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�إ�صافية مل�صابني  �صفاء  حاالت   5
بفريو�س كورونا �مل�صتجد يف �لدولة

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع �شفاء 5 حاالت جديدة 
وتعافيها   COVID-19 امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  مل�شابني 
التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة 

منذ دخولها امل�شت�شفى.
واأو�شحت الوزارة يف بيان لها اأن احلاالت التي متاثلت لل�شفاء 
دولة  من  اأ�شخا�س  ثالثة  و�شملت  خمتلفة  جلن�شيات  تعود 
يكون  وبذلك  وامل��غ��رب  و�شخ�شا من كل من م�شر  االإم���ارات 
عدد احلاالت التي متاثلت لل�شفاء يف الدولة 17 حالة.               
)التفا�شيل �س2(

�الإمار�ت تدين �لهجوم �الإرهابي على �لق�صر �لرئا�صي يف كابول
•• اأبوظبي-وام:

اأدان�����ت دول����ة االإم������ارات ال��ه��ج��وم االإره���اب���ي ال����ذي ا�شتهدف 
تاأدية  اأث��ن��اء  كابول  االأفغانية  العا�شمة  يف  الرئا�شي  الق�شر 
فخامة الدكتور حممد اأ�شرف غني الرئي�س االأفغاين الق�شم 

الد�شتوري.
واأك��دت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل - يف بيان لها - اأن 
االأعمال  لهذه  ال�شديد  ا�شتنكارها  عن  تعرب  االإم���ارات  دول��ة 
واالإرهاب  العنف  اأ�شكال  جلميع  الدائم  ورف�شها  االإجرامية، 
الذي ي�شتهدف زعزعة االأمن واال�شتقرار ويتنافى مع القيم 

واملبادئ الدينية واالإن�شانية.
اأفغان�شتان،  اأن ي�شود اال�شتقرار  اأملها يف  ال��وزارة عن  وعربت 
�شعبه  واآم���ال  طموحات  يحقق  مب��ا  رب��وع��ه  ال�شالم  يعم  واأن 

ال�شديق.
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رئي�س �لدولة يتلقى ر�صالة خطية من �لرئي�س 
�مل�صري تتعلق بالعالقات �لثنائية بني �لبلدين

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل ر�شالة خطية من فخامة عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر 

العربية ال�شقيقة تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين.
وزير اخلارجية  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  الر�شالة  ت�شلم 
والتعاون الدويل لدى ا�شتقباله يف ديوان عام ال��وزارة باأبوظبي معايل 

�شامح �شكري وزير اخلارجية امل�شري.
بني  تربط  التي  امل�شرتكة  الثنائية  العالقات  بحث  اللقاء  خالل  جرى 
البلدين ال�شقيقني اإ�شافة اإىل اآخر م�شتجدات االأو�شاع على ال�شعيدين 

االإقليمي والدويل والتطورات الراهنة يف املنطقة. )التفا�شيل �س3(

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

مريكل تبحث مع حفرت �مللف �لليبي يف برلني 
•• برلني-وكاالت

اأم�س  ا�شتقبلت،  مريكل،  اأنغيال  امل�شت�شارة  اإن  االأملانية،  احلكومة  قالت 
الإجراء  حفرت،  خليفة  امل�شري  الليبي،  الوطني  اجلي�س  قائد  الثالثاء، 

حمادثات حول الو�شع يف ليبيا.
وقال املتحدث با�شم احلكومة االأملانية يف بيان مكتوب: اأكدت امل�شت�شارة 
على اأنه ما من حل ع�شكري لهذا ال�شراع واأن وقف اإطالق النار واإحراز 
نقلت  م��ا  وف���ق  ال�����ش��ب��ب،  ل��ه��ذا  ���ش��روري��ان  ال�شيا�شية  العملية  يف  ت��ق��دم 

رويرتز.
وكبار  م��اك��رون،  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�شي،  الرئي�س  ا�شتقبل  االث��ن��ني،  وي��وم 
امل�شوؤولني الفرن�شيني، قائد اجلي�س الوطني الليبي، يف العا�شمة باري�س.  
وقد اأ�شاد الرئي�س الفرن�شي بالدور املحوري الذي يلعبه اجلي�س الليبي 
لتلك اجلهود  ال��ت��ام  دع��م��ه  م��وؤك��دا  االإره����اب،  دع��م عمليات مكافحة  يف 

املبذولة لتحقيق اال�شتقرار يف كامل املنطقة.

�ل�صعودية تندد ب�صلوك �إير�ن 
�ملقّو�س جلهود مكافحة كورونا 

•• عوا�صم-وكاالت:

اإدخال  لت�شهيلها  امل�شوؤول  اإي��ران غري  �شلوك  الثالثاء،  ال�شعودي،  ال��وزراء  اأدان جمل�س 
مواطنني �شعوديني اإىل اأرا�شيها، دون و�شع ختم على جوازاتهم، معتربا اأن هذا االإجراء 
ي�شكل خطرا �شحيا يهدد ال�شالمة، ويقو�س اجلهود الدولية ملكافحة فريو�س كورونا.

وا�شتعر�س جمل�س الوزراء اجلهود الوقائية املبذولة من قبل االأجهزة احلكومية كافة، 
والتدابري االحرتازية التي اتخذتها ملتابعة م�شتجدات الو�شع ال�شحي لفريو�س كورونا 
اجلديد، و�شمان حماية �شحة املواطنني واملقيمني، واحلد من انت�شار الفريو�س، معربا 
عن ارتياحه للنتائج االإيجابية لتلك اجلهود، ومنها الك�شف ال�شحي على اأكرث من ن�شف 
 2032 على  املنزيل  العزل  وتطبيق  اململكة،  اإىل  الدخول  منافذ  عرب  م�شافر  مليون 
املتقدمة  واإج��راء الفحو�شات املخربية  468 �شخ�شا،  �شخ�شا، واحلجر ال�شحي على 
بالفريو�س،  اإيجابية  20 عينة  ر�شد  اأن��ه مت  اإىل  املجل�س  واأ�شار  ح��االت م�شتبهة.  على 
تخ�شع حاليا للرعاية الطبية يف امل�شت�شفيات املخ�ش�شة واملجهزة للتعامل مع هذا النوع 
من االأمرا�س، م�شيدا مبا يبذله جميع املعنيني من اأجل احلفاظ على ال�شحة العامة.

دبي - �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة - هاتف:0506448500

اأجرى ات�ساال هاتفيا مع حمدوك لالطمئنان على �سحته و�سالمته 
حممد بن ز�يد يوؤكد رف�س �الإمار�ت 
�أي م�صا�س باأمن �ل�صود�ن و��صتقر�ره 

•• اأبوظبي- وام:

اأجرى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
ال�شودان  جمهورية  وزراء  رئي�س  حمدوك  عبداهلل  الدكتور  مبعايل  هاتفًيا  ات�شاال  اأم�س  امل�شلحة 
ال�شقيقة اطماأن خالله على �شحة معاليه و�شالمته بعد حماولة االغتيال االآثمة التي تعر�س لها.

واأكد �شموه - خالل االت�شال - رف�س دولة االإمارات اأي م�شا�س باأمن ال�شودان وا�شتقراره ووقوفها 
اإىل جانبه خالل املرحلة املهمة والتاريخية التي مير بها ودعم االإمارات طموحات ال�شعب ال�شوداين 

ال�شقيق اإىل التنمية والتقدم وال�شالم.
من جانبه �شكر معايل الدكتور عبداهلل حمدوك ..�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
وثمن مواقف دولة االإمارات الداعمة لل�شودان و�شعبه ..موؤكدا عمق العالقات االإماراتية - ال�شودانية 

والو�شائج االأخوية التي تربط بني البلدين و �شعبيهما ال�شقيقني.

�لرئي�س �ل�صيني يعلن �ل�صيطرة 
ووهان هوبي  يف  كورونا  على 

•• بكني-وام:

جني  �شي  ال�شيني  الرئي�س  اأعلن 
ب�شورة  ال�����ش��ي��ط��رة  ام�������س  ب��ي��ن��ج 
فريو�س  ان��ت�����ش��ار  ع��ل��ى  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ه���وب���ي  م����ق����اط����ع����ة  يف  ك�������ورون�������ا 
بوؤرة  ووه����ان،  مدينة  وعا�شمتها 

انت�شار الفريو�س.
ونقلت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة 
ال�شيني  ال��رئ��ي�����س  ع���ن  ���ش��ي��ن��خ��وا 
قوله، خالل تفقد اأعمال مكافحة 
جناح  حتقيق  مت  املدينة  يف  الوباء 

اأويل يف ال�شيطرة على االأو�شاع. 

جديدة  �إتاو�ت  يفر�س  �حلوثي 
على جتار �صنعاء لدعم �مليلي�صيات

•• اليمن-وكاالت

احلوثي  ميلي�شيا  اإن  م�شادر  قالت 
التجار  ���ش��د  حمالتها  م��ن  ���ش��ع��دت 
املناطق  وب��ق��ي��ة  �شنعاء  يف  وال��ب��اع��ة 
اخلا�شعة ل�شيطرتها الإجبارهم على 
دف��ع اإت���اوات ج��دي��دة دع��م��اً مل��ا ي�شمى 
باملجهود احلربي للملي�شيات، وذلك 

وفق ما ن�شر موقع �شبتمربنت.
امليلي�شيا  اإن  التجار  م��ن  ع��دد  وق��ال 
متار�س بحقهم اأب�شع �شور االنتهاك 
قانونية  غ��ري  مبالغ  بفر�س  وت��ق��وم 

عليهم واعتقلت الع�شرات منهم.
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اأخبـار الإمـارات
�لدولة يف  �مل�صتجد  كورونا  بفريو�س  مل�صابني  �إ�صافية  �صفاء  حاالت   5

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع �شفاء 5 حاالت جديدة مل�شابني 
من  ال��ت��ام  وتعافيها   COVID-19 امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
دخولها  منذ  الالزمة  ال�شحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س 

امل�شت�شفى.
لل�شفاء  ال��ت��ي متاثلت  احل���االت  اأن  لها  ب��ي��ان  ال����وزارة يف  واأو���ش��ح��ت 
اأ�شخا�س من دولة االإمارات  تعود جلن�شيات خمتلفة و�شملت ثالثة 
و�شخ�شا من كل من م�شر واملغرب وبذلك يكون عدد احلاالت التي 

متاثلت لل�شفاء يف الدولة 17 حالة.

االإم���ارات مع  اأن تعامل دول��ة  ال�شحة ووقاية املجتمع  واأك��دت وزارة 
الدولة  يف  ال�شحي  النظام  ق��وة  يعك�س  �شفائها  حتى  احل���االت  ه��ذه 
وذلك بف�شل الدعم الذي توليه قيادة الدولة الر�شيدة لهذا القطاع 
�شواء  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  م�����ش��ت��وي��ات  اأرق����ى  ت��وف��ري  ع��ل��ى  واحل���ر����س 
للمواطنني اأو املقيمني اأو زوار الدولة.. م�شرية اإىل اأن التعامل مع 
املعايري  اأعلى  وف��ق  يتم  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  امل�شابة  احل��االت 
والرعاية  املالحظة  حتت  و�شعهم  يتم  حيث  بها  املعمول  ال�شحية 
للم�شابني  العاملية  ال�شحة  منظمة  ومعايري  تتوافق  التي  الطبية 
تعافيهم  حتى  كثب  عن  حالتهم  ومتابعة  الفريو�س  ه��ذا  باأعرا�س 

التام من املر�س.

9  ماليني و209 �الف درهم م�صاريع �لرحمة لالأعمال �خلريية بر�أ�س �خليمة خالل 2019 
•• راأ�س اخليمة-وام:

بلغ اإجمايل امل�شاعدات التي قدمتها جمعية الرحمة لالأعمال اخلريية يف 
راأ�س اخليمة خالل عام الت�شامح 2019 .. ت�شعة ماليني و209 اآالف 

درهم.
وقال عبد اهلل �شعيد الطنيجي االأمني العام جلمعية الرحمة لالأعمال 
اخلريية اإن اجلمعية نفذت برنامج خارج الدولة مثل احتياجات املدار�س 
الهالل  هيئة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  االآب���ار  وحفر  وامل�شاجد  االأي��ت��ام  ودور 

االأحمر االإماراتي و�شفارات وقن�شليات الدولة.
واأ�شاف اإن ب�شمات اأبناء دولة االإم��ارات اخلريية ال تنتهي حيث اجنزت 

اجل����معية من خ������الل برن�����ام������ج بناء امل�شاجد خالل العام املا�شي 256 
اجلمعية  ان  اىل  باالإ�شافة  وخارجها  الدولة  داخل  اإن�شاوؤها  مت  م�شجدا 
وتركيب  دره��م  األ��ف  و136  مليون  مببلغ  بئ��را   273 ح������فر  اجن�����زت 
دارا لالأيتام و14 ف�شال درا�شياً �شمن مبادرة    18 وبناء  م�شخة   278
و��شك�����نا  نظ����امية  درا�ش����ية  ف�����شواًل  ت�������شم  جم�����معات  و6  علمني  
و5  طبية  عيادة  الإن�شاء  باالإ�شافة  جممع  كل  يف  وم�ش����جدا  لل�����طالب 

حمامات عامة.
واأكد الطنيجي اأن دعم اأ�شحاب االأيادي البي�شاء من اأبناء دولة االإمارات 
�شجعنا على موا�شلة جهود اجلمعية ودورها يف تنفيذ امل�شاريع االإن�شانية 

والتنموية داخل الدولة وخارجها.

ر�صالة حممد بن ز�يد للعائدين من �ل�صني.. كلمات خالدة يف �صجل �الإن�صانية
•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ر�شالة  حملت 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة اإىل �شيوف االإمارات املقيمني 
يف مدينتها االإن�شانية يف طياتها معاين نبيلة واأ�شيلة كانت مبثابة الدعم 
النف�شي واملعنوي واأدخلت البهجة وال�شرور على قلوب االأ�شقاء واالأ�شدقاء 
باإجالئهم من مقاطعة هوبان  ال�شبل وقامت االإم��ارات  الذين �شاقت بهم 
ال�شينية بوؤرة تف�شي فريو�س كورونا امل�شتجد  كوفيد19-  وذلك بناء على 

طلب حكوماتهم ونقلهم اإىل  املدينة االإن�شانية  يف اأبوظبي.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  ال�شخ�شية  الرتحيب  ر�شالة  وت�شمنت 
اآل نهيان ب�شيوف االإم��ارات كلمات خالدة ي�شجلها التاريخ مبداد  بن زايد 
من نور يف �شجل االإن�شانية كونها فتحت اأبواب االأمل والطماأنينة يف قلوب 
ل��ت��اأت��ي تتويجا مل�شرية  ال��ط��ارئ��ة  خاجلها اخل���وف وال��ق��ل��ق ج���راء ظ��روف��ه��م 

االإمارات االإن�شانية.
ال��دول ال�شقيقة  ويف �شطور الر�شالة كانت م�شاعر االأب��وة حتنو على رعايا 
واإح�شا�س  كامل  اإدراك  من  حتمله  مبا  ال�شني  من  العائدين  وال�شديقة 
الذين  املوقف  �شعوبة  ويخفف من  االإن�شاين  امل�شري  بوحدة  يوؤمن  �شادق 
تعر�شوا له نتيجة مغادرتهم مكان اإقامتهم ب�شبب اأزمة طارئة لت�شل معاين 

الر�شالة النبيلة اإىل قلب وعقل املقيمني يف املدينة االإن�شانية وخارجها.
�شيوف  قلوب  يف  وال�شكينة  الطماأنينة  التاريخية  الر�شالة  ه��ذه  وبعثت 
لتج�شد  ين�شب  ال�شخي ال  ملهم عطاوؤه  قائد  �شادرة عن  كونها  االإم���ارات 

ال�شعوب  ودع��م  م�شاعدة  الرا�شخة يف  االإم��ارات  ومبادئ  قيم  الر�شالة  هذه 
يف  املتاأ�شل  واال�شتقبال  ال�شيافة  كرم  وترتجم  وامل�شتغيث  امللهوف  وجندة 

وطن وعنوان االإن�شانية.
وج�شدت كلمات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ر�شالة اأمل 
وتفاوؤل جديدة ودعم نف�شي كبري ل�شيوف االإمارات واأ�شهمت يف التخفيف 
االإمارات  نهج  ال�شامية  الر�شالة  هذه  لتوؤكد  الطارئة  ظروفهم  وط��اأة  من 
زايد  اأر���س  وعلى  ال��ظ��روف.  اأ�شعب  يف  ال�شعوب  مع  وت�شامنها  االإن�شاين 
روعته  واآم��ن��ت  االإن�����ش��ان  كرمت  التي  االإن�شانية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  كانت  اخل��ري 
وج�شدت اأ�شمى قيم الت�شامن واالأخوة االإن�شانية التي انطلقت من االإمارات 
اإىل العامل من خالل دعم اجلهود االإن�شانية العاملية لتوؤكد مواقف االإمارات 

وقيادتها الر�شيدة دائما اإنها ركيزة العمل االإن�شاين وموطن االإن�شانية.
مدينة  يف  املقيمني  وقلوب  نفو�س  يف  خالدا  اإن�شانيا  اأث��راً  الر�شالة  وتركت 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ونهج  قيم  وج�شدت  وذوي��ه��م  االإن�شانية  االإم����ارات 
واملحبة مع  ال�شالم  بناء ج�شور  ث��راه  يف  اهلل  نهيان  طيب  اآل  �شلطان  بن 
املجتمعات وال�شعوب يف وطن تتجلى فيه معاين االعتدال والت�شامح واإعالء 

قيمة االإن�شان و�شون كرامته.
وفيما يلي ن�س اإحدى الر�شائل: ابني ابنتي: اأحمد، ندرك �شعوبة مغادرة 
اإىل  اأزمة غري متوقعة  اآمنة، خا�شة واأنك تغادر ب�شبب  مكان كان لك داراً 
اأر�س جديدة قد ال تعرف فيها اأحداً ولهذا اأحببنا اأن نرحب بك �شخ�شيا يف 
االمارات.. نريدك اأن تطمئن باأنك بني اأهلك واأ�شدقائك واأنك �شيف عزيز 
مكرم و�شنوفر لك الرعاية ال�شحية الكاملة وكل ما يلزمك ملتابعة الرحلة 

اإىل وطنك متى كان ذلك اآمنا لك.
حللت اأهال ونزلت �شهال  .. حممد بن زايد اآل نهيان.

مت  الذين  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول  رعايا  من  ع��دد  عرب  جانبهم  فمن 
اإجالوؤهم من ال�شني اإىل مدينة االإمارات االإن�شانية عن �شكرهم وامتنانهم 
لدولة االإمارات و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان .. وا�شفني 
�شموه ب�شاحب القلب الكبري نظرا ملا مل�شوه من كرم ال�شيافة وح�شن املعاملة 

ورعاية �شحية كاملة منذ مغادرتهم لل�شني وا�شتقبالهم يف االإمارات.
وقالوا اإن ر�شالة �شموه حملت الكثري من احلب واخلوف علينا وبعثت فينا 
بتقدمي  �شخ�شيا  �شموه  اهتمام  تعك�س  اأنها  اإىل  اإ�شافة  جديد  من  االأم��ل 

الدعم النف�شي لرعايا الدول ال�شقيقة وال�شديقة �شيوف االإمارات.
وعربت اإحدى املقيمات يف مدينة االإمارات االإن�شانية عن �شكرها وامتنانها 
اإىل دولة االإمارات و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
االإن�شانية  املبادرة  هذه  على  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
العظيمة .. م�شيفة اأن ا�شتقبال �شعب االإمارات كان فوق اخليال والو�شف 

من خالل الود والرتحاب والكلمات الطيبة التي لن نن�شاها مدى الدهر.
اأح���د املقيمني يف  امل��دي��ن��ة االإن�����ش��ان��ي��ة  ر���ش��ال��ة �شكر وعرفان  وب����دوره وج��ه 
لقيها  التي  ال�شيافة  وك��رم  اال�شتقبال  حفاوة  على  و�شعبا  قيادة  لالإمارات 
يف  وا�شتقبالهم  لل�شني  مغادرتهم  منذ  وال�شديقة  ال�شقيقة  الدول  ورعايا 

االإمارات.
وقال اإن قيادة و�شعب االإمارات غمرونا بحب وعطف وود لن نن�شاه وكلمات 
ال�شكر لن تفي االإمارات حقها.. م�شيفا   دامت االإمارات دولة عربية كرمية 

�شقيقة وطنا لالإن�شانية .
من جانبه قال اأحد الرعايا املقيمني يف مدينة االإمارات االإن�شانية اإن ر�شالة 
اآل نهيان  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  ال�شخ�شية من �شاحب  الرتحيب 
يف  الطماأنينة  وزرع��ت  الوجع  وهونت  اخلاطر  ج��ربت  با�شمه  �شخ�س  لكل 
قلوبنا جميعا.. م�شيفا  كل ال�شكر واالمتنان لقيادة و�شعب االإمارات على 

هذه املبادرة االإن�شانية الكرمية .
اإن  االإن�شانية  االإم���ارات  مدينة  يف  املقيمات  الرعايا  اإح��دى  قالت  وب��دوره��ا 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  ال�شخ�شية  الرتحيب  ر�شالة 
اأب حم��ب يرحب  اب��ن��ي.. ابنتي   ر�شالة ملهمة م��ن  ب���   ب��داأه��ا �شموه  وال��ت��ي 
بابنه وابنته بكل ود وتوا�شع ويطمئن قلوبهم.. م�شيفة  �شكرا لالإمارات 

وقيادتها اال�شتثنائية .
املدينة  جتهيز  يف  راع���ت  امل�شرتكة  الوطنية  اجل��ه��ود  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
م��ن جتهيزها  االإم������ارات  ل�شيوف  ك��اف��ة  ال��راح��ة  �شبل  ت��وف��ري  االن�����ش��ان��ي��ة 
الدول  لرعايا  الالزمة  الطبية  الفحو�س  الإج��راء  ال�شرورية  بامل�شتلزمات 
الذين مت اإجالوؤهم للتاأكد من �شالمتهم حيث �شتوفر لهم منظومة رعاية 
�شحية متكاملة ومبا يتوافق مع معايري منظمة ال�شحة العاملية اإىل حني 

التاأكد التام من �شالمتهم.
وتاأتي هذه املبادرة جت�شيداً حلر�س دولة االإمارات الدائم على دعم وم�شاندة 
الدول ال�شقيقة وال�شديقة وتاأكيداً لنهج العمل االإن�شاين الرا�شخ الذي يعد 
قيادتها  اأك��دت  لطاملا  التي  االإم��ارات��ي��ة  ال�شيا�شة  ركائز  من  اأ�شا�شية  ركيزة 

�شرورة مد يد العون وامل�شاعدة لل�شعوب كافة التي متر بظروف �شعبة.

�نطالق �لتمرين �لع�صكري �مل�صرتك Native Fury 20 بني �لقو�ت �الإمار�تية و�الأمريكية

   Iron Defender  20
مب�������ش���ارك���ة ع�����دد م����ن ال����وح����دات 
من  وح��دات  جانب  اإىل  البحرية 
امل��ن�����ش��اآت احليوية  ج��ه��از ح��م��اي��ة 

التعاون  يج�شد  كما  واال�شتقرار 
امل�شلحة  ال���ق���وات  ب���ني  امل�����ش��رتك 
االأمريكية  وال��ق��وات  االإم��ارات��ي��ة 
اال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  وع��م��ق 

تخطيط و اإدارة عمليات مكافحة 
االألغام.

وبداأت املرحلة االأوىل من التمرين 
البحري مبناق�شة الربامج املعدة 

حتقيق  اإىل  و�����ش����واًل  امل�����ش��رتك��ة 
مواجهة  يف  امل��ن�����ش��ودة  االأه������داف 
التي  واالأزم���������������ات  ال����ت����ح����دي����ات 
االأمن  وحتقيق  املنطقة  ت�شهدها 

الطريان  ق���ي���ادة  و  وال�������ش���واح���ل 
ال�شفادع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل�����ش��رتك 
اأعمال  يف  املتخ�ش�شة  الب�شرية 
اإزال�������ة امل���ت���ف���ج���رات حت���ت امل�����اء و 

بني البلدين ال�شديقني.
 20 ويف اإطار التمرين امل�شرتك  
انطلق     Native Fury
امل�شرتك   ال����ب����ح����ري  ال���ت���م���ري���ن 

•• اأبوظبي-وام:

ان���ط���ل���ق���ت ع���ل���ى اأر���������س ال����دول����ة 
الع�شكري  ال��ت��م��ري��ن  ف��ع��ال��ي��ات 
 Native  20 امل�������������ش������رتك  
االإماراتية  القوات  بني     Fury
ون��ظ��ريت��ه��ا االأم���ري���ك���ي���ة وال����ذي 
يهدف لتبادل اخلربات الع�شكرية 
ورفع الكفاءة واجلاهزية القتالية 
امل�شرتك  العمل  قابلية  وتطوير 
للطرفني وذلك تعزيزاً للعالقات 
اال�شرتاتيجية بني دولة االإمارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة وال�����والي�����ات 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة وف����ق روؤي����ة 

قيادة البلدين ال�شديقني.
�شمن  ال����ت����م����ري����ن  ه�������ذا  ي�����اأت�����ي 
امل�شلحة  ال��ق��وات  وب��رام��ج  خطط 
القوات  م��ع  امل�شرتكة  التدريبية 
االأمريكية لتبادل وتعزيز التعاون 
العمليات  جم����ال  يف  ال��ع�����ش��ك��ري 

م�شبقا وا�شتملت على العديد من 
يف  ومتارين  النظرية  املحا�شرات 
العملي  التمرين  بدء  قبل  امليناء 
على  للتدريب  وذل���ك  ال��ب��ح��ر،  يف 
التعاون  تنظيم  اإج����راءات  تنفيذ 
للقيام  ال��ب��ح��ري��ة  ال���وح���دات  ب��ني 
ب��اأع��م��ال ق��ت��ال م�����ش��رتك��ة بهدف 
ال���دف���اع و���ش��د ال��ت��ه��دي��دات غري 
وحدات  مع  باال�شرتاك  النمطية 
م��ن ال��ط��ريان امل�����ش��رتك، بجانب 
احلية  بالذخرية  الرماية  تنفيذ 
على اأه��داف �شطحية و اعرتا�س 
عملية  وتنفيذ  امل�شبوهة  ال�شفن 

اقتحامها.
ياأتي هذا التمرين يف اإطار حر�س 
االرتقاء  ع��ل��ى  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات 
اأثناء  ال��وح��دات  اأط��ق��م  مب�شتوى 
ك�شب  و  القتالية،  مهامها  تنفيذ 
و ت����ب����ادل اخل�������ربات م����ع ال�����دول 

ال�شديقة.

�لهالل �الأحمر ينفذ مبادر�ت �إن�صانية لدعم �الأيتام و�لعمال يف �ل�صارقة 
•• ال�صارقة-وام:

نفذ مركز الهالل االأحمر االإماراتي يف ال�شارقة عددا من املبادرات االإن�شانية ا�شتفاد منها املئات من العمال واالأيتام 
التي  لن�شعدهم   مبادرة   بتنفيذ  املركز  وقام  واأ�شرهم وذلك �شمن خطط املركز الت�شغيلية خالل العام 2020.  

ت�شمنت توزيع املالب�س ال�شتوية واالأغطية والوجبات الغذائية على العمال يف بلدية ال�شارقة.
و يف االإطار ذاته نفيذ املركز مبادرة  هدية ال�شتاء  املخ�ش�شة لالأيتام وهي عبارة عن تقدمي مالب�س �شتوية لعدد 
من االأيتام الذين يكفلهم املركز ويرعى �شوؤونهم �شمن م�شروع كفالة االأيتام يف الهالل االأحمر االإماراتي.  و قال 
توا�شلت   2020 العام  بداية  انه مع  ال�شارقة  االإم��ارات��ي يف  االأحمر  الهالل  املهريي مدير مركز  عبد اهلل غامن 
جهود املركز من خالل تنفيذ عدد من املبادرات التي ت�شتهدف الفئات ذات الدخل املحدود واالأيتام واأ�شحاب الهمم 
�شيوا�شل  املركز  اأن  اإىل  م�شريا  احلياتية..  متطلباتهم  وتوفري  احتياجاتهم  تلبية  على  حر�شاً  وذل��ك  ونحوهم 

مبادراته يف هذا ال�شدد تعزيزا لر�شالته االإن�شانية على �شاحته املحلية. 
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اأخبـار الإمـارات
ت�سمل خمالطني حلاالت اأعلن عنها م�سبقًا وحاالت لقادمني من خارج الدولة

 وز�رة �ل�صحة : �لتطبيق �لفعال لالإجر�ء�ت �الحرت�زية يك�صف 15 حالة �إ�صابة بفريو�س كوفيد - 19 كانو� جميعا يف �حلجر �ل�صحي
•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع ام�س اأن التطبيق الفعال لالإجراءات 
االحرتازية ك�شف عن 15 حالة اإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد املعروف 
با�شم  COVID-19  وكانوا جميعهم �شمن احلاالت امل�شتبه بها يف 
التطبيق  نتيجة  االإ���ش��اب��ات  اكت�شاف  ياأتي  ال��دول��ة.  يف  ال�شحي  احلجر 
املبكر والفعال لالإجراءات الوقائية واالحرتازية من فح�س طبي وحجر 
�شحي ملخالطني حلاالت اأعلن عنها م�شبقاً، وحاالت لقادمني من خارج 
الدولة، وكانوا جميعهم �شمن احلاالت امل�شتبه بها يف احلجر ال�شحي، 

وبذلك يبلغ عدد احلاالت املعلن عنها 74 حالة، تعافى منها 12 حالة.
اأ�شخا�س  وتعود االإ�شابات اجلديدة اإىل جن�شيات خمتلفة �شملت ثالثة 
من اجلن�شية االإيطالية، و�شخ�شني من كل من االإمارات، و�شرييالنكا، 
وبريطانيا والهند و�شخ�س من كل من اأملانيا، وجنوب اأفريقيا، وتنزانيا 
واإيران. واأو�شحت الوزارة اأن جميع احلاالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية 

ال�شحية الالزمة.
امل�شتمر مع اجلهات  التعاون  ال�شحة ووقاية املجتمع على  واأكدت وزارة 
املجتمع  الطبية حلماية  املعايري  اأعلى  وتطبيق  الدولة،  كافة يف  املعنية 
اإج��راءات الك�شف احل��راري والفحو�شات  اإج��راءات احرتازية منها  بعدة 

املجتمع  اأف���راد  به عن  ي�شتبه  اأو من  امل�شابني  وع��زل  ال��دول��ة،  يف منافذ 
املعتمدة  املعايري  اأعلى  ال��ذي مت جتهيزها وفق  ال�شحي  العزل  يف غرف 
ح�شب اإجراءات منظمة ال�شحة العاملية، وتتوفر بها جميع اال�شرتاطات 
والتعقيم  التطهري  مبادئ  جميع  اتباع  فيها  ويتم  والوقائية  ال�شحية 
امل�شتمر ملكافحة العدوى كما ي�شرف على من�شاآت احلجر وغرف احلجر 
ال�شحي طاقم وطبي موؤهل ومدرب للتعامل مع االأمرا�س املعدية يعمل 
و�شمان  طبية  م�شاعفات  اأي  م��ن  احل���االت  ملتابعة  ال�شاعة  م���دار  على 

ا�شتقرارها حتى تتماثل لل�شفاء التام.
االإج����راءات  ب��ات��ب��اع  اجل��م��ه��ور  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  ون�شحت 

والتدابري ال�شحية الوقائية واالطالع على الن�شرات التوعوية املتوفرة 
على موقعها االإلكرتوين واملواقع الر�شمية للجهات ال�شحية بالدولة.

واأو�شت الوزارة والهيئات ال�شحية املحلية اأفراد املجتمع باتباع ال�شلوك 
ال�شحي الذي ي�شاعد يف حماية االأفراد من العدوى باالأمرا�س املعدية 
كاالهتمام بنظافة االأيدي وغ�شلها جيدا باملاء وال�شابون، وتغطية االأنف 

والفم عند ال�شعال اأو العط�س ملنع انت�شار اجلراثيم والفريو�شات.
تنف�شية  اأع��را���س  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  االأ���ش��خ��ا���س  ال����وزارة  ن�شحت  كما 
باجلمهور  واأهابت  واملجال�س..  املزدحمة  االأماكن  يف  االختالط  بتجنب 

تق�شي املعلومات من امل�شادر الر�شمية وجتنب ن�شر ال�شائعات.

رئي�س �لدولة يتلقى ر�صالة خطية من �لرئي�س �مل�صري تتعلق بالعالقات �لثنائية بني �لبلدين

 م�صاندة  تنجز �أول �صاطئ خا�س لل�صيد�ت يف منطقة �لظفرة

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه  تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
م�شر  جمهورية  رئي�س  ال�شي�شي  عبدالفتاح  فخامة  من  خطية  ر�شالة  اهلل 

العربية ال�شقيقة تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين.
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ال��ر���ش��ال��ة  ت�شلم 
والتعاون الدويل لدى ا�شتقباله يف ديوان عام الوزارة باأبوظبي معايل �شامح 
�شكري وزير اخلارجية امل�شري. جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية 

م�شتجدات  اآخ��ر  اإىل  اإ�شافة  ال�شقيقني  البلدين  بني  تربط  التي  امل�شرتكة 
االأو�شاع على ال�شعيدين االإقليمي والدويل والتطورات الراهنة يف املنطقة.
ال�شي�شي رئي�س  ف��خ��ام��ة ع��ب��دال��ف��ت��اح  ���ش��ك��ري حت��ي��ات  ���ش��ام��ح  ون��ق��ل م��ع��ايل 
جمهورية م�شر العربية اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
اهلل و�شاحب  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

للقوات امل�شلحة ومتنياته لدولة االإمارات مزيدا من التقدم والرخاء.

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حتيات  �شكري  �شامح  معايل  �شموه  حمل  جانبه  من 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة اإىل فخامة عبدالفتاح ال�شي�شي 
من  مزيدا  ال�شقيقة  مل�شر  �شموه  متمنيا  العربية  م�شر  جمهورية  رئي�س 
اال�شتقرار واالزدهار.  ورحب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بزيارة 
معايل وزير اخلارجية امل�شري ..موؤكدا عمق العالقات التي تربط بني دولة 

االإمارات وجمهورية م�شر العربية ال�شقيقة واحلر�س امل�شتمر على تعزيزها 
وتنمية اأوجه التعاون امل�شرتك يف املجاالت كافة مبا يعود باخلري على �شعبي 
على  امل�شري  اخلارجية  وزي��ر  معايل  اأك��د  جانبه  من  ال�شقيقني.  البلدين 
االإم��ارات وم�شر وحتظى  دولة  التي جتمع بني  املتميزة  الثنائية  العالقات 
احلر�س  اأن  اإىل  ..م�����ش��ريا  ال�شقيقني  البلدين  قيادتي  م��ن  ورع��اي��ة  بدعم 

امل�شتمر على تعزيز العمل امل�شرتك وتطوير اآفاق التعاون يف املجاالت كافة.
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد  امل��رر  �شاهني  خليفة  �شعادة  اللقاء  ح�شر 

الدويل لل�شوؤون ال�شيا�شية.

•• اأبوظبي-وام:

بلدية  م��ع  بالتعاون  م�شاندة   العامة   للخدمات  اأبوظبي  �شركة  اأجن���زت 
لل�شيدات  خا�س  �شاطئ  اأول  تنفيذ  م�شروع  اأعمال  كافة  الظفرة  منطقة 
ال�شلع، على م�شاحة  ال�شلع مبنطقة الظفرة بالقرب من ميناء  يف مدينة 

تتجاوز 18،300  مرت مربع.
خدمية  م��ب��اِن   8 ت�شييد  ت�شمنت  امل�����ش��روع  اأع��م��ال  اأن  ال�شركة  واأو���ش��ح��ت 
اإداري��ة، ومرافق  790 مرتاً مربعاً، ت�شمل مكاتب  مب�شاحة اإجمالية تبلغ 
وجمل�س  ا�شرتاحة  وغرف  لل�شيارات،  ومواقف  لالإنقاذ،  وفرق  للحرا�شة، 
يحتاجها  ال��ت��ي  املتنوعة  امل���واد  لبيع  وحم���ال  متنوعة،  ومطاعم  للن�شاء، 

ال�شاطئ، ومرافق عامة وخدمية متنوعة ت�شمن الراحة والرفاهية  زوار 
للزوار.

وفقا  لل�شيدات  الرتفيهية  اخلدمات  اأرق��ى  يقدم  امل�شروع  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
اإج��راءات حتفظ  اآمنة، و�شمن  بيئة �شحية  العاملية ويف  املوا�شفات  الأعلى 
االأ�شيل،  االإم��ارات��ي  املجتمع  وتقاليد  وع���ادات  قيم  وت��راع��ي  اخل�شو�شية 

وبالوقت ذاته يتيح ال�شاطئ لل�شيدات فر�شة اال�شتمتاع مبكوناته ومرافقه 
اأن تنفيذ  اأكدت بلدية منطقة الظفرة  بكل حرية واطمئنان. من جانبها، 
على  حتر�س  التي  الر�شيدة  قيادتنا  توجيهات  من  انطالقاً  ياأتي  امل�شروع 
اأفراد املجتمع  اأف�شل اخلدمات واملرافق الرتفيهية تلبية حلاجات  توفري 

من اأجل اإ�شعادهم.

مكافحة �لتلوث �لبحري ي�صيف نقطة جديدة يف جبل علي

التلوث.
الدكتور حممد نا�شر  العميد  واأك��د 
االإدارة  الرزوقي، مدير  ال��رزاق  عبد 
اهتمام  اإن  واالإن��ق��اذ،  للنقل  العامة 

ي��ب��ذل��ه��ا يف مكافحة  ال��ت��ي  ل��ل��ج��ه��ود 
اال�شتجابة  يف  ال���ب���ح���ري  ال���ت���ل���وث 
ووقاية  النفطية  الت�شربات  ملكافحة 
خماطر  م�����ن  امل���ج���ت���م���ع  وح����م����اي����ة 

•• دبي-وام:

ي��وا���ش��ل م��رك��ز ال��ت��ل��وث ال��ب��ح��ري يف 
يف  واالإن���ق���اذ  للنقل  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
�شرطي  م��رك��ز  ..اأول  دب���ي  ���ش��رط��ة 
ملكافحة  اال���ش��ت��ج��اب��ة  يف  متخ�ش�س 
م�شتوى  ع��ل��ى  النفطية  ال��ت�����ش��رب��ات 
واالإقليمي.. جهوده  العربي  اخلليج 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع خمتلف  وج��اه��زي��ت��ه 
اأنواع املخاطر البيئية التي قد ت�شل 

اإىل �شواطئ و�شواحل االإمارة.
ويف هذا ال�شياق، اأ�شاف املركز نقطة 
جديدة له يف جبل علي بالتن�شيق مع 
اإ�شافة  لي�شكل  العاملية،  دب��ي  موانئ 

املجتمع،  واإ����ش���ع���اد  وخ���دم���ة  ح��م��اي��ة 
والتقنيات  االأنظمة  ا�شتحداث  عرب 
ك����اف����ة  يف  اخل��������دم��������ات  وت�����ط�����وي�����ر 
البحري،  االإن��ق��اذ  ومنها  القطاعات 
وذل��ك من خ��الل االبتكار يف املجال 
االأمني، مبا ي�شمن حتقيق االأهداف 

اال�شرتاتيجية ل�شرطة واإمارة دبي.
اأن  ب�����ي�����ات،  ب�����ن  امل�����ق�����دم  واأو��������ش�������ح 
بقع  م��ك��اف��ح��ة  اإىل  ي���ه���دف  امل����رك����ز 
ال��زي��ت وحم���اول���ة ال�����ش��ي��ط��رة عليها 
م��ن خطورتها  واحل����د  واح��ت��وائ��ه��ا، 
اإىل  و�شولها  قبل  البحر  عر�س  يف 
االإمارة  �شواطئ  وتنظيف  ال�شاطئ، 

من امللوثات والزيوت.

وال�شالمة  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  دب����ي  ���ش��رط��ة 
باأهمية  اإمياناً منها   ، البحرية ياأتي 
رعاية  يف  االأم��ن��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  دور 
البيئة، وملا لالأمن البيئي من اأهمية 
وال�شالمة  ال�شحة  على  احلفاظ  يف 
ال�شحة  م�شتويات  وحت�شني  العامة 

املهنية.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال امل���ق���دم اأح���م���د بن 
التلوث  مكافحة  مركز  مدير  بيات، 
البحري، اإن القطاع البحري يف دبي 
له مكانه و�شمعه عاملية كبرية، �شواء 
يف اجلانب االقت�شادي اأو ال�شياحي، 
واأن �شرطة دبي حري�شة على تقدمي 
بهدف  امل�������ش���ت���وى  ع���ال���ي���ة  خ����دم����ات 

تكرمي 35 موؤ�ص�صة حا�صلة على عالمة غرفة دبي للم�صوؤولية �الجتماعية
•• دبي - وام:

كرمت غرفة جتارة و�شناعة دبي 35 �شركة وموؤ�ش�شة ح�شلت على عالمة 
الثاين من  الن�شف  غرفة دبي للم�شوؤولية االجتماعية للموؤ�ش�شات لدورة 
ريادة  الإب���راز  االأول يف مقرها  اأم�����س  نظمته  ح��ف��ٍل  خ��الل  وذل���ك   2019
هذه ال�شركات يف جمال امل�شوؤولية االجتماعية للموؤ�ش�شات واال�شتدامة يف 
ن�شاطاتها واأماكن عملها لي�شل عدد العالمات املمنوحة اإىل 413 عالمة 

منذ اإطالق املبادرة يف عام 2010.
وتوزعت ال�شركات التي كرمت يف احلفل على ح�شب عدد مرات احل�شول 
على عالمة غرفة دبي للم�شوؤولية االجتماعية للموؤ�ش�شات حيث ح�شلت 
ح�شلت  حني  يف  التا�شعة  للمرة  العالمة  على  التجارية  القرم  جمموعة 
  Emrill Services على العالمة للمرة الثامنة  اإميرييل �شريفي�شيز
وبنك امل�شرق واالإمارات لل�شرافة ..وح�شلت جمموعة ال�شلهوب و اإينوفا 
ماب  و    Information Fort فورت  انفورماي�شن  و     Enova
فيوليا  و    MAB Facilities Management امل��راف��ق  الإدارة 

للمرة ال�شابعة. العالمة  على    Veolia

و    AF Construction كون�شرتك�شن  اإف  اإي���ه  م��ن   ك��ل  وح�شلت 
 Paramount Computer �شي�شتيمز  كومبيوتر  ب��ارام��اون��ت 
  Quick Registration ريج�شرتي�شن  كويك  و    Systems
 Amlak على العالمة للمرة ال�شاد�شة ..بينما ح�شلت  اأمالك للتمويل
  Dimara International انرتنا�شونال  دميارا  و    Finance
كون�شرتك�شن  �شي  جي  �شي  اإي��ه  وح�شلت   اخلام�شة  للمرة  العالمة  على 
وخ�شم  �شراء  خلدمات  التوريق  ودار    ASGC Construction
امل�����ش��ت��ن��دات االئ��ت��م��ان��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة وه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت ب��دب��ي و 
و    School Transport Services امل��در���ش��ي  ال��ن��ق��ل  خ��دم��ات 
تري�شتار Tristar  وجمموعة و�شل الإدارة االأ�شول على العالمة للمرة 
 Future Pipe اند�شرتيز  بايب  فيوت�شر  �شركة   ..وح�شلت  الرابعة 
على العالمة للمرة الثالثة يف  الوطني  الفجرية  وبنك    Industries
حني ح�شلت  جمموعة هيماتريك�س Himatrix  و ات�س بي HP  على 

العالمة للمرة االأوىل.
 SummerTown كما ح�شلت كل من  اإميباور  و �شامر تاون انترييرز
Interiors  وجمموعة تيكوم وم�شت�شفى زليخة على الن�شخة املتقدمة 

من عالمة غرفة دبي للم�شوؤولية االجتماعية للموؤ�ش�شات للمرة الثانية يف 
حني ح�شلت كل من جمموعة اأباريل واالإمارات للغاز و فارنيك للخدمات 
Farnek Services  على الن�شخة املتقدمة من العالمة للمرة االأوىل 
  Dabur International انرتنا�شونال  دب��ور  �شركة   ..وح�شلت 

على عالمة غرفة دبي عن فئتي مكان العمل وال�شوق.
وهناأ �شعادة ماجد �شيف الغرير رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة 
..م�شرياً  العالمة  على  احلا�شلة  ال�شركات  الرتحيبية  كلمته  خالل  دبي 
اإىل ان هذه ال�شركات املكرمة قد عززت من �شمعتها يف �شوق العمل وباتت 
اأعلى  م��ن  العالمة تعترب  ان  ..م��وؤك��داً  االأخ���رى  لل�شركات  رائ���داً  من��وذج��اً 
املوؤ�ش�شية  املجتمعية  امل�شوؤولية  ممار�شات  اأف�شل  وتقييم  قيا�س  معايري 
واال�شتدامة يف املنطقة حيث تعترب اأول برنامج متطور يف ال�شرق االأو�شط 

مل�شاعدة ال�شركات على تطوير ا�شرتاتيجياتها امل�شتدامة.
اإطالق  منذ  ال�شركات  اىل  عالمة   413 منح  مت  ان��ه  اإىل  الغرير  واأ���ش��ار 
اأدخ��ل على العالمة  الذي  التحديث  اأن  2010 ..مو�شحاً  املبادرة يف عام 
اأرب��ع فئات جديدة وهي مكان العمل  اإ�شافة  العام املا�شي وال��ذي متثل يف 
وحتفيز  العالمة  تطوير  يف  �شاهم  قد  املحلي  واملجتمع  والبيئة  وال�شوق 

ال�شركات على التقدم وتطوير ممار�شاتها امل�شتدامة.
وعرب ممثلو ال�شركات املكرمة عن فخرهم بح�شولهم على عالمة غرفة 
دبي للم�شوؤولة االجتماعية للموؤ�ش�شات م�شيدين مببادرات مركز اخالقيات 
االأعمال ودوره يف دعم ن�شاطاتهم وتطويرها مبا يعزز من تناف�شيتهم يف 

بيئة االأعمال.
بفئاتها اجلديدة  العالمة  على  للح�شول  تتقدم  التي  ال�شركات  وت�شتفيد 
البيئية  وال���ت���اأث���ريات  ال��ع��م��ل  م��ك��ان  ح���ول  تقييمية  مف�شلة  ت��ق��اري��ر  م��ن 
االجتماعية  امل�شوؤولية  برامج  لتح�شني  ال�شركة  لن�شاطات  واالجتماعية 
للموؤ�ش�شات واحل�شول على تقدير من قبل اخلرباء على جهودها يف هذا 

املجال.
وت��ع��ت��رب ع��الم��ة غ��رف��ة دب���ي ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات اأداة 
ت�شخي�شية وتطويرية لل�شركات لتطبيق اأف�شل ممار�شات االأعمال امل�شوؤولة 
حيث تتيح لها العالمة اكت�شاف نقاط ال�شعف والقوة يف توجهاتها العملية 
الإدارة تاأثريات ن�شاطها التجاري على البيئة واملجتمع كما ميكن اال�شتفادة 
امل�شوؤولة  االجتماعية  لل�شيا�شات  داخلية  مراجعٍة  اإج��راء  يف  العالمة  من 

املطبقة يف ال�شركة وتقييم االأداء وتطويره يف كافة النواحي.
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اأخبـار الإمـارات
�صحة دبي تبحث �لتعاون مع �لهيئة �ل�صعودية �ل�صحية

•• دبي-وام:

لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  القطامي  حممد  حميد  م��ع��ايل  اأك���د 
املوؤ�ش�شات  ب��ني  وال��ت��ع��اون  ال�شراكة  اأهمية  بدبي  ال�شحة 
ال�شعودية  ال�شحية  واملوؤ�ش�شات  للهيئة  التابعة  ال�شحية 
اال�شرتاتيجية  االأه��داف  العديد من  اأن هناك  ..مو�شحا 
والتجارب  اخل���ربات  ع��ن  ف�شال  اجلانبني  ب��ني  امل�شرتكة 
ال��ن��اج��ح��ة ال��ت��ي مي��ك��ن ت��ب��ادل��ه��ا. ج���اء ذل���ك خ���الل لقاء 
�شعد  ب��ن  ح�شني  الدكتور  برئا�شة  �شعوديا  وف��دا  معاليه 
احل�شني الرئي�س التنفيذي لالعتماد االأكادميي يف الهيئة 
اجلانبان  بحث  حيث  ال�شحية  للتخ�ش�شات  ال�شعودية 
�شبل واأوجه التعاون بني  �شحة دبي  و الهيئة ال�شعودية  

فيما يخ�س اأعمال التدريب والتعليم الطبي واالعتمادات 
ال�شحية  املوؤ�ش�شة  اإن  القطامي  معايل  وقال  االأكادميية. 
�شيا�شتها  ولها  الناجحة  ال�شحية  جتاربها  لها  ال�شعودية 
اخل��ا���ش��ة يف ال��ت��ط��وي��ر وك��ذل��ك االأم����ر يف ه��ي��ئ��ة ال�شحة 
منوذج  اإىل  للو�شول  مت�شارعة  بخطى  تعمل  التي  بدبي 
الطبية  الرعاية  ملنظومة  اأف�شل  وم�شتوى  مبتكر  �شحي 
واأهمية  قيمة  ت���درك  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  امل��ت��ك��ام��ل��ة. 
ال�����ش��راك��ات اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��و���ش��ي��ع نطاق 
ال��ت��ع��اون وال��ت��وا���ش��ل م��ع امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ت��ق��دم��ة خ��ا���ش��ة يف 
بتطوير  يتعلق  ما  وكل  الطبي  والتعليم  التدريب  جانب 
واالأكادميية  ال�شحية  والعلوم  الطب  مهنة  بروتوكوالت 
والبحوث والدرا�شات التي اأكد اأنها حتظى باهتمام �شديد 

خالل  القطامي  م��ع��ايل  وا�شتعر�س  الهيئة.  ج��ان��ب  م��ن 
اللقاء مالمح ا�شرتاتيجية التعليم الطبي واالأبحاث التي 
النادرة  التخ�ش�شات  يف  التوطني  لدعم  الهيئة  تنفذها 
والدقيقة ورفع م�شتوى االأداء يف م�شت�شفياتها ومراكزها 
ميكن  مبا  املهنية  املمار�شات  تطوير  جانب  اإىل  ال�شحية 
ال�شعودي  الوفد  من تقدمي خدمات عالية اجل��ودة. وزار 
جمموعة من من�شاآت الهيئة الطبية واطلع على جمموعة 
الربامج التدريبية املتطورة التي تنفذها �شحة دبي  تلبية 
الح��ت��ي��اج��ات ك��وادره��ا م��ن االأط��ب��اء واالأط���ب���اء امل�شاندين 
العاملية  وامل�شتجدات  يتوافق  ومب��ا  والفنيني  والتمري�س 
يف  ال�شحي  القطاع  ي�شهدها  التي  التطوير  ومقت�شيات 

دبي ب�شكل عام.

�ملجل�س �لعاملي للت�صامح  يدين �لهجوم �لذي ��صتهدف موكب رئي�س �لوزر�ء �ل�صود�ين
•• اأبوظبي-وام: 

اأحمد بن حممد اجلروان رئي�س املجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم حماولة االغتيال التي ا�شتهدفت  اأدان معايل 
موكب رئي�س الوزراء ال�شوداين عبد اهلل حمدوك اأم�س يف العا�شمة ال�شودانية اخلرطوم.

وقال معاليه - يف بيان له - اإن املجل�س يعمل بجد حول العامل من اأجل ح�شد اجلهود الدولية ملحاربة ومواجهة 
الفكر املغذي ملثل هذه العمليات االإرهابية.

واأكد اجلروان اأن املجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم يقف بجانب ال�شعب ال�شوداين احلر الطامح لل�شالم واالأمن 
واال�شتقرار والتنمية، م�شيدا بجهود احلكومة ال�شودانية يف هذا املجال، موؤكدا اأن من يقف وراء مثل هذه العمليات ال 
يريدون اخلري وال�شالم لل�شعب ال�شوداين وال للمنطقة.. وهناأ اجلروان رئي�س الوزراء ال�شوداين وال�شعب ال�شوداين 
على ال�شالمة والنجاة من احلادث اجلبان. ودعا رئي�س املجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم اإىل ح�شد اجلهود الدولية 
ملحاربة كل من يقف خلف التطرف واالإرهاب بال�شبل كافة ال �شيما الفكرية والرتبوية والثقافية واالإعالمية منها 

وغر�س قيم الت�شامح وال�شالم التي من �شاأنها اأن تنبت م�شتقباًل اأكرث اأمناً و�شالماً ملجتمعاتنا.

عمار �لنعيمي يرت�أ�س �جتماع جمل�س �أمناء موؤ�ص�صة حميد بن ر��صد �خلريية
•• عجمان -وام: 

ا���ش��ت��م��ع ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار بن 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
موؤ�ش�شة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
حميد بن را�شد النعيمي اخلريية 
ا�شتعر�س  اإىل  املجل�س  واأع�����ش��اء 
عام خلطط وبرامج ون�شب اإجناز 
امل�شاريع التي تنفذها املوؤ�ش�شة من 
البنايات الوقفية اجلديدة والفلل 
ال�شكنية على اأر�س الواقع لتعزيز 
ودعم اجلهود اخلريية واالإن�شانية 
واملعوزة  املتعففة  املواطنة  لالأ�شر 
الإجناح  كافة  االإمكانيات  وتوفري 
دعم  يف  ي�شهم  مب��ا  امل�شاريع  تلك 
وا���ش��ت��ق��رار ت��ل��ك االأ���ش��ر مبختلف 

املناطق يف امارة عجمان .
ج���اء ذل���ك خ���الل ت���روؤ����س �شموه 
املوؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  اج��ت��م��اع 
ال�شيخ  بح�شور  احل��اك��م  ب��دي��وان 
نائب  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د 
وال�شيخ  االأم���ن���اء  جمل�س  رئ��ي�����س 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
النعيمي  وال�شيخ را�شد بن حميد 
حممد  عبداهلل  الدكتور  و�شعادة 
عبداهلل  حمد  و�شعادة  االأن�شاري 
اأحمد  و���ش��ع��ادة  ال�شام�شي  ت���رمي 
ال�شام�شي وال�شيخة عزة  اإبراهيم 

عجمان  عهد  ويل  �شمو  وا�شتمع 
املوؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  واأع�����ش��اء 
م�����ن ح�������ش���ني حم���م���د احل����م����ادي 
را�شد  ب���ن  م���رك���ز ح��م��ي��د  م���دي���ر 
الكرمي  ال��ق��راآن  خلدمة  النعيمي 
موؤ�شرات  ح����ول  واف  ���ش��رح  اإىل 
وب��ي��ان��ات واإح�����ش��ائ��ي��ات اإجن����ازات 
 2019 ال�����ع�����ام  خ������الل  امل�����رك�����ز 
ح��ي��ث ب��ل��غ ع����دد احل���ل���ق���ات التي 
م�شاجد  جم��م��وع  يف  تنفيذها  مت 
عجمان 61 حلقة قراآنية انت�شب 
من  ط���ال���ب  و400  األ�����ف  اإل���ي���ه���ا 
يف  املواطنني  عدد  وبلغ  اجلن�شني 
وطالبة  ط��ال��ب   800 احل��ل��ق��ات 
ال������دورة  اإجن���������ازات  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
ال���ق���راآن الكرمي  امل��ك��ث��ف��ة حل��ف��ظ 
التحق  والتي   2019 عام  خالل 
املواطنني  ع��دد  طالبا   674 بها 
القراآن  ختم  واأجن��ز   151 منهم 
ختم  بينما   .. طالبا   39 خاللها 
يف احل��ل��ق��ات ال��دائ��م��ة اث��ن��ان من 
ل��ي��ك��ون ع���دد اخلامتني  ال��ط��الب 
41 خامتا  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  خ���الل 

للقراآن من الذكور واالإناث .
وق������دم م���دي���ر امل����رك����ز ن���ب���ذة عن 
اخل����ط����ة امل����ع����ت����م����دة وال�����ربام�����ج 
وت�شتمل   2020 لعام  امل�شتقبلية 
التحفيظ   .. م�شاريع  اأربعة  على 

ال�������ش���اب���ق وال���ت�������ش���دي���ق ع���ل���ي���ه - 
القرارات التي مت اتخاذها واأهمها 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
االأع���ل���ى ح��اك��م عجمان  امل��ج��ل�����س 
البنية  وزارة  م��ع  التن�شيق  ب�شاأن 
التحتية يف عملية �شيانة امل�شاكن 
القطاعات  ودعم  لل�شقوط  االآيلة 
اجلهات  ح�شب  ال��ف��ئ��ات  مل�����ش��اع��دة 

املخت�شة .
واأطلعت املجل�س على العديد من 
ال�����ش��اأن اخلريي  امل��و���ش��وع��ات يف 
واأه����م االإجن������ازات خ���الل الفرتة 
امل��ا���ش��ي��ة وخ���ا����ش���ة ن�����ش��ب اإجن����از 
الوقفية  ال��ب��ن��اي��ات  يف  االأع����م����ال 
اجلديدة حيث مت اإجناز ما ن�شبته 
اأعمال م�شروع  من  املائة  يف   97
ب��ن��اي��ة ل��ي��وارة وال����ذي ي��ت��ك��ون من 
دور اأر�شي وثالث طوابق مواقف 
متكررة  اأدوار  وع�����ش��رة  ���ش��ي��ارات 
و9  �شكنية  وح����دة   160 ت�شمل 
موقفا  و146  جت��اري��ة  حم���الت 
اإجن�����از ما  ك��م��ا مت   .. ل��ل�����ش��ي��ارات 
م��ن م�شروع  امل��ائ��ة  90 يف  ن�شبته 
يتكون  وال��ذي   3 النعيمية  بناية 
م��ن دور اأر���ش��ي وث��الث��ة حمالت 
دورا  و13  مواقف  اأدوار  وثالثة 
متكررا ت�شمل 156 وحدة �شكنية 

عام  مدير  النعيمي  عبداهلل  بنت 
موؤ�ش�شة حميد بن را�شد النعيمي 
موظفي  م����ن  وع�������دد  اخل����ريي����ة 

املوؤ�ش�شة.
ورحب �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
االجتماع  م�����ش��ت��ه��ل  يف  ال��ن��ع��ي��م��ي 
بجهودهم  واأ������ش�����اد  ب���احل�������ش���ور 
وح��ر���ش��ه��م ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل دوره����م 
االإماراتية  ب���االأ����ش���رة  ل���الرت���ق���اء 
وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م���ن جميع 
اجلوانب و توفري احلياة الكرمية 
لها والبحث يف الق�شايا واملعوقات 
ال��ت��ي ت��واج��ه ه���ذه ال��ف��ئ��ة واإيجاد 

احللول املنا�شبة لها.
اأ�شرة  واأث���ن���ى ���ش��م��وه ع��ل��ى ج��ه��ود 
موؤ�ش�شة حميد بن را�شد اخلريية 
لالأعمال  املخ�ش�س  وب��راجم��ه��ا 
نفذتها  التي  وامل�شاريع  االإن�شانية 
وامل�شتحقة  امل��ع��وزة  االأ���ش��ر  ل��دع��م 
دع���م م�شرية  ���ش��اه��م��ت يف  وال���ت���ي 
اإم���ارة عجمان  العمل اخل��ريي يف 
وما تقوم به املوؤ�ش�شة من مبادرات 

على مدار العام.
ال�شيخة  ا�شتعر�شت  جهتها  م��ن 
بعد   - النعيمي  بنت عبداهلل  عزة 
رئي�س  ال��ع��ه��د  ب����ويل  ال���رتح���ي���ب 
جم���ل�������س االأم������ن������اء واالأع���������ش����اء 
واالط��الع على حم�شر االجتماع 

وم���ن امل��ق��رر االن��ت��ه��اء م��ن اإجناز 
امل�شروعني خالل هذا العام .

وقدمت ال�شيخة عزة بنت عبداهلل 
النعيمي لرئي�س واأع�شاء املجل�س 
مب�شاكن  العمل  �شري  ح��ول  نبذة 
ذوي الدخل املحدود والذي ي�شم 

ع�شرة فلل ون�شبة االإجناز فيها .
موؤ�ش�شة  اأم���ن���اء  جمل�س  ون��اق�����س 
حميد بن را�شد النعيمي اخلريية 
للح�شول  املطلوبة  اال�شرتاطات 
ع��ل��ى م�����ش��ك��ن م���ن امل�����ش��اك��ن التي 
ت�شليمها  و�شيتم  املوؤ�ش�شة  تنفذها 

نهاية 2020 .
ووجه �شموه - خالل االجتماع - 
بالتعاون مع املوؤ�ش�شات وال�شركات 
التي  امل�شاريع  لتنفيذ  االإماراتية 
تنوي املوؤ�ش�شة تنفيذها م�شتقبال 
بهدف ت�شجيع املواطنني اأ�شحاب 
ممار�شة  ع���ل���ى  ال�������ش���رك���ات  ت���ل���ك 
تطوير  يف  وامل�������ش���ارك���ة  االأع����م����ال 

البنية التحتية .
النعيمي  ع��زة  ال�شيخة  وعر�شت 
الربامج واملبادرات التي �شتنفذها 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ����الل  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
اإفطار  م�����ش��روع  وم��ن��ه��ا  امل���ب���ارك 
الرم�شاين  املري  وم�شروع  �شائم 
وك�����ش��وة ال��ع��ي��د وزك����اة امل���ال وزكاة 

الفطر وعيدية العيد لالأيتام.

وم�شاهري العمل يف جمال خدمة 
القراآن الكرمي .

