
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

ا�ستقبل امل�ساركات يف الربنامج الأممي لتطوير قدرات املراأة العربية مبهام حفظ الأمن وال�سالم والدفعة الأوىل من الإطفائيات الإماراتيات 

حممد بن زايد يقلد عددا من امل�ساركني يف مهام الواجب والعمل الإن�ساين خارج الدولة اأو�سمة »الإمارات«

حممد بن زايد يبحث والرئي�سني ال�سي�ساين والبوليفي عالقات ال�سداقة واأوجه التعاون

•• اأبوظبي- وام:

قلد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
للقوات امل�شلحة اأم�س يف جمل�س 
ق�شر البحر عددا من امل�شاركني 
العمل  و  ال������واج������ب  م����ه����ام  يف 
اأو�شمة  ال��دول��ة  الن�����ش��اين خ���ارج 
و  تقديرا  “ وذل��ك  “ الإم���ارات 
اأداء  ت��ك��رمي��ا جل��ه��وده��م خ����ال 
والإن�شانية  ال��وط��ن��ي��ة  م��ه��ام��ه��م 
الركن  الفريق  معايل  يرافقهم 
الرميثي  ث�����اين  حم���م���د  ح���م���د 

رئي�س اأركان القوات امل�شلحة .
واأعرب �شموه عن فخره واعتزازه 
باأبناء الوطن وحماته املخل�شني 
ودرعه احل�شني الذين يج�شدون 
والنتماء  ال���وف���اء  ق��ي��م  اأ���ش��م��ى 
لهذه الأر���س الطيبة من خال 
مواقفهم البطولية داخل الدولة 

وخارجها. 
�شاحب  ا�شتقبل  اآخ��ر  من جانب 
زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
البحر  ق�����ش��ر  اأم�������س يف جم��ل�����س 
“برنامج  يف  امل�������ش���ارك���ات  وف�����د 

ال��ع��رب��ي��ة يف مهام  امل������راأة  مت��ك��ني 
حفظ الأمن وال�شام “ املقام يف 
اأبوظبي والذي يهدف اإىل تطوير 
واإمكاناتها  العربية  امل��راأة  ق��درات 
الأمم  ع��م��ل��ي��ات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
وال�شام  الأم���ن  حلفظ  املتحدة 
�شموه  ال������ع������امل..ورح������ب  ح������ول 

ال�شمو  ����ش���اح���ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل  ك���م���ا 
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
يف  اأم�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
املنت�شبات  البحر  ق�شر  جمل�س 
التاأ�شي�شية  الإط���ف���اء  دورة  اإىل 
�شموه  وه���ن���اأ  الأوىل،  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 

الذي   - الربنامج  يف  بامل�شاركات 
مبدر�شة   - ال��دف��اع  وزارة  تنفذه 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  الأزور  بنت  خ��ول��ة 
الحت����اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال��ع��ام و هيئة 
الأمم املتحدة للمراأة.. موؤكدا دور 
املراأة العربية وا�شهاماتها البارزة 

يف خدمة وطنها وجمتمعها.

الإط��ف��ائ��ي��ات الإم���ارات���ي���ات على 
اج��ت��ي��ازه��ن ال����دورة و اأع����رب عن 
حتققه  مب����ا  اع�����ت�����زازه  و  ف���خ���ره 
اب���ن���ة الإم�����������ارات م����ن اإجن��������ازات 
املحلية  امل�شتويات  خمتلف  على 

والإقليمية والعاملية.
           التفا�شيل )�س3-2(

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل   
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�����ش��ل��ح��ة اأم�������س ف��خ��ام��ة رم�����ش��ان ق���ادي���روف رئي�س 

جمهورية ال�شي�شان الذي يزور الباد.
ورح��ب �شموه خ��ال اللقاء -ال��ذي ج��رى يف جمل�س 
باأهمية  ون��وه  ال�شي�شاين..  بالرئي�س  البحر-  ق�شر 
عاقات ال�شداقة والتعاون مع ال�شي�شان يف املجالت 

التي تعود باخلري والنفع على ال�شعبني ال�شديقني.
و بحث اجلانبان عاقات ال�شداقة وفر�س واإمكانات 

م�شاحلهما  مب���ا  يحقق  امل�����ش��رك  ال��ت��ع��اون  ت��ن��م��ي��ة 
املتبادلة.

كما ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
البحر فخامة خوان  ق�شر  اأم�س يف جمل�س  امل�شلحة 

ايفو مورال�س اأميا رئي�س جمهورية بوليفيا.
بوليفيا  رئي�س  ب��زي��ارة  ال��ل��ق��اء  خ��ال  �شموه  ورح���ب 
للدولة واأعرب عن تطلعه لأن ت�شهم يف دفع عاقات 

البلدين اإىل اآفاق اأرحب يف خمتلف املجالت.
و  ال�شداقة  عاقات  بوليفيا  رئي�س  و  �شموه  وبحث 

اأوجه التعاون بني البلدين. التفا�شيل )�س3(

اجلي�ش الليبي ي�سيطر على وادي الربيع ويتقدم اإىل عني زارة

ق�سف مطار املعيتيقة ونزوح الآلف بطرابل�س 

ال�سفة  ي��غ��ل��ق  الح���ت���الل 
الن��ت��خ��اب��ات بحجة  وغ���زة 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأعلن جي�س الحتال الإ�شرائيلي 
ع��زم��ه ف��ر���س اإغ���اق ك��ام��ل على 
ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وق���ط���اع غزة 
الكني�شت  لن��ت��خ��اب��ات  ا���ش��ت��ع��داداً 
امل����ق����ررة ال���ي���وم ال���ث���اث���اء.وق���ال 
الحتال،  جي�س  با�شم  املتحدث 
ح�شابه  ع���رب  اأدرع�������ي،  اأف���ي���خ���اي 
“�شيتم  “توير”:  م��وق��ع  ع��ل��ى 
فر�س اإغاق �شامل على منطقة 
)الت�شمية  وال�������ش���ام���رة  ي����ه����ودا 
الغربية(  لل�شفة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
قطاع  م��ع  املعابر  اإغ���اق  و�شيتم 
غزة يف يوم انتخابات الكني�شت«.
منت�شف  م���ن  الإغ������اق  و���ش��ي��ت��م 
وحتى  ال��ث��اث��اء   - الث��ن��ني  ليلة 
منت�شف ليلة الثاثاء - الأربعاء، 
وفًقا لتقييم الو�شع و�شاعات فتح 

املعابر.
“خال  اأن����ه  امل��ت��ح��دث  واأ�����ش����اف 
ال�شماح  ���ش��ي��ت��م  الإغ������اق،  ف���رة 
ب����ع����ب����ور احل����������الت الإن�������ش���ان���ي���ة 

والطبية وال�شتثنائية.

ب��اجت��اه الأع���ي���ان املدنية  م��ع��ّرف 
مبنطقة ع�شري ومت التعامل مع 
الهدف بح�شب قواعد ال�شتباك 
اأن���ه مل ينتج  وت��دم��ريه.واأو���ش��ح 
اأ�شرار.  اأو  اإ���ش��اب��ات  اأي  ت�شجيل 
واأ�شار اإىل اأن ا�شتمرار املحاولت 
احلوثية  ل��ل��م��ل��ي�����ش��ي��ا  امل���ت���ك���ررة 
اإيران  امل��دع��وم��ة م��ن  الإره��اب��ي��ة 
املدنية  الأع����ي����ان  ا���ش��ت��ه��داف  يف 
خ����ال هجمات  م���ن  وامل���دن���ي���ني 
ال��ط��ائ��رات ب��دون ط��ي��ار، وكذلك 
وامل�����ش��رّية عن  املفخخة  ال����زوارق 
احلديدة  حمافظة  واتخاذ  بعد، 
حت���دي���داً ن��ق��ط��ة لن���ط���اق هذه 
والعدائية  الإره��اب��ي��ة  العمليات 
فيه  تلتزم  ال��ذي  الوقت  يف  ياأتي 
ال��ت��ح��ال��ف بوقف  ق�����وات  ق���ي���ادة 
اإط���اق ال��ن��ار ب��احل��دي��دة مت�شياً 
“ا�شتوكهومل”،  اتفاق  بن�شو�س 
الأع����م����ال  ب���ه���ذه  امل��ل��ي�����ش��ي��ا  واأن 
قوات  ت�شعى ل�شتفزاز  الإرهابية 
ع�شكري  عمل  لتنفيذ  التحالف 

•• الفجر – خرية ال�شيباين
من  كبرية  �شيا�شية  كتلة  تكوين 
الربملان  يف  اوروب����ا  يف  امل�شككني 
اإىل جلنة  الت�شلل  الأوروب���ي، مع 
اليمينيني  ال�شياديني  املفو�شني 
املتطرفني من اأجل التاأثري على 
�شيا�شات الحت��اد، هذا هو احللم 
�شالفيني،  م��ات��ي��و  ي���اأم���ل  ال�����ذي 
بعد  يج�شده  اأن  الرابطة،  زعيم 
الن��ت��خ��اب��ات الأوروب����ي����ة يف 26 
مايو. وقد طالب م�شبقا مبن�شب 
ال�شيا�شية،  ل��ع��ائ��ل��ت��ه  م���ف���و����س 
ال���ت���ي جتد  ق���وت���ه  م�����ش��ت��ن��دا اىل 
النتخابات  ن��ت��ائ��ج  يف  ترجمتها 
ال�شريك  اأنه  ُتظهر  التي  املحلية 
امل��ه��ي��م��ن يف ال��ت��ح��ال��ف ال����ذي مت 

ت�شكيله مع حركة خم�س جنوم. •• عوا�شم-وام والوكاالت:

احلوثي  ميلي�شيات  ا���ش��ت��ه��دف��ت 
م����واق����ع ت���اب���ع���ة ل����ق����وات األ����وي����ة 
وعلى  ال��دري��ه��م��ي  ال��ع��م��ال��ق��ة يف 
م�����������ش�����ارف م����دي����ن����ة احل�����دي�����دة 

مبختلف اأنواع الأ�شلحة.
احلوثي،  ال����ش���ت���ه���داف  وت���رك���ز 
لألوية  الإعامي  املركز  بح�شب 
�شرق  يف  امل��واق��ع  على  العمالقة، 
مديرية الدريهمي و�شرق مدينة 

ال�شالح يف حمافظة احلديدة.
احلوثي  ميلي�شيات  وا�شتخدمت 
الأ���ش��ل��ح��ة امل��ت��و���ش��ط��ة م���ن عيار 
اأثناء   14.5 والأ�شلحة   12.7
املبا�شر  ال�����ش����ت����ه����داف  ع��م��ل��ي��ة 

للمواقع.
الفرق  متكنت  ذات���ه،  ال�شياق  يف 
للجي�س  ال���ت���اب���ع���ة  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 
الوطني من تفكيك عبوات نا�شفة 
امليلي�شيات يف  زرع��ت��ه��ا  ق��د  ك��ان��ت 

وقت �شابق مبديرية الدريهمي.

•• طرابل�س-وكاالت:

مناطق  ع���ل���ى  ����ش���ي���ط���رت���ه  ب���ع���د 
العا�شمة  ح����ول  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ط���راب���ل�������س يف الأي�������ام 
الوطني  اجلي�س  جن��ح  امل��ا���ش��ي��ة، 
بدخول  الث��ن��ني،  اأم�����س  الليبي، 
معركة  اإط��ار  يف  جديدة  منطقة 

الكرامة«. “طوفان 
وقالت م�شادر ميدانية  اإن قوات 
���ش��ي��ط��رت ع��ل��ى منطقة  اجل��ي�����س 
�شرقي  ج���ن���وب  ال���رب���ي���ع  وادي 
لقطات  اأظهرت  حيث  طرابل�س، 
م�����ش��ورة اح��ت��ف��ال اجل���ن���ود بهذا 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع ترحيب  ال��ت��ق��دم 

�شعبي.
وبعد تاأمني وادي الربيع، تقدمت 
نف�شها،  امل�����ش��ادر  وف���ق  ال���ق���وات، 
لتخو�س  زارة  ع��ني  منطقة  اإىل 
ح��رب ���ش��وارع وم��واج��ه��ات عنيفة 
ر�شدتها  امل�شلحة  اجلماعات  مع 
ع��ل��ي��ه��ا موقع  ح�������ش���ل  ل���ق���ط���ات 

عربية«. نيوز  “�شكاي 
اأم���ن���ي يف مطار  م�����ش��در  وق�����ال 
تعر�س  امل����ط����ار  اإن  امل��ع��ي��ت��ي��ق��ة 
ا�شتهدفت  ال��غ��ارة  واإن  للق�شف 
اإىل  ت���وؤدي  اأن  م��درج��اً، م��ن دون 

الو�شول اإىل خدمات الطوارئ.
كما لفت التقرير اإىل اأن “الن�شر 
ال�شريع املتزايد للقوات ميكن اأن 
ي��وؤدي اإىل نزوح اأع��داد كبرية من 

ال�شكان«.
واأ���ش��اف اأن وك��الت الإغ��اث��ة على 
الأر����������س ل���دي���ه���ا م����ا ي���ك���ف���ي من 
الإمدادات الطبية الطارئة لعاج 
210 اآلف �شخ�س  ما ي�شل اإىل 
اإ�شابة  900 حالة  مع  والتعامل 

ملدة ثاثة اأ�شهر.
م�شوؤولة  اأك��������دت  ج���ه���ت���ه���ا،  م����ن 
الحتاد  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة 
موغرييني،  فيدريكا  الأوروب����ي، 
ليبيا  يف  ال���و����ش���ع  اأن  الث����ن����ني، 
لتنفيذ  والأول��وي��ة  للغاية  خميف 

الهدنة الإن�شانية بالكامل.
ت�شريح  يف  م��وغ��ريي��ن��ي  وق���ال���ت 
“العربية”  ل���ق���ن���ات���ي  خ����ا�����س 
الأوروب������ي������ني  اإن  و”احلدث” 
الت�شعيد  تفادي  ب�شاأن  موحدون 
للم�شار  وال������ع������ودة  ال���ع�������ش���ك���ري 

ال�شيا�شي يف ليبيا.
كذلك �شددت على اأن “امل�شوؤولية 
الليبيني  الزعماء  عاتق  تقع على 
ال�شخ�شية”،  امل�����ش��ال��ح  ل��ت��ج��اوز 

وفق قولها.

مع  الت�شالت  ي�شاعف  انه  كما 
العائات ال�شيا�شية التي يعتربها 
قريبة منه، والتي هي يف احلكم: 
النم�شاوي، وحزب  حزب احلرية 

للعمالقة  الإعامي  املركز  وقال 
الذي  امل�����ش��ت��م��ر  ال���ش��ت��ه��داف  اإن 
احل���وث���ي���ون يف مدينة  ب���ه  ي��ق��وم 
احلديدة ياأتي يف �شياق الت�شعيد 
الع�شكري املتوا�شل للميلي�شيات، 
اإذ ق�شفت يف وقت �شابق باملدفعية 
ال��ث��ق��ي��ل��ة م����واق����ع ال��ع��م��ال��ق��ة يف 
ملديرية  التابعة  اجلبلية  منطقة 
وا�شعاً  ه��ج��وم��اً  و���ش��ن��ت  التحيتا 

اوربان،  فيكتور  للمجري  فيد�س 
وال���ع���دال���ة  ال����ق����ان����ون  ح�����زب  اأو 

البولندي.
)التفا�شيل �س13(

 7 م��ق��ت��ل  اإىل  اأدى  امل���واق���ع  ع��ل��ى 
 17 جنود من العمالقة واإ�شابة 

اآخرين بجروح.
الركن  ال��ع��ق��ي��د  ق���ال  ذل����ك،  اإىل 
الر�شمي  املتحدث  املالكي  تركي 
“حتالف  التحالف  ق���وات  با�شم 
اإن  اليمن”  يف  ال�����ش��رع��ي��ة  دع����م 
امللكي  اجل���وي  ال��دف��اع  منظومة 
ال�����ش��ع��ودي ر����ش���دت ج�����ش��م��ا غري 

اأي  ت��ع��ل��ن  ���ش��ح��اي��ا. ومل  وق�����وع 
الفور عن  جهة م�شوؤوليتها على 

الغارة.
وق����د اأع��ل��ن��ت ال�����ش��ل��ط��ات اإغ����اق 

املطار وتوقف احلركة اجلوية.
وجتددت ال�شتباكات بني اجلي�س 

الليبي ومقاتلني يتبعون حكومة 
“وادي  حم������ور  ع���ن���د  ال������وف������اق 

الربيع” جنوب طرابل�س.
نزوح  ال���ش��ت��ب��اك��ات يف  وت�����ش��ب��ب��ت 
ديارهم  م���ن  ���ش��خ�����س   2200
الليبية  ال����ع����ا�����ش����م����ة  ج�����ن�����وب 

اأبريل  من  الرابع  منذ  طرابل�س 
ذك��ر مكتب  م��ا  اجل����اري، بح�شب 
ال�شوؤون  لتن�شيق  املتحدة  الأمم 
الثنني،  ت��ق��ري��ر،  يف  الإن�����ش��ان��ي��ة 
م�شرياً اإىل اأن كثرياً من املدنيني 
ي�شتطيعون  ول  حم����ا�����ش����رون 

ال�»ناتو«  م��درع��ات  انت�سار 
ك��وب��اين م��ط��ار  حم��ي��ط  يف 

•• عوا�شم-وكاالت:

اأف�����اد امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حلقوق 
“الناتو”  م��درع��ات  اأن  الإن�����ش��ان، 
انت�شرت يف حميط مطار كوباين، 
�شرق الفرات.واأن مدرعتني دخلتا 
عرب معرب �شيملكا �شمال العراق 
الفرات  ����ش���رق  م��ن��ط��ق��ة  ب���اجت���اه 
وو�شلت اإىل مطار كوباين، حيث 
تعد هذه املرة الأوىل التي ت�شاهد 
فيها مدرعات تابعة حللف �شمال 

الأطل�شي يف املنطقة.
وت����ت����وا�����ش����ل ع����م����ل����ي����ات دخ������ول 
ال�شاحنات القادمة عرب كرد�شتان 
العراق نحو مناطق قوات �شوريا 
الدميقراطية �شرق نهر الفرات.

