد من جانب و�حد فيما يتعلق بالدفاع.
ل��ك��ن ت��ر�م��ب ق���ال يف ذل���ك �ل��وق��ت �إن���ه ل يفكر يف �لن�����ش��ح��اب من 
�إىل  �لأح��د  �آبي �م�ش  �لياباين �شينزو  �ل��وزر�ء  �ملعاهدة. ودعا رئي�ش 
��شتقبال يف طوكيو  �آب��ي خ��ال حفل  �أق��وى. و�أ���ش��اف  جعل �ملعاهدة 
مبنا�شبة توقيع �ملعاهدة “�رتقينا بالعاقة �إىل عاقة يحمي فيها 
�ملتحدة و�ليابان، �لآخ��ر ومن ثم يعطي هذ� قوة  �لوليات  كل منا، 
�أكرب للتحالف«. ودعت �إد�رة تر�مب �إىل �أن تدفع �ليابان �ملزيد من 
�تفاقية  ومبوجب  �أر��شيها.  على  �ملتمركزة  �لأمريكية  للقو�ت  �ملال 
على  �إنفاقها  بزيادة  �ليابان  تعهدت   ،2015 عام  �إليها  �لتو�شل  مت 
�لتالية  �خلم�ش  �ل�شنو�ت  م��دى  على  �ملئة   1.4 �لأمريكية  �لقو�ت 
189.3 مليار ين )1.72 مليار دولر(  �إىل  لي�شل �لإنفاق بذلك 

�شنويا يف �ملتو�شط.

قال جي�ش �لفلبني �أم�ش �لأحد �إنه بد�أ عمليات �لبحث و�لإنقاذ خلم�شة 
�شياف  �أب���و  جماعة  م��ن  �إره��اب��ي��ون  �ختطفهم  �إندوني�شيني  �شيادين 

�ملرتبطة بتنظيم  د�ع�ش يف �ملياه �ملاليزية �لأ�شبوع �ملا�شي.
وكان ثمانية �إندوني�شيني قد �ختطفو� يف ولية �شباح يوم �خلمي�ش. 
ميند�ناو  ق��ي��ادة  قائد  �شوبيجانا  �شرييليتو  ج��رن�ل  �للفتنانت  وق��ال 
�لع�شكرية �لغربية �إن ثاثة �طلق �شر�حهم ويرجح �أن يكون �خلاطفون 

نقلو� �خلم�شة �لباقني �إىل �إقليم �شولو �لفلبيني.
عن  �لنقاب  �شوبيجانا  وك�شف  �شياف.  �أب��و  جماعة  معقل  ه��و  و�شولو 
عملية �خلطف بعد يوم من ��شتباكات بني �جلنود و�أع�شاء يف جماعة 
�أ�شفر عن  ب��ار�جن يف �شولو مما  �أب��و �شياف يف جزيرة �شولري يف بلدة 
مقتل �أحد �ملت�شددين وتدمري زورق �شريع يعتقد �أنه ��شتخدم يف عملية 
�خلطف. وقال �شوبيجانا �إن �ل�شلطات �ملاليزية ن�شقت على �لفور مع 
�لإندوني�شية  وز�رة �خلارجية  بعد �خلطف. وذكرت  �لفلبيني  �جلي�ش 
�ملعلومات  تنتظر  ز�ل���ت  وم��ا  �لفلبني  حكومة  م��ع  ك��ذل��ك  ن�شقت  �إن��ه��ا 
�لإندوني�شيني  �ل�شيادين  �أن  �شوبيجانا  وذك��ر  �لو�قعة.  عن  �لر�شمية 
�لثاثة �لذين �أطلق �شر�حهم تعرفو� على �لزورق �ل�شريع وقالو� �إنه 

�لزورق �لذي ��شتخدمه �شتة مت�شددين يف عملية �خلطف.

عوا�شم

بروك�سل

طوكيو

مانيال

اأمريكا تفر�س عقوبات على قائد 
اإيراين لدوره يف قتل حمتجني

•• وا�شنطن-رويرتز:

قالت وز�رة �خلارجية �لأمريكية �إنها فر�شت عقوبات على جرن�ل باحلر�ش 
�ملحتجني يف  بارتكاب مذبحة �شد  �ترُّهمت  يقود وح��د�ت  �لإي��ر�ين  �لثوري 

نوفمرب- ت�شرين �لثاين.
�إنها تلقت ت�شجيات م�شورة  �ل�شابق  �لأمريكية قالت يف  كانت �خلارجية 
للحر�ش �لثوري وهو يفتح �لنار دون �إنذ�ر على حمتجني يف بلدة ماه�شهر 

جنوب غرب �إير�ن.
و�ل�شبت �أ�شارت �خلارجية �إىل تقارير �إعامية “عدة” ومعلومات ح�شلت 
�أجل  م��ن  “مكافاآت  با�شم  ل��اإب��اغ  ع��رب خ��ط هاتفي  �إي��ر�ن��ي��ني  م��ن  عليها 

�لعد�لة«.
ح�شن  ج��رن�ل  �لربيجادير  يقودها  وح��د�ت  �أن  �إىل  �لتقارير  ه��ذه  وت�شري 
مدرعة  عربات  ��شتخدمت  عندما  �شخ�شا   148 زه��اء  قتلت  ب��ور  �شاهفار 
ر�شا�شة  مد�فع  من  �لر�شا�ش  باإطاق  وقامت  هاربني  حمتجني  لتطويق 

على �حل�شد و�إ�شر�م �لنار يف �أحر��ش �حتمى بها �ملحتجون.
وقالت �خلارجية �لأمريكية �إنها ��شتهدفت �شاهفار بور، وهو قائد ع�شكري 
يف �إقليم خوز�شتان حيث تقع بلدة ماه�شهر، مبوجب قانون �أمريكي يفر�ش 
حظر� على �مل�شوؤولني من حكومات �أجنبية و�أفر�د �أ�شرهم �ملقربني يف حالة 
حلقوق  ج�شيمة  �نتهاكات  يف  ب�شلوعهم  تفيد  بها  يعتد  “معلومات  وج��ود 

�لإن�شان«.
 

 

اإيران تنفي اتخاذ قرار باإر�سال ال�سندوقني الأ�سودين لأوكرانيا 

و�شول جثامني ال�شحايا الأوكرانيني للطائرة املنكوبة اإىل كييف

اأكدت وجود فر�ش عمل يف الأرا�سي املك�سيكّية 

املك�شيك تدعو املهاجرين على احلدود اإىل التزام النظام والقانون
•• املك�شيك-اأ ف ب:

بت من مئات �ملهاجرين  طلبت �ل�شلطات �ملك�شيكيرّة �ل�شرّ
�لذين ُيحاولون باأيرّ طريقة �أن يعربو� �حلدود �جلنوبيرّة 
�أن  �ملترّحدة،  �لوليات  �إىل  �لو�شول  �أجل  للمك�شيك من 
وجود  دًة  موؤكرّ و�لحر�م”،  ب�”�لنظام  �لتز�ًما  ُيظهرو� 
يترّبع �لإجر�ء�ت  مِلن  �ملك�شيكيرّة  �لأر��شي  فر�ش عمل يف 

�لقانونيرّة.
رون من  وكانت قافلة ت�شمرّ زهاء 1500 مهاجر يتحدرّ
ا من هندور��ش و�ل�شلفادور،  �أمريكا �لو�شطى، خ�شو�شً
خول  �لدرّ �ل��ي��وم نف�شه  ���ش��اب��ق م��ن  ق��د ح��اول��ت يف وق���ت 
�ت �حلر�ش  ق��ورّ لكنرّ  �شرعي،  �شكل غري  �ملك�شيك يف  �إىل 
منعتهم  غو�تيمال  مع  �حل��دود  على  �ملنت�شرة  �لوطني 

من ذلك.
مع  وجيزة،  لفرة  �ملهاجرين،  و��شتبكت جمموعة من 
�لذي  �ل���دويل  روبلي�ش  رودول��ف��و  ج�شر  ق��رب  �جلي�ش 

يربط �ملك�شيك وغو�تيمال.
للهجرة  �لوطنيرّ  �ملعهد  من  عن�شر  لهم  �شرح  ولحًقا، 
من  �ملك�شيكيرّة  للقو�نني  �لم��ت��ث��ال  عليهم  يتعنيرّ  ���ه  �أنرّ
�أجل دخول �لباد. وقال لهوؤلء �ملهاجرين عرب مكربرّ 
لل�شوت “�إنرّكم تدخلون �ملك�شيك بطريقة غري قانونيرّة. 
يجب �أن تكون لديكم تاأ�شرية مك�شيكيرّة �أو وثيقة هجرة. 
�أنف�شكم لتجار �لب�شر، حياتكم يف خطر. ل  �شو�  ل ُتعررّ

تنخدعو�، �لوليات �ملتحدة لن متنحكم �للجوء«.
وكانت �حلكومة �ملك�شيكيرّة �أعلنت �جلمعة تعزيز �لأمن 
�لقافلة  هذه  لو�شول  ًبا  حت�شرّ �جلنوبيرّة،  حدودها  على 
�لذي  هرينانديز  في�شينتي  �جل��رن�ل  د  �جل��دي��دة.و���ش��درّ

�تخاذ قر�ر حتى �لآن ب�شاأن �إر�شالهما لدولة �أخرى«.
�لأول  �أم�ش  قالت  �أخ��رى قد  �إير�نية  �أنباء  وكالة  كانت 
يف  �ل�شوت  وم�شجل  �لرحلة  بيانات  م�شجل  �إن  �ل�شبت 

•• كييف-طهران-وكاالت: 

�لذين  �ل�11  �لأوك��ر�ن��ي��ني  �ل�شحايا  ن��ع��و���ش  و���ش��ل��ت 
�أ�شقط �شاروخ �إير�ين عن طريق �خلطاأ  �أن  ق�شو� بعد 
�لطائرة �لتي كانو� على متنها �لأحد �إىل كييف و�شط 
توتر �شديد مع و��شنطن و�أقيمت يف ��شتقبالها مر��شم 

ر�شمية يف مطار كييف.
ووق���ف ع��ام��ل��ون يف ���ش��رك��ة �ل��ط��ري�ن �لأوك���ر�ن���ي���ة على 
�أر�ش �ملدرج يحملون �لورود وبع�شهم يبكي يف ��شتقبال 

�لنعو�ش �لتي لفت بالعلم �لأوكر�ين.
ولقي كل من كانو� على منت طائرة �خلطوط �لدولية 
�لأوك���ر�ن���ي���ة �ل��ت��ي ك��ان��ت ق��ادم��ة م��ن ط��ه��ر�ن ومتجهة 
لكييف حتفهم وعددهم 176 �شخ�شا �إذ �أ�شقطت �إير�ن 
وقت  يف  �لثاين  كانون  يناير-  من  �لثامن  يف  �لطائرة 
كانت فيه يف حالة تاأهب مرتفعة لحتمال �شن �لوليات 

�ملتحدة لهجوم.
و�أغ���ل���ب م���ن ك���ان���و� ع��ل��ى م���نت �ل��ط��ائ��رة �مل��ن��ك��وب��ة من 
 57 ل��ك��ن��د�  وك���ان  �جلن�شية.  م��زدوج��ي  �أو  �لإي��ر�ن��ي��ني 
ب���ني �ل�شحايا  �ل�����ش��ح��اي��ا. وت�����ش��ع��ة م���ن  ب���ني  م��و�ط��ن��ا 

�لأوكر�نيني هم �أفر�د �لطاقم.
�مللفوفة بالعلم �لأوك��ر�ين و�ح��د� تلو  وُحملت �لنعو�ش 
�أعادت  �لتي  �لع�شكرية  �لطائرة  م��نت  على  م��ن  �لآخ���ر 

يف  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري  �لرئي�ش  ح�شور  يف  �جل��ث��ث 
كانت  لعربات  ونقلت  بكييف  �ل��دويل  بوري�شبيل  مطار 
�جلن�شيات  متثل  �أعاما  جنود  ورف��ع  لنقلها.  متوقفة 

�ملختلفة ملن قتلو� على منت �لطائرة.
�لأزهار  يحملون  وه��م  للمطار  �ل�شحايا  �أق���ارب  وج��اء 
�ل���ط���ري�ن، بع�شهم  ب��ي��ن��م��ا وق���ف م��وظ��ف��ون يف ���ش��رك��ة 

غالبته �لدموع، عند �ملدرج.
�إير�ن وز�دت  وت�شببت كارثة �لطائرة يف ��شطر�بات يف 
من �ل�شغوط �لدولية على �لباد �لتي تو�جه بالفعل 
نز�عا طويل �لأمد مع �لوليات �ملتحدة ب�شاأن برناجمها 
ل�شر�ع  �ملنطقة وهو خاف تطور  ونفوذها يف  �لنووي 

مفتوح هذ� �ل�شهر.
�لإ�شامية  �جل��م��ه��وري��ة  وك���ال���ة  ذك����رت  ط���ه���ر�ن  ويف   
�لإير�نية لاأنباء �أن �إير�ن ت�شعى لفح�ش �ل�شندوقني 
�لأ���ش��ودي��ن ل��ل��ط��ائ��رة �لأوك���ر�ن���ي���ة �ل��ت��ي �أُ���ش��ق��ط��ت هذ� 
باإر�شالهما  قر�ر  �تخاذ  �شابقا عن  تقرير�  ونفت  �ل�شهر 

لأوكر�نيا.
�لتحقيقات  رئ��ي�����ش جل��ن��ة  ف���ر  ر���ش��ائ��ي  ح�����ش��ن  وق�����ال 
�لإير�نية  �مل��دين  �لطري�ن  مبنظمة  �جلوية  باحلو�دث 
للوكالة “نحاول ��شتخا�ش �لبيانات من �ل�شندوقني 
ذل���ك، فاخليار�ت  وب��خ��اف  �إي����ر�ن.  �لأ���ش��ودي��ن هنا يف 
�أوك��ر�ن��ي��ا وفرن�شا لكن مل يتم  �أم��ام��ن��ا ه��ي  �مل��ط��روح��ة 

وقالت �إديث مايا �لبالغة من �لعمر �أربعني عاًما و�لتي 
غادرت بويرتو كورتي�ش يف �شمال غو�تيمال مع ولديها، 
�ملك�شيكية  �ل�شلطات  من  “�أطلب  بر�ش  فر�ن�ش  لوكالة 

منحنا �لفر�شة لإيجاد وظيفة جيدة«.
للهجر�ت  �لغو�تيمايل  �ملعهد  با�شم  ثة  �ملتحدرّ وق��ال��ت 
�ملهاجرين  ه�����وؤلء  �إنرّ  ��ني  ل�����ش��ح��اف��يرّ م��ي��ن��ا  �أل��ي��خ��ان��در� 
وبع�شهم �أطفال هم جزء من قافلة ت�شمرّ 3543 فرًد� 

نهر  ع��ل��ى  �ملك�شيكي  �ل��وط��ن��ي  �حل��ر���ش  ��ات  ع��م��ل��يرّ ق  ين�شرّ
على  وغ��و�ت��ي��م��ال،  �ملك�شيك  ب��ني  �ل��ف��ا���ش��ل  �شو�شياتي 
ه �إليهم قائًا  �شرورة �أن يلتزم �ملهاجرون �لنظام. وتوجرّ

“�شيتمرّ �لهتمام بكم جميًعا. هناك فر�ش للجميع«.
�ل��ت��ي مترّ حتديدها،  �ل�����ش��روط  �مل��ه��اج��رون على  وو�ف���ق 
��ة يف  وب������د�أو� �مل���ث���ول �أم�����ام ���ش��ل��ط��ات �ل��ه��ج��رة �مل��ك�����ش��ي��ك��يرّ

ا. جمموعات ت�شمرّ كلرّ منها ع�شرين �شخ�شً

�لثوري  �حلر�ش  �عرف  �لتي  بالطائرة،  �لقيادة  قمرة 
يناير-  م��ن  �ل��ث��ام��ن  يف  �خل��ط��اأ  ط��ري��ق  ع��ن  باإ�شقاطها 

كانون �لثاين، �شرُي�شان �إىل �أوكر�نيا.

�شان بيدرو �شول يف  �لثاثاء من مدينة  غ��ادرت م�شاء 
���ش��م��ال ه��ن��دور����ش. وق���د ع���ربو� �لأرب���ع���اء �حل����دود �إىل 
ر �ل�شفري �لأمريكي يف غو�تيمال لوي�ش  غو�تيمال. وحذرّ
�أريغا من �أنرّ باده لن ت�شمح لهم باملرور. وقال يف بيان 
م  �لتقدرّ ُيو��شلو�”  �أن  يختارون  �لذين  “�ملهاجرين  �إنرّ 
بالف�شل”.  “ُيخاطرون بحياتهم يف عمٍل حمكوم عليه 
يف  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  �أو  ب��ال��دخ��ول  لهم  ي�شمح  “لن  و�أ���ش��اف 

�لوليات �ملتحدة«.
�شاحنات  �أو يف  �لأق������د�م  ع��ل��ى  ����ش���رًي�  ه�����وؤلء  وي�����ش��اف��ر 
�جلديد  �لغو�تيمايل  �لرئي�ش  حتذير  رغ��م  وح��اف��ات 
لهم  ت�شمح  ل��ن  �ملك�شيك  �أن  م��ن  جياماتي  �أل��ي��خ��ان��درو 

بالدخول.
منذ عام 2019، ن�شرت �ملك�شيك �آلفا من رجال �حلر�ش 
�لوطني على حدودها لحتو�ء موجة �ملهاجرين �لذين 
�إجر�ء  وه��و  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات  �إىل  للو�شول  ي�شعون 

�نتقدته منظمات حماية حقوق �لإن�شان.
لوبيز  م��ان��وي��ل  �أن��دري�����ش  �ملك�شيكي  �ل��رئ��ي�����ش  وع���َر����َش 
م �أربعة �لف وظيفة يف جنوب  �أوبر�دور �جلمعة �أن ُيقدرّ

�ملك�شيك لأولئك �ملهاجرين.
�لعام ون�شف  وت�شكلت قو�فل عدة يف هندور��ش خال 
14 ت�شرين �لأول- �لعام �ملا�شيني، �لأوىل �نطلقت يف 
2018 و�شمت �كرث من �لفي �شخ�ش �جتهو�  �أكتوبر 
وقد  �ملتحدة.  �ل��ولي��ات  �ىل  �ل��دخ��ول  �أم��ل  على  �شماًل 
�أ�شغر حجما  �أخ���رى  ق��و�ف��ل  ث��اث  �لأق���ل  تبعتها على 
2019. وم��ن ثم توقفت  ع��ام  �لربع �لأول من  خ��ال 
دونالد  �لم��ريك��ي  �لرئي�ش  ق��ر�ر  ب�شبب  �لظاهرة  ه��ذه 

تر�مب ن�شر جنود على �حلدود.

�لوزر�ء وحكومته. ويف خطوة مفاجئة، �ختار بوتني ميخائيل 
رئي�ش  من�شب  ل��ت��ويل  �ل�����ش��ر�ئ��ب  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش  مي�شو�شتني 
�لوزر�ء. وينتظر �لرو�ش �لآن معرفة �أي من �لوزر�ء �شيحتفظ 
و��شع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  وُي��ن��ظ��ر  �جل���دي���دة.  �حل��ك��وم��ة  مبن�شبه يف 
�لد�شتور  تعديل  ت�شمل  و�لتي  بوتني،  �أدخلها  �لتي  للتعديات 
�أنها تهدف  �لرئا�شة، على  لتاأ�شي�ش مر�كز نفوذ جديدة خارج 
�إىل �إعطاء بوتني )67 عاما( فر�شة ل�شتمر�ر �إحكام قب�شته 
على �ل�شلطة عندما تنتهي فرة رئا�شته عام 2024. ويهيمن 
بوتني على �حلياة �ل�شيا�شية يف رو�شيا منذ نحو 20 عاما �شو�ء 

•• مو�شكو -رويرتز:

لرو�شيا  يريد  ل  �إن��ه  بوتني  فادميري  �لرو�شي  �لرئي�ش  ق��ال 
كان  عندما  �ل�شوفيتية  �حلقبة  �أو�خ��ر  ممار�شات  �إىل  تعود  �أن 
��شر�تيجية  دون  �حلياة  مدى  �ل�شلطة  يف  ي�شتمرون  �حلكام 
خافة منا�شبة. وجاءت �لت�شريحات �لتي �أدىل بها بوتني �أمام 
بطر�شربج  �شان  يف  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب  خا�شو�  حماربني 
يف  كبري  تعديل  ع��ن  ك�شفه  م��ن  �أي���ام  بعد  �ل�شبت  �لأول  �أم�����ش 
�لنظام �ل�شيا�شي �أدى �إىل ��شتقالة دميري ميدفيديف رئي�ش 

�ل�شابط  بوتني،  منتقدون  ويتهم  وزر�ء.  كرئي�ش  �أو  كرئي�ش 
للبقاء  بالتخطيط  )كيه.جي.بي(،  �ملخابر�ت  بجهاز  �ل�شابق 
ويف  ولي��ت��ه.  ف��رة  �نتهاء  بعد  ب��اأخ��رى  �أو  ب�شورة  �ل�شلطة  يف 
ت�شريحاته �أم�ش �لأول �ل�شبت، رف�ش بوتني فكرة بقاء روؤ�شاء 
رو�شيا يف �ملن�شب مدى �حلياة. وكان قد قال يف وقت �شابق �إنه 
فقط  وليتني  على  م�شتقبا  �لرئا�شة  فرة  تقت�شر  �أن  يريد 
رغم �أنه �شخ�شيا يق�شي حاليا فرة وليته �لر�بعة. ورد بوتني 
بذكرى  �لحتفال  يف  �لقد�مى  �ملحاربني  �أح��د  من  �شوؤ�ل  على 
مرور 77 عاما على رفع �حل�شار عن لينينجر�د خال �حلرب 

�لعاملية �لثانية عما �إذ� كان �لوقت قد حان لإلغاء �لقيود على 
فر�ت �لرئا�شة قائا “فيما يتعلق بفر�ت )�لرئا�شة( للبقاء 
من  �لعديد  ب��اأن  مرتبط  )�ل��ق��ل��ق(  �أن   ... �أتفهم  �ل�شلطة،  يف 
و�أ�شاف  و�خل��ارج��ي«.  �لد�خلي  �ل�شتقر�ر  على  قلقون  �لنا�ش 
كنا  �ل��ذي  �لو�شع  �إىل  �لعودة  للغاية  �ملقلق  من  �شيكون  “لكن 
فيه يف منت�شف �لثمانينيات عندما كان زعماء �لدولة يبقون 
توفر  دون �شمان  �أيامهم ويركونها  �آخر  �ل�شلطة... حتى  يف 
لكن  �أ�شكركم  لذلك  �ل�شلطة.  لنتقال  �ل�شرورية  �ل�شروط 

�أعتقد �أنه �شيكون من �لأف�شل عدم �لعودة �إىل هذ� �لو�شع«.

رغم تعديالته ال�سيا�سية الوا�سعة

بوتني يرف�س فكرة بقاء الزعيم يف احلكم مدى احلياة 

�شرطة هوجن كوجن تطلق الغاز امل�شيل للدموع لتفريق اآلف املحتجني 
•• هوجن كوجن -رويرتز: 

�أط��ل��ق��ت �ل�����ش��رط��ة يف ه���وجن كوجن 
للدموع  �مل�شيل  �لغاز  �لأح��د  �أم�ش 
�لذين  �مل��ح��ت��ج��ني  �آلف  ل��ت��ف��ري��ق 
�ملدينة  بو�شط  متنزه  يف  جتمعو� 
للدعوة �إىل �إ�شاحات دميقر�طية 
�أوقف  فيما  بال�شيوعية  و�لتنديد 
�أ�شخا�شا يف �شو�رع  �أفر�د �ل�شرطة 
قريبة وحمطات مرو وفت�شوهم.

بكثافة  �ل�����ش��رط��ة  �أف�����ر�د  و�ن��ت�����ش��ر 
قبل بدء �ملظاهرة وتدخلو� �شريعا 
عندما حتولت �إىل م�شرية عفوية. 
و���ش��وه��د ع���دد م��ن �أف�����ر�د وح���د�ت 
����ش���رط���ة م��ك��اف��ح��ة �ل�����ش��غ��ب وهم 
ويلقون  م��ت��ظ��اه��ري��ن  ي����ط����اردون 

�لقب�ش على �لبع�ش.
ن������زول �مل���ح���ت���ج���ني �إىل  ومب����ج����رد 
�لطرق  بع�شهم  �أغ��ل��ق  �ل�����ش��و�رع، 
وحطمو�  و�لأث������������اث  ب����امل����ظ����ات 

�لأر�شفة و�إ�شار�ت �ملرور.
�ثنني  �إن  بيان  يف  �ل�شرطة  وقالت 
بالع�شي  ه��وج��م��ا  �أف�����ر�ده�����ا  م���ن 
�خل�����ش��ب��ي��ة و�أ����ش���ي���ب���ا ب����ج����روح يف 
بع�ش  �أن  و�أ�����ش����اف����ت  �ل������ر�أ�������ش. 
�مل��ح��ت��ج��ني ر����ش���ق���و� ب��ع�����ش �أف�����ر�د 

�ل�شرطة بزجاجات �ملياه.
بعنو�ن  �ل��ت��ي خ��رج��ت  و�مل��ظ��اه��رة 
هي  لل�شيوعية(  �لعاملي  )�حل�شار 

منازل  يهاجمون  م�شتوطنون 
واعتقال  الفل�شطينيني 
بال�شفة م��واط��ن��ني   8  

•• رام اهلل-وام:

هاجم م�شتوطنون م�شلحون حتت 
حماية قو�ت �لحتال �لإ�شر�ئيلي 
ف���ج���ر �أم���������ش م����ن����ازل �مل���و�ط���ن���ني 
جابر”  “حارة  يف  �لفل�شطينيني 
م�شتوطنة  ت�شمى  ما  من  �لقريبة 
“كريات �أربع” �ملقامة على �أر��شي 
�ملو�طنني وممتلكاتهم �شرق مدينة 

�خلليل جنوب �ل�شفة �لغربية.
و�أفادت م�شادر حملية فل�شطينية 
م�شتوطني  م���ن  �ل���ع�������ش���ر�ت  ب�����اأن 
عدة  ه���اج���م���و�  �أربع”  “كريات 
ور�شقوها  ج��اب��ر  ح����ارة  يف  م��ن��ازل 
و�أطلقو�  و�ل��زج��اج��ات  ب��احل��ج��ارة 
و�مل�شيئة  �ل��ع��ن�����ش��ري��ة  �ل�����ش��ت��ائ��م 
�لعزل  �ملو�طنني  بقتل  وتهديد�ت 
ما ت�شبب بحالة من �لرعب و�لهلع 
يف �شفوف �أفر�د �ملنازل �مل�شتهدفة 

وخ�شو�شا �لأطفال.
و�ع��ت��ق��ل��ت ق����و�ت �لح���ت���ال فجر 
من  فل�شطينيني  ���ش��ب��ان   8 �أم�����ش 
كما  �هلل  ور�م  و�خل��ل��ي��ل  قلقيلية 
و�لبرية  �هلل  ر�م  مدينتي  د�ه��م��ت 

و�شط مو�جهات عنيفة.

�حتجاجات  �شل�شلة  حلقات  �أح��دث 
ل��ل��ح��ك��وم��ة يف ه���وجن  م��ن��اه�����ش��ة 
يونيو ح��زي��ر�ن عندما  ك��وجن منذ 
�خلا�شعة  �مل��دي��ن��ة  م��و�ط��ن��و  ن���زل 
�ل�شو�رع تعبري�  �إىل  �ل�شني  حلكم 
قانون  م�����ش��روع  م��ن  غ�شبهم  ع��ن 
�ل����رب  �إىل  �مل���ت���ه���م���ني  ل����رح����ي����ل 

�لرئي�شي ملحاكمتهم. و�ت�شع نطاق 
�لح���ت���ج���اج���ات م��ن��ذ ذل����ك �حلني 
�لق����ر�ع  ب��ح��ق  �مل��ط��ال��ب��ة  لت�شمل 
يف  م�شتقل  حتقيق  و�إج����ر�ء  �ل��ع��ام 
�ملظاهر�ت  م���ع  �ل�����ش��رط��ة  ت��ع��ام��ل 
ل��ك��ن��ه��ا ف���ق���دت ب��ع�����ش �ل����زخ����م يف 

�لأ�شابيع �لقليلة �ملا�شية.