ك��م��ا ت��ط��رق ع��ر���س م��دي��ر املركز 
عجمان  ج���ائ���زة  م���وؤ����ش���رات  اإىل 
انت�شب  وال���ت���ي  ال���ك���رمي  ل���ل���ق���راآن 
اإليها األفان و137 طالبا وطالبة 
ال��دول��ة وعدد  اأرج����اء  م��ن جميع 
طالبا   729 م��ن��ه��م  امل���واط���ن���ني 
وط���ال���ب���ة وت���ت���ف���رع اجل����ائ����زة اإىل 
منها  ع��دد  خم�ش�شة  فرعا   22
كبار  اإىل  اإ�شافة  املواطنني  لفئة 
امل��واط��ن��ني ورب����ات امل��ن��ازل ونزالء 
والعقابية  االإ���ش��الح��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت 
والطلبة  اجل����ام����ع����ات  وط���ل���ب���ة 

ال�شغار من املواطنني .
باإعداد  ال��ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  ووج����ه 
ملركز  جديد  مقر  الإن�شاء  درا���ش��ة 
النعيمي خلدمة  را�شد  بن  حميد 

االإلكرتوين  وال��ت��ح��ول  ب��ع��د  ع��ن 
اإلكرتونيا  امل���رك���ز  ي��رب��ط  ال����ذي 
املنت�شرة  الكرمي  القراآن  بحلقات 
على م�شاحة اإمارة عجمان اإ�شافة 
التي  احلفاظ  نخبة  م�شروع  اإىل 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  عليه  اأك���د 
الذين  بالطلبة  وي��ع��ن��ي  ع��ج��م��ان 
الكرمي  ال����ق����راآن  اأجن������زوا ح��ف��ظ 
مبعارفهم  االرت�����ق�����اء  وي�����ش��م��ن 
خلو�س  وت���اأه���ي���ل���ه���م  ال���ق���راآن���ي���ة 
وخارج  داخ��ل  القراآنية  امل�شابقات 

الدولة .
عجمان  موؤمتر  العر�س  وت�شمن 
اإىل  يهدف  ال��ذي  الكرمي  للقراآن 
القراآن  حتفيظ  م��راك��ز  ت��وا���ش��ل 
امل�شاريع  ب��ت��ط��وي��ر  ي��ت�����ش��ل  ف��ي��م��ا 
وي�شارك  ال��دول��ة  داخ��ل  القراآنية 
فيه مدراء مراكز القراآن الكرمي 

وذل����ك لتطوير  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن 
م���ب���ادرات ال���ق���راآن وامل�����ش��اه��م��ة يف 
بالنهو�س  ت�شاهم  مبتكرة  اأعمال 
يف خ����دم����ة ال�����ق�����راآن ال����ك����رمي يف 
�شموه  وج��ه  كما   . عجمان  اإم���ارة 
مع  التن�شيق  و  التعاون  ب�شرورة 
اجل��ه��ات اخل��ريي��ة االأخ�����رى وكل 
والهيئات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال���دوائ���ر 
عن  للتخفيف  عجمان  اإم����ارة  يف 
من  متكينهم  و  املتعففة  االأ����ش���ر 
توفري  الكرمي من خالل  العي�س 
االحتياجات ال�شرورية لهم وبذل 
االأفكار  وطرح  اجلهود  من  املزيد 
وتبني  اجل����دي����دة  وامل����ق����رتح����ات 
امل�شاريع اخلدمية املجتمعية التي 
وتعزز  امل�شتفيدة  ال��ف��ئ��ات  ت��دع��م 
ال�شراكة املجتمعية مع اجلمعيات 

والهيئات اخلريية.

بتكلفة مالية بلغت 513 األف درهم

بلدية مدينة �أبوظبي تطور �الألعاب �لريا�صية حلد�ئق �الأحياء �ل�صكنية يف �خلالدية
•• اأبوظبي -الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي، من خالل بلدية مركز املدينة، اأعمال تاأهيل 
وتطوير مناطق االألعاب والتمارين الريا�شية يف حدائق االأحياء ال�شكنية 
بالقرب  اخلالدية  منطقة  اأبوظبي– يف   11 غرب  باحلو�س  رقم )6( 
من اأكادميية ال�شيخ زايد للبنني، بتكلفة مالية بلغت 513،810 دراهم، 
بهدف توفري م�شاحات ترفيهية للعائالت واالأطفال والتوا�شل بني اأفراد 
ال�شالمة  املرافق اخلدمية وحتقيق جميع معايري  املجتمع، ورفع كفاءة 

واالأمان للم�شتخدمني.
وت�شمنت اأعمال التاأهيل �شيانة جميع معدات االألعاب القائمة، و�شيانة 
وتاأهيل املظالت واأنظمة االإنارة ومقاعد اجللو�س، وكذلك �شب اأر�شيات 
ومناطق  احل��دائ��ق  لتخدم  وتعليمية،  تفاعلية  ت�شاميم  م��ع  مطاطية 
لدى  واالجتماعية  والريا�شية  والتعليمية  الرتفيهية  اجلوانب  االألعاب 

اأفراد املجتمع، معززة مكانتها كنقطة التقاء مف�شلة لالأ�شر والعائالت.
املدينة  مركز  بلدية  خلطة  ا�شتكمااًل  تاأهيلها  بعد  املواقع  افتتاح  وياأتي 
ال�شاملة يف اإعادة تاأهيل احلدائق ومناطق االألعاب داخل جزيرة اأبوظبي، 

 13 منها  موقعاً،   44 تاأهيلها  مت  التي  االأل��ع��اب  مناطق  ع��دد  بلغ  حيث 
ال�شكنية داخل  االأحياء  العامة، و31 موقعاً يف حدائق  باحلدائق  موقعاً 
منطقتان  هي:  جديدة  مناطق   6 اإن�شاء  اإىل  باالإ�شافة  اأبوظبي،  جزيرة 
الرنجيل، وملعب  ريا�شية جديدة يف حديقة  لالألعاب ومنطقة متارين 
كرة طائرة يف حديقة العائلة على كورني�س اأبوظبي، وحديقة �شكنية يف 

منطقة البطني، وملعب متعدد االأغرا�س يف حديقة الدالفني.
 حيث انعك�س ذلك ب�شكل اإيجابي على م�شتوى ر�شا اأفراد املجتمع مرتادي 
هذه املناطق، االأمر الذي �شاهم ب�شكل الفت يف ازدياد اأعداد م�شتخدمي 

يف  ال�شكنية  االأح��ي��اء  وح��دائ��ق  اأب��وظ��ب��ي  كورني�س  على  االأل��ع��اب  مناطق 
املناطق املذكورة.

اإىل ذلك، ك�شفت البلدية اأنها تعتزم اإعادة تاأهيل 14 منطقة األعاب اأخرى 
يف االأحياء ال�شكنية ومن املتوقع اإجنازها وافتتاحها خالل الربع الثاين 
األعاب  مناطق   3 اإن�شاء  يف  البلدية  بداأت  كما  من العام اجلاري 2020، 
جديدة يف مناطق غرب 10، وغرب 21، باأبوظبي، ومنطقة األعاب على 
العام  خ��الل  الفتتاحها  الهمم  الأ���ش��ح��اب  خم�ش�شة  اأب��وظ��ب��ي  كورني�س 

اجلاري 2020.

نتيجة �سكاوى ال�سكان

�صرطة ر�أ�س �خليمة �ملجتمعية حتذر من �الإزعاج 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

اأطلقت اإدارة ال�شرطة املجتمعية يف القيادة العامة ل�شرطة 
راأ�س اخليمة حملة توعية بني االأحياء ال�شكنية حتت �شعار  
اأحياوؤنا ال�شكنية الهادئة  مدتها �شهر كامل بهدف حفظ 
االأمن واال�شتقرار يف املجتمع ومنعا للظواهر وال�شلوكيات 

ال�شلبية .
ق�شم  رئي�س  ال��زع��اب��ي  عبدالرحمن  ع��ب��داهلل  امل��ق��دم  واأك���د 
توعية املجتمع باأن احلملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزارة 
التي  ال�شلبية  وال�شلوكيات  ال��ظ��واه��ر  ر�شد  يف  الداخلية 
والراحة  واالأم����ن  ال��ن��ظ��ام  لتوفري  واآخ���ر  ب��ني ح��ني  تظهر 
من  خ��ال��ي��اً  و�شعيد  اآم���ن  جمتمع  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  للجميع 

اجلرائم وكل ما يعكر �شفوه .
ال�شكاوى  اأع���ق���اب  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف  ال��ت��وع��ي��ة  وت���اأت���ي ح��م��ل��ة 
بوجود  ال�شكان  من  املجتمعية  التوعية  ق�شم  تلقاها  التي 
اأوق��ات متاأخرة من الليل بح�شب الزعابي رئي�س  ازعاج يف 
االإدارة  ق��ام��ت  ل��ذل��ك  نتيجة  ق��ائ��ال:  اأردف  ال���ذي  الق�شم 
ال�شرطة  مراكز  يف  املنت�شرة  اجلغرافية  ب��االأف��رع  متمثلة 
ال�شاملة على م�شتوى االإمارة والتي انطلقت عرب مركزي 
االأ�شا�شية  املهمة  لتحقيق هذه   ، واملعمورة  الرم�س  �شرطة 
وتوفري  ال�شرطة  ب���دور  اجلمهور  ثقة  ل��رف��ع  والرئي�شية 
اأق�شى درجات الراحة واالطمئنان للجميع وخا�شة قاطني 
االأحياء ال�شكنية ، من خالل قيام الفريق بجوالت ميدانية 
ومتابعة  واالإر����ش���اد  الن�شح  لتقدمي  االأح��ي��اء  ه��ذه  داخ���ل 
الو�شع عن كثب وتقدمي التوعية الالزمة ، باالإ�شافة اإىل 

تنظيم املحا�شرات وور�س العمل .

�لوالء �ملوؤ�ص�صي لرت�صيخ �أخالقيات �لعمل �الإيجابي
•• راأ�س اخليمة- الفجر:

نظمت جمعية االإمارات للتنمية االجتماعية دورة الوالء املوؤ�ش�شي واأخالقيات 
الكوت�س  قدمها  يومني  مل��دة  وا�شتمرت  بالظيت  اجلمعية  مقر  يف   ، العمل 
حممد م�شهور ال�شقاف – ماج�شتري الكوت�شينغ واال�شت�شارات للتغيري ،كلية 

اإن�شياد لقادة االأعمال  فرن�شا .
لتعزيز  ال��رام��ي��ة  الع�شرية  املفاهيم  اأح���دث  ا�شتخدام  اإىل  ال���دورة  ه��دف��ت 
املعارف وال�شلوكيات االإيجابية لدى املوظفني من خالل تر�شيخ اأخالقيات 
التميز يف  اإىل  للو�شول  احلقيقي  الوظيفي  ال��والء  وبناء  االإيجابية  العمل 

االأداء املوؤ�ش�شي .
الوالء  ت�شمل  التي  واأنواعه  املوؤ�ش�شي  ال��والء  مفهوم  اأن   ، ال�شقاف  واأو�شح   
ه��و حمور  اأو لعقيدة معينة،  اأو فكرة  مل��ب��داأ  وال���والء  ال���والء للوطن  ث��م  هلل 

الدورة، وينق�شم املوؤ�ش�شي اإىل ق�شمني: الوالء للموؤ�ش�شة: وهو الذي يحمله 
واأهداف(  ور�شالة  )روؤي���ة  وقيمها  وقوانينها  و�شعارها  للموؤ�ش�شة  املوظف 
املوؤ�ش�شة  لقادة  املوظف  يكنه  ال��ذي  وه��و  املوؤ�ش�شة:  على  للقائمني  وال��والء 
والقائمني عليها . وتناول ال�شقاف العالقة بني الوالء املوؤ�ش�شي و�شغوطات 
بالوالء  وعالقته  املوؤ�ش�شي  ال��والء  اأهمية  عن  للحديث  ا�شتطرد  ثم  العمل 
للوطن من منظور ديني، وا�شتعر�س العوامل املوؤثرة فيه وهي بيئة العمل 
العمل  يف  االأ�شرية  العالقة  وبناء  واحل��واف��ز  امل�شتمر  والتدريب  الداخلية 
واملكافاآت  والرتقية،  الوظيفي  واالأمن  املعنوية  والروح  وامل�شاواة،  والعدالة 
العمل،  املبا�شر، وزمالء  وامل�شوؤول  القرار  وامل�شاركة يف �شنع  املنافع  وتبادل 
واملروؤو�شني وبيئة العمل اخلارجية: وفر�س العمل واملناف�شون وخ�شائ�س 
الفرد وخ�شائ�س الوظيفة، كما حتدث عن مالمح ال�شعف املوؤ�ش�شي وقيمه 

وا�شتعر�س قواعد �شلوكية وتناول اأخالقيات العمل االإداري واآفاته .
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

اح���ت���ف���ت ه���ي���ئ���ة ك����ه����رب����اء وم���ي���اه 
تزامنا  واإجنازاتها  باملراأة  ال�شارقة 
م��ع ي��وم امل���راأة ال��ع��امل��ي  باختيار 3 
ل�����ش��ي��دات قدمن  ل��ل��ت��ك��رمي  ف���ئ���ات 
م�شاهمات فاعلة يف م�شرية الهيئة 
وخ����دم����ة امل��ج��ت��م��ع وذل������ك خالل 
الدكتور  �شعادة  احتفالية ح�شرها 
املهند�س را�شد الليم رئي�س الهيئة. 
تكرمي  االأوىل  ال���ف���ئ���ة  ت�����ش��م��ن��ت 
قيادات لها اإجنازات وا�شحة حيث 
مت تكرمي خولة املال االأمني العام 

االأ�شرة  ل�شوؤون  االأع��ل��ى  للمجل�س 
بال�شارقة واأقالم من هيئة كهرباء 
الالتي  امل���ب���دع���ات  م���ن  ال�������ش���ارق���ة 
اجلماهري  ت���وع���ي���ة  يف  �����ش����ارك����ن 
 .. وخدماتها  بالهيئة  والتعريف 
عنوان   الثانية  الفئة  حملت  فيما 
مل�شة وفاء  ومت خاللها تكرمي عدد 
بالهيئة  ال�شابقات  امل��وظ��ف��ات  م��ن 
الذين انتقلوا للعمل بجهات اأخرى 
للهيئة  م��ت��م��ي��زات  ���ش��ف��ريات  وك���ن 
خ�ش�شت  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ف��ئ��ة  اأم�����ا   ..
الالتي  امل��ت��م��ي��زات  ل��الإع��الم��ي��ات 
تقدمي  يف  و�شاهمن  الهيئة  دعمن 

ال�شحيحة عن جهودها  املعلومات 
واإجنازاتها.

رئي�شة  ال����ف����ردان  خ��ول��ة  وق���دم���ت 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��الح��ت��ف��ال��ي��ة - 
تذكاريا  درع������ا   - احل���ف���ل  خ�����الل 
ل�����ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���س را�شد 
وت�شجيعه  امل�شتمر  لدعمه  الليم 
للمراأة ومنحها الفر�شة للتدريب 
املنا�شب القيادية  والرتقي وتويل 
بالهيئة. واأكد رئي�س الهيئة اأن يوم 
املراأة العاملي الذي يحتفل به العامل 
عام  كل  من  مار�س  من  الثامن  يف 
�شنوية لتعزيز مكانة  يعد منا�شبة 

املجتمع  يف  مكانتها  وتكرمي  امل��راأة 
وت��ه��ي��ئ��ة ك��ل ال�����ش��ب��ل ال��ت��ي جتعلها 
لها  منحها  التي  باحلقوق  تتمتع 
اإىل  واأ���ش��ار   . وت��ع��اىل  �شبحانه  اهلل 
اأن  ال��ي��وم  لهن  زاي��د يحق  بنات  اأن 
لهن  حتقق  مب��ا  وتعتزن  تفتخرن 
التوقعات  ت���ف���وق  اإجن���������ازات  م����ن 
الر�شيدة  للقيادة  بال�شكر  وت��ق��دم 
التي ت�شجع املراأة على االإبداع من 
خالل توفري كل االإمكانات لذلك، 
ف��ال��ك��ل ي��دف��ع ب���امل���راأة اإىل االأم����ام 

وينظر اإليها نظرة عالية وغالية.
ال�شيخة  ���ش��م��و  اإىل  ال�����ش��ك��ر  وق����دم 

فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  االأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة 
الداعم  االإم�������ارات   اأم  االأ����ش���ري���ة   
كما  االإم��ارات��ي��ة  ل��ل��م��راأة  الرئي�شي 
ال�شيخة  �شمو  اإىل  بال�شكر  ت��ق��دم 
القا�شمي على  جواهر بنت حممد 
امل�شتمرة يف دعم ومتكني  جهودها 
امل����راأة يف امل��ج��االت ك��اف��ة. واأك���د اأن 
هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة تنتهج 
وا�شحة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ة 
ل��ت��م��ك��ني امل������راأة وت�����ش��ج��ي��ع��ه��ا على 

االإبداع والتميز واالبتكار وتفجري 
املقومات  ك����ل  وت����وف����ري  ط��اق��ت��ه��ا 

الهيئة  تطوير  م�شرية  يف  لت�شاهم 
الفر�شة  واإت��اح��ة  املجتمع  وخدمة 

ل��ه��ا ل��ت��ت��وىل امل��ن��ا���ش��ب االإداري�������ة 
العليا.

•• راأ�س اخليمة-وام:

راأ�س  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
اخليمة ، ام�س، �شعادة فران�شي�شكو �شاكون ايرناندي�س �شفري كو�شتاريكا لدى الدولة.

ورحب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة ب�شعادة ال�شفري، متمنيا له التوفيق والنجاح يف اأداء 
مهام عمله مبا ي�شهم يف تعزيز العالقات اال�شرتاتيجية بني البلدين ال�شديقني على خمتلف 
واال�شتثمارية  والتجارية  االقت�شادية  املحاور  من  عدد  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  ومت  ال�شعد. 
الهادفة اإىل تعزيز اآفاق التعاون بني الطرفني، وا�شتك�شاف املزيد من الفر�س لتوطيد وتر�شيخ 
بالغ  عن  ال�شفري  �شعادة  اأع��رب  جانبه،  من  القطاعات.  خمتلف  يف  اال�شرتاتيجية  ال�شراكات 
�شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة على كرم ال�شيافة وح�شن اال�شتقبال، مثنياً 

على العالقات اال�شرتاتيجية القوية التي تربط بني البلدين.

•• ال�صارقة -وام:

ت���راأ����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
نائب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل 
حاكم ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س 
�شباح  ال�����ش��ارق��ة  الإم����ارة  التنفيذي 
ام�س االجتماع االأ�شبوعي للمجل�س 
م��ك��ت��ب �شمو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي وذل����ك يف 

احلاكم.
املجل�س خالل جل�شته جملة  ناق�س 
الهامة  احلكومية  املو�شوعات  من 
واتخذ  اأعماله  على جدول  املدرجة 

ح��ي��ال��ه��ا ع����دداً م��ن ال���ق���رارات التي 
احلكومي  العمل  تطوير  يف  ت�شب 
اأف�������ش���ل اخل�����دم�����ات لكل  وت����وف����ري 

القاطنني يف اإمارة ال�شارقة.
حم�شر  ع���ل���ى  ال���ت�������ش���دي���ق  وب����ع����د 
ال�شيخ  ع��ر���س  ال�����ش��اب��ق��ة  اجل��ل�����ش��ة 
رئي�س  القا�شمي  �شعود  ب��ن  حممد 
اأداء  تقرير  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة  دائ���رة 
املوازنة العامة وخمرجات االأن�شطة، 
لعام  ال��راب��ع  للربع  النتائج  واإجن���از 
تقرير  اأه��م��ي��ة  م��و���ش��ح��اً   ،2019
يف  ي�شهم  الذي  العامة  املوازنة  اأداء 

م��ت��اب��ع��ة اأدائ���ه���ا وخم��رج��ات��ه��ا لدى 
اجلهات احلكومية وطرح التو�شيات 

التطويرية.
وت�شمن التقرير املوؤ�شرات البيانية 
املقارنة  وج���داول  العامة  للموازنة 
ب��ني االإي�����رادات وال�����ش��ادرات للربع 
ل���ل���دوائ���ر   2019 ل����ع����ام  ال�����راب�����ع 
والهيئات  وال��الم��رك��زي��ة  امل��رك��زي��ة 
ت�شمن  ك��م��ا  االإم������ارة،  يف  امل�شتقلة 
التقرير ن�شب ال�شرف الفعلي لكل 
االجتماعية  التنمية  قطاعات  م��ن 
واالإدارة احلكومية والبنية التحتية 

نهاية  ويف  االق��ت�����ش��ادي��ة،  والتنمية 
لدائرة  �شكره  املجل�س  قدم  العر�س 
امل�����رك�����زي�����ة.. م���ث���ن���ي���اً على  امل���ال���ي���ة 
جهودها يف متابعة اأداء النظام املايل 

وتطويره.
واع�����ت�����م�����د امل����ج����ل���������س ج����م����ل����ة من 
املقدمة  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل���ق���رتح���ات 
والتي  ال���دويل  ال�شارقة  مطار  م��ن 
تدعم عمليات الت�شغيل وفق اأف�شل 
واأ�شار �شعادة  املوا�شفات والتقنيات، 
رئي�س هيئة  امل��دف��ع  ���ش��امل  ب��ن  علي 
ال����دويل اإىل عمل  ال�����ش��ارق��ة  م��ط��ار 

وا�شرتاتيجيات  خطط  وف��ق  املطار 
ت����ط����ور م�����ن م�������ش���ت���وى اخل����دم����ات 
باالإ�شافة  والت�شغيلية،  اللوج�شتية 
ال�شركات  اأف�����ش��ل  م��ع  التعاقد  اإىل 
قطاعات  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال��ع��امل��ي��ة 

الطريان والت�شغيل وال�شحن.
كما اعتمد املجل�س مقرتح اال�شتئذان 
الت�شريعي املقدم من القيادة العامة 
ل�شرطة ال�شارقة حول م�شروع قرار 
الت�شرف  ب�شاأن  التنفيذي  املجل�س 
باللقطة واالأموال املرتوكة يف اإمارة 

ال�شارقة.
و���ش��م��ن م���ا ا���ش��ت��ج��د ع��ل��ى ج���دول 
على  املجل�س  اطلع  اجلل�شة  اأع��م��ال 

ع���دد م���ن ال��ق��وان��ني ال�������ش���ادرة من 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة .

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

تراأ�س  العميد الدكتور حممد �شعيد احلميدي مدير عام 
فريق  اجتماع  اخليمة،  راأ����س  ب�شرطة  املركزية  العمليات 
نظام النجوم العاملي لت�شنيف اخلدمات، �شمن اإطار العمل 
والتن�شيق امل�شتمر لتعزيز جودة اخلدمات املقدمة،  والعمل 
اال�شرتاتيجي  ال��ه��دف  لتحقيق  ال���واح���د  ال��ف��ري��ق  ب����روح 
االإداري���ة وفق  اإىل �شمان تقدمي كافة اخل��دم��ات  ال��رام��ي 

معايري اجلودة والكفاءة وال�شفافية.
حيث مت خالل االجتماع، االطالع على تو�شيات االجتماع 
املالحظات،  واأه��م  التقييم  م�شتجدات  ومناق�شة  ال�شابق، 

اخلدمة  مل��رك��ز  الت�شغيلية  اخل��ط��ة  متابعة  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
�شهرياً، والتاأكيد على متابعة تنفيذ املبادرات وفق اخلطة، 
وال��ت��اأك��ي��د على  2020م،  للعام  ج��دي��دة  م��ب��ادرات  وط���رح 
املر�شدين والواجهة االأمامية املتابعة واحلر�س واالهتمام، 
االأمامية،  ل��ل��واج��ه��ة  ال��ع��م��ل  ور�����س  تكثيف  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
وم��ت��اب��ع��ة امل��ت�����ش��وق ال�����ش��ّري. واأك����د م��دي��ر ع���ام العمليات 
راأ���س اخليمة، حري�شة كل احلر�س  �شرطة  ب��اأن  املركزية، 
املزيد من فر�س  املتعاملني من خالل تقدمي  اإ�شعاد  على 
احللول  اأف�شل  وتقدمي  ط��رح  عرب  والتطوير،  التح�شني 
التي  النتائج  اأف�شل  اإىل  ال��و���ش��ول  لتحقيق  والتو�شيات 

تدعم تطوير مراكز اخلدمات، وحتقق ا�شعاد املتعاملني.

•• اأبوظبي-الفجر: 

حازت جامعة حممد بن زايد للذكاء 
للدرا�شات  جامعة  اأول  اال�شطناعي، 
الذكاء  ب��ب��ح��وث  املتخ�ش�شة  ال��ع��ل��ي��ا 
العامل،  م�شتوى  على  اال�شطناعي 
على اعتماد وترخي�س هيئة االعتماد 
االأكادميي يف دولة االإمارات، وذلك يف 
اجلامعة  جهود  تعزز  ر�شمية  خطوة 
الربامج  اأف�شل  تقدمي  اإىل  الهادفة 
حملياً  ب���ه���ا  امل����ع����رتف  االأك����ادمي����ي����ة 

ودولياً.
الدكتور  معايل  قال  املنا�شبة،  وبهذه 
���ش��ل��ط��ان اأح��م��د اجل���اب���ر، وزي���ر دولة 
اأمناء جامعة حممد  ورئي�س جمل�س 
اال�شطناعي:   ل���ل���ذك���اء  زاي�������د  ب����ن 
اعتماد  على  اجلامعة  ح�شول  ي�شكل 
االأكادميي  االعتماد  هيئة  وترخي�س 
مهماً،  اإجن��������ازاً  االإم���������ارات  دول�����ة  يف 
لهذا  االأ�شا�شية  ال��رك��ائ��ز  ي�شع  فهو 
كما  اجلديد.  االأك��ادمي��ي  التخ�ش�س 
بالعمل  التزامنا  االعتماد  نيل  يوؤكد 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ روؤي�����ة ال���ق���ي���ادة يف بناء 
ال��ت��م��ي��ز وتوفري  ال���ق���درات وحت��ق��ي��ق 
اأف�شل امل�شتويات التعليمية يف جمال 

ال���ذك���اء اال���ش��ط��ن��اع��ي، ح��ي��ث ت�شعى 
ب���رام���ج تتخطى  ل��ت��ق��دمي  اجل��ام��ع��ة 
اأكادميية  بيئة  يف  وذل���ك  ال��ت��وق��ع��ات 
اأف�شل  ا�شتقطاب  قادرة على  متميزة 

املواهب من جميع اأنحاء العامل .
وت��ت��ب��ع ه��ي��ئ��ة االع���ت���م���اد االأك���ادمي���ي 
لوزارة الرتبية والتعليم يف االإمارات 
العربية املتحدة، حيث تطبق برناجماً 
العايل،  التعليم  لرتخي�س موؤ�ش�شات 
واع��ت��م��اد ال��ربام��ج االأك��ادمي��ي��ة لهذه 
قيام  على  الهيئة  وت�شدد  املوؤ�ش�شات. 

املوؤ�ش�شات التعليمية يف دولة االإمارات 
االأكادميية  ال��ربام��ج  اأج����ود  ب��ت��وف��ري 

املعرتف بها حملياً ودولياً. 
ال�شري  الربوفي�شور  قال  جانبه،  من 
م���اي���ك���ل ب��������رادي، ال���رئ���ي�������س امل���وؤق���ت 
للذكاء  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  جل��ام��ع��ة 
اال���ش��ط��ن��اع��ي:  يعترب ه���ذا االإجن���از 
اجلامعة  ت�شتعد  فيما  االأهمية  بالغ 
يف  طالبها  من  دفعة  اأول  ال�شتقبال 
وق��ت الح��ق م��ن ال��ع��ام احل���ايل. وقد 
برامج  جميع  تركز  اأن  على  حر�شنا 

اجلامعة على اأبرز اجلوانب املرتبطة 
بتوجهات الذكاء اال�شطناعي اليوم، 
وتقدميها وفق اأرقى املعايري املمكنة؛ 
تعليم  خ��دم��ات  ت��وف��ري  ي�شمن  مم��ا 
يلتحقون  من  جلميع  اجل��ودة  فائقة 

باجلامعة .
وتقدم جامعة حممد بن زايد للذكاء 
اال�شطناعي برامج ماج�شتري العلوم 
الرئي�شية  امل��ج��االت  يف  وال��دك��ت��وراه 
مع  و�شتتعاون  اال�شطناعي،  للذكاء 
حول  وال�شركات  ال�شيا�شات  وا�شعي 

اال�شطناعي  الذكاء  لت�شخري  العامل 
ك���ق���وة ق�������ادرة ع���ل���ى اإح��������داث حتول 
اأن اجلامعة بداأت  اإىل  اإيجابي. ي�شار 
الت�شجيل  ط��ل��ب��ات  م��راج��ع��ة  بالفعل 
تلقت  حيث   ،2020 الدرا�شي  للعام 
االآن  بلغت  طلب   1،200 م��ن  اأك��رث 
قبل  التقييم  م��ن  النهائية  امل��رح��ل��ة 

القبول.
التقدم  اخلريجني  للطالب  وميكن 
للذكاء  زاي��د  ب��ن  حممد  جامعة  اإىل 
م��وق��ع اجلامعة  ع���رب  اال���ش��ط��ن��اع��ي 
االإل�������ك�������رتوين. و����ش���ي���ن���ط���ل���ق ال���ع���ام 
الدرا�شات  ل��ط��الب  االأول  ال��درا���ش��ي 
مبدينة  اجل���ام���ع���ة  ح����رم  يف  ال��ع��ل��ي��ا 

م�شدر يف اأغ�شط�س 2020.
و���ش��ت��ق��دم ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زاي���د 
للذكاء اال�شطناعي جلميع الطالب 
كاملة،  درا����ش���ي���ة  م��ن��ح��ة  امل��ق��ب��ول��ني 
مثل  مزايا  جمموعة  اإىل  باالإ�شافة 
ال�شحي  وال��ت��اأم��ني  ال�شهري  ال��ب��دل 
واالإقامة وال�شكن. و�شتعمل اجلامعة 
املحلية  ال���������ش����رك����ات  ك�����ربي�����ات  م�����ع 
للطالب  التدريب  لتاأمني  والعاملية 
وم�شاعدتهم يف احل�شول على فر�س 

عمل.

•• العني -وام:

بداأت حديقة احليوانات بالعني بالتعاون مع هيئة اأبوظبي 
االأولية  االخ��ت��ب��ارات   IBM ام  ب��ي  اآي  �شركة  و  الرقمية 
على  التعرف  يف  االإ�شطناعي  ال��ذك��اء  اأنظمة  ال�شتخدام 
احليوانات ب�شكل فردي عن طريق ب�شمة الوجه اأو اجللد.
حيوانات  ثالثة  االأول��ي��ة  مرحلتها  يف  االختبارات  وت�شمل 
وذلك  والبطريق  الداما  وغ��زال  العربي  الرمال  قط  هي 
الذكاء  باأنظمة  التقليدية  ال��ط��رق  ا���ش��ت��ب��دال  خ��الل  م��ن 
االإ�شطناعي التي متكن املوظفني من ا�شتعرا�س �شجل كل 
بالهواتف  الت�شوير  عرب  حدة  على  الطبي  وملفه  حيوان 

املتحركة املرتبطة باالأنظمة الب�شرية االآلية.
املعلومات  تقنية  اإدارة  مدير  العامري  كرامة  اأحمد  واأك��د 
اإن هذا امل�شروع ياأتي �شمن  يف حديقة احليوانات بالعني  
ت��وج��ه��ات احل��دي��ق��ة ال���ش��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة يف 
العاملية،  امل�شتويات  اأعلى  على  ورعايتها  احليوانات  حماية 
يف  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  اأنظمة  و�شهولة  لدقة  باال�شافة 
وحاالتها  وف�شائلها  و�شفاتها  احليوانات  معلومات  ر�شد 
ال�����ش��ح��ي��ة وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع��ن��اي��ة ب��ه��ا ورع��اي��ت��ه��ا وجتنب 
التحديات التي كنا نواجهها يف ا�شتخدام الطرق التقليدية 
كانت  وال��ت��ي  امل�شت�شعرات  وتثبيت  زراع����ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 

معر�شة يف بع�س االحيان للفقدان اأو التلف.”

عبد�هلل بن �صامل �لقا�صمي يرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي

فريق نظام �لنجوم �لعاملي يجتمع  
الإ�صعاد �ملتعاملني مبعايري �جلودة 

جامعة حممد بن ز�يد للذكاء �ال�صطناعي تنال 
ترخي�س و�عتماد هيئة �العتماد �الأكادميي

�لتعرف على �حليو�نات بب�صمة �لوجه و�جللد 

 د�ر �لرب تطلق مبادرة �لتربع عن بعد  
•• دبي -وام:

ال�شحة  حماية  يف  وجهودها  ال��دول��ة  ل�شيا�شة  ترجمة  بعد  عن  التربع  م��ب��ادرة  ال��رب  دار  جمعية  اأطلقت 
وال�شالمة العامة موؤكدة جاهزيتها ال�شتالم التربعات عن بعد دون احلاجة لزيارة املتربعني واملتعاملني 
ملراكزها ومكاتبها يف دولة االإمارات واإمكانية م�شاهمتهم يف م�شاعدة املحتاجني وم�شاريع اخلري واالإح�شان 

من اأماكنهم حر�شا على �شحة املتعاملني و�شالمة جمتمع االإمارات.
اإتاحة وت�شخري قنوات خا�شة للتربع  واأكد عبد اهلل علي بن زايد الفال�شي املدير التنفيذي ل�  دار الرب 
وعمل اخلري وم�شاعدة املحتاجني يف االإمارات والعامل  عن بعد  حيث ميكن للمتعاملني ا�شتخدامها دون 
احلاجة لزيارة مكاتب اجلمعية ومراكزها يف دبي وراأ�س اخليمة وعجمان والفجرية واأم القيوين حيث 

نظمت دار الرب حملة خا�شة للتعريف مببادرة  التربع عن بعد .
اأن قنوات وطرق  التربع عن بعد  ت�شمل املوقع االإلكرتوين جلمعية دار الرب و التطبيق الذكي  واأو�شح 
اأب  الوات�س  عرب  التوا�شل  اأو  الهاتف  عرب  العمالء  خدمة  مع  التوا�شل  و  البنكي  التحويل  و  للجمعية 

واإر�شال العقود اخلا�شة بامل�شاريع التي حتتاج اإىل  عقد عرب االإمييل اأو الوات�س اأب .

حاكم ر�أ�س �خليمة ي�صتقبل �صفري كو�صتاريكا

 كهرباء �ل�صارقة تكرم 3 فئات من �ملتميز�ت �حتفاء بيوم �ملر�أة �لعاملي

•• عجمان ـ الفجر 

الب�شرية  امل�������وارد  دائ������رة  ع��ر���ش��ت 
حلكومة عجمان نتائج قيا�س ن�شج 
العمل  اأدل�����ة  ت��ط��ب��ي��ق  ا���ش��ت��دام��ة  و 
الب�شرية يف حكومة  املوارد  واأنظمة 
اجلهات  ممثلي  بح�شور   عجمان 

احلكومية يف االإمارة.
ال��ت��ق��ري��ر على   ن��ت��ائ��ج  ت�����ش��م��ن��ت  و 
جم��م��وع��ة م���ن االأن��ظ��م��ة و االأدل����ة 
امل���ط���ب���ق���ة يف ح���ك���وم���ة ع���ج���م���ان و 
و  االأداء،  اإدارة  ن���ظ���ام  يف  مت��ث��ل��ت 
ال���ت���ط���وي���ر ، و  ال���ت���دري���ب و  ن���ظ���ام 
نظام االأو�شاف الوظيفية،  و دليل 
احلكومي،  ال���ق���ط���اع  يف  ال���ت���وط���ني 
و م��ي��ث��اق ال�����ش��ل��وك ال���وظ���ي���ف���ي، و 
نظام  و   ، العمل  طبيعة  ب��دل  نظام 
نظام  و  ال�������ش���ك���اوي،  و  ال��ت��ظ��ل��م��ات 
املكافاآت الت�شجيعية و حوافز االأداء 

يف حكومة عجمان.
العام  الر�شا  قيا�س  نتائج  ج��اءت  و 

الب�شرية   امل��وارد  اأنظمة  و  اأدل��ة  عن 
، فيما كانت النتائج   77% بن�شبة 
الن�شج   م�شتوى  لتقييم  االإجمالية 
ال���ع���ام يف ت��ط��ب��ي��ق  اأن��ظ��م��ة امل�����وارد 
م�����ش��ت��وى حكومة  ع��ل��ى  ال��ب�����ش��ري��ة 

عجمان بن�شبة  68%.
من جهتها، اأو�شحت موزة ال�شام�شي 

امل���وارد  �شيا�شات  اإدارة  م��دي��رة   –
م�شروع  اأن  ال���دائ���رة  يف  ال��ب�����ش��ري��ة  
قيا�س م�شتويات الن�شج يف ا�شتدامة 
باملوارد  اخل��ا���ش��ة  االأدل������ة  ت��ط��ب��ي��ق 
اأط��ل��ق��ت��ه الدائرة  ال���ذي  ال��ب�����ش��ري��ة  
بهدف   ج����اء  امل���ا����ش���ي  دي�����ش��م��رب  يف 
تعزيز م�شتويات الكفاءة احلكومية 

وفعالية التطبيق لالأنظمة و االأدلة  
يف اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة، م���وؤك���دة  
الب�شرية على  امل��وارد  دائ��رة  حر�س 
االرت����ق����اء مب�����ش��ت��وي��ات ال��ن�����ش��ج يف 
واالأنظمة  االأدل��ة  تطبيق  ا�شتدامة 
واالإج�������������راءات اخل���ا����ش���ة ب����امل����وارد 
و  باإ�شدارها،  قامت  التي  الب�شرية 

خالل   من  امل�شروع  اأه��داف  حتقيق 
حت����دي����د اأب��������رز ف����ر�����س وجم������االت 
اخلا�شة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال��ت��ح�����ش��ني 
الب�شرية  امل������وارد  واأدل������ة  ب��اأن��ظ��م��ة 
للعمل  عجمان  بحكومة  املعتمدة 
على تطويرها وفقاً الأعلى املعايري 
 ، امل��وارد الب�شرية  العاملية يف جمال 
و مت��ك��ني اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة من 
حت�شني م�شتويات الن�شج يف تطبيق 
االأدل���ة واالأن��ظ��م��ة م��ن خ��الل و�شع 
املنا�شبة  التح�شني  خطط  وتطبيق 
ا�شتناداً اإىل نتائج القيا�س، و توفري 
وع��م��ل��ي��ة يف  ع��ل��م��ي��ة  اأداة وط��ري��ق��ة 
ق��ي��ا���س م�����ش��ت��وى ن�����ش��ج ال���وح���دات 
الب�شرية  ل���ل���م���وارد  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
االأدلة  تطبيق  يف  عجمان  بحكومة 
واالأنظمة واالإجراءات وا�شتدامتها، 
اجلهات  مت���ك���ني  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
احلكومية بتحقيق تطبيق م�شتدام 
باملوارد  اخلا�شة  واالأدل��ة  لالأنظمة 

الب�شرية يف حكومة عجمان.

مو�رد عجمان تعر�س نتائج قيا�س ��صتد�مة تطبيق �أنظمة �ملو�رد �لب�صرية
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العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/التفاح االخ�شر للتغذية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1179222 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شالح الدين علي باكري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شالح الدين علي باكري من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عنود �شامل �شعيد �شامل املظاوي %51

تعديل وكيل خدمات/حذف عادل �شعيد عبداهلل حممد الظنحاين
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/التفاح االخ�شر للتغذية  
GREEN APPLE NUTRITION

اىل/بايوفيت هيلث كري ذ.م.م
BIOVIT HEALTH CARE LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املعدات واالجهزة الطبية- بالتجزئة )4772015(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز متابعة خلدمات حت�شيل الديون 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2813211 
تعديل مدير/ ا�شافة اميان ح�شني �شحاده �شلمان

تعديل راأ�س املال/من 1000000 اىل 50000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/مركز متابعة خلدمات حت�شيل الديون

MUTABAA FOR DEBT COLLECTION SERVICES CENTER

اىل/مركز متابعة خلدمات حت�شيل الديون - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 MUTABAA FOR DEBT COLLECTION SERVICES CENTER -

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
الكرتيك لت�شليح  ال�ش�����ادة/حمل حممد �شفيع  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب االدوات الكهربائية رخ�شة رقم:1038085 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شاكيبواله حممد �شفيع عامل %100

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة يو�شف عبيد �شعيد اخلمريي الزعابي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شفيع العامل نور احمد

تعديل وكيل خدمات/حذف يو�شف عبيد �شعيد اخلمريي الزعابي
تعديل ا�شم جتاري من/حمل حممد �شفيع الكرتيك لت�شليح االدوات الكهربائية

MOHAMMED SHAFIE ELECTRICAL APPLIANCES REPAIRS SHOP

اىل/دولك�س العمال االدوات والتمديدات ال�شحية
DULUX INSTALLATION TPPLS AND PLUMBING WORK

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/هوى بالدي للهواتف املتحركة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1115764 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامر ن�شرت اهلل مراد البلو�شي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف ادم حممد ادم البلو�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالغفار حممد كرمي

تعديل ا�شم جتاري من/هوى بالدي للهواتف املتحركة
HAWA BELADI MOBILE PHONES

اىل/خياط �شامر البلو�شي للرجال
SAMIR AL BALUSHI GENTS TAILORS

تعديل ن�شاط/ا�شافة تف�شيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية غري العربية 
)البدل( )1410904(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الهواتف املتحركة- بالتجزئة )4741011(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/امكا �شتور

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1018011 
تعديل مدير/ا�شافة يو�شف علي مو�شليام فيتيل عبدالقادر

LULU 1 SPV LTD تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة لولو 1 ا�س بيه يف ليميتد
تعديل وكيل خدمات/حذف حمد را�شد حمد املطوع الظاهري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شليام فيتيل كونهامو عبداهلل
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/امكا �شتور

EMKE STORE
اىل/�شركة امكا �شتور - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

EMKE STORE COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج بن مهري لت�شليح 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات رخ�شة رقم:1119866 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي عامر �شيف حارب العي�شائي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عمر عبداهلل عبود مهري الكثريي
او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/املجموعة املتخ�ش�شة  تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان 

CN قد تقدموا الينا بطلب لال�شتثمار رخ�شة رقم:1133286 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

null ا�شافة ورثة �شغري خلف خديه القبي�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شغري خلف خديه القبي�شي
او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اأجواء الريف للنقليات 

CN وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:2730174 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شمريه حممد علي ح�شن تهلك %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد مرهون م�شلم را�شد اليحيائي

او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جنم ال�شدارة للعقارات 

CN واملقاوالت العامة رخ�شة رقم:1921421 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مينى مبارك حمد �شامل اجلنيبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة �شالح ح�شني علي

او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم ال�شيف للمندي 

CN قد تقدموا الينا بطلب والبخاري رخ�شة رقم:2816246 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل علي مفتاح علي النا�شري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف زايد نا�شر �شامل نا�شر اخلليفي
او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
وال�شيانة  للمقاوالت  الن�شر  ال�ش�����ادة/واحة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1233705 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة الزين حاكم �شالح حريز ا ملحرمي %4

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل حاكم �شالح حريز املحرمي %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل حاكم �شالح حريز املحرمي %7

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي حاكم �شالح حريز ا ملحرمي %4
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد حاكم �شالح حريز املحرمي %7

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شما حاكم �شالح حريز ا ملحرمي %4
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد حاكم �شالح حريز املحرمي %7

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فاطمة حم�شن �شهيل املحرمي %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حاكم �شالح حريز م�شلم املحرمي

 فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/تورا لالزياء ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2882574 
تعديل ن�شب ال�شركاء

رايف جادا �شاندهيا جادا مورو �شاندهيا من 25% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف بهارات كومار جوفيند بهاي باال�شارا
او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فليفر كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1127197 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة دروي�س عيد عبيد مبارك املهريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف زياد عو�س حممد حممد العامري
مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى   
دائرة التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة املعدات واالدوات املهنية ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1028119 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل عبدالعزيز حممد علي النوي�س %25.5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

اليا�س ع�شام اليا�س �شحاده من ممثل ورثة اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء

اليا�س ع�شام اليا�س �شحاده من 0% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل علي ابراهيم عبداهلل ال�شعدي %25.5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ورثة عبدالعزيز حممد علي النوي�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ع�شام اليا�س عي�شى �شحادة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل علي ابراهيم عبداهلل ال�شعدي
 فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/دوم للمعار�س ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1019871 
تعديل ن�شب ال�شركاء

انطون جورج ع�شاف من 49% اىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جورج جورج املعلوف %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

MAZRUI INTERNATIONAL LLC ا�شافة املزروعي العاملية ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل حممد علي غامن املزروعي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى   
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
او دعوى بعد انق�شاء هذه  واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلالدية مول ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1061030 
تعديل مدير/ا�شافة يو�شف علي مو�شليام فيتيل عبدالقادر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
HAMAD RASHED CO 1 SPV LTD ا�شافة حمد را�شد كو 2 ا�س بيه يف ليمتد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
LULU 1 SPV LTD ا�شافة لولو 1 ا�س بيه يف ليميتد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد را�شد حمد املطوع الظاهري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف علي مو�شليام فيتيل عبدالقادر

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى   
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
او دعوى بعد انق�شاء هذه  واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شينيت لل�شيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:1163154 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

null ا�شافة ورثة �شغري خلف خديه القبي�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شغري خلف خديه القبي�شي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى   

التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن 

او دعوى بعد انق�شاء هذه  واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شرت با�شتا- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2674766 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابراهيم جا�شم �شالح تقي مقامي احلمادي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مالك خالد عبدالفتاح الزريقي %13
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد خالد عبدالفتاح الزريقي %12

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هاين عبداهلل ا�شعد ا�شماعيل ح�شنيه %8
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فادي غ�شان الق�شاب %8
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ماهر غ�شان الق�شاب %8

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ناعمه ح�شن علي احلو�شني
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
 تعديل ا�شم جتاري من/م�شرت با�شتا- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 MR PASTA- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/م�شرت بر�شكت كافيه ذ.م.م

MR BRISKET LLC
االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/زين  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1508221:للتوظيف رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1012303 باال�شم التجاري رويال كابيتال 
�س م خ بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما 

كان عليه �شابقا.
او اعرتا�س على هذا االعالن  له حق   فعلى كل من 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

العاملّية  االإن�شانية  املوؤ�ش�شة  ك�شفت 
الالجئني  ودع���م  مب�شاعدة  املعنية 
وامل��ح��ت��اج��ني ح���ول ال���ع���امل  القلب 
ال�شارقة  م��ن  تتخذ  وال��ت��ي  الكبري  
عدد  اإج��م��ايل  و�شول  عن  لها  مقراً 
املوؤ�ش�شة  تلقتها  التي  الرت�شيحات 
للدورة  دول����ة   52 م���ن   242 اإىل 
الرابعة من جائزة ال�شارقة الدولية 
ال��الج��ئ��ني وت�شعى  مل��ن��ا���ش��رة ودع���م 
امل��وؤ���ش�����ش��ة م���ن خ���الل اجل���ائ���زة اإىل 
االإن�شاين  العمل  مم��ار���ش��ات  حتفيز 
وتقدمي مناذج مبدعة من املوؤ�ش�شات 
التي اأحدثت تغيريات اإيجابية على 
واقع وحياة الالجئني عرب براجمهم 
ومبادراتهم يف جمتمعاتهم املحلية.

تنظمها   التي  اجل��ائ��زة  قيمة  وتبلغ 
القلب الكبري بالتعاون مع املفو�شية 
ل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال�����ش��ام��ي��ة 
الالجئني 500 األف درهم وحتظى 

برعاية ودعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة 
ال�شيخة جواهر بنت  �شمو  وقرينته 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  القا�شمي  حم��م��د 
البارزة  وامل��ن��ا���ش��رة  ال��ك��ب��ري  ال��ق��ل��ب 
املفو�شية  لالأطفال الالجئني لدى 
ل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال�����ش��ام��ي��ة 

الالجئني.
وت�����ش��ك��ل امل��ل��ف��ات ال������واردة م���ن قارة 
اإجمايل  م��ن  ب��امل��ائ��ة   49 اأف��ري��ق��ي��ا 
ع���دد امل��ل��ف��ات امل��ر���ش��ح��ة ل��ل��ج��ائ��زة يف 
ح���ني ب��ل��غ��ت ن�����ش��ب��ة امل��ل��ف��ات ال�����واردة 
من قارة اآ�شيا 44 باملائة ومن قارة 
اأوروب������ا 5 ب��امل��ائ��ة وم���ن ب��ق��ي��ة دول 
ال��ع��امل 2 ب��امل��ائ��ة. وج���اء اأك���رب عدد 
من  للجائزة  املر�شحة  امل��ل��ف��ات  م��ن 
اململكة االأردنية الها�شمية باإجمايل 
ملفاً   19 ب�  كينيا  تليها  ملفاً   24
 17 ب�  18 ونيجرييا  ب�  اأوغ��ن��دا  ثم 
االأمريكية  املتحدة  وال��والي��ات  ملفاً 

والكامريون ب� 11 ملفاً لكل منهما 
وباك�شتان بع�شرة ملفات.

وت����راوح ع���دد امل��ل��ف��ات امل��ر���ش��ح��ة من 
ولبنان  وب���ن���غ���الدي�������س  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
واأفغان�شتان  والهند  وغانا  واإثيوبيا 
و8   4 بني  اأفريقيا  وجنوب  وتركيا 

ملفات لكل منها.
الكبري  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���ش�����ش��ة  واأت����اح����ت 
اجل�����ائ�����زة  امل���������ش����ارك����ة يف  ف����ر�����ش����ة 

ال���دورة،  ه��ذه  �شمن  االأوىل  للمرة 
القارة  اأنحاء  جميع  يف  للموؤ�ش�شات 
امل�شاركة  ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د  االأف��ري��ق��ي��ة 
ومنطقة  اآ�شيا  ق��ارة  على  مقت�شرة 
بهدف  وذل��ك  فقط  اأفريقيا  �شمال 
زي�����ادة ن��ط��اق امل�����ش��ارك��ة مب���ا يعك�س 
الكبري  ال���ق���ل���ب  م���وؤ����ش�������ش���ة  ج����ه����ود 
املبادرات  ودع��م  ت�شجيع  يف  املتمثلة 
يف  وامل�����ش��ت��دام��ة  املتميزة  االإن�����ش��ان��ي��ة 
تقدمي العون لالجئني والعمل على 
املحلية  جمتمعاتهم  يف  اإدم��اج��ه��م 
مقومات  وتوفري  ال��دويل  واملجتمع 

العي�س الالئق والكرمي لهم.
الدولية  االإح�شائيات  اآخ��ر  وت�شري 
الفارين  االأ���ش��خ��ا���س  ع���دد  اأن  اإىل 
من احلروب واال�شطهاد والنزاعات 
مليون   70.8 ال�����  ح���اج���ز  جت�����اوز 
وف����ق   2018 ع�������ام  يف  ����ش���خ�������س 
املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية  املفو�شية 
ل�����ش��وؤون ال��الج��ئ��ني ال��ت��ي اأك����دت اأن 
هذا الرقم هو اأعلى م�شتوى ت�شهده 

امل��ف��و���ش��ي��ة م��ن��ذ م��ا ي��ق��رب م��ن 70 
ع���ام���اً ع��ل��ى ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا وه���و �شعف 
 20 قبل  عليه  ك��ان  ال���ذي  امل�شتوى 
�شخ�س  مليون   2.2 ب�  واأك��رث  عاماً 

عن العام 2017.
املختلفة  الدولية  املنظمات  وجتمع 
اأن  ب��ي��ان��ات��ه��ا وت���ق���اري���ره���ا ع��ل��ى  يف 
غالبية الالجئني يعي�شون يف بلدان 
تنموية  اقت�شادية  م�شكالت  تعاين 
التحتية  والبنى  امل���وارد  يف  و�شعف 
واالأزم�����ات  ال�����ش��راع��ات  ت���اأث���ري  واأن 
الالجئني  البلدان جتاوز  على هذه 
وو�شل اإىل كافة الفئات املحلية بدون 
م���رمي احلمادي  واأك�����دت  ا���ش��ت��ث��ن��اء. 
الكبري  ال���ق���ل���ب  م���وؤ����ش�������ش���ة  م����دي����ر 
جهودها  مبوا�شلة  املوؤ�ش�شة  ال��ت��زام 
ت��ط��وي��ر م��ع��اي��ري وث��ق��اف��ة العمل  يف 
املوؤ�ش�شات  واأدوات��ه وبدعم  االإن�شاين 
لتكون  امل����ج����ال  ه�����ذا  يف  ال���ع���ام���ل���ة 
للتحديات  اال���ش��ت��ج��اب��ة  ع��ل��ى  ق����ادرة 
واالأزمات  ال�شراعات  تفرزها  التي 

العامل.  اأكرث مكان من  امل�شتمرة يف 
واأ�شارت احلمادي اىل اأن هذا العدد 
للجائزة  املر�شحة  للملفات  الكبري 
لتوجهات  ع��امل��ي��ة  ا���ش��ت��ج��اب��ة  مي��ث��ل 
االإمارة يف منا�شرة ودعم الالجئني 
الوقوف  نحو  امل�شاعي  جدية  يوؤكد 
وم�شاندة  ال���الج���ئ���ني  ج���ان���ب  اإىل 
كما  ت�شت�شيفهم  ال��ت��ي  املجتمعات 
ي���وج���ه ر���ش��ال��ة اأم�����ل ل��ك��ل الج����ئ يف 
ال��ع��امل ت��خ��ربه اأن ه��ن��اك م��ن يقف 

اإىل جانبه ويعمل من اأجله.
النطاق  ت���و����ش���ي���ع  اىل  واأ��������ش�������ارت 
اجل����غ����رايف ل��ل��ج��ائ��زة ل��ي�����ش��م��ل اإىل 
ج����ان����ب ق�������ارة اآ����ش���ي���ا ك����اف����ة اأن����ح����اء 
اأن  اإىل  باالإ�شافة  االأفريقية  القارة 
وللمرة  املر�شحة  امل��ل��ف��ات  ا�شتقبال 
املوقع  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل  االأوىل 
الكبري  القلب  ملوؤ�ش�شة  االإل��ك��رتوين 
�شمح للمزيد من املنظمات م�شاركة 
ال��ع��امل جت��ارب��ه��ا يف دع��م الالجئني 

وامل�شاهمة يف توفري احتياجاتهم.

•• ال�صارقة-وام:

نظمت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
ممثلة باإدارة اخلدمات الطبية امل�شاندة 
ور�شة عمل حول خلل عمليات االأي�س  
لدى  الغذائي  التمثيل  اأو  االإ�شتقالب 
االأطفال وذلك يف م�شت�شفى القا�شمي 

للن�شاء والوالدة واالأطفال بال�شارقة.
قدمتها  ال���ت���ي   - ال���ور����ش���ة  وت����ه����دف 
مارياج  ب����ارب����را  ال����زائ����رة  ال���دك���ت���ورة 
التغذية  جم�������ال  يف  امل���ت���خ�������ش�������ش���ة 
بخلل  امل�شابني  ل��الأط��ف��ال  االأنبوبية 
ع��م��ل��ي��ات االأي�������س و����ش���ارك ف��ي��ه��ا 21 
املتخ�ش�شني  االأط���ب���اء  م��ن  م�����ش��ارك��ا 
واأخ�شائيات  االأط��ف��ال  يف جم��ال طب 
تابعة  م�شت�شفيات  ع��دة  م��ن  التغذية 
للوزارة -.. اإىل اطالع امل�شاركني على 
بخلل  املتعلقة  االأم��را���س  م�شتجدات 
منها  الوقاية  وط��رق  االأي�س  عمليات 
االإ�شابة  م��ع��دل  اأن  ح��ي��ث  وع��الج��ه��ا 
بهذا امل��ر���س ي��ع��ادل حالة واح���دة من 
كل 185000 �شخ�س على م�شتوى 
ال���ع���امل وع���ن���دم���ا ي���ك���ون ال�������زواج من 

االأقارب تزداد هذه احلاالت.
حممد  يو�شف  ال��دك��ت��ور  �شعادة  واأك���د 
امل�����ش��اع��د لقطاع  ال��وك��ي��ل  ال�����ش��رك��ال 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ح���ر����س ال��������وزارة على 

تنظيم ور�س توعوية وبرامج تدريبية 
بهدف تعزيز وتطوير املعرفة الطبية 
جمال  يف  امل��م��ار���ش��ني  ل���دى  والعلمية 
كفاءة  ورف��ع  فعالة  بطريقة  التغذية 
اأدائ���ه���م وحت�����ش��ني اخلدمات  وج�����ودة 
يف  امل�شت�شفيات  يف  لالأطفال  املقدمة 
املرتبط  اال�شرتاتيجي  التوجه  اإط��ار 
وخ��ا���ش��ة يف  ال��ت��غ��ذي��ة  ن��ظ��م  بتح�شني 
والوالدة  للن�شاء  القا�شمي  م�شت�شفى 
الإخت�شا�شه  وذل��������ك  واالأط�������ف�������ال 
باالأمرا�س املتعلقة مبرحلة الطفولة 

ومن �شمنها خلل عمليات االأي�س.
كما اأكد حر�س الوزارة على ا�شتقطاب 

العامل  ال�����ش��ح��ي��ة يف  اخل�����ربات  اأب�����رز 
وم��ت��اب��ع��ة امل�����ش��ت��ج��دات وال���ت���ط���ورات 
العاملية  ال�شحية  املمار�شات  واأف�شل 
اخلدمات  ج���ودة  مب�شتوى  ل��الإرت��ق��اء 
ال�شحية الإثراء املعارف لدى الكوادر 
املجاالت  جميع  يف  ال��ع��ام��ل��ة  الطبية 
االأطفال  من  االأجيال  �شحة  و�شمان 
االأطفال  طب  ي��وؤدي  حيث  واليافعني 
واكت�شاف  ت�شخي�س  يف  حموريا  دورا 
االأمرا�س الوراثية م�شيدا بدور وزارة 
الكفاءات  اأه���م  ا���ش��ت��ق��دام  يف  ال�شحة 
الطبية  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
اأهمية  م��و���ش��ح��ا  وال�����ن�����ادرة  امل���ع���ق���دة 

ال��ت��دخ��ل ال��ع��الج��ي ال��ت��غ��ذوي يف دعم 
باملحافظة  اخل��ا���س  ال��وط��ن��ي  امل��وؤ���ش��ر 
املتوقع  ال�شحي  العمر  متو�شط  على 

لهذه الفئة.
من جانبه اأكد الدكتور عبد اهلل اأحمد 
الطبية  اإدارة اخلدمات  النقبي مدير 
هو  ال��ور���ش��ة  م��ن  ال��ه��دف  اأن  امل�شاندة 
م�شتجدات  اأح�������دث  ع���ل���ى  االإط��������الع 
عمليات  ب��خ��ل��ل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  االأم����را�����س 
االأي�س وطرق عالجها والوقاية منها 
بهدف تقدمي خدمات �شحية متميزة 
با�شطرابات  امل�����ش��اب��ني  ل��ل��م��ر���ش��ى 
وفقاً  امل���ت���وارث���ة  ال���غ���ذائ���ي  ال��ت��م��ث��ي��ل 

للمعايري العاملية.
من جانبها قالت لطيفة را�شد رئي�شة 
هذه  اإن  ال������وزارة..  يف  ال��ت��غ��ذي��ة  ق�شم 
الور�شة ت�شتهدف رفع م�شتوى االأداء 
ي�شهم  م��ا  التغذية  الأخ�شائي  املهني 
يف ت��ق��دمي ال��رع��اي��ة ال��غ��ذائ��ي��ة بطرق 
م��ن فرتة  وي��ق��ل��ل  وم��ت��ط��ورة  مبتكرة 
م��ك��وث امل��ري�����س يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ومن 
بحاالت  االإ�شابة  ون�شب  العالج  كلفة 
املعنيني  ا�شطرابات �شحية للمر�شى 
ملتزم  ال���ت���غ���ذي���ة  ق�����ش��م  اأن  م����وؤك����دة 
ن���ط���اق وا����ش���ع م���ن خدمات  ب��ت��ق��دمي 
العالجية  والتغذية  ال�شحية  العناية 
ال�����داع�����م�����ة خل����ط����ة ع�������الج امل���ر����ش���ى 
ونوعية  بجودة  لالإرتقاء  ذلك  وياأتي 
امل��ق��دم��ة للمر�شى  ال��ت��غ��ذي��ة  خ��دم��ات 

واملراجعني.
للتغذية يف حاالت خلل  اأن  واأو�شحت 
كبريا  دورا  ي��ل��ع��ب  االأي�������س  ع��م��ل��ي��ات 
واأ�شا�شيا حيث ال ميكن حت�شني حالة 
املر�شى بدون تدخل غذائي حمرتف 
تعتمد  معينة  م��ك��ون��ات  مب��ن��ع  وذل����ك 
اأخرى  مكونات  وب��زي��ادة  احل��ال��ة  على 
املغذيات  او عن طريق  بالطعام  �شواء 
احلالة  حت�����ش��ن  ح���ني  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ة 
واالإلتزام بحدود املطلوب يف االأو�شاع 

امل�شتقرة للمر�شى.

•• دبي-وام:

للم�شتقبل  دب����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأط���ل���ق���ت 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  م���ع  ب��ال�����ش��راك��ة 
االأوىل لربنامج  الدفعة  دب��ي،  الإم��ارة 
مب�شاركة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  خل������رباء  دب�����ي 
موظفني من م�شتويات االإدارة العليا 
حكومية  ج��ه��ة   14 يف  وامل��ت��و���ش��ط��ة 

بدبي.
وتتوا�شل املرحلة االأوىل من الربنامج 
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأطلقه  ال��ذي 
عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
على   ، التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي 
مدى �شتة اأ�شهر وت�شمل جمموعة من 
والتدريب  العمل  وور���س  املحا�شرات 
ا�شت�شراف  م����ه����ارات  ع���ل���ى  ال��ع��م��ل��ي 
ت�شميمه  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  امل�شتقبل 
واآل����ي����ات ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، وب���ن���اء م���ه���ارات 
املنت�شبني يف اإدارة امل�شاريع امل�شتقبلية 
القيادة  ومفاهيم  امل��ب��ادرات  وتطوير 

امل�شتقبلية.
ال��ربن��ام��ج يف  ح���ي دبي  اإط�����الق  ومت 
اهلل  عبد  معايل  بح�شور  للم�شتقبل  
للمجل�س  ال���ع���ام  االأم������ني  ال��ب�����ش��ط��ي 
التنفيذي الإمارة دبي، و�شعادة خلفان 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب��ل��ه��ول  ج��م��ع��ة 

من  وع���دد  للم�شتقبل،  دب���ي  ملوؤ�ش�شة 
املدراء وامل�شوؤولني احلكوميني.