قتيل من اجلي�س ال�سوداين 
بر�سا�س قوات الأمن يف اخلرطوم

•• اخلرطوم-وكاالت:

الثنني،  ام�س  �شوداين،  اأعلن م�شدر طبي  ل��اأح��داث،  �شريع  تطور  يف 
مقتل اثنني، اأحدهما عن�شر بالقوات امل�شلحة، اأثناء تبادل لإطاق النار 

مع قوات الأمن، اأمام مقر وزارة الدفاع يف العا�شمة اخلرطوم.
من  الدين،  �شيخ  “�شامي  اأن  املركزية  ال�شودان  اأطباء  جلنة  واأو�شحت 
من�شوبي القوات امل�شلحة تويف متاأثراً بجراحه “اأثناء حماولته الدفاع 

عن املعت�شمني بعد تبادل لإطاق النار مع قوات اأمنية«.
واأ�شافت اللجنة يف بيان “كما تويف املواطن اإبراهيم عثمان )55 عاماً( 
الأمن  قبل  م��ن  والتعذيب  لل�شرب  لتعر�شه  نتيجة  بجراحه  م��ت��اأث��راً 

ب�شاحية جنوبي اخلرطوم«.
ويف وقت �شابق، قال “جتمع املهنيني ال�شودانيني” املنظم للتظاهرات” 
املتظاهرين  بحماية  قامت  امل�شلحة  ال��ق��وات  م��ن  وطنية  “وحدات  اإن 

املعت�شمني اأمام مقر قيادة اجلي�س بالعا�شمة اخلرطوم«.
واأ�شاف التجمع يف بيان “اأن “ع�شرات من قوات الأمن تتجمع بالقرب 

من قيادة اجلي�س لف�س العت�شام .

مواقــيت ال�صالة
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جانب من مطار املعيتيقة بعد ا�شتهدافه بالق�شف

حممد بن زايد يف �شورة تذكارية مع م�شتحقي اأو�شمة الإمارات )وام(

حممد بن زايد خال ا�شتقباله الرئي�س ال�شي�شاين )وام(

�شالفيني.. حلم اوروبي �شعب املنال

�سمن حملة لتخفيف معاناة ال�سعب اليمني ال�سقيق

اليمن يف رم�سان اإىل  �سعودية  اإماراتية  م�ساعدات  دولر  مليون   200

حلم يداعب اليطايل ماتيو �سالفيني:

وحدة ال�سعبويني يف اأوروبا: الفرح امل�ستحيل...!

ملي�سيات احلوثي ت�ستهدف مواقع العمالقة باحلديدة

الدفاعات ال�سعودية تدمر طائرة بدون طيار حوثية 

•• الريا�س - اأبوظبي- وام:

تعهدت ال�شعودية والإمارات، ام�س الثنني، بتقدمي 
رم�����ش��ان، وفق  �شهر  ال��ي��م��ن خ���ال  اإىل  م�����ش��اع��دات 
م��ا ذك��رت معايل وزي���رة ال��دول��ة الإم��ارات��ي��ة ل�شوؤون 

التعاون الدويل، رمي الها�شمي.
الإن�شاين  ال�شحفي  املوؤمتر  خال  الها�شمي  وقالت 
ال�شعودية  اإن  ال��ي��م��ن،  ل��دع��م  الإم���ارات���ي  ال�����ش��ع��ودي 
والإمارات قدمتا اإىل اليمن م�شاعدات ت�شل قيمتها 
تعهدتا  الدولتني  اأن  م�شيفة  دولر،  مليار   19 اإىل 

 200 بقيمة  ال��دول��ة  ه��ذه  اإىل  م�����ش��اع��دات  بتقدمي 
مليون دولر، خال �شهر رم�شان القادم. واأو�شحت: 
“ال�شعودية والإمارات تعمان مع منظمات اإن�شانية 
ل�����ش��م��ان ت���وزي���ع امل�����ش��اع��دات ع��ل��ى خم��ت��ل��ف املناطق 
ال��ي��م��ن��ي��ة«. وع����ربت م��ع��ال��ي��ه��ا ع��ن اأم��ل��ه��ا يف و�شول 
باليمن،  املحتاجني  الأ�شخا�س  ك��ل  اإىل  امل�شاعدات 
التهدئة وت�شليم  ات��ف��اق  اح���رام  ���ش��رورة  اإىل  ودع��ت 
امل�شاعدات الطارئة ملحتاجيها، م�شرية اإىل اأنه يجب 
م�شاعدة الأمم املتحدة للو�شول اإىل املطاحن لتوزيع 

امل�شاعدات على ال�شعب اليمني. التفا�شيل )�س4(
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اأخبـار الإمـارات

معربًا عن فخره واعتزازه باأبناء الوطن وحماته املخل�سني ودرعه احل�سني 

 حممد بن زايد يقلد عددا من امل�ساركني يف مهام الواجب والعمل الإن�ساين خارج الدولة اأو�سمة )الإمارات(

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  قلد �شاحب 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة اأم�س يف جمل�س ق�شر البحر عددا 
من امل�شاركني يف مهام الواجب و العمل الن�شاين خارج الدولة اأو�شمة ) 
الإمارات( وذلك تقديرا و تكرميا جلهودهم خال اأداء مهامهم الوطنية 
الرميثي  ثاين  حممد  حمد  الركن  الفريق  معايل  يرافقهم  والإن�شانية 

رئي�س اأركان القوات امل�شلحة.
واأعرب �شموه عن فخره واعتزازه باأبناء الوطن وحماته املخل�شني ودرعه 
الأر�س  لهذه  والن��ت��م��اء  ال��وف��اء  قيم  اأ�شمى  يج�شدون  ال��ذي��ن  احل�شني 
الطيبة من خال مواقفهم البطولية داخل الدولة وخارجها يف خمتلف 
ليبقى  وطنهم  خدمة  يف  التوفيق  لهم  ومتنى  والكرامة  احل��ق  ميادين 

�شاخما خفاقة رايته.
فقد قلد �شموه و�شام المارات من الطبقة الثانية كا من العقيد ركن 
علي الكعبي والعقيد ركن �شعيد الكتبي والعقيد ركن طيار �شيف املزروعي 
والعقيد ركن حممد ال�شميطي واملقدم ركن طيار �شامل البلو�شي واملقدم 

ركن بحري يو�شف ال�شويدي.
كما قلد �شموه و�شام المارات من الطبقة الرابعة لكل من النقيب طيار 
ال�شيخ حممد بن �شرور اآل نهيان و النقيب طيار اأحمد الكتبي و النقيب 

عبداهلل الدرعي.
ال�شام�شي  مانع  حميد  ه��ادف  ال�شهيد  الرائد  ا�شم  كذلك  �شموه  ك��رم  و 

مبنحه و�شام المارات من الطبقة الثالثة و ت�شلمه �شقيقه »حممد« .
ح�شر جمل�س ق�شر البحر .. �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان 
ممثل احلاكم يف منطقة العني و�شمو ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان 
و �شمو ال�شيخ عي�شى بن زايد اآل نهيان و �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لاأعمال 
اخلريية والإن�شانية والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
اآل  زاي��د  بن  خالد  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم ومعايل  نهيان رئي�س جمل�س 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح ومعايل ال�شيخ حمدان 

بن مبارك اآل نهيان.

•• اأبوظبي-وام:

 ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة اأم�س يف جمل�س ق�شر البحر املنت�شبات 

اإىل دورة الإطفاء التاأ�شي�شية الن�شائية الأوىل.
و هناأ �شموه الإطفائيات الإماراتيات على اجتيازهن الدورة و اأعرب عن فخره 
امل�شتويات  اإجن���ازات على خمتلف  الإم���ارات من  ابنة  اع��ت��زازه مبا حتققه  و 
املحلية والإقليمية والعاملية.. موؤكدا اأن املراأة الإماراتية اأثبتت قدرتها على 
عالية  كفاءة  اأظهرت  و  الوطني  العمل  مواقع  خمتلف  يف  امل�شوؤولية  حتمل 

وقدرة على اأداء املهام. و قال �شموه اإن دولة الإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو 
الدولة »حفظه اهلل« جعلت متكني  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
املراأة وتعزيز دورها اأولوية رئي�شية �شمن روؤيتها ال�شراتيجية من خال 
اأ�شيا  �شريكا  اأ�شبحت  حتى  العملية  و  العلمية  واإمكاناتها  قدراتها  تعزيز 
يف م�شرية التنمية الوطنية ونه�شة الوطن حا�شره وم�شتقبله. من جانبه 
امل��راأة من قبل  اأع��رب الوفد عن �شكره وتقديره لاهتمام ال��ذي حتظى به 
قيادة الدولة .. و ثمن دعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الإماراتية  للمراأة  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 

وفر�س متكينها يف خمتلف جمالت العمل الوطني..وقال اإن اهتمام �شموه 
و دعمه اأ�شهم يف حتقيق ما تطمح اإليه املراأة يف الدولة لدعم م�شرية تنمية 
�شمو   .. البحر  ق�شر  اللقاء يف جمل�س  ونه�شته احل�شارية. ح�شر  الوطن 
العني و�شمو  اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  ال�شيخ طحنون بن حممد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عي�شى  �شمو  و  نهيان  اآل  �شرور بن حممد  ال�شيخ 
زايد  اأمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  و 
ال�شيخ  �شمو  والفريق  والإن�شانية  اخلريية  لاأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
ال��وزراء وزير الداخلية و�شمو  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �شيف بن زايد 
العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خالد  ال�شيخ 

الت�شامح  وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  ومعايل  الهمم  لأ�شحاب 
الإطفائيات  اأن  بالذكر  نهيان. جدير  اآل  ال�شيخ حمدان بن مبارك  ومعايل 
العملي  التخ�ش�شي  املهني  والتدريب  التاأ�شي�شي  الإع���داد  مراحل  اجتزن 
والنظري يف اأكادميية ال�شرطة يف ال�شارقة واأكادميية الدفاع املدين.. و�شمل 
والبحث  وال�شامة  الوقاية  واأنظمة  احلريق  موقع  يف  ال�شامة  جم��الت 
اللياقة  ومت��اري��ن  التنف�س  اأج��ه��زة  اإىل  اإ�شافة  احلريق  وم�شخات  والن��ق��اذ 
البدنية ومعدات احلماية ال�شخ�شية اإىل جانب اإنقاذ املحا�شرين يف حوادث 
على  والتدريب  احلريق  مكافحة  ل�شيناريوهات  عملية  ومتارين  ال�شيارات 

التاأقلم بالعمل يف مراكز الإطفاء وغريها من املجالت التخ�ش�شية.

 ا�ستقبل الدفعة الأوىل من الإطفائيات الإماراتيات 

حممد بن زايد:املراأة الإماراتية اأثبتت قدرتها على حتمل امل�سوؤولية يف خمتلف مواقع العمل الوطني 
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اأخبـار الإمـارات
اإجناز 10 مبان جديدة يوميا يف اأبوظبي خالل 2018 

•• اأبوظبي-وام:

نه�شتها  تعزيز   2018 ع��ام  خ��ال  اأبوظبي  اإم��ارة  وا�شلت 
ال�شكاين  النمو  النحو الذي يلبي متطلبات  العمرانية على 
وي���ع���زز م�����ش��رية ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة ال��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا كافة 

القطاعات القت�شادية واخلدمية والجتماعية يف الإمارة.
و�شهدت اإمارة اأبوظبي يف العام املا�شي اإجناز 3 اآلف و566 
297،1 مبنى �شهريا و9،7 مبان  مبنى جديدا، مبتو�شط 
ي��وم��ي��ا، وذل���ك وف��ق��ا ل��اأرق��ام ال�����ش��ادرة ع��ن م��رك��ز اأبوظبي 

لاإح�شاء.
التي  الأبنية  ع��دد  يف  الأول  املركز  العني  منطقة  وت�شدرت 
جرى اإجنازها يف الإمارة حيث مت بناء 1844 مبنى، فيما 

بلغ  حني  يف  مبنى،   1576 اإجن��از  اأبوظبي  منطقة  �شهدت 
عدد الأبنية املنجزة يف منطقة الظفرة 146 مبنى.

امل��ب��اين، خ��ال عام  ال��ع��دد م��ن  ويعك�س اإجن���از وت�شليم ه��ذا 
واحد فقط قوة قطاع البناء والت�شييد يف اإمارة اأبوظبي، كما 
ف�شًا  ال�شوق،  يف  الطلب  م�شتويات  اإىل  قوي  موؤ�شر  اأنهما 

عن احلجم الكبري لا�شتثمارات اخلا�شة يف الإمارة.
اإمارة اأبوظبي عرب ال�شنوات املا�شية من ريادتها يف  وعززت 
وجنحت  امل�شتدامة  والتنمية  العمراين  التطوير  جم��الت 
الكفاءة  ذوي  م��ن  واملخت�شني  اخل���رباء  اأه���م  ا�شتقطاب  يف 
وال�شمعة الدولية الوا�شعة يف جمالت التخطيط العمراين 
وال�شتفادة  بهم  لا�شتعانة  امل�شتدامة  احل�شرية  والتنمية 
اإيجاد  نحو  توجهاتها  حتقيق  يف  ومعرفتهم  خرباتهم  من 

بيئة عمرانية م�شتدامة وذلك وفق اأف�شل املعايري واملمار�شات 
املعتمدة يف العامل.

روؤية  وف���ق  ال��ع��م��ران��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي يف نه�شتها  اإم����ارة  وت�����ش��ري 
اأبوظبي 2030 التي ت�شعى اإىل اإيجاد حلول بيئة ح�شرية 
م�شتدامة واآمنة بالإ�شافة اىل بناء اأنظمة نقل وبنى حتتية 
ال�����ش��ك��ان احلالية  اح��ت��ي��اج��ات  وت��ل��ب��ي��ة  ع��امل��ي  م�����ش��ت��وى  ذات 

وامل�شتقبلية.
العا�شرة  ال��دورة  اأبوظبي ت�شتعد ل�شت�شافة  اإم��ارة  اأن  يذكر 
وذلك   2020 املتحدة  ل��اأمم  العاملي  احل�شري  للمنتدى 
العقود اخلم�شة  الذي �شهدته يف  العمراين  تقديرا للتطور 
احل�شرية  التنمية  اأه����داف  تطبيق  يف  وجن��اح��ه��ا  امل��ا���ش��ي��ة 

امل�شتدامة مبا ي�شمن م�شتقبل اأف�شل لاأجيال القادمة.

�سحة اأبوظبي توجه املن�ساآت ال�سحية بتزويد املر�سى بفواتري العالج
•• اأبوظبي- وام:

 اأعلنت دائرة ال�شحة اأبوظبي عن توجيه جميع مقدمي اخلدمات ال�شحية يف اإمارة اأبوظبي بتزويد 
املر�شى بفواتري ت�شمل تفا�شيل العاج واخلدمات الطبية املقدمة والتكلفة الفعلية، ف�شًا عن قيمة 
اخلدمات  الزمت مقدمى  فيما  املقبل  مايو  اول  من  اعتباراً  وذلك  املري�س  على  امل�شتحقة  التحمل 
الإلكروين  الربيد  اأو عرب  ر�شالة هاتفية  اإلكرونياً من خال  الطبية  الفواتري  بار�شال  ال�شحية 

والحتفاظ ب�شجل يت�شمن جميع الفواتري امل�شلمة للمر�شى لتكون متوفرة عند طلبها للتدقيق.
واأكد حممد احلاج مدير دائرة متويل النظام ال�شحي بالإنابة ان هذا الإجراء ياأتي يف اإطار حر�س 
�شكان  لكافة  اجل��ودة  م�شتويات  باأعلى  ال�شحية  توفر اخلدمات  �شمان  على  اأبوظبي  ال�شحة  دائ��رة 
الإمارة من خال رفع الوعي بحقوق وواجبات املر�شى املوؤمن عليهم، والتكاليف الفعلية للخدمات 
اخلدمات  تقدمي  ازدواج��ي��ة  ومنع  امل�شداقية  م��ب��داأ  م��ن  انطاقاً  عليها،  يح�شلون  التي  ال�شحية 

ال�شحية غري ال�شرورية، اإ�شافة اإىل تعزيز مبداأ القيمة مقابل املال.

ا�ستقبل امل�ساركات يف الربنامج الأممي لتطوير قدرات املراأة العربية مبهام حفظ الأمن وال�سالم

حممد بن زايد: تعزيز قدرات املراأة العربية ي�سهم يف اإعداد كوادر قادرة على خدمة �سعوبهن و�سعوب العامل

حممد بن زايد والرئي�س ال�سي�ساين يبحثان عالقات ال�سداقة وفر�س تنمية التعاون امل�سرتك 

حممد بن زايد ورئي�س بوليفيا يبحثان عالقات ال�سداقة و اأوجه التعاون امل�سرتك

•• اأبوظبي-وام:

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب   
للقوات امل�شلحة اأم�س فخامة رم�شان قاديروف رئي�س جمهورية ال�شي�شان الذي يزور الباد.

