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برتحيب خليفة بن زايد ورعاية حممد ال�ساد�س 
هزاع بن زايد يفتتح فعالية »املغرب يف اأبوظبي«

•• اأبوظبي-وام:

برتحيب من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س 
�لدولة، حفظه �هلل، وبرعاية �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س، 
عاهل �ململكة �ملغربية �ل�شقيقة، وبدعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي،  نهيان، ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح  �مل�شلحة، 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي فعالية »�ملغرب يف �أبوظبي«، و�لتي 
ت�شتمر حتى 30 �أبريل �حلايل يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س 
ودعم  ت��ع��زي��ز  �إط����ار  ويف  �ل��رئ��ا���ش��ة،  ���ش��وؤون  وز�رة  وتنظيم  ب��اإ���ش��ر�ف 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لتي جتمع  و�لأخ��وي��ة  �لتاريخية  �لعالقات 

�ملتحدة باململكة �ملغربية يف جميع �ملجالت.       )�لتفا�شيل �س9(

اأهايل �سقطرى ي�سيدون برعاية ال�سيخة 
فاطمة للأمهات والأطفال يف اجلزيرة

•• �سقطرى -وام:

و�مل�شاعدة  بالرعاية  �شقطرى  جزيرة  مناطق  من  عدد  �أه��ايل  �أ�شاد 
�لكبرية �لتي تقدمها �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 
�لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي 
�لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية لأمهات و�أطفال �جلزيرة من خالل 
وفد �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لذي يزور �شقطرى حاليا.

�متنانهم  �لوفد عن  بهم  �لتقى  �لذين  و�لأط��ف��ال  �لأم��ه��ات  وع��رت 
على  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لر�شيدة  للقيادة  و�شكرهم 

دعمها لل�شعب �ليمني عامة ولأهايل جزيرة �شقطرى خا�شة.
)�لتفا�شيل �س2(

اإطالق املرحلة التجريبية لتدري�س كتاب » الإمارات - تاريخنا « يف املدار�س

حممد بن زايد: �سحراء هذه الأر�س وجبالها وبحارها �ساهدة 
ن�سان فيها وجتليات اإبداعه وجلده يف مواجهة احلياة على عظمة الإ

خليفة بن زايد ي�سدر قانونا بتعديل 
بع�س اأحكام قانون امللكية العقارية يف اأبوظبي

اإعلن مر�سح املعار�سة رئي�سا لبلدية ا�سطنبول 
•• ا�سطنبول -وكاالت: 

نقلت وكالة �أنباء �لأنا�شول �لرتكية �لر�شمية عن ع�شو 
معار�س يف �لرملان قوله �إن مر�شح �ملعار�شة �لرئي�شي 
�م�س  ��شطنبول  لبلدية  رئي�شا  �أُعلن  �أوغلو  �إم��ام  �أك��رم 
�لأربعاء بعد �كتمال �إعادة فرز �لأ�شو�ت يف �لنتخابات 

�ملحلية �لتي جرت يف 31 مار�س �آذ�ر.
وُم��ن��ح �إم����ام �أغ��ل��و �ل��ت��ف��وي�����س �ل��ر���ش��م��ي رغ���م ع���دم بت 
�ملجل�س �لأعلى لالنتخابات يف طلب قدمه حزب �لعد�لة 

و�لتنمية �حلاكم باإلغاء �لنتخابات و�إعادتها.

�إن �لهيئة  �مل��ع��ار���س  �ل�����ش��ع��ب �جل��م��ه��وري  وق����ال ح���زب 
�لنتخابية �أعلنت فوز مر�شحه �أكرم �إمام �أوغلو برئا�شة 
بلدية ��شطنبول. و�شلمت �لهيئة �لنتخابية �لعليا �إمام 
�أوغلو هذه �لوثيقة على �لرغم من �لطعن �لذي تقدم 
به �لثالثاء حزب �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �ردوغان 
�لنتخابات  �ن  معتر�  جديد،  �ق��رت�ع  ب��اإج��ر�ء  مطالبا 

�لتي جرت يف 31 �آذ�ر/مار�س �شهدت »خمالفات«.
و�فاد مر��شل فر�ن�س بر�س �أن �لع�شر�ت جتمعو� لتوجيه 
�لتحية �إىل �إمام �وغلو لدى و�شوله �ىل مكاتب �لهيئة 

�لنتخابية �لعليا يف �ملجمع يف ��شطنبول.

الب�سري يف �سجن كوبر.. واعتقال رئي�س الربملان

»الع�سكري ال�سوداين« يعلن عن اإجراءات ملحاربة الف�ساد

خياراته القت�سادية تدير ظهرها حلرية ال�سوق:
بالن�سبة لرتامب، اليد اخلفية ملك حلكومته!

•• الفجر - كيث جون�سون – ترجمة خرية ال�سيباين

�لوليات  �إن  �لخ��رية  �لأي���ام  تر�مب يف  دون��ال��د  �لأمريكي  �لرئي�س  ق��ال 
�ملتحدة ميكن �أن تتو�شل �إىل �تفاق جتاري مع �ل�شني �ل�شهر �ملقبل، �تفاق 
ح�شب و��شنطن، ميكن �أن يخّفف جتاوز�ت و�نتهاكات ر�أ�شمالية �لدولة 

يف بكني، وي�شع �ل�شني على طريق �قت�شاد �أكرث مالءمة لل�شوق.
ولكن للو�شول �إىل هناك، فاإن �خليار�ت �لقت�شادية لإد�رة تر�مب تدير 

ظهرها ب�شكل متز�يد لل�شوق �حلرة.                   )�لتفا�شيل �س13(

•• اخلرطوم-وكاالت:

ن���ق���ل���ت م���������ش����ادر م�����ت�����ع�����ددة  يف 
�أمنية،  م�����ش��ادر  ع��ن  �خل���رط���وم، 
نقل  �أن������ه مت  �لأرب������ع������اء،  �أم���������س 
�ل�شابق، عمر  �ل�شود�ين  �لرئي�س 
ك���وب���ر يف  ���ش��ج��ن  �إىل  �ل���ب�������ش���ري، 

مدينة بحري باخلرطوم.
ك���م���ا ذك������رت وك����ال����ة »روي��������رتز«، 
ن��ق��اًل ع��ن م�����ش��دري��ن م��ن عائلة 
�لب�شري، �أنه ُنقل �إىل �شجن كوبر 
�شاعة  يف  �خلرطوم  �لعا�شمة  يف 

متاأخرة من م�شاء �لثالثاء.
�إن  �ل�����ش��ج��ن  م�������ش���در يف  وق������ال 
حب�س  يف  حم���ت���ج���ز  �ل����ب���������ش����ري 

�نفر�دي حتت حر��شة م�شددة.
�لعائلة  م��ن  �مل�����ش��در�ن  و�أو����ش���ح 
�أنه كان حمتجز�ً حتت �حلر��شة 
�جلي�س  ع��زل��ه  �أن  منذ  �مل�����ش��ددة، 
�ملقر  �مل��ا���ش��ي يف  ي���وم �خل��م��ي�����س 
�ملجمع  د�خ���ل  �مل��وج��ود  �لرئا�شي 

�لذي ي�شمل �أي�شاً وز�رة �لدفاع.
�عتقلت  �أخ�������������رى،  ج����ه����ة  م������ن 
�أم�س  �ل�������ش���ود�ن���ي���ة،  �ل�����ش��ل��ط��ات 
رئي�س  �خل������رط������وم،  م����ط����ار  يف 
�إبر�هيم عمر، ح�شب ما  �لرملان 
»�لعربية«  قناتي  م�شادر  �أك��دت��ه 

و»�حلدث«.

�لو�قعة د�خل �ملناطق �ل�شتثمارية 
ولهم �إجر�ء �أي ت�شرف على هذه 
�لعقار�ت.وتن�س �ملادة 4 �جلديدة 
على �أن ملن له حق �لنتفاع �أو حق 
ع�شر  ع��ل��ى  ت��زي��د  مل���دة  �مل�شاطحة 
�شنو�ت وبغري �إذن �ملالك �لت�شرف 

ون���ق���ل���ت ���ش��ح��ف ����ش���ود�ن���ي���ة عن 
�إن  ق���ول���ه���ا  م���������ش����ادر م����وث����وق����ة 
�ل�������ش���ل���ط���ات �ع��ت��ق��ل��ت ع���م���ر من 
مطار �خلرطوم عقب عودته من 

قطر. 
و�أك���������دت �مل���������ش����ادر �أن�������ه »ج����رى 
�ل��ت��ح��ف��ظ ع��ل��ى �إب���ر�ه���ي���م عمر 
�جلرية  �لإق����ام����ة  يف  وو����ش���ع���ه 
ك��م��ا مت  درم�������ان،  �أم  مب��ن��زل��ة يف 
�إغ������الق ح�����ش��اب �ل����رمل����ان �مل���ايل 

بالبنك �ملركزي«.
�إىل ذلك، �أعلن �ملجل�س �لع�شكري 
يف �ل�شود�ن، عن حزمة �إجر�ء�ت 
حماربة  �إط�������ار  يف  �ق���ت�������ش���ادي���ة 

�لفا�شدين،  وحم��ا���ش��ب��ة  �ل��ف�����ش��اد 
وذل�����ك ب��ع��د �أ����ش���ب���وع ع��ل��ى عزل 

�لرئي�س عمر �لب�شري.
�لع�شكري يف بيان،  وقال �ملجل�س 
�إن بنك �ل�شود�ن �ملركزي �شيقوم 
�مل�شبوهة،  �لأم��و�ل  باحلجز على 
���ش��ي��ت��وىل م���ر�ج���ع���ة حركة  ك��م��ا 
�لأم����و�ل �ل��ت��ي مت��ت �ع��ت��ب��ار� من 

مطلع �أبريل �حلايل.
و�أ�شاف �لبيان �أنه �شيجري وقف 
�إ�شعار  حتى  �شهم  �أي  ملكية  نقل 
�أي نقل  ع���ن  �لإب�������الغ  م���ع  �آخ�����ر 
ب�شورة  جرى  �شركات  �أو  لأ�شهم 

مثرية لل�شك.

يف ه��ذ� �حل��ق مب��ا يف ذل��ك رهنه، 
�إل  رهنه  �لعقار  ملالك  يجوز  ول 
�أو  �لنتفاع  حق  �شاحب  مبو�فقة 
يجوز  �حل��ال��ت��ني  ويف  �مل�����ش��اط��ح��ة 
ل��ل��ط��رف��ني �لإت���ف���اق ع��ل��ى خالف 

ذلك.           )�لتفا�شيل �س2(

�ليوم  ت��ن��ب�����س  ب��ع��زمي��ة رج��ال��ه��ا 
تطور� وح�شارة وتقدما.

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  رع���اي���ة  وحت����ت 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
�مل�شلحة..�أطلق  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق 

رئي�س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د 
�لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�م�س �ملرحلة �لتجريبية لتدري�س 
تاريخنا«    – »�لإم���������ار�ت  ك���ت���اب 
�شمن مناهج �حللقتني �ل�شابعة 

و�لثامنة يف مد�ر�س �أبوظبي.
)�لتفا�شيل �س3(

وت��اب��ع: »ب��ن��ك �ل�����ش��ود�ن �ملركزي 
حركة  �أي  ع��ن  ب��الإب��الغ  �شيقوم 
ج��رت خالل  ل��الأم��و�ل  م�شبوهة 

�لفرتة �ملا�شية«.
�ملجل�س  رئ���ي�������س  و�أ������ش�����در  ه�����ذ� 
�لرهان،  عبد�لفتاح  �لع�شكري، 
خا�شا  د�����ش����ت����وري����ا  م����ر�����ش����وم����ا 
�ل��ف��وري ع��ن �لعملة  ب��الإف�����ش��اح 
�مل�شرفية  و�حل�شابات  �لأجنبية 
د�خل وخارج �ل�شود�ن، يلزم »كافة 
و�ملوؤ�ش�شات  و�لهيئات  �ل����وز�ر�ت 
�حلكومية  و�لكيانات  و�ل�شركات 
�ل���ت���ي متتلك  وج��م��ي��ع �جل���ه���ات 
�أن  ح�شة  فيها  �ل�شود�ن  حكومة 
حول  �ل��الزم��ة  بالبيانات  تتقدم 
و�لإيد�عات  �مل�شرفية  �حل�شابات 
�لنقدية  و�ملبالغ  �ملالية  و�لأور�ق 
�أو �أي معادن نفي�شة �أو جموهر�ت 

د�خل وخارج �ل�شود�ن«.
ويق�شي �ملر�شوم »بت�شليم كل تلك 
�ملركزي  �ل�شود�ن  لبنك  �لبيانات 
و�جل����ه����ات �مل���خ���ت�������ش���ة«، حم����دد� 
هذه  لإك��م��ال  ف��ق��ط  ���ش��اع��ة   72
�ملخالفة  ح���ال  ويف  �لإج�������ر�ء�ت. 
�شتتم �إحالة �ملخالفني للم�شاءلة 
بال�شجن  و�مل��ح��اك��م��ة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�أو  ���ش��ن��و�ت  ت��ت��ج��اوز ع�شر  مل��دة ل 

�لغر�مة �أو �لعقوبتني معا.

�سد  الفيتو  ي�ستخدم  ترمب 
باليمن التحالف  دع��م  وق��ف 

•• عوا�سم-وكاالت:

�لرئي�س  �إن  �لأبي�س  �لبيت  وق��ال 
دون�����ال�����د ت����رم����ب �����ش���ت���خ���دم حق 
للكونغر�س  ق����ر�ر  ���ش��د  �ل��ن��ق�����س 
�لأمريكية  �مل�شاركة  لإنهاء  ي�شعى 
يف �حل����رب �ل��ت��ي ي��ق��وده��ا حتالف 

دعم �ل�شرعية يف �ليمن.
�لكونغر�س  ق���ر�ر  ت��رم��ب  وو���ش��ف 
�شرورية  غ����ري  »حم����اول����ة  ب����اأن����ه 
�شلطاتي  لإ�����ش����ع����اف  وخ����ط����رية 
يعر�س  م����ا  وه�����و  �ل���د����ش���ت���وري���ة، 
للخطر �أرو�ح مو�طنني �أمريكيني 
وجنود� �شجعانا، يف �لوقت �حلايل 

ويف �مل�شتقبل«.
و�أ�شاف ترمب �أن �لدعم �لأمريكي 
�أك��رث من  �أم��ن  ���ش��روري ل�حماية 
80 �أل�����ف �أم���ريك���ي ي��ع��ي�����ش��ون يف 
كانت  �ل��ت��ي  �لتحالف  دول  بع�س 
ع��ر���ش��ة ل��ه��ج��م��ات �حل��وث��ي��ني من 

�ليمن«.
�حلكومة  ب���ا����ش���م  �مل���ت���ح���دث  ق�����ال 
�لإد�رة  �إن  ب���ادي،  ر�ج���ح  �ليمنية، 
�لأم��ريك��ي��ة ت��درك خ��ط��ورة �لدور 
و�ملنطقة.  �ل��ي��م��ن  يف  �لإي��������ر�ين 
تريد  �إي�������ر�ن  �أن  ب�����ادي  و�أ�����ش����اف 
حتويل �ليمن �إىل حز�م نا�شف يف 
�ملتحدث  �ملنطقة.و�عتر  خا�شرة 
�أن  �ل���ي���م���ن���ي���ة  ب���ا����ش���م �حل����ك����وم����ة 
��شتخد�م ترمب �لفيتو �شد قر�ر 

�لكونغر�س حمل تقدير.
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بتوجيهات رئي�س الدولة 
» الهلل الأحمر« ت�سري طائرة اإغاثة لتوفري 

الحتياجات الإن�سانية للمتاأثرين من ال�سيول يف اإيران
•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه 
�هلل” و دعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة �شمو 
هيئة  رئي�س  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
متنها  على  طهر�ن  �إىل  �إغاثة  طائرة  �لهيئة  �شريت  �لإم��ار�ت��ي..  �لأحمر  �لهالل 
�لإن�شانية �ل�شرورية مل�شاندة �ملتاأثرين من �ل�شيول يف  �لحتياجات  من  طنا   95
�إطار �ملبادرة �لإمار�تية �ل�شعودية �مل�شرتكة للتخفيف من معاناة  �إير�ن وذلك يف 
�ملو�طنني �لإير�نيني �ملت�شررين جر�ء �ل�شيول و�لفي�شانات �ملدمرة �لتي �شهدتها 

�إير�ن موؤخر�.                                             )�لتفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أ�����ش����در 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
ب�شفته  �هلل«  »ح���ف���ظ���ه  �ل����دول����ة 
قانونا  �أب���وظ���ب���ي  لإم������ارة  ح��اك��م��ا 
�لقانون  �أح���ك���ام  ب��ع�����س  ب��ت��ع��دي��ل 
�مللكية  2005 يف  ل�شنة   19 رقم 

�لعقارية.
ون�س �لقانون على ��شتبد�ل ن�شي 
�لقانون رقم  4 م��ن  3 و  �مل��ادت��ني 
تن�س  ح��ي��ث   2005 ل�شنة   19

�ملادة 3 �جلديدة على ما يلي: 
�لعقار�ت  متلك  حق  يقت�شر   1-
�ملو�طنني   -  : �لآتية  �لفئات  على 
�لأ�شخا�س  م��ن  حكمهم  يف  وم��ن 

�لطبيعية و�لعتبارية.
�لتي  �لعامة  �مل�شاهمة  �شركات   -
ن�����ش��ب��ة م�����ش��اه��م��ة غري  ت���زي���د  ل 

�ملو�طنني فيها على 49%.
ق��ر�ر من  ب�شاأنه  ي�شدر  - كل من 
�ملجل�س  رئ���ي�������س  �أو  �ل���ع���ه���د  ويل 

�لتنفيذي.
�أ�شخا�س  �ملو�طنني من  لغري   2-
متلك  �ع����ت����ب����اري����ة  �أو  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�لعينية  ك��اف��ة �حل��ق��وق  و�ك��ت�����ش��اب 
�لعقار�ت  على  و�لتبعية  �لأ�شلية 

•• اأبوظبي-الفجر-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
وقيمها  بتاريخها  تفخر  �لأمم  �إن 
ومنجزها  �ل���وط���ن���ي���ة  ورم������وزه������ا 
ن�شاين.. ويف تغريدة  �حل�شاري و�لإ
�ل�شخ�شي  ����ش���م���وه  ح�������ش���اب  ع���ل���ى 
كتاب  ����ش���م���وه:  ق�����ال  )ت�����وي�����رت(  يف 
لأبنائنا  يوثق  تاريخنا«  م����ار�ت  »�لإ
�لطلبة مر�حل من ما�شينا �ملتجذر 
وروؤيتنا  وح��ا���ش��رن��ا  �ل��ز�خ��ر  و�إرث����ه 
من  �لأج��ي��ال  لت�شتلهم  للم�شتقبل، 
و�لتحدي  و�لإ�شر�ر  �لعزم  تاريخنا 
�مل�شتقبل  �إىل  ب���ال���وط���ن  ل��ل��ع��ب��ور 

�ملن�شود.
�أخرى:  تغريدة  يف  �شموه  و�أ���ش��اف 
ت��اري��خ �لإن�����ش��ان ع��ل��ى ه���ذه �لأر����س 
ق�شة تروى لأجيالنا و�لعامل عمرها 
وجبالها  �شحر�وؤها  �ل�شنني،  �آلف 
ن�شان  وبحارها �شاهدة على عظمة �لإ
ف��ي��ه��ا وجت��ل��ي��ات �إب���د�ع���ه وج��ل��ده يف 
على  �شو�هد  �حلياة..فيها  مو�جهة 
رغم  وتعاي�شت  تعاقبت  ح�����ش��ار�ت 
�أنها  �إل  و�لتحديات  �لظروف  ق�شوة 

متظاهر�ن �شود�نيان يلوحان باعالم بلديهما من فوق �ل�شجرة )رويرتز(

�أن�شار �أكرم �إمام �أوغلو يحيونه لدى و�شوله �ىل �لهيئة �لنتخابية يف ��شطنبول

حرب �شيا�شية مبفرد�ت �قت�شادية على نار هادئة

اجلي�س الليبي يتوقع حترير طرابل�س قبل رم�سان 

برملان ليبيا: قطر وتركيا دعمتا الإرهاب باملال وال�سلح

ا�ستفتاء  موعد  حت��دد  م�سر 
الد�ستورية« »ال��ت��ع��دي��لت 

•• القاهرة-وكاالت:

�أعلنت �لهيئة �لوطنية لالنتخابات 
تنظيم  م���وع���د  �أم���������س،  م�����ش��ر،  يف 
�لتعديالت  ب�������ش���اأن  �ل����ش���ت���ف���ت���اء 
عليها  و�ف�����ق  �ل���ت���ي  �ل���د����ش���ت���وري���ة، 
�لرملان، م�شاء �لثالثاء. و�شيجرى 
�ل�����ش����ت����ف����ت����اء ع����ل����ى �ل���ت���ع���دي���الت 
و�ل�شبت  �جلمعة  �أي��ام  �لد�شتورية 
�أبريل(  و21  و20   19( و�لأح���د 
ل��ل��م�����ش��ري��ني يف �خل���������ارج، و�أي������ام 
�ل�����ش��ب��ت و�لأح������د و�لث���ن���ني )20 
و21 و22 �أبريل( للمقيمني د�خل 
�لبالد. وقال �ملتحدث با�شم �لهيئة 
موؤمتر  خالل  �مل�شريني،  خماطبا 
لالنتخابات  �لعليا  للجنة  �شحفي 
مار�شو�  �ل�شلطات،  م�شدر  »�أن��ت��م 
�ل�شيا�شية«،  �مل�����ش��ارك��ة  يف  ح��ق��ك��م 
فلبو�  ي��ن��ادي��ك��م  »�ل���وط���ن  م�شيفا 
يعد  �ل�شتفتاء  �أن  وذك��ر  �ل��ن��د�ء«. 
�لدميقر�طية  م��ظ��اه��ر  �أه����م  م���ن 
وتكري�شا حقيقيا ملا �شطره �ل�شعب 

�مل�شري يف ديباجة �لد�شتور.

•• طرابل�س-وكاالت:

قال قائد غرفة عمليات �إجد�بيا �للو�ء فوزي �ملن�شوري، 
من  ط��ر�ب��ل�����س  �لليبية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ت��ط��ه��ري  عملية  �إن 
»�مليلي�شيات« ت�شري يف �شالح �جلي�س وكما هو خمطط 
�لعا�شمة  حترير  من  �لنتهاء  �ملن�شوري،  وتوقع  لها. 
»�ملر�شد«  باأيام، وفق ما ذكر موقع  �شهر رم�شان  قبل 

�لليبي، �أم�س �لأربعاء.
د�خل  ز�رة  �لآن يف و�شط عني  »�أن��ا  �ملن�شوري،  و�أ�شاف 
ما  �أي�شاً،  �لأخ��رى  �ملحاور  يف  تقدم  وهناك  طر�بل�س، 
وما  ف��ق��ط،  �لعا�شمة  قلب  �إىل  �ل��و���ش��ول  ه��و  ينق�شنا 

يوؤخرنا فهو جتنب �شقوط �شحايا مدنيني«.
هذ� ونفى �جلي�س �لوطني �لليبي ��شتخد�م �أي �أ�شلحة 

ثقيلة يف ��شتباكات يف �لعا�شمة طر�بل�س.
�لقومي يف  و�لأم���ن  �ل��دف��اع  ��شتنكرت جلنة  ذل��ك،  �إىل 

�ل��رمل��ان �ل��ل��ي��ب��ي، �أم�����س، »�ل��ت��دخ��ل �ل��ق��ط��ري �لرتكي 
�ل�شافر« يف �ل�شوؤون �لد�خلية للبلد �لذي ي�شهد حالة 
ب��ن��ظ��ام معمر  �لإط���اح���ة  2011، وق���ت  م��ن��ذ  ف��و���ش��ى 

�لقذ�يف.
وج���اء يف ب��ي��ان م��وق��ع ب��ا���ش��م، ط���الل ع��ب��د�هلل �مليهوب، 
وتركيا  �أن قطر  �لقومي،  و�لأم��ن  �لدفاع  رئي�س جلنة 
دعمتا »�لإرهاب و�لتطرف باملال و�ل�شالح لتبقى �لبالد 
�لت�شريحات  و�آخ��ره��ا  ��شتقر�ر  وع��دم  فو�شى  حالة  يف 
�مل�شلحة  للقو�ت  �ملناه�شة  �ملتحدة  �لأمم  يف  �لقطرية 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل��ل��ي��ب��ي��ة يف ح��رب��ه��ا ع��ل��ى �لإره������اب وتطهري 

�لعا�شمة من ملي�شيات �ملال و�لإرهاب«.
ود�نت جلنة �لدفاع »�نتهاك �لبو�رج �حلربية �لرتكية 
�ملجموعات  لدعم  بائ�شة  حماولة  يف  �لإقليمية  للمياه 
�لإرهابية من خالل �ملنافذ �لبحرية و�جلوية مب�شر�تة 

وطر�بل�س وزو�رة«، وفق �لبيان.
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اأخبـار الإمـارات
دبي يف  والتعليم  للتدريب  اخلليج  معر�س  فى  ي�ساركون  دولة   20 من  ومعهدا  جامعة   220

•• دبي -وام:

�فتتح �شعادة �لدكتور عبد�هلل �لكرم رئي�س جمل�س �ملديرين 
مدير عام هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية بدبي �م�س يف 
 31 �ل���  �ل��دورة  �ل��دويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س  مركز دب��ي 
من معر�س �خلليج للتدريب و�لتعليم 2019 »جيتك�س« 
�ملعر�س �ملتخ�ش�س يف جمال �لتعليم و�لتدريب و�لتطوير 
تقام  �لتي  �ملعر�س  هذ�  من  �لربيع  دورة  وت�شتمر  �ملهني. 
�شركة  من  وبتنظيم  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  رعاية  حتت 
»�إنرتنا�شيونال كونفرن�شز �آند �إكزيبي�شنز«حتى 19 �أبريل 
220 من �جلامعات ومعاهد  �جلاري مب�شاركة �زيد من 
�لتدريب �ملهني �لر�ئدة يف خمتلف �أنحاء �لعامل ل�شتقطاب 

�ملبا�شر  و�لتو��شل  �لعمرية  �لفئات  خمتلف  من  �لطلبة 
معهم و�إطالعهم على �أف�شل �لر�مج �لدر��شية و�لدور�ت 
�لتعليمية و�إتاحة  �ملوؤ�ش�شات  �لتدريبية �لتي توفرها هذه 
�لتعليم  يف  �لقبول  �إج���ر�ء�ت  على  للتعرف  لهم  �لفر�شة 
خيار�ت  م��ن  مزيد  وت��اأم��ني  �لعليا  و�ل��در����ش��ات  �جلامعي 
�لدر��شة �ملتاحة لهم. وقال �شعادة �لدكتور عبد�هلل �لكرم 
رئي�س جمل�س �ملديرين مدير عام هيئة �ملعرفة و�لتنمية 
ل��ل��ت��دري��ب و�لتعلم  �أن م��ع��ر���س �خل��ل��ي��ج  ب��دب��ي  �ل��ب�����ش��ري��ة 
2019 ي�شكل ملتقى يجمع بني طيف متنوع من ممثلي 
فتح  �أج��ل  من  و�لطلبة  �لعامل،  ح��ول  �لدولية  �جلامعات 
�إتاحة  عن  ف�شاًل  �مل�شرتك  �لتعاون  من  م�شتقبلية  �آف��اق 
تو�كب  متنوعة  بخيار�ت  �لتعليمية  �لفر�س  م��ن  �مل��زي��د 

مكانة دبي كوجهة �إقليمية ودولية جاذبة للتعليم �لعايل.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال �أن�����ش��ي��ل��م غ��ودي��ن��ه��و م���دي���ر ع����ام �شركة 
�ملنظمة  �إك��زي��ب��ي�����ش��ن��ز«  �آن���د  كونفرن�شز  »�إن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال 
للمعر�س �أن »جيتك�س« يعد معر�شاً �شنوياً للتعليم يعمل 
م��ق��دم��ي �خلدمات  م��ث��ال��ي��ة جل��م��ي��ع  ت��وف��ري من�شة  ع��ل��ى 
�لتعليمية لتقدمي ��شت�شار�ت مهمة حول �إجر�ء�ت �لقبول 
و�لت�شجيل للمجموعات �لقادمة من �لطالب �لطموحني 
هذ�  ي�شتقطب  �ملعر�س  ي�شتقطب  �أن  �لقادم..لفتا  للعام 
�لعام ممثلي �جلامعات من 20 دولة �إ�شافًة �إىل ما يقرب 
من 28 �ألف طالب ممن هم على �أعتاب �حلياة �جلامعية 
و�ل�شاعني �إىل ��شتك�شاف �أف�شل �لفر�س يف جمال �لتعليم 

�لعايل و�لتطوير �ملهني و�لتدريب.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
اأمري الكويت بوفاة ال�سيخ عبداهلل �سعود ال�سباح

•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« برقية تعزية �إىل �شاحب �ل�شمو  بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر �ل�شباح �أمري دولة �لكويت �ل�شقيقة بوفاة �ل�شيخ عبد�هلل �شعود �ملالك �ل�شباح �أعرب 

خاللها عن خال�س مو��شاته يف �لفقيد .. ر�جيا �هلل تعاىل �أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه 
�هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي 

تعزية مماثلتني �إىل �شاحب �ل�شمو �أمري �لكويت.

خليفة بن زايد ي�سدر قانونا بتعديل بع�س اأحكام قانون امللكية العقارية يف اأبوظبي

د�خل  �ل��و�ق��ع��ة  �ل��ع��ق��ار�ت  على  و�لتبعية  �لأ�شلية  �لعينية  �حل��ق��وق  ك��اف��ة 
�ملناطق �ل�شتثمارية ولهم �إجر�ء �أي ت�شرف على هذه �لعقار�ت.

وتن�س �ملادة 4 �جلديدة على �أن ملن له حق �لنتفاع �أو حق �مل�شاطحة ملدة 
تزيد على ع�شر �شنو�ت وبغري �إذن �ملالك �لت�شرف يف هذ� �حلق مبا يف ذلك 
�أو  �لنتفاع  حق  �شاحب  مبو�فقة  �إل  رهنه  �لعقار  ملالك  يجوز  ول  رهنه، 

�مل�شاطحة ويف �حلالتني يجوز للطرفني �لتفاق على خالف ذلك.
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وك��ان �شاحب 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة قد وجه �شمو �ل�شيخ خالد بن حممد 

بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �للجنة �لتنفيذية حلكومة �أبوظبي بدر��شة �شبل 
�أف�����ش��ل �لتوجهات  �أب��وظ��ب��ي مب��ا ي��ت��الءم م��ع  �ل��ع��ق��اري يف  تطوير �ل��ق��ط��اع 
و�ملعايري �لدولية ويعزز �ملناخ �ل�شتثماري يف �لإمارة.. وعليه رفعت �للجنة 
�لتنفيذية مقرتح » حتديث قانون �مللكية �لعقارية » �إثر در��شة لحتياجات 
و�مل�شتثمرين  �ملعنيني  م��ع  �ل��ل��ق��اء�ت  م��ن  �شل�شلة  وعقد  �ل��ع��ق��اري  �لقطاع 
�لقطاع  تطوير  �شبل  على  �ل��ت��ع��رف  ب��ه��دف  وذل���ك  �لعقاريني  و�مل��ط��وري��ن 
م�شتوى  على  نوعية  ��شتثمارية  وجهة  �أبوظبي  مكانة  وتر�شيخ  �لعقاري 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ  �شمو  وق���ال  �ملنطقة. 

•• اأبوظبي - وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�هلل« ب�شفته حاكما لإمارة �أبوظبي قانونا بتعديل بع�س �أحكام �لقانون رقم 

�لعقارية. �مللكية  يف   2005 ل�شنة   19
 19 رقم  �لقانون  4 من  و   3 �ملادتني  ن�شي  ��شتبد�ل  على  �لقانون  ون�س 

ل�شنة 2005 حيث تن�س �ملادة 3 �جلديدة على ما يلي:

 : �لآتية  �لفئات  على  �لعقار�ت  متلك  حق  يقت�شر   1-
- �ملو�طنني ومن يف حكمهم من �لأ�شخا�س �لطبيعية و�لعتبارية.

- �شركات �مل�شاهمة �لعامة �لتي ل تزيد ن�شبة م�شاهمة غري �ملو�طنني فيها 
على 49%.

- كل من ي�شدر ب�شاأنه قر�ر من ويل �لعهد �أو رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.
و�كت�شاب  متلك  �عتبارية  �أو  طبيعية  �أ�شخا�س  من  �ملو�طنني  لغري   2-

�للجنة �لتنفيذية .. » �إن حتديث قانون �مللكية �لعقارية يج�شد دعم �لقيادة 
يف  �لقت�شادي  �لقطاع  تطوير  �إىل  �لر�مية  �حلكومية  ل��ل��روؤى  �لر�شيدة 
�لإمارة بدعم من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة �شمو �ل�شيخ هز�ع بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي .. موؤكد� �أن 
�لقت�شادي هو  �لنمو  بدفع عجلة  �ملت�شلة  و�لقو�نني  �لت�شريعات  حتديث 
يف  �لأعمال  وممار�شة  �لتنموي  �مل�شهد  تطور  لدعم  �لأهمية  غاية  يف  �أم��ر 

�أبوظبي بجانب تطوير خدمات �مل�شتثمرين وت�شهيل �لإجر�ء�ت.
�لعقاري  �لقطاع  �إيجابية على  �آث��ار�  للقانون �جلديد  �أن  �إىل  �شموه  و�أ�شار 
ت�شجيع  يف  �شي�شاهم  ح��ي��ث  �لإم������ارة  يف  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  وخم��ت��ل��ف 
�مل�شتثمرين لال�شتثمار يف هذ� �لقطاع �حليوي ومتلك �لأر��شي يف �ملناطق 
�ل�شتثمارية يف �إمارة �بوظبي وتطويرها، بالإ�شافة �إىل �أن �لقانون �جلديد 
�شيلعب دور� �أ�شا�شيا يف ��شتقطاب �ملزيد من �ل�شتثمار�ت �لعاملية يف �لقطاع 

�لعقاري بالإمارة.

 خالد بن حممد بن زايد : حتديث قانون امللكية العقارية ي�ساهم يف تعزيز 
مكانة العا�سمة كوجهة ا�ستثمارية رائدة وحري�سة على ا�ستدامة التطوير

بتوجيهات رئي�س الدولة 

» الهلل الأحمر« ي�سري طائرة اإغاثة لتوفري الحتياجات الإن�سانية للمتاأثرين من ال�سيول يف اإيران

اأهايل �سقطرى ي�سيدون برعاية ال�سيخة فاطمة للأمهات والأطفال يف اجلزيرة

فريق »نب�سات« الطبي يجري 42 عملية قلب مفتوح وق�سطرة للأطفال يف طاجك�ستان

•• اأبوظبي-وام:

 « �لدولة  �آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  بتوجيهات �شاحب 
حفظه �هلل » و دعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و �شاحب �ل�شمو 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
�لهيئة  �شريت  �لإم��ار�ت��ي..  �لأحمر  �لهالل  رئي�س هيئة  �لظفرة  يف منطقة 

�لإن�شانية  �لحتياجات  من  طنا   95 متنها  على  طهر�ن  �إىل  �إغاثة  طائرة 
�ملبادرة  �إط��ار  يف  وذل��ك  �إي��ر�ن  يف  �ل�شيول  من  �ملتاأثرين  مل�شاندة  �ل�شرورية 
�لإير�نيني  �ملو�طنني  معاناة  من  للتخفيف  �مل�شرتكة  �ل�شعودية  �لإمار�تية 

�ملت�شررين جر�ء �ل�شيول و�لفي�شانات �ملدمرة �لتي �شهدتها �إير�ن موؤخر�.
و ر�فق �لطائرة وفد من هيئة �لهالل �لأحمر لإي�شال �ملو�د �لإغاثية �لتي 

تت�شمن كميات كبرية من �ملو�د �لغذ�ئية و�خليام وم�شتلزمات �لإيو�ء.
كانت �لهيئة قد كثفت �ت�شالتها بال�شاحة �لإير�نية للوقوف على تد�عيات 
كارثة �ل�شيول على �ل�شكان �ملحليني هناك و�لتعرف على �أهم �حتياجاتهم يف 

هذه �ملرحلة، وبناء عليه مت �لرتكيز على �لغذ�ء وم�شتلزمات �لإيو�ء يف �لوقت 
�لر�هن. و�أكدت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �أن توجيهات �شاحب �ل�شمو 
رئي�س �لدولة »حفظه �هلل » جت�شد �أو��شر �لأخوة �لإن�شانية و�لت�شامن مع 
�ل�شعب �لإير�ين. و قالت �لهيئة يف بيان لها �إن عملياتها �لإغاثية يف �إير�ن 
�إىل جانب  �ل��وق��وف  �لر�شيدة  وقيادتها  �لإم���ار�ت  دول��ة  لنهج  �م��ت��د�د�  تاأتي 
�ملتاأثرين من �لأزمات �لإن�شانية و�لكو�رث �لطبيعية يف كل مكان و �أي زمان 
دون �لنظر لأي �عتبار�ت غري �إن�شانية .. م�شددة على �أن هذه �ملبادرة جتد 
تخفيف  على  منها  حر�شا  �لهيئة  يف  �لعليا  �لقيادة  من  و�ملتابعة  �لهتمام 

وطاأة �لكارثة عن كاهل �ملت�شررين.
و�أ�شارت هيئة �لهالل �لأحمر يف بيانها �إىل �أن �ملبادرة �لإمار�تية - �ل�شعودية 
�مل�شرتكة تعد نقلة نوعية يف جهود �جلانبني يف �ملجال �لإن�شاين ومن �شاأنها 
�أن حتدث فرقا يف جهود �لإغاثة �جلارية حاليا لتح�شني �لظروف �لتي مير 
بها �ملتاأثرون يف �ملناطق �لإير�نية �ملت�شررة، وت�شهم يف تعزيز قدرة �لأهايل 

هناك على جتاوز �أو�شاعهم �لر�هنة.
�إىل جانب �ملو�طنني  �أنها لن تدخر جهد� يف �شبيل �لوقوف  �لهيئة  و�أك��دت 

�لإير�نيني �ملت�شررين من �ل�شيول و �لفي�شانات �لآخرية.

•• �سقطرى -وام: 

�لكبرية  و�مل�شاعدة  بالرعاية  �شقطرى  �أه��ايل عدد من مناطق جزيرة  �أ�شاد 
�لتي تقدمها �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�س �لحتاد �لن�شائي �لعام 
رئي�س �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 

�لأ�شرية لأمهات و�أطفال �جلزيرة من خالل وفد �ملجل�س �لأعلى لالأمومة 
و�لطفولة �لذي يزور �شقطرى حاليا.

وعرت �لأمهات و�لأطفال �لذين �لتقى بهم �لوفد عن �متنانهم و�شكرهم 
لل�شعب  دعمها  على  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �لر�شيدة  للقيادة 

�ليمني عامة ولأهايل جزيرة �شقطرى خا�شة .

وكثف وفد �ملجل�س - يف �ليوم �لثاين من زيارته ل�شقطرى - �أن�شطته �لتوعوية 
لأمهات و�أطفال �جلزيرة من خالل �ملحا�شر�ت �ل�شحية �لتوعوية.

تثقيفية  �شحية  حما�شرة  ونظم  �شقطرى  مناطق  م��ن  ع��دد�  �ل��وف��د  وز�ر 
و��شتمعو�  و�لأط��ف��ال  �لأم��ه��ات  م��ن  كبري  جمع  ح�شرها  ز�ح���ق  منطقة  يف 
لل�شروط �ل�شحية �ل�شرورية حلياة �لأم و�لطفل و�شرورة �تباعها للحفاظ 

ونظم  وديك�شم  و�شتريو  حمفرهني  مناطق  �لوفد  ز�ر  كما  �شحتهم،  على 
حما�شر�ت تثقيفية مماثلة و�شهدت �إقبال كبري� من �لأمهات و�لأطفال .

و�لتقى �لوفد - خالل �لزيارة - �لأمهات و�لأطفال يف هذه �ملناطق وتعرف 
على و�شعهم و�لتحديات �ل�شحية �لتي تو�جههم ووزع �لهد�يا على �لأطفال 

من �شكان هذه �ملناطق.

•• دبي -وام:

“نب�شات”  مل���ب���ادرة  �ل��ط��ب��ي  �ل��ف��ري��ق  مت��ك��ن 
لعالج ت�شوهات قلوب �لأطفال - �لتي تقيمها 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالأعمال 
�خل��ريي��ة و�لإن�����ش��ان��ي��ة حت��ت رع��اي��ة مبادر�ت 
بالتعاون  �لعاملية  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
م��ع ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ة ب��دب��ي - م��ن �إج�����ر�ء 42 
عملية قلب مفتوح وق�شطرة عالجية لأطفال 
وذل������ك خالل  ط��اج��ك�����ش��ت��ان  ج���م���ه���وري���ة  يف 
�لثالثة �أيام �لأوىل من �حلملة �لتي ينفذها 
�لفريق �شمن هذه �ملبادرة و�لتي �شت�شتمر يف 

طاجاك�شتان حتى 21 �إبريل �جلاري.
وقال �لدكتور عبيد حممد �جلا�شم ��شت�شاري 
و�ل�شدر  �ل���ق���ل���ب  ج����ر�ح����ة  ق�����ش��م  ورئ���ي�������س 

مب�شت�شفى دبي رئي�س �لفريق �لطبي للحملة 
�إن �لفريق �لطبي متكن خالل �لأيام �ملا�شية 
م���ن �إج�����ر�ء 15 ع��م��ل��ي��ة ق��ل��ب م��ف��ت��وح و27 
تر�وحت  لأط��ف��ال  ع��الج��ي��ة  ق�شطرة  عملية 
�أعمارهم بني �شهر و�حد �ىل 18 عاما منوها 
�لطبي على  و�لت�شخي�س  �لك�شف  �أن��ه مت  �إىل 
�أكرث من 100 حالة مر�شية لتحديد مدى 
�لق�شطرة  �أو  �جل���ر�ح���ي  ل��ل��ت��دخ��ل  ح��اج��ت��ه��ا 
�لعالجية.. م�شري� �ىل �جلهود �لتي قام بها 
�لفريق �لطبي قبل بد�ية �حلملة من خالل 
لأطفال  مر�شية  ح��ال��ة   150 على  �لك�شف 

يعانون من �أمر��س �لقلب �ملختلفة.
ب��ه��ا �لفريق  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �إىل �جل��ه��ود  ول��ف��ت 
30 م��ت��خ�����ش�����ش��ا من  �ل��ط��ب��ي �ل�����ذي ي�����ش��م 
�لأط����ب����اء و�ل��ف��ن��ي��ني و�ل��ت��م��ري�����س يف جمال 

هيئة  من  لالأطفال  �لقلب  وق�شطرة  جر�حة 
وحر�شهم  و�لهند  و�ل�شعودية  بدبي  �ل�شحة 
�لت�شخي�شية  �خل���دم���ات  ك��اف��ة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
يعانون  �لذين  �ملر�شى  لالأطفال  و�لعالجية 
من ت�شوهات �لقلب وعدم �كتمال �ل�شمامات 
وت�شوه  و�لبطينني  �لأذي���ن���ني  ب��ني  و�ل��ث��ق��وب 
�لطبي  �ل��ف��ري��ق  ي��ق��وم  فالو”حيث  “رباعية 
�مل��ف��ت��وح وعمليات  �ل��ق��ل��ب  ع��م��ل��ي��ات  ب���اإج���ر�ء 
لبع�س  و�لت�شخي�شية  �لعالجية  �لق�شطرة 
�مل��ر���ش��ى وت���ق���دمي �ل���ع���الج �ل���دو�ئ���ي لبع�س 
�حلالت �ملر�شية �لأخ��رى �لتي ل حتتاج �ىل 

تدخل جر�حي �أو ق�شطرة عالجية.
تقدمي  �شيو��شل  �لطبي  �لفريق  �أن  و�أ�شاف 
لالأطفال  و�لعالجية  �لت�شخي�شية  خدماته 
�ملركزي”  ��شتقالل  “م�شت�شفى  يف  �مل��ر���ش��ى 

ب��ج��م��ه��وري��ة ط��اج��اك�����ش��ت��ان ح��ت��ى ي���وم �لأح���د 
�ملقبل لالإنتهاء من �إجر�ء 100 عملية قلب 
�لأدوية  �إىل  لفتا  عالجية  وق�شطرة  مفتوح 
وفرتها  �لتي  �لطبية  و�مل�شتلزمات  و�مل��ع��د�ت 

حملة نب�شات لالأطفال �ملر�شى.
جمهورية  �ختيار  �أن  �جلا�شم  �لدكتور  وذك��ر 
نظر�  ج��اء  �حلملة  ه��ذه  لتنفيذ  طاجك�شتان 
لوجود �أكرث من 4000 طفل يف �جلمهورية 
خمتلفة  ق���ل���ب���ي���ة  ت�������ش���وه���ات  م�����ن  ي����ع����ان����ون 
وق�شطرة  مفتوح  قلب  لعمليات  ويحتاجون 
عالجية لفتا �إىل �حلملة �لأوىل �لتي نفذتها 
�ملبادرة يف طاجك�شتان خالل �شهر �أكتوبر من 
�إج��ر�ء حو�يل  2017 و�لتي مت خاللها  عام 
عالجية  وق�شطرة  مفتوح  قلب  عملية   70

لأطفال من خمتلف �لأعمار.
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اأخبـار الإمـارات

�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ع��ث 
�ل���ق���ا����ش���م���ي ع�شو  ب����ن حم���م���د  ���ش��ل��ط��ان 
برقية  �ل�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  تعزية 
�لأح����م����د �جل����اب����ر �ل�������ش���ب���اح �أم������ري دول����ة 
عبد�هلل  �ل�شيخ  ب��وف��اة  �ل�شقيقة  �لكويت 
عن  خاللها  �أع���رب  �ل�شباح  �مل��ال��ك  �شعود 
ر�جيا  �لفقيد..  وفاة  مو��شاته يف  خال�س 
و�أن  بو��شع رحمته  يتغمده  �أن  تعاىل  �هلل 

ي�شكنه ف�شيح جناته.

�شلطان  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ن��ائ��ب ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة و�شمو 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ب��ن �شلطان 
�لقا�شمي ويل �لعهد نائب حاكم �ل�شارقة 
�لقا�شمي  �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل  و�شمو 
ب���رق���ي���ات تعزية  �ل�����ش��ارق��ة  ن���ائ���ب ح���اك���م 
�لكويت  �أمري  �ل�شمو  �إىل �شاحب  مماثلة 

�ل�شقيقة.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن 
ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 

�شاحب  �أخ��ي��ه  �إىل  تعزية  برقية  عجمان 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ب��اح �لأح���م���د �جلابر 
يف  �ل�شقيقة  �لكويت  دول��ة  �أم��ري  �ل�شباح 
وفاة �ل�شيخ عبد�هلل �شعود �ملالك �ل�شباح.

ب��رق��ي��ت��ه ع���ن خال�س  ���ش��م��وه يف  و�أع������رب 
تعازيه و�شادق مو��شاته يف وفاة �لفقيد .. 
بو��شع  �أن يتغمده  �مل��وىل عز وجل  �شائال 
�أهله  رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم 

وذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن .
ك��م��ا ب��ع��ث ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��م��ار ب��ن حميد 

�ل�شيخ  و�شمو  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي 
ن��ا���ش��ر ب���ن ر�����ش���د �ل��ن��ع��ي��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
ع��ج��م��ان ب��رق��ي��ت��ي ت��ع��زي��ة مم��اث��ل��ت��ني �إىل 

�شاحب �ل�شمو �أمري دولة �لكويت.
بن  �ل�شيخ حمد  �ل�شمو  بعث �شاحب  كما 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�شو  �ل�����ش��رق��ي  حم��م��د 
حاكم �لفجرية برقية تعزية �إىل �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ب��اح �لأح���م���د �جلابر 
�ل�شباح �أمري دولة �لكويت �ل�شقيقة بوفاة 
�ل�شيخ عبد�هلل �شعود �ملالك �ل�شباح �أعرب 

خ��الل��ه��ا ع���ن خ��ال�����س م��و����ش��ات��ه يف وفاة 
يتغمده  �أن  ت��ع��اىل  �هلل  ر�ج��ي��ا  �ل��ف��ق��ي��د.. 

بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته.
كما بعث �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن 
حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية برقية 
�أمري  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  مماثلة  تعزية 

�لكويت �ل�شقيقة.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن 
ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �أم 
�لقيوين برقية تعزية �إىل �شاحب �ل�شمو 

�ل�����ش��ي��خ ���ش��ب��اح �لأح���م���د �جل��اب��ر �ل�شباح 
�أمري دولة �لكويت �ل�شقيقة بوفاة �ل�شيخ 
ع��ب��د�هلل ���ش��ع��ود �مل��ال��ك �ل�����ش��ب��اح. و�أع���رب 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م �أم �ل��ق��ي��وي��ن عن 
�هلل  د�ع��ي��ا  �لفقيد  ف��ى  م��و����ش��ات��ه  خال�س 
رحمته  بو��شع  يتغمده  �أن  �لقدير  �لعلى 
�شمو  بعث  كما  جناته.  ف�شيح  ي�شكنه  و�أن 
�ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل 
عهد �أم �لقيوين برقية تعزية مماثلة �إىل 

�شاحب �ل�شمو �أمري دولة �لكويت.

برعاية حممد بن زايد

 �سيف بن زايد يطلق كتاب »الإمارات - تاريخنا« �سمن مناهج املدار�س

�سيف بن زايد ي�سهد ختام مترين الأمن الداخلي امل�سرتك  »اأمن الإحتاد 47 «

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
�ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �مل�شلحة..�أطلق  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ل��وزر�ء وزير �لد�خلية �م�س  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �شيف بن ز�يد 
كتاب )�لإمار�ت – تاريخنا( �شمن مناهج �ل�شف �ل�شابع و�لثامن و�لثاين 

ع�شر يف �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة.
�أجز�ء  �لإم��ار�ت من خم�شة  �أطلق �شموه برناجما وثائقيا حول تاريخ  كما 
�شامال  تاريخيا  ر���ش��د�  �لكتاب  وي��ع��د  �ل��ق��ادم  �شبتمر  �شهر  خ��الل  �شيبث 
ودقيقا ملختلف �ملر�حل �لتي مرت بها دولة �لإمار�ت عر 17 ف�شال مدعما 
�لأبعاد  تتناول  و�لتي  �لعلمية  و�ل�شروحات  �لتو�شيحية  و�لر�شوم  بال�شور 
�جليولوجية و�جلغر�فية و�لآثار و�لأحد�ث �لتاريخية و�ل�شيا�شية و�لتطور 
�لجتماعي و�لعقائد وما يت�شل بذلك من و�قع �قت�شادي ومو�رد طبيعية 
ن�شخ خا�شة  �ل�شيف يف  خ��الل  �لأ���ش��و�ق  �لكتاب يف  فيما يطرح  وغ��ريه��ا.. 

�جلمهور.
�لعام  �لأمني  �ملزروعي  �أحمد مبارك  �لدكتور  �لكتاب معايل  ح�شر �طالق 
مكتب  رئي�س  �لزعابي  بوعتابه  حممد  جا�شم  ومعايل  �لتنفيذي  للمجل�س 
�لثقافة  د�ئ���رة  رئي�س  �مل��ب��ارك  خليفة  حممد  وم��ع��ايل  �لتنفيذي  �أب��وظ��ب��ي 
�مل�شوؤولني �حلكوميني  �لتنفيذي وعدد كبري من  �ملجل�س  و�ل�شياحة ع�شو 

وجلنة �لكتاب وعدد من �شباط وز�رة �لد�خلية.
 وتاأتي �حلاجة �إىل مثل هذه �لكتب لتغذي �ملناهج �لتعليمية ب�شبب �أهمية 
در��شة �لتاريخ �ملحلي و�لتي من �شاأنها �مل�شاعدة يف ��شتخال�س �لدرو�س من 
�ملا�شي و�ل�شتفادة منه يف �حلا�شر �إ�شافة �إىل �أنها تعمق �ملعرفة يف كيفية 
بالأ�شالة من  لتم�شكهم  تقدير�  يزيد من �حرت�مهم  �لأ�شالف مما  عي�س 
�أدو�ت  و�بتكار  و�ملعي�شية  �ملناخية  �لتحديات  من  �لكثري  على  �لتغلب  �أج��ل 

�أو  معي�شي  م�شدر  �إىل  وحتويلها  �ل�شعاب  تخطي  على  ت�شاعد  و�أن��ظ��م��ة 
�آلف  و�شيلة ت�شهل �لعي�س، كما حدث مع �بتكار نظام �لأف��الج قبل ثالثة 
عام و�لذي �شاعد على ن�شاأة �لنظام �لزر�عي و�كت�شاف مناجم �لنحا�س قبل 
  . وقتها  �ل�شكانية  �لتجمعات  �شخرت مل�شلحة  و�لتي  �آلف عام  نحو خم�شة 
ب��د�أ قبل ح��و�يل �شبعة �آلف عام يدل على  �ل��ذي  �أن �لن�شاط �لتجاري  كما 
�جتهاد �أهايل هذه �لأر�س �لقدماء لتح�شني �أحو�لهم خارج حدود �ملنطقة 
و��شتك�شافهم �لبحار بحثا عن �للوؤلوؤ منذ وقت بعيد و�شول �إىل �لتغري�ت 
�لكرى �لتي طر�أت على هذ� �لن�شاط يف �لقرن �لع�شرين مع �كت�شاف �للوؤلوؤ 
تغري�ت  بعدة  مر  �لأخ��رى  �ملجتمعات  مثل  �لإم���ار�ت  �ل�شناعي.. وجمتمع 
�شاحله  �إىل  ليحولها  مبرونة  معها  ليتجاوب  م�شتعد�  �ملكان  �إن�شان  وك��ان 

ويتكيف معها.
�لتاريخية  �لأح��د�ث  �ل�شباب على �شرد  �لتاريخ للطلبة  وليقت�شر تدري�س 
فقط بل يت�شمن �أي�شا �ملنظومة �لقيمية �لتي حافظت على وجودها ودورها 
لآلف �ل�شنني و�أبرزها قيم �لت�شامح وقبول �لآخر و�لتعاي�س مع �لثقافات 
�ملختلفة و�حرت�م �ملر�أة ودعمها للم�شاركة �ملجتمعية وهي �لقيم نف�شها �لتي 

ميزت جمتمعنا منذ �آلف �ل�شنني.
 ومع �إطالق كتاب " �لإمار�ت – تاريخنا " ليدر�س �شمن �ملناهج �لدر��شية 
يتم �لتاأكيد على هذه �لقيم �لتي �شتبقى  و�لإمار�ت قدما يف تنمية �ملجتمع 
قيمه  وع��ر�ق��ة  �لإن�����ش��ان  �أ�شالة  على  لرتتكز  �لجتماعية  �لبنية  وتطوير 

ودفعه نحو �لإ�شهام �لإيجابي لتح�شني حميطه متاما كما فعل �لأجد�د.
وتتناول �لف�شول �ل�� 17 من كتاب )�لإمار�ت – تاريخنا( خمتلف �لتغري�ت 
�لتي مرت على �أر�س �لإمار�ت بدء�ً من مر�حل ت�شكل �لت�شاري�س �لطبيعية 
يف �لإمار�ت قبل ماليني �ل�شنني و�شول �إىل �لقرن �لع�شرين حيث حتولت 

�لبالد �إىل دولة حديثة كما نعرفها �ليوم.
وير�شد �لكتاب و�شول �أول �لهجر�ت �لب�شرية �إىل هذه �لأر�س قبل حو�يل 

من  �حلديث  �حلجري  �لع�شر  خالل  �ملجتمعات  وتطور  عام   125،000
3200 ع��ام قبل �مليالد مبا يف ذل��ك �لأدل��ة �جلديدة  8000 �إىل  ح��و�يل 
�ملبكر وظهور  �ل��رون��زي  للع�شر  در����ش��ة  تليها  م���روح..  ج��زي��رة  �ملذهلة يف 
�لتجارية  و�شالتها  �ل��ن��ار  �أم  ثقافة  �أه��م��ي��ة  �إظ��ه��ار  م��ع  و�ل��ق��رى  �ل��زر�ع��ة 
�لو��شعة، مرور�ً بفرتة �لتغري �لكرى حتى حو�يل 1000 عام قبل �مليالد 

حيث �شهدت حتوًل يف �مل�شتوطنات �لتي �أ�شبت �أكر حجما ود�ئمة. 
وتبحث �لف�شول �لتالية يف ظهور نظام �لري بالفلج وتطور �لقرى و�لبلد�ت، 
�لع�شر  �لكتاب  يغطي  كما  بعد..  فيما  �لإ�شالم  وظهور  �جلمل  و��شتئنا�س 
�لقوى  و���ش��ول  وك��ذل��ك  و�لقو��شم،  يا�س  بني  حلفي  ب��روز  لتتبع  �حل��دي��ث 
�لأجنبية �ىل منطقة �خلليج �لعربي خالل �لقرنني �خلام�س ع�شر و�ل�شابع 
ع�شر  �إ�شافة �إىل تغطيته �لتكون �لتدريجي للهوية �لوطنية خالل �ل�شنو�ت 
�لتي �شبقت منت�شف �لقرن �لع�شرين وبعدها حكم �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان ودوره يف مفا�شات قيام �حتاد دولة �لإم��ار�ت �لعربية 

�ملتحدة ومر�حل تاأ�شي�شها من عام 1966 �إىل 1971.
�لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �ل�شريع  �لتطور  تتبع  بف�شول  �لكتاب  ويختتم 
�ملتحدة يف �لعقود �لتي تلت �لحتاد وحتولها �إىل و�حد من �أحدث �لبلد�ن 
�ملعا�شرة �ليوم.  و�شارك يف تاأليف كتاب )�لإمار�ت – تاريخنا( كل من بيرت 
ماغيه، رئي�س ق�شم �لآثار يف د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة- �أبوظبي وبيرت هيلري 
�ملبارك  وباإ�شر�ف من معايل حممد خليفة  لالإعالم  �لوطني  �ملجل�س  من 
رئي�س د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة – �أبوظبي فيما �أ�شهم �لعديد من �لعلماء 
وتفا�شيل  �لأر�شيفية  بال�شور  �لكتاب  تزويد  يف  و�لعاملية  �ملحلية  و�ملتاحف 

�آخر �ملكت�شفات �لأثرية.
�أما برنامج �ل�شل�شلة �لتلفزيونية �لوثائقية )تاريخ �لإم��ار�ت( فهي تغطي 
وي�شلط   1971 ع���ام  �ل��دول��ة  ق��ي��ام  ح��ت��ى  ع���ام   125،000 م��ن��ذ  �ل��ف��رتة 
�لرنامج �ل�شوء على �حل�شار�ت �لتي ُعرفت يف �لبالد من خالل ��شتك�شاف 

�أهم �ملو�قع �لتاريخية �لتي �شهدت قيام ح�شار�ت متنوعة يف خمتلف مدن 
و�لأ�شالف  �لأج���د�د  �بتكرها  �لتي  �لطرق  على  �ل�شوء  وت�شليط  �ل��دول��ة، 
على  للبقاء  و�حلياتية  �ملناخية  �لتحديات  خمتلف  على  �لتغلب  �أج��ل  من 
�لأثرية يف  �لكت�شافات  �أح��دث  ��شتك�شاف  �إىل  �إ�شافة  �لطيبة  �لأر���س  هذه 

�لدولة.
وقد ��شتخدمت �شركات �لإنتاج �أحدث �لتقنيات لإنتاج برنامج وثائقي يليق 
بتاريخ دولة �لإمار�ت مثل �ل�شورة �ملنتجة باحلا�شوب، و�لت�شوير �لبانور�مي 
و�أنتج  �لأثرية..  للمو�قع  �جلمال  ر�ئعة  لقطات  �إىل  لإ�شافة  درجة   360
�لرنامج �لوثائقي بال�شر�كة مع ثالث �شركات �إنتاج عاملية هي.. �لأكادميية 
�لريطانية للفنون �ل�شينمائية �لتلفزيونية و�أتالنتك برودك�شنز �حلائزة 
�ملتخ�ش�شة يف جمال  �أبوظبي  ني�شن  �إميج  بال�شر�كة مع  �إميي  على جائزة 
�لأو�شكار  جائزة  على  موؤخر�ً  حازت  و�لتي  و�لرتفيهي  �لإعالمي  �ملحتوى 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �لتلفزيونية  �ملحطات  جميع  على  �لرنامج  �شيبث  فيما 

خالل �شهر �شبتمر �لقادم.
و�إ�شافة �إىل هذه �ل�شل�شلة �لوثائقية فقد �أنتجت �شل�شلة وثائقية من ثالثة 
�ملمثل جريمي  يرويها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ت��اري��خ  ع��ن  �أج���ز�ء 
�آيرونز �حلاجز على جائزة �لأو�شكار من �أجل عر�شه جلمهور �مل�شاهدين يف 
خمتلف دول �لعامل.. ومن �ملقرر عر�س هذه �لن�شخة �لدولية على �ملحطات 
�أ�س  �لأ�شرت�لية وحمطة  �أ�س  بي  �أ�س  نا�شيونال جيوغر�فيك،  �لتلفزيونية 

يف تي �ل�شويدية.
ميكن  �لوثائقية..  �لأف���الم  لهذه  �لغني  باملحتوي  �ل�شتمتاع  جانب  و�إىل 
جتارب  من  بالكثري  لال�شتمتاع  تفاعلي  تطبيق  �إىل  �لدخول  للم�شاهدين 
�لو�قع �لفرت��شي حيث يغو�شون يف �أعماق �خلليج �لعربي مع �لغو��شني 
�لباحثني على �للوؤلوؤ باأ�شاليب �شيد �للوؤلوؤ �لتقليدية و�لتجول يف �شحر�ء 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لقيام بجولة د�خل ق�شر �حل�شن.

•• اأبوظبي-وام:

�شهد �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
“ �أمن  �مل�شرتك  �لد�خلي  �لأم��ن  �أم�س ختام مترين  �شباح  �لد�خلية  وزي��ر 
�لحتاد 47 “ �لذي �أقيم يف �ملدينة �لتدريبية بقيادة قو�ت �لأمن �خلا�شة 

مبنطقة �شيح �ملهب يف مدينة �لذيد.
ياأتي هذ� �لتمرين - �لذي نفذته �لإد�رة �لعامة للعمليات �ملركزية �لحتادية 
بالوز�رة - متا�شيا مع ��شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية ووفق �خلطة �ملر�شومة 
له مب�شاركة �لوحد�ت �لتخ�ش�شية يف �لقطاعات �ل�شرطية و�لأمنية بالوز�رة 
و�لقو�ت �مل�شلحة و�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني يف �إطار خطة �لتمارين �ل�شنوية 

�ل�شادرة عن �لإد�رة �لعامة للعمليات �ملركزية �لحتادية بوز�رة �لد�خلية.

و�لفريق  �لدفاع  وز�رة  وكيل  �لظاهري  �شامل  مطر  �شعادة  �لتمرين  ح�شر 
حارب  خليفة  �لركن  و�للو�ء  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �ل�شعفار  عبد�هلل  �شيف 
�خلييلي رئي�س جمل�س �لتطوير �ملوؤ�ش�شي و�لقادة �لعامون لل�شرطة بالدولة 

و�ملديرون �لعامون وعدد من كبار �شباط وز�رة �لد�خلية.
�لعلي رئي�س هيئة �لعمليات بالقو�ت  �للو�ء ركن عقاب �شاهني  كما ح�شره 
�مل�شلحة و�لدكتور جمال حممد �حلو�شني مدير عام �لهيئة �لوطنية لإد�رة 
�ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  ع��دد من  و�ل��ك��و�رث وممثلو  و�لأزم���ات  �ل��ط��و�رئ 
وز�رة  وك��ي��ل  �ل�شعفار  ع��ب��د�هلل  �شيف  �ل��ف��ري��ق  و�أو����ش���ح  �ل��د�خ��ل��ي��ة.  ل����وز�رة 
�لد�خلية رئي�س �للجنة �لعليا لالأمن �لد�خلي �أن مترين “ �أمن �لإحتاد47 
“ ��شتمل على �لعديد من �ملو�قف �لأمنية ومت تنفيذه وفق ما كان خمطط 
و�ملتميزة  �لعالية  بالكفاءة  �مل�شرتك  �لتمرين  يف  �مل�شاركون  حتلى  حيث  له 

�أن �لتمرين حقق جناحا كبري�  �لتي �أظهروها خالل �لتمرين .. لفتا �إىل 
بف�شل تعاون خمتلف �لقطاعات �ل�شرطية و�لقو�ت �مل�شلحة و�ل�شركاء.

�لتعامل مع  �مل�شرتك يف  �لعمل  تعزيز وتطوير  �أ�شهم يف  �لتمرين  �أن  و�أك��د 
�لطو�رئ و�لأزمات �لأمنية ومنظومة �لقيادة و�ل�شيطرة بقطاعات �لوز�رة 
و�إمكانياتها..  وق��در�ت��ه��ا  بكفاءتها  و�لرت��ق��اء  و�ل�شركاء  �مل�شلحة  و�ل��ق��و�ت 
م�شري� �إىل ��شتفادة �مل�شاركني و�كت�شابهم خر�ت جديدة و�أن �لنجاح �لذي 
له  �جليدة  و�لتح�شري�ت  �لكبرية  �ل�شتعد�د�ت  �إىل  يعود  �لتمرين  حققه 
لوز�رة  �ل�شرت�تيجيني  و�ل�شركاء  �ملعنية  �لأمنية  �لأجه�زة  كافة  قبل  من 
�لأولويات لتبقى  ياأتي يف قمة  و��شتقر�ره  �لوطن  �أمن  �أن  �لد�خلية. و�شدد 
�لإمار�ت من �أف�شل دول �لعامل �أمنا و�شالمة لتو��شل م�شريتها �لتطويرية 
نحو مزيد من �لتقدم و�لزدهار و�لرقي .. مثمنا دعم �لقيادة �لعليا ملنظومة 

�شون  على  دوما  ق��ادرة  لتكون  �ملو�طنة  �لب�شرية  وكو�درها  �ل�شرطي  �لعمل 
�أمن �لوطن ومكت�شباته.