وقال فنتو�ش لو منظم �لحتجاج 
ي���درك وجود  “�لكل  �لأح���د  �أم�����ش 
خ���ط���ر �ل���ت���وق���ي���ف و�ل��ت��ف��ت��ي�����ش �أو 
على  �أثني  �جلماعية.  �لعتقالت 
���ش��ع��ب ه���وجن ك���وجن �ل����ذي م��ا ز�ل 

يتظاهر ب�شجاعة رغم �خلطر«.
�عتقلت  �لحتجاجات،  ب��دء  ومنذ 

���ش��ل��ط��ات ه����وجن ك����وجن �أك�����رث من 
�شبعة �آلف �شخ�ش بينهم كثريون 
�ألقي �لقب�ش عليهم بتهمة �لقيام 
باأعمال �شغب وهي تهمة قد ت�شل 
�إىل  ملا ي�شل  �ل�شجن  �إىل  عقوبتها 
ع�شر �شنو�ت. ومل يت�شح عدد من 

ل يز�لون يف قب�شة �ل�شرطة.
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عربي ودويل

�مللكية  �لتز�ماتهما  من  �جلزئي 
قبل عدة �أ�شهر، �شر�ً عن �لأع�شاء 
�لذين  ون���د����ش���ور،  يف  �لآخ����ري����ن 
�ل�شا�شك�ش  برغبة  ج��ي��ًد�  �أح�شو� 
�ملغادرة  �أنرّ  فهم  دون  ر،  �لتحررّ يف 

و�شيكة ...
ه�����اري  خ���ط���ط  �ل������و�ق������ع،      يف 
بطريقة  ل���ه���روب���ه���م���ا  وم���ي���غ���ان 
يونيو،  م���ن  �ع���ت���ب���اًر�  م��ن��ه��ج��ي��ة: 
“�شا�شك�ش  عامة  ب��اإي��د�ع  وقاما 
لهما  �شت�شمح  و�ل��ت��ي  رويال”، 
غ������ًد� ب��ك�����ش��ب �ل�����������دولر�ت، قبل 
�لتعبري عن عدم �رتياحهما علًنا 
�أك��ت��وب��ر، مم��ا ت�شبب يف �شجة  يف 
�إع����ام����ي����ة ح��ق��ي��ق��ي��ة. وو�����ش���ا 
على  �ل�شخ�شي  موقعهما  باإعد�د 
�لنرنت ب�شكل �شري، وقد قاما 
بتاأثيثه خال عطلة نهاية �لعام 
�لع�شرية  ع���ن  ب���ع���ي���ًد�  ك���ن���د�،  يف 
�ملياد  عيد  ع�شاء  ت��ن��اول��ت  �ل��ت��ي 
و��شتفاقت   ... �شاندرينغهام  يف 
ي���ن���اي���ر،  م���ط���ل���ع  م����رن����ح����ة يف 
عن  فجاأة  �شا�شك�ش  �أعلن  عندما 
�لتو��شل  �شبكات  على  حتررهما 

�لجتماعي.
   �إن هجوما جديد� من �شا�شك�ش 
يعتزمان  ح��ي��ث  م�����ش��ت��ب��ع��د،  غ���ري 
�شوتهما  وج����ع����ل  �ل����ت����ج����دي����د، 
بق�شايا  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  م�����ش��م��وع��ا 

�ملر�أة و�لدفاع عن �لبيئة.
مقبلة،  ق������ر�ر�ت  �ن��ت��ظ��ار  ويف     
و�بنه  ه����اري مب��ي��غ��ان  ���ش��ي��ل��ت��ح��ق 
ك��ن��د�، يف ق�����ش��ر ر�ئع  �أرت�����ش��ي يف 
������ش����ت����اأج����ر�ه يف ج���زي���رة  �ل�������ذي 
ف��ان��ك��وف��ر، ق�����ش��ر م�����ش��اح��ت��ه �ألف 
 10 من  باأكرث  يقدر  مربع  مر 
�لبحر  على  يطلرّ  ي��ورو،  مايني 
... وميكن �أن يبقى حملرّ �لإقامة 
�أخ���رى،  �أ���ش��اب��ي��ع  لب�شعة  �مل��وؤق��ت 
�لبابار�تزي  يركهم  �أن  �شريطة 
لوحدهم، وهذه معركة مل ُتربح 

بعد.
عن لوبوان

�شيتعني  �خ��������رى،  ج���ه���ة  م����ن     
ت�شديد،  وم���ي���غ���ان،  ه�����اري  ع��ل��ى 
مليون   2.4 �ل�شر�ئب،  لد�فعي 
ترميم  تكلفة  �إ�شرليني  جنيه 
يف  كوتاج”  فروغمور  وجتديد” 
�لق�شر  �شيظل  ب����ارك.  ون��د���ش��ور 
�ل���ربي���ط���ان���ي���ة، لكن  ق��اع��دت��ه��م��ا 
معلوم  دف�����ع  ع��ل��ي��ه��م��ا  ���ش��ي��ت��ع��ني 
للمالك،  �لإي��ج��ار  ب�شعر  �ل��ك��ر�ء 
وهي �شاحبة �جلالة. كما �شيتم 
مما  �لأم��ن��ي��ة،  حمايتهما  �إل���غ���اء 
يرتفع  �ل��ت��ي  لل�شرطة،  �شي�شمح 
بتحقيق  خدماتها،  على  �لطلب 
�دخار�ت كبرية. و�لعز�ء �لوحيد، 
�نهما يظان من �أع�شاء �لعائلة 

�ملالكة.
ودون  و�شريح  و��شح  �نف�شال     
�إليز�بيث  ن���ظ���ر  يف  م�����ر�وغ�����ة: 
ل��ل��ق�����ش��وة ميزة  �ل��ث��ان��ي��ة، ي�����ش��ف��ع 
�لو�شوح. ففي قمة �شاندرينغهام، 
�ملا�شي بني  �لأ�شبوع  �لتي عقدت 
رئي�شة �لدولة و�بنها وحفيديها، 
�مللكة ميغان  حلل �لأزم��ة، منعت 
�لفيديو  �مل�شاركة عن طريق  من 
من كند�. وجليرّ �أن هاري ل يزن 
تتمتع  ع��اًم��ا،   93 �لثاثة.  �م��ام 
�مللكة بقدرة هائلة على �لتخل�ش 
ويوؤكد  �مل�����ش��اغ��ب��ني.  ج��م��ي��ع  م���ن 
�لق�شاء على دوق ودوقة وند�شور، 
و�للورد مونباتن، وديانا �شبن�شر، 
�شارة،  �ل�شابقة  وزوج��ت��ه  و�أن����درو 
��ة و���ش��ن��ع��ة ك��ب��رية يف  ع��ل��ى ح��رف��يرّ

هذ� �ملجال.

وليام وكيت، 
اأكرب الفائزين ...

ف����اإن  ذل�������ك،  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة    
جيدة  �شفقة  لي�شت  �لت��ف��اق��ي��ة 
�شي�شطر  �لذي  ت�شارلز،  لاأمري 
�إىل دفع �جلانب �ملايل من جيبه. 
�شندوقه  ف��ي��ه  ي���و�ج���ه  وق����ت،  يف 
�ل�����ش��خ�����ش��ي، دوق����ي����ة ك����ورن����و�ل، 
مرتبطة  �ق��ت�����ش��ادي��ة  ���ش��ع��وب��ات 

ب���خ���روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن �لحت���اد 
�لأوروب��ي. من جهة �خرى، يجد 
�ململكة  على  �لفعلي  �لو�شي  هذ� 
�ل�شن،  يف  �مل���ل���ك���ة  ت���ق���دم  ب��ح��ك��م 
�لناعمة  ل���اأ����ش���ال���ي���ب  و�مل�����وؤي�����د 
�أخرى  م��رة  نف�شه  يجد  و�مل��رن��ة، 

�مام جتاوز و�لدته له.
  يف �مل��ق��اب��ل، ف����اإن وي��ل��ي��ام وكيت 
�ملو�جهة.  �لفائزين يف  �أك��رب  هما 
ج����ورج،  و�ب���ن���ه  ك���ام���ربي���دج  دوق 
هما �ليوم يف قلب خافة مملكة 
م�شركة.  م��ل��ك��ي��ة  يف  �خ���ت���زل���ت 
�ل����ت����ي طبقت  ك����ي����ت،  وزوج�����ت�����ه، 
جميلة  “كوين  م��ق��ول��ة  ب��ام��ت��ي��از 
مناف�شتها  �شحقت  و��شمتي”، 

ميغان يف قلوب �لربيطانيني.

...وهاري اخلا�سر الأكرب
   لئن �ن�شحبت ميغان من �للعبة 
على ما يبدو، لتو��شل م�شريتها 
هام�ش  ف���ان  �لأط��ل�����ش��ي،  ور�ء  م��ا 
�شيكون  �ل����ت����ج����اري  م���ن���اورت���ه���ا 
حمدود� ب�شبب �حلماية �لدقيقة 
وهي  �مللكية،  �لتجارية  للعامة 

لة. عامة م�شجرّ
�إنك،  وند�شور  موؤ�ش�شة  وتعتزم   
�أن تبقى، باأي ثمن، حار�شة �ملعبد 

ومنتجاته �مل�شتقة.
   �أخ��������رًي�، خ����رج �لأم������ري ه���اري 
�ل�شابط  عا�ش  �لك���رب.  �خلا�شر 
�لأفغانية،  �حل��رب  بطل  �ل�شابق، 

“يبدو �أنك فوجئت، يو��شل دوق 
�شا�شك�ش، ولكن، نعم، �إنها مهتمة 
يو��شل  “بالطبع،   ،  ”... ح��ًق��ا 
قبل  �ملحاولة”،  يف  نرغب  �أي��غ��ر، 
�أن ت�شيع �ملحادثة يف �ل�شو�شاء.

   مبادرة �أثمرت، �ذ علمنا موؤخًر� 
�أن ميغان  �ل��ت��امي��ز،  م��ن ج��ري��دة 
���ع���ت ع��ق��د دب��ل��ج��ة م���ع ديزين  وقرّ
ل�شالح جمعية حلماية �حليو�ن. 
�لدوقة �شوتها  �شُتعري  وبالتايل، 
�إىل  �أو  م��ت��ح��رك��ة،  ر����ش���وم  ل��ف��ي��ل��م 
لفيلة  ت��ربع  مقابل  �آخ���ر،  حممل 
با ح��دود، وه��ي منظمة ت�شاعد 
�شد  �حليو�نات  على  �حلفاظ  يف 

�ل�شيد غري �مل�شروع.
    ل �أحد يعلم يف �لوقت �حلايل 
قد  �لأخ���رى  �لعقود  كانت  �إذ�  ما 
مت توقيعها مع دي��زين، وبالنظر 
�إىل �أن �إليز�بيث �لثانية مل حتدد 
بو�شوح هام�ش �ملناورة لل�شا�شك�ش 
و�أك������رث  �ل����ق����ط����اع �خل������ا�������ش،  يف 
هوليوود،  ���ش��ي��ن��م��ا  يف  ذل����ك  م���ن 
وفق  حقيقية،  ف�����ش��ائ��ح  م��اك��ي��ن��ة 

باكنغهام...

خطة �سرية
لاأمري  �ملبا�شر  �لت�شال  ه��ذ�     
هاري يثبت �أن �لزوجني قد �أعد� 
يناير،  ���ش��ه��ر  ق��ب��ل  خل��روج��ه��م��ا 
نزوة،  جم��رد  لي�شت  �مل�شالة  و�أن 
لان�شحاب  �لتخطيط  مت  ل��ق��د 

�ل�شجاد  على  زي  وج��اي  بيون�شي 
�لأح����م����ر، ج����رى ح��دي��ث جانبي 
و�لرئي�ش  زوج����ه����ا  ب����ني  ����ش���ري���ع 
�ملدير �لعام ل�شركة و�لت ديزين، 
حمادثة مت فك �شفرتها بدقة من 
�شيما  ول  �لإع����ام،  و���ش��ائ��ل  قبل 
“تي  �لأم��ري��ك��ي  �مل��وق��ع  بو��شطة 
تقوم  �أن��ه��ا  ت��ع��رف  “”هل  ز�د.  �م 
حفيد  ق���ال  ه��ك��ذ�  بالدبلجة؟” 
�لعمال  �ىل رجل  �إجنلر�  ملكة 
يجيب  “حقا؟”،  �لأم����ري����ك����ي. 
و��شح.  ب�����ش��ك��ل  م��ن��ده�����ش��ا  �أي���غ���ر، 

�لع�شرية  د�خ�����ل  ح��ي��ات��ه  ط�����و�ل 
�مل��ل��ك��ي��ة. و�ل����ي����وم، ي���و�ج���ه خطر 
�ملحزن  �مل�������ش���ري  ن��ف�����ش  م���ع���رف���ة 
�لثامن  �إدو�رد  �ل�����ش��اب��ق  للملك 
�ل�����ذي ت���ن���ازل ع���ن �ل���ع���ر����ش عام 
من  �ل���زو�ج  ل��ه  ليت�شنى   1936
�لأمريكية.  �شيمب�شون  و�ل��ي�����ش 
يف م��ن��ف��اه يف ب��اري�����ش، ع��ا���ش دوق 
وخمول،  عطالة  ح��ي��اة  ون��د���ش��ور 
حياة حزينة حتت رعاية زوجته... 
نف�ش  يعيد  ت��اري��خ  �أن  وم��ع��روف 

نت. �لأطباق حتى و�ن تعفرّ

الأقربون
 اأوىل باملعروف

�مل�شل�شل  �شياق مت�شل بهذ�     يف 
حلقاته  تتوقف  لن  �ل��ذي  �مللكي، 
ومفاجاآته �شريعا، �ن تكون �أمرًي�، 
ف���ه���ذ� ي��ف��ر���ش ع��ل��ي��ك و�ج���ب���ات، 
ب�����ش��يء من  ��ا  �أي�����شً ي�شمح  ول��ك��ن��ه 
ويبدو   ... �مل��ح�����ش��وب��ي��ة  ف�����ش��ائ��ل 
ذلك،  ع��ن  �شيًئا  يعرف  ه��اري  �ن 
��شتغل فر�شة لقاء مع  هو �لذي 
�ملوؤثر �لرئي�ش �ملدير �لعام ل�شركة 
زوجته،  ت�شغيل  ملحاولة  دي���زين، 

�لتي من �لو��شح �أنها تريد �إعادة 
�لتو��شل مع هوليوود. 

��شتخرجته  ف���ي���دي���و  م��ق��ط��ع     
م������وؤخ������ًر� �ل�������ش���ح���اف���ة �لأجن����ل����و 
�ل���ت���ي جت���د متعة  ���ش��اك�����ش��ون��ي��ة، 
خ��ا���ش��ة ب���اإع���ادة �إظ���ه���اره يف قلب 
ُيظهر  ب�شيكو در�ما “ميغ�شيت”، 
ت�شارلز  �لأمري  �بن  كيف و�شو�ش 
�لعر�ش  �أيغر، خال  �ذن بوب  يف 
يف  لندن،  يف  �لأ�شد  للملك  �لأول 

يوليو �ملا�شي.
تناق�ش مع  كانت ميغان  بينما     

يخاطر الأمري هاري باأن يعرف امل�سري املحزن نف�سه للملك ال�سابق اإدوارد الثامن

خرج الأمري اخلا�سر الأكرب:

هاري وميغان: يف النهاية, مرة اأخرى, الفوز للملكة...!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

�سيكون  اللذين  وميغان  لــهــاري  متوقع  غــري  فــوز     
�سورة  ت�سويق  التحليق بجناحيهما عرب  مبقدورهما 
�سيق�سي  حيث  ال�سمالية  اأمريكا  يف  “�سا�سك�ش” 
للملكة  انت�سار  هــو  اأم  وقتهما؟  معظم  ــزوجــان  ال

“فرع  من  التخل�ش  على  امل�سّممة  الثانية  اإليزابيث 
عن  واأظافرها،  باأ�سنانها  بالدفاع،  حمتمل،  فا�سد” 

ترتيب اخلالفة على العر�ش الإجنليزي؟
   بقراءة البيان ال�سحفي املن�سور م�ساء ال�سبت حول 
املظاهر  كانت  لئن  احلاكمة،  الأ�سرة  اأزمــة  ت�سوية 
بكثري  اأقــرب  الواقع  فاإن  الأوىل،  الفر�سية  ل�سالح 

اأعلنت �سحيفة  اىل الرواية الثانية. “لقد خرجا”، 
ل�سحافة  الــعــام  ال�سعور  خمتزلة  تــاميــز،  �سنداي 
امللكة  ن�سيب  من  كان  النجاح  الواقع،  يف  الأحـــد.    
ا�ستعادت  لقد  اخلط.  طول  على  الثانية  اإليزابيث 
امللكة من الثنائي لقب ال�سمو امللكي املخ�س�ش لأفراد 
التمثيل.  وظائف  ميار�سون  الذين  املالكة  العائلة 

بعد  ديانا  الأمــرية  مع  نف�سه  ال�سيء  فعلت  ان  و�سبق 
انتهى  اذن،   .1996 عام  ت�سارلز  الأمري  من  طالقها 
زمن انحناءة الحرتام! واأفرغ اللقب النبيل اجلديد 
الــزواج  اأعقاب  يف  املمنوح  �سا�سك�ش،  ودوقــة  لــدوق 
مايو   19 يف  ا�ستثنائية  اإعالمية  تغطية  �سهد  الذي 

2018، من اأي م�سمون وحمتوى.

ع����ن����دم����ا  
ي���و����ش���ي 
ه�����������اري
رئ����ي���������س 
ديزين خريا  
ب���زوج���ت���ه 
ميغان...!

وّق�������ع�������ت 
م�����ي�����غ�����ان
ع��������ق��������د 
دب���ل���ج���ة م��ع 
دي������������زين 
جمعية ل�شالح 
حل����م����اي����ة 
احل�����ي�����وان

جردتهما من �للفب �مللكي

�لمري ت�شارلز... �لفاتورة على ح�شابه

هاري وميغان... خططا �شريا

�لكلمة �لف�شل د�ئما للملكة

�لمري هاري يو�شو�ش يف �ذن �مرب�طور ديزين

ويليام وكيت هما اأكرب الفائزين يف املواجهة، وكاتي �سحقت مناف�ستها ميغان يف قلوب الربيطانيني
يثبت ات�شال الأمري هاري املبا�شر ببوب اأيغر اأن الزوجني قد اأعدا ان�شحابهما قبل �شهر يناير
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تعلن حماكم دبي – �د�رة �لتنفيذ– عن بيع �ل�شيار�ت �لتالية عن طريق �شركة �لإمار�ت للمز�د�ت �ش.ذ.م.م 

يوم �لحد �ملو�فق 26 يناير 2020 وعلى من يرغب مبعاينة �ل�شيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع 

�للكروين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة �لعر��ش مر�جعة ق�شم �لبيوع 

و�حلجوز�ت �أثناء �لدو�م �لر�شمي.

حماكم دبي - اإدارة التنفيذ

#       
1612228G36286MR2BW9F35E1001720201987( )    
2612248M72091KNAF4119E51837642019635( )    
3612075Q18684KMHJT81C7FU0095842019616( )    
46121412015E43935KNADN4128F64400612019605( )    
5611924L42434U5YPB81A2FL4965112019605( )    
6612689P87759KNABX5128FT9462862019605( )    
7611940K83246KMHCT41B7GU9764952018873( )    
86126882009G58915JTDKW9234951231902018406( )    
9612537O723776T1BF4FK4FY5456912018239( )    
10612072O73790RKLBV42EXD46538662018210( )    
11612693E305791HGCR2635EA6092502018180( )    
12612516K74005MAT464753GSL0138720181298( )    
13612081J30762MDHAK3CR8GG50592620181243( )    
14611886E530681HGCP2635CA6100002017405( )    
156121782015G39617JTMHY05J6F40309602017273( )    
166123862015R248591N4AL3APXFC21878920172124( )    
176120972008J93202JTMHT09J18402071920171602( )    
18612106M53106KL1GM5EU6DB01182520171075( )    
19612175  K919975J6RM4859FL70144620171069( )    
20612104C11467N/A2016606( )    
216122552012E516814T1BF1FK1CU5132242016605( )    
22612487E 300F7892WDDHF5EB7BA32888320162070( )    
23612087B20067KNAPC8126F774811020161948( )    
246119392015J13252KNAFJ4118F589155620161839( )    
256121592015J13793KNAFJ4119F589160120161839( )    
266120962015J13076KNAFJ4114F589740420161839( )    
27612107H1Q27501KMJWA37R5FU70511220161216( )    
28612124M26117RKLBL9HE3F524121520161117( )    
29612312G25718N/A20161092( )    
306122271999G57591JN8AR07Y5XW38972220109 
31612576Q17689KMJHG17C2GC073278201873   
32612694Q458744T1BG22K7VU1109742017533 
336122291995G35130JT2SK12E2S02885702016780 
34612397O77156JHMEK36400S1033302016780 
35612078I24664JMYLRV93W8J7316352018246 
36612083J29080JD2GJ5223810622262017679 
37612173RX2008H6095JTJHK31U8820547252017638 
38612200I167901N4AL11D67C19813320192457 
39612105L200J60945MBJNKB408D06586420192457 
40611731R31095JMYLYV95WGJ72566420184213 
41612507R25301JMYLYV95WFJ72196120183289 
42611928  D56285RKMCP5155FY13663420171078 
43612612Q95098MDHBN7AD6GG70612220162635 
44612554  G94220SALLMAM346A21878720151435 
456125312010L84869JTDBW9234A11914532014863 
46612560J122146T1BE42K1BX6913552017878 
47612736  I4636N/A2017822 
486126692005J761385TDZA23CX5S3144122017124 
49612135J335181NAL11D57C1498282014790 
50611888G40973KNAJ5534774106302014701 
51612224L5187WDB2153781A0054882014465 
52612534I938811N4BL21E58C1105502011695 
53612572207C12514VF3WC5FS3BW0173382015584 
54611865A32456GV10E220232420071046 
55612063 I41095WV1EJCSD5DA00183420192159 
56612536 I39924WV1EJCSD9DA00186720192159 
576125842013P21248JL7BCE1J7DK0308392018584 
586125792007I19125JL7BCE1J57K02263220183899 
59611904L67540RKLBB9HE2F503135320183496 
60611950I74753JMYSRCS3ADU70160720183387 
61612503F70965RKLBV42E5B44175572018322 
62612311K87135N/A20183011 
63612108K41574JTNGE52M6BA02524720182375 
64612496L957066T1BE42K58X46393420182337 
656127352013V353201GNSK6E03DR12030320182254 
66612222F14611VSKLR11A8FA58125020182250 
67611949Q92257MR2KW9F36F108964620182100 
68612589J15206JDKW9235B518301620181777 
696121972005O17159JN8AZ08W35W00027720181658 
70612310K46998MHFXX43G3C003798320181435 
71612192  2014A66343GTU29EJ8EG38028720181422 
72611938L949746TBE42K5AX6358682018140 
73612610F24609JTFLU73J5B451569120181302 
746120902006I67558JTDEW23E163107833201813 
75612134O69476MMBXT03AEH01488220181253 
76612398O698084P3SRDJ1ADE80130920181253 
77612673L200E88547MMBJNKA50BD03060620181106 
78612366  2016N175733GTU29EC6GG10826120181099 
79612084Q14612JMYLRV95WEJ71895220181034 
80612202207I60254VF3WC5FS3CE0184502017957 
81612364O86935JTDKW9D33ED5504682017922 
826121112015P17586KNADN5129F69639492017890 
836124062015P13643KNAFZ4118F52717522017890 
84612569 HSEI66929SALLMAMD4AA32834620174224 
856122462000P16683JT3HT05J1Y011089120174224 
86612305G51905JN1CC138T00964420174220 
87611920E51987MDHBN7AD3DG0272720174056 
88612502E50524MDHBN7AD2DG02912820174056 
89612390Q29722LVVDB24BXED07873220173470 
906121802014D165041N4AL3AP4EC29321320173068 
91612613LS 4602008J35599JTHGL46F48502405020172898 
92612697G77629JTGJX02P26000430120172575 
93612581  I82417JAMKP34T7C7P0063220172436 

94612198I70803JMYLRV93W8J7109832017239 
956121392013G914642T1BU4EE3DC08348920172132 
96611922N20908KNAKG812XA77361932017213 
97612367L200K45204MMBJNKB509D00849820171888 
986119232008A586011D8GU58698W22836920171801 
996120792007C3301JTDKT62367500266520171797 
1006124002001O238651HGCF86671A10087420171064 
101611906D88218JMYLRNA4W8Z7047742016973 
102612121O58814MMBSTA13AEH0114352016959 
103612067M515505TDZA22C85S338822016815 
1046119462012P309263N1BC1C63CK2007022016813 
105612077M30064JMYMRV83W8J7295382016575 
106612219 HSER47662SALWA2EF8FA5353292016536 
107612145G14757JTDBW1335007777720163151 
108612110 2014P77961JS3TD0D1XE410120020163145 
1096121022015G78496KMHCT41D6FU81347920162874 
110612088J11551JN8AY2NY6F909513120161868 
111612074H12713RKLBC42E5C451346820161851 
112612670G33556ZAMFG37F17003125920161761 
113612284 L49104KPTC0B1628P04486520161684 
114612499C87274MDHBN7AD9GG00368720161481 
115612395D26797JN6AE52S68X1152082015564 
116612409D73742JN6BE6BS7D90002162015564 
117612089D28360JN1FN61C44W0605372015550 
118612407A79881JTDBZ42E7990339732015255 
119612578  G78226JAMKP34G567P0527120152033 
120612561LS4302002B10685JTHBN30F32008254820151547 
121612470G349751G2NE52T3VC7265402014778 
122612555QX50Q89979JNRBJ0HR1FM26061320183897 
1236119012007I40174KMHDT41B67U18315820141203 
124611863J49520N/A20151271 
125612362C31062N/A2011556 
1266120581999I499481J4FF68S9XL6381852011479 
127612303F15268JMYSRCS1A4U78464720141703 
128612500j31970LBAEC5WA1CB03544620132022  
129612126A31383JMYLYV97W9J70943820115343  
130612179J13148N1CCC11C08T0124642011885  
1316125712011G99465KL1PJ5C53BK121913201620103  
132612153I80683LJ17ZE4V15020896420123078  
133612150N37686WDB2083651F02592120142518 
134612563L69406KL1DC53F78B15885120121902  
135612475L64430JMYLRV93W9J71043820121900  
136612181L40578RKLBC42E2B450096620121853  
137612611 E48643WVWZZZ1JZYW5969332014183 
1386118872002G598981J8GL58K52W15354120141821  
139612520J95565JHMFD16298S41161820101773  
140612148G71779JMY0RV430WJ00024220174 
141612216 L42750MPAFR33C59H50811720124522  
142612686F805191N4AL21D08C2383262014162  
1436123072004J62488JHMES16694S40126520121504  
144611937ES2008J20515JTHBJ46GX8217236020131467  
145611927308I28586VF34C5FTF95003093201013966  
146611866  B85248JHMFD16287S410426201013444  
147611729K31846JMYLRV93W8J718525201013379  
148611856H177636T1BE32K06X57826820121305  
149612472F27928WF0TB16F63GU35235201013002  
150612587B74783JHMCM56537C41799320101286  
151612125A79930JTEBL29J5851247042015255 
152611936H23577JHMFB2647CS40371720151261  
153612687K15547SJNBJ01A68A247168201012547  
1546119352008D80571KMHJM81B28U819633201012406  
155611918K26431JN1FN61C95W501306200912190  
1566125212006E3559JTEBU25J365039747200911689  
157612093C497656G1EK52B37L878411200911621  
1586119146G46022JM7GG32FX3111416720121088  
159612590H35145KMHJM81D66U306741200910773  
160611737I65003JHMFD16347S407984200910672  
161611734 F44613N/A20152294 
162612523D52737JHMCM56527C40445720121022  
163611873G48504N/A20119861  
164612510  X5E52236WBAFB310X3LP1272920109736  
1656122202006A600431N4AL11D06C12527320109338  
166611867K41272JMYMRV83W8J724361201491  
167612315I23674JTEBL29J05000321620119086  
168611931K611894P3SRDJ1A8E80496620109063  
1696120762008G95193JHMCP26308C4134542013877  
170611897H31830KL1TJ53777B02999920118735  
1716120686N68103JM7CH32F4B12148742013860  
172611902307G41017VF33CNFUF6500219020108512  
173612522g37992N/A20118217  
1746125182003E67244JTDBW12313003770020077906  
175612564G78560JN1CC13C17T00533320097753  
1766119213E70927JM7BK2262511266912010769  
1776123633A10985JM7BK32697130263120087416  
178611872I64946JNRAJ05Y88M10166320116824  
179611919J22756JMYSTCS3A8U71149220086767  
180611934E84695N/A20116560  
181612304G29847JHMFD16349S40113620106551  
182611707B31652KL1TJ5737B03024420076469  
183612672C974121HGCS22708A60017920116359  
184612559G77974MR1YX59G36300249920106254  
1856120662009E748785N1AR18B69C60058320116245  
186612233C16702JHMFD16307S40898520154309  
187612404F43581JN1CC11C17T01028920115712  
188611941B845506T1BF9FK0CX4082412014522  
189612480J21947KL1DC63GX8B1909492014516  
190611868I64857JN8DR5Y44W70218720084869  
1916117302004I722481FMZU72E04ZA1648320084827  
192612080I69728JS2ZC21SX8540109820114696  
1936125272004H79724WP1ZZZ9PZ4LA8418820114636  
1946121152004K210335N1AA08B84N73246720094311  
1956120642006G960841FMEU72EX6UA904582010428  
196611858E56875JMYSNCS3A3U77129420054253  
197611885A154211S3DA32V05414130620074177  
198612385FX35J38017JNRAS1MW4CM60118420133974  
199611944E35431JHMFD16387S40891320133957  
2006119036A44143JM7GG32F26151365820123831 
201611917H25895JTDBZ42E89903493720093733  
202612557F51912MHFYX59G5C803408420143728  
203612230F81962N/A20123654  
204612302E922464P3SRDJ1ADE80173420153263  
2056124012015P84460KMHCT41B3FU72372320153177  
206612221 R32H8702WVWPM51K79W08076320102962  
207612234B54670LUCCR262XF340713820152858  
208612485P62420JHMFD163XBS40089920152830  
209612399L61892JMYSRCS1AAU70245420152828  
210611943C51172KNAGE22237512673120102780  
211612144O148461C6RR7LT3E12724320152734  
212612405N25202JHMFD1672AS40059120132503  
213612086206G84912VF32AKFWR4W00861720082501  
2146121512014H16849KMHCT41D7EU63543520152207  
2156126762014O41139KNAFX411XE51839842015206  