وي���ت�������ش���م���ن ب����رن����ام����ج دب������ي خل�����رباء 
تتيح  م�����ش��ت��وي��ات  ث���الث���ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
للمنت�شبني فر�شة التدّرج من  حملل 
م�شتقبلي   تنفيذي  اإىل   م�شتقبلي  
 .. م�شتقبلي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي  وب��ع��ده��ا  
اإعداد  على  منت�شب  كل  �شيعمل  فيما 
م�شاريع مبتكرة ودرا�شات بحثية حول 

م�شتقبل القطاع الذي يعمل به.
تطويره  مت  ال��ذي   - الربنامج  ويتيح 
للم�شتقبل  دب���ي  اأك��ادمي��ي��ة  ق��ب��ل  م��ن 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ن��خ��ب��ة م����ن اخل�����رباء 
كافة  العامل  اأنحاء  واملتخ�ش�شني من 

- فر�شة للمنت�شبني لتطوير قدراتهم 
امل�شتقبل  وت�����ش��م��ي��م  ا���ش��ت�����ش��راف  يف 
وال�شيا�شات  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  وت��ط��وي��ر 
ودعم  ومتطلباته،  متغرياته  ملواكبة 
م�شتقبل  ا�شت�شراف  يف  الريادة  ثقافة 
ال��ق��ط��اع��ات اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف اإم���ارة 

دبي.
اأن   ، الب�شطي  اهلل  عبد  م��ع��ايل  واأك���د 
الربنامج ي�شهم يف تفعيل دور املواهب 
العمل احلكومي، وتعزيز  الوطنية يف 
ثقافة ا�شت�شراف وت�شميم امل�شتقبل يف 
اجلهات احلكومية يف دبي، مبا يج�ّشد 
روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  رعاه 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  وتوجيهات  اهلل  
ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
 ، التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
اإىل ت�شريع وترية االإجنازات  الرامية 
واحل�شارية  االق��ت�����ش��ادي��ة  والنه�شة 
اإىل  معاليه  م�شرياً  ل��دب��ي،  والعلمية 
للحفاظ  اجل���ه���ود  م�����ش��اع��ف��ة  اأه��م��ي��ة 
والبناء  لدبي  التنموي  النموذج  على 
الريادية  م��ك��ان��ت��ه��ا  ل��رت���ش��ي��خ  ع��ل��ي��ه 
االبتكار  يف  ال���ع���امل  م����دن  ط��ل��ي��ع��ة  يف 
واالإبداع وا�شت�شراف امل�شتقبل، ال�شيما 

اخلم�شني  نحو  رحلتنا  ن�شتهل  ونحن 
عاماً املقبلة. وقال الب�شطي:  تطوير 
باأدوات  وتزويدها  الوطنية  ال��ق��درات 
جيل  خللق  �شبيلنا  هو  امل�شتقبل  بناء 
ج���دي���د م����ن ال�����ك�����وادر ال�����ق�����ادرة على 
وت�شريع  التنموية  م�شريتنا  موا�شلة 
هذا  ومن  امل�شتقبل،  ل�شناعة  جهودنا 
املنطلق، فاإن من �شاأن مبادرة برنامج 
يف  ت�شهم  اأن  امل�شتقبل،  خل���رباء  دب���ي 
يف  منت�شبيه  وق���درات  م��ه��ارات  تعزيز 
�شياغة  يف  توجهاتنا  تواكب  جم��االت 
اال�شرتاتيجي  الفكر  مثل  امل�شتقبل، 
امل�شاريع  واإدارة  االجتماعي  وال��ذك��اء 
وت�شميمه،  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  وا���ش��ت�����ش��راف 

ومب�������ا ي�������ش���ك���ل ح���ل���ق���ة ج�����دي�����دة من 
لرفد  احل��ك��وم��ي��ة  م��ب��ادرات��ن��ا  �شل�شلة 
واال�شرتاتيجية  احل��ي��وي��ة  قطاعاتنا 
الفارق  �شنع  ميكنها  وطنية  بكفاءات 
رحلتنا  يف  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة  واإح����������داث 
معاليه،  ودع����ا   . امل�شتقبل  ال���ش��ت��ب��اق 
الثقة  اغتنام  اإىل  االإم��ارات��ي  ال�شباب 
ال���ت���ي اأول���ت���ه���ا ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة يف 
يف  فاعل  ب�شكل  للم�شاهمة  قدراتهم، 
ال��ت��ي ت�شهدها  االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ت��ح��والت 
موؤكداً  للم�شتقبل،  ورحلتها  االإم���ارة 
التغيري  ق��ادة  ه��م  ال�شباب  اأن  معاليه 
على  ال��ق��ادرون  وه��م  امل�شتقبل  و�شّناع 
التحديات،  وا�شتباق  الغد  ا�شت�شراف 
الطموحة  االأه���داف  لتحقيق  و�شوال 

لالإمارة.
من جهته، اأكد خلفان جمعة بلهول اأن 
ي�شتند  امل�شتقبل  خلرباء  دبي  برنامج 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  روؤي������ة  ع��ل��ى 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
ح���اك���م دب�����ي  رع�����اه اهلل  ب��ج��ع��ل دبي 
اأف�شل مدينة عاملياً لت�شميم و�شناعة 
كوادرها  ع��ل��ى  ب��االع��ت��م��اد  امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
على  وت�شجيعهم  املتمكنة  ال��وط��ن��ي��ة 
الالزمة  واالأدوات  امل��ه��ارات  اكت�شاب 

ل���دع���م ري�������ادة دول������ة االإم����������ارات على 
م�شتوى العامل.

الربنامج  ���ش��ي��وف��ر  ب���ل���ه���ول:  وق������ال 
لتبادل  االإم��ارات��ي��ة  ل��ل��ك��وادر  الفر�شة 
اخل�����ربات وامل����ع����ارف واالط������الع على 
اأف�شل املمار�شات العاملية، مبا ميكنهم 
باأفكار م�شتقبلية ت�شاعد  من اخلروج 
اجلهات احلكومية يف دبي على تطوير 
ت�شميم  ملنهجيات  متجددة  منظومة 
ب���االأداء  ب��االرت��ق��اء  وي�شهم  امل�شتقبل، 
احل��ك��وم��ي الإح������داث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 

جودة حياة املجتمع .
- اآلية التقييم واختيار املنت�شبني..

دبي  برنامج  امل�شاركني يف  اختيار  ومت 
طلبات  تقييم  بعد  امل�شتقبل  خل��رباء 
80 جهة  م����ن  اأك������رث  م����ن  ان���ت�������ش���اب 

حكومية يف العديد من القطاعات مبا 
وال�شياحة  والثقافة  االإع��الم  ذل��ك  يف 
والتكنولوجيا  وال�شحة  واالق��ت�����ش��اد 
وت�شمنت  وغريها.  التحتية  والبنية 
اختبارات  الرت�شيحات  تقييم  مرحلة 
للتعرف على مهارات  تفاعلية هدفت 
واتخاذ  وال��ت��ن��ب��وؤ  التفكري  يف  امل��ر���ش��ح 
ال����ق����رارات ال�����ش��ح��ي��ح��ة، اإ���ش��اف��ة اإىل 
م���ق���اب���الت ���ش��خ�����ش��ي��ة اأج���رت���ه���ا جلنة 
املجل�س  م����ن  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  حت���ك���ي���م 
للم�شتقبل  دب��ي  وموؤ�ش�شة  التنفيذي 
ب��ه��دف تقييم  امل�����ش��ت��ق��ب��ل   يف  م��ك��ت��ب 
اإمكاناتهم وقدراتهم يف االرتقاء باأداء 
القطاعات احلكومية وتطوير م�شاريع 
ودولة  دب���ي  ج��ه��ود  ت��رف��د  م�شتقبلية 
االإمارات. وي�شهم برنامج دبي خلرباء 

امل�شتقبل يف تطوير مهارات املنت�شبني 
اال�شرتاتيجي  ال���ف���ك���ر  جم������االت  يف 
وا�شت�شراف  االج���ت���م���اع���ي  وال����ذك����اء 
والقطاعات  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  وت�����ش��م��ي��م 
والتكنولوجية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال�شيا�شات  وت��ط��وي��ر  ال��ق��رار  وات��خ��اذ 
وتوظيف  وال��ت�����ش��ري��ع��ات،  وال��ق��وان��ني 
الفر�س  ل��ت��ح��دي��د  االأدوات  خم��ت��ل��ف 
اقت�شادية  م���ن���اط���ق  خل���ل���ق  امل���ت���اح���ة 
جديدة يف دول��ة االإم���ارات يف خمتلف 
الربنامج  ي��ت��ي��ح  ك���م���ا  ال���ق���ط���اع���ات. 
على  ل���الط���الع  للمنت�شبني  ف��ر���ش��ة 
اأف�شل التجارب واملمار�شات العاملية يف 
امل�شتقبل من خالل  ا�شت�شراف  جمال 
زيارات وجوالت عمل ميدانية يف دولة 

االإمارات وخارجها.

•• دبي-الفجر:

نظم مكتب التطوير املوؤ�ش�شي لقطاع العمليات يف �شرطة 
دبي، فعالية “�شناع التميز” يف خيمة ال�شعادة واالإيجابية 
ب��ح��دي��ق��ة زع��ب��ي��ل يف دب����ي، وذل����ك ب��ه��دف دع���م املوظفني 
وت�شجيعهم يف امل�شاركة والتقدمي جلوائز التميز املتنوعة، 
لهم  املجال  وفتح  والتميز،  ال��ري��ادة  مبنظومة  وتعريفهم 
لطرح االأفكار واملقرتحات التي ت�شهم يف االرتقاء مب�شتوى 

االأداء املوؤ�ش�شي.
وق����ال امل���ق���دم ع���ب���داهلل ج��ا���ش��م ال����زرع����وين- م��دي��ر مكتب 
العامة  القيادة  اإن  العمليات:  لقطاع  املوؤ�ش�شي  التطوير 
اإقامة مثل هذه  ب�شكل م�شتمر على  ل�شرطة دبي حتر�س 
التي  واالإب���داع  التميز  م�شرية  دع��م  اإىل  الهادفة  اللقاءات 
اأن  اإىل  منوها  القطاعات،  كافة  يف  دب��ي  �شرطة  تنتهجها 

والتجارب  ال��ت��م��ي��ز،  منظومة  ا���ش��ت��ع��را���س  ت�شمن  ال��ل��ق��اء 
الناجحة لعدد من امل�شاركني يف جائزة القائد العام، وغريها 
من اجلوائز املحلية والعاملية، وكيفية امل�شاركة واال�شتعداد 
ملثل هذه امل�شابقات واجلوائز، واأهمية نقل املعرفة واخلربة 
دخول  يف  الراغبني  املوظفني  اإىل  امل�شاركات  اأ�شحاب  من 
�شباق التميز. واأكد املقدم الزرعوين، اأن التوجيهات العليا 
للقيادات يف �شرطة دبي تاأكد با�شتمرار على اأهمية اإ�شراك 
املوظفني وت�شجيعهم على املبادرة يف تقدمي اإجنازاتهم التي 
يحققونها يف خمتلف املجاالت، ودعمهم من قبل االإدارات 
املعنية يف كافة امل�شاركات التي يرغبون يف خو�شها، وتقدمي 
كافة الت�شهيالت لهم، وتزويدهم باأف�شل املمار�شات يف هذا 
املجال، ليكونوا جاهزين لدخول م�شابقات وجوائز التميز 
التميز  جم��ال  يف  دب��ي  �شرطة  م�شتوى  يعك�س  جيد  ب�شكل 

والريادة.

برنامج دبي خلرب�ء �مل�صتقبل يطلق دفعته �الأوىل مب�صاركة 14 جهة حكومية

�صرطة دبي تنظم لقاء » �صناع �لتميز« ملنت�صبيها يف قطاع �لعمليات

وز�رة �ل�صحة ت�صتعر�س م�صتجد�ت �الأمر��س �ملتعلقة بخلل عمليات �الأي�س عند �الأطفال

•• دبي-وام:

عقدت هيئة الثقافة والفنون يف دبي دبي للثقافة ور�شة تفاعلية يف متحف 
االحتاد بدبي مع اأ�شحاب امل�شلحة من كوادر الهيئة الداخلية و�شركائها 
اال�شرتاتيجيني من اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�س، ملراجعة خطتها 
اال�شرتاتيجية وو�شع االأ�ش�س واالأطر لتطويرها وحتديثها، ليكون عام 
االإمارة  منو  وتر�شيخ  لتحفيز  االنطالق  من�شة  للخم�شني   اال�شتعداد 

وتعزيز ح�شورها ومكانتها الثقافية العاملية.
�شاحب  اأطلقها  التي  الهيئة  روؤي��ة  لرتجمة  ال�شعي  اإط��ار  يف  ذل��ك  ياأتي 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي  رعاه اهلل ، يف تعزيز مكانة دبي لت�شبح مركزاً 

عاملياً للثقافة، وحا�شنة لالإبداع وملتقى للمواهب.
قد  الهيئة  كانت  ا�شرتاتيجيتها،  وتطوير  مراجعة  عملية  من  وكجزء 
الداخلية  الكوادر  من  امل�شلحة  اأ�شحاب  مع  �شابقة  مرحلة  يف  اجتمعت 

اخلا�س،  والقطاع  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  اال�شرتاتيجيني  و�شركائها 
الثقافة..  لقطاع  والفجوات  بالفر�س  يخت�س  فيما  مداخالتهم  واأخ��ذ 
اأخرية الإ�شراكهم بر�شم ال�شورة  وتاأتي هذه الور�شة التفاعلية كمرحلة 
التي  االأول��وي��ات  حتديد  مع  للهيئة  اال�شرتاتيجية  للخارطة  النهائية 
يف  فاعاًل  عن�شراً  مالحظاتهم  معتربة  الهيئة،  روؤي��ة  بتحقيق  �شت�شاهم 
موؤ�شرات  اإىل  التطرق  مت  كما  التطويرية..  واخل��ط��ط  االأه���داف  ر�شم 
بالربامج  قائمة  ح�شر  اإىل  اإ�شافة  وم�شتهدفاتها  اال�شرتاتيجية  االأداء 
ا�شتعداداً  اخلطة،  تلك  م�شتهدفات  حتقيق  �شاأنها  من  التي  وامل��ب��ادرات 
لالنطالق نحو خطط ا�شرتاتيجية م�شتقبلية توؤدي اإىل نقالت نوعية 
الهيئة  �شتلعبه  ال��ذي  اال�شرتاتيجي  وال���دور  الثقافة  قطاع  م�شرية  يف 
بتمكينه. و قالت هالة بدري – مدير عام  دبي للثقافة  انه من املعروف 

اأن التغيري هو الثابت الوحيد، وملواكبة التغيريات العاملية املت�شارعة التي 
من  ولنتمكن  واالقت�شادي،  والتقني  االجتماعي  ال�شعيد  على  ن�شهدها 
اال�شتعداد منذ اليوم للم�شرية اخلم�شينية لدولة االإمارات، ال بد من اأن 
اأعلى. ومن  لغايات  توؤهلنا لالنطالق  التي  املتينة  القاعدة  لدينا  تكون 
هنا، ن�شعى اإىل تطوير اخلطة اال�شرتاتيجية للهيئة وحتديثها لتحقيق 
اإجنازات تنموية نوعية يف خمتلف قطاعاتها، مبا يخدم االأجيال القادمة 
ليكونوا  قدراتهم  وتعزيز  واملبدعني  املواهب  دعم  يف  وي�شهم  الدولة  يف 
�شركاء يف م�شرية التنمية ال�شاملة يف دولة االإمارات.  واأ�شافت بدري ان 
العن�شر الب�شري هو املحرك الرئي�شي للهيئة، ومن هنا ي�شتوجب اإعادة 
التي ي�شتنري بها كل موظف مما �شي�شاهم يف  الرئي�شية  باملبادئ  النظر 
الو�شول لغاياتنا اال�شرتاتيجية ب�شكل اأ�شرع واالرتقاء بجودة اخلدمات 

احلكومية  ال��ري��ادة  جم��ال  يف  تطلعاتها  وحتقيق  الهيئة  تقدمها  ال��ت��ي 
ويوؤدي  للمتعاملني،  ال�شعادة  م�شتويات  اأعلى  يحقق  مبا  وعاملياً،  حملياً 
اإىل حتقيق مراكز ريادية على م�شتوى التميز يف خدماتنا، االأمر الذي 
من �شاأنه اأن ي�شهم اأي�شاً يف حتقيق م�شتهدفات عام اال�شتعداد للخم�شني، 
اأي�شاً  حر�شنا  ال��دول��ة.  يف  التميز  ثقافة  وتعزيز  امل�شتقبل،  وا�شت�شراف 
ال��ت��ع��اون م��ع �شركائنا  انفتاحنا ع��ل��ى  ت��اأك��ي��د  امل��رح��ل��ة ع��ل��ى  خ���الل ه���ذه 
واإ�شراكهم  اخلا�شة  واجلهات  احلكومية  الهيئات  من  اال�شرتاتيجيني 
معهم  اجتمعنا  حيث  للهيئة،  التطويرية  واخل��ط��ط  االأه���داف  ر�شم  يف 
مبا  تطويرها  واأف��ق  واأهدافها  اال�شرتاتيجية  خطتنا  تفا�شيل  ملناق�شة 
للثقافة، وحا�شنة لالإبداع  دبي كمركز عاملي  اإم��ارة  تعزيز مكانة  يخدم 
وملتقى للمواهب.. كما �شناأخذ تو�شياتهم واإر�شاداتهم باالعتبار لو�شع 
املحاور  م��ن  جملًة  ت�شمل  ال��ت��ي  التطويرية  للخطة  اجل��دي��دة  امل��الم��ح 
التجديد  على  قائم  خ��الق  فكٍر  من  املنبثقة  الطموحة  اال�شرتاتيجية 

وا�شت�شراف امل�شتقبل.

 �ل�صارقة لالآثار ت�صلط �ل�صوء على جهود 
�لتنقيب �خلا�صة بالع�صر �حلجري 

•• ال�صارقة-وام:

نظمت هيئة ال�شارقة لالآثار يف مقرها الرئي�شي ندوة علمية بعنوان عقد 
كنوت  قدمها  ال�شارقة   اإم��ارة  يف  القدمي  احلجري  الع�شر  يف  البحث  من 
الندوة  ال�شارقة. ح�شر  االأملانية يف  االأث��ري  التنقيب  بريتزكي رئي�س بعثة 
�شعادة الدكتور �شباح عبود جا�شم مدير عام هيئة ال�شارقة لالآثار وعي�شى 
يو�شف مدير االآثار والرتاث املادي يف الهيئة وعدد من موظفي الهيئة و 
اجلهود  بريتزكي  كنوت  االأمل��اين  اخلبري  وا�شتعر�س  والباحثني.  املهتمني 
وتعمل  تيوبنجن   ج��ام��ع��ة   اإىل  تنت�شب  ال��ت��ي  االأمل��ان��ي��ة  للبعثة  البحثية 
الو�شول  التي متكنت من  االكت�شافات  واأب��رز  بعثة حملية  باال�شرتاك مع 
وت��ك��وي��ن خامات  ا�شتخال�س  االأخ����رية خ��ا���ش��ة م��وق��ع  ال�����ش��ن��وات  اإل��ي��ه��ا يف 
واأك��د �شعادة  املواقع.  ال��ذي عرث عليه يف وادي احللو وغ��ريه من  النحا�س 
الدكتور �شباح عبود جا�شم اأن مثل هذه الندوات تهدف اإىل اإلقاء ال�شوء 
تو�شلت  ما  اآخ��ر  وعر�س  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  االأجنبية  البعثات  جهود  على 
اإليه نتائج الدرا�شات يف مواقع التنقيب االأثري وتعزيز اجلانب الفكري و 
العلمي على خريطة ن�شاطات هيئة ال�شارقة لالآثار اإىل جانب ن�شر ثقافة 

الوعي االأثري بني خمتلف ال�شرائح املجتمعية.

دبي للثقافة  تر�جع خطتها �ال�صرت�تيجية وتر�صم مالمح تطويرها

 242 مر�صحا من 52 دولة جلائزة �ل�صارقة 
�لدولية ملنا�صرة ودعم �لالجئني
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العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/عيادة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1049151:الديار الطبية رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اك�شيد 
�شركة  ذ.م.م-  ال�شناعية  الك�شيد  مملوكة  ا�شوار 

ال�شخ�س الواحد ذ.م.م- منفذ بيع
 رخ�شة رقم:CN 1246349  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN باال�شم التجاري جولدن باال�س  رقم:1046904 
للهواتف املتحركة بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
او اعرتا�س على هذا االعالن  له حق   فعلى كل من 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

�جلد�ف لبيع �دو�ت �ل�صيد ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة بتاريخ 
يعلن  اأبوظبي  يف  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2020/02/27
وت�شفية  حل  عن  احل�شابات   لتدقيق  االأو�شط  ال�شرق  مكتب 

�شركة: )اجلداف لبيع ادوات ال�شيد –ذ م م(
ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية-ابوظبي

CN-2402629 بالرقم 
مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  فعلى 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026440255 فاك�س 026440966 
�س ب 43961 ابو ظبي �شارع النادي ال�شياحي  بناية ال�شيخة 
 311 رقم   مكتب   3 الطابق  نهيان  ال  حممد  بنت  �شم�شة 
 45 اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  امل�شتندات  واح�شار 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن

�إعالن ت�صفية �صركة

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/نرج�س 

 CN 2775999:بيوتي للتجارة العامة رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  مار�س  2020 العدد 12880 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  مار�س  2020 العدد 12880 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  مار�س  2020 العدد 12880 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  مار�س  2020 العدد 12880 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  مار�س  2020 العدد 12880 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  مار�س  2020 العدد 12880 

يرجى االت�سال علىالإعالناتكم فـي 

هاتف:024488300 

 فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• اأبوظبي-الفجر:

واملهني،  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  د�شن 
اأم�س الثالثاء، بنجاح تام، منظومته الذكية “ العمل من 
بعد”، حيث انتظم املوظفون يف كافة املوؤ�ش�شات االإدارية و 
التكنولوجيا  له، وهي معهد  التابعة  الثانوية واجلامعية 
املهني،  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  ومعهد  التطبيقية، 
اأبوظبي،  وبوليتكنك  ال�شحية،  للعلوم  فاطمة  وكليات 
اأبوظبي  وم��رك��ز  التطبيقية،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وث��ان��وي��ات 
التابعة  املهنية  املعاهد  وكافة  املهني،  والتطوير  للتعليم 
الدولة،  اإمارات  كافة  يف  املنت�شرة  ل�”اأبوظبي التقني” و 
اأدى امل��وظ��ف��ون ك��اف��ة واج��ب��ات��ه��م ال��وظ��ي��ف��ي��ة من  ح��ي��ث 

منازلهم الأول مرة وبكفاءة عالية تتوافق متاماً مع اأدائهم 
املعتاد واملتميز من مكاتبهم يف مقار العمل.

مركز  ع��ام  م��دي��ر  ال�شام�شي  �شعيد  م��ب��ارك  �شعادة  وق���ال 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني اأن هذه املبادرة 
اجلديدة ينفذها “اأبوظبي التقني” وفق توجيهات القيادة 
التي توؤكد على �شرورة و�شع وتنفيذ اخلطط  الر�شيدة، 
اال�شرتاتيجية املتقدمة واملرنة وا�شتخدام اأعلى التقنيات 
املوؤ�ش�شات  امل��وظ��ف��ني يف جميع  ك��اف��ة  ت��دري��ب ومت��ك��ني  يف 
الوظيفية  العملية  ب��واج��ب��ات��ه��م  ال��ق��ي��ام  م��ن  واالإدارات 
اأو يف  بكل كفاءة وج��دارة �شواء كانوا داخ��ل مواقع العمل 

منازلهم اأومن اأي مكان داخل الدولة اأو خارجها.
التقني”  “اأبوظبي  اأن  ال�شام�شي  مبارك  �شعادة  واأو���ش��ح 

ي�����ش��ت��ع��د  ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د م��ن��ذ ����ش���ن���وات وفق 
ا�شرتاتيجية ا�شتمرارية االأعمال، وقد نفذها فعليا خالل 
العام 2015  يف اإطار املقر الرئي�شي للمركز يف اأبوظبي، 
التقني” باإ�شدار  “اأبوظبي  العليا يف  االإدارة  حيث قامت 
ال��رئ��ي�����ش��ي باالنتقال  امل��ق��ر  ل��ك��اف��ة م��وظ��ف��ي  ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا 
مبنطقة  ال�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  مقر  اإىل  الفوري 
املفرق باأبوظبي، واأداء مهامهم الوظيفية من مقر الكلية، 
واأثبتت  كبرياً  جناحاً  حققت  التي  االأوىل  التجربة  وهي 
والتقنية  الب�شرية  االإمكانيات  بكافة  املركز  متتع  م��دى 
التي توؤهله للعمل يف كل االأوق��ات ومن اأي مكان ل�شمان 

ا�شتمرارية االأعمال  وجودتها.
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع���ام  م��دي��ر  واأ����ش���اف 

نعمل  جعلنا  النجاح  ه��ذا  ف��اإن  قائال” وبالتاأكيد  التقني 
كافة  امل��وظ��ف��ني يف  اأوال  ل��ت�����ش��م��ل  امل����ب����ادرة  ت��و���ش��ي��ع  ع��ل��ى 
املوؤ�ش�شات التابعة للمركز يف جميع اإمارات الدولة، وثانيا 
باأن يقوم املوظف بواجبات العمل املعتادة من منزله عرب 
التقنيات احلديثة املرئية، وثالثا اأن يرى اجلميع بع�شهم 
والتفاعل  التن�شيق  م��ن  حالة  يف  ال�شا�شات  ع��رب  البع�س 

الوظيفي التام.
لقد  قائال”  ت�شريحه  ال�شام�شي  مبارك  �شعادة  واختتم 
“اأبوظبي التقني” يف تطبيق  جنحت منظومة العمل يف 
مواطن  طالب  األف   15 من  الذكية” الأكرث  “الدرا�شة 
للعمل  التقني  اأبوظبي  “منظومة  جنحت  كما  بالدولة، 

من بعِد والقادم اأف�شل باإذن اهلل«.

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  العاملية  اللولو  ان�شمت جمموعة 
ال�شركاء املوؤ�ش�شني حلملة مدى لدعم 
داء  ا�شتئ�شال  اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود 
توقيع  عقب  النهري.وتعهدت  العمى 
..مع  اخل�شو�س  بهذا  تفاهم  مذكرة 
االأحمر  ال��ه��الل  وه��ي��ئ��ة  م���دى  حملة 
3 ماليني درهم  ..بتقدمي  االإماراتي 
الثالث  لل�شنوات  �شنوياً  االأق���ل  على 
امل��ق��ب��ل��ة ل��دع��م اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة اإىل 
النهري. و�شوف  العمى  داء  ا�شتئ�شال 
التربعات  جل��م��ع  م��ن�����ش��ات��ه��ا  ت�����ش��خ��ر 
للحملة  الرتويجية  االأن�شطة  ودع��م 

يف70 متجراً.
امل�شرف  مبركز  املذكرة  توقيع  ح�شر 
الدكتور  �شعادة  اأبوظبي  يف  التجاري 

العام  االأم��ني  الفالحي،  حممد عتيق 
ل��ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل االأح���م���ر االإم����ارات����ي، 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  علي،  ويو�شف 
اللولو  مل��ج��م��وع��ة  امل���ن���ت���دب  ال��ع�����ش��و 
املبارك  ال��روؤوف  عبد  ون�شار  العاملية، 

املدير العام حلملة مدى.
واأكد الفالحي اأن الهيئة بقيادة �شمو 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب��ن  ح��م��دان  ال�����ش��ي��خ 
الظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل 
رئ���ي�������س ال���ه���ي���ئ���ة، ت���رح���ب مب����ب����ادرات 
لتعزيز  والهيئات  واملوؤ�ش�شات  االأف��راد 
والتنموي  االإن�����ش��اين  االإم������ارات  دور 
ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة ال���دول���ي���ة..، وق����ال اإن 
�شراكات  ب��ن�����ش��ج  دائ���م���اً  ي��وج��ه  ���ش��م��وه 
ه��ادف��ة وب��ن��اءة م��ع ق��ط��اع��ات املجتمع 
املحلي كافة، وتوحيد اجلهود لتحقيق 
وقيادتها  االإم��������ارات  دول�����ة  ت��ط��ل��ع��ات 

ال��ر���ش��ي��دة يف احل��د م��ن وط���اأة املعاناة 
املجتمعات  ق��درة  وتعزيز  االإن�شانية، 
الب�شرية التي تواجه حتديات تنموية 

عديدة.
حلملة  امل��ج��م��وع��ة  دع���م  اإن  واأ����ش���اف 
مدى وم�شاهمتها يف حتقيق اأهدافها، 
التي حتد  باملبادرات  اهتمامها  جت�شد 
وحتدث  االإن�شانية،  املعاناة  وط��اأة  من 
التنمية  جم������االت  يف  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة 
جمموعة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال��ب�����ش��ري��ة 
ال���ل���ول���و ال���ع���امل���ي���ة ت�����ش��ط��ل��ع ب���دوره���ا 
يف ج���ان���ب امل�������ش���وؤول���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة و 
والقيم  امل��ب��ادئ  امل�شاهمة  ه��ذه  جت�شد 
االأ�شيلة يف البذل والعطاء والتالحم 
املجتمعي، وتعرب عن الرغبة االأكيدة 
ال��ف��ع��ال��ة يف دع���م جهود  امل�����ش��اه��م��ة  يف 
احلكيمة يف  وقيادتها  االإم���ارات  دول��ة 

التي متثل حتديا  االأمرا�س  مكافحة 
ال�����ش��ح��ي يف بع�س  امل���ج���ال  ك��ب��ريا يف 
ال����دول، وال��ت��ي مي��ك��ن ال��وق��اي��ة منها، 
يو�شف  وق������ال  خم���اط���ره���ا.  وجت���ن���ب 
اأن نكون ج��زًءا من هذه  علي ي�شرفنا 
املبادرة االإن�شانية بالتعاون مع الهالل 
االأحمر االإماراتي وحملة مدى، والتي 
حياة  حت�����ش��ني  يف  ب��ال��ت��اأك��ي��د  �شت�شهم 
ق�����ش��ارى جهدنا  امل��الي��ني..و���ش��ن��ب��ذل 
الإي�شال ر�شالة احلملة وت�شجيع اأفراد 
املجتمع بدولة االإمارات على امل�شاهمة 
املت�شررين  ماليني  اإنقاذ  يف  الفعالة 
من العمى النهري. واأعرب ن�شار عبد 
ال��روؤوف املبارك عن ال�شكر والتقدير 
دعمها  على  العاملية  اللولو  ملجموعة 
وم�شاندتها للحملة وقال”�شتتيح هذه 
ال�شراكة مع جمموعة اللولو لالأفراد 

يف خم��ت��ل��ف اأن����ح����اء دول�����ة االإم�������ارات 
العربية املتحدة دعم احلملة، وتعك�س 
قوة التالحم املجتمعي واإمياننا بقوة 
جمموعة  وتن�شم  وال��ع��ط��اء.  ال��ب��ذل 
اللولو العاملية اإىل ال�شركاء املوؤ�ش�شني 
حل��م��ل��ة م�����دى وه�����م ����ش���رك���ة ب����رتول 
و�شركة  /اأدن����وك/  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي 
ط�������ريان االحت���������اد؛ وه���ي���ئ���ة ال���ه���الل 
ال�شريك  باعتباره  االإم��ارات��ي  االأحمر 
وال�شركاء  ل��ل��ح��م��ل��ة؛  اال���ش��رتات��ي��ج��ي 
و�شركة  يا�س،  الداعمني حلبة مر�شى 
البلديات  ودائ������رة  ال��ع��ق��اري��ة،  ال�����دار 
والنقل يف اأبوظبي، وفال�س للرتفيه، 
و���ش��رك��ة م�����ريال، و���ش��رك��ة االإم������ارات 

العربية املتحدة لل�شرافة.
يف  اأطلقت  ال��ت��ي  م��دى  حملة  وت�شعى 
ا�شتئ�شال  اإىل  ال��ع��ام  م��ن  �شابق  وق��ت 

ال��ع��م��ى ال��ن��ه��ري ح��ي��ث ت��ت��ب��ّن��ى نهجاً 
وح�شد  ال����وع����ي  ت���ع���زي���ز  يف  م���ب���ت���ك���راً 
التربعات  وج���م���ع  امل��ج��ت��م��ع  ج���ه���ود 
م��ن خ��الل احل��م��الت ال��ت��وع��وي��ة عرب 

االإعالم التقليدي ومن�شات التوا�شل 
االجتماعي.

اإطالقها  مت  التي  م��دى  حملة  ت�شعى 
مكافحة  اإىل  املا�شي  فرباير  �شهر  يف 

مدارية  واأم����را�����س  ال��ن��ه��ري  ال��ع��م��ى 
بال�شراكة  وت��ن��ط��ل��ق  اأخ�����رى،  م��ه��م��ل��ة 
رائدة  و�شركات  وموؤ�ش�شات  مع هيئات 

بالدولة.

•• ال�صارقة - وام:

القا�شمي  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ب��ن  ���ش��امل  ال�����ش��ي��خ  ���ش��ع��ادة  ح�شر 
حما�شرة  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب  مكتب  رئ��ي�����س 
نظمتها جامعة ال�شارقة حتت عنوان  النجاح قرار  قدمها 
الدكتور طالل اأبو غزالة موؤ�ش�س جمموعة طالل اأبو غزالة 
احلديثة،  التكنولوجية  الثورة  املحا�شر  وتناول  الدولية. 
الب�شرية،  ت�����ش��اه��م يف خ��دم��ة  اأن���ه���ا  م��ن��ه��ا وك��ي��ف  وال���ه���دف 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة خ���الل اخلم�شني  وا���ش��ت��ع��ر���س االإجن�������ازات 
مرحلة  اإىل  دخلنا  حتى  تطورت  اأنها  وكيف  املا�شية،  عاما 
التكنولوجيا  فيها  تلعب  والتي  الرابعة،  ال�شناعية  الثورة 

الواقعية  النماذج  العديد من  املحا�شر  وقدم  اأ�شا�شيا.  دورا 
ال��ث��ورة التكنولوجية  ت��ل��ك  اأه��م��ي��ة  ت��و���ش��ح  ال��ت��ي  واالأم��ث��ل��ة 
االآيل  الت�شغيل  نحو  والتحول  الب�شرية،  خدمة  يف  ودوره��ا 
وتكنولوجيا االت�شاالت والعمل على تخليق املعرفة العلمية 
حميد  الدكتور  املحا�شرة  ح�شر  ا�شتخدامها.  فقط  ولي�س 
�شالح  وال��دك��ت��ور  ال�شارقة  جامعة  مدير  النعيمي  جم��ول 
طاهر احلاج نائب مدير اجلامعة ل�شوؤون املجتمع، وماجد 
العامة،  العالقات  ل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  اجل���روان 
وعدد  االأعمال،  اإدارة  كلية  عميد  مولينو  فيليب  والدكتور 
من عمداء الكليات املختلفة، واأع�شاء من الهيئة التدري�شية 

وطلبة اجلامعة من خمتلف التخ�ش�شات العلمية.

جامعة �ل�صارقة تنظم حما�صرة بعنو�ن �لنجاح قر�ر 

امل�ظف�ن ي�ؤدون جميع املهام بكفاءة عالية من منازلهم الأول مرة

»�أبوظبي �لتقني« يد�صن بنجاح منظومة »�لعمل من بعد« يف كافة موؤ�ص�صاته �الإد�رية و�لثانوية و�جلامعية بالدولة
مبارك ال�سام�سي: منظ�مة »اأب�ظبي التقني« الذكية تقدم خدماتها الف�رية للجمه�ر يف كل مكان بجدارة

�للولو �لعاملية تن�صم �إىل حملة مدى ملكافحة �لعمى �لنهري

•• دبي-وام:

بحث معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية اليوم و�شعادة تياغو 
ري�شيبوك�شتيفو �شفري جمهورية موزمبيق لدى الدولة يرافقه ر�شوان اإ�شماعيل اأدمو م�شت�شار الوزير 
�شبل تعزيز التعاون امل�شرتك بني دولة االإمارات وموزمبيق. واأكد معايل النعيمي - خالل اللقاء الذي 
جرى مبكتبه يف مقر الوزارة بدبي - على عمق العالقات وال�شداقات التاريخية بني االإمارات وموزمبيق 
.. م�شريا اإىل حر�س دولة االإمارات على تعزيز عالقاتها امل�شرتكة مع دول العامل ال�شديقة وال�شقيقة .

من جانبه اأ�شاد �شفري موزمبيق مبا مل�شه من تطور وتقدم ت�شهده دولة االإمارات على خمتلف امل�شتويات 
يف ظل قيادتها الر�شيدة برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة  حفظه 
اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي  رعاه اهلل  و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

للقوات امل�شلحة .

تطوير �لبنية �لتحتية  تبحث تعزيز �لتعاون مع موزمبيق

•• دبي-وام:

وقعت االإدارة العامة لالإدارة لالإقامة و�شوؤون االأجانب بدبي اتفاقية تعاون مع 
يف  االعتماد  و�شهادات  املهني  التدريب  جمال  يف  العامل  العاملي  االبتكار  معهد 
الواليات املتحدة االأمريكية وذلك يف مقر االإدارة الرئي�شي وذلك لتعزيز ثقافة 

االبتكار يف العمل احلكومي.
وقع االتفاقية كل من �شعادة اللواء حممد اأحمد املري مدير عام االإدارة العامة 
لالإقامة و�شوؤون االأجانب بدبي واأنتوين ميلز الرئي�س التنفيذي ملعهد االبتكار 
العاملي. ومبوجب هذه االإتفاقية يتعاون الطرفان على تطوير الربامج املتعلقة 
باالبتكار حيث �شيقوم املعهد بتوفري دورات وبرامج تدربيبة يف جمال االبتكار 

باالإ�شافة اإىل تبادل املعارف واخلربات والتجارب املوؤ�ش�شية على كافة امل�شتويات 
باالأداء  االرتقاء  بهدف  بينهما  فيما  التعاون  اأوا�شر  وتعزيز  باالبتكار  املتعلقة 
دبي ح�شلت موؤخرا على  اإقامة  اإن  امل��ري  اللواء حممد  �شعادة  وذك��ر  املوؤ�ش�شي. 
�شهادة اعتماد دويل مزود ابتكار معتمد من املعهد العاملي لالبتكار GInI كاأول 
اإمارة دبي معتمدة للتقييم والتدريب على امل�شتوى  جهة ر�شمية على م�شتوى 
االبتكار  ملعهد  التنفيذي  املدير  اأنتوين ميلز  اأعرب  والعاملي. من جانبه  املحلي 
على  االتفاقية  �شنعمل من خالل هذه  التعاون حيث  بهذا  �شعادته  العاملي عن 
دعم االإدارة يف مواجهة التحديات التي تواجه االبتكار يف بيئة العمل ..م�شيفا 
ومهارات  ق��درات  تعزيز  يف  للم�شاهمة  مثالية  من�شة  �شيوفر  التعاون  ه��ذا  اأن 

املوظفني يف تقدمي خدمات ابتكارية.

�تفاقية بني �إقامة دبي ومعهد �البتكار 
�لعاملي لتعزيز ثقافة �البتكار 

غرفة �لفجرية توؤكد دعمها 
خلدمات �لتعليم يف �الإمارة

•• الفجرية-وام:

اأكد ال�شيخ �شعيد بن �شرور ال�شرقي رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة 
اأن دور الغرفة ال يقت�شر على خدمة القطاع اخلا�س ومتثيله فيما  الفجرية 
الن�شاط  اأوج���ه  م��ن  وغ��ريه��ا  واخل��دم��ات  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  ب�����ش��وؤون  يتعلق 
االقت�شادي فقط، واإمنا ميتد لي�شمل جمتمع االإمارة واالإ�شهام يف دعم خدمات 

التعليم واأوجه االأن�شطة الثقافية والريا�شية يف االإمارة.
را�شد  امل�شت�شار  ام�س،  �شباح  مبكتبه  الغرفة  رئي�س  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء 
االأكادميية  وال�����ش��وؤون  التعليم  رع��اي��ة  جمل�س  رئ��ي�����س  احلفيتي  �شيف  عبيد 
ب��ال��دي��وان االم���ريي ب��ال��ف��ج��رية، ي��راف��ق��ه ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور ���ش��امل ع��ب��دو خليل 
اخلاليلة  عبدال�شالم  واال���ش��ت��اذ  املجل�س،  اأع�شاء  الكعبي  �شليمان  وال��دك��ت��ور 
الدرا�شات  ق�شم  رئي�س  امل��دين  عبداحلليم  والدكتور  للمجل�س،  العام  االأم��ني 
والبحوث وال�شيدة مرمي املطريي االأمني العام امل�شاعد للمجل�س ..وح�شر من 
جمل�س  اع�شاء  مليح  و�شلطان  الربيكي  م�شبح  من  كل  �شعادة  الغرفة  جانب 

االإدارة و�شعادة �شلطان جميع الهندا�شي مدير عام الغرفة.
الفجرية  اإم���ارة  ف��ى  التعليم  م�شرية  دع��م  �شبل  مناق�شة  اللقاء  خ��الل  ومت��ت 
واحل�شول  االأكادميي  والتح�شيل  واملعرفة  بالعلم  للت�شلح  الطالب  وت�شجيع 
على ال�شهادات العلمية التي توؤهلهم لالنخراط يف العمل واالإ�شهام يف م�شرية 
التنمية بالدولة. واأعرب رئي�س الغرفة عن تقديره للدور الريادي الذي يقوم 
ال��و���ش��ول اىل  بالفجرية يف  االأك��ادمي��ي��ة  وال�����ش��وؤون  التعليم  رع��اي��ة  ب��ه جمل�س 

معايري اجلودة العالية بالنظام التعليمي بكافة مراحله.
من جانبه اأ�شاد رئي�س جمل�س رعاية التعليم وال�شوؤون االأكادميية عن تقدير 
املجل�س الإ�شهامات غرفة الفجرية ملا تقدمه من دعم للمجل�س للقيام بالدور 

املنوط به فى االرتقاء بالتعليم يف االإمارة.
التي  الدرا�شات  يف  التخ�ش�س  على  الطلبة  ي�شجع  املجل�س  اإن  احلفيتي  وق��ال 
والدرا�شات  اجلامعي  التعليم  خمرجات  وجعل  بالدولة،  العمل  �شوق  تخدم 
العليا مواكبة خلطط التنمية ال�شاملة. واأ�شاد �شعادة �شلطان جميع الهندا�شي 
فى  ودوره  الفجرية  يف  االأك��ادمي��ي��ة  وال�����ش��وؤون  التعليم  رع��اي��ة  جمل�س  بجهود 
النهو�س مب�شرية التعليم بكافة مراحله يف االإمارة، م�شريا اإىل ت�شجيع الغرفة 
ال�شغرية  امل�شاريع  واإقامة  العمل  �شوق  لل�شباب خا�شة اخلريجني على دخول 

لدورها املحوري يف التنمية االقت�شادية للدول على م�شتوى العامل.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  مار�س  2020 العدد 12880 

من�ذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم  204379  بتاريخ: 2014/01/14

بيانات االأولوية: 
اال�شم: : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
منظفات ، م�شتح�شرات ومواد جميعها لال�شتعمال يف غ�شل وكي املالب�س ، م�شتح�شرات لتكييف االأقم�شة 
وملينات لالأقم�شة ، م�شتح�شرات تبيي�س االأقم�شة ، م�شتح�شرات الإزالة البقع ، م�شتح�شرات اإزالة الروائح 
الكريهة وم�شتح�شرات اإنعا�س لال�شتعمال على املالب�س واملن�شوجات ، �شابون ، �شابون لتن�شيع املن�شوجات ، 

م�شتح�شرات لغ�شل املالب�س واملن�شوجات باليد ، ن�شا للغ�شيل ، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات عطر الفخامة كومفرت باللغة العربية.

  اال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  مار�س  2020 العدد 12880 

EAT 76389

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  339/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 831/2017 مدين جزئي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 12818.57 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإع��الن : �شركة االم��ارات لالت�شاالت املتكاملة ���س.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 

التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- الرواد لالعالن - ميثلها بالتعاقد/حممد �شيد فاروق ح�شن - �شفته 

بالق�شية : منفذ �شده  -  جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن :

به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12818.57(
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  386/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/739 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 8757.76 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإع��الن : �شركة االم��ارات لالت�شاالت املتكاملة ���س.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- جنوم ال�شلطانية للنقل الربي العام �س.ذ.م.م - وميثلها قانونا/روؤوف 
�شلطان احمد - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  -  جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )8757.76(
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

ف���ق���د امل�����دع�����و/ حم���م���د اخ���رت 
باك�شتان     ، اح����م����د  اف����ت����خ����ار 
اجل��ن�����ش��ي��ة - ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى    )WT6895912(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
اقرب  او  الباك�شتانية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات. 

فقد�ن جو�ز �صفر
فقد املدعو / زهوبي ا�شالم 
باك�شتان     ، ا���ش��الم  حم��م��د 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
 )MH1801502 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

 0543975175

فقد�ن جو�ز �صفر
فقد املدعو / ارونا نيدول 
الكامريون     ، ف��وم��ي��ن��ك��ى 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )0352849( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

 0567138655

فقد�ن جو�ز �صفر
اإب����راه����ي����م  امل����دع����و /  ف���ق���د 
ابراهيم  ح�����ش��ني  اب���راه���ي���م 
اجل�����ن�����������ش�����ي�����ة  م�������������ش������ر   ،
رق������م �������ش������ف������ره  ج�������������واز   - 
من   )A18922924(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0556616309 

فقد�ن جو�ز �صفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ ت����ي����دى 
ف���اي���ت ان���ي���اجن���و ، اأوغ���ن���دا   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )B1249874( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

 0508717113

فقد�ن جو�ز �صفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ ع�����ب�����داهلل 
باك�شتان   ، اق����ب����ال  ج����اوي����د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)9999771( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة باالمارات. 

فقد�ن جو�ز �صفر

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
   اعالن بالن�شر  

عن ال�شتئناف  2020/6 يف التظلم رقم 2020/12  

امل�شتانف : احمد خالد احلمد 
 امل�شتانف �شده : �شركة نا�شر لوتاه للعقارات 

قد اأقاموا �شدكم الدعوى رقم 2020/6 ا�شتئناف
للح�شور  بالن�شر  اع��الن��ك��م  الق�شائية  اللجنة  وق����ررت 
 1.30 ال�شاعة   2020/3/16 امل��واف��ق  االإث��ن��ني  ي��وم  بجل�شة 
م�شاء امام اللجنة الق�شائية بخ�شو�س الدعوى املقدمة 
�شدكم واملنعقدة مبقر دائ��رة االأرا���ش��ي واالأم��الك مركز 
ف�س امل��ن��ازع��ات االإي��ج��اري��ة لنظر يف ال��دع��وى ، وق��د اأمر 
الن�شر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�شافة  م��دة  بتق�شري 
ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

لديكم من دفاع وم�شتندات.  

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اأن اتهم االأمري  واأ�شاف املدعي العام الذي �شبق 
بعدم  الثاين/يناير  كانون  نهاية  يف  علني  ب�شكل 
اأكرث  ي�شم  ب��اأن��ه  امل���ع���روف  مكتبه  اأن  ال��ت��ع��اون، 
املحققني ت�شميما يف الق�شاء الفدرايل االأمريكي 
يدر�س اخليارات املمكنة يف �شوء هذا الو�شع، من 

دون تقدمي اأي تفا�شيل اإ�شافية.
نيويورك  زنزانته يف  اإب�شتني يف  وانتحر جيفري 
العام  املدعي  اأدان��ه  بعدما  اآب/اأغ�شط�س،   10 يف 
 2019 مت��وز/ي��ول��ي��و  يف  مانهاتن  يف  ال��ف��درايل 

بارتكاب تعديات جن�شية.
ووج����د االأم�����ري اأن������درو ن��ف�����ش��ه م��ت��ورط��ا يف هذه 

الق�شية يف اأواخر العام 2019 ب�شبب ال�شداقة 
التي ربطته يف املا�شي باإب�شتني.

واتهمت االأمريكية فرجينيا جوفري، وهي اإحدى 
الن�شاء اللواتي يقلن اأنهن �شحايا اإب�شتني، االبن 
على  باإرغامها  الثانية  اليزابيث  للملكة  الثاين 

ممار�شة اجلن�س معه عندما كانت قا�شرة.
ون��ف��ى دوق ي��������������ورك ت��ل��ك امل��زاع��������������م وداف��������ع عن 
مقابلة  خالل  الثاين/نوفمرب  ت�شرين  يف  نف�شه 
كارثية مع هيئة االإذاع��ة الربيطانية بي بي �شي 
�شاهمت يف �شقوطه، وتوّجب عليه اإنهاء التزاماته 

العامة.

ر�يت�س ووت�س تنتقد �حتجاز �ليونان 450 مهاجرً� 
•• اأثينا-وكاالت

يتم  التي  الظروف  االإن�شان  املعنية بحماية حقوق  ووت�س  رايت�س  انتقدت منظمة هيومان 
450 مهاجراً على منت �شفينة يف ميناء ميتيليني، عا�شمة جزيرة  خاللها احتجاز نحو 
اأم�س  فريليك  بيل  باملنظمة  والالجئني  الهجرة  �شوؤون  مدير  وق��ال  اليونانية.  لي�شبو�س 
اإمكانية تقدمي طلب للجوء والتهديد  الثالثاء: االمتناع عن منح االأ�شخا�س املحتجزين 
اإىل م�شطهديهم يتعار�س ب�شكل �شارخ مع االلتزامات القانونية التي  ال�شريح باإعادتهم 

وافقت عليها اليونان وكذلك مع القيم واملبادئ االأ�شا�شية التي من املفرت�س اأن متثلها .
اأن اليونان علقت حق اللجوء يف االأول من مار�س )اآذار( اجلاري وملدة �شهر، بعدما  يذكر 
اأعلنت تركيا يف نهاية فرباير )�شباط( املا�شي فتح احلدود اأمام الالجئني. وبح�شب بيانات 
عربوا  مهاجرون  هم  البحرية  ال�شفينة  منت  على  املوجودين  االأ�شخا�س  ف��اإن  ال�شلطات، 

ب�شكل غري قانوين من ال�شاحل الرتكي اإىل لي�شبو�س.

•• نيويورك-اأ ف ب

ق���ال امل��دع��ي ال���ف���درايل يف م��ان��ه��ات��ن اإن االأم���ري 
اأي تعاون مع الق�شاء  اأندرو يرف�س  الربيطاين 
االأعمال  رج��ل  ق�شية  يف  التحقيق  يف  االأم��ريك��ي 
جيفري اإب�شتني املتهم با�شتغالل قا�شرات جن�شيا 

ل�شنوات.
واأو����ش���ح ج��ي��ف��ري ب��ريم��ن ع��ل��ى ه��ام�����س موؤمتر 
���ش��ح��ايف اأن���ه ب��ال��رغ��م م��ن ع��ر���س االم���ري اأن���درو 
)60 عاما( علنا التعاون مع الق�شاء االمريكي، 

فاإنه اأغلق الباب يف وجه التعاون الطوعي .

�الأمري �أندرو يرف�س �لتعاون مع �لق�صاء �المريكي 

•• ا�صطنبول-اأ ف ب

اأعلن الرئي�س الرتكي رجب طيب 
االأملانية  امل�����ش��ت�����ش��ارة  اأن  اإردوغ������ان 
اأنغيال مريكل والرئي�س الفرن�شي 
اإمي����ان����وي����ل م�����اك�����رون ����ش���ي���زوران 
ملناق�شة  املقبل  االأ�شبوع  ا�شطنبول 
اأزم�������ة ال���ه���ج���رة، وف�����ق م����ا ذك����رت 

و�شائل اإعالم حملية .
على  لل�شحافيني  اإردوغ����ان  وق��ال 
م���نت ط��ائ��رت��ه اأث���ن���اء ع���ودت���ه من 
ا�شطنبول  يف  �شنجتمع  بروك�شل 
ب��ح�����ش��ب ما   ، امل���ق���ب���ل  ال����ث����الث����اء 
االأنا�شول  اأن��ب��اء  وكالة  عنه  نقلت 

الر�شمية.
الفرن�شية  ال��رئ��ا���ش��ة  ت���وؤك���د  ومل 
ال���ق���م���ة ل�����دى ����ش���وؤال���ه���ا م����ن قبل 

فران�س بر�س.
�شتكون  القمة  اإن  اإردوغ����ان  واأف���اد 
رباعية يف حال متّكن رئي�س الوزراء 
من  جون�شون  بوري�س  الربيطاين 

االن�شمام اإليها.
واأثار قرار تركيا يف �شباط/فرباير 
اإعادة فتح حدودها اأمام الالجئني 
ال�شاعني لدخول اأوروبا خالفا مع 
�شجال  يف  دخ��ل��ت  بينما  ب��روك�����ش��ل 

مفتوح مع اليونان املجاورة.
اأربعة  ن��ح��و  ت��رك��ي��ا  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
�شوريون  معظمهم  الج��ئ  ماليني 
امل�شاعدة  م���ن  مب���زي���د  وت���ط���ال���ب 

املرتبطة بالنزاع يف �شوريا.
اأنها  االآن  ح��ت��ى  اأوروب��������ا  وذك������رت 

•• عوا�صم-وكاالت

ان����ه����ارت امل����ح����ادث����ات ب����ني االحت�����اد 
رجب  ال��رتك��ي  والرئي�س  االأوروب����ي 
بعد  املا�شية  الليلة  اأردوغ����ان  طيب 
اأن ط��ال��ب امل�����ش��وؤول��ون االأوروب���ي���ون 
ال���زع���ي���م ال����رتك����ي ب���ال���ت���وق���ف عن 
ت�شجيع املهاجرين على التدفق اإىل 
ال��ي��ون��ان. وات��ه��م اأردوغ�����ان االحتاد 
ب���ع���دم ا����ش���ت���ق���ب���ال عدد  االأوروب�����������ي 
ك���اٍف م��ن ال��الج��ئ��ني، وع���دم اإعطاء 
الإيوائهم،  امل��ال  من  يكفي  ما  تركيا 
ب�شاأن   2016 اتفاق  �شروط  وخرق 
املحادثات  وا�شتغرقت  امل��ه��اج��ري��ن. 
�شلبية  اأج�����واء  عليها  خ��ي��م��ت  ال��ت��ي 
م��ع اأور���ش��وال ف��ون دي��ر ل��ني، رئي�شة 
املفو�شية االأوروبية، ورئي�س املجل�س 
االأوروب��ي �شارل مي�شال �شاعة و45 

دقيقة.

اتفاق 2016
وط��ال��ب ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي االحتاد 
االأوروب�������ي ب��ت��ع��زي��ز ات���ف���اق 2016 
ال�����ذي ن�����س ع��ل��ى ت��خ�����ش��ي�����س �شتة 
العبء  ل��ت��ق��ا���ش��م  ي������ورو  م����ل����ي����ارات 
وال��ت��ك��ال��ي��ف ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا بالده 
الجئ  مليون   3.5 ت�شت�شيف  التي 

من �شوريا.
وه������و ك������ان اأث��������ار اأزم��������ة االأ����ش���ب���وع 
متنع  لن  تركيا  اأن  باإعالنه  املا�شي 
االحتاد  اإىل  العبور  م��ن  مهاجرين 
ا�شتباكات  اإىل  اأدى  مم��ا  االأوروب����ي، 
بني ع�شرات االآالف وحر�س احلدود 

اليونانيني.

اتهامات تركية الأوروبا
وقدرت تركيا كلفة اإ�شكان الالجئني 

واللوك�شمبورغ  وال��ربت��غ��ال  فرن�شا 
وف��ن��ل��ن��دا ال���ش��ت��ي��ع��اب م���ا ي�����ش��ل اإىل 
1500 طفل الجئ غري م�شحوبني 
�شافروا من تركيا اإىل خميمات على 
املحادثات  وق��ب��ل  اليونانية.  اجل���زر 
ح�س الرئي�س الرتكي اليونان على 
��ا وال��ت��ح��رر من  فتح ال��ب��واب��ات اأي�����شً
هذا العبء عن طريق اإر�شال طالبي 
الغربية  اأوروب������ا  دول  اإىل  ال��ل��ج��وء 
هزت  التي  الهجرة  الأزم��ة  تكرار  يف 

االحتاد االأوروبي قبل اأربع �شنوات.

الي�نان
اليوناين  ال���������وزراء  رئ���ي�������س  واأم�������ل 
اأن  ك��ريي��اك��و���س م��ي��ت�����ش��وت��اك��ي�����س يف 
ت����وؤدي امل��ح��ادث��ات يف ب��روك�����ش��ل اإىل 
وقف الت�شعيد لالأزمة، لكنه قال اإن 
التهديدات  اأن يوقف  اأردوغ��ان  على 
اأدركت  اأن بالده  واالبتزاز . واأ�شاف 
م�شكلة  اإدارة  يف  ت��رك��ي��ا  دور  دائ���ًم���ا 
اإىل جانب  الهجرة. وق��ال يف برلني 
مريكل،  اأنغيال  االأملانية  امل�شت�شارة 
اإن اأثينا بحاجة اإىل م�شاعدة اأوروبا 

للقيام بذلك.
وح�شت مريكل اأردوغ��ان على وقف 
اإذا  اإن��ه  وق��ال��ت  املقبول  غ��ري  �شلوكه 
ف���ع���ل، ���ش��ي��ك��ون االحت������اد االأوروب�������ي 
جديدة.  ت��ن��ازالت  لتقدمي  م�شتعًدا 
اأن��ا اأداف���ع ب�شدة ع��ن و�شع  وق��ال��ت: 
االت��ف��اق��ي��ة االأوروب����ي����ة ال��رتك��ي��ة يف 

مرحلة جديدة .
وي�شر االحتاد االأوروبي على جتنب 
2015 و  ع��ام��ي  ت��ك��رار الأزم����ة  اأي 
من  اأك����رث  و���ش��ل  ع��ن��دم��ا   ،2016
م���ل���ي���ون ����ش���خ�������س، م��ع��ظ��م��ه��م من 
�شواطئه عرب  اإىل  االأو���ش��ط،  ال�شرق 

تركيا واليونان. 

�جلي�س �الأمريكي ين�صحب
 من قاعدتني يف �فغان�صتان 

 •• كابول-اأ ف ب

يف  احداهما  افغان�شتان،  يف  قاعدتني  من  االن�شحاب  االأم��ريك��ي  اجلي�س  ب��داأ 
ي�شكل  ما  ام�س،  اأم��ريك��ي  م�شوؤول  اأعلن  كما  لطالبان،  معقال  ت�شكل  والي��ة 
املرحلة االأوىل من االتفاق الذي وقع يف 29 �شباط/فرباير يف الدوحة بني 
الواليات املتحدة واملتمردين. واأو�شح امل�شوؤول االأمريكي راف�شا الك�شف عن 
ا�شمه لوكالة فران�س بر�س اأن هاتني القاعدتني تقعان يف ل�شكر قاه عا�شمة 
والية هلمند )جنوب( التي ي�شيطر عليها املتمردون اىل حد كبري، ويف والية 
هرات )غرب(. بح�شب ن�س االتفاق، يجب ان يخف�س عدد اجلنود االأمريكيني 
املتواجدين يف البالد من 12 األفا او 13 األفا اىل 8600 بحلول منت�شف 
يف  قاعدة  ع�شرين  ا�شل  من  قواعد  خم�س  اخ��الء  و�شيتوجب  متوز/يوليو. 
يف  االأمريكية  ال��ق��وات  با�شم  الناطق  ليغيت  �شوين  الكولونيل  لكن  ال��ب��الد. 
افغان�شتان اأعلن االثنني اأن القوات االأمريكية حتتفظ بكل االمكانات لتحقيق 
اهدافها . من جهته اأعلن عمر زواك الناطق با�شم حاكم والية هلمند ان 20 
اىل 30 جنديا اجنبيا فقط غادروا ل�شكر قاه منذ نهاية اال�شبوع. والواليات 
املتحدة الراغبة يف انهاء اأطول احلروب يف تاريخها، تعهدت يف اتفاق الدوحة 
اذا  ���ش��ه��را   14 ب��ح��ل��ول  افغان�شتان  م��ن  االأج��ن��ب��ي��ة  ل��ل��ق��وات  ك��ام��ل  بان�شحاب 
احرتمت حركة طالبان تعهداتها االأمنية. وتعترب هلمند مع والية قندهار 
املجاورة معقال لطالبان وقد ا�شتهدفت فيها القوات االأمريكية والربيطانية 

ب�شكل خا�س على مدى 18 عاما من النزاع االأفغاين.

 كورونا يطارد ميلي�صيات 
�حلر�س �لثوري يف �صوريا

•• دم�صق-وكاالت

7 عنا�شر من ميلي�شيات تابعة  اإن  اإعالمية حملية �شورية،  قالت م�شادر 
اإ�شابتهم  اإث��ر  ت��وف��وا  ق��د  البوكمال  االإي���راين يف منطقة  ال��ث��وري  للحر�س 
اآخرين  40 ع��ن�����ش��راً  اإ���ش��اب��ة  ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د، ف�����ش��اًل ع���ن 

بالفريو�س.
الثالثات  املوتى قد دفنوا يف منطقة  العنا�شر  فاإن  امل�شادر،  وبح�شب تلك 
ق���رب ح���ي احل���م���دان غ���رب م��دي��ن��ة ال��ب��وك��م��ال، ف��ي��م��ا ال��ع��ن��ا���ش��ر املر�شى 
الذي  اخل��ريي  عائ�شة  م�شفى  قبو  يف  خا�س  ق�شم  يف  و�شعوا  بالفريو�س، 
ت�شيطر عليه امليلي�شيات يف املدينة ، وفقاً ملا ذكره موقع با�شنيوز اأم�س االأول 
اإيران  من  ج��اوؤوا  واملر�شى  املتوفني  بع�س  اأن  امل�شادر،  واأ�شافت  االإثنني. 
العدوى  ينقلوا  اأن  قبل  االأخ���ري،  االأ�شبوع  يف  البوكمال  عرب  ب��راً  وال��ع��راق 

للعنا�شر االآخرين �شمن امليلي�شيات .
ويخ�شى من انتقال الفريو�س اإىل االأهايل وال�شكان املدنيني، يف ظل جتاهل 
اإىل  و�شوله  ونفيها  الوباء  لهذا  النظام  �شحة  ومديرية  وزارة  من  كامل 

االأرا�شي ال�شورية.  

اأوغ����ل����و ان����ه ���ش��ي��ج��ت��م��ع م���ع وزي���ر 
اخل����ارج����ي����ة االأوروب������������ي ج���وزي���ب 

بوريل.
كما ذك��ر االحت���اد االوروب����ي تركيا 
ب����اح����رتام ت��ع��ه��دات��ه��ا ال��������واردة يف 
االت���ف���اق امل����ربم ب���ني ال��ط��رف��ني يف 
2016 وال���ذي ن�س  اآذار/م���ار����س 
تركيا  يف  امل���ه���اج���ري���ن  ب���ق���اء  ع��ل��ى 

مقابل م�شاعدة مالية اأوروبية.
اأنقرة تتهم االحتاد االوروبي  لكن 
ب��وع��وده وخ�شو�شا  ال��وف��اء  ب��ع��دم 

على ال�شعيد املايل.
ت�شاو�س  اأع���ل���ن  اآخ�����ر  ج���ان���ب  م���ن 
تقييم  اع�������ادة  ي���ج���ب  ان�����ه  اوغ����ل����و 
التطورات  �شوء  يف   2016 اتفاق 
يف  وخ�شو�شا  ���ش��وري��ا  يف  االأخ����رية 
ادل���ب ب�����ش��م��ال غ���رب ال��ب��الد حيث 
ن����زح ح����واىل م��ل��ي��ون ���ش��خ�����س اىل 
اعمال  من  هربا  الرتكية  احل��دود 

العنف.
ويح�س الرئي�س اردوغان بانتظام 
الدول االأوروبية على تقدمي دعم 
م����ايل مل�����ش��روع��ه ب��ن��اء م�����ش��اك��ن يف 
ادلب لنقل الالجئني اليها وكذلك 
منع موجة نزوح جديدة اىل تركيا 
 3،6 ن��ح��و  اأ���ش��ا���ش��ا  ت�شتقبل  ال��ت��ي 

مليون �شوري.
وقال ت�شاو�س اوغلو الثالثاء نحن 
م�شتعدون للعمل ب�شكل بناء، لكن 
طريق  خارطة  ر�شم  علينا  كان  اذا 
اأن  فنتوقع من االحت��اد االوروب���ي 

يكون �شادقا .