ونوه  ال�شي�شاين..  بالرئي�س  البحر-  ق�شر  جمل�س  يف  ج��رى  -ال��ذي  اللقاء  خ��ال  �شموه  ورح��ب 
على  والنفع  باخلري  تعود  التي  امل��ج��الت  يف  ال�شي�شان  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال�شداقة  ع��اق��ات  باأهمية 

ال�شعبني ال�شديقني.
و بحث اجلانبان عاقات ال�شداقة وفر�س واإمكانات تنمية التعاون امل�شرك مبا  يحقق م�شاحلهما 
املتبادلة.. وا�شتعر�شا عددا من املو�شوعات والق�شايا ذات الهتمام امل�شرك  وتبادل وجهات النظر 

حولها.
اآل نهيان ممثل احلاكم يف  ح�شر اللقاء مبجل�س ق�شر البحر .. �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد 
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ عي�شى بن  و �شمو  اآل نهيان  ال�شيخ �شرور بن حممد  و �شمو  العني  منطقة 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  اأمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  و 
لاأعمال اخلريية والإن�شانية و الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
زايد  اإدارة موؤ�ش�شة  اآل نهيان رئي�س جمل�س  زايد  ال�شيخ خالد بن  الداخلية و �شمو  ال��وزراء وزير 
ال�شيخ  ومعايل  الت�شامح  وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  ومعايل  الهمم  لأ�شحاب  العليا 

حمدان بن مبارك اآل نهيان.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
جمل�س  يف  اأم�����س  امل�شلحة  للقوات 
ايفو  خ���وان  ف��خ��ام��ة  ال��ب��ح��ر  ق�شر 
جمهورية  رئ��ي�����س  اأمي����ا  م��ورال�����س 

بوليفيا.
بزيارة  اللقاء  �شموه خال  ورح��ب 
رئي�س بوليفيا للدولة واأع��رب عن 
دفع عاقات  ت�شهم يف  لأن  تطلعه 
البلدين اإىل اآفاق اأرحب يف خمتلف 

املجالت.
بوليفيا  رئ��ي�����س  و  ���ش��م��وه  وب��ح��ث 
عاقات ال�شداقة و اأوجه التعاون 
فر�س  و  مقومات  و  البلدين  ب��ني 
م�شاحلهما  ي��ح��ق��ق  مب��ا  تنميتها 
امل����ج����الت  امل����ت����ب����ادل����ة خ���ا����ش���ة يف 
ال�����ش����ت����ث����م����اري����ة والق����ت���������ش����ادي����ة 

•• اأبوظبي- وام:

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
جمل�س  يف  اأم�س  امل�شلحة  للقوات 
ق�شر ال��ب��ح��ر وف���د امل�����ش��ارك��ات يف 
العربية  امل�����راأة  مت��ك��ني  »ب��رن��ام��ج 
 « وال�شام  الأم��ن  يف مهام حفظ 
امل��ق��ام يف اأب��وظ��ب��ي وال���ذي يهدف 
امل��راأة العربية  اإىل تطوير قدرات 
عمليات  يف  للم�شاركة  واإمكاناتها 
الأم�����ن  حل���ف���ظ  امل���ت���ح���دة  الأمم 

وال�شام حول العامل.
ورح������ب ����ش���م���وه ب���امل�������ش���ارك���ات يف 
ت��ن��ف��ذه وزارة  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج - 
ال���دف���اع - مب��در���ش��ة خ���ول���ة بنت 
الحت�����اد  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  الأزور 
الأمم  ه��ي��ئ��ة  و  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
املتحدة للمراأة.. موؤكدا دور املراأة 
يف  ال��ب��ارزة  وا�شهاماتها  العربية 

خدمة وطنها وجمتمعها.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وق������ال 
اإن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 

اإ�شافة  وال�����ش��ي��اح��ي��ة..  والتنموية 
ذات  امل���و����ش���وع���ات  م����ن  ع�����دد  اإىل 

الهتمام امل�شرك.
ا�شتعر�س اجلانبان كذلك عددا  و 
من الق�شايا و التطورات الإقليمية 
والدولية التي تهم البلدين وتبادل 

وجهات النظر ب�شاأنها.
تطلعهما  ع��ن  اجل��ان��ب��ان  اأع����رب  و 
دول����ة  ب����ني  ال���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز  اإىل 
بوليفيا  وج���م���ه���وري���ة  الإم����������ارات 
امل����ج����الت التي  ل��ت�����ش��م��ل خم��ت��ل��ف 
للبلدين  امل�شركة  امل�شالح  تخدم 

وال�شعبني ال�شديقني.
البحر..  ق�����ش��ر  جم��ل�����س  ح�����ش��ر 
ب��ن حممد  ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون  �شمو 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
ال��ع��ني و ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ����ش���رور بن 
ال�شيخ  ���ش��م��و  و  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
و�شمو  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  عي�شى 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ 

نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ خالد 

اأمناء موؤ�ش�شة زايد  رئي�س جمل�س 
لاأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 

جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب 

الفريق  و  والإن�����ش��ان��ي��ة  اخل���ريي���ة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زاي�����د اآل 

بن  نهيان  ال�شيخ  وم��ع��ايل  الهمم 
الت�شامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 

بن مبارك  ال�شيخ حمدان  ومعايل 
اآل نهيان.

ت��ع��زي��ز ق������درات وم����ه����ارات امل�����راأة 
العربية يف جمالت حفظ الأمن 
كوادر  اإع����داد  يف  ي�شهم  وال�����ش��ام 
ن�����ش��ائ��ي��ة ع��رب��ي��ة م���وؤه���ل���ة ق����ادرة 
القيام بدور فاعل يف خدمة  على 
وحفظ  العامل  و�شعوب  �شعوبهن 
الإقليمي  وال�شام  الأم���ن  اأ�ش�س 
والدويل وحتقيق ال�شلم والتنمية 

ال��ع��ني و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ����ش���رور بن 
ال�شيخ  �شمو  و  نهيان  اآل  حممد 
و �شمو  اآل نهيان  زاي��د  عي�شى بن 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد 
لاأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
والفريق  والإن�����ش��ان��ي��ة  اخل���ريي���ة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب��ن زاي����د اآل 

ف���ي���ه���م���ا، م�����وؤك�����دا ح����ر�����س دول����ة 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
امل�شاهمة الفاعلة يف كل ما يحقق 
الأم����ن وال���ش��ت��ق��رار وي��ع��زز قيم 
ال�����ش��ام وال��ت��ع��اي�����س وال��ع��دال��ة يف 

العامل.
املنت�شبات  وف��د  اأع���رب  جهته  م��ن 
�شكره  ع��ن  ال�����دورة  ب��رن��ام��ج  اإىل 

نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  خ��ال��د ب��ن زاي���د 
جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا 
ال�شيخ  وم��ع��ايل  الهمم  لأ�شحاب 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
حمدان  ال�شيخ  ومعايل  الت�شامح 

بن مبارك اآل نهيان.

وت��ق��دي��ره ل��دول��ة الإم������ارات على 
ال�شت�شافة واإتاحة هذه الفر�شة 
لتدريب وتطوير مهارات وقدرات 
ال��ع��رب��ي��ة يف م���ه���ام حفظ  امل�������راأة 

الأمن وال�شام.
�شمو  البحر  ح�شر جمل�س ق�شر 
ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن حم��م��د اآل 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 

ب���رن���ام���ج  اأن  ب����ال����ذك����ر  ج�����دي�����ر 
ال�����دورة ي��ع��ق��د يف م��در���ش��ة خولة 
تفاهم  م��ذك��رة  وف���ق  الأزور  ب��ني 
وهيئة  ال��دف��اع  وزارة  ب��ني  موقعة 
ل��ل��م��راأة والحت���اد  امل��ت��ح��دة  الأمم 
رعاية�شمو  حت��ت  ال��ع��ام  الن�شائي 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����ش��ي��خ��ة 
ال��ن�����ش��ائ��ي العام  رئ��ي�����ش��ة الحت����اد 

لاأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������ش���ة الأع���ل���ى 
وذلك  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
امراأة   100 م��ن  اأك��ر  مب�شاركة 
اإىل  اإ�شافة  عربية  دول  �شبع  من 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
تدريبية  دورة  اإقامة  ي�شمل  فيما 
ثاثة  مدتها  اأ�شا�شية  ع�شكرية 
تليها دورة  املدنيات  للن�شاء  اأ�شهر 
ال�شام  حفظ  جمال  يف  تدريبية 

مدتها حوايل اأ�شبوعني.
اإع�������داد  ال����ربن����ام����ج يف  وي�������ش���ه���م 
عمليات  يف  ل��ل��ع��م��ل  ال��ع�����ش��ك��ري��ات 
ال�شام  حل��ف��ظ  امل��ت��ح��دة  الأمم 
وزي������ادة ع����دد ال��ن�����ش��اء امل���وؤه���ات 
واإن�شاء  امل���ج���ال  ه����ذا  يف  ل��ل��ع��م��ل 
الن�شاء  ب����ني  ت���وا����ش���ل  ح���ل���ق���ات 
امل���ج���ال  ب���ال���ع���م���ل يف  امل���ه���ت���م���ات 
اإ�شافة  ال�شام  الع�شكري وحفظ 
النهو�س  الربنامج يف  اإ�شهام  اإىل 
لقرار  ال�شراتيجية  ب��الأه��داف 
اأهمية  ب�������ش���اأن  الأم�������ن  جم��ل�����س 
عن�شرا  باعتبارها  امل��راأة  م�شاركة 
فاعا يف اإحال ال�شام والأمن.
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اأخبـار الإمـارات
دبي«  نور   « خدمات  من  م�ستفيد  مليون   27 •• دبي -وام:

اأكد معايل حميد حممد القطامي املدير العام لهيئة ال�شحة بدبي 
قيمة  التطوعي  العمل  اأن  دب��ي  ن��ور  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
متجذرة يف املجتمع الإماراتي ويف اأ�شا�س اللبنة الأوىل للدولة التي 
مزج فيها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه« 
مفاهيم اخلري والعمل الإن�شاين والعطاء. وقال معاليه اإن موؤ�ش�شة 
نور دبي جنحت خال وقت قيا�شي يف تر�شيخ مكانتها عامليا كواحدة 
ر�شيدها  ف��اق  التي  ال��رائ��دة  الطبية  الإن�شانية  املوؤ�ش�شات  اأه��م  م��ن 
ا�شتفاد  من  عدد  وو�شل  التوقعات  ح��دود  كل  واإ�شهاماتها  الإن�شاين 
من حماتها امل�شتهدفة مكافحة الإعاقة الب�شرية وم�شبباتها خال 
ال�شنوات الع�شر املا�شية منذ انطاقها يف العام 2008 اإىل اأكر من 
27 مليون �شخ�س ميثلون خمتلف اجلن�شيات والأعراق يف �شتى بقاع 

العامل وذلك خال عقد من الزمن تكللت �شنواته بالنجاح.

جاء ذلك خال تكرمي معايل القطامي فريق املتطوعني من هيئة 
كهرباء ومياه دبي« ديوا« وعددهم 13 موظفا وموظفة ممن �شاركوا 
يف   « دب��ي  ن��ور  موؤ�ش�شة  نظمتها«  التي  الإن�شانية  الطبية  احلملة  يف 
 5000 من  اأك��ر  منها  ا�شتفاد  والتي  موؤخرا  بنغادي�س  جمهورية 
من كبار ال�شن امل�شابني باملياه البي�شاء وغريها من اأمرا�س العيون 
وذلك يف اإطار جهود املوؤ�ش�شة ملكافحة العمى حول العامل وبالتزامن 

مع عام الت�شامح.
املمتد  العامل  مناطق  من  منطقة  لأي  الزائر  اإن  القطامي  واأ�شاف 
اأو  م��در���ش��ة  ���ش��واء يف  الإن�����ش��ان��ي��ة  ب�شمتها  الإم�����ارات  ل��دول��ة  �شيجد 
قدمتها  اإغ��اث��ة  ق��واف��ل  اأو  للنا�س  نافعة  خ��ري  اأع��م��ال  اأو  م�شت�شفى 

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ورع��اي��ة  بتوجيهات  ال��دول��ة  وتقدمها 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .. لفتا اإىل اأن 
الأيادي البي�شاء املمتدة باخلري من الإمارات اإىل العامل هي م�شدر 
الأعمال هم  امل�شاركني يف هذه  الدولة  اأبناء  واأن  اإم��ارات��ي  لكل  فخر 

حمل اعتزاز.
وفتيات  �شباب  مثلوا  ال��ذي��ن  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ف��ري��ق  وح��ي��ا 
الإمارات يف القافلة الطبية اإىل جانب قيامهم باأعمال ترميم اإحدى 

املدار�س يف جمهورية بنغادي�س اإىل جانب الأعمال التطوعية التي 
عربوا من خالها عن مفهوم الت�شامح وقيمة العمل الإن�شاين.

حميد  مطر  معايل  يتبناه  ال��ذي  العطاء  على  املحفز  ال���دور  وثمن 
�شعيد  و�شعادة  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير 
حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
دبي الذي كان له الأثر الإيجابي البالغ يف نفو�س الفريق امل�شارك يف 

قافلة » نور دبي«.
يذكر اأن » نور دبي » موؤ�ش�شة خريية خمت�شة مبكافحة العمى اأطلقها 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
لت�شبح   2008 ع��ام  »رع��اه اهلل«  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
اإحدى املوؤ�ش�شات الداعمة لا�شراتيجية الدولية »الروؤية 2020« 
التي اأطلقتها منظمة ال�شحة العاملية ملكافحة م�شببات العمى بحلول 
وبلغ  والعاجية  الوقائية  الربامج  من  العديد  وتنفذ   2020 عام 

عدد امل�شتفيدين من براجمها 27 مليون �شخ�س حول العامل .

جمل�س الوزراء يعتمد ت�سكيل جمل�س اإدارة موؤ�س�سة الإمارات للتعليم
•• اأبوظبي- وام:

ت�شكيل  ال��������وزراء  جم��ل�����س  اع��ت��م��د 
الإم�����ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
معايل  ب��رئ��ا���ش��ة  امل��در���ش��ي  للتعليم 
املهريي  م�شبح  �شامل  بنت  جميلة 
العام،  التعليم  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر 
املوؤ�ش�شة  جهود  دع��م  بهدف  وذل��ك 
التعليم  ق���ط���اع  ك���ف���اءة  ت��ع��زي��ز  يف 
والنهو�س  الحت������ادي،  احل��ك��وم��ي 
الدولة  يف  التعليم  قطاع  مب�شتوى 

وفقاً لأف�شل املمار�شات العاملية.
املرحلة  خ���ال  امل��ج��ل�����س  و���ش��ريك��ز 
ال�شيا�شات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل��ة 
وال�����ش����رات����ي����ج����ي����ات وامل������ب������ادرات 
الربية  بقطاع  املتعلقة  وامل��ع��اي��ري 
وال��ت��ع��ل��ي��م يف ال�����دول�����ة، واق������راح 
بيئة  بتطوير  اخلا�شة  الت�شريعات 
املدار�س  يف  التعليم  وبرامج  التعلم 
ملنظومة  و������ش�����ول  احل����ك����وم����ي����ة، 
بالرتقاء  ت�شاهم  تعليمية متكاملة 

القرق،  ع��ي�����ش��ى  رج����اء  وال���دك���ت���ورة 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة عي�شى 
�شالح القرق، و�شعادة جناء اأحمد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  امل���دي���ر  امل����دف����ع، 
ال�شارقة لريادة الأعمال، بالإ�شافة 
املعرفة  امل�شاعد لقطاع  الوكيل  اإىل 
وال�شيا�شات الثقافية بوزارة الثقافة 
وت��ن��م��ي��ة امل���ع���رف���ة، وم���دي���ر جممع 
عن  وممثل  العليا،  التقنية  كليات 
عن  وممثل  املجتمع،  تنمية  وزارة 
املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب. جدير 
موؤ�ش�شة  اإن�������ش���اء  مت  اأن�����ه  ب���ال���ذك���ر 
وفق  امل��در���ش��ي  للتعليم  الإم�������ارات 
�شاحيات م�شتقلة لإدارة وت�شغيل 
بهدف  وذل���ك  احلكومية،  امل��دار���س 
اإطار  يف  امل��در���ش��ي  التعليم  ت��وف��ري 
وتطبيق  للدولة،  العامة  ال�شيا�شة 
ال�������ش���ي���ا����ش���ات وال����ش���رات���ي���ج���ي���ات 
واملعايري وال�شوابط املتعلقة بقطاع 
الربية والتعليم، مبا فيها التعليم 

املهني والفني والتعليم امل�شتمر.