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1870/2019/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى :�ول:��شد�ر �مر �د�ء بالز�م �ملطلوب �شدها ب�شد�د مبلغ وقدره )89880( درهم بال�شافة 
للفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام - ثانيا:�لز�م �ملطلوب �شدها بالر�شوم 

و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  
طالب �لإعان : �لعميمي �لعاملية للتجارة �ش.ذ.م.م �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله :  مرمي �حمد �شامل م�شلم �ملحرمي  �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعانه : 1- �شيتي�شكيب للمقاولت - �شفته بالق�شية : مدعي عليه   - جمهويل حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعان : 
 - �لطرفني  ب��ني  �مل���ربم  �ل��ت��ج��اري  �لعقد  �ول:ب��ان��ف��اذ   2019/9/11 بتاريخ  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  دب��ي  ق���ررت حمكمة 
�ش.ذ.م.م   للتجارة  �لعاملية  �لعميمي  للمدعية  توؤدي  بان  للمقاولت   �شيتي�شكيب  عليها  �ملدعي  ثانيا:بالز�م 
مبلغ )89880( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف:2019/9/9وحتى 
�ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر 

خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية

Date 20/ 01/ 2020  Issue No : 12836
Public Notice to appear before the case management 

office in two languages one of them is issued in English 
In the appeal No. 1954/ 2019 Labor

Upon the request of the appellant : Sharjah Taxi 
To the appellee : Kul Zadah
You are summoned to appear before the case management 
office at the Sharjah Court of Appeal - in person or by an 
attorney on Wednesday corresponding to 22/ 1 / 2020 with 
regard to the above mentioned case - in your capacity as 
the appellee. 
Case Manager 
Signature
Seal of United Arab Emirates - Ministry of Jusitce - Sharjah 
Federal Court of Appeal - Case Management Office     

United Arab Emirates - Ministry of  Justice 
Sharjah Federal Appeal Office 

Case Management Office 

Date 20/ 01/ 2020  Issue No : 12836
Public Notice to appear before the case management 

office in two languages one of them is issued in English 
In the appeal No. 2242/ 2019 Labor

Upon the request of the appellant : Sharjah Taxi 
To the appellee : Muhammad Jamil Khushal Khan 
You are summoned to appear before the case management 
office at the Sharjah Court of Appeal - in person or by an 
attorney on Wednesday corresponding to 22/ 1 / 2020 with 
regard to the above mentioned case - in your capacity as 
the appellee. 
Case Manager 
Signature
Seal of United Arab Emirates - Ministry of Jusitce - Sharjah 
Federal Court of Appeal - Case Management Office     

United Arab Emirates - Ministry of  Justice 
Sharjah Federal Appeal Office 

Case Management Office 

Date 20/ 01/ 2020  Issue No : 12836
Public Notice to appear before the case management 

office in two languages one of them is issued in English 
In the appeal No. 2300/ 2019 Labor

Upon the request of the appellant : Sharjah Taxi 
To the appellee : Muhammad Ishtiyaq Bashir
You are summoned to appear before the case management 
office at the Sharjah Court of Appeal - in person or by an 
attorney on Tuesday corresponding to 21/ 1 / 2020 with 
regard to the above mentioned case - in your capacity as 
the appellee. 
Case Manager 
Signature
Seal of United Arab Emirates - Ministry of Jusitce - Sharjah 
Federal Court of Appeal - Case Management Office     

United Arab Emirates - Ministry of  Justice 
Sharjah Federal Appeal Office 

Case Management Office 

Date 20/ 01/ 2020  Issue No : 12836
Public Notice to appear before the case management 

office in two languages one of them is issued in English 
In the appeal No. 2236/ 2019 Labor

Upon the request of the appellant : Sharjah Taxi 
To the appellee : Malik Farhan Awan 
You are summoned to appear before the case management 
office at the Sharjah Court of Appeal - in person or by an 
attorney on Wednesday corresponding to 22/ 1 / 2020 with 
regard to the above mentioned case - in your capacity as 
the appellee. 
Case Manager 
Signature
Seal of United Arab Emirates - Ministry of Jusitce - Sharjah 
Federal Court of Appeal - Case Management Office     

United Arab Emirates - Ministry of  Justice 
Sharjah Federal Appeal Office 

Case Management Office 

Date 20/ 01/ 2020  Issue No : 12836
Public Notice to appear before the case management 

office in two languages one of them is issued in English 
In the appeal No. 2238/ 2019 Labor

Upon the request of the appellant : Sharjah Taxi 
To the appellee : Niamatullah Amir Badshah  
You are summoned to appear before the case management 
office at the Sharjah Court of Appeal - in person or by an 
attorney on Tuesday corresponding to 21/ 1 / 2020 with 
regard to the above mentioned case - in your capacity as 
the appellee. 
Case Manager 
Signature
Seal of United Arab Emirates - Ministry of Jusitce - Sharjah 
Federal Court of Appeal - Case Management Office     

United Arab Emirates - Ministry of  Justice 
Sharjah Federal Appeal Office 

Case Management Office 

Date 20/ 01/ 2020  Issue No : 12836
Public Notice to appear before the case management 

office in two languages one of them is issued in English 
In the appeal No. 2243/ 2019 Labor

Upon the request of the appellant : Sharjah Taxi 
To the appellee : Muhammed Amir Naseer Naseer Ahme
You are summoned to appear before the case management 
office at the Sharjah Court of Appeal - in person or by an 
attorney on Wednesday corresponding to 22/ 1 / 2020 with 
regard to the above mentioned case - in your capacity as 
the appellee. 
Case Manager 
Signature
Seal of United Arab Emirates - Ministry of Jusitce - Sharjah 
Federal Court of Appeal - Case Management Office     

United Arab Emirates - Ministry of  Justice 
Sharjah Federal Appeal Office 

Case Management Office 

ج��������و�ن   / �مل��������دع��������و  ف������ق������د 
�لفلبني     ، ج���وي���ب  روب���ي���ل���و 
�شفره رقم  �جلن�شية - ج��و�ز 
يرجى   )P3068097A(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
لم�����و   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
�جلن�شية  ن��ي��ب��ال   ، ت��ام��اجن 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )1 0 9 7 5 6 6 9 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0544356211

فقدان جواز �شفر
ف�������ق�������د �مل������������دع������������و/ ل�����ي�����ان 
����ش���وري���ا   ، ه������ن������د�وى  ف����������وؤ�د 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
 )N 0 1 1 1 0 6 5 3 2 (
عليه  ي����ع����رث  مم������ن  ي�����رج�����ى 
�ل�شورية  بال�شفارة  ت�شليمه 
�شرطة  م�����رك�����ز  �ق���������رب  �و 

بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
ف����ق����د �مل������دع������و/ ج�������ول وىل 
�فغان�شتان   ، خ�������ان  ن��������ادر 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)1599956( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
�لفغان�شتانية �و �قرب مركز 

�شرطة بالمار�ت.

اإعـــــــالن فقدان جواز �شفر
وتد�ول  �إدر�ج  ب�شاأن  و�ل�شلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  لئحة  من   )2(  3-9 للمادة  وفقاً 
�ت�ش  ب��اأن  “ بي  �ملعنية  �لأط��ر�ف  �إ�شعار لاإعان جلميع  ، هذ�  �ل�شلع  �ل�شلع وعقود 
باإلغاء  و�ل�شلع  �ملالية  �لأور�ق  لهيئة  تقدمت  قد  �ش.م.خ”  �ملالية  للخدمات  مبا�شر 
و�ملرتبطة   )604097( رق��م  و�ل�شلع  للذهب  دب��ي  بور�شة  ل��دى  �لو�شاطة  رخ�شة 
�أو �أي طرف  بع�شوية بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع. ويف حالة �أي مطالبات من عميل 
– �خلليج  – دب��ي  �����ش.م.خ  �مل��ال��ي��ة  للخدمات  مبا�شر  �ت�����ش  ب��ي  م��ن  بالتعوي�ش  �آخ���ر 
 30 �لقيام بذلك يف غ�شون  ، يجب عليه   4901 – مكتب  �لروؤية  – برج  �لتجاري 
 callcenter@bhmuae.ae �لمييل:  طريق  عن  �لتو��شل  طريق  عن  يوًما 

 

�أو �لهاتف : 009714527555

اإعـــــــالن 
�مل�شرحيني  جمعية  لأع�شاء  �لجتماعي  �لتكافل  �شندوق  جمعية  "تعلن 
يف �لإمار�ت �مل�شهرة من وز�رة تنمية �ملجتمع مبوجب �لقر�ر  �لوز�ري رقم 
يف  رغبتها  عن  �ل�شارقة  �إمارة  مقرها  و�لتي  م   2003 لعام   )  383 (
تغيري ��شم �ل�شندوق لي�شبح �شندوق �لتكافل �لجتماعي للم�شرحيني يف 
�لإمار�ت ، نرجو ممن لديه �عر��ش  �لتقدم مبا يثبت ذلك لوز�رة تنمية 
�ملجتمع ) بديو�ن �لوز�رة ( لدى �إد�رة �جلمعيات  ذ�ت �لنفع �لعام – دبي 

خال فرة خم�شة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان

Date 20/ 01/ 2020  Issue No : 12836
Public Notice to appear before the case management 

office in two languages one of them is issued in English 
In the appeal No. 2295/ 2019 Labor

Upon the request of the appellant : Sharjah Taxi 
To the appellee : Faiz Ullah Khan Mir Akbar Khan 
You are summoned to appear before the case management 
office at the Sharjah Court of Appeal - in person or by an 
attorney on Tuesday corresponding to 21/ 1 / 2020 with 
regard to the above mentioned case - in your capacity as 
the appellee. 
Case Manager 
Signature
Seal of United Arab Emirates - Ministry of Jusitce - Sharjah 
Federal Court of Appeal - Case Management Office     

United Arab Emirates - Ministry of  Justice 
Sharjah Federal Appeal Office 

Case Management Office 
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عربي ودويل

�ل�شربة �لأمريكية قرب مطار بغد�د  �لذي قتل يف  �لي��ر�ين 
مع نائب قائد �حل�شد �ل�شعبي �لعر�قي �بو مهدي �ملهند�ش.

�أنه ل يهزم”،  �عتقاد  ي�شود  “كان  �شليماين  وقال تر�مب عن 
�أمور�  يقول  “كان  ��شتهدفته  �لتي  �ل�شربة  قبل  �أن��ه  م�شيفا 
“�شنهاجم بادكم، �شنقتل  �شيئة عن بادنا. كان يقول مثا 
ن�شتمع  �أن  �لوقت علينا  :”كم من  لنف�شي  قلت  مو�طنيكم”. 

�ىل هذ� �لهر�ء؟«.
�إياه  �أبلغه  م��ا  م�شتذكر�  �لغتيال  م�شهد  ت��ر�م��ب  ��شتعاد  ث��م 

�لع�شكريون فيما كان يتابع �لعملية من �لوليات �ملتحدة.
»قالو�: “�شيدي- وتعلمون باأن ما يجري ت�شوره كامري�ت على 
“...” لن يعي�شا  �إنهما معا �شيدي  بعد كيلومر�ت يف �جلو- 
�أكرث من دقيقتني و11 ثانية. �نهما يف �ل�شيارة. �نهما يف �آلية 

مدرعة ت�شري. �شيدي، بقي لهما نحو دقيقة، �شيدي 30 ثانية، 
ع�شر، ت�شع، ثمان، ثم فجاأة وقع �لنفجار. مت �لق�شاء عليهما 
�شيدي«. و��شاد تر�مب باأنه �شرب “ع�شفورين بحجر و�حد”، 

�ي �شليماين و�ملهند�ش.
“كان  �شليماين  �أن  �أكد  �لعامل”،  “هزت  �ل�شربة  باأن  �أقر  و�إذ 
ي�شتحق هذه �ل�شربة �لقا�شية لأنه كان �شرير� “...” لقد قتل 

مئات �آلف �لأ�شخا�ش و�آلف �لأمريكيني«.
وردت �إير�ن على مقتل �شليماين بعد ب�شعة �أيام بق�شف �أهد�ف 
�شحايا.  عن  �ل�شربة  ت�شفر  �ن  دون  من  �ل��ع��ر�ق  يف  �مريكية 
طريق  “عن  �لير�نية  �لقو�ت  �أ�شقطت  �ل��رد،  ه��ذ�  غمرة  ويف 
كانت متجهة �ىل طهر�ن ما  �أوكر�نية  رك��اب  طائرة  �خلطاأ” 

�أ�شفر عن مقتل 176 �شخ�شا كانو� ي�شتقلونها.

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

للجرن�ل  �لأخ����رية  �للحظات  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لرئي�ش  روى 
يف  �لأم��ريك��ي  �جلي�ش  قتله  �ل���ذي  �شليماين  قا�شم  �لإي����ر�ين 
�شربة نفذتها طائرة م�شرية قرب مطار بغد�د يف �لثالث من 
و�أدىل  ق��ول��ه.  بح�شب  �لعامل”  و”هزت  �لثاين-يناير  ك��ان��ون 
تر�مب بهذه �لتفا�شيل م�شاء �جلمعة �أمام مانحني يف �حلزب 
�شل�شلة  �إط���ار  يف  ف��ل��وري��د�،  يف  منزله  يف  �جتمعو�  �جلمهوري 
�شليماين  �أن  معترب�  �ل��ت��ربع��ات،  جلمع  يقيمها  ع�شاء  م���اآدب 

“كان ي�شتحق هذه �ل�شربة �لقا�شية«.
وبثت �شبكة “�شي �ن �ن” �ل�شبت ت�شجيا �شوتيا ح�شلت عليه، 
يتحدث فيه تر�مب عن قائد فيلق �لقد�ش يف �حلر�ش �لثوري 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

�إجر�ء  �نفتاحه على  م��ادورو  نيكول�ش  �لفنزويلي  �لرئي�ش  �أبدى 
“نوع جديد  �إىل  ت��وؤدرّي  �ملترّحدة  �لوليات  مع  مبا�شرة  مفاو�شات 
ن�شرتها �شحيفة  �لبلدين، وذلك يف مقابلة  بني  �لعاقات”  من 
هي  �ملقابلة  وه���ذه  �ل�شبت.  م�شاء  ��ة  �لأم��ريك��يرّ بو�شت  و��شنطن 
�شباط- �أمريكيرّة كربى منذ  �إعاميرّة  و�شيلة  مل��ادورو مع  �لأوىل 
يف  �شحافيرّني  مفاجئ  نحو  على  ط��رد  عندما  �ملن�شرم  ف��رب�ي��ر 
“يوروفيجن” من فنزويا. وقال مادورو لو��شنطن بو�شت “�إذ� 
كان هناك �حر�م بني �حلكومات، بغ�شرّ �لنظر عن مدى حجم 
�لوليات �ملترّحدة، و�إذ� كان هناك حو�ر، وتبادل حقيقي للمعلومات، 

دو� من �أنرّنا ميكننا �إن�شاء عاقة من نوع جديد«. فتاأكرّ

ترامب يروي اللحظات الخرية ل�شليماينمادورو يبدي انفتاحه على اإجراء حمادثات مع الوليات املتحدة 

�لرف�ش �لقاطع :  -  1
– للعدو�ن �لع�شكري �لركي على 

ليبيا �ل�شقيقة .
– لتحويل تون�ش �إىل من�شة لنقل 
ف��ل��ول �لإره���اب���ي���ني �مل��ه��زوم��ني يف 
�شورية ويف �لعر�ق ولبنان و�ليمن 
ومترير  ع��ب��ور  وم��رك��ز  ليبيا  �إىل 
�ل�شرقي  �جل��ن��وب  ع��رب  لاأ�شلحة 

لتون�ش.

تاآمر  ب���وؤرة  �إىل  ليبيا  لتحويل   –
و�إرهاب وحرب مغاربية و �إقليمية 

و دولية .
يوؤكدون على :  -  2

– �أن حل �لأزمة �لليبية يتم باأيدي 
�لتدخات  ع���ن  ب��ع��ي��د�  �ل��ل��ي��ب��ي��ني 

�لأجنبية .
– دور دول �جلو�ر يف منع �لتدخل 
ملنع  �ل�شغط  و  ليبيا  يف  �لأج��ن��ب��ي 

و���ش��ول �أي���ة ق���وة �أج��ن��ب��ي��ة ورف�ش 
�لتورط يف تاأجيج �حلرب فيها.

: يعلنون   -  3
مع  للت�شامن  ��شتعد�دهم  عن   –
يف  مبا  �ملمكنة  �لأ�شكال  بكل  ليبيا 
ذلك تنظيم م�شرية وطنية يتوىل 
لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ع���ام  �لحت�����اد 

�إعان تاريخها.
-عا�ش �لت�شامن �لتون�شي �لليبي 

�لأح��ز�ب و�جلمعيات �ملوقعة   -  4
– �لحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل

– مبادرة �شوتي لوطني
– �لهيئة �لوطنية لدعم �ملقاومة 
�لتطبيع  وم���ن���اه�������ش���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 

و�ل�شهيونية
لل�شيادة  �ل��ت��ون�����ش��ي  �مل���ن���ت���دى   –

�لوطنية
ح����زب   - ق������������ادرون  �ئ������ت������اف   –

•• الفجر – خرية ال�شيباين
ل  و�ل�������ربد  �مل���ط���ر  �أن  ي���ب���دو      
�ل��ن��ا���ش��ط��ني ول حتى  ي��ف��رم��ان 
�إىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  “�لقبطان”. 
�إميليا  تعد  �شالفيني”،  “ماتيو 
رومانيا معقل �لي�شار �لذي يجب 

�إ�شقاطه باأي ثمن.
�لر�بطة  ح����زب  زع��ي��م  ي��دخ��ل     
�ملرحلة  �مل���ت���ط���رف���ة،  �ل��ي��م��ي��ن��ي��ة 
�لنتخابية  �حلملة  من  �لأخ��رية 
�لعام  ب����د�أه����ا  �ل���ت���ي  �مل���ح���م���وم���ة 
�ل�شبت،  �لأول  �أم�ش  يوم  �ملا�شي. 
ك����ان يف م��ار�ن��ي��ل��و، ب��ال��ق��رب من 

مودينا.
 وب��ع��د �أن �ن���خ���رط ���ش��خ�����ش��ًي��ا يف 
ه����ذه �ل����غ����زوة �لإق���ل���ي���م���ي���ة، دفع 
�أخ��رى، مر�شحته  مرة  �ل�شناتور، 
�لدولة  كاتبة  بورغزوين،  لو�شيا 

– حركة �لن�شال �لوطني
– �حلزب �ل�شر�كي

– �ئتاف �ل�شمود
– حركة �ل�شعب

– حزب تون�ش �خل�شر�ء

– حزب �لوطد �ل�شر�كي
– �لتيار �ل�شعبي

– حركة م�شروع تون�ش
– �لر�بطة �لتون�شية للت�شامح

– �لحتاد �لوطني للمر�أة

�مل�شتقبل
– �حتاد �لكتاب �لتون�شيني

�ل�����وط�����ن�����ي  �ل������ع������م������ل  ح�����������زب   –
�لدميقر�طي

– حزب �لعمال

�ل�شابقة للثقافة، �إىل �لظل.
   و�أمام ح�شد مر��ش �ل�شفوف، 
�ل�شابق يرتدي قبعة  �لوزير  كان 
فري�ري، وهي د�ر �ل�شيار�ت �لتي 
�ل�شغرية  �لبلدة  تاأ�ش�شت يف هذه 
بعد �حلرب �لعاملية �لثانية. وكما 
�أو  �ملائة  �جتماعاته  خال  حدث 
نحو ذلك يف �ملنطقة، �ألقى ماتيو 
�إنه  متما�شكا:  خطاًبا  �شالفيني 
�إميلي-رومانيا”  “حترير  ينوي 
ثمة  وم��ن  �لبنوك”،  “حزب  من 

وهو  باأكملها،  �لباد  “حترير” 
حلملته  �لوطني  �لبعد  يخفى  ل 

�لإقليمية. 
   جت��رى �لن��ت��خ��اب��ات �لإقليمية 
ويريد  ي��ن��اي��ر،   26 �لأح�����د  ي���وم 
خم�ش  بعد  ي��ن��ت��زع،  �أن  �شالفيني 
�لنتخابية  �حلملة  م��ن  ���ش��ن��و�ت 
من  �لعا�شرة  �ملنطقة  �مل�شتمرة، 
�ل��ي�����ش��ار. و�ل���ه���دف م��ن ذل���ك هو 
حتويل هذ� �لقر�ع �إىل ��شتفتاء 
�شد �حلكومة �لتي �شكلها �حلزب 

�لإقليمية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ب��ول��ون��ي��ا، 
على  فعل  ك��رد  روم��ان��ي��ا،  لإميليا 
لها  تدعو  �لتي  �لقومية  �لنزعة 

�لر�بطة. 

خ�سم جديد
�أ�شبحت  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا،  وم���ن���ذ     
ع�������دو  “�أخطر  �حل����������رك����������ة 
��شتطاع  وح�شب  ل�شالفيني”، 
�لتلفزيونية  �ل���ق���ن���اة  ع��ل��ى  ب���ث 
فا�شل   43 ي��وؤي��ده��م  �ل�����ش��اب��ع��ة: 

بينما  �مل�شتجوبني،  م��ن  باملئة   6
فقط،  باملئة   4 فا�شل   14 ي��رى 
�ملعار�ش  يف �حلزب �لدميقر�طي 
ولدت  وه��ك��ذ�  للر�بطة.  ي  �جل���درّ
�لأ�شماك �ملنا�شلة من عدم قدرة 
مو�جهة  على  �لتقليدي  �لي�شار 

�أق�شى �ليمني.
ر هذ� �ملعجم �ملائي، باأحد     ويذكرّ
�شالفيني،  ماتيو  م��ع��ارك  خ��ي��ول 
�ل�شرعية،  غري  �لهجرة  مكافحة 
كانت  م�����دى  �أي  �إىل  وي���و����ش���ح 

�ل�شابق  و�حلليف  �لدميقر�طي 
حركة 5 جنوم، على �أمل �لدعوة 

�إىل �نتخابات ت�شريعية مبكرة.

متاأكد من فوزه
   ُول��د يف �ل�شيف �ملا�شي، ولكنه 
ي��ع��ت��رب ���ش��درّ �ل��ط��ب��ي��ع��ة م���ن قبل 
حتالف  ق  م��زرّ �ملع�شكرين،  �أع�شاء 
مناه�ش  حزب  مع  �لو�شط  ي�شار 
للنظام، ل�شد �لطريق على �ليمني 
ق �حلزبني. وميكن  �ملتطرف، مزرّ
ر �أزمة  لفوز �آخر للر�بطة �أن يفجرّ
�أخرى. و�لكابنت عازم على �إكمال 
م�شريته نحو �ل�شلطة، �لتي بد�أت 

يف �أغ�شط�ش �ملا�شي عندما �أ�شقط 
حكومة جوزيبي كونتي، �لتي كان 

يدعمها يف ذلك �لوقت.
   م��ات��ي��و ���ش��ال��ف��ي��ن��ي م��ت��اأك��د من 
فوزه. وتوقع �جلمعة، يف مقابلة 
“ مًد�  مع كوريريي ديا �شري�، 

للر�بطة”. 
�مل����ر�����ش����ح  �إىل  وب������الإ�������ش������اف������ة 
�ملنتهية  )�لرئي�ش  �لدميقر�طي 
�شتيفانو  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة،  ولي����ت����ه 
ا  �أي�شً �شالفيني  ياأمل  بون�شيني(، 
“�ل�شردين”.  مب��ق��اع��د  �ل���ف���وز 
�لتي  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  �حل����رك����ة  ه�����ذه 
ول�����دت يف م��ن��ت�����ش��ف ن��وف��م��رب يف 

للعاقات  �ل��ت��ون�����ش��ي  �مل���ع���ه���د   –
�لدولية

�لدميقر�طيني  �لوطنيني  -ح��زب 
�ملوحد

-�شخ�شيات وطنية

بعيدة  �ملثارة  �حلملة  مو�شوعات 
لإميليا  �لإق��ل��ي��م��ي  �ل���و�ق���ع  ع���ن 

رومانيا. 
   �ليوم �لثنني، �شيوؤدي ت�شويت 
تاأجيج  �إىل  �ل�����ش��ي��وخ  جم��ل�����ش  يف 
�ملناه�ش  �خل�����ط�����اب  وت����غ����ذي����ة 
للهجرة لزعيم �لر�بطة، �ذ �شتبت 
جلنة يف رفع ح�شانة �ل�شيناتور �م 
ل، حيث وجهت له تهمة �حتجاز 
�شفينة  م����نت  ع���ل���ى  �أ����ش���خ���ا����ش 
�ملا�شي،  �ل�شيف  ففي  �إيطالية. 
�ل��د�خ��ل��ي��ة، �شالفيني  ��ق وزي���ر  ط��برّ
“باإغاق  �لنتخابي  بحزم وعده 
غري  �مل��ه��اج��ري��ن  �أم����ام  �ملو�نئ” 
خال  �ل�شبت  وق��ال  �ل�شرعيني. 
�جتماعه يف مار�نيللو، “قدموين 
�ل�شعب  ك���ل  لأن  �مل��ح��ك��م��ة،  �إىل 

�لإيطايل �شُيحاكم معي«.
عن لوجورنال دي دميان�ش

يت�سّدرها الحتاد العام التون�سي لل�سغل

اأحزاب وجمعيات ترف�س العدوان الع�شكري الرتكي على ليبيا

يف �سعيه لإ�سقاط احلكومة الإيطالية:

�شالفيني: حتويل اقرتاع اإقليمي اإىل ا�شتفتاء �شد احلكومة...!
ولدت الأ�سماك املنا�سلة من عدم قدرة الي�سار التقليدي على مواجهة اليمني املتطرف

تريد الرابطة اأن تنتزع املنطقة العا�شرة من اأحزاب الي�شار اأ�شبحت حركة »ال�شردين« اأخطر عدو للكابنت �شالفيني

مقر �حتاد �ل�شغل

�شالفيني ومر�شحة �لر�بطةحركة �ل�شردين خطر على �شالفيني

•• الفجر -تون�س

املدين  املجتمع     عرّبت جمموعة كبرية من مكونات 
للعدوان  القاطع  رف�سها  عن  تون�ش  يف  وال�سيا�سي 
الع�سكري الرتكي على ليبيا.   واأكدت يف بيان اأ�سدرته، 
اأن حل الأزمة الليبية يتم باأيدي الليبيني بعيدا عن 
التدخالت الأجنبية.    نحن مكونات املجتمع املدين 

وال�سيا�سي الوطني يف تون�ش املجتمعني مبقر الحتاد 
لل�سغل، وبعد تداول النظر يف الو�سع  العام التون�سي 
المن  على  اخلطرية  وانعكا�ساته  ليبيا  يف  املتفجر 
م�سروع  نقل  حمــاولــة  ذلــك  ومــن  تون�ش  يف  القومي 
�سورية  الذي �سقط يف  العدوان الإرهابي والتدمريي 
التدخل  عرب  العربي  املغرب  اإىل  العربي  وامل�سرق 

ال�سافر يف ليبيا، اتفق املوقعون اأدناه على:

و�سفوا م�ساءلة الرئي�ش باأنها معيبة وغري د�ستورّية 

حمامو ترامب يقدمون حججهم الدفاعية �شد عزله
•• وا�شنطن-وكاالت:

رف�ش �لفريق �لقانوين للرئي�ش �لأمريكي دونالد تر�مب ب�شكل قاطع 
موؤكد�  بالكوجنر�ش  �لنو�ب  جمل�ش  بها  يطالب  �لتي  �لرئي�ش  م�شاءلة 

بر�ءته كما و�شف �لتهم �شده باأنها “هجوم خطري” على �لأمريكيني.
وتطرق حمامو تر�مب ر�شميا وللمرة �لأوىل �إىل مادتي �مل�شاءلة �للتني 
�إ�شاءة  �لدميقر�طيون وهما  �لذي يهيمن عليه  �لنو�ب  �أقرهما جمل�ش 
�شت  من  وثيقة  يف  وذل��ك  �لكوجنر�ش  عمل  وعرقلة  �ل�شلطة  ��شتخد�م 

�شفحات.
وت�شكل �ملادتان �للتان تهدفان لعزل تر�مب من من�شبه �أ�شا�ش حماكمته 
غٍد  ي��وم  �جلمهوريون  عليه  ي�شيطر  �ل��ذي  �ل�شيوخ  مبجل�ش  تبد�أ  �لتي 

�لثاثاء.
وقال �أحد ثاثة م�شادر مقربة من �لفريق �لقانوين لر�مب يف �إفادة 
لل�شحفيني مبوؤمتر عرب �لهاتف ب�شاأن حمتويات �لوثيقة “نحن نقف 
هذ�  ب��اأن  ون��وؤم��ن  خطاأ  يرتكب  مل  �لرئي�ش  ق��وي.  ق��ان��وين  �أ�شا�ش  على 

�شتثبت �شحته خال هذه �لعملية«.
�لرئي�ش  �شد  �لق�شية  �إن  �شيقول  �مل�شاءلة  على  �لرد  �إن  �مل�شادر  وقالت 

“ما هي �إل هجوم خطري على �ل�شعب �لأمريكي” وحقه يف �لت�شويت.
�لد�شتور  تنتهكان  �ملادتني  ب��اأن  �شتجادل  �لوثيقة  �أن  �مل�شادر  و�أ�شافت 

�لأمريكي و�شتلحقان به �شرر� د�ئما.
�أوكر�نيا  على  بال�شغط  وذلك  ��شتخد�م من�شبه  باإ�شاءة  وتر�مب متهم 

�آلن در�شوفيتز.
لئحة  �أن  �إىل  �ملحاميان  �أ���ش��ار  و�شيكولو،  �شيبولون  كتبه  ردرّ  ل  �أورّ ويف 
ل �لدميوقر�طيون غالبية  ها جمل�ش �لنو�ب �لذي ي�شكرّ �أقررّ �لتهم �لتي 
�أع�شائه، “تعد هجوًما خطري�ً على حق �لأمريكيني يف 

ية«. �ختيار رئي�شهم بحررّ
وغري  وقحة  حماولة  “�إنرّها  بيان  يف  �لفريق  و�أ���ش��اف 
2016 و�لتدخل يف  قانونيرّة لقلب نتائج )�نتخابات( 

نتائج 2020«.
وعزل جمل�ش �لنو�ب تر�مب بناء على تهمتني �إحد�هما 
�أوكر�نيا  على  �ل�شغط  وحم��اول��ة  من�شبه  ��شتغال 
�لأبرز  للمر�شح  م�شيئة  تعد  معلومات  على  للح�شول 
جو  �لدميوقر�طي   2020 يف  �لرئا�شية  لانتخابات 
بايدن من خال جتميد م�شاعد�ت ع�شكرية خم�ش�شة 
�لبيت  يف  ول��ق��اء  دولر  م��ل��ي��ون   400 ق��دره��ا  لكييف 

�لأبي�ش مع نظريه �لأوكر�ين فولودميري زيلين�شكي.