ا�شتقبال  م�������ش���األ���ة  يف  ���ش��ت��ن��ظ��ر 
1500 الجئ من االأطفال لكنها 
اأكرث على تعزيز االإجراءات  ركّزت 

عند حدودها مع اليونان.
و���ش��ع��ى اإردوغ�������ان ل��ل��ح�����ش��ول على 
�شمال  الدعم من حلف  مزيد من 
االأط��ل�����ش��ي واالحت����اد االأوروب�����ي يف 
التوتر  ب��روك�����ش��ل االث��ن��ني. ورغ���م 
اأنه  اإال  اجتماعاته،  الوا�شح خالل 

بدا متفائال لدى عودته.
جديدة  عملية  ب��دء  ميكننا  وق���ال 
اّتخذنا  االأوروب��������ي.  االحت�����اد  م���ع 
و�شنوا�شل  اخل��ط��وات  م��ن  الكثري 

القيام بذلك .
التقّدم  م��ن  م��زي��د  بتحقيق  واأم���ل 
مع  اجل��دي��د  الهجرة  ات��ف��اق  ب�شاأن 
قادة  قمة  موعد  بحلول  بروك�شل 
 26 يف  املقبلة  االأوروب�����ي  االحت���اد 

اآذار/مار�س.

ووافقت تركيا يف 2016 على منع 
املهاجرين من املغادرة مقابل �شتة 
م��ل��ي��ارات ي���ورو واإج����راء حمادثات 

على تعزيز العالقات.
ل��ك��ن اإردوغ�����ان ح��ث اأث��ي��ن��ا يف هذه 
االأث����ن����اء ع��ل��ى ف��ت��ح اأب���واب���ه���ا اأم����ام 

الالجئني.
اليونان:  اإىل  اقرتاحي  هذا  وق��ال 
النا�س  يبقى  لن  االأب���واب.  افتحوا 
دعوهم  دائ����م،  ب�شكل  ال��ي��ون��ان  يف 
ي���ع���ربون اإىل ال�����دول االأخ������رى يف 

اأوروبا .
وف���ت���ح���ت ت���رك���ي���ا ح�����دوده�����ا اأم�����ام 
ك���رد على  اأوروب������ا  اإىل  ال��الج��ئ��ني 
ال�شوري  ال���ن���ظ���ام  ق�����وات  اإط������الق 
عملية  م��و���ش��ك��و  م����ن  امل����دع����وم����ة 
حمافظة  ال����ش���ت���ع���ادة  ع�����ش��ك��ري��ة 
اآخر معقل رئي�شي لف�شائل  اإدلب، 

املعار�شة يف �شوريا.

ورغ���م ات��ف��اق ت��رك��ي��ا ورو���ش��ي��ا على 
وقف اإطالق النار يف اإدلب االأ�شبوع 
اتفاقات  اأن  ثبت  اأن���ه  اإال  امل��ا���ش��ي، 

ال�شالم ال�شابقة كانت موؤقتة.
واأكد اإردوغ��ان اأن االأطراف املعنية 
ال ت�����زال م��ل��ت��زم��ة ب���وق���ف اإط����الق 

النار.
وق���ال م���رت اأرب��ع��ة اأي����ام. اآم���ل باأن 
ي�شتمر الو�شع كذلك ويتحول اإىل 

هدنة دائمة .
واأع���ل���ن وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الرتكي 
اأن  الثالثاء  اوغلو  ت�شاو�س  مولود 
اتفاق  التو�شل اىل  تاأمل يف  تركيا 
م��ع االحت���اد االأوروب�����ي حل��ل اأزمة 
اآذار/مار�س   26 بحلول  الهجرة 
وذل�����ك غ�����داة حم����ادث����ات اأج���راه���ا 
يف  اردوغ����ان  طيب  رج��ب  الرئي�س 

بروك�شل.
وقال ت�شاو�س اوغلو يف مقابلة مع 

الر�شمية  االن��ا���ش��ول  ان��ب��اء  وك��ال��ة 
 26 اتفاق بحلول  تو�شلنا اىل  اذا 
اآذار/مار�س ف�شيطرح على الطاولة 
خالل قمة القادة االأوروبيني التي 

�شتعقد يف ذلك املوعد.
وك����ان ت�����ش��او���س اوغ��ل��و ي�����ش��ري كما 
االوروب���ي  املجل�س  قمة  اىل  ي��ب��دو 
اآذار/  26 ال�شاعة  عند  املرتقبة 

مار�س.
وت���اأت���ي ه����ذه ال��ت�����ش��ري��ح��ات غداة 
ب���روك�������ش���ل بني  ع����ق����دت يف  ق���م���ة 
الرئي�س الرتكي ورئي�شة املفو�شية 
االأوروبية اور�شوال فون دير اليني 
�شارل  االأوروب�����ي  املجل�س  ورئ��ي�����س 

مي�شال.
وخ����الل حم���ادث���ات االث���ن���ني، قرر 
االحتاد االوروب��ي واأنقرة موا�شلة 
الهجرة.  م�شاألة  ح��ول  املفاو�شات 
ت�شاو�س  اأع���ل���ن  االط�����ار،  ه���ذا  ويف 

يورو  م��ل��ي��ار   40 بنحو  ال�����ش��وري��ني 
بالف�شل  االأوروب���ي  االحت��اد  واتهمت 
عام  ���ش��ف��ق��ة  يف  ب���وع���د  ال����وف����اء  يف 
2016 ب�شاأن ال�شفر بدون تاأ�شرية 

لالأتراك.
وب��ع��د االج��ت��م��اع، اع��رتف��ت ف���ون در 
يتمكنا من  الطرفني مل  ب��اأن  الي��ن 
اتفاقية  ت��ع��ن��ي��ه  م���ا  ع��ل��ى  االت����ف����اق 
ال���ه���ج���رة ال���ت���ي وق���ع���ت ق���ب���ل اأرب�����ع 
جوانب  اأن  واأك���دت  تقريًبا،  �شنوات 
م����ن االت����ف����اق مل ت���ن���ف���ذ. وق���ال���ت: 

ونحتاج  �شارياً   2016 اتفاق  يبقى 
املفقودة...لقد  العنا�شر  تنفيذ  اإىل 
اأو�شحنا للرئي�س اأردوغان اأننا على 
ا�شتعداد للم�شي قدًماً اإذا كان االأمر 

متباداًل .
من  ف����رًق����ا  اأن  م���ي�������ش���ال  واأو�������ش������ح 
امل�����ش��وؤول��ني االأوروب����ي����ني واالأت�����راك 
�شتجتمع خالل االأيام املقبلة للعمل 
للتاأكد  االتفاق  تنفيذ  تو�شيح  على 

من اأننا على نف�س ال�شفحة .
وقال اأردوغان عن اليونان: من غري 

املعقول اأن ي�شري حليف وبلد جماور، 
عن  امل�شوؤولة  باعتبارها  تركيا  اإىل 

موجة الهجرة غري ال�شرعية .

حتذير
ون��دد االحت��اد االأوروب��ي ب� ا�شتخدام 
الأغرا�س  ال��ه��ج��رة  ���ش��غ��وط  ت��رك��ي��ا 
�شيا�شية وحذر اأردوغ��ان من اأنه لن 
مينع  حتى  مفاو�شات  هناك  تكون 

املهاجرين من العبور اإىل اليونان.
 واأكد م�شوؤولو االحتاد االأوروبي اأنه 

اأوروبا  اأنفقت  تركيا،  ملزاعم  خالفاً 
يف  بها  التعهد  مت  ي��ورو  مليارات   6
ع��ق��ود من  ���ش��درت  اأو   2016 ع���ام 
يبحث  ذل����ك،  واإىل  ���ش��رف��ه��ا.  اأج����ل 
االحت����اد االأوروب�����ي يف اإن��ف��اق 500 
مليون يورو اإ�شافية ل�شندوق لدعم 

م�شاريع تعليم الالجئني يف تركيا.
اأن احلكومات  الإث��ب��ات  ويف حم��اول��ة 
املزيد من  االأوروبية م�شتعدة لبذل 
اأن��ه��ا تراأ�س  اأمل��ان��ي��ا  اأع��ل��ن��ت  اجل��ه��د، 
ي�شم  ال�����ذي   ، ال���راغ���ب���ني  حت���ال���ف 

تركيا تاأمل يف الت��سل اىل اتفاق جديد مع االوروبيني 

زيارة مرتقبة ملريكل وماكرون �إىل ��صطنبول

ذ� تاميز: �نهيار �ملحادثات بني �أردوغان و�أوروبا

�زدياد موؤ�صر�ت ت�صكيل حكومة �صيقة برئا�صة غانت�س
•• القد�س املحتلة-وكاالت

تزايدت املوؤ�شرات باإمكانية ت�شكيل حكومة �شيقة يف اإ�شرائيل، 
اأبي�س  اأزرق  بعد االتفاق بني زعيم كتلة الي�شار ورئي�س حزب 
ليربمان،  اأفيغدور  بيتنا  اإ�شرائيل  وزعيم حزب  غانت�س،  بيني 

رغم املعار�شة من نواب حزب غانت�س لهذه اخلطوة.
وقال الرجل الثان يف حزب اأزرق اأبي�س يائري البيد، اإن احلزب 
ينوي ت�شكيل حكومة مع اإ�شرائيل بيتنا وحتالف العمل غي�شر 
م��ريت�����س، واأن ال��ق��ائ��م��ة امل�����ش��رتك��ة ل��ن ت��ك��ون ج����زءاً م��ن هذه 

احلكومة، بل �شت�شوت مرة واحدة من اخلارج الإقامتها وبذلك 
�شينتهي االأمر .

واأ�شاف، بح�شب ما نقلت هيئة البث االإ�شرائيلية مكان، هذه 
لي�شت احلكومة التي كان اأزرق اأبي�س يريدها، ولكنها اأف�شل 
العربية  القائمة  م��ع  التحالف  م���ربراً   ، احل���ايل  ال�شلل  م��ن 

امل�شرتكة باأن الليكود قد تعاون مع النواب العرب األف مرة.
عودة،  اأمي��ن  امل�شرتكة  القائمة  رئي�س  ق��ال  ذات��ه،  ال�شياق  ويف 
واأن  اليوم،  م�شاء  �شيتم  اأبي�س،  اأزرق  ممثلي  مع  االجتماع  اإن 
اتخاذ  االمتناع عن  �شيطرحها حزبه  التي  ال�شروط  اأه��م  من 

اإىل  اإ���ش��اف��ة  الفل�شطينيني،  جت���اه  اجل��ان��ب  اأح���ادي���ة  خ��ط��وات 
كامينيت�س،  قانون  واإلغاء  العربي  الو�شط  يف  العنف  مكافحة 

واالعرتاف بالقرى البدوية غري املعرتف بها .
وتابع عودة، اأنه يريد اإبعاد نتانياهو عن ال�شلطة، ويف الوقت 

ذاته تغيري واقع املواطنني العرب يف اإ�شرائيل .
يف  العربية  االأح���زاب  مع  للتحالف  املعار�شني  رقعة  وات�شعت 
لهذه  امل��وؤي��دون  ي��ربر  فيما  الي�شار،  اأح���زاب  داخ���ل  الكني�شت، 
اخلطوة اأنها اأف�شل الطرق الإزاحة نتانياهو من واجهة امل�شهد 

ال�شيا�شي يف اإ�شرائيل.

�ن�صحاب و�رن من �ل�صباق 
�لدميقر�طي مل�صلحة بايدن 

•• نيويورك-رويرتز

اأظهر ا�شتطالع للراأي اأجرته رويرتز 
املر�شحة  ان�������ش���ح���اب  اأن  اإي���ب�������ش���و����س 
احلزب  ���ش��ب��اق  م���ن  وارن  اإل��ي��زاب��ي��ث 
خلو�س  االأم���ري���ك���ي  ال���دمي���ق���راط���ي 
انتخابات الرئا�شة ي�شب يف م�شلحة 
خ�شمه  من  اأك��رث  بايدن  جو  املر�شح 

بريين �شاندرز على ما يبدو.
واأُج��������������ري اال�����ش����ت����ط����الع م������ن ي����وم 
واأظهر  االث���ن���ني  ي����وم  اإىل  اجل��م��ع��ة 
الدميقراطيني  م���ن  ب��امل��ئ��ة   47 اأن 
قالوا  اأ�شماوؤهم  امل�شجلة  وامل�شتقلني 
اأجريت  اإذا  لبايدن  �شي�شوتون  اإنهم 
انتخابات الرت�شيح يف واليتهم اليوم 
ن��ق��اط عن  ارت��ف��اع��ا ب�شبع  مم��ا ميثل 
ا���ش��ت��ط��الع م�����ش��اب��ه اأُج������ري ق��ب��ل اأن 
يوم  االنتخابية  حملتها  وارن  تعلق 

اخلمي�س.
امل�شاركني  م����ن  ب���امل���ئ���ة   30 وذك������ر 
�شي�شوتون  اأن���ه���م  اال����ش���ت���ط���الع  يف 
عن  ال�شيوخ  جمل�س  ع�شو  ل�شاندرز، 
الن�شبة  نف�س  وهي  فريمونت،  والي��ة 
اال�شتطالع  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����ش��ل  ال��ت��ي 
اأن  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج  وت�����ش��ري  ال�������ش���اب���ق. 
اأن�شار وارن مل ينجذبوا اإىل �شاندرز، 

حليفها الليربايل يف العديد من الق�شايا، بل التفوا حول بايدن الذي حول 
م�شار ال�شباق الدميقراطي بفوزه يف االنتخابات التمهيدية بوالية �شاوث 
كاروالينا ثم انت�شاره يف معظم انتخابات الثالثاء الكبري االأ�شبوع املا�شي.
وجتري �شت واليات، من بينها مي�شيجان ووا�شنطن، انتخاباتها الثالثاء.

ومل تعلن وارن، ع�شو جمل�س ال�شيوخ عن والية ما�شات�شو�شت�س، تاأييدها 
بيت  بينهم  م��ن  اع���ت���داال،  اأك���رث  اآخ����رون  من�شحبون  وك���ان  بعينه.  مل��ر���ش��ح 
اأعلنوا  قد  هاري�س،  وكاماال  بلومربج  ومايكل  كلوبو�شار  واإمي��ي  بوتدجدج 

تاأييدهم لبايدن الذي �شغل من قبل من�شب نائب الرئي�س.
وخل�س اال�شتطالع اإىل اأن نحو �شتة من بني كل ع�شرة موؤيدين ل�شاندرز 
الرئي�س  ملناف�شة  الدميقراطي  احلزب  تر�شيح  نال  اإذا  لبايدن  �شي�شوتون 
اجلمهوري دونالد ترامب يف االنتخابات التي جترى يف الثالث من نوفمرب 

ت�شرين الثاين.
واأجري ا�شتطالع رويرتز اإيب�شو�س على االإنرتنت يف عموم الواليات املتحدة 
541 �شخ�شا قالوا  البالغني وبينهم  1114 من االأمريكيني  ومب�شاركة 
خم�س  اخلطاأ  هام�س  ويبلغ  م�شجلون.  م�شتقلون  اأو  دميقراطيون  اإنهم 

نقاط مئوية بالزيادة اأو النق�شان.
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عربي ودويل

ك�شفت م�شادر ليبية ملوقع بوابة اأفريقيا االإخبارية، عن حتايل تركي 
ال�شفن االأوروبية التي تتوىل مهمة الت�شدي لتدفق االأ�شلحة  على 

اإىل ليبيا. 
اأي.ت��ي. نوع  الرتكية من  للبحرية  تابعة  اأن طائرة  امل�شادر  واأك��دت 
�شيغونيال  ق��اع��دة  م��ن  ق��ادم��ة  م�����ش��رات��ة،  م��ط��ار  ، حطت يف   72 اأر 

الع�شكرية االإيطالية.
قادمة  املا�شية،  اجلمعة  االإيطالية  القاعدة  اإىل  الطائرة  وو�شلت 
من مطار داالمان جنوب تركيا قبل اأن تتجه بعد �شاعات اإىل مطار 

م�شراتة �شرق طرابل�س. 
واأو�شحت امل�شادر اأن ما مييز هذه الطائرة اأنها جمهزة بنظام الراديو 
الب�شائع  ملرافقة  خم�ش�شة  للطاقم  ات�شاالت  وم��ع��دات  احل��دي��ث، 
م�شارات  ومعرفة  االأوروب��ي��ة  ال�شفن  ر�شد  على  وال��ق��درة  واالأف����راد، 

حتركها، لال�شتفادة من ذلك يف تهريب االأ�شلحة واملرتزقة. 

قال رئي�س الربملان االأوروبي ديفيد �شا�شويل اإنه و�شع نف�شه يف عزلة 
مبنزله يف بروك�شل كاإجراء احرتازي بعد اأن �شافر اإىل اإيطاليا.

اليوم  بيان  يف  االإيطالية  اجلن�شية  يحمل  ال��ذي  �شا�شويل  واأ���ش��اف 
الثالثاء �شيوا�شل الربملان العمل واأداء واجباته. ال ميكن لفريو�س 

اأن يقف يف طريق الدميقراطية .
ال�شهري  اإن الربملان االأوروب��ي قرر تقلي�س اجتماعه  وقال م�شوؤول 
مئات  و���ش��ط  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�شار  اإمكانية  م��ن  خم���اوف  ب�شبب 

امل�شرعني املوجودين يف مكان واحد.
مدينة  يف  الربملان  هيئة  بكامل  اجلل�شة  تنعقد  اأن  املقرر  من  وك��ان 
يزيد  اأن  م��ن  خم��اوف  ب�شبب  األغيت  لكنها  الفرن�شية  �شرتا�شبورج 

ال�شفر اإىل هناك خماطر انت�شار الفريو�س.

 قال وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�س اأوغلو اأم�س اإن اجلي�س 
اأمني  مم��ر  �شمايل  ال��واق��ع  اجل��زء  على  بالرقابة  �شيتكفل  ال��رتك��ي 
اأقيم حول طريق �شريع يف حمافظة اإدلب ب�شمال غرب �شوريا بينما 

�شيخ�شع اجلزء اجلنوبي لرقابة القوات الرو�شية.
اإن  االأن��ا���ش��ول احلكومية  اأن��ب��اء  اأوغ��ل��و يف مقابلة م��ع وك��ال��ة  وق���ال 
برية  ا�شتخباراتية  معلومات  تركيا  على  عر�شت  املتحدة  ال��والي��ات 

وبحرية وجوية تتعلق باإدلب.
اإ�س- الرو�شية  ال�شاروخي  الدفاع  ملنظومة  تركيا  �شراء  اأن  واأ�شاف 

400 لي�س عقبة يف �شبيل ن�شر اأنقرة نظام باتريوت االأمريكي.
 

�شتوكهومل،  ال�شويدية  العا�شمة  يف  وقع  عنيف  اآخ��ر  انفجار  ت�شبب 
اإن  اإيقاظ �شكان من نومهم، حيث قالت ال�شرطة ام�س الثالثاء  يف 
االنفجار الناجم لياًل عن عبوة نا�شفة مت و�شعها عمداً اأمام مطعم 
املطعم  ن��واف��ذ  بع�س  حتطم  اإىل  اأدى  ال�شمايل،  فا�شا�شتان  ح��ي  يف 

واملباين املجاورة.
االنفجار،  اأح��د يف  اإ�شابة  ع��دم  االأول��ي��ة  التحقيقات  نتائج  واأظ��ه��رت 
�شارع  االن��ف��ج��ار يف  ووق���ع  ب��ه��م،  امل�شتبه  ع��ل��ى  القب�س  ي��ت��م  ك��م��ا مل 
الكثري من احل��ان��ات واملطاعم  �شارع ي�شم  م��واٍز الأودجن��ات��ان، وه��و 

واملقاهي.
وقال متحدث با�شم ال�شرطة ملحطة تلفزيون )اإ�س يف تي(، اإن العديد 
من االأ�شخا�س �شمعوا �شوتاً مدوياً، رغم اأن بع�شهم كانوا بعيدين 

عن مكان احلادث .

عوا�صم

طرابل�س

بروك�سل

�ستوكهومل

اأنقرة

عائالت �ل�صحايا حتيي ذكرى 
�صقوط �لطائرة �الثيوبية 

 •• اأدي�س اأبابا-رويرتز

 حتيي ع��ائ��الت رك��اب وط��اق��م رحلة اخل��ط��وط اجل��وي��ة االإثيوبية رقم 
من  ي��وم  بعد  وذل��ك  الطائرة  ل�شقوط  االأوىل  ال�شنوية  ال��ذك��رى   302
�شدور تقرير موؤقت تركز على برجميات الطائرة بوينج 737 ماك�س. 

اأ�شفر احلادث عن مقتل 157 فردا كانوا على منت الطائرة.
 وك���ان ذل��ك ه��و احل���ادث ال��ث��اين ال���ذي ت�شقط فيه ط��ائ��رة م��ن الطراز 
اجلديد 737 ماك�س خالل خم�شة اأ�شهر فح�شب واأدى اإىل وقف ت�شغيل 

هذا الطراز على م�شتوى العامل.
االأق����ارب واالأ���ش��دق��اء من  �شافر مئات  وق��د  دول��ة   33 م��ن   وال�شحايا 

خمتلف اأنحاء العامل اإىل اإثيوبيا الإحياء ذكرى احلادث. 
واثيوبيا  املتحدة  وال��والي��ات  كندا  بينها  م��ن  دول  م��ن  اأ���ش��ر  و�شتح�شر 
موقع  يف  ال��ذك��رى  اإح��ي��اء  مرا�شم  وفرن�شا  واإيطاليا  واأوغ��ن��دا  وكيني����ا 
�شقوط الطائرة على م�شافة ثالث �شاعات بال�شيارة من العا�شمة اأدي�س 
اأبابا.  ويقول منظمو املرا�شم اإن الربنامج ي�شمل غر�س اأ�شجار وقراءة 

اأ�شماء ال�شحايا. وال تزال الطائرة 737 ماك�س معطلة عن العمل. 

اإجراءات حماية جديدة للق�ات االأمريكية 

��صتعد�د�ت �أمريكية حت�صبًا لرّد �إير�ين جديد على مقتل �صليماين 

ال�س�دان يدر�س اإجراءات لتعزيز اأمن ال�زراء 

بعد حماولة �غتيال حمدوك.. مطالب بت�صريع تفكيك �الإخو�ن
•• اخلرطوم-وكاالت:

ب��ه��دوئ��ه امل��ع��ه��ود ع���اد رئ��ي�����س ال������وزراء ال�������ش���وداين، عبداهلل 
بعد  باخلرطوم  ال���وزراء  جمل�س  رئا�شة  يف  ملكتبه  ح��م��دوك، 
بعد  لها  التي تعر�س  الفا�شلة  االغتيال  دقائق من حماولة 
ال�شعب  ليطمئن  االث��ن��ني  �شباح  اإقامته  مقر  م��ن  خ��روج��ه 

ال�شوداين والعامل باأنه بخري.
اأ�شابع االتهام  التي ت�شري  املوؤامرة  وياأتي ذلك رغم فظاعة 
املخلوع  لنظام  ال�شيا�شية  احلا�شنة  االإخ���وان  جلماعة  فيها 
عمر الب�شري التي اأطاحت به ثورة �شعبية يف اأبريل 2019.

منعطف جديد
وبح�شب م��ن حت��دث��وا ل��� ���ش��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة  ف��ق��د تخطى 
من  وا�شعا  ا�شتهجانا  وج��دت  التي  امل��دب��رة  املحنة  ح��م��دوك 
ال�شعب ال�شوداين ومعظم دول العامل، لكنها �شكلت منعطفا 
جديدا يف احلياة ال�شودانية �شيكون عنوانه االأبرز يف املرحلة 
املقبلة هو التعامل بحزم مع من يريدون قطع الطريق اأمام 
ال�شودان، انطالقا من مبداأ ما ال يقتلني يقويني  ا�شتقرار 
ال�شوداين،  املوؤمتر  حل��زب  املركزي  املجل�س  رئي�س  بح�شب   ،

عبدالقيوم عو�س ال�شيد.
غ��راب��ة احلادثة  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  اإن���ه  وي��ق��ول عبدالقيوم 
املتوقع  االأوراق  اأح��د  كانت  اأنها  اإال  ال�شوداين  املجتمع   على 
جتريبها ل�شرب الثورة من خالل ا�شتهداف رئي�س الوزراء 
ال�شوداين  ال�شعب  من  كبري  واح���رتام  بقبول  يحظى  ال��ذي 

ومعظم القوى ال�شيا�شية.
اأن تتفادى  ل��ع��ب��دال��ق��ي��وم، ه��و  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة، وف��ق��ا  وامل��ق�����ش��ود 
امل��ج��م��وع��ة امل��ن��ف��ذة ك��ل م��ا ق��د حتققه ال��ث��ورة م��ن جناحات 
تق�شي على م�شاحلهم وعلى كافة اأ�شكال الف�شاد، التي كانت 

�شائدة اإبان فرتة حكم النظام ال�شابق.
وي���رى ع��ب��دال��ق��ي��وم يف احل���ادث���ة ف��ر���ش��ة ل��رتت��ي��ب االأو�شاع 
اأو����ش���اط قوى  التما�شك يف  واإح�����داث م��زي��د م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة 

الثورة.
وي�شري اإىل اأن احلادثة ميكن اأن تبعث بر�شالة وا�شحة تتبه 
الدميقراطي  ال��ت��ح��ول  دع��م  ���ش��رورة  اإىل  ال���دويل  املجتمع 
وب��ال��ت��ايل احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�����ش��الم واالأم����ن ال��دول��ي��ني نظرا 

الأهمية ال�شودان اال�شرتاتيجية.

�شل�شلة من اال�شتفزازات االإيرانية قد بداأت �شد الواليات 
امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��ائ��ه��ا يف ال��رب��ي��ع امل��ا���ش��ي. ون�����ش��ر اجلي�س 
مبا  بلدان  يف  الدفاعية  ال�شواريخ  من  املزيد  االأمريكي 
فيها ال�شعودية واالأردن العام املا�شي. لكن ظهر انك�شاف 
الثاين(  )ك��ان��ون  يناير   8 يف  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��واق��ع  بع�س 
بالي�شتياً قاعدتني  اإيران ب12 �شاروخاً  عندما ق�شفت 
هو  هجوم  يف  امريكيون،  جنود  فيهما  ينت�شر  العراق  يف 

•• وا�صنطن-وكاالت

وا�شنطن  �شحيفة  يف  ري���ان  مي�شي  ال�شحافية  اأف����ادت 
ال��ق��د���س يف احلر�س  ق��ائ��د فيلق  م��ن��ذ مقتل  اأن���ه  ب��و���ش��ت 
الثوري االإيراين قا�شم �شليماين بوا�شطة طائرة اأمريكية 
م�شرية يف 3 يناير )كانون الثاين( املا�شي، ي�شتعد القادة 
الع�شكريون االأمريكيون ملواجهة حقيقة جديدة خطرية 

يف ال�شرق االأو�شط. 
تعزز الواليات املتحدة ح�شورها الع�شكري للمرة االأوىل 
منذ اأكرث من عقد، اإىل �شوريا، حيث تعمل فرق اأمريكية 
واأفغان�شتان، حيث  باإيران،  قوات مرتبطة  قرب  �شغرية 
اكت�شف امل�شوؤولون تزايداً يف امل�شاعدة االأمريكية حلركة 
ملواجهة  االأم��ري��ك��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  ت�شتعد  ط��ال��ب��ان، 

ت�شعيد كارثي.
االأخرية،  ال�شتة  االأ�شابيع  دول يف  ل�شبع  زي��ارات  وخ��الل 
الو�شطى اجلرنال كينيث  االأمريكية  املنطقة  حذر قائد 
ف��ران��ك م��اك��ن��زي ج��ون��ي��ور، ال���ق���وات االأم��ري��ك��ي��ة م��ن اأن 
مقتل  عقب  اإي����ران  نفذتها  ال��ت��ي  ال�شاروخية  ال�شربة 
�شليماين قد ال تكون االأخرية انتقاماً خل�شارتها �شخ�شية 

ع�شكرية ال نظري لها. 
اإىل بحارة يف بحر العرب:  اأبلغ  اأن ماكنزي  اإىل  واأ�شارت 
اأكرب، واأن الكيانات  اإنهم )االإيرانيون( يواجهون �شغطاً 
 . بعدوانية  تت�شرف  ق��د  كبري  �شغط  حت��ت  ت���رزح  ال��ت��ي 
ا�شتخدموا  ق��د  ووك��الءه��ا  اإي���ران  اإن  م�شوؤولون  وي��ق��ول 
�شواريخ وقذائف هاون يف هجمات على نطاق اأ�شغر على 
اأهداف اأمريكية واأخرى حليفة منذ مقتل �شليماين. ويف 
تطور غري معلن، يرجح م�شوؤولون اأمريكيون ا�شتخدام 

���ش��اروخ رو���ش��ي اأر���س-ج��و م��ع��دل م��ن ط���راز اإ����س اأي-6 
الإ�شقاط مقاتلة فوق اليمن يف 14 فرباير )�شباط(. 

م�شوؤولون  ق��ال  امل��ا���ش��ي،  االأ���ش��ب��وع  م��ن  �شابق  وق��ت  ويف 
���ش��ع��ودي��ون، اإن��ه��م اأج��ه�����ش��وا حم��اول��ة ه��ج��وم على ناقلة 
ت�شري عن  زوارق مفخخة  با�شتخدام  اليمن  قبالة  نفط 
ال�شعودية وجهت  كانت  �شابقة  بهجمات  يذكر  بعد، مما 
اأ�شابع اللوم فيها اإىل االإنقالبيني احلوثيني املدعومني 

من اإيران. 
املدى  ع��ل��ى  اإي����ران  رد  �شيكون  ك��ي��ف  ال��ك��ات��ب��ة  وت�����ش��اءل��ت 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  ميكن  وكيف  البعيد، 
اأن يرد، هما من االأمور املجهولة التي �شيكون على القادة 

الع�شكريني مواجهتها يف االأ�شهر املقبلة. 
االإيرانية  اجل���ه���ود  يف  ت�����ش��ع��ي��داً  اأن  ال��ك��ات��ب��ة  وا���ش��اف��ت 
امل��زم��ن��ة ل��و���ش��ع ح��د ل��ل��وج��ود ال��ع�����ش��ك��ري االأم��ري��ك��ي يف 
ال�����ش��رق االأو�����ش����ط، ه���و م���ن ب���ني االأ����ش���ب���اب ال��ت��ي جتعل 
القادة الع�شكريني االأمريكيني يهرعون لو�شع اإجراءات 
اليوم  يرونها  الأنهم  االأمريكية،  للقوات  جديدة  حماية 
اأكرب وهم يالحظون تغيرياً يف ال�شلوك  عر�شة ملخاطر 
اإنرتبرايز  اأمريكان  الباحث يف موؤ�ش�شة  االإي��راين. وقال 
واعترب  �شدمة  �شكل  �شليماين  مقتل  اإن  ب��والك،  كينيث 
تخلياً عن ال�شلوك االأمريكي املا�شي، بحيث جعل اإيران 
تتخذ قراراً باإخراج القوات االأمريكية من املنطقة، وهي 
ت��ري��د ان يتحقق ذل��ك يف وق��ت ق��ري��ب... وم��ن اخلطر 

الكبري على اإيران اأن تتعاي�س مع دونالد ترامب .
وكان هناك 80 األف جندي اأمريكي يف منطقة عمليات 
القيادة املركزية االأمريكية، اأي اأكرث بع�شرين األف جندي 
مما كان عليه الو�شع عندما قال م�شوؤولون اأمريكيون اإن 

العامل  اإي��ه��ام  هو  الثاين  املحور  يتلخ�س  حني  يف  ال�شودان، 
من  ا�شمه  �شحب  تعطيل  وبالتايل  اآم��ن  غري  ال�شودان  ب��اأن 
قائمة الدول الراعية لالإرهاب، اأما املحور الثالث فهو هدم 
النجاح الذي حتقق يف �شيا�شة الدولة اخلارجية والذي جنم 
عن اجلوالت التي قام بها قادة احلكومة يف عدد من الدول 
الغربية  ال��دول  من  مل�شوؤولني  امل�شتوى  الرفيعة  وال��زي��ارات 

لل�شودان.
ويقول اإ�شماعيل اإن هنالك متطلبات عاجلة جدا يف مرحلة 
باأ�شرع  االنتقالية  ال��ع��دال��ة  حتقيق  وه��ي  املحلولة  بعد  م��ا 
الإجراء  للق�شاء  ال�شابق  ال��ن��ظ��ام  رم���وز  وت�شليم  ميكن  م��ا 
اإزالة  عملية   ت�شريع  اإىل  اإ�شافة  ورادع���ة،  ج��ادة  حماكمات 
التمكني وم�شادرة دور واأ�شول املوؤمتر الوطني وحظره من 

العمل ال�شيا�شي.
وي�شري اإ�شماعيل اإىل اأن البطء يف تنفيذ املتطلبات ال�شابقة 
اأجل  من  للتحرك  ال�شابق  النظام  لعنا�شر  احلرية  اأعطى 

ب�شرورة  امل�شلحة  احل���رك���ات  اأي�����ش��ا  ع��ب��دال��ق��ي��وم  وي��ط��ال��ب 
اأي  اأم��ام  ال�شالم وبالتايل قطع الطريق  االإ�شراع يف حتقيق 

حماوالت الإجها�س الثورة.

حماوالت م�ستمرة
اأن  اإىل  ا���ش��م��اع��ي��ل، في�شري  اأم����ني  ال��ع�����ش��ك��ري،  اخل��ب��ري  اأم����ا 
حم��اول��ة اغ��ت��ي��ال رئي�س ال����وزراء، ع��ب��داهلل ح��م��دوك، جاءت 
بعد �شل�شلة من حماوالت اإجها�س الثورة واإغالق م�شريتها 
وع��ن��دم��ا مل  �شخ�شياتها،  الأه���م  امل��ع��ن��وي  ب��االغ��ت��ي��ال  ب����داأت 
يف  للندرة  للرتويج  االقت�شادي  احل�شار  اإىل  اجتهوا  تنجح 
املواد البرتولية والقمح واخلبز، ثم تطور االأمر اأخريا اإىل 

االغتياالت.
االأول  يتمثل  حم����اور،   3 يف  العملية  اإ���ش��م��اع��ي��ل  وي��ل��خ�����س 
اأمام  الطريق  وقطع  االنتقالية  وال��ف��رتة  ال��ث��ورة  اإي��ق��اف  يف 
جنوب  عا�شمة  جوبا  يف  حاليا  اجل��اري��ة  ال�شالم  مفاو�شات 

اخلليج  ح��رب  اأمريكية منذ  ق��وات  نوعه �شد  االأول من 
اأجهزة  ن�شرت  االأمريكية  ال��ق��وات  وك��ان��ت   .1991 ع��ام 
اإنذار جنبت اجلنود اإ�شابات قاتلة، لكن مئة منهم عانوا 
من ارجتاجات يف الدماغ.  واعتربت الكاتبة اأن التحدي 
االأكرب الذي يواجهه امل�شوؤولون الع�شكريون االأمريكيون 
�شيكون �شمان اأن اأي هجمات اإيرانية اإ�شافية لن تت�شاعد 

اإىل ا�شتعال �شامل.

االأموال  لندرة وجمع  ال��رتوي��ج  خ��الل  ال��ث��ورة من  اإجها�س 
بهدف  الوطنية  العملة  اأم���ام  �شعره  ورف���ع  ال���دوالر  ل�شراء 

اإحداث اأزمة اقت�شادية.

ورقة اأخرية
يوؤكد اأ�شتاذ علم االجتماع يف جامعة اخلرطوم، حممد يو�شف 

امل�شطفى، اأن ما حدث هو جزء متقدم من الثورة امل�شادة.
ويقول امل�شطفى اإن عنا�شر النظام ال�شابق جلاأوا اإىل اأ�شلوب 
الفجة الإثارة  يئ�شهم من جدوى حماوالتهم  االغتيال بعد 
ال�����ش��ارع ���ش��د احل��ك��وم��ة، ومل ي��ع��د اأم��ام��ه��م اإال ورق���ة اإث���ارة 
مما  بع�س  ا���ش��رتداد  يف  ت�شاعدهم  لعلها  ال�شاملة  الفو�شى 

انتزعه ال�شعب منهم.
الوا�شح  ال��ب��طء  م��ن  ال�شديد  ا�شتغرابه  امل�شطفى  وي��ب��دي 
التهاون  اإن  وي��ق��ول  ال�����ش��اب��ق،  ال��ن��ظ��ام  منظومة  تفكيك  يف 
والرتاخي يف مالحقة واقتالع رموز وعنا�شر النظام ال�شابق 

وفر لهم الفر�شة واالإمكانية لتدبري موؤامرتهم.

جر�س اإنذار
ويف ذات ال�شياق، يقول اخلبري القانوين وع�شو جلنة ت�شيري 
جر�س  ت�شكل  املحاولة  اإن  احلافظ،  حممد  املحامني،  نقابة 
اإنذار حقيقي ي�شتدعي �شرورة االإ�شراع يف تفكيك منظومة 
االإخ�����وان ودح�����س ك��اف��ة ال���دع���اوى ال��ت��ي ك��ان��ت  ت��دع��م خط 

الرتاخي مع عنا�شر النظام ال�شابق.
يتطلب  مهامها  وا�شتكمال  الثورة  جناح  اأن  احلافظ  وي��رى 
الدموية  االإخ����وان  خمططات  م��ن  ال��ب��الد  حماية  ���ش��رورة 
والتخريبية املعروفة تاريخيا واملجربة عمليا يف الكثري من 
دول العامل، وهو ما يتطلب اتخاذ اإجراءات عاجلة لتفكيك 

املنظومة من اأعلى �شلمها اإىل اأدناه.
ال�شودانية  الثقافة  ع��ن  وغرابتها  العملية  توقيت  وح���ول 
املائلة للت�شامح، يقول احلافظ اإن ما حدث يعرب عن طبيعة 
املرحلة حيث فقد االإخوان ال�شلطة التي كانت تتيح لهم قتل 
االأعوام  ط��وال  املعار�شني  وال�شيا�شيني  النا�شطني  وتعذيب 
اإىل  ع���ادوا  االآن  لكنهم  خمتلفة،  ب��ط��رق  املا�شية  الثالثني 
اغتيال  حماولة  اأظهرته  ما  وهو  القدمي  االإرهابي  نهجهم 
ال�شودانية  ال���ث���ورة  ل����واأد  ال���واق���ع  ال��ت��ي ه��دف��ت يف  ح��م��دوك 

واإدخال البالد يف منعطف خطري.

كورونا ُي�صيب بيت حلم �لفل�صطينية بال�صلل 
•• بيت حلم-وكاالت:

من  متاماً  فخلت  اأي��ام،  اأربعة  منذ  التام  بال�شلل  حلم  بيت  مدينة  اإ�شابة  يف  كورونا  فريو�س  ت�شبب 
ال�شياح، بينما لزم ال�شكان منازلهم لتخلو ال�شوارع من املارة. ويقول الطاهي فادي قطان الذي يدير 
انت�شار  دون  للحيلولة  املنزل  يف  البقاء  ال�شكان  اأغلب  ويف�شل  متاماً  مغلقة  املدينة  ومطعماً:  ن��زاًل 
العدوى. وو�شل الذعر اإىل اأق�شى م�شتوًى منذ اخلمي�س حني تاأكد ظهور اأول اإ�شابة لفل�شطينيني 

بعد ات�شالهم مع �شياح يونانيني جاءت نتائج حتاليلهم اإيجابية، لُتفر�س العزلة على املدينة.
ومنذ ذلك احلني ارتفع عدد امل�شابني اإىل 26، اأغلبهم يف بيت حلم، كما �ُشخ�شت االإثنني اأول اإ�شابة 

يف نقطة اأخرى من ال�شفة الغربية، لفل�شطيني يعمل يف اإ�شرائيل، وتاأكدت اإ�شابته يف طولكرم.
واأعلنت ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية حالة الطوارئ ملدة �شهر، وقررت اإلغاء كافة االأحداث اجلماعية 
اأبرز م��زارات بيت حلم والتي يقبل  امل�شاجد، والكنائ�س مبا فيها كني�شة املهد،  والريا�شية، واإغ��الق 

عليها احلجاج امل�شيحيون.

الدبلوما�شية بني �شوريا وليبيا. وافتتحت ال�شفارة 
اجلاري،  مار�س  من  الثالث  يف  �شوريا،  يف  الليبية 
ب��ع��ودة التمثيل  اإي���ذان���ا  ���ش��ن��وات،  اإغ����الق دام  ب��ع��د 
اأن  بعد  ذل��ك  ال��دول��ت��ني. وج��اء  ب��ني  الدبلوما�شي 
تفاهم  م��ذك��رة  امل��وؤق��ت��ة،  الليبية  احلكومة  وقعت 
م��ع احل��ك��وم��ة ال�����ش��وري��ة، الإع�����ادة اف��ت��ت��اح مقرات 
البلدين.  يف  والقن�شلية  الدبلوما�شية  البعثات 
وذكرت وكالة االأنباء ال�شورية الر�شمية �شانا  باأنه 
وفد  بح�شور  الليبية،  ال�شفارة  افتتاح  اإع���ادة  مت 
عبد  املوؤقتة  احلكومة  رئي�س  نائب  برئا�شة  ليبي 
والتعاون  اخلارجية  ووزي��ر  االأح��ري���س،  الرحمن 
ال����دول ع��ب��د ال��ه��ادي احل��وي��ج. وق���ال ن��ائ��ب وزير 

•• طرابل�س-وكاالت

الليبي،  الوطني  اجلي�س  يف  ع�شكري  م�شدر  نفى 
االأن���ب���اء ال��ت��ي حت��دث��ت ع���ن زي�����ارة ق���ام ب��ه��ا قائد 
اجلي�س امل�شري خليفة حفرت، موؤخرا اإىل العا�شمة 
ال�شورية دم�شق. ونقلت وكالة �شبوتنيك  الرو�شية 
لالأنباء عن م�شدر ع�شكري مل تذكر ا�شمه قوله: 
زيارة  ح���ول  امل��ت��داول��ة  ال�شحفية  االأخ���ب���ار  ننفي 
قائد  اأن  م��وؤك��دا   ، لدم�شق  حفرت  خليفة  امل�شري 
. وكانت  االآن  �شوريا حتى  يزر  الليبي مل  اجلي�س 
قام  بال�شرية،  زي��ارة و�شفت  اإىل  اأ���ش��ارت  قد  اأنباء 
ل���ع���ودة العالقات  ل��دم�����ش��ق، مت��ه��ي��دا  ب��ه��ا ح��ف��رت 

امل��ق��داد، خ��الل حفل  ال�����ش��وري، في�شل  اخلارجية 
بعودة  حا�شما  ق��رارا  اتخذت  �شوريا  اإن  االفتتاح، 
العالقات مع االأ�شقاء يف ليبيا الأن املعركة يف كال 
 . االإره���اب وم��ن يدعمه  البلدين واح��دة ملواجهة 
واأ�شاف اأن �شوريا منفتحة على التعاون وال عمل 
يتم  اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  معربا   ، دون��ه��ا  م�شرتكا  عربيا 
بعد  قريبا  طرابل�س  يف  ال�شورية  ال�شفارة  افتتاح 
واأك��د موا�شلة  الليبي.  حتريرها على يد اجلي�س 
الن�شال �شد االإرهاب رغم ت�شاعد هجمات النظام 
الذي  الواقع  مع  لل�شلة  الفاقد  وزعيمه  الرتكي 
الدولية  العالقات  يحاول تر�شيخ نوع جديد من 

يقوم على العدوان .

�جلي�س �لوطني �لليبي ينفي زيارة حفرت لدم�صق

كورونا يك�صف �لوجه �حلقيقي الإير�ن
•• وا�صنطن-وكاالت:

وكالة  يف  ال�������ش���اب���ق  امل���������ش����وؤول  ي�����رى 
االأمريكية  امل��رك��زي��ة  اال���ش��ت��خ��ب��ارات 
القمعية  االأنظمة  اأن  فادي�س  ت�شارلز 
و�شرعة  مب��رون��ت��ه��ا  م�����ش��ه��ورة  غ���ري 
لي�شت  واإي���ران  ل��ل��ك��وارث،  ا�شتجابتها 
ا�شتثناء لهذه القاعدة. فبعدما واجه 
ان��ت��ف��ا���ش��ة مفتوحة  ط���ه���ران  م���اليل 
لالعرتاف  ا�شطراره  ب�شبب  واإذالاًل 
بالركاب  م��ل��ي��ئ��ة  ط���ائ���رة  ب���اإ����ش���ق���اط 
املدنيني االأبرياء، عادوا اإىل التكتيكات 

الت�شلطية. 
ذا  ف���ادي�������س يف ���ش��ح��ي��ف��ة  واأ�������ش������اف 
امل����اليل منعوا  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة  ه��ي��ل  
ال�شورى  جم��ل�����س  يف  ال����ن����واب  ث���ل���ث 
االنتخابات  اىل  الرت�شح  من  ال�شابق 
متتعهم  ب�شبب  االأخ���رية،  الت�شريعية 
بالتفكري  القا�شية  املزعجة  بالعادة 

اإنهاء  يف  ���ش��ن��ة   40 االإن�������ش���ان  ف�����ش��ل 
اال�شتبداد االإيراين الديني واالإرهاب 
ال��دويل، لكن الطبيعة االأم قد تنجح 
يف ذل������ك. ي���ج���ت���اح ف����ريو�����س ك���ورون���ا 
ال��ع��امل وي�����ش��رب اإي�����ران ب�����ش��دة فيما 
البلطجية احلاكمة عاجزة عن  تبدو 

مواجهة اأو حتى ابطاء انت�شاره. 
�شخ�شاً   145 بوفاة  اإي���ران  اعرتفت 
م���ن امل����ر�����س. ل��ك��ن امل��ع��ار���ش��ة تقول 
م�شاب   1800 ح������وايل  ت�����ويف  اإن������ه 
ب��ال��ف��ريو���س. وو����ش���ف ال��ن��ائ��ب غالم 
علي جعفر زاده اأرقام احلكومة باأنها 
م���زح���ة  م�����ش��ي��ف��اً اأن����ه م��ه��م��ا ك����ان ما 
اإخفاء  تقوله االأخرية، فاإنه ي�شتحيل 
املقابر. ي�شعب كثرياً بح�شب فادي�س 
العديد  الأن  الدقيقة  االأرق��ام  حتديد 
م��ن االأ���ش��خ��ا���س مي��وت��ون يف املناطق 
دون  م��ن  حتى  دفنهم  وي��ت��م  الريفية 

روؤية اأطباء.

�حلزب �حلاكم يوؤيد �ل�صماح 
لبوتني خو�س �نتخابات �لرئا�صة

•• برلني-وكاالت

الرو�شية،  االإع����الم  وك��ال��ة  ن�شبت 
املتحدة  رو���ش��ي��ا  ح����زب  اإىل  ام�����س 
تعدياًل  �شيدعم  اإن��ه  قوله  احلاكم 
د�شتورياً ي�شمح للرئي�س فالدميري 
الرئا�شة  انتخابات  بخو�س  بوتني 
القانون  تقييد  رغ��م  اأخ���رى،  م��رة 

حالياً ملثل هذه اخلطوة.
ومب���وج���ب ال��د���ش��ت��ور ي��ت��ع��ني على 
 2024 يف  من�شبه  ت���رك  ب��وت��ني 
ع����ن����دم����ا ت���ن���ت���ه���ي ف�������رتة والي����ت����ه 
م�شرعاً  لكن  ال��راب��ع��ة،  الرئا�شية 
م��ن ح���زب رو���ش��ي��ا امل��ت��ح��دة اقرتح 
نحو  على  الد�شتور  تعديل  ال��ي��وم 
بوتني  والي��ة  ف��رتات  اإح�شاء  يبداأ 

من ال�شفر.

تركيا تعلن حتييد 5 من 
كبار قادة �لكرد�صتاين 

•• انقرة-وكاالت

اأعلنت وزارة الدفاع الرتكية، اأم�س 
الثالثاء، حتييد حتييد 5 من كبار 
الكرد�شتاين  العمال  حزب  اأع�شاء 
املحظور يف البالد يف غارات جوية 
ج��ب��ال قنديل  م��واق��ع��ه��م يف  ع��ل��ى 

�شمايل العراق.
ال���غ���ارات  اأن  ال�������وزارة  واأو����ش���ح���ت 
اال�شتخبارات  مع  بالتن�شيق  جرت 

الرتكية.
الرتكية،  االأنا�شول  وكالة  ونقلت 
حتييد  ع���ن  اأ���ش��ف��رت  ال���غ���ارات  اأن 
العمال  ح����زب  م���ن  اإره���اب���ي���ني   5
ي�شغلون  ك�����ان�����وا  ال���ك���رد����ش���ت���اين 
يف  حتييدهم  مت  ق��ي��ادي��ة  منا�شب 
يف  قنديل  ج��ب��ال  يف  ج��وي��ة  عملية 

�شمال العراق .

ال  م��ا  ا�شتبعدوا  ث��م  م�شتقل.  ب�شكل 
بدوا  الأنهم  مر�شح  اآالف   7 عن  يقل 

غري اأهل للثقة.
ون��ظ��م امل����اليل ب��ع��ده��ا م��ا ي��رق��ى اإىل 
جمل�شاً  ف���زرع���وا  م��زي��ف��ة  ان��ت��خ��اب��ات 

وممثلي  باملت�شددين  يغ�س  ت�شريعياً 
اآي��ات اهلل  ياأبه  ال��ث��وري. ومل  احلر�س 
%42 من  ي��زي��د قلياًل ع��ن  ب���اأن م��ا 
ال��ن��اخ��ب��ني ف��ق��ط ب���ذل���وا ج���ه���داً كي 
ينتخبوا. لكن االأمور اختلفت اليوم. 
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ق�شم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم  3601 ل�شنة 2019 
اىل املحكوم عليه / �شركة انرتمرين ال�شارقة املحدودة 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )167875( درهم ، باالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 

من تاريخ املطالبة 2018/6/25 حتى ال�شداد التام. 
ل�شالح املحكوم له/ اوف�شور مارين للتجارة - �س ذ م م 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�شر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�شية  النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 رئي�س ق�شم التنفيذ 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية  2019/1676 
اإىل املحكوم عليها / �شيدلية عبداهلل  

قد  االب��ت��دائ��ي��ة  االحت���ادي���ة  ع��ج��م��ان  حمكمة  ب���ان  ل��دي��ك��م  معلوما  ليكن 
اأ�شدرت بحقكم حكما يف الدعوى رقم )2019/1656 مدين جزئي( يق�شى 
باإلزامكم بدفع مبلغ وقدره )24.988( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف ، 
وحيث ان املحكوم له/ كيور للتجهيزات الطبية ذ م م ، قد تقدما بطلب 
مكلفني  اأنتم  ل��ذا   2019/1676 رق��م  حتت  التنفيذ  و�شجل  احلكم  تنفيذ 
ويف  االخطار  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  به  املحكوم  املبلغ  ب�شداد 
حال تخلفكم عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقكم االجراءات القانونية 

املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب اال�شول. 
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�شاء عجمان  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اعـــــــالن       

 : خورفكان  والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
الت�شديق  افغان�شتان وطلب   : تاتو - اجلن�شية  اأمري جان مو�شى جان  ال�شيد/ 
التجاري  اال���ش��م  يف   %100 ال��ب��ال��غ��ة  ح�شته  يف  )ت���ن���ازل(  يت�شمن  حم���رر  ع��ل��ى 
اأ�شواء الديوان لتجارة االأقم�شة ، ن�شاط جتارة االأقم�شة ، واملرخ�س من دائرة 
بتاريخ  ال�شادر   549818 رقم  جتارية  رخ�شة  خورفكان  يف  االقت�شادية  التنمية 
2007/1/10 يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/ نياز حممد 
مو�شى جان ، اجلن�شية : افغان�شتان. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : برايت م�ن خلدمات حت�سيل الر�س�م والدفعيات - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1604 ملك ال�شيخه مرمي بنت را�شد بن �شعيد ال مكتوم - ديرة - 
الرقة - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 800954 رقم القيد 
بال�شجل التجاري : 1330246 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
ق���رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2020/3/2 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 
2020/3/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ايه تي ام 
رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد 
الزرعوين - ديرة - املرقبات - هاتف : 2517720-04  فاك�س : 2517721-04  م�شطحباً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
 - دي���رة   - ال��زرع��وين  رق��م 602 ملك عبدالرحيم حممد  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
املرقبات -  هاتف : 2517720-04 فاك�س : 2517721-04 مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة 
برايت م�ن خلدمات حت�سيل الر�س�م والدفعيات - �س ذ م  لت�شفية 
بتاريخ  2020/3/2 واملوثق لدى كاتب  ق��رار حماكم دبي  وذل��ك مبوجب  م 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/3/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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يف الدعوى 2020/474 جتاري جزئي - دبي 

املدعية : �شركة االتفاق العمال تنفيذ الت�شميم الداخلي - �س ذ م م 
املدعي عليها : �شركة ايه ان �شي للمقاوالت - �س ذ م م 

حيث ان املدعية " �شركة االتفاق العمال تنفيذ الت�شميم الداخلي - �س ذ م م" اقام عليكم الدعوى 
تاريخ  يف  املحكمة  قبل  من  ال�شادر  احلكم  على  وبناء  دبي   - جزئي  جتاري   2020/474 رقم 
لذلك   ، الدعوى  يف  اخلربة  مبهمة  للقيام  خبريا  موؤمن  د/ح�شن  اخلبري  بندب   2020/3/2
بالدعوى  املتعلقة  اجلوابية  واملذكرة  دفوعكم  وتقدمي  االأوىل  اخلربة  جل�شة  ح�شوركم  يقت�شي 
 13.00 ال�شاعة  2020/3/15 يف متام  املوافق  االأحد  يوم  بتقدميها يف  ترغبون  اي م�شتندات 
زايد  ال�شيخ  �شارع   - ن�شيمة  Regus برج  الكائن يف دبي )مكتب ريجي�س  الدعوى  مبكتب خبري 
- الطابق الرابع - هاتف 043116059 - متحرك : 0555543109 - 0501169791 
- 0565557754( ويف حالة تخلفكم عن او عدم ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان اخلبري 

�شتبا�شر الدعوى يف غيابكم.
خبري الدعوى : د. ح�شن موؤمن 

اإعالن بالن�شر 
مبوعد جل�شة اخلربة الأوىل 
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يف  الدعوى  2019/1739 جتاري كلي 

�شد املدعي عليهما الثالث والعا�شر :
- �شبيد دي�شرتبيو�شن - �شبري علي �شيناماداث هاو�س

املقامة من املدعي : بنك امل�شرق 
رقم  الدعوى  حتت  االبتدائية  دبي  مبحاكم  �شدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
املذكورة  الدعوى  انه مت ندبنا خبريا م�شرفيا يف  ، وحيث  2019/1739 جتاري كلي 
اخلربة  اعمال  بخ�شو�س  م   1992 ل�شنة  االثبات  قانون  باحكام  وعمال  فاننا  اعاله 
امام املحاكم ، ندعوكم حل�شور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف 
مقر مكتبنا على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم االإثنني املوافق 2020/3/16 يف متام  
ال�شاعة 4.00 ع�شرا ، ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 
عند ح�شوركم لالجتماع.  دبي ، ديرة ، �شارع بور�شعيد ، برج �شنتوريون �شتار ، املبنى 

)ب( الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر
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يف  الدعوى 2019/1143 جتاري كلي - دبي 

املدعي / بنك �شادرات ايران )الفرع الرئي�شي( 
بوكالة املحامي / اإبراهيم القا�شم للمحاماة واالإ�شت�شارات القانونية 

اأكرب جواهرى  عبا�س   / الثاين  م(  م  ذ  )�س  للتجارة  �شتار  ورلد   / االأول   / عليهم  املدعي   / اليهم  املعلن 
حممدى - الثالث / ح�شن �شيهاوى التجارية )�س ذ م م( الرابع / ح�شن عبدالكرمي �شيهاوي اخلام�س/ 
�شركة التاج لتجارة الف�شيات  ال�شاد�س/ ح�شن ا�شغر تاج ال�شابق / الهدايا املمتازة )�س ذ م م( الثامن/ 

امري ح�شني اكرب جواهرى حممدى 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االإثنني 
مكتبنا  مبقر  وذلك  للخربة  االأول  االجتماع  لعقد  م�شاءا  اخلام�شة  ال�شاعة  متام  يف   2020/3/16 املوافق 

الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال - مكتب رقم 119  
لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور االجتماع املذكور مع اإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة 
تنفيذ  اجراءات  تطورات  وملتابعة  ا�شتف�شارات  اية  ب�شاأن  باأول  اوال  اخلبري  مراجعة  وعليكم  بالدعوى، 

املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها.
اخلبرية / �شارة املن�شوري      
رقم القيد بوزارة العدل 564

 دعوة حل�شور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
يف الدعوى رقم 2020/70 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي  

املتنازع �شدها االوىل / ماريا مر�شد�س ديلوايل اورتيز 
املتنازع �شدها الثانية / مطعم كوت�شينا ميا - �س ذ م م

العنوان : جمهويل حمل االإقامة 
نحيطم علما انه مت انتدابنا خبري ح�شابي بالدعوى اعاله واملرفوعة �شدكم

من املتنازع / دومينيكو �شريا 
وعليه فاأنتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم 
االأحد املوافق 2020/3/15 ال�شاعة 2.30 ظهرا. وذلك مبقر مكتبنا يف )دبي - 
�شارع ابوبكر ال�شديق - مركز حمر عني - البوابة 4 - الطابق 5BG - 5( يرجى 
املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما  امل�شتندات  باملوعد واملكان املحدد واح�شار  احل�شور 
لل�شالحيات  وفقا  اعمالها  �شتبا�شر  فان اخلربة  باأنه يف حال تخلفكم عن احل�شور 

املخولة لها قانونا. لال�شتف�شار ب : 050-6317417
اخلبري احل�شابي / ناهد  ر�شاد حممد      

 اإعالن بالن�شر
 للح�شور اأمــــــــــام اخلربة

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2020/81 - التنفيذ املدين 
بناء على طلب / املحكوم له / �شركة �شيدم لالملونيوم "ذ م م" اجلن�شية 

اىل املحكوم عليه / كامران احمد زكري على اجلن�شية / باك�شتان 
املحكوم عليه / ن�شيم ح�شني غورى اجلن�شية / باك�شتان 

ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة را�����س اخل��ي��م��ة ق��د ا����ش���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
وقدره  مبلغ  بدفع  بالزامك  امل��دين   االإ�شتئناف    )2/2020( الق�شية  يف   2019/12/10
تقدم  قد  اع��اله  له  املحكوم  ان  ومب��ا  وامل�شاريف   الر�شوم  �شامال  درهما   1295918.00
بطلب لتنفيذ حكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 
15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات 

القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ، والر�شوم املرتبة عليك. 
املالحظات : االإمارات / دبي 

 ق�شم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2020/81  التنفيذ املدين 
بناء على طلب / املحكوم له / �شركة �شيدم لالملونيوم "ذ م م" اجلن�شية 

اىل املحكوم عليه / كامران احمد زكري على اجلن�شية / باك�شتان 
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة را�����س اخل��ي��م��ة ق��د ا����ش���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
وقدره  مبلغ  بدفع  بالزامك  امل���دين   االإ�شتئناف   )2/2020( الق�شية  يف   2020/1/28
460043.65 درهما �شامال الر�شوم وامل�شاريف. ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب 
لتنفيذ حكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 
االجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فان  ذلك  تخلفك عن  للتبليغ ويف حال  التايل  يوم 

القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ، والر�شوم املرتبة عليك. 
املالحظات : االإمارات / دبي 

 ق�شم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
رقم الرخ�شة : 90935

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعالن وحل وت�شفية 

اال�شم التجاري : يورو كور ل�شيانة املباين - ذ م م 
ذ   - املباين  ك��ور ل�شيانة  ي��ورو   : اع��اله هي  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��ان  نعلن للجميع 
قانون  مب��وج��ب  عجمان  ام���ارة  يف  تا�ش�شت  حم���دودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  م  م 
ال�شركات االحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف دائرة التنمية 
االقت�شادية و�شجلته  بالتنمية االقت�شادية  حتت رقم )90935( وقد قرر ال�شركاء 

حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
  جمال لتدقيق احل�سابات     

م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�شفي 
امل��ذك��ورة اع��اله خ��الل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�شر االع��الن وعلى  القانوين 

العنوان التايل : امارة عجمان ، هاتف : 067447771 ، �س.ب : 

دائرة التنمية القت�شادية    
حكومة عجمان

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 240
البيع  يف  ترغب  اجلن�شية  مغربية   ، اأ�شواق  وفاء  ال�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100% يف الرخ�شة املهنية امل�شماة / �شالون امل�شاهري 
بريطانية   - �شليماين  ملياء  لل�شيدة/  وذلك  رقم )515857(  لل�شيدات - مبوجب رخ�شة 

اجلن�شية. تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�شة ال�شابق ملالكها احلايل 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 242

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حميد قا�شم �شاحب - الهند اجلن�شية يرغب يف البيع 
�شوميوال  هاري�س  حممد  ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
 / امل�شماة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  الهند   - عبداهلل  كوتي  الدين  حمي  �شوميوال  عبداهلل 
�شالون ركن ال�شهرة للحالقة - تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )755951(.  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 244

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد �شعيد احمد زاهد اآل علي - االإمارات اجلن�شية 
�شجري  ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ت�شنجاناكاتيل مو�شى - الهند اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم )بقالة النيزك( تاأ�ش�شت باإمارة 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )516319(  مت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل 

موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 774/2019/11 مدين جزئي   

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره )200.000( درهم تعوي�شا عن االأ�شرار 
املادية واملعنوية التي حلقتهم جراء وفاة مورثهم ، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ �شريورة احلكم 

نهائيا وحتى ال�شداد التام لكامل املبلغ املق�شى به ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب االإعالن :  ديفي ب�شفتها )زوجة( املتوفى راجيندرين رامام ايروتام - �شفته بالق�شية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- �شندار للخدمات الفنية )�س ذ م م( - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/10/17 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�شالح/ديفي ب�شفتها )زوجة( املتوفى راجيندرين رامام ايروتام : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعني مبلغ 
200.000 درهم )مائتي الف درهم( تعوي�شا جابرا لال�شرار التي حلقت بهم على ان يق�شم بينهم على النحو 
الوارد باالأ�شباب والفائدة بواقع 9% �شنويا تبداأ من �شريورة هذا احلكم نهائيا وحتى متام ال�شداد مع الزامها 
بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

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

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 1201/2019/16 جتاري جزئي   
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )91.422.50 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% من اال�شتحقاق احلا�شل يف 2017/9/10 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.  