�ملعر�س  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�����ش��ع��ف��ار  ع��ب��د�هلل  �شيف  �ل��ف��ري��ق  و�ف��ت��ت��ح 
�مل�شاحب لتمرين لتمرين “ �أمن �لتحاد47” �لذي نظمته �لإد�رة �لعامة 
للعمليات �ملركزية �لحتادية بالتعاون مع قيادة قو�ت �لأمن �خلا�شة بوز�رة 
�لعمل  جم��الت  يف  �مل�شتخدمة  و�مل��ع��د�ت  �لآل��ي��ات  �أح���دث  لعر�س  �لد�خلية 

�لأمني و�ل�شرطي كافة.
بالدولة  لل�شرطة  �لعامة  �لقياد�ت  �ل�شعفار على ما تعر�شه  �لفريق  و�طلع 
و�لإ�شعاف  �خلا�شة  �لأم���ن  ق��و�ت  وق��ي��ادة  و�مل���دين  للدفاع  �لعامة  و�ل��ق��ي��ادة 
و�آليات ومعد�ت  �أجهزة فنية  �لوطني وموؤ�ش�شة دبي خلدمات �ل�شعاف من 

حديثة ومتتطورة ت�شتخدم يف عمليات �لأمن �لد�خلي و�لإ�شعاف و�لنقاذ.

الإمارات ت�سارك يف منتدى التعاون العربي الرو�سي مبو�سكو

احلكام يعزون اأمري الكويت بوفاة ال�سيخ عبداهلل �سعود ال�سباح

•• مو�سكو-وام:

�شاركت �لإمار�ت يف �أعمال �لدورة �خلام�شة ل�” منتدى �لتعاون 
�لوز�ري” بوفد برئا�شة معايل  �مل�شتوى  �لرو�شي على  �لعربي 
�شعادة  وبح�شور  دول���ة  وزي���ر  �ل�شايغ  حممد  علي  ب��ن  �أح��م��د 
م�شر  جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري  �جلنيبي  م��ب��ارك  جمعة 
�لعربية ومندوبها �لد�ئم لدى جامعة �لدول �لعربية. وناق�س 
و��شتمر  �لأول  �أم�����س  �خ��ت��ت��م  �ل���ذي   - �مل��ن��ت��دى  �مل�����ش��ارك��ون يف 
يومني - �أبرز �شبل تعزيز �لتعاون بني �لدول �لعربية ورو�شيا 
�لحتادية يف �ملجالت �ل�شيا�شية و�لقت�شادية �إ�شافة �إىل عدد 

من �أهم �لق�شايا �لإقليمية و�لدولية.
وينبثق �ملنتدى عن �جلامعة �لعربية، وميثل �إحدى �حلو�ر�ت 
�لدول  و  �ل��دول��ي��ة  و  �لإقليمية  �لتجمعات  م��ع  تعقدها  �ل��ت��ي 
�لأخ����رى، ب��ه��دف تعزيز �ل��ت��ع��اون �ل��ع��رب��ي م��ع ه��ذه �لأط���ر�ف 
حيث  �مل�شرتك  �لعمل  و  �لتن�شيق  �آف��اق  وتو�شيع  دولياً  �مل��وؤث��رة 
�ملنتدى على  لهذ�  �ل�شابقة  �ل��دورة  �لإم���ار�ت  دول��ة  ��شت�شافت 

�مل�شتوى �لوز�ري يف عام 2017 .
رو�شيا  وزي��ر خارجية  لف��روف  �شريغي  �ملنتدى معايل  ح�شر 
�لحتادية .. فيما تر�أ�س �جلانب �لعربي كل من معايل �أحمد 
يف  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  �ل�شوؤون  وزي��ر  عو�س،  عي�شى 

�ل�شومال �لذي تتوىل بالده رئا�شة جمل�س �جلامعة �لعربية 
�أبو  �أحمد  �ل��وز�ري، ومعايل  151 على �مل�شتوى  �ل�  �ل��دورة  يف 

�لغيط، �لأمني �لعام للجامعة �لعربية.
�مل��ن��ت��دى -  و�أك���د م��ع��ايل �شريغي لف���روف - يف كلمته خ��الل 
�ملتميزة  �لعالقات  منطلق  من  �لجتماعات  ه��ذه  عقد  �أهمية 
�لتي جتمع بني �جلانبني �لعربي و �لرو�شي و�شعياً لال�شتمر�ر 
�لهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  �أب��رز  ح��ول  �جلانبني  بني  �لتن�شيق  يف 
يف  �جلانبني  ل��دى  �ملتاحة  �لفر�س  ح��ول  و�لتباحث  �مل�شرتك 
تبذلها بالده  �لتي  �أب��رز �جلهود  �إىل  ك��اف��ة.. م�شري�  �مل��ج��الت 

لدعم �لق�شايا �لعربية وعلى ر�أ�شها �لق�شية �لفل�شطينية.



اخلميس    18   إبريل    2019  م   -   العـدد  12609  
Thursday   18   April   2019  -  Issue No   12609

04

اأخبـار الإمـارات
�سبط �سائق يتلعب مبركبته على ال�سارع العام براأ�س اخليمة

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�إد�رة  �أن  و�ل��دوري��ات  �مل��رور  �إد�رة  �لنقبي مدير  �ل�شم  �أحمد  �لعقيد  قال 
�ملباحث  ق�شم  يف  و�ل��ت��ع��ق��ي��ب  �مل��ب��اح��ث  ب��ف��رع  ممثلة  و�ل���دوري���ات  �مل����رور 
و�ل�شبط �ملروري قد متكنت من �شبط �شائق متهور يبلغ من �لعمر 18 
عاماً بعدما �أحدث �أ�شر�ر�ً بالغة على �لطريق �لعام م�شبباً �لهلع و�خلوف 
على مرتادي �لطريق باإحدى �ملناطق �لرئي�شة �لهامة من �لإمارة نتيجة 
وغري  م�شتهرتة  بطريقة  مب��ف��رده  ي�شتقلها  ك��ان  �ل��ت��ي  ملركبته  قيادته 
�لآخرين للخطر عر قيامه  مبالية معر�شاً من خاللها حياته وحياة 
بحركات ��شتعر��شية .    وتف�شياًل ذكر �لعقيد �أحمد �ل�شم باأن بالغاً ورد 

�إىل غرفة �لعمليات ، يفيد مب�شاهدة �إحدى �ملركبات وهي تقوم بحركات 
��شتعر��شية خطرية ت�شببت بوقوع �أ�شر�ر وتلف �أر�شية �خلدمات �لعامة ، 
وفرت هاربة ، وعلى �لفور مت ت�شكيل فريق عمل خمت�س وذو كفاءة عالية 
، وبعد �لبحث و�لتحري مت �لو�شول  �ل�شائق و�شبطه  للتعامل مع هذ� 
�إليه يف �أقل عن �ل�شاعتني من وقوع �حلادثة ، ومت حتويله �إىل �جلهات 
�لتحقيقات  وخ���الل  بحقه  �لقانونية  �لإج�����ر�ء�ت  ل�شتكمال  �ملخت�شة 
�ملبدئية معه تبني باأنه ��شتلم رخ�شة �لقيادة حديثاً يف �أقل من 6 �أ�شهر 
، وقد  و�ل����ده  �إىل  ت��ع��ود ملكيتها  ي��ق��وده��ا  ك���ان  �ل��ت��ي  �مل��رك��ب��ة  و�أن  ف��ق��ط 
�أحالت �لإد�رة �ل�شائق �ملتهور �إىل �جلهات �لق�شائية �ملخت�شة ل�شتكمال 
�لتحقيقات معه .    و�شدد مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات على خطورة عدم 

بقيادة  �ل�شائقني  �لتز�م  ع��دم  و�مل��رور من خ��الل  �ل�شري  �ح��رت�م قو�نني 
باأخالقيات  �أوًل  يتحلو�  �أن  و�شرورة  و�آمنة  ملتزمة  بطريقة  مركباتهم 
�لقيادة حيث �أن �لقيادة فن وذوق ، ولبد من مر�عاة �لآخرين و�حلفاظ 
على �شالمتهم وعدم �إزعاجهم بت�شرفات غري م�شوؤولة ، حيث �أن قانون 
�ل�شري و�ملرور �لحتادي �شدد على عقوبة خمالفة مثل هذه �لت�شرفات 
يف مادته رقم 1 بالغر�مة ب� 2000 درهم وت�شجيل 23 نقطة مرورية 
وحجز �ملركبة ملدة 60 يوم لكل من قاد مركبة بطريقة تعر�س حياته �أو 
حياة �لآخرين �أو �شالمتهم �أو �أمنهم للخطر ، بالإ�شافة �إىل قيادة مركبة 

بطريقة من �شاأنها �أن تلحق �شرر�ً باملر�فق �لعامة �أو �خلا�شة .
متهورين  ل�شائقني  410 خمالفة مرورية  نحو  باأنه مت حترير  وب��نّي   

قيادة  ب�شبب  خمالفة   402 بينها  خ��ط��رة  بطريقة  مركباتهم  ق���ادو� 
بطريقة  مركبة  ق��ي��ادة  ب�شبب  خم��ال��ف��ات   8 و  �شجيجاً  �شببت  �مل��رك��ب��ة 
�ل�شكنية  �لأح���ي���اء  يف  للخطر  �لآخ���ري���ن  ح��ي��اة  تعري�س  عليها  ي��رتت��ب 
�لد�خلية وحول �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�مل�شت�شفيات ، فيما مت حترير نحو 
257 خمالفة بحق �شائقني متهورين خالل عام 2017 ، بينها 169 
خمالفة ل�شائقني قادو� مركباتهم بطريقة �شببت �شجيجاً ، و 84 ب�شبب 

قيادة �ملركبة بتهور و 4 ب�شبب �لقيادة بطريقة خطرة .
   ودعا �أفر�د �ملجتمع كافة �إىل �شرورة �لتعاون و�أهميته يف �لإبالغ عن �أي 
جتاوز�ت مرورية من خالل �لتو��شل �شريعاً على غرفة �لعمليات 999 

�أو 901 .

اأمام من�سور بن زايد.. »12« من اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية اجلدد بينهم 3 �سيدات يوؤدون اليمني

فا�شتطاعت  �ل���ع���د�ل���ة  وت��ر���ش��ي��خ 
م�شاحة  لنف�شها  ت��وج��د  �أن  ب��ذل��ك 
�لتناف�شية  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  مم��ي��زة 
�لعاملية كو�حدة من �أهم �لوجهات 
�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة �ل��ت��ي حت��ظ��ى بثقة 

و�قتد�ر.
���ش��م��وه - خ����الل كلمة  �أك�����د  ك��م��ا 
�ل�شلطة  لأع���������ش����اء  ت���وج���ي���ه���ي���ة 
�لق�شائية �جلدد - �أن �ملكانة �لتي 
حتظى بها دولة �لإم��ار�ت �لعربية 

حددها �مل�شرع للحفاظ على �شيادة 
�ل��ق��ان��ون وح��م��اي��ة ح��ق��وق �لأف����ر�د 
�لت�شامح  مبادئ  �إط��ار  يف  و�لفئات 
�ل���ذي مت��ي��زت بها دول���ة �لإم����ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ك��م�����ش��در غنى 

حت����ت م��ظ��ل��ة �ل���ق���ان���ون و�ح������رت�م 
ح��ق��وق �لإن�����ش��ان.. م��وؤك��د� �عتز�ز 
�شباب  م��ن  �لكوكبة  بهذه  �ل��ق��ي��ادة 
�رت�شت  �ل���ت���ي  �ل���وط���ن  و����ش���اب���ات 
حمل هذه �مل�شوؤولية �لعظمى بثقة 

�أ�شحاب روؤ�س �لأمو�ل عامليا.
�شمو  وج����ه   .. �أخ������رى  ج��ه��ة  م���ن 
�أبوظبي  يف  �لق�شاء  د�ئ���رة  رئي�س 
�ل��ق�����ش��اة ووك�����الء �ل��ن��ي��اب��ة �جلدد 
�لل���ت���ز�م ب��امل��ع��اي��ري و�مل���ب���ادئ �لتي 

�لدويل  �ل�شعيدين  على  �ملتحدة 
لروؤية  ن��ت��اج��اً  ك��ان��ت  و�لإق��ل��ي��م��ي 
بناء  يف  متعاقبة  وج��ه��ود  طموحة 
دول����ة �ل��ق��ان��ون و�مل��وؤ���ش�����ش��ات على 
�لقانون  �شيادة  م��ب��ادئ  م��ن  رك��ي��زة 

•• اأبوظبي - وام: 

�أحد ع�شر وكيل نيابة وقا�س  �أدى 
و�حد بينهم ثالث �شيد�ت �ليمني 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أم�������ام  �ل���ق���ان���ون���ي���ة 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�لق�شاء  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س  �ل��رئ��ا���ش��ة 
باأبوظبي مبنا�شبة بدء ممار�شتهم 
�ل�شلطة  يف  ك���اأع�������ش���اء  مل��ه��ام��ه��م 

�لق�شائية يف �إمارة �أبوظبي.
لقائه  خ����الل����ه   - ����ش���م���وه  ون����ق����ل 
باأع�شاء �ل�شلطة �لق�شائية �جلدد 
�ليمني  حلف  مر��شم  هام�س  على 
�شباح �م�س مبكتب �شموه يف ق�شر 
�ل�شمو  �شاحب  تهنئة   - �لرئا�شة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
لهم  �هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
ملهامهم  ممار�شتهم  ب��دء  مبنا�شبة 
�لق�شائية  �ل�شلطة  يف  ك��اأع�����ش��اء 
يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي ومت��ن��ي��ات��ه لهم 
م��ه��ام عملهم  ت���اأدي���ة  ب��ال��ن��ج��اح يف 

�إىل  ث��ق��ايف وجم��ت��م��ع��ي .. م�����ش��ري�ً 
��شرت�تيجية د�ئرة �لق�شاة يف بناء 
منظومة ق�شائية تت�شم بالفاعلية 
�لنمو  متطلبات  وتلبي  و�ل��ك��ف��اءة 
�ملت�شارع لإمارة �أبوظبي على كافة 
�ل�شعد. من جانبهم �أعرب �لق�شاة 
�لتي  للثقة  �متنانهم  ع��ن  �جل���دد 
�أولهم �إياها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
موؤكدين  �هلل«  »ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة 
�أم���ان���ة عملهم،  ب��ح��م��ل  �ل��ت��ز�م��ه��م 
مبا  و�ل��د���ش��ت��ور  �ل��ق��ان��ون  وتطبيق 

يتو�فق مع روح �لعد�لة.
�ليمني  �أد�ء  م����ر������ش����م  وك�����ان�����ت 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  �ل��ق��ان��ون��ي��ة مت��ت 
�لعري  �شعيد  ي��و���ش��ف  �مل�����ش��ت�����ش��ار 
باأبوظبي  �ل��ق�����ش��اء  د�ئ�����رة  وك��ي��ل 
و����ش���ع���ادة �مل�����ش��ت�����ش��ار ع��ل��ي حممد 
�ل��ب��ل��و���ش��ي �ل��ن��ائ��ب �ل���ع���ام لإم�����ارة 
�ل�شاعر  علي  و�مل�شت�شار  �ب��وظ��ب��ي 
�لتفتي�س  �د�رة  م��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري 

�لق�شائي.

برئا�سة من�سور بن زايد

املجل�س الوزاري للتنمية يناق�س قانون احتادي لتفعيل دور التعاونيات
 تطوير اآليات العمل احلكومي من خالل اإ�سدار قوانني احتادية حول »جمع التربعات« و»مكافحة الإخالل بنظام الإمتحانات« وتعديل بع�س اأحكام »ال�سلطة الق�سائية الحتادية«

•• اأبوظبي-وام:

�لوز�ري للتنمية  ��شتعر�س �ملجل�س 
خ���الل �ج��ت��م��اع��ه �ل���ذي ع��ق��د �م�س 
يف ق�شر �لر�شائة باأبوظبي برئا�شة 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزي����ر ����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة ع����دد� من 
�أعماله  �ملدرجة يف جدول  �ملو��شيع 
يف �ل�����ش��اأن �حل��ك��وم��ي وت��ط��وي��ر �أد�ء 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  و�أك�������د  �مل���وؤ����ش�������ش���ات. 
�لجتماع  خ��الل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
�لتعاوين  �ل��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  �أه��م��ي��ة 
�ل���ت���ط���ور�ت  ل���ي���و�ك���ب  �ل�����دول�����ة  يف 
على  و�لعمل  و�لعاملية  �لقت�شادية 
�لتعاونية خلدمة  �ملفاهيم  توظيف 
�لق���ت�������ش���اد و�مل���ج���ت���م���ع �لم����ار�ت����ي 
�لتنمية  ي���دع���م  ج���دي���د  �إط�������ار  يف 

�لقت�شادية يف �لدولة.
�إن دول�����ة �لإم�������ار�ت  ���ش��م��وه  وق�����ال 
ت���ت�������ش���در �مل�����وؤ������ش�����ر�ت �ل���ع���امل���ي���ة يف 
و�لتنموية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �جل��و�ن��ب 
وطنية  ���ش��ي��ا���ش��ة  ل���ب���ل���ورة  وت�����ش��ع��ى 
للتعاونيات لتو�كب توجهات �لدولة 
�لتنمية  لتحقيق  دوره���ا  تفعيل  يف 
د�ئما  وترتقي  و�مل�شتد�مة  �ل�شاملة 
بالأ�شاليب و�لآليات لرفد �لقت�شاد 

وتنوعيه.

�لم��ت��ح��ان��ات و�حل���د م��ن حماولت 
بنظم  و�لإخ��الل  �أو�لتالعب  �لغ�س 
ذلك  ي���ر�ف���ق  م���ا  �أو  �لم���ت���ح���ان���ات 
�أو�خرت�قات  قر�شنة  عمليات  م��ن 
�لأ�شئلة  وبنوك  �لمتحانات  لنظم 
لو�شائل  �ل��و����ش��ع  �لن��ت�����ش��ار  يف ظ��ل 
�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا و�ل���ت���ط���ب���ي���ق���ات يف 
�مل���ج���ت���م���ع، ومب�����ا ي���ك���ف���ل �لرت����ق����اء 
�أف�شل  وف��ق  �لتعليمية  باملنظومة 
�ملعايري �لدولية ومتطلبات �جلودة 
ورفع م�شد�قيتها وهو ما يتفق مع 
روؤية �لدولة �ل�شرت�تيجية يف هذ� 

�ملجال.
مناق�شة  مت����ت  �آخ�������ر  ج����ان����ب  م����ن 
�إع��د�د قانون �حت��ادي يف �شاأن جمع 
تنظيم  �إىل  �ل����ه����ادف  �ل���ت���رع���ات، 
عمليات �لترع وجتميعها، وتوحيد 
�جل���ه���ود ب���ني �جل���ه���ات �لحت���ادي���ة 
وفق  بينهما  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  و�مل��ح��ل��ي��ة 
مظلة ت�شريعية ت�شم �أحكاما تنظم 
يقع  �لتي  و�جل��ه��ة  �لترعات  جمع 
�لعملية  ه��ذه  تنظيم  عاتقها  على 
�شالمة  ي�����ش��م��ن  مب����ا  وت��وج��ي��ه��ه��ا 
�ملجتمع  خ���دم���ة  يف  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا 
و�ل�شالمة  �مل��ت��رع��ب��الأم��ن  و���ش��ع��ور 

عند �لترع.
م�شروع  �إع�������د�د  م��ن��اق�����ش��ة  مت  ك��م��ا 
قانون �حتادي بتعديل بع�س �أحكام 

�لوطني  �لقت�شاد  ومبا يخدم منو 
�شيعمل  مم��ا  �ملختلفة  وق��ط��اع��ات��ه 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �ل��دول��ة بحرياً 
�خلارطة  على  بتميز  ��شمها  وي�شع 
�لبحرية �لدولية وي�شجع ��شتقطاب 
يف  وي�شاهم  �لبحرية  �ل�شتثمار�ت 
�لنقل  �شناعة  يف  �لتكنولوجيا  نقل 
�لبحري. ومت مناق�شة �إعد�د قانون 
�حت����ادي ب�����ش��اأن م��ك��اف��ح��ة �لإخ����الل 
تنظيم  بهدف  �لإم��ت��ح��ان��ات،  بنظام 
ت��ن��ظ��ي��م وعقد  �إج��������ر�ء�ت  و���ش��ب��ط 

بيئة  توفري  على  و�لعمل  �لفكرية، 
لتعزيز  وط��ن��ي��ة  و����ش���ر�ك���ة  �أع����م����ال 
�لوطني حمليا،  تناف�شية �لقت�شاد 
�لقت�شاد  على  �آث���اره  تنعك�س  فيما 
�لوطني من خالل �لقيمة �مل�شافة 
و�إطالق  �شت�شيفه لالقت�شاد،  �لتي 
م�����ب�����ادر�ت ل���ل���ق���ط���اع �ل����ت����ع����اوين يف 
وثبات  �لأ���ش��ع��ار  و��شتقر�ر  �ل��دول��ة، 
ن�شب  ع���ن���د  �ل���ت�������ش���خ���م  م�����ع�����دلت 

مقبولة يف �لدولة.
�شيا�شة  مقرتح  �ملجل�س  ناق�س  كما 

�إ�شد�ر  �ملجل�س  ناق�س  وتف�شيال.. 
�لتعاونيات،  �شاأن  �حت��ادي يف  قانون 
وتطوير  ت���ن���ظ���ي���م  �إىل  �ل�����ه�����ادف 
�ل��ت��ع��اوين وحت��ف��ي��ز كفاءته  �ل��ع��م��ل 
�ق��ت�����ش��ادي��ة جديدة،  ���ش��ي��ا���ش��ة  وف���ق 
�لتعاوين  �ل��وع��ي  ن�شر  ج��ان��ب  �إىل 
�ملجتمعية،  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  وت��ر���ش��ي��خ 
وحوكمة �أنظمة �لتعاونيات وتنظيم 
�أعمالها، وي�شتهدف �لقانون متكني 
�ل�شليمة  �ل���ت���ج���اري���ة  �مل���م���ار����ش���ات 
�مللكية  وح��ق��وق  �مل�شتهلك  وحماية 

�ل���دول���ة و�لتي  �ل��ب��ح��ري يف  �ل��ن��ق��ل 
�لت�شريعية  �لأدو�ر  وتن�شق  حت��دد 
و�لتنظيمية و�لرقابية و�لتطويرية 
و�لت�شغيلية لأن�شطة �لنقل �لبحري 
و�ملو�نئ يف دولة �لمار�ت بالإ�شافة 
�ل�شالمة  م�����ش��ت��وي��ات  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�ملو�نئ  ���ش��الم��ة  وت���اأم���ني  �ل��ب��ح��ري��ة 
ومر�فقها �للوج�شتية وحمايتها من 
�ملنظمة  �جل��ه��ات  وتوحيد  �ملخاطر 
�لبحري  �ل��ن��ق��ل  ل��ق��ط��اع  و�مل��ر�ق��ب��ة 
�لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات  لأف�����ش��ل  ط��ب��ق��اً 

�ل�شلطة  �لقانون �لحت��ادي يف �شاأن 
تعزيز  بهدف  �لحتادية  �لق�شائية 
منظومة �لعمل �لق�شائي وحت�شني 
يف  �حلوكمة  �شيا�شة  وتطبيق  �أد�ئ��ه 
و�ل�شعي  �ل��ق�����ش��ائ��ي  �ل��ع��م��ل  جم���ال 
ملو�كبة �لت�شريعات �لوطنية لأحدث 

�لنظم �لعاملية يف هذ� �ملجال.
ويف �ل�شوؤون �حلكومية و�لتنظيمية، 
�ملجل�س  ت��و���ش��ي��ات  �مل��ج��ل�����س  ن��اق�����س 
�لوطني �لحت��ادي يف �شاأن مو�شوع 
�شيا�شة وز�رة �لد�خلية ب�شاأن تفعيل 
بالدولة،  �ملجتمعية  �ل�شرطة  دور 
�لبنية  ت���ط���وي���ر  وز�رة  و���ش��ي��ا���ش��ة 
�جازة  �إىل جانب مو�شوع  �لتحتية، 
�لدولة،  د�خ����ل  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل��ر�ج��ع��ة 
للموؤمن  �ل����ت����ق����اع����دي  و�مل����ع����ا�����س 
��شرت�ك..  مب��دت��ي  �مل�����ش��رتك  عليه 
ك��م��ا �ط���ل���ع �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى مقرتح 

�ل�شاحن  ن���ظ���ام  ر����ش���م  �����ش���ت���ح���د�ث 
�إ�شافة  وم��ق��رتح  �مل��ع��ت��م��د،  �جل����وي 
ح�شن  �شهادة  على  �حل�شول  �شرط 
ملن  �لو�فدة  للعمالة  و�شلوك  �شرية 
تاأ�شرية  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  ي��رغ��ب يف 

عمل بالدولة.
على  جل�شته  خ��الل  �ملجل�س  و�طلع 
منها  �حلكومية  �لتقارير  من  ع��دد 
تن�شيق  ملجل�س  �ل�����ش��ن��وي  �ل��ت��ق��ري��ر 
لعام  �حلكومية  �مل��ال��ي��ة  �ل�شيا�شات 
�لدر��شة  .. كما �طلع على   2018
��شتخال�س  �أج��ه��زة  ب�����ش��اأن  �لفنية 
�ملياه من �لرطوبة �جلوية وتقرير 
�مل�شاركة يف �لجتماع �لثامن للجنة 
�ليابانية  �لم���ار�ت���ي���ة  �ل�������ش���د�ق���ة 
للتطوير �لوظيفي للمر�أة بالإ�شافة 
و�ملقرتحات  �مل��و����ش��ي��ع  م���ن  ل��ع��دد 

�ملدرجة على جدول �لأعمال.

�سرطة اأبوظبي تطلق مبادرة حتدي الوزن
•• اأبوظبي -الفجر:

�مريال  مركز  مع  بالتعاون   ،2019 �ل��وزن  “حتدي  مبادرة  �أبوظبي  �شرطة  �أطلقت 
كوليدج لندن لل�شكري، وت�شتمر ملدة �شتة �أ�شهر، ومب�شاركة 20 جهة حكومية وخا�شة.

و �أو�شح �لعقيد، حممد عبيد بوعلي، مدير مركز �لرتبية �لريا�شية �ل�شرطية بقطاع 
�ملالية  بقطاع  �لطبية  �خل��دم��ات  مديرية  تنفذها  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادرة  �أن   ، �لب�شرية  �مل���و�رد 
“تاأتي �شمن �حلمالت  �ل�شرطية  �لريا�شية  �لرتبية  “ مركز  بالتعاون مع  و�خلدمات 

�ل�شحية �لتوعوية �لتي حتر�س �شرطة �أبوظبي على تنفيذها على مد�ر �لعام.
�ملهار�ت ملختلف فئات  �ل�شحية لإك�شاب  �ل�شلوكيات  تبني  �إىل ت�شجيع  �أنها تهدف  وذكر 

�ملجتمع، �لتي متكنهم من تبني �أمناط حياة �شحية.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن اإن�ساء الإدارة العامة للدفاع املدين يف الإمارة
•• ال�سارقة -وام:

حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أ���ش��در 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �ملر�شوم �لأمريي 
رقم -14- ل�شنة 2019م ب�شاأن �إن�شاء �لإد�رة �لعامة للدفاع 

�ملدين يف �إمارة �ل�شارقة.
ن�س �ملر�شوم يف مادته �لأوىل على �أن تن�شاأ مبوجب هذ� �ملر�شوم 
“ �لإد�رة  ت�شمى  �ل�شارقة  �إم��ارة  يف  �مل��دين  للدفاع  عامة  �إد�رة 
�لعامة للدفاع �ملدين” تتمتع بال�شخ�شية �لعتبارية و �لأهلية 

�خت�شا�شاتها  ومبا�شرة  �أهد�فها  لتحقيق  �لالزمة  �لقانونية 
وتتبع �حلكومة �ملركزية لإمارة �ل�شارقة.

و ن�شت �ملادة �لثانية من �ملر�شوم على �أن ي�شدر قانون بتنظيم 
وكافة  و�خت�شا�شاتها  و�أهد�فها  �ملدين  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة 

�شوؤونها.
و ح�شب �ملادة �لثالثة للمر�شوم ينتقل �إىل �لإد�رة �لعامة للدفاع 
�لحتادي  �مل��دين  �لدفاع  �لعاملون يف جهاز  منت�شبوها  �مل��دين 
بالإ�شر�ف على  �ملكلفة  �للجنة  �لذين يتم حتديدهم من قبل 
ل�شنة   --5 رق��م  �لقانون  لأحكام  ويخ�شعون  �لنتقال  عملية 

�ل�شارقة، كما  �إم��ارة  يف  �لجتماعي  �ل�شمان  ب�شاأن  2018م 
ينتقل لها �أ�شولها وعقودها وحقوقها و�لتز�ماتها وح�شاباتها 
ووثائقها  ومهامها  �أعمالها  وكافة  و�لتقنية  �لفنية  و�أنظمتها 
عملية  على  ت�شرف  �أن  على  �جلهاز..  يف  �ملوجودة  وممتلكاتها 
ووز�رة  �ل�شارقة  �إم���ارة  حكومة  ب��ني  م�شرتكة  جلنة  �لنتقال 
�لتنفيذي  �ملجل�س  �إىل  وتو�شياتها  تقاريرها  ترفع  �لد�خلية 

لإمارة �ل�شارقة.
ويعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره، وعلى �جلهات �ملعنية 

تنفيذه كل فيما يخ�شه، وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

�سلطان القا�سمي يفتتح مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل ويوجه بدعمه ب� 2.5 مليون درهم
•• ال�سارقة -وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �فتتح 
�ل�”11” من  �ل��دورة  فعاليات  �أم�س  �شباح  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
للكتاب  �ل�شارقة  هيئة  تنظمه  �ل���ذي  للطفل  �ل��ق��ر�ئ��ي  �ل�شارقة  مهرجان 
مب�شاركة 198 �شيفا من 56 دولة عربية و�أجنبية يقدمون 2546 فعالية 
“��شتك�شف �ملعرفة” يف مركز  �أبريل �جل��اري حتت �شعار   27 متنوعة حتى 

�إك�شبو �ل�شارقة.
�شلطان  بنت  ب��دور  �ل�شيخة  م��ن  ك��ل  و�شوله  ل��دى  �شموه  ��شتقبال  يف  ك��ان 
جمعية  ورئي�س  موؤ�ش�س  �ل���دويل  �لنا�شرين  �حت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب  �لقا�شمي 
رئي�س  �لقا�شمي  عبد�لرحمن  ب��ن  �شامل  �ل�شيخ  و  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لنا�شرين 
د�ئرة  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ب��ن حميد  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  و  �حل��اك��م  �شمو  مكتب 
و�شعادة  دولة  وزير  ن�شيبة  �أن��ور  زكي  ومعايل  �ملجتمعية  و�لتنمية  �لإح�شاء 
�أحمد  ر��شد  و�شعادة  �ل�شارقة  لإم��ارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  رئي�س  �ملال  خولة 
بن �ل�شيخ رئي�س �لديو�ن �لأمريي و�للو�ء �شيف �لزري �ل�شام�شي قائد عام 
�شرطة �ل�شارقة و�شعادة عبد�هلل �شلطان �لعوي�س رئي�س جمل�س �إد�رة غرفة 
جتارة و�شناعة �ل�شارقة و عدد من �أ�شحاب �ل�شعادة روؤ�شاء �لدو�ئر �أع�شاء 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة و �شعادة حممد عبيد �لزعابي رئي�س د�ئرة 
�لت�شريفات و�ل�شيافة و�شعادة �أحمد بن ركا�س �لعامري رئي�س هيئة �ل�شارقة 
للكتاب و�شعادة عبد�لعزيز حمد ترمي م�شت�شار �لرئي�س �لتنفيذي مدير عام 
�مل�شوؤولني و بعد ق�س �شريط  �ل�شمالية وعدد من كبار  �لإم��ار�ت  �ت�شالت 
ترحيبية  فنية  فقرة  �ل�شارقة  مد�ر�س  �أطفال  من  جمموعة  ق��دم  �لفتتاح 

عرو� خاللها عن �أهمية �لقر�ءة و دورها يف تنمية معارفهم..
بعدها جتول �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة يف �أروقة وردهات �ملهرجان و�طلع 
على ما ت�شمه دور �لن�شر �لإمار�تية و �لعربية و �لعاملية �مل�شاركة يف �حلدث 
�لكتب  جانب  �إىل  و�ليافعني  لالأطفال  �ملخ�ش�شة  �لكتب  من  �إ�شد�ر�تها  و 

�لإلكرتونية و�لو�شائل �لتعليمية �ملبتكرة و�ملتنوعة.
و تفقد �شموه �أجنحة عدد من �ملوؤ�ش�شات و �جلهات �حلكومية و �لثقافية و 

�لرتبوية و ��شتمع �إىل �شرح من �لقائمني عليها حول ما تقدمه من خدمات 
وفعاليات ثقافية.

و ز�ر �شموه معر�س “ �ل�شفر عر طريق �حلرير” �لذي يقام �شمن فعاليات 
�ملهرجان و�لذي ��شتحدث ليكون مبثابة �لبو�بة �لتي تطل بالزو�ر وجمهور 
�ملهرجان على و�حد من �أكرث �لطرق �لتجارية �شهرة عر �لتاريخ �ملعروف 

بطريق �حلرير .
كما ز�ر �شموه معر�س “ رحلة �إىل �لأعماق” �لذي ياأخذ �لزو�ر �إىل �لأعماق 
�ملليئة بالأ�شر�ر و �لكنوز �لبحرية �لر�ئعة م�شتند� من خالل ما يطرحه على 

مغامر�ت �لكابنت “نيمو” يف �أعماق �لبحار.
وح�شر �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �إطالق ثالث ق�ش�س توعوية �أ�شدرتها 
بال�شارقة،  �لأ���ش��رة  ل�شوؤون  �لأعلى  للمجل�س  �لتابعة  �لطفل،  �شالمة  �إد�رة 
وهي:  وع��ن��و�ن  عنو�ن  �أل��ف  م��ب��ادرة  “كلمات” وبدعم من  د�ر  مع  بالتعاون 
�شباح  �ل�شوق” للكاتبة  يف  و” نزهة  �لقرق  رمي  �ل�شباح” للكاتبة  “�شباق 

ديبي و”م�شعود �لبطل” للكاتبة �شحر جنا حمفوظ .
لالأطفال  و”�لريل”  �ل��ع��رب��ي��ة  باللغتني  ت��اأت��ي  �ل��ت��ي  �حل��ك��اي��ات  وت��ت��ن��اول 
با�شلوب  �لطفل  �شالمة  ح��ول  متنوعة  مفاهيم  �لب�شر  و�شعاف  �ملكفوفني 

يحاكي عقول �ل�شغار .
كما �أطلق �شموه خالل �جلولة ق�شتني لالأطفال �أ�شدرهما مكتب �ل�شارقة 
�شديقة  �ل�شارقة  م�شروع  وتنفيذ  مبتابعة  �ملعنية  �جلهة  للطفل  �شديقة 
من  �لأطفال  “كلمات” وت�شتهدفان  د�ر  مع  بالتعاون  و�ليافعني  لالأطفال 
�ل�شارقة ومر�فقها  �أهم معامل  �أع��و�م وت�شلطان �ل�شوء على   7 �إىل   5 عمر 

و�لفعاليات �ملخ�ش�شة للطفل �لتي �أهلتها لأن تكون مدينة �شديقة لهم.
و�شهد �شموه خالل جولته يف �ملهرجان جانبا من �لفعاليات �لثقافية �لتي 
ينظمها �حلدث هذ� �لعام و تعد جزء� من 2546 فعالية متنوعة ي�شارك 
56 دولة عربية و�أجنبية تتوزع على برنامج  198 �شيفا من  يف تقدميها 
�لتو��شل  ومقهى  �لطفل  وبرنامج  �لطفل  وفعاليات  �لثقافية  �لفعاليات 
�لجتماعي ومقهى �ملبدع �ل�شغري وركن �لطهي وحتدث �شموه مع عدد من 
للتعلم  و�شغفهم  ومهار�تهم  بقدر�تهم  و�أ�شاد  �لور�س  �مل�شاركني يف  �لأطفال 

و�ملعرفة. و �شمن دعم �شموه �لد�ئم للمبادر�ت و�لفعاليات �لثقافية وتعزيز 
�لقر�ءة من خالل �أف�شل �لكتب وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
وتعزيز  دره��م  مليون   2.5 ب�  �لقر�ئي  �ملهرجان  بدعم  �لقا�شمي  بن حممد 
مكتبات �ل�شارقة باملحتوى �ملعريف �ملتميز من خالل �قتناء �لكتب �حلديثة 

من دور �لن�شر �مل�شاركة يف �ملهرجان ورفدها �إىل مكتبات �ل�شارقة.
و �طلع �شموه على �لأعمال �لفنية �لتي يحت�شنها معر�س �ل�شارقة لر�شوم 
�لعام  لهذ�  للم�شاركة يف م�شابقته  تقدم  �لذي  �لثامنة  بدورته  �لطفل  كتب 

و�أجنبية. عربية  دولة   55 من  ر�شاما   320
�ل��دورة �لثامنة من  و كرم �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �لفائزين بجو�ئز 
معر�س �ل�شارقة لر�شوم كتب �لأطفال .. و فازت باجلائزة �لأوىل �لر�شامة 
يال فر�نكيل من �لأرجنتني .. وح�شل �لر�شام �لياباين ما�شانوبو �شاتو على 

�جلائزة �لثانية وذهبت �لثالثة �إىل �لر�شام حممد بر�جني من �إير�ن.
و على �شعيد �جلو�ئز �لت�شجيعية فقد نالتها كل من �لر�شامة فيف نور من 

�إ�شتونيا و�لر�شامة فاطمة كوثر�ين من لبنان.
وذوي  للطفل  �لقر�ئي  �ل�شارقة  �لفائزين بجو�ئز مهرجان  �شموه  كما كرم 
�لحتياجات �لب�شرية �خلا�شة وذهبت جائزة �ل�شارقة لكتاب �لطفل باللغة 
�لعربية من �لفئة �لعمرية من 4 �إىل 12 عاما للكاتبة “عائ�شة �لعاجل” 
باللغة  �ليافعني  لكتاب  �ل�شارقة  بجائزة  فازت  فيما  �أمي”..  “يد  عن ق�شة 
�لعربية للفئة �لعمرية من 13 �إىل 17 �شنة �لكاتبة “هند �شيف �لبار” عن 

ق�شة “جزيرة �خلو�مت”.
�إىل   7 عمر  من  �لإجنليزية  باللغة  �لطفل  لكتاب  �ل�شارقة  بجائزة  وف��ازت 
 The Secret of the ق�شتها  جون�شن” عن  “جوليا  �لكاتبة  �شنة   3
�لحتياجات  لذوي  �لطفل  لكتاب  �ل�شارقة  جائزة  ذهبت  فيما   ..  Cave
�لب�شرية �إىل �لأمانة �لعامة لالأوقاف بالكويت عن ق�شة “زيتونات جدتي 
زهرة” �لق�شة �لتي تعد جزء� من �شل�شلة “قطوف �خلري” للكاتبة “جميلة 

يحياوي”.
و كرم �شموه �أي�شا �لفائزين بجائزة �ل�شارقة لالأدب �ملكتبي �لتي ذهبت �إىل 
كل من �لباحثني و�لأ�شاتذة من جمهورية م�شر �لعربية وهم �لدكتور عبد 

�لرحمن فرج عن بحثه “�ملحتوى �لرقمي �لعربي على �لنرتنت �ملتاح وفقا 
�للبان عن بحث  �إبر�هيم  علي  �إبر�هيم  نرمني  للو�شول �حلر” و�لدكتورة 
�لرت�ث  م�شروعات  عن  �لناجتة  �ملعرفية  �لقيمة  �إث��ر�ء  يف  �ل�شر�كة  “دور 
�لأر�شيفي �لرقمي” و�لدكتور حممد فتحي �جلالب عن بحثه “�لتكاملية 
�ملعارف  �لأخ����رى ودوره����ا يف خلق  �ملكتبات و�مل��ع��ل��وم��ات و�ل��ع��ل��وم  ب��ني ع��ل��وم 
�أب��رز �جلو�ئز  �ملكتبي و�ح��دة من  ل��الأدب  �ل�شارقة  �جلديدة”. و تعد جائزة 
�لوطن  م�شتوى  على  و�ملعلومات  و�لوثائق  �ملكتبات  جم��ال  يف  �ملتخ�ش�شة 
جمال  يف  و�ل��در����ش��ات  بالبحوث  �لنهو�س  يف  �ل�شهام  �إىل  وتهدف  �لعربي 
�ملكتبات  تلك  ب��دور  �لوعي  ون�شر  و�ملعلومات  و�لأر�شيف  و�لوثائق  �ملكتبات 
و�لوثائق و�ملعلومات يف تطوير �حلركة �لثقافية و�لبحثية يف �لعامل �لعربي 
وت�شجيع �لباحثني على �بتكار و�يجاد �أمناط جديدة من �لروؤى �لبحثية و 

�لتطبيقية يف جمال �ملكتبات و�لوثائق و�ملعلومات.
�شاملة  تربوية  و�أن�شطة  بر�مج  �لعام  هذ�  �جلديدة  �ملهرجان  دورة  ت�شهد  و 
باللغتني �لعربية و�لجنليزية �إىل جانب �شل�شلة عرو�س �أفالم وم�شرحيات 
و�لهندية  و�لإجنليزية  �لعربية  هي  لغات  باأربع  �لأوىل  للمرة  تقدم  عاملية 

و�لأردية .
و ي�شارك يف �حلدث 167 نا�شر� من 18 دولة عربية وعاملية تت�شدرها دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ب� 62 د�ر ن�شر تليها لبنان ب� 25 د�ر ن�شر وم�شر 

ب� 12 د�ر ن�شر.
و�لرعاة  �ل�شركاء  من  نخبة  برعاية  �ملهرجان  �ل�”11” من  �ل��دورة  وتقام 
هم موؤ�ش�شة �لإمار�ت لالت�شالت �لر�عي �لر�شمي وهيئة �ل�شارقة لالإذ�عة 
و�لتلفزيون �ل�شريك �لإعالمي �لر�شمي و�شركة �أبوظبي لالإعالم �ل�شريك 

�لإعالمي ومعر�س �ك�شبو �ل�شارقة �ل�شريك �ل�شرت�تيجي.
�لفعاليات  �أه��م  من  “ و�ح��د�  للطفل  �لقر�ئي  �ل�شارقة  “ مهرجان  يعتر 
�لثقافية و�ملعرفية �ملوجهة لالأطفال و�ليافعني يف دولة �لإمار�ت و�ملنطقة 
�إغناء  ي�شهم يف  متكامل  ح��دث  �إىل  للكتاب  كونه معر�شا  دوره من  وجت��اوز 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  نخبة  مب�شاركة  �لنافعة  و�لآد�ب  بالعلوم  �ل����زو�ر  م��ع��ارف 

و�جلمعيات و�ملر�كز �ملعنية بالأطفال.

بلحيف النعيمي ل�»وام«: اإجناز مبنى اجلن�سية والإقامة يف ال�سارقة خلل الربع الثالث من 2019 
•• اأبوظبي-وام:

�لنعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبد�هلل  �لدكتور  معايل  توقع 
مبنى  م�شروع  �أعمال  �نتهاء   ، �لتحتية  �لبنية  تطوير  وزي��ر 
�جلن�شية و�لقامة - �ل�شارقة خالل �لربع �لثالث من �لعام 
بلغت  للمبنى  �لإجمالية  �مل�شاحة  �أن  �إىل  م�شري�  �جل���اري، 
 112 �إىل  ت�شل  تقديرية  بتكلفة  مربعا  م��رت�   18663

مليونا و500 �ألف درهم.
و�أو���ش��ح معاليه يف ح���و�ر خ��ا���س م��ع وك��ال��ة �أن��ب��اء �لإم���ار�ت 
�مل�شاريع  �شي�شهد ت�شليم عدد من  �جل��اري  �لعام  �أن  “و�م” 
�لتي تنفذها وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية ومنها م�شروع �شور 
 18.6 بلغت  تقديرية  بتكلفة  �خلا�شة  �لأم��ن  ق��و�ت  قيادة 
و�لرتحيل  �لإب��ع��اد  �شجن  ��شتكمال  وم�شروع  دره��م،  مليون 
بال�شارقة بتكلفة تقديرية بلغت 98 مليون درهم، وم�شروع 
وم�شروع  �خليمة  ر�أ���س  يف  �لأول��ي��ة  �ل�شحية  �لرعاية  مركز 

�إحالل و�إجناز مبنى �جلن�شية و�لإقامة بال�شارقة.
�لقيادة  تنفذ حاليا م�شروع مبنى  �ل��وز�رة  �إن  وق��ال معاليه 
�لذي  دره��م،  مليون   167 بتكلفة  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة 
يتكون من �ملبنى �لرئي�شي و�آخر للعمليات ومبنى �خلدمات 
“�لبو�بات”  و�مل�����ش��ج��د وغ���رف �حل��ر����ش��ة  �ل��ت��ع��ي��ني  وم��ب��ن��ى 
�لو�قع  ����ش��ت��خ��د�م  �إىل  و�أ�����ش����و�ر.. لف��ت��ا  و�أع���م���ال خ��ارج��ي��ة 
باملوقع  �لأعمال  �شري  متابعة  �ملعزز يف  و�لو�قع  �لفرت��شي 
�شا�شات  ��شتخد�م  �إىل  �إ�شافة  بعد،  عن  و�ملر�قبة  �لن�شائي 

�لمن  و�ر���ش��اد�ت  �لجن��از  وم��ر�ح��ل  �مل�شروع  بيانات  لعر�س 
و�ل�شالمة، و��شاء�ت طبيعية و”LED” يف مكاتب �ملوقع 

�لن�شائي.
�ل����وز�رة،  تنفذها  �ل��ت��ي  �لحت��ادي��ة  �ل��ط��رق  م�شاريع  وح���ول 
�لدولة  �لحتادية يف  �لطرق  �أط��و�ل  ك�شف معاليه عن منو 
بن�شبة 19 باملئة منذ �لعام 2013 لت�شل �إىل 771،5 كلم 
تنفيذ  على  جاري  �لعمل  �إن  وقال   ..2018 يف نهاية عام 
�أب��رزه��ا تطوير  ع��دد م��ن م�شاريع �ل��ط��رق �لحت��ادي��ة وم��ن 
�ل�شيخ خليفة وطريق  �شارع  ورفع كفاءة طريق مليحة من 
170 مليون درهم، و�لذي يتوقع �إجنازه  “E99” بتكلفة 

نهاية �لعام �جلاري 2019.
�إىل  �ل�شتيعابية  طاقته  ت�شل  �ل���ذي  �لطريق  �ن  و�أ���ش��اف 
ميثل ��شتكمال  �لجتاهني  كال  يف  �شاعة  مركبة-   7200
ل�شبكة �لطرق �لر�بطة بني مدن �ل�شاحل �ل�شرقي، ويعد من 
�مل�شاريع �حليوية و�ل�شرت�تيجية ل�شبكة �لطرق �لحتادية، 
�خلفيفة  �مل��رك��ب��ات  تنقل  �إمكانية  تعزيز  يف  �شي�شهم  حيث 
و�ل�شاحنات ب�شكل �أكرث �ن�شيابية ويقلل من �أزمنة �لرحالت 
�لرحالت  م�شافة  يقلل  كما  �ملئة،  يف   33 بن�شبة  �مل�شتغرقة 

�ملقطوعة يف �ل�شاحل �ل�شرقي بن�شبة 35  باملئة.
 2020 ع��ام  �أن  �لتحتية  �لبنية  تطوير  وزي��ر  معايل  و�أك��د 
�لحتادية،  �لطرق  م�شاريع  �أهم  �إثنني من  تد�شني  �شي�شهد 
حيث من �ملتوقع �إجناز طريق حمد بن عبد �هلل – �لفجرية 
درهم  م��ل��ي��ون   200 �إىل  �ل��ت��ق��دي��ري��ة  تكلفته  ت�شل  �ل���ذي 

�شارع  تطوير  �أع��م��ال  تنتهي  فيما   ،2020 �لعام  مطلع  يف 
�لحتاد �ملرحلة �لأوىل �لذي تبلغ تكلفتها �لتقديرية 49.4 

مليون درهم، يف �لربع �لأول من �لعام 2020.
ولفت �إىل �أن معدل �لن�شيابية �ملرورية على �لطرق �لحتادية 
ت�شل  �لطرق  �أن هذه  باملئة.. مو�شحا   72 �ل�  ن�شبة  جت��اوز 
مرورها.  �أماكن  يف  �ملنت�شرة  �ل�شكنية  �ملجمعات  جميع  �إىل 
�لتحتية حققت عدد�  �لبنية  وز�رة تطوير  �أن  و�أك��د معاليه 
و�لبتكار�ت  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  �لإجن����از�ت يف جم��ال  م��ن 
ذ�ت �لعالقة مبنظومة عملها حيث �أطلقت منظومة �لذكاء 
و�عتمدت  �لحتادية،  �لطرق  تنفيذ  عملية  يف  �ل�شطناعي 
على �لطاقة �ملتجددة، �ل�شم�شية و�حلركية يف توليد �لطاقة 
�إن��ارة تلك �لطرق، كما طبقت معايري دولية  �مل�شتخدمة يف 

مثل �ل�” LEED “و�ل�” PEARL “ يف م�شاريعها.
�ل�شطناعي  �لذكاء  خمرجات  ت�شخري  �أن  معاليه  و�أو���ش��ح 
�شمل  بل  �لحت��ادي��ة  �لطرق  م�شاريع  على  فقط  يقت�شر  مل 
يف  ذل��ك  متثل  وق��د  �ل���وز�رة  تنفذها  �لتي  �مل�شاريع  خمتلف 
معاجلة مياه �ل�شرف �ل�شحي بطرق طبيعية، عر ��شتخد�م 
�أنو�ع حمددة من �لنباتات �لتي لديها قدرة على تنقية �ملياه 
ومعاجلتها، وخف�س وتقليل ن�شب �ملو�د �ل�شارة فيها، و�لتي 
حققت %50 خف�شا يف كلفة معاجلة مياه �ل�شرف مقارنة 
حمطات  �إن�����ش��اء  م�����ش��روع  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لتقليدية،  ب��ال��ط��رق 
�شحن �ملركبات �لكهربائية يف �ملباين �حلكومية، و��شرت�حات 

�ملركبات على �لطرق �لحتادية، و�ملجمعات �ل�شكنية.

نداء توفر جمموعة فر�س عمل تطوعية لطالبات كّليات التقنية العليا
•• دبي-الفجر: 

�أع����ل����ن����ت م���وؤ����ش�������ش���ة �لت���������ش����الت 
�مل�������زود  ’ند�ء‘،  �مل���ت���خ�������ش�������ش���ة 
�لت�شالت  ل�����ش��ب��ك��ات  �حل�������ش���ري 
حكومة  ل����دى  و�مل��ع��ت��م��د  �لآم����ن����ة 
دبي، عن م�شاركتها �أم�س  �لأربعاء 
�لعمل  “معر�س  يف  �ب��ري��ل   17
كّليات  تنظمُة  �ل���ذي  �لتطوعي” 
�لدر��شي  لعامها  �لعليا  �لتقنية 
وت�شاهم   .2020  /2019
جمموعة  ت����وف����ري  يف  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
م���ت���ن���وع���ة م����ن ف����ر�����س �لأع����م����ال 
�لتطوعية لطالبات �لكليات؛ حيث 

ف�شاًل  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
بني  �لتو��شل  عن متكني عالقات 
�حلكومية،  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل��ط��الب 
�أهمية  ح���ول  معرفتهم  وت��ط��وي��ر 
تقت�شر  ول   . �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل 
�لد�فع  �لفعالية حول تنمية  روؤية 
فح�شب،  �ل����ط����الب  ب����ني  �مل���ه���ن���ي 
ومو�هبهم  قدر�تهم  تعزيز  و�إمن��ا 
باملهار�ت  ت���زوي���ده���م  خ����الل  م���ن 
�شوق  ل��الن��خ��ر�ط يف  �ل�����ش��روري��ة 

�لعمل م�شتقباًل.
’ند�ء‘  م�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
���ش��ع��ادة من�شور  ق���ال  �مل��ع��ر���س،  يف 
�لتنفيذي  �مل����دي����ر  ب���وع�������ش���ي���ب���ه، 

�ل�شو�غر  خمتلف  �أمامهن  �شتتيح 
�لتطوعية �شمن �أق�شامها �ملختلفة 
�ملعر�س يف متكني  �أهمية  وت��رز   ،
�لطالبات من �مل�شاركة يف م�شاريع 
خدمية عر �لتو��شل مع خمتلف 
ما  دب���ي،  يف  �حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لتفاعل  �شبل  تعزيز  لهن  ي�شمن 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  و�مل�����ش��اه��م��ة  �مل��ه��ن��ي 

�ملحلي. 
كليات  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إط������ار  ويف 
“معر�س  ي��ه��دف  �لعليا،  �لتقنية 
�لعمل �لتطوعي” �إىل توفري �أعمال 
من  و�لطالبات  للطالب  تطوعية 
�أج���ل ت��ع��زي��ز �ل��وع��ي ل��دي��ه��م حول 

“ند�ء” :”ُي�شكل معر�س  ملوؤ�ش�شة 
م��ن�����ش��ة مهمًة  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل 
جمموعة  ل���ش��ت��ع��ر����س  ومم���ي���زة 
�لتطوعية  �لوظائف  من  خمتلفة 
�لعليا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  ل��ط��ال��ب��ات 
ب����ه����دف �إت�����اح�����ة �ل���ف���ر����ش���ة �أم������ام 
فيما  مهار�تهن  لتعزيز  �لطالبات 
ون�شعى  �لتطوعي.  بالعمل  يتعلق 
من خالل �ملعر�س ت�شليط �ل�شوء 
على فر�س �لعمل كو�شائل جمدية 
ت�شهم يف تدعيم �إمكانات �لطالبات 
للح�شول على وظائف م�شتقبلية، 
�إذ منهد �لطريق �أمامهن لكت�شاب 
وتبّني  ح��ق��ي��ق��ي��ة،  م��ه��ن��ي��ة  خ����ر�ت 

�لإيجابية  بامل�شاهمة  �للتز�م  نهج 
يف �ملجتمع”. 

�سرطة راأ�س اخليمة الن�سائية يتدربن على  التدخل ال�سريع  
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�للو�ء  �شعادة  توجيهات  على  بناء   
�لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  �هلل  علي عبد 
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ�����س �خليمة، 
�لر�مية �إىل دعم وتطوير �لعنا�شر 
وتاأهيلها  �ل�����ش��رط��ي��ة  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 
من  ميكنها  �ل��ذي  �ل��ك��ايف  �لتاأهيل 
ومهامها  �أع��م��ال��ه��ا  �أد�ء  ت��ط��وي��ر 
�لقيادة  �أطلقت  �لد�خلية،  �لأمنية 
�خليمة،  ر�أ�������س  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
�خلا�شة،  �مل��ه��ام  �إد�رة  يف  متمثلة 
و�لرماية  �ل�شريع  �ل��ت��دخ��ل  دورة 
�لن�شائية،  ل��ل�����ش��رط��ة  �ل��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة 
�لتي ت�شم 25 منت�شبة من جميع 
وذلك  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  وز�رة  ق���ي���اد�ت 

بالتعاون مع �ل�شرطة �لفرن�شية.
حيث �شهد �لعقيد ركن يو�شف بن 
�ملهام  �إد�رة  مدير  �لزعابي  يعقوب 
ر�أ�����س �خليمة،  ب�����ش��رط��ة  �خل��ا���ش��ة 
�ن��ط��الق �ل����دورة �ل��ت��دري��ب��ي��ة �لتي 
بالتعاون  �أ�شبوعني،  ملدة  �شت�شتمر 
�لذين  �لفرن�شيني،  �خل����ر�ء  م��ع 
�لعنا�شر  تدريب  على  �شي�شرفون 
جمال  يف  تدريب  �أف�شل  �لن�شائية 
و�لقب�س  �لق����ت����ح����ام  ع���م���ل���ي���ات 
�لتدريب  �شيتم  ك��م��ا  و�ل��ت��ف��ت��ي�����س، 
على �ل�شتباك �حل��ر و�ل��دف��اع عن 
تدريبات  م���ن  وغ���ريه���ا  �ل��ن��ف�����س، 

�ل����ت����دخ����ل �ل���������ش����ري����ع و�ل����رم����اي����ة 
مهار�ت  ت�����ش��ق��ل  �ل��ت��ي  �لتكتيكية 
�لن�شائية  �ل�����ش��رط��ي��ة  �ل��ع��ن��ا���ش��ر 
�لتدريبية  ب���امل���ن���اه���ج  وت�����زوده�����ا 
�إطار  �شمن  و�مل��ت��ق��دم��ة،  �حل��دي��ث��ة 
تطبيق  نحو  �لد�خلية  وز�رة  �شعي 
�لر�مية  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا  �أه�����د�ف 
م����ه����ار�ت  وت����ط����وي����ر  ����ش���ق���ل  �إىل 
تدريبهن  خ���الل  م��ن  منت�شباتها 
متمكنات  ل��ي�����ش��ب��ح��ن  وت��اأه��ي��ل��ه��ن 
�ملطلوبة  ب���ال�������ش���ورة  �ل��ع��م��ل  م���ن 
وع��ل��ى �أك��م��ل وج���ه. و�أك����د  �لعقيد 
رك���ن ي��و���ش��ف ب��ن ي��ع��ق��وب، حر�س 

�إقامة  على  �خليمة،  ر�أ����س  �شرطة 
للعنا�شر  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل��������دور�ت 
على  وحثهن  �لن�شائية  �ل�شرطية 
ت��ط��ب��ي��ق م��ك��ت�����ش��ب��ات �ل��������دور�ت يف 
ح�شهن  وتنمية  مهار�تهن  تطوير 
�ل�شرطي،  �لعمل  �ملهني مبا يخدم 
ويحقق تطوير �ملورد �لب�شري من 
�لعنا�شر �لن�شائية، بال�شتفادة من 
خر�ء �ل�شرطة �لفرن�شية، و�أحدث 
تعمل  �ل��ت��ي  و�لأ���ش��ال��ي��ب  �لتقنيات 
�لعنا�شر  م���ه���ار�ت  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
�شقل  بهدق  �ل�شرطية،  �لن�شائية 

مهار�تهن وتطوير خر�تهن.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن 
تعيني اأمني عام ملجل�س ال�سارقة للتعليم 

•• ال�سارقة-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
�ملر�شوم �لأمريي رقم “13” ل�شنة 2019م ب�شاأن تعيني �أمني عام ملجل�س �ل�شارقة للتعليم.

ون�س �ملر�شوم على �أن يعني �ل�شيد حممد �أحمد �مل�����ال، �أمينا عاما ملجل�س �ل�شارقة للتعلي�م بدرجة 
�ل�شارقة. لإمارة  �لب�شرية  �ملو�رد  لنظام  “ وفقا  د�ئرة  “مدير 

على �أن يعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره وعلى �جلهات �ملعنية كل فيما يخ�شه تنفيذ �أحكامه 
ويلغى كل حكم يتعار�س مع �أحكامه وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبو ظبي-الفجر: 

�����ش���ت�������ش���اف���ت ج���ام���ع���ة ن���ي���وي���ورك 
يف   )NYUAD( �أب�����وظ�����ب�����ي 
جزيرة �ل�شعديات ، معايل زكي �أنور 
�شيف  كمتحدث  دولة  وزير  ن�شيبة، 
برنامج  يف  �لأك��ادمي��ي��ني  للباحثني 
للمنح  ز�ي�������د  ب����ن  �ل�������ش���ي���خ حم���م���د 

�لدر��شية.
و�لتقى معاليه مع �لطلبة �ملتميزين 
�أو  �لثالثة  �ل�شنو�ت  يف  و�مل��وه��وب��ني 
�جلامعية  در����ش��ت��ه��م  م���ن  �ل��ر�ب��ع��ة 
�جلامعات  م���ن  �لإم�������ار�ت  دول����ة  يف 
�لحت��ادي��ة �ل��ث��الث يف �ل��ب��الد، وهي 
ز�يد  وجامعة  �لعليا  �لتقنية  كليات 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  وجامعة 

وذلك بح�شور ديان �شي يو ، �ملدير 
حممد  �ل�شيخ  لرنامج  �لتنفيذي 

بن ز�يد للمنح �لدر��شية. 
�إع���ج���اب���ه وفخره  م��ع��ال��ي��ه  و�أب�������دى 
بال�شجل �ملثايل للطلبة، �إمكانياتهم 
�لتي  �لتحليلية  وقدر�تهم  �لقيادية 
�لعلمي  �ل���رن���ام���ج  ل���ه���ذ�  �أه��ل��ت��ه��م 
فر�شة  �أمامهم  ُيتيح  �ل��ذي  �ملُتمّيز، 

�لر�هنة،  �مل���و����ش���وع���ات  ����ش��ت��ي��ع��اب 
وتعميق �لوعي �لجتماعي و�لعاملي، 
�إ�شافة �إىل تنمية مهار�تهم �لقيادية 
م��ن خ���الل �مل��ح��ا���ش��ر�ت و�ل�����دور�ت 

�ملُ�شّممة خ�شي�شاً لهذ� �لرنامج.
و�أث������رى م��ع��ايل �ل���وزي���ر زك����ي �نور 
ن�شيبة �حللقة �لنقا�شية �لتي �أد�رتها 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر   ، ي���و  ���ش��ي  دي�����ان 

ل��ل��رن��ام��ج، ج��ن��ي��ف��ر ج�����ري�رد كبري 
 23 وبح�شور  �لرنامج  يف  �مل���در�ء 
من موهوبي برنامج �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد للمنح �لدر��شية، مبعلومات 
رحلته  م�شرية  ع��ن  ومتمّيزة  غنية 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  مع 
�هلل”  “رحمه  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
لعقود من �لزمن، كما �أوجز معاليه 

�ل��ع��دي��د م��ن �ل�����ش��ف��ات و�لإجن�����از�ت 
و�لأم��ث��ل��ة �ل��ر�ئ��ع��ة �ل��ت��ي جعلت من 
�أعظم  �أح��د  ز�ي��د   �ل�شيخ  �ملغفور له 

�لقادة و�أكرثهم �إحرت�ماً يف �لتاريخ.  
�لباحثون  �نخرط  �للقاء  ختام  ويف 
�لعديد  ت�شّمنت  حلقة  يف  �ملوهبون 

من �لأ�شئلة �لتي �شعو� من خاللها 
متعمقة  �إج����اب����ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 

ومتخ�ش�شة من معاليه.

•• عجمان ـ الفجر 

�ل�شيخ  م��ع��ايل  �أم�����س  �شباح  �فتتح 
�لدكتور ماجد بن �شعيد �لنعيمي، 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  دي��������و�ن  رئ���ي�������س 
ح��اك��م ع��ج��م��ان، ف��ع��ال��ي��ات معر�س 
�ملُقام   2019 للتوظيف  عجمان 
نحو  “�لنطالقة  ����ش���ع���ار  حت����ت 
ناجح” و�ل����ذي  م��ه��ن��ي  م�����ش��ت��ق��ب��ل 

بالتعاون  عجمان  جامعة  تنظمه 
م���ع �مل�����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة �مل��رك��زي��ة يف 
ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان، ور�ف���ق���ه خالل 
�ل��دك��ت��ور ك���رمي �ل�شغري  �لف��ت��ت��اح 
م��دي��ر �جل��ام��ع��ة، و�ل��دك��ت��ورة نهلة 
�لطلبة  ����ش���وؤون  ع��م��ي��دة  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
يف �جل��ام��ع��ة، و�لأ���ش��ت��اذ ر����ش��د عبد 
�ل���رح���م���ن �ل�������ش���وي���دي م���دي���ر عام 

بعجمان،  �ملركزية  �لب�شرية  �مل��و�رد 
و�مل���در�ء من  �مل�شوؤولني  وع��دد م��ن 

د�خل �جلامعة وخارجها.
وجتّول معاليه يف �ملعر�س، و��شتمع 
ل�شرح مف�شل من ممثلي �ل�شركات 
و�لعاملية  �مل���ح���ل���ي���ة  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�شركة،   54 �لبالغ عددها  �مل�شاركة 
من �لقطاعني �لعام و�خلا�س، عن 
و�لفر�س  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات 
تطرحها  �لتي  �ملتنوعة  �لوظيفية 
مو�طني  من  �لعمل  عن  للباحثني 
دولة �لإمار�ت و�ملقيمني يف خمتلف 

�لتخ�ش�شات.
�جلهات  ع�����دد  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أك�������د 
�مل�����ش��ارك��ة يف �مل��ع��ر���س و�ل��ت��ي بلغت 
هذ�  جن�����اح  ت��ع��ك�����س  م��ن�����ش��ة   54
طيبة  ف���ر����ش���ة  وت����ع����د  �مل����ع����ر�����س، 
�ملو�طنني  من  �لعمل  يف  للر�غبني 
فر�شة  ع����ن  ل��ل��ب��ح��ث  و�مل���ق���ي���م���ني 
م��ن��ا���ش��ب��ة حت����ت مظلة  وظ���ي���ف���ي���ة 
و�أثنى  و�ح�����د.  م���ك���ان  ويف  و�ح�����دة 
من  �ملبذولة  �جل��ه��ود  على  معاليه 
�لب�شرية  و�مل����و�رد  عجمان  جامعة 
�ملركزية يف حكومة عجمان لإجناح 

�ملعر�س.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال �ل���دك���ت���ور كرمي 
�ل�شغري، مدير جامعة عجمان، �أن 
�جلامعة وللعام �لثاين على �لتو�يل 
للباحثني  �لتوظيف  تنظم معر�س 
ط��ل��ب��ة وخريجني،  م���ن  ع��م��ل  ع���ن 
ون��ف��خ��ر ه���ذ� �ل���ع���ام ب��ال��ت��ع��اون مع 

�ملو�رد �لب�شرية �ملركزية يف حكومة 
وياأتي  �مل��ع��ر���س،  لتنظيم  ع��ج��م��ان 
�خلطة  مع  �ن�شجاماً  �لتعاون  ه��ذ� 
عجمان،  جل��ام��ع��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ويف �إطار �لدور �لفاعل �لذي تلعبه 
�لتنموي  �مل�شروع  �شمن  �جلامعة 
�ل�شامل �لذي ت�شهده دولة �لإمار�ت 
�ل���ع���رب���ي�������ة �مل����ت����ح����دة، ورغ����ب����ة من 
�جلانبني يف تنظيم هذه �لتظاهرة 
خللق من�شة مثالية للباحثني عن 

عمل يف خمتلف �لتخ�ش�شات.
و�أ�����ش����ار ر�����ش���د ع��ب��د �ل���رح���م���ن بن 
جر�ن �ل�شويدي- مدير عام �ملو�رد 
�أن  �إىل  بعجمان  �ملركزية  �لب�شرية 
�ن�شجاماً  ي��اأت��ي  �مل��ع��ر���س   تنظيم 
�لتي   2021 ع��ج��م��ان  روؤي�����ة  م���ع 
بكافة  �لإم����ارة  تنمية  �إىل   ت��ه��دف 
�لإمار�تي  �ملو�طن  وبناء  جو�نبها، 
�أه���م  �جلو�نب  �أح���د  �ل���ذي يعتر  
و�لدعم  �لهتمام  على  ح��ازت  �لتي 
عجمان  ق���ي���ادة  م���ن  �ل����الحم����دود 
من  �ل��ع��دي��د  تبنت  �ل��ت��ي  �حلكيمة 
و�لتنموية  �لتطويرية  �ل�شيا�شات 
مبا يتعلق باملو�رد �لب�شرية، بف�شل 
روؤية  �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
ح��اك��م ع��ج��م��ان، وت��وج��ي��ه��ات �شمو 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�����ش��ي��خ 
�ملجل�س  رئي�س  عجمان،  عهد  ويل 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف ت��ن��م��ي��ة ر�أ�������س �مل���ال 

�لب�شري ومتكينه. 