�لرئي�ش  ن��ائ��ب  ب��اي��دن  ج��و  �ل�شيا�شي  مناف�شه  م��ع  للتحقيق  لدفعها 
�لأمريكي �ل�شابق، وعرقلة عمل �لكوجنر�ش يف حتقيقه يف �لق�شية.

وينفي �لرئي�ش �رتكاب �أي خمالفات.
م حمامو �لرئي�ش �لأمريكي دونالد تر�مب حججهم  وقدرّ

ام من بدء �ملحاكمة �لر�مية �إىل  �لدفاعيرّة قبل ثاثة �أيرّ
عزله �لتي يعتربونها غري د�شتوريرّة و”خطرية«.

م فيها فريق �ملحامني حججه �ملبنية  ة ُيقدرّ ل مررّ وهذه �أورّ
مها تر�مب و�جلمهوريرّون منذ كانون  على تلك �لتي قدرّ

�لأول-دي�شمرب.
و���ش��ي��ق��ود ف��ري��ق �ل��دف��اع حم��ام��ي �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����ش بات 
جاي  �ل�شخ�شي  ت��ر�م��ب  مبحامي  مدعوًما  �شيبولون 

�شيكولو. 
طرًفا  ك��ان  �ل���ذي  �شتار  ك��ني  ك��ذل��ك  �إليهما  و�شين�شم 
بي����ل  �ل�ش�����ابق  �لرئي�ش  ع�����زل  ق�شي���ة  يف  حمورًي����ا 
كلينت�ون ف���ي �لت�ش����عينات، �إىل جان��ب �ملحام��ي �ل�ش����هري 

�أما �لتهمة �لثانية فهي عرقلة عمل �لكونغر�ش.
�إذ ف�شلتا يف  وقال فريق �لدفاع عنه �إن “مادتي �لعزل باطلتان بو�شوح 

�تهامه باأي جرمية �أو �نتهاك للقانون«.
ب م���ن ف��ري��ق �ل���دف���اع ع���ن ت���ر�م���ب يف �ت�����ش��ال مع  و�أف�����اد م�����ش��در م���ق���ررّ
للد�شتور  خرًقا  ت�شكرّان  �ملادتني  �أن  �ل�شبت  �شابق  وقت  يف  �ل�شحافيني 
لأنهما “ناجمتان عن �إجر�ء�ت باطلة حرمت ب�شكل �شارخ �لرئي�ش من 

�أي حقوق تتعلق مبحاكمة عادلة«.
د�ئم  “ب�شرر  �لت�شبب  خطر  حتمل  �ل��ع��زل  عملية  �أن  �مل�شدر  و�أ���ش��اف 

لهيكل حكومتنا«.
�أيلول- �أن تر�مب �لتقى �لرئي�ش �لأوك��ر�ين يف �لأمم �ملتحدة يف  وتابع 

بدور  تقوم  �لتي  �لنو�ب  جمل�ش  يف  �ل�شخ�شيات  كبار  مت  وقدرّ �شبتمرب 
�لدعاء مذكرتها �لر�شمية ب�شاأن �لق�شية �ل�شبت �لتي جاء فيها �أن ما قام 
به تر�مب كان “�أ�شو�أ كابو�ش” بالن�شبة ملن و�شعو� �لد�شتور �لأمريكي.

�شد  “�لق�شية  �إن  �ملذكرة  تقدمي  �أعقب  بيان م�شرك  ه��وؤلء يف  وق��ال 
فيها  للت�شكيك  قابلة  غري  و�حلقائق  ب�شيطة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  رئي�ش 

و�لأدلة طاغية«.
و�أ�شافو� �أن “�لرئي�ش تر�مب ��شتغل �ل�شلطة �لتي مينحه �إياها من�شبه 
مكا�شب  �أج���ل حتقيق  وم���ن  �ن��ت��خ��اب��ات��ن��ا  يف  �خل��ارج��ي  �ل��ت��دخ��ل  لطلب 
�نتخاباتنا  ونز�هة  �لقومي  �أمننا  تعري�ش  وبالتايل  �شخ�شية،  �شيا�شية 

ودميوقر�طيتنا للخطر«.
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العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : الهيل ل�سناعة مفاتيح الت�سغيل الكهربائية - �ش ذ م م 
�لعنو�ن : مكتب 28 ملك �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �ل مكتوم - �لكر�مة - بدبي - 
�ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 565176 رقم �لقيد بال�شجل 
�لتجاري : 71914 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري 
يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
 2019/10/13 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2019/10/13 بتاريخ  دبي 
رمي  ام  تي  ايه  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����ش  �أي  لديه  م��ن  وعلى 
حممد  عبد�لرحيم  ملك   602 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�سابات   لتدقيق  النعيمي 
�لزرعوين - ديرة - �ملرقبات - هاتف : 2517720-04  فاك�ش : 2517721-04  م�شطحباً 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( خ��ال  وذل��ك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه 

�لإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة - �ملرقبات 
-  هاتف : 2517720-04  فاك�ش : 2517721-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
الهيل  لت�شفية  �أع���اه  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�شادية 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ش   - الكهربائية  الت�سغيل  مفاتيح  ل�سناعة 
حماكم دبي بتاريخ  2019/10/13 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2019/10/13 وعلى من لديه �أي �عر��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة : احمد املزروعي لتجارة البواب املقاومة للحريق - �ش ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 5 ملك جنيب �بر�هيم حممد �لزرعوين - ديرة - �خلبي�شي - �ل�شكل 
�لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة : 772350 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري 
�لتاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1261223 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
�أع��اه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحال  لديها  �لتجاري  �ل�شجل 
�لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/12/25  دبي بتاريخ 2019/12/25 و�ملوثق لدى كاتب 
وعلى من لديه �أي �عر��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني اجلريودي للتدقيق 
�لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�شعايل  عبد�هلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  واملحا�سبة 
�مل�شتند�ت و�لأور�ق  -  هاتف  2389721-04 فاك�ش: 2389722-04 م�شطحباً معه كافة 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
�لعنو�ن : مكتب رقم 204- ملك عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة - هور �لعنز - هاتف 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-2389722  : فاك�ش   04-2389721  :
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية   احمد 
قر�ر  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  �ش   - للحريق  املقاومة  البواب  لتجارة  املزروعي 
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2019/12/25 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��ش  �أي  لديه  من  وعلى   2019/12/25 بتاريخ 
�مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه ، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خال  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه 

ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : �فيكيور �لمار�ت لتجارة �لدوية �لبيطرية ذ م م  
رقم �لرخ�شة 798391

عنو�نها : م�شتودع رقم 5 ملك �شركة �لإمار�ت �حلديثة للدو�جن - �ملرموم. 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها 
باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء و�ملوثق 
 ،  2019/12/18 بتاريخ   )2019/1/256416( رقم  حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى 
�إىل �مل�شفي �ملعني )�ل�شارد لتدقيق �حل�شابات  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عر��ش  وعلى من لديه 
و�ل�شت�شار�ت �لإد�ري��ة( يف مكتبه �لكائن يف دبي ، ديرة ، �شارع �ملطار ، مبنى �لفجر لاأعمال ، 
مكتب 119 ، هاتف 042555155 ، فاك�ش 042555151 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
ال�سارد لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات الإدارية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : مطعم �لرو�شة �لطازج �ش ذ م م 
رقم �لرخ�شة 809991 

عنو�نها : حمل رقم Rest 1 - ملك �شركة برول �لإمار�ت �لوطنية �ينوك - �ليفره 1 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها 
باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء و�ملوثق 
 ،  2019/12/26 بتاريخ   )2019/1/262062( رقم  حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى 
�إىل �مل�شفي �ملعني )�ل�شارد لتدقيق �حل�شابات  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عر��ش  وعلى من لديه 
و�ل�شت�شار�ت �لإد�ري��ة( يف مكتبه �لكائن يف دبي ، ديرة ، �شارع �ملطار ، مبنى �لفجر لاأعمال ، 
مكتب 119 ، هاتف 042555155 ، فاك�ش 042555151 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
ال�سارد لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات الإدارية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
تعني امل�شفي 

��شم �مل�شفي : �شركة �ل�شارد لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت �لد�رية 
، هاتف   119 ، مكتب  ، مبنى �لفجر لاأعمال  ، �شارع �ملطار  ، دي��رة  عنو�نه : دبي 
�لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   042555151 فاك�ش   ،  042555155
�لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�شفي 
 ، م  �لبيطرية ذ م  �ع��اه للقيام بت�شفية �فيكيور �لم��ار�ت لتجارة �لدوي��ة  �ملذكور 
رقم �لرخ�شة 798391 وعنو�نها : م�شتودع رقم 5 ملك �شركة �لإمار�ت �حلديثة 
للدو�جن - �ملرموم. وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء 
بتاريخ    )2019/1/256416( رق��م  حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�ملوثق 
�مل�شفي  �ىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عر��ش  �أي  لديه  من  وعلى   ،  2019/12/18
�ملعني يف مكتبه وفق �لعنو�ن �ملحدد �أعاه م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
ال�سارد لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات الإدارية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
تعني امل�شفي 

��شم �مل�شفي : �شركة �ل�شارد لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت �لد�رية 
، هاتف   119 ، مكتب  ، مبنى �لفجر لاأعمال  ، �شارع �ملطار  ، دي��رة  عنو�نه : دبي 
�لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   042555151 فاك�ش   ،  042555155
�لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�شفي 
�لرخ�شة  رق��م   ، م   م  ذ  �ش  �ل��ط��ازج  �لرو�شة  بت�شفية مطعم  للقيام  �ع��اه  �مل��ذك��ور 
809991 وعنو�نها : حمل رقم Rest 1 - ملك �شركة برول �لإمار�ت �لوطنية 
�ينوك - �ليفره 1. وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء 
بتاريخ    )2019/1/262062( رق��م  حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�ملوثق 
�مل�شفي  �ىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عر��ش  �أي  لديه  من  وعلى   ،2019/12/26
�ملعني يف مكتبه وفق �لعنو�ن �ملحدد �أعاه م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
ال�سارد لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات الإدارية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/393(
�ملنذر / علي عبيد حممد �لكعبي 

بوكالة �ملحاميتان / مرمي حياز ووجد�ن بو �شهاب 
�ملنذر �ليه / �شيد علي �شيد طهري 

على  باملو�فقة  �لتكرم  �شيادتكم  من  نلتم�ش   ، �ملنذر  عن  �لقانونيني  �لوكاء  ب�شفتنا 
�إعان �ملنذر �ليه بالن�شر يف �لإنذ�ر �ملرفق مو�شوعه "يكلف �ملنذر �ليه ب�شرورة �لوفاء 
ب�شد�د مبلغ 20.000 درهم خال مدة �ق�شاها خم�شة �يام من تاريخ �إعانه بهذ� �لن�شر 
، و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه و��شت�شد�ر 
بكافة  �ليه  �ملنذر  وحتميل  �ملعجل  بالنفاذ  م�شمول  �لقانونية  �لفائدة  مع  �لد�ء  �مر 

�لر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي ومقابل �تعاب �ملحاماة و�لتعوي�ش.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )389/2020(
�ملنذرة / �ل�شر�يا للعقار�ت �ش ذ م م وميثلهم حامت حلمي حممد حمد 

�ملنذر �ليهما / �لإختيار لتجارة �للكرونيات )�ش ذ م م( 
وميثلهم ليت كومار وتو�ين )هندي �جلن�شي(  

تنبه �ملنذرة على �ملنذر �ليهما ب�شرورة �شد�د مبلغ 5.833.33 )خم�شة �لف  وثمامنائة ثاثة 
وثاثون درهم ، وثاثة وثاثون فل�شا( ، قيمة �ليجار عن �لفرة من تاريخ 2019/9/17 
وحتى 2019/10/17 وما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �لخاء ، و�خاء �لعني حمل 
ن�شر  تاريخ  من  ي��وم   30 خ��ال  و�مل��ادي��ة   �لقانونية  �ل�شو�غل  من  خالية  وت�شليمها  �لتد�عي 
هذ� �لإن��ذ�ر ويف حال عدم قيامكم بتنفيذ �ملطلوب �أعاه �شن�شطر ��شفني باإقامة �لدعاوى 
�ليه  �ملنذر  �لتز�م  ع��دم  على  ترتب  �خ��رى  ��شر�ر  �أي  عن  بالتعوي�ش  و�ملطالبة  �لق�شائية 

مبو�شوع �لإنذ�ر ، مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )388/2020(
�ملنذرة /�لذهبي للعطور ذ م م �شابقا وحاليا جولدن ل�شناعة �لعطور ذ م م 

وميثلهم حامت حلمي حممد حمد 
�ملنذر �ليهما /�أ - هو�مري �لعود  ب - �شياء �حلق ر�شو�ن بركات )�شوري - �جلن�شية( 

تنبه �ملنذرة على �ملنذر �ليهما ب�شرورة �شد�د مبلغ )26000( )�شتة وع�شرون �لف درهم( 
، خال خم�شة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر  وذلك �شند� للمادة 62 ، 63 من �لائحة 
�لتنظيمية لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية �لإحتادي بالقر�ر �لوز�ري رقم )57( ل�شنة 2018 
م  ويف حال عدم �شد�دكم هذ� �ملبلغ �شن�شطر ��شفني �ىل ��شت�شد�ر �أمر �لأد�ء ، ب�شاأنكم 
�شند� لن�ش �ملادة 62 �شالفة �لذكر وما يرتب على ذلك من �ثار و�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت 

�لقانونية �لازمة مع  �لز�مكم بامل�شاريف و�لر�شوم و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 16
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شادة/)في�شل �لقاب�شة ذ م م( تنازلت عن كامل 
�لفردية  �ملوؤ�ش�شة  م( يف  م  ذ  �ل�شادة/ )منافع  �ىل  �لبالغة )%100(  ح�شتها 
د�ئرة  من  و�ل�شادرة   )765368( برقم  �ملرخ�شة  للتمور(  )قطوف  �مل�شماة 
�لتنمية �لإقت�شادية بال�شارقة. وعمابن�ش �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام 
�لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى 
ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي  �عر��ش على ذلك  بعد 

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

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 3252/2019/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة با�شد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ )2.066.948.38 درهم( مع 

�لفائدة �لتاأخريية و�لر�شوم و�مل�شاريف.   
طالب �لإعان : �شركة �لعميق للماأكولت �لبحرية )ذ م م( - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله : خليفة عبد�هلل �شعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعانه : 1- فر�ش �لبحر لتجهيز �ملاأكولت �لبحرية - �ش ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي 
عليه - جمهويل حمل �لإقامة. مو�شوع �لإعان : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2019/12/7 
�ملاأكولت  لتجهيز  �لبحر  فر�ش  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م   : ثانيا  �لطرفني.  بني  �لتجاري  �لعقد  بانفاذ 
�لبحرية - �ش ذ م م بان توؤدي للمدعية �شركة �لعميق للماأكولت �لبحرية )ذ م م( مبلغ 2.066.948.38 
فل�شا(  وث��اث��ون  وثمانية  دره��م��ا  و�رب��ع��ون  وثمانية  وت�شعمائة  �لفا  و�شتون  و�شتة  )مليونني  دره��م 
و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى   2018/11/21 يف  �لإ�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %9 �لقانونية  و�لفائدة 
و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خال 15 يوم من 

�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 3298/2019/60 امر اداء    

مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة با�شد�ر �لأمر بالز�م �ملطلوب �شدها بان توؤدي لطالبة �لمر مبلغ 
وقدره )240.000 درهم( )مائتان و�ربعون �لف درهم( و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق 

وحتى متام �ل�شد�د ، ف�شا عن �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   
طالب �لإع��ان : �شتارز ميديا �نكوربري�شن - ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله : �حمد 
ح�شن رم�شان �آل علي - �شفته بالق�شية : وكيل �ملطلوب �إعانه : 1- جافريه ر��شد ر��شد �حمد 
- �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة. مو�شوع �لإعان : قررت حمكمة دبي 
�لبتد�ئية بتاريخ 2019/12/10 بالز�م �ملدعى عليها جافريه ر��شد ر��شد �حمد بان توؤدي للمدعية 
و�لفائدة  دره��م(  �ل��ف  و�رب��ع��ون  )مائتان  دره��م   240.000 مبلغ  م  م  ذ  �نكوربري�شن  ميديا  �شتارز 
و�لر�شوم  �ل�شد�د  متام  وحتى   2014/4/25 يف  �لإ�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع  �لقانونية 
و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خال 15 

يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 555/2019/26 عقاري كلي   

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بف�شخ �تفاقية وبالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )1019672 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة.  

طالب �لإعان : متويل - م�شاهمة خا�شة - �شفته بالق�شية : مدعي  �ملطلوب �إعانه : 1- بدر عبد�هلل يحي 
�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم   : �لإع��ان  �لإق��ام��ة. مو�شوع  : مدعي عليه - جمهول حمل  بالق�شية  - �شفته  �جلايح 
ل�شالح/متويل )م�شاهمة خا�شة(  �أعاه  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2019/11/17 يف  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
بف�شخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتمليك �ملربمة بني �ملدعية و�ملدعي عليه عن �لوحدة �لعقارية رقم 101 مبنى 
�إم��ارة دبي  �لبلدية 847 683 �حلبية �خلام�شة  �لر���ش 43 رقم  �ملبنى 35 قطعة  �لأول رقم  �لطابق  �لثمام 61 
وت�شليمها خالية من �ل�شو�غل ورد  �حليازة �ىل �ملدعية و�لغاء �شارة �لقيد �لعقاري )�لإجارة �ملنتهية بالتمليك( 
�لو�ردة يف �شهادة �مللكية ل�شالح �ملدعي عليه و�لتي جاء فيها )تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية 
بالر�شوم  �ملدعي عليه  و�لزمت  �لد�ئرة(  �ملودع لدى  بالتملك وملحقاته  �ملنتهي  �لج��ارة  بالتملك طبقا لعقد 
و�مل�شروفات وثاثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.   حكما مبثابة �حل�شوري 
قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 
العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 4213/2019/16 جتاري جزئي   

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )202.849.55 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لغر�مة �لتاأخريية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام  

طالب �لإعان :  م�شرف �لإمار�ت �لإ�شامي - �شركة م�شاهمة عامة - �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله 
: جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شامي - �شفته بالق�شية : وكيل  �ملطلوب �إعانه : 1- علي عبد�هلل 
فتح علي �آل خاجة - �شفته بالق�شية : مدعي عليه جمهول حمل �لإقامة  مو�شوع �لإعان : نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/12/18 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه ل�شالح/ م�شرف 
�لإمار�ت �لإ�شامي )�شركة م�شاهمة عامة( بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي �ىل �مل�شرف �ملدعي �لول مبلغ 
فل�شا  وخم�شون  وخم�شة  درهما  و�ربعون  وت�شعة  وثمامنائة  �لف  و�ثنان  مائتان   202.849.55( وق��دره 
و�لغر�مة �لتاأخريية بو�قع 9% من 2019/9/19 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ 
خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 13997/2019/13 عمايل جزئي   
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )28202 درهم( وتذكرة عودة 

  )MBAE( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى )مببلغ )2000 درهم
طالب �لإعان : نابغ �حمد عبد�حلميد �لب�شاوي - �شفته بالق�شية : مدعي  �ملطلوب 
بالق�شية  �شفته   - م  م  ذ   - حرة  منطقة  �شريف�شز  جلوبال  تيليربفورمن�ش   -1  : �إعانه 
�لدعوى  �أق���ام عليك  ق��د   : �لإع���ان  �لإق��ام��ة. مو�شوع  : مدعي عليه - جمهول حم��ل 
مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   28202( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
)2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى )MBAE(. وحددت لها جل�شة يوم 
Ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف  �لثنني �ملو�فق 2020/2/17 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 1867/2019/305 اإ�شتئناف جتاري  
مو�شوع �لإ�شتئناف : �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1353/2019 �مر �د�ء 

و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.   
طالب �لإعان : دي ��ش ��ش للحديد - �ش ذ م م  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف  وميثله 
:  عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع - �شفته  بالق�شية : وكيل �ملطلوب �إعانهما : 1- 
بلو�شتيل  لل�شناعة )�ش ذ م م( 2- بوثينفيتيل ر�ما كري�شنا بياي جنارد�نان - �شفتهما 
��شتاأنف  �لإع��ان : قد  �لإقامة. مو�شوع  بالق�شية : م�شتاأنف �شدهما. جمهول حمل 
�لثنني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت  �د�ء  �م��ر   2019/1353 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي  �ملو�فق 2020/2/24 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 

ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 474/2019/22 مدين كلي  
مو�شوع �لدعوى : دعوى تعوي�ش عن فعل �شار ي�شبب خطاأ �ملدعي عليهم و�لز�م �ملدعي عليهم 

بالت�شامن و�لت�شامم �ن يوؤدو� �ىل �ملدعية مبلغ 2.000.000 درهم �إمار�تي مع �لفائدة �لقانونية %9 
من تاريخ رفع �لدعوى حتى �ل�شد�د �لتام. 

طالب �لإعان / 1-زهر� �شليمان رحيمي - �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله : حممد ر��شد �شامل علي 
�لعوي�ش - �شفته بالق�شية : وكيل  �ملطلوب �إعانه : 1- مينى بها�شكار� �شينوي - �شفته بالق�شية : 
مدعي عليه  - جمهول حمل �لقامة  مو�شوع �لإعان : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها دعوى 
�ن  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  و�ل���ز�م  عليهم  �ملدعي  خطاأ  ي�شبب  �شار  فعل  عن  تعوي�ش 
�إمار�تي مع �لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ رفع �لدعوى  يوؤدو� �ىل �ملدعية مبلغ 2.000.000 درهم 
بالقاعة  9.30 �ش  �ل�شاعة   2020/1/29 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �لتام.   �ل�شد�د  حتى 
Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 481/2019/22 مدين كلي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )10000000 درهم( و�لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاما و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  
طالب �لإع��ان / 1-تيموفى �شنجاين - �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله : علي �شلطان 
علي �حلد�د - �شفته بالق�شية : وكيل  �ملطلوب �إعانه : 1- در�جون �ويل هولدينجز ليمتد 
فرع دبي - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لقامة  مو�شوع �لإعان : قد 
�أقام عليك �لدعوى�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )10000000 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاما و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها 
جل�شة يوم �لحد �ملو�فق  2020/1/26  �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

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

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3983/2019/16 جتاري جزئي   
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )131.766.96 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لغر�مة �لتاأخريية 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  

طالب �لإع��ان : م�شرف �لإم��ار�ت �ل�شامي - م�شاهمة عامة - �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله 
�شعيده   -1  : �إعانه  �ملطلوب  وكيل    : بالق�شية  - �شفته  �ل�شامي  ر��شد  ر��شد حممد جابر  : جابر 
خمي�ش علي �شامل �لن�شاي - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة  مو�شوع �لإعان : 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/12/26 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه ل�شالح/ 
م�شرف �لإمار�ت �ل�شامي )م�شاهمة عامة( ب�� بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي �ىل �مل�شرف �ملدعي مبلغ 
فل�ش  وت�شعون  و�شتة  دره��م  و�شتون  و�شتة  و�شبعمائة  �لف  وو�ح��د وثاثون  مائة  دره��م   131.766  /96
و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا وذلك من تاريخ �ملطالبة رفع �لدعوى �حلا�شل يف 2019/9/26 وحتى متام 
�ل�شد�د و�لزمتها بامل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابا 
لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2171/2019/11 مدين جزئي   

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )738.228 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة. 
طالب �لإعان : حار�ش �لفاق )�ش ذ م م( وميثلها قانونا / ر�مي�ش كي�شفجى �شوين - �شفته بالق�شية 
�إعانه : 1- د�روي��ن باليكونات جوزيف - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول  : مدعي  �ملطلوب 
حمل �لإقامة  مو�شوع �لإعان : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/10/17 يف 
�لدعوى �ملذكورة �أعاه ل�شالح/ حار�ش �لفاق )�ش ذ م م( وميثلها قانونا / ر�مي�ش كي�شفجى �شوين بالز�م 
�ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 738.228 درهم )�شبعمائة ثمانية وثاثون �لف ومائتان  ومائتان 
�لق�شائية يف 2019/8/8 وحتى  �ملطالبة  تاريخ  �لفائدة عنه بو�قع 9% من  ثمانية وع�شرون درهما( مع 
�ل�شد�د �لتام ، مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة 
�حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5518/2019/209 تنفيذ عمايل  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى �لعمالية رقم 11186/2018 ، و�ملعدل 

بالإ�شتئناف رقم 1216/2019 ��شتئناف عمايل ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 69097 درهم( 
ل�شالح �لعامل.  