طالب االإعالن :  طبا�شكو للمقاوالت الفنية )ذ م م(  - �شفته بالق�شية : مدعي  
املطلوب اإعالنه  : 1- دونريت لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/9/18 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
واحد   91.422.50 مبلغ  للمدعية  توؤديي  بان  عليها  املدعي  بالزام  م(  م  )ذ  الفنية  للمقاوالت  ل�شالح/طبا�شكو 
وت�شعون الف واربعمائة واثنان وع�شرون درهما وخم�شون فل�شا والفائدة القانونية بواقع 9% من 2017/5/31 
وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري 
ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا االع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 14/2020/16 جتاري جزئي   

مو�شوع الدعوى : املطالبة ب�شم النزاع رقم 2442/2019 جتاري والزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)48326.28 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  

طالب االإعالن : �شركة م�شايف - �س ذ م م - فرع دبي - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن - �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1-  يوروبيان �شتار �شوبرماركت - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه 
جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/2/11 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�شالح/�شركة م�شايف - �س ذ م م - فرع دبي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )48.326.28 
ثمانية واربعون الف وثالثمائة و�شتة وع�شرون فل�شا( والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من 2019/12/31 
وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 396/2019/20 جتاري كلي   

مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ مقداره 457.500 دوالر 
امريكي او ما يعادله بالدرهم االإماراتي مبلغ مقدارة 1.669.875 درهم والفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 

الق�شائية حتى ال�شداد التام والزامهما الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب االإعالن :  تامر ماجد الري�س  - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي - �شفته بالق�شية : وكيل 
- �شفته  )د.م.�شي.�شي(  اإي  اإي��ه  2- جولد  عليه  : مدعي  بالق�شية  - �شفته  كون�شارى  نيكو  1- مو مو�شا   : اإعالنهما  املطلوب 

بالق�شية : اخل�شم املدخل - جمهويل حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/12/25 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/  تامر 
ماجد الري�س بطالن عقد اال�شتثمار �شند الدعوى ، والزام املدعي عليهما واخل�شم املدخل بالت�شامن برد مبلغ 457.500 دوالر 
امريكي )اربعمائة و�شبعة وخم�شون الف وخم�شمائة دوالر( او ما يعادله بالدرهم االإماراتي للمدعي والفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2019/2/25 وحتى ال�شداد التام والزامكم بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 759/2019/20 جتاري كلي   

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن مببلغ وقدره )1863339 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ االإ�شتحقاق يف 2019/1/14 وحتى ال�شداد التام  

طالب االإعالن :  ات�شاالت الإدارة املرافق )ذ م م( فرع دبي - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي - �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- ام جاي بي خلدمات التنظيف - �س ذ م م 2- ام جيه بي الإدارة املن�شاأت واملرافق )�س ذ م م( - �شفتهما بالق�شية 
: مدعي عليهما - جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/1/8 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/ ات�شاالت 
االأوىل  املدعي عليهما  بالزام   : ثانيا  الثالث.  للمدعي عليه  بالن�شبة  الدعوى  برف�س   : اأوال   - دبي  م( فرع  م  )ذ  املرافق  الإدارة 
الف وثالثمائة وت�شعة وثالثون درهم  توؤديا مبلغ وقدره مليون وثمامنائة وثالثة و�شتون  بان  والت�شامن  بالتكافل  والثانية 
)1.863.339( درهم للمدعية والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2019/4/21 
وحتى ال�شداد التام. ثالثا : بالزام املدعي عليهما االأوىل والثانية بالتكافل والت�شامن بر�شوم وم�شاريف الدعوى ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 

االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 773/2019/305 اإ�شتئناف جتاري  
مو�شوع االإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1876/2018 جتاري كلي والر�شوم 

وامل�شاريف واالتعاب. 
طالب االإعالن : بنك م�شر )فرع دبي( - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

�شي  تي  دي  مديونية  كفيلة  ب�شتفها  ح  م  م  انرتنا�شيونال  فيديليو�س   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
كوموديتي - م د م �س. 2- توب ورث �شتيلز اآند باور بي يف تي دي ب�شفتها كفيلة مديونية دي تي 
 �شي كوموديتي م د م �س ميثلها ابهاي ناريندرا لودها - �شفتهما بالق�شية : م�شتاأنف �شدهما .

جمهويل حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 1876/2018 جتاري كلي

رقم  ب��ال��ق��اع��ة  �شباحا   10.00 ال�����ش��اع��ة   2020/3/16 امل��واف��ق  االإث��ن��ني  ي���وم  جل�شه  ل��ه��ا  وح����ددت 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 1/2018/257 اإذن بيع منقول مرهون  

مو�شوع التنفيذ : طلب اإذن بيع املنقوالت واملعدات املرهونة 
: طالب  بالق�شية  �شفته   - ع  م  �س   - العربي  البنك   : االإع���الن  طالب 
ال�شرياوي - �شفته  التنفيذ وميثله : ميعاد يو�شف عبدالكرمي يو�شف 
بالق�شية : وكيل - املطلوب اإعالنه : 1- �شغنت�شر �شناك�س - �س ذ م م - 

�شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : ي�شرح بالبيع باملزاد العلني طبقا لالإجراءات املعمول 

بها لدى حمكمة  القا�شي / كمال مهدي ح�شن جميل. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 2001/2020/13 عمايل جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )14950 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  mb201367434ae 2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف ورقم ال�شكوى(

طالب االإعالن : هانى زرعي زكريا ابراهيم - �شفته بالق�شية : مدعي  
املطلوب اإعالنه  : 1- بي ايه كى خلدمات احلرا�شة - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   : االإع��الن  مو�شوع 
ال�شكوى  ورق���م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   14950(
mb201367434ae وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2020/3/17  ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1949/2020/13 عمايل جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )10132 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
  MB200708558AE ورقم ال�شكوى

طالب االإعالن : احمد حممد عبدال�شميع يو�شف - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :1- ال�شيافة حللول اإجناز املعامالت احلكومية- �شفته بالق�شية : مدعي عليه   

جمهول حمل االإقامة 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   : االإع��الن  مو�شوع 
لها  وح��ددت   MB200708558AE ال�شكوى  ورقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   10132(
فاأنت  لذا   Ch1.A.2 بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة   2020/30/17 املوافق   الثالثاء   يوم  جل�شة 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
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عربي ودويل

الذي و�شل بالطائرة اإىل عا�شمة 
قناعا  وجهه  على  وا�شعا  ه��وب��اي، 
واقيا وهو يتحدث بالدائرة املغلقة 
ال�����ش��ح��ة يف اخلطوط  ع��م��ال  م���ع 
االأمامية ومع مر�شى يرقدون يف 
اأقيما  ميدانيني  م�شت�شفيني  اأح��د 
يف املدينة. ثم توجه اإىل حي �شكني 
اأ�شخا�س  اإىل  للتحدث  ووه���ان  يف 
ي��خ�����ش��ع��ون حل���ج���ر ���ش��ح��ي ومع 
و�شائل  وف���ق  حمليني  متطوعني 

اإعالم ر�شمية.
اأقوى  يعد  ال��ذي  الرئي�س  وجتنب 
زع��ي��م يف ال�����ش��ني م��ن��ذ م���او ت�شي 
االإعالم  و�شائل  يف  الظهور  ت��ون��غ، 
خ��الل معظم ف��رتة االأزم���ة وكلف 
ت�شيانغ  ك���ه  يل  ال��������وزراء  رئ��ي�����س 
االإ����ش���راف على ت��داب��ري ال���رد على 

الوباء.
ل���ك���ن م����ع ت����راج����ع ع�����دد احل�����االت 
املا�شية،  االأ���ش��اب��ي��ع  يف  اجل���دي���دة 
�شلطت و�شائل االإعالم ال�شوء على 
ال��دور ال��ذي لعبه �شي يف مكافحة 
الفريو�س، وبثت خطابا من ال�شهر 
املا�شي قال فيه اإن هناك تعليمات 

منذ مطلع كانون الثاين/يناير.
ال�شيا�شي  امل��ح��ل��ل  ب���و،  ه���وا  وق����ال 
فران�س  ل��وك��ال��ة  بكني  يف  امل�شتقل 
بر�س اإن توقيت الزيارة ي�شري اإىل 

ن�شر مرحلي لل�شني.

•• عوا�صم-اأ ف ب

اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  ح��ّذر 
م���اك���رون اأم�����س م��ن اأن ف��رن�����ش��ا ال 
فريو�س  ت��ف�����ش��ي  ب���داي���ة  يف  ت�����زال 
عن  اأ�شفر  ال��ذي  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
وفاة 25 �شخ�شا يف البالد واأ�شاب 

اأكرث من 1400.
خدمة  اإىل  زي��������ارة  ع���ق���ب  وق�������ال 
االإ�شعاف يف باري�س ال زلنا يف بداية 
الفرن�شيني  داع���ي���ا   ، ال���وب���اء  ه���ذا 
اأن  ع��ل��ى  وم�����ش��ددا  ال��ذع��ر  لتجّنب 
ال�شلطات منّظمة ملواجهة االأزمة.

العاملية  احل�شيلة  وجت���اوزت  ه��ذا   
ع���ن فريو�س  ال��ن��اج��م��ة  ل��ل��وف��ي��ات 
اآالف  ال4  حاجز  امل�شتجد  كورونا 
حالة وفاة، وفق ما اأح�شت فران�س 
بر�س، مع ت�شجيل 17 وفاة جديدة 

يف ال�شني.
 4،011 اىل  احل�شيلة  وو���ش��ل��ت 
الذي  الفريو�س  ج��راء  وف��اة  حالة 
 100 م��ن  اأك���رث  يف  منت�شرا  ب���ات 
اآالف   110 ن��ح��و  واأ�����ش����اب  دول����ة 

�شخ�س.
اىل  ال����ف����ريو�����س  ان���ت�������ش���ار  واأدى 
العامل  يف  النقل  قطاعات  تعطيل 
وت�شبب باإلغاء جميع املنا�شبات من 
املوؤمترات اىل الدورات الريا�شية.

ان��خ��ف�����س عدد  ال�������ش���ني  ل���ك���ن يف 

االإ�����ش����اب����ات ال���ي���وم���ي���ة اجل���دي���دة 
االأخرية،  االأ�شابيع  يف  ثابت  ب�شكل 
االإج����راءات غري  اأن  اىل  يوؤ�شر  م��ا 
التي  امل������دن  ب����اإغ����الق  امل�������ش���ب���وق���ة 

اتبعتها احلكومة توؤتي ثمارها.
وال���ث���الث���اء مت االإب�������الغ ع���ن 19 
للجنة  وفقا  فقط،  جديدة  اإ�شابة 
ال�شحة الوطنية، وهو العدد االأقل 
ب��داأت احلكومة يف اح�شاء  اأن  منذ 
ك��ان��ون الثاين/  21 اال���ش��اب��ات يف 

يناير.
و�شجلت جميع االإ�شابات اجلديدة 
انت�شار  ب������وؤرة  ووه������ان  م��دي��ن��ة  يف 
حالتني  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  ال����ف����ريو�����س، 
م�شتوردتني ل�شخ�شني م�شافرين.

ال17  ال���وف���ي���ات  ج��م��ي��ع  اأن  ك��م��ا 
مقاطعة  يف  ح�����ش��ل��ت  اجل�����دي�����دة 
ه��اوب��ي يف و���ش��ط ال��ب��الد و16 يف 
لي�شل  املقاطعة،  عا�شمة  ووه���ان 
اإىل  ال�����ب�����الد  يف  ال����وف����ي����ات  ع������دد 

.3،136
وه���ذا ه��و اأق���ل ع��دد ي�شجل خالل 
ي���وم م��ن��ذ اأواخ�����ر ك��ان��ون ال��ث��اين/

وباقي اأنحاء مقاطعة هوباي و�شط 
اأواخر كانون الثاين/ ال�شني منذ 

انح�شار  م��ع  ب��ث��م��اره��ا،  اأت���ت  يناير 
ع���دد االإ����ش���اب���ات اجل���دي���دة ب�شكل 

كبري يف االأ�شابيع القليلة املا�شي.
واأعلنت هوباي اأنها �شتخفف قيود 
لالأ�شخا�س  ي�����ش��م��ح  مب���ا  ال�����ش��ف��ر 
منخف�شة  م��ن��اط��ق  يف  االأ����ش���ح���اء 
اأن�����ح�����اء  ب���ال���ت���ن���ق���ل يف  اخل������ط������ر، 

املقاطعة.
ما  على  تخفف  مل  ال��ت��داب��ري  لكن 
كما مل  ووه���ان،  على  القيود  يبدو 
با�شتطاعة  ك��ان  اإذا  م��ا  ح��ول  ت�شر 
النا�س مغادرة املقاطعة البالغ عدد 

�شكانها 56 ن�شمة.
ال�شني  ح��ق��ق��ت��ه  ال�����ذي  وال���ت���ق���دم 
على  يقف  ال��ف��ريو���س  مكافحة  يف 
املت�شاعدة،  العاملية  االأزمة  نقي�س 
مع ارتفاع احلاالت بوترية اأ�شرع يف 
اخلارج وقيام اإيطاليا بفر�س قيود 

على ال�شفر على م�شتوى البالد.
و�شائل  ب��ث��ت��ه��ا  م�����ش��اه��د  واأظ���ه���رت 
�شي  للرئي�س  ر�شمية �شورا  اإع��الم 

تبقى  ف��ي��م��ا  امل���ا����ش���ي.  االأ�����ش����ب����وع 
ت��غ��ل��ق مراكز  م��ف��ت��وح��ة،  امل��ت��اج��ر 
العطالت  يف  ال���ك���ب���رية  ال���ت�������ش���وق 
ي�شبق  ال���ذي  ال��ي��وم  ويف  الر�شمية 

العطالت الر�شمية.
اأغلقت املدار�س واجلامعات واألغيت 

االمتحانات.
مفتوحة  الدينية  املوؤ�ش�شات  تبقى 
����ش���رط اب����ق����اء م�����ش��اف��ة م����رت بني 
االأ�شخا�س، لكن مت حظر حفالت 
ومرا�شم  وال��ع��م��اد  ال���زف���اف  م��ث��ل 

اجلنازات.
واأج������رى ال��رئ��ي�����س ال�����ش��ي��ن��ي �شي 
جينبينغ اأم�س زيارة هي االأوىل اإىل 
املدينة  ه��ذه  باتت  اأن  منذ  ووه���ان 
امل�شتجد يف  ب��وؤرة لفريو�س كورونا 
وقت خففت ال�شلطات القيود على 
بها،  املحيطة  املقاطعات  يف  ال�شفر 
يف موؤ�شر على اأن الوباء بات حتت 

ال�شيطرة.
وج����اءت زي����ارة ���ش��ي يف وق���ت تبدو 
اإج��������راءات احل��ج��ر ال�����ش��ح��ي غري 
امل�شبوقة التي عزلت مدينة ووهان 

ي�����ن�����اي�����ر. واأ�������ش������ي������ب اأك����������رث من 
80،750 �شخ�س يف ال�شني التي 
فر�شت اإج��راءات غري م�شبوقة يف 

حماولة لكبح انت�شار الفريو�س.
انت�شار  م��ن  تتزايد  امل��خ��اوف  لكن 
الأن جهود  اخل����ارج،  ال��ف��ريو���س يف 
دخول  يقو�شها  اأن  ميكن  ال�شني 

حاالت جمددا من دول اأخرى.
م�شتوردة  حالة   69 االآن  وه��ن��اك 

وفقا مل�شوؤويل ال�شحة ال�شينيني.
من  االإيطالية  ال�شلطات  وطلبت 
وجتنب  منازلهم  ل��زوم  املواطنني 
ال�����ش��ف��ر غ��ري ال�����ش��روري ف��ي��م��ا مت 
ت��و���ش��ي��ع ن��ط��اق اإج�������راءات احلجر 
ال�شحي لت�شمل كافة اأنحاء البالد 

�شعيا ملنع انت�شار الفريو�س.
الرئي�شية  ال���ن���ق���اط  ي���ل���ي  ف��ي��م��ا 
م�شاء  امل��وق��ع  احلكومي  للمر�شوم 
ع��ل��ى فر�س  ين�س  ال���ذي  االث��ن��ني 
ني�شان/ م��ن  الثالث  حتى  القيود 

اأبريل.
اعتبارا من الثالثاء، باتت تنقالت 
االإي��ط��ال��ي��ني ال��ب��ال��غ ع��دده��م 60 

م���ل���ي���ون ن�����ش��م��ة حم��������دودة ج����دا. 
حاالت  يف  فقط  م�شموح  وال�شفر 
ال��ع��م��ل ال�����ش��روري وال����ذي ميكن 
اأو  الطوارئ  التاأكد منه، وحل��االت 

ال�شباب تتعلق بال�شحة .
يتعني على االأ�شخا�س الذين جاءت 
بكوفيد- اإ�شابتهم  فحو�س  نتائج 
19 اإيجابية، عدم مغادرة منازلهم 
الذي  االأ�شخا�س  فيما  �شبب،  الي 
ي�شابون بحمى اأو بعوار�س تنف�س، 
يطلب منهم ب�شدة البقاء يف املنزل 
االجتماعية  ات�����ش��االت��ه��م  وح�����ش��ر 

مبا يف ذلك مع طبيبهم.
العمل،  ل��دواع��ي  ال�شفر  ولتجنب 
العامة  ال���������ش����رك����ات  م�����ن  ُط����ل����ب 
واخلا�شة اإعطاء موظفيها اإجازة.

مي���ن���ع امل����ر�����ش����وم ج���م���ي���ع اأ����ش���ك���ال 
العامة  االأم����اك����ن  يف  ال��ت��ج��م��ع��ات 
اجلمهور  اأم��ام  املفتوحة  اأوامل��واق��ع 
، م���ت���ج���اوزا ال���ق���واع���د ال���ت���ي ب����داأ 
تطبيقها نهاية االأ�شبوع املا�شي يف 

اأجزاء وا�شعة من �شمال اإيطاليا.
الريا�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإل���غ���اء  مت 

دوري  وتعليق  اأن�شطتها،  بجميع 
كرة القدم )�شريي اأ(.

مي���ك���ن اإج��������راء ال���ت���دري���ب���ات على 
الوطنية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
تنظمها  التي  واملناف�شات  الكربى 
ه���ي���ئ���ات دول�����ي�����ة، م���ث���ل االأل�����ع�����اب 
االأوملبية، من دون جمهور. ويتعني 
واملدربني  الريا�شيني  جميع  على 
واملدراء اخل�شوع لفحو�س طبية.

ال�شباحة  اأح���وا����س  ن�����ش��اط  وق���ف 
ال�شحية  وامل����راك����ز  وامل��ن��ت��ج��ع��ات 
واإغ������الق م��ن��ت��ج��ع��ات ال��ت��زل��ج على 

الثلج يف اأنحاء البالد.
ل���ت�������ش���ج���ي���ع ال����ن����ا�����س ع����ل����ى ل�����زوم 
منازلهم، ي�شمح للحانات واملطاعم 
بفتح اأبوابها بني ال�شاد�شة �شباحا 
كان  اإذا  وفقط  م�شاء،  وال�شاد�شة 
اإب��ق��اء م�شافة م��رت على  ب��االإم��ك��ان 

االأقل بني الزبائن.
واملراكز  امل��ت��اح��ف  ج��م��ي��ع  اإغ�����الق 
الليلية  النوادي  وكذلك  الثقافية 
و�������ش������االت ال�������ش���ي���ن���م���ا وامل���������ش����ارح 
نهاية  منذ  املغلقة  والكازينوهات 

•• وا�صنطن-وكاالت:

تاميز   ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  ح���ذرت 
االأمريكية من اأن معاملة الواليات 
املتحدة لالجئني قد تفاقم تف�شي 

فريو�س كورونا.
وقالت يف افتتاحية لها اإن برنامج 
فر�شته  ال���ذي  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
قد  املهاجرين  على  ت��رام��ب  اإدارة 
ويعترب  ال����وب����اء،  ان��ت�����ش��ار  ي�����ش��رع 
كارثياً بالن�شبة للفقراء يف اأمريكا. 
املحكمة  اتخذته  ق��رار  اإىل  ولفتت 
كانون  ي��ن��اي��ر)  ن��ه��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا، يف 
الثاين( عندما بداأ فريو�س كورونا 
اإذ  املتحدة،  الواليات  اإىل  بالت�شلل 
اأيدت قانون الر�شوم العامة ، الذي 
فدراليني  مل�شوؤولني  احل��ق  يعطي 
ي�شتفيدون  مهاجرين  حرمان  يف 
االجتماعية  ال��رع��اي��ة  ب��رام��ج  م��ن 
من احل�شول على بطاقة االإقامة 

اخل�شراء. 
ومل يحظ القرار باهتمام اإعالمي 
النا�شئ  ال��وب��اء  الأن  وذل���ك  وا���ش��ع، 
غ��ط��ى ع��ل��ي��ه ج��زئ��ي��اً. ل��ك��ن خرباء 
اأن  اإىل  ي��ن��ب��ه��ون  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة 
ورمبا  م��رتاب��ط��ت��ان،  ال��ق�����ش��ي��ت��ني 
تاريخياً  ثبت  فقد  ك��ارث��ي.  ب�شكل 
معدية  اأم��را���س  تف�شي  ح��االت  اأن 
فقراً  الفئات  اأك��رث  اأ�شابت  لطاملا 
واملحرومني  املجتمع،  يف  و�شعفاً 
من االمتيازات. ويندرج �شمن هذه 
ال  الذين  االأمريكيني،  غري  الفئة 
�شمان  على  احل�شول  ي�شتطيعون 

�شحي اأو غذاء اأو م�شكن اآمن.

خطر �سحي
وم��ن��ذ وق���ت ط��وي��ل، اأع����رب اأطباء 

زعيم كوريا �ل�صمالية ي�صرف 
على �أحدث �لتجارب �ل�صاروخية  

•• �صول-رويرتز

الر�شمية  االإع����الم  و���ش��ائ��ل  ذك���رت 
ال�شمايل  الكوري  الزعيم  اأن  اأم�س 
�شخ�شيا  اأ���ش��رف  اأون  ج���وجن  ك��ي��م 
على تدريبات ع�شكرية على اإطالق 
النار مبا يف ذلك اإطالق ما ُيعتقد 
ق�شرية  بالي�شتية  ���ش��واري��خ  اأن��ه��ا 
املدى للمرة الثانية خالل اأ�شبوع.

واأط���ل���ق���ت ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة عدة 
االثنني  ي��وم  البحر  يف  م��ق��ذوف��ات 
يف اإطار تدريبات على اإطالق النار 
ح�شبما ذكر جي�س كوريا اجلنوبية 
اأمريكية و�شينية  اأثار دعوات  مما 
اإىل املحادثات  لبيوجنياجن للعودة 
النووية  براجمها  الإنهاء  الرامية 
وكالة  وذك�������رت  وال�������ش���اروخ���ي���ة. 
االأنباء املركزية الكورية ال�شمالية 
الكوري  ال�����ش��ع��ب  ج��ي�����س  ق����ادة  اأن 
رافقوا كيم الذي عرب عن ارتياحه 
الكبري لنتيجة التدريبات . وقالت 
التدريبات  م��ن  ال��غ��ر���س  ال��وك��ال��ة 
ال����ن����ار ه����و فح�س  اإط�������الق  ع���ل���ى 
الع�شكرية  ال��ه��ج��وم��ي��ة  ال����ق����درة 
بعيدة  املدفعية  لوحدات  املفاجئة 

املدى على اجلبهة االأمامية .

رئي�س بولند� لن 
يعقد جتمعات �نتخابية 

•• وار�صو-رويرتز

ق���ال رئ��ي�����س ب��ول��ن��دا اأن���دري���ه دودا 
يعقد جتمعات جماهريية  لن  اإن��ه 
وذلك  االنتخابية  حملته  اإط��ار  يف 
فريو�س  ان��ت�����ش��ار  وق����ف  مل���ح���اول���ة 
17 �شخ�شا  اأ���ش��اب  ك��ورون��ا ال��ذي 

يف بالده.
مايو  يف  ال���ب���ول���ن���دي���ون  وي�������ش���وت 
�شتكون  رئا�شية  انتخابات  يف  اأي���ار 
ح���ا����ش���م���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اآم��������ال ح���زب 
القومي احلاكم  والعدالة  القانون 

يف تطبيق براجمه.
ال���ق���ان���ون  حل������زب  ح���ل���ي���ف  ودودا 
ا�شتطالعات  وي��ت��ق��دم  وال���ع���دال���ة 
الراأي اإذ تتخطى ن�شبة تاأييده 40 

باملئة بثبات.
ون����ق����ل����ت و�����ش����ائ����ل االإع�����������الم عن 
اأم�س  م��ت��اأخ��ر  وق���ت  ق��ول��ه يف  دودا 
االث��ن��ني ات��خ��ذت ال��ق��رار ب���اأين لن 
اأن���ظ���م ل����ق����اءات ح���ا����ش���دة يف اإط����ار 
حملتي الرئا�شية الأن هذه لقاءات 

يح�شرها املئات .
اأن اخلطر الذي  واأ�شاف يبدو يل 
انت�شار  يف  )ال����ل����ق����اءات(  ت�����ش��ب��ب��ه 

فريو�س كورونا كبري جدا .

ف��ق��د اأ���ش��ي��ب ب��ال��ف��ريو���س اجلديد 
اأك��رث من 100 األ��ف �شخ�س عرب 
ما يزيد عن 80 بلداً حول العامل، 
 3،400 من  اأك��رث  بوفاة  وت�شبب 
�شخ�س، بينهم ما ال يقل عن 14 

�شخ�شاً يف الواليات املتحدة. 

زيف 
املغلقة  احل������دود  اأن�������ش���ار  ومي���ي���ل 
االجتماعي  االأم����������ان  و����ش���ب���ك���ات 
على  ال�����ش��وء  لت�شليط  ال�����ش��غ��رية 
ال����ت����وت����ر ب����ني االأم����ري����ك����ي وغ���ري 
اأو  االأم���ري���ك���ي، ل���الإي���ح���اء ���ش��م��ن��اً 
الوحيدة  ال��ط��ري��ق��ة  ب���اأن  ���ش��راح��ة 
مل�����ش��اع��دة جم��م��وع��ة م��ا تكمن من 

طريق حرمان االأخرى. 
اأن  اإىل  ت�����ش��ري  احل��ق��ي��ق��ة  ول���ك���ن 
امل��ج��م��وع��ت��ني معلقون  ك��ال  اأف�����راد 
ول��ي�����ش��وا يف و�شع  رف���ي���ع،  ب��خ��ي��ط 
انت�شار  ي��وؤك��ده  م��ا  وذل��ك  م�شتقر. 
م��ث��ل فريو�س  م���ع���دي���ة،  اأم����را�����س 
ك����ورون����ا ال�����ذي ي��ك�����ش��ف ع���ن زيف 
مثل تلك الثنائيات، والأن الفقراء 
االأم��ري��ك��ي��ني غ��ري ال��ق��ادري��ن على 
والدواء،  العالج  فواتري  ثمن  دفع 
نفقات  ت����اأم����ني  ي�����ش��ت��ط��ي��ع��وا  ل����ن 

الك�شف عن الفريو�س وعالجه.
اخلرباء  يقول  اأن  عجب  ال  ول��ذا   
مفتقرون  منهم  ك��ب��رياً  ع����دداً  اإن 
الفريو�س.  يتف�شى  فيما  للرعاية 
احلجر  ع��م��ل��ي��ات  اأ���ش��ب��ح��ت  واإذا 
يتمكن  ���ش��وف  روت��ي��ن��ي��ة،  ال�شحي 
املاليني من ذوي الدخل املحدود، 
ب�شمان  ي��ت��م��ت��ع  ال  وم��ع��ظ��م��ه��م 
مر�شية  اإج������������ازات  اأو  ����ش���ح���ي، 
ال��ب��ق��اء يف بيوتهم  م��دف��وع��ة، م��ن 

جتنباً لنقل العدوى ل�شواهم. 

واأ�شبح  ط��ب��ي��ة.  م�����ش��اع��دات  ع��ل��ى 
ل�شيا�شات  ع���ر����ش���ة  امل����ه����اج����رون 
قانون  – ال  ل��ل��ه��ج��رة  م��ن��اه�����ش��ة 
ال���ر����ش���وم ال��ع��ام��ة وح�����ش��ب، ولكن 
عن  االأ���ش��رة  اأف����راد  ف�شل  عمليات 
معاملة  و���ش��وء  ال��ب��ع�����س،  بع�شهم 
عند  حم����ت����ج����زي����ن  م����ه����اج����ري����ن 
غارات  تنفيذ  ف�شاًل عن  احل��دود، 
م��ه��اج��ري��ن وترحيل  م��ن��ازل  ع��ل��ى 

جماعي لهم. 
من  احلكمة  اأن  ال�شحيفة  وت��رى 
����ش���وف تخ�شع  االإج���������راءات  ت��ل��ك 
ال��ي��وم الخ��ت��ب��ارات م��ري��رة، يف ظل 
خطر حت��ول ف��ريو���س ك��ورون��ا اإىل 

وباء كامل. 

واأن�شار املهاجرين عن قلقهم من 
العامة   ال��ر���ش��وم  ق��ان��ون  ي�شكل  اأن 
ال�شحة  ع���ل���ى  ج�����ش��ي��م��اً  خ����ط����راً 
ال��ع��ام، الأن��ه قد مينع املاليني من 
اأولئك  – حتى  االأم��ري��ك��ي��ني  غ��ري 
ال��ذي��ن مل ي��ك��ون��وا خ��ا���ش��ع��ني من 
 – الأحكام�����ه  الفني��������ة  الناحية 
م���ن اال���ش��ت��ف��ادة م���ن ب���رام���ج مثل 
اأو   WIC� اأو   ،Medicaid
على  للح�شول  وال�شعي   SNAP
ن������وع،  اأي  م��ن  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
الربام������ج  تلك  تهدد  اأن  خ�ش������ية 

و�شعهم كمهاجرين. 
وق��د ي��وؤدي ذل��ك النوع من تفادي 
اجلماعات  ه�����وؤالء  جل��ع��ل  ال���ع���الج 

تف�شي  مثل  لتقلبات،  اأكرث عر�شة 
اأمرا�س معدية. 

االإدارة  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وت�������رى 
ع����ل����ى علم  ك�����ان�����ت  االأم�����ري�����ك�����ي�����ة 
اأكدته  م���ا  وه����و  امل���خ���اط���ر،  ب��ت��ل��ك 
وزارة  ل��دى  م�شوؤولني  ت�شريحات 
اأن��ه ق��د يقود  االأم���ن الداخلي م��ن 
للغاية  ���ش��ي��ئ��ة  ���ش��ح��ي��ة  ل���ن���ت���ائ���ج 
وخا�شة  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ال��ر���ش��ع واالأط���ف���ال واحل���وام���ل اأو 
امل��ر���ش��ع��ات. ك��م��ا اأق����ر ه�����وؤالء باأن 
ق���د ترتاجع  ال��ت��ط��ع��ي��م  م���ع���دالت 
يطرحونه،  مل��ا  م��ب��ا���ش��رة  كنتيجة 
املعدية  االأم��را���س  ت�شبح  ق��د  كما 
قالت  االإدارة  ولكن  انت�شاراً.  اأك��رث 

�شرورية  اجل���دي���دة  ال���ل���وائ���ح  اإن 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ه������دف اأك��������رث اأه���م���ي���ة 
م���ن ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة، وه���و جعل 

املهاجرين مكتفني ذاتياً . 

حت�الت 
وت���ل���ف���ت ال�������ش���ح���ي���ف���ة ل����ع����دد من 
وال�شيا�شية  القانونية  ال��ت��ح��والت 
خ����الل ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة، حتت 
�شعار الكفاءة الذاتية ، و امل�شوؤولية 

ال�شخ�شية .
 وق��ط��ع��ت ب��رام��ج ���ش��ب��ك��ات االأم����ان 
و   SNAP م���ث���ل  االج���ت���م���اع���ي 
متطلبات  وا�شتبعدت  TANF؛ 
م���ن ح���ق احل�شول  اآالف������اً  ال��ع��م��ل 

ت�جيهات �سارمة يف اإيطاليا.. والرئي�س ال�سيني يزور ب�ؤرة الفريو�س
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طالبان تنتظر �الإفر�ج عن مقاتليها يف تبادل لل�صجناء 
املتحدة  ال��والي��ات  ات��ف��اق وقعته  م��ن  ال�شجناء ج��زء  ع��ن  واالإف����راج 
وطالبان ال�شهر املا�شي يفتح الباب اأمام ان�شحاب القوات االأمريكية 
وقوات حلف �شمال االأطل�شي من اأفغان�شتان الإنهاء احلرب امل�شتمرة 
منذ اأكرث من 18 عاما. وطلبت احلركة اإطالق �شراح ال�شجناء يف 

اإطار اإبداء ح�شن النوايا.
املبعوث  الد�شتورية يف حفل ح�شره  اليمني  اأدى  ال��ذي  وك��ان غني 
اخلا�س للواليات املتحدة اإىل اأفغان�شتان زملاي خليل زاد قد رف�س 

يف وقت �شابق طلب حركة طالبان اإطالق �شراح مقاتليها.
وقال القائد البارز يف طالبان خالل ات�شال هاتفي من الدوحة بعد 
حديثنا مع زملاي خليل زاد يوم االثنني والذي اأخربنا فيه باالإفراج 

عن 5000 من اأ�شرانا، اأر�شلنا عربات لنقلهم .
الفور  الذين �شيطلق �شراحهم على  ال�شجناء  ومل يت�شح بعد عدد 

•• كابول-رويرتز

قال قادة مت�شددون اإن حركة طالبان اأر�شلت عربات لنقل مقاتلني 
من املقرر اأن تطلق احلكومة االأفغانية �شراحهم يف تبادل لل�شجناء 
ت�شتعد احلركة لالإفراج عن  بينما  اأم�س  االإع��الن عنه  املتوقع  من 

1000 من جنود احلكومة املحتجزين لديها.
وذكرت رويرتز اأن الرئي�س اأ�شرف غني �شي�شدر مر�شوما باالإفراج 
االأ���ش��ب��وع ممهدا  االأق���ل ه��ذا  1000 �شجني م��ن طالبان على  ع��ن 

الطريق لفتح حمادثات مبا�شرة بني احلكومة وحركة طالبان.
ب����ارز ل��ط��ال��ب��ان ح��ي��ث دارت امل��ف��او���ش��ات ب���ني احلركة  وق����ال ق��ائ��د 
من  قريبة  منطقة  اإىل  اُر�شلت  العربات  اإن  اأمريكيني  وم�شوؤولني 

�شجن باجرام الإعادة املقاتلني املفرج عنهم.

لكن ثالثة م�شادر اأخرى قالت لرويرتز يوم االثنني اإنه قد يرتاوح 
االإفراج  ك��ان  اإذا  اأي�شا  يت�شح  ومل  �شجني.  و1800   1000 بني 

يقت�شر على �شجناء باجرام اأم �شي�شمل نزالء �شجون اأخرى.
بعثة  با�شم  متحدث  واأح��ال  التعليق.  االأمريكية  ال�شفارة  ورف�شت 

حلف �شمال االأطل�شي االأ�شئلة املوجهة اإليه للحكومة االأفغانية.
كما اأكد القائد بطالبان يف الدوحة اأن احلركة اأنهت ترتيبات اإطالق 
�شراح 1000 �شجني حتتجزهم، م�شيفا اأنهم نقلوا جميع ال�شجناء 
اإىل مناطق اآمنة يف اأفغان�شتان. وقال نعتزم ت�شليم الهالل االأحمر 
اإىل  نقلهم  بعدها  القوات احلكومية وميكنهم  �شجني من   1000

بلداتهم وقراهم اأو اإعطاءهم ماال للعودة اإىل ديارهم .
وقال متحدث ر�شمي با�شم طالبان اإنه ال ي�شتطيع التعليق االآن الأنه 

مل يطلع بعد على اخلطط.

 برلني ت�صتقبل 100 طفل الجيء 
 •• برلني-رويرتز

اإن  اآر.ت��ي.ال  اأم�س لتلفزيون  ال�شوؤون الداخلية مبجل�س ال�شيوخ يف العا�شمة االأملانية   قال م�شوؤول 
برلني �شت�شتقبل ما بني 80 اإىل 100 طفل من خميمات الالجئني يف اليونان.

ويواجه ال�شا�شة االأوروبيون �شعوبة يف االتفاق ب�شاأن ما يتعني فعله مع ع�شرات االآالف من املهاجرين 
الذين يحاولون دخول اليونان، الع�شو يف االحتاد االأوروبي، منذ اإعالن اأنقرة ال�شهر املا�شي توقفها 
عن الت�شدي لهم. وقالت االأحزاب املتحالفة مع امل�شت�شارة االأملانية اأجنيال مريكل اأم�س االثنني اإنها 
م�شتعدة ال�شتقبال عدة مئات من االأطفال من خميمات اليونان بالتعاون مع دول اأخرى يف االحتاد 

االأوروبي.
14 عاما ومن لي�شوا برفقة  اأو االأقل من  اإنها �شتعطي االأولوية لالأطفال املر�شى  وقالت االأحزاب 
اأحد. وردا على �شوؤال عن موعد و�شول االأطفال اإىل برلني قال ال�شناتور اأندريا�س جايزل م�شوؤول 
ال�شوؤون الداخلية يف جمل�س ال�شيوخ بربلني للقناة التلفزيونية يعتمد االأمر االآن على مدى �شرعة 

تطبيق احلكومة االأملانية لهذا القرار. اأعتقد اأنه اأقرب اإىل اليوم منه اإىل الغد .

الفقراء االأمريكي�ن غري القادرين على دفع ثمن ف�اتري العالج والدواء 

�ل�صيا�صة �الأمريكية حيال �لالجئني قد تعّقد جهود منع تف�صي كورونا
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املال والأعمال

مع ان�سمام 493 �سركة جديدة

مركز دبي �ملايل �لعاملي يحقق معدالت منو قيا�صية يف 2019
مكت�م بن حممد: »م�ستمرون يف دعم اقت�ساد دبي باإجنازات تر�سخ مكانة االإمارة بني اأهم املراكز املالية العاملية«

بنك �أبوظبي �لتجاري يطلق من�صة رقمية جديدة مل�صاعدة �ل�صركات �ملحلية يف مز�ولة �أعمالها يف �الأ�صو�ق �لعاملية 

••دبي-الفجر: 

املركز  العاملي،  امل��ايل  دبي  مركز  اأعلن 
االأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  ال���رائ���د 
واأفريقيا وجنوب اآ�شيا، عن حتقيق اأداء 
ا�شتثنائي خالل عام 2019، م�شجاًل 
من  ع��ام��اً  �شهد  حيث  ا�شتثنائياً  اأداًء 
اَحبه حتقيق اإجنازات  النمو املّطرد �شَ
مهمة، اإذ ارتفع عدد ال�شركات امل�شّجلة 
لدى املركز املايل اإىل 2،437 �شركة، 
بزيادة بن�شبة %14 عن عام 2018، 
م��ع جناح   ،2017 ع��ام  ع��ن  و32% 
من  قيا�شي  ع��دد  ا�شتقطاب  يف  املركز 
باإجمايل   2019 ع���ام  يف  ال�����ش��رك��ات 

493 �شركة جديدة م�شّجلة. 
وب��ل��غ اإج��م��ايل ع���دد ال�����ش��رك��ات املالية 
الن�شطة يف املركز املايل 737 �شركة، 
عام  م��ن��ذ   18% اإىل  ت�����ش��ل  ب���زي���ادة 
خالل   64% ب��واق��ع  ومن��و   ،2018
عمليات  اأب���رز  وت�شمل  اأع����وام.  خم�شة 
خالل  املركز  �شهدها  التي  الت�شجيل 
عام 2019 كاًل من ’ورلد فري�شت‘، 
الرائدة عاملياً يف جمال خدمات الدفع 
فاينان�شال‘  ’اآنت  ملجموعة  والتابعة 
’مايبنك  وم�شرف  املالية،  للخدمات 
و�شركة  املاليزي،  االإ�شالمي‘  بريهاد 
االأمريكية  فيتزجريالد‘  ’كانتور 
’موري�شيو�س  وبنك  املالية،  للخدمات 
القوي  النمو  هذا  و�شاهم  التجاري‘. 
للمواهب  امل���رك���ز  ج��اذب��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
واخلربات املحلية والعاملية، ف�شاًل عن 
2،034 فر�شة عمل جديدة،  توفري 
ل��ي�����ش��ل اإج���م���ايل ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة يف 
املركز اإىل اأكرث من 25،600 مهني 
بزيادة  جن�شية،   140 م��ن  اأك��رث  م��ن 

تبلغ %9 عن عام 2018.

ال�شيخ  �شمو  اأك���د  املنا�شبة،  ه��ذه  ويف 
مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي رئ��ي�����س م��رك��ز دبي 
التي  االإجن���������ازات  اأن  ال���ع���امل���ي  امل�����ايل 
حققها املركز خالل العام املا�شي وما 
�شاحبها من منو قوي معطيات توؤكد 
موؤثرة  ب�شورة  االإ�شهام  يف  ا�شتمراره 
يف دعم اقت�شاد االإمارة، اإعمااًل لروؤية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الدولة رئي�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم، 
جم��ل�����س ال��������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع���اه 
عا�شمًة  دبي  موقع  تر�شيخ  نحو  اهلل، 
املركز  يوا�شل  اإذ  اجلديد،  لالقت�شاد 
ال��ق��ي��ام ب�����دور حم�����وري يف دع����م نهج 
با�شتقطاب  االإم�����ارة،  اقت�شاد  تنويع 
كربى املوؤ�ش�شات املالية واأقطاب عاملية 
اال�شتمرار  م��ع  امل��ج��ال،  ه��ذا  مهمة يف 
الت�شريعية  ق����اع����دت����ه  ت����ع����زي����ز  يف 
�شركاء  ثقة  يزيد من  ما  والتنظيمية 
املركز يف القيمة امل�شافة التي يوفرها 
التي  االآمنة  البيئة  واأهمها  الأعمالهم 

متكنهم من موا�شلة النجاح. 
واأع����رب ���ش��م��وه ع��ن ت��ق��دي��ره للجهود 
ال��ط��ي��ب��ة جل��ه��ود ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف 
“االإجنازات  ���ش��م��وه:  وق�����ال  امل���رك���ز، 
امل��ت��ح��ق��ق��ة ع��ل��ى م����دار العام  ال��ق��وي��ة 
املا�شي، والتي تاأتي امتدادا لنجاحات 
ال�����ش��اب��ق��ة، ت�شهم  ال�����ش��ن��وات  امل��رك��ز يف 
يف ت���ر����ش���ي���خ م����وق����ع دب������ي ب�����ني اأه�����م 
امل���ال واالأع��م��ال على م�شتوى  م��راك��ز 
بعملية  ذل���ك  م��دع��وم��ني يف  ال���ع���امل، 
املركز  ل���ق���درات  امل�����ش��ت��م��رة  ال��ت��ط��وي��ر 
احلاليني  �شركائه  م�شالح  يخدم  مبا 

وامل�شتقبليني«. 
حتقيق  على  “نعمل  �شموه:  واأ���ش��اف 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة 

مع هيئات دولية مثل ’معهد ت�شارترد 
اخلا�شة  ال��ن�����ش��ر  و���ش��رك��ة  للتاأمني‘، 
و’مدر�شة  لالأعمال،  ’هارفرد‘  بكلية 
اأ�شبح  حيث  للربوتوكول‘،  وا�شنطن 
ل�����دى اأك����ادمي����ي����ة امل����رك����ز امل������ايل 26 
املوؤ�ش�شات  اأب������رز  م���ع  دع����م  ات��ف��اق��ي��ة 

التعليمية والهيئات احلكومية. 
كما �شهدت االأكادميية يف عام 2019 
ك��ب��ري م���ن اخلريجني  ع����دد  ال��ت��ح��اق 
التنفيذي  التعليم  وب��رام��ج  ب����دورات 
واالأعمال  املالية  باملجاالت  املخت�شة 
يف  ماج�شتري  وب��رن��اجم��ي  وال��ق��ان��ون 
ال���ق���ان���ون، ل��ي�����ش��ل ال���ع���دد االإج���م���ايل 
للخريجني الذين اأمتوا هذه الدورات 

اإىل1،978  خريجني.

ق�انني و�سراكات جديدة 
تعزز م�ست�يات النم�

والتنظيمية  القانونية  االأط���ر  وُت��ع��د 
مل����رك����ز دب������ي امل�������ايل ال���ع���امل���ي واح������دة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة تطوراً  ال��ن��ظ��م  اأك����رث  م��ن 
وم��الئ��م��ة ل���الأع���م���ال وال�������ش���رك���ات يف 
امل��ن��ط��ق��ة. ومت���ّك���ن امل���رك���ز خ���الل عام 
العمل  اأط������ر  حت�����ش��ني  م����ن   2019
اإ�شدار  ب��ع��د  والتنظيمية  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
القوانني  م��ن  ل��ع��دد  مكتوم  اآل  را���ش��د 
ت�شمن  ال����ت����ي  ل���ل���م���رك���ز  اجل�����دي�����دة 
ممار�شة  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ل��ل�����ش��رك��ات 
اأعمالهم يف املنطقة مبوثوقية عالية، 
املعايري  اأف�����ش��ل  م���ع  ي��ت��م��ا���ش��ى  ومب����ا 

واملمار�شات العاملية. 

 129 لتبلغ  اأ���ش��ع��اف،  اأرب���ع���ة  ب��واق��ع 
وت�شمنت   .2019 عام  خالل  �شركة 
ق��ائ��م��ة ال�����ش��رك��ات اجل��دي��دة يف املركز 
و’ليكفيدي  امل���ح���دودة  وث����اق  ���ش��رك��ة 
)املعروفة  امل���ح���دودة  �شيكيوريتيز‘ 
كابيتال‘  ماركت  ’توكن  با�شم  �شابقاً 

املحدودة(، باالإ�شافة اإىل ’فينريغو‘.
وح�����ق�����ق امل�����رك�����ز امل���������ايل ع����������دداً من 
االإجن���ازات املهمة االأخ��رى خالل عام 
قيا�شياً  رق��م��اً  ���ش��ّج��ل  ح��ي��ث   ،2019
ُم�شّرع  يف  امل�������ش���ارك���ة  ط���ل���ب���ات  ب���ع���دد 
هايف‘،  ’فينتك  املالية،  التكنولوجيا 
واحلائز  املنطقة  يف  نوعه  م��ن  االأول 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن اجل����وائ����ز. وتلقت 
 425 ال��ربن��ام��ج  م���ن   2019 دورة 
يف  نا�شئة  �شركات  م��ن  م�شاركة  طلب 
التنظيمية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق��ط��اع��ات 
االإ�شالمية،  امل��ال��ي��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وخمتلف  ال����ت����اأم����ني،  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ق��ط��اع��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة، مبا 
عدد  ع��ن   42% بن�شبة  زي���ادة  ميثل 
الطلبات امل�شّجلة يف دورة عام 2018، 
وزي�����ادة مب��ق��دار ث��الث��ة اأ���ش��ع��اف عن 
عام  يف  للربنامج  االفتتاحية  ال���دورة 

.2017
�شركة   31 ع���ل���ى  االخ����ت����ي����ار  ووق�������ع 
هايف’  ’فينتك  يف  للم�شاركة  نا�شئة 
21 من  ب��ال��ت��ع��اون م��ع   2019 ل��ع��ام 
بينهم م�شرف  الربنامج، من  �شركاء 
وم�شرف  االإ������ش�����الم�����ي،  اأب����وظ����ب����ي 
االإمارات  وبنك  االإ�شالمي،  االإم���ارات 
دبي الوطني، و�شركة ’فينابلر‘، وبنك 

الفجرية  وبنك  �شي‘،  ب��ي  اإ���س  ’اإت�س 
الريا�س،  وبنك  بنك،  ون��ور  الوطني، 
و�شركة  ت�شارترد‘،  ’�شتاندرد  وب��ن��ك 
من  ال�شركاء  اإىل  باالإ�شافة  ’فيزا‘؛ 
البنك  ذل��ك  يف  مب��ا  املالية  املوؤ�ش�شات 

العربي وبنك اأبوظبي االأول.
العاملي  امل������ايل  دب�����ي  م���رك���ز  ومت����ّك����ن 
تعزيز  م�����ن   2019 ع�������ام  خ�������الل 
عرب  التمويل  اإىل  ال��و���ش��ول  اإمكانية 
املال  ب��راأ���س  اخلا�شة  منظومته  ب��ن��اء 
عن  ف�شاًل  وم�شاركتها،  اال�شتثماري 
ال�شركات  يف  مبا�شر  ب�شكل  اال�شتثمار 
الواعدة مبجال تكنولوجيا اخلدمات 
مار�س  يف  امل����رك����ز  واأع�����ل�����ن  امل����ال����ي����ة. 
’ميدل  �شركتي  تكليف  ع��ن   2019
و’وم�شة  بارترنز‘  فينت�شر  اإي�����ش��ت 
دوالر  م��ل��ي��ون   10 الإدارة  كابيتال‘ 
اإج��م��ايل قيمة �شندوق  م��ن  اأم��ري��ك��ي 
دبي  ملركز  التابع  املالية  التكنولوجيا 
مليون   100 والبالغة  العاملي  امل��ايل 
عدد  يف  اليوم  املركز  وي�شتثمر  دوالر. 
يف  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا  ���ش��رك��ات  م��ن 
وا�شت�شارات  ال���دف���ع  ح��ل��ول  جم����االت 
تكنولوجيا الروبوتات وتقنيات ’بلوك 
ومعرفة  درا����ش���ة  وم��ن�����ش��ات  ت�شني‘ 

العميل. 

جذب امل�اهب واخلربات املحلية 
والعاملية واحلفاظ عليها

وا���ش��ل��ت اأك��ادمي��ي��ة م��رك��ز دب���ي املايل 
العاملي دعم التطوير املهني، حيث مت 
توقيع 7 �شراكات ا�شرتاتيجية جديدة 

التي  القطاعات  تنويع  على  تركيزنا 
االبتكار  يف  واال���ش��ت��ث��م��ار  يحت�شنها 
با�شتقطاب  ال����را�����ش����خ  وال����ت����زام����ن����ا 
املحلية  واخل������ربات  امل���واه���ب  اأف�����ش��ل 
عدد  اإب���رام  على  عملنا  كما  والعاملية. 
م����ن ال�������ش���راك���ات اجل����دي����دة وع���ززن���ا 
والدولية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  االت���ف���اق���ي���ات 
يف  جميعها  �شاهمت  وال��ت��ي  القائمة، 
كاظم:  واأ���ش��اف  النمو.«  ه��ذا  حتقيق 
جمال  يف  وال��ت��ج��رب��ة  اخل����ربة  “عمق 
اخلدمات املالية للمركز املايل، ف�شاًل 
عن االبتكار وريادة االأعمال التي يتم 
القطاع  اأن  اإىل  توؤ�شر  االآن،  تعزيزها 
املايل يف دبي �شوف ينتقل من قوة اإىل 

قوة، مما يعزز االقت�شاد اأكرث.«
وقال عارف اأمريي، الرئي�س التنفيذي 
العاملي:  امل�����ايل  دب����ي  م���رك���ز  ل�����ش��ل��ط��ة 
متّكن  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  و���ش��ع��ن��ا  “لقد 
م��رك��ز دب���ي امل���ايل ال��ع��امل��ي م��ن تعزيز 
للمراكز  العاملية  ال�شبكة  يف  ح�شوره 
االبتكار  يدعم  مب��ا  ال��ع��امل،  يف  املالية 
اأنحاء  واال�شتثمار يف جميع  والتجارة 
واأفريقيا  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 
اأي�شاً  قادرين  و�شنكون  اآ�شيا.  وجنوب 
اقت�شاد  يف  م�����ش��اه��م��ت��ن��ا  زي������ادة  ع��ل��ى 
وذل��ك من  ب�شكل كبري،  دب��ي احليوي 
وجيدة  م�شتقرة  من�شة  توفري  خالل 
التنظيم لل�شركات يف املنطقة لتزدهر 

اأعمالها اأكرث.« 
التزام  “لدينا  قائاًل:  اأم��ريي  واأردف 
الالزمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب��ت��ط��وي��ر  ع��م��ي��ق 
امل�شتقبل يف املنطقة.  لرقمنة اقت�شاد 
اإن النمو ال�شريع ل�شركات التكنولوجيا 
املايل  دب��ي  مركز  يف  العاملة  النا�شئة 
ال��ع��امل��ي ه��و مب��ث��اب��ة ت��اأك��ي��د ع��ل��ى قوة 
ال�شركات  مل�����ش��اع��دة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا 

�شراكاتنا  بتوثيق  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
املالية  املوؤ�ش�شات  ك��ربى  م��ع  القائمة 
ا�شتحداث  يف  اال�شتمرار  م��ع  العاملية 
امل��زي��د م��ن ال�����ش��راك��ات ال��ن��وع��ي��ة التي 
لالن�شمام  ت��وؤه��ل��ه��ا  م��ق��وم��ات  مت��ل��ك 
ومتكنها  ال����ن����ج����اح  م�������ش���رية  يف  ل���ن���ا 
م��ن امل�����ش��اه��م��ة يف دف��ع��ه��ا ُق���ُدم���ا نحو 
م�شتويات اأرقى«.  واأو�شح �شمو رئي�س 
“املركز  اأن  ال��ع��امل��ي  امل���ايل  م��رك��ز دب��ي 
اأدت  متكن م��ن جت��اوز ظ��روف �شعبة 
اإىل اإحداث حالة من تباطوؤ االقت�شاد 
مبداد  الرائدة  مكانته  ليوؤكد  العاملي، 
من ثقة االأو�شاط املالية الدولية وهو 
اأعداد  امل�شتمر يف  ما يت�شح مع النمو 
ال�شركاء اجلدد، موؤكدا �شموه ترحيب 
�شاأنها  من  جديدة  �شراكة  بكل  املركز 
اجت��اه حتقيق  يدفع يف  اإ�شهام  تقدمي 
وقيادتها  لدبي  العري�شة  الطموحات 

الر�شيدة«. 

نتائج بارزة 
اليوم  العاملي  املايل  دبي  وي�شم مركز 
العامل،  يف  بنكاً   20 اأف�شل  م��ن   17
وثمانية من اأبرز 10 �شركات حماماة 
ع��امل��ي��ة، وث���الث���ة م���ن اأ���ش��خ��م خم�شة 
 10 اأف�شل  تاأمني، و�شتة من  �شركات 
موؤ�ش�شات الإدارة االأ�شول على م�شتوى 
�شعادة عي�شى كاظم،  وق��ال  ال��ع��امل.   
رئي�س جمل�س اإدارة �شلطة مركز دبي 
املايل:  املركز  وحمافظ  العاملي  امل��ايل 
“كان 2019 عاماً حافاًل باالإجنازات 
ملركز دبي املايل العاملي، ونحن �شعداء 
حققناها  التي  ال��ب��ارزة  النتائج  بهذه 
من حيث عدد ال�شركات امل�شجلة وعدد 
املوظفني واإجمايل االأ�شول املدارة يف 
اإىل  املايل  املركز  املركز. ويعزى جناح 

ال���ن���ا����ش���ئ���ة ع���ل���ى ال���ن���م���و م�����ن خ���الل 
ت��وف��ري اإم��ك��ان��ي��ة ال��و���ش��ول اإىل راأ����س 
�شبكات  م��ع  وال�شركاء  وامل��واه��ب  امل��ال 
على  حالياً  ونعمل  القائمة.  االأع��م��ال 
التي  للتكنولوجيا  منظومة  تطوير 
االزده���ار  م��ن  االأع��م��ال  رّواد  �شتمّكن 

باأعمالهم يف امل�شتقبل.«
وق�����د ب���ل���غ اإج����م����ايل ق��ي��م��ة االأ�����ش����ول 
امل�شرفية املدارة يف املركز املايل 178 
العام  خ����الل  اأم���ري���ك���ي  دوالر  م��ل��ي��ار 
عن   13% ق��دره��ا  ب��زي��ادة   ،2019
عام 2018. كما بلغ حجم القرو�س 
امل�شجلة يف  ال�����ش��رك��ات  م��ن  امل��م��ن��وح��ة 
املركز 99 مليار دوالر اأمريكي خالل 
اإجمايل  امل��ا���ش��ي، ف��ي��م��ا و���ش��ل  ال���ع���ام 
يف  واالأ�����ش����ول  ال������رثوات  اإدارة  ق��ي��م��ة 
منها  دوالر،  مليار   424 اإىل  امل��رك��ز 
99 مليار دوالر جرى ا�شتثمارها من 
قبل مديري املحافظ اال�شتثمارية يف 
املركز، وبلغ اإجمايل االأق�شاط املكتتبة 
دوالر  ملياري  حوايل  التاأمني  لقطاع 
بواقع  2019، م�شجلة من��واً  ع��ام  يف 

%17.4 عن عام 2018.

قيادة م�ستقبل القطاع املايل
االأجنبية  اال�شتثمارات  ملجلة  ووف��ق��اً 
اإنتليجان�س‘  اآي  دي  ’اإف  امل��ب��ا���ش��رة 
تاميز‘،  ’فاينان�شال  ملوؤ�ش�شة  التابعة 
ال�����ش��اب��ع��ة عاملياً  امل��رت��ب��ة  اح��ت��ل��ت دب���ي 
االقت�شادية  االإم���ك���ان���ات  ح��ي��ث  م���ن 
تقرير  يف  وذل��ك  املالية،  للتكنولوجيا 
م�شتقبلية  عاملية  مراكز   10 ’اأف�شل 
موؤ�شر  �شمن  املالية‘  للتكنولوجيا 
 2019 لعام  املدن الواعدة اقت�شادياً 
زي����ادة يف  امل��رك��ز  – 2020. و���ش��ه��د 
املالية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���ش��رك��ات  ع����دد 

توظيف  م���ع  االإل���ك���رتون���ي���ة  ال�����ش��ح��اب��ة 
االجتماعي  التوا�شل  �شبكات  اإم��ك��ان��ات 
املحتوى  عن  ف�شاًل  فئتها،  يف  االأف�شل 
ال�شامل وخدمات اال�شت�شارات امل�شرفية 

لل�شركات؛ 
• الكفاءة: ت�شهم املن�شة يف ت�شريع عملية تبادل املنتجات واخلدمات من خالل 
ت�شهيل  على  تعمل  ث��م  وم��ن  املثالية  التجارية  ال�شراكات  فر�س  ع��ن  الك�شف 

عمليات اال�شترياد والت�شدير؛
• الدعم املحلي: توفري فرق عمل من “اخلرباء ومديري املجتمعات” مكر�شة 
لتوفري امل�شورة عرب كافة مراحل عملية اال�شترياد والت�شدير وعر�س احللول 

البديلة للتمويل؛
•  حتليل ال�شوق: تقدمي اأكرث من 25،000 تقرير حول االأ�شواق يف 186 

دولة حول العامل؛
 40،000 و  دول���ة،   150 م��ن  دليل   2000 توفري  التجاريون:  ال�شركاء   •

معر�س جتاري، و1،000،000 مناق�شة دولية .

تتيح  اإنها  اإذ  املتميزين،  العمالء  لقائمة خمتارة من  من�شة متفردة وح�شرية 
لهم فر�شة الو�شول اإىل �شبكة عاملية من ال�شركات املوثوقة على امل�شتوى املحلي 
مع  ال�شراكات  بناء  فر�س  للعمالء  توفر  كما  بينها،  فيما  والتوا�شل  والعاملي 
التجاري”  “املر�شد  تتوفر من�شة  االأعمال«.   املعايري يف جمال  اأف�شل  حتقيق 
من بنك اأبوظبي التجاري لل�شركات املوثوقة مبختلف اأحجامها وتوفر تغطية 
متكاملة ملجموعة وا�شعة من القطاعات التي ت�شمل، على �شبيل املثال ال احل�شر، 
قطاعات الرعاية ال�شحية والزراعة واالآالت واملعدات واملن�شوجات والكيماويات 
يف  امل�شاركة  البنوك  م��ن  بنك  ك��ل  وي��ت��وىل  وامل��ع��ادن.  والبال�شتيك  واالأخ�����ش��اب 
قبل  ال�شركات  م��وؤه��الت  من  التحقق  م�شوؤولية  التجاري”  املنتدى  “حتالف 
قبولها كاأع�شاء يف املن�شة، وامل�شاهمة يف االإ�شراف على عملية القبول، وحتديد 
الفر�س التجارية وتي�شريها وتن�شيق املهام التجارية املنفذة على اأر�س الواقع. 