ينطلق  �مل��ع��ر���س  تنظيم  �أن  و�أك����د 
م���ن �مل�����ش��وؤول��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �جتاه 
وتوفري  �ل���ع���م���ل،  ع����ن  �ل���ب���اح���ث���ني 
وي�شاهم  لهم،  �لوظيفية  �لفر�س 
يف تعزيز تنمية ر�أ�س �ملال �لب�شري، 
�أم������ام �جلهات  �ل��ف��ر���ش��ة  و�إت����اح����ة 
�إمكانيات  ع��ل��ى  للتعرف  �مل�����ش��ارك��ة 
بالإ�شافة  ع���م���ل،  ع���ن  �ل��ب��اح��ث��ني 
و�لكو�در  �ل��ك��ف��اء�ت  ��شتقطاب  �إىل 
�ملو�طنة من خمتلف �لتخ�ش�شات، 
وتوفري �لفر�س �لوظيفية ملو�طني 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لب�شرية  �مل����������و�رد  �أن  و�أ�������ش������اف 
توجيهات  وف�����ق  ت��ع��م��ل  �مل���رك���زي���ة 
حكومة عجمان على و�شع �لآليات 
بتوفري  �لكفيلة  و�ل�شرت�تيجيات 
فر�س �لعمل �ملنا�شبة لأبناء �لدولة 
و�لهتمام  �لب�شرية  �مل��و�رد  وتنمية 
بالكو�در �لوطنية �لتي تعد من �أهم 
�مل��ح��اور يف روؤي����ة ع��ج��م��ان 2021 

وروؤية �لإمار�ت �ل�شرت�تيجية. 
موؤكد� على حر�س حكومة عجمان 
ب���اإط���الق �مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي ت�شب يف 
وت�شهم  �لب�شرية  �مل����و�رد  م�شلحة 
يف ت���ط���وي���ر �ل�����ك�����و�در و�ل���ك���ف���اء�ت 
جهود   �ل�شويدي  وثمن  �لوطنية. 
�مل�شاركة  و�جلهات  �ملنظمة  �للجنة 
يف تنظيم هذ� �حلدث �لذي يحظى 
باهتمام موؤ�ش�شات �لقطاعني �لعام 
و�خلا�س على م�شتوى �لدولة وعلى 
�لتوظيف  جلهود  �لو��شح  دعمهم 

على  �لدولة.و�أقيمت  يف  و�لتوطني 
ه���ام�������س �مل���ع���ر����س جم���م���وع���ة من 
ور�س �لعمل �لتدريبية �ملتخ�ش�شة 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط لأول  ت���ن���اول���ت  �ل���ت���ي 
وتطوير  �ل��ت��خ��رج،  ب��ع��د  ي���وم   90
بالإر�شاد  تعريف  وجل�شة  �ل����ذ�ت، 
�لعملية  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  �ل��وظ��ي��ف��ي، 
كتابة  وم��ه��ار�ت  �لأ�شياء،  لإنرتنت 

�لقيادة،  ومن���اذج  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �ل�شرية 
متخ�ش�شني  �ل���ور����س  ه���ذه  وق����دم 
وم��وؤ���ش�����ش��ات خمتلفة،  ج��ه��ات  م���ن 
و���ش��ه��دت �ل��ور���س �إق��ب��ال لف��ت��ا من 

زو�ر �ملعر�س.
لإجر�ء  ق��اع��ة  تخ�شي�س  مت  وق��د   
للمتقدمني  �ل�شخ�شية  �مل��ق��اب��الت 
تتيحها  �ل��ت��ي  �ملختلفة  ل��ل��وظ��ائ��ف 

فرتة  خ��الل  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات 
�مل��ع��ر���س و�ل��ت��ي جت���اوزت �ل��� 200 
�أن  فر�شة وظيفية.وجدير بالذكر 
و�لتوطني  �لب�شرية  �مل����و�رد  وز�رة 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي ملعر�س  ���ش��ري��ك  ه��ي 
و�ل���ب���ن���ك   ،2019 �ل����ت����وظ����ي����ف 
�لف�شي  �لر�عي  هو  �ملتحد  �لعربي 

للمعر�س.

•• العني -وام:

����ش���ه���د م����ع����ايل حم���م���د ب�����ن �أح���م���د 
�لدفاع  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  �لبو�ردي 
�م�����س �لح��ت��ف��ال �ل���ذي �أق��ام��ت��ه كلية 
مبنا�شبة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل���ث���اين  ز�ي����د 
�ل�شاد�شة  �جل��ام��ع��ي��ني  دورة  ت��خ��ري��ج 
�لتاأهيلية  �لوكالء  ودورة  و�لثالثني 
مبقر  �أق��ي��م  �ل��ذي  �لعا�شرة  ل�شباط 

�لكلية بالعني.
طيار  �لركن  �للو�ء  �لحتفال  ح�شر 
�أحمد بن طحنون بن حممد  �ل�شيخ 
�خلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان  �آل 
�أفرع  وق���ادة  و�لحتياطية  �لوطنية 
�لقياد�ت  من  وع��دد  �مل�شلحة  �لقو�ت 
�لدولة  يف  و�ل�����ش��رط��ي��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 

و�أولياء �أمور وذوي �خلريجني.
وب������د�أت ف��ع��ال��ي��ات �لح���ت���ف���ال بعزف 
�ل�شالم �لوطني ثم تليت �آيات عطرة 
فيلم  عر�س  ومت  �حلكيم  �لذكر  من 
بع�س  عن “ز�يد و�لت�شامح” ت�شمن 
من �أقو�ل �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه عن 

�لت�شامح و�أهميته.
و�أل���ق���ى �ل��ع��م��ي��د رك���ن ع��ام��ر حممد 
�لثاين  ز�ي�����د  ك��ل��ي��ة  ق���ائ���د  �ل���ن���ي���ادي 
رحب  �ملنا�شبة  بهذه  كلمة  �لع�شكرية 
معاليه  ���ش��اك��ر�ً  �حل��ف��ل  ب��ر�ع��ي  فيها 

ح�شوره ورعايته حفل �لتخريج.
�مامكم  �ق���ف  �ن  يل  “يطيب  وق���ال 
ز�يد  كلية  �شيوفاعلى  ب��ك��م  م��رح��ب��ا 
�لثاين �لع�شكرية مغتنما �لفر�شة لأ 
عر لكم عن �شادق م�شاعرنا وولئنا 
�لتي  �لر�شيدة  لقيادتنا  و�خال�شنا 

�لكلية  ت��األ جهد� يف تطوير هذه  مل 
وو�شعها يف م�شاف �لكليات �ملرموقة 
وو�شائل  �حلديثة  بالتقنيات  ودعمها 

�لتدريب �لع�شكرية �ملتطورة«.
و�أ����ش���اف �ن���ه ي���وم م���ن �أي�����ام �لعطاء 
�لع�شكرية  �لثاين  ز�ي��د  لكلية  �ملجيد 
�لرجال  م�شانع  �ح��دى  تعتر  حيث 
ب��ت��خ��ري��ج دورة  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل���ق���و�ت  يف 
ودورة  �ل�36  �جلامعيني  �ل�شباط 
�لذين  �لعا�شرة  �لتاأهيلية  �ل��وك��الء 
�ل��ت��دري��ب �ملختلفة  �ج��ت��ازو� م��ر�ح��ل 
ع��ال��ي��ت��ني متحلني  وك����ف����اءة  ب��ن��ج��اح 
�لإ�شر�ر  و  و�لعزمية  �لتحدي  ب��روح 
م����ت����ج����اوزي����ن خم���ت���ل���ف �ل�������ش���ع���اب 
ليكونو� على ��شتعد�د تام لالن�شمام 
�لقو�ت  �ف���رع  خمتلف  يف  لخ��و�ن��ه��م 
�مل�شلحة قادرين على حمل �مل�شوؤولية 

م��ت�����ش��ل��ح��ني ب��ال��ع��ل��وم �ل��ع�����ش��ك��ري��ة و 
�لكادميية.

قائال  كلمته  يف  �لكلية  قائد  و�أو�شح 
در��شتهم  �نهو�  �خلريجيني  “ �إن   ..
يف  خمتلفة  تخ�ش�شات  يف  �جلامعية 
و�لعاملية  �ملحلية  �جل��ام��ع��ات  �ف�شل 
ل�شتكمال  �ل��ك��ل��ي��ة  ب��ه��ذه  و�ل��ت��ح��ق��و� 
�شخ�شيتهم  ج����و�ن����ب  م����ن  ج����ان����ب 
�لع�شكرية  ز�ي��د  كلية  و�ن  �لع�شكرية 
حل��ري�����ش��ة ك��ل �حل��ر���س ع��ل��ى �ع���د�د 
تطور�ت  م��ع  ي��ت��الءم  مب��ا  خريجيها 
�لع�شكرية  �ل����ع����ل����وم  يف  �ل���ع�������ش���ر 
و�لك���ادمي���ي���ة وك���ذل���ك �ل���ت���دري���ب يف 
بيئات خمتلفة وحتت ظروف متباينة 
ل�شفاء �لو�قعية يف �لتدريب وتر�شيخ 
�ملهار�ت  م��ن  ب��دء�  �ملطلوبة  �مل��ه��ار�ت 
�لعمل  م�����ش��ت��وى  وح���ت���ى  �ل���ف���ردي���ة 

�جلماعي على م�شتوى �ل�شرية.
�لهام  �ل��ع��م��ل  ه����ذ�  �ن  �ىل  و�أ�����ش����ار 
تكن  �مل����ب����ذول����ة مل  �جل����ه����ود  وه������ذه 
�لدعم  لول  �أهد�فها  وحتقق  لتنجح 
�لقيادة  �ل�����ش��ادرة م��ن  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات 
وكذلك  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت  �ل���ع���ام���ة 
يف  �شاركت  �لتي  �لرئي�شية  �لقياد�ت 
هذ� �لعمل.. ف�شكر� جزيال لكل من 
�شاهم �و �شارك يف �إجناح هذه �ملهمة 

�لتدريبية.
“ �أيها  ق��ائ��ال  �خلريجيني  وخ��اط��ب 
�خلريجون ... نبارك لكم هذ� �ليوم 
�أولياء  ن�����ش��ارك  و  ت��ن��ت��ظ��رون��ه  �ل����ذي 
نذكركم  �ن��ن��ا  �ل  ف��رح��ت��ه��م  �م���ورك���م 
بفر�س عليكم ولي�س و�جب كما قال 
�شيدي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 

�مل�شلحة  �لأعلى للقو�ت  �لقائد  نائب 
�لوطن  ت�����ر�ب  ع���ن  �ل������ذوذ  وه����و  �ل 
�شعاركم  وليكن  مكت�شباته  وحماية 
تقوى �هلل و �لولء للوطن و �لقيادة 
وم�شتلهمني  ذ�ك�����ري�����ن  �ل���ر����ش���ي���دة 
�لت�شحيات �لعظيمة ل�شهد�ء �لوطن 
��شمى معاين  �لذين �شطرو�  �لب��ر�ر 
�ل��ب��ط��ول��ة و�ل��ك��ر�م��ة رح��م��ه��م �هلل و 

��شكنهم ف�شيح جناته«.
�ليكم  “ �تقدم  وق��ال يف ختام كلمته 
�شيدي بجزيل �ل�شكر و�لعرفان على 
ت�شريفكم لنا يف هذه �ملنا�شبة �لغالية 
و كذلك �ل�شكر مو�شول �ىل �شيوفنا 
و�مل�شاركة  �لدعوة  تلبية  على  �لكر�م 
يف ه����ذه �ل��ف��رح��ة ���ش��ائ��ال �مل����وىل عز 
قيادتنا  يحفظ  و  يحفظكم  �ن  وج��ل 
�ل��ر���ش��ي��دة و دول���ت���ن���ا �ل��غ��ال��ي��ة حتت 

�ل�شمو  ���ش��ي��دي ���ش��اح��ب  ق���ي���ادة  ظ���ل 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
�لقائد �لأعلى للقو�ت  رئي�س �لدولة 

�مل�شلحة “حفظه �هلل«.
بعد ذلك مت عر�س مرئي لن�شاطات 
�لتخرج  وح��ت��ى  بد�يتها  م��ن  �ل����دورة 
م������ن خ��������الل ب�����رن�����ام�����ج �ل����ت����دري����ب 
�ألقيت  بعدها  �لعملية..  و�لتمارين 
خمتلفة  ب��ل��غ��ات  �خل���ري���ج���ني  ك��ل��م��ة 
و�لتقدير  بال�شكر  خاللها  توجهو� 
بال�شكر  تقدمو�  كما  �حلفل  ل��ر�ع��ي 
ملا  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة  للقيادة 
و تدريب  ت��ع��ل��ي��م  م���ن  ل��ه��م  ق��دم��ت��ه 
�أن  �هلل  م���ع���اه���دي���ن  �ل��������دورة  خ�����الل 
خدمة  يف  خمل�شني  ج��ن��ود�  ي��ك��ون��و� 

�لوطن.
وقالو� �ن �لتدريب بكلية ز�يد �لثاين 

�لبيئة  يعد  �أن��و�ع��ه  بكافة  �لع�شكرية 
و�شناع  �مل�شتقبل  ق��ادة  لبناء  �لأوىل 
�لقر�ر و�ن من �أهم ما �كت�شبناه من 
�ل�شخ�شية  �شقل  ه��و  �ل��ت��دري��ب  ه��ذ� 
�لتكيف  ع��ل��ى  و�ل����ق����درة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
م��ع خمتلف �ل��ظ��روف و�ل�����ش��رع��ة يف 
يف  �لح��رت�ف��ي��ة  كذلك  و  �ل�شتجابة 
وبهذه  �لعمل..  يف  و�لو�قعية  �لأد�ء 
�إىل  بال�شكر  نتوجه  �ن  ن��ود  �ملنا�شبة 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شيدي �شاحب 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�مل�شلحة  ل���ل���ق���و�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د 
�شاحب  �شيدي  و�إىل  �هلل”  “حفظه 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئي�س 
جم��ل�����س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
ل�شيدي  بال�شكر  ن��ت��وج��ه  ك��م��ا  �هلل” 

���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�مل�شلحة  �لأعلى للقو�ت  �لقائد  نائب 
على �هتمامه �خلا�س بتاأهيل وتعليم 
�مل�شلحة و�إىل  �لقو�ت  و�أف��ر�د  �شباط 
�أع�شاء  �ل�����ش��م��و  �أ���ش��ح��اب  �إخ��و�ن��ه��م 
�مل��ج��ل�����س �لأع����ل����ى ح���ك���ام �لم�������ار�ت 
حلر�شهم �لد�ئم على توفري �حلياة 
�لكرمية للمو�طن.. و�ل�شكر مو�شول 
�لع�شكرية  �لثاين  ز�ي��د  كلية  لقيادة 

من �شباط ومدربني.
وع������اه������دو� ب��������اأن ي����ك����ون ع���ل���ى ق���در 
ي��خ��دم��و� �لم�����ار�ت  �مل�����ش��وؤول��ي��ة و�ن 
ب�شرف وولء و�ن يبذلو� كل جهود يف 
تطبيق ما تعلموه من در��شة علمية 

وع�شكرية يف �لقو�ت �مل�شلحة.
�لق�شم،  �خل���ري���ج���ون  �أدى  ب���ع���ده���ا 
يكونو�  ب���اأن  �لعظيم  ب��اهلل  و�أق�����ش��م��و� 
�لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  خمل�شني  ج���ن���ود�ً 
�شاحب  ورئي�شها  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
�آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و 
�هلل”،  “حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
مطيعني جلميع �لأو�مر �لتي ت�شدر 
عن روؤ�شائهم يف �لر و�جلو و�لبحر، 
يف كل �لظروف و�لأوقات د�خل �لبالد 
وخ���ارج���ه���ا، ح���ام���ني ع��ل��م �لإم������ار�ت 
�أر��شيها،  و����ش���ي���ادة  و����ش��ت��ق��الل��ه��ا 

حمافظني على �شرف �ل�شالح.
ويف ختام �حلفل، كرم معايل حممد 
بن �أحمد �لبو�ردي �ملتفوقني �لأو�ئل، 
بعدها  للخريجني،  �ل�شهاد�ت  و�شلم 
تذكارية  ه���دي���ة  �ل��ك��ل��ي��ة  ق���ائ���د  ق����دم 
ملعاليه، ثم �لتقطت �ل�شور �لتذكارية 

ملعايل ر�عي �حلفل مع �خلريجني.

حتت �سعار »النطالقة نحو م�ستقبل مهني ناجح«

انطلق معر�س عجمان للتوظيف 2019 يف جامعة عجمان

�سعيد بن طحنون يعزي يف 
وفاة فهد بن غزاي العتيبي

•• العني -وام:

�آل نهيان و�جب  �شعيد بن طحنون  �لدكتور  �ل�شيخ  قدم معايل 
�لعز�ء �إىل مهدي فهد �لعتيبي يف وفاة �ملغفور له جنل �شقيقته 
�ملقدم فهد بن غز�ي �لعتيبي. و�أعرب معاليه خالل زيارته خيمة 
�لعز�ء مبنطقة نعمة يف مدينة �لعني عن خال�س تعازيه و�شادق 
وعائلة  وعبد�هلل  وخالد  وف��الح  حممد  �لفقيد  لأبناء  مو��شاته 
�أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن  �لعتيبي.. �شائال �ملوىل عز وجل 

ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن.

•• الكويت - وام:

علي  ث��ام��ر  �ل�شيخ  م��ع��ايل  �لتقى 
�ل�������ش���ب���اح رئ���ي�������س ج���ه���از �لأم�����ن 
�لكويت مبكتبه  دولة  �لوطني يف 
�شعادة �شقر نا�شر �لري�شي �شفري 
�لكويت. مت خالل  ل��دى  �ل��دول��ة 
�لعقيد  ح�������ش���ره  �ل������ذي  �ل���ل���ق���اء 
�لركن �أحمد �شيف �لكعبي �مللحق 
�لع�شكري �لإمار�تي .. ��شتعر��س 
�أوجه �لتعاون و�لعالقات �لثنائية 
�لتي جتمع �لبلدين �ل�شقيقني و 

�شبل تعزيزها وتطويرها.

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س 
ك �لدولة، برقية تعزية �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر 
�ملالك  �ل�شيخ عبد�هلل �شعود  �ل�شقيقة بوفاة  �أمري دولة �لكويت  �ل�شباح 

�ل�شباح.
و�عرب �شموه يف برقيته عن خال�س �لعز�ء و�ملو��شاة يف �لفقيد.. ر�جيا 

�هلل تعاىل �أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته.

�سلطان بن زايد يعزي اأمري الكويت رئي�س جهاز الأمن الوطني الكويتي يلتقي �سفري الدولة
بوفاة ال�سيخ عبداهلل �سعود ال�سباح

البواردي ي�سهد تخريج دورتي اجلامعيني ال�36 والوكلء التاأهيلية ل�سباط العا�سرة

زكي ن�سيبة يف �سيافة جامعة نيويورك اأبوظبي :

برنامج ال�سيخ حممد بن زايد للمنح الدرا�سية ي�سهم يف تعميق 
الوعي وتنمية املهارات القيادية لدى الطلبة

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

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

جنم �لنهار للحد�دة و�للحام
 رخ�شة رقم:CN 1047480 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -وام:

�ل�شيخ حممد بن حمد بن  �أك��د �شمو 
�لفجرية  عهد  ويل  �ل�شرقي  حممد 
ت�شهدها  �لتي  �لتعليمية  �لنه�شة  �أن 
دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة متثل 
�لتنموية  م�شريتها  يف  مهمة  ق��اع��دة 
�لقيادة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  �ل�����ش��ام��ل��ة.. 
و����ش���ع���ت �شمن  ل���ل���دول���ة  �ل���ر����ش���ي���دة 

�أولوياتها تعزيز �لتعليم وتطويره.
وثمن �شموه يف هذ� �ل�شياق توجيهات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي 

�لكفاء�ت  �إع����د�د  ب�����ش��رورة  �ل��ف��ج��رية 
�أحدث  وفق  �لوطنية  �لكو�در  وتاأهيل 
�ملتطلبات  ي��ل��ب��ي  مب���ا  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ن��ظ��م 

�لتنموية للدولة.
���ش��م��وه يف  ��شتقبال  ج���اء ذل���ك خ���الل 
مكتبه ب��ال��دي��و�ن �لأم���ريي وف��د� من 
كليات �لتقنية �لعليا برئا�شة �لدكتور 
�لتقنية  كليات  مدير  �حلمادي  خالد 
�لعليا بالفجرية �شم �أع�شاء جمل�شي 

�لطلبة و�لطالبات فيها.
جمل�شي  �أع�شاء  على  �شموه  وتعرف 
�إىل �شرح  و��شتمع  �لطلبة و�لطالبات 
يوؤدونه  �ل���ذي  �ل���دور  ع��ن  منهم  و�ف 

�لطالبية  �لنو�دي  وعمل  �لكليات  يف 
�مل�شتقبلية  و�خل����ط����ط  و�أه����د�ف����ه����ا 
�إىل م�شاهمة  بالإ�شافة  لعملهم فيها 
�مل�شوؤولية  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����ش��ني 
�ل�شباب  �أن  م���وؤك���د�   .. �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�أ�شا�شية للوطن يف  �ملتعلم يعد ركيزة 
�لتي  و�ل��ع��ط��اء  �خل��ري  م�شرية  تعزيز 
�ل�شيخ  ل���ه  �مل��غ��ف��ور  �أر����ش���ى دع��ائ��م��ه��ا 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “طيب �هلل 

ثر�ه«.
على  �لفجرية  عهد  ويل  �شمو  و�طلع 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �لتي  �ل����زي����ار�ت  ط��ب��ي��ع��ة 
�لعليا  �لتقنية  كليات  طلبة  بها  يقوم 

�ل����دول����ة.. لفتا  �ل��ف��ج��رية خ����ارج  يف 
من  �لق�شوى  �ل�شتفادة  �شرورة  �إىل 
�لطلبة  در����ش��ة  ت��دع��ي��م  �ل���زي���ار�ت يف 
للم�شاركة  �لأك���ادمي���ي���ة  وم��ع��ارف��ه��م 

�لفاعلة يف �ملجالت كافة.
برعاية  للتكرم  �لدعوة  �شموه  وتلقى 
�لكلية  طلبة  تخريج  حفل  وح�����ش��ور 

و�لبالغ 300 طالب وطالبة.
كما ��شتمع �شموه ل�شرح من �لدكتور 
م�شتجد�ت  �إىل  �حل�����م�����ادي  خ����ال����د 
�لتقنية  كليات  يف  �لتعليمية  �لعملية 
وروؤيتها  �لتعليمية  وبر�جمها  �لعليا 
موؤكد�  �مل���ق���ب���ل���ة..  �ل�������ش���ن���و�ت  خ����الل 

للقياد�ت  �ملحوري  �ل��دور  على  �شموه 
�إع������د�د  �لأك����ادمي����ي����ة و�لإد�ري������������ة يف 
بتعليم  وتزويدهم  وتاأهيلهم  �لطلبة 
�لدولة  حاجة  يلبي  وتناف�شي  نوعي 

وتطلعاتها �مل�شتقبلية.
يف  �لعليا  �لتقنية  كليات  وف��د  و�شكر 
�ل��ف��ج��رية دع���م ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ب���ن ح��م��د ب���ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي ويل 
يف  �لتعليمة  للعملية  �لفجرية  عهد 
ت�شخري  على  له  معاهدين  �لكليات.. 
روؤية  خدمة  يف  �لأكادميية  معارفهم 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي 

�لفجرية يف بناء �لإمارة وم�شتقبلها.
�لزحمي  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 

مدير مكتب �شمو ويل عهد �لفجرية 
����ش���وؤون  �إد�رة  م���دي���ر  �مل�����ال  و�أح����م����د 

�لطالب يف كليات �لتقنية �لعليا وعدد 
من �مل�شوؤولني فيها.

•• اأبوظبي- رم�سان عطا 

�لعمر  م��ن  تبلغ  مري�شة  خ�شعت 
45 عاًما كانت تعاين من �أعر��س 
ن��اجت��ة ع���ن ورم ���ش��خ��م ح��م��ي��د يف 
بدون  يف  جر�حية  لعملية  �ل��رح��م 
وزن  بلغ  حيث  ل��ل��رح��م.  خ�شارتها 
��ا با�شم  �ل���ورم و�ل���ذي ي��ع��رف �أي�����شً
كجم   1.422 �ل��ل��ي��ف��ي��ة  �لأور�م 
ويبلغ طوله 12 �شم وعر�شه 14 

�شم وعمق 7 �شم.

�لعطية،  ن�شال  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
��شت�شارية �أمر��س �لن�شاء و�لولدة 
�لنور:  م�شت�شفى  ميديكلينيك  يف 
�إز�لة  هو  �لرئي�شي  هدفنا  “كان 
�ل��������ورم �ل���ل���ي���ف���ي �ل���ك���ب���ري ب����اأم����ان 
�ل���رح���م وحتافظ  ت��ن��ق��ذ  ب��ط��ري��ق��ة 
كانت  �ملري�شة  لأن  على �خل�شوبة 

تاأمل باحلمل وتو�شيع عائلتها.«
وقد كانت �ملري�شة تعاين من هذه 
توؤثر  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لطبية  �حل��ال��ة 
�ملحيطة  �لأع�������ش���اء  م��ع��ظ��م  ع��ل��ى 

لكنها  �شنو�ت،  ع�شر  منذ  �لأخ��رى 
كانت  لأن���ه���ا  ع����الج  دون  ت��رك��ت��ه��ا 
�إز�ل�����ة رح��م��ه��ا. وب�شرف  ت��ع��ار���س 
�لنظر عن تاأثري �لورم على حجم 
تعاين  �ملري�شة  كانت  فقد  بطنها، 
و�لتبول  و�لإم���������ش����اك  �لأمل  م���ن 
�ل�شديد  �حلي�س  ون��زي��ف  �مل��ت��ك��رر 

وكذلك �لعقم.
�مل�شتخدمة  �لتقنية  على  وتعليًقا 
قالت  �ملحددة،  �حلالة  هذه  لعالج 
�إع�����د�د  “بعد  ع��ط��ي��ة:  �ل���دك���ت���ورة 

�لوقائية  �ل��ت��د�ب��ري  م��ن  جمموعة 
�مل�شاعفات  ����ش���د  و�ل���ت���ح���ك���م���ي���ة 
�أثناء  ت��ن�����ش��اأ  ق���د  �ل���ت���ي  �مل��ح��ت��م��ل��ة 
لعملية  �ملري�شة  خ�شعت  �لعملية، 
45 دقيقة لإز�لة  جر�حية مدتها 
�لورم �لليفي . ومت �إجر�ء �جلر�حة 
من خالل �شق �أفقي بطول 6 �شم 
م��ن وجود  ب���دًل  �لبطن  �أ���ش��ف��ل  يف 

ندبة طولية بحجم 20 �شم.
�جلر�حة  �أثناء  �لنزيف  »ولتجنب 
��شتئ�شال  �إىل  ي����وؤدي  ق��د  و�ل����ذي 

�لرحم يف حالت �لطو�رئ، ت�شمنت 
�خلطة �جلر�حية �أ�شلوبني مهمني 
�أوًل،  �ل���ن���زي���ف.  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��ي��ط��رة 
مع  متو�زية  بطريقة  �شقوق  عمل 
�لأوعية �لدموية بدًل من �ل�شقوق 
�لعمودية. وثانًيا، �لتثبيت �لثنائي 

�أثناء  �ل���رح���م  ل�����ش��ر�ي��ني  �مل����وؤق����ت 
�جل���ر�ح���ة يف حم���اول���ة ل��ل��ح��د من 

فقد�ن �لدم �أثناء �لعملية. »
�جلر�حية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  مت����ت  وق�����د 
�لدم  نقل  �إىل  �حلاجة  دون  بنجاح 
�لفّعالة  �مل��ك��اف��ح��ة  ت��د�ب��ري  ب�شبب 

�لتي �تخذت قبل و�أثناء �جلر�حة، 
ب�شكل  �ل���دم  ف��ق��د�ن  منعت  و�ل��ت��ي 
�ملري�شة  غ���������ادرت  وق������د  ك����ب����ري. 
�مل�شت�شفى بعد يومني من �جلر�حة 
بحالة �شحية جيدة ومت تخلي�شها 

من جميع م�شاكل �لورم متاًما.

•• ال�سارقة -الفجر:

��شتقبل �شعادة �لأ�شتاذ �لدكتور حميد جممول �لنعيمي مدير جامعة �ل�شارقة مبكتبه 
�لروفي�شور عبد �حلكيم �أرتيبا رئي�س جامعة �لبوليتكنيك �أعايل فرن�شا، وذلك ملناق�شة 
�لعلمي  �لبحث  جم���الت  خمتلف  يف  �جلامعتني  ب��ني  �مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  و�أوج���ه  �شبل 
�لدكتور  �لأ�شتاذ  بح�شور  وذل��ك  و�لطالبية.  �لأكادميية  و�ل��زي��ار�ت  �خل��ر�ت  وتبادل 
معمر بالطيب نائب مدير �جلامعة ل�شوؤون �لبحث �لعلمي و�لدر��شات �لعليا، و�لدكتور 
طارق مر�بطني مدير مكتب �لتعاون �لدويل، و�لدكتور عبد �لعزيز �شفيان رئي�س ق�شم 
�لريا�شيات بكلية �لعلوم، ونائب مدير مكتب �لتعاون �لدويل، و�لدكتور منري قايدي 
�لأ�شتاذ �مل�شارك بق�شم �لفيزياء، ومن �جلانب �لفرن�شي ح�شر �للقاء �لأ�شتاذ �لدكتور 
�حلاج دغاج، مدير مكتب �لعالقات �لدولية �مل�شت�شار لدول �ل�شرق �لأو�شط.  ومت خالل 

فرن�شا  �أعايل  �لبوليتكنيك  �ل�شارقة وجامعة  تفاهم بني جامعة  توقيع مذكرة  �للقاء 
بفالن�شيان، وقعها عن جامعة �ل�شارقة مديرها �لأ�شتاذ �لدكتور حميد جمول �لنعيمي، 
وعن �جلامعة �لفرن�شية رئي�شها �لدكتور عبد �حلكيم �أرتيبا.  وتهدف �ملذكرة �إىل دعم 
�لتدري�س  هيئة  �أع�شاء  وتبادل   ، �لعلمية  �لبحوث  جم��ال  يف  �ل��دويل  �لتعاون  وتعزيز 
و�لطلبة بني �جلامعتني، و�إجر�ء �لأن�شطة �لعلمية و�لبحوث �مل�شرتكة وتطبيقات �ملنح 
�لعلمية  �لزيار�ت  و�إقامة  �لعليا  �لدر��شات  �مل�شرتك لطلبة  �لإ�شر�ف  �لبحثية، وتعزيز 
لهم، و�إطالق بر�مج م�شرتكة بني �جلامعتني، وتعاون �لطرفني يف �لتدريب �ل�شت�شاري 
للتعليم و�لتعلم وتطوير �ملناهج، و�لت�شجيع على تبادل �لزيار�ت �لأكادميية وعقد ور�س 
�لعمل �مل�شرتكة.  من جانبه �ألقى �لأ�شتاذ �لدكتور معمر بالطيب حما�شرة تعريفية 
عن �ملجالت �لبحثية ذ�ت �لأولوية يف جامعة �ل�شارقة، مت على �إثرها �إتفاق �لطرفان 

على حتديد �ملجالت �لبحثية ذ�ت �لإهتمام �مل�شرتك بني �جلامعتني.

جامعة ال�سارقة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة »بوليتكنيك اأعايل فرن�سا «

حممد ال�سرقي يلتقي وفدا من كليات التقنية العليا بالفجرية

»تعاين من اأعرا�س ناجتة عن ورم يف الرحم«

ميديكلينيك تنجح يف اإزالة ورم من مري�سة عمرها 45 
عاًما مع احلفاظ على الرحم

•• دبي-الفجر:

�لقيادة  مركز  �إىل  ب��زي��ارة  �لفجرية  �شرطة  من  وف��د  ق��ام 
و�ل�شيطرة يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، بهدف �لطالع 
و�خلدمات  �لعمليات  �إد�رة  يف  دب��ي  �شرطة  جت��رب��ة  على 
�لتي توفرها لأفر�د �جلمهور، و�آلية �ل�شتجابة للحالت 
�ل�شتجابة  زم��ن  موؤ�شر  تدعم  �لتي  و�لإن�شانية  �لطارئة 
و�لإج��ر�ء�ت �ملتخذة يف تنفيذ موؤ�شر�ت �لأجندة �لوطنية 
�لطارئة  �حل���الت  كافة  يف   2021 –  2017 ل��الأع��و�م 
�ملعايري  �أع��ل��ى  وف��ق  �ل�شتجابة  زم��ن  تقليل  على  و�لعمل 
�أف�����ش��ل �ل��ط��رق و�لأ���ش��ال��ي��ب �لتقنية  �ل��ع��امل��ي��ة وت�����ش��خ��ري 
�لو�شول  �إىل  ت������وؤدي  �ل���ت���ي  �حل���دي���ث���ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
للم�شتهدف باأن تكون دولة �لمار�ت يف �ملركز �لأول عاملياً 

بحلول عام 2021.
وكان �لنقيب �شيف ح�شن �لزرعوين، رئي�س ق�شم �لأنظمة 
�لنقيب  �شم  �ل��ذي  �لوفد  ��شتقبال  يف  بالوكالة،  �لذكية 
و�لأن�شطة  �لعمليات  ق�شم  رئي�س  �لكندي،  �شعيد  عبد�هلل 
�ليماحي،  ر����ش��د  �أح��م��د  و�لنقيب  ب��الإن��اب��ة،  �ملتخ�ش�شة 
رئي�س ق�شم �لأم��ان و�ل��ط��و�رئ، و�مل��الزم �أول م��رمي �شعد 
�أمينة حممد �شعيد �حلنطوبي،  �أول  �لظنحاين، و�مل��الزم 
و�ملالزم �أول نائلة �شعيد حممد �ليماحي، وم�شاعد �أول �أدم 

ح�شن بن ز�يد. 
و�ط���ل���ع �ل��ن��ق��ي��ب �ل����زرع����وين �ل���وف���د �ل���ز�ئ���ر ع��ل��ى �ملهام 
�ملر�جعة  عمليات  وكذلك  ب���الإد�رة،  �ملناطة  و�مل�شوؤوليات 
و�لإجر�ء�ت، وكيفية �ل�شتفادة من تكنولوجيا �ملعلومات، 
�لوحد�ت  وم�شوؤويل  �ل�شباط  و�شالحيات  ومهام  و�أدو�ر 
�لرد  جم��ال  يف  �لإد�رة  �أد�ء  قيا�س  وكيفية  �لتنظيمية، 
�لإد�رة يف  �لتي تطبقها  و�لنماذج  �لطارئة،  �حل��الت  على 

تعامالتها.
وقدم �شرحاً حول �بتكار �شرطة دبي لنظام “�لتنبوؤ �لأمني 
�لذكي” للجر�ئم �لتي قد تقع م�شتقباًل، و�لذي يعد �لأول 
�لنظام  �أن  �إىل  م�شري�ً  �ملنطقة،  م�شتوى  على  نوعه  م��ن 

ياأتي يف �إطار ��شت�شر�ف �شرطة دبي للم�شتقبل و�حلد من 
�جلرمية عر توفري بيانات ومعلومات عن �لأماكن �لتي 
�أن نظام  �ل��زرع��وين  و�أو���ش��ح  �أن حت��دث فيها.  �ملتوقع  من 
موجودة  �ل�شخمة  �لبيانات  على  يعتمد  �ل��ذك��ي  �لتنبوؤ 
لدى غرفة �لعمليات و�لنظام �جلنائي حيث يتم تخزين 
�جلغر�يف  وموقعها  ونوعها  �جلر�ئم  حول  �لبيانات  كافة 
هذه  على  بناء  �أن��ه  مو�شحاً  �إليها،  ترد  �لتي  و�لت�شالت 
�لبيانات �ملُخزنة يقوم نظام �لتنبوؤ �لأمني �لذكي بتحليل 
لل�شرطة  وُيعطي  دقيق  ب�شكل  و�ملعطيات  �ملعلومات  كافة 
�إحد�ثيات عن مكان �جلرمية �ملقبلة، ويحدد �لزمن �لذي 
�إليها  �ل�شرطة  وينبه  م��ا  منطقة  يف  فيه  �جل��رمي��ة  تكرث 
�أو كامري�ت  �أو دوريات  �أمنية  و�إىل �شرورة توفري تغطية 

ملنع وقوعها �أو �مل�شاهمة يف �لقب�س على مرتكبيها.
كما �ط��ل��ع على ن��ظ��ام م��ر�ق��ب��ة �ل���دوري���ات وح��رك��ة �ل�شري 
و�ملرور يف �شو�رع �إمارة دبي، و�شري �لعمل و�لإجر�ء�ت �لتي 
يتم �تخاذها منذ تلقي �لبالغ، وحتى و�شول �لدورية �إىل 
موقع �حلادث، ونظام مر�قبة �لدوريات با�شتخد�م �لأقمار 
�ل�شناعية ومر�قبة �لطرق �خلارجية بو��شطة �لكامري�ت 
�لثابتة و�ملحمولة جو�ً، وخدمة �لإنذ�ر �ملبكر �لتي توفرها 

�شرطة دبي ملحال �ل�شر�فة و�ملجوهر�ت و�لبنوك.
تغطي  �لتي  �لأب��ع��اد  ثالثية  �خلريطة  �لوفد  �شاهد  كما 
جميع مناطق �لإمارة ونظام �نتقال �لدورية �لأمنية من 
موقع لآخر، بالإ�شافة �إىل خدمة �أ�شحاب �لهمم وخدمة 
“�أمنك  برنامج  خ��الل  م��ن  �ل�شن،  وك��ب��ار  �لقلب  مر�شى 
�ملخت�شة  �جل��ه��ات  لبع�س  �ل��ن��ج��دة  ل��ط��ل��ب  زر”  بلم�شة 
ب�شهولة وي�شر. و�طلع �لوفد على نظام ��شتقبال مكاملات 
�لإ�شعاف  �إىل  �مل��ك��امل��ات  ب��ت��ح��وي��ل  ي��ق��وم  �ل����ذي  �ل���ط���و�رئ 
نظام  �إىل  بالإ�شافة  �مل��دين،  و�ل��دف��اع  و�لإن��ق��اذ  و�ل�شرطة 
لغة  ح�شب  �ملكاملات  يحول  �ل��ذي  �ل��ذ�ت��ي،  �ملكاملات  ت��وزي��ع 
�ملت�شل �إىل م�شتقبل �ملكاملات. ويف ختام �لزيارة، عّر �لوفد 
عن �إعجابه �ل�شديد مب�شتوى تطور �لقيادة �لعامة ل�شرطة 

دبي، وما مل�شه من متيز يف �لعمل �ل�شرطي و�لأمني.

•• ال�سارقة -الفجر:

ي��و����ش��ل ج��ن��اح ن���ادي ت���ر�ث �لإم�����ار�ت �مل�شارك 
�أيام  م��ن  ع�����ش��رة  �ل�شابعة  �ل����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
�ل�شارقة �لرت�ثية �لتي ينظمها معهد �ل�شارقة 
للرت�ث، ��شتقبال �لزو�ر وو�شائل �لإعالم �لذين 
�ل��رت�ث��ي��ة و�لعرو�س  �أرك����ان �جل��ن��اح  جت��ذب��ه��م 
�جلناح  يحفل  فيما  �ل��ي��دوي��ة،  للحرف  �حل��ي��ة 
باليوم  �حتفاء  خا�شة  بعرو�س  �خلمي�س  �ليوم 
�لعاملي للرت�ث ت�شمل ��شت�شافة فرق فلكلورية 
�لهد�يا  وت����وزي����ع  ت���ر�ث���ي���ة  م���ع���ار����س  وت��ن��ظ��ي��م 

و�ملطبوعات على �لز�ئرين.

و�أو�شح �شعيد علي �ملناعي مدير �إد�رة �لأن�شطة 
�ل��ف��اع��ل يف  �حل�����ش��ور  �ل��ن��ادي يحر�س على  �أن 
�لتز�ما  و�لثقافية  �لرت�ثية  �لفعاليات  خمتلف 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  بتوجيهات 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س �لدولة 
�لحتفاليات  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  �ل����ن����ادي  رئ��ي�����س 
تتو�فق  �ل��ت��ي  و�لثقافية  �ل��رت�ث��ي��ة  و�ملنا�شبات 
مع دور ور�شالة �لنادي يف �حلفاظ على �ملوروث 
ون�شره وتر�شيخه، �لأمر �لذي ج�شدناه حاليا يف 
جناح �لنادي يف �أيام �ل�شارقة �لرت�ثية، �إذ يحفل 
�جلناح بالعديد من �لفعاليات �لتي تقدم �شور� 
خمتلفة للكثري من مفرد�ت موروثنا �لوطني، 

�ل��ن��ادي ومعهد  ب��ني  �ل��ق��ائ��م  ب��ال��ت��ع��اون  م�شيد� 
ما  بكل  �ل�شاحة  �إث���ر�ء  بغية  ل��ل��رت�ث  �ل�شارقة 
ي�شهم يف ن�شر �ملوروث �ل�شعبي و�ملحافظة عليه، 
معر� ع��ن �لع��ت��ز�ز مبثل ه��ذ� �ل��ت��ع��اون �لذي 
يج�شد �شيغة من �لتفاعل �لهادف عر خمتلف 
وتلبية  �لإ����ش���د�ر�ت  ت��ب��ادل  منها   �ل��ت��ي  �ل�شبل 
�لفعاليات  يف  �ل��ف��اع��ل��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �ل���دع���و�ت 
من  كل  تنظمها  �لتي  �لرت�ثية  و�لحتفاليات 

�ملوؤ�ش�شتني. 
ونوه �ملناعي �إىل �أن �لنادي �لذي �عتاد �لحتفاء 
�شنويا باليوم �لعاملي للرت�ث باأن�شطة متنوعة، 
�شيحتفي بهذه �ملنا�شبة يف جناحه عر فعاليات 

�إ�شافية، ت�شمل معر�س �شور عن �لأن�شطة�لتي 
�ل���رت�ث وحفظه  ���ش��ون  �ل��ن��ادي يف  دور  تو�شح 
�لتقليدية،  �حل���رف  على  و�ل��ت��دري��ب  بالتعليم 
وكذلك توزيع �ملجالت �لنوعية �ل�شادرة عن كل 
“تر�ث”  ز�ي��د:  بن  �شلطان  �لنادي ومركز  من 
و  �ل�شعر”  “بيت  و  �لثقافية”  “�لإمار�ت  و 
و�إهد�ء  �لتذكارية،  �لهد�يا  وتوزيع  “�لبل”،  
�إ�����ش����د�ر�ت �ل���ن���ادي ل��ل��ج��ه��ات �مل�����ش��ارك��ة يف �أي���ام 
�لفرق  �ل��ن��ادي  جناح  ي�شت�شيف  كما  �ل�شارقة، 
�لرت�ث  تعك�س  بحرية  ور�شا  وينظم  �ل�شعبية، 
�ل��ب��ح��ري ل��دول��ة �لإم�����ار�ت، �إىل ج��ان��ب عر�س 

جم�شم حممل �جلالبوت و�شرح �أجز�ئه.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أ���ش��ال��ي��ب �لح��ت��ي��ال �لهاتفي  �أب��وظ��ب��ي م��ن  ح���ذرت �شرطة 
و�لفعاليات   ، �ملوؤ�ش�شات  �أ�شماء  تطال  �لتي  و�لإل��ك��رتوين 
�ملحلية، و�لأحد�ث �لعاملية �جلاري ��شت�شافتها. و�أو�شحت 
�أن �لن�شابني ي�شتغلون �أي منا�شبة يف �لدولة للك�شب غري 
�لوهمية،  باجلو�ئز  بالفوز  �ل��رتوي��ج  خ��الل  م��ن  �مل�شروع 
و��شتدر�ج �ل�شحايا يف عمليات مدّبرة. و�أكد �لعميد عمر�ن 
و�لتحقيقات  �لتحريات  مديرية  مدير  �مل��زروع��ي،  �أح��م��د 
ب��ط��رق �لحتيال،  �ملجتمع  �أف����ر�د  �أه��م��ي��ة وع��ي  �جل��ن��ائ��ي��ة، 
�لن�شب  ملمتهني  �ملختلفة  �حل��ي��ل  و��شت�شعار  و����ش��ت��در�ك 
�ل�شحايا.  م��ّدخ��ر�ت  �شرقة  ي�شتهدفون  �ل��ذي��ن  �ل��ه��ات��ف 
�أي  ب��األ تنطلي عليهم تلك �خل��دع، وع��دم حتويل  وطالب 
حل�شابات  مالية  مبالغ  �إي���د�ع  �أو  هاتفية،  �شحن  �أر���ش��دة 

�أو  �ل�شخ�شية  معلوماتهم  ع��ن  �لإف�����ش��اح  �أو  م�����ش��رف��ي��ة، 
�لأرقام �ل�شرية لبطاقاتهم �لبنكية لأي مت�شل كان. و�شّدد 
ت�شتهدفهم  �لتي  �لت�شالت  تلك  مع  �لتجاوب  ع��دم  على 
حتتوي  �خل��ادع��ة  �لر�شائل  بع�س  �أن  �إىل  لفتاً  ع�شو�ئياً، 
على م�شامني مثل “حتديث �أو حظر �لبطاقة �لبنكية”، 
بنكية  ح�شابات  و�أرق���ام  للتو��شل،  هاتفية  ب��اأرق��ام  ومذيلة 
لإيد�ع �ملبالغ �ملالية. ولفت �إىل �ل�شتمر�ر يف مكافحة هذه 
�ملمار�شات �لإجر�مية بجميع �لإمكانات �لب�شرية و�لقدر�ت 
�أو  �مل��ك��امل��ات  ه��ذه  مثل  يتلقون  مم��ن  د�ع��ي��اً  �لتكنولوجية، 
�ل��ر���ش��ائ��ل �لإب����الغ ع��ن ف��ح��و�ه��ا ل���دى �جل��ه��ات �ملخت�شة، 
�أبوظبي،  ���ش��رط��ة  وت��ن��ف��ذ  ح��ي��ال��ه��ا.  �لإج��������ر�ء�ت  لت���خ���اذ 
“خّلك  حملة   ، �ل�شرت�تيجيني،  �ل�شركاء  م��ع  بالتعاون 
حذر”، للت�شّدي جلميع �لأ�شاليب �لإجر�مية �ملتجددة يف 

�لن�شب �لهاتفي و�لإلكرتوين.

خ�سعــت املري�ســة لعمليــة جراحيــة مدتهــا 45 دقيقــة لإزالــة الــورم الليفــي
ن�سال عطية: كان هدفنا اإزالة الورم واملحافظة على اخل�سوبة لأن املري�سة كانت تاأمل باحلمل وتو�سيع عائلتها

نادي تراث الإمارات يحتفي باليوم العاملي للرتاث يف اأيام ال�سارقة الرتاثيةوفد من �سرطة الفجرية يزور مركز القيادة وال�سيطرة يف دبي

�سرطة اأبوظبي حتذر من اأ�ساليب الحتيال الهاتفي والإلكرتوين
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اإعــــــــــالن
�نرتنا�شيونال للرخام و�جلر�نيت  �ل�ش�����ادة/برودكت  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:2347531 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل حميد حممد �شامل �ملرر %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نبيل ندمي �ل�شلطان %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلطان �شامل ثعلوب �شامل �لدرعي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نبيل ندمي �ل�شلطان
تعديل ��شم جتاري من/ برودكت �نرتنا�شيونال للرخام و�جلر�نيت ذ.م.م

PRODUCT INTERNATIONAL MARBLE & GRANITE LLC
�ىل/باتر� مودرن ماربل للحجر و�لرخام ذ.م.م

PATRA MODERN MARBL ESTONE AND MARBLE LLC
تعديل عنو�ن/Building Name من �ىل 269584

تعديل عنو�ن/ Building Owner Name من �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �ىل 
�حمد عبد�هلل ح�شني

Shop من - �ىل UNIT TYPE /تعديل عنو�ن
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جنم �ملر�شال لعمال �لبال�شرت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1121243 
تعديل لوحة �لعالن/�جمال من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ جنم �ملر�شال لعمال �لبال�شرت
NAJEM ALMERSAL PLASTER WORKS

�ىل/مطعم ريت�س بنغال ذ.م.م
RICH BANGLA RESTAURANT

تعديل عنو�ن/Building Name من �ىل 272201
�لظاهري  �شهو�ن عر�ر  �شرور  �ل�شيد  Building Owner Name من  تعديل عنو�ن/ 

و�خرون �ىل بناية �ملكتب �لرئي�شي ملجموعة بن حم �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
Shop من - �ىل UNIT TYPE /تعديل عنو�ن

تعديل ن�شاط/��شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لتطيني للمباين )�لبال�شت( )4330009(

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لثو�بت للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1884412 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد عبد�هلل �شعيد بن كده �لكثريي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف ر��شد �شعيد �شالح عو�س �جلابري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مانع �شعيد �شالح عو�س �جلابري

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ �لثو�بت للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
AL THAWABET GENERAL CONTRACTING & MAUNTENANCE LLC

�ىل/�لثو�بت للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة-�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
AL THAWABET GENERAL CONTRACTING & MAUNTENANCE-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �بر�ج �ل�شر�ب

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2242806 
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ مطعم �بر�ج �ل�شر�ب
ABRAJ AL SARAB RESTAURANT

�ىل/مطعم كو�شينا
COCINA RESTURANT

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/توب ثري لل�شيانة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�شة رقم:1974254 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عائ�شة حممد �شليم %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف م�شطفى حمي �لدين عبد�ل�شتار عاي�س �لن�شاري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

اإعــــــــــالن
ون خلدمات  �ل�ش�����ادة/ب�شت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لتو�شيل رخ�شة رقم:1015042 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عائ�شة حممد �شليم %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف م�شطفى حمي �لدين عبد�ل�شتار عاي�س �لن�شاري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ر�شيق للمعد�ت �ل�شناعية 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1029575 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل �شعيد حبان �شعيد �لكثريي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شري�شما موهانان ناير موهانان ناير %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �جيث �ي�شاك ر�مانا ياثو
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد عبد�هلل ناجم �شامل بوح�شن
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

اإعــــــــــالن
لاللعاب  لوجن  جيمرز  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2087752 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد جمعه عيد حممد �ملريخي %25.5
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل حمد �شامل حمد �لرميثي %23.5
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عي�شى �شامل �شعيد �شامل �لقبي�شي من 50% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل حممد خمي�س عبيد �لرميثي
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لهد�يا- بالتجزئة )4773402(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

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

  CN 2516222:هاو�س للحلويات رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

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

بي �ن �شي خلدمات تكنلوجيا �ملعلومات
 رخ�شة رقم:CN 2530687   تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

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

CN 1781898:للخياطة  رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
م�شعود  بريت  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1136649 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب  ذ.م.م  �ن�شورن�س 

�لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم:CN 1849027 بال�شم �لتجاري �لمار�ت �شي�شتمز 
�لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  �شريفي�شز  �شبورت  �ند 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شله �ند مور للخ�شار 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لفو�كه رخ�شة رقم:1115286 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليفة �شلطان �شامل برمي �لكعبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف جمعه م�شبح �شامل تعيب �لكتبي 
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حالم �لوقن خلياطة 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب �زياء �ل�شيد�ت  رخ�شة رقم:1122217 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد �لرملي حممد مطر �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عمر زين �لعابدين

تعديل وكيل خدمات
حذف زبيده حممد مال 

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

اإعــــــــــالن
وتلميع  لتنظيف  برييالنت  فو�تور  �ل�ش�����ادة/ل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت ذ.م.م  رخ�شة رقم:1121093 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة في�شل �شعيد حممد �شامل �ل�شاعدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف و�ئل �شليم م�شطفى خبا�س
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد نا�شر ز�هر �شعيد �ل�شبلي

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ ل فو�تور برييالنت لتنظيف وتلميع �ل�شيار�ت ذ.م.م
LA VOITURE BRILLANTE AUTO CLEANING & POLISHING LLC

�ىل/ل فو�تور برييالنت لتنظيف وتلميع �ل�شيار�ت-�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 LA VOITURE BRILLANTE AUTO CLEANING & POLISHING-SOLE PROPRIETORSHIP

LLC

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �مل�شاعدة للمقاولت 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�لنقليات �لعامة رخ�شة رقم:1007323 
تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �مل�شاعدة للمقاولت و�لنقليات �لعامة

ALMUSAADAH CONTRACTING & GENERAL TRANSPORT EST

�ىل/موؤ�ش�شة �مل�شاعدة للمقاولت �لعامة
ALMUSAADAH GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/حذف تاأجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
تعديل ن�شاط/حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة )4923009(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ورينتال لل�شيانة �لعامة و�لديكور

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1095449 

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

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

تعديل ��شم جتاري من/ �ورينتال لل�شيانة �لعامة و�لديكور

ORIENTAL GENERAL MAINTENANCE & DECOR

�ىل/�ورينتال لل�شيانة �لعامة و�لديكور-�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

ORIENTAL GENERAL MAINTENANCE & DECOR-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/غر�نيت روك للمقاولت 

CN و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:1827764 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خليفة علي رحمه حممد �لبلو�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي م�شبح فا�شل �لدرعي 

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18 

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

فار�س �لحالم لعمال �ل�شري�ميك و�لبال�شرت
 رخ�شة رقم:CN 1138252 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(
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•• اأبوظبي –الفجر:

ن��ظ��م��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي من 
يف  و�لتفتي�س  �ل��رق��اب��ة  �إد�رة  خ���الل 
�إد�رة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  م�شفح،  م��رك��ز 

خدمات �ملجتمع 
مبتطلبات  للتعريف  ت��وع��وي��ة  حملة 
و�شروط �إن�شاء �جلل�شات �خلارجية يف 

جميع مناطق م�شفح �ل�شناعية. 
ت��اأك��ي��د� حلر�س  ه��ذه �حلملة  وت��اأت��ي 
�لبلدية على �ملظهر �لعام و�حل�شاري، 
و�حلفاظ على �شحة و�شالمة �ل�شكان، 
�للتز�م  على  �لتحفيز  ذ�ته  وبالوقت 
عمل  تنظم  �لتي  و�للو�ئح  بالقو�نني 
ت��وؤث��ر على  ه���ذه �جل��ل�����ش��ات بحيث ل 
ح���رك���ة �ل�����ش��ري ����ش���و�ء ل��ل�����ش��ي��ار�ت �أو 
ثالثة  �حلملة  ��شتمرت  وق��د  �مل�����ش��اة، 
�أي�����ام غ��ط��ت خ��الل��ه��ا ج��م��ي��ع �ملناطق 

�ل�شناعية يف م�شفح.
و�أ�شارت �لبلدية �أن �لهدف �لأول من 
�مل�شوؤولية  �حلمالت هو رفع م�شتوى 
للحفاظ  �ملجتمع  وتوعية  �ملجتمعية 

وحماية  للمدينة،  �لعام  �ملظهر  على 
�ملجتمع  �أف����������ر�د  و����ش���ح���ة  ����ش���الم���ة 
�حلكيمة  ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات  وت���اأ����ش���ي���ا   ،
�إ�شعاد  �أج����ل  م���ن  �أب��وظ��ب��ي  حل��ك��وم��ة 
�ل�شكان و�ملجتمع متنح �لبلدية مهلة 
وتعديل  لت�شحيح  �ملخالفة  للمن�شاآت 
�للتز�م  ع����دم  ح����ال  ويف  �أو���ش��اع��ه��م 

�لذي  �ل��ق��ان��ون  تطبيق  �إىل  ت�شطر 
يدعو �إىل توقيع �ملخالفة �ملالية بحق 
�أ�شباب  ب���اإز�ل���ة  و�إل��ز�م��ه��م  �مل��خ��ال��ف��ني 

�ملخالفة.
وقد حر�شت �لفرق �لتي نفذت �حلملة 
على توعية �أ�شحاب �ملطاعم و�ملقاهي 
ترخي�س  طلب  تقدمي  على  وحثتهم 

�لأ�شول  ح�شب  �خلارجية  �جلل�شات 
�أك����دت ع��ل��ى �أهمية  �مل��ت��ب��ع��ة، وك��ذل��ك 
جت��ه��ي��ز �جل��ل�����ش��ة �خل���ارج���ي���ة ح�شب 
كالآتي:  وه���ي  �ل��ب��ل��دي��ة  ����ش��رت�ط��ات 
�جلهات  م���ن  �ل��ت�����ش��ري��ح  �����ش���ت���خ���ر�ج 
�ملخت�شة، �أل تقام �جلل�شة يف �ملمر�ت 
�أو  �لبنايات  بني  )�ل�شكيك(  �لفا�شلة 

بجانب  �جلل�شة  �إقامة  �لق�شائم،عدم 
�أن  يجب  �جلل�شة  �ل��ب��ن��اي��ات،  م��د�خ��ل 
ت���ك���ون ب��ع��ي��دة مب���ا ل ي��ق��ل ع���ن 50 
مرت�ً عن حدود (مدر�شة، م�شت�شفى، 
تكون  �أل  يجب   ،( ب��ن��وك  ع��ب��ادة،  دور 
�جلل�شة على ز�وية مطلة على تقاطع 
�لرت����د�د  ���ش��م��ن  �أو  �أو ط��ري��ق  ���ش��ارع 

)من ز�وية �ملبنى( حتى ل توؤثر على 
�ل��روؤي��ة و�حل��رك��ة �مل��روري��ة، يجب �أن 
ت��ك��ون �جل��ل�����ش��ة ع��ل��ى م�����ش��اح��ة رملية 
�أو  �حلاجز  �رتفاع  مر�شوفة،  غري  �أو 
�لنباتات حول �جلل�شة يجب �أل يكون 

�أكرث من 1.2 مرت.
يقل  ل  م��ا  �جلل�شة  تبتعد  �أن  ي��ج��ب 

ع���ن  )مد�خل  �أك����رث  �أو  2 م��رت  م��ن 
�لطو�رئ،  خم��ارج  �لإ�شعاف،  �شيار�ت 
�ل�شفلية  �ل�����ش��ي��ار�ت  م��و�ق��ف  م��دخ��ل 
�مل�شاة،  وج�����ش��ور  مم����ر�ت  ل��ل��ب��ن��اي��ات، 
وحم��ط��ات �ل��ب��ا���ش��ات و�مل������رتو)، و�أن 
تبتعد �جلل�شة ما ل يقل عن 3 �أمتار 
�لبنية  خ��دم��ات  من�شاآت  ع��ن  �أك��رث  �أو 

كهرباء،  وحم��ط��ات  (غ���رف  �لتحتية  
يجب  �لت�شالت).،  وحمطات  غرف 
�أن تبتعد �جلل�شة ما ليقل عن مرت 
و�أعمدة  �لإن������ارة  �أع���م���دة  م���ن  و�ح����د 
�ل��ل��وح��ات �لإر���ش��ادي��ة و�أج��ه��زة �لدفع 
وخمرج  �لأ���ش��ج��ار  و�أح���و�����س  �لآيل، 
فوهة �حلريق، يجب تثبيت �حلو�جز 
و�مل���ظ���الت �خل��ا���ش��ة ب��اجل��ل�����ش��ات على 
مكر�ت  �أي  و���ش��ع  ع���دم  �لأر����ش���ف���ة، 
�جلل�شات  يف  ل��ل��ع��ر���س  ���ش��ا���ش��ات  �أو 
�خلارجية ، وت�شتثنى من ذلك منطقة 
م�شفح �ل�شناعية.  و�أكد مركز بلدية 
�شتتبعها  �حل��م��ل��ة  ه����ذه  �أن  م�����ش��ف��ح 
للتاأكد  و�لتدقيق  للمتابعة  حمالت 
�مل��ط��اع��م و�ملقاهي  �ل��ت��ز�م  م��ن م���دى 
قدمها  �لتي  و�لن�شائح  بالتوجيهات 
وملعرفة  �حل���م���ل���ة،  �أث����ن����اء  �مل��ف��ت�����ش��ون 
�ملطلوبة  �لت�شحيحات  م�����ش��ت��ج��د�ت 
�ملطاعم  ع��ل��ى �جل��ل�����ش��ات وخ�����ش��و���ش��ا 
و�ملقاهي �لتي ح�شلت على �إنذ�ر بهذ� 
�إن�شاء  �شروط  ملخالفتها  نظر�  �ل�شاأن 

�جلل�شات �خلارجية.