طالب �لإعان : ��شماعيل �يرول يافوزدميري - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله :  �شعيد �بر�هيم �ل�شيد �حمد �لها�شمي -  �شفته بالق�شية : وكيل

- �شفته  م  م  ذ  �ش   - �لغذ�ئية  ب��امل��و�د  �لتموين  �رب��ي��ان ديايتز خلدمات   -1  : �إع��ان��ه  �ملطلوب 
بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعان : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�شتبا�شر  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )69097( درهم �ىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6440/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/1314 جتاري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 234185.99 درهم( ، �شاما للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعان : �شركة علي غامي للخ�شار و�لفو�كه - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب 

�لتنفيذ  وميثله :  �شاره �شاه بيك حممد �لبلو�شي - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعانه : 1- �شركة ليو� خلدمات �لتموين - ذ م م  - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعان : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )234185.99( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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الفجر الريا�ضي

�لألعاب  دورة  من  �خلام�شة  �لن�شخة  يف  للم�شاركة  حت�شري�ً 
�ل�شارقة  موؤ�ش�شة  تنظمها  �لتي  لل�شيد�ت،  �لعربية  لاأندية 
ل��ري��ا���ش��ة �مل�����ر�أة، خ���ال �ل��ف��رة م��ن 2 وح��ت��ى 12 فرب�ير، 
ت��خ��و���ش لع��ب��ات ن���ادي �ل�����ش��ارق��ة �ل��ري��ا���ش��ي ل��ل��م��ر�أة �لتابع 
و�شربيا،  بولند�  يف  خارجية  تدريبية  مع�شكر�ت  للموؤ�ش�شة، 
�ل�شلة،  �ل��ط��ائ��رة، وك���رة  �مل��ب��ارزة، و�ل��ك��رة  �أل��ع��اب  على �شعيد 
فرب�ير  م���ن  �لأول  وح��ت��ى  ي��ن��اي��ر   17 م���ن  �ل���ف���رة  خ����ال 
�ملقبل.  وت�شتقبل �لعا�شمة �لبولندية و�ر�شو لعبات �ملبارزة 
و�لأجهزة �لفنية وطاقم �لتدريب للم�شاركة يف لقاء�ت وديرّة 

جتمعها مع �أقوى �لفرق �لبولندية، بهدف �كت�شاب �خلرب�ت 
و�لحتكاك �جليد و�ل�شتفادة من �مل�شتويات �ملتطورة للعبة، 
1 فرب�ير  �إىل   2020 يناير   21 �لفرة من  وذل��ك خ��ال 
�ل��ن��ادي خال  لع��ب��ات  جتمع  مل��و�ج��ه��ة  ����ش��ت��ع��د�د�ً   ،2020
�ل��دورة مع نظري�تهنرّ �لعربيات.  ويحلرّ فريق كرة �لطائرة 
�شباحية  ��ة  وديرّ ل��ق��اء�ت  �شيخو�ش  حيث  �شربيا،  على  �شيفاً 
وم�شائية مع �أندية �شربية، خال �لفرة من 17 وحتى 26 
و�ل�شتعد�د  �لتجارب  من  �ل�شتفادة  بهدف  �جل���اري،  يناير 
�جليد للمناف�شة يف )عربية �ل�شيد�ت 2020( وح�شد �أرفع 

�لألقاب. وت�شارك لعبات �لنادي على �شعيد لعبة كرة �ل�شلة 
�أندية  من  �لاعبات  نخبة  مع  يجمعها  م�شرك  مع�شكر  يف 
�جلاري،  يناير   26 وح��ت��ى   17 م��ن  �ل��ف��رة  خ��ال  �شربية 
للمو�جهات  ����ش��ت��ع��د�د�ً  وم�شائية،  �شباحية  مباريات  �شمن 

�ملرتقبة خال �لدورة.
وحول هذه �مل�شاركة قالت �شعادة ندى ع�شكر �لنقبي، مدير 
��شر�ك  من  �لهدف  �ملر�أة:”  لريا�شة  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  عام 
و�لفني  �ل��ب��دين  �لتح�شري  ه��و  �ملع�شكر�ت  ه��ذه  يف  لعباتنا 
ملناف�شات �لن�شخة �خلام�شة من دورة �لألعاب لاأندية �لعربية 

لل�شيد�ت �ملقبلة، ومن �ملهم �أن حتتكرّ لعباتنا مع نظري�تهنرّ 
و��شعة يف  خ��رب�ت  وبولند� مم��ن ميتلكن  �أن��دي��ة �شربيا  م��ن 
�ملجال، ما يعود بفائدة كبرية على م�شاركتهنرّ خال �لدورة«.  
وتابعت مدير عام موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة”: لعباتنا 
�أن يحققن منجز�ت نعتزرّ بها  �مل�شاركات يف �ملع�شكر ��شتطعن 
حتقيق  يف  �شاهمن  �أن��ه��نرّ  كما  �ملا�شية،  �ل����دورة  ن�شخ  خ��ال 
�ألقاب للمنتخبات �لأوىل يف �لدولة، وكل هذ� ل ياأتي �ل من 
جتربة  من  و�ل�شتفادة  و�لتدريبات  �جلهود  مو��شلة  خال 
�أعرق �لأندية حول �لعامل، ونتطلع ملزيد من هذه �ملنجز�ت 

خال �لدورة �ملقبلة«. ي�شار �إىل �أن موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة 
�ملر�شوم  ب��ن��اء ع��ل��ى   2016 �ل��ع��ام  �إن�����ش��ائ��ه��ا يف  �مل����ر�أة وم��ن��ذ 
�لأمريي �لذي �أ�شدره �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
�ل�شارقة،  حاكم  �لأعلى  �ملجل�ش  ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن 
حر�شت على حتقيق �لأهد�ف �ملوكلة �إليها و�ملتمثرّلة يف �إبر�ز 
و�لرتقاء  �ملحافل،  �شترّى  يف  �لريا�شية  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  دور 
جانب  �إىل  و�لعاملية،  �لإقليمية  �ملناف�شات  �إىل  و�لو�شول  به، 
تر�شيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير �لأنظمة �لإد�رية 

لريا�شة �ملر�أة يف �لإمارة وفقاً لأف�شل �ملمار�شات �لعاملية.

•• اأبوظبي-وام:

ل�شيد  �ل��ك��ربى  �أب��وظ��ب��ي  لبطولة  �ملنظمة  �للجنة  عقدت 
مع  �لأول  �أم�����ش  م�شاء  �لفني  �جتماعها  و�ل�شكل  �لكنعد 
�ملت�شابقني و�مل�شاركني يف �جلولة �لثانية من �لبطولة �لتي 
�شتقام حتت رعاية �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة 
�آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�ش �لدولة رئي�ش نادي 
�ل�شيخ  ومبتابعة  �لبحرية،  للريا�شات  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي 

حممد بن خليفة �آل نهيان نائب رئي�ش �لنادي.
300 م�شارك حتى  �أك��رث من  �إىل  �ملت�شابقني  وو�شل عدد 
�لآن، ومت �شرح �لقو�نني و�للو�ئح �جلديدة و�لتعديات يف 
�ملقبل، وت�شتمر  �لأربعاء  �لتي تنطلق يوم  �ملرتقبة  �جلولة 
للو�شول  �لإم��ار�ت  �أنحاء  �أي��ام متو��شلة يف خمتلف  �أربعة 
�إىل �لوزن �لأعلى يف فئتي �لكنعد و�ل�شكل، و�لظفر باملر�كز 
�لأوىل يف �ملناف�شة �لتي تختتم �ل�شبت �لقادم باإعان وتتويج 

�لفائزين مع نهاية مرحلة �لوزن وحتديد �أ�شماء �لأو�ئل يف 
�إىل  �لثاثة  جولتها  جو�ئز  جمموع  ي�شل  �لتي  �لبطولة 

مليون وثاثمئة �ألف درهم �إمار�تي خال هذ� �ملو�شم.
ح�شر �لجتماع .. �شامل �لرميثي مدير عام نادي �أبوظبي 
�لدويل للريا�شات �لبحرية، وهز�ع حممد بن ربيع �ملهريي 
موؤ�ش�ش فريق �لطيار، و�ملقدم ممدوح �ل�شاعدي من جهاز 
حماية �ملن�شاآت و�أحمد �لها�شمي ممثل هيئة �لبيئة يف �إمارة 

�أبوظبي، وحممد �لرميثي ممثل �لهال �لأحمر.
للبطولة،  �لأ�شا�شية  �ملعايري  �جتماعها  يف  �للجنة  وحددت 
�مل�شاركني  مع  وناق�شت  للمت�شابقني،  �لنهائية  و�لقو�نني 
�شيتم  �لتي  و�للو�ئح  �لقو�نني  �أه��م  و�ل��ن��و�خ��ذة  و�لبحارة 
�ل�شطياد  �مل�شموح  للمناطق  ��شتعر��ش  م��ع  تطبيقها، 

فيها.
بها  يلتزم  �أن  يجب  �لتي  �لتحكيم  �آلية  �للجنة  و�أو�شحت 
و�لتي  �ملختلفة  �ملتطلبات  وتقدمي  �مل�شاركة  يف  �ملت�شابقون 

�ل��ذي يقدمه كل مت�شابق،  �ل��وزن  �ل�شيد مع  توؤكد عملية 
بالإ�شافة �إىل حتديد �لأوقات �لتي يتم من خالها ت�شليم 
�لنهائي  �مل��وع��د  وحت��دي��د  �لأرب���ع���ة  �لأي�����ام  خ���ال  �لأوز�ن 

لت�شليم �لأوز�ن.
و�شهد �جتماع �للجنة مع �لنو�خذة و�لبحارة تفاعا كبري� 
حيث ��شتمعت �للجنة لاأ�شئلة و�لإ�شتف�شار�ت وردت عليها 
مبا يفيد ويخدم جمهور �مل�شاركني يف �لبطولة، وجاء هذ� 
�لجتماع كي يكون �لأول من نوعه لبطولت �شيد �لكنعد 
م�شتوى  على  �لإيجابيات  من  �لكثري  حقق  حيث  و�ل�شكل 
�مل�شاركني و�لنو�خذة يف �لرد على كل �لأ�شئلة وتو�شيح كل 

قو�نني �لبطولة ولو�ئحها.
و���ش��دد ���ش��امل �ل��رم��ي��ث��ي ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �لإل���ت���ز�م بالقو�نني 
�مل��و���ش��وع��ة، وع����دم �خل�����روج ع���ن �مل��ن��اط��ق �مل�����ش��م��وح فيها 
�جلديدة،  �ل��ت��ع��دي��ات  بتطبيق  �له��ت��م��ام  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ونقل �لرميثي حتيات و�شكر �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 

�لتز�م  �أن  �أك���د  حيث  �مل�شاركني  لكل  نهيان  �آل  خليفة  ب��ن 
�ملت�شابقني يف �جلولة �لأوىل و�ملا�شية كان �لطريق خلروج 

�لبطولة �إىل �ل�شورة �ملثالية.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ت���وج���ه ه�����ز�ع ب���ن رب���ي���ع ب��ن�����ش��ائ��ح خمتلفة 
تاأتي  �لبطولة  �إقامة  �أن  .. موؤكد�  للم�شاركني و�ملت�شابقني 
بالدرجة �لأوىل من �أجل �إحياء �ملوروث �لأ�شيل لاأجد�د، 
ملمار�شة  للمت�شابقني  فر�شة  تقدم  �لبطولة  �أن  �إىل  لفتا 
�ل�شيد يف �لإطار �لقانوين �ملطلوب و�لفوز باملر�كز �لأوىل 

و�ملكافاأت �ملالية �لكربى.
�لتعليمات  �ل�����ش��اع��دي  �مل���ق���دم مم�����دوح  وج����ه  ج��ه��ت��ه  م���ن 
و�لأماكن  للمت�شابقني  �ملن�شاآت  حماية  جهاز  من  �لأخ��رية 
�لإقر�ب  ع��دم  �أهمية  على  ،م�شدد�  فيها  �ل�شيد  �ملمنوع 
فيها،  �ل�شيد  ع��دم  يتوجب  �لتي  و�لأم��اك��ن  �ملحميات  م��ن 
�أرقام  م��ع  �لتو��شل  �آل��ي��ة  �ملت�شابقني  جلمهور  مو�شحا   ..

�لطو�رئ وخماطبة �جلهاز يف �أي وقت.

اجتماع تنويري للجنة املنظمة ل� »بطولة اأبوظبي ل�شيد الكنعد وال�شكل« مع امل�شاركني

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو عن بدء �ل�شتعد�د�ت لتنظيم �لن�شخة �ل� 12 
ريا�شة  و�أه��م بطولت  �أك��رب  �لعاملية ملحريف �جلوجيت�شو،  �أبوظبي  بطولة  من 
�جلوجيت�شو على �لأجندة �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية، و�لتي �شتقام يف �لعا�شمة 
�لن�شخة  �أن حتمل  �ملنتظر  �أنه من  �ملقبل. و�أكد �لحتاد  �بريل  �أبوظبي يف �شهر 
�ل� 12 من �لبطولة �لعديد من �ملفاجاآت على خمتلف �لأ�شعدة، لر�شخ ريادة 
�لكبري يف  �لنجاح  �لعاملية، يف ظل  �لأح��د�ث  �أب��رز  وتنظيم  ��شت�شافة  �لدولة يف 
�شعادة حممد  2019. وقال  �لعامل للجوجيت�شو يف نوفمرب  ��شت�شافة بطولة 
 : للجوجيت�شو  �لإم�����ار�ت  �حت���اد  �إد�رة  جمل�ش  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  �ل��ظ��اه��ري  ���ش��امل 
عاملياً  و�لتفوق  �لريادة  حتقيق  نحو  و�ثقة  بخطو�ت  �أبوظبي  �لعا�شمة  مت�شي 
يف ��شت�شافة وتنظيم �أبرز �لبطولت �لريا�شية �لعاملية يف ريا�شة �جلوجيت�شو، 
و�شط ثناء كبري و�إ�شادة دولية بالقدر�ت �لتنظيمية �ل�شتثنائية �لتي جتلت عرب 
�لن�شخ �ملا�شية من �لبطولة، وغريها من �لبطولت �لكربى �لتي ر�شخت موقع 

�لدولة كعا�شمة عاملية للجوجيت�شو.
من  �حلكيمة  للروؤية  و�قعية  ترجمة  �ملتعاقبة  �لنجاحات  هذه  تاأتي   : و�أ�شاف 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�أجل  من  بالدولة،  �جلوجيت�شو  مل�شروع  �لأك��رب  �لد�عم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 

�لو�شول �إىل �لعاملية وحتقيق �ملركز �لأول يف �شناعة �لأبطال وتنظيم �لبطولت، 
و�كت�شاف �ملو�هب وقيادة حركة �لتحول و�لنهو�ش يف �لعامل باأ�شره، وهو �لأمر 
�لذي �شاهم يف حتقيق �لكثري من �لنجاحات يف �ملرحلة �لأخرية، وو�شع قاعدة 
قوية لانطاق نحو �لعاملية يف مرحلة زمنية ق�شرية باعر�ف �لحتاد �لدويل 
“�مل�شاهمة يف بناء جيل قوي”  �إىل حتقيق �شعار �لحتاد وهو  للعبة، بالإ�شافة 

باعتبار ذلك �لهدف �لرئي�شي.
�ل��ع��امل��ي��ة ملحريف  �أب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  م��ن   12 �ل����  �لن�شخة  �أن  �ل��ظ��اه��ري  و�أك����د 
�جلوجيت�شو �شت�شكل نقلة نوعية على �ل�شعيد �لتنظيمي، من خال ��شتقطابها 
حققو�  �ل��ذي��ن  �لإم����ار�ت  لأب��ط��ال  �ل�شتثنائي  و�حل�شور  �ل��ع��امل،  جن��وم  لنخبة 
بطولة  �لتتويج يف  من�شات  فتبو�أو�   2019 عام  م�شبوقة خال  جناحات غري 
�لآم���ال  تعقد  وعليهم  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �أخ����ري�ً  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  للجوجيت�شو  �ل��ع��امل 

و�لتطلعات يف مو��شلة م�شو�ر �لتاألق يف �لبطولت �لعاملية �لقادمة.
و�أو�شح �لظاهري �أن بطولة �أبوظبي �لعاملية ملحريف �جلوجيت�شو وما حتظى به 
من �أهمية على م�شتوى �لعامل باتت مر�دفة لنجاح �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو 
يف تر�شيخ ريا�شة �جلوجيت�شو كثقافة جمتمع ت�شهم يف تعزيز قيم �لن�شباط 
و�ل�شجاعة و�لركيز و�لقيادة و�ل�شرب و�لتحمل لدى �لأبناء، وهو ما نر�ه جلياً 

على �متد�د مد�ر�ش �لدولة.
وقال �لظاهري �إن �أهم �أ�شباب جناح بطولة �أبوظبي �لعاملية ملحريف �جلوجيت�شو 

هو �لتعاون �لوثيق بني �حتاد �لإم��ار�ت للجوجيت�شو و�شركائه �لإ�شر�تيجيني 
كل  يف  �جلديد  ويقدم  ع��ام،  كل  يف  �لعامل  يبهر  �ح��ر�يف  عاملي  تنظيم  لتقدمي 
ن�شخة. وك�شف �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو، عن �إطاق حملة “وطن �لأبطال” 
وتكرمي  �جلوجيت�شو،  وريا�شيي  ُع�شاق  من  �ملزيد  ��شتقطاب  �إىل  تهدف  �لتي 
�جلهود و�مل�شاهمات �ملثالية ملجتمع �جلوجيت�شو على �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي. 
وياأتي ت�شميم حملة “وطن �لأبطال” بهدف ت�شليط �ل�شوء على ر�شالة وقيم 
�أه��د�ف �لحت��اد من خال  �حت��اد �لإم��ار�ت للجوجيت�شو، للم�شاهمة يف حتقيق 
�ملحلية  �إىل فعاليات �جلوجيت�شو  تفعيل م�شاركة �جلماهري، وتعزيز �لن�شمام 

و�لعاملية، بالإ�شافة �إىل جعل �لريا�شة �أ�شلوب حياة يف �ملجتمع.
�لإمار�ت  لحتاد  �لأ�شا�شية  �لقيم  جت�شيد  وتهدف حملة “وطن �لأبطال” �إىل 
�مل�شتمر،  و�لتطوير  و�ملهنية،  بالنف�ش  و�لثقة  �ل��ولء  يف  و�ملتمثلة  للجوجيت�شو، 
�أبطال  تكرمي  �إىل  بالإ�شافة  �لريا�شية،  و�ل���روح  و�لإجن���از  �جلماعي،  و�لعمل 
�إىل  و�شوًل  و�ملدربني،  و�لأكادمييات  �لأندية  من  و�لعامليني  �ملحليني  �لريا�شة 
ُع�شاق ولعبي �جلوجيت�شو من �لرجال و�ل�شيد�ت و�ل�شباب و�أ�شحاب �لهمم .. 
م �حلملة �أهايل �لأبطال و�مل�شجعني و�ل�شركاء و�لرعاة �لذين ينفقون  كما �شتكررّ
�لعاملي  �حل�شور  نطاق  وتو�شيع  �لريا�شيني  م�شاركة  لتمكني  و�جلهد  �لوقت 
�شعبية  تنامي  م��ع  �جل��دي��دة  �حلملة  �إط���اق  وي��ت��ز�م��ن  �جلوجيت�شو.  لريا�شة 
ريا�شة �جلوجيت�شو على �ل�شعيدين �ملحلي و�لعاملي، ل �شيما �أن دولة �لإمار�ت 

كانت �شباقة يف �إدر�ج ريا�شة �جلوجيت�شو �شمن �ملناهج �ملدر�شية �لوطنية لأول 
مرة يف �لعامل عام 2008 ؛ حيث يتم تدري�ش ريا�شة �جلوجيت�شو حالياً لأكرث 

من 76 �ألف طالب يف �أكرث من 130 مدر�شة بالإمار�ت.
وت�شري �إح�شائيات �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو �إىل �أن عدد ممار�شي وحمريف 
�جلوجيت�شو يف �لإمار�ت ي�شل حالياً �إىل 120 �ألف ريا�شي �شمن جميع �لفئات 

�لعمرية.
ويف هذ� �ل�شياق يوؤكد فهد علي �ل�شام�شي ع�شو جمب�ش �لإد�رة �ملدير �لتنفيذي 
لاحتاد : �إن �إطاق حملة وطن �لأبطال ين�شجم مع توجيهات قيادتنا �لر�شيدة، 
�لريا�شي  �ملجتمع  م�شتوى  على  و�مل�شتقبلية  �حلالية  �جلهود  بدعم  و�لتز�منا 
وع�شاق �جلوجيت�شو، ونعتزم خال �لفرة �ملقبلة تنفيذ خطٍط طموحة لتنمية 
�أن تعزيز موقع �لإم��ار�ت كموطن للجوجيت�شو  ح�شور هذه �لريا�شة، ونثق يف 
ي�شتوجب منرّا ت�شليط �ل�شوء على جهود جميع �لأفر�د �لذين ي�شاهمون يف هذه 

�لرحلة �لو�عدة و�لهادفة �إىل بناء جيٍل متميرّز من �أبطال �جلوجيت�شو.
و�أ����ش���اف �ل�����ش��ام�����ش��ي : ي��ت��م��ح��ور ه��دف��ن��ا ح���ول ت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة دول����ة �لإم�����ار�ت 
و�لعا�شمة �أبوظبي كموطٍن للجوجيت�شو ورمز ريادي مل�شرية �حلركة �لريا�شة 
�ل�شمعة �لدولية �لطيبة لحتاد �لإمار�ت  �لعاملية، و�شنعمل على �ل�شتفادة من 
لريا�شة  و�لإن�شانية  �ل�شحية  �لقيم  بن�شر  تلتزم  ر�شمية  كجهٍة  للجوجيت�شو 

�جلوجيت�شو بني فئات جديدة من �جلمهور.

ت�ستهدف تكرمي م�ساهمات املوؤ�س�سات والأفراد وجذب املزيد من الالعبني

احتاد اجلوجيت�شو يطلق حملة »وطن الأبطال« بالتزامن مع الن�شخة ال� 12 من عاملية اأبوظبي للمحرتفني
حممد �سامل الظاهري: الإمارات ت�سكل حمطة ا�ستثنائية لنجوم اجلوجيت�سو من جميع اأنحاء العامل

يف بولندا و�سربيا

لعبات ال�شارقة الريا�شي للمراأة يخ�شن مع�شكرات خارجية ا�شتعدادًا ل� »عربية ال�شيدات 2020« 

وزنياكي ت�شتعد للقطة الوداع 
الأخرية يف ملبورن بارك 

يف �لوقت �لذي يتاأهب فيه معظم �أقر�نها لتقدمي �أد�ء لفت يف ملبورن بارك 
�أما يف �نطاقة قوية ملو�شم �لتن�ش �جلديد فاإن �لهزمية بالن�شبة للدمنركية 
�لتن�ش  ماعب  يف  حافلة  �حر�فية  م�شرية  نهاية  �شتعني  وزنياكي  ك��ارول��ني 

��شتمرت طو�ل 15 عاما.
وحر�شا منها على �لنتقال للمرحلة �لتالية من حياتها رفقة زوجها ديفيد يل 
�لاعب �ل�شابق يف دوري �ل�شلة �لأمريكي للمحرفني قررت وزنياكي �أن تكون 

بطولة �أ�شر�ليا �ملفتوحة يف ن�شختها رقم 108 �أخر بطولة تناف�ش فيها.
فاإذ� ما خ�شرت وزنياكي )29 عاما( يف مبار�تها يف �لدور �لأول �ليوم �لثنني 
�أمام �لأمريكية كري�شتي �آن، وهو �أمر غري متوقع، فاإنها �شتكون حلظة �لود�ع 
�لأخرية بالن�شبة لاعبة �لدمنركية بعد �أن ��شتمرت يف مناف�شات هذه �للعبة 

طويا وجمعت �أكرث من 35 مليون دولر من جو�ئز �لفوز �ملالية فقط.
هذه  “�أدخل  �ل�شبت  �لأول  �أم�ش  لل�شحفيني  �لاعبة  قالت  �ملوقف  هذ�  وعن 
�لبطولة ب�شورة معتادة مثل �أي بطولة �أخرى لكن من �لو��شح �أنها خمتلفة 

من حيث �أنها �أخر بطولة �أ�شارك فيا.
»�أنا �أ�شتمتع ملجرد وجودي هنا وتدربت ب�شورة جيدة جد� وفعلت كل ما بو�شعي 

لا�شتعد�د لهذه �لبطولة وكلي �أمل يف تقدمي �لأف�شل.«
و�أ�شافت “�أ�شرتي معي هنا وهذ� �شيء جميل و�أنا على ثقة باأن �ملوقف �شيكون 

م�شوبا بالعاطفة قليا مبجرد �شرب �لكرة للمرة �لأخرية.«
�لثالثة  للمرة  �لتن�ش  ملحرفات  �ل��دويل  �لت�شنيف  �شد�رة  وزنياكي  و�حتلت 
�لبطولت  �ل��ف��ردي يف  ب���اأول لقب يف  ف��وزه��ا  بعد   2018 خ��ال م�شريتها يف 

�لكربى عندما هزمت �لرومانية �شيمونا هاليب يف نهائي �أ�شر�ليا �ملفتوحة.
وك�شفت وزنياكي يف وقت لحق من نف�ش �لعام عن �إ�شابتها بالتهابات يف �ملفا�شل 

وهو ما ي�شبب لها �أملا ويوؤثر عليها ويوؤدي �إىل �شعورها بالتعب و�لإرهاق.
له  �لثاثني ل عاقة  بلوغها  �لع��ت��ز�ل قبل  ق��ر�ر  �أن  ذل��ك  بعد  �أك��دت  لكنها 

بحالتها �لبدنية.
وقالت عن �لقر�ر “لقد حققت �لكثري من �لجناز�ت وبذلت كل جهد م�شتطاع. 
�أو �لعودة �إىل �لقمة  ويف كل يوم عملت بجدية تامة من �أجل �لبقاء يف �لقمة 

يف �أي جانب.«
وم�شت قائلة “�ل�شعور خمتلف. وحتى �لآن �أريد �لعمل بجد لكني �أريد �لقيام 

ب�شيء خمتلف. �أود �أن �أحاول �جناز �شيء �آخر.. �أ�شياء �أخرى يف �حلياة.
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•• اأبوظبي- وام:

�ملنظمة لطو�ف  �لعليا  �للجنة  عقدت 
�لإمار�ت للدر�جات �لهو�ئية �جتماعا 
�ملر�حل  م�شتجد�ت  ملناق�شة  مو�شعا 
للطو�ف  �لثانية  للن�شخة  �لتنظيمية 
�لذي  �لأو�����ش����ط  �ل�����ش��رق  �ل��وح��ي��د يف 
�شيقام خال �لفرة من 23 �إىل 29 
بني  م�شرك  بتنظيم  �ملقبل  ف��رب�ي��ر 
ودبي  �أبوظبي  يف  �لريا�شية  �ملجال�ش 
و�ل�شارقة حتت مظلة �لحتاد �لدويل 
�أجندة  ���ش��م��ن  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  ل���ل���در�ج���ات 

�شباقاته لعام 2020.
ح�شر �لجتماع - �لذي عقد يف فندق 
�شعيد  ���ش��ع��ادة   - ب��اأب��وظ��ب��ي  وي�����ش��نت 
حارب �أمني عام جمل�ش دبي �لريا�شي 
رئي�ش �للجنة �لعليا �ملنظمة للطو�ف، 
و���ش��ع��ادة ع���ارف ح��م��د �ل���ع���و�ين �أمني 
نائب  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�ش  ع��ام 
رئي�ش �للجنة �لعليا �ملنظمة للطو�ف 
�أمني  �حلز�مي  ه��ال  عي�شى  و�شعادة 
عام جمل�ش �ل�شارقة �لريا�شي و�شهيل 
�لعريفي مدير �إد�رة �لفعاليات ونا�شر 
�لزعابي مدير �إد�رة �لإعام �لريا�شي 
�لريا�شة  �إد�رة  �ملهريي مدير  و�شعيد 
�أب����وظ����ب����ي  �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة يف جم���ل�������ش 
�ل��ري��ا���ش��ي، و���ش��ال��ح �مل���رزوق���ي مدير 
�ل�شايغ  و�شارة  �ملوؤ�ش�شي  �لدعم  �إد�رة 
�إد�رة �لت�����ش��ال و�ل��ت�����ش��وي��ق يف  م��دي��ر 

جمل�ش دبي �لريا�شي.
دبي  يف  �ل��ث��ان��ي��ة  �لن�شخة  و�شتنطلق 
بالإمار�ت  م��رور�  �أبوظبي  و�خلتام يف 
�لقيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��رج��م��ة  �ل�����ش��ب��ع، 
�ل��ر���ش��ي��دة وروؤي���ت���ه���ا �حل��ك��ي��م��ة �لتي 
�أث���م���رت دم���ج ط����و�يف �أب��وظ��ب��ي ودبي 
�شجل  �ل�������ذي  �لإم��������������ار�ت،  ب����ط����و�ف 
�لأوىل،  ن�شخته  يف  ك��ب��رية  جن��اح��ات 
�ملعتمد  �لوحيد  �ل�شباق  �أ�شبح  حيث 
�أجندة  ���ش��م��ن  �لأو�����ش����ط  �ل�����ش��رق  يف 

ل��ل��در�ج��ات �لهو�ئية  �ل���دويل  �لحت���اد 
�لتي تت�شمن 75 �شباقا طو�ل مو�شم 
�لطو�ف  و�شيقدم   .2020-2019
�لتاريخية  �لدولة  �أبرز معامل  للعامل 
و�ل�شياحية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل���ر�ث���ي���ة 
و�لطبيعية  �جلغر�فية  وت�شاري�شها 
يف  �لتناف�ش  �ل��در�ج��ني  لنخبة  ويتيح 
�حلديثة  �لطرق  ت�شمل  متنوعة  بيئة 
و�جلبال  و�ل�شحارى  �مل��دن،  د�خ��ل  يف 
مع  يتما�شى  مبا  �ل�شاحلية،  و�ملناطق 

�لهوية �لوطنية �جلديدة.
�أعماله  �أج���ن���دة  يف  �لج��ت��م��اع  و���ش��ه��د 
�لأع���د�د  م�شتجد�ت  �آخ���ر  ��شتعر��ش 
و�ل���ت���ح�������ش���ري ل�����ط�����و�ف �لإم������������ار�ت 
وم�شاركة  �مل���ر�ح���ل،  ك��اف��ة  وم�����ش��ار�ت 
�شباقات  وجن��وم  �لعاملية  �لفرق  نخبة 

�لعامل يف �لن�شخة �لثانية.
و�����ش���ت���ع���ر����ش �لج����ت����م����اع �حل���م���ات 
و�لتعاون  �ل���رع���اة  ودور  �لت�شويقية 
بكافة  �حل����ك����وم����ي����ة  �جل������ه������ات  م������ع 
�مل����دن �مل�����ش��ت�����ش��ي��ف��ة مل���ر�ح���ل �حل����دث، 
�لت�شويقية  �حل��م��ات  خطط  وب��ح��ث 
و�لإع�������ام�������ي�������ة ل�����ل�����ط�����و�ف، و�أه��������م 
�خل���ط���و�ت �جل���دي���دة ل��ل��ح��دث �لذي 
للتطور  �لنموذجية  �ل�����ش��ورة  يعك�ش 

مناق�شة  �لجتماع  و�شهد  �لريا�شي. 
ت��ف��ا���ش��ي��ل �مل���وؤمت���ر �ل�����ش��ح��ف��ي �ل���ذي 
�أكادميية  يف  �لث��ن��ني  �ل��ي��وم  �شيعقد 
�لف�شاء  وتكنولوجيا  لعلوم  �ل�شارقة 
و�لفلك، يف متام �ل�شاعة 11 �شباحا، 
ورعاة  وم�شار�ت  قم�شان  عن  للك�شف 
��شتعر�ش  ك��م��ا  �ل���ث���ان���ي���ة،  �ل��ن�����ش��خ��ة 
�لجتماع �شباقات �لتحدي �ملجتمعية 
للحدث  �مل�������ش���اح���ب���ة  و�ل����ف����ع����ال����ي����ات 
�لذي  للمد�ر�ش  �لتثقيفي  و�لربنامج 

ي�شبق �نطاقة �لن�شخة �لثانية.
�أهمية  ح�����ارب  ���ش��ع��ي��د  ����ش���ع���ادة  و�أك������د 
و�لتن�شيقية  �ل���دوري���ة  �لج��ت��م��اع��ات 
�لعمليات  تطور�ت  �آخر  على  للوقوف 
�لتي  �ل��ث��ان��ي��ة،  للن�شخة  �لتنظيمية 
ومميزة،  مبهرة  تكون  �أن  لها  نتطلع 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  ث��ق��ة  ت������و�زي  مب���ا 
�ملكانة  لإب����ر�ز  �ل��د�ئ��م��ة  وتوجيهاتها 
�مل����رم����وق����ة ل����ل����دول����ة، و�ل���ن���ج���اح���ات 
�أن  مبينا  �لأوىل،  للن�شخة  �ل��ك��ب��رية 
ور�شم  مهمة  بنتائج  خ��رج  �لج��ت��م��اع 
�ملقبلة.  م�شار�ت �لعمل خال �لفرة 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �إن   “  : وق���ال 
�ل��ت�����ش��ور�ت بخططها  ك��اف��ة  و���ش��ع��ت 
�لطبيعية  �لإم�����ار�ت  مل��ع��امل  ل��ل��روي��ج 

و�ل�������ش���ح���ر�وي���ة و�جل���ب���ل���ي���ة، و�مل�����دن 
�لبارزة  و�لر�ثية  �ل�شياحية  و�ملعامل 
�أن  �إىل  لف��ت��ا   ، �ل��دول��ة  م�شتوى  على 
�لتجارب �ل�شابقة و�لنجاحات �لكبرية 
�لأوىل  للن�شخة  �لو��شعة  و�لأ���ش��د�ء 
�لمكانيات  م����دى  ل��ل��ع��امل  ر���ش��خ��ت 
�لتي  �ملميزة  �لتحتية  و�لبنى  �لكبرية 
كافة  �شعيد  على  �ل��دول��ة  بها  تتمتع 
�مل�����ش��ت��وي��ات، ف��ن��ال��ت �لع��ج��اب �لكبري 
م����ن ق���ب���ل �أ������ش�����رة �لحت��������اد �ل������دويل 
�ملحرفة  �لعاملية  و�لفرق  للدر�جات 
�لإعامية  �ل��وف��ود  بجانب  �مل�����ش��ارك��ة 
�ل��دول��ي��ة، �لأم����ر �ل���ذي ج��ع��ل �للجنة 
�لعليا �ملنظمة ترفع �شقف �لطموحات 
لتج�شيد �لنقلة �لنوعية �لتي ت�شهدها 
�جلو�نب.”  بجميع  �ل��دول��ة  ري��ا���ش��ة 
بدوره قال �شعادة عارف حمد �لعو�ين 
وحماور  مهمة  تفا�شيل  ناق�شنا   “  :
�لتنظيمي  �ل��ع��م��ل  مل���ر�ح���ل  رئ��ي�����ش��ي��ة 
�لثانية  بن�شخته  �لإم������ار�ت  ل��ط��و�ف 
�لت�شاري�ش  تنوع  و�شط  �شيقام  �ل��ذي 
م����ر�ح����ل����ه يف ظل  ب���ك���اف���ة  و�مل�����ع�����امل 
�ملميز  و�لتعاون  �لكبرية  �لتح�شري�ت 
جلميع �ل�شركاء، �لأمر �لذي �شيقودنا 
ب�شمعة  ي��ل��ي��ق  ع���امل���ي  ل���ط���و�ف  ح��ت��م��ا 

ومكانة �لإمار�ت على �ل�شعيد �لدويل 
ويعزز جناحات �لن�شخة �لأوىل«.