مبخرجات التعليم ليواكب التطور 
ومبا  ال��دول��ة،  يف  وال�شامل  النوعي 
يتوافق مع روؤية الإمارات 2021، 
بالركيز على تطوير نظام تعليمي 
يف  املجل�س  وي�شم  امل�شتوى.  رفيع 
م���ع���ايل حم��م��د خليفة  ع�����ش��وي��ت��ه 
الثقافة  دائ�������رة  رئ���ي�������س  امل�����ب�����ارك، 
و�شعادة  ب���اأب���وظ���ب���ي،  وال�������ش���ي���اح���ة 
الرئي�س  ب��ال��ه��ول،  ج��م��ع��ة  خ��ل��ف��ان 
للم�شتقبل،  دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 

�سمن حملة من�سقة من امل�ساعدات الإن�سانية العاجلة الهادفة اإىل تخفيف معاناة ال�سعب اليمني ال�سقيق

الإمارات وال�سعودية تخ�س�سان 200 مليون دولر اأمريكي لدعم الحتياجات الإن�سانية العاجلة يف اليمن

والأعمال  لاإغاثة  �شلمان  امللك  مركز  به  يقوم  ما  اإىل  بالإ�شافة  اليمني 
الإن�شانية والهال الأحمر الإماراتي من م�شاريع نوعية تلبي الحتياجات 

الإن�شانية ذات الأولوية الق�شوى يف اليمن.
الها�شمي وزي��رة دول��ة ل�شوؤون  اإبراهيم  اأك��دت معايل رمي بنت  من جانبها 
الإمارات  دول��ة  اأولويات  وازده��اره من  اليمن  ا�شتقرار  اأن  ال��دويل  التعاون 

واململكة العربية ال�شعودية.
واأو�شحت معاليها باأن هذا الدعم املوجه �شريكز ق�شم كبري منه على املراأة 
حيث حتتل الأمهات والن�شاء عموما مكانة عالية �شمن برامج امل�شاعدات 
بكفاءة  امل�شاعدات  تقدمي  يف  وامل��ح��وري  ال��ب��ارز  ل��دوره��ن  نظرا  اخلارجية 

وتعزيز بناء الن�شيج الجتماعي.
واأ�شارت معاليها اإىل ال�شعوبات التي تعرقل و�شول امل�شاعدات اإىل اليمن 
ب�شبب املعوقات التي ي�شعها اجلانب احلوثي والتي متنع و�شول امل�شاعدات 

به من ا�شتغال لاأزمة الإن�شانية وحتويلها للك�شب الع�شكري وال�شيا�شي.
واأكد معاليه اأنه اإميانا من كا من اململكة والإمارات باأهمية تنفيذ برنامج 
برنامج  وبالأخ�س  املتحدة  الأمم  يف  ال�شراتيجيني  ال�شركاء  مع  عاجل 
لتخفيف  العاملية  ال�شحة  ومنظمة  اليوني�شيف  ومنظمة  العاملي  ال��غ��ذاء 
اليمن مبا  البيئي يف  والإ�شحاح  التغذية وال�شحة  و�شوء  الغذائية  املعاناة 
ي�شمن منع حدوث اأي جماعة اأو تف�شي اأوبئة ناجتة عنها فلقد مت ت�شميم 
املناطق  اإىل  التنفيذ والو�شول  امل�شرك مبا ي�شمن �شرعة  هذا الربنامج 
للفئات  اخل�شو�س  وج��ه  على  الركيز  وج���اء  اليمن  يف  احتياجا  الأك���ر 

الأكر حاجة على الرعاية األ وهي املراأة والطفل.
وقال اإن هذا الربنامج يعد واحدا من العديد من الربامج ال�شخمة التي 
تنفذها كل من اململكة العربية ال�شعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة 
عرب منظمات الأمم املتحدة واملنظمات الدولية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين 

•• الريا�س - اأبوظبي- وام:

عن  ال�شعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأعلنت 
الحتياجات  لتوفري  200 مليون دولر  بقيمة  لليمن  اإن�شانية  م�شاعدات 
امل�شاعدات  من  من�شقة  حملة  اإط��ار  يف  ال�شقيق  اليمني  لل�شعب  الغذائية 
ال�شقيق  اليمني  ال�شعب  معاناة  تخفيف  اإىل  الهادفة  العاجلة  الإن�شانية 
وتلبية الحتياجات الأ�شا�شية يف قطاعات الغذاء والتغذية وال�شحة ودعم 

املعي�شة يف اليمن على مدى الأ�شابيع املقبلة.
الغذائية  140 مليون دولر لتوفري الحتياجات  امل�شاعدات  وت�شمل هذه 
�شوء  لعاج  دولر  مليون  و40  العاملي  الغذاء  برنامج  العاجلة من خال 
البيئي م��ن خال  الأم��ه��ات والأط���ف���ال والإ���ش��ح��اح  ل��دى  التغذية احل���اد 
وتاأمني  ال��ك��ول��ريا  وب��اء  ملكافحة  دولر  مليون  و20  اليوني�شيف  منظمة 

املحاليل الوريدية من خال منظمة ال�شحة العاملية.
وتاأتي هذه املبادرة الإن�شانية امل�شركة بني البلدين بالتعاون مع منظمات 
دعم  دول حتالف  توليه  ال��ذي  الإن�شاين  ال��دور  تاأكيدا على  املتحدة  الأمم 
ال�شرعية يف اليمن اهتماما كبريا ويف مقدمتها اململكة العربية ال�شعودية 

ودولة الإمارات العربية املتحدة.
واأو�شح معايل الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة امل�شت�شار بالديوان 
الإن�شانية  امللك �شلمان لاإغاثة والأعمال  العام على مركز  امل�شرف  امللكي 
يف ت�شريح �شحفي بهذه املنا�شبة.. اأن دول التحالف ويف مقدمتها اململكة 
جراء  ال�شقيق  اليمني  ال�شعب  عن  املعاناة  لرفع  جاهدة  ت�شعى  والإم���ارات 
امللي�شيات  اح���رام  ع��دم  ب�شبب  بها  مي��ر  التي  ال�شعبة  الإن�شانية  الأزم���ة 
احلوثية ملبادئ اتفاقية �شتوكهومل وما �شدر عنها من تو�شيات وما تقوم 

احرام  وع��دم  الإن�شانية  املعاناة  من  للتخفيف  م�شتحقيها  اإىل  الإن�شانية 
التفاقات التي مت التفاو�س ب�شاأنها كاتفاق �شتوكهومل لل�شام.

اأج��ل تلبية  ال��دع��م م��ن  التوقيت لتقدمي ه��ذا  اأن��ه مت اختيار ه��ذا  وق��ال��ت 
الأ�شابيع  خ��ال  امل�شاعدات  تو�شيل  على  واحلر�س  العاجلة  الحتياجات 
و�شون  احتياجاته  تلبية  م��ن  ال�شقيق  اليمني  ال�شعب  لتمكني  ال��ق��ادم��ة 
وممار�شة  الرا�شخة  تقاليده  على  للمحافظة  ال�شعي  خ��ال  من  كرامته 

العادات املتوارثة بتناول الوجبات اجلماعية خال �شهر رم�شان املبارك.
واأ�شافت رمي الها�شمي » �شنعمل مع وكالت الأمم املتحدة من اأجل اإي�شال 
تلك امل�شاعدات اإىل كافة اأنحاء اليمن ال�شقيق كما اأننا نرغب يف بدء عملية 

اإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز اقت�شاد اليمن ال�شقيق«.
ودعت معاليها اإىل احرام اتفاقات ال�شام والبدء يف بناء م�شتقبل م�شرق 

وزاهر يف اليمن.. وقالت » اإننا نتطلع اإىل تقدمي املزيد يف اأقرب وقت«.
ويف الإطار ذاته .. اأكد معايل الدكتور الربيعة ومعايل رمي الها�شمي التزام 
املتحدة بدعم  العربية  الإم��ارات  ودول��ة  ال�شعودية  العربية  اململكة  كل من 

ال�شعب اليمني يف كافة مدنه وحمافظاته مبا ي�شمن العي�س الكرمي له.
لدعم  الدولتان  به  التزمت  ما  اإىل  اإ�شافة  تاأتي  املبادرة  هذه  اأن  واأو�شحا 
اليمن مببلغ مليار دولر اأمريكي ومبلغ 250 مليون دولر الذي قدمته 
دولة الكويت والذي مت الإعان عنه يف موؤمتر املانحني بجنيف يف ال�شاد�س 
تاريخ  اأك��رب منحة يف  تعد هذه  املا�شي حيث  �شهر فرباير  والع�شرين من 

الأمم املتحدة.
العربية  اململكة  مقدمتها  ويف  التحالف  دول  قدمته  ما  اإجمايل  اأن  يذكر 
ال�شعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة دعما لليمن على مدى الأعوام 

الأربعة املا�شية يزيد عن 18 مليار دولر اأمريكي.

 احلملة تلبي الحتياجات الأ�سا�سية يف قطاعات الغذاء والتغذية وال�سحة ودعم املعي�سة يف اليمن على مدى الأ�سابيع املقبلة.
امل�ساعدات ت�سمل 140 مليون دولر لتوفري الحتياجات الغذائية العاجلة من خالل برنامج الغذاء العاملي.

 40 مليون دولر لعالج �سوء التغذية احلاد لدى الأمهات والأطفال والإ�سحاح البيئي من خالل »اليوني�سيف«.
 20 مليون دولر ملكافحة وباء الكولريا وتاأمني املحاليل الوريدية من خالل منظمة ال�سحة العاملية.

رئي�س هيئة اأركان الدفاع ال�سنغالية يزور واحة الكرامة
•• اأبوظبي-وام:

الدفاع  اأرك��ان  رئي�س هيئة  �شيخ غي  ال�شيد  الفريق  زار 
ال�شنغالية اأم�س »واحة الكرامة« يف اإطار زيارته احلالية 
للدولة. وا�شتعر�س الفريق ال�شيد �شيخ غي - الذي كان 
طحنون  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  و�شوله  ل��دى  ا�شتقباله  يف 
ال�شهداء  اأ���ش��ر  ���ش��وؤون  مكتب  تنفيذي  مدير  نهيان  اآل 
ال�شرف  حر�س  مرا�شم   - اأبوظبي  عهد  ويل  دي���وان  يف 
الذي  ال�شهيد  اأم��ام ن�شب  الزهور  اإكليا من  ثم و�شع 
يتكون من 31 لوحا ي�شتند كل منها على الآخر كرمز 
للوحدة والتكاتف والت�شامن بني قيادة دولة الإمارات 

و�شعبها وجنودها الأبطال.

اإىل �شرح  ال�شنغالية  الدفاع  اأركان  وا�شتمع رئي�س هيئة 
عن  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  م��ن  مف�شل 
اأبناء  اإىل بطولت  التي ترمز  الكرامة ومرافقها  واحة 
دولة الإمارات البوا�شل وت�شحياتهم وتعرب عن الكثري 

من القيم والدللت الوطنية اجلليلة.
ويف ختام جولة قام بها يف مرافق واحة الكرامة توجه 
اإىل �شجل الزوار حيث �شجل كلمة عرب فيها عن تقديره 

ل�شهداء دولة المارات العربية املتحدة.
وت��ع��د »واح����ة ال��ك��رام��ة » معلما وط��ن��ي��ا وح�����ش��اري��ا يف 
لبطولت  تخليدا  ت�شييده  مت  حيث  اأبوظبي  العا�شمة 
عن  ال��دف��اع  �شبيل  يف  وت�شحياتهم  الإم�����ارات  ���ش��ه��داء 

الوطن وحماية مكت�شباته ومنجزاته.

�سرطة اأبوظبي تطلق حملة توعية ملناه�سة العنف �سد الأطفال
•• اأبوظبي-وام:

اأب���وظ���ب���ي حملة  ���ش��رط��ة  اأط���ل���ق���ت 
مل��ن��اه�����ش��ة ال��ع��ن��ف ���ش��د الأط���ف���ال 
بهدف التوعية والإر�شاد والتعريف 

باآليات مكافحة العنف.
البادي  ���ش��امل  ع��ل��ي  العميد  وق���ال 
ال����دع����م  م������راك������ز  اإدارة  م�����دي�����ر 
املجتمع  اأم���ن  بقطاع  الج��ت��م��اع��ي 
ب�شرطة اأبوظبي اإن احلملة تاأتي يف 
اإطار عام الت�شامح 2019 و�شمن 
بالطفل  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  اه��ت��م��ام 
وال��ت��وع��ي��ة ب��و���ش��ائ��ل ح��م��اي��ت��ه من 
الإيذاء عرب خمتلف و�شائل الإعام 
الجتماعي.  ال��ت��وا���ش��ل  وم���واق���ع 
برامج  تكثيف  ���ش��رورة  اإىل  ودع���ا 
على  والركيز  الربوية  التوعية 
النف�شية  وابعادها  امل�شكات  حجم 
والج����ت����م����اع����ي����ة والق���ت�������ش���ادي���ة 
وال�����ش��ح��ي��ة واإي����ج����اد احل���ل���ول لها 
اخلا�شة  الدولية  املعايري  بتطبيق 
اأ�شكال  ك���ل  م���ن  ال��ط��ف��ل  ب��ح��م��اي��ة 
ا�شتجابًة  وذلك  والإهمال  الإ�شاءة 
3 لعام  ل��ل��ق��ان��ون الحت������ادي رق���م 
الأطفال  اإن  واأ����ش���اف   .2016
جمتمعية  وم�������ش���وؤول���ي���ة  اأم�����ان�����ة 
العمل  تعزيز  ت�شتوجب  اجتماعية 
اجل���م���ع���ي امل���وؤ����ش�������ش���ي وم���واج���ه���ة 
العنف باحلكمة والتعريف بالعنف 
واأ�شكاله املتعددة واأمناطه املختلفة 

وح�����ش��ره��ا ور���ش��ده��ا ����ش���واء اأك���ان 
نف�شيا.  اأو  لفظيا  اأو  ج�شديا  عنًف 
واأو�شح اأن الدولة اهتمت بر�شيخ 
وتثقيفه  وحمايته  الطفل  حقوق 
وت��ن�����ش��ئ��ت��ه ال��ت��ن�����ش��ئ��ة ال�����ش��ل��ي��م��ة يف 
اآم���ن���ة ت��ت��واف��ر ف��ي��ه��ا قواعد  ب��ي��ئ��ة 
ال��ن��ظ��ام والن�����ش��ب��اط ب��ق��وان��ني مت 
الأطفال  ت��ائ��م  ب��ع��ن��اي��ة  و���ش��ع��ه��ا 
وحتافظ عليهم من اأ�شكال العنف 
اخلا�شة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل���دار����س  يف 

الأن����دي����ة  الأط�����ف�����ال ويف  ب���رع���اي���ة 
واملجتمعات  ال��ري��ا���ش��ي��ة  وامل���راك���ز 
التعاون  الأ�شر على  املحلية. وحث 
ال�شليمة  الربية  اأ�ش�س  تر�شيخ  يف 
لاأبناء  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  واع�����داد 
ب���ع���ي���دا ع����ن ال���ع���ن���ف وم����وؤث����رات����ه 
ب��ل��ط��ف ولني  وال���ت���ع���ام���ل م��ع��ه��م 
اأ�شوياء  اف���رادا  ليكونوا  وتهيئتهم 
الأ�شرة  نحو  بواجباتهم  قائمني 

والوطن واملجتمع.

الإمارات تزود م�ست�سفى اجلمهورية التعليمي يف عدن باأجهزة وم�ستلزمات طبية
•• عدن-وام:

زودت دولة الإمارات عرب ذراعها الإن�شانية » هيئة الهال الأحمر » م�شت�شفى 
اجلمهورية التعليمي مبدينة عدن باأجهزة و م�شتلزمات طبية و اأ�شّرة اإنعا�س 
حديثة للعناية املركزة. واأو�شح �شلطان ال�شام�شي ممثل هيئة الهال الأحمر 
ال��دع��م الإم��ارات��ي يف املجال  اأن ه��ذا  اأم�����س  الإم��ارات��ي خ��ال عملية الت�شليم 
ال�شحي يعد دفعة اأوىل �شتليها دفعات اأخرى خال الأيام املقبلة بتوجيهات 
جانبهم  اإىل  وال��وق��وف  اليمنيني  حياة  تطبيع  بهدف  الر�شيدة  القيادة  من 
اليمنية  ال�شحية يف اجلمهورية  املرافق  ودعم  ال�شتثنائية  الظروف  يف هذه 
اأعرب الدكتور طارق مزيدة نائب مدير امل�شت�شفى عن  ال�شقيقة. من جانبه 
�شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية املتحدة ممثلة بهيئة الهال الأحمر 
ت�شمن  وال��ذي  اليوم  وحتى   2015 منذ  للم�شت�شفى  املتوا�شل  الدعم  على 

تاأهيل بنيته التحتية و رفده بالأجهزة وامل�شتلزمات الطبية.
ة  جدير بالذكر اأن دولة الإم��ارات تويل القطاع ال�شحي اليمني اأهمّية خا�شّ
الإ�شعاف  ب�شيارات  ال�شحية ومدها  امل�شت�شفيات واملجمعات  تاأهيل  اإعادة  عرب 
م�شت�شفى  يف  العظام  جلراحة  متخ�ش�س  مركز  وبناء  الأدوي���ة  من  اأط��ن��ان  و 

اجلمهورية نف�شه.
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اأخبـار الإمـارات
جامعة ال�سارقة تنظم ملتقى البحث العلمي الثالث ع�سر نهاية اأبريل

•• ال�شارقة-وام:

تنظم جامعة ال�شارقة يف 29 اأبريل احلايل حتت رعاية �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�شارقة رئي�س اجلامعة ملتقى البحث العلمي الثالث ع�شر بالتعاون مع 
يف  املتداخلة  البحوث  »فاعلية  �شعار  حتت  الإ�شامي  ال�شارقة  م�شرف 

حتقيق التنمية امل�شتدامة«.
ويركز امللتقى هذا العام على كيفية حتقيق التنمية امل�شتدامة من خال 
البحث العلمي متعدد التخ�ش�شات بهدف حتقيق روؤية جامعة ال�شارقة 
جزء  يف  تعتمد  والتي  احلالية  ال�شراتيجية  خطتها  عنها  تعرب  التي 

بعد  يحمل  وال��ذي  التخ�ش�شات  متعدد  العلمي  البحث  على  منها  كبري 
وتنمية  خدمة  يف  والتميز  البتكار  خ��ال  من  مو�شوعه  يف  ال�شتدامة 

املجتمع.
يف  العلمي  البحث  منظومة  اإليه  تو�شلت  ما  اإب���راز  اإىل  امللتقى  وي�شعى 

جامعة ال�شارقة من تطور نوعي وكمي خال ال�شنوات القليلة املا�شية.
املجموعات  مب�شاركة  املختارة  البحثية  امل�شاريع  من  عدد  عر�س  و�شيتم 
بحوث  ومعهد  ال�شحية  والعلوم  للطب  البحوث  ملعهد  التابعة  البحثية 
والجتماعية  الإن�����ش��ان��ي��ة  للعلوم  ال��ب��ح��وث  وم��ع��ه��د  وال��ه��ن��د���ش��ة  ال��ع��ل��وم 
املاج�شتري  طلبة  وك��ذل��ك  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  طلبة  م�����ش��ارك��ة  ب��ج��ان��ب  ه���ذا 

والدكتوراه.