تفا�شيل  على  حتتوي  رقمية  عمل  بطاقة  على  املن�شة  اأع�شاء  يح�شل  و�شوف 
اأعمالهم واأهدافهم ال�شاملة. ولن تقت�شر خدمات  عرو�شهم التجارية وقطاع 
املن�شة على توفري �شورة وا�شحة ونظرة معمقة حول االأ�شواق العاملية فقط، 
بل �شت�شمل اأي�شاً تزويد ال�شركات بامل�شورة املتخ�ش�شة حول املنتجات املالية التي 

تنا�شب احتياجاتها من اأي بنك من البنوك االأع�شاء يف التحالف. 
اأبوظبي التجاري، التجاري وفا  وت�شم قائمة البنوك االأع�شاء كاًل من: بنك 
بنك، بانكو بي پي اإم، بنك �شانتاندير، رويال بنك اأوف كندا، بنك �شي اآي اإم بي، 
جمموعة كريدي اأجريكول، يورو بنك، جمموعة كيه بي �شي، البنك ال�شناعي 
و�شتاندرد  التجاري،  �شيام  بنك  نورديا،  اإف جي، جمموعة  يو  اإم  بنك  الكوري، 

بنك.  واملزايا الرئي�شية ملن�شة املر�شد التجاري من بنك اأبوظبي التجاري: 
اأحدث التقنيات املتطورة: ت�شتخدم املن�شة تطبيقات التعلم االآيل وخدمات   •

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأم�س  ال���ت���ج���اري  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  اأع���ل���ن 
التجاري”  “املر�شد  ملن�شة  ط��رح��ه  ع��ن 
ال���ت���ج���اري لتمكني  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  م���ن 

تعزيز  م��ن  ع��امل��ي��اً،  بنكاً   14 م��ن  ي��ت��األ��ف  ال���ذي  التجاري”  امل��ن��ت��دى  “حتالف 
االأعمال وحتقيق النمو التجاري على امل�شتوى العاملي.  و�شت�شهم املن�شة، التي 
تعد االأوىل من نوعها على م�شتوى العامل، يف م�شاعدة ال�شركاء على التعرف 
على ال�شركات التي تتطلع اإىل تقدمي خدماتها ومنتجاتها يف االأ�شواق العاملية، 
ف�شاًل عن اإطالعها على �شوابط اال�شترياد والت�شدير والر�شوم اجلمركية يف 
الدول ذات ال�شلة. كما توفر املن�شة معلومات �شاملة حول االأ�شواق يف اأكرث من 
081 دولة، مبا يف ذلك حتليل العمالت واجتاهات ال�شوق ومتطلبات ال�شحن، 
خمتلف  يف  نظرائهم  م��ع  وامل��وردي��ن  للم�شرتين  توا�شل  �شبكة  مبثابة  لتكون 
االأ�شواق العاملية.   قال �شامر يون�س، رئي�س - اإدارة قنوات التجارة الرقمية يف 
بنك اأبوظبي التجاري: “تعد من�شة املر�شد التجاري من بنك اأبوظبي التجاري 

�الإمار�ت �الإ�صالمي يعقد �الجتماع �ل�صنوي �لر�بع و�الأربعني جلمعيته �لعمومية

�للجنة �لعليا جلائزة غرفة عجمان 
لالأعمال تطلع على �صري عمل �جلائزة

الفائزة عن كل فئة والتي  للجنة املحكمني الختيار اجلهة 
املعايري  الح����دث  وف��ق��ا  امل�����ش��ارك��ات  تقييم  ع��ل��ى  �شتحر�س 
املعتمدة اقليميا ودوليا  للتقييم، على ان يكون املوعد النهائي 
يف  والبدء   2020 مايو  �شهر  نهاية  يف  امل�شاركات  ال�شتالم 
الفائزين  ع��ن  واالع���الن  اخلتامي  احلفل  ليكون  تقييمها 
واأ�شار نا�شر الظفري، ان اإقبال  بتاريخ 9 �شبتمرب 2020. 
الفئات  بكافة  اجلائزة  يف  امل�شاركة  على  وامل�شانع  ال�شركات 
يعك�س مدى التطور الذي ي�شهده القطاع اخلا�س يف تنفيذ 
مبادرات رائدة جت�شد الفئات ال�شتة للجائزة م�شرياً اإىل ان 
فئة االبتكار كان لها ن�شيب كبري من جانب امل�شاركات مبا 
يوؤكد توجهات الدولة بكافة موؤ�ش�شاتها احلكومية واخلا�شة 
نحو تعزيز بيئة االبداع واالبتكار. واأكد احل�شور على دور 
اعداد  ل��زي��ادة  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  لتحفيز  املنظمة  اللجنة 
اجلهات امل�شاركة للتعرف على اأف�شل املمار�شات االإيجابية يف 
خمتلف املجاالت، م�شريين اإىل اهمية اجلائزة كونها تعزز 
لتبادل  القنوات  وتفتح  امل�شاركة  اجل��ه��ات  يف  املجتمع   ثقة 
االآداء  م�شتويات  يعزز  مب��ا  االيجابية  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات 
للموؤ�ش�شات.  الداخلية  الت�شغيلية  العمليات  على  وينعك�س 
لتاأتي اجلائزة كرتجمة جلهود الغرفة و�شعيها لدعم دورها 
يف  امل�شتدامة  التنمية  وحتقيق  االم���ارة  اقت�شاد  تعزيز  يف 
املن�شاآت من  كافة القطاعات االقت�شادية من خالل حتفيز 
ال�شركات وامل�شانع على االإبداع لرفع م�شتوى االآداء وجودة 
التي  واالبتكارات  االجن��ازات  وتقدير  واخل��دم��ات،  املنتجات 

يحققها اأع�شاء الغرفة.

•• عجمان ـ الفجر 

ناق�شت اللجنة العليا جلائزة غرفة عجمان لالأعمال والتي 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان الأع�����ش��ائ��ه��ا من 
�شري  �شبل  اخلا�س،  القطاع  وموؤ�ش�شات  وامل�شانع  ال�شركات 
عمل اجلائزة واالآليات املتبعة ال�شتقطاب موؤ�ش�شات القطاع 
اخلا�س من ال�شركات وامل�شانع العاملة يف االإمارة للم�شاركة 
يف الن�شخة االوىل من اجلائزة بهدف ت�شليط ال�شوء على 

اأبرز املمار�شات واملبارات �شمن 6 فئات مطروحة.
ال�شيخ  عجمان  غرفة  مقر  يف  التن�شيقي  االجتماع  ح�شر 
النعيمي  �شعيد  عبداهلل  و�شعادة  النعيمي  �شقر  بن  �شلطان 
اآل  خليفة  اآمنة  وال��دك��ت��ورة  ال�شام�شي  غ��امن  حمد  و�شعادة 
�شامل  و���ش��ع��ادة  عجمان،  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  اع�شاء  ع��ل��ي، 
اللجنة  � رئي�س  ال��ظ��ف��ري  ال��ع��ام ون��ا���ش��ر  امل��دي��ر  ال�����ش��وي��دي 
التنفيذي  املدير   � لالعمال  عجمان  غرفة  جلائزة  املنظمة 
واإطلع  عجمان.  غرفة  يف  االع�شاء  ودع��م  االت�شال  لقطاع 
احل�����ش��ور ع��ل��ى ت��ق��ري��ر ���ش��ري ع��م��ل اجل��ائ��زة م��ن ح��ي��ث عدد 
زيارات  وك��ذل��ك  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  م��ن  املقدمة  الطلبات 
املتبعة  العمل  باجلائزة، وخطة  االإلكرتوين اخلا�س  املوقع 
�شمن اجلدول الزمني املحدد حلني االإعالن عن الفائزين 
القطاع  واملتو�شطة،  ال�شغرية  “ال�شركات  ال�شتة  بالفئات 
وامل�شوؤولية  التوطني  االبتكار،  ال�شناعي،  القطاع  التجاري، 
اآليات  االجتماع  تناول  كما   .»CSR� لل�شركات  املجتمعية 
امل�شتوفية  امل�شاركات  وحت��وي��ل  بامل�شاركات  اخلا�شة  ال��ف��رز 

•• دبي - د.حممود علياء 

ع��ق��د االإم��������ارات االإ����ش���الم���ي، اأح���د 
امل���وؤ����ش�������ش���ات امل����ال����ي����ة االإ����ش���الم���ي���ة 
ال��رائ��دة يف دول��ة االإم����ارات العربية 
الرابع  ال�شنوي  االجتماع  املتحدة، 
يف  العمومية  جلمعيته  واالأرب���ع���ني 
دبي  االإم���ارات  لبنك  الرئي�شي  املقر 
الوطني يف دي��رة، حيث ق��دم خالله 
رئي�س  ال���ق���ا����ش���م،  ع����ب����داهلل  ه�������ش���ام 
االإ�شالمي  االإم�����ارات  اإدارة  جمل�س 
ونائب رئي�س جمل�س االإدارة والع�شو 
املنتدب ملجموعة بنك االإمارات دبي 
املالية  ال�شنة  عن  تقريراً  الوطني، 

املنتهية يف 31 دي�شمرب 2019.
االإم�����������ارات  اأداء  ع����ل����ى  وت���ع���ل���ي���ق���اً 
املالية  ال�����ش��ن��ة  خ����الل  االإ����ش���الم���ي 
املا�شية قال ه�شام عبداهلل القا�شم: 
باعتباره امل�شرف االإ�شالمي املف�شل 
دولة  يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  ل��دى 
وا�شل  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات 
ل���ع���ب دور  االإم�����������ارات االإ�����ش����الم����ي 
رئ��ي�����ش��ي يف دف����ع ع��ج��ل��ة من���و قطاع 
ال��ت��م��وي��ل االإ����ش���الم���ي. ف��ق��د حققنا 
 2019 ن���ت���ائ���ج ق���وي���ة خ�����الل ع�����ام 
قدره  اأرب��اح  �شايف  بت�شجيلنا  تكللت 
االأعلى  وهي  درهم،  مليار   1.061

يف تاريخ امل�شرف.

املالية  النتائج  اأبرز  يلي  وفيما 
للعام  االإ�ــســالمــي  االإمـــــارات  ـــ  ل

:2019
بن�شبة  االأرب�������اح  ����ش���ايف  ارت���ف���اع   •
مليار   1.061 اإىل  لي�شل   15%

درهم.
بن�شبة  ال��دخ��ل  اإج��م��ايل  ارت��ف��اع   •
%8 للعام 2019 لي�شل اإىل 2.7 

مليار درهم.
واال�شتثمار  التمويل  ذمم  بلغت   •
37.5 مليار درهم، مرتفعة بن�شبة 

نهاية العام 2018. عن   4%
بن�شبة  املتعاملني  ودائ���ع  ارت��ف��اع   •
اإىل 45.3 مليار درهم  %9 لت�شل 
مقارنة بنهاية العام 2018. ومتثل 

املعنية التي يفو�شها جمل�س االإدارة 
�شالحية اتخاذ مثل هذه القرارات، 
وا�شتكمال  ت�����ش��وي��ة  ت��ت��م  اأن  وع��ل��ى 
االإ����ش���دار خ��الل ف��رتة ال ت��زي��د عن 
���ش��ن��ة واح�����دة ت���ب���داأ م���ن ت���اري���خ هذا 
القرار وفقاً الأحكام املادة رقم 230 

من قانون ال�شركات.
iv. اإ�شدار اأدوات متوافقة مع اأحكام 
م�شتقل  ب�شكل  االإ�شالمية  ال�شريعة 
مببلغ اأق�شاه 2.500.000.000 
يعادله  م����ا  اأو  اأم����ري����ك����ي،  دوالر 
يتم  اأن  ع��ل��ى  االأخ������رى،  ب��ال��ع��م��الت 
من  اإ������ش�����دار  اأي  �����ش����روط  حت���دي���د 
يفو�شها  ال��ت��ي  املعنية  اللجنة  قبل 
اتخاذ  ���ش��الح��ي��ة  االإدارة  جم��ل�����س 
اأن تتم  ال���ق���رارات، وع��ل��ى  مثل ه��ذه 
خالل  االإ���ش��دار  وا�شتكمال  ت�شوية 
ف�����رتة ال ت���زي���د ع����ن ���ش��ن��ة واح�����دة 
ت��ب��داأ م��ن ت��اري��خ ه���ذا ال���ق���رار وفقاً 
230 من قانون  امل��ادة رقم  الأحكام 
ال�شركات( مبا يف ذلك ودون ح�شر، 
م����ن خ�����الل اإ������ش�����دار ال�������ش���ك���وك اأو 
ال�شكوك املنظمة اأو �شهادات ائتمان 
املتوافقة مع  االأدوات  اأو غريها من 
اأحكام ال�شريعة االإ�شالمية املماثلة، 
من  احل�������ال،  م��ق��ت�����ش��ى  ح�����ش��ب  اأو، 
بال�شكل  م�شمونة  اتفاقيات  خ��الل 
اأحكام  م���ع  م��ت��واف��ق��اً  ي���ك���ون  ال�����ذي 
تكون  قد  كما  االإ�شالمية،  ال�شريعة 
معتمدة  و/اأو  مدرجة  االأدوات  تلك 
من�شة  اأي  اأو  البور�شة  يف  للتداول 
مدرجة(  غ��ري  و/اأو  اأخ����رى  ت����داول 

)“التمويل االإ�شالمي”(.

االإ�شالمية الغري قابلة للتحول اإىل 
اإ���ش��داره��ا من  وال��ت��ي �شيتم  اأ���ش��ه��م 
احل�شول  بعد  وذل���ك  امل�شرف  قبل 
على املوافقات الالزمة من اجلهات 
ال��رق��اب��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة، وذل�����ك ك��م��ا هو 

مو�شح اأدناه:
على  حت���دي���ث���ات  ب������اأي  ال���ق���ي���ام   .i
اال�شتثمار  �شهادات  اإ���ش��دار  برنامج 
)����ش���ك���وك االإم���������ارات االإ����ش���الم���ي( 
مببلغ  االأم�������ري�������ك�������ي  ب���������ال���������دوالر 
دوالر   2.500.000.000
اأم��ري��ك��ي، واملُ�����ش��در م��ن قبل �شركة 
لل�شكوك  االإ�����ش����الم����ي  االإم����������ارات 
ال�شكوك”(  )“برنامج  امل���ح���دودة 
وال������ذي ق����ام امل�������ش���رف م���ن خالله 

م�شبقاً باإ�شدار ال�شكوك.
متويل  ب���رام���ج  اأي  ت��اأ���ش��ي�����س   .ii
ال�شريعة  اأح�����ك�����ام  م����ع  م���ت���واف���ق���ة 
االإ�������ش������الم������ي������ة مب����ب����ل����غ اأق�����������ش�����اه 
دوالر   2.500.000.000
برنامج  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  اأم���ري���ك���ي، 
اجلديدة”،  )“الربامج  ال�����ش��ك��وك 
برنامج  م��ع  اإل��ي��ه��ا جمتمعة  وي�����ش��ار 
والقيام  ب�”الربامج”(  ال�����ش��ك��وك 
اأي حت��دي��ث��ات الح��ق��ة على  ب���اإج���راء 

الربامج اجلديدة.
مع  م��ت��واف��ق��ة  اأدوات  اإ����ش���دار   .iii
اأحكام ال�شريعة االإ�شالمية مبوجب 
اأي من الربامج من وقت الآخر مببلغ 
وقدره 2.000.000.000 دوالر 
بالعمالت  ي��ع��ادل��ه  م��ا  اأو  اأم��ري��ك��ي؛ 
حتديد  ي���ت���م  اأن  ع���ل���ى  االأخ�����������رى، 
اللجنة  قبل  من  اإ�شدار  اأي  �شروط 

تقرير  على  واملوافقة  االطالع   2-
لل�شنة  امل�����ش��رف  م��دق��ق��ي ح�����ش��اب��ات 

املنتهية يف 31 دي�شمرب 2019.
تقرير  على  واملوافقة  االط��الع   3-
الداخلية  ال�شرعية  ال��رق��اب��ة  جلنة 
دي�شمرب   31 يف  امل��ن��ت��ه��ي��ة  ل��ل�����ش��ن��ة 

 .2019
-4 االطالع واملوافقة على البيانات 
املالية املوحدة للم�شرف عن ال�شنة 

املنتهية يف31 دي�شمرب 2019.
الرقابة  جل��ن��ة  اأع�����ش��اء  تعيني   5-
احل�شول  بعد  الداخلية،  ال�شرعية 
ع��ل��ى م���واف���ق���ة م�����ش��رف االإم�������ارات 

العربية املتحدة املركزي.
مكافاأة  على  واملوافقة  االطالع   6-

اأع�شاء جمل�س االإدارة.ر
مكافاأة  على  واملوافقة  االطالع   7-

موظفي امل�شرف. 
-8 اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س االإدارة 
من امل�شوؤولية عن ال�شنة املنتهية يف 

31 دي�شمرب 2019.
احل�شابات  مدققي  ذم��ة  اإب���راء   9-
من امل�شوؤولية عن ال�شنة املنتهية يف 

.2019 دي�شمرب   31
اأند  دي��ل��وي��ت  ���ش��رك��ة  ت��ع��ي��ني   10-
ك��م��دق��ق��ي ح�شابات  )�������س.اأ.(  ت��و���س 
اجلديدة  امل��ال��ي��ة  ل��ل�����ش��ن��ة  امل�����ش��رف 

اأتعابهم. وحتديد   2020

قرارات خا�سة:
مقرتحات  ع���ل���ى  امل���واف���ق���ة   11-
اأع�شاء جمل�س االإدارة ب�شاأن االأوراق 
ال�شريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  املالية 

اأر�شدة احل�شابات اجلارية وح�شابات 
اإجمايل  من   63% حالياً  التوفري 

ودائع املتعاملني. 
بقيت ن�شبة التمويل اإىل الودائع   •
م�شتقرة عند %83، لتعك�س مركز 

ال�شيولة ال�شليم.
راأ�س  ال�شق االأول من  • بلغت ن�شبة 
راأ�س  كفاية  ون�شبة   ،19.5% امل��ال 

املال 20.7%. 
املتعرثة  التمويالت  ن�شبة  بلغت   •
ن�شبة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  م���ع   7.6%

التغطية القوية عند 120%.
وبالنظر  ال��ق��ا���ش��م:  ه�����ش��ام  واأ����ش���اف 
االإمارات  يحافظ   ،2020 عام  اإىل 
االإيجابية،  توقعاته  على  االإ�شالمي 
اإك�شبو  ي��ق��دم  اأن  امل��ت��وق��ع  ح��ي��ث م��ن 
2020 دبي دفعة كبرية لالقت�شاد 
مع قدوم ماليني الزوار اإىل الدولة 
العاملي.  احل���دث  ه��ذا  يف  للم�شاركة 
االإ�شالمي  االإم��������ارات  و���ش��ي��وا���ش��ل 
للم�شاهمة  امل����ح����وري  دوره  ت����ويل 
لقطاع  واالب��ت��ك��ار  النمو  م�شرية  يف 
االإ�شالمية،  امل�����ش��رف��ي��ة  اخل���دم���ات 
و�شيبذل ما بو�شعه لن�شر الوعي بني 
وموؤ�ش�شاته  ال��دول��ة  جمتمع  اأف����راد 
تعود  التي  الفوائد  ح��ول  و�شركاته 

بها احللول امل�شرفية االإ�شالمية.
التالية  ال����ق����رارات  ات���خ���اذ  مت  وق����د 
العمومية  اجلمعية  اجتماع  خ��الل 

ال�شنوي:
وامل��واف��ق��ة على تقرير  -1 االط���الع 
جمل�س اإدارة امل�شرف لل�شنة املنتهية 

يف 31 دي�شمرب 2019.
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املال والأعمال

مليون درهم توزيعات »�إمباور« على �مل�صاهمني  400
وتعك�س النتائج عموما  2250 مليار درهم منذ 2004. 
ل�شناعة  وقيادتها  ال�شركة  ق��وة  م��دى  خ�شو�شا  واالرب����اح 
جناح  ذات��ه  الوقت  يف  وتثبت  وعامليا  حمليا  املناطق  تربيد 
التحتية  بالبنية  اال�شتثمار  يف  اال�شتباقية  ا�شرتاتيجيتها 
وم��وا���ش��ل��ت��ه��ا ب��ن��اء وت��ط��وي��ر اأ����ش���ول ت�شمن ل��ه��ا اإي�����رادات 

م�شتدامة ومرونة عالية يف مواكبة الطلب املتزايد.
واأكد اأحمد بن �شعفار الرئي�س التنفيذي ل� “اإمباور” التزام 
املوؤ�ش�شة بتحقيق قيمة م�شافة القت�شاد دبي وللم�شاهمني 
الف   120 ع��دده��م  بلغ  ال��ذي��ن  وللمتعاملني  ال�شركة  يف 
ب���ني مطور  م��ب��ن��ى   /1180  / ع��ل��ى  ي���ت���وزع���ون  م��ت��ع��ام��ل 
عقاري ومالك وم�شتخدم نهائي.. موؤكدا اأن نتائج 2019 

منذ  تتوا�شل  جناحات  �شجل  يف  جديدة  �شفحة  وارباحها 
16 عاما وتب�شر مبزيد من النمو املدرو�س.

ولفت بن �شعفار اإىل اأن النتائج املتوقعة ل� “اإمباور” للعام 
بعد  ال�شيما  �شابقاتها  م��ن  اأك���رث  واع���دة   2020 اجل���اري 
مليار   1.1 جت���اوزت  اجمالية  بقيمة  �شخمة  عقود  اإب���رام 
العقود  تلك  اأع��م��ال  ن��ط��اق  ويغطي   2019 خ��الل  دره���م 
حمطات  وت�شغيل  وت�شميم  واإن�شاء  الهند�شية  اال�شت�شارات 
اخلدمات  بنقل  اخلا�شة  االأنابيب  �شبكة  وتو�شيع  التربيد 
دبي  يف  امل�شروعات  اأح��دث  خلدمة  جديدة  �شبكات  ومتديد 
وخزانات  احل��راري��ة  الطاقة  ت��ب��ادل  غ��رف  بناء  اإىل  اإ�شافة 

املياه وغريها الكثري.

•• دبي-وام: 

اأعلنت موؤ�ش�شة االإمارات الأنظمة التربيد املركزي “اإمباور” 
امل�شاهمني يف  اأرب��اح��ا على  400 مليون دره��م  ت��وزي��ع  ع��ن 
ال�شركة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2019 
اإجمايل االأرب��اح ال�شافية بقيمة  %46 من  وهو ما ميثل 
871 مليون درهم والتي �شجلتها “اإمباور” لل�شنة املالية 

املا�شية وذلك بزيادة بلغت 8.3 % مقارنة بعام 2018.
 2.19 اإجمالية بلغت حوايل  اإي��رادات  ال�شركة  كما �شجلت 
 7.9% ن�شبتها  بلغت  ب��زي��ادة  ذاتها  ال�شنة  يف  دره��م  مليار 
امل�شاهمني  التوزيعات على  اإجمايل  2018 وبلغ  ب�  مقارنة 

تريليون درهم قيمة �لتحويالت   1.8
بني �لبنوك خالل يناير وفرب�ير

•• اأبوظبي- وام:

الدولة  يف  العاملة  البنوك  بني  املنفذة  التحويالت  قيمة  ارتفعت 
عرب نظام االإمارات للتحويالت املالية “يو اأيه اإي اإف تي اإ�س” اىل 
بزيادة   2020 وفرباير  يناير  �شهري  خالل  درهم  تريليون   1.8
 2019 ال��ع��ام  م��ن  ذات��ه��ا  ال��ف��رتة  م��ع  % مقارنة   6.9% ن�شبتها 
االإمارات  م�شرف  عن  حديثا  ال�شادرة  االإح�شائيات  بح�شب  وذلك 
املركزي. وو�شلت قيمة التحويالت البنوك خالل اأول �شهرين من 
العام اجلاري نحو 1.2 تريليون درهم فيما و�شلت قيمة حتويالت 

االأفراد 596.3 مليار درهم تقريبا. 

بنك االإمارات دبي ال�طني يعقد اجتماع اجلمعية العم�مية الثالث ع�سر

�ملو�فقة على توزيع �أرباح نقدية بن�صبة 40 % �الحتاد لل�صحن تطلق تطبيقًا للهو�تف 
�ملحمولة لتعقب �ل�صحنة يف �أي زمان ومكان

ت��ن��ق��ل��ه��م. ون��ح��ن م��ل��ت��زم��ون ب��ت��ط��وي��ر ���ش��وق ال�شحن 
اجلوي من خالل عمليات التحّول الرقمي اجلديدة 
كمزود  لل�شحن  االحت���اد  مكانة  تعزز  التي  واملبتكرة 

يقدم اأعلى م�شتويات خدمة العمالء ».
كما يتميز تطبيق ’احتاد كارجو‘ اجلديد الذي ميكن 
اأب��ل ومتجر جوجل بالي،  حتميله من خالل متجر 
الرحالت  عن  بالتحديثات  العمالء  تزويد  بخا�شية 
اإىل  اجلوية، والتعرف على م�شار الرحلة، والروابط 
واآخر  املتخ�ش�شة،  املنتجات  خ��دم��ات  م��ن  جمموعة 
ذلك  يف  مبا  بال�شركة،  االت�شال  ومعلومات  االأخ��ب��ار، 
ومن  الرئي�شيني.  واملوظفني  العاملية  املكاتب  مواقع 
عام  يف  التطبيق  م��ن  م��ط��ورة  ن�شخة  اإ���ش��دار  املتوقع 
2021 تت�شمن اإمكانية احلجز االإلكرتوين الفوري 

عرب االأجهزة املحمولة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ذراع  ل���ل�������ش���ح���ن،  االحت��������اد  اأع����ل����ن����ت 
اللوج�شتية  واخل����دم����ات  ال�����ش��ح��ن 
للطريان،  االحت���اد  ملجموعة  التابع 
الرقمية  حمفظته�������ا  تو�ش�����يع  عن 
االأول من تطبيق  االإ�شدار  باإطالق 
يتيح  ال������ذي  امل���ح���م���ول���ة  ال���ه���وات���ف 
للبيانات  ���ش��ه��اًل  و����ش���واًل  ل��ل��ع��م��الء 
ب�شكل مبا�شر من  ال�شحنات  وتعقب 

اأي مكان.
ال���ذي حققته من�شة  ال��ن��ج��اح  ب��ع��د  
باالحتاد  اخل��ا���ش��ة  كارج�����و‘  ’اآي 
ل��ل�����ش��ح��ن وم���وق���ع���ه���ا االل����ك����رتوين 
 ، ”e t i h a d c a r g o . c o m “
املط����ّور  اجل��دي��د  التطبي���ق  يتميز 
مبجموعة من اخل�شائ�س املدجمة 
حيث  العم��������الء  جترب�����ة  لتعزي���ز 

ميكنهم من تتب��������ع ال�شحنات ب�شكل مبا�شر. 
اختيارية، حيث  باإ�شعارات  اأي�شاً  التطبيق  يتميز  كما 
اخلا�شة  بالتحديثات  فورية  تنبيهات  للعمالء  يوفر 
وتت�شمن هذه  مكان،  اأي  ويف  وق��ت  اأي  يف  بال�شحنات 
وو�شولها  وم��غ��ادرت��ه��ا  ال�شحنة  ا���ش��ت��الم  التنبيهات 

واإ�شعار التو�شيل والت�شليم.
رئي�س  فيدلر،  روري  ال�شيد  �شرح  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
ق�شم التقنية واالبتكار يف االحتاد لل�شحن: “يعد هذا 
جديداً  رئي�شياً  تطوراً  اال�شتخدام،  ال�شهل  التطبيق 
يف رحلتنا لتعزيز مكانتنا ك�شركة نقل جوي مبتكرة 

ورقمية.
اإىل  ال��و���ش��ول  اإم��ك��ان��ي��ة  لعمالئنا  التطبيق  وي��وف��ر   
اأثناء  اأو  امل��ك��ت��ب  يف  ك��ان��وا  ���ش��واء  ب�شهولة  امل��ع��ل��وم��ات 

•• دبي - د.حممود علياء 

الوطني،  دب���ي  االإم������ارات  ب��ن��ك  ع��ق��د 
اجتماع  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���رائ���د  ال��ب��ن��ك 
يف  ع�شر  الثالث  العمومية  جمعيته 

املقر الرئي�شي للبنك. 
ال�شيخ  �شمو  ق��دم  االجتماع،  وخ��الل 
رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د 
جمل�س اإدارة جمموعة بنك االإمارات 
دبي الوطني تقريراً عن ال�شنة املالية 
 .2019 دي�����ش��م��رب   31 يف  امل��ن��ت��ه��ي��ة 
االأداء  بيئة  على  تعليقه  معر�س  ويف 
قائاًل:  ���ش��م��وه  حت����دث  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي، 
جديد  ع��ق��د  ب��داي��ة  م��ع  “بالتزامن 
ترقباً  االأك��رث   2020 ع��ام  ودخولنا 
ب��ال��ن��ظ��ر اإىل م���ا ي��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه من 
يف  ف��اإن��ن��ا  واع�����دة،  م�شتقبلية  ف��ر���س 
ال��وط��ن��ي نتطلع  بنك االإم����ارات دب��ي 
بحما�س كبري اإىل اال�شتمرار يف دعم 
تقدم وازدهار دولة االإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة ول��ع��ب دور ف��اع��ل يف حتقيق 
الكرمي  ل�شعبها  الطموحة  االأح���الم 

وقيادته الر�شيدة”. 
بنك  “احتفى  ����ش���م���وه:  واأ�������ش������اف 
بتحقيق  ال���وط���ن���ي  دب�����ي  االإم����������ارات 
ال���ع���دي���د م���ن االإجن���������ازات امل��ه��م��ة يف 
�شم  ���ش��م��ن��ه��ا،  وم���ن   ،2019 ال��ع��ام 
االإم���ارات  بنك  اأ���ش��رة  اإىل  دينيزبنك 
دبي الوطني، وهو ما �شاهم يف تو�شيع 
ال�شرق  منطقة  يف  ح�����ش��ورن��ا  ن��ط��اق 
وتركيا.  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  االأو����ش���ط 
وخ����الل ال���ع���ام، ق��م��ن��ا ب���زي���ادة ن�شبة 
متلك االأجانب من %5 اإىل 20%. 
فر�شة  ال��ك��رام  مل�شاهمينا  اأحت��ن��ا  كما 
قيمة وا�شتثنائية للم�شاركة يف حقوق 
بهدف  بطرحه  قمنا  ال��ذي  االكتتاب 
جمع مبلغ 6.45 مليار درهم.  ولقد 
اأعلنا عن حتقيق �شايف اأرباح قيا�شية 
مليار   14.5 ب��ل��غ   2019 ل��ل��ع��ام 
درهم، مدعوماً بالتخارج اجلزئي من 
اأ�شهم نتورك اإنرتنا�شيونال ونحتفظ 
مبيزانية عمومية قوية تدعم منوذج 

متنوع لالأعمال.

املالية  النتائج  ــرز  اأب وت�سمنت 
لعام 2019 ما يلي:

 14.5 § ارتفاع �شايف االأرباح ليبلغ 
 44% ن�شبتها  ب��زي��ادة  دره����م،  م��ل��ي��ار 

مقارنة بالعام ال�شابق
ليبلغ  ال���دخ���ل  اإج���م���ايل  ارت���ف���اع   §
ن�شبته  بتح�شن  دره��م،  مليار   22.4

ال�شابق بالعام  مقارنة   29%
اإج���م���ايل االأ����ش���ول ليبلغ  ارت���ف���اع   §
ن�شبتها  ب��زي��ادة  دره��م،  مليار   683

بالعام ال�شابق مقارنة   37%
§ ارتفاع قرو�س العمالء لت�شل اإىل 
ن�شبتها  ب��زي��ادة  دره���م،  مليار   437

ال�شابق بالعام  مقارنة   33%
اإىل  العمالء  ودائ��ع  حجم  ارتفاع   §

وف��ق��اً الأح��ك��ام امل����ادة رق���م 230 من 
قانون ال�شركات. 

دي������ن  اأدوات  اإ�������������ش������������دار  ) د( 
ب�������ش���ك���ل م�������ش���ت���ق���ل مب���ب���ل���غ اأق���������ش����اه 
دوالر   10.000.000.000
بالعمالت  ي��ع��ادل��ه  م���ا  اأو  اأم���ري���ك���ي 
االأخ��رى )مب��ا يف ذل��ك اإ���ش��دار اأدوات  
راأ�س  ن�شب  تعزيز  لغر�س  امل��ال  راأ���س 
على  للمجموعة(،  التنظيمية  امل���ال 
اإ�شدار  اأي  ���ش��روط  حت��دي��د  ي��ت��م  اأن 
من قبل اللجنة املعنية التي يفو�شها 
مثل  اتخاذ  �شالحية  االإدارة  جمل�س 
ت�شوية  تتم  اأن  ال��ق��رارات، وعلى  هذه 
وا���ش��ت��ك��م��ال االإ�����ش����دار خ����الل فرتة 
ال ت��زي��د ع��ن ���ش��ن��ة واح����دة ت��ب��داأ من 
القرار وفقاً  املوافقة على هذا  تاريخ 
الأح��ك��ام امل���ادة رق��م 230 م��ن قانون 

ال�شركات.
وا�شتبدال  تعديل  على  املوافقة   .12
املادة رقم 7 )اأ( من النظام االأ�شا�شي 

للبنك على النحو املبنّي اأدناه:
اأو ح�شة  اأن ال تقل م�شاهمة  “يجب 
العربية  االإم��������ارات  دول����ة  م��واط��ن��ي 
اأو  ق��ي��ام  اأث���ن���اء  اأي وق���ت  امل��ت��ح��دة يف 
باملائة  ���ش��ت��ني  ع���ن  ال�����ش��رك��ة  وج�����ود 
ال�شركة  راأ�����ش����م����ال  م����ن   )60%(
“مواطنني”  عبارة  وت�شمل  امل�شاهم. 
واملوؤ�ش�شات  الطبيعيني  االأ���ش��خ��ا���س 
اململوكة  واالع��ت��ب��اري��ة  ال��ت�����ش��ام��ن��ي��ة 
ب��ال��ك��ام��ل مل��واط��ن��ي دول�����ة االإم������ارات 

العربية املتحدة”.
13. تعديل املادة رقم 6 من النظام 
االأ�شا�شي للبنك باإ�شافة فقرة جديدة 
بكافة  ت��ق��وم  اأن  ول��ل�����ش��رك��ة   23-6
اخلدمات امل�شرفية املتوافقة واأحكام 
ال�شريعة االإ�شالمية، ومن ذلك على 
�شبيل املثال ال احل�شر: منح التمويل 
اأنواعها،  بكافة  املالية  واالع��ت��م��ادات 
وف���ت���ح احل�������ش���اب���ات وت��ل��ق��ي ال���ودائ���ع 
بكافة اأنواعها، واال�شتثمارت واإ�شدار 
اأنواعها والدخول يف  ال�شكوك بكافة 
ومتلك  وح��ي��ازة  العقود  اأن���واع  جميع 
واإ�شتئجار  وت����اأج����ري  و�����ش����راء  وب���ي���ع 
اأو  امل��ن��ق��ول��ه  اأو  ال��ع��ق��اري��ة  االأ�����ش����ول 
امل��ال��ي��ة ب��ك��اف��ة اأن��واع��ه��ا، وب��وج��ه عام 
وتقدمي  امل���ع���ام���الت  ب��ك��اف��ة  ال���ق���ي���ام 
كافة املنتجات امل�شرفية املتوافقة مع 

اأحكام ال�شريعة االأ�شالمية.

كما هو مو�شح اأدناه:
) اأ( القيام باأي حتديثات على الربامج 
احلالية التالية )والتي متت املوافقة 
العمومية  عليها يف اجتماع اجلمعية 
و2-12-  ،2016-2-15 بتاريخ 
و20- و2018-3-27،   ،2017
يقوم  مبوجبها  والتي   )2019-2
ال��ب��ن��ك ب��اإ���ش��دار ال�����ش��ن��دات م��ن وقت 

الآخر.
دبي  االإم����������ارات  ب���ن���ك  ب���رن���ام���ج   .i
دبي  واالإم�����ارات  )������س.م.ع.(  الوطني 
املحدودة  ال��ع��امل��ي  للتمويل  ال��وط��ن��ي 
ل�����ش��ن��دات ال���ي���ورو م��ت��و���ش��ط��ة االأج���ل 
 12.500.000.000 مب���ب���ل���غ 
�شندات  )“برنامج  اأم��ري��ك��ي  دوالر 

اليورو متو�شطة االأجل”(؛
الوطني  دب��ي  االإم�����ارات  ب��رن��ام��ج   .ii
لل�شندات  امل��ح��دودة  العاملي  للتمويل 
املنظمة مببلغ 1.000.000.000 
ال�شندات  )“برنامج  اأمريكي  دوالر 

املنظمة”(؛ و/اأو
دبي  االإم��������ارات  ب��ن��ك  ب���رن���ام���ج   .iii
�شندات  ������س.م.ع. الإ����ش���دار  ال��وط��ن��ي 
 4.000.000.000 مببلغ  الدين 
)“برنامج  اأ����������ش���������رتايل  دوالر 
جانب  اإىل  االأ�شرتايل”(  ال������دوالر 
متو�شطة  ال���ي���ورو  ���ش��ن��دات  ب��رن��ام��ج 
ال�����ش��ن��دات املنظمة  االأج����ل وب��رن��ام��ج 

)“الربامج احلالية”(؛
) ب( تاأ�شي�س اأي برامج متويل، مببلغ 
 10.000.000.000 اأق�������ش���اه 
اإيل   ب����االإ�����ش����اف����ة  اأم����ري����ك����ي،  دوالر 
)“الربامج  احل����ال����ي����ة  ال������ربام������ج 
جمتمعة  اإل��ي��ه��ا  وي�����ش��ار  اجلديدة”، 
ب�”الربامج”(  احلالية  ال��ربام��ج  مع 
الحقة  حتديثات  اأي  باإجراء  والقيام 

على الربامج اجلديدة. 
) ج( اإ�شدار اأدوات الدين مببلغ وقدره 
5.000.000.000 دوالر اأمريكي 
اأو م���ا ي��ع��ادل��ه ب��ال��ع��م��الت االأخ�����رى، 
مب��وج��ب اأي م��ن ال��ربام��ج م��ن وقت 
الآخر؛ على اأن يتم حتديد �شروط اأي 
التي  املعنية  اللجنة  قبل  من  اإ�شدار 
�شالحية  االإدارة  جمل�س  يفو�شها 
اأن  ال��ق��رارات، وعلى  اتخاذ مثل ه��ذه 
تتم ت�شوية وا�شتكمال االإ�شدار خالل 
تبداأ  �شنة واح���دة  ع��ن  ف��رتة ال تزيد 
القرار  ه��ذا  على  املوافقة  ت��اري��خ  م��ن 

امل�شتمر  دع��م��ه��م  ع��ل��ى  وم�����ش��اه��م��ي��ن��ا 
وثقتهم الغالية”.

اجلمعية  اجــتــمــاع  خـــالل  ومت 
اتخاذ  ع�سر  الثالث  العم�مية 

القرارات التالية:
تقرير  على  وامل��واف��ق��ة  االط���الع   .1
املنتهية  لل�شنة  البنك  اإدارة  جمل�س 

يف 31 دي�شمرب 2019.
تقرير  على  وامل��واف��ق��ة  االط���الع   .2
لل�شنة  ال���ب���ن���ك  ح�������ش���اب���ات  م���دق���ق���ي 

املنتهية يف 31 دي�شمرب 2019.
البيانات  واملوافقة على  االط��الع   .3
ال�شنة  ل��ل��ب��ن��ك ع���ن  امل���وح���دة  امل��ال��ي��ة 

املنتهية يف31  دي�شمرب 2019.
الرقابة  جل��ن��ة  اأع�����ش��اء  ت��ع��ي��ني   .4

ال�شرعية الداخلية.
نقدية  اأرب��اح  توزيع  املوافقة على   .5
فل�س   40( مب��ق��دار   40% بن�شبة 
اإجمالية  ب��ق��ي��م��ة  ال����واح����د(  ل��ل�����ش��ه��م 
وقدرها 2،526،639،301 درهماً 
ع���ن ال�����ش��ن��ة امل��ال��ي��ة امل��ن��ت��ه��ي��ة يف 31 

دي�شمرب 2019.
اأع�شاء  م��ك��اف��اأة  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة   .6

جمل�س االإدارة.
اأع�شاء جمل�س االإدارة  اإبراء ذمة   .7
املالية  ال�����ش��ن��ة  ع���ن  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م���ن 

املنتهية يف 31 دي�شمرب 2019.
اإبراء ذمة مدققي احل�شابات من   .8
املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  امل�شوؤولية 

يف 31 دي�شمرب 2019.
االقتطاع  تعليق  على  امل��واف��ق��ة   .9
ل��الح��ت��ي��اط��ي ال��ق��ان��وين واالإل���زام���ي 
اأ�شهم  %50 م��ن  ب��ل��غ ح��ال��ي��ا  ال���ذي 
النظامي  واالح��ت��ي��اط��ي  امل����ال  راأ������س 
اأ�شهم  %10 من  ال��ذي ميثل حالياً 

راأ�س املال.
اأن����د  دي���ل���وي���ت  ����ش���رك���ة  ت��ع��ي��ني   .10
حل�شابات  كمدققني  )������س.اأ.(  ت��و���س 

املجموعة لعام 2020.

قرارات خا�سة:
11. املوافقة على مقرتحات اأع�شاء 
جمل�س االإدارة ب�شاأن ال�شندات املالية 
الغري قابلة للتحويل اإىل اأ�شهم التي 
�شيتم اإ�شدارها من قبل البنك وذلك 
بعد احل�شول على املوافقات الالزمة 
وذلك  املعنية  الرقابية  اجل��ه��ات  م��ن 

ن�شبتها  ب��زي��ادة  دره��م،  مليار   472
ال�شابق بالعام  مقارنة   36%

§ بلغت ن�شبة ال�شق االأول من االأ�شهم 
ن�شبة  بلغت  فيما   ،15.3% العادية 

مالءة راأ�س املال 18.5%
�شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمّو  وق���ال 
اأي�شاً،   2019 ع��ام  ويف  م��ك��ت��وم:  اآل 
الوطني  دب��ي  االإم����ارات  بنك  ا�شتمر 
اخلدمة  م����ب����ادرات  ودع�����م  ت��ب��ن��ي  يف 
رئي�شي  عن�شر  باعتبارها  املجتمعية 
امل��ن��ت��ج��ات واخل����دم����ات التي  ���ش��م��ن 
ب���ط���رح برامج  ن��ق��دم��ه��ا. ك��م��ا ق��م��ن��ا 
ومبادرات عديدة متا�شياً مع الركائز 
“عام  امل���درج���ة يف م���ب���ادرة  وامل���ب���ادئ 
العربية  االإم��ارات  لدولة  الت�شامح” 
التزامنا  م���ن  وان���ط���الق���اً  امل���ت���ح���دة. 
املمار�شات  ات��ب��اع  ح��ول  ال��وع��ي  بن�شر 
امل�����ش��رف��ي��ة االآم����ن����ة، ف��ق��د ك����ان من 
دواع����ي ف��خ��رن��ا ال��ت��ع��اون م��ع �شرطة 
ِح�شاَبك  اأّم�����ن  ح��م��ل��ة  الإط�����الق  دب���ي 
تهدف  وال��ت��ي  ال��دول��ة،  م�شتوى  على 
حول  اجلمهور  وتثقيف  توعية  اإىل 

مفهوم االأمن ال�شيرباين”.
عام  “�شي�شهد  ����ش���م���وه:  واأ������ش�����اف 
اإك�شبو  م��ع��ر���س  ان���ط���الق   2020
انتظاره،  ط��ال  ال���ذي  دب��ي   2020
ال�شريك امل�شريف الر�شمي  وباعتباره 
ل��ل��م��ع��ر���س، ي��ت��ط��ل��ع ب��ن��ك االإم������ارات 
ابتكاراته  ع��ر���س  اإىل  ال��وط��ن��ي  دب���ي 
التكنولوجيا  جم�����ال  يف  ال���ع���دي���دة 
الذكية واخلدمات امل�شرفية الرقمية 
من خالل ح�شوره الوا�شع عرب فرع 

امل�شتقبل يف موقع احلدث”. 
ال�شيخ  �شمو  ق��ال  ح��دي��ث��ه،  خ��ت��ام  ويف 
“ويف  اآل م��ك��ت��وم:  ���ش��ع��ي��د  ب���ن  اأح���م���د 
اأتقدم  اأن  اإال  ي�����ش��ع��ن��ي  ال  اخل����ت����ام، 
ال�������ش���ك���ر وال���ت���ق���دي���ر اإىل  ب���خ���ال�������س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
دبي،  ح��اك��م  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س 
الدولة  يف  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  واإىل 
على روؤيتهم الثاقبة واحلكيمة، واإىل 
جمل�س اإدارة جمموعة بنك االإمارات 
اللجنة  واأع���������ش����اء  ال����وط����ن����ي  دب������ي 
جهودهم  على  وموظفينا  التنفيذية 
الدوؤوبة وم�شاهمتهم يف حتقيق هذا 
كما   .2019 ل��ل��ع��ام  امل��ت��م��ي��ز  االأداء 
عمالئنا  جميع  اأي�����ش��اً  اأ�شكر  اأن  اأود 

•• اأبوظبي-وام: 

اأ���ش��واق امل��ال االإم��ارات��ي��ة يف االرت���داد �شعودا  جنحت 
و�شط عمليات �شراء �شملت �شريحة كبرية من االأ�شهم، 
املتداولة  ال�شركات  الأ�شهم  ال�شوقية  القيمة  وك�شبت 

31.8 مليار درهم تقريبا يف ختام التعامالت.
امل���ايل اىل م�شتوى  دب��ي  ال��ع��ام ل�شوق  امل��وؤ���ش��ر  وق��ف��ز 
2231 نقطة بنمو ن�شبته 7.32 % يف حني ارتفع 
ارتفع  املالية  ل���الأوراق  ظبي  اأب��و  ل�شوق  العام  املوؤ�شر 
اىل م�شتوى 4262 نقاط بزيادة ن�شبتها 5.52 % 

مقارنة مع اجلل�شة ال�شابقة.
جل�شة  �شهدتها  التي  التداول  �شهية  ارتفاع  ظل  ويف 
ام�س فقد جتاوزت قيمة التداوالت يف ال�شوقني 700 

مليون درهم فيما و�شل عدد االأ�شهم املتداولة 424 
مليون �شهم ابرمت من خالل 9758 �شفقة.

املتداولة  االأ�شهم  غالبية  الرابحني  قائمة  و�شملت 
يف االأ�شواق وارتفع �شهم بنك االإم��ارات دبي الوطني 
اىل م�شتوى 9.62 درهم وحلق به يف نف�س االجتاه 
�شهم بنك دبي االإ�شالمي ال�شاعد اىل 4.92 درهم 
كما �شعد �شهم اعمار اىل 2.90 درهم باالإ�شافة اىل 

�شهم اأرامك�س 2.86 درهم.
ويف �شوق العا�شمة ابوظبي ارتفع �شهم بنك اأبوظبي 
االأول اىل 12 درهما كما �شعد �شهم اأبوظبي التجاري 
اىل 5.8 درهم وم�شرف ابوظبي االإ�شالمي 4.63 
درهم والدار اىل 1.96 درهم وحقق �شهم ات�شاالت 

مكا�شب كبرية بالغا م�شتوى 13.82 درهم.

�الأ�صهم �الإمار�تية ترتد �صعود� 
وتربح 31.8 مليار درهم

�أكادميية دبي لريادة �الأعمال تطلق »ظل« لتطوير �ملهار�ت �لريادية لرو�د �الأعمال
•• دبي-الفجر: 

اأط���ل���ق���ت اأك����ادمي����ي����ة دب�����ي ل���ري���ادة 
االأعمال، الذراع التعليمية ملوؤ�ش�شة 
امل�شاريع  لتنمية  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ال�������ش���غ���رية وامل���ت���و����ش���ط���ة، اإح�����دى 
مبادرة  دب��ي،  اقت�شادية  موؤ�ش�شات 
اإىل  امل��ب��ادرة  وتهدف ه��ذه  “ظل”. 
امل�شاريع  الأ�شحاب  الطريق  اإن���ارة 
النا�شئة، وذلك عن طريق متكينهم 
لال�شتعانة  ل��ه��م  امل���ج���ال  واإت����اح����ة 
اكت�شبها  التي  واخل��ربات  باملهارات 
اأع���������ش����اء ن����اج����ح����ون اآخ�����������رون يف 
على  االنطالق  ثم  وم��ن  املوؤ�ش�شة، 
مل���م���ار����ش���ة جتربة  ال����واق����ع  اأر��������س 
بعد  ت��ام��ة،  بثقة  احلقيقية  العمل 
واخلربات  املهارات  على  ح�شولهم 

ال�شرورية.
فر�شة  توفري  اإىل  املبادرة  وتهدف 
االأعمال، وعلى وجه  مثالية لرواد 
خالل  م��ن  ال�شباب  فئة  التحديد 
ت���وف���ري ال���ف���ر����س ل���ه���م ل��ل��ع��م��ل يف 
قطاع ال�شناعة و�شمان اال�شتدامة 
تطوير  على  وامل�شاعدة  مل�شاريعهم، 
�شبكة من رواد االأعمال الناجحني 
اأثبتوا  ال��ذي��ن  اخل����ربة  واأ���ش��ح��اب 
و�شتكون  امل���ج���ال.  ه����ذا  يف  ت��ف��وًق��ا 
هذه ال�شبكة مبثابة جهة مرجعية 
قدرات  ت��ط��وي��ر  يف  ب��دوره��ا  ت�شهم 
باأيديهم  واالأخ��ذ  االأع�شاء اجل��دد، 

اخلا�شة  م�������ش���اري���ع���ه���م  الإط��������الق 
على  جناحها  و�شمان  وتطويرها 
اإط�����ار حر�س  االأم����ث����ل، يف  ال��ن��ح��و 
اأع�شاء املوؤ�ش�شة على تقدمي خدمة 
وطنية قيمة لرفد االقت�شاد ودعم 
دورهم  وتفعيل  امل��واط��ن،  ال�شباب 
طريق  عن  املجتمعية،  اخلدمة  يف 
اال�شتفادة من الدعم الذي ح�شلوا 
م�شاريعهم،  اإط������الق  ع��ن��د  ع��ل��ي��ه 
الثقافة  ن�شر  يف  ي�شهم  نحو  وعلى 
بني ال�شباب، ليكون قدوة لغريهم. 
اجلدد  االأع���م���ال  رواد  و�شيكت�شف 
والناجحة  الواقعية  التجارب  تلك 
ترتواح  لفرتة  االأخ���رى  لل�شركات 

من اأربعة اإىل ثمانية اأ�شابيع. 
اجلناحي،  ال��ب��ا���ش��ط  ع��ب��د  وق�����ال 
حممد  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر 
بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية 
واملتو�شطة: “يعترب اإطالق مبادرة 
ملجموعة  ا����ش���ت���ج���اب���ة  “ظل”،  
�شاحب  اعتمدها  ال��ت��ي  ال���ق���رارات 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال����������وزراء، حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
لتطوير  اهلل”،  “رعاه   - دب������ي  
للمواطنني  املجتمعية  اخل��دم��ات 
والعمل مبا�شرة معهم، واال�شتعانة 
اأجل  من  منهم،  اخل��ربة  باأ�شحاب 
يف  حقيقي  اإي��ج��اب��ي  تغيري  حتقيق 
متكني  اإىل  تهدف  والتي  املجتمع، 

ورواد  ال�������ش���ب���اب  مت���ك���ني  خ������الل 
االأعمال اجلدد من خالل اإك�شابهم 
واملعرفة وممار�شة جتربة  املهارات 
العمل احلقيقية، اإ�شافة اإىل توفري 
الدعم لهم لتاأ�شي�س اأعمالهم على 
ق��واع��د را���ش��خ��ة، واك��ت�����ش��اب الثقة 
جتاري  عمل  اإط���الق  عند  ب��ال��ذات 
وتوفر  واقعية.  جتربة  خ��الل  من 
لالن�شمام  ل��ه��م  ال��ف��ر���س  امل���ب���ادرة 
اإىل �شبكة رواد االأعمال الناجحني 
اأع�شاء  م����ن  اخل������ربة  واأ�����ش����ح����اب 
لتنمية  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة 
مع  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شاريع 
ت��ط��وي��ر ق�����درات االأع�������ش���اء اجلدد 
اأعمالهم  الإط��������الق  واحل����ال����ي����ني 
متكني  ج���ان���ب  واإىل  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا. 
ال�شركات  اأو  اجل��دد  االأع��م��ال  رواد 
على  ال��ق��ائ��م��ون  يتطلع  ال��ن��ا���ش��ئ��ة، 
بني  ال��ع��الق��ات  تعزيز  اإىل  امل��ب��ادرة 
القائمة  ال�شركات  م��ع  الفئة  ه��ذه 
على االبتكار وامل�شاريع االجتماعية، 
امل�شتمر  ال���ت���ف���اع���ل  خ������الل  م�����ن 
التدريب  والهادف، واالعتماد على 
والتوجيه، وبناء العالقات القائمة 
االأطراف  خمتلف  بني  الثقة  على 
لتعميم  النجاح  ق�ش�س  وم�شاركة 

الفوائد.
مبادرة  “تاأتي  اجلناحي:  واأ���ش��اف 
“ظل” �شمن �شل�شلة من املبادرات 
تاأ�شي�س  م���ن���ذ  اأط���ل���ق���ن���اه���ا  ال���ت���ي 

رواد االأعمال اجلدد الذين اأطلقوا 
مع  ورب��ط��ه��م  ال��ن��ا���ش��ئ��ة،  �شركاتهم 
ال�شركات  م����ن  م��ت��م��ي��زة  ح������االت 
التي  االأع����م����ال  ورواد  ال��ن��اج��ح��ة 
ت��وف��ر ل��ه��م من���اذج مي��ك��ن االقتداء 
�شركات  تاأ�شي�س  ليتمكنوا من  بها، 
وتتمثل  ريادية.  وم�شاريع  مبتكرة 
املبادرة  ه��ذه  م��ن  االأوىل  اخل��ط��وة 
التي  االأ�شا�شية  االأف��ك��ار  تقدمي  يف 
ت�����ش��اع��د ه�����وؤالء ال�����رواد ع��ل��ى فهم 
بدء  املهمة ح��ول كيفية  اخل��ط��وات 
االإملام  اأي عمل جت��اري، من خالل 
العمليات  ومعرفة  ال�شوق،  ب���روؤى 
ال�������ش���روري���ة ال���ت���ي ت���ق���وده���م اإىل 
املبادرة  اأن  ن��ع��ت��ق��د  اإن���ن���ا  ال��ن��ج��اح. 
الذين  لل�شباب  رائعة  توفر فر�شة 
يتطلعون اإىل اإطالق اأعمالهم، من 
�شبكة  مع  عالقاتهم  تعزيز  خ��الل 
املهنيني  م���ن  االأع����م����ال  رواد  م���ن 
هذا  يف  الناجحني  واملتخ�ش�شني 

املجال«.
امل��ب��ادرة مهمة  تعك�س  ع��ام،  وب�شكل 
اجلهة  ب�شفتها  دب���ي  اق��ت�����ش��ادي��ة 
احلكومية املعنية ب�شياغة وتطوير 
االأج���ن���دة االق��ت�����ش��ادي��ة ل���الإم���ارة، 
امل�شتدام  النمو  لتعزيز  ووجهودها 
الق��ت�����ش��اد دب�����ي، ودع�����م م���ب���ادرات 
اال�شرتاتيجية  واأهدافها  احلكومة 
التوطني  ذل��ك  يف  مب��ا  امل�شتدامة، 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ش��ري��ة، وذل�����ك من 

ال��ع��ق��ب��ات، للو�شول  ك��اف��ة  وجت���اوز 
وقت.  ب��اأ���ش��رع  املن�شود  ال��ه��دف  اإىل 
بال�شكر  التقدم  �شوى  ي�شعني  وال 
لكافة القائمني على هذه املبادرة«. 
امل���ب���ادرة تر�شيخ  وي��ت��م م��ن خ���الل 
مفهوم وخربة امل�شوؤولية املجتمعية 
ال�شغرية  ال�����ش��رك��ات  يف  املوؤ�ش�شية 
توفري  على  وحفزها  واملتو�شطة، 
الدعم القيم، من خالل ت�شجيعها 
على تبادل خرباتها وطرح اأفكارها 
اأ�شحاب  مل�������ش���ان���دة  االإب�����داع�����ي�����ة، 
ومن  اجلديدة.  النا�شئة  ال�شركات 
ي�شهم  اأن  اجلديد  النهج  هذا  �شاأن 
يف التاأ�شي�س جليل قادر على حتمل 
قادة  من  االجتماعية  م�شوؤولياته 
االأع����م����ال ال�����ش��ب��اب. وت���ب���دي هذه 
الفئة ا�شتعدادها لتقدمي خرباتها 
االإ�شرافية  واجل��ه��ود  يف  وامل�شاركة 
االأعمال  رواد  ال�شباب من  مل�شاعدة 
وتبني  توقعاتهم  اإدارة  على  اجلدد 

عادات ريادة االأعمال الناجحة.

امل�شرتك  العمل  علينا  يجب  ل���ذا، 
االأف�شل  لنكون  اجل��ه��ود  وت��ظ��اف��ر 
يف تقدمي خرباتنا لل�شباب. وميكن 
ذل��ك من خ��الل م�شاركتنا  حتقيق 

يف مثل هذه املبادرات«.  
وقال خليفة اجلزيري، رائد اأعمال، 
املدير التنفيذي ملجموعة »�شمارت 
ا منا على تقدير  اأي اأو تي«: “حر�شً
اجلهود التي بذلتها املوؤ�ش�شة معنا، 
ف��ق��د ج���اء دورن�����ا ل��ت��وج��ي��ه ال����رواد 
اجل����دد، مل�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى حتقيق 
كل  وجت��اوز  النجاحات،  من  املزيد 
يواجهونها«.  قد  التي  ال�شعوبات 
املدير  ال���ع���و����ش���ي  اأمي������ن  واأث�����ن�����ى 
جروب”  ك���ورب���رت  ل�”ذا  االإداري 
على جهود املوؤ�ش�شة يف اإطالق هذه 
ت��ه��دف خللق ثقافة  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة 
دول اخلليج  والأه��م��ي��ت��ه يف  ال��وع��ي 
واالإمارات، وقال: “بحكم جتربتي 
م��ع ال����دول االأج��ن��ب��ي��ة جل���ذب تلك 
امل��وؤ���ش�����ش��ات ل��ت��اأ���ش��ي�����س االأع���م���ال يف 

منظمات  وج������ود  الح���ظ���ت  دب������ي، 
املقبلني  توجيه  على  تعمل  كثرية 
ع��ل��ى اال���ش��ت��ث��م��ار. وم���ن ه��ن��ا، نرى 
اأهمية تهيئة البيئة املنا�شبة لن�شر 
ه���ذه ال��ث��ق��اف��ة وامل��ث��اب��رة واالإب�����داع، 
ال�شعوبات  جت����اوز  م��ن  ليتمكنوا 

والتحلي بالعزمية«. 
واأ������ش�����اد حم���م���د ال�������ش���ي���ع���ري من 
واأح����د  امل��ب��ت��دئ��ني،  االأع����م����ال  رواد 
بالدعم  امل�����ب�����ادرة،  يف  امل�������ش���ارك���ني 
موؤ�ش�شة  ق��دم��ت��ه  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري 
امل�شاريع  لتنمية  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ال�شغرية واملتو�شطة، وما �شتقدمه 
ل��ل��م��ت��درب��ني م����ن خ�����الل م���ب���ادرة 
حتفيزهم  يف  ودوره����������ا  )ظ���������ل(، 
على االإب����داع م��ن خ��الل اخلربات 
ال�شابقة وتقدمي االأفكار اجلديدة. 
وق���ال خ��ال��د ���ش��ال��ح، وه���و م�شارك 
اآخر: “خالل م�شاركتي يف املبادرة، 
اأتطلع اإىل اال�شتفادة من اخلربات 
وال����ت����ج����ارب، واخ���ت�������ش���ار ال���وق���ت، 

االأكادميية، لتعزيز جهودنا الهادفة 
االأع���م���ال،  ب���ري���ادة  ال��ن��ه��و���س  اإىل 
املمكنة  ال��ف��ر���س  اأف�����ش��ل  وت���وف���ري 
وم�شاعدتهم  ال��ط��م��وح،  ل�����ش��ب��اب��ن��ا 
ع��ل��ى ات��ب��اع اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات من 
الريادية  م�شاريعهم  اإط���الق  اأج��ل 
االقت�شاد  دف�����ع  يف  ت�����ش��ه��م  ال���ت���ي 
العالية  املحلي، ف�شاًل عن قيمتها 
االإجمايل  املحلي  الناجت  تعزيز  يف 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  لدولة 
وت��وف��ري امل��زي��د م��ن ف��ر���س العمل 
واالإ�شهام با�شرتاتيجية التوطني«.

االأع���م���ال، قال  ويف ح���وار م��ع رواد 
اإبراهيم �شاهني، رئي�س �شركة “اآي 
جي تي” لالإ�شتثمار: “كرائد عمل، 
حقها  املوؤ�ش�شة  ن��ويف  اأن  الميكننا 
وعرفاًنا  ال��ي��وم.  حتى  لنا  لدعمها 
جهودنا  ق�����ش��ارى  �شنبذل  ب��ذل��ك، 
لتوجيه الرواد اجلدد املقبلني على 
التجارة، مع توفري كافة خرباتنا، 
اخلطوات  ات��ب��اع  ع��ل��ى  مل�شاعدتهم 
اأي  يف  الوقوع  لتفادي  ال�شحيحة، 

اأخطاء قد تعيق تقدمهم«.
املدير  ال�����داع�����ور،  اأ����ش���ام���ة  وق������ال 
لتكنولوجيا  “بيتا  ل�شركة  ال��ع��ام 
“اإن منطقتنا العربية  املعلومات”: 
ينق�شنا  وال  االإب����داع،  اإىل  بحاجة 
ال�شحيح،  ال��ط��ري��ق  اإي���ج���اد  ���ش��وى 
الطاقات  ت���واف���ر  ظ���ل  يف  خ��ا���ش��ة 
الطموح.  وال�������ش���ب���اب  واالأف������ك������ار 
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املال والأعمال

رائد للتجارة واالأعمال.
رئي�شاً  حم�����رك�����اً  وب����اع����ت����ب����اره����ا 
اجلديدة،  وال��وظ��ائ��ف  لالقت�شاد 

تدرك موانئ دبي العاملية – اإقليم 
االإم������ارات االأث����ر االإي��ج��اب��ي لهذه 
بدعم  التزامها  توؤكد  التي  املبادرة 

من  اأك���رث  امل���ب���ادرة  م��ن  �شت�شتفيد 
7500 �شركة قائمة يف “جافزا” 
مئات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ف����وري،  ب�شكل 
جتتذبها  التي  اجلديدة  ال�شركات 
البنية التحتية املتطورة للمنطقة 
بجاهزيتها  تتميز  وال��ت��ي  احل���رة، 
التي  ال��رائ��دة  التجارية  واحل��ل��ول 
اإ�شافة  االأع��م��ال.  لقطاع  توفرها 
تتوافر حالياً جمموعة  ذل��ك،  اإىل 
االإلكرتونية  اخلدمات  من  وا�شعة 
التحول  لعملية  ن��ت��ي��ج��ة  جم���ان���اً، 
االإلكرتوين امل�شتمرة التي ت�شهدها 

جافزا.
وت��ع��ق��ي��ب��اً ع��ل��ى ذل����ك، ق���ال حممد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ومدير  امل���دي���ر  امل��ع��ل��م 
اإقليم   - العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  ع��ام 
التنفيذي  وامل�����دي�����ر  االإم������������ارات، 

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت موانئ دبي العاملية – اإقليم 
االإمارات، امل�شغل الرئي�س للخدمات 
يف  االأع���م���ال  وم��راك��ز  اللوج�شتية 
�شاملة  تخفي�شات  ع��ن  امل��ن��ط��ق��ة، 
والر�شوم  الرتاخي�س  تكاليف  يف 
االإداري��������ة ل��ل�����ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
املنطقة احلرة جلبل علي )جافزا( 

اإ�شافة اإىل امل�شتثمرين اجلدد.
النطاق  وا����ش���ع���ة  امل����ب����ادرة  ت���ه���دف 
التي اأطلقتها موانئ دبي – اإقليم 
اإىل دع��م ع��م��الء جافزا  االإم����ارات 
املتعلقة  التكاليف  تخفي�س  ع��رب 
والر�شوم  والرتخي�س  بالت�شجيل 
االإدارية ذات ال�شلة، بن�شبة ترتاوح 

بني 50 اإىل 70 باملئة.