“ حري�شون على   : �لعو�ين  و�أ���ش��اف 
وخطو�ت  ج���دي���دة  ب���اأف���ك���ار  �خل������روج 
�لدورية  �لج��ت��م��اع��ات  خ���ال  م��ه��م��ة 
للجنة �لعليا �ملنظمة لتحقيق �لتجربة 
�ل�شتثنائية للحدث، و�إ�شفاء ب�شمات 
�لإبهار و�لتميز للن�شخة �لإمار�تية يف 
�للجنة  �أن  م��وؤك��د�  �لعاملية،  �لأج��ن��دة 
�لازمة  �خلطط  جميع  ��شتعر�شت 
و�ل�شعي �لتام لتوفري �أ�شباب ومقومات 
نتطلع  �ل��ذي  �جلديد  �لتحدي  جن��اح 
لك�شب رهان �لتفوق و�لتميز بتنظيمه 
من  �ملعايري  باأعلى  للعامل  وتقدميه 

جميع �جلو�نب«.
هال  عي�شى  �شعادة  ع��رب  جانبه  م��ن 
�لكبري  �رت�����ي�����اح�����ه  ع�����ن  �حل������ز�م������ي 
�لتي  �لتنظيمية  و�ملر�حل  للخطو�ت 
ثاين  يف  �لإم����ار�ت  ط���و�ف  �شي�شهدها 
�ل�شباقات  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  ل����ه  ظ���ه���ور 
�أج��ن��دة �لحتاد  �مل��ع��ت��م��دة يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل����دويل ل��ل��در�ج��ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة، مبينا 
�أن طو�ف �لإمار�ت ينقل للعامل �أبهى 
�شور معامل �لدولة و�شيكر�ش جتارب 
ثرية ملختلف �أجيال �ملجتمع و�شيدعم 
م�شتوى  على  �لريا�شة  تو�شع  خطط 
�شيقود لر�شيخ  �لذي  �لأم��ر  �لدولة، 
�مل��ك��ان��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل����اإم����ار�ت ودوره�����ا 
بتحقيق  �لكبري  و�هتمامها  �ل��ري��ادي 

�لتقدم و�لتنمية �لريا�شية.
ومتابعة  �لتح�شري�ت  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�مل�����ش��ت��ج��د�ت ت��ع��ك�����ش �ل��ع��م��ل �ل�����دوؤوب 
�لتكامل  �إىل  للو�شول  �لعليا  للجنة 
�أن  مبينا  جو�نبه،  بجميع  �لتنظيمي 
�شعبا  رقما  �شيكون  �لإم���ار�ت  ط��و�ف 
�أجندة  �ل��ق��ادم��ة يف  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���ال 
�أهمية  و�شي�شكل  �لعاملية  �ل�شباقات 
�لنجوم  ولكافة  �لعاملية  للفرق  كبرية 

�مل�شاركني يف �حلدث.

•• ال�شارقة _ مليحة  -وام

حققه  مب��ا  �لريا�شي  مليحة  ن���ادي  �إد�رة  جمل�ش  �أ���ش��اد 
لع��ب��و �ل��ن��ادي يف �أل��ع��اب �ل��ق��وى و�ل�����ش��ب��اح��ة م��ن نتائج 
موؤخر�  �مللونة  �مليد�ليات  لعدد من  و�قتنا�شهم  متميزة 
ووعد جمل�ش �لإد�رة برئا�شة حممد �شلطان �خلا�شوين 
�مل�شاركة  من  ومتكينهم  �لريا�شيني  لكافة  �أك��رب  بدعم 
�أن  بعد  ذلك  . جاء  و�لبطولت  �مل�شاركات  كافة  بقوة يف 
جنح لعبو �لنادي من �ملمار�شني لريا�شة �ألعاب �لقوى 
بطولة  يف  م�شاركتهم  �شمن  ج��دي��د  �إجن����از  حتقيق  يف 
رئي�ش �لدولة لخر�ق �ل�شاحية �لتي �أقيمت بخورفكان 
على  �لنا�شئني(  )فئة  زي��د  با�شل  �ل��اع��ب  ح�شل  حيث 
�ملركز �لثالث و�مليد�لية �لربونزية على م�شتوى �لدولة 
وح�����ش��ل �ل��اع��ب ع��ب��د �هلل زي���د ع��ل��ى �ل��ربون��زي��ة )فئة 

�ل�شباب( و�لاعبة رتاج ريا�ش على برونزية �ل�شيد�ت.

ويف ���ش��ي��اق �ل��ت��م��ي��ز ن��ف�����ش��ه  ح�����ش��ل لع��ب��ي �ل���ن���ادي من 
ع���دد 4ميد�ليات  ع��ل��ي  �ل�����ش��ب��اح��ة  ل��ري��ا���ش��ة  �مل��م��ار���ش��ني 
�لإم���ار�ت  ك��اأ���ش  بطولة  يف  �شنو�ت   10 ملرحلة  متنوعة 
�ملوهوب  �لاعب  �لرب�عم من خال  لل�شباحة. مرحلة 

�ل�شباح  طه منري.
وحقق يف كاأ�ش �لمار�ت لل�شباحة  ميد�لية ذهبية �ملركز 
�ملركز  50 مر� �شدر وميد�لية ف�شية  �شباق  �لأول يف 
200 م��ر م��ت��ن��وع وم��ي��د�ل��ي��ة ف�شية  �ل��ث��اين يف ���ش��ب��اق 
�ملركز  ف�شية  وميد�لية  حرة  مر   100 �ملركز �لثاين 

�لثاين 50 فر��شة.
و�أثنى حممد �شلطان �خلا�شوين على جهود �لاعبني 
يف خمتلف فرق �لنادي ل�شيما �ألعاب �لقوى و�ل�شباحة 
�لنادي  لر�شيد  ت�شاف  �لإجن���از�ت  ه��ذه  �أن  �إىل  م�شري� 
وتدعم كافة �لفرق وحتقق روؤية نادي مليحة يف مو�شم 

حافل بالإجناز�ت.

•• دبي -وام

�لبحرية مذكرة تفاهم و�تفاقية تعاون مع  �أبرم نادي دبي �لدويل للريا�شات   
جامعة دبي من �أجل تعزيز �جلهود �مل�شركة وحتقيق تعاون مثمر يف �ملجالت 
لتطوير  �مل�شتمرة  جهوده  �إط��ار  يف  وذل��ك  �لعامة  �مل�شلحة  يدعم  مبا  �مل�شركة 
مع  �ل�شر�كة  تعزيز  وك��ذل��ك  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  م��ع  �جل��ه��ود  وتن�شيق  �لعمل 

�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية
�لأكادميية  دب��ي  مدينة  يف  تقع  و�ل��ت��ي  �خل��ا���ش��ة  دب��ي  جامعة  م��ب��اين  و���ش��ه��دت 
�لب�شتكي  حممد  عي�شى  �لدكتور  �شعادة  ومثلها  �جلامعة  بني   �لتوقيع  مر��شم 
رئي�ش جامعة دبي فيما تر�أ�ش وفد نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية ومثله 
حممد عبد �هلل حارب �ملدير �لتنفيذي بح�شور هزمي حممد �لقمزي مدير �إد�رة 
�ل�شباقات وحممد عبد �هلل �ل�شام�شي مدير �لدعم �ملوؤ�ش�شي وحممد �شيف �ملري 
ومو�رد  ��شر�تيجي  تخطيط  خبري  خالد  وجمانة  �حلكومي  �لت�شال  مدير 
و�لعاقات  �لت�شال  مدير  �لبعيني  حكمت  من  كا  دب��ي  جامعة  وم��ن  ب�شرية 

�لعامة و�شمر �شعيد م�شاعد مدير �لت�شويق و�لت�شال 
و�طلع وفد نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية خال زيارته مقر جامعة دبي 

على �جلهود �لقائمة يف هذه �ملوؤ�ش�شة �لعماقة ودورها يف تاأهيل �شباب مت�شلح 
بالعلم و�ملعرفة كما ��شتمع �لوفد �إىل �شرح و�ف من رئي�ش �جلامعة حول �آليات 
�ملبني  حتويل  يف  منت�شبيها  وعقول  طاقات  من  و�ل�شتفادة  �ملوؤ�ش�شة  يف  �لعمل 
�لكائن يف �ملدينة �لأكادميية �إىل �شرح بيئي متميز باجلهود �لذ�تية ومن خال 
�حل�شول على �لطاقة �لكهربائية من �شر�ئح �لطاقة �ل�شم�شية يف جتربة علمية 

ر�ئدة وحمفزة للمجتمع.
�لدويل للريا�شات  لنادي دبي  �لتنفيذي  �ملدير  وحر�ش حممد عبد �هلل حارب 
�لبحرية خال حفل �لتوقيع على توجيه �ل�شكر �جلزيل �إىل �شمو �ل�شيخ من�شور 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�ش نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية على 
�شر�ئح  �إىل خمتلف  �لو�شول  �مل�شتمرة ب�شرورة  �ملتو��شلة وتوجيهاته  �هتمامه 
�ملجتمع ون�شر مفهوم �لريا�شات �لبحرية �ن�شجاما مع خطط وبر�مج جمل�ش 

دبي �لريا�شي �ملظلة �لر�عية للن�شاط �لريا�شي يف �لإمارة 
بني  �لتعاون  و�تفاقية  �لتفاهم  مذكرة  توقيع  �أن  ح��ارب  �هلل  عبد  حممد  وق��ال 
�ملدير �لتنفيذي نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية وجامعة دبي �أحد �ل�شروح 
�لتعليمية �لعليا يف �لدولة يندرج يف �إطار خطط جمل�ش �إد�رة �لنادي يف �إحد�ث 
�ل�شر�كة �ملجتمعية مع خمتلف �لقطاعات وخا�شة قطاعات �لتعليم لا�شتفادة 

من قدر�ت كو�درها يف �لإ�شهام يف م�شرية �لتطوير بهدف تنمية �ملو�رد �لب�شرية 
و�لرتقاء مب�شتوى �خلدمات وحت�شينها.

�ملوؤ�ش�شتني تتمثل يف مد ج�شور  �لتعاون بني  �أن جمالت  و�أو�شح حممد حارب 
كالدر��شات  �مل�����ش��رك  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �مل��ج��الت  يف  و�ل��ع��م��ل��ي  �لعلمي  �ل��ت��ع��اون  
�ملنا�شبات  يف  �ل��ع��ام��ة  و�لفعاليات  و�ل��ن��دو�ت  و�ل��ت��دري��ب  و�ل��ت��اأه��ي��ل  �لأك��ادمي��ي��ة 

�لوطنية و�خلا�شة وتبادل �ملنفعة يف �خلرب�ت و�لأجهزة و�ملعد�ت و�لبحوث.
بد�أ  �لتفاق  �أن  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  و�أ�شار 
�لرب�مج  من  �ل�شتفادة  و�لعاملني  �لنادي  موظفي  باإمكان  حيث  �لتنفيذ  حيز 
�لتي توفرها �جلامعة بح�شومات خا�شة لهم ولأبنائهم كما يتيح �لنادي �لفر�شة 
�لفعاليات و�كت�شاب �خلرب�ت  �لبحوث و�مل�شاركة يف  �إج��ر�ء  ملنت�شبي �جلامعة يف 
من خال �لأح��د�ث �ملختلفة �لتي تقام يف  �لنادي �إ�شافة �إىل ت�شهيل �لتدريب 

�لعملي يف �أق�شام �لنادي �ملختلفة
و�أو�شح حممد حارب �أن �لأطر�ف �شت�شتفيد كذلك من طرح بر�جمها وفعاليتها 
�جلمهور  �جتذ�ب  �أج��ل  من  موؤ�ش�شة  كل  ل��دى  �ملختلفة  �لإعامية  �ملن�شات  يف 
و�لتعريف مبا يقدمانه من خدمات �إىل �ملجتمع �ملحلي ومبا يتو�فق مع �أهد�ف 

حتقيق �مل�شلحة �لعامة.

دبي   جامعة  رئي�ش  �لب�شتكي  حممد  عي�شى  �لدكتور  �شعادة  وج��ه   ، جانبه  وم��ن 
رئي�ش  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  �جلزيل  �ل�شكر 
�ل��ن��ادي يف فتح  �ل��دع��م وم��ب��ادر�ت  �ل���دويل للريا�شات �لبحرية على  دب��ي  ن��ادي 
قنو�ت �لتعاون و�ل�شر�كات مع خمتلف �ملوؤ�ش�شات �لوطنية مهنئا يف �لوقت نف�شه 
جمل�ش �إد�رة نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية مبنا�شبة �شدور قر�ر ت�شكيله 

موؤخر�.
وقال رئي�ش جامعة دبي �إن مذكرة �لتفاهم مع نادي دبي للريا�شات �ملائية ياأتي 
باإطار �شيا�شة �جلامعة �لقائمة على تعزيز �لتعاون مع موؤ�ش�شات مرموقة وفتح 
�لنا�ش وطموحاتهم و�آمالهم ول  �لبنارّءة مع جهات تهتم ب�شوؤون  �ل�شر�كة  �آفاق 

�شيما �شوؤون �لأجيال �ل�شاعدة وطلبة �جلامعات. 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية  �لبحرية هو من  �لدويل للريا�شات  نادي دبي  �أن  و�أ�شاف 
�ملهمة �لتي تعنى ب�شوؤون �لريا�شة و�ل�شحة و�لبيئة وتنظم �لأن�شطة و�لفعاليات 
�أن جامعة دبي �شتقدم من  و�أك��د  �إليها طلبة �جلامعات.  �لتي يتطلع  و�لرب�مج 
يف  و�مل�شاركني  �لنادي  ملوظفي  �خلا�شة  و�حل�شومات  �لتعليمية  �لفر�ش  جهتها 
حتقيق  م��ن  �لعلم  طالبي  متكني  على  منها  حر�شا  و�أبنائهم  �ل��ن��ادي  �شباقات 

طموحاتهم �لعلمية وتاأمني م�شتقبل �أف�شل لهم ولعائاتهم.

•• اأبوظبي-وام

حددت �للجنة �لفنية باحتاد �مل�شارعة 
�لنهائي  قبل  �ل��دور  و�جل���ودو لئحة 
و�لنهائي لدوري عام �لت�شامح للجودو 
ل��ل��م��ر�ح��ل �ل��ع��م��ري��ة مل��و���ش��م 2019  
2020- �ملقرر له يوم �جلمعة �ملقبل  
�ل�شيخة  ب�شالة   2020 يناير   24
�أب��وظ��ب��ي مع  م��ب��ارك يف  بنت  فاطمة 
و���ش��ع ���ش��ال��ة �مل��زه��ر يف دب���ي ك�شالة 
�حتياطية يف حاله عدم �نتهاء عملية 
�ل�شيانة يف �ل�شالة �لرئي�شية �ملقررة 
ل�شكرتارية  تعميم  يف  ،و�شيتم  �شابقا 
ب�شكل  �ملكان  لاأندية  �لفنية  �لحتاد 
�ملقبل . وحددت  ي��وم �لأرب��ع��اء  نهائي 
�لائحة �لفئات �مل�شاركة يف �لبطولة 
�لأ�شبال  فئة  ت�شمل  و�لتي  و�أنديتها 
و�لتي   ،2007  2006- مل��و�ل��ي��د 

�ل�شارقة   - �ل���ظ���ف���رة  �أن����دي����ة  ت�����ش��م 
�لريا�شي ،�لفجرية للفنون �لقتالية، 
�حتاد كلباء ، خور فكان ،و�جلزيرة..
-2002 ملو�ليد   �لنا�شئني  فئة  �أم��ا 
م�شاركة  فت�شهد   2004-2003
�أن���دي���ة خ����ور ف���ك���ان ، �حت�����اد ك��ل��ب��اء ، 

، �جل����زي����رة  �ل���ري���ا����ش���ي  �ل�������ش���ارق���ة 
،و�لفجرية للفنون �لقتالية، و�شتبد�أ 
يف  �مل�شاركني  لاعبني  �مليز�ن  عملية 

�لتا�شعة  �ل�شاعة  من  �عتبار�  فئة  كل 
من �شباح يوم �جلمعة ب�شالة �للعب 
تبد�أ  ،فيما  و�لن�شف  �لعا�شرة  وحتى 

�شباحا.   11 �ل�شاعة  عند  �ملناف�شات 
ثعلوب  ب����ن  ����ش���ع���ادة حم���م���د  وث���م���ن 
�لتعاون  �لحت������اد  رئ��ي�����ش  �ل����درع����ي 

�مل��ث��م��ر م��ن ك��اف��ه �لأندية  �لي��ج��اب��ي 
تقدمي  �شاهم يف  و�ل���ذي   ، �لأع�����ش��اء 
�لعديد من مو�هب �للعبة �لتي �شكلت 
�لوطنية  للمنتخبات  و�إ���ش��اف��ة  دع��م��ا 
موؤخر�  تاألقت  �لتي   ، �لعمرية  للفئات 
 .. �ملختلفة  �لوطنية  �ملنتخبات  ب�شعار 
للدور  �خلتامية  �جل��ول��ة  ب���اأن  م�شري� 
ق��ب��ل �ل��ن��ه��ائ��ي و�ل��ن��ه��ائ��ي ل����دوري عام 
�لعمرية  للمر�حل  للجودو  �لت�شامح 
،ت�شكل �أهمية لاحتاد قبل �مل�شاركة يف 
متثل  ،لذلك  �ملقبلة  �لعربية  �لبطولة 
�لدوري  نهائي  من  �خلتامية  �جلولة 
منتخبنا  لإع�������د�د  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  �أه���م���ي���ة 
�لعربية  �لبطولة  للم�شاركة يف  �ملر�شح 
ل��ل��ج��ودو، �ل��ت��ي ت��ق��ام يف دول���ة �لكويت 
29 يناير  �ل�شقيقة خال �لفرة من 
�حل����ايل وح��ت��ى �ل�����ث�ين م���ن فرب�ير 
�لثاثاء  ي���وم  حت���دد  �أن  �مل��ق��ب��ل،ب��ع��د 

ل�شفر  م���وع���د�  �حل����ايل  ي��ن��اي��ر   28
تعك�ش  �يجابية  لنتائج  بعثتنا،تطلعا 
�لإم��ار�ت��ي على �شوء  طفرة �جل���ودو 
�إقامة  �ل���ذي  �ل��ن��اج��ح  �ملع�شكر  نتائج 

�لقريو�ن  منتخبنا موؤخر� يف مدينة 
لعبني   10 مب�����ش��ارك��ة  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
لفئات �لأ�شبال و�لنا�شئني و�ل�شباب. 

ختام دوري عام الت�شامح جلودو املراحل العمرية يوم اجلمعة املقبل

اللجنة العليا تبحث ال�شتعدادات للن�شخة الثانية لطواف الإمارات للدراجات متيز ريا�شي لالعبي نادي مليحة يف األعاب القوى وال�شباحة بعد 
حتقيق عدد من امليداليات امللونة وجمل�س الإدارة ي�شيد بالنتائج 

لتحقيق ال�سراكة املجتمعية

اتفاقية تعاون بني جامعة دبي والنادي البحري
• حارب: خطوة متجددة لال�ستفادة من الإمكانيات املتاحة للطرفني 

• الب�ستكي: فتح اآفاق بنّاءة مع جهات تهتم بالأجيال ال�ساعدة 

•• اأبوظبي-وام

جتمع حمبو �جلولف من جميع �أنحاء دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف 
نادي �أبوظبي للجولف ��شتعد�ًد� لنهائيات بطولة �أبوظبي �إت�ش �إ�ش بي 

�شي للجولف برعاية �شركة �لإمار�ت �لعاملية لاأملنيوم للعام 2020.
ومتتع �حل�شور بالن�شاطات �ملتنوعة �لتي قدمتها قرية �لبطولة، حيث 
��شتعر�شت جمموعة تريك �شوت بويز مهار�تها وحيلها �ملذهلة بالتعاون 
مع �أع�شاء برنامج �شقور �مل�شتقبل برعاية �إت�ش �إ�ش بي �شي، حيث قامو� 
معاً بعرو�ش ترفيهية با�شتخد�م كر�ت �جلولف، و�شجعو� �جلمهور على 
جمل�ش  جناح  �جلماهري  ز�رت  �لبطولة،  �أي��ام  وخ��ال  معهم.   �مل�شاركة 
�أبوظبي �لريا�شي، �لذي قدم عر�شاً تعريفياً لأبرز �لفعاليات و�لأحد�ث 

�لعام، وهو ما  �أبوظبي على مد�ر  �لعا�شمة  �لتي ت�شت�شيفها  �لريا�شية 
وقدم  للريا�شة.  عاملية  وجهة  ب�شفتها  �ملرموقة  مكانتها  مع  يتما�شى 

�جلناح فر�شة للزو�ر باختبار م�شتوى �شحتهم ولياقتهم �لبدنية.
وقد ركزت قرية �لبطولة هذ� �لعام على �لعرو�ش �لرفيهية �لعائلية، 
و�شاركت �أعد�د �شخمة من �لزو�ر يف حتدي �ملليون خطوة، �لذي ي�شجع 
حياة  �أ�شلوب  و�ت��ب��اع  �مل�شي  ريا�شة  ممار�شة  على  �حلا�شرة  �جلماهري 
�إقباًل  �إ�ش بي �شي”،  �شحي. و�شهدت �مل�شاحة �ملخ�ش�شة لعماء “�إت�ش 
كبري�ً من �حل�شور، و�لتي توفر �لعديد من خدمات �لعناية �ل�شخ�شية 
�شتيف  �ملتحدة،  �ململكة  م��ن  �ل���زو�ر  �أح��د  وعلق  و�ل�شتجمام.  و�ل��ر�ح��ة 
�لبطولة،  ه��ذه  ملتابعة  فيها  �أح�شر  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  “�إنها  �جنلي�ش:  
ولقد حظيت باأ�شبوع ر�ئع بكل �ملقايي�ش. ولقد ��شتمتعت جد�ً بالعرو�ش 

�لتي تقدمها قرية �لبطولة، حيث �شارك طفلي بالعديد من �لتحديات 
و�لأن�شطة �لرفيهية �لتي �أحبها. كما �أنني مت�شوق ملتابعة �أد�ء �لاعبني 

على ملعب �جلولف، ومعرفة �لاعب �لفائز باللقب لهذ� �لعام.«
�إ�ش بي �شي” للجولف برعاية �شركة  “�إت�ش  �أبوظبي  ومع ختام بطولة 
ر�ئعة يف  مو�شيقية  �لقرية عرو�شاً  �شتقدم  لاأملنيوم،  �لعاملية  �لإم��ار�ت 
متام �ل�شاعة 5:30 م�شاء، و�شيتمكن �لزو�ر من �ل�شتمتاع بهذه �لأجو�ء 
�إط��الت خابة  �أم�شية مذهلة مع  لق�شاء  �لأمثال  و�لطق�ش  �جلميلة 
�أبوظبي �شنوياً  على ماعب �جلولف. وتقام �لبطولة �لتي ت�شت�شيفها 
�شل�شلة  لتقام �شمن جولت  �ملا�شي  �لعام  و�رتقت يف   ،2006 عام  منذ 
رولك�ش، �لتي تعد و�حدة من �أبرز بطولت �جلولة �لأوروبية للجولف، 

بقيمة جو�ئز 7 مايني دولر �أمريكي.

حما�س وت�شويق يف اليوم النهائي لبطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �شي للجولف برعاية �شركة الإمارات العاملية لالأملنيوم  



االثنني   20   يناير   2020  م  -   العـدد  12836  
Monday   20   January   2020  -  Issue No   12836

19191919

الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر: 

 �نطلقت �شباح �أم�ش يف مقر �لحتاد 
�للياقة  م��درب��ي  دورة  حم��اور  بدبي 
�لبدنية للحكام �لتي ُينظمها �حتاد 
مع  بالتعاون  �لقدم  لكرة  �لإم���ار�ت 
�آ���ش��ي��ا للفرة م��ن 19  �حت���اد غ��رب 
مب�شاركة  �جل����اري  ي��ن��اي��ر   23 �إىل 

. مدرباً   30
ح�شر مر��شم �فتتاح �لدورة حممد 
عبد�هلل هز�م �لظاهري �لأمني �لعام 
لحتاد �لكرة وحمد بن حنيفة ع�شو 
جلنة �حلكام وعلي �لطريفي مدير 

�إد�رة �حلكام ، و�أليخو برييز م�شرف 
�للياقة �لبدنية ودور�تها يف �لحتاد 
و�لرو�شية   ، �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لآ���ش��ي��وي 
جوليا تار��شوفا �حلائزة على ثاثة 
يف  �ل�شباعي  ذهبية  منها  ميد�ليات 
�لأوملبياد ، وهي حما�شرة يف جمال 
�للياقة �لبدنية مع �لحتاد �لآ�شيوي 

لكرة �لقدم �أي�شاً.
و�ف���ت���ت���ح م���ر�����ش���م �ل��������دورة حممد 
عبد�هلل هز�م �لظاهري �لأمني �لعام 
للح�شور  نقل  �ل���ذي  �ل��ك��رة  لحت���اد 
ب����ن حميد  حت���ي���ات �ل�����ش��ي��خ ر������ش����د 
�لنتقالية  �للجنة  رئي�ش  �لنعيمي 

�للجنة  و�أع���������ش����اء  �ل����ك����رة  لحت������اد 
ب��امل�����ش��ارك��ني م���ن خمتلف  وم��رح��ب��اً 

�لحتاد�ت �خلليجية و�لعربية .
بتو�جد  “�شعد�ء   : ه���ز�م  ب��ن  وق���ال 
�أل��ي��خ��و ب��ريي��ز وت��ار����ش��وف��ا م��ع��ن��ا يف 
للم�شاركني  م��ت��م��ن��ي��اً  �ل�����دورة  ه���ذه 
�ل����ش���ت���ف���ادة �ل���ق�������ش���وى م����ن خربة 
�مل��ح��ا���ش��ري��ن وحم����اور ه���ذه �ل���دورة 
 ، ممكنة”  نتيجة  باأف�شل  للخروج 
“تاأتي هذه  �ل��ع��ام  �لأم���ني  و�أ���ش��اف 
�حت���اد كرة  �ل����دورة يف ظ��ل م�شاعي 
�لتحكيم  منظومة  لتطوير  �ل��ق��دم 
�إىل  �لنظر  دون  وك��ام��ل  ع��ام  ب�شكل 

���ش��م��ول��ي��ة �لعمل  ب���ل  ف��ئ��ة حم�����ددة 
�لتطويري لي�شل �إىل درجة مدربي 
�ل��ل��ي��اق��ة �ل��ب��دن��ي��ة حل��ك��ام �ل��ل��ع��ب��ة ، 
لإد�رة  م�شتمر  ع��م��ل  نتيجة  وه���ذ� 
�حلكام  لإقامة �شل�شلة من �لدور�ت 
و�لرب�مج وتلبية متطلبات �للعبة«.