ن�سائية دبي تطلق برنامج »اإر�ساد الأبوة«
•• دبي-وام:

النه�شة  مركز  يف  ممثلة  بدبي  الن�شائية  النه�شة  جمعية  اأطلقت 
تعنى  التي  التفاعلية  ال��دورات  من  �شل�شلة  والتدريب  لا�شت�شارات 
بالأطفال واملراهقني �شمن برنامج »اإر�شاد الأبوة« حتت عنوان »اأهل 
تاأكيدا على  ال��دورات  اإط��اق هذه  اأبناء مميزون«. وياأتي   .. واثقون 
الدور الجتماعي الذي تقوم به اجلمعية يف جمال الرتقاء بالكيان 
الأ�شري واإميانا باأهمية دور املربي يف العملية الربوية. وقدم اأوىل 
دورات الربنامج الدكتور بكري عبد اهلل فالح م�شت�شار علم النف�س 
العاجي وذلك للعاملني باملجالت الأ�شرية والنف�شية والجتماعية 
واأك��دت عفراء احل��اي مديرة  الأم���ور.  اأول��ي��اء  اإىل جانب  والربوية 
مركز النه�شة لا�شت�شارات والتدريب اأن هذا الطرح ياأتي انطاقا 

من دور اجلمعية يف تطوير املهارات احلياتية واإميانا باأهمية العاقة 
الت�شاركية بني الأ�شر واملوؤ�ش�شات املجتمعية مبا يحقق تن�شئة متوازنة 
خالية من ال�شطرابات النف�شية وامل�شكات ال�شلوكية لدى الأطفال 
واملراهقني يف خطوة يهدف املركز من خالها اىل اإك�شاب امل�شاركني 
تفاعلية  اأ�ش�س علمية  القائمة على  الربوية  املهارات  جمموعة من 
درا�شة  نتاج  ياأتي  الربنامج  ه��ذا  اأن  واأو�شحت  ومهارية.  ومعرفية 
ميدانية بعنوان »اخلافات الزوجية وعاقتها بال�شلوكيات ال�شلبية 
لدى املراهقني« نفذتها اجلمعية واأظهرت �شرورة اإك�شاب العاملني يف 
جمال الربية - خا�شة الآباء والأمهات - مهارات علم تعديل �شلوك 
واملراهق  للطفل  ال�شخ�شي  البناء  يف  ودوره��م  واملراهقني  الأطفال 
عر�س  م��ع  لديهم  والن��ف��ع��ايل  النف�شي  النمو  م��راح��ل  وخ�شائ�س 

لنماذج من م�شكات �شلوكية وكيفية التعامل معها ومواجهتها.

ويل عهد عجمان يطلع على نظام بوابة »دار اخلري«
•• عجمان-وام:

ال�شيخ عمار بن حميد  اطلع �شمو 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
جم��ل�����س ت��ن�����ش��ي��ق ال��ع��م��ل اخلريي 
والأوق��������������اف ع����ل����ى ن����ظ����ام ب����واب����ة 
نظاما  ي��ع��دُّ  وال�����ذي  اخل����ري«  »دار 
اآل���ي���ا بجميع  اإل��ك��رون��ي��ا م��رت��ب��ط 
يف  واجلمعيات اخلريية  املوؤ�ش�شات 

اإمارة عجمان .
ا�شتقباله  خ���ال  ���ش��م��وه  وا���ش��ت��م��ع 
�شعادة  احل��اك��م  ب��دي��وان  مكتبه  يف 
م������رمي امل����ع����م����ري الأم��������ني ال���ع���ام 
مل��ج��ل�����س ت��ن�����ش��ي��ق ال��ع��م��ل اخل���ريي 
اإعداد  على  والقائمني  والأوق����اف 
�شعادة  بح�شور  اخلري«  »دار  بوابة 
حلكومة  العام  املدير  �شهيل  عهود 

والإن�شاين باإمارة عجمان.
ال�شيخ عمار بن حميد  �شمو  ودع��ا 
اإع�����داد  ا���ش��ت��ك��م��ال  اإىل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
الهيئات  كافة  واإ���ش��اف��ة  ال��ربن��ام��ج 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات اخل��ريي��ة يف الإم����ارة 
عمل  ملعرفة  اآل��ي��ة  وو���ش��ع  للنظام 
البيانات  حيث  م��ن  الهيئات  تلك 
امل�شاعدات  وت���وزي���ع  الإح�����ش��ائ��ي��ة 
على املعوزين وم�شاعدة املحتاجني 
امل�شاعدات  ���ش��ري  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 

اخلريية .
اإعداد  على  القائمني  �شموه  ووجه 
ب�شرورة  اخل��ري«  »دار  بوابة  نظام 
ال����ش���راع م��ن الن��ت��ه��اء م��ن اإع���داد 
ال���ن���ظ���ام وال����ربام����ج اخل���ا����ش���ة به 
لتعميمه على اجلمعيات والعمل به 
مبا ي�شهم يف تنمية العمل اخلريي 

عجمان الرقمية على ما يت�شمنه 
اأهمها  اأه������داف  ال��ن��ظ��ام م���ن  ه���ذا 
العمل  ج���ه���ود  وت��ن��ظ��ي��م  ت���وح���ي���د 
الإمارة  داخ��ل  والإن�شاين  اخل��ريي 
بني  التن�شيق  ل���زي���ادة  ب��الإ���ش��اف��ة 

املوؤ�ش�شات اخلريية نف�شها.
بوابة  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  وت�شم 
موؤ�ش�شات  ث�����اث  اخل������ري«  »دار 
خ��ريي��ة ه���ي: م��وؤ���ش�����ش��ة حميد بن 
وهيئة  اخل��ريي��ة،  النعيمي  را���ش��د 
وجمعية  اخل������ريي������ة،  الأع������م������ال 
املرحلة  اأم����ا  الح�����ش��ان اخل���ريي���ة، 
ت�شمل  اأن  امل��ت��وق��ع  ف��م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
العاملة  املوؤ�ش�شات اخلريية  جميع 
النظام جمموعة  ويوفر  بالإمارة. 
وموؤ�شرات  التقارير  م��ن  متنوعة 
اخلريي  العمل  ن�شاط  ع��ن  الأداء 

وال�شعي  الإم������ارة  يف  والإن�������ش���اين 
ل��ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود وطرح 
الأفكار واملقرحات اجلديدة التي 
امل�����ش��ت��ف��ي��دة وتعزز  ال��ف��ئ��ات  ت��دع��م 

ال�شراكات املجتمعية.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأك����دت ���ش��ع��ادة مرمي 
تن�شيق  اأم��ني عام جمل�س  املعمري 
ال���ع���م���ل اخل������ريي والأوق�����������اف اأن 
“دار اخلري” يعد  ب��واب��ة  م�����ش��روع 
اخلدمات  ت��ق��دمي  يف  نوعية  نقلة 
وامل���������ش����اع����دات الإن�������ش���ان���ي���ة عرب 
من  الأول  ب��اع��ت��ب��اره  اجل��م��ع��ي��ات 
متكامل  كنظام  املنطقة  يف  ن��وع��ه 
م����ن ح���ي���ث ال����رب����ط الإل����ك����روين 
العمل  بقطاع  املعنيني  جميع  بني 
اخلريية  واجل���م���ع���ي���ات  اخل������ريي 
وميكن  عجمان  اإم���ارة  يف  العاملة 

القيام  م��ن  اخل��ريي��ة  للجمعيات 
الوقوع  دون  عالية  بكفاءة  بدورها 
يف الزدواجية يف تقدمي امل�شاعدات 
الهيئات  م��ع  وال��ت��ع��اون  والتن�شيق 

وامل��وؤ���ش�����ش��ات اخلريية  اجل��م��ع��ي��ات 
ت��ق��دمي ح��ل متكامل  اإىل  وي��ه��دف 
خل��دم��ة ق��ط��اع العمل اخل���ريي يف 
اإم������ارة ع��ج��م��ان وي�����ش��ه��م يف زي���ادة 

يف  العاملة  اخل��ريي��ة  واجل��م��ع��ي��ات 
الدولة.

يحتوي  امل�����ش��روع  ه���ذا  اإن  وق��ال��ت 
بني  تربط  اإلكرونية  �شبكة  على 

اجلمعيات  داخ�����ل  ال��ع��م��ل  ك���ف���اءة 
احلكومة  مت���ك���ني  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
ال���ر����ش���ي���دة م���ن ات���خ���اذ ال����ق����رارات 
وال�شيا�شات املنا�شبة لهذا القطاع .

اإعالن الفائزين بجائزة »حمدان بن را�سد - الإي�سي�سكو« للتطوع 
•• دبي-وام:

التعليمي  ل��اأداء  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  موؤ�ش�شة 
ال��دورة الأوىل من »جائزة حمدان  املتميز الفائزين يف 
تطوير  يف  للتطوع  الإي�شي�شكو«   - مكتوم  اآل  را�شد  بن 

املن�شاآت الربوية يف دول العامل الإ�شامي.
والفائزون هم.. البنك الإ�شامي للتنمية عن م�شروع 
»ف��اع��ل خ��ري« ال���ذي مت��ول��ه موؤ�ش�شة امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن 
عبدالعزيز الن�شانية.. وهيئة الهال الأحمر الإماراتي 
الأردين«..  الم��ارات��ي  املخيم  يف  »امل��دار���س  م�شروع  عن 
وم��وؤ���ش�����ش��ة م��ن��ي��ب ر���ش��ي��د امل�����ش��ري ع��ن م�����ش��روع »كلية 
وم�شاريع  زي���ت«  ب��ري  جامعة  يف  املعلومات  تكنولوجيا 

تربوية اأخرى يف فل�شطني.
املركز  ع��ق��د يف  م��وؤمت��ر �شحفي  الإع�����ان خ���ال  ج���اء 
النخيل يف مدينة مراك�س  املوؤمترات  بق�شر  الإعامي 
ع�شو  ال�شويدي  علي  خليفة  الدكتور  بح�شور  املغربية 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س 
لاأداء التعليمي املتميز والدكتور عبد العزيز بن عثمان 
للربية  الإ�شامية  للمنظمة  العام  املدير  التويجري 
امل�شوؤولني  م��ن  وع���دد  »اي�شي�شكو«  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��وم 
املهريي  الدكتور جمال  �شعادة  وقال  الإع��ام.  وو�شائل 
نائب رئي�س جمل�س الأمناء الأمني العام ملوؤ�ش�شة حمدان 
اإن جائزة  املتميز  التعليمي  ل��اأداء  اآل مكتوم  را�شد  بن 
منوذجا  تعد  الإي�شي�شكو  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان 
رائدا للنهو�س بالتعليم على م�شتوى الدول الإ�شامية 
ملا متثله من اأهمية كبرية يف تطوير املن�شاآت الربوية 
ال�شعوب  عليهم  تعول  ال��ذي��ن  العلم  بطلبة  واله��ت��م��ام 
للتحديات  حلول  واإيجاد  الإيجابي  التغيري  اإح��داث  يف 
املجالت وهو  نوعية يف جميع  نقلة  واإح��داث  امل�شركة 
بت�شافر اجلهود بني جميع اجلهات  اإل  يتحقق  لن  ما 
وو�شع العملية الربوية على راأ�س الأولويات وت�شجيع 
الدول  امل��دين يف كل  املجتمع  جميع اجلهات ومنظمات 
بكافة  التعليم  ت��ط��وي��ر  يف  امل�شاهمة  ع��ل��ى  الإ���ش��ام��ي��ة 

ال�شبل والإمكانات.
من جانبه اأعرب �شعادة الدكتور عبد العزيز بن عثمان 
التويجري عن اعتزاز املنظمة بامل�شاركة يف هذه اجلائزة 
اإىل  الداعية  املنظمة  ميثاق  اأه���داف  م��ع  تن�شجم  التي 
لتقوية  وامل�����ش��اواة  وال��ت��ك��اف��ل  الت�شامن  م��ب��ادئ  تفعيل 
ل��ل��ن��ه��و���س بالربية  الأع�������ش���اء  ال�����دول  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
والعلوم والثقافة والت�شال.. م�شريا اإىل اجلهود التي 
تبذلها الإي�شي�شكو من اأجل تطوير املنظومة الربوية 
متابعة  خ���ال  م��ن  الإ���ش��ام��ي  ال��ع��امل  يف  والتعليمية 
تنفيذ ال�شراتيجيات التي و�شعتها لهذا الغر�س وهي 
الإ�شامي«  ال��ع��امل  يف  الربية  تطوير  »ا�شراتيجية 
والبتكار«  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم  و«ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
العامل  يف  اجل��ام��ع��ي  التعليم  ت��ط��وي��ر  و«ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 

الإ�شامي«.
بن  حمدان  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  �شعداء  نحن   « وق��ال 
را�شد اآل مكتوم لاأداء التعليمي املتميز رائدة التطوير 

العلمي والربوي يف املنطقة من اأجل الرتقاء مب�شتوى 
الإ���ش��ام��ي وخلق  ال��ع��امل  ال��رب��وي��ة يف دول  امل��ن�����ش��اآت 
ال��ق��ادري��ن على  وال��رب��وي��ني  العلماء  م��ن  جيل ج��دي��د 
اإح��داث الفارق والتقدم الذي نن�شده جميعا على كافة 

امل�شتويات«.
واأ�شاف اإن جائزة حمدان بن را�شد اآل مكتوم الإي�شي�شكو 
العلم  واإعطاء  واحل�شارية  الإ�شامية  قيمنا  تعرب عن 
التي  التحديات  ظل  يف  امل�شتقبل  نحو  للعبور  الأولوية 
الإ�شامي  العامل  يف  والتعليم  الربية  قطاع  يواجهها 
ومتويل  الباحثني  وت�شجيع  التعاون  اأهمية  يوؤكد  مما 
تكوين  ومناهج  املقررات  ومراجعة  العلمية  الدرا�شات 

املعلمني.
ال��ع��ودة اإىل ت��وظ��ي��ف مداخيل  اأه��م��ي��ة و����ش���رورة  واأك����د 
املوؤ�ش�شات  ت�����ش��ي��ري  م�����ش��اري��ف  ت��غ��ط��ي��ة  يف  الأوق��������اف 
الأيتام ودور  الكبرية كامل�شت�شفيات ورعاية  الجتماعية 

رعاية كبار ال�شن وموؤ�ش�شات الربية والتعليم.
حتيات  ال�شويدي  علي  خليفة  الدكتور  نقل  جانبه  من 
حاكم  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
دب���ي وزي����ر امل��ال��ي��ة اإىل احل�����ش��ور وت��اأك��ي��ده ع��ل��ى جناح 
يف  الإ���ش��ام��ي��ة  واملنظمة  املوؤ�ش�شة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ث��م��رة 
اآل  را�شد  بن  حمدان  جائزة  من  الأوىل  ال���دورة  خ��روج 
ر�شالة  م��ن  حتمله  مل��ا  ال��ن��ور  اإىل  »الإي�شي�شكو«  مكتوم 
نبيلة حتمل يف طياتها اخلري لطلبة العلم وت�شت�شرف 
اأجل  م��ن  الإ�شامية  ال���دول  ل�شعوب  م�شرق  م�شتقبل 
الأمة  وا���ش��ت��ع��ادة  التنمية  ط��اق��ات  واإط�����اق  ال��ن��ه��و���س 
اآفاق  نحو  ال��ع��امل  وق��ي��ادة  والعلمي  احل�����ش��اري  ملجدها 
غري م�شبوقة من التطور. وقال اإن موؤ�ش�شة حمدان بن 
را�شد اآل مكتوم لاأداء التعليمي املتميز �شاهمت لأكر 
من عقدين من الزمن يف الرتقاء بالعملية التعليمية 
موؤهلة  اأج��ي��ال  اإع���داد  يكفل  مبا  املنطقة  يف  والربوية 
العلمية  وواج��ب��ات��ه��ا  م�شوؤولياتها  حتمل  على  وق����ادرة 
املوهوبني  رع��اي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة يف  دور  م���وؤك���دا  وال��ع��م��ل��ي��ة 
واملبتكرين من خال العديد من املبادرات. واأ�شاف اإن 
جائزة الإي�شي�شكو متثل اإ�شافة نوعية جلهود املوؤ�ش�شة ملا 
لها من اأهمية بالغة يف اإحداث تطور حقيقي وملمو�س 
العامل  ب��ل��دان  ك��ل  يف  وال��رب��وي��ة  العلمية  املنظومة  يف 
اإن�شاوؤها بالتعاون  الإ�شامي. وتهدف اجلائزة التي مت 
ل��ل��رب��ي��ة وال��ع��ل��وم والثقافة  امل��ن��ظ��م��ة الإ���ش��ام��ي��ة  م��ع 
القائمني  وتكرمي  حتفيز  اإىل  »اإي�شي�شكو« عام 2017 
التطوعية والأع��م��ال اخلريية يف جمال  امل��ب��ادرات  على 
التعليم وحتديدا من اأجل تطوير املن�شاآت الربوية يف 

دول العامل الإ�شامي.
ومت���ن���ح اجل����ائ����زة ك����ل ���ش��ن��ت��ني ل���ث���اث���ة ف���ائ���زي���ن من 
تطوير  يف  اأ���ش��ه��م��ت  ال��ت��ي  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأو  ال�شخ�شيات 
املن�شاآت الربوية يف دول العامل الإ�شامي وت�شل قيمة 
اجلائزة اإىل 300 األف دولر اأمريكي بحيث يح�شل كل 
دولر  األف   100 الفوز ومكافاأة قدرها  درع  فائز على 
اأم���ري���ك���ي ي��ت��م ت��وظ��ي��ف��ه��ا يف ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل اخلريي 

وخا�شة دعم املن�شاآت الربوية.