•• اأبوظبي-وام:

برتحيب من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، 
�مللك  �جلاللة  �شاحب  وبرعاية  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة،  رئي�س 
وبدعم  �ل�شقيقة،  �مل��غ��رب��ي��ة  �ململكة  ع��اه��ل  �ل�����ش��اد���س،  حم��م��د 
عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�شمو  �فتتح  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي، 
�ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
ت�شتمر  و�لتي  �أبوظبي”،  يف  “�ملغرب  فعالية  �أبوظبي  لإم��ارة 
حتى 30 �أبريل �حلايل يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س 
باإ�شر�ف وتنظيم وز�رة �شوؤون �لرئا�شة، ويف �إطار تعزيز ودعم 
�لإم���ار�ت  �ل��ت��ي جتمع دول���ة  �لتاريخية و�لأخ��وي��ة  �ل��ع��الق��ات 

�لعربية �ملتحدة باململكة �ملغربية يف جميع �ملجالت.
ح�شر �لفتتاح من �جلانب �ملغربي معايل حممد �شاجد وزير 
مدير  �لفقري  ع��ادل  و�ل�شيد  �لتقليدية  و�ل�شناعة  �ل�شياحة 
�ملكتب �لوطني لل�شياحة و�ل�شيد مهدي قطبي رئي�س �ملوؤ�ش�شة 

�لوطنية للمتاحف وعدد من �أع�شاء �ملجل�س �لتنفيذي.
�أن تنظيم فعالية  �آل نهيان  ز�ي��د  ه��ز�ع بن  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د 
�لتاريخية  �لعالقات  عمق  عن  ُيعر  �أبوظبي”  يف  “�ملغرب 
�لأخوية �ملتميزة بني دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة 
هذه  تتجلى  حيث  �ل�شقيقني،  و�شعبيهما  �ل�شقيقة  �ملغربية 
�لت�شامح  قيم  ن�شر  ع��ر  �شورها  �أب��ه��ى  يف  �ملتميزة  �لعالقات 
و�ملحبة و�لتعريف برت�ث و�أ�شالة وعر�قة �ملوروث �لغني لدى 
من  �لعديد  لإق��ام��ة  �مل�شتمر  �ل��ت��ع��اون  خ��الل  وم��ن  �لبلدين، 

�لأن�شطة و�لفعاليات �مل�شرتكة..
�أبوظبي” جت�شد روح  “�ملغرب يف  �أن فعالية  �إىل  و�أ�شار �شموه 
�لأخ��وة وعمق �لأو����ش��ر بني �لإم���ار�ت و�ملغرب، مقدماً نب�س 
جنب  �إىل  جنباً  �حل��د�ث��ة  حيث  وع��ر�ق��ت��ه��ا  �ل�شقيقة  �ململكة 
تر�ث  على  �حلفاظ  رحلة  لت�شتمر  �لأج��ي��ال  تتناقلها  تقاليد 
�جلهود  على  �ملنظمة  �للجنة  �إىل  �ل�شكر  م��وج��ه��اً  �لأج�����د�د، 

�لكبرية �لتي بذلت لتظهر �لفعالية باأبهى �شورة.
ومن جانبه ثمن �شعادة مطر �شهيل �ليبهوين، ع�شو �ملجل�س 
لفعالية  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �لحت����ادي،  �ل��وط��ن��ي 
�لكبري  و�لهتمام  �لالحمدود  �لدعم  �أبوظبي”،  يف  “�ملغرب 
�ل��ذي يتيح  �ملهم،  �لقيادة �حلكيمة لهذ� �حل��دث  �ل��ذي توليه 
فر�شة  �ل���دول���ة،  يف  ومقيمني  م��و�ط��ن��ني  م��ن  �ل����زو�ر  جلميع 
وموروثات  �لأ�شيلة،  �مل��غ��رب  ح�شارة  مكونات  على  �لتعرف 
�حلفاظ  يف  ي�شاهم  �أن  ���ش��اأن��ه  م��ن  و�ل���ذي  �ل��ع��ري��ق،  ما�شيها 
ون�شر  �ل��ق��ادم��ة،  و�لأج��ي��ال  �لنا�شئة  �إىل  ونقله  �ل���رت�ث  على 
�لقيم و�ملبادئ �لنبيلة �لتي تربينا عليها وتلقيناها من �لآباء 

و�لأجد�د و�لأ�شالف.
�أرجاء  يف  بجولة  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  وق��ام 
من  ع������دد�ً  ت�����ش��م��ن��ت  �ل���ت���ي  �أبوظبي”  يف  “�ملغرب  ف��ع��ال��ي��ة 
�إ�شافة  و�لتاريخية،  و�لفنية  �لثقافية  و�لفعاليات  �لأن�شطة 
بالدخول  �جل��ول��ة  لتبد�أ  و�لآث����ار،  �لتحف  م��ن  جمموعة  �إىل 
عمود�ً  ع�شر  ب��شتة  و�ملثبتة  �مل�شيئة  �لنحا�شية  �ل��ب��و�ب��ة  م��ن 
زليج،  قطعة  مبليوين  عة  �ملر�شّ �لأر���س  على  م��رور�ً  نحا�شياً، 
�لأنيقة،  �لرخامية  و�لأع��م��دة  �لأل����و�ن،  �لز�هية  وب��اجل��در�ن 

�جلولة  ولت�شتكمل  �لنحا�شية،  بالرثيات  �ملتالألئ  و�ل�شقف 
بالروحي،  �لتقليدي  فيها  �متزج  مو�شيقية  عرو�س  مبتابعة 
وحنكة  خرة  على  �أي�شاً  �ل�شوء  و�ألقي  بالع�شري،  و�لرت�ثي 
عرو�س  متابعة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��غ��رب��ي،  �ل�شانع  وعبقرية 

�لقفطان �ملغربي.
�ل���ذي يحتوي  �مل��غ��رب��ي  �ل����رت�ث  و�خ��ت��ت��م��ت �جل��ول��ة مبتحف 
و�لنقود  �ملخطوطات  بني  ما  تتنوع  �أثرية  قطعة   300 على 
�لإ�شالمية،  �خلزفية  و�لأو�ين  �لزيتية  و�لقناديل  �لإ�شالمية 
ن��ب��ذة ع��ن �مل�شهد  �ل��ف��رو���ش��ي��ة، م��ع  �ل��ن��ق��دي��ة، و�أدو�ت  و�حل��ل��ي 
و�لعمق  �لأ�شالة  رو�ف��د  من  كر�فد  �ملتنوع  �ملغربي  �لت�شكيلي 

�لتاريخي �ملغربي.
للرو�بط  تعزيز�ً  �أبوظبي”  يف  �ملغرب  “فعالية  تنظيم  وياأتي 
�ل�شيا�شية  �ل��ن��و�ح��ي  جميع  يف  �ملغربية  �ململكة  م��ع  �لأخ��وي��ة 
منها و�لقت�شادية و�لإعالمية و�لعلمية و�ل�شياحية و�لثقافية، 
وذلك من خالل تعريف �ملجتمع �لإمار�تي بالثقافة و�لرت�ث 
�ملغربي �لأ�شيل كونه �أحد �لركائز �لأ�شا�شية يف تاريخ وح�شارة 

�ململكة �ملغربية �ل�شقيقة.
ونظر�ً لأهمية �ملر�أة يف �ملجتمع فاإن دورة �لعام �حلايل 2019 
وتفانيها  و�شخائها  �لفريد  وطابعها  �ملغربية  ب��امل��ر�أة  حتتفي 
قيادي  �شريك  �ملغربية  ف��امل��ر�أة  و�إب��د�ع��ه��ا،  وروؤي��ت��ه��ا  وحد�شها 
�مل�شتد�مة  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �لتنمية  يف  حقيقي 
�ململكة  ت��اري��خ  يف  جليلة  م�شاهمات  ول��ه��ا  �ل���ق���ر�ر،  و���ش��ن��اع��ة 

�ملغربية.
ويف �جلانب �ملو�شيقي �شيكون �جلمهور على موعد مع عرو�س 

�لغنائية  �لأمناط  ولوحات مو�شيقية متنوعة حتتفي بجميع 
كالتقليدي و�لروحي و�لقروي، �أما �ل�شناعة �لتقليدية، �لتي 
تعتر من �أهم �أركان �لرت�ث �لثقايف �ملغربي �لعريق ف�شتقدم 
خرة وحنكة �شناع �ملغرب �لتقليديني يف �لعديد من �حلرف 
و�لرت�ث  �ل��ق��دمي  �لإرث  حت��اك��ي  �ل��ت��ي  و�لتقليدية  �ل��ي��دوي��ة 
�ل��ع��رب��ي �لإ���ش��الم��ي، ول��ه��و�ة �لأزي����اء �شيتم ع��ر���س �لقفطان 
�ملغربي و�أح��دث ت�شاميمه عر ثالثة مو��شيع هي �لتطريز 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ع��رب��ي،  �مل��غ��رب  و�أل����و�ن  و�ملعا�شر  �لتقليدي 

تنظيم �أم�شية خا�شة لعر�س �لأزياء.
حيث  �أبوظبي”  يف  “�ملغرب  بفعالية  ِح�شة  �لطبخ  وملتذوقي 
طابعاً  �ملاهرون  �لطهاة  و�شي�شفي  بعناية،  �لأذو�ق  �شتتالقى 
معا�شر�ً على تقاليد �لطبخ، ولن تقت�شر �لتجربة على تذوق 
�ألو�ن �لطعام فح�شب بل �شيتم تقدمي “عرو�س �لطبخ” �لتي 
�لأ�شالة  م��ذ�ق  يخلطون  حمرتفون  طباخون  عليها  ي�شرف 

باحلد�ثة.
�لتاريخ و�لآث��ار �شيقدم متحف �لرت�ث �ملغربي قطعاً  وملحبي 
�ل�شقيقة  �ملغربية  �ململكة  خ��ارج  �لأوىل  للمرة  تعر�س  �أث��ري��ة 
حتكي عن ح�شارتها �ملمتدة يف �أعماق �لتاريخ �لعربي، و�لتي 
�أهلتها لتكون �شاحبة �إرث ثقايف متنوع جعل منها دولة غنية 

باملفرد�ت و�ملوروث �خلا�س بها.
وي��ع��ر رك����ن �ل�����ش��ب��اب �مل���ب���دع و�مل��ب��ت��ك��ر ع���ن ع����و�مل �ل�شباب 
�لإبد�عية، حيث ي�شتلهم رو�ق �لت�شميم و�ل�شباب رمزيته من 

�لهند�شة �لتقليدية، ليكون مكاناً للتعبري �لفني �ملغربي.
“بنات للة  مل�شرحية  �لعام عر�شاً  هذ�  �لفعالية  �شت�شمل  كما 

�إىل  باجلمهور  �لر�ئع  �لن�شوي  �لأد�ء  �شي�شافر  حيث  منانة” 
و�حلو�ر  و�لرق�س  �لغناء  خ��الل  من  �ل�شاحر،  �ملغرب  �شمال 
��شتثنائية  حلظة  �مل�شرحية  ه��ذه  م�شاهدة  لتكون  و�لأزي�����اء 

للجمهور.
ويف �إطار فعالية “�ملغرب يف �أبوظبي”، �شيتم تنظيم حفل فني 
غنائي يومي 18 و 19 �أبريل يف منطقة َع �لبحر يف كورني�س 
�أبوظبي، يزخر باملفاجاآت �جلميلة حيث �شيتاألق جنوم مغاربة 
على �مل�شرح لياأخذو� �حل�شور بجولة حول �لثقافات �ملو�شيقية 
بالعرو�س  حافل  برنامج  على  �لفعالية  و�شت�شتمل  �ملغربية. 
�إىل  رحلة  يف  �لز�ئر  �شتاأخذ  �لتي  �ملتميزة  و�لأن�شطة  �ملمتعة 
مو�شيقية  ب��ل��وح��ات  �ل��رن��ام��ج  ويتميز  �ل��زم��ن،  ع��ر  �مل��غ��رب 
وبروح  �لإقليمية،  �لغنائية  �لأمن��اط  بجميع  حتتفي  متنوعة 
ختامي  ع��ر���س  �شيقدم  �أم�شية  ك��ل  خ��ت��ام  ويف  �ل�شيافة،  ك��رم 
عي�شاوة  فرقة  مب�شاركة  �إدري�����س  م��ولي  مو�شم  طريقة  على 

وجمموعة من �لفنانني.
�أبوظبي” م�شتمرة حتى  “�ملغرب يف  �أن فعالية  �جلدير ذكره 
30 �أبريل 2019 وتفتتح �أبو�بها لعامة �جلمهور من �ل�شاعة 

�لثالثة ظهر�ً وحتى �لتا�شعة م�شاًء.
وقد حققت فعالية �ملغرب يف �أبوظبي خالل دور�تها �ل�شابقة 
جن��اح��اً م��ت��م��ي��ز�ً، ولق���ت �إق���ب���اًل ج��م��اه��ريي��اً و����ش��ع��اً م��ن قبل 
�ملو�طنني و�ملقيمني على �أر�س دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ملا مت  و��شتكماًل  للنجاح  ��شتمر�ر�ً  �لعام  تاأتي دورة هذ�  حيث 
طيباً  �أث���ر�ً  ل��زو�ره��ا  �شترتك  و�أن��ه��ا  خا�شة  م�شبقاً،  حتقيقه 

و�شتنع�س ذ�كرتهم وترثي خيالهم وخمزونهم �ملعريف.

•• اأبوظبي -وام: 

للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  �أجن�����زت 
�إطار تعاونها  “م�شاندة” ويف  �لعامة 
م�شروع  �أبوظبي  يف  �لنقل  د�ئ��رة  مع 
�إن�شاء تقاطع ج�شر �لأريام على �شارع 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �لدويل بتكلفة 

بلغت نحو 58 مليون درهم.
�مل�شاريع  م��ن  �مل�����ش��روع و�ح����د�ً  وي��ع��د 
تطوير  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �حل��ي��وي��ة 
يف  �لرئي�شة  �ل��ط��رق  �شبكة  وحت�شني 
يربط جزيرة  �أب��وظ��ب��ي، حيث  �إم���ارة 
60 كيلو  ق��ر�ب��ة  �ل��ت��ي تبعد  �لأري����ام 
ب�شارع  �أب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  ع���ن  م����رت� 
�ل��دويل، مما  ز�ي��د  �ل�شيخ خليفة بن 

للدخول  �مل����روري����ة  �حل���رك���ة  ي�����ش��ه��ل 
�جل����زي����رة يف جميع  م���ن  و�خل�������روج 

�لجتاهات.
�مل�شروع  �أن  م�����ش��ان��دة  ���ش��رك��ة  و�أك����دت 
وعاماًل  مهند�شاً   450 نحو  ن��ف��ذه 
للخدمات  و�آخر  رئي�س  ج�شر  لإن�شاء 
�جل�شر،�إ�شافة  وخم�����ارج  وم���د�خ���ل 
�ل�شطحية  �مل��ي��اه  ���ش��رف  �شبكة  �إىل 
�للوحات  ت��رك��ي��ب  م���ع  وم���ر�ف���ق���ه���ا، 
�لإر�����ش����ادي����ة و�ل���ع���الم���ات �مل����روري����ة، 
بنظام  ت��ع��م��ل  ب����اإ�����ش����اءة  وت�����زوي�����ده 
 LED لل�شوء  �لباعثة  �ل�شمامات 
و�ملخارج،  و�مل���د�خ���ل  �جل�����ش��ر  لإن�����ارة 
تخفي�س  يف  ي�����ش��ه��م  �ل������ذي  �لأم�������ر 
 41 نحو  بن�شبة  �ل��ط��اق��ة  ��شتهالك 

تقدير. �أقل  % على 
�لوحيد  �ل�����ر�ب�����ط  �مل���������ش����روع  وي���ع���د 
جلزيرة �لأريام بطريق �ل�شيخ خليفة 
���ش��ي��خ��دم �جلزيرة،  ز�ي�����د، ح��ي��ث  ب���ن 
�ل�شيخ خليفة بن  �شارع  وم�شتخدمي 
ز�يد �ملتجهني �إىل �جلزيرة ما ي�شّهل 
�حل��رك��ة �مل��روري��ة ل��رو�ده��ا يف جميع 

�لجتاهات.
�لطريق  �شيانة  �مل�����ش��روع  ت�شمن  و 
�لرئي�شي �لر�بط بني جزيرة �لأريام 
 12.2 ب���ط���ول  �جل����دي����د  و�جل�������ش���ر 
�ل�شالمة  و�شائل  وت��وف��ري  م��رت  كيلو 
�مل���روري���ة ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق م��ن دهانات 
وعاك�شات  م��روري��ة  ول��وح��ات  ط��ري��ق 
حركة  توفري  بهدف  �أر�شية  �شوئية 

مرورية �آمنة على �لطريق.
�مل�شاريع  يف  حر�شها  م�شاندة  و�أك��دت 
ت��ن��ف��ذه��ا ع���ل���ى حتقيق  �ل���ت���ي  ك���اف���ة 
�أه����د�ف خ��ط��ة �أب��وظ��ب��ي ن��ح��و توفري 
بنية حتتية م�شتد�مة تخدم جمتمع 
لأف�شل  وف��ق��اً  و�ق��ت�����ش��اده��ا  �لإم�����ارة 
�مل��ع��اي��ري �ل��ع��امل��ي��ة ومب���ا يجعل �إم���ارة 

�أبوظبي ر�ئدة عاملياً يف هذ� �ملجال.
�لنقل  د�ئ������رة  �أ�����ش����ادت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
�لطرق  وف��ري��ق  مهند�شيها  ب��ج��ه��ود 
�شمن  �مل�����ش��اري��ع  وتنفيذ  وم�����ش��ان��دة، 
�لبنية  مب�شتوى  ل��الرت��ق��اء  خمطط 
معايري  �أف�شل  وفق  للطرق  �لتحتية 

�ل�شالمة �ملرورية �ملتبعة عامليا.
م�شاريع  تنفيذ  �أن  �لد�ئرة  و�أ�شافت 

ياأتي  �أب���وظ���ب���ي  �إم��������ارة  يف  �ل����ط����رق 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ل�����روؤى  جت�����ش��ي��د�ً 
وت���وج���ي���ه���ات���ه���ا مب�����ا ي���ت���ط���اب���ق مع 
لأبوظبي  �ل�شاملة  �ل��ت��ط��وي��ر  خ��ط��ة 
على  �حلر�س  �إط��ار  ويف  و�شو�حيها، 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ى  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر 
وت��وف��ري �خلدمات  �مل����دن،  ج��م��ي��ع  يف 
�لقادرة على مو�كبة �لتطور �مل�شتمر 
�ل�شكاين  و�لنمو  �مل��دن  ت�شهده  �ل��ذي 
بحجم  �مللحوظ  و�لتو�شع  �ملت�شاعد، 
�حلركة �لقت�شادية و�لتجارية فيها، 
�لأم��ر �ل��ذي يتطلب وج��ود منظومة 
مبو��شفات  وم�شتد�مة  �آم��ن��ة  ط��رق 
عاملية، ت�شاهم ب�شكل فعال يف حتقيق 

معايري �لتنمية �مل�شتد�مة.

َ •• روالبندي -وام:

�ل��ت��ق��ى ���ش��ع��ادة ح��م��د ع��ب��ي��د �إب��ر�ه��ي��م ���ش��امل �ل��زع��اب��ي ���ش��ف��ري �ل���دول���ة لدى 
�أركان  رئي�س  باجوه  جاويد  قمر  �جل��ر�ل  �لإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية 
يف  �لباك�شتاين  للجي�س  �لع�شكرية  �لقيادة  مبقر  وذلك  �لباك�شتاين  �جلي�س 
رو�لبندي. و�أكد �شفري �لدولة - خالل �للقاء - �هتمام �لقيادة �لر�شيدة يف 
دولة �لإمار�ت بتوثيق وتعزيز �لرو�بط �لتاريخية �لتي جتمع �لبلدين وتقوم 
على �أ�ش�س ر��شخة مبنية على �لحرت�م و�لثقة �ملتبادلة و�لتطابق يف وجهات 
�لنظر جتاه جممل �لق�شايا �لإقليمية و�لدولية.. م�شري� �إىل �أن �لعالقات 
�لثنائية بينهما منوذج مميز وترتكز على رو�بط �أخوية وثقافية و�جتماعية 
م�شرتكة لها خ�شو�شيتها عر �لع�شور ومتتد �آثارها من �لقت�شاد و�لتجارة 
و�ل�شتثمار و�لثقافة �إىل �لتعاون �ملثمر و�لقوي يف جمالت �لأمن و�لدفاع .. 
لفتا �إىل �لتز�م �لإمار�ت مب�شاريعها �لإن�شانية و�لتنموية يف باك�شتان وتعمل 
على تطويرها و��شتد�متها. من جهته �أعرب رئي�س �أركان �جلي�س �لباك�شتاين 
عن تقديره لدولة �لإمار�ت وقيادتها �حلكيمة على دعمها �ملتو��شل لبالده 

�لإن�شانية  و�مل�شاعد�ت  �لجتماعية  و�ل��رع��اي��ة  �لقت�شادية  �لتنمية  لدفع 
�ملرتكزة على دعم قطاعي �لتعليم و�ل�شحة �إىل جانب تطوير �لبنية �لتحتية 
�لإمار�تية   - �لباك�شتانية  �لعالقات  �أن  موؤكد�  �لنائية..  �ملناطق  يف  خا�شة 
متثل منوذجا للعالقات �لثنائية �ملتطورة، لي�س لأنها ترتكز على �أ�ش�س ثابتة 
تعزيزها  �لدولتني على  قيادتي  �إدر�ك��ا متبادل بني  لأن هناك  و�إمن��ا  فقط، 
�لرو�بط  �إن  باجوه  وق��ال �جل��ر�ل قمر جاويد  �ملجالت كافة.  وتنميتها يف 
وكان  وتاريخية،  وطيدة  و�لباك�شتاين  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شعبني  بني  جتمع  �لتي 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، “طيب �هلل ثر�ه” يكن حبا خا�شا 
يف قلبه ل�شعب باك�شتان وبادله �شعبها هذ� �حلب بكل �حرت�م، وحتى �ليوم 
“ مبكانة كبرية وعميقة يف قلوب جميع �لباك�شتانيني.  “رحمه �هلل  يتمتع 
و�أ�شاد بالزيارة �لأخرية �لتي قام بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

�مل�شلحة ونتائجها  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد 
�لتي توؤكد مدى  �لتاريخية  �أثمرت عنها، وو�شفها بالزيارة  �لتي  �لإيجابية 
�لإم���ار�ت  دول��ة  وقفت  لطاملا  �أن��ه  و�أ���ش��اف  �لبلدين.  و�شعبي  ق��ي��ادة  ت��ر�ب��ط 
�أوق��ات �لكو�رث و�لأزم��ات .. م�شيد� برنامج  �إىل جانب باك�شتان خا�شة يف 
ويرتكز   2011 �لعام  يف  �نطلق  �لذي  باك�شتان  مل�شاعدة  �لإمار�تي  �مل�شروع 
و�جل�شور  و�ل��ط��رق  و�جلامعات  �مل��د�ر���س  ببناء  تعني  تنموية  م�شاريع  على 
وم�شاريع �ملياه و�لتح�شينات بقطاع �ل�شحة يف �لأر��شي �لباك�شتانية، موؤكد� 
تنفيذ  عملية  بعد  ج��اء  �مل�شروع  م�شتوى  لرفع  وقيادتها  �لإم���ار�ت  ع��زم  �أن 
�تفاقا  وباك�شتان  �لإم��ار�ت  �لرنامج عندما وقعت  �لثالثة من هذ�  �ملرحلة 
بقيمة 200 مليون دولر ملزيد من �ل�شتثمار يف �إقليمي بلو�ش�شتان وخير 
بختونخو يف مايو 2018. ويف هذ� �لإطار .. �أكد �ل�شفري �لزعابي �أن قيادة 

دولة �لإمار�ت توؤمن �إميانا ر��شخا باأن �لتعليم و�ل�شحة هما حجر �لأ�شا�س 
يف بناء �لإن�شان وبناء م�شتقبل مزدهر و�أن ذلك ي�شعنا �ليوم �أمام م�شوؤوليات 
عظيمة للنظر �إىل �مل�شتقبل بنظر�ت �إيجابية ت�شمن تنفيذ هذه �لأجندة وهو 
�أ�شار �إىل عام �لت�شامح  ما نت�شارك به مع جمهورية باك�شتان �لإ�شالمية. و 
�لذي �أعلنته �لقيادة يف دولة �لإمار�ت �لر�ئدة يف جمال �لت�شامح و�لتعددية 
�لثقافية، �إذ يعي�س على �أر�شها �أكرث من 200 جن�شية، من خمتلف �لأديان 
�أن  و�لطو�ئف و�لثقافات، وتنعم كلها باحلياة �لكرمية و�لح��رت�م. و�أ�شاف 
�لإمار�ت عملت، منذ عهد �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، 
بخطو�ت ثابتة من �أجل تر�شيخ قيم �لت�شامح، و�أعلنت وز�رة متخ�ش�شة يف 
�لت�شامح، ما جعلها مثال يحتذى يف �لعامل يف جمال قبول �لآخر و�لتعاي�س 

معه، وباتت وجهة مف�شلة ملاليني �لب�شر من �شتى بقاع �لأر�س.
�إ�شالم  يف  �ل�شفارة  �شتطلقها  �لتي  و�لإن�شانية  �خلريية  �مل�شاريع  �إىل  و�أ�شار 
�لت�شامح،  روح  لن�شر  فر�شة  يعد  �ل���ذي  �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  خ��الل  �آب���اد 
و�إظهار �ل�شورة �حلقيقية لالعتد�ل و�حرت�م �لآخر، فالت�شامح �أ�شا�س بناء 

�ملجتمعات وتر�بطها، ون�شر قيم �ل�شالم و�لتعاي�س فيها.

�سفري الدولة يلتقي رئي�س اأركان اجلي�س الباك�ستاين

دعت اإىل اللتزام بال�سروط واملعايري اخلا�سة باجلل�سات 

بلدية مدينة اأبوظبي توعي وتثقف ملك املطاعم واملقاهي يف منطقة م�سفح ال�سناعية ب�ساأن اجلل�سات اخلارجية 

برتحيب خليفة بن زايد ورعاية حممد ال�ساد�س هزاع بن زايد يفتتح فعالية »املغرب يف اأبوظبي«

»م�ساندة« تنجز تقاطع ج�سر الأريام بالتعاون مع دائرة النقل بتكلفة 58 مليون درهم 
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

 نظمت �جلمعية �لكيميائية �لإمار�تية 
غرفة  قاعة  يف  �لأرب��ع��اء  �أم�����س  �شباح 
�مللتقى  �خليمة  ر�أ���س  و�شناعة  جت��ارة 
�لدولية  ب��ال�����ش��ن��ة  �ح���ت���ف���ال  �ل��ع��ل��م��ي 
للجدول �لدوري للعنا�شر �لكيميائية 
�لدولة  لحتفالت  ومو�كبة   2019
ب��ع��ام �ل��ت�����ش��ام��ح مب�����ش��ارك��ه وف����ود من 
�ل�شاتذه و �لطلبه من وز�ره �لرتبيه 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �خل���ا����س على  �ل��ت��ع��ل��ي��م و  و 

م�شتوى �لدوله.
�ل�شام�شي  م���وزة  �لكيميائية  وق��ال��ت 
 : �جل���م���ع���ي���ة  �د�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 

�عتمدت هذه �ل�شنة �لدولية �جلمعية 
�لعامة لالأمم �ملتحدة و�أقرها �ملوؤمتر 
على  للعمل  كمبادرة  لليون�شكو   �لعام 
م����د�ر ع���ام ك��ام��ل ع��ل��ى رف���ع م�شتوى 
�لوعي بالكيمياء وتطبيقاتها من �أجل 

حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة.
يندرج   : �جلمعية  رئي�شة  و�أ���ش��اف��ت 
�جلدول �لدوري للعنا�شر �لكيميائية 
يف ِع��د�د �أه��م �لإجن���از�ت �لتي ُحققت 
�أهميته  تقت�شر  �لعلوم. ول  يف جمال 
على جت�شيد جوهر �لكيمياء وحدها، 
و�لأحياء،  �لفيزياء  كذلك جمايل  بل 
فريدة  �أد�ة  م��ن��ه  يجعل  �ل���ذي  �لأم����ر 
بالبنية  �ل��ت��ن��ب��وؤ  م���ن  �ل��ع��ل��م��اء  مُت���ّك���ن 

وخو��شها  ل��ل��ع��ن��ا���ش��ر  �لإل���ك���رتون���ي���ة 
����ش���و�ء ك��ان��ت ع��ل��ى ك��وك��ب �لأر������س �أو 
�ل��ك��ون. ول يعّد  �أي بقعة من ه��ذ�  يف 
ه��ذ� �جل���دول جم���ّرد دل��ي��ل �أو لئحة 
ب���ال���ذر�ت �ل��ع��روف��ة يف �ل��ك��ون، ب��ل هو 
�لكون  على  منها  نطل  ن��اف��ذة  مبثابة 
ك��ي ن����زد�د ف��ه��م��اً ل��ل��ع��امل م��ن حولنا. 
 2019 �أّن ع��ام  �إىل  �لإ���ش��ارة  وجت��در 
ي�شادف �لذكرى �خلم�شني بعد �ملائة 
للعنا�شر  �ل�����دوري  �جل����دول  لإن�����ش��اء 
�لرو�شي  �ل��ع��امل  ي��د  على  �لكيميائية 

دمييرتي �إيفانوفيت�س مندليف.
وت���اب���ع���ت �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة �ل�����ش��ام�����ش��ي : 
�لفاعلة  �لأط��ر�ف  �شيتكاتف عدد من 

م���ن ج��م��ي��ع �أن����ح����اء �ل���ع���امل يف �إط����ار 
للجدول  �ل���دول���ي���ة  �ل�����ش��ن��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
ومن  �لكيميائية،  للعنا�شر  �ل���دوري 
تعليمية  وم��وؤ���ش�����ش��ات  ع��ل��م��اء  ب��ي��ن��ه��م 
وج��ه��ات غ��ري ربحية و�أط���ر�ف د�عمة 
م���ن �ل���ق���ط���اع �خل����ا�����س، وذل�����ك بغية 
�لنهو�س باملبادر�ت �لتعليمية و�أ�شكال 
�لنتفاع  �ل��ع��ل��م��ي، وحت�����ش��ني  �ل��ت��ع��اون 
�لعلوم  دور  ودر�����ش���ة  �ل��ع��ل��وم،  بتعليم 
و�مل��ن��اف��ع �ل��ت��ي ي��ع��ود ب��ه��ا ه���ذ� �ملجال 
�لتنمية  �ملجتمع وعملية حتقيق  على 
�أّن  �إىل  �لإ����ش���ارة  �مل�����ش��ت��د�م��ة. وجت���در 
�لدولية  لل�شنة  �ملوؤ�ش�شني  �ل�����ش��رك��اء 
للجدول �لدوري للعنا�شر �لكيميائية 

�ل��دويل للكيمياء �لبحتة  هم �لحت��اد 
�جلمعيات  و�حت�������اد  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
و�ملجل�س  �لأوروب������ي������ة،  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
�لفلكي  و�لحت�������اد  ل��ل��ع��ل��وم،  �ل������دويل 
للفيزياء  �ل���دويل  و�لحت����اد  �ل����دويل، 
�لبحتة و�لتطبيقية، و�لحتاد �لدويل 
لتاريخ وفل�شفة �لعلوم و�لتكنولوجيا.

�لدويل  �ليون�شكو  برنامج  وي�شطلع 
�لدويل  و�لحت����اد  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  للعلوم 
مبهام  و�لتطبيقية  �لبحتة  للكيمياء 
�لدولية  �ل�����ش��ن��ة  ف���ع���ال���ي���ات  ت��ن�����ش��ي��ق 
و�ملوؤ�ش�شات  �لحت����اد�ت  م��ع  بالتعاون 
�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د �ل����دويل 
 150 و�لوطني، مبا فيها  و�لإقليمي 

�أرجاء  جميع  يف  ر�ئ���د�ً  علمياً  م��رك��ز�ً 
�لعامل.  و ت�شمن �مللتقى عرو�س فلمية 
�جن���از�ت  و  ف��ع��ال��ي��ات  و  �ن�شطة  ح���ول 
و   ، �لم��ار�ت��ي��ه  �لكيميائيه  �جلمعيه 
قدم �لدكتور حممود عالوي �ل�شتاذ 
ب��ج��ام��ع��ه �ل�����ش��ارق��ه ورق����ه ع��م��ل حول 
للعنا�شر  �ل������دوري  �جل�����دول  ت���اري���خ 

بر�ء  �ل��دك��ت��ور  ق��دم  فيما  �لكيميائيه 
�ل�شارقه ورقه  �ل�شتاذ جامعه  حافظ 
)�لعنا�شر �جلديده يف �جلدول  عمل 
�لدوري( و ت�شمن �مللتقى ور�شه عمل 
ب��ع��ن��و�ن )ع��ن��ا���ش��ر يف ح��ي��ات��ي( �شارك 
ف��ي��ه��ا �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني ح��م��د�ن ع��ب��دو و 

فاطمه ب�شر ، �بوبكر عبا�س �ون�شة . 

�لكيميائيه  ق��ام��ت  �مللتقى  خ��ت��ام  يف  و 
�جلمعيه  رئ��ي�����ش��ه  �ل�����ش��ام�����ش��ي  م�����وزه 
�مل�شابقه  يف  �ل����ف����ائ����زي����ن  ب����ت����ك����رمي 
�لدوليه  بال�شنه  �خلا�شه  �لكيميائيه 
ك��رم��ت غ��رف��ه جت����اره و �شناعه  ك��م��ا 
تقدمي  يف  �مل�شاركني  و  �خليمه  ر�����س 

�ور�ق �لعمل . 

•• دبي-الفجر:

�لجتماعية  �ل�شوؤون  جلنة  و��شلت 
�لب�شرية  و�مل��و�رد  و�ل�شكان  و�لعمل 
للمجل�س �لوطني �لحتادي، خالل 
�جتماعها �لذي عقدته يوم �لثنني 
2019م،  �أب�����ري�����ل   15 �مل����ا�����ش����ي 
يف  للمجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة  مبقر 
دب����ي، ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة ح��م��د �أحمد 
مناق�شة  �للجنة،  رئي�س  �لرحومي 
كبار  ب�شاأن  �حت��ادي  قانون  م�شروع 
وز�رة  ممثلي  بح�شور  �مل��و�ط��ن��ني، 

تنمية �ملجتمع.  
وت�شم �للجنة �شعادة كل من: ع��زة 
�شليم��ان بن �شليم�ان مقررة �للجنة، 
وعائ�شة  �ل��رم��ي��ث��ي،  �شالح  و�شعيد 
�ل�شحي،  علي  و�شامل  ليتيم،  ر��شد 
وعلياء �شليم�ان �لرياي�ش���ة، وحممد 
من  ح�شرها  فيما  �ليماحي،  �أحمد 
نا�شر  �شعادة  �ملجتمع  تنمية  وز�رة 
بالإنابة،  �ل����وز�رة  وك��ي��ل  �إ�شماعيل 
وز�رة  وك��ي��ل  تهلك  ح�شة  و���ش��ع��ادة 
�مل�شاعد لقطاع �لتنمية �لجتماعية، 
معنية  �إد�ر�ت  وروؤ�شاء  وم�شت�شارين 

يف �لوز�رة.
�لرحومي  �أحمد  �شعادة حمد  وق��ال 
تو��شل  �للجنة  �إن  �للجنة،  رئي�س 
م��ن��اق�����ش��ة م�����ش��روع ق���ان���ون �حت���ادي 
�شملت  �لتي  �ملو�طنني،  كبار  ب�شاأن 
ع��ق��د ل���ق���اء�ت ع���دي���دة م���ع �جلهات 
�مل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ق��ان��ون و�جل���ه���ات �لتي 
�لهامة  �لفئة  لتلك  خ��دم��ات  ت��ق��دم 
�لإمار�تي،  �لجتماعي  �لن�شيج  من 
ح���ي���ث �ج���ت���م���ع���ت �ل���ل���ج���ن���ة خ���الل 
�ج��ت��م��اع��ات��ه��ا �ل�����ش��اب��ق��ة م��ع ممثلي 
�ل��ع��دي��د م��ن �جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة وهي 
ه���ي���ئ���ة ت��ن��م��ي��ة �مل���ج���ت���م���ع يف دب����ي، 
�ملتقاعدين،  �لع�شكريني  وجمعية 
ود�ئ�����رة �خل���دم���ات �لج��ت��م��اع��ي��ة يف 
�ل�����ش��ح��ة بدبي،  �ل�����ش��ارق��ة، وه��ي��ئ��ة 
باأبوظبي،  �ملجتمع  تنمية  ود�ئ����رة 
تبادل  �لج���ت���م���اع  خ����الل  مت  ح��ي��ث 
�لآر�ء ووجهات �لنظر حول �لعديد 
م���ن ب���ن���ود م�����ش��روع �ل���ق���ان���ون، كما 
�ط���ل���ع���ت �ل��ل��ج��ن��ة ع���ل���ى �خل���دم���ات 
لكبار  �جل��ه��ات  ت��ل��ك  تقدمها  �ل��ت��ي 
�ملو�طنني يف �لدولة، وناق�شت معهم 

�شبل تطوير تلك �خلدمات.

مناق�شة  مت  �أن�����ه  ���ش��ع��ادت��ه  و�����ش���ح 
�ملالحظات �لتي خرجت بها �للجنة 
�ملجتمع،  تنمية  وز�رة  ممثلي  م��ع 
حولها،  �لآر�ء  ت����ب����ادل  مت  ح���ي���ث 
و�ل���ش��ت��م��اع ل��وج��ه��ة ن��ظ��ر �ل�����وز�رة 
�لقانون،  م�شروع  بنود  بع�س  ح��ول 
م�شروع  ت���اأث���ري  م��ن��اق�����ش��ة  وك���ذل���ك 

�جلهات،  من  �لعديد  على  �لقانون 
و�لط����الع ع��ل��ى جت���ارب �ل�����وز�رة يف 
تقدمي �خلدمات للتك �لفئة �ملهمة 
م��ن �مل��ج��ت��م��ع، م�����ش��ري� ���ش��ع��ادت��ه �إىل 
تقريرها  تناق�س  �شوف  �للجنة  �أن 
�ل���ق���ان���ون خالل  ����ش���اأن م�����ش��روع  يف 

�جتماعاتها �لقادمة. 

قانون  م�����ش��روع  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أك�����د 
�مل��و�ط��ن��ني من  �حت���ادي ب�شاأن ك��ب��ار 
يعتني  �شوف  �لتي  �ملهمة  �لقو�نني 
�لن�شيج  م���ن  �ل��ه��ام��ة  �ل��ف��ئ��ة  ب��ت��ل��ك 
�لجتماعي، حيث �شيت�شمن �لقانون 
جملة من �ملو�د �لتي ت�شب يف جميع 
وتقدمي  �ل��ي��وم��ي��ة  حياتهم  ���ش��وؤون 

�أف�شل �خلدمات لهم وتف�شيلهم يف 
تقدمي تلك �خلدمات. 

تويل  �ل����دول����ة  �إن  ���ش��ع��ادت��ه  وق�����ال 
�ملو�طنني  ب��ك��ب��ار  خ��ا���ش��اً  �ه��ت��م��ام��اً 
�ن�شجامهم  ���ش��م��ان  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 
وتنظيم  �ملجتمعية  �ملنظومة  �شمن 
و�ملعارف  �خل���ر�ت  نقل  يف  دوره���م 

يف �أج�������و�ء وظ������روف ت��ت��ن��ا���ش��ب مع 
وتر�عي  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
�شبيل  ويف  ومتطلباتهم،  رغباتهم 
�حلكومة  �رت����������اأت  ذل������ك  حت���ق���ي���ق 
كبار  ب�شاأن  ق��ان��ون  م�شروع  �ق���رت�ح 

�ملو�طنني.
يهدف  �لقانون  م�شروع  �أن  و�أ�شاف 
�ملو�طنني  ك��ب��ار  مت��ت��ع  ���ش��م��ان  �إىل 
ب���احل���ق���وق �لأ����ش���ا����ش���ي���ة و�حل���ري���ات 
و�لت�شريعات  �لد�شتور  كفلها  �لتي 
�ل���ن���اف���ذة، و����ش���م���ان ح�����ش��ول كبار 
�ملعلومات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  �مل��و�ط��ن��ني 
بحقوقهم،  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�خل����دم����ات 
ومتكني كبار �ملو�طنني من �مل�شاركة 
�مل�شاهمة  ومن  �ملجتمع،  يف  �لفاعلة 
ذ�ت  �ل�شيا�شات  وت�شميم  و���ش��ع  يف 
�لرعاية  وت���وف���ري  ب���ه���م،  �ل���ع���الق���ة 
و�لجتماعي  �لنف�شي  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر 
ل��ك��ب��ار �مل���و�ط���ن���ني، وت���ق���دمي جميع 

�أ�شكال �مل�شاعدة �لالزمة لهم.
كما يهدف م�شروع �لقانون �إىل دعم 
بقاء كبار �ملو�طنني يف نطاق �أ�شرهم 
�لأ�شرية  ع���الق���ات���ه���م  و�����ش���ت���م���ر�ر 
كبار  مكانة  وتعزيز  و�لجتماعية، 

�ملو�طنني يف �ملجتمع وتقدير دورهم 
�لجتماعي. وت�شمن م�شروع قانون 
�ملو�طنني،  ك���ب���ار  ب�������ش���اأن  �حت������ادي 
)23( مادة، تناولت تعاريف لبع�س 
�ل���ك���ل���م���ات و�ل����ع����ب����ار�ت �ل���������و�ردة يف 
م�شروع �لقانون و�أهد�فه، و�لأحكام 
�ل�شتقاللية  يف  ب���احل���ق  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�حلماية،  يف  و�حل��ق  و�خل�شو�شية، 
و�لبيئة  و�لتعليم  �لعمل  يف  و�حل��ق 
�ملتعلقة بالرعاية  �ملوؤهلة، و�لأحكام 
و�لأحكام  و�ل�شحية،  �لجتماعية 
�ملتعلقة ب�شرية �ملعلومات، و�ملعاملة 

�لتف�شيلية، ووثيقة �إثبات �لعمر.
�لأحكام  �لقانون  م��و�د  تناولت  كما 
عنف  وق���وع  ع��ن  ب���الإب���الغ  �ملتعلقة 
كبار  �أ����ش���ر  و�ل���ت���ز�م���ات  �إ�����ش����اءة،  �أو 
�لبديلة،  و�لأ�������ش������رة  �مل����و�ط����ن����ني، 
�ملوؤ�ش�شية،  �ل����رع����اي����ة  وخ�����دم�����ات 
بالعقوبات،  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�لأح�����ك�����ام 
و�لأحكام  �لق�شائية،  و�ل�شبطية 
�ملخالفة  �لأح���ك���ام  ب��اإل��غ��اء  �ملتعلقة 
للقانون، بالإ�شافة �إىل ن�شر �لقانون 
يف �جلريدة �لر�شمية وتاريخ �لعمل 

باأحكامه.

•• اأبو ظبي-وام:

����ش��ت��ق��ب��ل��ت م���ع���ايل �ل����دك����ت����ورة �أم����ل 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  ع���ب���د�هلل 
�لوطني �لحتادي وفد جلنة �لأخوة 
�ل���رمل���ان���ي���ة �لإم�����ار�ت�����ي�����ة �لأردن����ي����ة 
ع�شو  �ل�شو�بكة  زي��د  �شعادة  برئا�شة 
�لأول  �أم�س  �لأردين  �ل��ن��و�ب  جمل�س 
يف مقر �ملجل�س �لوطني �لحتادي يف 

�بوظبي.
�لقبي�شي  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  و�أك�����دت 
�إرثاً  ميتلكان  و�لأردن  �لإم�����ار�ت  �أن 
ل��ع��الق��ات �ختلطت  ك��ب��ري�ً  ت��اري��خ��ي��اً 
�لجتماعية  �ل����ع����و�م����ل  ك����ل  ف���ي���ه���ا 
و�لثقافية  و�ل�شيا�شية  و�لقت�شادية 
منوذجاً  منها  ون�شجت  و�لتعليمية 
و�ل�شعوب  �ل�����دول  ب���ني  �ل��ع��الق��ة  يف 
�ل�شقيقة، م�شيفة �أن منوذج �لعالقات 

يحتذى  مثاًل  – �لأردنية  �لإمارتية 
يف �لرت�بط و�لتفاهم و�لتعاون �لذي 
�ل��ب��ل��دي��ن يف  �أه��م��ي��ة دور  م��ن  ينطلق 
و�لت�شامن  �ل��ل��ح��م��ة  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
�ل�شمو  �شاحب  قيادة  �لعربي يف ظل 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
و�أخيه   � �هلل  حفظه   � �ل��دول��ة  رئي�س 
ج��الل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين ملك 

�ململكة �لأردنية �لها�شمية �ل�شقيقة.
ك��ل م��ن خالد  ���ش��ع��ادة  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
و�شعادة  �حل��م��ودي  و�أح��م��د  �لفال�شي 
�أح����م����د ���ش��ب��ي��ب �ل���ظ���اه���ري �لأم�����ني 
�لخوة  جلنة  ووف���د  للمجل�س  �ل��ع��ام 
�لرملانية �لأردنية �لإمار�تية و�شعادة 
جمعة عبد�هلل �لعبادي �شفري �ململكة 

�لأردنية �لها�شمية لدي �لدولة.
�ل��دور �حليوي  و�ك��دت معاليها على 
�لإمار�تية-�لأردنية  �لأخ���وة  للجنة 

�لبلدين  ب���ني  �ل���ع���الق���ة  ت��وط��ي��د  يف 
�ل�شقيقني وتعزيزها نحو �آفاق �أو�شع 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  �أه��م��ي��ة  �يل  م�����ش��رية 
و�لتن�شيق، وتبادل �خلر�ت و�لتجارب 
بني جمل�س �لنو�ب �لأردين و�ملجل�س 
�ل���وط���ن���ي �لحت��������ادي، و�ل���ع���م���ل على 
�لتعاون و�لتن�شيق و�لت�شاور وتوحيد 
ح�����ول خمتلف  �مل�������ش���رتك���ة  �ل���������روؤى 
�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك. كما 
ثمنت معاليها جناح �ململكة �لأردنية 
�لها�شمية يف ��شت�شافة �أعمال �ملوؤمتر 
�لعربي  �ل���رمل���اين  ل��الحت��اد   /29/
�لتنفيذية  للجنة   /25/ و�ل�����دورة 

و�للجان �مل�شاحبة.
�أكد �شعادة زيد �ل�شو�بكة  ومن جهته 
�لرملانية  �لأخ���������وة  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
�لإم�����ار�ت�����ي�����ة �لأردن������ي������ة ع���ل���ى عمق 
�شو�ء  �لأردن��ي��ة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لعالقات 

و�أي�شا  �لبلدين  قياده  م�شتوي  على 
�ل�شقيقني  �ل�����ش��ع��ب��ني  م�����ش��ت��وي  ع��ل��ى 
مثمنا دور معاليها يف جميع �ملحافل 
�ن  �ثبتت  حيث  و�لرملانية  �لدولية 
�مل��ر�أة �لعربية ق��ادرة على تويل �رفع 

�ملنا�شب بكل كفاءة و�قتد�ر.
وم���ن ج��ه��ة �أخ�����رى ����ش��ت��ق��ب��ل��ت جلنة 
يف  �لعربية  �ل��رمل��ان��ات  م��ع  �ل�شد�قة 
برئا�شة  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
�لفال�شي  ز�ي��د  بن  علي  خالد  �شعادة 
رئي�س �للجنة يف مقر �لأمانة �لعامة 
يف دبي، وفد جلنة �لأخ��وة �لرملانية 
�لأردنية – �لإمار�تية برئا�شة �شعادة 
و�لوفد  �للجنة  رئي�س  �ل�شو�بكة  زيد 

�ملر�فق.
ح�شر �للقاء �أع�شاء �للجنة �شعادة كل 
من عائ�شة �شامل بن �شمنوه، و�شعيد 
يو�شف  و�أح����م����د  �ل���رم���ي���ث���ي،  ���ش��ال��ح 

�حلمودي،  حممد  و�أح��م��د  �لنعيمي، 
وناعمة  �ل�شام�شي،  �هلل  عبد  و���ش��امل 
عبد �هلل �ل�شرهان، فيما ح�شرها من 
�لدكتور جابر  �شعادة  �لعامة  �لأمانة 
حممد �لزعابي �لأمني �لعام �مل�شاعد 

للت�شريع و�لرقابة.
�ل��ل��ق��اء ب��ح��ث تعزيز  وج����رى خ����الل 
�لبلدين،  ب���ني  �لأخ����وي����ة  �ل���ع���الق���ات 
وت����ب����ادل �خل�������ر�ت يف �ل���ع���دي���د من 
وجهود  �ل��رمل��ان��ي��ة،  خا�شة  �مل��ج��الت 
�ملركزية  �لق�شية  دع���م  يف  �ل��ب��ل��دي��ن 
�لفل�شطينية،  �لق�شية  وهي  �لعربية 
وجهود �لبلدين يف مكافحة �لإرهاب 

ون�شر قيم �لت�شامح.
�جل�����زر  �ىل  �ل����ل����ق����اء  ت�����ط�����رق  ك����م����ا 
�لإم��ار�ت��ي��ة �ل��ث��الث “ طنب �لكرى 
وطنب �ل�شغرى و�أبومو�شى” �ملحتلة 

من قبل �إير�ن.

وق�����ال ����ش���ع���ادة خ���ال���د ع��ل��ي ب���ن ز�ي���د 
�أن �لجتماع  �لفال�شي رئي�س �للجنة 
�ملو�شوعات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إىل  ت��ط��رق 
�لتي تخدم �لبلدين �ل�شقيقني، حيث 
مت بحث تطوير �لعالقات �لرملانية 

وتعميقها، من خالل توحيد �جلهود 
م�شلحة  يف  ت�����ش��ب  �ل��ت��ي  و�مل����و�ق����ف 

��شتقر�ر �ملنطقة و�لعامل .
�ل�شو�بكة  زيد  �شعادة  �أك��د  من جانبه 
�أهمية �لجتماع يف تطوير �لعالقات 

�ل�شقيقتني،  �لدولتني  بني  �لثنائية 
�ل������رمل������اين  �مل�������ج�������ال  يف  خ�����ا������ش�����ة 
و�لت�شريعي، م�شيد�ً مبا ت�شهده دولة 
�لإمار�ت �لعربية من تقدم يف جميع 

�ملجالت. 

•• را�س اخليمة-وام:

�أكد �ل�شيخ �أحمد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �خلدمات �لعامة 
ر�أ�س �خليمة على مو��شلة جهود فرق �لعمل وجاهزيتها على مد�ر  باإمارة 
�شهدتها  �لتي  �لغزيرة  �لأمطار  �لتي خلفتها  �لآث��ار  �لتعامل مع  �ل�شاعة يف 

بع�س مناطق �لإمارة خالل �لأيام �ملا�شية.
و�أ�شار �إىل �أنه بناًء على توجيهات ومتابعة يومية من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة، تو��شل 
بح�شر  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ن  �لعمل  ف��رق  �لعامة وخمتلف  �خل��دم��ات  د�ئ���رة 

�لأ�شر�ر �لناجمة عن �لأمطار يف �لبنية �لتحتية و�ملمتلكات، ومتابعة جهود 
�لطرق  و�إ���ش��الح  �ملخلفات  و�إز�ل���ة  للمت�شررين  و�ل��رع��اي��ة  �لإع��ا���ش��ة  توفري 
و�لبنية �لتحتية من �أجل �شرعة �إعادة تهيئة �لأماكن �ملت�شررة وعودة �حلياة 

�إىل طبيعتها يف تلك �ملناطق يف �أقرب وقت.
�إن �أمن و�شالمة �ملو�طنني  وقال �ل�شيخ �أحمد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
و�ملقيمني يف ر�أ�س �خليمة على ر�أ�س �أولوياتنا، موؤكد� �ن فرق �لعمل متكنت 
خالل زمن قيا�شي من ح�شر وتقييم �لأ�شر�ر �لتي حلقت بالبنية �لتحتية 
و�شعها  مت  متكاملة  ��شرت�تيجية  �شمن  �ملت�شررة،  �ملناطق  يف  و�ملمتلكات 
�إز�لة  و�ملمتلكات  بالطرق  �لتي حلقت  �لأ�شر�ر  لإ�شالح  �آنية  لت�شمل حلوًل 

جتمعات �ملياه وما تر�كم من خملفات �ل�شيول، وحلوًل ق�شرية �ملدى ت�شمل 
�تخاذ بع�س �لإجر�ء�ت �لحرت�زية يف حال تكر�ر نف�س �لأحد�ث يف �مل�شتقبل 
�لقريب، وحلوًل طويلة �ملدى ت�شمن جاهزية �إمارة ر�أ�س �خليمة �لد�ئمة يف 
�لتعامل مع حالت �لكو�رث و�لطو�رئ، وتطوير �لبنية �لتحتية يف كل �أنحاء 
�لإمارة وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية للحد من مثل هذه �حلو�دث يف �مل�شتقبل.

و�أ�شاد �شموه بجهود فرق �لعمل و�شرعة ��شتجابتها خالل �لأحد�ث �لأخرية، 
�لظروف  خمتلف  م��ع  �لتعامل  يف  وجاهزيتها  كفاءتها  م��دى  يعك�س  مب��ا 
جهود  �إىل  م�شرًي�  و�لأرو�ح  �ملمتلكات  على  �حلفاظ  ي�شمن  مبا  و�ل��ط��و�رئ، 
د�ئرة �خلدمات �لعامة يف ر�أ�س �خليمة �لتي متكنت خالل �لأيام �ملا�شية من 

�إع��ادة تهيئة  �أعمال  �إط��ار  1793 بالًغا ل�شحب مياه وذلك يف  �لتعامل مع 
�ملناطق �ملنخف�شة و�إ�شالح �لنهيار�ت �لأر�شية، حيث قامت �لد�ئرة باإز�لة 
�إجر�ء  ومت  �لإم����ارة  يف  �ملناطق  خمتلف  م��ن  مياه  ج��ال��ون  مليون   18 نحو 
مناطق  �شملت  �لإم����ارة،  يف  خمتلفة  مناطق  يف  للطرق  ف��وري��ة  �إ���ش��الح��ات 
بالظيت و�خلر�ن و�لفحلني و�لرفاعة و�شعم وغليلة و�لرم�س و�شمل وو�دي 
�إمارة ر�أ�س �خليمة قد تعر�شت  حقيل و�حليل. وكانت مناطق متفرقة من 
�إح��د�ث بع�س �لأ���ش��ر�ر يف  �إىل  �أدت  �أمطار غزيرة  �إىل  خالل �لأي��ام �ملا�شية 
�لبنية �لتحتية و�ملمتلكات، و�أدت جهود فرق عمل م�شرتكة من �إمار�ت �لدولة 

�إىل �نقاذ ما يقارب 570 �شخ�شا يف �أعايل �جلبال وبني �لوديان.

فرق العمل ت�ستجيب لـ 1793 بالغًا وتنجز اأعمال 70 % منها 

حاكم راأ�س اخليمة: ح�سر الأ�سرار الناجمة عن الأمطار وا�سرتاتيجية متكاملة لرفع اجلاهزية للحد من الآثار 

بح�سور ممثلي وزارة تنمية املجتمع 

جلنة ال�سوؤون الجتماعية للمجل�س الوطني الحتادي توا�سل مناق�سة م�سروع قانون احتادي ب�ساأن كبار املواطنني 

اأمل القبي�سي ت�ستقبل وفد جلنة الأخوة الربملانية الإماراتية الأردنية

•• دبي-الفجر:

يف �إطار �لتعاون �مل�شرتك بني �لقيادة �لعامة 
لأمن  �ل��ع��ام��ة  ب����الإد�رة  ممثلة  دب���ي،  ل�شرطة 
و�لبيئة،  �مل��ن��اخ��ي  �لتغيري  ووز�رة  �مل���ط���ار�ت، 
قام �لعميد حممد �أحمد بن ديالن �ملزروعي، 
�ملطار�ت  لأم���ن  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
�لتغيري  وز�رة  مم��ث��ل  ب��ت�����ش��ل��ي��م  ب���الن���ت���د�ب، 
�مل���ن���اخ���ي و�ل��ب��ي��ئ��ة، ك��م��ي��ة ك���ب���رية م���ن �مل����و�د 
�مل��ح��ظ��ور ت��د�ول��ه��ا ع��امل��ي��ا وف���ق ب��ن��ود �تفاقية 
وتزن  قطعة،   )2272( بلغت  )�ل�شايت�س(، 
�أكرث من )1346( كيلو جر�م، وت�شمل مادة 
وقطع  �خل��ام،  �لفيلة  ق��رون  �شكل  على  �لعاج 

م�شقولة وم�شكلة، وقطع مت طالوؤها باأ�شباغ 
ل��ل��ت��م��وي��ه و�لإخ����ف����اء، وك���ذل���ك ق����رون وحيد 
�حليو�نات  وبع�س  �ل��غ��ز�ل،  وق���رون  �ل��ق��رن، 
�إىل كمية  ب��الإ���ش��اف��ة  ب��الن��ق��ر����س،  �مل���ه���ددة 
تد�ولها  �ملمنوع  �ل�شندل  �أ�شجار  من  كبرية 
خ����ارج ب��ن��ود �لت��ف��اق��ي��ة، مت ���ش��ب��ط��ه��ا خالل 
مطار�ت  مباين  خمتلف  يف  �ملا�شية  �لأ�شهر 
دب����ي، م���ن ب��ع�����س �مل�����ش��اف��ري��ن �ل��ع��اب��ري��ن من 
م��ط��ار دب���ي �ل�����دويل، و�ل��ق��ادم��ني م��ن بع�س 
طريقهم  ويف  و�لأوروب��ي��ة،  �لأفريقية  �ل��دول 
�إىل منطقة �شرق �آ�شيا �لتي تن�شط فيها هذه 

�لتجارة �لغري م�شروعة.
ب���ن دي����الن �ملزروعي  �ل��ع��م��ي��د حم��م��د  و�أك�����د 

حر�س �شرطة دبي على مكافحة هذه �لتجارة 
�لأجهزة  و�لعمل مع خمتلف  �مل�شروعة،  غري 
على  للحفاظ  �ل��ع��امل  دول  بجميع  �لأم��ن��ي��ة 
�لعاملي،  �ل��ب��ي��ئ��ي  و�ل����ت����و�زن  �ل���ري���ة  �حل���ي���اة 
لقنو�ت  خ��الف��ا  ي��ت��م  ن�����ش��اط  �أي  وم��ك��اف��ح��ة 
�لتز�م  موؤكد�  �لأ�شناف،  تلك  على  �ملحافظة 
�مل��ت��ح��دة يف تنفيذ  دول����ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
وتطبيق �ل�شيا�شات �ملحلية و�لدولية حلماية 

�لنباتات و�حليو�نات �ملهددة بالنقر��س.
�لتي  �مل���و�د  ه��ذه  �إن  �مل��زروع��ي  �لعميد  وق���ال 
�مل�شموح  �مل��و�د غري  من  تعتر  مت م�شادرتها 
�لول  �مل���ل���ح���ق  وم����درج����ة يف  ب���ه���ا،  �لجت�������ار 
لتفاقية )�ل�شايت�س( �ملتعلقة بتنظيم �لتجارة 

�ملهددة  و�لنباتية  �لدولية لالأنو�ع �حليو�نية 
ب��الن��ق��ر����س، م��ع �ل��ع��ل��م ب���اأن دول���ة �لإم����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة �ن�شمت �إىل �تفاقية �شايت�س 
بتطبيق  ملزمة  ب��ذل��ك  وه��ي  1990م،  ع��ام 
بنود �لتفاقية،  م�شري�ً �أن �ل�شلطات �لإد�رية 
�لإد�رة  ف��ي��ه��ا  مب���ا  �ل���ع���الق���ة  ذ�ت  و�جل����ه����ات 
تعمل  دب���ي  ب�شرطة  �مل���ط���ار�ت  لأم���ن  �ل��ع��ام��ة 
�أر��شي  ��شتخد�م  ومنع  �لقانون  تطبيق  على 
�لدولة كمنطقة تر�نزيت ل�شحنات �ملو�د غري 
بالعامل،  منطقة  �أي  �إىل  �ملتجهة  �ل�شرعية 
وت���وج���د ع��ق��وب��ات ���ش��ارم��ة مل���ن ي��خ��ال��ف هذ� 
�لقانون ت�شل حلد �ل�شجن �أو �لغر�مة �ملالية 

�أو�لعقوبتني معا، مع م�شادرة تلك �ملو�د.

�سرطة دبي ت�سلم كميات كبرية من العاج وال�سندل لوزارة التغري املناخي والبيئة 

مب�ساركة الكيميائيني ومدار�س الدولة

اجلمعية الكيميائية الإماراتية حتتفل بال�سنة الدولية للجدول الدوري للعنا�سر الكيميائية 2019
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ليبيا  �لفو�شى يف  �إن  �لإيطايل  �لد�خلية  �شالفيني وزير  قال ماتيو 
بعد �لهجوم �لذي �شنه خليفة حفرت قائد قو�ت �شرق ليبيا )�جلي�س 
قو�رب  م��نت  على  �إره��اب��ي��ني  وج��ود  خطر  م��ن  ز�د  �لليبي(  �لوطني 
�شتظل  �لبالد  مو�نئ  �أن  م�شيفا  �إيطاليا  �إىل  �ملتجهني  �ملهاجرين 

مغلقة.
“ت�شلل �لإرهابيني مل يعد  �إذ�عية �ليوم �لأربعاء  و�أ�شاف يف مقابلة 
ُي�شمح  �أنه لن  �أك��رر  �أن  �أ�شبح موؤكد�: ومن ثم و�جبي  خطر� و�إمن��ا 
بر�شو �ل�شفن على �ل�شو�طئ �لإيطالية«. ورف�س �شالفيني، وهو زعيم 
�إيطاليا  موقف  كان  �إذ�  ما  �لقول  للهجرة،  �ملناه�س  �لر�بطة  حزب 
�شيتغري يف حال �ندلع حرب كاملة يف ليبيا بعد تاأجج �لفو�شى يف 

�لبالد منذ �لإطاحة مبعمر �لقذ�يف يف عام 2011.
 

�أ�شدرت �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �أمر� من �شاأنه �إبقاء 
عدد من طالبي �للجوء يف �ل�شجن لأ�شهر �أو ل�شنو�ت بانتظار �لبت 

يف طلباتهم، وفق ما ذكرت �شحيفة نيويورك تاميز .
بار توجيهات لق�شاة  بيل  �لعام  �ملدعي  �ل�شادر عن  �لأمر  ويت�شمن 
بعد  توقيفهم  يتم  �ل��ذي��ن  �للجوء  لطالبي  �ل�شماح  ب��ع��دم  �لهجرة 
دخولهم �لر��شي �لأمريكية ب�شكل غري قانوين بدفع كفالة، وفقا 
لل�شحيفة. وقالت نيويورك تاميز �إن �لأمر  �لذي يبد�أ �شريانه بعد 
دخول  يقدمون طلبات جل��وء يف معر  �ل���ذي  ي�شمل  ل  ي��وم��ا    90
�شرعي. و�شارعت منظمة “�حتاد �حلريات �ملدنية” �إىل �إد�نة �لقر�ر 
ووعدت بالطعن فيه ق�شائيا. وغّردت �ملنظمة �ملد�فعة عن �حلقوق 
�ملدنية �أن “د�شتورنا ل ي�شمح للحكومة باحتجاز طالبي �للجوء من 
تر�مب  وي�شر  �ملحكمة«.  يف  �لإد�رة  �شنلتقي  ق�شائية.  عملية  دون 
على �أن �لوليات �ملتحدة يجتاحها �ملهاجرون وطالبو �للجوء. غري 
�إن  يقولون  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي،  �حل��زب  م��ن  وغالبيتهم  �ملعار�شني  �أن 
وتنديده  �ملك�شيكية  �حل��دود  على  �جل��در�ن  من  مزيد  بناء  م�شاعيه 
ب�����ش��ك��ل ���ش��ب��ه ي��وم��ي ب��امل��ه��اج��ري��ن ب��و���ش��ف��ه��م جم��رم��ني خطريين، 
لتجاوز  ط���و�رئ  حالة  �لرئي�س  و�أع��ل��ن  �لعن�شرية.  �لكر�هية  يثري 
�لكونغر�س و�حل�شول على متويل مل�شروعه بناء جد�ر كما ن�شر قو�ت 

على �حلدود مع �ملك�شيك.
 

مبو�ز�ة  �ل�شرطة  عنا�شر  ت�شليح  �إج���ر�ء�ت  �أم�س  نيوزيلند�  �أوقفت 
م�شجدي  جم��زرة  على  �شهر  بعد  �لإره��اب��ي  �لتهديد  خطر  خف�س 
�لتهديد  �ل�شرطة و�لأمن م�شتوى  كر�ي�شت�شر�س. وخف�شت وكالت 
�حتمال  �أن  تعتر  �ل�شلطات  �أن  يعني  ما  متو�شط،  �إىل  مرتفع  من 
ولي�س  “ممكنا”  ي��ز�ل  �إجر�مي عنيف ل  �أو عمل  �آخ��ر  وق��وع هجوم 
“مرجحا بدرجة كبرية«. ول يز�ل م�شتوى �لتهديد �أعلى مما كان 
عليه قبل �لعتد�ء �لذي وقع يف 15 �آذ�ر مار�س عندما كان م�شتو�ه 
“لي�س هناك  �ردي��رن  �ل��وزر�ء جا�شيند�  “منخف�شا«. وقالت رئي�شة 
�مل�شتوى  �أن  تعتقد  �لأم���ن  وك���الت  لكن  حمدد”،  تهديد  �أي  حاليا 
�ل�شرطة  وع��ن��ا���ش��ر  �حل������ايل«.  و���ش��ع��ن��ا  مت��ام��ا  “يعك�س  �مل��ت��و���ش��ط 
�لنيوزلندية معروفون تاريخيا باأنهم ل يحملون �ل�شالح. و�لعديد 
بعد  بال�شالح  لروؤيتهم مدججني  بالده�شة  �أ�شيبو�  �لأ�شخا�س  من 
مقتل 50 م�شلما كانو� يوؤدون �شالة �جلمعة. وقال مفو�س �ل�شرطة 
مايك بو�س �إنه مع خف�س م�شتوى �لتهديد �لأمني، �أعادت �ل�شرطة 
�لنظر يف م�شاألة ت�شليح عنا�شرها و�شيتخذ قر�ر حمل �ل�شالح على 

�أ�شا�س كل حالة على حدة.

 
ذكرت وكالة �أنباء �لأنا�شول �أم�س �أن وزير �لدفاع �لرتكي خلو�شي 
�أكار �أجرى حمادثات “بناءة جد�” مع �لقائم باأعمال وزير �لدفاع 
بع�س  ب�شاأن  �لنظر  وج��ه��ات  وتقاربت  �شاناهان  باتريك  �لأم��ري��ك��ي 
�لأم��ور. جاء ذلك خالل زيارة �أكار لو��شنطن مع وفد تركي �شخم 
لإج���ر�ء حم��ادث��ات رك��زت يف جانب منها على جو�نب �خل��الف بني 
�لبلدين �لع�شوين يف حلف �شمال �لأطل�شي، خا�شة �شر�ء منظومة 
دفاع �شاروخي و�حلرب يف �شوريا. ونقلت وكالة �لأنا�شول عن �أكار 
قوله عن �جتماعه مع �شاناهان “كان �حلديث بناء جد� وجرى بنهج 
�إيجابي جد�... من دو�عي �شرورنا �أننا مل�شنا �أنهم فهمو� �لكثري من 
نظرنا  وجهات  من  ج��د�  و�ق��رتب��و�  بكثري  �أف�شل  نحو  على  �مل�شائل 

ب�شاأنها«.

عوا�سم

روما

وا�شنطن

ويلينغتون

انقره

متمردو ال�سودان يعلقون 
القتال يف النيل وكردفان 

 •• اخلرطوم-اأ ف ب:

متوز  نهاية  حتى  �لقتال  تعليق  �أم�س  �ل�شود�ن  يف  للمتمردين  قائد  �أعلن 
يوليو يف وليتي �لنيل �لأزرق وجنوب كردفان حيث تخو�س قو�ته معارك 
�ل�شعبية  “�حلركة  ق��ائ��د  ع��ن  ���ش��ادر  ب��ي��ان  وق���ال  �حلكومية.  �ل��ق��و�ت  �شد 
لتحرير �ل�شود�ن- �شمال” عبد �لعزيز �حللو “كبادرة ح�شن نية يف �حلل 
�ل�شلمي للم�شكلة �ل�شود�نية ولإعطاء �لفر�شة لت�شليم �ل�شلطة للمدنيني، 
�شيطرة”  مناطق  جميع  يف  �أ�شهر  لثالثة  �لعد�ئية  �لأع��م��ال  وق��ف  �أع��ل��ن 

�حلركة.
�لذي  �لع�شكري �لنتقايل  �ملجل�س  �إع��الن  �أي��ام من  بعد  بيان �حللو  وياأتي 
عمر  بالرئي�س  �لإطاحة  عقب  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �ل�شود�ن  يف  �ل�شلطة  توىّل 
�لتي ت�شهد نز�عات  �لبالد �لثالث  �لنار يف مناطق  �لب�شري، وقفا لإطالق 
مبا يف ذلك د�رفور )غرب(. وتقع وليتا �لنيل �لأزرق وجنوب كردفان عند 
�حلدود مع دولة جنوب �ل�شود�ن. وحظي �لتمرد �لذي ��شتمر لعقود و�أ�شفر 
“�حلركة  وكانت  �لوليتني.  و��شع يف  بتاأييد  �ل�شود�ن  �نف�شال جنوب  عن 
�ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن- �شمال” ذر�عا للحزب �حلاكم يف جنوب �ل�شود�ن 

وحتالفت مع �حلركة �لحتجاجية �لتي خرجت �شد �لب�شري.

كان ميلك اأقوى ال�سالت يف اأفرع القوات الأمنية 

ال�سودان اإىل اأين بعد �سقوط عمر الب�سري؟ 

م�ساع اأممية ل�ستئناف حمادثات »قرب�س«

ويدودو يتجه لولية جديدة يف اندوني�سيا 

للجيـ�س  ميــكــن  ــي  ــت ال الــتــنــازلت  ـــدى  م مــا   *
تقدميها؟

�إج����ر�ء  ب��ع��د  �ل���ره���ان بت�شكيل ح��ك��وم��ة م��دن��ي��ة  وع���د 
م�شاور�ت مع قوى �ملعار�شة و�أعلن تخفيف �لإجر�ء�ت 

�ل�شتثنائية و�إطالق �شر�ح �ملعتقلني �ل�شيا�شيني.
لكن مل ي�شدر �شيء عن �جلي�س فيما يتعلق مبطالب 
�ملحتجني باإ�شر�ك مدنيني يف �ملجل�س �حلاكم وحما�شبة 
�أف�����ر�د ح��ا���ش��ي��ة �ل��ب�����ش��ري �ل��ذي��ن ُف��ر���ش��ت ع��ل��ى بع�شهم 

عقوبات دولية �أو وجهت لهم �تهامات دولية.
ورمبا يخ�شى �جلي�س تقدمي تنازلت �إذ� و�جه معار�شة 

من مو�قع �أخرى يف �جلهاز �لأمني.
�لقو�ت  �أف���رع  �ل�����ش��الت يف  �أق���وى  �لب�شري ميلك  وك���ان 
مع  مناف�شات  يف  ت��دخ��ل  ق��د  و�ل��ت��ي  �ملختلفة  �لأم��ن��ي��ة 

بع�شها بع�شا بعد رحيله.
وهم �لوحيدون �لذين يريدون �لدميقر�طية. ول �أحد 

غريهم يريد �لدميقر�طية«.