وبدوره تقدم �ملحا�شر �لدويل �أليخو 
�لكرة وجلنة  بال�شكر لحت��اد  برييز 
و�إد�رة �حلكام على دعوته للم�شاركة 
يف �إل���ق���اء حم��ا���ش��ر�ت ه���ذه �ل����دورة 
�أن يقوم هو  �آم��ًا  و�لإ���ش��ر�ف عليها 
بتقدمي  ت��ار����ش��وف��ا  جوليا  وزميلته 
منها  ي�شتفيد  جيدة  تدريبية  دورة 

�لنو�حي  كافة  من  �حل�شور  جميع 
�لنظرية و�لعملية.

وتعترب دورة مدربي �للياقة �لبدنية 
على  ن��وع��ه��ا  م���ن  �لأوىل  ل��ل��ح��ك��ام 
م�شتوى �ل�شرق �لأو�شط وغرب �آ�شيا 
،  وق��ام �حت��اد �لإم���ار�ت لكرة �لقدم 
�آ�شيا لتوجيه  مبخاطبة �حتاد غرب 
�لأع�شاء  �لحت������اد�ت  �إىل  �ل���دع���وة 
ي��رغ��ب باحل�شور و�مل�����ش��ارك��ة يف  مل��ن 
��شتجاب كل من  �ل��دورة حيث  ه��ذه 
�حتاد�ت �ل�شعودية و�لأردن و�لعر�ق 
م��ن كل  �ث��ن��ني  ب��اب��ت��ع��اث م�شركني 
�حتاد لي�شل عدد �مل�شركني �إىل 30 

خمتلف  م��ن  حكم   22 �ختيار  بعد 
�جلهاز  �إىل  �إ�شافة  �ل��دول��ة  مناطق 
وبع�ش  �لكرة  باحتاد  �حل��ايل  �لفني 
�حلكام �لقد�مى و��شر�ك �شخ�شني 
حيث  �لتحكيمي  �لو�شط  خ��ارج  من 

ق����ام �حت�����اد ك����رة �ل���ق���دم ب���الإع���ان 
�ل��ت��و����ش��ل �لجتماعي  و���ش��ائ��ل  ع��رب 
للر�غبني بالت�شجيل يف هذه �لدورة 
�لبكالوريو�ش  ���ش��ه��ادة  ح��ام��ل��ي  م��ن 
و�جلادين  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��رب��ي��ة  يف 

يف �لن��خ��ر�ط يف ه��ذ� �ملجال ، حيث 
�شيقوم �حتاد كرة �لقدم بعد �عتماد 
للم�شاركة  ب��ر���ش��ي��ح��ه��م  تقييمهم 
�للياقة  ملدربي  �لآ�شيوية  �ل��دورة  يف 

�لبدنية للحكام.

ر كري�شتال بال�ش �حتفالت �لإ�شباين جو�شيب غو�رديول  عكَّ
ب��ع��ي��د م��ي��اده �ل��ت��ا���ش��ع و�لأرب���ع���ني ع��ن��دم��ا �أرغ����م فريقه 
على   2-2 �ل��ت��ع��ادل  ع��ل��ى  �شيتي  مان�ش�شر  وم�شيفه 
ملعب �لحتاد، م�شديا خدمة كبرية لليفربول �ملت�شدر 
�ل�شبت يف �فتتاح �ملرحلة �لثالثة و�لع�شرين من �لدوري 

�لإنكليزي لكرة �لقدم.
وكان كري�شتال بال�ش قريبا من تكر�ر �شيناريو �ملو�شم 
�ملا�شي عندما تغلب على �شيتي 3-2 على ملعب �لحتاد 
2018، حيث تقدم بهدف  22 كانون �لأول-دي�شمرب  يف 
39 حتى �لدقيقة  �لركي جينك طو�شون منذ �لدقيقة 
�شريخيو  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �ل���دويل  يقلب  �أن  قبل   ،82
دق��ائ��ق )82  بثنائية يف خم�ش  �ل��ط��اول��ة  �أغ��وي��رو 
يف  ه��دف��ا   251 �إىل  ر���ش��ي��ده  ب��ه��ا  رف���ع  و87(، 
خمتلف �مل�شابقات مع بطل  يف  مبار�ة   360

�ملو�شمني �لأخريين.
ل��ك��ن ف���رح���ة �أ����ش���ح���اب �لأر��������ش مل تدم 
�شوى ثاث دقائق لأن �ل�شيوف �أدركو� 
عندما  �ل�شديقة  ب��ال��ن��ري�ن  �ل��ت��ع��ادل 
�شجل �لدويل �لرب�زيلي فرناندينيو 
باخلطاأ يف مرمى فريقه حماول 
للدويل  ع��ر���ش��ي��ة  ك�����رة  �إب����ع����اد 

�لعاجي ويلفريد ز�ها.
وفرمل كري�شتال بال�ش �شحوة 
ي�شعى  كان  �ل��ذي  �شيتي  مان�ش�شر 
ل��ف��وزه �ل��ر�ب��ع ع��ل��ى �ل��ت��و�يل و�لبقاء 
كانت  �ل��ت��ي  �ل�14  �ل��ن��ق��اط  ف����ارق  ع��ل��ى 
ت��ف�����ش��ل��ه ع���ن ل��ي��ف��رب��ول، ب��ي��د �أن�����ه خيب 
�لفارق  ب��ه  �ل���ذي قل�ش  ب��ال��ت��ع��ادل  �لآم����ال 
�إىل 13 نقطة، لكن ليفربول ميلك فر�شة 
تو�شيعه �إىل 16 نقطة و�لقر�ب �أكرث من 
�للقب �لغائب عن خز�ئنه منذ 30 عاما، يف 
يونايتد  مان�ش�شر  �شيفه  على  ف��وزه  ح��ال 

�أمام  موؤجلة  م��ب��ار�ة  ميلك  باأنه  علما  �ملرحلة،  ختام  يف  �لأح��د 
و�شت هام يونايتد.

حتليلها  �ل�شعب  م��ن  �شعبة.  م��ب��ار�ة  “كانت  غ��و�ردي��ول  وق��ال 
عندما ي�شجلون من ركلة ركنية و�حدة ويف�شلون يف خلق فر�ش 
�ملزيد  مت��ري��ر  �ل��اع��ب��ني  م��ن  طلبت  “لقد  م�شيفا  �أخرى”، 
�لهجمات  ز�ه��ا يف  �ملنطقة وحماولة مر�قبة  د�خ��ل  �لكر�ت  من 
من  نتمكن  مل  ولاأ�شف  �لفر�ش،  من  �لعديد  خلقنا  �مل��رت��دة. 

�لفوز«.
و�نتقد غو�رديول دفاع فريقه لركه م�شاحات لز�ها، وقال “يف 
ح�شلو�  كذلك،  �لأم��ر  ك��ان  علينا  تغلبو�  عندما  �ملا�شي  �ملو�شم 

على ثاث فر�ش و�شجلو� ثاثة �أهد�ف«.
“�لهدف، كان يتعني علينا جتنبه، كان يجب علينا منع  وتابع 
ز�ها من �لرك�ش فقط. لقد كان ق��ر�ر�، �لركيز كان حا�شر�، 

لكن قر�ر تركه يرك�ش منفرد�، كان خاطئا«.
و�أب��ق��ى غ��و�ردي��ول مهاجمه �ل���دويل �جل��ز�ئ��ري ري��ا���ش حمرز 
على دكة �لبدلء رغم تاألقه �لافت يف �لآونة �لأخرية مف�شا 
عليه �لدويل �لربتغايل برناردو �شيلفا. وفر�ش �شيتي �شيطرة 
ميد�نية دون فر�ش خطرية �أبرزها ت�شديدة �لدويل �لبلجيكي 
لاعب  و�أخ���رى   ،)4( �لمي��ن  �لقائم  بجور  ب��روي��ن  دي  كيفن 

نف�شه من ركلة حرة مبا�شرة ردتها �لعار�شة )14(.
كري�شتال  جنح  �لثانية  فر�شته  وم��ن  �للعب  ملجريات  وخافا 
بال�ش يف �فتتاح �لت�شجيل عرب طو�شون ب�شربة ر�أ�شية قوية من 
غاري  �لعماق  �ملد�فع  من  ر�أ�شية  كرة  م�شتغا  قريبة  م�شافة 
كاهيل �ثر ركلة ركنية �نربى لها �ل�شكتلندي جيم�ش ماكارثي 

.)39(
وه���و �ل��ه��دف �لأول ل��ط��و���ش��ون م��ع ك��ري�����ش��ت��ال ب��ال���ش يف ثاين 
مبار�ة باألو�نه منذ �نتقاله �ىل �شفوفه على �شبيل �لعارة من 
�يفرتون يف �لعا�شر من �ل�شهر �جلاري، و�ل�11 له يف �لربمير 
ليغ منذ �شيف 2018 فبات ر�بع لعب تركي يتخطى حاجز 
10 �هد�ف بعد م�شطفى كمال عزت “موزي” )34( وتوجناي 

�شانلي )20( وتوغاي كرمي �أوغلو )10(.
�ملنطقة لكن  وكاد طو�شون يفعلها بت�شديدة مباغتة من حافة 

�حلار�ش �لرب�زيلي �إيدر�شون �أبعدها ب�شعوبة )55(.
�ل�شباين  مكان  جيزو�ش  غابريال  بالرب�زيلي  غو�رديول  ودفع 
�ل�”�شيتيزن�ش”  �ل�300 مع  �لذي خا�ش مبار�ته  �شيلفا  د�فيد 
يف �لدوري )62(. وكاد �لرب�زيلي يدرك �لتعادل من �أول فر�شة 
�أم��ام �ملرمى �شددها من ز�وي��ة �شعبة  �أمامه كرة  عندما تهياأت 

بجو�ر �لقائم �لأي�شر )64(.
من  عر�شية  ك���رة  م�شتغا  �ل��ت��ع��ادل  �إدر�ك  يف  �أغ���وي���رو  وجن���ح 
جيزو�ش تابعها بيمناه من م�شافة قريبة د�خل �ملرمى )82(، 
متريرة  �ث��ر  خ��ادع��ة  ر�أ���ش��ي��ة  ب�شربة  لفريقه  �ل��ت��ق��دم  منح  ث��م 
هدفه  م�شجا   )87( مندي  بنجامان  �لفرن�شي  من  عر�شية 

�ل�15 هذ� �ملو�شم.
�ل�شديقة  �ل��ن��ري�ن  بف�شل  �لتعادل  �إدر�ك  يف  جنح  بال�ش  لكن 
عندما توغل ز�ها د�خل �ملنطقة من �جلهة �لي�شرى فمرر كرة 
عر�شية تابعها فرناندينيو باخلطاأ د�خل مرمى فريقه )90(.

ت�شل�شي عندما تغلب  و�نتزع نيوكا�شل فوز� قاتا من م�شيفه 
�لدقيقة  يف  هايدن  ��شحاق  مد�فعه  �شجله  وحيد  بهدف  عليه 
من  ر�أ�شية  ب�شربة  �ل�شائع  ب��دل  �لوقت  من  �لخ��رية  �لر�بعة 

م�شافة قريبة �ثر متريرة من �لفرن�شي �لن �شان-ماك�شيمان.
من  �لعديد  وخ��ل��ق  �مل��ب��ار�ة  يف  �لف�شل  �ل��ط��رف  ت�شل�شي  وك���ان 
�لفر�ش دون ترجمتها �ىل �هد�ف، فيما ��شتغل نيوكا�شل ركلته 
�للندين(  للفريق   10 )م��ق��اب��ل  �مل��ب��ار�ة  يف  �ل��وح��ي��دة  �لركنية 
لت�شجيل هدف �لفوز و�قتنا�ش ثاث نقاط ثمينة �بعدته عن 

مر�كز �لهبوط بارتقائه �ىل �ملركز �لثاين ع�شر.
�ملركز  يف  نقطة   39 ع��ن��د  ت�شل�شي  ر���ش��ي��د  جت��م��د  �مل��ق��اب��ل،  يف 

�لر�بع.
وف�شل توتنهام هوت�شرب يف حتقيق �لفوز للمرة �لثالثة تو�ليا يف 

�لدوري ب�شقوطه يف فخ �لتعادل �ل�شلبي �أمام م�شيفه و�تفورد.
خ�شارتني  ر�شيده  ويف  �ل�شبت  م��ب��ار�ة  �للندين  �لفريق  ودخ��ل 
ذ�تها  بالنتيجة  تو�ليا  �ملت�شدر  وليفربول  �شاوثمبتون  �أم���ام 
)�شفر1-(. و�قرب طرفا �ملبار�ة من �نتز�ع �لنقاط �لثاث: 
�أبعدت كرته عن  �لذي  �إري��ك لميا  �لأرجنتيني  توتنهام عرب 
ركلة  �لقاتلة )90+1(، وو�تفورد عرب  �لثو�ين  �ملرمى يف  خط 

جز�ء �أنقذها مو�طنه �حلار�ش باولو غا�شانيغا )70(.
من جهته، تابع و�تفورد عرو�شه �لقوية يف �لدوري منذ تويل 
مرة  خ�شر  �ذ  �ملا�شي،  �ل�شهر  منت�شف  تدريبه  بري�شون  نايجل 
و�حدة �أمام ليفربول، وحقق �أربعة �نت�شار�ت وتعادلني ثانيهما 

�ل�شبت.
ورفع توتنهام ر�شيده �ىل 32 نقطة يف �ملركز �لثامن، فيما بات 

و�تفورد يف �ملركز 17 بر�شيد 23 نقطة.
وقال مدرب توتنهام �لربتغايل جوزيه مورينيو “لعبنا بطريقة 
ج��ي��دة. ب��د�أن��ا �مل��ب��ار�ة م��ن دون مهاجم ول��ك��ن م��ع �ل��ع��دي��د من 
�لاعبني �لهجوميني )...( �شكلنا خطر� وخلقنا �لفر�ش ولكن 

مل ننجح يف �لت�شجيل«.
للمرة  �لتعادل  فخ  يف  و�شقط  �ملخيبة  نتائجه  �أر�شنال  وو����ش��ل 

�لثانية وكانت �أمام �شيفه �شيفيلد يونايتد 1-1.
غابريال  �ل��رب�زي��ل��ي  ع��رب  بالت�شجيل  �ل���ب���ادئ  �أر���ش��ن��ال  وك����ان 
بو��شطة  �ل���ت���ع���ادل  �أدرك  ���ش��ي��ف��ي��ل��د  ل��ك��ن   ،)45( م��ارت��ي��ن��ي��ل��ي 

�ل�شكتلندي جون فليك )83(.
وقلب ولفرهامبتون �لطاولة على م�شيفه �شاوثمبتون عندما 
حول تخلفه بهدفني نظيفني �شجلهما �لبولندي يان بدناريك 
�إىل فوز بثاثية تناوب  )15( و�لإيرلندي �شاين لونغ )35( 
ر�وول  و�ملك�شيكي   )53( نيتو  بيدرو  �لربتغايل  ت�شجيلها  على 

خيمينيز )65 من ركلة جز�ء و76(.
وقاد �ملهاجم �لدويل �لفنلندي تيمو بوكي فريقه نوريت�ش �شيتي 
�إىل فوز �أول منذ ت�شرين �لثاين-نوفمرب على �شيفه بورمنوث 
بهدف وحيد �شجله يف �لدقيقة 33 من ركلة جز�ء، طرد على 
يف  كانت  ك��رة  بيده  لبعاد  ك��وك  �شتيف  �ل�شيوف  مد�فع  �إثرها 

طريقها �ىل �ملرمى.
لطرد   76 �لدقيقة  منذ  �ي�شا  لعبني  بع�شرة  نوريت�ش  ولعب 

لعب و�شطه بن غادفر�ي ب�شبب �خل�شونة.
لياندرو  للبلجيكي  ب��ه��دف  �أ���ش��ت��ون فيا  م��ع  ب��ر�ي��ت��ون  وت��ع��ادل 
تو�شار )38( مقابل هدف جلاك غريلي�ش )76(، وو�شت هام 
مع �إيفرتون بهدف للفرن�شي عي�شى ديوب )40( مقابل هدف 

لدومينيك كالفرت-لزين )44(.

كري�ستال بال�ش يعكر احتفال مدرب مان�س�سرت �سيتي بعيد ميالده وي�سدي خدمة لليفربول 

غوارديول ينتقد دفاع فريقه لرتكه م�شاحات لزاها يرك�س منفردا

ُينظمها احتاد الكرة بالتعاون مع احتاد غرب اآ�سيا

انطالق حماور دورة مدربي اللياقة البدنية للحكام

•• دبي-الفجر:

“�لتلو�ح”،  �لرئي�شية  بال�شقور  لل�شيد  ف��ز�ع  بطولة  فعاليات  �ختتمت 
�لتي نظمها مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لر�ث، وذلك بعد مناف�شات 
�شملت  �أ�شابيع   3 نحو  م��د�ر  على  تر�ثية  ريا�شية  �حتفالية  �إىل  حتولت 

من  �ل�شقارين  نخبة  من  كبرية  مب�شاركة  �لفئات  كافة 
د�خل وخارج �لدولة.

ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�ش  نائب  بن مرخان،  ر��شد  وك�شف 
�حلالية  �لن�شخة  �أن  �ل��ر�ث،  لإحياء  حممد  بن  حمد�ن 
قامت  ط���ري�ً   3500 جت���اوزت  قيا�شية  م�شاركة  �شهدت 
بامل�شاركة يف “�لهد” ودخول �أ�شو�ط �ملناف�شات، وهو رقم 
�ملو�شم  بطولتي  يف  �مل�����ش��ارك��ات  ع��دد  جت���اوز  للغاية  كبري 
وهو  �لأج��ي��ال،  فخر  �أو  �لرئي�شية  �لبطولة  �شو�ء  �ملا�شي 
حتقق بف�شل جهود فرق �لعمل وعملية �لتطوير �مل�شتمرة 
�ملجال  منح  وزي��ادة عددها، مبا  �لأ���ش��و�ط  يف تخ�ش�شات 
�أن  �أمام �أكرب عدد ممكن من �ل�شقارين للم�شاركة، علماً 
يف  ذل��ك  ولحظنا  للغاية  مرتفعاً  ج��اء  �ملناف�شة  م�شتوى 
كافة �لفئات من خال توزع �لألقاب، كما �أن هناك تركيز 
على �ختيار �أف�شل �لطيور من ناحية �لنوعية على ح�شاب 

�لكمية.
من جانبها �أكدت �شعاد �إبر�هيم دروي�ش، مدير �إد�رة �لبطولت يف مركز 
حمد�ن بن حممد لإحياء �لر�ث، �أن �جلميع حر�ش على ت�شخري �أق�شى 
�أبناء �لوطن و�شيوف �لدولة، من �أجل تعزيز �لر�ث  �جلهود يف خدمة 

موروث  على  �ل�شوء  تلقى  �لتي  �لريا�شة  ه��ذه  وجن��اح  و�إب����ر�ز  �ل�شعبي 
ت��ت��و�رث��ه �لأج��ي��ال بكل فخر و�ع��ت��ز�ز، وه��و م��ا جعل ف��رق �لعمل تو�جه 
عزمية  بكل  �لأي���ام  بع�ش  يف  �جلوية  �لأح���و�ل  فر�شتها  �لتي  �لتحديات 

وتفاين من �أجل �إقامة جميع �لأ�شو�ط دون ��شتثناء.
�لنا�شئني  باإقامة مناف�شات  يناير،   18 �ل�شبت  �أم�ش  وجاء م�شك �خلتام 
�لتي �شهدت م�شاركة هي �لأكرب من نوعها مقارنة بن�شخ 
ما�شية جتاوزت 220 طري�ً، بعدما قامت �للجنة �ملنظمة 

بزيادة �لأ�شو�ط �خلا�شة بهم �إىل ثمانية.
�شوط  �لطاير  مطر  حممد  ك�شب  �لنتائج،  �شعيد  وعلى 
جري تبع فرخ �لنقدي، بو��شطة �لطري “تي 48” بزمن 
�ملركزين  �لكتبي  �أحمد  حممد  وحقق  ثانية،   18،996
�لثاين و�لثالث، بو��شطة �لطري “فلر” بزمن 19،000 

ثانية، و�لطري “خز�م” بزمن 19،068 ثانية.
وفاز حمد�ن عبيد �ملهريي ب�شوط جري تبع فرخ �لرئي�شي، 
بالطري “تي 26” بزمن 17،353 ثانية، وجاء باملركز 
�لثاين حمد�ن بن جمرن بالطري “تي مدريد” 17،535 
“تي  بالطري  �لثالث  �ملركز  �ملهريي  حمد�ن  ون��ال  ثانية، 

ثانية.  17،693 18” بزمن 
وتفوق �أحمد ر��شد �ملن�شوري يف �شوط جري تبع جرنا�ش 
ثانياً حممد  ثانية، وجاء   18،798 “مربمج” بزمن  بالطري  �لنقدي، 
خلفان �ملزروعي بالطري “�ل�شنايف” بزمن 19،033 ثانية، وثالثاً خليفة 

ثاين �ملهريي بالطري “تي 20” بزمن 19،052 ثانية.
�لرئي�شي،  جرنا�ش  تبع  جري  �شوط  جم��رن  �ل�شيخ  م��رو�ن  خالد  وك�شب 

حمد�ن  ثانياً  وج��اء  ثانية،   17،667 بزمن  “مدلل”  �لطري  بو��شطة 
عبيد �ملهريي بالطري “تي 36” بزمن 17،822 ثانية، وثالثاً حمد�ن 

خليفة بن جمرن بالطري “مدريد 3” بزمن 17،881 ثانية.
�لنقدي،  ف��رخ  تبع  �شوط  �لأول يف  �مل��رك��ز  �لنعيمي  ع��م��ر�ن  ون��ال حممد 
�شعيد  �شلطان  ثانياً  وج��اء  ثانية،   20،502 بزمن  “�لذيب”  بالطري 

ثانية،   21،044 بزمن  “مده�ش”  بالطري  �ملن�شوري 
“متو” بزمن  ب��ال��ط��ري  �ل��ك��ت��ب��ي  ����ش���امل  ح�����ش��ة  وث���ال���ث���اً 

ثانية.  21،121
فرخ  تبع  �شوط  �ل�شيخ جم��رن يف  بن  �أحمد جابر  وتفوق 
وجاء  ثانية،  �لرئي�شي، بالطري “88” بزمن 18،699 
 18،778 بزمن  “�شد�د”  بالطري  �لكتبي  ماجد  ثانياً 
ثانية، وثالثاً حمد�ن خليفة بن جمرن بالطري “888” 

بزمن 18،847 ثانية.
يف  و�لثاين  �لأول  �ملركزين  �لقمزي  حممد  �شيف  وك�شب 
بزمن  “نامو�ش”  بالطري  �ل��ن��ق��دي،  جرنا�ش  تبع  �شوط 
 22،146 بزمن  “زلزله”  و�لطري  ثانية،   21،439

ثانية، وثالثاً ح�شة �لكتبي بزمن 22،468 ثانية.
ويف �شوط تبع جرنا�ش �لرئي�شي، حقق �ملركز �لأول خليفة 
ثانية،   18،767 ب��زم��ن  كيه”  “دي  ب��ال��ط��ري  �حل��ري��ز 

وجاءت ثانياً عفر�ء �لكتبي بالطري “�إ�ش 40” بزمن 19،237 ثانية، 
وثالثاً ماجد �لكتبي بالطري “مايهاب” بزمن 19،334 ثانية.

�شغار �ل�شن كبار �لهمم
وهما  �لكندي  �شنو�ت(   7( و�شهيل  �شنو�ت(   5( �شعيد  �ل�شقيقان  تاألق 

�لإر�شاد�ت  يف  �لأ�شدقاء  باقي  وي�شاعد�ن  �لنا�شئني  بطولة  يف  ي�شاركان 
�إىل  �لطري  و�شول  يف  ت�شهم  �لتي  �لعو�مل  من  وغريها  �لهدد  وطريقة 
�لبطولة:  �إىل  ب�شحبتهما  قام  �ل��ذي  عمهما  علق  �ل�شدد  بهذ�  �لنهاية. 
فاز  �ل��ذي  �شعيد  �أح�شرت  ل��ذ�  �ليوم  �لظفرة  م�شابقات  يف  �أخ��ي  ي�شارك 
هذه  يرقب  لكونه  لل�شقارين،  �ل�شارقة  نادي  بطولة  يف  �لثالث  باملركز 
تدريب  على  نحر�ش  �أ�شهر.  منذ  لها  وي�شتعد  �لبطولة 
�لأ�شبوع  نهاية  �لإج��از�ت ويف عطلة  �شعيد و�شهيل خال 
لنتمكن من غر�ش حب هذه �لريا�شة يف نفو�شهم من �شن 

�شغرية.  
وقالت �شيخة �شامل عبيد �لكتبي )11 �شنة( �لتي ت�شارك 
�شاركنا  وعفر�:  وح�شة  مرمي  �لثاثة  �شقيقاتها  برفقة 
�لعام �ملا�شي وحققنا �لفوز ولكننا هذ� �لعام تفوقنا بعدد 
�لطيور  نحب  ولكننا  �أخ �شغري،  لدينا  �مل��ر�ك��ز.  من  �أك��رب 
تدريبنا  على  و�ل��دي  حر�ش  ل��ذ�  �مل�شابقات،  يف  و�مل�شاركة 
مبر�كز  فوزنا  عن  �أ�شفرت  �لتي  �ملناف�شات  هذه  لنخو�ش 

عديدة. نحلم ب�شر�ء �شيارة كهدية للو�لدة. 
تربية  ف��ي��ق��ول:  �شنة(   11( �ل��رح��م��ن  عبد  �هلل  عبد  �أم���ا 
�لطيور لي�ش بالأمر �ل�شهل فهي حتتاج �إىل عناية خا�شة 
وغذ�ء وعاج وتكلفة �لطري عالية �إل يف حالة �قتناء عدد 
�إذ فاز طريين باملركز �لأول فاإن ذلك  كبري من �لطيور، يف هذه �حلالة 
عمري  من  �لثالثة  يف  كنت  �أن  منذ  �لطيور  على  تعلمت  �ملك�شب.  بد�ية 
كنت �أذهب برفقة �أبي. �أما �ليوم فاأنا لدي 10 طيور، و�إذ� حققت �لفوز 

�شاأ�شري �ملزيد للم�شاركة بها. 

مناف�سات النا�سئني م�سك اخلتام بعد فعاليات حافلة

م�شاركة ت�شجل رقمًا قيا�شيًا يف بطولة فزاع لل�شيد بال�شقور  3500

را�سد بن 
مرخان: زيادة 

الأ�سواط 
ولوائح 

املناف�سات 
رفعت الإقبال

�سعاد اإبراهيم 
دروي�ش: 
�ساعفنا 
اجلهود 

حل�سد ر�سا 
املت�سابقني



مولود بدون جلد يتحدى احلياة ويحتفل بعيد ميالده
ُولد �لطفل جر�ي، من �شان �أنطونيو، تك�شا�ش، �لعام �ملا�شي دون 
�لأطباء  يتمكن  مل  ن���ادرة،  حالة  ب�شبب  ج�شده  معظم  على  جلد 
بعد  لكن  جلنازة.  �لتخطيط  و�لديه  توقع  حيث  ت�شخي�شها،  من 
�لأول هذ�  بعيد مياده  و�حتفل  �لحتمالت  �لطفل  عام، حتدى 

�ل�شهر.
على  جلد  ب��دون  �لطفل  ُول��د  عندما  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �لق�شة  ب���د�أت 
ت�شببت يف عدم  غ��ام�����ش��ة  نتيجة حل��ال��ة  ج�����ش��ده  م��ن  ك��ب��ري  ج���زء 
متكن �لأطباء من ت�شخ�شيها. حيث كانت حالته �شديدة لدرجة 
�أنه عندما كان حديث �لولدة، مل ت�شتطع و�لدته �أن تلم�شه، وفق 
�لت�شخي�ش قد يكون �لتام�ش من �جللد �إىل �جللد قد كان من 
�ملمكن �أن يت�شبب يف �إ�شابة مهددة للحياة لأن ج�شمه مل يكن لديه 

. Insider طبقة و�قية. نقًا عن �شحيفة
خ�شع �لطفل لعمليات جر�حية متعددة وترقيع �جللد. وهو �إجر�ء 
ي�شتخدم غالباً ل�شحايا �حلروق، عندها يتم زرع قطعة من �جللد 
مبنطقة من �جل�شم، حيث ��شتجاب لها جيد�ً. يف حالته، منا �جللد 
من خال ��شتخد�م خايا جر�ي يف �ملخترب. عند �لولدة، مل يكن 
ر�أ���ش��ه ووج��ه��ه و�أج����ز�ء م��ن �شاقيه  ���ش��وى جلد على  ل��دى �لطفل 
وذر�عيه. وقد متكن �أخري�ً من �لعودة �إىل منزله يف نوفمرب، حيث 

�حتفل و�لد�ه بالمتنان بعيد مياده هذ� �ل�شهر.