انطالق املو�سم اخلام�س من م�سابقات »اأقدر «

ك�شريك مع برنامج خليفة للتمكني 
جهودا كبرية يف هذا املجال ويعقد 
والندوات  العمل  وور����س  ال���دورات 
ح��ول الأ���ش��رة الأم��ن��ة رقمياً حيث 
ت���ع���د دول������ة الإم�����������ارات رائ�������دة يف 
جمال ا�شتخدام النرنت وو�شائل 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي مم��ا ي�شدد 
اأولياء  و  الواعية  الأ�شرة  دور  على 
املوؤ�ش�شات  جهود  تعزيز  يف  الأم��ور 
يف  احلكومية  والهيئات  الوطنية 
العامل  الأبناء يف  �شلوكيات  توجيه 
تقدمه  م��ا  ل�شتثمار  الف��را���ش��ي 
ليعود  اإي��ج��اب��اً  احلديثة  التقنيات 
ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ال��ن�����سء ال���ذي���ن هم 
ويجنبهم  امل�شرق  الدولة  م�شتقبل 
امل���خ���اط���ر وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي قد 
تواجههم عند ا�شتخدامهم ال�شبكة 

العنكبوتية.
وت�������ش���ت���ه���دف م�������ش�������اب���ق���ات اأق���������در 
املجتم��ع  ف��ئ��������ات  ك��اف��������ة  للتمكي�ن 
وتاأهيله��م  متكينه��م  اإل��ى  وته��دف 
عل�ى  ق��ادري�����ن  ي�شبح��وا  بحي��ث 
التعام�ل م�ع التحدي�ات وامل�شكات 

امل��ج��الت، وم��ن ه��ذا املنطلق تربز 
ومتكينهم  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  دع���م  اأه��م��ي��ة 
ل��ل��ت��ع��ام��ل الآم������ن م���ع الإن���رن���ت، 
وت���ع���زي���ز ث��ق��اف��ة الأم������ن ال���ذات���ي، 
وحماية اأنف�شهم من الوقوع يف اأي 
اأخاقية  اأو  �شحية  �شواء  م�شكلة، 
التقنيات،  ه���ذه  ع��رب  ق��ان��ون��ي��ة  اأو 
املرتكزات  ك��اأح��د  ي��اأت��ي  ذل���ك  واأن 
الرئي�شة، التي يقوم عليها برنامج 

خليفة للتمكني “اقدر”.
عبداللطيف  ال����دك����ت����ور  وق��������ال 
م��دي��ر جم��م��ع كليات  ال�����ش��ام�����ش��ي 
م�شابقة  “عرب   : العليا  التقنية 
نعمل  ال�شباب رقمياً  اأقدر لتمكني 
الو�شائل  م����ن  ال����ش���ت���ف���ادة  ع���ل���ى 
التقنية احلديثة يف تطوير قدرات 
وال�شتدلل  وال�شتنتاج  املحاكمة 
اإىل  الطلبة”، لفتاً  املنطقي لدى 
الع�شب  ت�شكل  الإنرنت  �شبكة  اأن 
مفهوم  عليه  يقوم  ال��ذي  الرئي�س 
اتقدمي  يجب  لهذا  الذكي  التعلم 

التوعية الرقمية ل�شبابنا.
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت�����اد  وي���ب���ذل 

•• اأبوظبي-وام:

ان���ط���ل���ق امل����و�����ش����م اخل����ام���������س من 
رعاية  حت���ت  “اأقدر”  م�����ش��اب��ق��ات 
ال���ف���ري���ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��داخ��ل��ي��ة �شمن  ال�������وزراء وزي�����ر 
مبادرات برنام��ج خليف��ة للتمكي��ن 
الق�درات  لتفعي�ل  وذل��ك  “اأق��در” 
الإبداعية  وامله�ارات  والإمكانيات 
ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ة وال�������ش���ب���اب ب�����ش��ك��ل عام 

والأ�شرة يف املجتمع.
تعزي��ز  ع��ل��ى  امل�����ش��اب��ق��ات  وت��ع��م��ل 
والفعال��ة  الإيجابية  م�ش��اركتهم 
الوثيق��ة  حم������اور  ت��ن��ف��ي��������ذ  ف��������ي 
خ��ال  م��ن  للتوعي��ة  الوطني��ة 
ذات  يف  وابتكاراته��م  اإب��داع��ات��ه��������م 
اأق�در  م�ش�ابقات  وتنق�شم  امل��ج��ال، 
وهي:  ف��ئ��ات  ث��اث  اإىل  للتمكي�ن 
النا�َشَئة”  لتوعية  “اأقدر  م�شابقة 
الآمنة  لاأ�شرة  “اأقدر  وم�شابقة 
لتمكني  “اأقدر  وم�شابقة  رقمياً”، 

ال�شباب رقمياً”.
اإبراهيم  واأو�شح امل�شت�شار الدكتور 
التنفيذية  اللجنة  رئ��ي�����س  ال��دب��ل 
للتمكني” اأقدر”  لربنامج خليفة 
والأمنية  املجتمعية  امل�شكات  اأن 
الو�شع  ظ��ل  يف  تتطلب،  اأ�شبحت 
ت���ع���اون ج��م��ي��ع اجلهات  ال����راه����ن، 
تتكامل  ب��ح��ي��ث  ب���ه���ا،  امل���رت���ب���ط���ة 
اجلهود يف �شبيل حتقيق الأهداف 
املائمة  البيئة  وتعزيز  املن�شودة، 
ل��ا���ش��ت��ف��ادة ال��ق�����ش��وى م��ن جميع 
اأمن  على  حفاظاً  املتاحة؛  امل���وارد 
من  وحمايته  املجتمع،  وا�شتقرار 
التي  والتهديدات  املخاطر  جميع 
مقدمتها  يف  وي����اأت����ي  ب����ه،  حت��ي��ط 
اخلطاأ،  ال�شتخدام  م��ن  احلماية 
ق�شد  غ���ري  اأو  ق�����ش��د  ع���ن  ����ش���واء 
لاإنرنت؛ الذي اأ�شبح اأ�شا�شياً يف 
حياتنا، م�شرياً اإىل اأن التعاون بني 
واجباً  يعد  املجال  ه��ذا  اجلميع يف 

وطنياً، وم�شوؤولية م�شركة.
وق���������ال ال���ع���ق���ي���د ع���ب���دال���رح���م���ن 
لربنامج  ال��ع��ام  املن�شق  املن�شوري 
اإن  “اأقدر”  ل��ل��ت��م��ك��ني  خ��ل��ي��ف��ة 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة والإن����رن����ت 
على  حياتنا  يف  اأ�شا�شياً  دوراً  تلعب 
نحو متزايد يوماً بعد يوم، يف �شتى 

حياته�م،  ف�����ي  ت��واج��ه��ه�����م  ال��ت�����ي 
مهاراته�م  اإب���������راز  ع��ل�����ى  وح��ث��ه�����م 
م�ش�اريع  ب��ت�����ش��م��ي�����م  وت��وظ��ي��ف��ه�����ا 
ر�ش��الة  حت��م��������ل  خمتلف�ة  ب��ط�����رق 
حم��اور  اأح�����د  ���ش��م��������ن  ت��وع��وي��������ة 
لربنام��ج  ال��وط��ن��ي��������ة  ال��وث��ي��ق��������ة 
اأن  “اأقدر” حي�ث  للتمكني  خليفة 
عل�ى  تعم�ل  امل�ش�ابقة  ف�ي  امل�ش�اركة 
املت�ش��ابق خال  زي�ادة الوعي عن��د 
مبح��اور  ربطه��ا  ع��رب  م�����ش��ارك��ت��ه 

الوثيق��ة الوطني��ة.
لتوعية  اأق�������در  م�����ش��اب��ق��ة  وت����اأت����ي 
ال��ن��ا���ش��َئ��ة مت��ا���ش��ي��اً م���ع امل����ب����ادرات 
ل��ربن��ام��ج خليفة  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
النا�شئة  فئة  وت�شتهدف  للتمكني 
دولة  يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن 
طاقاتهم  ل��ت��ح��ف��ي��ز  الإم�������������ارات، 
خ����ل����ق حم���ت���وى  الإب������داع������ي������ة يف 
ث��ري يعتمد على  اإع��ام��ي م��رئ��ي 
ال��ت��ح��ف��ي��ز ال��ع��اط��ف��ي، م���ن خال 
اإبداعية  فنية  واأعمال  اأفكار  اإنتاج 
ذات ر�شالة اإيجابية تخدم وتعك�س 
للتوعية  الوطنية  الوثيقة  حماور 
املقدمة  امل�شاريع  الطابية وتكون 
فيديو  اأو  ف���ي���دي���و  م��ق��ط��ع  ع����رب 
اإعاين  مل�شق  اأو  متحركة  ر�شوم 
مل�شق  اأو  ف��وت��وغ��راف��ي��ة  ���ش��ور  اأو 
هذه  وعرب  تعليمي،  اإنفوجرافيك 
امل�شابقة يتم اإبراز مهارات النا�شئة 
توعوية  مب�������ش���اري���ع  وت���وظ���ي���ف���ه���ا 
العملية  يف  النا�شئة  دور  وت��ع��زي��ز 
ال��ت��وع��وي��ة وك��ذل��ك ال��ت��اأك��ي��د على 
لو�شائل  الإي���ج���اب���ي  ال����ش���ت���خ���دام 

التوا�شل الجتماعي.
لاأ�شرة  اأق�����در  م�����ش��اب��ق��ة  وت��ع��ك�����س 
الآم�����ن�����ة رق���م���ي���اً م���ف���ه���وم الأم�����ن 
ب�شكل  ي��ن��ع��ك�����س  ال������ذي  الأ������ش�����ري 
ول  املجتمعي،  الأم��ن  على  مبا�شر 
الرقمي  الأم�����ن  حت��ق��ي��ق  اأن  ���ش��ك 
اأ�شا�شيا  وم��ط��ل��ب��اً  ���ش��رورة  اأ���ش��ب��ح 
ملجتمع ق��ومي، واإح��دى اأه��م ركائز 
الأمن الأ�شري يف ع�شرنا هذا هو 
امل�شابقة  هذه  ويف  الرقمي،  الأم��ن 
لبع�س  ت��ب�����ش��ي��ط  ت���ق���دمي  ���ش��ي��ت��م 
امل��ت��ط��ل��ب��ات وال��ن��ق��اط امل��ه��م��ة لأي 
فرد يف الأ�شرة وياأتي بع�شها على 
مفهوم  لتحقيق  ت�����ش��اوؤلت،  �شكل 
الأ����ش���رة الآم���ن���ة رق��م��ي��اً: ه���ل من 
يقتني  اأن  وال�������ش���روري  امل��ن��ا���ش��ب 

ب�شكل  ذكية  اأج��ه��زة  الأب��ن��اء  جميع 
م�شتقل؟ وماذا عن مبداأ الت�شارك 
يف الأج���ه���زة خ��ا���ش��ة مل���ن ه���م دون 

املرحلة املتو�شطة اأو الثانوية؟.
الآمنة  الأ�����ش����رة  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ك��م��ا 
عدم  الأب��ن��اء  على  الت�شديد  رقميا 
وع����دم  غ���ري���ب  لأي  ال����ش���ت���ج���اب���ة 
برامج  يف  املجهولني  مع  التعاطي 
جانب  وتغليب  والألعاب  التوا�شل 
الأبناء  وتوجيه  الثقة  على  ال�شك 
وف���ت���ح ج�����ش��ور م���ن ال��ث��ق��ة معهم 
لذلك، ويقدم امل�شارك ملف فيدي�و 
الت��ي  الأ�ش�رية  املمار�ش�ة  يلخ��س 
ت��م تطبيقه��ا �شم��ن نط��اق املن��زل 
ه��ذه  تطبي��ق  نتيج��ة  وت��و���ش��������ح 
الأمور  اأول��ي��اء  لتوجيه  املمار�ش��ة 
يف  رقمية  �شامة  منظومة  لبناء 

املنزل.
لتمكني  اأق����������در  م�������ش���اب���ق���ة  اأم��������ا 
ال�����ش��ب��اب رق��م��ي��ا، ف��ه��ي ت��رم��ي اإىل 
باجلوانب  ال��وع��ي  م�شتويات  رف��ع 
الأمنية الرقمية لل�شباب بني 18 
امل�شاركني  من  ويطلب  عاماً  و28 
يف امل�شابقة تقدمي اأف�شل امل�شاريع 
الأمن  ق�شايا  ت�شاعد يف حل  التي 
الإلكروين، وذلك يف عدة جمالت 
واإنرنت  امل��ت�����ش��ل��ة،  ال�����ش��ح��ة  ه���ي 
حيث  ال�شخ�شي  والأم��ن  الأ�شياء، 
اإ�شراك  اإىل  امل�شابقة  ه��ذه  ت��ه��دف 
اجل���ي���ل ال��ن��ا���ش��ئ م���ن ال�����ش��ب��اب يف 
امل�شاعدة  اإىل  ال���رام���ي���ة  اجل���ه���ود 
ب��ن��اء م�����ش��ه��د ���ش��ل��ي��م لاأمن  ع��ل��ى 
الإلكروين العاملي مما يعمل على 
اجلامعات  ط��اب  م��ه��ارات  تنمية 
الرقمية  ال�������ش���ام���ة  مب���وا����ش���ي���ع 
وت���اأه���ي���ل���ه���م ب�����ش��ك��ل مي��ك��ن��ه��م من 

تطوير اأنف�شهم يف هذا املجال .
بحثية  ورق������ة  امل���������ش����ارك  وي����ق����دم 
ال�شباب  بتمكني  املتعلقة  لفكرته 
فيدي��و  ملقط��ع  ب��الإ���ش��اف��ة  رق��م��ي��اً 
ن�ش��خة  و  امل�ش��روع  فك��رة  يلخ���س 
اإلكروني��ة م��ن الورق��ة البحثي��ة.

امل�شابقات  ه��ذه  اأن  بالذكر  جدير 
تعمل على تفعيل وتطبيق الوثيقة 
اأ�شهمت  التي  ؛  للتوعية  الوطنية 
50 ج���ه���ة احت����ادي����ة  م�����ن  اأك�������ر 
وحملية يف اإعدادها، لتمكني كافة 
اأفراد املجتمع معرفياً ومهارياً من 

مواجهة التحديات واملخاطر.

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم 306894 :بتاريخ: 2019/02/26

تاريخ الأولوية: 2018/08/30
باإ�شم : هوتيلبدز ا�شبانيا، ا�س. ال. يو.

عنوانه:  كومبليهو مريال باليار، كامي دي �شان فاجنو�س،
 100 - توري اإيه، 5 بانتا، ئي-07007 باملا دي مايوركا، اإ�شبانيا.

�سورة العالمة          
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39 

خدمات النقل وتنظيم الرحات وال�شفر واحلجوزات ، خدمات وكالت ال�شفر وال�شياحة ، خدمات م�شغلي الرحات ، خدمات 
تنظيم الرحات اجلوية ، خدمات دليل ال�شفر واملرافقة وال�شاعي ، خدمات حجز املوا�شات للركاب ، خدمات نقل حقائب 
الأمتعة ، خدمات نقل الركاب ، خدمات تاأجري املركبات ، خدمات نقل املركبات ، توفري املعلومات عن الرحات ال�شياحية 
ال�شفر  ، تنظيم جوازات  ال�شياحية والنزهات  ال�شياحية وارتياد الأماكن  ، تنظيم الرحات  ال�شياحة  ال�شفر من مكاتب  اأو 
وال�شفر وتاأ�شريات الدخول ، خدمات ا�شت�شارات ومعلومات ال�شفر ، خدمات ال�شت�شارات املتعلقة بال�شفر والعطات ، خدمات 
املرافقة باعتبارها مرافقة للم�شافرين ، خدمات املعلومات وامل�شورة املتعلقة بال�شفر والعطات ، توفري املعلومات املتعلقة 
بال�شفر والعطات عرب تطبيقات الربامج القابلة للتنزيل ، الدرا�شات والأبحاث املتعلقة بال�شفر ، توفري ونقل املعلومات 
اللكرونية  املعلومات   ، والدفع  احلجز  حول  واملعلومات  الكاملة  الرحات  برامج  ذلك  يف  مبا  ال�شفر  بحجوزات  املتعلقة 
املتعلقة بحجوزات ال�شفر ، توفري اخلدمات املذكورة اآنفاً واملعلومات املتعلقة بها مبا�شرة عرب تطبيقات برامج الكمبيوتر اأو 

قواعد بيانات الكمبيوتر اأو النرنت اأو عرب اأٍي من طرق الت�شالت الأخرى.
و�شف العامة :  العامة عبارة عن كلمة bedsonline باللغة الإجنليزية بطريقة مميزة باللون الأ�شود ولكن احلرف 

الربتقايل. باللون  �شهم  راأ�س  به  الرمادي  باللون  ُكتب   o
  ال�شراطات: 

اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
امل�شجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 

EAT 126568

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 306895 :بتاريخ: 2019/02/26
تاريخ الأولوية: 2018/08/30

باإ�شم : هوتيلبدز ا�شبانيا، ا�س. ال. يو.
عنوانه:  كومبليهو مريال باليار، كامي دي �شان فاجنو�س، 100 - توري اإيه، 5 بانتا، ئي-07007 باملا دي مايوركا، اإ�شبانيا.