* ما هو م�سري الب�سري؟
�لرئي�س  �إن  ق��ال  �لب�شري  ع��زل  ع��وف  ب��ن  �أع��ل��ن  عندما 

•• اخلرطوم- القاهرة-رويرتز:

�أن  �لب�شري بعد  بالرئي�س عمر  �ل�شود�ين  �أطاح �جلي�س 
�أعقاب  يف  وذل��ك  �حلكم  كر�شي  يف  عقود  ثالثة  �أم�شى 
�أعلن �جلي�س  ��شتمرت �شهور�. وقد  �حتجاجات �شعبية 
�نتخابات  تعقبها  ع��ام��ني  �إىل  ت�����ش��ل  �ن��ت��ق��ال��ي��ة  ف���رتة 
�ل�شلطة  ت�شليم  ب�شرعة  يطالبون  �ملتظاهرين  �أن  غري 

للمدنيني.

* كيف �سقط الب�سري؟
كان �لب�شري )75 عاما( من �أقدم �لقياد�ت �حلاكمة يف 
�أفريقيا و�لعامل �لعربي. فقد توىل �حلكم يف �نقالب عام 
1989 و��شتمر رغم عزلة فر�شها �لغرب عليه ورغم 
حروب �أهلية و�نف�شال جنوب �ل�شود�ن وقائمة �تهامات 
�شابقة  م��وج��ات  وع��دة  �ل��دول��ي��ة  �جلنائية  �ملحكمة  م��ن 
م�شتفحلة  �قت�شادية  �أزم���ة  �أن  �إل  �لح��ت��ج��اج��ات.  م��ن 
فجرت �حتجاجات يف دي�شمر كانون �لأول �شرعان ما 
�نت�شرت يف خمتلف �أنحاء �لبالد �لتي يبلغ عدد �شكانها 
40 مليون ن�شمة مطالبة �لب�شري بالرحيل. وتو��شلت 
�أمنية  �أ�شبوعا رغم حملة   16 �لحتجاجات على مدى 
�ل�شلطات  فيها  و�حتجزت  �لقتلى  ع�شر�ت  فيها  �شقط 
�لآلف. ويف �ل�شاد�س من �أبريل ني�شان �شعد �ملحتجون 
�ل�شغط باعت�شام خارج مقر وز�رة �لدفاع يف �خلرطوم. 
وحاولت قو�ت �لأمن و�أجهزة �ملخابر�ت �إخالء منطقة 
يعلن  �أن  قبل  �ملعت�شمني  �جلي�س حمى  لكن  �لعت�شام 

�لإطاحة بالب�شري يف 11 �بريل ني�شان.
وقال حامد �لتجاين �أ�شتاذ �ل�شيا�شات �لعامة باجلامعة 
رغم  �إنه  �جلن�شية  �شود�ين  وهو  �لقاهرة  �لأمريكية يف 
فاإن  �لعليا  �جلي�س  ب��ق��ي��اد�ت  �لوثيقة  �لب�شري  ���ش��الت 
�ل�شباط �أ�شحاب �لرتب �ملتو�شطة بل و�لأ�شغر �لأكرث 

�ت�شال باملجتمع تعاطفو� مع مطالب �ملحتجني.
و�أ�شاف �أنه مع ت�شاعد �ل�شغوط من �ل�شارع ناأت فئات 
�شعيها  يف  �لب�شري  عن  بنف�شها  �لأمنية  �ملوؤ�ش�شة  د�خ��ل 

�إنه  حلماية مر�كزها. وقال �شابط باجلي�س �ل�شود�ين 
مت �إبر�م �شفقة مع �لقياد�ت �لع�شكرية. وتابع “كان من 
دون  تغيريها  �جلميع  وق��رر  �لوجوه  تغيري  �ل�شروري 

�إر�قة دماء«.

* ما الذي حدث بعد ذلك؟
�أثار تعيني عو�س بن عوف وزير �لدفاع ونائب �لرئي�س 
و��شع  غ�شبا  �لن��ت��ق��ايل  �لع�شكري  �ملجل�س  ر�أ����س  على 
�لوثيقة  �ل�شلة  ب�شبب  �ملحتجني  �شفوف  يف  �لنطاق 
�لتي كانت تربطه بالب�شري. ومل يتحمل �ل�شغط �شوى 
24 �شاعة تنحى بعدها عن موقعه م�شاء يوم �جلمعة. 
ويف �ليوم �لتايل ��شتقال �شالح عبد �هلل حممد �شالح 
�مل��ع��روف با�شم ���ش��الح ق��و���س م��ن من�شب م��دي��ر جهاز 
يعتر  قو�س  �شالح  وك��ان  �لوطني.  و�ملخابر�ت  �لأم��ن 
م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة ث���اين �أق�����وى رج���ل يف �ل���ب���الد بعد 
��شتهدفها  �لتي  �لرئي�شية  �لقياد�ت  من  وك��ان  �لب�شري 

�ملحتجون.

* ملن ال�سيطرة الآن؟
حل �لفريق عبد �لفتاح �لرهان حمل بن عوف رئي�شا 
للمجل�س �لع�شكري. وكان �لرهان ثالث �أرفع �لقياد�ت 
�ل��ك��ث��ري على  ُي���ع���رف ع��ن��ه  �ل�������ش���ود�ين ول  يف �جل��ي�����س 
�مل�شتوى �ل�شعبي. وقد �أ�شرف وهو قائد للقو�ت �لرية 
�ل�شود�نية على �لقو�ت �لتي �أر�شلها �ل�شود�ن للقتال يف 

�حلرب �ليمنية حتت قيادة �ل�شعودية .
�ل�شريع حممد  �لدعم  ق��و�ت  قائد  هو  �لرهان  ونائب 
حمد�ن دقلو ولقبه �ل�شائع هو حميدتي. وقو�ت �لدعم 
�ل�شريع وحدة �شبه ع�شكرية خرجت من رحم ميلي�شيا 
�جلنجويد �لتي حاربت يف د�رف��ور وخرج من �شفوفها 

قو�ت للقتال يف �ليمن.
ومن �لأع�شاء �لآخرين يف �ملجل�س �لع�شكري �ملوؤلف من 
�لوطني  و�ملخابر�ت  �لأم��ن  �أع�شاء ممثل جلهاز  ع�شرة 

وقائد �ل�شرطة.

من �أثينا. ول يز�ل �آلف �جلنود �لتر�ك يتمركزون يف 
�لوحيدة  �لعا�شمة  �ل�شمايل ول تز�ل نيقو�شيا  �ل�شطر 

�ملجز�أة يف �لعامل.
مع  �نا�شتا�شياد�س  نيكو�س  �لقر�شي  �لرئي�س  و�لتقى 
زعيم �لقبار�شة �لأت��ر�ك م�شطفى �كينجي يف ت�شرين 
مفاو�شات  و�أج���ري���ا  و���ش��ب��اط/ف��ر�ي��ر  �لأول/�ك���ت���وب���ر 

مبا�شرة.
ب�شاأن  �لثقة  بناء  �إج����ر�ء�ت  �لت��ف��اق على ع��دد م��ن  ومت 
�إز�لة �لألغام وتبادل �لأعمال �لفنية بني �جلانبني ونقل 
يف  بالعمل  �لنقالة  �لهو�تف  مل�شغلي  و�ل�شماح  �لكهرباء 
�آفاق  ب�شاأن  �جلانبني  ل��دى  “�ل�شكوك  لكن  �جلانبني. 

 •• نيويورك-اأ ف ب:

غوتريي�س  �أنطونيو  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعام  �لأم��ني  �أبلغ 
جمل�س �لأمن �لدويل �إنه يو��شل م�شعى لإعادة �إطالق 
على  عامني  نحو  بعد  جزيرة  توحيد  �إع��ادة  مفاو�شات 

�نهيارها.
ويف تقرير �أر�شله �إىل �ملجل�س قال غوتريي�س �إنه طلب 
من موفدته، �لدبلوما�شية �لأمريكية جني هول لوت، 
�لأتر�ك  �لقبار�شة  �لقادة  مع  حمادثات  عقد  مو��شلة 
و�ل��ق��ب��ار���ش��ة �ل��ي��ون��ان��ي��ني ع��ل��ى �أ���ش��ا���س �إع�����ادة �إط���الق 

�ملفاو�شات.
�ل����ذي ح�����ش��ل��ت وكالة  وق����ال غ��وت��ريي�����س يف �ل��ت��ق��ري��ر 
فر�ن�س بر�س على ن�شخة منه “�آمل �أن توؤدي �مل�شاور�ت 
�جلارية �إىل �لعودة للمفاو�شات �لتي ميكنني �أن �أكر�س 

فيها كامل ثقل من�شبي، بهدف �لتو�شل �إىل حل د�ئم 
للم�شاألة �لقر�شية«.

و�أ�شاف “�إن �لطريق قدما يجب �أن يتم �إعد�ده ب�شكل 
جيد، باإحلاح وتركيز«.

وو���ش��ل��ت �مل���ح���ادث���ات ح����ول �إع������ادة ت��وح��ي��د ق��ر���س يف 
ف�شل  ب��ع��د  م�����ش��دود  ط��ري��ق  �إىل   2017 مت��وز/ي��ول��ي��و 
�لتفاق  على  و�لأت����ر�ك  �ليونانيني  �لقبار�شة  �ل��ق��ادة 
�أمنية  وترتيبات  �ل�شلطة  تقا�شم  ب�شاأن  ت�شويات  على 

للجزيرة.
وقر�س جمز�أة منذ عام 1974 بعد �أن �جتاحت �لقو�ت 
�لرتكية و�حتلت ثلثها �ل�شمايل رد� على �نقالب مدعوم 

ياأمل يف “توجيه دعوة �ىل �مل�شاحلة” بعد “�شبعة �ىل ثمانية ��شهر من �لجو�ء 
�ملت�شنجة«.

و�نتهى �لت�شويت ر�شميا حو�ىل �ل�شاعة 6،00 ت غ يف جزيرة �شومطرة رغم �أن 
بع�س مر�كز �لقرت�ع �لبالغ عددها 800 �ألف يف �أنحاء �لدولة �لتي ت�شم بر�كني 

عدة بقيت مفتوحة حتى وقت متاأخر ب�شبب �لتاأخري�ت و�لطو�بري �لطويلة.
ومن �أدغال بورنيو �إىل ع�شو�ئيات جاكرتا، �أدىل ماليني �لإندوني�شيني باأ�شو�تهم 

يف �إحدى �أكر ممار�شات �لدميوقر�طية يف �لعامل.
لتوزيع  و�لطائر�ت  و�لقو�رب  �لنارية  و�لدر�جات  و�لفيلة  �لأح�شنة  و��شتخدمت 
�لعرقية  �ل�شا�شع �لذي ي�شم مئات �ملجموعات  �لبلد  �أنحاء  �شناديق �لقرت�ع يف 

و�للغات.
وُدعي �أكرث من 190 مليون ناخب لالختيار بني ويدودو �ملنتهية وليته، و�لذي 
�لبنى  بتح�شن  �مل�شحوب  �لقت�شادي  �لنتعا�س  يف  �إليه  �لف�شل  كثريون  يعزي 
�لتحتية، وخ�شمه �لقومي �ملعروف بخطاباته �حلما�شية �شوبيانتو �ملرتبط بنظام 

�شوهارتو �لديكتاتوري �لذي حكم �لبالد على مدى ثالثة عقود.

•• جاكرتا-اأ ف ب:

�أكر  ثالث  يف  جديدة  بولية  للفوز  وي��دودو  جوكو  �لإندوني�شي  �لرئي�س  يتجه 
تقدمه  �ل��ر�أي  موؤ�ش�شات ل�شتطالع  �أظهرت ثالث  �لعامل حيث  دميوقر�طية يف 
من  �شاعات  بعد  �شوبيانتو،  ب��ر�ب��وو  �ل�شابق  �جل��ر�ل  مناف�شه  على  كبري  ب�شكل 

�إغالق مر�كز �لقرت�ع يف �أنحاء �لأرخبيل �ملوؤلف من 17 �ألف جزيرة.
�أن ت�شدر �لنتائج �لر�شمية قبل �ل�شهر �لقادم، �أظهرت عمليات  وبينما ل يتوقع 
من  باملئة   55 على  ح�شل  وي���دودو  �أن  ��شتطالع  م��ر�ك��ز  �أجرتها  �شريع”  “عد 

�لأ�شو�ت بينما ح�شل �شوبيانتو على 44 باملئة.
و�فادت تقدير�ت ثالث موؤ�ش�شات ل�شتطالع �لر�أي -مركز �شيف �ملجاين للبحوث، 
�وىل  �ىل  بال�شتناد  ُجمعت  �ندونيجيا-  بوليتيك  و�نديكايتور  بارومرت  و�يندو 

عمليات �لتعد�د يف مكاتب �لت�شويت، تقدم ويدودو بتلك �لن�شبة.
ليتري��شي  “بوليتيكال  م��رك��ز  يف  �ل�شيا�شي  �ملحلل  ه��ري��ان��ت��و،  غ��ون  غ��ون  وق���ال 
�نه  و��شاف  �شئيال”.  يكون  �ن  �ملفرت�س  فمن  تغيري  ح�شل  “�ذ�  �ن�شتيتيوت” 

�ل�شابق قيد �لإقامة �جلرية. وقالت م�شادر لرويرتز 
�ل��ب�����ش��ري حم��ت��ج��ز حت���ت ح��ر����ش��ة م�����ش��ددة يف مقر  �إن 

�إقامته.
�شجن  �إىل  ُنقل  �إن��ه  �لب�شري  عائلة  من  م�شدر�ن  وق��ال 
كوبر يف �لعا�شمة �خلرطوم يف �شاعة متاأخرة من م�شاء 
�أم�س �لول. وقال م�شدر يف �ل�شجن �إن �لب�شري حمتجز 

يف حب�س �نفر�دي حتت حر��شة م�شددة.
وقال �ملجل�س �لع�شكري �إنه لن ي�شلمه لكنه قد يحاكمه 

يف �ل�شود�ن.
وك���ان���ت �مل��ح��ك��م��ة �جل��ن��ائ��ي��ة �ل��دول��ي��ة �أ����ش���درت �أو�م����ر 
و2010   2009 ع��ام��ي  يف  �ل��ب�����ش��ري  ع��ل��ى  ب��ال��ق��ب�����س 
ل��ال���ش��ت��ب��اه يف �رت��ك��اب��ه �إب�����اده ج��م��اع��ي��ة وج���ر�ئ���م حرب 
وجر�ئم �شد �لن�شانية. ويف �ل�شنو�ت �لأخرية يف حكمه 
دول �شديقة  بزيارة عدة  وق��ام  �ملحكمة  �لب�شري  حتدى 

من بينها دول �أع�شاء يف �ملحكمة.
وقد نفى �ل�شود�ن و�لب�شري �رتكاب جر�ئم حرب وقال 

�إن �أرقام �خل�شائر �لب�شرية يف د�رفور مبالغ فيها.
�لتون�شي  �لرئي�س  حذو  يحذو  قد  باأنه  �لبع�س  وتكهن 

�ل�شابق زين �لعابدين بن علي ويلجاأ لل�شعودية.

لقاء  �ع��ق��اب  يف  قائمة”  ت���ز�ل  ل  �مل��ح��ادث��ات  ��شتئناف 
�لزعيمني، بح�شب غوتريي�س.

وت��وج��ه��ت ل���وت �رب���ع م���ر�ت �إىل ق��ر���س م��ن��ذ ت�شرين 
�ملفاو�شات  �إط��الق  �إع��ادة  حول  ملحادثات  �لأول/�أكتوبر 
ومع  وبريطانيا  وتركيا  �ليونان  ع��ن  ممثلني  و�لتقت 
م�����ش��وؤول��ة �ل�������ش���وؤون �خل��ارج��ي��ة يف �لحت�����اد �لأوروب������ي 

فيديريكا موغرييني.
وطلب جمل�س �لأمن من غوتريي�س يف كانون �لثاين/

ي��ن��اي��ر ت���ق���دمي ت��ق��ري��ر ح����ول ج���ه���وده لإع������ادة �إط����الق 
�لدولية  �ل�شالم  حفظ  مهمة  جت��دي��د  بعد  �مل��ح��ادث��ات 

ل�شتة �أ�شهر.
وحذرت �لوليات �ملتحدة من �أنه دون �إحر�ز تقدم نحو 
حل �شيا�شي فاإن قوة حفظ �ل�شالم لن تبقى �إىل ما ل 

نهاية يف �جلزيرة �ملجز�أة.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

يف  �شابة  �أ���ش��و�ت  فوي�شي�س”  “يونغ  موؤ�ش�شة  يف  م�شاهم  مار�شاند،  رو���س  ر�أى 
و��شنطن �أن �إ�شر�ئيل �أكرث ت�شدد�ً يف �ل�شيا�شة �خلارجية، مما يدركه يهود ُكرث 
يعي�شون يف �أمريكا، و�أوروب��ا. وبعد فوز رئي�س �ل��وزر�ء بنيامني نتانياهو بفارق 
�لإ�شر�ئيلي،  للجي�س  �شابق  �أرك���ان  رئي�س  غانت�س،  بيني  �جل��ر�ل  على  �شئيل 
بات عليه �ل�شعي حل�شد دعم ما يكفي من �أحز�ب يف �لكني�شت لت�شكيل غالبية، 
�إ�شر�ئيليون بدلوهم يف  للوزر�ء.  وعلى عادتهم، يديل  و��شتعادة موقعه رئي�شاً 
م�شتقبل بلدهم، مبا يف ذلك �حتمال �إد�نة رئي�س وزر�ئهم بالف�شاد. لكن �شريحة 
مهمة من �ليهود �لأمريكيني ي�شعرون بو�جب �لتدخل، من منظور نقدي �أكرث 
من �إخو�نهم �لإ�شر�ئيليني.  وميتاز �ليهود �لأمريكيون باأنهم �أكرث �عتد�ًل من 
نظر�ئهم �لإ�شر�ئيليني، وباأنهم �أكرث مياًل لدعم مبادر�ت لير�لية، مثل �إقامة 

مناطق خمتلطة بني �جلن�شني لل�شالة عند �حلائط �لغربي، حائط �لر�ق.
ولذلك ل ُي�شتغرب بح�شب كاتب �ملقال، تردد يهود �أمريكيني يف دعم نتانياهو 
يتم�شك  �أن  وُي��رج��ح  �مل��ا���ش��ي��ة،  �لع�شرة  �لأع����و�م  ط���و�ل  من�شبه  يف  بقي  �ل���ذي 

�أخ��رى.  وكان نتانياهو �أكرث تاأييد�ً حلل �لدولتني مع  �أع��و�م  بال�شلطة لأربعة 
�لفل�شطينيني من زمالئه يف حزب �لليكود �ليميني، ولكنه بات ��آن يعار�س �أي 

فكرة تق�شي بالتخلي عن �لهيمنة �لع�شكرية على �ملناطق �لفل�شطينية. 
ويف فر�ير)�شباط( �ملا�شي، زعم نتانياهو �أن �إقامة دولة فل�شطينية من �شاأنها 
“تهديد وجودنا”، و�تهم مناف�شيه يف �لنتخابات غانت�س ولبيد بدعمهما خل�شة 
تلك �لدولة. ومل يفوت بيبي فر�شًة للتودد �إىل تر�مب، �لذي يكرهه ما ل يقل 
عن ثالثة �أرباع �ليهود �لأمريكيني.  ومثل تر�مب، �عتر نتانياهو كل ما ين�شر 
ولكن بعيد�ً عن مو�قف  يف منافذ �إعالمية ناقدة ل�شيا�شاته “�أخبار�ً ملفقة”. 
تافهة، ُيفرت�س يف يهود �ل�شتات �لعرت�ف باأن مبد�أ “�لأمن �أوًل” �لذي يتم�شك 
به �ملحافظون يف �إ�شر�ئيل، �أكرث ر�شوخاً من موقف نتانياهو.  ويرى كاتب �ملقال، 

�أنه رمبا يحلو ليهود �ل�شتات �إ�شقاط �شيا�شاتهم �ملحلية على �شيا�شات �إ�شر�ئيلية. 
ويعي�س حو�يل 85% من �ليهود غري �لإ�شر�ئيليني يف �أمريكا، وفرن�شا، وكند�، 
�إيديولوجيات متناق�شة.  ذ�ت  �أح��ز�ب حمددة  �ملتحدة، وهي دول فيها  و�ململكة 
وقد تتبدل هويات تلك �لأحز�ب، ولكن �ل�شتقطاب �أقوى منه منذ زمن طويل.  
�إذ كانت �ملو�جهة بني نتانياهو وغانت�س  �إ�شر�ئيل،  ول تنطبق هذه �حلال على 
�أ�شبه بالنتخابات �لتمهيدية �لأمريكية، �أين يبذل �ملر�شحون ق�شارى جهدهم 
�شعي  �إىل  �لكاتب  ويلفت  موجودة.   بالكاد  خالفات  و��شتغالل  ثغر�ت،  لإيجاد 
�إىل ر�شم �شورة لغانت�س بو�شفه د�عماً  �نتهاء �لنتخابات،  نتانياهو، حتى بعد 
�أي دليل يوؤكد ذلك. فقد عار�س �جلر�ل �ملتقاعد  حلل �لدولتني، رغم غياب 
م�شاعي لإز�لة م�شتوطنات قائمة، حتى �أنه تقبل فكرة �شم مناطق فل�شطينية. 

ويف �لأيام �لأخرية للحملة، ز�يد نتانياهو، ب�شكل حا�شم، على مناف�شه بالتعهد 
ب�شم م�شتوطنات �ل�شفة �لغربية بعد �إعادة �نتخابه.  لكن حتى �خلطب �لرنانة 
�لأمريكية.  لل�شيا�شات  تعنيه  مما  �لإ�شر�ئيلية  لل�شيا�شات  بالن�شبة  �أهمية  �أقل 
�شيبقى على  �لو�شع  فاإن  فاز غان�س،  �إذ�  �أنه حتى  �لإ�شر�ئيليون عموماً  و�أدرك 
�إ�شر�ئيل  عني  حتت  للفل�شطينيني  �ملحدودة  �ل�شيادة  ذلك  يف  مبا  عليه،  هو  ما 
�شغرية  �أح���ز�ب  �أهمية  �إ�شر�ئيلية  �شيا�شات  تظهر  �لكاتب،  وح�شب  �ل�شاهرة. 
�إل��ي��ه��ا لت�شكيل  �أك����ر، م��ث��ل �ل��ل��ي��ك��ود، ل��ل��ت��ودد  ح��دي��ث��ة، بالنظر حل��اج��ة �أح����ز�ب 
يدعو  معتدل،  ح��زب  �نتخاب  باأمل  �لتم�شك  عو�س  لكن  �ئتالفية.   حكومات 
�لكاتب يهود �ل�شتات �إىل �للتفاف على �أحز�ب �إ�شر�ئيلية �شغرية نا�شئة لإنهاء 
تلك �ل�شيا�شات غري �لعادلة.  ويرى �لكاتب �أنه، يف نهاية �ملطاف، ميكن حتقيق 
يتحقق  جن��اح��اً  ولكن  �ملعا�شرة.   �لإ�شر�ئيلية  �ل�شيا�شة  ح��دود  �شمن  �لكثري 
بقفز�ت �شريعة عو�شاً عن تطور�ت تدريجية لن يوؤدي �إل �إىل زيادة �ملباعدة بني 
�إىل نتانياهو للتنحي حتى بعد  �ل�شتات.  وقد تكون �لدعو�ت  �إ�شر�ئيل، ويهود 
�إعادة �نتخابه مفهومة، ما د�م �جلميع يدرك حدود �لتغيري. وبغ�س �لنظر عن 

نتانياهو، �شيكون �لإ�شالح هو �ملفتاح �حلقيقي للتغيري. 

تردد يف دعم نتانياهو 
الفجوة كبرية بني يهود ال�ستات واإ�سرائيل

الحتلل يهدم منزل اجتماع ملجل�س الوزراء الفرن�سي لأجل نوتردام  
�سهيد فل�سطيني  
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

ه��دم��ت �ل��ق��و�ت �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �أم�س 
منزل فل�شطيني ُقتل يف كانون �لأول 
�عتقاله  حم���اول���ة  �أث���ن���اء  دي�����ش��م��ر 
لال�شتباه بتنفيذه عملية �إطالق نار 

�شد �إ�شر�ئيليني.
و�أ�����ش����ي����ب ���ش��ب��ع��ة �إ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ني يف 
من  �لتا�شع  يف  وقعت  �لتي  �لعملية 
�لعام  م���ن  دي�����ش��م��ر  �لأول  ك���ان���ون 
م�شتوطنة  م���ن  ب���ال���ق���رب  �مل���ا����ش���ي، 
“عوفر�” يف �ل�شفة �لغربية �ملحتلة 
�لإ�شر�ئيلي  �لأم���ن  ق���و�ت  وقتلت   .
 12 �لرغوثي يف  به �شالح  �مل�شتبه 
�أثناء حماولة  �لأول دي�شمر  كانون 

�عتقاله.
وقال �جلي�س �لإ�شر�ئيلي �إن م�شوؤويل 
حر�س �حلدود ووز�رة �لدفاع “قامو� 
�لأربعاء بهدم �ل�شقة �لتي كان يعي�س 
قرية  يف  �لرغوثي”  ���ش��ال��ح  فيها 
كوبر �شمال مدينة ر�م �هلل بال�شفة 

�لغربية �ملحتلة.

ومن �لأبو�ب �ملفتوحة للكاتدر�ئية 
�نهيار  ف��م��ع  دم����ار.  م�شهد  يظهر 
و�لرج،  �خل�شبي  وهيكله  �ل�شقف 
غطت قطع متفحمة من �حلطام 
�أر����س �ل��ك��ات��در�ئ��ي��ة. �أم��ا �لرجان 
�لغربية، فقد  لو�جهتها  �ملعروفان 
ب��ق��ي ���ش��امل��ني، وع���رث ع��ل��ى �لديك 

�لذي كان يعلو �لرج �ملنهار.
�لفرن�شي  �ل��دول��ة  �شكرتري  وق���ال 

�إنقاذ  �إن  نونييز  ل���ور�ن  للد�خلية 
�مل��ب��ن��ى �ل�����ذي ي��ب��ل��غ ع���م���ره 800 
�ل�شاعة  رب�����ع  “بفارق  مت  ���ش��ن��ة 
و�أ�����ش����اف  �ل�شاعة”.  ن�����ش��ف  �و 
لكن  �لبنية �شامدة”  “ب�شكل عام 
خ�شو�شا  �شعف  “نقاط  ر���ش��دت 
ع��ن��د �ل��ق��ب��ة«. و�أك����د �ل��ن��ائ��ب �لعام 
�أن �لتحقيق  لباري�س رميي هيت�س 
�ل��ذي ب��د�أ بينما كانت �ل��ن��ري�ن ما 

�ملكان،  هذ�  �إىل  �لقدوم  �إىل  �أحتاج 
�إىل  �لأم��ر �شكل �شدمة يل نحتاج 
و�أخو�تنا«.  �إخ��وت��ن��ا  م��ع  �ل�����ش��الة 
�أثارته  �ل���ذي  �لتعاطف  �إط���ار  ويف 
كنائ�س  قرعت  �لعامل،  يف  �حلادثة 
�لثالثاء،  م�شاء  �أجر��شها  �نكلرت� 
بينما �شتقرع �أجر��س �لكاتدر�ئيات 
 18،50 �ل�شاعة  عند  �لفرن�شية 
من �لأربعاء “�شاعة بدء �حلريق” 

كما قال جممع �أ�شاقفة فرن�شا.
وع��ر ع��دد من روؤ���ش��اء �ل��دول عن 
عر  فقد  فرن�شا.  م��ع  ت�شامنهم 
تر�مب  دون��ارد  �لأمريكي  �لرئي�س 
�لفرن�شي  لنظريه  “تعازيه”  عن 
�لرو�شي  �ل��رئ��ي�����س  حت���دث  ب��ي��ن��م��ا 
ل  “كنز  ع����ن  ب���وت���ني  ف����الدمي����ري 
�لأوروبية”.  للثقافة  بثمن  يقدر 
�ل�شيني  �لرئي�س  �أك��د  جهته،  من 
“بحزن  ي�شعر  �أن���ه  جينبينغ  �شي 

عميق«.
ومت �إنقاذ عدد من �لأعمال �لفنية 
�ل��ك��ات��در�ئ��ي��ة، لكن  �مل��ح��ف��وظ��ة يف 
ب��ع�����ش��ه��ا ت���ع���ذر ن��ق��ل��ه��ا وم����ا ز�ل���ت 

تخ�شع ملر�قبة رجال �لإطفاء.

••باري�س-اأ ف ب:

�لفرن�شي  �ل����رئ����ي���������س  ي������رت�أ�������س 
�إميانويل ماكرون �جتماعا ملجل�س 
لكاتدر�ئية  خم�����ش�����ش��ا  �ل��������وزر�ء 
برتميمها  وع����د  �ل���ت���ي  ن����وت����رد�م 

خالل خم�س �شنو�ت.
جمل�س  �ج���ت���م���اع  و���ش��ي��خ�����ش�����س 
�لوزر�ء باأكمله حلريق �لكاتدر�ئية 
�لذهول  م���ن  ح���ال���ة  ���ش��ب��ب  �ل�����ذي 
و�أع���ل���ن���ت ج���ه���ات عدة  �ل���ع���امل  يف 

��شتعد�دها لتمويل ترميمها.
�ألغى خطابا  �ل��ذي  وك��ان م��اك��رون 
كان يفرت�س �أن يعلن فيه �إجر�ء�ته 
“�ل�شرت�ت  �أزم����������ة  ع����ل����ى  ل����ل����رد 
بثه  خ��ط��اب  يف  �أك����د  �ل�شفر�ء”، 
�لل���ي���زي���ه م�شاء  م���ن  �ل��ت��ل��ف��زي��ون 
ع�شر  من  �أق��ل  و��شتغرق  �لثالثاء 
�لكاتدر�ئية  بناء  “�شنعيد  دق��ائ��ق 
ذلك  يتم  �أن  و�أري��د  �أجمل  لت�شبح 

خالل خم�س �شنو�ت«.
وعمل نحو 400 رجل �إطفاء ملدة 
�أن جنحو� يف  �إىل  �شاعة   15 نحو 

�إخماد �حلريق �شباح �لثالثاء.

فر�شية  �إىل  يتجه  م�شتعلة،  ز�ل��ت 
و�أو�شحت  �ل��ع��ر���ش��ي«.  “�حلادث 
�ل�شتماع  �إن���ه مت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة 
�شاهد�،  ث��الث��ي  ح����و�ىل  لإف������اد�ت 
من عمال كانو� موجودين �لإثنني 
�ملوقع،  �أم����ن  مكلفني  وم��وظ��ف��ني 

و�شيتم ��شتجو�ب �آخرين .
�لفرن�شية  �لد�خلية  وزي��ر  و�شرح 
خم�شني  ح�����و�ىل  �ل���ي���وم  “لدينا 
حم��ق��ق��ا ي��ع��م��ل��ون و����ش���ن���در����س كل 
من  �حل��ق��ي��ق��ة«.  و�شنك�شف  ���ش��يء 
رئي�س  ل��وب��ر�  جوليان  �أك��د  جهته، 
�إ�شافود�ج”  “�أوروبا  جم��م��وع��ة 
كانت  �ل����ت����ي  �ل�������ش���رك���ات  �إح��������دى 
موجودة يف �ملكان، �أن كل �إجر�ء�ت 
جتمع  “�حرتمت«.  �ل�������ش���الم���ة 
مئات �لأ�شخا�س حتت متثال �شان 
�لثالثاء.  م�شاء  باري�س  يف  مي�شال 
ع����ام����ا(   27( م���ات���ي���ل���د  وق�����ال�����ت 
من  “كان  �مل��وؤم��ن��ة  �ل��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
�ملهم بالن�شبة يل �أن جنتمع وكنت 
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2017
ألف درهم

2018
ألف درهم إيضاح الموجودات

13,258,584 14,606,997 9 نقد وودائع لدى المصرف المركزي
11,182,044 3,818,689 10 مستحق من بنوك
1,808,550 2,521,108 11 أوراق مالية استثمارية
33,835,397 36,171,910 12 ذمم أنشطة تمويلية مدينة
462,942 479,210 عقارات استثمارية
617,349 263,395 29 قبوالت للمتعاملين
213,296 209,081 عقارات ومعدات
503,202 309,017 13 موجودات أخرى

61,881,364 58,379,407 إجمالي الموجودات
المطلوبات

5,286,185 4,143,466 14 مستحق للبنوك
41,822,450 41,609,691 15 ودائع المتعاملين
5,526,649 3,685,160 16 صكوك مستحقة
617,349 263,395 29 قبوالت للمتعاملين
1,319,545 1,466,533 17 مطلوبات أخرى

54,572,178 51,168,245 إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية

5,430,422 5,430,422 18 رأس المال المصدر
410,186 502,612 19 احتياطي قانوني وإلزامي
320,368 414,320 19 احتياطي آخر
(7,405) (28,332) 19 إحتياطي القيمة العادلة

1,155,615 892,140 أرباح محتجزة
7,309,186 7,211,162 إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي المجموعة

61,881,364 58,379,407 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

1- الوضع القانوني وا�نشطة

تأسس مصرف ا�مارات ا�سالمي ش.م.ع. (بنك الشرق ا�وسط سابقا) (”المصرف“) بموجب المرسوم ا�ميري الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة 
دبي كبنك تقليدي ذو مسؤولية محدودة في إمارة دبي بتاريخ 3 أكتوبر 1975،  تم إعادة تسجيل المصرف كشركة مساهمة عامة في يوليو 

1995، ويخضع لرقابة مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. يسري العمل بالقانون االتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية 
اعتباراً من 1 يوليو 2015، على أن يحل محل القانون االتحادي رقم 8 لسنة 1984. 

في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المنعقد بتاريخ 10 مارس 2004 ، تمت الموافقة على تحويل أنشطة المصرف لتتوافق مع أحكام 
ومبادئ الشريعة ا�سالمية، واكتملت عملية التحّول بتاريخ 9 أكتوبر 2004 (تاريخ التحّول)، بعد أن حصل المصرف على الموافقات المطلوبة من 

مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي والدوائر الحكومية المختصة بدولة ا�مارات العربية المتحدة.

إن المصرف هو شــركة تابعة لبنك ا�مارات دبي الوطني، شــركة مســاهمة عامة، دبي (”الشــركة القابضة للمجموعة“)، كما أن الشــركة ا�م 
النهائية للشــركة القابضة للمجموعة هي مؤسســة دبي ل�ســتثمار وهي شــركة المســاهم الرئيســي فيها حكومة دبي. إن المصرف ُمدرج في 

سوق دبي المالي.

إن المصرف مدرج في سوق دبي المالي (رمز المؤشر: ”EIB“). والموقع ا�لكتروني للمصرف هو: http://www.emiratesislamic.ae با�ضافة 
إلى المركز الرئيسي في دبي، يمارس المصرف نشاطه من خالل 61 فرعًا في ا�مارات العربية المتحدة، وتشتمل هذه البيانات المالية الموحدة على 

البيانات المالية للمصرف وفروعه وشركاته التابعة التالية (يشار إليها معا بـ ”المجموعة“).

نسبة الملكية %

النشاط الرئيسي 31تاريخ وبلد التأسيس 31
ديسمبر
2017

ديسمبر 
2018

100% 100% خدمات وساطة مالية 26 أبريل 2006 ، ا�مارات العربية المتحدة شركة ا�مارات ا�سالمي للوساطة المالية ذ.م.م

100% 100% شركة ذات هدف خاص 6 يونيو 2007، جزر كايمان شركة صكوك مصرف ا�مارات ا�سالمي المحدودة

100% 100% شركة ذات هدف خاص 15 مايو 2014، جزر كايمان شركة ا�مارات ا�سالمي للتمويل المحدودة

يقــدم المصــرف خدمــات تمويليــة ومصرفيــة متكاملــة ومنتجــات متنوعــة مــن خــالل أدوات التمويــل وا�ســتثمار ا�ســالمي المتوافقــة مــع أحــكام 
الشــريعة ا�ســالمية. إن العنــوان المســجل للمصــرف هــو ص.ب. 6564، دبــي، ا�مــارات العربيــة المتحــدة.

2 - أساس المحاسبة

بيان االمتثال 

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية �عداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات 
القوانين السارية في دولة ا�مارات العربية المتحدة. 

إن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تم استخدامها في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة مبينة أدناه. وتم تطبيق هذه السياسات 
بصورة متسقة على جميع السنوات المقدمة .  ما لم يذكر خالف ذلك. 

3 - أساس القياس 

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ما يلي: 
تم قياس ا�دوات المالية المشتقة على أساس القيمة العادلة؛   •

ا�دوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تم قياسها بالقيمة العادلة؛   •
تم قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة (قبل 1 يناير 2018)؛   •

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا�خر (يسري اعتباراً من 1 يناير 2018) ؛  •

إن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية �عداد التقارير المالية يتطلب استخدام تقديرات محاسبية هامة محددة. ويتطلب كذلك من ا�دارة أن تضع 
أحكامًا في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. إن النقاط التي تنطوي على درجة كبيرة من ا�حكام أو التعقيد   أو تلك النقاط التي تكون فيها 

االفتراضات أو التقديرات ذات أهمية بالنسبة للبيانات المالية الموحدة للمجموعة قد تم ا�فصاح عنها في ا�يضاح رقم 5.

4 - نقد وودائع لدى المصرف المركزي
2017

ألف درهم
2018

ألف درهم
367,632 329,989 نقد 

4,054,455 3,984,130 ودائع إلزامية وودائع أخرى لدى المصرف المركزي

1,758,279 1,908,650 حسابات جارية

7,078,218 8,384,228 مرابحة لدى المصرف المركزي

13,258,584 14,606,997

5 - مستحق من بنوك 
إجمالي 

ألف درهم
أجنبية 

ألف درهم
محلية  

ألف درهم   31 ديسمبر 2018

1,738,554 1,610,016 1,610,016 تمويالت �جل

2,082,175 1,424,776 1,424,776 ليلة واحدة، تحت الطلب وبإشعار قصير ا�جل

3,820,729 785,937 3,034,792 إجمالي المستحق من البنوك 

(2,040) ناقصًا : مخصصات انخفاض القيمة

3,818,689 785,937 3,034,792

إجمالي 
ألف درهم

أجنبية 
ألف درهم

محلية 
ألف درهم 

31 ديسمبر 2017

2.495.426 55.088 2.440.338 تمويالت �جل 

8.686.618 3.520.374 5.166.244

11.182.044 3.575.462 7.606.582 ليلة واحدة، تحت الطلب وبإشعار قصير ا�جل 

6 - أوراق مالية استثمارية  
ا�جمالي

ألف درهم
دولية

ألف درهم
إقليمية

ألف درهم
محلية

ألف درهم 31 ديسمبر 2018

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
289,636 - 193,165 96,471 إجمالي المستحق من البنوك 
192,017 121,285 70,350 382 ناقصًا : مخصصات انخفاض القيمة
481,653 121,285 263,515 96,853

مصنفة بالتكلفة المطفأة
236,203 - 171,694 64,509 صكوك حكومية
293,803 - 293,803 - صكوك شركات
(3,759) ناقصًا : مخصصات انخفاض القيمة
526,247 - 465,497 64,509

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا�خر 
- أدوات صكوك

59,719 59,719 - - صكوك حكومية
1,459,367 31,278 165,085 1,263,004 صكوك شركات
(5,878) ناقصًا : مخصصات انخفاض القيمة

1,513,208 90,997 165,085 1,263,004

2,530,745 212,282 894,097 1,424,366 إجمالي ا�وراق المالية االستثمارية
2,521,108 صافي ا�وراق المالية االستثمارية

ا�جمالي
ألف درهم

دولية
ألف درهم

إقليمية
ألف درهم

محلية
ألف درهم

31 ديسمبر 2017

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق: 
9,072 - 9,072 - صكوك شركات 
9,072 - 9,072 -

متاحة للبيع
254,239 62,033 128,064 64,142 صكوك حكومية

995,724 320,141 303,322 372,261 صكوك شركات

389,205 8,330 278,875 102,000 أسهم 

160,310 113,897 46,413 - أخرى 

1,799,478 504,401 756,674 538,403

1,808,550 504,401 765,746 538,403

7 - ذمم أنشطة تمويلية مدينة
2017

ألف درهم
2018

ألف درهم بالتكلفة المطفأة

22,934,212 25,926,386 مرابحة

1,208,251 1,334,475 ذمم مدينة من بطاقات االئتمان

244,467 215,844 وكالة 

1,897,264 1,726,396 استصناع

13,178,245 12,940,601 إجارة

287,741 209,320 أخرى

39,750,180 42,353,022 إجمالي ذمم أنشطة تمويلية

(2,369,625) (2,198,340) ناقصًا: دخل مؤجل

(3,545,158) (3,982,772) ناقصًا: مخصصات انخفاض القيمة

33,835,397 36,171,910

3,844,070 3,304,803 إجمالي ذمم أنشطة تمويلية تعرضت النخفاض القيمة

(2,369,625)

الف درهم الف درهم حسب وحدة ا�عمال :

13,066,274 14,029,606 قطاع الشركات

20,769,123 22,142,304 قطاع ا�فراد

33,835,397 36,171,910

8 - مستحق لبنوك
2017

ألف درهم
2018

ألف درهم
17,470 14,058 ودائع تحت الطلب

2,148 2,252 أرصدة لدى البنوك المراسلة 
5,266,567 4,127,156 ودائع �جل وودائع أخرى 
5,286,185 4,143,466

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم إيضاح الدخل

2,119,044 2,187,155 20 دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية

(492,248) (518,400) 21 توزيعات على الودائع وا�رباح المدفوعة لحملة الصكوك

1,626,796 1,668,755 صافي الدخل من منتجات تمويلية واستثمارية

549,385 608,967 دخل رسوم وعموالت 

(71,679) (112,578) مصروفات رسوم وعموالت

477,706 496,389 22 صافي دخل الرسوم والعموالت 

287,791 298,245 23 دخل تشغيلي آخر

2,392,293 2,463,389 إجمالي الدخل التشغيلي

(1,009,514) (1,153,014) 24 مصروفات عمومية وإدارية

1,382,779 1,310,375 صافي ا�رباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة 

(680,781) (291,415) صافي خسارة انخفاض القيمة على موجودات مالية 

- (94,701) صافي خسارة انخفاض القيمة على موجودات غير مالية 

(680,781) (386,116) 25 إجمالي صافي خسارة انخفاض القيمة

701,998 924,259 صافي أرباح السنة

0.129 0.170 27 ربحية السهم (درهم)

9 - ودائع العمالء 
2017

ألف درهم
2018

ألف درهم  أ )  بحسب النوع

16,740,621 16,993,795 ودائع تحت الطلب واشعارات قصيرة ا�جل
9,897,583 11,399,230 وكالة
3,631,069 2,849,763 ودائع �جل
10,972,126 9,915,590 ودائع ادخار
581,051 451,313 أخرى 

41,822,450 41,609,691

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم  ب)  بحسب وحدات ا�عمال

7,235,918 4,946,962 الخدمات المصرفية للشركات
34,586,532 36,662,729 الخدمات المصرفية ل�فراد
41,822,450 41,609,691

10 - الدخل من المنتجات التمويلية واالستثمارية ا�سالمية  

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

1,238,041 1,203,260 المرابحة
24,308 148,133 وكالة
75,308 59,048 استصناع 
579,178 576,693 إجاره
202,209 200,021 أخرى
2,119,044 2,187,155

11 - توزيعات أرباح للمودعين وا�رباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك  

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

288,438 389,645 التوزيعات المستحقة للمودعين
203,810 128,755 ا�رباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك
492,248 518,400

12 - دخل تشغيلي آخر  

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

14,471 7,532 دخل ا�رباح
84,087 - أرباح على بيع أوراق استثمارية متاحة للبيع

- 1,659 أرباح على أوراق استثمارية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
13,322 10,456 دخل إيجاري (بعد استبعاد االستهالك)
147,855 212,224 دخل من العمالت ا�جنبية@
28,056 66,374 دخل آخر (صافي)
287,791 298,245

@ تشمل دخل صرف العمالت ا�جنبية أرباح المتاجرة والتحويالت وأرباح معامالت مع العمالء. 

13 - مصروفات عمومية وإدارية  

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

569,585 647,251 تكاليف موظفين
102,883 103,632 مصروفات إشغال
24,660 28,903 معدات وتوريدات
179,430 234,194 رسوم معاد فرضها على شركات المجموعة 
29,263 24,572 مصروفات اتصاالت
20,247 17,351 مصروفات التسويق
43,665 46,902 استهالك
39,781 50,209 أخرى

1,009,514 1,153,014

14 - أتعاب أعضاء مجلس ا�دارة  

وهي تتضمن ا�تعاب مستحقة الدفع إلى أعضاء مجلس إدارة المجموعة البالغة 7 مليون درهم (2017: 7 مليون درهم). 

تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول ملخص البيانات المالية الموحدة:

الرأي
إن ملخص البيانات المالية الموحدة لمصرف ا�مارات ا�سالمي (شركة مساهمة عامة) (”المصرف“) وشركاته التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ 

”المجموعة“)، والذي يتألف من ملخص بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2018 وملخص بيان الدخل الموحد، والتي تم إعدادها استناداً 
إلى البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. 

في رأينا، يعبر ملخص البيانات المالية الموحدة المرفق بصورة عادلة عن البيانات المالية الموحدة المدققة، استناداً إلى المعلومات التي حددتها ا�دارة.

ملخص البيانات المالية
إن ملخص البيانات المالية الموحدة ال يتضمن كافة ا�فصاحات التي تتطلبها المعايير الدولية �عداد التقارير المالية. وبالتالي، ال تعتبر قراءة ملخص البيانات 
المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات هذا بديًال عن قراءة البيانات المالية الموحدة المدققة وتقرير مدققي الحسابات المرفق بها. إن ملخص البيانات 

المالية الموحدة والبيانات المالية الموحدة المدققة ال تعكس آثار ا�حداث التي وقعت بعد تاريخ تقريرنا حول البيانات المالية الموحدة.

البيانات المالية المدققة وتقريرنا حولها
لقد أبدينا رأيًا غير متحفظ حول البيانات المالية الموحدة المدققة ضمن تقريرنا الصادر بتاريخ 15 يناير 2019. يتضمن التقرير أيضًا توضيح �مور التدقيق الهامة.

مسؤولية ا�دارة عن ملخص البيانات المالية الموحدة
إن ا�دارة هي المسؤولة عن إعداد ملخص البيانات المالية الموحدة وتحديد المعلومات المطلوبة لتنعكس في ملخص البيانات المالية الموحدة بحيث 

يكون ملخص عادل للبيانات المالية الموحدة المدققة.

مسؤولية مدققي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول ما إذا كان ملخص البيانات المالية الموحدة هو ملخص عادل للبيانات المالية الموحدة المدققة استناداً إلى إجراءاتنا، 

والتي تمت وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 810 (وتعديالته)، ”مهمات إعداد تقرير حول ملخص البيانات المالية“.

موقعة من قبل:
جوزيف مورفي

شريـك
رقم السجل: 492

11 أبريل 2019
دبي، ا�مارات العربية المتحدة

البيانات المالية الموحدة للســــنة المنتهــــــية في 31 ديســـــمبر 2018

المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة

ا�جمالي جماعي محدد المجموع خسائر ائتمان 
متوقعة لمدى 

العمر- منخفضة 
القيمة

خسائر ائتمان 
متوقعة لمدى 

العمر- غير 
منخفضة القيمة

خسائر ائتمان 
متوقعة لـ 12 

شهراً

ذمم أنشطة تمويلية 
مدينة ألف درهم

3,498,304 845,276 2,653,028 3,545,158 2,894,372 - 650,786 الرصيد في 1 
يناير (وفًقا لمعيار 

المحاسبة الدولي 
رقم 39)

- - - (650,786) - - (650,786) عكس قيد االنتقال إلى 
المعيار الدولي �عداد 

التقارير المالية 9

- - - 1,548,144 9,755 433,214 1,105,175 خسائر االئتمان 
المتوقعة المعترف بها 

وفق المعيار الدولي 
�عداد التقارير المالية 9

3,498,304 845,276 2,653,028 4,442,516 2,904,127 433,214 1,105,175 الرصيد في 1 يناير 
(التسوية االفتتاحية 

وفًقا المعيار الدولي 
للتقارير المالية 9)

1,202,173 - 1,202,173 759,124 1,115,168 (78,517) (277,527) مخصصات انخفاض 
القيمة خالل العام

(475,003) (194,490) (280,513) (306,500) (306,500) - - إعادة قيد / تحصيالت تم 
إجراؤها خالل العام 

(680,316) - (680,316) (1,259,505) (1,259,505) - -  المبالغ المشطوبة 
خالل السنة

- - - 347,137 347,137 - - الصرف وتسويات أخرى
3,545,158 650,786 2,894,372 3,982,772 2,800,427 354,697 827,648

 المبلغ التعاقدي القائم على ذمم أنشطة تمويلية مدينة التي تم شطبها خالل السنة ، والتي ال تزال خاضعة لنشاط ا�نفاذ يبلغ 1.259 مليون درهم. 

بيان المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018تقرير مدقق الحسابات المستقل

إيـــضـــاحــــات حـــول الـــبـــيــانـــات الـــمـــالـــيـــة الـــمـــوحـــدة للـــمـــجـــمـــوعـــة

بيان الدخل الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018

”تطبق المجموعة باستمرار السياسات المحاسبية على النحو المبين في ا�يضاح رقم 7 من البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، باستثناء التغيرات في السياسات المحاسبية المتعلقة بالمعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم 9. إن تأثير المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم 9 مبين على 
النحو التالي:“

16 - الموجودات والمطلوبات المالية

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ التطبيق ا�ولي للمعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم 9
باستثناء البيانات المالية المذكورة في الجدول أدناه، لم يطرا أي تغيير على مبالغ الموجودات والمطلوبات المدرجة عند تطبيق المعيار الدولي �عداد التقارير المالية  رقم (9).

التصنيف في إطار المعيار الدولي �عداد التقارير المالية  رقم (9)              (1 يناير 2018) التصنيف في اطار معيار المحاسبة الدولي رقم 39              (31 ديسمبر 2017)

الرصيد مصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل الربح والخسارة

بالقيمة  مصنفة 
العادلــة من خالل بنود 
الدخل الشامل ا�خرى

مصنفة بالتكلفة 
المطفأة

الرصيد مصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 

الربح والخسارة

متاحة للبيع محتفظ بها حتى 
تاريخ االستحقاق

 ذمم أنشطة 
تمويلية مدينة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم الموجودات المالية
13,258,584 - - 13,258,584 13,258,584 - - - 13,258,584 نقد وودائع لدى المصرف المركزى

11,177,577 - - 11,177,577 11,182,044 - - - 11,182,044 مستحق من البنوك
616,573 - - 616,573 621,240 - 621,240 - - االوراق المالية االستثمارية: مصنفة بالتكلفة المطفأة
631,936 - 631,936 - 637,904 - 628,723 9,181 - محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
519,501 519,501 - - 549,515 - 549,515 - - مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أدوات حقوق ملكية

- - - - (109) - - (109) - مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل ا�خرى – أدوات صكوك
32,938,039 - - 32,938,039 33,835,397 - - - 33,835,397 ذمم أنشطة تمويلية مدينة

 1 يناير 2018 
(المعيار الدولي 

�عداد التقارير 
المالية رقم 9)

إعادة قياس 
انخفاض القيمة 

والحركات 
ا�خرى

 إعادة قياس/
اعادة تصنيف 

الموجودات 
المالية

31 ديسمبر 
2017 (معيار 

المحاسبة 
الدولي 39)

13,258,584 - - 13,258,584 نقد وودائع لدى المصرف المركزى
11,177,577 (4,467) - 11,182,044 مستحق من البنوك

519,501 - (30,014) 549,515 االوراق المالية االستثمارية: أوراق مالية لحقوق الملكية متاحة 
للبيع/مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

628,723 (684) 684 628,723 استثمارات صكوك متاحة للبيع/ مصنفة بالقيمة العادلة من 
خالل بنود الدخل الشامل ا�خرى

3,213 - (5,968) 9,181 استثمارات صكوك محتفظ بها حتى االستحقاق/مصنفة 
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل ا�خرى.

- - 109 (109) استثمارات صكوك محتفظ بها حتى االستحقاق/مصنفة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

616,573 (7,818) 3,151 621,240 استثمارات صكوك متاحة للبيع/بالتكلفة المطفأة
32,938,039 (897,358) - 33,835,397 ذمم أنشطة تمويلية مدينة 

59,142,210 (910,327) (32,038) 60,084,575 المجموع

مدرج في الجدول التالى تحليالت ا�ثر بعد خصم الضرائب، على االحتياطى وا�رباح المحتجزة الناشئة نتيجة التحول إلى المعيار الدولي �عداد 
التقارير المالية  رقم 9. يتعلق ا�ثر باحتياطي القيمة العادلة وا�رباح المحتجزة. ال يوجد أثر على مكونات حقوق الملكية ا�خرى.

الف درهم احتياطي القيمة العادلة 
(7,405) الرصيد الختامي في إطار معيار المحاسبة الدولي رقم 39 (31 ديسمبر 2017)
3,151 اعادة تصنيف االوراق المالية االستثمارية (الصكوك) من متاحة للبيع إلى التكلفة المطفأة

(5,968) اعادة تصنيف االوراق المالية االستثمارية (الصكوك) من محتفظ بها حتى االستحقاق إلى مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل ا�خرى

5,599 اعادة تصنيف االوراق المالية االستثمارية (صكوك وحقوق الملكية)  من متاحة للبيع إلى مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة.

684 االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة في إطار المعيار الدولي �عداد التقارير المالية  رقم (9) لموجودات الصكوك المالية 
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل ا�خرى. 

(3,939) الرصيد االفتتاحى في اطار المعيار الدولي �عداد التقارير المالية  رقم (9) (1 يناير 2018)

االرباح المحتجزة
1,155,615 الرصيد الختامي بموجب معيار المحاسبة الدولى 39 (31 ديسمبر 2017)

(35,504) اعادة تصنيف االوراق المالية االستثمارية (صكوك وحقوق الملكية) من المتاحة للبيع إلى مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
الربح والخسارة

(910,327) االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة في إطار المعيار الدولي �عداد التقارير المالية  رقم (9) (بما فيها ذمم أنشطة تمويلية 
إيجارية والتزامات تمويلية وعقود ضمانات مالية).

209,784 الرصيد االفتتاحى في اطار المعيار الدولي �عداد التقارير المالية  رقم (9) (1 يناير 2018)
يبّين الجدول التالي تسوية الرصيد الختامي للموجودات المالية بموجب معيار المحاسبة الدولى 39 الى الرصيد االفتتاحي للموجودات المالية 

بموجب المعيار الدولي �عداد التقارير المالية  رقم (9) في 1 يناير 2018.

15 - إدارة وتخصيص رأس المال   
يقوم مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي با�شراف على المجموعة على أساس موحد ولذلك يتلقى معلومات حول كفاية رأس المال ويحدد 

متطلبات رأس المال للمجموعة ككل. اعتبارا من عام 2017 ، يتم احتساب رأس المال على مستوى المجموعة باستخدام إطار بازل 3 للجنة بازل للرقابة 
المصرفية (”لجنة بازل“)، بعد تطبيق التعديالت التي يقدمها مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي مع مراعاة المصلحة الوطنية. يتألف إطار بازل 3، شأنه 

شأن بازل 2، من ثالث ”ركائز”: الحد ا�دنى لمتطلبات رأس المال ، وعملية المراجعة الرقابية وانضباط السوق.
الحد ا�دنى لمتطلبات رأس المال

أصدر مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي أنظمة ولوائح رأس مال بازل 3 ، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 فبراير 2017 ، حيث تم تطبيق متطلبات الحد 
ا�دنى لرأس المال على ثالثة مستويات ، وهي الشق 1 من ا�سهم العادية والشق 1 ورأس المال ا�جمالي.

يتم تكوين احتياطي رأس المال التحوطي (احتياطي رأس المال التحوطي) واحتياطي التقلبات الدورية لرأس المال، بحد أقصى يصل إلى %2.5 لكل احتياطي) 
بحيث يكون أعلى من قيمة أسهم رأس المال العادية بواقع 7%.

فيما يتعلق بالعام 2018، فإن احتياطي رأس المال التحوطي يعد فاعًال في الترتيبات االنتقالية وينبغي الحفاظ عليه عند نسبة %1.88 من قاعدة رأس المال. 
اعتباراً من العام 2019، سيكون من المطلوب االحتفاظ بنسبة %2.5 من قاعدة رأس المال. ليس هناك أي تأثير الحتياطي رأس المال للتقلبات االقتصادية، وليس 

مطلوبا الحفاظ عليه للعام 2018.
رأس المال النظامي 

ينقسم رأس المال النظامي للبنك إلى ثالث فئات رئيسية وهي الشق ا�ول ل�سهم العادية والشق ا�ول والشق الثاني ا�ضافي اعتماداً على خصائصها.
يشمل الشق ا�ول ل�سهم العادية، ويمثل الفئة ا�على جودة من رأس المال، رأسمال ا�سهم وعالوة ا�سهم واالحتياطي القانوني والنظامي   •

واالحتياطيات ا�خرى وا�رباح المحتجزة والحصة غير المسيطرة بعد خصم الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة والتعديالت النظامية ا�خرى 
المتعلقة بالبنود المدرجة في حقوق المساهمين و لكن يتم التعامل معها بصورة مختلفة �غراض خاصة بكفاية رأس المال حسب التوجيهات المقترحة 

من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.  
يشتمل الشق 2 من رأس المال على الديون الثانوية المؤهلة واالحتياطي غير المفصح عنه واحتياطي القيمة العادلة.    •

مدرج أدناه لمحة عامة حول رأس المال وفًقا �طار بازل 3:
2017

 ألف درهم
2018

ألف درهم 
رأس المال المتاح

7,313,259 7,211,162 الشق ا�ول من حقوق الملكية العادية 
7,313,259 7,211,162 الشق ا�ول من رأس المال 
7,822,625 7,684,756 إجمالي رأس المال المؤهل

ا�صول المرجحة بالمخاطر
40,749,303 37,887,486 مخاطر االئتمان
21,601 17,938 مخاطر السوق

4,301,798 4,342,402 المخاطر التشغيلية
45,072,702 42,247,826 إجمالي ا�صول المرجحة بالمخاطر

2017 2018
 متطلبات الحد ا�دنى

 لرأس المال بحلول
العام 2019

 متطلبات الحد ا�دنى
 لرأس المال للعام

2018
نسبة رأس المال

17.36% 18.19% 13.00% 12.38% أ. ا�جمالي الموحد للمجموعة 
16.23% 17.07% 11.00% 10.38% ب. نسبة الشق ا�ول ل�جمالي الموحد
16.23% 17.07% 9.50% 8.88% ج. نسبة الشق ا�ول ل�سهم العادية ل�جمالي الموحد

2017
 ألف درهم

2018
ألف درهم  

الشق 1 من أسهم رأس المال العادية 
5,430,422 5,430,422 رأس المال
727,222 888,600 احتياطيات مؤهلة
1,155,615 892,140 أرباح محتجزة / (-) خسارة

7,313,259 7,211,162 إجمالي الشق 1 من أسهم رأس المال العادية بعد التعديالت التنظيمية واستقطاع الحد ا�دنى

7,313,259 7,211,162 إجمالي الشق 1 من أسهم رأس المال العادية بعد الترتيبات االنتقالية الستقطاعات الشق 1 من أسهم 
رأس المال العادية االنتقالية من الفئة (أ)

رأس مال إضافي من الفئة 1 
- - رأس مال إضافي مؤهل – الشق 1
- - رأس مال إضافي مؤهل – الشق 1 آخر على سبيل المثال (أسهم عالوة، حصة أقلية)
- - إجمالي رأس المال ا�ضافي – الشق 1
- - إجمالي رأس المال ا�ضافي – الشق 1 بعد الترتيبات االنتقالية الفئة (ب)

الشق 2 من رأس المال
509,366 473,594 الشق 2 من رأس المال ا�خر (بما في ذلك المخصصات العامة وغير ذلك)
509,366 473,594 إجمالي رأس المال الشق 2

509,366 473,594 إجمالي رأس المال الشق 2 بعد الترتيبات االنتقالية، الفئة (ج)
7,822,625 7,684,756 إجمالي رأس المال التنظيمي (أ + ب + ج)

17 -  إدارة المخاطر  
تحليل جودة االئتمان:

يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. ما لم يتم تحديده بشكل محدد ، بالنسبة للموجودات 
المالية ، تمثل المبالغ في الجدول إجمالي المبالغ الدفترية.

مجموع

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر االفتراضي 
– منخفضة قيمة 

االئتمان 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 العمر االفتراضي –
 غير منخفضة قيمة 

االئتمان

لمدة 12 شهرا 
خسائر االئتمان 

المتوقعة

درهم

31 ديسمبر 2018

ذمم أنشطة تمويلية مدينة - الخدمات 
المصرفية للشركات

14,108,439 - 1,592,478 12,515,961 منتجة (التصنيفات 1أ – 4و)
2,854,433 2,854,433 - - غير منتجة (التصنيفات 5أ - 5د)

16,962,872 2,854,433 1,592,478 12,515,961

إجمالي ذمم ا�نشطة التمويلية المدينة - الخدمات 
المصرفية للشركات ذمم أنشطة تمويلية مدينة - 

الخدمات المصرفية ل�فراد
22,741,440 - 536,543 22,204,897 منتجة (التصنيفات 1أ – 4و)
450,370 450,370 - - غير منتجة (التصنيفات 5أ - 5د)

23,191,810 450,370 536,543 22,204,897 إجمالي ا�نشطة التمويلية المدينة - الخدمات 
المصرفية ل�فراد

- - - -
40,154,682 3,304,803 2,129,021 34,720,858 إجمالي ا�نشطة التمويلية المدينة

مخصص الخسارة
(3,982,772) (2,800,427) (354,697) (827,648) القيمة الدفترية

36,171,910 504,376 1,774,324 33,893,210

الخدمات المصرفية للشركات – تشمل القروض المنتجة 41 مليون درهم (2017: 196 مليون درهم ) لتمويالت مقابل قائمة مراقبة العمالء. 

@يشمل هذا المبلغ توقعات خسائر ائتمان في حدود 50 مليون درهم في المرحلة 1 (تركزات بمبلغ 5.499 مليون درهم) و1 مليون درهم في 
المرحلة 2 (تركزات بمبلغ 209 مليون درهم).

تسهيالت غير ممولة تشمل الضمانات وخطابات اعتماد احتياطية والتزامات القروض غير القابلة ل�لغاء.
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عربي ودويل

معار�شة بع�س �ل�شيا�شات �حلمائية 
�ل���ت���ي ي��ّت��ب��ع��ه��ا ت����ر�م����ب، م���ع زي����ادة 
�لزخم يف جمل�س �ل�شيوخ للحد من 
�لرئي�س على فر�س تعريفات  قدرة 
جمركية من جانب و�حد على �أ�ش�س 

خادعة لالأمن �لقومي.