مع  “ان�شجاماً  “جافزا”:  ل����� 
بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  توجيهات 
اآل م��ك��ت��وم، ويل  ب��ن را���ش��د  حممد 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
االأعمال  ممار�شة  تكلفة  بخف�س 
وتعزيز جتربة امل�شتثمرين يف دبي، 
والتي  املهمة،  املبادرة  هذه  اأطلقنا 
لتحفيز  املنا�شب  الوقت  يف  ج��اءت 
م��ت��ع��ام��ل��ي��ن��ا ل��ل�����ش��ع��ي ب��ث��ق��ة نحو 
حتقيق اأهدافهم وتو�شيع اأعمالهم 
واالرت���ق���اء ب��ه��ا ن��ح��و اآف����اق اأرح���ب، 
ح��ي��ث مت ت�����ش��م��ي��م ه����ذه امل���ب���ادرة 
وفر�شاً  م�����ش��اف��ة  ق��ي��م��ة  ل��ت��وف��ري 
من  متكينها  ع��رب  لل�شركات  اأك��رب 
اأن�شطتها  ل��دع��م  م��وارده��ا  توجيه 
ثقة  على  ون��ح��ن  م�����ش��ت��دام.  ب�شكل 
اأن هذه املبادرة الرائدة ذات الروؤية 

من  ال�شركات  �شتمكن  امل�شتقبلية، 
اأكرث  بطريقة  اأع��م��ال��ه��ا  مم��ار���ش��ة 
زي��ادة حجم  على  وت�شاعدها  ذك��اًء 
اأعمالها وتوفري وظائف جديدة«.

كانت  “لطاملا  امل���ع���ل���م:  واأ�����ش����اف 
للتنمية  رئ��ي�����ش��اً  ال��ت��ج��ارة حم��رك��اً 
االق��ت�����ش��ادي��ة يف دب����ي، وق���د لعبت 
يف  مهماً  دوراً  العاملية  دب��ي  موانئ 

دعم التجارة.
اأن�شطة ميناء جبل علي   وترتبط 
بال�شركات  وثيقاً  ارتباطاً  وجافزا 
من  ت�شتفيد  والتي  فيها،  العاملة 
عاملية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  م���راف���ق 
اال�شتثمارية  واحل��واف��ز  امل�شتوى 
الفر�س  ف�شاًل عن  تقدمها،  التي 
االأ�شواق  م���ع  ل��ل��ت��وا���ش��ل  ال��ك��ب��رية 
ال��ع��امل��ي��ة. وي��ع��د م��ي��ن��اء ج��ب��ل علي 

وجافزا من املحركات املهمة للنمو 
ومثالني  دب������ي،  يف  االق���ت�������ش���ادي 
العامل  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  رائ�����دي�����ن 
ومن�����وذج�����ني ت��ع��م��ل م����وان����ئ دبي 
مناطق  يف  تقدميها  على  العاملية 
املمتدة حول  �شبكتنا  اأخرى �شمن 
العامل، فاإ�شافًة اإىل اأنهما ي�شكالن 
ل��ل��دخ��ل، ف��ه��م��ا ميثالن  م�������ش���دراً 
اأ�شواًل مهمة للبنية التحتية تدعم 

ازدهار دولة االإمارات«.
ت�شهم موانئ دبي العاملية – اإقليم 
 33.4% م���ن  ب���اأك���رث  االإم��������ارات 
الإمارة  املحلي  الناجت  اإجمايل  من 
هذه  ت�شهم  اأن  املتوقع  وم��ن  دب��ي. 
املبادرة يف ت�شهيل ممار�شة االأعمال 
وموا�شلة  اأك��رب،  بدرجة  جافزا  يف 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة  دب���ي ك��م��رك��ز عاملي 

الوطني  االقت�شاد  على  االأع��م��ال، 
وال�شركات واملجتمع يف دبي ودولة 

االإمارات ب�شكل عام.

% مو�نئ دبي �لعاملية تعلن عن تخفي�س ر�صوم تاأ�صي�س �ل�صركات يف جافز� بن�صبة ت�صل �إىل 70 

»�إك�صبو �ل�صارقة« وجهة بارزة يف �صناعة �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت�أكادميية �أبوظبي �لبحرية تتو�صع يف بر�جمها �لتعليمية
•• اأبوظبي-وام:

وقعت اأكادميية اأبوظبي البحرية، 
مذكرة  اأب��وظ��ب��ي،  مل��وان��ئ  التابعة 
الوطنية  ال���ل���ج���ن���ة  م����ع  ت���ف���اه���م 
تطوير  بهدف  واالإم���داد  لل�شحن 
املتخ�ش�شة  التدريبية  ال��ربام��ج 
اللوج�شتية.  اخل��دم��ات  قطاع  يف 
وت���اأت���ي ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة يف اإط���ار 
االرتقاء  على  االأكادميية  حر�س 
املالحي  وال����ت����دري����ب  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 
ومنطقة  االإم������ارات  يف  ال��ب��ح��ري 
و�ش�����عيها  ال��ع��رب��������������ي،  اخل��ل��ي�����������ج 
����ش���راك���ات وطنية  ل��ب��ن��اء  ال���دائ���م 
التو�شع  املزيد من  بهدف حتقيق 
وتر�شيخ  ب��راجم��ه��ا  يف  وال���ت���ن���وع 
اإقليمي  مت��ي��ز  ك��م��رك��ز  م��ك��ان��ت��ه��ا 

وعاملي.
ال��ك��اب��نت مكتوم  وق���ع االت��ف��اق��ي��ة 
التنفيذي  امل����دي����ر  احل�����وق�����اين، 
البحرية  اأب���وظ���ب���ي  الأك���ادمي���ي���ة 

ورئي�س اإدارة الت�شريعات - موانئ 
العزيز،  ع��ب��د  ون���ادي���ة  اأب���وظ���ب���ي، 
لل�شحن  الوطنية  اللجنة  رئي�س 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع تنظيم  واالم�����داد 
للتعريف  ال������ن������دوات  م����ن  ع������دد 
اجلديدة  ال��درا���ش��ي��ة  ب���ال���ربام���ج 

عمل  ور������ش�����ة  اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
ال���ش��ت��ع��را���س اآخ����ر ال��ت��وج��ه��ات يف 
واخلدمات  الب�شائع  �شحن  �شوق 

اللوج�شتية.
وق�����ال ال���ك���اب���نت احل�����وق�����اين..اإن 
االت��ف��اق��ي��ة ت�����ش��ك��ل خ��ط��وة هامة 

املوؤثر  ال������دور  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ي��ل  يف 
اأبوظبي  اأك��ادمي��ي��ة  ب��ه  تقوم  التي 
قطاعي  مت���ك���ني  يف  ال���ب���ح���ري���ة 
ال�شرق  يف  وال����ت����ج����ارة  امل����الح����ة 

االأو�شط.
�شركائنا  م��ع  “ �شنعمل  واأ���ش��اف 
لل�شحن  ال���وط���ن���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  يف 
واالإم����������داد ع���ل���ى ت���وف���ري اأح�����دث 
االحرتافية  التدريبية  ال��ربام��ج 
ال�����ت�����ي جت����م����ع ب������ني خ����ربات����ه����م 
اخلدمات  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة 
واإمكانات  وال�شحن  اللوج�شتية 
االأكادميية املتطورة، ما يرفع من 
والتدريب  التعليم  وج��ودة  كفاءة 

املتخ�ش�س يف االإمارات«.
يتعاون  االتفاقية  هذه  ومبوجب 
باأهمية  ال��وع��ي  ل��رف��ع  اجل��ان��ب��ان 
والتدريب  املتخ�ش�س  ال��ت��ع��ل��ي��م 
متطلبات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  االح���������رتايف 
اخلدمات  جم��ال  يف  العمل  �شوق 

اللوج�شتية. 

تربيد ُتعلن عن تعيني مديرً� ماليًا تنفيذًيا جديًد� لل�صركة
•• اأبوظبي -الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ال�����ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ربي��د امل���رك���زي )�������س.م.ع.( 
التي  الرائدة  االإقليمية  املناطق  تربيد  �شركة  “تربيد”، 
عن  لها،  مقًرا  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  من  تتخذ 
تعيني ال�شيد. عادل الواحدي مديراً مالياً تنفيذًيا جديداً 

لل�شركة.
يحظى ال�شيد. عادل الواحدي بخربات عملية متتد الأكرث 
ودمج  واملحا�شبية  املالية  العمليات  اإدارة  يف  عاماً   22 من 
اخلطط  وو�شع  القانونية  واملحا�شبة  ال�شركات  وا�شتحواذ 
اال�شرتاتيجية.  ال���ق���رارات  وات��خ��اذ  وامل��ي��زان��ي��ة  والتكاليف 

تربيد االأمر الذي �شُيمكننا من اال�شتمرار يف حتقيق روؤيتنا 
وتقدمنا ب�شكل م�شتمر. ونحن على ثقة اأن اخلربات التي 
لل�شركة  قّيمة  اإ�شافًة  ُيعد  ال�شركة  اإىل  ال��واح��دي  يجلبها 
والتي �شيكون لها اأثرها الفعال يف امل�شي قدماً يف اأعمالنا. 
ياأتي تعيني عادل الواحدي مبثابة تعزيز وحتفيز خلربات 
ال�شاملة  املالية  ال�شرتاتيجيتنا  وحُم��ف��ز  االإداري  الهيكل 
وذلك تزامناً مع هذه الفرتة التي ت�شهد فيها ال�شركة نقلة 

نوعية يف معدالت النمو والتو�شع ».
هذا وقد ت�شلم ال�شيد. عادل الواحدي مهام عمله اجلديد 

يف املقر الرئي�شي لل�شركة.
ُيذكر اأن تربيد هي ال�شريك املف�شل للموؤ�ش�شات وال�شركات 

ح���ول ال��ع��امل الأك���رث م��ن 22 ع��اًم��ا مل��ا ت��ق��دم��ه م��ن حلول 
ا�شتهالك  العالية من حيث  بالكفاءة  تربيد مبتكرة متتاز 
الطاقة وتقليل ال�شرر على البيئة، االأمر الذي يدعم جهود 
�شركة  وتوفر  واال�شتدامة.  والتنمية  الطاقة  ا�شرتاتيجية 
تربيد حالًيا من خالل 80 حمطة يف خمتلف اأنحاء العامل 
امل�شاريع  اأب��رز  1.18 طن تربيد ي�شل لعدد من  ما يفوق 
الكبرية مثل جامع ال�شيخ زايد الكبري، ومرتو دبي، ودبي 
ب��ارك�����س اأن���د ري��زورت�����س، وج��م��ي��ع امل�����ش��اري��ع ال��ت��ط��وي��ري��ة يف 
اأب��وظ��ب��ي، وج��زي��رة ي��ا���س، باالإ�شافة اإىل  ج��زي��رة امل��اري��ة يف 
العربية  اململكة  املكرمة يف  م�شروع جبل عمر مبدينة مّكة 

ال�شعودية ومرفاأ البحرين املايل.

ال��ع��دي��د من  ال���واح���دي ب�شجل ق��ي��ادي ح��اف��ل يف  وي��ت��م��ت��ع 
املوؤ�ش�شات وال�شركات احلكومية واخلا�شة يف املنطقة، وذلك 
قبل ان�شمامه اإىل �شركة تربيد، حيث �شغل من�شب املدير 
الكربى  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  م��ن  لعدد  التنفيذي  امل��ايل 
للموانئ  اأبوظبي  �شركة  املتحدة مثل  العربية  االإم��ارات  يف 
و���ش��رك��ة ب��رتوف��اك االإم������ارات، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ���َش��غ��ِل��ه عدة 
منا�شب قيادية يف �شركة ات�شاالت االإمارات. وتتنوع خربته 
عاٍل  تقني  ذات طابع  �شركات  لدى  العمل  لت�شمل  الوا�شعة 

يف جوهرها.
وبهذا ال�شدد، قال بدر اللمكي، الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
“ي�شرنا ان�شمام عادل الواحدي اإيل فريق عمل  “تربيد”: 

•• ال�صارقة-الفجر:

و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ا�شتقبلت 
�شركة  وف��دا من  م��وؤخ��را  ال�شارقة 
تعزيز  بهدف  للقطارات،  االحت��اد 
���ش��ب��ل ال��ت��ع��اون وت��ع��ري��ف جمتمع 
مب�شروع  ب���ال�������ش���ارق���ة  االأع�����م�����ال 
اال�شرتاتيجي  االحتاد”  “قطار 
ودوره يف دعم االقت�شادي الوطني، 
وبحث مدى اإمكانية تنظيم ندوة 
اخلا�س  القطاع  ملمثلي  تعريفية 
ال�شارقة  يف  احلكومية  واجل��ه��ات 
واأهميته  ب���امل�������ش���روع  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
ال�شلة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  وحت��ف��ي��ز 
التنفيذية  امل��راح��ل  يف  بامل�شاركة 

ح�شب اخلطة املو�شوعة.
اإبراهيم  الوفد،  ا�شتقبال  يف  وكان 
اإدارة  م����دي����ر  اجل����������روان  را������ش�����د 
والت�شويق  االقت�شادية  العالقات 
يف غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة، 
وجمال �شعيد بوزجنال مدير اإدارة 
مدير  املطرو�شي  و�شيف  االإع���الم 
اإدارة خدمات االأع�شاء يف الغرفة، 
و�����ش����م ال�����وف�����د ك�����ل م�����ن حممد 
عالقات  اإدارة  م���دي���ر  امل����رزوق����ي 
ال�شحي  في�شل  وخ��ال��د  ال�����ش��رك��اء 

بينها  فيما  والتن�شيق  للقطارات 
وب������ني ال���������ش����رك����ات وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
االإمارة،  يف  والتجارية  ال�شناعية 
واال�شتعداد لتنظيم ندوة لتعريف 
امل�شروع  باأهداف  االأعمال  جمتمع 
يف  للم�شاركة  امل��ت��وف��رة  وال��ف��ر���س 

مراحل تنفيذه.
ا����ش���ت���ع���ر����س حممد  م����ن ج���ان���ب���ه 
امل������رزوق������ي، م����ب����ادئ امل���������ش����روع يف 
ال�شالمة واالأمان والربط الفعال 
وال��ن��م��و االق���ت�������ش���ادي م���ن خالل 
وال�شناعية  ال�شكانية  املراكز  ربط 
الدولة  يف  الرئي�شية  وال��ت��ج��اري��ة 
لت�شهم بذلك يف دفع عجلة النمو 
امل�شتدام،  وال��ت��ط��ور  االق��ت�����ش��ادي 
توفر  بحيث  ال��ك��ف��اءة  ج��ان��ب  اإىل 
االحتاد للقطارات فر�س منو غري 
حم���دودة م��ن خ��الل خ��دم��ات نقل 

اآمنة ومبتكرة.
اأهمية  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع��ون  واأك������د   
امل���������ش����روع  ت���ن���ف���ي���ذ  ال����ت����ك����ات����ف يف 
خمتلف  م��ع  والتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة االحت����ادي����ة 
واملحلية ل�شمان حتقيق اال�شتفادة 
ال����ق���������ش����وى م�����ن ه�������ذا امل���������ش����روع 

الوطني.

�رتفاع قيمة �ل�صيكات �ملتد�ولة �إىل 
204.86 مليار درهم خالل �صهرين

•• اأبوظبي -وام:

اأعلن م�شرف االإم��ارات املركزي ارتفاع عدد ال�شيكات التي جرى التعامل 
معها عرب نظام االإمارات ملقا�شة ال�شيكات اإىل 4.232 مليون �شيك خالل 

اأول �شهرين من العام 2020 بقيمة قدرها 204.86 مليار درهم.
ال�شيكات  ام�س- منو قيمة  امل�شرف  اأ�شدرها  التي   - البيانات  ويت�شح من 
التي جرى تداولها خالل �شهري يناير وفرباير من العام اجلاري بن�شبة 
العام  م��ن  نف�شها  ال��ف��رتة  يف  دره���م  مليار   201.4 م��ع  م��ق��ارن��ة   1.7%
يف  االقت�شادية  القطاعات  ت�شهده  ال��ذي  الن�شاط  على  موؤ�شر  يف   ،2019
الدولة. وعلى امل�شتوى ال�شهري تظهر بيانات املركزي ارتفاع عدد ال�شيكات 
املتداولة اإىل 2.165 مليون �شيك بقيمة قدرها 103.509 مليار درهم 
 96.031 مع  مقارنة   7.8% نحو  ن�شبتها  ب��زي��ادة  فرباير  �شهر  خ��الل 

مليار درهم يف ال�شهر ذاته من العام 2019.
وبلغت ن�شبة الزيادة يف ال�شيكات املتداولة %2.1 يف حال مقارنة فرباير 
 101.35 ال�شيكات  قيمة  فيه  بلغت  ال��ذي  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  يناير  م��ع 
بح�شب اح�شائيات املركزي وت�شكل قيمة التداوالت املتداولة يف اأول �شهرين 
من العام اجلاري %16.6 من اإجمايل قيمة ال�شيكات التي جرى تداولها 
1.22 تريليون درهم  2019 والتي و�شلت قيمتها اإىل نحو  طيلة العام 

بح�شب االأرقام التي وثقها امل�شرف املركزي.
من جانب اآخر و�شلت قيمة ال�شحوبات النقدية من امل�شرف املركزي خالل 
�شهري يناير وفرباير من العام 2020 نحو 35.18 مليار درهم تقريبا 
32.95 مليار  ذات��ه��ا نحو  ال��ف��رتة  االإي��داع��ات خ��الل  بلغت قيمة  .. فيما 

درهم.
وطبقا الإح�شائيات امل�شرف املركزي فقد بلغت قيمة االإيداعات نحو 16.4 
مليار درهم خالل �شهر فرباير من العام اجلاري يف حني و�شلت قيمتها يف 

�شهر يناير من العام ذاته 16.55 مليار درهم.
اأما على م�شتوى ال�شحوبات فقد بلغت قيمتها خالل �شهر فرباير من العام 
يناير  �شهر  قيمتها يف  و�شلت  فيما  تقريبا  دره��م  مليار   17.24 اجل��اري 

الذي �شبق اإىل 17.94 مليار درهم

النقل ودوره يف دعم  اأهمية قطاع 
االقت�شادي الوطني وربط املناطق 
باملوانئ  واحل���ي���وي���ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 

واملناطق ال�شناعية..
 م�����ش��ي��دا ب��ج��ه��ود ���ش��رك��ة االحت���اد 
لتعزيز  ال����ه����ادف����ة  ل����ل����ق����ط����ارات 
الدولة مبعايري  النقل يف  خيارات 
وم�����وا������ش�����ف�����ات ع����امل����ي����ة ت����واك����ب 
التطورات والتنمية التي ت�شهدها 

يف  ال�شركاء  ع��الق��ات  ق�شم  رئي�س 
بداية  ويف  ل���ل���ق���ط���ارات.  االحت������اد 
اللقاء قدم الوفد الزائر نبذة عن 
وروؤيتها  للقطارات  االحتاد  �شركة 
اآمنة  ق�����ط�����ارات  ���ش��ب��ك��ة  ب���ت���وف���ري 
وم�شتدامة وتقدمي خدمات النقل 
والب�شائع  ل��ل��رك��اب  ب��ال��ق��ط��ارات 
اأعلى  وف����ق  االإم����������ارات،  دول�����ة  يف 
معايري ال�شالمة واال�شتدامة من 

امل�شتمر  والتطوير  االبتكار  خالل 
كما  وا�شتخداماتها،  للتكنولوجيا 
م�شروع  م���راح���ل  ا���ش��ت��ع��را���س  مت 
ق��ط��ار االحت����اد، ال���ذي ي��ه��دف اإىل 
الدولة  اإم�����ارات  ل��ك��اف��ة  ال��و���ش��ول 

واملناطق احليوية وال�شناعية.

دعم االقت�ساد ال�طني
واأكد اإبراهيم را�شد اجلروان، على 

م�شروع  باأهمية  منوها  االإم���ارات، 
يعد  ال������ذي  االحتاد”  ق���ط���ار   “
االقت�شادية  امل�����ش��اري��ع  اأه����م  اأح����د 
وال���ت���ن���م���وي���ة ال���ت���ي ����ش���رتف���ع من 
والنقل  امل���وا����ش���الت  ق���ط���اع  اأداء 
اأنحاء دولة  للركاب والب�شائع، يف 
االإمارات العربية املتحدة واخلليج 
العربي، معربا عن ترحيب غرفة 
ال�����ش��ارق��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع االحت���اد 

خالل ا�ستقبال وفد من االحتاد للقطارات

غرفة �ل�صارقة تدعو جمتمع �الأعمال للم�صاركة يف مر�حل تنفيذ م�صروع قطار �الحتاد �ال�صرت�تيجي

واخل��رباء من خمتلف  وامل�شتثمرين 
العامل  اأن��ح��اء  �شتى  وم��ن  القطاعات 
بالفعاليات  تب�شر مبو�شم حافل  كما 
يوؤكد مكانة اإمارة ال�شارقة وموقعها 
ع���ل���ى خ�����ارط�����ة ����ش���ن���اع���ة امل���ع���ار����س 

العاملية.
ال�شارقة  غرفة  ال��ت��زام  العوي�س  اك��د 
اإمارة  تتبناه  ال���ذي  النهج  برتجمة 
مبتابعة  حت���ظ���ى  ال����ت����ي  ال�������ش���ارق���ة 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  من  حثيثة 
حم��م��د ب���ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي وىل 
ع��ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة بدعم 
تنويع االقت�شاد عرب تطوير �شناعة 
لتحافظ  بها  امل�شتمر  والنهو�س  تناف�شيتها  وتعزيز  االإم���ارة  يف  املعار�س 
على مكانتها كواحدة من اأهم املدن التي تقود هذه ال�شناعة يف املنطقة .. 
منوهاً باأهمية �شناعة املعار�س ودورها يف تنمية االقت�شاد ب�شكل عام ودعم 

قطاعات ال�شناعة والتجارة وال�شياحة ب�شكل خا�س.
من جانبه قال �شعادة �شيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�شبو 
ال�شارقة ل� / وام / اإن هذا التنوع والزخم يف ا�شت�شافة وتنظيم عدد كبري 
من املعار�س والفعاليات خالل الربع االأول من العام اجلاري يعد موؤ�شرا 
اإيجابيا على جناح اال�شرتاتيجية التي يعتمدها املركز بتنظيم وا�شت�شافة 
توجهات  مع  وتتالءم  االأعمال  وجمتمع  ال�شوق  احتياجات  تلبي  معار�س 
على  والثقايف  واالجتماعي  االقت�شادي  ب���االأداء  االرت��ق��اء  وا�شرتاتيجيات 

خمتلف امل�شتويات .. 
باالعتبار  تاأخذ  واملعار�س  للفعاليات  ال�شنوية  املركز  اأجندة  اأن  اإىل  الفتا 
هذه  م�شاهمة  تفعيل  على  وتركز  ال�شارقة  يف  املهمة  واملجاالت  القطاعات 
القطاعات يف الناجت االإجمايل املحلي 
املركز معار�س  لالإمارة حيث يختار 
ق��ي��م��ة م�شافة  ق�����ادرة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 
القت�شاد االإمارة .. �شافة اإىل اعتماد 
يف  ت�شتثمر  مبتكرة  ا�شرتاتيجيات 
املعار�س  انتقاء  النوعية واجل��ودة يف 
التي ينظمها وي�شت�شيفها اإىل جانب 
العاملني  م��ه��ارات  وت��دري��ب  تطوير 
بالقطاع لتوفري جتربة ثرية جلميع 
اأن  ال��ع��ار���ش��ني وال�����زوار...م�����وؤك�����دا 
جتيدها  ثقافة  هي  املعار�س  �شناعة 
على  فيها  وت�شتثمر  ال�شارقة  اإم���ارة 

الدوام من اأجل م�شتقبلها ورقيها.

•• ال�صارقة-وام:

ال�شارقة  اإك�شبو  مركز  اأجندة  حفلت 
�شهر  م����ن  االأول  االأ�����ش����ب����وع  خ�����الل 
وا�شت�شافة  بتنظيم  اجل���اري  م��ار���س 
ودول��ي��ة كربى  فعاليات حملية  اأرب��ع 
مب�شاركة  وح��ظ��ي��ت  ب��ال��ن��ج��اح  تكللت 
حملية واإقليمية وعاملية اإ�شافة غلى 
داخل  م��ن  ال���زوار  الآالف  ا�شتقطابها 
ال�شمعة  الدولة و اخل��ارج مبا يعك�س 
العاملية التي يتمتع بها املركز كوجهة 
واملوؤمترات  املعار�س  بارزة يف �شناعة 
وي��وؤك��د جن��اح ج��ه��وده لالرتقاء بهذه 

ال�شناعة وتن�شيط ال�شياحة يف دولة االإمارات عامة وال�شارقة خا�شة.
“اإك�شبو  معر�س  م��ن  الثانية  الن�شخة  با�شت�شافة  الفعاليات  ا�شتهلت  و 
كولينري” املتخ�ش�س بالطهي واملاأكوالت و�شناعة ال�شيافة رافقه اإطالق 
“�شالون  عامليا  االأك��رب  الطهي  م�شابقة  من  والع�شرين  الثالثة  الن�شخة 
كما �شهد املركز ا�شت�شافة اأعمال الدورة التا�شعة من  كولينري االإمارات” 
املنتدى الدويل لالت�شال احلكومي و معر�س الت�شوق الكبري باالإ�شافة اإىل 
ا�شت�شافة معر�س االإ�شتثمار العقاري “اإيكر�س 2020” بدورته ال�شابعة 

والذي �شهد اآالف الزوار وم�شاركة دولية وحملية وا�شعة.
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س  �شلطان  اهلل  عبد  �شعادة  واأك��د 
ت�شريح  يف  ال�شارقة  اإك�شبو  مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شارقة  و�شناعة 
اأهمية ال��دور ال��ذي يلعبه املركز يف حتقيق  اأنباء االإم��ارات / وام /  لوكالة 
املعار�س  �شناعة  دع��م  اأن  معتربا  ال�شارقة  الإم��ارة  اال�شرتاتيجية  ال��روؤي��ة 
ال�شمو  ال�شارقة وتوجيهات �شاحب  اإم��ارة  روؤي��ة  وامل��وؤمت��رات هو ج��زء من 

ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
للم�شرية  دع��م��ا  بتطبيقها  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شارقة  يف  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
اإىل  وتعزيز النمو امل�شتدام .. م�شريا 
الفعاليات  لهذه  املركز  ا�شت�شافة  اأن 
امل�شاركني  ���ش��واء م��ن ح��ي��ث  ال��ك��ب��رية 
داخل  من  ال���زوار  اآالف  ا�شتقطاب  اأو 
ا�شبوع  ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا على م���دار 
ال�شمعة  ي��ع��ك�����س  اإمن�����ا  ف��ق��ط  واح�����د 
ال�شارقة  اإك�������ش���ب���و  مل���رك���ز  ال�����رائ�����دة 
االأعمال  وت��اأ���ش��ي�����س  مل��م��ار���ش��ة  ك��م��رك��ز 
ال�شركات  ل��ت��الق��ي  م��ث��ال��ي��ة  وم��ن�����ش��ة 

ال��ب�����ش��ري��ة وال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة مب���ا ي�����ش��اه��م يف 
الريادة يف خمتلف  الدولة وحتقيق  تعزيز مكانة 
لتنظيم  العامة  الهيئة  حر�س  م��وؤك��دا  امل��ج��االت، 
يف  املمار�شات  اأف�شل  تبني  على  االت�شاالت  قطاع 
اإدارة املوارد الب�شرية، مبا ي�شمن توفر راأ�س مال 
والتاأهيل  ال��ك��ف��اءة  م��ن  عالية  درج��ة  على  ب�شري 
العامل  املت�شارعة يف  املتغريات  ا�شتيعاب  قادر على 
حالياً، وحتقيق روؤية الهيئة باأن تكون هيئة رائدة 
يف  املعلومات  وتقنية  االت�شاالت  قطاع  رعاية  يف 

دولة االإمارات.
القرارات  ات��خ��اذ  يف  املوظفني  متكني  اأن  واأ���ش��اف 
عمل  بيئة  �شمن  االأه���داف  حتقيق  يف  وامل�شاركة 
تتبناها  ال��ت��ي  املوؤ�ش�شية  القيم  اأح���د  ه��و  حم��ف��زة 

الهيئة.

•• دبي-وام:

العامة  الهيئة  يف  الب�شرية  امل���وارد  اإدارة  ح�شلت 
�شهادات  ث���الث  ع��ل��ى  االت�����ش��االت  ق��ط��اع  لتنظيم 
 ISO« ل��ل��م��وا���ش��ف��ات ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة، وه����ي ����ش���ه���ادة
و�شهادة  للتدريب  التوجيهية  املبادئ  10015« يف 
الب�شرية  امل������وارد  ح��وك��م��ة  يف   »ISO 30408«
و�شهادة »ISO 30405« يف نظام اإدارة التوظيف.

ت��ت��وي��ج��ا خل��ط��ط الهيئة  وي����اأت����ي ه����ذا االإجن�������از 
وتطبيقها  الب�شرية  امل��وارد  جم��ال  يف  ومبادراتها 

لعملية تدقيق داخلية ومراجعة اإدارية �شاملة.
وقال �شعادة �شعيد �شلطان ال�شويدي نائب املدير 
العامة  بالهيئة  امل�شاندة  اخل��دم��ات  لقطاع  العام 
امل���وارد  ت��ط��وي��ر  ان  االت�������ش���االت..  ق��ط��اع  لتنظيم 

بنك �مل�صرق: توزيع 710 ماليني »هيئة تنظيم �الت�صاالت« حت�صل على ثالث �صهاد�ت للمو��صفات �لقيا�صية
درهم نقد� على �مل�صاهمني

•• دبي -وام:

امل�شرق  لبنك  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ���ش��ادق��ت 
ال��ت��ي ع��ق��دت اأم�����س ع��ل��ى ت��وزي��ع اأرب����اح نقدية 
درهم  ماليني   710 بقيمة  امل�شاهمني  على 

. “%40 من راأ�س املال” عن العام 2019 
جتديد  على  ب��االإج��م��اع  اجلمعية  واف��ق��ت  كما 
�شالحياته  ب�����ش��اأن  االإدارة  جمل�س  ت��ف��وي�����س 
وبحد  للتحويل  قابلة  غ��ري  �شندات  الإ���ش��دار 

اأق�شى 5 مليارات دوالر اأمريكي .
يوم  اآخ��ر  اجل��اري  مار�س   17 تاريخ  و�شيكون 
اأجل  البنك من  اأ�شهم  امل�شتثمرين يف  مل�شاركة 

احل�شول على االأرباح .
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•• اأبوظبي-وام:

حقبة  االإماراتية  القدم  كرة  تدخل 
ج��دي��دة اع��ت��ب��ارا م��ن ي��وم غ��ٍد حتت 
رئ���ا����ش���ة ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن حميد 
النعيمي ليكون الرئي�س رقم 11 يف 
م�شرية احتاد االإم��ارات لكرة القدم 
منذ تاأ�شي�شه يف عام 1971 والذي 
دولة  تاأ�شي�س  عن  االإع��الن  �شاحب 

االحتاد.
اإدارة احتاد  وتت�شدر مائدة جمل�س 
االمارات لكرة القدم الذي �شيكتمل 
املقبل  اخلمي�س  بانتخابات  ع��ق��ده 
الكثري من االأولويات والتحديات يف 
املرحلة املقبلة، اأهمها توفري اأف�شل 
خلو�س  الوطنية  للمنتخبات  بيئة 
التحديات املهمة يف املرحلة املقبلة، 
وذلك من خالل و�شع املنتخب االأول 
ال�شتعادة  ال�شحيح  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى 
زمام املبادرة يف الت�شفيات االآ�شيوية 
كاأ�س  لنهائيات  امل��وؤه��ل��ة  امل�����ش��رتك��ة 
العامل 2022، واأمم اآ�شيا 2023، 
وحتقيق اال�شتقرار الفني واالإداري 
ال�شنية  املراحل  املنتخبات يف  لباقي 
املنا�شبة  االآليات  واعتماد  املختلفة، 
لدعم م�شرية االأندية يف م�شاركاتها 
االإقليمية  ك��ان��ت  ���ش��واء  اخل��ارج��ي��ة 
اأو ال��ق��اري��ة، وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات مع 
الدولية  وامل���ن���ظ���م���ات  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
كفاءة  ورف��ع  واالإقليمية،  والقارية 
مبا  والفنية  االإداري�����ة  املنظومتني 
فيها احلكام واالإداري��ون واملدربون، 
وت�����ش��ج��ي��ع االأن���دي���ة ع��ل��ى ف��ت��ح باب 
لالعبيها  اخل����ارج����ي  االح��������رتاف 
ال����ب����ارزي����ن اع���ت���ب���ارا م����ن امل���راح���ل 
املنتخبات،  خلدمة  املبكرة  ال�شنية 
ال�شاطئية  ال����ك����رة  ب����رام����ج  ودع������م 
من  املزيد  لتحقيق  ال�شاالت  وك��رة 
امل��ك��ت�����ش��ب��ات، وت��ب��ن��ي ك���ل امل����ب����ادرات 
الن�شائية،  الكرة  لتطوير  ال��الزم��ة 
ف�شال ع��ن فتح ح��وار دائ��م م��ع كل 
من يهمه االأمر يف ال�شارع الريا�شي 
واملبادرات  ال��ب��ن��اءة  االأف���ك���ار  وت��ب��ن��ي 

امللهمة.
ال�شيخ را�شد  ال�شياق يوؤكد  ويف هذا 
اللجنة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن 
االنتقالية والفائز بالتزكية برئا�شة 
اأن  ال���ق���ادم  االحت�����اد  اإدارة  جم��ل�����س 
ت���ط���وي���ر ك�����رة ال����ق����دم االإم����ارات����ي����ة 
م�شوؤولية اجلميع، واأنه لن تتحقق 
كافة  بت�شافر  اإال  املاأمولة  النه�شة 
اجل���ه���ود ل��ك��ل ع��ن��ا���ش��ر ال��ل��ع��ب��ة مبا 
فيها اجلمهور واالعالم، م�شريا اإىل 
اأن املرحلة املقبلة وبرغم حتدياتها 
تنطوي  ف��اإن��ه��ا  للجميع  امل��ع��روف��ة 
النجاح،  ف��ر���س  م���ن  ال��ك��ث��ري  ع��ل��ى 
تلقاه  ال���ذي  الكبري  ال��دع��م  يف ظ��ل 
الر�شيدة،  ال��ق��ي��ادة  م���ن  ال��ري��ا���ش��ة 
واالإ������ش�����رار ع��ل��ى ال���ن���ج���اح م���ن كل 
باإرادة  والتم�شك  املنظومة،  عنا�شر 
التميز والنجاح من منطلق اأن كرة 
اأف�����ش��ل مم��ا هي  االإم�����ارات ت�شتحق 

عليه االآن.
ب����ن حميد  را�����ش����د  ال�������ش���ي���خ  وق�������ال 
“نحن حم��ظ��وظ��ون يف  ال��ن��ع��ي��م��ي: 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب���دع���م  االإم��������ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
اهلل”،  “حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
ال�شيوخ  ال�شمو  واأ�شحاب   ، امل�شلحة 
االأع�����ل�����ى حكام  امل���ج���ل�������س  اأع���������ش����اء 
االإم��ارات للريا�شة ب�شكل عام وكرة 
القدم على وجه اخل�شو�س، وثقتنا 
وك��ل عنا�شر  ح��دود يف العبينا  بال 
لت�شافر  ب��ال��دول��ة  ال��ك��رة  منظومة 
اجلهود وحتقيق نقلة نوعية كبرية، 
وحتقيق املزيد من االإجن��ازات التي 
ال��دول��ة خفاقا  ع��ل��م  رف���ع  ت�شهم يف 
نتقدم  املقام  ه��ذا  ويف  املحافل،  بكل 
اإىل  وال��ع��رف��ان  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر 
�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
الفخري  الرئي�س  اأبوظبي  الإم���ارة 
الحت���اد االإم����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم على 
وتوجيهاته  احل���ث���ي���ث���ة  م��ت��اب��ع��ت��ه 
اآفاق  منها  ن�شتلهم  التي  ال�شديدة 

التميز والنجاح«.
نقطة  م���ن  ن���ب���داأ  “لن  واأ������ش�����اف: 
االإماراتية  ال��ق��دم  ك��رة  الأن  ال�شفر 
ح��ق��ق��ت جن���اح���ات ك��ث��رية مي��ك��ن اأن 
ن��ق��ف عليها  ق���وي���ة  ق���اع���دة  ت�����ش��ك��ل 
و�شوف  االأف�شل  اإىل  منها  وننطلق 
عدد  اط��الق  املقبلة  املرحلة  ت�شهد 
امل���درو����ش���ة، ونرحب  امل����ب����ادرات  م���ن 
ر�شم  يف  اجل���م���ي���ع  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ونبارك  امل��اأم��ول،  امل�شتقبل  مالمح 
لرابطة املحرتفني االإماراتية جناح 
برئا�شة  اإدارت��ه��ا  جمل�س  انتخابات 
ن��ا���ش��ر اجل��ن��ي��ب��ي، ونعترب  ع��ب��داهلل 
دائما  واح������د  م���رك���ب  يف  اأن���ف�������ش���ن���ا 
املن�شودة، ون�شكر  االأه��داف  لتحقيق 
ال��دول��ة على  اأن��دي��ة  ونثمن دور ك��ل 
ونرحب  اللعبة  تطوير  يف  جهودها 
بالتوا�شل الدائم معها الأن االأندية 
ه���ي اأج��ن��ح��ة االحت�����اد ال���ت���ي يحلق 

بها«.
وب���������داأت ك�����رة ال����ق����دم االإم����ارات����ي����ة 
 1971 ع���ام  يف  ر���ش��م��ي��ا  م�شريتها 

للعبة  احت�����اد  اأول  ت����راأ�����س  ح��ي��ن��م��ا 
املغفور له ال�شيخ مبارك بن حممد 
اآل نهيان خالل الفرتة من 1971 
احلقبة  تلك  و�شهدت   ،1973 اإىل 
لكرة  وط��ن��ي  منتخب  اأول  ت�شكيل 
كاأ�س  دورة  يف  وامل�������ش���ارك���ة  ال���ق���دم 
العربية  اململكة  يف  الثانية  اخلليج 
باالإ�شافة   ،1972 ع��ام  ال�شعودية 
ل��ع�����ش��وي��ة االحت���اد  اإىل االن�����ش��م��ام 
يف  “الفيفا”  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���دويل 

نف�س العام.
ث��م ت���وىل امل�����ش��وؤول��ي��ة ���ش��ع��ادة غامن 
رئ��ا���ش��ة االحتاد  غ��ب��ا���س رح��م��ه اهلل 
اإىل   1973 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل 
اأب���رز اإجن����ازات تلك  وم��ن   ،1974
االحتاد  ان�شمام  الق�شرية  املرحلة 
القدم اىل ع�شوية  االإم��ارات��ي لكرة 

االحتادين العربي واالآ�شيوي.
اآل  ب��ن خليفة  م��ان��ع  ال�����ش��ي��خ  وك����ان 
الحتاد  الثالث  الرئي�س  ه��و  مكتوم 
امل�شوؤولية  ت��وىل  ال���ذي  ال��ق��دم  ك��رة 
اإىل   1974 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل 
املرحلة  تلك  �شهدت  وقد   ،1976
ا�شتحداث اغلى البطوالت الكروية 
�شاحب  ك��اأ���س  بطولة  وه��ي  املحلية 
وتنظيمها  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
مكانتها  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ش��ه��م  ب�����ش��ك��ل 
ويدعم حوافز االأندية على تطوير 
نف�شها من اأجل املناف�شة على لقبها 

الغايل.
بن  �شلطان  ال�شيخ  له  املغفور  وك��ان 
الرابع  الرئي�س  هو  نهيان  اآل  زاي��د 
امل�شوؤولية  الكرة حيث توىل  الحتاد 
اإىل   1976 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل 
الفرتة  تلك  �شهدت  وقد   ،1981
ت����ط����ورا يف االأف�����ك�����ار وات�������ش���اع���ا يف 
البنية التحتية  الروؤى فيما يخ�س 
وا����ش���ت�������ش���اف���ة امل���ح���اف���ل ال���ك���روي���ة، 
زايد  �شتاد مدينة  تاأ�شي�س  حيث مت 
له  املغفور  لروؤية  تلبية  الريا�شية، 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 

التي طرحها يف عام 1980.
 1984 ع����ام  اإىل  ال���و����ش���ول  وم����ع 
دخ��ل��ت ك����رة ال���ق���دم االإم���ارات���ي���ة يف 
ال��ت��ط��ور عندما  حقبة ج��دي��دة م��ن 
ال�شيخ  �شمو  االحت���اد  رئ��ا���ش��ة  ت��وىل 

اآل ن��ه��ي��ان ممثل  ح��م��دان ب��ن زاي���د 
ال��ظ��ف��رة خالل  احل��اك��م يف منطقة 
 ،1993 حتى   1984 من  الفرتة 
وم���ن اأب����رز اإجن������ازات ت��ل��ك احلقبة 
ال��ت��اأه��ل ال��ت��اري��خ��ي مل��ون��دي��ال كاأ�س 
العامل يف اإيطاليا عام 1990 حيث 
اأ�شرف �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
الحتاد  اخلام�س  الرئي�س  نهيان  اآل 
املنتخب  اإع�������داد  ع��ل��ى  ال���ق���دم  ك����رة 
الربازيلي  امل������درب  م���ع  وال��ت��ع��اق��د 
ماريو  ومواطنه  األبريتو،  كارلو�س 
اإىل  باملنتخب  �شعد  ال���ذي  زاج��ال��و 
امل���ون���دي���ال، ف�����ش��ط��ر جن����وم اجليل 
ا�شماءهم  االماراتية  للكرة  الذهبي 
ب��اأح��رف م��ن ذه���ب يف ���ش��م��اء الكرة 

االإماراتية.
ال�شيخ عبداهلل بن زايد  وك��ان �شمو 
والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان  اآل 
الدويل هو الرئي�س ال�شاد�س الحتاد 
امل�شوؤولية  ت���وىل  ح��ي��ث  ال��ق��دم  ك���رة 
حتى   1993 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 
الفرتة  ت��ل��ك  و����ش���ه���دت   ،2001
تنظيم نهائيات كاأ�س اآ�شيا 1996، 
الوطني  املنتخب  بها  اح��ت��ل  وال��ت��ي 
العام  يف  و�����ش����ارك  ال����ث����اين  امل����رك����ز 
القارات  ك��اأ���س  بطولة  يف   1997
كما  ال�����ش��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة 
ا���ش��در ���ش��م��وه ق�����راراً ت��اري��خ��ي��اً عام 
االأجانب  الالعبني  بعودة   1998

اإىل الدوري االإماراتي.
امل�شوؤولية  ت���وىل   2001 ع���ام  ويف 
ال�شيخ  �شمو  الكرة  احت��اد  رئا�شة  يف 
�شعيد بن زايد اآل نهيان ممثل حاكم 
توا�شل  احلقبة  تلك  ويف  اأبوظبي، 
وا�شت�شافت  وال���ت���م���ي���ز،  ال���ع���ط���اء 
العامل  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات  االإم��������ارات 
منتخبنا  فيها  تاأهل  والتي  لل�شباب 
النهائي يف  رب��ع  ال��دور  اإىل  الوطني 

عام 2003.
بعد ذلك  رئا�شة االحت���اد  ت��وىل  ث��م 
ال�شركال  ي��ع��ق��وب  ي��و���ش��ف  ���ش��ع��ادة 
2004 اإىل  فرتته االأوىل من عام 
تطوير  �شهدت  والتي   ،2008 عام 
امل�����ش��اب��ق��ات امل��ح��ل��ي��ة واالجت������اه اإىل 
ال��ه��واي��ة لالحرتاف،  ال��ت��ح��ول م��ن 
والفوز  امل��ح��رتف��ني  دوري  وتنظيم 

الأول   2007 ع���ام  اخل��ل��ي��ج  ب��ك��اأ���س 
مرة.

الكرة  التا�شع الحتاد  الرئي�س  وكان 
الرميثي  خ���ل���ف���ان  حم���م���د  م���ع���ايل 
الذي توىل امل�شوؤولية خالل الفرتة 
وكانت   ،2011 اإىل   2008 م��ن 
مرحلة حافلة باالإجنازات اخلليجية 
م�����ش��ت��وى منتخبي  ع��ل��ى  وال���ق���اري���ة 
كاأ�س  وا�شت�شافة  واالأوملبي  ال�شباب 
العامل لالأندية يف ن�شختي 2009 
منطقة  يف  م����رة  الأول   2010 و 

ال�شرق االأو�شط.
ويف عام 2012 يعود �شعادة يو�شف 
الكرة  ال�شركال لتويل رئا�شة احتاد 
حتى عام 2016 وتتوا�شل م�شرية 
والقارية  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  االإجن���������ازات 
الفوز  االإجن�����������ازات  اأب��������رز  ف���ك���ان���ت 
وحتقيق  بالبحرين   21 بخليجي 
اآ�شيا  اأمم  بطولة  يف  الثالث  امل��رك��ز 

باأ�شرتاليا 2015.
توىل   2016 ع����ام  م���ن  واع���ت���ب���ارا 
امل�شوؤولية �شعادة مروان بن غليطة 
جهدا  وب�����ذل   ،2019 ع����ام  ح��ت��ى 
القدم  ك��رة  اأج��ل تطوير  م��ن  كبريا 
�شعيد  ع��ل��ى  خ��ا���ش��ة  االإم����ارات����ي����ة 
جنحت  واملوؤ�ش�شي،  االإداري  النهج 
االم��������ارات خ����الل ت��ل��ك ال���ف���رتة يف 
العامل لالندية عامي  كاأ�س  تنظيم 
اأمم  ونهائيات   2018 و   2017

اآ�شيا 2019.
املقبل  اخلمي�س  ي��وم  م��ن  واع��ت��ب��ارا 
تنتظر كرة القدم االإماراتية فار�شها 
اجل���دي���د ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن حميد 
ي�شتهدف  ج��دي��دة  ب��روؤي��ة  النعيمي 
ونقلة  م�شافة  قيمة  حتقيق  منها 

نوعية يف م�شرية اللعبة.
وحققت املنتخبات الوطنية العديد 
م���ن االجن��������ازات واالأل�����ق�����اب خالل 
ت��ت��وي��ج منتخب  اأه��م��ه��ا  م�����ش��ريت��ه��ا 
اآ�شيا  غ���رب  ب��ط��ول��ة  بلقب  ال�����ش��ب��اب 
مع  م���ن���ا����ش���ف���ة   1982 ب���ن���ي���ب���ال 
املنتخب  وت���اأه���ل  ال���ع���راق  م��ن��ت��خ��ب 
كاأ�س  نهائيات  اإىل  االأول  ال��وط��ن��ي 
منتخب  وت����اأه����ل   1990 ال���ع���امل 
 1990 م��ون��دي��ال  اإىل  ال��ن��ا���ش��ئ��ني 
والفوز بلقب و�شيف كاأ�س اأمم اآ�شيا 

1996 وتاأهل منتخب ال�شباب اإىل 
منتخب  وتتويج   1997 مونديال 
ال��ن��ا���ش��ئ��ني ب��ب��ط��ول��ة اخل��ل��ي��ج اأع���وام 
و   2010 و   2009 و   2006
الوطني  املنتخب  وتتويج   2013
 21 وخليجي   18 خليجي  بلقب 
وتتويج   2013 و   2007 ع��ام��ي 
منتخب ال�شباب ببطولة كاأ�س اآ�شيا 
منتخب  وت���اأه���ل   2008 ل��ل�����ش��ب��اب 
 2009 م���ون���دي���ال  اإىل  ال�������ش���ب���اب 
وت����اأه����ل م��ن��ت��خ��ب ال���ن���ا����ش���ئ���ني اإىل 
املنتخب  وتتويج   2009 مونديال 
اخلليج  ب���ط���ول���ة  ب��ل��ق��ب  االأومل�����ب�����ي 
االأوملبي  املنتخب  وتتويج   2010
االألعاب  دورة  الف�شية يف  بامليدالية 
وامل���ي���دال���ي���ة   2010 االآ�����ش����ي����وي����ة 
الربونزية 2018 وتتويج منتخب 
اآ�شيا  غ��رب  بطولة  بلقب  ال�شيدات 
وتاأهل   2011 و   2010 ع��ام��ي 
االألعاب  دورة  اإىل  االأوملبي  املنتخب 
وم�شاركة   2012 ل��ن��دن  االأومل��ب��ي��ة 
ال�شاطئية  للكرة  الوطني  املنتخب 

يف �شتة ن�شخ من كاأ�س العامل.
اأي�شا  اأم��ا االأن��دي��ة االإم��ارات��ي��ة فلها 
ومنها  ب�����االإجن�����ازات  ح���اف���ل  ���ش��ج��ل 
تتويج نادي ال�شباب /�شباب االأهلي/ 
بلقب بطولة االأندية اخلليجية /3 
م��رات/ اأع��وام 1992 و 2011 و 
بلقب  العني  نادي  وتتويج   2015
 2001 اخلليجية  االأندية  بطولة 
وت��ت��وي��ج ن����ادي ال��ع��ني ب��ل��ق��ب دوري 
نادي  وتتويج   2003 اآ�شيا  اأب��ط��ال 
اجل����زي����رة ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة االأن���دي���ة 
نادي  وت��ت��وي��ج   2007 اخلليجية 
ال���و����ش���ل ب��ل��ق��ب ب���ط���ول���ة االأن����دي����ة 
اخلليجية 2009 وتتويج نادي بني 
يا�س بلقب بطولة االأندية اخلليجية 
2013 وتتويج نادي الن�شر بلقب 
 2014 اخلليجية  االأندية  بطولة 
/�شباب  االأه���ل���ي  ن�����ادي  وم�����ش��ارك��ة 
العامل  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  االأه���ل���ي/ يف 
نادي  وم�����ش��ارك��ة   2009 ل��الأن��دي��ة 
ال��ع��امل لالأندية  ك��اأ���س  ال��وح��دة يف 
اجلزيرة  ن���ادي  وم�����ش��ارك��ة   2010
يف ك��اأ���س ال��ع��امل ل��الأن��دي��ة 2017 
وم�شاركة  ال��راب��ع  امل��رك��ز  واإح�����رازه 

العامل  كاأ�س  العني يف بطولة  ن��ادي 
املركز  واإح�����رازه   2018 ل��الأن��دي��ة 

الثاين.
اأم�����ا ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د اأب������رز االأح������داث 
االإمارات  ا�شت�شافتها  التي  الكروية 
اخلليج  ك����اأ�����س  دورة  يف  ف��ت��م��ث��ل��ت 
و   1982 ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات  ال���ع���رب���ي 
كاأ�س  ونهائيات   2007 و   1994
1992و  و   1985 لل�شباب  اآ�شيا 
اآ�شيا  ك����اأ�����س  ون���ه���ائ���ي���ات   2012
كاأ�س  ونهائيات   1990 للنا�شئني 
 2019 و   1996 ل��ل��ك��ب��ار  اآ����ش���ي���ا 
لل�شباب  ال���ع���امل  ك���اأ����س  ون��ه��ائ��ي��ات 
العامل  ك���اأ����س  ون��ه��ائ��ي��ات   2003
غرب  وب��ط��ول��ة   2013 للنا�شئني 
 2011 و   2010 لل�شيدات  اآ�شيا 
ال�شاالت  اآ�شيا لكرة  كاأ�س  ونهائيات 
لالأندية  ال��ع��امل  وك���اأ����س   2012
و   2017 و   2010 و   2009
للكرة  ال����ق����ارات  وك����اأ�����س   2018
ال�����ش��اط��ئ��ي��ة وح��ف��ل ج��وائ��ز االحتاد 
االآ�شيوي عامي 2006 و 2016.

ال����ف����ردي����ة  االأرق��������������ام  ج�����ان�����ب  ويف 
لالعبني  ال��ت��اري��خ��ي��ة  واالإجن�������ازات 
ف��ق��د ح�����ش��ل اإ���ش��م��اع��ي��ل م��ط��ر على 
اأف�شل العب يف كاأ�س العامل  جائزة 
اأحمد  وح�����ش��ل   2003 ل��ل�����ش��ب��اب 
خليل على جائزة اأف�شل العب �شاب 
واأحمد خليل   2008 اآ�شيا  يف قارة 
اآ�شيوي  اأف�����ش��ل الع���ب  ع��ل��ى ج��ائ��زة 
على  عبدالرحمن  وع��م��ر   2015
جائزة اأف�شل العب اآ�شيوي 2016 
وع��ل��ي م��ب��خ��وت ع��ل��ى ج��ائ��زة هداف 
وجائزة   2015 اآ���ش��ي��ا  اأمم  ك���اأ����س 
اأف�شل هداف على امل�شتوى الدويل 

.  2019
للحكام  التحكيمية  االإجن���ازات  اأم��ا 
تواجد  يف  ف��ت��م��ث��ل��ت  االإم����ارات����ي����ني 
احل��ك��م ال�����دويل ع��ل��ي ب��وج�����ش��ي��م يف 
و  و1998   1994 ال��ع��امل  ك��اأ���س 
عي�شى  ال���دويل  وامل�شاعد   2002
العامل  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  دروي�������س يف 
�شالح  ال���دويل  وامل�شاعد   2006
العامل  ك��اأ���س  نهائيات  يف  امل��رزوق��ي 
�شمن  اإم����ارات����ي  وط���اق���م   2010
مباريات  اإدارة  يف  امل�شاركني  احلكام 

نهائيات كاأ�س العامل 2018 بقيادة 
حممد عبداهلل ح�شن وحممد اأحمد 

يو�شف وح�شن املهري.
زايد  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو  وت���وىل 
اآل نهيان الرئا�شة الفخرية الحتاد 
العام  يف  ال����ق����دم  ل���ك���رة  االإم����������ارات 
االهتمام  �شموه  وي��ول��ي��ه   ،2009
واملتابعة عن كثب لكل تفا�شيل اأداء 
االإداري  الوطنية والعمل  املنتخبات 
�شموه  توجيهات  وت�شاهم  والفني، 
يف توجيه امل�شار نحو االأمام وو�شع 
اللم�شات املوؤثرة لتحقيق االإجنازات 

االإقليمية والقارية والعاملية.
حمدان  ال�شيخ  �شمو  من  ومبكرمة 
بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
قطعة  تخ�شي�س  مت  امل��ال��ي��ة  وزي���ر 
اأر�س الحتاد االإم��ارات لكرة القدم، 
ومت تد�شني مقر االحتاد اجلديد يف 
عام 2010 ..وي�شم امل�شروع مبنى 
االإدارة، ويقع �شمن جممع متكامل 
طابقني  من  ويتكون  الكرة،  الحتاد 
بالع�شب  ملعبان  منها  مالعب  و4 
ع�����ش��ب �شناعي  وم��ل��ع��ب  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
وكذلك  ال�شاطئية  ل��ل��ك��رة  وم��ل��ع��ب 
االأغرا�س  م��ت��ع��ددة  م��غ��ط��اة  ���ش��ال��ة 
طبي  ريا�شي  مركز  اإىل  باالإ�شافة 
كربى  اج��ت��م��اع��ات  وق��اع��ة  متكامل 
ال�شحفية  ل���ل���م���وؤمت���رات  واأخ�������رى 

وفندق.
ومنذ تاأ�شي�س احتاد االإم��ارات لكرة 
ا�شتخدمت  ه��ذا  يومنا  حتى  القدم 
عدة �شعارات الحتاد الكرة، جميعها 
ي��ح��م��ل األ������وان ع��ل��م ال���دول���ة كرمز 
ح���ي���ث تطور  واالن����ت����م����اء،  ل����ل����والء 
ال�����ش��ع��ار م��ع م����رور ال�����ش��ن��وات حتى 
ويحمل  م���ع���ت���م���داً  ����ش���ع���اراً  اأ����ش���ب���ح 

العالمة التجارية الحتاد الكرة.
 V  « عالمة  على  ال�شعار  ويحتوي 
» ب���األ���وان ع��ل��م ال���دول���ة دالل����ة على 
الن�شر مما يج�شد املوقف االإيجابي 
والروح التناف�شية، كما ميكن قراءة 
باللغة  �شبعة  رق��م  اأن���ه  على  ال��رم��ز 
ال��ع��رب��ي��ة وه���و ي���دل ع��ل��ى االإم����ارات 
ترمز  الذهبية  الكرة  فيما  ال�شبع، 
نحو  دائ��م��ا  والطموح  االمتياز  اإىل 

حتقيق املركز االأول.

احتاد االإمارات لكرة القدم.. خم�س�ن عاما من العطاء

�صاعة تف�صلنا عن حقبة جديدة بــ »روؤية جديدة« من 2020 حتى 2024  24
را�سد بن حميد: حمظ�ظ�ن بدعم القيادة الر�سيدة ولدينا فر�س كبرية للنجاح رغم التحديات
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تلقى �شعادة حممد بن ثعلوب الدرعي، رئي�س احتاد االإمارات 
للم�شارعة واجلودو ر�شالة عاجلة من االحتاد الدويل للجودو 
ال��ت��ط��ورات اجلديدة  ال��ب��ط��والت يف ظ��ل  ك��اف��ة  ب��اإل��غ��اء  تفيد 
)  COVID-19  ( ك��رون��ا  فايرو�س  بخ�شو�س  امل�شتمرة 

وتدهور الو�شع يف العديد من بلدان العامل ، وبالتايل اأ�شبح 
والتوجيهات  ال����واردة  للتقارير  وف��ق��ا  خ��ط��ورة  اأك���رث  ال�شفر 

اتخاذ قرار  يتطلب  التجمعات مما  ،بجانب خطورة  ال�شادرة 
��ا االم��ت��ث��ال لتدابري  اأ���ش��رة اجل���ودو ،واأي�����شً م��ن ���ش��اأن��ه حماية 
ال�شالمة العامة يف جميع اأنحاء العامل، لذلك اتخذت اللجنة 
التنفيذية ل� IJF  يف اجتماعها الطارئ االإلغاء الفوري جلميع 
الدويل للجودو  االأوملبية يف تقومي االحتاد  التاأهيل  بطوالت 
بطولة  ال��ق��رار  وي�شمل   ،2020 اأب��ري��ل   30 حتى   )  IJF  (
الكربى يف  واجلائزة  رو�شيا  اإقامتها يف  املقرر  �شالم  اجلراند 
يف  اإقامتها  املقرر  ب��ري  جراند  وبطولة  جورجيا  يف  تبلي�شي 

القارية االأخرى  االأح��داث  اأنطاليا يف تركيا وخمتلف  مدينة 
�شمن روزمانة االحتاد الدويل للجودو .

وذك���ر ���ش��ع��ادة حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب ال��درع��ي ب���اأن جمل�س اإدارة 
احتاد امل�شارعة واجلودو اأ�شدر قرارا الحقا اأم�س بعد اإيقاف 
ن�شاطه املحلي وامل�شاركات اخلارجية للمراحل ال�شنية للجودو 
وامل�شارعة واأتبعه بقرار اآخر على �شوء ر�شالة االحتاد الدويل 
للجودو التي اأ�شارت خلطورة االأمر لذلك من االأهمية مبكان 
اأ�شرة اجل��ودو يف ه��ذه االأوق���ات ال�شعبة ،  اأم��ان  احلفاظ على 

امل�شاركني  الريا�شيني  جلميع  ع��ادل��ة  فر�س  �شمان  وك��ذل��ك 
اأخر  اليابانية  طوكيو  يف  لها  امل��ق��رر  االأومل��ب��ي��ة  الت�شفيات  يف 
باإيقاف  االحت��اد  ق��رار  كان  لذلك   2020 القادم  يونيو  �شهر 

م�شاركات املنتخب االأول للجودو .
واختتم – باأن املنتخب االأول للجودو يوا�شل برنامج اإعداده 
التعليمات  متابعة  مع  ورومانيا  الت�شيك  مع�شكري  بعد ختام 
اإ�شعار  حتى  وذل��ك  للجميع  ال�شالمة  ت�شمن  التي  ال�شحية 

اآخر .

ر�صالة عاجلة من �الحتاد �لدويل للجودو باإلغاء كافة �لبطوالت

ك�شف جمل�س اأبوظبي الريا�شي واأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة 
العاملية  الن�شائية عن فتح باب الرت�شيحات جلائزة فاطمة بنت مبارك 
املنطقة  اأن��ح��اء  خمتلف  من  باجلائزة  امل�شمولة  الفئات  اأم��ام  للريا�شة 
والعامل، لتكرمي التمّيز والتفوق الريا�شي واأ�شحاب االإجنازات يف عامل 
الريا�شة الن�شائية يوم 17 نوفمرب القادم يف ق�شر االإمارات بالعا�شمة 

اأبوظبي بح�شور اأبرز االأ�شماء وال�شخ�شيات الريا�شية العاملية.
 وت��ع��د اجل��ائ��زة اأح���د اأك���رث اجل��وائ��ز ال��دول��ي��ة مت��ي��زاً يف امل��ن��ط��ق��ة، وهي 
الريا�شية  االإجن��ازات  وتكّرم  العاملي  الريا�شي  الو�شط  اأنظار  ت�شتقطب 
االأف����راد،  ت�شمل  رئي�شية  ف��ئ��ات  ث��الث��ة  ���ش��ن��وات �شمن  اأرب����ع  ك��ل  خ���الل 
تقدمي  يتم  حيث  الريا�شية،  العام  و�شخ�شية  وال�شركات،  واالحت���ادات 
تتوزع على الفئات الثالثة لتكرمي الريا�شيني والريا�شيات  جائزة   15
والقادة،  واملدربني،  الريا�شية،  والفرق  الهمم،  اأ�شحاب  ومن  املميزين 
وو���ش��ائ��ل االإع�����الم، واأف�����ش��ل ا���ش��ت��خ��دام��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالب��ت��ك��ار يف 
الريا�شة، واأف�شل اإجنازات اأبحاث التطوير الريا�شي، واأف�شل املبادرات 

الريا�شية وبرامج تنمية النا�شئني.

واأكد �شعادة عارف حمد العواين، االأمني العام ملجل�س اأبوظبي الريا�شي، 
“اأم  واه��ت��م��ام  ح��ر���س  يعك�س  املتميزة  اجل��ائ��زة  ه��ذه  وم��ن��ح  تنظيم  ب���اأن 
يف  التميز  وتكرمي  بدعم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  االإمارات” �شمو 
حتقيق  على  والريا�شيات  الريا�شني  وت�شجيع  ومتكني  الريا�شة،  عامل 
االإجنازات. واأن اجلائزة ت�شكل جزءاً من روؤية اأبوظبي وجمل�س اأبوظبي 
بتنظيم  الن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  واأك��ادمي��ي��ة  الريا�شي 
وحتتفي  املتميز،  االأداء  وتكّرم  العامل،  اأنظار  ت�شتقطب  التي  الفعاليات 
االأعمار والقدرات واخللفيات  الريا�شة من خمتلف  باملبدعني يف عامل 

الثقافية.
البالغ قيمتها  للريا�شة  العاملية  باأن جائزة فاطمة بنت مبارك  واأو�شح 
1.25 مليون درهم، ت�شكل من�شًة عاملية جتمع اأهم واأبرز ال�شخ�شيات 
واالأ�شماء الريا�شية لالحتفاء بالتميز، ولتعزيز وحتفيز العمل امل�شرتك 
على  والريا�شيات  بالريا�شيني  والنهو�س  ع��امل��ي��اً،  الريا�شة  لتطوير 
خمتلف امل�شتويات واملن�شات العاملية، كما ت�شلط ال�شوء على مكانة دولة 

االإمارات كمركز عاملي لدعم الريادة واالبتكار واالإبداع الريا�شي.