�سورة العالمة        

       
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 

، خدمات  العطات   اإقامة  باأماكن  املتعلقة  والأبحاث  الدرا�شات   ، الفنادق  ، خدمات حجز  الإقامة  اأماكن  وتوفري  تنظيم 
خميمات العطات ، تاأجري اأو توفري اأماكن اإقامة ال�شياح ، توفري اخلدمات املذكورة اآنفاً واملعلومات املتعلقة بها مبا�شرة عرب 
قواعد بيانات الكمبيوتر اأو النرنت اأو عرب الت�شالت اأو اأٍي الو�شائل الأخرى ، توفري ونقل املعلومات املتعلقة بحجوزات 
اأماكن اإقامة العطات مبا يف ذلك املعلومات عن احلجز والدفع ، املعلومات اللكرونية املتعلقة بحجوزات الفنادق ، توفري 
برامج  تطبيقات  عرب  متاحة  اآنفاً  املذكورة  اخلدمات   ، اآنفاً  املذكورة  باخلدمات  املتعلقة  وال�شت�شارات  املعلومات  خدمات 

الكمبيوتر اأو قواعد بيانات الكمبيوتر اأو النرنت اأو عرب اأٍي من طرق الت�شالت الأخرى.
و�شف العامة :  العامة عبارة عن كلمة bedsonline باللغة الإجنليزية بطريقة مميزة باللون الأ�شود ولكن احلرف 

الربتقايل. باللون  �شهم  راأ�س  به  الرمادي  باللون  ُكتب   o
  ال�شراطات: 

اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
امل�شجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 

EAT 126569

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 309055 :بتاريخ: 2019/04/02
تاريخ الأولوية: 

باإ�شم : اإيفا خلدمات العقارات م م ح
عنوانه:  املبنى ال�شمايل – جي 110 & جي 116، نخلة اجلمريا، �س.ب. 502164 ، دبي، الإم��ارات العربية 

املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36 
خدمات التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية ، ال�شوؤون املالية ، ال�شوؤون العقارية ، اإدارة العمارات ، وكاء الإ�شكان ، 

ا�شتثمار روؤو�س الأموال.
و�شف العامة :  العامة عبارة عن كلمة DOMUS باللغة الإجنليزية.

ال�شراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 

EAT 130151

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 309057 :بتاريخ: 2019/04/02
تاريخ الأولوية: 

باإ�شم : اإيفا خلدمات العقارات م م ح
عنوانه:  املبنى ال�شمايل – جي 110 & جي 116، نخلة اجلمريا، �س.ب. 502164 ، دبي، الإم��ارات العربية 

املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 
اإن�شاء املباين ، الإ�شاح ، خدمات الركيب اأو التجميع ، ا�شت�شارات متعلقة بالإن�شاء ، معلومات عن الإن�شاء ، 

معلومات عن الإ�شاح ، تركيب و�شيانة واإ�شاح املعدات الآلية.
و�شف العامة :  العامة عبارة عن كلمة DOMUS باللغة الإجنليزية.

  ال�شراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 

EAT 130152
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العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون الباهية للحاقة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1029903 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نايف �شيف خمي�س �شيف الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �شالح عتيق د�شمال احلمريي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز جويل فام للتجميل 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1795763 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة منى حممد علي احمد حممد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف امنه خلفان خلف الرميثي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب اليدوية رخ�شة رقم:1018735 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل ح�شن هال ابراهيم الزعابي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي حمد مبارك حر�س

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية بلو او�شن

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2323681 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نا�شر مبارك حممد املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل حممد �شاري حويربي املن�شوري

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

اإعــــــــــالن
�شريف�شي�س  افيي�شن  ال�ش�����ادة/اك�شوجت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1191398 

تعديل ن�شب ال�شركاء

اآبار لا�شتثمارات �س م خ AABAR INVESTMENTS P J S من 51% اىل %91

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

Xojet Holdings )Netherlands( B.V بي.يف )حذف اك�شوجيت هولديننجز )هولندا

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايه هاك للخدمات ال�شناعيه )ال�شرق الو�شط( ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1055539 
تعديل مدير/ ا�شافة رولندو�س بول�س جوهان�س هندريك�س

 THE FIRST ABU تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ذي في�شرت ابوظبي ماجنمنت �شريفي�شز ذ.م.م
DHABI MANAGEMENT SERVICES LLC

intero integrity services b v تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة انتريو انتجريتي �شريفي�شز بي يف
A hak industrial services B.V تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ايه. هاك اند�شريال �شريفي�شز بي.يف

UNION GULF SERVICES تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احتاد اخلليج للخدمات ذ.م.م
تعديل لوحة الإعان/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ ايه هاك للخدمات ال�شناعيه )ال�شرق الو�شط( ذ.م.م
A HAK INDUSTRIAL SERVICES )MIDDLE EAST( LLC

اىل/انتريو انتجريتي �شريفي�شز ال�شرق الو�شط ذ.م.م
INTERO INTEGRITY SERVICES MIDDLE EAST LLC

اأربعة ع�شر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 
يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بون بون للوجبات اخلفيفة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2673283 

null*null اىل null*null تعديل لوحة الإعان/ اجمايل من م�شاحة

تعديل ا�شم جتاري من/ بون بون للوجبات اخلفيفة

BON BON FOR SNACKS

اىل/بون بون كافيه

BON BON CAFE

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

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

CN 2449212:هاو�س جيم رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

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

اجل�شمي لغ�شيل ال�شيارات
 رخ�شة رقم:CN 1016243 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

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

توماهوك لاملنيوم والزجاج
 رخ�شة رقم:CN 1234510 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

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

CN 2118009:املا�شي لاك�ش�شوارات رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1147659 بال�شم التجاري يل رويال لتاجري 
ال�شيارات بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

امبل باور للمعدات الكهربائية - ذ.م.م
يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات- انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 

العمومية غري العادية بتاريخ 2019/04/07 بحل وت�شفية �شركة

امبل باور للمعدات الكهربائية - ذ.م.م
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي

CN-2182864 بالرقم

فعلى من لدية اي اعرا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى املعني 

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

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

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

45 يوما من تاريخ هذا العان

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

الأ�سد الأ�سود لل�سيانة العامة - ذ.م.م
يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات- انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 

العمومية غري العادية بتاريخ 2019/04/07 بحل وت�شفية �شركة

الأ�سد الأ�سود لل�سيانة العامة - ذ.م.م
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي

CN-1155017 بالرقم

فعلى من لدية اي اعرا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى املعني 

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

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

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

45 يوما من تاريخ هذا العان

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

دو كا دو كتور للعبايات-�سركة ال�سخ�س الواحد- ذ م م
اجلمعية  قرار  مبوجب  انه  احل�شابات  لتدقيق  �شارتفورد  مكتب/  يعلن 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بتاريخ 2019/04/08  

بالرقم   1955004116 يف اأبوظبي بحل وت�شفية �شركة:
)دو كا دو كتور للعبايات-�سركة ال�سخ�ش الواحد - ذ م م(

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي
CN-2052323 بالرقم

فعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى املعني 
هاتف رقم  024414382 فاك�س 024414381 �س ب 7644 ابوظبي 
�شارع ال�شتقال  بناية /بنك ال�شتثمار الطابق 6 مكتب رقم  2 واإح�شار 
45 يوما من تاريخ ن�شر  اأق�شاها  الثبوتية وذلك خال مدة  امل�شتندات 

هذا الإعان.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

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

ال�شلطان للمقاولت و�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 2733721 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

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

املحرك املا�شي للعناية بال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1726958 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

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

 CN 1146498:شهيله لبيع اخل�شار رخ�شة رقم�
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

اإعــــــــــالن
لتجارة  الدرب  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املوا�شي رخ�شة رقم:2534770 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شليمان ابراهيم ح�شن البلو�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد بن عاي�س بن عبداهلل ال�شهراين

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة فا�شل الظاهري للمقاولت 

CN  قد تقدموا الينا بطلب وال�شيانة العامة  رخ�شة رقم:1116085 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حميد حممد خمي�س علي النعيمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فا�شل احمد حمد املطوع الظاهري
تعديل لوحة الإعان/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة فا�شل الظاهري للمقاولت وال�شيانة العامة
FADHEL  ALDHAHERI GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE EST

اىل/زين كواليتي للمقاولت وال�شيانة العامة
ZAIN QUALITY GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ي���وا����ش���ل الأر����ش���ي���ف ال���وط���ن���ي جمع 
التي  باملقابات  ال�شفهية  ال��رواي��ات 
اأجراها  م��ق��اب��ل��ة   913 ع���دده���ا  ب��ل��غ 
ال�شفاهي  ال���ت���اري���خ  يف  امل��خ��ت�����ش��ون 
بال�شوت وال�شورة مع الرواة من كبار 

ال�شن.
فقد اأجرى الأر�شيف الوطني يف الربع 
كبرياً  ع��دداً  العام اجل��اري  الأول من 
والعني؛  اأب��وظ��ب��ي  امل��ق��اب��ات يف  م��ن 
حتدث فيها �شهود الع�شر من الرجال 
وال��ن�����ش��اء ع��ن م��اآث��ر الآب����اء والأج����داد 
ت���ري ذاك�����رة الأم�����ة، وت�شاف  ال��ت��ي 
اإىل القيم الإماراتية العريقة، وتبقى 
يعزز  ما  الأجيال  منها  لتنهل  خالدة 
وير�شخ  للوطن  النتماء  نفو�شهم  يف 

لديهم هويتهم الوطنية.
وت���ن���وع���ت امل���ق���اب���ات ال���ت���ي اأج���راه���ا 
الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي م���وؤخ���راً م��ع 13 
ال��رج��ال والن�شاء،  ال����رواة؛  م��ن  ف���رداً 

اإم������ا ع����ن احل����ي����اة التي  ل���ي���ت���ح���دث���وا 
وم���ا حفلت  ع��ا���ش��روه��ا،  اأو  ع��ا���ش��وه��ا 
ب���ه يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م، والأح�������داث 
من  وغريها  والقت�شادية  املجتمعية 
العادات والتقاليد والقيم، اأو حتدثوا 
ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���س ع���ن الرعي، 
املراعي  على  ط��راأت  التي  واملتغريات 
و�شبل  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  يف  الطبيعية 
ا�شتدامة  ي�شمن  مبا  عليها  احلفاظ 

موارد التنوع احليوي.
اأج����ري����ت معهم  اأب�������رز ال����ذي����ن  وم�����ن 
الراوية  ال�شفاهي:  التاريخ  مقابات 
ال�شيدة فاطمة حممد �شامل املزروعي، 
وهي منوذج للمقابات التي يتحدث 
اإذ تعددت  ال����رواة ع��ن ح��ي��ات��ه��م؛  ب��ه��ا 
م�شارب حديثها لتطال اأمكنة ال�شكن 
ال��ن�����ش��اء يف �شناعة  وع��م��ل  وال��ق��ي��ظ، 
والتعاون بني  الأطعمة ويف اخلو�س، 
النا�س يف املا�شي، والكرم يف ا�شتقبال 
العني،  اإىل  وال�شفر قدمياً  ال�شيوف، 
والدها يف  وعمل  �شيارة،  اأول  وتتذكر 

الغو�س ثم يف ال�شعودية، واأول عملة، 
وت�����ش��ف ال�����ش��وق امل���رك���زي ال��ق��دمي يف 
اأغرا�س،  اأبوظبي وما فيه من  اإم��ارة 
اأبناء  وع������ادات  ال��ق��دمي��ة،  والأل����ع����اب 
واأ�شاليب  رم�����ش��ان،  �شهر  يف  املجتمع 
وحتفيظ  وال�����ش��ي��ام  ال�����ش��اة  تعليم 
القراآن، ورحلة احلج اإىل مكة املكرمة 

واملدينة املنورة، ثم فرحة العيد، وزي 
املراأة وارتدائها ال�شيلة والعباية لأول 
وتقاليد  ع���ادات  اأي�����ش��اً  وتتذكر  م���رة، 
ال���������زواج، وت����ع����دد اأن��������واع ال����رط����ب يف 
ال��ع��ني ق��دمي��اً، وط���رق ح��ف��ظ التمر، 
والعاجات  امل�����اء،  ع��ل��ى  واحل�������ش���ول 
النا�س  ي�شتطّب  ك��ان  ال��ت��ي  ال�شعبية 

�ُشيدت  م�شت�شفى  اأول  ثم  بها،  قدمياً 
الذين  ال�شيوخ  تتذكر  كما  العني،  يف 
املغفور  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  ع��ا���ش��رت��ه��م، 
اآل نهيان،  ال�شيخ زايد بن �شلطان  له 
طيب اهلل ثراه، وجهوده يف �شبيل قيام 
الحتاد، والنماء والتطوير والنه�شة 
وحكمته  ج��ه��وده،  عنها  اأ�شفرت  التي 

ون�شحه لأبناء جمتمعه.
واأج�������رى الأر����ش���ي���ف ال���وط���ن���ي ع����دداً 
بال�شوت  املوثقة  املقابات  من  كبرياً 
وال�شورة مع الرواة ال� 13 يف اأبوظبي 
والعني، وهم �شامل عيد عبيد املهريي، 
ورا�شد  الكعبي،  �شيف  جمعه  وخلفان 
علي �شيف النايلي ال�شام�شي، وحممد 
وربيع  ال�شام�شي،  النايلي  �شيف  علي 
و�شالح  النعيمي،  زوي���د  ب��ن  ���ش��ع��دون 
العامري،  ب��اخل��ال�����س  اأح���م���د  ���ش��ع��ي��د 
وزليخة  الكعبي،  عبيد  �شيف  وعبيد 
وفاطمة  احل����م����ادي،  ح�����ش��ن  حم��م��د 
�شامل  وفاطمة  العامري،  العبد خزام 
�شامل  حممد  وفاطمة  الكتبي،  را�شد 
ك�����ش��ي�����س مبارك  وك��ل��ي��ث��م  امل����زروع����ي، 

ال�شام�شي، ومرمي جمعة الكعبي.
التي  امل����ق����اب����ات  ه������ذه  وان�������ش���م���ت 
اأج�����ري�����ت ح����دي����ث����اً م����ع ال����������رواة اإىل 
ال��ت��ي يحتفظ  امل���ق���اب���ات  جم��م��وع��ة 
ب��ه��ا الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي وال��ت��ي بلغت 
ذاكرتهم  من  لتنهل  مقابلة،   913

ا  تاريخيًّ مرجعاً  تعّد  التي  ال�شفاهية 
ت�شيف  ولكي  وتعابريهم،  باأ�شواتهم 
الأح���داث  ع��ن  توثيقاً  الأر���ش��ي��ف  اإىل 
ال��ف��رع��ي��ة ال���ت���ي مل ي��ت��م ر���ش��ده��ا يف 
قاعدة  ت��ري  ولكي  امل��دون��ة،  الوثائق 
مقابات  خم��زون  وت��زي��د  املعلومات، 

التاريخ ال�شفاهي التي ت�شهم يف نتاج 
واملهتمني  والأك���ادمي���ي���ني  ال��ب��اح��ث��ني 
ب��ت��اري��خ ال���دول���ة وت���راث���ه���ا، وم����ن ثم 
تطلع  لكي  القادمة  لاأجيال  حُتفظ 
على حياة الآب��اء والأج��داد، واأ�شاليب 

احلياة ومراحل تطورها.

•• احلمرية –الفجر:

العاملي  ال�����ش��ح��ة  ي����وم  م���ع  ت���زام���ن���اً   
الذي ي�شادف ال�شابع من اإبريل من 
احلمرية  ب��ل��دي��ة  احتفلت  ع���ام،  ك��ل 
باملنا�شبة العاملية، من خال تنظيم 
جمموعة من والفعاليات واملبادرات 
للجميع”،  �شعار”ال�شحة  حت���ت 
�شحية  ث��ق��اف��ة  خ��ل��ق  اإىل  وت���ه���دف 
اأو�شاط املوظفني وتعزز الوعي  بني 
ال�شحية،  التغذية  واأهمية  ال�شحي 
املوؤ�ش�شي  التفاعل  اإدارة  عرب  وذل��ك 
بالبلدية.  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة  وق�����ش��م 
الفعاليات  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  ون���ف���ذ 
اأهمية  ن��اق�����ش��ت  ���ش��ح��ي��ة  حم��ا���ش��رة 
ال�شحة والغذاء والتغطية ال�شحية 
وال�شحة  الغذاء  وارتباط  ال�شاملة، 
واأ�شاليب  الآم����ن،  وال��غ��ذاء  بالبيئة 
حفظ الطعمة واملاكولت بالطريقة 

اإىل جانب ذلك مت توزيع  ال�شليمة، 
على  الطبيعية  ال�شحية  الأغ��ذي��ة 
كافة موظفي البلدية، حيث حملت 
التوزيعات برو�شورات توعوية حيال 
عامة  ومعلومات  ال�شحية  الأغذية 
عنها ودورها يف تعزيز ال�شحة العامة 

لدى املوظفني. من جهته قال �شعادة 
مبارك را�شد ال�شام�شي، مدير بلدية 
احلمرية، باأن البلدية حتر�س على 
امل�����ش��ارك��ة يف الأي����ام ال��ع��امل��ي��ة، وذلك 
بهدف توعية املوظفني بالعديد من 
تت�شمنها،  التي  الإيجابية  الر�شائل 

وحتفيزهم جلعل التغطية ال�شحية 
حياتهم،  يف  ملمو�شاً  واقعاً  ال�شاملة 
الدوؤوب  البلدية  �شعي  اإىل  م�شرياً 
وال�شامة  ال�شحة  مفاهيم  لن�شر 
وتهيئة  وال���ع���ام���ل���ني  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
امل��ن��اخ ال�����ش��ح��ي اجل��ي��د ل��ه��م. واأك���د 
اإ�شراتيجية  اأن  ع��ل��ى  ال�����ش��ام�����ش��ي 
ا�شعاد  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ت  ال���ب���ل���دي���ة 
كافة،  املجتمع  واأط���ي���اف  امل��وظ��ف��ني 
ع���رب اإط������اق ف��ع��ال��ي��ات وم����ب����ادرات 
وبيئة  �شحية  ثقافة  خللق  ه��ادف��ة 
العمل  ب��ج��ان��ب  ب��احل��م��ري��ة،  مثالية 
التي  امل�شكات  ب��اأه��م  التوعية  على 
الإن�����ش��ان، وذلك  ع��ل��ى �شحة  ت��وؤث��ر 
حتقيقاً ملبادئ البلدية ومن منطلق 
لتعزيز  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا 
اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة اإىل ال��وق��اي��ة من 
التنمية  اأه��داف  لتحقيق  الأمرا�س 

امل�شتدامة.