حمائية لها م�ستقبل
كيف  ه���و  �لآن،  �ل��ك��ب��ري  و�ل�������ش���وؤ�ل 
بكني  على  �ل�شغط  يف  �لإد�رة  تاأمل 
�لقت�شاد  يف  �ل��دول��ة  دور  لتقلي�س 
ت�شري  بينما  �ل�شوق  �قت�شاد  وتبني 
�ملعاك�س.  �لجت�������اه  يف  و�����ش���ن���ط���ن 
يبدو  �ل�����ش��ني،  ع��ل��ى  �لتغلب  ف��ب��دل 
�لأمريكية  �لقت�شادية  �ل�شيا�شة  �أن 

تن�شم �إليها.
�ملتعلقة  “�ل�شكاوى  ب����وزن:  ي��ق��ول 
�ململوكة  لل�شركات  �ل�شيني  بالدعم 
�لتي  �لعمليات  للدولة وغريها من 
لكن  تديرها �لدولة، نفاق متاًما”، 
�لذين ميثلون �إد�رة تر�مب يقولون 
�لقو�عد  م��ن  �ل���ش��ت��ع��ارة  عليهم  �إن 
�ل�شينية، حتى يكونو� قادرين على 
“بالن�شبة  بو�شن:  يقول  �ملناف�شة. 
فاإن  ت��ر�م��ب،  �إد�رة  ع��ن  للمد�فعني 
�لوليات �ملتحدة م�شطرة �إىل �لرد 
�لتحدي  ه��ذ�  م��و�ج��ه��ة  على  باملثل 

�لذي ميثله �لقت�شاد �ل�شيني.«
ومبا �ن �حلزب �جلمهوري بزعامة 
تلعب �حلكومة  �ن  قرر  قد  تر�مب، 
على  �لق����ت���������ش����اد  يف  �أك��������ر  دور� 
�ل�شيا�شات  هي  فما  �ل�شوق،  ح�شاب 
ميكن  �لتي  �لأمريكية  �لقت�شادية 
جند  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل؟  يف  ن��ت��وق��ع��ه��ا  �أن 
�لنائب  بينهم  م��ن  دمي��ق��ر�ط��ي��ني، 
عن نيويورك �ألك�شاندريا �أوكا�شيو-

مثل  للرئا�شة،  ومر�شحون  كورتيز، 
�ل�����ش��ن��ات��ور �إل���ي���ز�ب���ي���ث و�ري������ن، من 
وخز  دون  ي��ن��وون،  ما�شات�شو�شت�س، 
�ل�شمري، �إعطاء �حلكومة �ملزيد من 
�ل�شلطات حلل �مل�شاكل �لقت�شادية.
�جلمهوريني  �أن  ب�����وزن،  وي��ت��خ��ي��ل 
تر�مب،  ع�شر  بعد  حتى  �شيعودون، 
�إىل جذورهم، �لتي لن يكون لها �أي 
مبقاربة  �أو  �حل��رة  بالتجارة  عالقة 
غ���ري ت��دخ��ل��ّي��ة ل��الق��ت�����ش��اد. وق���ال 
“من مطلع �لقرن �لتا�شع ع�شر �إىل 
ريغان، كان �حلزب �جلمهوري �أكرث 

حمائية من �أي �شيء �آخر«. 
نحو  �حل��ايل  �لنتخابي  �لتحول  �إن 
يف  ت�شكيكا  �لأك����رث  �ل���ري���ف،  ���ش��ك��ان 
�لعوملة و�لتجارة �حلرة، �شيعزز بال 
�لتاأثري  �إىل  ه��ذ�  �ل��دول��ة  ميل  �شك 
�لأم���ر  �أن  “�أعتقد  �ل�����ش��وق..  ع��ل��ى 
�حلزب  يف  �لوقت  بع�س  �شي�شتغرق 

يخل�س بوزن. �جلمهوري”، 

وعلى طريقة جتار �لقرون �ل�شابقة، 
�لتجارة تتم  �شعى تر�مب �ىل جعل 
ويجب  وح����ك����وم����ة.  ح���ك���وم���ة  ب����ني 
�لتجارية  �ل�����ش��ف��ق��ة  ت��ت�����ش��م��ن  �أن 
ك��ب��ري منها،  �ل�����ش��ني، يف ج����زء  م���ع 
ب�شر�ء  �ل�شني  جانب  من  �لتز�مات 
�ل�شركات  يجر  �إن��ه  �أمريكية.  �شلع 
متوينها  ���ش��ل�����ش��ل��ة  م���ر�ج���ع���ة  ع���ل���ى 
�لت�شنيع  عملية  وج��ع��ل  ب��ال��ك��ام��ل، 
�ل��ت��دخ��ل يف  �أك���رث كلفة، كما ح���اول 
ق��ط��اع �ل��ك��ه��رب��اء م��ن خ���الل توفري 
�لدعم �حلكومي لقطاعات مقبولة 

�شيا�شيا، مثل �لفحم.
بت�شيي�س  ق��ام  �لأخ����رية،  �لآون���ة  ويف 
حماولة  يف  �ل��ف��ي��در�يل  �لحتياطي 
�أ�شعار  ب�شاأن  ق��ر�ر�ت��ه  على  للتاأثري 
�ل����ف����ائ����دة و�لق����ت���������ش����اد لأغ����ر������س 
ا حتويل �لهيئة  حزبية. ويحاول �أي�شً
�لنقدية �مل�شتقلة �ل�شهرية، �إىل جهاز 
عر  وذل��ك  تنفيذية  ب�شلطة  يتمتع 
تعيني بع�س �أع�شاء جمل�س �لإد�رة 
�لفيدر�يل  �لح��ت��ي��اط��ي  �ملجل�س  يف 
�لذين  وم�شانديه،  د�عميه  بني  من 
هدد  كما  ب�����ش��دة.  جمل�س  ينتقدون 
للبالد  �جلنوبية  �حل���دود  ب��اإغ��الق 
ب��ال��ك��ام��ل، م��ث��ري� رع���ب �لآلف من 
�ل�����ش��رك��ات �لأم��ري��ك��ي��ة �ل��ت��ي ترتكز 
�حلدود  عر  �لتجارة  على  �أعمالها 

مع �ملك�شيك.

حمائية متناق�سة
للحكومة  �مل��ت��ز�ي��د  �ل����دور  ه���ذ�  �إن 
يبعث على �لقلق �ل�شديد، لأنه ياأتي 
من حكومة جمهورية، عادة ما تكون 
�شر�شة يف �إد�نة خماطر �ل�شرت�كية 
عنها  ي����د�ف����ع  �أن  ي���ف���رت����س  �ل���ت���ي 
�لدميقر�طيني  م��ن  م��ت��ز�ي��د  ع���دد 

�مل�شوؤولني عن �لت�شريع.
�حلمائية  مغازلة  يتجاوز  �أن���ه  كما 
�لتي ميزت دخول رونالد ريغان �إىل 
�لتدخالت  حتى  �أو  �لأبي�س،  �لبيت 
�شنو�ت  يف  �ل���ق���وي���ة  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
رئي�س  ب��و���ش��ن،  �آدم  وق���ال  نيك�شون. 
معهد بيرت�شون لالقت�شاد �لدويل: 
“يف �لو�قع، هناك �شو�بق قليلة لهذ� 
�ل��ن��ه��ج يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة.. هذ� 
�ملزيج من �لتدخل �لتع�شفي للغاية، 
للرئي�س  �لهائلة  �لت�شرف  وح��ري��ة 
�جلمركية  بالتعريفة  يتعلق  فيما 
وفًقا  �شربها  يجب  �لتي  و�ل��ب��ل��د�ن 
�أو �ل�شركات ... هذ� �أمر  للقطاعات 

غري م�شبوق«.
�لوليات  ب��اأن  بو�شن،  �آدم  وي��ع��رتف 
�مل���ت���ح���دة ق����د ����ش���ه���دت ح���ل���ق���ات من 
�حل���م���ائ���ي���ة و�ل����ش���ت���ث���م���ار �مل���وج���ه 
يف �ل����ق����رن �ل���ت���ا����ش���ع ع�������ش���ر، وه���ي 

�ملتحدة.  ل��ل��ولي��ات  م���زده���رة  ف���رتة 
�لقومية  ف����اإن  ر�ي�����ه،  ح�����ش��ب  ل��ك��ن، 
�حلالية،  ل��ل��ح��ك��وم��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لتي متزج �حلمائية على �لطريقة 
�ملحبة  “�ل�شوفينية  م��ع  �ل��ق��دمي��ة 
�لقومي”  �لأم��ن  للحرب يف م�شائل 
مقارنات  ب����اإج����ر�ء  خ��ا���ش��ة  ت�����ش��م��ح 
�أق���ل �إغ�����ر�ء. ي��ق��ول بو�شن:  �أخ����رى 
�أوقات  يف  ح��دث  ت��ذك��رن��ا مب��ا  “�إنها 
و�لهند  �لالتينية  �أمريكا  يف  �أخ��رى 
�لأوروب��ي��ة يف  �لفا�شية  �لأنظمة  ويف 

�أو�ئل �لقرن �لع�شرين«.
يف �أعقاب �لكارثة �لتي ت�شببت فيها 
�لقت�شادي  و�لركود  �ملالية  �لأزم��ة 
منذ ع�شر �شنو�ت، �شعت �لعديد من 
�لدول �إىل �لتخفيف من دور �ل�شوق 
�أن���ه م�شدر  يف �لق��ت�����ش��اد، م��ع��ت��رًة 
�نه،  �ل  �ل�شتقر�ر.  وع��دم  �لتفاوت 
�لبلد�ن  يف  ح���ت���ى  ب���و����ش���ن،  ح�����ش��ب 
�ل���ت���ي ع���ان���ت م���ن �لأزم�������ة، مل تكن 
مبثل  و��شحة  �لقومية  �إىل  �لعودة 
“�ملك�شيك  وي�شيف:  �لدرجة.  هذه 
و�لرتغال  و�إ����ش���ب���ان���ي���ا  و�إي����رل����ن����د� 
�أزمات خطرية �إىل  و�جهت جميعها 
حد ما، لكن �أي��ا من هذه �ل��دول مل 
�لّتدخلي  �مل��وق��ف  ه���ذ�  م��ث��ل  تتبنى 

�ملتطرف«.

القومية القت�سادية للرئي�س
يبدو �أن رغبة �إد�رة تر�مب يف تقييد 
�لتجارة �حلرة هي، من نو�ح كثرية، 
�لقومي  ل��ل��ن��زوع  ج��وه��ري��ة  ن��ت��ي��ج��ة 
يزعم  عندما  للرئي�س.  �لقت�شادي 
�لأم���ة،  مب�شلحة  يتعلق  �لم���ر  �أّن 

وع���������نّي ق���ا����ش���ي���ني حم����اف����ظ����ني يف 
هذه  حجبت  وق���د  �ل��ع��ل��ي��ا.  �ملحكمة 
ظاهرة  �جل��م��ه��وري��ة  �لن���ت�������ش���ار�ت 
�لبتعاد عن قو�نني �قت�شاد �ل�شوق.

 يف �ل���وق���ت ن��ف�����ش��ه، ك���ث���ري�ً م���ا �ملح 
�إد�رته،  يف  �آخ��رون  و�أع�شاء  تر�مب، 
�ل����ت����ج����ارة �حل������رة،  م����ع  �أن����ه����م  �ىل 
تلعب  �أن  �ل����دول����ة  م���ن  وي����ري����دون 
ويتحدث  �لقت�شاد.  يف  �أ�شغر  دور�ً 
�لأحيان  ب��ع�����س  يف  ن��ف�����ش��ه  ت���ر�م���ب 
�لتعريفات �جلمركية  عن تخفي�س 
�أخرى  �إذ� �عتمدت دول  �ل�شفر  �إىل 
يرّوجون  مم��ث��ل��وه  ز�ل  وم����ا  ذل����ك، 
�ل��ن��ه��اي��ة، مع  ت���ر�م���ب، يف  �أن  ف��ك��رة 
�ل���ت���ج���ارة �حل������رة. �مل�����ش��ك��ل��ة ه���ي �أن 
�شيا�شاته،  وخ��ا���ش��ة  ت�����ش��ري��ح��ات��ه، 
لقد  مت��اًم��ا.  ذل��ك  عك�س  �إىل  ت�شري 
�أظ���ه���ر ت���ر�م���ب ب��و���ش��وح �أن����ه يحّب 

�لر�شوم �جلمركية.
��شتخد�م  متكرر  ب�شكل  �أ���ش��اء  لقد 
قيود  لفر�س  �لقومي  �لأم��ن  �أحكام 
�لتعريفات  رف���ع  ورف�������س  جت���اري���ة، 
�أخ��������رى  دول  ع����ل����ى  �مل�����ف�����رو������ش�����ة 
)ن�����ش��ت��ح�����ش��ر ه��ن��ا خ�����ش��و���ش��ا كند� 
ما  طبقو�  �ن  بعد  حتى  و�ملك�شيك( 
ليفي،  قاله  ملا  ووفًقا  منهم.   طلبه 
�خلطابية  �ل����ت����ن����ازلت  ه�����ذه  ف������اإن 
�لقت�شادية  ل���ل���ع���ق���ائ���د  �ل���ب���ح���ت���ة 
ظهور  لتفادى  كانت  للجمهوريني 
�حلزب  يف  ك��ب��رية  د�خ��ل��ي��ة  معار�شة 
ويو�شح  �ملا�شيني.  �لعامني  خ��الل 
�آم���ن �ل��ن��ا���س ب��ه، وه���ذ� �شمح  “لقد 
يف  لكن  خالفاتهم”.  على  بالتغلب 
�لآون���ة �لأخ���رية، ب��د�أ �لكونغر�س يف 

بنك  �أن  فكرة  �أي��د  لكنه  �ملوؤ�ش�شات، 
�ل�شتري�د و�لت�شدير يجب �أن يلعب 

دور� �أكر ملناف�شة �ل�شني.
م�����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال ب���ي���رت ن�����اف�����ارو، 
و�لتجاري  �لق��ت�����ش��ادي  �مل�����ش��ت�����ش��ار 
للبيت �لأبي�س، �إن �حلكومة بحاجة 
�مل��ت��ح��دة قادرة  �ل��ولي��ات  �إب��ق��اء  �إىل 
�لقت�شاد�ت  م����ع  �مل��ن��اف�����ش��ة  ع���ل���ى 
�أن نو�جه  “علينا  �لكرى �لأخرى. 
�لعاملية، مل  �لأ���ش��و�ق  �حل��ق��ائ��ق: يف 
على  مق�شورة  �لت�شدير  حرب  تعد 
موؤ�ش�شة  ���ش��د  م��وؤ���ش�����ش��ة  خمطط” 
ا  �أي�شً �إن��ه��ا  ف�����ش��اع��ًد�،  �لآن  م��ن   ،“
“بلد �شد بلد”، كما كتب يف من�شور 
ح��دي��ث. ف��ك��ي��ف مت��ّك��ن ت��ر�م��ب من 
فر�س مقاربته �لدولنية لالقت�شاد 
يقودون  �ل��ذي��ن  �جل��م��ه��وري��ني  على 
من  ع���ام���ني  �أول  يف  �ل���ك���ون���غ���ر����س 
تر�مب  مّكنهم  ناحية،  من  �إد�رت���ه؟ 
من ك�شب �نت�شار�ت حتظى بتقدير 
�أ�شا�شية يف نظرهم،  كبري يف ق�شايا 
�ل�شريبية،  �لتخفي�شات  خ�شو�شا 
�لعامة،  �لتنظيمية  و�لتخفي�شات 

ت�شبح �لدولة �لأد�ة، و�ل�شوق عقبة 
ل بد من �لتغلب عليها.

ت��ق��ل��ي��دي��ا، م���ن �ت���ب���اع �حل���د �لأدن����ى 
�ملحافظون،  مينح  �ل��دول��ة،  لتدخل 
�ل�����ذي�����ن �����ش����ي����ط����رو� ع����ل����ى �حل�����زب 
�جل��م��ه��وري يف �ل�����ش��ن��و�ت �لأخ����رية، 
�ل�شوق دور �حلكم، ويرتكون لالأفر�د 
و�ل�شركات حرية �لت�شرف كما يحلو 
لهم. فالإد�رة موجودة فقط لفر�س 
قو�عد �لطريق، لكن مقاربة تر�مب 
�جلمهورية.  �لأرث��وذك�����ش��ي��ة  تقلب 
وهذ� ما يف�شر جزئياً ملاذ� ي�شتخدم 
�شر�ئب  بفر�س  ويهدد  �لتعريفات، 
�لرغم  على  �ل�شيار�ت  و�رد�ت  على 
من �أن �ل�شناعة �لتي يعتزم حمايتها 
ملاذ�  �أو  وح��ده��ا.  ُت���رتك  �ن  تتو�شل 
جمركية  ت��ع��ري��ف��ات  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ 
�ل�شلب  و�رد�ت  على  ومكلفة  �شارة 
و�لألومنيوم، مما �أدى �إىل ت�شخيم 
�مل�شنعة  �ل�����ش��رك��ات  جميع  تكاليف 
�لأم��ري��ك��ي��ة ت��ق��ري��ًب��ا ل�����ش��ال��ح حفنة 
ملاذ�  �أو  �ملعادن.  �شغرية من منتجي 
م�شطنع  ب�شكل  ي��دع��م  �أن  ي��ح��اول 

�لطاقة،  ب���اق���ة  يف  �ل��ف��ح��م  م��ك��ان��ة 
للجاذبية  �فتقاره  م��ن  �ل��رغ��م  على 
�لقت�شادية لدى منتجي �لكهرباء.

لل�شوق  �مل���وؤي���د  �مل��ح��اف��ظ  »���ش��ي��ب��ل��ور 
�ختيار  م��ن  �حل��ك��وم��ة  مينع  نظاما 
بينما  و�خل����ا�����ش����ري����ن،  �ل���ف���ائ���زي���ن 
�لفائزين  �خ���ت���ي���ار  ت���ر�م���ب  ي���ري���د 
يكون  �أن  ي��ري��د  �إن����ه  و�خل��ا���ش��ري��ن. 
يقول  �أن  ي�شتطيع  �ل��ذي  �ل�شخ�س 
�أو  �ل���وظ���ائ���ف،  ه����ذه  خ��ل��ق��ت  ‘لقد 
يقول  �لوظائف’،  ه�����ذه  �أن����ق����ذت 
ف��ي��ل ل��ي��ف��ي، ب���اح���ث �ق���ت�������ش���ادي يف 
�لعاملية،  لل�شوؤون  �شيكاغو  جمل�س 
جلورج  �شابق  �قت�شادي  وم�شت�شار 
بهذه  يفكرون  ل  �ملحافظون  بو�س. 

�لطريقة على �لإطالق ».
القدرة التناف�سية
 متر عرب احلكومة

�لدولنية  �إىل  �ل��ت��ح��ول  ه���ذ�  ل��ك��ن 
لي�س جمرد خا�شية لرت�مب فقط. 
ك���ل مكونات  �ع���ت���ق���اد،  ي��ع��ك�����س  �إن�����ه 
�لتناف�شية  ب��اأن  �لمريكية،  �لإد�رة 
�لق��ت�����ش��ادي��ة يف ع����امل �ل���ي���وم، هي 

)ولي�س جم��رد ق�شية  وط��ن��ي  ���ش��اأن 
م�شاركة  ت�����ش��ت��دع��ي  م���وؤ����ش�������ش���ة(، 
م�شاركة  ف��ق��ط  ول��ي�����س  �حل���ك���وم���ة، 
�لقطاع �خلا�س. ولناأخذ على �شبيل 
و�لت�شدير  �ل���ش��ت��ري�د  بنك  �مل��ث��ال، 
�لأم��ري��ك��ي، وه��و وك��ال��ة ت��ه��دف �إىل 
ت��روي��ج �ل�����ش��ادر�ت �لأم��ري��ك��ي��ة �إىل 
�خلارج. ل�شنو�ت، �تهم �جلمهوريون 
م�شاعد�ت  ����ش���ن���دوق  ب���اأن���ه  �ل��ب��ن��ك 
حكومية لل�شركات �لكبرية، وحاولو� 
وخ�����الل حملته  م��ن��اب��ع��ه.  جت��ف��ي��ف 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة، ع��ار���س دون��ال��د تر�مب 

ا. هذه �ملنظمة �أي�شً
دم�����ج بنك  ف���ق���د مت  �ل�����ي�����وم،  �أم�������ا   
ت��دخ��اًل يف  �أك���رث  ف��ي��در�يل  ت�شدير 
ملو�جهة  �حلكومية  �لأدو�ت  جميع 
�ل�شني،  م��ث��ل  ك�����رى،  �ق���ت�������ش���اد�ت 
�أكرث  دور�ً  فيها  �لدولة  تلعب  حيث 

�أهمية.
و��������ش�������رح ك�����ب�����ري �مل���������ش����ت���������ش����اري����ن 
�لقت�شاديني بالبيت �لأبي�س، لري 
كودلو، يف نهاية مار�س �إنه ل يو�فق 
على �ملنح �لتي تقدمها �حلكومة �ىل 

ب�سكل  ــــاء  ــــس اأ�
ا�ستخدام  متكرر 
ـــام الأمــــن  ـــك اأح
لفر�س  القومي 
ــة  ــاري قـــيـــود جت
اأخرى دول  على 

ـــة ـــاأل ـــس مـــ� يف   
الدولة،  تدخل   
مــــــــقــــــــاربــــــــة 
تقلب  تـــرامـــب 
اأرثـــوذكـــ�ـــســـيـــة 
ـــني ـــوري ـــه ـــم اجل

خياراته القت�سادية تدير ظهرها حلرية ال�سوق:

بالن�سبة لدونالد ترامب، اليد اخلفية ملك حلكومته...!
•• الفجر - كيث جون�سون – ترجمة خرية ال�سيباين

الأيــام  يف  ترامب  دونــالــد  الأمريكي  الرئي�س  قــال 
اإىل  تتو�سل  اأن  ميكن  املتحدة  الوليات  اإن  الخرية 
اتفاق ح�سب  املقبل،  ال�سهر  ال�سني  اتفاق جتاري مع 
وانتهاكات  ـــاوزات  جت يخّفف  اأن  ميكن  وا�سنطن، 

راأ�سمالية الدولة يف بكني، وي�سع ال�سني على طريق 
اإىل  للو�سول  ولكن  لل�سوق.  مالءمة  اأكــر  اقت�ساد 
ترامب  لإدارة  القت�سادية  اخليارات  فــاإن  هناك، 
لتعطي  احلــرة  لل�سوق  متزايد  ب�سكل  ظهرها  تدير 
اليومي  ال�سري  يف  الأهمية  متزايد  دورًا  احلكومة 
�سيكون غري  املتابعني،  لبع�س  وفًقا  لالقت�ساد. و�سع، 

م�سبوق تقريًبا يف التاريخ الأمريكي احلديث.

الدولة يف كل مكان
جانب  من  ترامب،  فر�س  ال�سلطة،  اإىل  و�سوله  منذ 
املعار�سني  على  للجدل  مــثــرية  تعريفات  واحـــد، 
ت�سوهات  يف  ت�سبب  مما  �سواء،  حد  على  والأ�سدقاء 

ال�سركات  من  العديد  واأجــرب  القت�ساد،  جممل  يف 
على مطالبة احلكومة با�ستثناءات ي�سعب احل�سول 
عليها. وعندما عار�ست ال�سني التعريفة اجلمركية 
الأمريكية مبقاطعة املنتجات الزراعية القادمة من 
الوليات املتحدة، ا�ستخدم ترامب الأموال احلكومية 

لإنقاذ املهن الزراعية.

معركة جتارية بني عمالقني

قام بت�سيي�س الحتياطي الفيدرايل يف حماولة للتاأثري على 
قراراته ب�س�اأن اأ�س�عار الفائدة والقت�ساد لأغرا�س حزبية

�وكا�شيا كورتيز من �ن�شار تدخل �لدولةكبري �مل�شت�شارين �لقت�شاديني بالبيت �لأبي�س، لري كودلو

رغبة اإدارة ترامب يف تقييد التجارة احلرة هي نتيجة جوهرية للنزوع القومي القت�سادي للرئي�س
واجهت بع�س الدول اأزمات خطرية لكن اأيا من هذه الدول مل تتنب مثل هذا املوقف الّتدخلي املتطرف

بيرت نافارو، �مل�شت�شار �لقت�شادي و�لتجاري للبيت �لأبي�س

حرب �شيا�شية 
مبفرد�ت �قت�شادية 

على نار هادئة
�لتجارة �حلرة.. �شحية �شر�ع �لعمالقة
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العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدع�ى رقم 2013/854 تنفيذ مدين 
طالب �لتنفيذ: جميل عبده غر�شان مقبل �لعفيفي عنو�نه : �مارة �بوظبي- مدينة خليفة ب رقم �لر�س 29 حو�س 
6 خلف م�شت�شفى �ملفرق �ملنفذ �شده : �شت�شون �نف�شتمنتز ليمتد عنو�نه :�لمار�ت- �مارة دبي جممع دبي لال�شتثمار 
رقم 1 مكتب �شون بزن�س بارك. �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/04/24 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن 
�قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت 
تاأمني ل يقل عن  �يد�ع  �ل�شر�ء  ر�غبي  وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره 
من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 
�ملز�يدة  �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من  �لتالية جلل�شة  �يام  و�مل�شاريف خالل ع�شرة  �لثمن  �ي��د�ع كامل  عطاوؤه 
�ن  �لثمن على  �ل��زي��ادة  عن ع�شر  �ل تقل هذه  �مل��ز�د ب�شرط  �لتالية لر�شوم  �ي��ام  �لع�شرة  �لثمن خالل  �ن يزيد على 
يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات:1- وحدة �شكنية م�شجل 
بال�شجل �ملبدئي رقم �لر�س 29 �ملنطقة جممع دبي لال�شتثمار �لول ��شم �ملبنى �شون بزن�س بارك �ملبنى 1 رقم �لعقار 
�لتقديرية 1120909 درهم لعلى عطاء. 2-وح��دة عقارية م�شجلة بال�شجل  �لقيمة  �مل�شاحة 173.56 مرت مربع   115
�ملبدئي رقم �لر�س 29 �ملنطقة جممع دبي لال�شتثمار �لول ��شم �ملبنى �شون بزن�س بارك رقم 1 رقم �لعقار 123 �مل�شاحة 

324.08 مرت مربع �لقيمة �لتقديرية 2093018 درهم لعلى عطاء مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدع�ى رقم 2017/743 تنفيذ عقاري 
طالب �لتنفيذ: بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود عنو�نه : �مارة دبي دبي مكتب �لد�رة �ل�شرق 
�لو�شط مدينة دبي لالنرتنت �س.ب: 66 دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملنفذ �شده :ريا�س علي عبد�حل�شني 
عنو�نه �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �مارة دبي و�دي �لنهدة برج مي �شقة رقم 1908 بالقرب من ت�شهيل. �نه يف 
يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/04/24 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
تاأمني ل يقل عن 20% من  �يد�ع  �ل�شر�ء  ر�غبي  �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
�لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره 
من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري 
ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  
عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف 
 685-0 �لبلدية  رق��م   631 �لر���س  رق��م  �لأول  �ملعي�شم  �ملنطقة  بالكامل  و�لبناء  �ر���س  عن  �ملمتلكات:عبارة 

�مل�شاحة 396.45 مرت مربع �لقيمة �لكلية 4.500.000.00 درهم مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدع�ى رقم 2017/701 تنفيذ عقاري 
طالب �لتنفيذ: لويدز تي ��س بي بنك بي �ل �شي عنو�نه : �مارة دبي �جلمري� �شارع �لو�شل مبنى بنك لويدز ت�س 
��س بي مقابل حديقة �ل�شفا هاتف 043422000 �ملنفذ �شده :حممد �لعلمي عنو�نه دبي بردبي �شارع �ل�شيخ ز�يد 
برج خليفة مبنى رقم 1 �لطابق 25 �شقة 2504. �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/04/24 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف 
�ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع 
)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع 
تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه 
�لإجر�ء�ت  قانون  301 من  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  م�شتند�ت  معزز� مبا يرره من 
�ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س 
غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن 
ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات:نوع 
�لعقار �شقة �شكنية �ملنطقة برج خليفة رقم �لر�س 155 رقم �ملبنى 2 ��شم �ملبنى برج خليفة �ملنطقة 4 رقم �لوحدة 

8702 �مل�شاحة 189.15 مرت مربع �لتقييم 5.293.578.00 درهم يباع لعلى عطاء مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدع�ى رقم 2018/160 بيع عقار مره�ن 

طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لول )حالياً( بك �خلليج �لول )�شابقاً( عنو�نه : �مارة دبي ديرة بناية بنك �بوظبي 
�لول �شارع �بوبكر �ل�شديق �لطابق 2 وحمل �ملختار مكتب �لثقة للمحاماه و�ل�شت�شار�ت �لقانونية �لكائن بال�شارقة 
�ملنفذ �شده :رينا �مو�س دي�س عنو�نه �مارة دبي معي�شم �لول مبنى �شينرتيوم تاور 4 �شقة رقم 1903-4 �لطابق 19 
�ملبنى رقم 4 رقم �لر�س 725. �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/04/24 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية 
�لبيع )�شركة �لمار�ت  �نيط بها  �لتى  �دناه لدى �جلهة  �و�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل 
عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا 
يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
�ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على 
�ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات:�شقة �شكنية �ملنطقة 
معي�شم �لول رقم �لر�س 725 رقم �ملبنى 4 رقم �لعقار 1903/4 ��شم �ملبنى �شينرتيوم تاور 4 �ملا�شحة 89.07 مرت 

مربع �ملقدره ب�� 671.118 درهم يباع لعلى عطاء مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده
فى الدع�ى رقم 2018/160 بيع عقار مره�ن 

طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لول )حالياً( بك �خلليج �لول )�شابقاً( عنو�نه : �مارة دبي ديرة بناية بنك �بوظبي 
�لول �شارع �بوبكر �ل�شديق �لطابق 2 وحمل �ملختار مكتب �لثقة للمحاماه و�ل�شت�شار�ت �لقانونية �لكائن بال�شارقة 
�ملنفذ �شده :رينا �مو�س دي�س عنو�نه �مارة دبي معي�شم �لول مبنى �شينرتيوم تاور 4 �شقة رقم 1903-4 �لطابق 19 
�ملبنى رقم 4 رقم �لر�س 725. �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/04/24 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية 
�لبيع )�شركة �لمار�ت  �نيط بها  �لتى  �دناه لدى �جلهة  �و�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل 
عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا 
يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
�ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على 
�ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات:�شقة �شكنية �ملنطقة 
معي�شم �لول رقم �لر�س 725 رقم �ملبنى 4 رقم �لعقار 1903/4 ��شم �ملبنى �شينرتيوم تاور 4 �ملا�شحة 89.07 مرت 

مربع �ملقدره ب�� 671.118 درهم يباع لعلى عطاء مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده
فى الدع�ى رقم 2017/701 تنفيذ عقاري 

طالب �لتنفيذ: لويدز تي ��س بي بنك بي �ل �شي عنو�نه : �مارة دبي �جلمري� �شارع �لو�شل مبنى بنك لويدز ت�س 
��س بي مقابل حديقة �ل�شفا هاتف 043422000 �ملنفذ �شده :حممد �لعلمي عنو�نه دبي بردبي �شارع �ل�شيخ ز�يد 
برج خليفة مبنى رقم 1 �لطابق 25 �شقة 2504. �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/04/24 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف 
�ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع 
)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع 
تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه 
�لإجر�ء�ت  قانون  301 من  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  م�شتند�ت  معزز� مبا يرره من 
�ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س 
غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن 
ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات:نوع 
�لعقار �شقة �شكنية �ملنطقة برج خليفة رقم �لر�س 155 رقم �ملبنى 2 ��شم �ملبنى برج خليفة �ملنطقة 4 رقم �لوحدة 

8702 �مل�شاحة 189.15 مرت مربع �لتقييم 5.293.578.00 درهم يباع لعلى عطاء مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده

فى الدع�ى رقم 2017/743 تنفيذ عقاري 
�لد�رة  دب��ي مكتب  دب��ي  �م���ارة   : عنو�نه  �مل��ح��دود  �لو���ش��ط  �ل�شرق  �شي  ب��ي  ����س  �ت�س  بنك  �لتنفيذ:  طالب 
�ل�شرق �لو�شط مدينة دبي لالنرتنت �س.ب: 66 دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملنفذ �شده : ريا�س علي 
عبد�حل�شني عنو�نه �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �مارة دبي و�دي �لنهدة برج مي �شقة رقم 1908 بالقرب من 
ت�شهيل. �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/04/24 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت 
وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل 
عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� 
�لإجر�ء�ت  قانون  باملادة 301 من  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة 
�ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل 
�شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل 
هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما 
يلي �و�شاف �ملمتلكات:عبارة عن �ر�س و�لبناء بالكامل �ملنطقة �ملعي�شم �لأول رقم �لر�س 631 رقم �لبلدية 

0-685 �مل�شاحة 396.45 مرت مربع �لقيمة �لكلية 4.500.000.00 درهم مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده 

فى الدع�ى رقم 2013/854 تنفيذ مدين 
طالب �لتنفيذ: جميل عبده غر�شان مقبل �لعفيفي عنو�نه : �مارة �بوظبي- مدينة خليفة ب رقم �لر�س 29 حو�س 
6 خلف م�شت�شفى �ملفرق �ملنفذ �شده : �شت�شون �نف�شتمنتز ليمتد عنو�نه :�لمار�ت- �مارة دبي جممع دبي لال�شتثمار 
رقم 1 مكتب �شون بزن�س بارك. �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/04/24 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن 
�قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت 
تاأمني ل يقل عن  �يد�ع  �ل�شر�ء  ر�غبي  وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره 
من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 
�ملز�يدة  �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من  �لتالية جلل�شة  �يام  و�مل�شاريف خالل ع�شرة  �لثمن  �ي��د�ع كامل  عطاوؤه 
�ن  �لثمن على  �ل��زي��ادة  عن ع�شر  �ل تقل هذه  �مل��ز�د ب�شرط  �لتالية لر�شوم  �ي��ام  �لع�شرة  �لثمن خالل  �ن يزيد على 
يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات:1- وحدة �شكنية م�شجل 
بال�شجل �ملبدئي رقم �لر�س 29 �ملنطقة جممع دبي لال�شتثمار �لول ��شم �ملبنى �شون بزن�س بارك �ملبنى 1 رقم �لعقار 
�لتقديرية 1120909 درهم لعلى عطاء. 2-وح��دة عقارية م�شجلة بال�شجل  �لقيمة  �مل�شاحة 173.56 مرت مربع   115
�ملبدئي رقم �لر�س 29 �ملنطقة جممع دبي لال�شتثمار �لول ��شم �ملبنى �شون بزن�س بارك رقم 1 رقم �لعقار 123 �مل�شاحة 

324.08 مرت مربع �لقيمة �لتقديرية 2093018 درهم لعلى عطاء مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدع�ى رقم  2018/162 بيع عقار مره�ن            

طالب �لتنفيذ: حبيب بنك �ي جي زيوريخ عنو�نه: �مارة دبي ديرة ميد�ن بني يا�س وكالة �ملحامي �حمد 
�بر�هيم �حمد دبي ديرة بور�شعيد بناية ��شيكو لالعمال �لطابق �لر�بع مكتب 406 و 304 هاتف 042989888 
�لريد �للكرتوين ablaw@eim.ae مكاين 3250094543 �ملنفذ �شده :بو�شكو �شتيل �ند �لوي�س م.د.م.�س 
ميثلها �ل�شيد ماهيندر� بابولل بهن�شايل عنو�نه: �مارة دبي �بر�ج بحري�ت �جلمري� منطقة �لثنية �خلام�شة 
جولد تاور برج �لذهب بناية 3 مكتب رقم B3-10-12 �ر�س رقم 32 مكاين رقم 1270673898 �نه يف يوم 
�لأربعاء �ملو�فق  2019/04/24  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
�لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع 
)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae(  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله. وعلى ر�غبي 
�ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف 
خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �و�شاف �لعقار �شقة �شكنية �ملنطقة 
�لثنية �خلام�شة رقم �لر�س 32 رقم �ملبنى 3 ��شم �ملبنى جولد تاور رقم �لوحدة B3-10-12 �مل�شاحة 66.24 

مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب�� 713.000.00 درهم. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي
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اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدع�ى رقم  2012/482 تنفيذ عقاري            
طالب �لتنفيذ: يونايتد بنك ليمتد عنو�نه: �مارة دبي- بردبي �شارع خالد بن �لوليد �ملنفذ �شده :علي ر�شا 
 C/O-517 حممد �شري�زي عنو�نه: �مارة دبي �ملنخول �مام ميناء ر��شد �شوق �لذهب �جلديد منطقة رقم
�لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�شاء ويف  �ل�شاعة  �ملو�فق  2019/04/24   �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف  �لقطار  منطقة 
�ملز�يدة  �ج��ر�ء�ت  �تخاذ  �ل�شر�ء  �لر�غبني يف  �ملو�شحة �و�شافه على  �لعقار  �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
وذلك    )www.emiratesauction.ae للمز�د�ت   �لم��ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  مع  
يف �لتاريخ �ملحدد �عاله. وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن 
�لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من  �لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �لأ�شا�شي قبل دخول 
وعلى  �ملدنية  �لإج���ر�ء�ت  قانون  من   301 باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  م�شتند�ت 
من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف 
�ملمتلكات  : �و�شاف �لعقار �ر�س �ملنطقة و�دي �ل�شفا 5 رقم �لر�س 2673 رقم �لبلدية 7788-664 �مل�شاحة 
32785 مرت مربع رقم �ملبنى 64 �لقيمة �لتقديرية 2300000 درهم يباع لعلى عطاء. وحدة �شكنية �ملنطقة 
برج خليفة رقم �لر�س 190 �مل�شاحة 162.80 مرت مربع رقم �ملبنى 3 ��شم �ملبنى ب د بوليفارد بوديوم 29 رقم 

�لوحدة 516 �لقيمة �لتقديرية 3154253 درهم لعلى عطاء. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده     
فى الدع�ى رقم  2012/482 تنفيذ عقاري            

طالب �لتنفيذ: يونايتد بنك ليمتد عنو�نه: �مارة دبي- بردبي �شارع خالد بن �لوليد �ملنفذ �شده :علي ر�شا 
 C/O-517 حممد �شري�زي عنو�نه: �مارة دبي �ملنخول �مام ميناء ر��شد �شوق �لذهب �جلديد منطقة رقم
�لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�شاء ويف  �ل�شاعة  �ملو�فق  2019/04/24   �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف  �لقطار  منطقة 
�ملز�يدة  �ج��ر�ء�ت  �تخاذ  �ل�شر�ء  �لر�غبني يف  �ملو�شحة �و�شافه على  �لعقار  �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
وذلك    )www.emiratesauction.ae للمز�د�ت   �لم��ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  مع  
يف �لتاريخ �ملحدد �عاله. وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن 
�لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من  �لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �لأ�شا�شي قبل دخول 
وعلى  �ملدنية  �لإج���ر�ء�ت  قانون  من   301 باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  م�شتند�ت 
من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف 
�ملمتلكات  : �و�شاف �لعقار �ر�س �ملنطقة و�دي �ل�شفا 5 رقم �لر�س 2673 رقم �لبلدية 7788-664 �مل�شاحة 
32785 مرت مربع رقم �ملبنى 64 �لقيمة �لتقديرية 2300000 درهم يباع لعلى عطاء. وحدة �شكنية �ملنطقة 
برج خليفة رقم �لر�س 190 �مل�شاحة 162.80 مرت مربع رقم �ملبنى 3 ��شم �ملبنى ب د بوليفارد بوديوم 29 رقم 

�لوحدة 516 �لقيمة �لتقديرية 3154253 درهم لعلى عطاء. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده     

فى الدع�ى رقم  2018/162 بيع عقار مره�ن            
طالب �لتنفيذ: حبيب بنك �ي جي زيوريخ عنو�نه: �مارة دبي ديرة ميد�ن بني يا�س وكالة �ملحامي �حمد 
�بر�هيم �حمد دبي ديرة بور�شعيد بناية ��شيكو لالعمال �لطابق �لر�بع مكتب 406 و 304 هاتف 042989888 
�لريد �للكرتوين ablaw@eim.ae مكاين 3250094543 �ملنفذ �شده :بو�شكو �شتيل �ند �لوي�س م.د.م.�س 
ميثلها �ل�شيد ماهيندر� بابولل بهن�شايل عنو�نه: �مارة دبي �بر�ج بحري�ت �جلمري� منطقة �لثنية �خلام�شة 
جولد تاور برج �لذهب بناية 3 مكتب رقم B3-10-12 �ر�س رقم 32 مكاين رقم 1270673898 �نه يف يوم 
�لأربعاء �ملو�فق  2019/04/24  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
�لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع 
)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae(  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله. وعلى ر�غبي 
�ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف 
خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �و�شاف �لعقار �شقة �شكنية �ملنطقة 
�لثنية �خلام�شة رقم �لر�س 32 رقم �ملبنى 3 ��شم �ملبنى جولد تاور رقم �لوحدة B3-10-12 �مل�شاحة 66.24 

مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب�� 713.000.00 درهم. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدع�ى رقم 2018/104 بيع عقار مره�ن 
طالب �لتنفيذ: م�شرف �بوظبي �ل�شالمي عنو�نه : �مارة دبي- بردبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد- مدينة دبي لالنرتنت- 
بناية م�شرف �بوظبي �ل�شالمي- خلف �جلامعة �لمريكية- هاتف 044372000 رقم مكاين 3080395337 �ملنفذ �شده 
: عدنان مالك عنو�نه :  �مارة دبي- بردبي- منطقة نخلة جمري� بناية غر�ندور ري�شيدين�س موغال 2 �لطابق رقم 2 
�لعقار رقم A 204 رقم مكاين 14105 77562. �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/04/24 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام 
�لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة 
�لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع 
تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه 
معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع 
من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن 
على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار �شقة 
�شكنية �ملنطقة نخلة جمري� رقم �لر�س 1723 رقم �ملبنى 2 ��شم �ملبنى غر�ندور ري�شيدين�س موغال رقم �لوحدة 204 

A �مل�شاحة 189.31 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها 3.056.570.00 درهم مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدع�ى رقم 2018/102 بيع عقار مره�ن 

طالب �لتنفيذ: م�شرف �بوظبي �ل�شالمي عنو�نه : �مارة دبي- بردبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد- مدينة 
دبي لالنرتنت- بناية م�شرف �بوظبي �ل�شالمي- خلف �جلامعة �لمريكية- هاتف 044372000 رقم 
مكاين 3080395337 �ملنفذ �شده : �حمد حممد حت�شني �ل قري�س عنو�نه :  �مارة دبي- بردبي- منطقة 
برج خليفة مبنى ذ� �شيجنات�شر �لعقار رقم 4204 رقم مكاين 2614487868. �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 
�لعقار  بيع  �شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�شاء   5.00 �ل�شاعة   2019/04/24
للمز�د�ت وعلى موقعها  �لم��ار�ت  �لبيع )�شركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�شافه  �ملو�شحة 
�للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع 
تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع 
�لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة 
�يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �و�شاف �لعقار �شقة �شكنية �ملنطقة برج خليفة 
رقم �لر�س 248 رقم �ملبنى 1 ��شم �ملبنى ذ� �شيجنات�شر رقم �لعقار 4204 رقم �لطابق 42 �مل�شاحة 82.13 

مرت مربع �لقيمة �لتقديرية 884039 درهم مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده
فى الدع�ى رقم 2018/102 بيع عقار مره�ن 

طالب �لتنفيذ: م�شرف �بوظبي �ل�شالمي عنو�نه : �مارة دبي- بردبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد- مدينة 
دبي لالنرتنت- بناية م�شرف �بوظبي �ل�شالمي- خلف �جلامعة �لمريكية- هاتف 044372000 رقم 
مكاين 3080395337 �ملنفذ �شده : �حمد حممد حت�شني �ل قري�س عنو�نه :  �مارة دبي- بردبي- منطقة 
برج خليفة مبنى ذ� �شيجنات�شر �لعقار رقم 4204 رقم مكاين 2614487868. �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 
�لعقار  بيع  �شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�شاء   5.00 �ل�شاعة   2019/04/24
للمز�د�ت وعلى موقعها  �لم��ار�ت  �لبيع )�شركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�شافه  �ملو�شحة 
�للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع 
تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع 
�لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة 
�يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �و�شاف �لعقار �شقة �شكنية �ملنطقة برج خليفة 
رقم �لر�س 248 رقم �ملبنى 1 ��شم �ملبنى ذ� �شيجنات�شر رقم �لعقار 4204 رقم �لطابق 42 �مل�شاحة 82.13 

مرت مربع �لقيمة �لتقديرية 884039 درهم مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده 
فى الدع�ى رقم 2018/104 بيع عقار مره�ن 

طالب �لتنفيذ: م�شرف �بوظبي �ل�شالمي عنو�نه : �مارة دبي- بردبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد- مدينة دبي لالنرتنت- 
بناية م�شرف �بوظبي �ل�شالمي- خلف �جلامعة �لمريكية- هاتف 044372000 رقم مكاين 3080395337 �ملنفذ �شده 
: عدنان مالك عنو�نه :  �مارة دبي- بردبي- منطقة نخلة جمري� بناية غر�ندور ري�شيدين�س موغال 2 �لطابق رقم 2 
�لعقار رقم A 204 رقم مكاين 14105 77562. �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/04/24 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام 
�لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة 
�لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع 
تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه 
معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع 
من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن 
على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار �شقة 
�شكنية �ملنطقة نخلة جمري� رقم �لر�س 1723 رقم �ملبنى 2 ��شم �ملبنى غر�ندور ري�شيدين�س موغال رقم �لوحدة 204 

A �مل�شاحة 189.31 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها 3.056.570.00 درهم مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدع�ى رقم  2017/30 بيع عقار مره�ن            
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري �س.م.ع عنو�نه: �مارة دبي ديرة منطقة بور �شعيد �شارع �ملنخول جو�ر ديرة  �شيتي 
�شنرت بناية ملك بنك دبي �لتجاري �شندوق بريد رقم 2668 هاتف رقم 042121423 فاك�س رقم 042121911 �ملنفذ 
�شده :كري�شنا كومار لك�شمي نار�ين و�خرين عنو�نه: �مارة دبي �خلليج �لتجاري ��شم �ملبنى �ي�شت هايت�س 4 رقم 
�ملبنى 9 �شقة �شكنية رقم 3206 هاتف 0504533482 �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  2019/04/24  �ل�شاعة 5.00 م�شاء 
ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ 
  )www.emiratesauction.ae  جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت�
وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله. وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن 
�لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 
كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �و�شاف �لعقار �شقة 
�شكنية رقم �لر�س 11 �ملنطقة �خلليج �لتجاري رقم �ملبنى 9 ��شم �ملبنى �ي�شت هايت�س 4 رقم �لعقار 3206 �مل�شاحة 

126.53 مرت مربع �ملقدره ب�� 1.770.543 درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      
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حماكم دبي االبتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدع�ى رقم  2017/102 بيع عقار مره�ن            
�ملنخول جو�ر  �شارع  �شعيد  ب��ور  دي��رة منطقة  دب��ي  �م��ارة  ���س.م.ع عنو�نه:  �لتجاري  دب��ي  بنك  �لتنفيذ:  طالب 
ديرة  �شيتي �شنرت بناية ملك بنك دبي �لتجاري �شندوق بريد رقم 2668 هاتف رقم 042121423 فاك�س رقم 
042121911 �ملنفذ �شده :غوريندر كور ر�فيندر �شينغ و�خرين عنو�نه: �مارة دبي منطقة و�دي �ل�شفا 6 فيال رقم 
27 �س.ب: 23856 هاتف 0506527151 �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  2019/04/24  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام 
�لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت 
  )www.emiratesauction.ae  ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت�
تاأمني ل يقل عن 20% من  �ي��د�ع  �لدولة  �ل�شر�ء من مو�طني  �ع��اله. وعلى ر�غبي  �ملحدد  �لتاريخ  وذل��ك يف 
�لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره  �لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �لأ�شا�شي قبل دخول  �لثمن 
من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  
: �و�شاف �لعقار فيال رقم �لر�س 2675 �ملنطقة و�دي �ل�شفا 6 رقم �ملبنى 27 رقم �لبلدية 7791-664 �لقيمة 

�لتقديرية 2500000 درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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�ملنخول جو�ر  �شارع  �شعيد  ب��ور  دي��رة منطقة  دب��ي  �م��ارة  ���س.م.ع عنو�نه:  �لتجاري  دب��ي  بنك  �لتنفيذ:  طالب 
ديرة  �شيتي �شنرت بناية ملك بنك دبي �لتجاري �شندوق بريد رقم 2668 هاتف رقم 042121423 فاك�س رقم 
042121911 �ملنفذ �شده :ر�فيندر �شينغ بهكت �شينغ و�خرين عنو�نه: �مارة دبي منطقة و�دي �ل�شفا 6 فيال رقم 
27 �س.ب: 23856 هاتف 0506527151 �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  2019/04/24  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام 
�لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت 
  )www.emiratesauction.ae  ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت�
تاأمني ل يقل عن 20% من  �ي��د�ع  �لدولة  �ل�شر�ء من مو�طني  �ع��اله. وعلى ر�غبي  �ملحدد  �لتاريخ  وذل��ك يف 
�لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره  �لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �لأ�شا�شي قبل دخول  �لثمن 
من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  
: �و�شاف �لعقار فيال رقم �لر�س 2675 �ملنطقة و�دي �ل�شفا 6 رقم �ملبنى 27 رقم �لبلدية 7791-664 �لقيمة 
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�ملنخول جو�ر  �شارع  �شعيد  ب��ور  دي��رة منطقة  دب��ي  �م��ارة  ���س.م.ع عنو�نه:  �لتجاري  دب��ي  بنك  �لتنفيذ:  طالب 
ديرة  �شيتي �شنرت بناية ملك بنك دبي �لتجاري �شندوق بريد رقم 2668 هاتف رقم 042121423 فاك�س رقم 
042121911 �ملنفذ �شده :ر�فيندر �شينغ بهكت �شينغ و�خرين عنو�نه: �مارة دبي منطقة و�دي �ل�شفا 6 فيال رقم 
27 �س.ب: 23856 هاتف 0506527151 �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  2019/04/24  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام 
�لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت 
  )www.emiratesauction.ae  ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت�
تاأمني ل يقل عن 20% من  �ي��د�ع  �لدولة  �ل�شر�ء من مو�طني  �ع��اله. وعلى ر�غبي  �ملحدد  �لتاريخ  وذل��ك يف 
�لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره  �لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �لأ�شا�شي قبل دخول  �لثمن 
من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  
: �و�شاف �لعقار فيال رقم �لر�س 2675 �ملنطقة و�دي �ل�شفا 6 رقم �ملبنى 27 رقم �لبلدية 7791-664 �لقيمة 

�لتقديرية 2500000 درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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�ملنخول جو�ر  �شارع  �شعيد  ب��ور  دي��رة منطقة  دب��ي  �م��ارة  ���س.م.ع عنو�نه:  �لتجاري  دب��ي  بنك  �لتنفيذ:  طالب 
ديرة  �شيتي �شنرت بناية ملك بنك دبي �لتجاري �شندوق بريد رقم 2668 هاتف رقم 042121423 فاك�س رقم 
042121911 �ملنفذ �شده :غوريندر كور ر�فيندر �شينغ و�خرين عنو�نه: �مارة دبي منطقة و�دي �ل�شفا 6 فيال رقم 
27 �س.ب: 23856 هاتف 0506527151 �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  2019/04/24  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام 
�لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت 
  )www.emiratesauction.ae  ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت�
تاأمني ل يقل عن 20% من  �ي��د�ع  �لدولة  �ل�شر�ء من مو�طني  �ع��اله. وعلى ر�غبي  �ملحدد  �لتاريخ  وذل��ك يف 
�لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره  �لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �لأ�شا�شي قبل دخول  �لثمن 
من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  
: �و�شاف �لعقار فيال رقم �لر�س 2675 �ملنطقة و�دي �ل�شفا 6 رقم �ملبنى 27 رقم �لبلدية 7791-664 �لقيمة 

�لتقديرية 2500000 درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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فى الدع�ى رقم  2017/30 بيع عقار مره�ن            
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري �س.م.ع عنو�نه: �مارة دبي ديرة منطقة بور �شعيد �شارع �ملنخول جو�ر ديرة  �شيتي 
�شنرت بناية ملك بنك دبي �لتجاري �شندوق بريد رقم 2668 هاتف رقم 042121423 فاك�س رقم 042121911 �ملنفذ 
�شده :ر�متا كري�شنا كومار كهيتان و�خرين عنو�نه: �مارة دبي �خلليج �لتجاري ��شم �ملبنى �ي�شت هايت�س 4 رقم 
�ملبنى 9 �شقة �شكنية رقم 3206 هاتف 0504533482 �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  2019/04/24  �ل�شاعة 5.00 م�شاء 
ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ 
  )www.emiratesauction.ae  جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت�
وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله. وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن 
�لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 
كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �و�شاف �لعقار �شقة 
�شكنية رقم �لر�س 11 �ملنطقة �خلليج �لتجاري رقم �ملبنى 9 ��شم �ملبنى �ي�شت هايت�س 4 رقم �لعقار 3206 �مل�شاحة 

126.53 مرت مربع �ملقدره ب�� 1.770.543 درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري �س.م.ع عنو�نه: �مارة دبي ديرة منطقة بور �شعيد �شارع �ملنخول جو�ر ديرة  �شيتي 
�شنرت بناية ملك بنك دبي �لتجاري �شندوق بريد رقم 2668 هاتف رقم 042121423 فاك�س رقم 042121911 �ملنفذ 
�شده :ر�متا كري�شنا كومار كهيتان و�خرين عنو�نه: �مارة دبي �خلليج �لتجاري ��شم �ملبنى �ي�شت هايت�س 4 رقم 
�ملبنى 9 �شقة �شكنية رقم 3206 هاتف 0504533482 �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  2019/04/24  �ل�شاعة 5.00 م�شاء 
ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ 
  )www.emiratesauction.ae  جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت�
وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله. وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن 
�لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 
كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �و�شاف �لعقار �شقة 
�شكنية رقم �لر�س 11 �ملنطقة �خلليج �لتجاري رقم �ملبنى 9 ��شم �ملبنى �ي�شت هايت�س 4 رقم �لعقار 3206 �مل�شاحة 
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  )www.emiratesauction.ae  جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت�
وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله. وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن 
�لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 
كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �و�شاف �لعقار �شقة 
�شكنية رقم �لر�س 11 �ملنطقة �خلليج �لتجاري رقم �ملبنى 9 ��شم �ملبنى �ي�شت هايت�س 4 رقم �لعقار 3206 �مل�شاحة 

126.53 مرت مربع �ملقدره ب�� 1.770.543 درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      
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وقال �أوجن ميو كياو من ر�بطة م�شاعدة �ملعتقلني �ل�شيا�شيني، وهي 
�إن عدة �شجون  جماعة مد�فعة عن حقوق �لإن�شان ل تهدف للربح، 
بد�أت �لإفر�ج عن �شجناء قبل ظهر �أم�س وبينهم معتقالن �شيا�شيان.

يخ�شعون  �أو  �شيا�شيا  معتقال   364 ه��ن��اك  �أن  �ل��ر�ب��ط��ة  و�أع��ل��ن��ت 
للمحاكمة منهم �أ�شخا�س �تهمو� بانتقاد �جلي�س ون�شطاء من �أقليات 
�حلكومية  �ل��ق��و�ت  ب��ني  �لقتال  على  �لح��ت��ج��اج  بعد  �شجنو�  عرقية 

و�ملقاتلني من �أقليات عرقية.
�مل��وج��ود يف ���ش��و�ح��ي ياجنون  �إن�����ش��ني  وق���ال م�����ش��وؤول كبري يف �شجن 
لرويرتز �إن �شحفيني من رويرتز حمبو�شني يف هذ� �ل�شجن بتهمة 
�لر�شمية لي�شا من �شمن �لذين �شدر  �لأ�شر�ر  �إف�شاء  �نتهاك قانون 

�لعفو عنهم.

 •• ياجنون-رويرتز:

بد�أت ميامنار �أم�س �إطالق �شر�ح �أكرث من ت�شعة �آلف �شجني بعدما 
�أ�شدر �لرئي�س عفو� عنهم يف �أول �أيام �ل�شنة �جلديدة يف ميامنار.

وقال �لرئي�س وين منت �إنه �أ�شدر عفو� عن 9353 �شجينا منهم 16 
�أجنبيا “مبنا�شبة �ل�شنة �جلديدة يف ميامنار ومن �أجل �شالم و�شعادة 

�ل�شعب ومع مر�عاة �لعتبار�ت �لإن�شانية«.
وكتب يف بيان من�شور على �شفحته على في�شبوك �إن �ل�شلطات تو��شل 

فح�س �أو�شاع �ل�شجناء �ملتبقني “�لذين يتعني �إ�شد�ر عفو عنهم«.
�ل�����ش��ج��ن��اء مبنا�شبة �ل�شنة  ب��ع�����س  �إ����ش���د�ر ع��ف��و ع��ن  ي��ت��م  وع����ادة م��ا 

�جلديدة.

�ل�شرت�تيجية  �لدر��شات  مركز  وق��ال  �شليم«.  “مبوقف  �ملفاو�شات  طاولة  �إىل 
و�لدولية يف و��شنطن، �إن �شور� �لتقطتها �لأقمار �ل�شطناعية ملوقع يونغبيون 
تخ�شيب  من�شاأة  ق��رب  قطار  عربات  خم�س  تظهر  �أبريل  ني�شان   12 يف  �لنووي 
“يف  و��شنطن  ومقره  �ملركز  و�و�شح  �لإ�شعاعية.  �لكيمياء  وخمتر  �ليور�نيوم 
�ملا�شي كانت هذه �لعربات �ملتخ�ش�شة، مرتبطة على ما يبدو بنقل مو�د م�شعة 
�أو بعمليات �إعادة معاجلة«. و�أ�شاف “�لأن�شطة �حلالية، �إىل جانب �شور �لعربات، 
�إعادة  عملية  بعد  �أو  قبل  �إم��ا  �لأن�شطة،  تلك  مبثل  قيامها  �حتمال  ت�شتبعد  ل 
�ملعاجلة«. و�نتهت �لقمة �لتاريخية �لوىل يف حزير�ن يونيو 2018 يف �شنغافورة 
�لنووي  لل�شالح  �لكامل  “�لنزع  باعالن م�شرتك مبهم حول  تر�مب وكيم،  بني 
و�نتهت �لثانية يف �شباط/فر�ير يف هانوي بف�شل، من  ل�شبه �جلزيرة �لكورية”. 

دون �ي تقدم ملمو�س حول هذ� �مللف، ول حتى �عالن.

•• �سيول-اأ ف ب:

ر�شدت �أن�شطة يف جممع يونغبيون، �ملوقع �لنووي �لرئي�شي يف كوريا �ل�شمالية، 
ما يحمل على �لعتقاد باأن بيونغ يانغ قد ��شتاأنفت على �لرجح عمليات معاجلة 
�شباط/ �ملتحدة يف  �لوليات  �لقمة مع  ف�شل  لغايات ع�شكرية، منذ  مو�د م�شعة 
فر�ير، كما ذكر �أم�س مركز بحوث �مريكي. وتاأتي �ملوؤ�شر�ت �ملحتملة عن �أن�شطة 
�إع��ادة معاجلة جديدة �لأ�شبوع �ملا�شي بعد قمة يف �شباط/فر�ير بني �لرئي�س 
�لأمريكي دونالد تر�مب و�لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جونغ �أون، �نتهت ب�شكل 
مفاجئ بدون �تفاق ب�شاأن �لرنامج �لنووي لبيونغ يانغ. ومنذ �لقمة تقول كوريا 
كيم  و�علن  �ملتحدة،  �لوليات  مع  لدبلوما�شيتها  خيار�ت  تدر�س  �إنها  �ل�شمالية 
و��شنطن  ج��اءت  ح��ال  يف  تر�مب  مع  حمادثات  على  منفتح  �ن��ه  �ملا�شي  �لأ�شبوع 

ميامنار ت�سدر عفوا عن 9 اآلف �سجني   ر�سد اأن�سطة مبوقع نووي يف كوريا ال�سمالية  

“ل�س”.  ب���اأن���ه  م�����ودي  ن���اري���ن���در� 
�نتخابي  �لث��ن��ني، يف جتمع  وي���وم 
م�شمار  �خ����ر  دّق  غ�����وج�����ار�ت،  يف 
�أبد�ً  �أنيل �أمباين  “مل يقم  قائال: 
مل��اذ� منحته  ب�شنع طائرة و�ح��دة، 
�شديقك”.  لأن���ه  ���ش��خ��م��ا؟  ع��ق��د� 
�شعبية  عليها  تهيمن  ح��م��ل��ة  ويف 
وك��اري��زم��ا ن��اري��ن��در� م���ودي، �ملثري 
ر�ه�����ول غاندي  ي��ت�����ش��ل��ل  ل��ل��ج��دل، 
من �لثغرة، وي�شدد لكمات �شد ما 
جمال  يف  ف�شيحة  “�أ�شو�أ  يعتره 

�لدفاع«.
لقد و�شل �شدى هذه �لق�شية �ىل 
�لقرى �ملعزولة يف �لبالد، حيث مل 
يعد �لناخبون يتجاهلون “ف�شيحة 
ويف قرية �شغرية موؤلفة  ر�فال”. 
“ر�فيل”  ت�شمى  منزل   200 من 
ممثلوها  تقدم  ت�شهاتي�شغارغ،  يف 
“�لنا�س  ����ش��م��ه��ا:  لتغيري  ب��ط��ل��ب 
علينا  يتهكمون  �أخ���رى  ق��رى  م��ن 
للتحقيق  �شنخ�شع  �إننا  ويقولون 
�ل�شلطة”،  �إىل  �مل��وؤمت��ر  و���ش��ل  �إذ� 
وكالة  �ىل  �ل���ق���ري���ة  ع��م��ي��د  ق�����ال 

�لنباء �لهندية.
 ويف قرية �ل�شندور� �ل�شغرية، على 
موؤيدو  ين�شر  �لغاجن،  نهر  �شفاف 
ن�شخة خمت�شرة من هذه  �ملوؤمتر 
�لق�شية، هكذ� يلخ�شها جاجابورو 
تيو�ر�، وهو �أمني م�شتودع يبلغ من 
�لعمر 30 عاًما: “�أعطى ناريندر� 
�نيل  ل�شديقه  ر�ف���ال  عقد  م��ودي 
�مباين.. �إنه رئي�س وزر�ء �لأثرياء، 
وي�شاعد فقط �أ�شدقاءه. ويف حرب 
ا  �ل�شورة هذه، �لتي جت�شدها �أي�شً
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��ه��ن��دي��ة و�لأح�����ز�ب 
�أن  مي��ك��ن  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة،  �ل�شيا�شية 
�أحياًنا  ب�شيط  ي��وؤدي جمرد ت�شور 

�إىل قلب م�شار �لت�شويت.
عن لوبوان

�لعقد  �إن  �مل���وؤمت���ر،  ح���زب  وي���وؤك���د 
باملحاباة  ويندد  خمالفات،  ت�شوبه 
يف �خ��ت��ي��ار �ل�����ش��ري��ك �ل��ه��ن��دي من 
�لنفوذ،  و���ش��اح��ب  �ل�����رثّي  خ���الل 
رئ��ي�����س جمموعة  �أم����ب����اين،  �أن���ي���ل 
كوميونيكي�شن”.  “ريالين�س 
ومنذ �شهور، ي�شّهر ر�هول غاندي 
مبا�شرة  وي�شتهدف  “باخلد�ع”. 
�لهندو�شي  �ل��وزر�ء  رئي�س  حكومة 
�ل��ق��وم��ي، ن��اري��ن��در� م����ودي، �لذي 
باهظاً،  ث��م��ن��اً  دف���ع  �أن���ه  يف  ُي�شتبه 
�أنيل  �ل�شناعي  �شديقه  و���ش��اع��د 

�أمباين.

حمو ديون �سريبية
�لهند  �لوقت �لذي ت�شرع فيه  ويف 
حيث  ه��ائ��ل،  ت�شريعي  �خ��ت��ب��ار  يف 
ناخب  مليون   900 ��شتدعاء  مت 
 19 حتى  �لق����رت�ع  �شناديق  �إىل 
مايو، فاإن خطة �لهجوم هذه �لتي 
قد ترتك  �ملوؤمتر،  يعتمدها حزب 
�نتع�شت  لأنها  ب�شمتها  �لنهاية  يف 
�شحيفة  ك�شفته  ج��دي��د،  ب��ت��ط��ور 

لوموند �لفرن�شية. 
�لدولة  ف����اإن  ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة،  ووف���ق���ا 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة ق���د حم���ت �أك�����رث من 
�لديون  م��ن  ي����ورو  م��ل��ي��ون   143
�أنيل  لل�شناعي  ت��ع��ود  �ل�شريبية 
�أم���ب���اين، ع��ن��دم��ا ك���ان ه���ذ� �ملقرب 
م���ن ن���اري���ن���در� م����ودي ع��ل��ى و�شك 
يف  مربحة  �شر�كة  م��ن  �ل�شتفادة 
���ش��ي��اق ب��ي��ع �مل��ق��ات��ل��ة ر�ف������ال. فهل 
متحو  �أن  �لفرن�شية  �لدولة  �أر�دت 
�أنيل  ل�����ش��رك��ة  �ل�����ش��ري��ب��ي  �ل���دي���ن 
�أمباين، بق�شد �لتاأثري على �متام 
بني �لهند و�شركة  “عقد �لقرن” 

ت�شنيع �لطائر�ت �لفرن�شية؟
�أنيل  �أن  ل��وم��ون��د،  حتقيق  يو�شح 
ي���ر�أ����س جمموعة  �ل����ذي  �أم���ب���اين، 

جانب  م���ن  حم���اب���اة  �أي  وجود” 
�لفرن�شية،  �ل�شريبية  �خل��دم��ات 
�ل�شريبي  �ل��ت��ق��ا���ش��ي  �أن  وزع��م��ت 
�لإط����ار  “�شمن  ت�����ش��وي��ت��ه  مت  ق���د 

�لقانوين«.
�ل�شلطات  د�ف���ع���ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
“�لحرت�م  ع��ن  ��ا  �أي�����شً �لفرن�شية 
�ل�����ك�����ام�����ل ل�������الإط�������ار �ل����ق����ان����وين 
“�أي  دون  وه�����ذ�  و�لتنظيمي”، 

تدخل �شيا�شي«.

�لتلميح  �إن  �أخ��رًي�، قالت نيودلهي 
لرتباط �إلغاء �لديون بعقد ر�فال 
ب�  م���ن���ددة  متاًما”،  دق��ي��ق  “غري 

“حماولة خبيثة للت�شليل«.

قرية تريد ا�ستبدال ا�سمها
مبثابة  ك���ان  ل��وم��ون��د،  ك�شفته  م��ا 
�ل��ن��ع��م��ة و�خل���ب���ز �مل����ب����ارك حلزب 
�مل���وؤمت���ر. يف ن��ه��اي��ة �لأ���ش��ب��وع، كرر 
متهما  ����ش���ع���اره  �مل���ع���ار����ش���ة  ح�����زب 

وفرعها  ري��الي��ن�����س  �لت�������ش���الت 
�لفرن�شي، ريالين�س فالغ �أتالنتيك 
من  ل��ت��ع��دي��ل��ني  خ�شعت  ف��ر�ن�����س، 
�لفرن�شية  �ل�شر�ئب  �شلطات  قبل 
ت���ه���ّرب �شريبي  مل��م��ار���ش��ات  ع��ق��اب��ا 

يعود تاريخها �إىل عام 2007.
�لفاتورة  بلغت   ،2015 يناير  يف 
ي�����ورو،  م���ل���ي���ون   150 م����ن  �أك������رث 
�إب�����ر�م  مت   ،2015 �أك���ت���وب���ر  ويف 
�شيا�شي،  ق��ر�ر  نتيجة  ودي،  �تفاق 

 143.7 �أك��رث من  حيث مت ف�شخ 
مليون يورو من ديون �أنيل �أمباين 
�ل�����ش��ري��ب��ي��ة. ومت��ث��ل ه���ذه خ�شارة 

كبرية خلز�ئن �لدولة �لفرن�شية.