يبني لزوجته منزًل على هيئة طائرة
للوهلة �لأوىل �شتتحدث لنف�شك حينما ترى هذ� �ملبنى �شتقول: 
"هذه طائرة"، فهي تبدو من �لناحية �لفنية وكاأنها طائرة، لكنها 

حقاً منزل. 
فهو  �أبوجا،  �لنيجريية  �لعا�شمة  يف  �لعادي  غري  �ملنزل  هذ�  يقع 
من بنات �أفكار �لرجل �ملحلي �شعيد جمال �لذي بنى �ملنزل لأبنائه 
 Insider ملوقع  وفقاً  �ل�شفر"،  "حتب  �لتي  ليز�  وزوجته  �ل�شتة 

�لإلكروين.
وفقاً لهذ�، فقد مت �لبدء يف �لبناء �ملنزل �ملكون من ثاثة طو�بق 
"�إنها  �لبناء:  �لذي يعمل يف �شناعة  1999. وقال جمال،  يف عام 
بناء هيكل  �إىل منزل، لكن مت  لي�شت طائرة حقيقية مت حتويلها 
و�لأبي�ش  �لأخ�شر  �لت�شميم  مع  طائرة،  وكاأنها  لتبدو  خر�شاين 
للعلم �لنيجريي على جانب و�حد من �لذيل، و�لأرز �للبناين من 

جهة �أخرى". 
�شباحة،  ح��م��ام  م�شجد�ً،  �شيافة،  بيت  �ل��ع��ادي  غ��ري  �مل��ن��زل  ي�شم 
بو�بة  لل�شيار�ت،  مغطاة  منطقة  �لأ���ش��ج��ار،  م��ن  �لكثري  حديقة، 

دخول.
د�خل �ملنزل، هناك �لعديد من غرف �ملعي�شة وغرف �لنوم وحتى 
مكاناً خم�ش�شاً للجلو�ش فيه. حيث قام جمال ببناء منوذج م�شغر 

للمنزل د�خل مكتب �ملنزل �أي�شاً.
وقال حممد �شعيد جمال، �بن مالك �ملنزل، �إنه كان يبلغ من �لعمر 
�أن  و�أ�شاف  �ملنزل.  بناء  �لعائلة يف  ب��د�أت  عندما  عاماً   12 ح��و�يل 
�إن   �ملدر�شة، حيث  �لبناء كل يوم بعد  �لأطفال كانو� ي�شاعدون يف 
بع�ش �لأعمال يف �ملنزل ل تز�ل م�شتمرة، بعد 11 �شنة من بد�ية 

�لعمل. 
كما ياأمل جمال يف �أن يكون منزله، �لذي ياأتي على هيئة طائرة، 
جذب  نقطة  ي�شبح  و�أن  نيجرييا.  ل�شعب  يركه  �أن  ميكنه  �إرث���اً 

�شياحي يف �أبوجا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مواد كيميائية تخف�س م�شتوى ذكاء الأطفال
   �كت�شف �لعلماء �أن �لأطفال �لذين يكون م�شتوى بع�ش �ملو�د �لكيميائية مرتفعا يف �أج�شام �أمهاتهم خال فرة 

�حلمل، مثل مادة  بي�شفينول، يتخلفون يف عمر �شبع �شنو�ت عن �أقر�نهم من حيث معدل �لذكاء . 
�لقناين  تركيب  يف  تدخل  �لتي  �لكيميائية  �ملركبات  بع�ش  باأن   ،  EnvironmentInternationalجملة تفيد 
و�حلاويات  �لبا�شتيكية �مل�شتخدمة حلفظ �ملو�د �لغذ�ئية وغريها من �ملو�د �ل�شتهاكية، تن�شب �إىل �ملو�د �حليوية 

�لغريبة يف ج�شم  �لإن�شان، �لتي ت�شبب خلا يف �لن�شاط �لهرموين للب�شر . 
�أو  �لبي�شفينول و�لفثالت  �ملو�د مثل  �رتفاع م�شتوى هذه  �أن  نتائجها  �أظهرت  �لتي  �لدر��شات  �لعديد من  ويوجد 
مبيد�ت  �حل�شر�ت، يف ج�شم �ملر�أة �حلامل ي�شبب خلا يف منو �جلهاز �لع�شبي لدى �لأطفال �لر�شع. ولكن مل جتر 

در��شة �شاملة عن  تاأثريها لحقا يف تطور ومنو �لأطفال حتى بلوغهم �ل�شابعة من �لعمر . 
نتائج  �لأمريكية،  �شيناي  ماونت  �لطب  كلية  علماء  مع  بالتعاون  �ل�شويدية  كارل�شتاد  جامعة  علماء  در���ش  لذلك 
حتليل دم وبول   718 �مر�أة يف �لأ�شهر �لثاثة �لأوىل للحمل، ب�شاأن �حتو�ئها على 26 مادة كيميائية توؤثر يف عمل 
برنامج   من  كجزء  �ل�شويدية  فارماند  مقاطعة  م�شت�شفيات  يف   2010-2007 جرت  �أعو�م  �لتي  �ل�شماء،  �لغدد 

  SELMA �ل�شويدي �خلا�ش مبر�قبة �شحة  �لأمهات و�لأطفال . 

االثنني   20   يناير   2020  م  -   العـدد  12836  
Monday   20   January   2020  -  Issue No   12836

بيع �شيارات املمثل الراحل بول ووكر ب� 2.3 مليون دولر 
قال م�شوؤولون �إن 21 �شيارة ودر�جة نارية كانت مملوكة للممثل �لأمريكي 
�أن��د فيوري�ش(  "�شريع وغا�شب" )فا�شت  �أف��ام  ووك��ر جنم  ب��ول  �ل��ر�ح��ل 
مبز�د  حممومة  مناف�شة  يف  دولر  مليون   2.33 مقابل  بيعت  �ل�شهرية 
مز�د  يف  قوية  نتائج  �لت�شكيلة  وحققت  �أري��زون��ا.  ولي��ة  يف  �شنوي  �شيار�ت 
�إم3  "بي.�إم.دبليو  �شيارة  ت�شدرتها  �شكوت�شديل  مبدينة  باريت-جاك�شون 
ليتو�يت" �إنتاج عام 1995 حيث �شجلت 385 �ألف دولر �أم�ش �ل�شبت �آخر 
�أي��ام �مل��ز�د. وت��ويف ووك��ر، �ل��ذي ��شتهر ب�شغفه بال�شيار�ت، عن 40 عاما يف 
�إىل جو�ر قائدها  "بور�شه كارير� جي.تي" حني كان يجل�ش  حادث �شيارة 
و�شديقه روج��ر رود����ش، �ل��ذي تويف �أي�شا يف �حل��ادث، يف نوفمرب ت�شرين 
�شانتا  �لأعمدة يف  و�أح��د  �أ�شجار  بعدة  �ل�شيارة  و��شطدمت   .2013 �لثاين 

كاريتا قرب لو�ش �أجنلي�ش و�أُرجع �شبب �حلادث �إىل �ل�شرعة �ملفرطة.
مد�ر  على  �أعمارها  متتد  لووكر  نارية  در�ج��ات  وث��اث  �شيارة   18 وبيعت 
370زد  ني�شان  �شيارة  �لت�شكيلة  و�شمت  �مل���ز�د.  �نتهاء  قبل  عقود  خم�شة 

�شجلت 105600 دولر وهو �أعلى ثمن ل�شيارة من هذه �لطر�ز يف مز�د.
و�شتذهب �إير�د�ت �لبيع ملجل�ش �أو�شياء يخ�ش ميدو �بنة ووكر.

كيم كاردا�شيان تتجاهل منتقديها وتعلن 
ا�شتكمال عامها الأول يف درا�شة القانون 
بنجاح  ��شتكملت  �إنها  �لو�قع  تلفزيون  جنمة  و�شت  كارد��شيان  كيم  قالت 
عن  وث��ائ��ق��ي  فيلم  لعر�ش  ت�شتعد  فيما  �ل��ق��ان��ون  در����ش��ة  يف  �لأول  عامها 

ن�شاطها لإ�شاح نظام �لعد�لة �جلنائية.
و�شيعر�ش فيلم "كيم كارد��شيان و�شت: ذ� جا�شتي�ش بروجكت" لأول مرة 
على �شبكة �أوك�شجني للبث يف �خلام�ش من �أبريل- ني�شان. وتظهر و�شت يف 
�لفيلم �لذي ت�شل مدته �إىل �شاعتني وهي تزور �شجونا وتعمل مع خرب�ء 
�ل�شادرة  �لأح��ك��ام  �أن  يعتقدون  لأ�شخا�ش  ح��الت  �أرب���ع  لبحث  قانونيني 
و�ملو�شة  �جلمال  منتجات  بتطوير  و�شت  و��شتهرت  ظاملة.  كانت  بحقهم 
ذ�  ويذ  �أب  )كيبينج  �لتلفزيوين  �لربنامج  يف  �شقيقاتها  مع  حياتها  و�شرد 
كارد��شيانز(. و�أ�شبحت مهتمة باإ�شاح �لعد�لة �جلنائية بعدما �شاهمت يف 

�إطاق �شر�ح �مر�أتني من �ل�شجن.
ويف �لفيلم �لوثائقي �جلديد، �شئلت و�شت عن ردها على من يقولون �إنها 
�أ�شبحت مهتمة بالق�شية بهدف �لدعاية للعامة �لتجارية �ملعروفة �لتي 

متلكها.
"�أنا معتادة  �لتلفزيون  نقاد  تنظيم جمعية  و�شت خال حدث من  وقالت 
على  بالفعل  "�أركز  و�أ���ش��اف��ت  يزعجني".  �شيء  ف��ا  لذلك  �لن��ت��ق��اد  على 

�لق�شايا و�لنا�ش... ل �أفعل ذلك بغر�ش �لدعاية فاأن �أهتم بحق".

بدار  حريق  يف  قتلى   8
لرعاية معاقني يف الت�شيك 
ذكر �لتلفزيون �لت�شيكي نقا عن 
�لإطفاء  خ��دم��ات  م��ن  م�����ش��وؤول��ني 
لقو�  �أ�شخا�ش  ثمانية  �أن  و�لإنقاذ 
�شاعة  يف  ن�شب  ح��ري��ق  يف  حتفهم 
�أم�����ش �لأح���د يف  مبكرة م��ن �شباح 

د�ر لرعاية ذوي �لإعاقة.
ووق�����ع �حل���ري���ق يف ف��ي��ربت��ي على 
�حل�����دود �ل�����ش��م��ال��ي��ة �ل��غ��رب��ي��ة مع 
ف��ي��ه��ا رج���ال  ي��ق��ي��م  د�ر  �أمل���ان���ي���ا يف 
بالأ�شا�ش م�شابون باأمر��ش عقلية 

�أو �إعاقات �أخرى.
وه���ذ� ث��ال��ث ح��ري��ق ق��ات��ل ت�شهده 
�لباد يف تاريخها �ملمتد 30 عاما 
منذ ما بعد �حلقبة �ل�شيوعية. ويف 
�أ�شخا�ش  ت�شعة  لقي   2010 ع��ام 
مهجور  مببنى  ح��ري��ق  يف  حتفهم 
�مل�شردون  ي�����ش��ت��خ��دم��ه  م���ا  ك���ث���ري� 
فندق  ح���ري���ق يف  وق���ت���ل  ب������ر�غ.  يف 
ثمانية   1995 ع����ام  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 

�أ�شخا�ش.
�أندريه  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����ش  وو����ش���ف 
"ماأ�شاة  ب����اأن����ه  �حل����ري����ق  ب��اب��ي�����ش 
�إن  ت���وي���ر  ع��ل��ى  ق���ائ���ا  مروعة" 
يبذلون  �لإطفاء  ورج��ال  �ل�شرطة 

ما يف و�شعهم.
ومل يت�شح بعد �شبب �حلريق.

وج��رى �لإب��اغ عن �حلريق قبيل 
�أم�ش  �ل�شاعة �خلام�شة من �شباح 
�لأحد. ومتكن رجال �لإطفاء من 
�ح���ت���و�ئ���ه و�إخ����م����اده خ����ال ب�شع 

�شاعات.
�أن �حلريق  وذكرت �شحيفة دنيك 
�أغلب  و�أن  و�ح�����دة  غ��رف��ة  يف  ب����د�أ 
��شتن�شاق  ج�����ر�ء  ت���وف���و�  �ل��ق��ت��ل��ى 

�لدخان.

ال�شني تك�شف عن 17 حالة 
اإ�شابة بالفريو�س اجلديد 

 17 عن  �لأح��د  �أم�ش  �ل�شني  ك�شفت 
ب��الل��ت��ه��اب �لرئوي  �إ���ش��اب��ة ج��دي��دة 
�ل���ن���اج���م ع����ن ����ش���ال���ة ج����دي����دة من 
�لقلق مع  يثري  كورونا مما  فريو�ش 
ل��اح��ت��ف��ال بالعام  �ل��ب��اد  ����ش��ت��ع��د�د 
�لقمري �جلديد �لذي ُي�شافر خاله 
وقالت جلنة  �ل�شينيني.  �لكثري من 
�ل�شحة يف مدينة ووهان يف بيان �إن 
ثاثة من �ملر�شى حالتهم خطرية. 
وبالأرقام �ملعلنة �أم�ش يرتفع �إجمايل 
 62 �إىل  �ل�����ش��ني  �مل�����ش��اب��ني يف  ع���دد 
بو�شط  م�شابا، وجميعهم يف ووه��ان 
�ثنان ج��ر�ء �لإ�شابة  وُت��ويف  �ل��ب��اد. 
بالفريو�ش. ول تز�ل ذكريات تف�شي 
�لتنف�شي  �جل���ه���از  �ل���ت���ه���اب  م���ر����ش 
�حلاد )�شار�ش( يف �آ�شيا عامي 2002 
عندما  �لأذه�����ان  يف  م��اث��ل��ة  و2003 
نحو  بحياة  و�أودى  �ل�شني  يف  ظهر 

800 �شخ�ش يف �أنحاء �لعامل.

اأعاد 43 األف دولر عرث عليها داخل و�شادة     
�أريكة من متجر للتوفري يف ولية مي�شيغان  ��شرى رجل 
�لأمريكية، لكنه مل يكن يعتقد �أن حظه �شيقوده �إىل "غنيمة 
كبرية" خمباأة د�خل �لو�شادة، وفق ما �أفادت وكالة "يونايتد 
�إن هو�رد كريبي، �لذي  �إنرنا�شونال". وقال �مل�شدر  بر�ش 
�أ�شابيع،  لب�شعة  �لأريكة  ��شتخدم  �أوو�شو،  يعي�ش يف مدينة 
قبل �أن يقرر �لتحقيق يف �شبب كون �لو�شادة "بها �أمر غري 
�كت�شفت  �لو�شادة،  كريبي  زوج��ة  فتحت  وبعدما  طبيعي". 
حزما نقدية بلغت قيمتها �لإجمالية 43170 دولر�. وقال 
�أن م��ن حقه �لحتفاظ  �أخ���ربه  �مل��ح��ام��ني  �أح���د  �إن  ك��ريب��ي 
كان  �إذ�  م��ا  مل��ع��رف��ة  باملتجر  �لت�����ش��ال  ق���رر  لكنه  ب��ال��ن��ق��ود، 
و�خلمي�ش  �لأ�شلي.  �لأريكة  مالك  على  �لتعرف  باإمكانهم 
�ملا�شي، مت �إرجاع �لأمو�ل �إىل حفيد مالك �لأريكة �لأ�شلي، 
�لذي يدعى كيم فوث نيوبريي، حيث قال �إنه مل يكن ميلك 
�لأريكة.  د�خ��ل  كبري�  مبلغا  ج��ده  تخزين  ع��ن  فكرة  �أدن���ى 
و�أ�شاف "كنا نفكر يف حرق �لأريكة، بعدما ف�شلنا يف �لعثور 

على متجر للتوفري يرغب يف �شر�ئها".

يبتلع ثعابني حية لعالج الإم�شاك
�دعى رجل، بالغ من �لعمر 51 عاماً، مل يتم حتديد هويته، 
�ل��ذ�ت��ي م��ن ع���اج �شعبي من  �ل��ع��اج  �أن���ه ع��م��ل بن�شيحة 
حماولة  يف  �ملا�شي،  �لأ�شبوع  �ل�شمك  ثعابني  تناول  خال 
جيانغ�شو  م�شت�شفى  �إىل  نقله  مت  لكن  �لإم�����ش��اك.  ل��ع��اج 
�أن  ب��ع��د  �ل��ت��ايل  �ل��ي��وم  يف  �ل�����ش��ني،  ���ش��رق  �ل�شيني،  للطب 
�شديدة يف  و�آلم  و��شحة  بنوبة  �أ�شرته م�شاباً  عليه  عرثت 
�ملعدة. وقال �لدكتور �شون هايغيان، نائب رئي�ش �جلر�حة 
�أعر��ش متزق  �إن �ملري�ش ظهر عليه  �لعامة يف �مل�شت�شفى، 
�ل�شفاق �حلاد، نقًا عن �شحيفة مريور  �لأمعاء و�لتهاب 
�لربيطانية.  و�أ�شار هايغيان �إىل �أن �لثعبان قد مزق �أمعاء 
�لرجل و�أغرقا بطنه بالرب�ز، مما ت�شبب يف �إ�شابة خطرية. 
�لثعابني  مو�قع  �ملقطعية  �لأ�شعة  فحو�شات  ك�شفت  حيث 
حيث تو�جدو� بني �أع�شائه �حليوية حول �جلهاز �له�شمي. 
و�أ�شاف نائب رئي�ش �جلر�حة �لعامة يف �مل�شت�شفى: "�أثناء 
�ملخلوط  �ل���رب�ز  م��اء  م��ن  ك��ب��رية  �جل��ر�ح��ة لحظنا كمية 
ب��ال��دم، ك��ان ه��ن��اك ت���ورم ���ش��دي��د، وج��دن��ا �ث��ن��ني م��ن ثعبان 
�أ�شفل جتويف �لبطن، كما كان  �مل�شتنقعات �شميكة جد�ً يف 
هناك �أي�شاً ثقب يف �لقولون يبلغ طوله حو�يل 2 �شم. وقد 

ت�شبب يف حدوث �لعدوى ودفع ج�شمه �إىل �ل�شدمة". 

طفلة م�شرية تفوز بلقب ملكة جمال يف رو�شيا 
 5 �لعمر  م��ن  و�ل��ب��ال��غ��ة  بيا ح�شن  �مل�����ش��ري��ة   �لطفلة  ف���ازت 
���ش��ن��و�ت، بلقب ملكة ج��م��ال �لأط���ف���ال يف رو���ش��ي��ا. وب��ي��ا هي 
�أي�شا  حتمل  لكونها  �للقب  بهذ�  تفوز  م�شرية  طفلة  �أول 
وفقا  و�لدتها،  طريق  عن  �أخذتها  �لتي  �لرو�شية  �جلن�شية 
ملوقع �شحيفة "�لأهر�م". وقامت �حلكومة �لرو�شية باإقامة 
م�شابقة لختيار ملكة جمال �لأطفال، ومت تر�شيح بيا �شمن 
350 طفلة على م�شتوى �لدولة لتح�شل على �ملركز �لأول 
ه��ذه �جل��ائ��زة.  وقال  �أول طفلة عربية حت�شل على  وتكون 
�لأه����ر�م،  مل��وق��ع  ت�شريحات  يف  ح�شن  ح��م��دي  �لطفلة  و�ل���د 
�هلل بطفلة  ورزق��ه  �شنو�ت  ع��دة  رو�شية منذ  �إن��ه متزوج من 
غاية يف �جلمال وهي "بيا"، وما �أن و�شلت �شن �لر�بعة من 
عمرها ومتكنت من �لكام �إل ومت �ختيارها للعمل يف قطاع 

�لإعانات يف �لتليفزيون �لرو�شي. ناتاليا داير خالل ح�سورها الحتفالية الأ�سبوعية لـ SAG يف �ساتو مارمونت بـ لو�ش اأجنلو�ش، كاليفورنيا. اأ ف ب

منحدرات التزلج اللبنانية 
تعاين ب�شبب الأزمة القت�شادية 
منحدر�ت  ع��ل��ى  م�����ش��م�����ش  ي����وم  يف 
�لتزلج بلبنان �لتي �شهدت ت�شاقط 
�ل��ث��ل��وج ع��ل��ى م���د�ر �أ���ش��اب��ي��ع، يخلو 
�لطريق من حركة �ملرور �ملزدحمة 
�لقت�شادية  �لأزم�����ة  ظ��ل  يف  ع���ادة 
و�كيم  ن��ي��ك��ول  وت���ق���ول  �حل���ال���ي���ة. 
فريحة، مديرة �لت�شويق و�لتطوير 
تز�ل  "ل  للتزلج،  م��ز�ر  منتجع  يف 
�لعمال بطيئة، لكن �لطق�ش ر�ئع 
و�ل��ث��ل��وج �أي�����ش��ا ل��ذ� ن��دع��و �جلميع 
للح�شور". وخف�ش �ملنتجع �أ�شعاره 
30 باملئة جلذب �ملتزجلني. ويوجد 
�أف�����ش��ل منحدر�ت  ب��ع�����ش  م����ز�ر  يف 
�لتزلج �لتي متتد على مدى �لب�شر 
و�شوب  غربا  �ملتو�شط  �لبحر  �إىل 
من  ع��دد�  لكن  �ل�شرق.  �إىل  �شوريا 
�ملنحدر�ت ماز�ل مغلقا منذ ت�شاقط 
كانون  دي�شمرب-  يف  ب��غ��ز�رة  �لثلوج 
�لطلب.  ح��ج��م  م��ع  مت�شيا  �لأول، 
و�ل�شياحة جزء مهم من �لقت�شاد 
�أزمة  �أ���ش��و�  ي�شهد  �ل���ذي  �للبناين 
م��ن��ذ �حل����رب �لأه��ل��ي��ة ب��ني 1975 
�لبنوك  �لأزم����ة  ودف��ع��ت  و1990. 
�ملبالغ  على  ���ش��ارم��ة  ق��ي��ود  لفر�ش 
�لتي ميكن للمودعني �شحبها، مما 
دفع حتى من لديهم �شيولة للتفكر 
مليا قبل �إنفاقها. وقال ب�شام د�يل 
يبدو  �لعام  "هذ�  �ل�شياحي  �ملر�شد 
�أق���ل �زدح��ام��ا. ك��ان��ت �حل��رك��ة على 
�ل��ط��ري��ق �أق���ل ع��ن��د ق��دوم��ن��ا.. هذ� 
�ل�شبب".  ج��م��ي��ع��ا  ون��ع��ل��م  و�����ش���ح 
وقال مر�شد فنلندي ينظم رحات 
�شمال  �شائحي  ثلث  �إن  �ملنطقة  يف 
�أوروبا �لذين حجزو� معه هذ� �لعام 

لغو� حجوز�تهم.

فيلم اأوف�شايد اخلرطوم يفتتح مهرجان ال�شودان لل�شينما امل�شتقلة 
مهرجان  م��ن  �ل�شاد�شة  �ل���دورة  �ل��ث��اث��اء  غ��د�  تنطلق 
بني  فيلما   81 مب�شاركة  �مل�شتقلة  لل�شينما  �ل�����ش��ود�ن 
�ل���رو�ئ���ي و�ل��وث��ائ��ق��ي و�ل��ط��وي��ل و�ل��ق�����ش��ري ت��ع��ر���ش يف 

ت�شعة مر�كز عر�ش.
ولبنان  و�شوريا  م�شر  من  �أف��ام  �ملهرجان  يف  ت�شارك 
وفنلند�  و�ل��رنوي��ج  و�أمل��ان��ي��ا  و�إيطاليا  و�مل��غ��رب  وتون�ش 
و�ل���ربت���غ���ال وت��رك��ي��ا و�إي�������ر�ن وم��ق��دون��ي��ا و�ل���رب�زي���ل 

و�لأرجنتني وجنوب �أفريقيا وكينيا.
تاأ�ش�شت  �لتي  �ملهرجان موؤ�ش�شة فيلم فاكتوري  وتنظم 
عام  ب�شكل  �لب�شرية  �لثقافة  تعزيز  بهدف   2010 يف 

و�إعادة توطني �ل�شينما يف �ل�شود�ن ب�شكل خا�ش.
وقال موؤ�ش�ش ورئي�ش �ملهرجان طال عفيفي يف موؤمتر 
�شحفي �أم�ش �ل�شبت "�لن�شخة �ل�شاد�شة من مهرجان 
�شود�ن  بب�شاير  حتتفي  �مل�شتقلة  لل�شينما  �ل�����ش��ود�ن 

جديد، وعودة �لندى على زهرة �ل�شينما �ل�شود�نية".
�لأرو�ح  لكل  �متنانا  مقدمة  �لن�شخة  "هذه  و�أ���ش��اف 
�ل�شود�نيات  �أجنم هادية على طريق  �إىل  �لتي حتولت 
و�ل�شود�نيني.. لكل �لفنانني �ل�شود�نيني �لذين و�جهو� 
يف  للحياة  وتوثيقهم  لفنهم  ممار�شتهم  �أثناء  �ل�شعاب 

�أ�شعب و�أحلك حلظات تاريخنا �ملعا�شر".
�أل��غ��ى دورة   2014 ت��اأ���ش�����ش يف  �ل����ذي  �مل��ه��رج��ان  وك����ان 
يف  و�لأم��ن��ي��ة  �ل�شيا�شية  �لأو���ش��اع  ب�شبب  �ملا�شي  �ل��ع��ام 

�ل�شود�ن.
كانون  يناير   27 حتى  �ملمتد  �ملهرجان  برنامج  ي�شمل 
�لثاين عدة ور�ش عمل منها )تن�شيق �لأزياء يف �لأفام( 
�لتي تقدمها هديل عثمان و)خلق بيئة مونتاج مثالية( 

للمونتري �أحمد بحار.
عبد  قا�شم  للعر�قي  حما�شرة  �ل��ربن��ام��ج  ي�شمل  كما 
بعنو�ن )�ل�شرد �لق�ش�شي يف �لفيلم �لوثائقي( و�أخرى 
�لوثائقيات  )�إنتاج  بعنو�ن  بريفيه  ريكاردو  لاإيطايل 

�لنرثوبولوجية(.
ويتز�من موعد �نطاق �ملهرجان كل عام يف 21 يناير- 
�ل�شود�ين  �ل�شينمائي  وف���اة  ذك���رى  م��ع  �ل��ث��اين  ك��ان��ون 

ح�شني �شريف )2005-1934(.
�مل��ه��رج��ان يف �لف��ت��ت��اح فيلم  ي��ع��ر���ش  �ل���ع���ام  ويف ه���ذ� 
)�أوف�شايد �خلرطوم( للمخرجة مروة زين �لذي �شارك 
�مل��ه��رج��ان��ات �لعربية و�ل��غ��رب��ي��ة خال  �ل��ع��دي��د م��ن  يف 

2019 ومل يعر�ش بعد يف �ل�شود�ن.

حمامي زوج نان�شي عجرم ينفي التفاو�س مع عائلة القتيل 
نفى حمامي �لدفاع عن فادي �لها�شم، زوج �لفنانة �للبنانية نان�شي عجرم، دخول موكله 
يف �أي مفاو�شات مع عائلة �لقتيل حممد مو�شى، �لذي لقي م�شرعه يف منزل �لها�شم. 
وقال �ملحامي غابي جرمانو�ش يف ت�شريحات نقتلها �لوكالة �لوطنية �للبنانية لاإعام 
�إنه "يف �نتظار قر�ر قا�شي �لتحقيق �لأول نقول من�شور �لذي �شي�شتكمل �لتحقيقات 

مع �ل�شهود ودر��شة �لأدلة، و�شتكون للق�شاء �لكلمة �لف�شل يف هذه �لق�شية".
�ملا�شيني باحلديث عن مطالبة  �لتو��شل �لجتماعي خال �ليومني  و�شجت مو�قع 
مقربني من عائلة مو�شى مببلغ ن�شف مليون دولر �أمريكي من عائلة نان�شي عجرم 
على خلفية مقتل �بنهم. وياأتي هذ� �لتطور بعد �شاعات من رفع نان�شي عجرم وزوجها 
خلفية  على  بالقتل  عائلتها  ه��دد  قد  ك��ان  �أملانيا  يف  مقيم  �شوري  �شخ�ش  �شد  ق�شية 
�إجر�ء  �ت��خ��اذ  مت  �أن��ه  جرمانو�ش  و�أو���ش��ح  منزلها.  يف  مو�شى  حممد  �ل�����ش��وري  مقتل 
�إثر  �أملانيا، وذلك  �إنه �شحفي �شوري ويعي�ش يف  قانوين �شد و�شيم زكور، �لذي يقول 
تهديده بقتل عجرم �أو زوجها �أو �إحدى بناتها. وجاء يف �ل�شكوى: "�أن �ملوكلني نان�شي 
وفادي يتعر�شان للتهديد �ل�شريح و�ملبا�شر بالقتل وحلملة منظمة تطال �شخ�شهما 

وعائلتهما بعد �حلادثة �ملوؤملة �لتي ح�شلت يف منزلهما".