اأكرب جائزة ريا�سية دولية يف املنطقة تقدم ي�م 17 ن�فمرب 

فتح باب �لرت�صيحات جلائزة فاطمة بنت مبارك �لعاملية للريا�صة

املا�شي،  املو�شم  نهاية  يف  م��دري��د  ري��ال  ن��ادي  اإدارة  جل��اأت  بعدما 
الفريق  اإنقاذ  اأج��ل  زي��دان، من  الدين  زين  الفرن�شي  املحنك  اإىل 
يف  تاأتي  ال  الرياح  اأن  يبدو  جديد،  من  التتويج  ملن�شات  واإع��ادت��ه 
الفرتة احلالية مبا ت�شتهيه �شفن الفرن�شي، يف ظل معاناة الفريق 
زيدان  ي�شري  ال  امل�شتوى.   وتذبذب  الأخ��رى،  مباراة  من  املتكررة 
بداأت  والتي  الفريق،  الثانية مع  ب�شكل جيد يف واليته  االآن  حتى 

يف مار�س -اآذار املا�شي، حيث مر عليه نحو عام حتى االآن، منذ مت 
التعاقد معه من اأجل اإنقاذ الفريق والبحث عن التتويج باالألقاب 
اأبطال  ودوري  اإ�شبانيا،  ملك  كاأ�س  االإ�شباين،  ال���دوري  الثالثة: 
الوالية  م��دري��د يف  ري��ال  م��ارك��ا، حقق  اأوروب����ا. وبح�شب �شحيفة 
الثانية بعد اخل�شارة اأمام ريال بيتي�س، رقماً �شلبياً كبرياً للمدرب 
الفرن�شي، حيث و�شل اإىل املباراة العا�شرة التي يخ�شرها من 50 

العا�شرة  للخ�شارة  و�شل  بينما  للفريق،  عودته  منذ  فقط  مباراة 
يف واليته االأوىل بعد 105 مباراة. حقق ريال مدريد يف الوالية 
الثانية بعد اخل�شارة اأمام ريال بيتي�س، رقماً �شلبياً كبرياً للمدرب 
الفرن�شي، حيث و�شل اإىل املباراة العا�شرة التي يخ�شرها من 50 
مباراة فقط منذ عودته للفريق، بينما و�شل للخ�شارة العا�شرة يف 

واليته االأوىل بعد 105 مباراة. 

�إىل �الآن.. �لوالية �لثانية لزيد�ن 
مع »�مللكي« �صلبية

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  641/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/736 مدين جزئي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 9222.11 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإع��الن : �شركة االم��ارات لالت�شاالت املتكاملة ���س.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 

التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- فروخ للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة �س.ذ.م.م - ميثلها قانونا 

نبيل �شامان فروخ - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن :

به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )9222.11(
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  287/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/2039 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 26102.19 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإع��الن : �شركة االم��ارات لالت�شاالت املتكاملة ���س.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- موؤ�ش�شة البيوت املبتكرة للمقاوالت العامة- وميثلها يف التعاقد عالء 
�شالمة عبد املعبود حممد - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )26102.19(
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  328/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 397/2014 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 30092.35 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإع��الن : �شركة االم��ارات لالت�شاالت املتكاملة ���س.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- اعتدال �شلمان �شموط - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
 جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )30092.35(
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 12138/2019/13 عمايل جزئي   
مو�شوع الدعوى : املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )98480 درهم( والر�شوم وامل�شاريف ورقم 

  )MB199118173AE( ال�شكوى
طالب االإعالن :  منى خليل عزالدين خليل  - �شفته بالق�شية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- �شبكة االأغذية العاملية �س ذ م م - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل االإقامة 

الدعوى  يف   2019/12/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�شوع 
املذكورة اأعاله ل�شالح/ منى خليل عزالدين خليل ب حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغا وقدره 96.439 درهما �شتة وت�شعون الف واربعمائة وت�شعة وثالثون درهم وباملنا�شب 
من امل�شروفات واعفت املدعية من ن�شيبها منها.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 834/2020/60 امر اداء    

مو�شوع الدعوى : الزام امل�شتدعى �شده ب�شداد مبلغ 47000 درهم املرت�شدة يف ذمته ل�شالح 
امل�شتدعى مع الفائدة القانونية 12% والزامه الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

طالب االإعالن : طار�س قنون �شعيد حمد الفال�شي - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- حممود جمعه حممود حممد البلو�شي - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

جمهويل حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/2/19 
طار�س   / للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان   - البلو�شي  حممد  حممود  جمعة  حممود   / عليه  املدعي  ال��زام 
قنون �شعيد حمد الفال�شي مبلغ وقدره )47.000 درهم( )�شبعة واربعون الف درهم( والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2019/12/17 وحتى ال�شداد التام 
اإ�شتئناف  ، وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف 

االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 629/2019/18 عقاري جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة ببطالن العقد مو�شوع الدعوى املربم بني املدعي واملدعي عليهم واإعادة احلال اإىل ما كان 
عليه قبل التعاقد وذلك النعدام حمل العقد ولال�شباب الواردة اأعاله واملطالبة بف�شخ العقد املربم بني املدعي واملدعي 
عليهم مع اإعادة احلال اىل ما كان عليها قبل التعاقد والزام املدعي عليهم االأول والثاين والثالث بالت�شامن والت�شامم 

ب�شداد مبلغ وقدره 102.881 درهم ل�شالح املدعي مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 
ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب االإعالن : حممد بن �شعد بن حممد ابو ملحه - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : �شاحلة خليفة الحج خليفة الب�شطي - �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- خالد حممد كدفور عبداهلل املهريي - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ببطالن العقد مو�شوع الدعوى املربم بني املدعي واملدعي 
عليهم واإعادة احلال اإىل ما كان عليه قبل التعاقد وذلك النعدام حمل العقد ولال�شباب الواردة اأعاله واملطالبة بف�شخ العقد 
املربم بني املدعي واملدعي عليهم مع اإعادة احلال اىل ما كان عليها قبل التعاقد والزام املدعي عليهم االأول والثاين والثالث 
تاريخ رفع  بواقع 9% من  القانونية  الفائدة  املدعي مع  وق��دره 102.881 درهم ل�شالح  ب�شداد مبلغ  والت�شامم  بالت�شامن 
الدعوى وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق  2020/4/2  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 7395/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/2129 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)896349 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإعالن : بنك الفجرية الوطني - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنهم : 1- املدعي عليها االأوىل / �شركة بكواندا�س التجارية املحدودة
بنك   / املدعي  ل�شالح  املظهره  ال�شيكات  على  املوقع  ب�شفته  دهانابال  دهانابال  مانيجاندان   / الثاين  عليه  2-املدعي 
الفجرية الوطني  - 3- املدعي عليه الثالث / راجان بكواندا�س �شوجناين. 4- 4 املدعي عليها الرابعة / �شركة مار�س 
لتجارة املالب�س اجلاهزة هي �شركة ذات م�شوؤولية حم��دودة.  5- املدعي عليه اخلام�س / كامرا روهيت اناند كومار 
ب�شفته من قام بتحرير ال�شيكات مو�شوع الدعوى ال�شادرة عن املدعي عليها الرابعة / �شركة مار�س لتجارة املالب�س 

اجلاهزة - ذ م م - �شفتهم بالق�شية : منفذ �شدهم - جمهويل حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )896349( 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات  درهم اىل طالب 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 233/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3558/2019 اأمر اأداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )113655 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
 طالب االإعالن : �شينريجي بروجكت منجمنت - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
 -2 م  م  ذ  ���س   - الزجاجية  االل��ي��اف  منتجات  ل�شناعة  تروبيكال   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

يوغيندرا باتيل - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )113655( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

زايد  بن  ف��الح  ال�شيخ  �شمو  برعاية 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
والبولو  اخل���ي���ل  ل�����ش��ب��اق  غ���ن���ت���وت 
ي��ن��ظ��م ن�����ادي غ��ن��ت��وت اع���ت���ب���ارا من 
27 مار�س  اإىل   11 اليوم االأربعاء  
احلايل بطولة كاأ�س �شاحب ال�شمو 
رئي�س الدولة للبولو يف ن�شختها ال� 
مميزة  فرق   6 م�شاركة  و�شط   20
اأغلى  يف  ال���ت���واج���د  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت 
ب���ط���والت ال��ب��ول��و ،ح��ي��ث ر���ش��د لها 
األف   500  ( بقيمة  جوائز  ال��ن��ادي 

اإقامة  دره���م (.. ج��اء االإع����الن ع��ن 
خ����الل وقائع  ال�����ش��ن��وي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
اأم�س  ���ش��ح��ب ال��ق��رع��ة ال��ت��ي ج����رت 
�شعادة   بح�شور  النادي  مبقر  االأول 
املدير   - ال���زع���اب���ي  خ��ل��ي��ف��ة  زاي����د   /
رئي�س   - غ��ن��ت��وت  ل��ن��ادي  التنفيذي 
للبطولة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ممثل  توريغرت  �شنتياقو   / وال�شيد 
وممثلي   ، للبولو  االإم���ارات  جمعية 

الفرق امل�شاركة.

زاي������د خليفة  ����ش���ع���ادة  اف���ت���ت���ح  وق�����د 
الزعابي اجتماع �شحب القرعة ناقاًل 
ال�شيخ فالح بن  �شمو  حتيات و�شكر 
راعي  ال��ن��ادي  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
موؤكداً   ، امل�شاركة  للفرق  البطولة 
اأغلى  تنظيم  ع��ل��ى  ال���ن���ادي  ح��ر���س 
االإماراتي  ال��ب��ول��و  مو�شم  ب��ط��والت 
اأبرز  م�شاركة  و�شط    ،2020 لعام 
من  كوكبة  ت�شم  التي  البولو  ف��رق 
واملحرتفني  امل��واط��ن��ني  ال��الع��ب��ني 

18 هانديكاب  بت�شنيف   ، البارزين 
ي���رف���ع م���ن م�����ش��ت��واه��ا الفني  ،مم����ا 
النقدية  ج���وائ���زه���ا  ح����ددت  وال���ت���ي 
بناء   ) دره��م  ن�شف مليون   ( مببلغ 
النادي  رئي�س  �شمو  توجيهات  على 
باملركز  ال��ف��ائ��ز  ال��ف��ري��ق  ويح�شل   ،
االأول على مبلغ ) 60 األف دوالر ( 
وللمركز الثاين ) 40 األف دوالر ( 

والثالث ) 20 األف دوالر ( 
واأو�شح رئي�س اللجنة العليا املنظمة 

بالن�شبة  ل��ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر 
للو�شع ال�شائد يف العامل بعد تف�شي 
ف��اي��رو���س ك��ورون��ا ال��ذي يهدد حياة 
توجيهات  ن��ق��ل  ح��ي��ث   ، ال��ب�����ش��ري��ة 
جمل�س  وق���������رار  ال������ن������ادي  رئ���ي�������س 
البطولة  باإقامة  الريا�شي  اأبوظبي 
الفرق  �شعادته  ، ووجه  دون جمهور 
املخ�ش�شة  االأي��ام  بح�شور  امل�شاركة 
ت�شريح  اإب����راز  م��ع  فقط  ملبارياتها 
تزويدهم  ال��ن��ادي)ال��ذي مت  دخ���ول 

القرعة(  ���ش��ح��ب  م���را����ش���م  ب��ع��د  ب���ه 
اجلميع  �شالمة  على  حفاظاً  وذل��ك 
ومنع انت�شار الفايرو�س ، كما �شوف 
موقع  على  مبا�شرة  البطولة  تنقل 
البطولة ،حفاظا على �شالمة ع�شاق 

اللعبة »
http://www.  

»presidentpolocup.ae
اللجنة  اأنهت  لقد  �شعادته  واأ���ش��اف 
ب���ن���ادي غنتوت  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
كافة  وال�����ب�����ول�����و  اخل����ي����ل  ل�������ش���ب���اق 
ال����رتت����ي����ب����ات الن����ط����الق����ة احل�����دث 
ال��ري��ا���ش��ي االأغ��ل��ى يف خ��ت��ام مو�شم 
البولو بالنادي والذي �شيكون م�شكا 
يف  انطلق  ال��ذي  الريا�شي  للمو�شم 
من  العديد  و�شهد  املا�شي،  نوفمرب 
اال�شتح�شان  نالت  التي  الفعاليات 

من ع�شاق البولو .
ال�شكر  ب��ت��وج��ي��ه  ���ش��ع��ادت��ه  واخ��ت��ت��م 
للرعاية املتميزة للبطولة، �شواء من 
النادي  يجده  ال��ذي  امل�شتمر  الدعم 
الريا�شي  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  م����ن 
بتوجيهات من �شمو ال�شيخ نهيان بن 
املجل�س طيلة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
البطولة  لتلك  اأو  ال��ن��ادي  م�����ش��رية 

ال��ت��ي ت��ق��ام ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع جمعية 
االإمارات للبولو ، وم�شاهمة العديد 
وال�شركات  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ب��ي��وت  م��ن 
الراعية ممثلة يف -برميري موتورز 
م�����ازي�����رات�����ي- ����ش���ي���دل���ي���ة الرو�������س 
العقارية  ي���ا����س  ���ش��رك��ة  اب���وظ���ب���ي، 
وي����ا�����س ال��ق��اب�����ش��ة ..وب����������دوره قام 
ممثل  توريغرت–  �شانتياقو  ال�شيد 
للبولو  االإم�������������ارات  ج���م���ع���ي���ة  ع�����ن 
التي  اللعبة  ق��وان��ني  ع��ن  باحلديث 
 ) 18هانديكاب   ( ت�شنيفها  حت��دد 

و�شرورة االلتزام بها .
وب���ع���د ذل����ك ج����رت م���را����ش���م �شحب 
ق���رع���ة ال���ب���ط���ول���ة ح���ي���ث ي��ل��ت��ق��ي يف 

اليوم  االأوىل  االف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ول��ة 
احلايل  11مار�س  املوافق  االأرب��ع��اء 
يو�شف  بقيادة  ب��امل  دي��زي��رت  فريقا 
بن د�شمال مع فريق اأبوظبي للبولو 
وتعقبها  ال��ي��ب��ه��وين  ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة 
بقيادة  ل��ل��ب��ول��و  احل���ب���ت���ور  م����ب����اراة 
ح��ب��ت��ور احل��ب��ت��ور وف��ري��ق االإم�����ارات 
ب��ق��ي��ادة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة م��ي��ث��اء بنت 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ، وتختتم 
اجلولة االفتتاحية يف املباراة الثالثة 
ب��ل��ق��اء ي��ج��م��ع ب���ني ف��ري��ق��ي غنتوت 
بولو بقيادة نا�شر ال�شام�شي وفريق 
ي��ق��وده حيدر  ال���ذي  ب��ول��و   بنجا�س 

بنقا�س .

ي��ع��اين ك��ل م��ن ح��ار���س م��رم��ى ريال 
مدريد البلجيكي تيبو كورتوا وزميله 
امل����داف����ع ال���ربازي���ل���ي م��ار���ش��ي��ل��و من 
حول  ال�شك  وي��ح��وم  ع�شلية  اإ���ش��اب��ة 
م�شاركتهما يف املباراة �شد مان�ش�شرت 
�شيتي االنكليزي يف اإي��اب ال��دور ثمن 
النهائي من دوري اأبطال اأوروبا لكرة 

القدم املقررة يف 17 احلايل.
اال�شبانية  ال��ع��ا���ش��م��ة  ن���ادي  واأ����ش���در 
بيانا اأكد فيه اأنه تبني للجهاز الطبي 
يف النادي اإ�شابة مار�شيلو “بتمزق يف 
الع�شلة على م�شتوى الفخذ االأي�شر” 
يف ح��ني ي��ع��اين ك���ورت���وا م��ن “متزق 

على م�شتوى احلالب االأي�شر«.
غياب  م����دة  اىل  ال����ن����ادي  ي�����ش��ر  ومل 
ال�شحف  الالعبني عن املالعب لكن 
اال�شبانية ت�شري بانهما قد ال يخو�شا 
املباراة �شد مان�ش�شرت �شيتي اال�شبوع 
املقبل �شمن دوري ابطال اوروبا حيث 
بعد   2-1 اال�شباين  الفريق  يتخلف 

�شقوطه على ار�شه.
وي�����ش��ت��ط��ي��ع م�������درب ري�������ال م���دري���د 

الفرن�شي زين الدين زيدان �شد ثغرة 
مواطنه  ب���ا����ش���راك  م��ار���ش��ي��ل��و  غ��ي��اب 
ي�شتعني  ان  ع��ل��ى  م��ن��دي،  ب��ن��ج��ام��ني 

الفون�س  الفرن�شي  بخدمات احلار�س 
اريوال بدال من كورتوا بني اخل�شبات 
اجلناح  غ���ي���اب  وي�����ش��ت��م��ر  ال����ث����الث. 

خ�شع  ال���ذي  ه���زار  ادي���ن  البلجيكي 
لعملية جراحية يف كاحله يف الواليات 

املتحدة يف 5 من ال�شهر احلايل.

مهاجم  مع  بالتعاقد  مدريد،  ريال  نادي  اهتمام  عن  اإجنليزية،  تقارير  ك�شفت 
االنتقاالت  ف��رتة  يف  اأغ��وي��رو،  �شريجيو  االأرجنتيني  النجم  �شيتي،  مان�ش�شرت 
ال�شيف،  يف  اأغ��وي��رو  �شم  بفكرة  مهتم  مدريد  ري��ال  �شيكون  املقبلة.  ال�شيفية 

لفر�س املناف�شة مع كرمي بنزميا يف املو�شم املقبل.
ريال  رئي�س  ف��اإن  االإجنليزية،  �شتاندرد  اإيفننغ  ذا  �شحيفة  معلومات  وبح�شب 

مدريد، فلورنتينو برييز، ي�شع �شريجيو اأغويرو �شمن اأولوياته التعاقدية يف 
�شيف 2020، الإنعا�س اخلط الهجومي للفريق “امللكي” املو�شم املقبل.

اأول��وي��ة يف اال���ش��ت��م��رار يف  ل��دي��ه  ال��الع��ب االأرجنتيني �شيكون  ف���اإن  وم��ع ذل���ك، 
 ،2021 -حزيران  يونيو  يف  ينتهي  ال��ذي  عقده،  نهاية  حتى  �شيتي  مان�ش�شرت 

وقد يرف�س عر�س االنتقال للريال.

•• دبي-وام:

اأعلن موؤمتر دبي الدويل للفرو�شية تاأجيل ن�شخته الرابعة والذي كان من 
 14 وحتى   12 من  الفرتة  العاملي يف  التجاري  دبي  انعقاده مبركز  املقرر 
مار�س 2020 اإىل موعد جديد يحدد الحقا يف الربع االأخري من هذا العام 

اجلاري.
العربي  للجواد  الدولية  دب��ي  بطولة  م��ع  بالتزامن  �شنويا  امل��وؤمت��ر  وي��ق��ام 
االإج����راءات  م��ع  متا�شيا  التاأجيل  وي��اأت��ي   .. للخيل  ال���دويل  دب��ي  ومعر�س 
اأجل �شحة و�شالمة املواطنني للت�شدي  الوقائية لل�شلطات يف الدولة من 

رئي�س  عم�شان  اأحمد  بن  علي  م�شطفى  وق��ال  امل�شتجد.  كورونا  لفريو�س 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  برعاية  يقام  ال��ذي   - احل��دث  اإن  املوؤمتر 
نقا�شية  جل�شات  ت�شع  على  ي�شتمل   - املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 
وكان من املقرر اأن يقام حتت �شعار “دبي املدينة الرائدة ل�شناعة الفرو�شية 
2020 لي�شبح الفعالية  واال�شتثمار” ملواكبة ا�شت�شافة االإم��ارات الإك�شبو 
اآف��اق فر�س  االأعمال  رج��ال  للمهتمني من  تتيح  التي  الفرو�شية  االأوىل يف 
املوؤمتر  لتميز  وذل���ك  وري��ا���ش��ة  ك�شناعة  الفرو�شية  جم��ال  يف  االإ���ش��ت��ث��م��ار 
مب�شاركة رفيعة امل�شتوى من ذوي االخت�شا�س وامل�شتثمرين ورواد االأعمال 

وممثلي املنظمات والهيئات املحلية والعاملية و�شناع القرار.

تاأجيل �لن�صخة �لر�بعة من 
»موؤمتر دبي �لدويل للفرو�صية«

�إ�صابة مار�صيلو وكورتو� تبعدهما 
بر�صلونة ونابويل خلف �أبو�ب مو�صدة عن مو�جهة �صيتي 

اإياب الدور ثمن  �شتقام مباراة بر�شلونة االإ�شباين ونابويل االإيطايل يف 
خلف  املقبل  االأ�شبوع  القدم  لكرة  اأوروب���ا  اأبطال  دوري  مل�شابقة  النهائي 
امل�شتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�شي  م��ن  امل��خ��اوف  ب�شبب  مو�شدة  اأب���واب 

بح�شب ما اأعلن الناديان .
واأ�شار بر�شلونة عرب ح�شابه على “تويرت”، اىل اأن “مباراة دوري اأبطال 
اأوروبا املقررة االأربعاء 18 اآذار-مار�س بني بر�شلونة ونابويل �شتقام خلف 

اأبواب مو�شدة يف ملعب كامب نو” بعد الت�شاور مع ال�شلطات ال�شحية.
وقال وزير ال�شحة العامة يف اإقليم كاتالونيا االإ�شباين جوان غراوك�س 
ال�شباب  فقط  اتخذ  ق��رار  “انه  بر�شلونة  من  مب�شوؤولني  اجتماعه  بعد 

�شحية«.
بطلب  ق��ام  يكون  “ان  تويرت  على  ح�شابه  عرب  نابويل  نفى  جهته،  من 

تاأجيل املباراة �شد بر�شلونة”، بح�شب ما ذكرت تقارير �شحافية 
اإيطاليا.

واأ�شاف “انه نباأ خاطئ. نابويل يلتزم بقرارات احلكومة 
االإيطالية واالحتاد االأوروبي لكرة القدم )ويفا(«.

اأبواب  وراء  �شتقام  ال��ت��ي  الثالثة  امل��ب��اراة  ه��ذه  وب��ات��ت 
مو�شدة يف امل�شابقة القارية بعد باري�س �شان جرمان 

املقررة  االأمل���اين  دورمت��ون��د  بورو�شيا  مع  الفرن�شي 
االأرب��ع��اء، ومواجهة  ب��ارك دي بران�س  على ملعب 
فالن�شيا اال�شباين مع اأتاالنتا االإيطايل الثالثاء.

وجاء قرار اقامة مباراة �شان جرمان ودورمتوند 
ال�شحة  وزي�����ر  اإع�����الن  غ�����داة  ج��م��ه��ور  دون  م���ن 

مطّول  اجتماع  اإث��ر  ف��ريان  اأوليفييه  الفرن�شي 
منع  االل��ي��زي��ه،  ق�شر  يف  ع��ق��د  ال��دف��اع  ملجل�س 

�شخ�س،  األف  اأكرث من  ت�شم  التي  التجمعات 
بعدما �شبق لل�شلطات ان منعت حتى منت�شف 
اأكرث  ت�شم  التي  التجمعات  ني�شان-اأبريل، 

من خم�شة اآالف �شخ�س.
 1100 م��ن  اأك���رث  ت�شجيل  فرن�شا  واأع��ل��ن��ت 

اأملانيا  اأعلنت  بينما  “كوفيد19-”،  بفريو�س  �شخ�شا   19 ووف��اة  اإ�شابة 
االثنني اأي�شا جتاوز عتبة االألف اإ�شابة.

اأم����ا م���ب���اراة ف��ال��ن�����ش��ي��ا وات���االن���ت���ا ف��اع��ت��ربت ذات 
من  ياأتي  الفريق  وان  �شيما  ال  عالية  خماطر 
االكرث  اإيطاليا،  �شمال  لومبارديا يف  منطقة 

تاأثرا بتف�شي الفريو�س.
وك���ان ب��ر���ش��ل��ون��ة ع���اد ب��ال��ت��ع��ادل 1-1 من 
 25 يف  ن���اب���ويل  يف  باولو”  “�شان  م��ل��ع��ب 
امل���ا����ش���ي، يف ح���ني تقدم  ���ش��ب��اط-ف��رباي��ر 
اأت����االن����ت����ا ب����ف����ارق م���ري���ح على 
ذهابا   1-4 فالن�شيا 
يف  ب�����رغ�����ام�����و  يف 

منه.  19

منع �ل�صحافيني من غرف �لالعبني 
يف �لدوريات �الأمريكية 

اتخذت احتادات كرة ال�شلة والهوكي على اجلليد والبي�شبول وكرة القدم 
ال�شحافيني  دخول  مبنع  م�شرتكا  قرار  املتحدة،  الواليات  يف  االأمريكية 
غرف مالب�س الالعبني �شمن م�شاعي احلد من تف�شي فريو�س كورونا 

امل�شتجد.
واأ�شارت االحتادات يف بيان م�شرتك م�شاء االثنني، اإىل اأنه �شي�شمح فقط 
املالب�س  غ��رف  اإىل  بالدخول  للفريق  ال�شروريني  والعاملني  لالعبني 

اخلا�شة باالحتادات االأربعة، وذلك حتى اإ�شعار اآخر.
“�شي�شتمر ال�شماح ملمثلي و�شائل االإعالم بالتواجد يف االأماكن  واأ�شافت 
املخ�ش�شة لهم خارج غرف املالب�س كما هي احلال حاليا. هذه التغيريات 
اأم�س  من  والتدريبات” ب��دءا  املباريات  مع  التنفيذ  حيز  �شتدخل  املوقتة 

الثالثاء.

ويعترب دخ���ول و���ش��ائ��ل االإع����الم اىل غ��رف تبديل امل��الب�����س واأروق��ت��ه��ا يف 
الدوريات االأمريكية ال�شمالية اأمرا اعتياديا بعد التدريبات واملباريات.

وكانت رابطة دوري كرة ال�شلة االأمريكي للمحرتفني طلبت من اأنديتها 
اال�شتعداد الحتمال اإقامة مباريات  دون جمهور يف قاعاتها ب�شبب فريو�س 

كورونا الذي ينت�شر ب�شرعة يف خمتلف اأنحاء الواليات املتحدة.
وبعثت رابطة “ان بي ايه” اىل االأندية ر�شالة تطالبها فيها البدء بو�شع 
ال�شروريني”  “االأ�شخا�س  تواجد  مع  مبارياتها  القامة  معينة  خطط 
فقط، مبا ي�شمل منع ال�شحافيني من تغطية املباريات التي �شتقام دون 

جمهور.
كما تت�شمن الر�شالة �شرورة اأن ت�شتعد االأندية لفح�س حرارة الالعبني، 

اجلهاز الفني للفرق، احلكام وكل �شخ�س ميكن اأن يتواجد يف املباريات.

برعاية فالح بن زايد

غنتوت ينظم بطولة كاأ�س رئي�س �لدولة للبولو �لـ 20 مب�صاركة 6 فرق
ن�سف ملي�ن ج�ائز البط�لة التي تنطلق الي�م مب�ست�ى 18 هاند كاب

•• اأبوظبي-وام:

“الطموح  االإماراتية م�شرية عمل جديدة عنوانها  املحرتفني  رابطة  ت�شتهل 
انتخابية  ل��دورة  لها  اإدارة م�شتقل  اأول جمل�س  انتخاب  واالإجناز” وذل��ك مع 
االأول  اأم�س  امل�شهد االنتخابي  2024. وكان  اإىل عام   2020 متتد من عام 
مثاليا ومعربا عن حر�س اجلمعية العمومية للرابطة على جناح هذا احلدث 
الهام حيث اكتمل الن�شاب القانوين بح�شور جميع ممثلي االأندية االأع�شاء 
على  اجلنيبي  نا�شر  ع��ب��داهلل  �شعادة  ح�شول  ع��ن  االإع���الن  ليتم  الرابطة  يف 
املري مقعد  نال جمال  فيما   .. بالتزكية  الرابطة  اإدارة  رئا�شة جمل�س  مقعد 
نائب الرئي�س بالتزكية اأي�شا. وعقدت االنتخابات الختيار ثالثة اأع�شاء من 
11 �شوتا وحممد  نيل  امل��ري يف  اأ�شل خم�شة مر�شحني وجنح ح�شن طالب 
عبيد اليماحي 11 �شوتا وطارق علي ال�شبيبي 8 اأ�شوات ليح�شدوا مقاعد 
االأول  االج��ت��م��اع  ي�شهد  اأن  املنتظر  وم���ن  ال��راب��ط��ة.  اإدارة  جمل�س  ع�شوية 
ملجل�س االإدارة اجلديد لرابطة املحرتفني االإماراتية االإعالن عن الع�شوين 
نا�شر  ع��ب��داهلل  �شعادة  م��ن  باختيار  للمجل�س  �شين�شمان  اللذين  االأخ��ريي��ن 

:” اإننا  نا�شر اجلنيبي  �شعادة عبداهلل  االإدارة. وقال  رئي�س جمل�س  اجلنيبي 
نبداأ دورة انتخابية جديدة متتد من 2020 اإىل 2024 ون�شعى من خاللها 
اإىل موا�شلة االإجن��ازات وحتقيق الطموحات .. موؤكدا اأن هذا لن يتحقق اإال 
بدعم جميع االأطراف التي تنتمي ملنظومة االحرتاف«. وحفلت م�شرية رابطة 
م�شابقات  اإدارة  وباقتدار  وا�شتطاعت  عديدة  باإجنازات  االإماراتية  املحرتفني 
وكاأ�س  العربي  اخلليج  وك��اأ���س  العربي  اخلليج  دوري  ت�شمل  التي  القدم  ك��رة 
21 عاما ما �شاهم ب�شكل كبري يف ارتفاع  �شوبر اخلليج العربي ودوري حتت 
اإ�شهار   2019 اأب��ري��ل  �شهر  يف  وج��رى  امل�شابقات.  لهذه  الت�شويقية  القيمة 
رابطة املحرتفني االإماراتية ككيان موؤ�ش�شي م�شتقبل وان�شمت بعد ذلك اإىل 
منتدى الدوريات العاملية لكرة القدم وجنحت يف حتقيق العديد من االإجنازات 
خالل م�شريتها التي بداأت منذ تاأ�شي�شها عام 2008 مرورا بانعقاد االجتماع 
التاأ�شي�س االأول مل�شروع اإ�شهار الرابطة عام 2018 و�شوال اإىل اإ�شهارها ب�شكل 

املالية من خالل  امل��وارد  تعزيز  على  الرابطة  املا�شي. وحر�شت  العام  ر�شمي 
ا�شتحداث خدمات واأ�شول جتارية جديدة لزيادة م�شادر الدخل ومنها على 
�شبيل املثال �شجادة ثالثية االأبعاد وم�شاحات دعائية جديدة بامللعب وخدمة 
ريا�شية  االإلكرتونية الأحداث  ال�شا�شات  وتاأجري  الريا�شية  الفعاليات  تنظيم 
اأ�شحاب  ال�شتهداف  امل��ب��اري��ات  يف  مب�شطة  دعائية  ب��اق��ات  وا�شتحداث  اأخ���رى 
التذاكر  لبيع  اإل��ك��رتوين  ن��ظ��ام  ا�شتحداث  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  النا�شئة  امل�شاريع 
قيمة  ارتفعت  كما  رعاة جدد.  فعاليات م�شاحبة واحل�شول على  وا�شتحداث 
اخلليج  دوري  ت�شمل  التي  املحرتفني  راب��ط��ة  مل�شابقات  االإع��الم��ي��ة  احل��ق��وق 
 21 العربي وكاأ�س اخلليج العربي وكاأ�س �شوبر اخلليج العربي ودوري حتت 
احلقول  بيع  مت  كما  �شنوات.   3 خ��الل  دره��م  مليون   390 اإىل  لت�شل  عاما 
اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  م��رة  والأول  للبطوالت  الرقمية 
 2019 مو�شم  من  الرقمية  احلقوق  بيع  ومت   2017  -  2016 مو�شم  يف 

�شنوات  ل��ث��الث  دره���م  م��الي��ني   8 بقيمة   2021 –  2020 اإىل   2020  -
اأوروب��ا واأ�شرتاليا  بجانب بيع حقوق رقمية خارج منطقة ال�شرق االأو�شط يف 
التكنولوجي  التطور  الرابطة  وواكبت  دره��م.  مليوين  باأكرث من  ونيوزيلندا 
اإ�شافة  بها  اخلا�س  والتطبيق  الرابطة  موقع  بتطوير  الدولة  ت�شهده  ال��ذي 
الإطالق خدمة توا�شل عن طريق تطبيق الرابطة لتعزيز العالقات التفاعلية 
مع اجلمهور واال�شتماع الآرائهم كما حولت العديد من اخلدمات التي تقدمها 
اإىل خدمات ذكية ومنها عمليات بيع التذاكر على �شبيل املثال. ووفقا ل�”كتيب 
اأول��ت الرابطة  اأ�شدرته موؤخرا  2020” الذي   - 2016 اإجن��ازات الرابطة 
اهتماما خا�شا بتطوير الكادر االإداري ونفذت نحو 150 ور�شة عمل لتاأهيل 
�شنويا يف  400 العب  ح��وايل  بتدريب  وقامت  االأندية  االإداري���ة يف  الكفاءات 
االبتكار  خمترب  تنفيذ  اإىل  باالإ�شافة  لالعبني  االإع��الم��ي  التدريب  برنامج 
واالأكادمييات اخلا�شة لالأندية. وح�شدت رابطة املتحرفني االإماراتية نتيجة 
للجهود الكبرية التي قامت بها العديد من جوائز التميز ومنها جائزة اأف�شل 
وجائزة  القدم  لكرة  االآ�شيوي  االحت��اد  قبل  بها من  ريا�شية معرتف  منظمة 

اأف�شل دوري ملهم يف اآ�شيا �شمن جوائز منظمة �شناعة الريا�شية االآ�شيوية.

»ر�بطة �ملحرتفني �الإمار�تية« .. م�صرية جديدة من �لطموح و�الإجناز

�الأرجنتيني �أغويرو على ر�د�ر ريال مدريد



ر�ق�س على كر�صي متحرك 
كينتا كامبارا.. راق�س ياباين من ذوي االحتياجات اخلا�شة يقدم 
عرو�شا راق�شة على كر�شي متحرك تت�شمن اللف يف حركة دائرية 
ودوران عجلة الكر�شي املتحرك وهو مائل على جنبه ب�شرعة بينما 
التي تبهر احل�شور،  يجل�س هو فوقها، وغري ذلك من احلركات 
كلها عرو�س تنب�س باحلياة وتقدم دليال ال يحتاج اإىل كالم على 

�شغف فني وقدرة هائلة.
امل�شقوقة  ال�شن�شنة  مبر�س  م�شابا  ُول��د  ال��ذي  ك��ام��ب��ارا،  وي�شعى 
اإىل  بال�شلل،  اجل�شم  م��ن  ال�شفلي  اجل��زء  ي�شيب  ا�شطراب  وه��و 
ت��ق��دمي ع��ر���س يف ح��ف��ل اف��ت��ت��اح اأو خ��ت��ام اأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و 2020 
ذوي  اإىل  ر�شالة  تو�شيل  اأم��ل  على  اخلا�شة،  االحتياجات  ل��ذوي 
اأن  باأ�س  مفادها:ال  ال�شواء  على  واالأ�شحاء  اخلا�شة  االحتياجات 

يكون هناك اختالف.
اأنه  الذي يعمل مهند�س كمبيوتر كما  كامبارا )34 عاما(،  وقال 
اأب لطفلة عمرها عامان، لرويرتز "اإذا مل يكن بو�شعك امل�شي على 
�شاقيك، فال باأ�س اأن مت�شي على يديك. اإذا كان هناك �شيء تريد 

اإجنازه وال ت�شتطيع فمن اجليد اأن جتد طريقة اأخرى".
االأي��ام لكن من  ه��ذه  تنوع يف  ي�شتخدمون كلمة  "النا�س  واأ���ش��اف 
اأريد  اأرق�س  واأن��ا  يل  بروؤيتهم  كثريين.  لي�شوا  باأنف�شهم  جربوها 
اأن يفهم النا�س متاما اأن االأمر مثري لالهتمام، فج�شمي خمتلف. 

وعندئذ �شي�شبح ذلك حافزا لهم لقبول اختالفات االآخرين.
يفكروا وينبهروا ويقولون: هذا رائع!". اأن  اأي�شا  "اأريدهم 

وكان كامبارا يف ال�شف الثالث االبتدائي يف كوبي، غربي اليابان، 
عندما اأخربته والدته اأنه لن يت�شنى له امل�شي مطلقا.

كامري� �صرية تك�صف �أوكار بيع �حليو�نات 
حيوانات  ���ش��ري��ة،  ب��ك��ام��ريا  ت�شويره  ج��رى  فيديو  مقطع  ك�شف 
"�شديدة اخلطورة" ال تزال معرو�شة للبيع اأمام العموم، رغم اأن 
احلكومات االآ�شيوية تقول اإنها منعت ذلك بعد تداعيات فريو�س 

"كورونا" امل�شتجد.
انتقل  بيئيا  اإن حمققا  "ديلي ميل" الربيطانية  وقالت �شحيفة 
التايالندية  العا�شمة  يف  "�شاتو�شاك"  �شوق  اإىل  خفية  بكامريا 

بانكوك، فوجد ما و�شفه ب�"ووهان الثانية".
وتعد مدينة ووهان و�شط ال�شني بوؤرة انت�شار فريو�س "كورونا"، 
80 من  اأك��رث  اإىل  وانتقل  املا�شي  دي�شمرب  اأواخ���ر  ال��ذي ظهر يف 

دولة.
اأفادت باأن حيوانات، ومن  وروجت يف وقت �شابق تقارير اإعالمية 
بينها "اخلفافي�س"، قد تكون امل�شدر االأول للفريو�س الذي يوؤرق 

العامل منذ اأ�شهر.
اأحد  يف  الب�شر  اإىل  احل��ي��وان��ات  م��ن  انتقل  ال��ف��ريو���س  اأن  ويعتقد 

اأ�شواق ووهان.
ويظهر الفيديو كيف اأن ال�شوق ال�شهري يف بانكوك ال يزال مفتوحا 

يف وجه اجلميع، ويعر�س حيوانات خطرية يف ظروف "�شيئة".
والكوكاتو  القردة  الفيديو،  ر�شدها  التي  احليوانات،  اأن��واع  ومن 

وال�شالحف النادرة والثعابني، التي توؤكل يف عدة دول اآ�شيوية.
املكان هو  اأن هذا  "اأعتقد  �شتيفن غال�شرت:  البيئي،  املحقق  وقال 
غرفة تعذيب للحيوانات وخمترب قذر يف الوقت نف�شه. مع وجود 
فاإن احتمال تكرار جتربة  ال�شوق،  االأ�شخا�س يف هذا  االآالف من 

ووهان اأمر وارد للغاية".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طبيب ومري�س.. ق�صة هزت �صبكات �لتو��صل
طبيب ومري�س يف ال�شارع، يف �شورة بدت غريبة لكنها حققت انت�شارا كبريا على مواقع التوا�شل، وبعثت االأمل يف 

نفو�س مر�شى فريو�س "كورونا" يف ال�شني، فما ق�شتها؟
ي�شريان  وهما  فرا�شه،  على  م�شتلق  مري�س  بجانب  الفريو�س،  من  ال��واق��ي  ال��زي  مرتديا  طبيبا  ال�شورة  جتمع 
باإ�شبعيهما اإىل قر�س ال�شم�س حلظة الغروب، خارج اأحد م�شت�شفيات مدينة ووهان، بوؤرة "كورونا" و�شط ال�شني.

والتقطت ال�شورة يف 5 مار�س اجلاري يف م�شت�شفى جامعة ووهان، بح�شب املوقع االإلكرتوين ل�شحيفة "ال�شعب" 
ال�شينية، واأ�شاد كثريون باللقطة التي تنع�س االآمال يف ظل االآالم الرهيبة التي ي�شببها الفريو�س القاتل يف كل 

اأرجاء العامل.
وروى الطبيب الذي يظهر يف ال�شورة الدكتور ليو كاي، بع�شا من التفا�شيل، قائال اإن ال�شورة التقطت عندما كان 
ينقل، مب�شاعدة متطوع، مري�شا بفريو�س "كورونا" يعاين التهابا رئويا حادا، من اأجل اإجراء ت�شوير مقطعي له 

يف مبنى اآخر يف امل�شت�شفى.
وعند العودة اإىل الق�شم الذي يرقد فيه املري�س البالغ )87 عاما(، لفت م�شهد اأ�شعة ال�شم�س الذهبية الطبيب، 

وطلب من املري�س التوقف لربهة من الوقت.
�شورة  اللتقاط  الفر�شة  ت�شاو،  جون  غان  املتطوع  وا�شتغل  املذهلة،  الغروب  بلحظات  وا�شتمتعوا  الثالثة  وتوقف 

االثنني اللذين كانا برفقتهما.
وقال اإن االأمر اأتاح فر�شة روؤية غروب ال�شم�س الذي مل يره منذ فرتة طويلة، م�شيفا: "بعد جميئي اإىل ووهان، 

كنت اأغادر مبكرا واأعود اإىل منزيل يف وقت متاأخر كل يوم ونادرا  ما اأرى ال�شم�س".
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�صالح يف حمام �لطالبات
بعدما  للتحقيق،  �شرطيا  اإلينوي  والي��ة  يف  االأمريكية  ال�شلطات  اأخ�شعت 

ارتكب خطاأ قاتال كاد يت�شبب يف جرمية.
وبح�شب ما اأوردت �شبكة "اإيه بي �شي" االإخبارية االأمريكية، فاإن ال�شرطي 
ن�شي م�شد�شه داخل مرحا�س خم�ش�س لطالبات مدر�شة اأ�شا�شية مبدينة 
اأمن يف هذه املدر�شة خارج �شاعات عمله  �شيكاغو. ويعمل ال�شرطي كرجل 

الر�شمي يف ال�شرطة.
يوم  و�شط  املرحا�س  امل�شد�س يف  على  3 طالبات عرثن  اإن  ال�شبكة  وقالت 

درا�شي، و�شرعان ما اأبلغن مدر�شتهن مبا وجدنه.
فتح  فيما مت  ال��ن��اري،  ال�شالح  ���ش��ودر  �شريعا حيث  املدر�شة  اأم��ن  وحت��رك 
حتقيق داخلي يف املدر�شة بحق ال�شابط الذي مل تك�شفه هويته، اإىل جانب 

حتقيق ال�شلطات.
ومن املرجح اأن يواجه ال�شابط املق�شر يف عمله اإجراءات تاأديبية فقط، ولن 
يتطور االأمر اإىل توجيه تهم جنائية. وتنطوي خطورة احلادث من كون 
الواليات  للجرمية" يف  "عا�شمة  وا�شع  نطاق  على  تعترب  �شيكاغو  مدينة 
يف  ال�شالح  وقع  حال  ويف  فيها.  والعن�شرية  العنف  تف�شي  ب�شبب  املتحدة، 

االأيدي اخلطاأ، كان من املمكن اأن يوؤدي ذلك اإىل وقوع جرمية يف املدينة.

رونالدينيو يثري �حلرية بت�صرفاته �لطائ�صة 
بعدما اأثار ده�شة واإعجاب املاليني من ع�شاق ال�شاحرة امل�شتديرة مبهاراته 
الكروية الفائقة على مدار �شنوات طويلة ، يثري جنم كرة القدم الربازيلي 
ال�شابق رونالدينيو حرية كثريين االآن من خالل تورطه يف جرمية الدخول 

اإىل باراجواي بجواز �شفر مزور.
ومنذ اعتزال رونالدينيو للعب ، تورط الالعب املوهوب ال�شابق يف العديد 
ال�شبب  اأث��ارت حرية كبرية حول  ال�شفر  اأزم��ة ج��وازات  الف�شائح لكن  من 
الذي يدفعه للوقوع يف هذا اخلطاأ الذي قد يكلفه البقاء خلف الق�شبان 

ل�شتة �شهور على االأقل.
اأ�شفل  ر�شغيه  اإخفاء  ح��اول   ، املحكمة  هيئة  اأم��ام  رونالدينيو  وعندما مثل 
كما  يديه  يف  املو�شوعة  القيود  اأح��د  ي��رى  ال  حتى  يرتديها  التي  ال�شرتة 
اأن يغلق  اكتفى يف تعامله مع امل�شورين وال�شحفيني باإمياءة خفيفة قبل 
اأن الالعب يف  ، تبني  القاعة جم��ددا  باب  املحاكمة. ول��دى فتح  باب قاعة 
لنحو  االحتياطي  احلب�س  يف  يظل  ق��د  واأن���ه  االحتياطي  للحب�س  طريقه 
دخال  موريريا  اأ�شي�س  دي  روبرتو  و�شقيقه  رونالدينيو  وكان  �شهور.  �شتة 

باراجواي االأ�شبوع املا�شي قادمني من الربازيل بجوازات �شفر مزورة.
وذكرت ال�شرطة يف باراجواي اأن رونالدينيو و�شقيقه ح�شرا اإىل باراجواي 
خريية  وفعاليات  حفالت  ع��دة  وح�شور  للقمار  ن��اد  افتتاح  يف  للم�شاركة 
على  ح�شال  واأنهما  لرونالدينيو  الذاتية  ال�شرية  لكتاب  للرتويج  اإ�شافة 

هذه الوثائق املزورة من اأحد رجال االأعمال.

مدينة �صفيح خ�صر�ء 
يف �صاو باولو 

ت�شع "مدينة ال�شفيح اخل�شراء" 
اإي�������ش���ب���ريان�������ش���ا  ن�����وف�����ا  ف����ي����ال  يف 
احرتام  اأعينها  ن�شب  الربازيلية 
ال��ب��ي��ئ��ة واالإن���������ش����ان وت�����ش��ع��ى اإىل 
االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي م��ن خ��الل مبداأ 

الت�شارك.
"هنا  بفخر  ���ش��وزا  دي  ليا  وت��ق��ول 
والكركم  واحل��ب��ق  ال�شعرت  لدينا 
وث�����الث�����ة اأن�����������واع م�����ن ال���ن���ع���ن���اع، 
الفراولة"  وق���ري���ب���ا  وال�����الون�����دة 
املزروعة  بالنبتات  ج���ردة  وا���ش��ع��ة 
القريبة  ه��ذه  ال�شفيح  مدينة  يف 

من �شاو باولو.
تعطي  ال����ك����ب����ري،  ال���ب�������ش���ت���ان  يف 
عاما   57 ال���ب���ال���غ���ة  ال���ربازي���ل���ي���ة 
عربة  ي��ح��م��ل  ف��ت��ى  اإىل  ت��ع��ل��م��ي��ات 
ينبت  مليئة برتبة حمراء خ�شبة 
فيها كل �شيء من البابايا اإىل املوز 

واالأزهار امللونة.
اأن����واع  اأي�����ش��ا  "لدينا  ل��ي��ا  وت���وؤك���د 
الطبية"  االأع�������ش���اب  م���ن  ك���ث���رية 
زاخر  بال�شتيكي  بيت  اإىل  م�شرية 
�شماد  ح��و���س  ع��ن  ف�شال  بالنبات 

طبيعي.
انتخبت  التي  ال�شفيح  مدينة  يف 
ع�شر  م���ن���ذ  "زعيمة"  ل���ي���ا  ف��ي��ه��ا 
���ش��ن��وات، ت��ت��م اال���ش��ت��ف��ادة م���ن كل 

�شيء.
يف ه����ذا امل���ك���ان ال���واق���ع ع��ل��ى بعد 
�شاعة من و�شط �شاو باولو املكتظة 
اتالنتيكا،  ماتا  غابة  على  واملطل 

ي�شود مبداأ الزراعة الدائمة.

�أوبر� باري�س تلغي عرو�صا 
اإلغاء عر�س باليه واأوبرا  اإىل  اأوبرا باري�س  ا�شطرت 
كورونا  ف��ريو���س  تف�شي  ب�شبب  مو�شيقية  وح��ف��ل��ة 
ظل  يف  ماليا  ن��زف��ا  املوؤ�ش�شة  ه��ذه  وع��ان��ت  امل�شتجد. 
على  احتجاجا  ال�شهر  ون�شف  �شهرا  ا�شتمر  اإ�شراب 
اإىل  اأدى  ما  وهذا  التقاعدي  النظام  اإ�شالح  م�شروع 
االإدارة  �شحبت  وقد  عر�شا.   85 على  ال�شتار  اإ�شدال 
ب��رن��اجم��ا م���ن ث��الث��ة ع���رو����س رق�����س م���ن ت�شميم 
الفرن�شية  احلكومة  حظرت  بعدما  باالن�شني  ج��ورج 
األف �شخ�س  اأكرث من  التي ت�شم  العامة  التجمعات 
اأوبرا  وق��ال��ت   .19 كوفيد  ف��ريو���س  انت�شار  الإب��ط��اء 
�شعيد  على  ي��ورو  مليون   16،4 التي خ�شرت  باري�س 
م��ب��ي��ع��ات ال��ت��ذاك��ر وح���ده���ا ب�����ش��ب��ب االإ�����ش����راب، اإنها 
ويف  برناجمها.  بقية  م�شري  االأرب��ع��اء  اليوم  �شتقرر 
األغت  الفرن�شية،  اأعلنته احلكومة  الذي  ظل احلظر 
م��ن جولتها  االأخ��ريت��ني  االث��ن��ني احلفلتني  م��ادون��ا 
"مدام اإك�س" يف باري�س. ويف الوقت الذي اختارت فيه 
اأوبرا باري�س اإلغاء عرو�س، قال م�شرح �شاتيليه الذي 
اإنه يحاول االلتفاف على قرار  يت�ّشع الألفي �شخ�س 
اأنه  �شاّيو  الوطني يف  امل�شرح  اأو�شح  احلظر، يف حني 

يحد عدد حا�شري عرو�شه الراق�شة باألف �شخ�س.

خامت �خلطوبة �صريحة بيتز� 
حلبيبها  مميز  زواج  بعر�س  اأ���ش��رتال��ي��ة  ام����راأة  تقدمت 
خطوبة  بخامت  دومينوز،  مطاعم  ف��روع  اأح��د  مب�شاعدة 
9000 دوالر. بعدما ربحت  على �شكل بيتزا تبلغ قيمته 
جا�شمني اإيرالند )28 عاماً( خامتاً من الذهب االأ�شفر 
بف�شل  املا�شي،  فرباير  يف  ق��رياط��اً،   18 عيار  واالأبي�س 
على  اأق��دم��ت  دومينوز،  مطعم  ل��دى  دائمة  زبونة  كونها 
عر�س ال��زواج على حبيبها بهذا اخل��امت.  واختار مطعم 
دومينوز، جا�شمني، الأنها وخطيبها جيمي لديهم تاريخ 
واخ��ت��ارت جا�شمني  املطعم.   البيتزا من  طويل يف طلب 
فيها  ي�شارك  كان  التي  القدم  كرة  مباراة  انتهاء  توقيت 
22 ع�شواً من فريقه،  اأم��ام  ال��زواج عليه  جيمي لعر�س 
على  27 عاماً  العمر  يبلغ من  ال��ذي  ال�شاب  واف��ق  حيث 
بعر�شها  البالغة  �شعادته  عن  وع��رّب  ال��ف��ور،  على  طلبها 
الذي كان مفاجاأة �شعيدة على حد تعبريه، وفق ما نقلت 
�شحيفة ديلي ميل اأ�شرتاليا.  من جهتها قالت جا�شمني 
بهذه  دومينوز  ملطعم  مدينة  "اأنا  ح��دث  ما  على  معلقة 
الهدية التي مكنتني من التقدم بطلب الزواج ممن اأحب. 

من االآن ف�شاعداً لن اأطلب البيتزا اإال من دومينوز".

يحّول عربة �صجن �إىل منزل مده�س
لالإقامة،  منا�شباً  مكاناً  ال�شجناء  نقل  �شيارة  تكون  ال  قد 
لكن �شبعيني بريطاين متقاعد حّول عربة قدمية ت�شتخدم 
مميزة  اأوقاتاً  فيه  مي�شي  اأنيق  منزل  اإىل  ال�شجناء  لنقل 
�شكيدمور  غ��راه��ام  واأراد  ال�شيف.   ف�شل  يف  زوج��ت��ه  م��ع 
)74 عاماً( من بارو هيل، وو�شرت�شري اأن يخ�ش�س مكاناً 
ثمن  لكن  لال�شرتخاء،  عاماً(   54( �شاندرا  ولزوجته  له 
الكبائن واالأكواخ املنف�شلة دفعه الأخذ االأمور على عاتقه. 
�شجن  عربة  على  يح�شل  اأن  �شكيدمور  ال�شيد  وا�شتطاع 
اإىل  ال�شجن  م��ن  ال�شجناء  لنقل  ت�شتخدم  ك��ان��ت  ق��دمي��ة 
املحاكم مقابل 250 جنيهاً ا�شرتلينياً )325 دوالراً( فقط. 
واأنفق �شكيدمور نحو 750 جنيهاً ا�شرتلينياً )975 دوالراً( 
لتحويل العربة اإىل منزل، لت�شل التكلفة االإجمالية ملنزله 
 1300( ا�شرتليني  جنيه   1000 اإىل  اجل��دي��د  ال�شيفي 
3.5 طن، حيث  العربة يزيد عن  وك��ان وزن  دوالر فقد(. 
التخل�س  عليه  وك��ان  ال�شجناء،  ه��روب  ملنع  جمهزة  كانت 
من الطبقات اخلارجية، لكنه احتفظ بالباب الثقيل الذي 

كان يف�شل �شائق العربة عن ال�شجناء.

جرمية قتل مروعة يف �لفر��س
األقت ال�شلطات يف والية فلوريدا االأمريكية، ال�شبت، القب�س 
على رجل يف الثالثينيات من عمره بتهمة قتل زوجني، يقول 
املحققون اإنهما تعر�شا الإطالق النار خالل نومها، ثم دفنا 
يف م�شتنقع يقع خلف منزلهما. واأعلن مكتب �شرطة مقاطعة 
واُتهم  اح��ُت��ج��ز  ع��اًم��ا،   34 جاك�شون،  مايكل  ت��ود  اأن  ب��ول��ك، 
بارتكاب جرميتي قتل من الدرجة االأوىل، يف مقتل راميوند 
وكري�شتال كالين، وفق ما ذكر موقع "فوك�س نيوز". و�شوهد 
عاًما،   37 عاًما، وكري�شتال،   33 العمر  البالغ من  راميوند، 
الآخر مرة يف 21 فرباير املا�شي. وقال املفت�س غرادي جود اإن 
ب�شدة"،  "متحللتني  كانتا  بينما  اكت�شفوا اجلثتني  املحققني 
"م�شبوهة" كانت  ف��ت��اة  ع��ن  �شرطية  ت��ق��اري��ر  بعد  اجل��م��ع��ة، 
حتاول بيع �شاحنة مقابل 200 دوالر فقط، وتخرب الراغبني 

يف ال�شراء اأن مالك ال�شاحنة "مل يعد بحاجة اإليها".

كورونا ينهك 
�الأطباء �لنف�صيني 

يواجه علماء النف�س تدفقا متزايدا 
التغيريات  جراء  يعانون  ل�شينيني 
فريو�س  تف�شي  بفعل  ح��ي��ات��ه��م  يف 
كورونا امل�شتجد، مع حاالت متعددة 
العدوى  انتقال  ت�شمل اخلوف من 
الطبية  الطواقم  على  وال�شغوط 
بالعزلة يف احلجر  بال�شعور  مرورا 
ال�������ش���ح���ي. وي����ف����اق����م ال���ن���ق�������س يف 
بلد  يف  امل�شكلة  املهرة  املتخ�ش�شني 
مليون  خم�شني  م��ن  اأك����رث  يعي�س 
احلجر  يف  م��واط��ن��ي��ه  م��ن  �شخ�س 
بوؤرة  )و���ش��ط(،  هوباي  مقاطعة  يف 
كما  للفريو�س،  الرئي�شية  االنت�شار 
اأن كثريين اآخرين يالزمون املنزل 
عاملة  وه��ي  �شو  وتو�شح  با�شتمرار. 
ووهان  م�شت�شفيات  اأح���د  يف  نف�س 
يوم  ك��ل  "يف  ب��ر���س  فران�س  لوكالة 
ات�شاال.  ع�����ش��ري��ن  ح����واىل  ن��ت��ل��ق��ى 
وق����د ���ش��اه��د ال��ب��ع�����س اأق����رب����اء له 
ميوتون ب�شبب نق�س االأدوي��ة عند 
انت�شار الوباء وعندما مل يكن  بدء 
االأ�شّرة" يف  م��ن  ك���اف  ع���دد  ه��ن��اك 
امل�شت�شفيات. وقد �شّكلت هذه املدينة 
هوباي،  م��ق��اط��ع��ة  ع��ا���ش��م��ة  وه����ي 
منها  ان��ط��ل��ق  ال��ت��ي  االأوىل  ال���ب���وؤرة 
وترتكز   .2019 ن��ه��اي��ة  يف  ال���وب���اء 
واالإ�شابات،  الوفيات  اأكرثية  فيها 
م���ا ي��ف�����ش��ر احل���اج���ة اخل��ا���ش��ة اإىل 
ال����دع����م ال���ن���ف�������ش���ي. وق������د اأ�����ش����اب 
من  اأكرث  امل�شتجد  كورونا  فريو�س 
ال�شني  يف  �شخ�شا  و750  األفا   80
اأربعة اآالف  اأكرث من  واأودى بحياة 
من بينهم. وتو�شح �شو اأن "غالبية 
االت�شاالت تاأتي من مر�شى قلقني 
الذي  للعالج  ال�شعيف  االأث���ر  م��ن 
يخ�شون  اأ�شخا�س  من  اأو  يتلقونه 

اأن تنتقل اإليهم العدوى".

حقائق عن كمامات �لوجه �لطبية
ت��ف�����ش��ي ف���ريو����س ك���ورون���ا يف م��ع��ظ��م بلدان  م���ع 
الواقية  الطبية  الكمامات  ا�شتخدام  بات  العامل، 
للكثريين،  اليومي  الروتني  من  يتجزاأ  ال  ج��زءاً 
من  للوقاية  طريقة  اأف�شل  باأنها  منهم  اعتقاداً 
اإن  ي��ق��ول��ون  اأن اخل���رباء  اإال  ال��ق��ات��ل.  ال��ف��ريو���س 
هنالك العديد من احلقائق التي يجب اأن نعرفها 
يلي  الواقية. فيما  الطبية  الكمامات  جميعاً عن 
"اإم  موقع  يف  ورد  م��ا  وف��ق  احلقائق،  ه��ذه  بع�س 
جهاز  لي�شت  الكمامة  االإل���ك���رتوين:   اإن"  اإ����س 
ت��ن��ف�����س: ال��ك��م��ام��ات ال��ت��ي ي��ت��م ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا هي 
دائماً كمامات م�شادة للغبار اأو كمامات جراحية، 
ميغا  الدكتورة  وبح�شب  تنف�س.  اأج��ه��زة  ولي�شت 
خم�ش�شة  لي�شت  الوجه  كمامة  ف��اإن  ماكجينتي، 
واإمنا  التنف�شي،  اجل��ه��از  اأم��را���س  م��ن  للحماية 
كبرية  جزيئات  ا�شتن�شاق  من  منعك  اإىل  تهدف 

من الغبار اأو االأو�شاخ. 
كمامات  اإىل  يحتاجون  ال  االأ�شحاء  االأ�شخا�س 
الوجه: تقول الدكتورة ماكجينتي "ب�شكل عام، ال 
ينبغي الأحد اأن يرتدي كمامة ما مل يكن موجهاً 

اأن منظمة  اإال  رع��اي��ة �شحية".  م��ق��دم  ِق��ب��ل  م��ن 
اإذا كنت تعتني  العاملية تو�شي بارتدائها  ال�شحة 
كورونا  ب��ف��ريو���س  اإ���ش��اب��ت��ه  يف  م�شتبه  ب�شخ�س 
الفريو�شات:  م��ن  حت��م��ي  ال  ال��ك��م��ام��ة  اجل��دي��د. 
ميكن  اإذ  ن��ف��وذة،  ال��وج��ه  ك��م��ام��ات  معظم  تعترب 
ب�شهولة  عربها  الدخول  الفريو�شية  للجزيئات 

اإىل الفم اأو االأنف.
الكمامة ت�شاعد يف منع انت�شار اجلراثيم: بح�شب 
الوجه  اأن كمامة  اخل��رباء، فاإنه على الرغم من 
لن حتميك من االأمرا�س الفريو�شية، فاإنها قد 
ت�شاعد يف حماية االآخرين من اأي اأعرا�س تنف�شية 
قد تكون لديك، لذا ُين�شح بارتداء كمامة واقية 

اإن كنت تعاين من العط�س اأو ال�شعال. 
قد  �شحيح:  ب�شكل  الكمامة  ا�شتخدام  من  بد  ال 
ال  ولكنك  فقط  حم���دودة  ف��ائ��دة  للكمامة  يكون 
ا�شتخدامها.  كيفية  م��ع��رف��ة  اإىل  ب��ح��اج��ة  ت���زال 
اأن  يجب  جيد،  ب�شكل  فعالة  االأقنعة  تكون  لكي 
تغطي فمك واأنفك معاً، ويجب اأن ال ترفعها عند 

التحدث مع االآخرين. 

كايتي بريي تنعى جدتها بر�صالة موؤثرة
نعت املغنية العاملية  كايتي بريي جدتها التي توفيت يوم اأم�س بر�شالة 
مواقع  اأح��د  على  اخلا�شة  �شفحتها  عرب  ن�شرت  اإذ  موؤثرة،  خيالية 
واأرفقتها  ال��راح��ل��ة،  بجدتها  جتمعها  ���ش��ورة  االجتماعي  التوا�شل 

بر�شالة طويلة اأعربت فيها عن حزنها ال�شديد لوفاتها.
املمثل  خطيبها  من  حالياً  به  احلامل  طفلها  اأن  لو  بريي  وتخيلت 
اأورالن��دو بلوم �شيلتقي بجدتها يف مكان ما قبل والدت��ه اإىل  العاملي 

هذه احلياة، لتقبله االأخرية على جبينه، قائلًة:"قلبي ياأمل ذلك".
وكان تداول رواد مواقع التوا�شل االجتماعي مقطع فيديو لبريي 
حامل،  باأنها  وتخربها  امل�شت�شفى  يف  جدتها  من  بالقرب  يظهرها 
وذل��ك قبل وفتها بيوم، وقد بدا الفيديو موؤثرا ون��ال رواج��ا كبريا 

بني املتابعني.
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