نفي
�أنيل  �ن  �مل��رب��ك��ة:  �ل�����ش��دف  وم���ن 
�أمباين متهم على وجه �لتحديد، 
يف  ��شتفاد،  باأنه  �مل��وؤمت��ر،  قبل  من 
بنود عقد  بع�س  �لفرتة، من  تلك 

���ش��ر�ء �ل��ط��ائ��ر�ت �مل��ق��ات��ل��ة. فرغم 
�ملجال،  ه��ذ�  يف  للخرة  �فتقارها 
ل  ورغم �لختيار �لأويل �لذي ف�شّ
�ل�شركة �مل�شنعة للطائر�ت �لهندية 
مت  فقد  �أيرونوتك�س،  هندو�شتان 
من  لال�شتفادة  ريالين�س  �ختيار 
بع�س عقود �شركة د��شو يف �لهند. 
وح�شب �تهامات حزب �ملوؤمتر، فان 
ل �أنيل �أمباين،  ناريندر� مودي ف�شّ
له،  �ملتحم�شني  �ملعجبني  من  وهو 

و�أ�شيل ولية غوجار�ت مثله. 
باحتمال ح��دوث مثل هذ�  م��ق��ّرة   
�لعليا  �ملحكمة  قبلت  �ل�شيناريو، 
�أب��ري��ل، مر�جعة   10 �لهند، يف  يف 
�مل�شتند�ت لإعادة فتح �لتحقيق يف 
�شروط عقد ر�فال، مرت�جعة عن 

قر�ر �شابق.
�لأط������ر�ف  ن��ف��ت  م���ف���اج���اأة،  ودون 
�ملعنية �رتكاب �أي خمالفة، و�نكرت 
كوميونيكي�شن  “ريالين�س  �شركة 

هدية من ال�سماء حلزب املوؤمتر:

الهند: »ف�سيحة رافال« تربك النتخابات الت�سريعية...!

نيودلهي  تعترب 
ــح  ــي ــم ــل ــت ال اأن 
ارتـــبـــاط اإلــغــاء 
بعقد  الــــديــــون 
»حماولة  رافــال 
خبيثة للت�سليل«

فـــرنـــ�ـــســـا تـــوؤكـــد 
»الحرتام الكامل 
القانوين  لــالإطــار 
والــتــنــظــيــمــي«، 
»اأي  وتــــنــــفــــي 
�سيا�سي« تــدخــل 

ق�شية قد توؤثر على م�شار �لت�شويت

�شفقة ر�فال.. ف�شيحة هندية

 ��شتثمار يف �لثغرة   

�أنيل �أمباين.. يف عني �لع�شار مودي.. و�شعية مربكة

•• الفجر - خرية ال�سيباين
»مودي، الل�س! ل�س! ل�س!” تهتف احل�سود بالهندية 
رافعة قب�ستها. يف ولية اأوتار برادي�س، حتت �سرادق 
املوؤمتر  حلزب  انتخابي  اجتماع  موؤيدو  كان  موؤقت، 
ال�سندورة  قرية  ويف  احلما�س.  غاية  يف  املعار�س 
يف  احلال  هو  وكما  الغاجن،  نهر  �سفاف  على  الفقرية، 
كل حمطات حملة املوؤمتر، هناك مو�سوع يتكرر ويثري 
املوؤمتر  حزب  جعل  لقد  رافــال«.  “ف�سيحة  احل�سود: 
ورئي�سه راهول غاندي من هذه الق�سية ح�سان املعركة 
النتخابية، وهي تتعلق بعقد �سراء 36 مقاتلة رافال 
من ال�سركة امل�سنعة للطائرات الفرن�سية دا�سو، والتي 
مت التفاو�س عليها مع الهند عام 2015، ومت توقيعها 

عام 2016، مقابل ما يقارب 7.9 مليار يورو.

ب�سبب الف�سيحة، تقدم ممثلو قرية 
�سغرية ت�سمى »رافيل« بطلب لتغيري ا�سمها

جعل حزب املوؤمتر ورئي�سه راهول غاندي 
من هذه الق�سية ح�سان املعركة النتخابية

يتهم غاندي رئي�س احلكومة ناريندرا مودي 
مب�ساعدة �سديقه ال�سناعي اأنيل اأمباين

م�سري اإ�سطنبول ُيحدد م�سار ال�سيا�سة الرتكية  •• عوا�سم-وكاالت:

وللوهلة  تاريخية،  �نتخابات  �ملا�شي،  �آذ�ر(  مار�س)   31 يف  تركيا،  �شهدت 
�لأوىل يبدو �أن تد�عياتها كبرية. ولكنها، خالفاً لأخرى برملانية ورئا�شية 
د�رت يف �لعام �ملا�شي، كانت �نتخابات حملية ل دور لها يف توزيع �شلطات 
تقدم  بلديات  يدير  م��ن  �أ���ش��م��اء  فقط  تقرر  و�إمن���ا  ت�شريعية،  �أو  تنفيذية 
بر�ق  روك�س”،  ذ�  �أون  “وور  م��وق��ع  يف  وي�شري،  ع��ام��ة.   �أ�شا�شية  خ��دم��ات 
كلية  ل��دى  و�ل�شيا�شة  لال�شرت�تيجية  م�شاعد  جامعي  �أ�شتاذ  كاديرجان، 
نافال �حلربية يف �لوليات �ملتحدة، �إىل �أنه رغم كل �ل�شجة �لتي �أثارتها 
و�شائل �إعالم حملية و�أجنبية حول نتائجها، �إل �أن �لنتخابات �لبلدية مل 
ًتغري تركيا كثري�ً. �إذ ل يز�ل حزب �لعد�لة و�لتنمية وحليفه �لقومي، حزب 

�لعمل �لقومي، قادرين على تاأمني �أكرث من 51% من �أ�شو�ت �لناخبني. 
وم���ع ذل���ك، ي��ت�����ش��اءل �ل��ك��ات��ب “ما �ل��ذي��ي��ج��ع��ل ت��ل��ك �لن��ت��خ��اب��ات �لبلدية 
ول  ذ�ت��ه��ا،  لالنتخابات  يعود  ل  �ل�شبب  ب��اأن  ُيجيب  �أن  قبل  تاريخية؟”، 

ويف تطور نادر مل يتوقعه معظم �لأتر�ك، ح�شل �إمام �أوغلو على عدد من 
�لأ�شو�ت يفوق ما ح�شل عليه مر�شح AKP �لعد�لة و�لتنمية . 

نتائج  للد�شتور، �لطعن يف  ، وفقاً  �لكاتب، يحق للعد�لة و�لتنمية  وح�شب 
�لنتخابات. لكن كيفية طعن �حلزب يف �لنتيجة، توحي باأن �حلزب �حلاكم 
مير بخوف �شديد يف �إ�شطنبول.  ويف �ملجمل، كان رد فعله �شريعاً و�أخرق، 
وغري من�شق، بد�ية من م�شاعي لدح�س �لنتائج، و�شوًل لإثارة �شائعات يف 

ن و�شائل �إعالم مو�لية للحزب، وت�شريحات توحي ب�شعور بالرعب.
و يف ظل ��شتمر�ر �ل�شك يف نتيجة �نتخابات بلدية �إ�شطنبول، ورف�س �لعد�لة 

و�لتنمية �لعرت�ف �حلاكم  بهزميته، يبقى م�شري �ملدينة جمهوًل. 
بلدية  رئا�شة  �ملعركة على  �شتمهد  �إذ  و�ح��د موؤكد،  �شيء  ذل��ك، ثمة  ورغ��م 
�ملدينة �لطريق لل�شيا�شة �لرتكية ل�شنو�ت عديدة مقبلة، فاإذ� �أقر �لعد�لة 
وروحاً  بالنف�س  ثقًة  وتك�شب  �ملعار�شة جزئياً،  �شرتتاح  بهزميته،  و�لتنمية 
معنوية حتتاج �إليها ملو��شلة حتديها حلزب �لعد�لة و�لتنمية يف �لنتخابات 

�لقادمة.     

�لقومي  �لدخل  �إجمايل  يعادل  �ملجاورة لرتكيا  �ل��دول  بع�س  �قت�شاد  من 
لليونان، و�أربعة �أ�شعاف حجم �قت�شاد بلغاريا. 

�إذ تتيح ميز�نية مكتب  وتوفر �ملدينة فر�شاً هائلة لتغذية “�آلة �حلزب”، 
رئي�س �لبلدية من حزب �لعد�لة و�لتنمية  لتخ�شي�س مو�رد مبئات �ملاليني 
من �لدولر�ت �شنوياً، ملنظمات، وموؤ�ش�شات توؤيد عالنية �أردوغان. وعالوة 
�لرتكي،  �لرئي�س  فيها  ن�شاأ  �لتي  و�ملدينة  ر�أ���س  تعترم�شقط  ذل��ك،  على 

وفيها حقق �شهرته ورئي�شاً طموحاً لبلدية �ملدينة بني 1994و 1998.
�أوغلو،  �إم��ام  �أك��رم  �إ�شطنبول  يف  �ملعار�س  �جلمهوري  �ل�شعب  ح��زب  ور�شح 
و�شخ�شيته  �ل��ه��ادئ  ب�شوته  �لرجل  ويتميز  ن�شبياً.  �ملجهولة  �ل�شخ�شية 

�لت�شاحلية، �ل�شلعة �لنادرة جد�ً يف �ملناخ �ل�شيا�شي �لرتكي. 

لنتائجها، بل لرد فعل حزب �لعد�لة و�لتنمية على تلك �لنتائج، و�لتبعات 
كاتب  �لرتكية.وح�شب  �لدميقر�طية  م�شتقبل  على  فعله  ل��رد  �ملحتملة 
�ملقال، �ُشجل حتول مثري لل�شخرية عندما �شارع �حلزب �إىل �لدعاء بتزوير 
�ُتهم  �أن  بعد  جمهولة،  ظالمية  ق��وى  �أو  �ملعار�شة  قبل  من  �لنتخابات، 

�حلزب، منذ وقت طويل، بتزييف نتائج �نتخابات. 
�إ�شطنبول �ليوم، مركز قوة تركيا �لقت�شادية، �لتي حكمها  وتقبع مدينة 

�لعد�لة و�لتنمية، �أو �أ�شالفه منذ 1994، يف عني �لعا�شفة.
ويف ر�أي �لكاتب، ل ميكن تقليل �أهمية �إ�شطنبول، فهي لي�شت �أكر مدينة 
يف تركيا وح�شب، بل يف �أوروب��ا، وجتمع قر�بة 20% من �لأت��ر�ك. وي�شكل 
�إج��م��ايل �لق��ت�����ش��اد �ل��رتك��ي، وه���ي  �أكر  30% م��ن  �أك���رث م��ن  �قت�شادها 
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العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدع�ى رقم  2017/24 بيع عقار مره�ن            
�ملنخول ج��و�ر ديرة   �شارع  دي��رة منطقة بور �شعيد  �م��ارة دبي  ���س.م.ع عنو�نه:  �لتجاري  �لتنفيذ: بنك دبي  طالب 
�شيتي �شنرت بناية ملك بنك دبي �لتجاري �شندوق بريد رقم 2668 هاتف رقم 042121423 فاك�س رقم 042121911 
�ملنفذ �شده :نعمت �هلل ر�شابور عطاء �هلل و�خرين عنو�نه: �مارة دبي ميدوز 8 �ل�شارع 2 فيال رقم 33 هاتف رقم 
0504524508 �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  2019/04/24  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط 
�عاله.  �ملحدد  �لتاريخ  وذلك يف    )www.emiratesauction.ae للمز�د�ت   �لم��ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها 
وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س 
على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية 
�ملز�د  �لتالية لر�شوم  �يام  �لع�شرة  �لثمن خالل  �ن يزيد على  �ملز�يدة  �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من  جلل�شة 
ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة 
�ملبنى  ��شم  �لتجاري  �خلليج  �ملنطقة   5 �ملبنى  رق��م   411 �لر���س  رق��م  �شكنية  �شقة   : �ملمتلكات   �و�شاف  يلي  وفيما 
�لتقديرية 3743985  �لقيمة  �لبلدية 346-465  �لطابق 28 رقم  �لعقار 2804 رقم  WEAT HEIGHTS 5 رقم 

درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدع�ى رقم  2017/23 بيع عقار مره�ن            

�ملنخول ج��و�ر ديرة   �شارع  دي��رة منطقة بور �شعيد  �م��ارة دبي  ���س.م.ع عنو�نه:  �لتجاري  �لتنفيذ: بنك دبي  طالب 
�شيتي �شنرت بناية ملك بنك دبي �لتجاري �شندوق بريد رقم 2668 هاتف رقم 042121423 فاك�س رقم 042121911 
�ملنفذ �شده :تورج ح�شني عبا�شبور و�خرين عنو�نه: �مارة دبي تالل �لمار�ت ميدوز 7 فيال رقم 22 �شندوق بريد 
500354 �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  2019/04/24  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال 
�شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 
�لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae(  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله. وعلى 
ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على 
�لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 
من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة 
�لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل 
تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي 
�و�شاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار �ر�س �ملنطقة و�دي �ل�شفا 6 رقم �لر�س 2365 �مل�شاحة 806.12 مرت مربع �لقيمة 

�لكلية 5.000.000.00 درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده    
فى الدع�ى رقم  2017/23 بيع عقار مره�ن            

�ملنخول ج��و�ر ديرة   �شارع  دي��رة منطقة بور �شعيد  �م��ارة دبي  ���س.م.ع عنو�نه:  �لتجاري  �لتنفيذ: بنك دبي  طالب 
�شيتي �شنرت بناية ملك بنك دبي �لتجاري �شندوق بريد رقم 2668 هاتف رقم 042121423 فاك�س رقم 042121911 
�ملنفذ �شده :تورج ح�شني عبا�شبور و�خرين عنو�نه: �مارة دبي تالل �لمار�ت ميدوز 7 فيال رقم 22 �شندوق بريد 
500354 �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  2019/04/24  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال 
�شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 
�لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae(  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله. وعلى 
ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على 
�لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 
من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة 
�لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل 
تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي 
�و�شاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار �ر�س �ملنطقة و�دي �ل�شفا 6 رقم �لر�س 2365 �مل�شاحة 806.12 مرت مربع �لقيمة 

�لكلية 5.000.000.00 درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده    
فى الدع�ى رقم  2017/24 بيع عقار مره�ن            

�ملنخول ج��و�ر ديرة   �شارع  دي��رة منطقة بور �شعيد  �م��ارة دبي  ���س.م.ع عنو�نه:  �لتجاري  �لتنفيذ: بنك دبي  طالب 
�شيتي �شنرت بناية ملك بنك دبي �لتجاري �شندوق بريد رقم 2668 هاتف رقم 042121423 فاك�س رقم 042121911 
�ملنفذ �شده :نعمت �هلل ر�شابور عطاء �هلل و�خرين عنو�نه: �مارة دبي ميدوز 8 �ل�شارع 2 فيال رقم 33 هاتف رقم 
0504524508 �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  2019/04/24  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط 
�عاله.  �ملحدد  �لتاريخ  وذلك يف    )www.emiratesauction.ae للمز�د�ت   �لم��ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها 
وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س 
على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية 
�ملز�د  �لتالية لر�شوم  �يام  �لع�شرة  �لثمن خالل  �ن يزيد على  �ملز�يدة  �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من  جلل�شة 
ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة 
�ملبنى  ��شم  �لتجاري  �خلليج  �ملنطقة   5 �ملبنى  رق��م   411 �لر���س  رق��م  �شكنية  �شقة   : �ملمتلكات   �و�شاف  يلي  وفيما 
�لتقديرية 3743985  �لقيمة  �لبلدية 346-465  �لطابق 28 رقم  �لعقار 2804 رقم  WEAT HEIGHTS 5 رقم 

درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدع�ى رقم 2018/113 بيع عقار مره�ن 
�بوبكر  �شارع  دي��رة  دب��ي  �م��ارة   : عنو�نه  )�شابقاً(  �لول  �خلليج  بك  )حالياً(  �لول  �بوظبي  بنك  �لتنفيذ:  طالب 
�شده  �ملنفذ  �لقانونية  و�ل�شت�شار�ت  للمحاماه  �لثقة  مكتب  �ملختار  وحملة  �لول  �خلليج  بنك  بناية  �ل�شديق 
:ر�مانوجام بادمانابان عنو�نه �مارة دبي معي�شم �لول مبنى �شينرتيوم تاور 3 �شقة رقم 1302-3 �لطابق 13 �ملبنى 
�لتالية  �لثالث  �لي��ام  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف  �ملو�فق 2019/04/24  �لأربعاء  يوم  �نه يف  �لر���س 725.  3 رقم  رقم 
�لبيع )�شركة �لمار�ت  �نيط بها  �لتى  �دناه لدى �جلهة  �و�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  �قت�شى �حلال �شيجرى بيع  �ن 
للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل 
عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا 
يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع 
من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن 
على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات:عبارة عن �شقة 
�شكنية �ملنطقة معي�شم �لول رقم �لر�س 725 �مل�شاحة 66.21 مرت مربع رقم �ملبنى 3 ��شم �ملبنى �شينرتيوم تاور 3 

رقم �لوحدة 3-1302 �لقمية �لكلية 498.874.00 درهم يباع لعلى عطاء مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

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

��شم �ل�شركة : �سن�سري انرتنا�سيونال فا�سيليتي�س مانيجمنت �س.ذ.م.م 
�ل�شكل  بور�شعيد  دي��رة  �ل�شريف  �مني حممد حممد  3 ملك  رقم  : مكتب  �لعنو�ن 
بال�شجل  �لقيد  رقم    646901 �لرخ�شة:  رقم   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1067803 �لتجاري: 
وذلك   ، �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/2/5  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ 2019/2/5 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن :مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير- 
بردبي- برج خليفة  هاتف : 044421762  فاك�س : 04421764 م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : 55 اي�ست للخدمات الفنية �س.ذ.م.م 
�لتجاري  خليج  مركز  �لقاب�شة  كيه  �ت�س  �ي��ه  ملك   11-501 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�لقيد  رقم    646218 �لرخ�شة:  رقم   ، م�شوؤولية حم��دودة  ذ�ت  �لقانوين:  �ل�شكل   1
بال�شجل �لتجاري: 1066967 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه 
قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/4/7  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ 2019/4/7 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة �لعنو�ن :مكتب رقم 204 ملك عبد�هلل �ل�شعايل 
كافة  معه  م�شطحباً   042389722  : فاك�س    042389721  : هاتف  �لعنز  ه��ور  دي��رة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
 �لعنو�ن :مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير- بردبي- برج خليفة  هاتف : 
044421762  فاك�س : 04421764 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  �سن�سري انرتنا�سيونال 
بتاريخ   دبي  فا�سيليتي�س مانيجمنت �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
وعلى   2019/2/5 بتاريخ   دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق    2019/2/5
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة
 : هاتف  �لعنز  ه��ور  دي��رة  �ل�شعايل  عبد�هلل  ملك   204 رق��م  :مكتب  �لعنو�ن   
042389721  فاك�س : 042389722 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  55 اي�ست للخدمات 
الفنية �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2019/4/7  و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/4/7 وعلى من لديه �أي �عرت��س 
�ملذكور  �لعنو�ن  �لكائن على  �ملعني يف مكتبه  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة 
�أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : النور�س لتجارة النظارات �س.ذ.م.م 
�لعنو�ن : نخيل �ملدينة �لعاملية IC1-PER-N06-S13 �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية 
حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 675611  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1101100 مبوجب هذ� 
لديها  �لتجاري  �ل�شجل  �لتاأ�شري يف  قد مت  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن 
باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/8/16  
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/8/16 وعلى من لديه �أي �عرت��س 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني �سكور بل�س لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن :مكتب 
رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب- ديرة- بور �شعيد هاتف 
�لثبوتية  �مل�شتند�ت و�لأور�ق  معه كافة  : 042973071 م�شطحباً  : 042973060  فاك�س 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : �سكور بل�س لتدقيق احل�سابات
م�شاريع  ل��دع��م  ر����ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  :مكتب  �ل��ع��ن��و�ن   
�ل�شباب- ديرة- بور �شعيد هاتف : 042973060  فاك�س : 042973071 مبوجب 
�ملذكور  باأنه قد مت تعيني �مل�شفي  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  هذ� تعلن د�ئرة 
�أعاله لت�شفية النور�س لتجارة النظارات �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ  2018/8/16  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
2018/8/16 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
�مل�شتند�ت  �أع��اله، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  �لكائن على  يف مكتبه 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2019/235  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-زهيب جاويد حممد جاويد جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /

نور بنك )م�شاهمة عامة( - بنك نور �ل�شالمي �س.م.ع - �شابقا وميثله:جابر ر��شد حممد 
جابر ر��شد �ل�شالمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها ف�شخ �تفاقية �لجارة ومالحقها 
و�لز�م �ملدعي عليه ت�شليم �لعقار مو�شوع �لتفاقية خاليا من �ل�شو�غل و�لغاء ��شارة �لقيد 
�لعقاري �لو�ردة يف �شهادة �مللكية ل�شالح �ملدعي عليه وخماطبة د�ئرة �لر��شي و�لمالك 
�ل�شرر  ع��ن  تعوي�شا  دره���م   )496.800.00( وق����دره  مبلغ  للمدعي  ي����وؤدي  ب���ان  و�ل���ز�م���ه 
�لثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  �مل��ح��ام��اة.وح��ددت  �ت��ع��اب  ومقابل  و�مل�شروفات  �لر�شوم  و�ل��ز�م��ه 
باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.B.8:بالقاعة �س  �ل�شاعة:11:00  �مل��و�ف��ق:2019/5/7 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/35  عقاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة �ت�س �يه بي �ن للتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /هالت روؤوف عزيز وميثله:علي �بر�هيم حممد 
عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�شوعها  عليك  �أق��ام  قد  �حل��م��ادي 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�لر�شوم و�مل�شاريف  مببلغ وقدره )811.820( رهم 
�لقانونية 12% من تاريخ 2016/10/10 وحتى �ل�شد�د �لتام.وحددت لها جل�شة 
يوم �خلمي�س �ملو�فق:2019/5/2 �ل�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن للح�ش�ر امام حمكمة عجمان االحتادية واالبتدائية بالن�شر 
 يف الدع�ى 2019/327 )جزئي( 

بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية
�ىل �ملدعى عليه/ �يكو باك ميدل �ي�شت �س.م.ح 

�قام �ملدعي/كنغارو بال�شتيك �ل�شرق �لو�شط �س.ذ.م.م 
�لدعوى برقم )2019/327( جزئي  - عجمان 

و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم   %12 وف��ائ��دة  دره��م   )366948.20( مببلغ  �ملطالبة  ومو�شوعها 
ومقابل �تعاب �ملحاماة

بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لبتد�ئية  �لحتادية  عجمان  حمكمة  �م��ام  باحل�شور  مكلف  �نت 
وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة:8:30 من يوم 24 �شهر 4 ل�شنة 2019 وذلك لنظر �لدعوى 

�ملذكورة بو�شفك �ملدعي عليه
 مكتب ادارة الدع�ى

االأمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  دار الق�شاء - عجمان
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/2904 

�ملنذر/�شركة مركز �لب�شتان ذ.م.م
�ملنذر �ليه:غوتا خلدمات �د�رة �ملن�شاآت �س.ذ.م.م

و�ربعة  مائتان  درهم   )284.093( وق��دره  �جمايل  مبلغ  ب�شد�د  �ليه  �ملنذر/�ملنذر  ينذر 
�ليجارية  �ملديونية  قيمة  �م��ار�ت��ي لغ��ري عن  دره��م  وت�شعون  وثالثة  �ل��ف  وثمانون 
ت��اري��خ:2018/12/28 وحتى تاريخ  �مل�شتحقة عليه و�شد�د كامل �لقيمة �ليجارية من 
�لخالء �لتام وت�شليم و�خالء �لوحد�ت ذلك خالل مدة �ق�شاها 30 يوما من تاريخ ن�شر 
هذ� �لنذ�ر و�ل �شوف يقوم �ملنذر ��شفا لتخاذ �لجر�ء�ت �لق�شائية �لالزمة للمطالبة 
�مل�شتحق حتى  �ملذكور �عاله و�ملطالبة باخالء �لوحد�ت وب�شد�د مبلغ �ليجار  باملبلغ 

تاريخ �لخالء �لتام بال�شافة �ىل كافة تكاليف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماه.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2018/4632 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1-بانور�ما لتنظيم �ملعار�س و�د�رتها ملالكها حممد عماد 
�شمايا  �لتنفيذ/�شركة  �ن طالب  �شوكت كوك�س جمهول حمل �لقامة مبا 
�ل�شتثمارية )ذ�ت م�شووؤلية حمدودة( �شمايا �لقاب�شة )ذ�ت( قد �أقام عليك 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
فان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )2634122.67(
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2018/3180 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1-برولوجيك�س �س.ذ.م.م 2- �شارو�ن �شينغ لل �شينغ بهوجال 
بهوجال  �شينغ  ب��ن لل  �شينغ  ���ش��رو�ن  �ل�شفر(  ب��ج��و�ز  �لق��ام��ة  )�ل���ش��م ح�شب 
كفيل  ب�شفته  بهوجال  �شينغ  لل   -3 �جلن�شية  �لتحري  �ف��ادة  ح�شب  )�ل���ش��م 
و�شامن ملديونية برولوجيك�س �س.ذ.م.م 4- باجليندر كاور نريمال �شينغ �شانا 
ب�شفتها كفيلة و�شامنة ملديونية برولوجيك�س �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�لدويل �س.م.ع وميثله:حممد عي�شى  �لتجاري  �لتنفيذ/�لبنك  �ن طالب  مبا 
ب�شم  �عالنكم  ب��ت��اري��خ:2019/2/3  �ل�شادر  �لقر�ر  مبوجب  �ل�شويدي  �شلطان 

ملف حجز حتفظي جتاري رقم:20/2017 �ىل حجز تنفيذي �ملذكور �عاله.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2019/28 تنفيذ عقاري

�ىل �ملنفذ �شده/1-�بيار للتطوير �لعقاري 2- �يبار للتطوير �لعقاري �س.م.ك - فرع 
دبي جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ملوؤ�ش�شة �لوطنية للتجارة و�لمناء 
وميثله:حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملال قد �قام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
و�لقا�شي  كلي  عقاري   2014/781 �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  بتنفيذ  و�لز�مك  �عاله 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7705120( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 2- 
�حلاق عقد �ل�شلح �تفاقية �لت�شوية �ملوؤرخة 2015/1/14 و�ثبات حمتو�ها وجعلها بقوة 
�لتنفيذية بحقك يف حالة  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �لتنفيذي. وعليه  �ل�شند 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
 اإنذار عديل بالن�شر 
الرقم :2019/10313  

�ملنذر:�حلبتور لل�شيار�ت �س.ذ.م.م - بوكالة �ملحامي/ر��شد �لنعيمي
�ملنذر �ليه:�ملنامة للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م

باجمايل  بذمته  �ملرت�شدة  �ملبالغ  �شد�د  �شرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  ينبه 
وع�شرون  وت�شعمائة  �ل��ف  وث��الث��ون  )و�ح���د  دره��م   )31.920( وق���دره  مبلغ 
درهم- بخ�شو�س مركبة ميت�شوبي�شي لن�شر - موديل 2016 - �بي�س �للون 
 B رقم �للوحة 53750 - جهة �لرتخي�س عجمان - خ�شو�شي رمز �للوحة -
، وذلك خالل �شبعة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر ويف حالة رف�س �ل�شد�د 
�شيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد �ملبلغ و�لفائدة �لقانونية مع 

حتملكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �ملقررة  

     حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم - الكاتب العديل

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
 اإنذار عديل بالن�شر 
الرقم :2019/10312  

�ملنذر:�حلبتور لل�شيار�ت �س.ذ.م.م - بوكالة �ملحامي/ر��شد �لنعيمي
�ملنذر �ليه:�ملنامة للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م

ينبه �ملنذر على �ملنذر �ليه �شرعة �شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة بذمته باجمايل مبلغ 
دره��م(- بخ�شو�س  و�ربعني  �ل��ف  و�ربعني  )�شبعو  دره��م  وق��دره )47.040( 
�للون - رقم  لوؤلوؤي  �بي�س   - L200 - موديل 2017  مركبة ميت�شوبي�شي 
 ،  B �للوحة  رم��ز  خ�شو�شي   - عجمان  �لرتخي�س  جهة   -  35669 �للوحة 
وذلك خالل �شبعة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر ويف حالة رف�س �ل�شد�د 
�شيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد �ملبلغ و�لفائدة �لقانونية مع 

حتملكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �ملقررة  

     حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم - الكاتب العديل

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اإخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم:2019/402 التنفيذ املدين

�لعمل يف  ر�أ�س �خليمة  �لعنو�ن:�لمار�ت  �ل�شيد �جلن�شية م�شر -  �ملحكوم عليه:�بر�هيم حممد حممد  �ىل 
�شركة د�ر �لظبي ل�شيانة �ملباين بالقرب من �للولو ماركت بالنخيل - �لهاتف �ملتحرك:9710506388533+ ، 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر�أ�س �خليمة قد �أ�شدرت بحقك حكما بتاريخ يف �لق�شية:26/2019 جتاري 

جزئي بالز�مك بدفع مبلغ وقدره )4826.63( درهم �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف
�مل��ح��ك��وم ل��ه:م��رمي م���ر�د حم��م��د �لبلو�شي ب��وك��ال��ة ع��ب��د�هلل م���ر�د حم��م��د رح��م��ة �هلل مب��وج��ب وك��ال��ة عامة 
رق���م:23557/2018 - �جلن�شية �لم��ار�ت - �لعنو�ن:�لمار�ت ر�أ�س �خليمة بالقرب من ��شو�ق �خلليج جلفار 

ر�أ�س �خليمة - �لهاتف �ملتحرك:9710508874883+
ومبا �ن �ملحكوم له �عاله قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل بالرقم �مل�شار �عاله

مالحظات:بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعيه مبلغ )3000( ثالثة �لف درهم وفو�ئده �لتعوي�شيه عن 
�لتاأخري بو�قع 9% �عتبار� من:2016/2/13 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته �مل�شروفات.

مبوجب هذ� فانت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل 15 يوم من تاريخ �ليوم �لتايل للتبليغ ويف حالة تخلفك 
عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم و�لر�شوم �ملرتتبة عليك

رئي�س ق�شم التنفيذ

     حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/1579  ا�شتئناف جتاري    
�ىل �مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- ���ش��رك��ة �ح��م��د ���ش��ريف ل��ل��ت��ج��ارة �ل��ع��ام��ة ذ.م.م 2- 
�مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ���ش��ريف   عبد�لرحمن  ر�شا  حممد 
�شاحي  علي  م�شبح  وميثله:علي  �لها�شمي  �بر�هيم  �ل�شيد  كامل  حممد   /
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2016/1106 جتاري كلي  قد 

بتاريخ:2017/8/17     
�شباحا    17.30 �ل�شاعة   2019/5/1 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت 
قانونيا  �و من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch1.B.8 رقم  بالقاعة 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدع�ى رقم 2018/671  عقاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �شونانينا غر�شان هاين جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2019/4/7  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/بنك 
�ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود فرع دبي بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للبنك 
تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   )1.096.687.11( مبلغ  �ملدعي 
بالر�شوم  و�لزمتها  �ل�شد�د  متام  وحتى   2018/9/10 يف  �حلا�شلة  �لق�شائية  �ملطالبة 
قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومببلغ  و�مل�شاريف 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
يف  الدع�ى 2018/2031 جتاري كلي   

�خلبري �ملنتدب : يو�شف طاهر �خلاجة 
�ملدعي : �مل�شرف �لعربي لال�شتثمار و�لتجارة �خلارجية 

�ملدعي عليهم / لذر بال�س للتجارة ذ.م.م و�خرون 
مت ندبنا خبري� م�شرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله و �ملرفوعة من �مل�شرف �لعربي لال�شتثمار 
و�لتجارة �خلارجية �شد �ملدعي عليهم 1- لذر بال�س للتجارة ذ.م.م 2- حممد طيب حممد 

�مني �تباعي �ملرزوقي 3- �شريو�س حممد نور �تباعي 4- كر�مت �هلل حممد ��شحق زجنري
وعليه   ندعوكم حل�شور �جتماع �خلرة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �شيعقد يف مقر مكتبنا 
على �لعنو�ن �ملو�شح �دناه وذلك يوم  �لحد  �ملو�فق  2019/4/28  يف متام �ل�شاعة 02:00 م ، 

ويرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع.  
   1B1 : دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 4 ، �لطابق �لول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300
يو�سف اخلاجه / خبري ح�سابي وم�سريف        

اجتمـــــاع خبــــرة
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

ي��ن��ظ��م جم��ل�����س دب����ي �ل��ري��ا���ش��ي يف 
�خلمي�س   �ل���ي���وم  ���ش��ب��اح  �ل��ع��ا���ش��رة 
�لدويل  �مللتقى   2019 �أبريل   18
�ل�شابع لأكادمييات كرة �لقدم �لذي 
يقام حتت �شعار “تطوير �لالعبني 
باأكادمييات كرة �لقدم” وذلك على 
هام�س بطولة دبي �لدولية �لتا�شعة 
���ش��ن��ة �لتي   16 �ل���ق���دم حت���ت  ل��ك��رة 
نادي  م��الع��ب  يف  �ملجل�س  ينظمها 
وتختتم  باملمزر  دب��ي  �لأه��ل��ي  �شباب 
�أبريل   19 غًد� �جلمعة  مناف�شاتها 

�جلاري.
ن���خ���ب���ة من  �مل���ل���ت���ق���ى  وي���������ش����ارك يف 
بينهم  و�ملتخ�ش�شني ومن  �خل��ر�ء 
�لفني  �مل����دي����ر  ����ش���اب���ل���ون  م��ي�����ش��ي��ل 
لحت���اد ك��رة �ل��ق��دم ب��رين��ه��ارد �شوم، 
كار�شتان  ل��ي��م��ا،  ك��الف��ي��ن��ت��ي  ك��ال��ب 
ج��������ورج، �ي���ن���ارج���و����س ه���رين���ان���د�ز 
ك���ارل���و����س، وخ���اف���ي���ري ف���رين���ان���د�ز، 
�لتجارب  �أجن��ح  �مللتقى  وي�شتعر�س 
يف جمال تطوير �لالعبني �لر�عم 
�أكادمييات كرة �لقدم  و�لنا�شئني يف 

وطرق ��شتقطابهم �إليها.
�ل�شاعة  يف  �لأوىل  �جلل�شة  وت��ب��د�أ 
خاللها  ويتحدث  �شباًحا،  �لعا�شرة 
�شابلون  مي�شيل  �لبلجيكي  �خلبري 
�لإم��ار�ت لكرة  �لفني لحتاد  �ملدير 
بر�مج  خاللها  وي�شتعر�س  �ل��ق��دم، 
�حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم لتطوير 

�ل��ن��ا���ش��ئ��ني وي���دي���ر �جل��ل�����ش��ة �لبري 
�لفني برينهارد �شوم.

ف��ي��م��ا ت��ن��ط��ل��ق �جل��ل�����ش��ة �ل��ث��ان��ي��ة يف 
�إل رب���ع،  �ل�����ش��اع��ة �حل����ادي����ة ع�����ش��ر 
وي�شارك فيها �خلبري �لأملاين برنارد 
�شوم رئي�س �جلنة �لفنية بالبطولة 
حتليل  مو�شوع  عن  فيها  ويتحدث 
مباريات �لدور �لأول من �لبطولة، 
ليما  كالفينتي  كالب  يتحدث  كما 
�لر�زيلي،  فالمنغو  ف��ري��ق  حملل 
وي�شتعر�س منهجية نادي فالمنغو 
�لر�زيلي لتحليل �ملباريات، ويتناول 
كار�شتان جورج مدرب فريق برو�شيا 
�لإعد�د  �لأمل��اين مو�شوع  دورمتوند 

�لبدين لالعبي فريق دورمتوند.
�لثانية  �جل��ل�����ش��ة  يف  ي��ت��ح��دث  ك��م��ا 
كارلو�س  ه���رين���ان���د�ز  �ي��ن��ارج��و���س 
�ل�شعودي  �ل���ه���الل  ف���ري���ق  م�����درب 
�لتن�شيط  م����و�����ش����وع  وي����ن����اق���������س 
�ل��ه��ج��وم��ي ل��ف��ري��ق �ل���ه���الل خالل 
�ل��ف��رتة �لأخ������رية، ك��م��ا ي��ت��ح��دث يف 
�جلل�شة خافيري فريناند�ز �مل�شوؤول 
يف �أكادميية �أتلتيكو مدريد ويتناول 
�أتلتيكو  �أكادميية  منهجية  مو�شوع 
ويدير  �لنا�شئني،  لتطوير  م��دري��د 
�جل��ل�����ش��ة �خل���ب���ري �ل��ف��ن��ي �لأمل�����اين 
�جلل�شات  ختام  ويف  �شوم،  برينهارد 
�لنقا�س يف م�شتقبل  �شيتم فتح باب 

و�لإعالن  ب��الأك��ادمي��ي��ات  �لالعبني 
عن �لتو�شيات.

للن�شخة  �ملنظمة  �للجنة  ووج��ه��ت 
�لدولية  دب��ي  بطولة  م��ن  �لتا�شعة 
�لدعوة  �شنة   16 حتت  �لقدم  لكرة 
للفرق  و�لإد�ري����ة  �لفنية  لالأجهزة 
و�لطالع  �مللتقى  حل�شور  �ملحلية 
على جتارب �لأندية �لعاملية، وياأتي 
�لتي  �جل��ه��ود  �إط���ار  �مللتقى يف  ه��ذ� 
ي��ب��ذل��ه��ا جمل�س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي يف 
�لنا�شئني  ق���ط���اع  ت���ط���وي���ر  ���ش��ب��ي��ل 
�جلانب  على  و�ل��رتك��ي��ز  و�ل�����ش��ب��اب، 
�ل��ف��ن��ي ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��رف��ع ق����در�ت 
�لعاملني يف �أندية دبي يف �جلانبني 

�لفر�شة  ب��اإت��اح��ة  و�لإد�ري،  �لفني 
ل��ف��رق��ن��ا �مل��ح��ل��ي��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 

�خلر�ت �لأجنبية.
زيارة برو�ز دبي

للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  حر�شت 
للفرق  ترفيهية  رحلة  تنظيم  على 
�لبطولة  يف  �مل�������ش���ارك���ة  �لأج���ن���ب���ي���ة 
ل����زي����ارة م���ع���امل م��دي��ن��ة دب����ي ومن 
�أب���رز �ملعامل  �أح���د  ب���رو�ز دب��ي  بينها 
ق�شت  حيث  �لإم����ارة،  يف  �ل�شياحية 
و�لهالل  �ل��ر�زي��ل��ي  فالمنغو  ف��رق 
�ل�شعودي و�أتلتيكو مدريد �لإ�شباين 
وب��رو���ش��ي��ا دورمت��ون��د �لأمل����اين وقًتا 
ط��ي��ًب��ا �أول م���ن �أم�������س �ل��ث��الث��اء يف 

ب������رو�ز دب����ي مل�����ش��اه��دة م��دي��ن��ة دبي 
بالكامل من على �رتفاع 150 مرت 
�جلهاز  و�أع�شاء  �لالعبون  وحر�س 
على  �ل���ف���رق  يف  و�لإد�ري  �ل��ف��ن��ي 
�لتقاط �ل�شور �لتذكارية و�لتوثيق 
للحظات �لر�ئعة �لتي ق�شوها عر 
مو�قع  يف  �ل�شخ�شية  ح�����ش��اب��ات��ه��م 
مبدين  �لج���ت���م���اع���ي،  �ل���ت���و�����ش���ل 
بالرنامج  �ل���ك���ب���رية  ����ش���ع���ادت���ه���م 
�عتادت  �ل���ذي  للبطولة  �مل�����ش��اح��ب 
كل  يف  تنفيذه  على  �ملنظمة  �للجنة 
عام، موؤكدين �أن �مل�شاركة يف �لبطولة 
متثل فر�شة كبرية لالعبني لزيارة 
�ل��ع��امل. كما يزور  �أج��م��ل مدينة يف 

فريق فالمينغو يف �ل�شاعة �لو�حدة 
ظهر �ليوم �خلمي�س 18 �أبريل مقر 
للتعرق  لل�شياقة  �لإم�����ار�ت  معهد 
ع��ل��ى �أح����دث �ل��ر�م��ج �ل��ت��ي يعدها 
و�لط���الع  �ل�شياقة  لتعليم  �مل��ع��ه��د 
ع��ل��ى م��ر�ف��ق �مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ت��ي تدعم 

�لريا�شة ب�شكل م�شتمر.
�أحمد  عامر  ق��ال  ذل��ك  ويف معر�س 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  ب���احل�������ش���ا، 
لل�شياقة  �لإم���ار�ت  معهد  ملجموعة 
�شركات  ملجموعة  �ل��رئ��ي�����س  ون��ائ��ب 
متحم�شا  رجال  “ب�شفتي  باحل�شا: 
�أعتقد  و�ل���ري���ا����ش���ي���ني،  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
ب�����اأن م���ن �شفات  ر�����ش���خ���اً  �ع���ت���ق���اد�ً 

�ل��ري��ا���ش��ي �جل��ي��د �أن ي��ك��ون ق����ادر�ً 
ع��ل��ى ت���ويل �مل�����ش��وؤول��ي��ة مت��ام��اً مثل 
ب���اأم���ان، ود�ئما  �ل��ق��ي��ادة  م�����ش��وؤول��ي��ة 
فر�شة  �أي����ة  ننتهز  �أن  ي�����ش��ع��دن��ا  م��ا 
�شلوك  على  للتاأثري  ��شتطعنا  كلما 
م��و�ط��ن��ي��ن��ا م��ن �ل�����ش��ب��اب، فنحن يف 
�أن  معهد �لإم��ار�ت لل�شياقة، نعتقد 
هناك د�ئماً عالقة وثيقة للغاية بني 
�لريا�شة وفن �لقيادة، فالقيادة على 
يف  �لريا�شة  مع  تت�شارك  �لطرقات 
و�ملهار�ت مثل  �ل�شفات  �لعديد من 
ت��ط��ل��ب �لن��ت��ب��اه و�ل���رتق���ب وح�شن 
مع  �ملنا�شب  و�لتوقيت  �لتخطيط 
�لتحكم يف �ل�شرعة و�مل�شافة و�أهمية 
�لأف���ع���ال  وردود  �ل����ق����ر�ر�ت  �ت���خ���اذ 

�ل�شريعة و�ل�شحيحة«.
بالعد�لة  �لإح�شا�س  “�إن  و�أ���ش��اف: 
و�ح��������رت�م �ل���ق���و�ع���د و�مل���ج���ام���الت 
�ل�شفات  �أه�����م  م���ن  ه���ي  و�ل�������ش���ر 
ب��الإع��ج��اب يف جميع  �ل��ت��ي حت��ظ��ى 
�ل���ري���ا����ش���ات �ل���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب �ل����روح 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة، ك��م��ا �أن��ه��ا �أي�����ش��ا ت�شكل 
�لآمنة  �ل��ق��ي��ادة  يف  �ل���ز�وي���ة  ح��ج��ر 
�لن�شباط  ي��ع��د  ح��ي��ث  �ل��ن��ا���ش��ج��ة، 
�لنف�س  يف  و�ل��ت��ح��ك��م  �ل�����ش��خ�����ش��ي 
�لريا�شة  يف  ح��ا���ش��م��ني  ع��ن�����ش��ري��ن 
و�ل����ق����ي����ادة، يف �ل��ن��ه��اي��ة ن���ق���ول �أن���ه 
لل�شلوك  م��ط��ل��ق��اً  م���ك���ان  ي���وج���د  ل 
�ل��ع��دو�ين �أو �لأن���اين ���ش��و�ء ك��ان يف 
�لطريق  ع��ل��ى  �أو  ري���ا����ش���ي  م��ل��ع��ب 

�لعام«.

بطولة  يف  �لأول  �مل�شتوى  �لوطني  منتخبنا  ت�شدر 
لل�شيد�ت  �جلليد  لهوكي  �لآ���ش��ي��وي  �لتحدي  ك��اأ���س 
وذلك بعد �أن حقق فوز� م�شتحقا على ح�شاب نظريه 
�أق��ي��م��ت يف  �ل��ك��وي��ت��ي “13-0 “ يف �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي 

�شالة �أبوظبي للتزلج مبدينة ز�يد �لريا�شية.
للريا�شات  �لإم���ار�ت  �حت��اد  بتنظيم  �لبطولة  وتقام 
للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  و�أكادميية  �جلليدية 

�لن�شائية وحتت �إ�شر�ف �لحتاد �لدويل للعبة.

نقاط   6 �إىل  ر���ش��ي��ده  منتخبنا  رف���ع  �ل��ف��وز  وب��ه��ذ� 
�ملنتخب  �ل��رتت��ي��ب  يف  وي��ل��ي��ه  �لأول  �مل��رك��ز  ليحتل 
�ملنتخبان  يلتقي  حيث  ن��ق��اط   3 بر�شيد  �لفلبيني 
يف مبار�ة حا�شمة يوم �جلمعة �ملقبلة حتدد �شاحب 

�ملركز �لأول يف �لبطولة.
�لتي  �ملنتخب  مرمى  ح��ار���س  �ل�شحي  م��رمي  وق��ال��ت 
ح�شدت جائزة �أف�شل لعبة يف �ملبار�ة �إن هذ� �لفوز 
�أن  �إىل  �ملنتخب م�شرية  تتويجا جلهود لعبات  جاء 

�لتي  �لبطولة  ه��ذه  �إجن��از يف  هدفنا جميعا حتقيق 
تقام يف �لدولة للمرة �لأوىل.

�إن  من جانبها قالت فاطمة �لقبي�شي قائد �ملنتخب 
بجد�رة  بها  �ل��ف��وز  يف  وجنحنا  �شعبة  كانت  �مل��ب��ار�ة 

م�شرية �إىل �أن �جلميع جاهز للمبار�ة �حلا�شمة يوم 
�جلمعة.

موؤ�زرتها  ع��ل��ى  �جل��م��اه��ري  �إىل  بال�شكر  وت��وج��ه��ت 
للمنتخب خالل م�شو�ره بالبطولة.

الفرق الدولية امل�ساركة بالبطولة تزور برواز دبي

ملتقى الأكادمييات الثامن يجمع نخبة اخلرباء الفنيني اليوم

الإمارات تت�سدر »اآ�سيوية هوكي اجلليد« لل�سيدات

للدر��شات  ز�ي��د  مركز  ��شت�شاف  
و�ل��ب��ح��وث �ل��ت��الب��ع ل���ن���ادي تر�ث 
ت��ر�ث �لإم���ار�ت يف مقرة بالبطني 
بعنو�ن  حم����ا�����ش����رة   ب���اأب���وظ���ب���ي 
قدمها  ز�يد”،  فكر  يف  “�لريا�شة 
حممد  �لإم�������ار�ت�������ي  �لإع������الم������ي 
�جل�����وك�����ر، و ح�������ش���ره���ا ع�����دد من 
م����دي����ري وم���وظ���ف���ي م���رك���ز ز�ي����د 

ونادي تر�ث �لإمار�ت. 
مهم  جانب  على  �ملحا�شرة  رك��زت 
من م�شرية �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
�هلل  “طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن 
ثر�ه” وهو �جلانب �لريا�شي، حيث 
و�نتمائه  دوره  ع���ن  ف��ي��ه��ا  حت���دث 
بامل�شوؤولية  و�إح�����ش��ا���ش��ه  �ل��وط��ن��ي 

جتاه �شباب �لوطن �لعربي. 
وحتدث �جلوكر يف حما�شرته عن 

كتابة �لذي يحمل عنو�ن “�لريا�شة 
يف فكر ز�يد”، و�لذي ��شتغرق عاماً 

ق�شة  ويت�شمن  لإع�����د�ده،  ك��ام��اًل 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 

جتاه  وحر�شه  ثر�ه”،  �هلل  “طيب 
�لريا�شي،  �مل��ج��ال  وط��ن��ه يف  �أب��ن��اء 
بالإ�شافة لعالقة �لر�حل �لعظيم 
بعامل �لريا�شة و�هتمامه بال�شباب 
�لريا�شي و�لرتكيز عليهم من �أجل 
تنميتهم وقدرتهم على �ل�شتمر�ر 

و�لنجاح و�لنهو�س و�لتطور. 
ز�يد  �ل�����ش��ي��خ  �أن  �مل��ح��ا���ش��ر  و�أك�����د 
ثر�ه” ك��ان يركز على  “طيب �هلل 
ويع�شق  وي���ت���اب���ع  �ل�����ش��ب��اب  ق���ط���اع 
�شو�ًء  �أنو�عها،  مبختلف  �لريا�شة 
و�ملتمثلة   � تر�ثية  ريا�شات  �أك��ان��ت 
و�ل�شيد  و�ل��ف��رو���ش��ي��ة  �ل��ه��ج��ن  يف 
ري��ا���ش��ات حديثة من  �أم   � وغ��ريه��ا 
يحر�س  ك��ان  كما  عليها،  �ملتعارف 

�لريا�شية  �ل��ف��رق  ����ش��ت��ق��ب��ال  ع��ل��ى 
من خمتلف مناطق �لدولة وكانت 
�لريا�شة منذ توليه �حلكم  جزء�ً 

من �هتماماته. 
وت���اب���ع �جل����وك����ر: ����ش���اع���دين على 
ت���األ���ي���ف ه�����ذ� �ل���ك���ت���اب ق���رب���ي من 

تولو�  �ل��ذي��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �أجن���ال 
�مل��ن��ا���ش��ب �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل���ك���رى يف 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة 
�����ش����و�ًء ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �لأن����دي����ة �أو 
�لريا�شية  و�لحت�������اد�ت  �ل��ه��ي��ئ��ات 
�أن  وقربي منهم جعلني  �لأخ��رى، 

�أر�ه���ا كبرية جد�ً  �أخ��رج مبح�شلة 
و�أفتخر و�أعتز بها. 

ق���دم مركز  �مل��ح��ا���ش��رة،  ويف خ��ت��ام 
�شهادة  و�لبحوث  للدر��شات  ز�ي��د 
حممد  �ملتميز  لالإعالمي  تقدير 

�جلوكر على  �ملحا�شرة �لقيمة.

مركز زايد للدرا�سات والبحوث ينظم 
حما�سرة »الريا�سة يف فكر زايد« 
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•• دبي -الفجر:

�لأول  �ل��وط��ن��ي  ملنتخبنا  �ل��ف��ن��ي  �جل��ه��از  ع��ق��د 
�أم�س مبقر �لحتاد بدبي �جتماعاً  لكرة �لقدم 
ت��ن�����ش��ي��ق��ي��اً ب��ح�����ش��ور �مل���دي���ر �ل��ف��ن��ي ب����ريت فان 
مارفيك و�أع�شاء �جلهاز �لفني و�لطبي ، حيث 
مت مناق�شة �ملرحلة �ملقبلة و�آلية �لعمل وتوزيع 
�خلليج  دوري  مباريات  مبتابعة  �خلا�شة  �ملهام 
�شيتم  �لذين  �لالعبني  �أد�ء  ومر�قبة  �لعربي 
�ملقبلة  �ملرحلة  خ��الل  �لأبي�س  لقائمة  �شمهم 
�إىل  �مل��وؤه��ل��ة  �مل�����ش��رتك��ة  للت�شفيات  ����ش��ت��ع��د�د�ً 

كاأ�س  ونهائيات   2020 �لعامل  كاأ�س  نهائيات 
يوليو  �شهر  يف  �شتجرى  و�ل��ت��ي   2023 �آ���ش��ي��ا 

�ملقبل .
�خلا�شة  �جل�����و�ن�����ب  �لج����ت����م����اع  ن���اق�������س  ك���م���ا 
خالل  م��ن  وذل��ك  متابعتهم  و�آل��ي��ة  بالالعبني 
�ل���ن���ظ���ام �لل����ك����رتوين �جل���دي���د �مل���رت���ب���ط بني 
�لأن��دي��ة و�حت��اد �لكرة و�ل��ذي ي�شتمل على كل 
�لعالج  وم��ر�ح��ل  �لطبية  و�لتقارير  �ملعلومات 

وغريها .
�لطبية  �حلالة  على  �لفني  �جلهاز  �طماأن  كما 
وبرنامج �لعالج لنجم منتخبنا �لوطني ونادي 

�لهالل �ل�شعودي عمر عبد�لرحمن �لذي غاب 
عن �شفوف �لأبي�س خالل �ملرحلة �ملا�شية بعد 
خ�شوعه لعملية جر�حية يف �لرباط �ل�شليبي 
، حيث قدم طبيب �ملنتخب تقرير�ً عن برنامج 
بالريا�س  ناديه  يف  �لالعب  زي��ارة  بعد  �لعالج 

و�للتقاء بالكادر �لطبي للنادي .
�لوطني  منتخبنا  م���درب  �شي�شهد  جهته  م��ن 
�شباب  م��ب��ار�ة  �ليوم  �مل�شاعد  وج��ه��ازه  مارفيك 
�لأهلي و�لوحدة �لتي �شتقام يف �لعوير ومبار�ة 
�شتاد خالد بن  �لتي �شتقام يف  �ل�شارقة و�لعني 

حممد بال�شارقة .

•• دبي -الفجر

 نظم �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم �شباح �أم�س مبقره يف دبي 
ومب�شاركة  بح�شور  �لطبي  �لإلكرتوين  �لنظام  عمل  ور�شة 
باملنتخبات  �لعاملة  و�لإد�ري����ة  �لطبية  �لأط��ق��م  م��ن  كبرية 
ب��اإ���ش��ت��خ��د�م �لنظام  �مل���خ���ول���ة  �ل����دول����ة  �ل��وط��ن��ي��ة و�أن����دي����ة 

�لإلكرتوين �لطبي .
وتناولت �لور�شة �لتعريف بالنظام �لإلكرتوين �لطبي �لذي 
�شيد�شنه �حتاد �لكرة و�لذي يهدف �إىل �إن�شاء ملف �لكرتوين 
طبي متكامل لكل لعب م�شجل يف �حتاد �لكرة منذ بد�ية 

ممار�شته لكرة �لقدم وحتى وقت �إعتز�له ، وذلك من خالل 
و�لتقارير  �ل���ش��اب��ات  جميع  ت�شمل  طبية  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
�لأبحاث  يف  منها  و�لإ���ش��ت��ف��ادة  �مل�شجلني  لالعبني  �لطبية 
�لعلمية و�لدر��شات �لطبية ملعرفة نوعية �ل�شابات �لأكرث 
�شيوعاً يف مالعب �لإمار�ت وم�شبباتها بال�شافة �ىل كيفية 

�لوقاية منها للحفاظ على �شحة و�شالمة �لالعبني .
ور�شة  خ��الل  �لكرة  باحتاد  �لذكية  �خلدمات  �إد�رة  وقدمت 
وكيفية  �لطبي  �لإلكرتوين  للنظام  تف�شيلياً  �شرحاً  �لعمل 
�دخال جميع �لبيانات �خلا�شة باإ�شابات �لالعبني و�لتقارير 
�لطبية ) PCMA ( ونتائج فحو�شات �لمر��س �ملعدية 

. و�شيتم جتربة ��شتخد�م �لنظام �جلديد حتى نهاية �ملو�شم 
�لر�شمي  �ل�شتخد�م  يكون  �أن  على  �أوىل  كمرحلة  �حل��ايل 
2020/2019 . وو�شع �حتاد كرة  بدًء من �ملو�شم �ملقبل 
�لقدم �آلية حمددة ل�شتخد�م �لنظام �جلديد بحيث ت�شمن 

خ�شو�شيات �لالعبني و�لأندية .
�إط��ار حر�س �حت��اد ك��رة �لقدم على  وتاأتي ه��ذه �خلطوة يف 
ت�شمن  �لالعبني  لكافة  �شاملة  طبية  بيانات  ق��اع��دة  خلق 
�شهولة �لتو��شل بني �لأجهزة �لطبية للمنتخبات �لوطنية 
�لطبية وقت  �لتقارير  ملتابعة  لالأندية  �لتابعة  �لأجهزة  مع 

حدوث �لإ�شابات  .

احتاد الكرة ُينظم ور�سة عمل النظام الإلكرتوين الطبي

•• تغطية - رم�سان عطا

�شمو  م�����ن  ك����رمي����ة  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
ُينّظم فندق ونادي  �لرئا�شة،  �شوؤون 
�لبطولة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ���ش��ب��اط 
�لثالث  للعام  �ل�شنوية  �لرم�شانية 
و�ملحدد  �ل��ت��و�يل.  على  و�ل��ع�����ش��رون 
�لأول  �لأ����ش���ب���وع  �إن��ط��الق��ه��ا خ���الل 
وت�شتمر  �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  من 
ملدة 21 يوماً، مب�شاركة 68 فريقاً 
حملياً ودولياً يف �مل�شابقات �لريا�شية 
، ج��اء ه��ذ� خ��الل �ملوؤمتر �ل�شحفي 
�لنادي..  مبقر  بالم�س  عقد  �ل��ذي 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة، قال 

رئي�س �للجنة �ملنظمة لبطولة ز�يد 
�لريا�شية �شعادة �لفريق �لركن )م( 
رئي�س  �لكعبي،  �شرور  هالل  حممد 
�شباط  ون���ادي  فندق  �إد�رة  جمل�س 

�لقو�ت �مل�شلحة: 
و��شت�شافة  بتنظيم  ونعّتز  نفتخر 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة يف فندق  ب��ط��ول��ة ز�ي����د 
ونادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة للعام 
�لتو�يل،  ع��ل��ى  و�ل��ع�����ش��رون  �ل��ث��ال��ث 
وت��ت��ز�م��ن ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة م��ع “عام 
�شاحب  �أع��ل��ن��ه  �ل�����ذي  �لت�شامح” 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان، رئي�س �لدولة “حفظه �هلل”، 
ل��ُي�����ش��ّك��ل �م���ت���د�د�ً ل��ع��ام ز�ي���د �خلري 
�لر��شخ  �لإن�����ش��اين  لنهجه  و�إب�����ر�ز�ً 
�لذي حر�س على غر�شه يف جمتمع 

�لإم��������ار�ت، ل��ن��ح�����ش��د ث���م���اره ب����اأروع 
�شوره ومظاهره«.

ز�ي����د  “تعتربطولة  ُم�������ش���ي���ف���اً: 
�لنادي  ُي��ن��ّظ��م��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�لريا�شية  �لأح�������د�ث  م���ن  و�ح�����دة 
�لر�ئدة يف �لدولة �لتي تتمُّ �إقامتها 
خ����الل ���ش��ه��ر رم�������ش���ان، ح��ي��ث مّتت 
��شت�شافة حو�يل 37320 ريا�شياً 
حتى  �جل���م���ه���ور  م����ن  و60750 

�لآن. 
�لبطولة،  ه���ذه  يف  �ملُ��م��ّي��ز  و�لأم������ر 
باهر�ً يف �لن�شخ  �لتي �شهدت جناحاً 
�ملا�شية، �أنها جتمع بني �لعديد من 
�لثقافات و�جلن�شيات دون متيّيز يف 
وفقاً  وذل��ك  �لعرق  �أو  �لدين  �للون، 
لالإرث �خلالد �لذي تركه لنا �لقائد 

�ل�شيخ  ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س 
نهيان”رحمه  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�لت�شامح  ب��ث��ق��اف��ة  و�ملُ��ت��م��ّث��ل  �هلل” 
�لقوي للرت�ث  �لأ�شا�س  ُتعتر  �لتي 
�لذي  �لر��شخ  �لإن�����ش��اين  �لإم��ار�ت��ي 
وفقاً  و�ل��ع��ي�����س  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى  ُي�شجع 
لأرقى �ملبادئ �لإن�شانية �لتي ت�شكل 
ُم�����ش��ت��د�م��اً وم��ت��ي��ن��اً ملجتمع  �أ���ش��ا���ش��اً 
�لتاآخي  �مل��ح��ب��ة،  ب��ال�����ش��ع��ادة،  ي��رف��ل 

و�لتاآلف بني �جلميع«
و�جل������دي������ر ب����ال����ذك����ر �أن��������ه ق�����د مّت 
تخ�شي�س كافة فعاليات وم�شابقات 
�ملا�شي  �لعام  من  �عتبار�ً  �لبطولة 
لدولة  �مل���وؤ����ش�������س  ل��ل��ق��ائ��د  ت���ك���رمي���اً 
وتعزيز�ً  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت 
لت�شتفيد  تركه  �ل��ذي  �لغني  لإرث���ه 

وُتعّد  �ل��ق��ادم��ة.  �لأج��ي��ال  كافة  منه 
�أب��رز �ملجالت،  �لريا�شة و�ح��دة من 
�حل�شارية  �ل�����ش��ورة  ت��ع��ك�����س  �ل��ت��ي 
ل��ل��ت�����ش��ام��ح �لإم������ار�ت������ي، وق�����د كان 
�ل�شيخ ز�يد “طيب �هلل ثر�ه” يحب 
�لريا�شة مبختلف �أنو�عها و�أ�شفرت 
ب�شكل  وم�����ش��اه��م��ات��ه  ����ش��رت�ت��ي��ج��ات��ه 
و��شح يف �لتطور �ل�شامل و�ملُ�شتد�م 

للمجال �لريا�شي د�خل �لدولة.
من جانبها، �أو�شحت �ل�شيدة �شيخة 
لفندق  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لكعبي، 
�مل�شلحة  �ل����ق����و�ت  ���ش��ب��اط  ون������ادي 

قائلة:

»ن���ع���ت���ّز ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة ب��ط��ول��ة ز�ي���د 
�لت�شامح  �أر�������س  ع��ل��ى  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
و�لأخوة و�ل�شعادة، ونفتخر بقدرتنا 
�لقو�ت  ���ش��ب��اط  ون������ادي  ف���ن���دق  يف 
�مل�����ش��ل��ح��ة ع��ل��ى ج��م��ع ه����ذ� �حل�شد 
بروح  و�لفرق  �جلمهور  من  �لكبري 
ريا�شية �أخوية خالل �شهر رم�شان 

�ملبارك.«
و�أ�شافت: “�شت�شهد �لبطولة يف عام 
�لت�شامح 2019 جمموعة متنّوعة 
من �ملُ�شابقات تتاألف من  15 لعبة 
 21 م��دى  وع��ل��ى  خمتلفة  ريا�شية 
�ل�شلة وكرة  ك��رة  ذل��ك  يوما، مبا يف 

و�لرماية  �ل��ط��ائ��رة  و�ل���ك���رة  �ل��ق��دم 
و�ل�شباحة و�جلودو و�جليو جيت�شو 
و�مل��و�ي تاي و�ل�شطرجن ف�شاًل عن 
�لطاولة  وت��ن�����س  �جل��م��ب��از  ري��ا���ش��ة 
ورماية �لقو�س وهوكي �جلليد وكرة 
�ل��ي��د و���ش��ب��اق �ل�����ش��ي��ار�ت �ل��ت��ي مّتت 

�إ�شافتهم لهذ� �لعام.
�شباط  ون�����������ادي  ف�����ن�����دق  ي�����رح�����ب 
بالزو�ر  – �أبوظبي  �مل�شلحة  �لقو�ت 
للتمتع  �أب����وظ����ب����ي  يف  و�مل���ق���ي���م���ني 
�أجو�ء  يف  للعمالء،  نوعية  بخدمات 
�لعربية  �ل�شيافة  بحفاوة  حتيطهم 
عا�شمة  �أب��وظ��ب��ي  ب��ه��ا  تتميز  �ل��ت��ي 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
ويتميز فندق ونادي �شباط �لقو�ت 
�مل�شلحة – �أبوظبي مبوقع حموري 
ي��ج��ع��ل م��ن��ه م��ث��ال��ي��اً ل��ع��ق��د خمتلف 
�لج��ت��م��اع��ات و�مل��ن��ا���ش��ب��ات ���ش��و�ء يف 
�خلارجية  �أو  �ل���د�خ���ل���ي���ة  �مل����ر�ف����ق 
�لفندق  وي��ل��ب��ي  و�ل���ن���ادي.  ل��ل��ف��ن��دق 
تتنوع  �شاملة  �ح��ت��ي��اج��ات  و�ل���ن���ادي 
بني ملتقيات �لأعمال وور�س �لعمل 
و�ملنا�شبات،  �لأع���ر�����س  �إىل  و���ش��وًل 
�ملتميزة  ل���ل���م���ر�ف���ق  ن����ظ����ر�ً  وذل������ك 
وخ��دم��ات �ل��ت��م��وي��ن �مل��ع��روف��ة �لتي 

تلبي جميع �لحتياجات.

»بطولة زايد الريا�سية« ت�ست�سيف 2750 ريا�سيا 

فندق ونادي �سباط القوات امل�سلحة ي�ست�سيف البطولة الرم�سانية يف دورتها ال�23

حممد الكعبي:جتمع بني العديد من الثقافات واجلن�سيات دون متيّيز يف اللون والدين اأو العرق
�سيخة الكعبي:�ست�سهد البطولة يف عام الت�سامح 2019 جمموعة متنّوعة من املُ�سابقات تتاألف من  15 لعبة ريا�سية

 �ختتم �أم�س �لأربعاء �ملو�فق 17 �أبريل �جلاري حمور �حلوكمة 
و�ملالية من دورة �لإد�رة �لتنفيذية �شمن برنامج �شهاد�ت جلنة 
و�لذي   2019-2018 �لريا�شي  للمو�شم  �ملحرتفني  دوري 
لكرة  �لإم����ار�ت  �حت���اد  �أك��ادمي��ي��ة  م��ع  بالتعاون  �للجنة  تنظمه 

�إىل  �ملا�شي  �أكتوبر  يف  �نطلق  �ل��ذي  �لرنامج  ويهدف  �لقدم. 
تاأهيل �لكادر �لإد�ري يف �لأندية وذلك لالرتقاء مبنظومة �لعمل 

متا�شيا مع �خلطة �ل�شرت�تيجية للجنة دوري �ملحرتفني.
 ت��ع��رف �ل��د�ر���ش��ون على م���د�ر ث��الث��ة �أي���ام على ث��الث��ة حماور 

رئي�شية حلوكمة �لنادي �لريا�شي وهي: �لقيم، �لقيادة و�لتوجيه 
و�لإ�شر�ف ثم �ل�شيا�شات و�لإج��ر�ء�ت، بهدف م�شاعدة �ملعنيني 
باإد�رة �أندية كرة �لقدم يف �لأنظمة �ملهنية و�لأندية �ملجتمعية، 
�لر�شيدة،  للحوكمة  �مل�شرتكة  �مل��ب��ادئ  وتطبيق  لفهم  وذل���ك 

وكذلك  وتطويرها،  �حلالية  �حلوكمة  معايري  ب��ني  و�مل��ق��ارن��ة 
�أهمية تفعيل وتطبيق �إد�رة �ملخاطر يف �لندية من خالل �شرح 
�ملحا�شر�ت  �أل��ق��ى  �ملخاطر.  عمليات  يف  �يفرتون  ن��ادي  من��وذج 
�يفرتون  نادي  يف  و�حلوكمة  �ملخاطر  مدير  مكنيكول�س،  بول 

للد�ر�شني،  جماعية  �أن�شطة  �ملحا�شر�ت  تخللت  �لإجن��ل��ي��زي.  
يطبقون خاللها ما مت �لتعرف عليه يف �ملحا�شر�ت.

 �شهدت �لدورة على مد�ر �أيامها �لثالثة، مناق�شات ومد�خالت 
مميزة من �مل�شاركني.

دورة الإدارة التنفيذية تختتم فعالياتها مبحور احلوكمة واملالية

اجلهاز الفني ملنتخبنا الوطني يعقد اجتماعه 
الأول بح�سور فان مارفيك
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الفجر الريا�ضي

طالب �لنجم �لأرجنتيني ليونيل مي�شي زمالءه يف فريق بر�شلونة �لإ�شباين بتقدمي �ملزيد يف �ملر�حل �ملقبلة 
من م�شابقة دوري �أبطال �أوروبا يف كرة �لقدم، وذلك بعد تخطي مان�ش�شرت يونايتد �لإنكليزي يف �لدور ربع 

�لنهائي.
وتفوق �لنادي �لكاتالوين على �شيفه �لإنكليزي -3�شفر يف �لإياب على ملعب كامب نو �لثالثاء، بعد فوزه 

�أي�شا �لأ�شبوع �ملا�شي على ملعب �أولد تر�فورد بهدف نظيف �شجله لوك �شو خطاأ يف مرمى فريقه.
�لبطيئة  �لبد�ية  بعد  ل�شيما  �لأف�شل  تقدمي  على  زم��الءه  مي�شي  ح�س  لر�شلونة،  �ملريح  �لفوز  رغم  وعلى 
�أقل من خم�س دقائق قبل �نتهاء ثلث  �أف�شل لعب يف �لعامل خم�س مر�ت هدفني يف  �أن ي�شجل  للفريق، قبل 

�ل�شاعة �لأول، �أ�شاف �ليهما �لر�زيلي فيليبي كوتينيو �لثالث يف �ل�شوط �لثاين.
وقال مي�شي �ملتوج مع بر�شلونة بلقب دوري �لأبطال �أربع مر�ت “2006، 2009، 2011 و2015” “لقد 
قدمنا عر�شا ر�ئعا “...” لكن كنا باردين ومتوترين يف �لدقائق �خلم�س �لأوىل” من مبار�ة �لثالثاء �شد فريق 

�ملدرب �لروجي �أويل غونار �شول�شكاير.
�أ�شاف “ل ميكن �أن نبد�أ مبار�ة يف دوري �لأبطال بهذ� �ل�شكل. خم�س دقائق �شيئة قد توؤدي �ىل 

�إق�شائنا”، م�شدد� يف �لوقت ذ�ته على �أن �لفريق يقرتب من �لحتفاظ بلقبه يف �لدوري 
�لإ�شباين.

�لنهائي لدوري  �لت�شجيل يف �لدور ربع  وفك مي�شي يف مبار�ة �لأم�س �شومه عن 
�لأبطال، وهز �ل�شباك للمرة �لأوىل منذ عام 2013.

م��ن لعبيه عن  ع��دد  فيه  �لأم�����س عر�شا قويا ك�شف  م��ب��ار�ة  بر�شلونة يف  وق��دم 
موهبتهم �لفذة، لكن �لتوتر �لذي �شاب �أد�ءهم يف �لدقائق �لأوىل �أعاد �لتذكري 

مبو�جهة �لفريق لليون �لفرن�شي يف �لدور ثمن �لنهائي، و�لتي فاز بها �لفريق 
�لكاتالوين �إيابا 5-1 بعد تعادل �شلبي يف �لذهاب بفرن�شا.

و�أقر مدرب بر�شلونة �إرن�شتو فالفريدي باأن لعبيه ي�شعرون ببع�س �ل�شغط 
هذ� �ملو�شم يف �شعيهم لإحر�ز �للقب �لقاري للمرة �لأوىل منذ 2015.

و�أو����ش���ح ب��ع��د �مل���ب���ار�ة “كان ل��دي��ن��ا ح��اف��ز ك��ب��ري ل��ه��ذه �مل��و�ج��ه��ة “�شد 
�أن ننكر ذلك ل�شيما بعد �لغياب عن �لدور ن�شف  يونايتد”، ل ميكن 
�لنهائي لفرتة طويلة وبعد �خل�شارة �ملوؤملة يف �ملو�شم �ملا�شي”، يف �إ�شارة 
�ىل �لإق�����ش��اء م��ن �ل���دور رب��ع �لنهائي على ي��د روم���ا �لإي��ط��ايل، بفوز 
4-1 ذهابا  �لأخ��ري -3�شفر يف �لإي��اب على ملعبه، بعد فوز بر�شلونة 

يف �إ�شبانيا.
“عانينا من خم�س دقائق  و�خت�شر فالفريدي مبار�ة �لأم�س بالقول 
�شعبة لأنهم “يونايتد” بد�أو� �ملبار�ة بقوة. بعدها، خالل 85 دقيقة، 

مل نكن �شيئني«.
�ملو�جهة  من  �لفائز  �لنهائي  ن�شف  �ل��دور  يف  بر�شلونة  ويالقي 
فاز  �لأول  ب��اأن  علما  �لرتغايل،  وبورتو  �لإنكليزي  ليفربول  بني 

�لأربعاء للحلول �شيفا  وي�شتعد م�شاء  �أر�شه،  ذهابا على  -2�شفر 
على �لفريق �لرتغايل.

�أم�������ش���رتد�م بكونه  �أي��اك�����س  ُع�����ِرف 
�أحد �أبرز مزودي �أندية كرة �لقدم 
�لأوروبية باملو�هب �لفذة جيال تلو 
�لآخ����ر، وم���ع ب��ل��وغ جيله �لأح���دث 
�لدور ن�شف �لنهائي مل�شابقة دوري 
يوفنتو�س  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  �لأب���ط���ال 
�لنادي  ���ش��ب��اب  ي���ب���دو  �لإي����ط����ايل، 
�أق��رب �ىل م�شاركني يف جولة ود�ع 
قبل �شد �لرحال نحو فرق �أخرى.

�لثالثاء  �لهولندي  �ل��ن��ادي  حقق 
“�أليانز  م���ل���ع���ب  ع���ل���ى  م����ف����اج����اأة 
�شتاديوم” يف مدينة تورينو، بفوزه 
�لعجوز”  “�ل�شيدة  ف���ري���ق  ع��ل��ى 
كري�شتيانو  �ل���رت���غ���ايل  وجن���م���ه 
رونالدو 2-1 يف �إياب ربع �لنهائي، 
بعد  �مل���ق���ب���ل  �ل��������دور  �إىل  ل���ي���ع���ر 
تعادلهما ذهابا على ملعب “يوهان 

كرويف �أرينا” بهدف لكل منهما.
�لفريق  �إىل  بالن�شبة  �لأه���م  لكن 
�لهولندي هو �لأد�ء �لذي يقدموه 
يظِهرون  �ذ  م����رة،  ك��ل  يف  لع��ب��وه 
م��وه��ب��ة لف���ت���ة ع��ن��د ك���ل حمطة، 
�لقدم  ك��رة  م�شجعي  �أن��ظ��ار  تلفت 
بع�س  ي��ت��خ��ط  ���ش��اب مل  ج��ي��ل  �ىل 

�أفر�ده �لع�شرين من �لعمر.
�أي�������ش���ا م�شاء  وك�����ان �لأم������ر ج��ل��ي��ا 
�لثالثاء �شد يوفنتو�س، و�خت�شره 
عاما”   21“ ب��ي��ك  دي  ف���ان  دوين 
علينا  ك���ان  �أن����ه  “�أعتقد  ب��ال��ق��ول 

ت�شجيل خم�شة �أهد�ف«.
ب��ي��ك فريقه  ف���ان دي  ه���دف  م��ن��ح 
يوفنتو�س  �ف��ت��ت��ح  ب��ع��دم��ا  �ل��ت��ع��ادل 
�أن  ق��ب��ل  رون���ال���دو،  ع��ر  �لت�شجيل 
دي  ماتيا�س  �أي��اك�����س  قائد  ي�شيف 
لفريقه  �ل����ث����اين  �ل����ه����دف  ل��ي��خ��ت 
ر�أ�شية  ك��رة  م��ن   ،67 �لدقيقة  يف 
�ق���ت���ن�������ش���ه���ا م������ن ب������ني م���د�ف���ع���ي 

يوفنتو�س.
�لكرة  “كانت  ل��ي��خ��ت  دي  وق�����ال 
�شاأحاول  �إين  لنف�شي  وقلت  عالية 
كانت  �مل�����رم�����ى.  ن���ح���و  ت�����ش��وي��ب��ه��ا 

ر�أ�شيتي مثالية يف ز�وية �ملرمى«.
�لفرتة  ه��ذه  �أد�ءه  �أي��اك�����س  وي��ق��دم 
ثانيا  �ملا�شي  �ملو�شم  �أن��ه��ى  بعدما 
�لهولندي  �ل��������دوري  ت���رت���ي���ب  يف 
و�حتاج  �إي��ن��ده��وف��ن،  �لبطل  خلف 
�لتمهيدي  �ل�����دور  خل��و���س  ت��ال��ي��ا 
�لثالث للم�شاركة يف م�شابقة دوري 

�لأبطال هذ� �ملو�شم.
�لرقم  �ل��ث��الث��اء  م���ب���ار�ة  وح��م��ل��ت 
�لهولندية  �لعا�شمة  لفريق   16
�لقارية،  �مل�شابقة  يف  �مل��و���ش��م  ه���ذ� 
����ش���وى مرة  ي��خ�����ش��ر خ��الل��ه��ا  ومل 
و�ح�����دة، وذل����ك �أم�����ام ح��ام��ل لقب 
�مل���و�����ش���م �ل���ث���الث���ة �مل��ا���ش��ي��ة ري���ال 
م��دري��د �لإ���ش��ب��اين يف ذه����اب ثمن 
يحقق  �ن  قبل   ،”2-1“ �لنهائي 
�شانتياغو  فوز� مذهال على ملعب 

برنابيو 1-4.
�خلرة  عنا�شر  بع�س  رغ��م  وعلى 
�إريك  �مل��درب  ت�شكيلة  �لتي ت�شمها 
�ل���الع���ب���ني �لذين  ل��ك��ن  ت���ن ه�����اغ، 
تدرجو� يف �شفوف �لفئات �لعمرية 
هم من �شنعو� �لفارق، مثل فان دي 
بيك ودي ليخت وفرنكي دي يونغ 
�لر�زيلي  ومعهم  عاما”،   21“

د�فيد نريي�س “22 عاما” �ملن�شم 
�ىل �لفريق عام 2017.

وق�����ال دي ل��ي��خ��ت مل���وق���ع �لحت����اد 
من  �ل���ك���ث���ري  “لدينا  �لأوروب�����������ي 
زلنا  ول  �لفريق  ه��ذ�  يف  �ل��ق��در�ت 
���ش��غ��ار� يف �ل�����ش��ن، وه����ذ� م��ا يبدو 

و��شحا يف كل مبار�ة«.
فر�شته  �أن  ي�����درك  �أي���اك�������س  ل��ك��ن 
�ملو�شم قد تكون �لأخ���رية مع  ه��ذ� 
�لنتائج  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ه���ذ� �جل��ي��ل 
لعبيه  و�أن  ل���ش��ي��م��ا  و�لأل�����ق�����اب، 
ي���ث���ريون �ه��ت��م��ام ك����رى �لأن���دي���ة 
�ل�شعب  م��ن  و�شيكون  �لأوروب���ي���ة، 

عليه مقاومة �لغر�ء�ت �ملالية.
و�أو�شح �لرئي�س �لتنفيذي لأياك�س 
حار�س �ملرمى �ل�شابق �إدوين فان در 
�شار “يف ما يتعلق باملو�زنة، نحن يف 
ذيل لئحة �لأندية �مل�شاركة يف هذه 
�مل��رح��ل��ة م��ن دوري �لأب���ط���ال  لكن 

�أياك�س ��شم كبري يف كرة �لقدم«.
ويف مقابلة مع وكالة فر�ن�س بر�س 
�مل��ا���ش��ي، قال  ���ش��ب��اط-ف��ر�ي��ر  يف 
�أن نبني فريقا  “نريد  فان در �شار 
م�شتوى  �أع���ل���ى  ع��ل��ى  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة 
وه������ذ� ي��ح�����ش��ل م����ع �ل����ف����رق �لتي 

يبقى لعبوها مع بع�شهم �لبع�س 
لفرتة طويلة«.

�حلالية،  �لت�شكيلة  �شعيد  وع��ل��ى 
يونغ  دي  رح���ي���ل  لأي���اك�������س  ت���اأك���د 
�ملو�شم  يف  �لإ�شباين  بر�شلونة  �ىل 
�ملقبل، بينما يزد�د �لطلب على دي 

ليخت بقوة.
وقال فان در �شار بح�شرة “نريد �أن 
لكننا  متما�شكا،  �لفريق  هذ�  نبقي 
ندرك �لقوة �لتي تتمتع بها �لأندية 

�لكرى يف �شوق” �لنتقالت.
وك���ان ف���ان در ���ش��ار ح��ار���س مرمى 
�لقاري  �للقب  �أح��رز  �ل��ذي  �أياك�س 
 1995 ع������ام  �لأخ�����������رية  ل���ل���م���رة 
ن�شاأ �ىل حد كبري يف  مبعية فريق 
�أك��ادمي��ي��ة �ل��ن��ادي، م��ع �أ���ش��م��اء من 
وكالرن�س  د�ف��ي��د���س  �إدغ�����ار  ق��ب��ي��ل 

�شيدورف وباتريك كاليفرت.
ون�شف   1996 ن��ه��ائ��ي  ب��ل��غ  ك��م��ا 
�ملرتني  يف  وخ�شر   ،1997 نهائي 

�أمام يوفنتو�س.
ن�شف  �أول  ع��ل��ى  ليخت  دي  وع��ل��ق 
نهائي يبلغه فريقه منذ 22 عاما 
“غريب، �لأمر غريب. مل  بالقول 

�أكن قد ولدت حتى«.

�لنهائي  ن�شف  بلوغ  �أن  رغم  وعلى 
�ىل  ت�شل  عائد�ت  لأياك�س  �شيوفر 
 13،5 “نحو  ي���ورو  م��ل��ي��ون   12
�شار  در  ف��ان  لكن  دولر”،  مليون 
ي�شدد على �أن �لنادي ل ي�شع �ملال 
هدفا له. و�أو�شح “ل �أكرتث للمال 
�أن ندفع لالعبني.  بالتاأكيد علينا 
لكن ه��ذه ك��رة ق��دم، ه��ذ� كل ما يف 

�لأمر«.
�لتي  ب��ال��ط��ري��ق��ة  “نلعب  وت���اب���ع 
�لتي  بالطريقة  �أي��اك�����س،  ي��ري��ده��ا 
عليه �أن يلعب بها، بالطريقة �لتي 
يعرفنا بها �لنا�س هذ� ما كنا نعمل 

من �أجله«.
�ل��ت��ي �خترها  �مل��ج��د  ويف حل��ظ��ات 
طيف  كان  �لثالثاء،  �أياك�س  لعبو 
�أحد زمالئهم حا�شر�: عبد �حلق 
ن������وري �ل������ذي ت���ع���ر����س ل�������ش���رر يف 
�لدماغ عام 2017، �إثر �أزمة قلبية 
خالل مبار�ة وهو يف �لع�شرين من 

�لعمر.
وجه  على  �لذكرى حا�شرة  وكانت 
بيك، م�شجل  لفان دي  �خل�شو�س 
�لهدف �لأول يف �لدقيقة 34، وهو 
�ل��رق��م �ل���ذي ك���ان ي��رت��دي��ه زميله 

�لغائب-�حلا�شر.
وقال فان دي بيك “بعد �لت�شجيل 
يف �لدقيقة 34، فكرت به “نوري”. 
لن �أن�شى ذلك على �لإط��الق. كان 
بهذه  ي��ح�����ش��ل  �أن  ل���الأم���ر  م���ق���در� 

�لطريقة«.
�شت�شكل  �ل������ذك������رى  ه�������ذه  ل����ك����ن 
�لفريق  ل��الع��ب��ي  �إ���ش��اف��ي��ا  ح���اف���ز� 
بيك  دي  ف��ان  وبح�شب  �لهولندي. 
لقب  ن��ح��رز  �أن  ميكننا  “بالطبع 
�لأم����ر  ���ش��ي��ك��ون  �لأب����ط����ال.  دوري 
ب��ذل��ك. نحن  ن��وؤم��ن  غريبا م��ا مل 
�أجل  م��ن  ون��ق��ات��ل  متعا�شد  ف��ري��ق 
�أحدنا  ع��ان��ى  �ذ�  �لبع�س.  بع�شنا 
م���ن ���ش��ع��وب��ات، ي��ن��ه�����س �لآخ�����رون 

�أجله«. “من 

�أعرب مانويل نوير حار�س مرمى �ملنتخب �لأملاين وبايرن ميونيخ مت�شدر 
يف  �أمله  عن  ع�شلية،  �إ�شابة  ب�شبب  و�ملبتعد  �لقدم،  ك��رة  دوري  ترتيب 
�لعودة قبل نهاية �ملو�شم مل�شاعدة فريقه يف �لتتويج بلقب �شابع تو�ليا 

يف �لبوند�شليغا، هازئا من �حلديث عن قرب �عتز�له.
“من  �لأرب��ع��اء  �ل��ب��اف��اري خ��الل م��وؤمت��ر �شحايف  �لفريق  وق��ال قائد 
�ل�شعب �أن �أقول متى �شاأمتكن من �لعودة لكن �أعتقد �أن مبار�ة ليبزيغ 
“يف 11 �أيار-مايو �ملقبل يف �ملرحلة ما قبل �لأخرية من �ملو�شم” 

هدف و�قعي«.
�مل��ب��ار�ة �شد  �ل�شاق خ��الل  ربلة  وخ��رج نوير م�شابا يف 
ف��ورت��ون��ا دو���ش��ل��دورف �لأح���د، و�ل��ت��ي ف��از بها فريقه 
�ىل �شد�رة �لرتتيب بفارق نقطة  �أعاده  ما   ،1-4
على  �ل�شر�س  مناف�شه  دورمتوند،  بورو�شيا  �أمام 

لقب �لدوري هذ� �ملو�شم.
نوير يف مرحلة  �إب��ع��اد  �ىل  �لإ�شابة  ه��ذه  و�أدت 
بايرن  ي��ز�ل  ل  حيث  �ملحلي  �ملو�شم  يف  فا�شلة 
يناف�س على لقبي �لدوري و�لكاأ�س، بعد خروجه 
�أوروبا  �أب��ط��ال  ل���دوري  �لنهائي  ثمن  �ل���دور  م��ن 

على يد ليفربول �لإنكليزي.
33 عاما،  �ل��ب��ال��غ م��ن �لعمر  �ل���دويل  و�أك���د �حل��ار���س 
لفرت�ت  غاب  بعدما  �لإ�شابة �جلديدة،  يتقبل هذه  �أن��ه 
�ملا�شي ب�شبب معاناته على مرتني من  �ملو�شم  طويلة يف 
ك�شر يف �لقدم. و�أو�شح “غبت لقر�بة عام يف �ملو�شم �ملا�شي 
بعكازين  و��شتعنت  قدمي،  م�شط  يف  لك�شر  تعر�شت  عندما 

لفرتة طويلة«.
�أن  “عندما تبتعد لفرتة طويلة، يتوجب على ج�شدك  �أ�شاف 
بعد  مماثلة  ع�شلية  ل�شابات  تتعر�س  �أن  تتوقع  ل��ذ�  يتاأقلم 
�أتعر�س ل�شابة ع�شلية  �أن  توقعت  �لو�قع  “يف  فرتة”، متابعا 

يف وقت �شابق من هذ� �ملو�شم«.
و���ش��دد ن��وي��ر �مل��ت��وج بلقب ك��اأ���س �ل��ع��امل م��ع �ملنتخب �لأمل���اين عام 
يريد “�لبقاء �ىل جانب �لفريق” حتى يف حال  �أنه  على   ،2014

كان غائبا عن �ملباريات، مبديا دعمه لبديله �حلار�س �شفن �أولر�يخ.
يف  ليبزيغ  �شد  �لعودة  على  بقدرته  نوير  تقدير�ت  �شحت  ح��ال  ويف 
�مل��رح��ل��ة �لثالثة و�ل��ث��الث��ني، �شيكون ق��د غ��اب ع��ن ث��الث م��ب��اري��ات يف 
�لدوري، وعن مو�جهة فريدر برمين يف ن�شف نهائي م�شابقة كاأ�س �أملانيا. 
�أن نوير �شيعقد موؤمتر �شحافيا، تقارير و��شعة عن  �إعالن بايرن  و�أثار 
نيته �عالن �عتز�له. ورد� على �شوؤ�ل بهذ� �ل�شاأن، قال نوير “لقد �أ�شحكنا 

ذلك«.
برمين  ف��ريدر  �شيفه  �لأخ���رية  �ل�شتة  �ملو��شم  يف  �للقب  حامل  وي�شتقبل 
�ل�شبت يف �ملرحلة �لثالثني من �لدوري، قبل �أن يحل �شيفا عليه �لأربعاء 

ن�شف نهائي �لكاأ�س. يف  ني�شان-�أبريل   24
وفاز بايرن على برمين يف مبارياتهما �ل�18 �لأخرية يف خمتلف �مل�شابقات.

مي�سي حمذرًا.. خم�س دقائق
 �سيئة قد تق�سينا

نوير ياأمل يف العودة قبل نهاية املو�سم 

جولة وداع قارية للجيل اجلديد يف اأياك�س؟ 
�لإنكليزي  �أر�شنال  لع��ب  ر�م�شي  �آرون  �لويلزي  يخو�س 
جتربة �للعب يف �إيطاليا قبل �نتقاله �إىل �شفوف يوفنتو�س 
يف �ملو�شم �ملقبل، عندما يحل فريقا �ليوم �خلمي�س �شيفا 
�لدوري  مل�شابقة  �لنهائي  رب��ع  �ل��دور  �إي��اب  يف  نابويل  على 
�لأوروبي لكرة �لقدم “يوروبا ليغ”، �شاعيا لتاأكيد تفوقه 
ر�م�شي  وينهي  �لنهائي.  لن�شف  و�ل��ت��اأه��ل  ذه��اب��ا  بثنائية 
يف خ��ت��ام �مل��و���ش��م �حل����ايل ع��الق��ة �م���ت���دت 11 ع��ام��ا مع 
“�ل�شيدة �لعجوز” �لذي خرج  �أر�شنال، وينتقل �ىل فريق 
�لثالثاء من ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا على يد �أياك�س 
�أم�شرتد�م. و�شيكون ر�م�شي لعبا يف �شفوف يوفنتو�س يف 
�ألف جنيه ��شرتليني   400 �ملو�شم �ملقبل بعقد يدر عليه 
“515 �ألف دولر” �أ�شبوعياً لأربعة �أعو�م. وحتول ر�م�شي 
�أ���ش��ا���ش��ي خ���الل حقبة م���درب �ل��ف��ري��ق �ل�شابق  م��ن لع���ب 
�إىل �حتياطي مع خلفه �لإ�شباين  �أر�شني فينغر  �لفرن�شي 
�ل�شابق،  م�شتو�ه  �إىل  �لويلزي  ع��ودة  لكن  �إمي���ري،  �أون���اي 
�أه��د�ف يف مبارياته �ل�شت �لأخ��رية �لتي  وت�شجيله ثالثة 
خا�شها كا�شا�شي، �أعادت �لثقة به �ىل مدربه �حلايل �لذي 
�لأ�شا�شية.  �لت�شكيلة  يف  �أك��ر  ب�شكل  عليه  �لعتماد  ع��اود 
مو�طنيه  خطى  على  عاما،   28 �ل���  �إب��ن  �لويلزي،  وي�شري 
�إيان ر��س بالنتقال من  جون ت�شارلز و�لهد�ف �لتاريخي 
�أن تتز�من هذه �خلطوة  �إىل تورينو، هو ياأمل يف  �إنكلرت� 
مع �لتاأهل �ىل �لدور ن�شف �لنهائي، بعدما قاد رفاقه ذهابا 
نابويل  على  للفوز  ل��ن��دن،  يف  �لإم����ار�ت  ��شتاد  ملعب  على 
بنري�ن  �ل��ث��اين  �ل��ه��دف  �ُشجل  فيما  للت�شجيل،  بافتتاحه 
كوليبايل  كاليدو  �ل�شنغايل  �ملد�فع  ح��ول  بعدما  �شديقة 
منحنا  “لقد  ر�م�شي  وق��ال  فريقه.  مرمى  يف  خطاأ  �لكرة 
�أن  �ملهم  �لآن من  �لذهاب.  �أنف�شنا فر�شة ر�ئعة يف مبار�ة 
نتحد معا على �أمل �أن نتخطى �لدور ربع �لنهائي«. ونوه 
ر�م�شي باأد�ء و�شيف �لدوري �لإيطايل، معتر� باأن فريق 
�ملدرب كارلو �أن�شيلوتي هو خ�شم “ت�شعب مو�جهته “...” 
ملو�جهتها”  �ل�شعبة  �ل��ف��رق  م��ن  �أن��ه��م  نعلم  �أع����و�م،  منذ 
و�شيدخل  �إيطاليا.  باولو بجنوب  �شان  ل�شيما على ملعب 
نادي  �ملقبل،  �ملو�شم  يف  يوفنتو�س  �إىل  بان�شمامه  ر�م�شي 
�ل���ع���امل، ل��ي��ق��رتب م���ن �أمثال  �أج�����ر� يف  �أع���ل���ى �ل��الع��ب��ني 
رونالدو  “يويف” �لرتغايل كري�شتيانو  زميله �جلديد يف 
�لإ�شباين  ب��ر���ش��ل��ون��ة  جن��م  مي�شي  ليونيل  و�لأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
�لفرن�شي.  ج��رم��ان  ���ش��ان  باري�س  جن��م  نيمار  و�ل��ر�زي��ل��ي 
وياأمل ر�م�شي �لذي يد�فع عن �ألو�ن �أر�شنال منذ 2008، 
نهائي  بلوغ  �إجن���از  وق��ع  ي��رتك فريقه �حل��ايل على  �أن  يف 
“يوروبا ليغ” �ملقرر يف باكو يف 29 �أيار-مايو �ملقبل، على 
رغم تاأكيده �أنه ياأخذ �لأمور بالتدريج حاليا. و�أو�شح “مل 
م�شيفا  �أمل”،  على  ولكن  بعد،  “�لنهائي”  بذلك  �أف��ك��ر 
�أن ننجز عملنا  �آمل يف  �لذهاب، لذ�  ب�شكل جيد يف  “بد�أنا 

ونتاأهل �ىل �لدور �لتايل«.
ليغ”  “يوروبا  ب�  �لفائز  �إمي��ري  ثناء مدربه  ر�م�شي  ون��ال 
ث���الث م����ر�ت ع��ل��ى �ل���ت���و�يل م��ع �إ���ش��ب��ي��ل��ي��ة �لإ���ش��ب��اين بني 
�أظهره  �ل��ذي  باللتز�م  م�شيد�  و2016،   2014 عامي 
�ملف�شلني جلماهري ملعب  لعبه، وهو من بني �لالعبني 
�لإم���ار�ت، خالل �لأ�شهر �لخ��رية �لتي يق�شيها يف رحاب 
�لنادي �للندين. وقال �إميري “مل تكن �لأمور �شهلة عليه 
مب�شتقبله،  �لن�شغال  يوفنتو�س” لعدم  “مع  توقيعه  بعد 
لكن تركيزه هو مل�شاعدتنا وتاأديته كانت مذهلة خالل كل 

ح�شة تدريبية«.
�أن  و�أري��د  �شيئا مهما للم�شجعني،  �أن يحقق  “يريد  وتابع 
مع  هنا،  �لأخ��رية  مبارياته  خ��الل  معه  مهما  �شيئا  �أحقق 
�أر�شنال قلبه«. يف �ملقابل، يعول نابويل على خرة �أن�شيلوتي 
يف �مل�شابقات �لكرى و�لألقاب لقلب �لتاأخر ذهابا. وحقق 
�أل��ق��اب��ا يف  59 ع��ام��ا،  �لعمر  �ل��ب��ال��غ م��ن  �مل���درب �ملخ�شرم 
�لدول �لأوروبية �خلم�س �لكرى كرويا “�إيطاليا، فرن�شا، 
�أملانيا و�إ�شبانيا”، �إ�شافة �ىل لقب دوري �لأبطال  �إنكلرت�، 
�أن�شيلوتي  �أقر  ثالث مر�ت. وبعد خ�شارة �ملبار�ة يف لندن، 
باأن فريقه “مل يح�شن قر�ءتها”، م�شيفا “من وجهة نظر 
بدنية، نحن يف حالة جيدة و�أظهرنا ذلك يف مبار�ة كييفو” 
يف �ل��دوري �لإيطايل �لأح��د، و�لتي فاز بها 3-1 و�أرج��اأ - 
و�إن ب�شكل موقت ل �أكرث - تتويج يوفنتو�س بلقبه �ملحلي 
�لثامن تو�ليا. يف �ملقابل ي�شعى ت�شل�شي �لنكليزي، �لفائز 
بلقب دوري �لأبطال عام 2013، حلجز بطاقته �ىل �ملربع 
بريدج”  “�شتامفورد  ملعبه  على  ي�شتقبل  عندما  �لذهبي 
على  ذه��اب��ا  تفوقه  بعد  �لت�شيكي،  ب���ر�غ  �شالفيا  مناف�شه 
�أر�س �لأخري بهدف نظيف بر�أ�شية من �ل�شباين ماركو�س 
�شاري  �لإيطايل ماوريت�شيو  �ملدرب  وياأمل رجال  �ألون�شو. 
�أمام  بخ�شارتهم  �ملحلي  �ل����دوري  يف  فاتهم  م��ا  بتعوي�س 
ليفربول �شفر2- �لأحد، يف نتيجة تهدد م�شعاهم لإنهاء 
�ملوؤهلة �ىل  �لأوىل  �لأربعة  �ملر�كز  �أح��د  �ملمتاز يف  �ل��دوري 
�مل�شابقة �لقارية �لعريقة يف �ملو�شم �ملقبل. ويعتمد ت�شل�شي 
يف  �لهز�ئم  من  �خل��ايل  �شجله  على  �شيفه  عقبة  لتخطي 
14 مبار�ة على �لتو�يل يف “يوروبا ليغ”. لكن �شاري حذر 
لعبيه من مغبة �ل�شتخفاف باخل�شم �ل�شاعي �ىل �لفوز 
ثالثة  غ�شون  يف  �لثانية  للمرة  �لت�شيكي  �ل���دوري  بلقب 
مو��شم. ور�أى �شاري �أنه “يتوجب علينا �أن نفكر �أن مرحلة 
�لإياب �شتكون �شعبة، لأن هذ� �لنوع من �ملناف�شني ي�شكل 
خطر� خارج ملعبهم«. �ىل ذلك، ينتقل بنفيكا �لرتغايل 
ذهابا  ل�شبونة  �أر�شه يف  �لفوز على  �أف�شلية  �أملانيا مع  �ىل 
�ل�شاب  لعبه  بف�شل   ،2-4 فر�نكفورت  �إي��ن��رت�خ��ت  على 
جو�و فيليك�س “19 عاما” �لذي �شجل “هاتريك” و�شنع 

متريرة حا�شمة.

قبل جتربة يوفنتو�س

رام�سي يف »بروفة« اإيطالية اأمام نابويل بيوروبا ليغ 

•• دبي - الفجر:

 تو��شل �للجنة �ملنظمة ل�شباق �لقفال �لتا�شع و�لع�شرين لل�شفن �ل�شر�عية 
�ملحلية 60 قدما و�لذي يقام �شنويا برعاية كرمية ودعم مبا�شر من �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية �لتح�شري�ت 
25-28 �جل��اري. وينطلق  �لفرتة من  �لكبري يف  �خلا�شة لإقامة �حل��دث 
�ل�شباق �لكبري �لذي ينظمه نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية بالتعاون 
مع �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني من �لدو�ئر �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية من 
جزيرة �شري بونعري يف قلب مياه �خلليج �لعربي باجتاه خط �لنهاية قبالة 
�شو�طئ دبي مرور� بجزيرة �لقمر )نيوة بن حنظول( مل�شافة تزيد عن 50 
�ملتعلقة بتنظيم  �ملنظمة مبكر� كافة �لرتتيبات  �للجنة  و�أنهت  ميال بحريا 
�لدو�ئر  من  �لتنظيم  يف  �مل�شاركة  �جلهات  مع  �لعام  �لجتماع  بعد  �حل��دث 
�حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية حيث قام وفد من �للجنة �ملنظمة �شباح يوم 
�أم�س -�لأربعاء- بزيارة �إىل جزيرة �شري بونعري �حدي �ملحميات �لطبيعية 

�لر�ئعة يف �لدولة من �جل ��شتكمال بع�س �خلطو�ت و�لتن�شيق مع �مل�شئولني  
�ملالك  من  �مل�شاركني  وطالئع  �لنادي  قافلة  و�شول  قبل  و�لرتتيب  هناك 
و�لنو�خذة و�لبحارة قبل �ل�شباق. وعقد وفد �للجنة �ملنظمة ل�شباق �لقفال 
�شري  ج��زي��رة  �شرطة  مركز  يف  �مل�شئولني  م��ع  �جتماعا  و�لع�شرين  �لتا�شع 
بونعري �لتابع للقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة بح�شور �ملقدم في�شل جا�شم 
�لدوخي و�ملقدم علي عبد �هلل �لنقبي رئي�س ق�شم �لإنقاذ �لبحري يف �شرطة 
وهزمي  �مل���وؤ�ين  �شرطة  مركز  م��ن  بورقيبة  عبد�لرحمن  �أول  و�مل���الزم  دب��ي 
�لقفال  �شباق  عام  م�شرف  �لنادي  يف  �ل�شباقات  �إد�رة  مدير  �لقمزي  حممد 

�لتا�شع و�لع�شرين وعتيق مبارك ح�شن من�شق �لطري�ن و�لمن و�ل�شالمة 
ووفيق عبد �هلل �للجنة �لطبية وحممد �إدري�س من �لق�شم �لعالمي وجمال 
�لر��شدي  م�شور قناة دبي �لريا�شية ونقل هزمي حممد �لقمزي مدير �إد�رة 
مركز  يف  للم�شئولني  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  يف  �ل�شباقات 
�ل�شارقة حتيات  �لتابع للقيادة �لعامة ل�شرطة  �شرطة جزيرة �شري بونعري 
حلجم  �لكبري  وتقديرهم  للحدث  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  و�أع�����ش��اء  رئي�س 
�لتنظيمية و�ملعاونة و�أي�شا  �جلهود يف توفري �شبل �لر�حة لع�شاء �للجان 
��شتقبال �مل�شاركني يف �حلدث �لكبري �لذي ينطلق منذ تاأ�شي�شه بفكرة �شائبة 

�ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  من 
�مل�شئولني يف جزيرة �شري بونعري  �لقمزي على  1991. وعر�س  منذ عام 
25-28 �جلاري  كافة �لتفا�شيل �خلا�شة باحلدث �ملرتقب يف �لفرتة من 
و�لرنامج �لزمني �خلا�س بو�شول قافلة �لنادي �إىل جزيرة �شري بونعري 
�ل�شباق  �إج��ر�ء�ت  �مل�شاركني يف �ل�شباق وبدء  ��شتقبال �فو�ج  مبكر� من �جل 
�مل�شاركني  على  و�لتدقيق  �مل�شاركة  �ل�شفن  على  �ل�شالمة  بفح�س  و�ملتعلقة 
قبل �ل�شباق منوها �إىل �أن �ملوعد �لنهائي لالنطالقة �شتحدد ح�شب معطيات 
�لطق�س وحالة �لبحر من �جل �إقامته يف �أف�شل �لظروف. و�أ�شار �لقمزي �أن 
للتقيد  �مل�شاركني  على حث  عام  كل  �لقفال حتر�س  ل�شباق  �ملنظمة  �للجنة 
يف  �لتو�جد  ب��اج��ر�ء�ت  �خلا�شة  و�لنظمة  لل�شو�بط  �لتنظيمية  بالالئحة 
�ملياه �لبحرية ملحمية جزيرة �شري بونعري و�لتي يجب على جميع �مل�شاركني 
يف �حلدث �ملرتقب �لتقيد بها من �جل �ملحافظة على مكونات بيئة �جلزيرة 
و�لنظافة �لعامة وعدم رمي �ملخلفات �أو �لأ�شر�ر باأع�شا�س �ل�شالحف �لنادرة 

�أو عر�شان �ل�شعاب �ملرجانية

وفد اللجنة املنظمة يزور جزيرة �سري بونعري
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يحرق �سقته ثم يقتل خم�سة 
قالت �شرطة كوريا �جلنوبية �إنها �ألقت �لقب�س على رجل يبلغ من 
�أ�شرم �لنار يف �شقته ثم قتل خم�شة  �أم�س بعدما  42 عاما  �لعمر 

�أ�شخا�س طعنا بينما كانو� يحاولون �لفر�ر من �لنري�ن.
�جلنوب  �إىل  تقع  �ل��ت��ي  جينجو  مدينة  يف  �شرطة  �شابط  وق���ال 
�شقته  �أح���رق  �ل��رج��ل  �إن  ل��روي��رتز  ���ش��ول  �لعا�شمة  م��ن  �ل�شرقي 
�لنري�ن  من  ف��رو�  �ملبنى  يف  �آخ��ري��ن  �شكانا  هاجم  ثم  �لفجر  قبل 
با�شتخد�م �شلم. ومن بني �لقتلى فتاة تبلغ من �لعمر 12 عاما كما 

�أ�شيب 13 �شخ�شا �آخرين.
"تاأخر  �إىل  ي��رج��ع  ت�����ش��رف��ه  �إن  ق���ال  �ل��رج��ل  �أن  �ل�����ش��اب��ط  وذك���ر 

�لأجور". ومتكن رجال �لإطفاء من �إخماد �حلريق.

ال�سرطة تلحق عامل تو�سيل مزيف
تبحث �ل�شرطة يف كند� عن رجل، تقول �إنه تنّكر يف لبا�س موظف 
تو�شيل �لطلبات، بهدف قتل �مر�أة "يف هجوم متعمد وم�شتهدف"، 

وفق ما نقلت �شحيفة "�لغارديان" �لريطانية.
وم�شتهدفا  متعمد�  "هجوما  نفذ  ب��ه  �مل�شتبه  �إن  �مل�����ش��در  وق���ال 
ومعزول" على �مر�أة تبلغ من �لعمر 44 عاما، وتعي�س يف مدينة 

مي�شي�شاغا، �لو�قعة يف جنوب �أونتاريو.
وتابع �أن �حلادث وقع يف �ل�شابع من نوفمر 2018، لكن �ل�شرطة 

�لكندية مل تفرج عن تفا�شيله �إل �شباح يوم �لثنني �ملا�شي.
لبا�س  يف  يتنكر  رج��ال  �ل�شحيفة،  ن�شرته  فيديو،  مقطع  ويظهر 
�شندوقا  حامال  �ل�شحية،  منزل  ب��اب  �أم��ام  ويقف  تو�شيل  عامل 

كبري�، يعتقد �أن بد�خله "�شالح �لقو�س"، �لذي نفذ به جرميته.
وبعد حمادثة ق�شرية مع �ملر�أة، نفذ �ملهاجم هجومه ثم هرب �إىل 
مكان جمهول م�شتخدما �شاحنة �شغرية، لكن حل�شن �حلظ �ملر�أة، 
فقد جنت من �ملوت، و�أ�شيبت بجروح بالغة فقط، نقلت على �إثرها 

�إىل �مل�شت�شفى لتلقي �لعالجات.
�ل���ك���ن���دي، ج��ي��م ك��ي��ت��ل��ي�����س، يف ت�شريح  �مل�������ش���وؤول �لأم���ن���ي  وق�����ال 
للغاية،  �شعبة  كانت  ب��امل��ر�أة  حلقت  �لتي  "�لإ�شابات  لل�شحفيني 
�ل�شحية مل  �أن  لبقية حياتها"، م�شيفا  �شفاء  �شتبقى يف مرحلة 

تتعرف على �لرجل �لذي هاجمها.
وتابع "نعتقد �أنه كان هجوما مق�شود� وم�شتهدفا �ملر�أة لوحدها.. 
ترجح �أبحاثنا �أن �لرجل نفذ عمليته بناء على طلب �شخ�س �آخر"، 
�إىل  يهدف  ك��ان  �لأ�شلحة  م��ن  �ل��ن��وع  ذل��ك  �ختيار  �أن  �إىل  م�شري� 

�إحلاق �أكر قدر ممكن من �لأ�شر�ر لل�شحية.

�سلمى حايك تعلق على تربع زوجها 
ب�100 مليون دولر 

علقت �ملمثلة �لعاملية من �أ�شول لبنانية  �شلمى حايك  و�لتي ر�شحت 
�لفرن�شي  �مللياردير  زوج��ه��ا  ت��رع  على  �شابقا،  �لأو���ش��ك��ار  جل��ائ��زة 
وترميم  �إعمار  لإع��ادة  دولر  مليون   100 مببلغ  ه��ري  فر�ن�شو� 
كاتدر�ئية نوترد�م بعد �حلريق �لذي ن�شب فيها ودمر جزء� كبري� 
�لر�شمي  ح�شابها  عر  ن��وت��رد�م  لكاتدر�ئية  �شورة  فن�شرت  منها 
وكتبت: " �إنه لأمر ملهم �أن نرى قوة فرن�شا وروحها ، و�أن نتحد 

من �أجل �إعادة بناء تر�ثها".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

فئران نا�سا يف الف�ساء.. نتائج مثرية 
تنوي وكالة �لف�شاء �لأمريكية نا�شا، وغريها من وكالت �لف�شاء �لعاملية �لأخرى كالرو�شية و�ل�شينية و�لأوروبية، 

�أن تر�شل قريبا رحالت ماأهولة �إىل مناطق مل ي�شبق لالإن�شان �أن و�شل �إليها يف �لف�شاء.
وتتطلب مثل هذه �لرحالت �لطويلة من رو�د �لف�شاء �لبقاء لفرت�ت طويلة يف �لف�شاء يف بيئة تكاد تنعدم فيها 

�جلاذبية، �لأمر �لذي قد يعر�س �لرو�د �إىل م�شكالت غري معهودة �أو غري معروفة.
�نعد�م  �أث��ر  على  �لف�شاء  وك��الت  من  وغريها  نا�شا  يف  �لعلماء  تعرف  فقد  �لدولية،  �لف�شاء  حمطة  بف�شل  لكن 

�جلاذبية على �جل�شم �لب�شري، لكن نا�شا حتاول �أن تعرف �ملزيد حول م�شاألة �أثر �نعد�م �جلاذبية على �لإن�شان.
ومن هذ� �ملنطلق، د�أبت وكالة نا�شا على در��شة �أثر �نعد�م �جلاذبية على �حليو�نات، ومن بينها بالتاأكيد �لفئر�ن 

وكيفية تعاملها مع هذه �لبيئة غري �ملعهودة، كما ذكر موقع "بي جي �آر".
وكانت نتائج در��شة �نعد�م �جلاذبية على �لفئر�ن مثرية ومده�شة، مع �لعلم �أن �لعلماء �أر�شلو�، �إىل حمطة �لف�شاء 

�لدولية، قمرة م�شممة خ�شي�شا لإقامة �لفئر�ن، �شمحت �لقمرة للباحثني بدر��شة �شلوك �لفئر�ن  عن بعد.
وبح�شب مالحظات �لعلماء و�لباحثني، فقد بدت �لفئر�ن غري مرتاحة يف �لبد�ية، وكانت تتخبط وتبذل جهد� يف 

حماولة معرفة طريق �شعود و�لنزول و�لو�شول �إىل �لأقفا�س �ل�شغرية، لكن من دون جدوى.
�أن �لفئر�ن �ملثرية لل�شفقة �شرعان ما بد�أت تتكيف مع �لو�شع وتتعرف على �لقف�س ب�شورة جيدة وتتكيف  غري 

ب�شكل جيد مع بيئتها �جلديدة، م�شتغلة �نعد�م �جلاذبية مل�شلحتها.
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�سورة خادعة ل�»هاري وميغان ومولودتهما« 
رد� على �لقر�ر �لذي �تخذه �لأمري هاري وزوجته ميغان ماركل فيما يتعلق 
�أنتج فريق من �مل�شممني  �أي �شور له،  مبولودهما �جلديد وعدم �لتقاط 
�لو�قع  من  جد�  يقرتب  ب�شكل  وطفلهما  �مللكيني  �لزوجني  حتاكي  �شور� 

لدرجة �شدمت كثري� من �لريطانيني.
�شا�شك�س  ودوق��ة  ل��دوق  �لطريفة  �ملحاكاة  �شور  "�شن"  �شحيفة  ون�شرت 
عقب ولدة �بنهما �أو �بنتهما �لتي مل تتم بعد، وذلك بعدما �أعلن �لطرفان، 
�أي �شورة جماعية خارج مكان �لولدة،  �أنهما لن يلتقطا  �لأ�شبوع �ملا�شي، 

كما فعلت كاثرين، دوقة كامريدج.
وتظهر �إحدى �ل�شور �لأمري هاري وزوجته، �لتي حتمل طفلة على �شكل 
"ليندو وينغ" �لفخم، �لذي يوفر  �أم��ام باب بناية، تطل على جناح  دمية، 
رعاية من �أعلى م�شتوى للمر�شى و�أ�شحاب �ملو�ليد �جلديدة، وتبلغ تكلفة 

�ملبيت فيه 7500 جنيه �إ�شرتليني لليلة �لو�حدة.
وتر�شد �ل�شور �لكوميدية فرحة �لو�لدين �ل�شعيدين بقدوم �ملولود �مللكي، 
�لأمري  ب��و�ل��دة  تيمنا  دي��ان��ا،  ��شم  وق��د حتمل  فتاة،  يكون  �أن  يتوقع  �ل��ذي 
هاري. ووثقت �شورة �أخرى �لأمري هاري وماركل يت�شوقان معا يف متجر 
و�مل�شتلزمات  �لألعاب  بع�س  �شر�ء  �أجل  من  �ل�شهري   ،"Smyths Toys"

�خلا�شة باملولود �جلديد.
تكلف  �ل��ذي   ،Zapf Creation UK بفريق  �مل�����ش��وؤولت  �إح���دى  وق��ال��ت 
باإعد�د هذه �لت�شاميم "لقد كان من �ملمتع للغاية �لحتفال باملولود �مللكي 
�جلديد بهذه �لطريقة.. نتمنى لالأمري هاري وميغان ماركل كل �لتوفيق 

لأنهما يف �ملر�حل �لأخرية من �ل�شتعد�د للرتحيب بطفلهما".

�سورة ال�سليب من قلب نوتردام ت�سرق الأ�سواء
تتو��شل �لأنباء و�ل�شور �لتي تتناول �حلريق �لهائل �لذي �شب يف كاتدر�ئية 
�ل��ق��رون �لو�شطى يف  �أه��م رم��وز ف��رتة  �أح��د  ن��وت��رد�م يف باري�س، �لتي تعد 
�ل�شديدين"  و�أ�شفها  "حزنها  �لعامل  دول  من  �لعديد  �أب��دت  فيما  �أوروب���ا، 
ملا  وفقا  �لعاملية،  �ل�شياحية  �ملعامل  �أب��رز  �أح��د  ن��ال من  �ل��ذي  على �حلريق 
�أو �شل�شلة  �أن ثمة �شورة،  ذكرته �لعديد من و�شائل �لإعالم �لعاملية. غري 
من �للقطات �ملت�شابهة، �أ�شبحت من بني �لأكرث �نت�شار� وتد�ول وتعليقا، 
"مريور"  "�ملعجزة" بح�شب �شحيفة  �أ�شكال  �شكال من  وحتمل يف طياتها 
�لريطانية. ومتثل �ل�شورة �ملعنية �ل�شليب �لذي يعلو �ملذبح يف كاتدر�ئية 
�إذ فيما �أتى �حلريق على �لكثري من �أجز�ء �لكني�شة، ومن بينها  نوترد�م. 
�ملذبح  فوق  �ل�شليب  �أن  لوحظ  فقد  يعلوها،  �ل��ذي  �ل�شهري  �ملدبب  �ل��رج 
ظل �شليما و�شامد� ومل يتاأثر، فيما بد� �ل�شو�د ظاهر� يف �جلدر�ن حوله 
و�ل�شقف  �خل�شبية  �ملقاعد  �حرتقت  حيث  له  �ملجاورة  �ملنطقة  يف  وكذلك 

�خل�شبي حتته وفوقه، كما تبني �ل�شورة.

غوغل يحتفي بالفنانة 
امل�سرية اإجني اأفلطون

�ل�شهري  �ل��ب��ح��ث  حم����رك  �ح��ت��ف��ل 
بذكرى  �أم�������س  م���ن  �أول  غ���وغ���ل، 
�لفنية  �حل����رك����ة  ر�ئ��������دة  م����ي����الد 
�ل��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة يف م�������ش���ر و�ل����ع����امل 

�لعربي �إجني �أفالطون.
ور�شوم  لأف��الط��ون  ر�شمة  وزي��ن��ت 
فنية ت�شكيلية خلفها �شدر �شفحة 
�ل��ب��ح��ث غ��وغ��ل، م��ع �لإ����ش���ارة �إىل 
مرور 95 عاما على ولدة �لفنانة 
�أفالطون،  ح�شن  �إجن���ي  �مل�شرية 
�أر�شتقر�طية  لأ���ش��رة  ول���دت  �ل��ت��ي 
عام  �أب��ري��ل  م��ن  ع�شر  �ل�شاد�س  يف 

.1924
�لفنانة  �أن  �إىل  ت��ق��اري��ر  وت�����ش��ري 
و�ملنا�شلة �أفالطون، ولدت يف �أحد 
�لق�شور يف �لقاهرة،  دون �أن تذكر 
ولدت  �ل��ذي  �ملكان  �أو  �لق�شر  ��شم 
فيه. وميكن تلخي�س حياة �لفنانة 
�لر�حلة، على مدى �شنو�ت عمرها 
�خل��م�����س و�ل�����ش��ت��ني، ب��اأن��ه��ا ولدت 
��شرت�كية  وع��ا���ش��ت  �أر���ش��ت��ق��ر�ط��ي��ة 

و�نتقلت من �لق�شر �إىل �ملعتقل.
�ملرحلة  يف  در������ش����ت����ه����ا  ف����اأث����ن����اء 
�للي�شيه  م���در����ش���ة  يف  �ل���ث���ان���وي���ة 
�إجني  �لطالبة  ب���د�أت  �لفرن�شية، 
و�لتاريخ  ب���الأدب  �هتمامها  تنمي 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي وح���ي���ث ت��ع��رف��ت على 
�لنظرية �ملارك�شية، قبل �أن تلتحق 
عام  �ل�شيوعية  "�إ�شكر�"  بحركة 
يف  �لفنية  بد�ياتها  كانت   .1944
�لأربعينات، عندما �أ�شبحت و�حدة 
�للو�تي �لتحقن  �لن�شاء  �أو�ئل  من 
�لقاهرة  جامعة  يف  �لفنون  بكلية 
حيث تتلمذت على �لفنان و�ملخرج 
�لتلم�شاين،  ك���ام���ل  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي 
وفل�شفة  �لفن  فنون  تعلمت  ومنه 

�جلمال.

تعديل من وات�ساب للتخل�س 
من اخلا�سية املزعجة

�أن  �لتقنية،  ب��الأخ��ب��ار  خمت�شة  م��و�ق��ع  �أك���دت 
خدمة  �شي�شيف  �ل�شهري  "و�ت�شاب"  تطبيق 
جديدة تتيح للم�شتخدمني "�إخفاء" �ملحادثات 

غري �ملرغوب بها ب�شكل �أ�شهل.
�لن�شخة �جلديدة  وقال موقع "و�بيتا �إنفو" �إن 
"جتاهل  خ����دم����ة  ���ش��ت��ت�����ش��م��ن  و�ت���������ش����اب  م����ن 
�ملحادثات �لأر�شيفية"، �لتي لن ت�شع �ملحادثات 
متت  �أو  "�ل�شامت"  ع��ل��ى  و���ش��ع��ه��ا  مت  �ل��ت��ي 
�أر�شفتها، يف �أعلى �ملحادثات، عندما ت�شل ر�شالة 
للم�شتخدم  "و�ت�شاب"  ويتيح  منها.  ج��دي��دة 
فيها �أو �لتي  �ملرغوب  غري  "�أر�شفة" �ملحادثات 
قائمة  ر�أ����س  على  تقع  لكنها  �أه��م��ي��ة،  حتمل  ل 
منها،  ج��دي��دة  ر�شالة  ت�شل  عندما  �مل��ح��ادث��ات 
وهو �لأمر �لذي �شيتغري يف �لتحديث �جلديد. 
و�شي�شتطيع �مل�شتخدم م�شتقبال �إبقاء �ملحادثات 
�لأر�شيفية على و�شعها، حتى �أن و�شلت ر�شالة 
ب��ت��ف��ع��ي��ل خدمة  �مل���ح���ادث���ة، وذل�����ك  ج���دي���دة يف 

�ملاأر�شفة". �ملحادثات  "جتاهل 

ر�سيعة تبدو حامًل ب�سبب ورم 
�أن  بعد  �لبقاء،  �أج��ل  من  �شر�عاً  بريطانية  طفلة  تو�جه 
�أ�شيبت بورم خبيث يف �لبطن، تركها تبدو وكاأنها حتمل 
كينان،  كليو  و�ل��دي  �لأط��ب��اء  و�أخ��ر  �أح�شائها.   يف  جنيناً 
�لبالغة من �لعمر عامني فقط، �أن ن�شبة بقائها على قيد 
%، بعد �أن مت ت�شخي�س �لورم  �حلياة، ل تتعدى 35-25 
وقالت  كالبالون.  منتفخاً  بطنها  ت��رك  و�ل���ذي  �خلبيث، 
�شانون لثام "23 عاماً" و�لدة كليو "ل تتوقع �أبد�ً حدوث 
ب�شكل  بالعجز  �أ�شعر  ح��دوث��ه،  بعد  و�لآن  لطفلك.  ذل��ك 
�ل�شهر  �لعناية �خلا�شة  �إىل وحدة  كامل". ومت نقل كليو 
�لأطباء  و�أدرك  �ملعدة،  يف  �آلم  من  عانت  �أن��ا  بعد  �ملا�شي، 
فح�س  لإج����ر�ء  و���ش��ارع��و�  ك��ب��رية،  م�شكلة  وج���ود  ب�شرعة 
بالأ�شعة �ملقطعية، �لذي ك�شف عن وجود ورم �شخم د�خل 
بطنها". وبعد �أ�شبوعني، مت ت�شخي�س �إ�شابة كليو ب�شرطان 
�لغدة �لكظرية يف �ملرحلة �لثالثة، وهو مر�س نادر ت�شببه 
�لهرمونية،  �أو  �لكظرية  �ل��غ��دد  يف  �ل�شرطانية  �خل��الي��ا 
"مريور" �لريطانية. وعلى �لرغم من  بح�شب �شحيفة 
�أن فر�س كليو بالنجاة منخف�شة وفقاً لتقدير�ت �لأطباء، 
�إل �أن و�لديها يتم�شكان بهذ� �لأمل، و�أطلقا حملة جلمع 
نفقات  تغطية  يف  للم�شاعدة  �لإن��رتن��ت،  على  �ل��ت��رع��ات 

عالج �لطفلة، على �أمل �أن يكتب لها �ل�شفاء.

جولة ملكمة بني تواأمني يف رحم اأمهما
يبدو �أن �ملناف�شة بني �لأ�شقاء تبد�أ حتى قبل �لولدة، على 
�لأقل هذ� ما يظهره فيديو مل�شح بو��شطة �ملوجات فوق 

�ل�شوتية "�ألرت� �شاوند" لتو�أمني يف رحم �أمهما.
"�ألرت�  �ل�شوتية  ف��وق  باملوجات  مل�شح  فيديو  �أظهر  فقد 
�شاوند" تو�أماً من بنتني �ثنتني �لتقط يف عيادة ن�شائية 
�إىل  �للكمات  توجهان  وهما  �ل�شني  م�شت�شفيات  �أح��د  يف 
�شن  ذي  �شحيفة  ذك����رت  م��ا  بح�شب  ب��ع�����ش��ا،  بع�شهما 
�ل���ت���و�أم �لثنتان  ����ش��ت��ه��رت  �لإن���رتن���ت  �ل��ري��ط��ان��ي��ة. ويف 
"كرزة" وفر�ولة"،  �أي  با�شمي "ت�شريي" و"�شرتوبري"، 
و�أفرج  �ملا�شي  �لعام  �لتقط  �لذي  �لفيديو  يف  و�شوهدتا، 

عنه موؤخر�، من خالل �لألرت��شاوند وهما تتالكمان.
وقال و�لد �لتو�أمني "تاو"، يف ت�شريح لل�شحف �ل�شينية 
�مل�شح  �أث��ن��اء  �للقطات  بت�شوير  ق��ام  من  هو  �إن��ه  �ملحلية، 
باملوجات �ل�شوتية لرحم �لأم، وذلك يف �أحد م�شت�شفيات 
مدينة ينت�شو�ن و�شط �ل�شني. و�أو�شح �لأب، �لبالغ من 
�شاهد  عندما  عينيه  ي�شدق  مل  �أن���ه  ع��ام��ا،   28 �لعمر 

�لتو�أمني وهما توجهان �للكمات �إىل بع�شهما بع�شا.

جتريد ملكة جمال من لقبها بعد اكت�ساف حملها
جردت �جلهة �ملنظمة و�ملروجة مل�شابقة ملكات �جلمال يف 
بوليفيا "�مللكة �ملتوجة" جوي�س بر�دو بحجة �نتهاك بنود 

�لعقد، بح�شب ما ذكر موقع ميل �أونالين �لريطاين.
عليها  ي��ط��ل��ق  �ل��ت��ي  للم�شابقة  �مل��ن��ظ��م��ة  �جل��ه��ة  وق��ال��ت 
�خت�شار� "غلوريا" �إن ملكة جمال بوليفيا جوي�س بر�دو، 
�ل��ع��ق��د �خلا�س  �نتهكت  ع��ام��ا،   22 �ل��ع��م��ر  م��ن  �ل��ب��ال��غ��ة 

بامل�شابقة بعد �أن ك�شفت �أنها "حامل".
�لعام  بوليفيا  ج��م��ال  ملكة  بقلب  ف���ازت  ب����ر�دو  وك��ان��ت 
�ملا�شي، لكن جردت من �للقب بعد �أن تبني �أنها حامل يف 

�شهرها �لثاين. و�أكدت بر�دو �ل�شائعات حول حملها . كايتلني ديفر ، بيني فيلد�ستاين واأوليفيا وايلد ، يح�سرون العر�س الأول لفيلم  Booksmart يف مهرجان �سان فران�سي�سكو. ا ف ب

ظاهرة فلكية �ساحرة 
اآخر الأ�سبوع

على موعد  �لنجوم  ع�شاق  �شيكون 
م���ع ظ���اه���رة ف��ل��ك��ي��ة ����ش���اح���رة يوم 
"�لقمر  وه����ي  �مل��ق��ب��ل��ة،  �جل��م��ع��ة 
وجهه  ���ش��ي��ك��ون  ح��ي��ث  �لوردي"، 

م�شاًء بالكامل.
وحتدث هذه �لظاهرة مرة و�حدة 
تبد�أ يف  �أن  �ملتوقع  �ل��ع��ام، وم��ن  يف 
12:12 بتوقيت غرينت�س  �ل�شاعة 
يوم 19 �أبريل �جلاري، �لتي تو�فق 

�جلمعة �لعظيمة.
�لوردي يف  وميكن م�شاهدة �لقمر 
ومن  �لعامل،  من  خمتلفة  مناطق 

بينها �ملنطقة �لعربية بالطبع.
�لطبيعية  �لظاهرة  ه��ذه  وحت��دث 
ع��ن��دم��ا ي��ق��ع �ل��ق��م��ر ع��ل��ى �جلانب 
�ل�شم�س،  �لأر����س مثل  �لآخ���ر م��ن 
�شي�شاء  وج���ه���ه  �أن  ي��ع��ن��ي  وه�����ذ� 
نقلت �شحيفة  م��ا  وف��ق  ب��ال��ك��ام��ل، 

ميل" �لريطانية. "ديلي 
نظر�  �ل���وردي  �لقمر  ��شم  و��شتق 
ل��ت��ز�م��ن��ه م���ع م��و���ش��م �ل����زه����ور يف 
ف�شل �لربيع، حيث تنت�شر �لورود 
وردي���ة �ل��ل��ون يف �ل��ولي��ات �ملتحدة 

وكند� ب�شكل كبري.
�لكتمال  �ل��وردي  �لقمر  و�شيكون 
 ،2019 �ل��ع��ام  ه��ذ�  للقمر  �ل��ر�ب��ع 
�إىل ذروت��ه يف متام  و�شي�شل �لبدر 
�ل�شاعة 12.12 بتوقيت غرينت�س، 

لي�شتمر طو�ل �لليل.
و�شيكون يف و�شع �لأمريكيني �لذين 
ي�شقون طريقهم �إىل عملهم �شباح 
�جل��م��ع��ة م��ت��اب��ع��ة �ل��ظ��اه��رة، �لتي 
 7:12 �ل�شاعة  ذروت��ه��ا  �إىل  ت�شل 

بتوقيت �شرق �لوليات �ملتحدة.

تيتانيك.. ق�سة الناجي العربي الوحيد 
�مل�شري  ح�شب"  "حمد  ك���ان  �أع������و�م،   107 م��ن��ذ 
�ل��وح��ي��د ع��ل��ى م���نت �ل�����ش��ف��ي��ن��ة و�ل��ن��اج��ي �لعربي 
مع  لق���و� حتفهم  لبنانيا   88 ب��ني  م��ن  �ل��وح��ي��د، 
بجبل  �ل�شفينة  �رتطمت  �أن  بعد  �شخ�شا،   1429

جليد يف �ملحيط �لأطل�شي وغرقت.
�مل�شرية  �ل�شحفية  �أز�ح�����ت  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام  ويف 
"29 عاما" عن هذ� �لك�شف �ملثري،  يا�شمني �شعد 
يف   "2018-2015" ���ش��ن��و�ت   3 �أم�����ش��ت  �أن  ب��ع��د 
�مل�شري  ب��ه��ذ�  ت��ت��ع��ل��ق  ت��ف��ا���ش��ي��ل  �أي  ع���ن  �ل��ب��ح��ث 
عر  �إل��ي��ه  وت��ع��رف��ت  ب�"�لغام�س"،  و���ش��ف  �ل���ذي 
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.Titanica
وذكر هذ� �ملوقع �أنه مل يتو�شل �إىل �أي معلومات 
ف�شول  ح��رك  �ل���ذي  �لأم���ر  ح�شب،  بحمد  تتعلق 
�ل�شحفية يا�شمني �شعد ملعرفة تفا�شيله �ملفقودة.

موقع  �إىل  �شعد  يا�شمني  حتدثت  �ل��ق��اه��رة،  وم��ن 
"�شكاي نيوز عربية"، قائلة: "يبدو �أن حمد ح�شب 
كان كتوما، مل يكتب معلوماته على بطاقة �ل�شفر 

عر �ل�شفينة".

�لبحث  يف  رحلتها  تفا�شيل  �شعد  يا�شمني  وت�شرد 
�لغام�شة،  ح�شب  حمد  ح��ي��اة  ع��ن  معلومات  ع��ن 
�ملوؤ�ش�شات  يف  عنه  تفا�شيل  �أي  �أج��د  "مل  بقولها: 
"د�ر �ملحفوظات ود�ر �لوثائق  �حلكومية �مل�شرية 
و�لريد" فن�شرت مدونة على �لإنرتنت، وطالبت 
غرق  من  �لناج  �لوحيد  �مل�شري  يعرف  من  فيها 

تيتانيك بالتو��شل معي".
وب��ال��ف��ع��ل ت��و����ش��ل��ت �إح����دى م��ع��ارف ع��ائ��ل��ة ح�شب 
مر�شد�  يعمل  ك��ان  �أن��ه  علمت  �لتي  يا�شمني،  م��ع 
�شياحيا، وترك زوجته يف �ل�شهر �لثالث من حملها 
بعدما تلقى دعوة �شفر مع �شخ�س تعرف �إليه يف 
�إحدى زيار�ته للقاهرة، وهو هري هاربر �شاحب 

د�ر ن�شر هاربر.
وبح�شب ما تو�شلت �إليه يا�شمني، فقد �شافر حمد 
�لقاهرة  وزوجته مري� من  هاربر  ب�شحبة  ح�شب 
�ل�شفينة  ع��ر  ن��ي��وي��ورك  �إىل  وم��ن��ه��ا  ل��ن��دن  �إىل 

"تيتانيك".
وكانت هذه �لرحلة هي �لأوىل للباخرة �لتي �أطلق 

عليها "�ل�شفينة �لتي ل تغرق".

ت�سارليز ثريون عزباء 
منذ 10 �سنوات

ول  �شنو�ت،   10 �أك��رث من  �أنها عزباء منذ  �لعاملية  ت�شارليز ثريون   �لنجمة  ك�شفت 
تفكر يف �لرتباط باأي رجل حاليا.

بعد  �لآن..  �حلقيقي  �حلب  �أبحث عن  :"ل  ت�شريحات �شحفية  ث��ريون يف  وتابعت 
�نتهائي من �جلولة �خلا�شة بالفيلم �شوف �أ�شافر �إىل لندن لت�شوير فيلمي �جلديد 

�لذي �شاأعلن عن تفا�شيله يف �شهر �شبتمر �ملقبل".
وتطّرقت بحديثها �أي�شا عن تعاونها مع �شيث روجني يف فيلمهما �جلديد، م�شرية 

�إىل �أنها ت�شعر بال�شغف �أثناء �لتعامل معه.
من ناحية �أخرى، كان �أثري �جلدل حول عالقة عاطفية جتمع ثريون باملمثل �لعاملي 

بر�د بيت وذلك بعد �نف�شاله عن زوجته �ملمثلة �لعاملية �أجنلينا جويل.