بلدية احلمرية حتتفي بيوم ال�سحة العاملي عرب فعاليات 
هادفة لن�سر مفاهيم ال�سحة وال�سالمة للموظفني

•• اأبوظبي-وام:

�شوؤون  اإدارة  مع  بالتعاون  الق�شائية  اأبوظبي  اأكادميية  نظمت 
 18 املحاماة واخل��رباء بدائرة الق�شاء يف اأبوظبي؛ ال��دورة ال� 
من برنامج تدريب املحامني املتقدمني للقيد بجدول املحامني 
املقبولني اأمام نيابات وحماكم اأبوظبي مب�شاركة 9 حماميني 
الدائرة  مببنى  الأك��ادمي��ي��ة  مبقر  وذل���ك  �شيدات  اأرب���ع  بينهم 

اجلديد يف اأبوظبي .
اأبوظبي اأن تنظيم برنامج تدريب  واأو�شحت دائرة الق�شاء يف 
اأمام  املقبولني  املحامني  ب��ج��دول  للقيد  املتقدمني  املحامني 
اأب��وظ��ب��ي؛ ي��اأت��ي يف اإط���ار جهود ال��دائ��رة نحو  نيابات وحم��اك��م 

تطوير الأداء الق�شائي عرب اإعداد كوادر قانونية وطنية موؤهلة 
تاأهيًا علمياً وعملياً وفق اأرقى املعايري العاملية بهدف امل�شاهمة 
يف حتقيق العدالة الناجزة، وتر�شيخ ثقة املجتمع يف املنظومة 

الق�شائية والقانونية، والتي يعدُّ املحامون جزءا منها.
من جهتها اأكدت اأكادميية اأبوظبي الق�شائية اأن الربنامج الذي 
املقيدين  املحامني  القبول يف جدول  �شروط  اجتيازه من  يعدُّ 
لدى دائرة الق�شاء يف اأبوظبي؛ قد �شمم على نحو تتنوع فيه 
املحامي،  بعمل  ال�شلة  ذات  اجلوانب  كافة  لتغطي  املو�شوعات 
ملحاكمات جرائم  الدولية  اللتزامات  املحاور:  اأب��رز هذه  ومن 
غ�شل الأموال، واأ�شول الإجراءات املدنية والتعديات الأخرية 
ال��ت��ي اأدخ���ل���ت ع��ل��ي��ه��ا، و���ش��ي��اغ��ة ���ش��ح��ف ال���دع���اوى واملذكرات 

اجل��زائ��ي��ة يف  الإج�����راءات  واأ���ش��ول  الإداري،  الق�شاء  يف جم��ال 
الت�شريع الإماراتي، و�شوابط واإعداد و�شياغة �شحف الدعاوى 
واملذكرات يف جمال الق�شاء اجلزائي يف �شوء قواعد الإجراءات 
بني  العاقة  و�شوابط  ومعايري  املحامي،  وح�شانة  اجلزائية، 

املحامي وموكله.
بدائرة  الإج���راءات  بع�س  الربنامج على خ�شو�شية  يركز  كما 
الق�شاء كالتقا�شي اللكروين عن بعد، ف�شا عن الت�شريعات 

املحلية ذات ال�شلة باإمارة اأبوظبي.
يذكر اأنه يتعني على املحامني امل�شاركني يف الربنامج؛ اأداء عدد 
من الختبارات خال فرة التدريب ك�شرط لجتياز الربنامج 

بنجاح.

اأكادميية اأبوظبي الق�سائية تنظم الدورة ال� 18 من برنامج تدريب املحامني

الأر�سيف الوطني يرثي تاريخه ال�سفاهي مبقابالت جديدة مع الرواة

•• اأبوظبي-وام:

تدريبية تخ�ش�شية  دورة  اأبوظبي،  �شرطة  نفذت 
ال�شرطة  م��ع  بالتعاون   ، املتقدمة  ال��رم��اي��ات  يف 
تطوير  على  احلر�س  اإط��ار  يف  وذل��ك  الإيطالية 
كفاءة منت�شبيها مبا ينعك�س اإيجابيا على اأدائهم 
الأم���ن���ي م��ن خ���ال ب��رن��ام��ج ت��ط��وي��ري متكامل 

ا�شتمر لثاث اأ�شابيع.
واأك�����د ال��ع��م��ي��د را����ش���د ���ش��ع��ي��د ال�����ش��ام�����ش��ي، مدير 
املهام اخلا�شة - خال  7”، بقطاع  “ق  مديرية 
بعقد  اأبوظبي  �شرطة  اهتمام   - التخريج  حفل 
ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة وال���ش��ت��ف��ادة م��ن التجارب 
اأن الدورة ت�شمنت  اإىل  ، م�شريا  العاملية املتميزة 
ال���رم���اي���ة ال�����ش��ري��ع��ة، وال���رم���اي���ة م���ن الأم���اك���ن 

بهدف  بعيدة،  م�شافات  م�ن  وال��رم��اي��ة  املرتفعة، 
كل  يف  املتحركة  و  الثابتة  الأه���داف  مع  التعامل 

الظروف املناخية.
واأ�شاد بتجاوب اخلريجني مع الربامج التدريبية 
املتقدمة التي تعمل على �شقل عنا�شر ال�شرطة 
وتزويدها باملناهج التدريبية احلديثة وفق اأرقى 

املعايري العالية.

جامعة ال�سارقة تخرج الدفعة الأوىل من دبلوم 
الت�سميم اجلرافيكي 

•• ال�شارقة-وام:

بالدبلوم  الدار�شني  من  احتفل مركز التعليم امل�شتمر والتطوير املهني بجامعة ال�شارقة بتخريج 12 
حماور  وت�شمن  ع��ام  كربنامج  تنفيذه  مت  ال��ذي  املتعددة  والو�شائط  اجلرافيكي  الت�شميم  يف  املهني 
تطبيقية وعملية يف جمال الت�شميم اجلرافيكي والو�شائط املتعددة. وكان الربنامج بداأ منت�شف نوفمرب 
2018 حتى بداية �شهر اأبريل 2019 مبعدل 100 �شاعة تدريبية. وتناولت حماور الربنامج مبادئ 
تقدمي  اإىل  وه��دف  املتعددة  الو�شائط  وت�شميم  الطباعي  الت�شميم  وممار�شات  اجلرافيكي  الت�شميم 
واملبادئ  الأفكار  والعمل على دمج  املتعددة  والو�شائط  بالت�شميم اجلرافيكي  املتعلقة  واملهارات  املعرفة 
امل�شاركني  على  ال�شهادات  توزيع  ومت  متكاملة.  فنية  م�شروعات  لإنتاج  املتنوعة  وامل��ه��ارات  واملمار�شات 

بح�شور الدكتورة نادية مهدي احل�شني عميدة كلية الفنون اجلميلة والت�شميم وعدد من الأ�شاتذة.

•• العني-وام:

قدم معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح ومعايل ال�شيخ 
اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �شلطان 
اأم�س واجب العزاء بوفاة املغفور له من�شور بن نا�شراآل �شاملني املن�شوري. 
مبدينة  ال�شرقية  ال��رو���ش��ة  جمل�س  زيارتهما  خ��ال   - معاليهما  واأع��رب��ا 
بن  الفقيد مبارك  �شقيقي  اإىل  تعازيهما وموا�شاتهما  - عن خال�س  العني 
نا�شر وحممد بن نا�شر واإىل اأجنال الفقيد خليل و�شرور وحممد واأ�شرة 
اآل �شاملني املن�شوري والأهل والأقارب .. �شائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد 
الفقيد بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�شرب 
اآل  ال�شيخ خليفة بن حممد بن خالد   .. العزاء  وال�شلوان. كما قدم واجب 
نهيان وال�شيخ طحنون بن خليفة بن حممد اآل نهيان ومعايل اأحمد جمعة 
الزعابي وزير �شوؤون املجل�س الأعلى لاحتاد يف وزارة �شوؤون الرئا�شة وعدد 

من كبار ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني واأعيان القبائل.

نهيان بن مبارك و�سلطان بن طحنون يعزيان يف وفاة اآل �ساملني

تخريج دورة الرمايات املتقدمة يف �سرطة اأبوظبي

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 309018 :بتاريخ: 2019/04/02
تاريخ الأولوية: 

باإ�شم : ال�شيد حممد اإ�شماعيل كالتيل
عنوانه:  �س.ب. 26933، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ، خدمات املطاعم واملقاهي ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، خدمات 

توفري املقاهي والكافترييات والتزويد بالطعام وال�شراب )غري الكحويل(.
و�شف العامة :  العامة عبارة عن كلمات بيت الع�شري باللغة العربية وBAIT AL ASEER باللغة 

الإجنليزية.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 

EAT 133199

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 309137 :بتاريخ: 2019/04/04
تاريخ الأولوية: 2018/10/25

باإ�شم : بريت�س اأمريكان توباكو )براند�س( ليمتد
عنوانه:  جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �ش�ي2اآر 2بي جي ،   اململكة املتحدة.

�سورة العالمة
        

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 
 ، التبغ  ت�شخني  امل�شتخدمة يف  اللكرونية  تثبيت لاأجهزة  قواعد   ، اللكرونية  لل�شجائر  تثبيت  قواعد   ، تثبيت  قواعد 
قواعد �شحن ، قواعد �شحن لل�شجائر اللكرونية ، قواعد �شحن لاأجهزة اللكرونية امل�شتخدمة يف ت�شخني التبغ ، كبات 
كهربائية ، كبات كهربائية لل�شجائر اللكرونية ، كبات كهربائية لاأجهزة اللكرونية امل�شتخدمة يف ت�شخني التبغ ، 
اأجهزة �شحن لاأجهزة الكهربائية ، اأجهزة �شحن ال�شجائر اللكرونية ، اأجهزة �شحن لاأجهزة اللكرونية امل�شتخدمة يف 
ت�شخني التبغ ، بطاريات لل�شجائر اللكرونية ، بطاريات لاأجهزة اللكرونية امل�شتخدمة يف ت�شخني التبغ واأجهزة �شحن 
عرب الناقل الت�شل�شلي العاملي )يو ا�س بي( لل�شجائر اللكرونية ، اأجهزة �شحن عرب الناقل الت�شل�شلي العاملي )يو ا�س بي( 
لاأجهزة اللكرونية امل�شتخدمة يف ت�شخني التبغ ، اأجهزة �شحن خا�شة بال�شيارات لل�شجائر اللكرونية ، اأجهزة �شحن 
خا�شة بال�شيارات لاأجهزة امل�شتخدمة يف ت�شخني التبغ ، علب اأو اأكمام اأو جرابات �شحن حممولة لل�شجائر اللكرونية ، 
علب اأو اأكمام اأو جرابات �شحن حممولة لاأجهزة اللكرونية امل�شتخدمة يف ت�شخني التبغ ، علب اأو اأكمام اأو جرابات واقية 

للمنتجات املذكورة اآنفاً.
و�شف العامة :  العامة عبارة عن كلمة GLO باللغة الإجنليزية.

  ال�شراطات: 
اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 

امل�شجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 

EAT 134193

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 309099 :بتاريخ: 2019/04/03
تاريخ الأولوية: 2018/10/03

باإ�شم : دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد
عنوانه:  جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.   

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34 
)غري  التبغ  بدائل   ، التبغ  منتجات   ، الغليون  تبغ   ، باليد  يلف  ال��ذي  التبغ   ، ُم�شنع  اأو  خ��ام  تبغ  �شجائر، 
 ، ، ثقاب  ، �شيجاريلو )�شيجار رفيع( ، ولع��ات �شجائر ، ولع��ات �شيجار  ، �شيجار  املخ�ش�شة لغايات طبية( 
اأدوات املدخنني ، ورق �شجائر ، اأنابيب �شجائر ، فاتر لل�شجائر ، اأجهزة تو�شع يف اجليب للف ال�شجائر ، 
اآلت حممولة حلقن التبغ يف الأنابيب الورقية ، �شجائر الكرونية ، �شوائل لل�شجائر اللكرونية ، منتجات 

التبغ لغايات الت�شخني.
و�شف العامة :  العامة عبارة عن كلمة SIKANDAR باللغة الإجنليزية.

  ال�شراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 
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 منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 309098 :بتاريخ: 2019/04/03
تاريخ الأولوية: 2018/10/03

باإ�شم : دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد
عنوانه:  جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.   

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34 
)غري  التبغ  بدائل   ، التبغ  منتجات   ، الغليون  تبغ   ، باليد  يلف  ال��ذي  التبغ   ، ُم�شنع  اأو  خ��ام  تبغ  �شجائر، 
 ، ، ثقاب  ، �شيجاريلو )�شيجار رفيع( ، ولع��ات �شجائر ، ولع��ات �شيجار  ، �شيجار  املخ�ش�شة لغايات طبية( 
اأدوات املدخنني ، ورق �شجائر ، اأنابيب �شجائر ، فاتر لل�شجائر ، اأجهزة تو�شع يف اجليب للف ال�شجائر ، 
اآلت حممولة حلقن التبغ يف الأنابيب الورقية ، �شجائر الكرونية ، �شوائل لل�شجائر اللكرونية ، منتجات 

التبغ لغايات الت�شخني.
و�شف العامة :  العامة عبارة عن كلمة MALTORADO باللغة الإجنليزية.

  ال�شراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 

EAT 134157
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

العاملي  ال��ت��ط��وع  “موؤمتر  اآ���ش��ي��ا  ب���دول  العاملية  اأم��ن��ي��ة  حتقيق  موؤ�ش�شة  تعقد 
وذلك  اجل����اري  اأب��ري��ل   11-10 ي��وم��ي  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  يف  اآ�شيا”  ل���دول 
بح�شور مي�شيل رودولفو الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة “حتقيق اأمنية العاملية«. 
اآ�شيا  ي�شارك يف املوؤمتر وفود ت�شم ممثلني عن موؤ�ش�شة حتقيق اأمنية يف دول 

والهند  كونغ  وهونغ  والفلبني  وتايوان  و�شنغافورة  ماليزيا  من  والبا�شيفيك 
وكوريا ونيوزياندا اإ�شافة اإىل اأع�شاء جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة حتقيق اأمنية يف 
املوؤ�ش�شة وعدد من  اأع�شاء املجل�س ال�شت�شاري والعاملني يف مكاتب  الإم��ارات 
الثانية  للمرة  يعقد  الذي  للموؤمتر  الأول  اليوم  اأعمال  وتتمحور  املتطوعني. 
حيث  املثالية  املتطوعني  اإدارة  وعملية  التطوع  اإدارة  حول  الأو�شط  ال�شرق  يف 
�شتتم م�شاركة نتائج الفرق العاملة املنبثقة عن املوؤمتر ال�شابق يف عام 2017. 

وامل�شوؤوليات  والأدوار  والكفاءات  التوظيف  منها  حماور  عدة  املوؤمتر  ويناق�س 
والتدريب وذلك بهدف اإ�شفاء الطابع الحرايف على عمليات اإدارة املتطوعني 
اأي�شا مناق�شة  �شيتم  اآ�شيا.. كما  اأمنية يف منطقة  يف مكاتب موؤ�ش�شات حتقيق 
املتطوعني  اإدارة  الأمنيات وعملية  املتطوعني يف رحلة  اأدوار  اأوراق بحث حول 
يف  ال�شلوكية  القواعد  مدونة  مناق�شة  الثاين  اليوم  يف  و�شيتم   .. ال�شحيحة 
جمال التطوع. واأعرب هاين الزبيدي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة حتقيق اأمنية 

الإماراتية عن فخره با�شت�شافة اأبوظبي لهذا املوؤمتر الهام خال عام الت�شامح 
التطوعي  العمل  الإم���ارات يف جمال  الريادي لدولة  ال��دور  يوؤكد على  وال��ذي 
تعزيز  وهو  الإم���ارات  واأ�شلوب حياة يف جمتمع  نهجا  بات  التطوع  واأن  خا�شة 
لاإرث الطيب للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” 
كما ي�شكل الأ�شا�س الرا�شخ يف الدولة منذ القدم انطاقا من تعليمات الدين 

احلنيف يف فزعة املحتاجني وم�شاعدة الآخرين والإح�شان اإليهم دون متييز.

موؤ�س�سة حتقيق اأمنية الإماراتية ت�ست�سيف موؤمتر التطوع
 العاملي لدول اآ�سيا

•• ال�شارقة -الفجر: 

ال�شابعة  الن�شخة  فعاليات  تتميز 
الراثية  ال�شارقة  اأي��ام  من  ع�شرة 
ال�شارقة  م��ع��ه��د  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
للراث، يف خمتلف مدن ومناطق 
اإم������ارة ال�������ش���ارق���ة، مب�����ش��ارك��ة 60 
وامل�شاركات  الفعاليات  بتنوع  دولة، 

وح�شور لفت من الزوار.
الأيام  العام من  هذا  ن�شخة  وتاأتي 
حت����ت ����ش���ع���ار: »ِح����رف����ة وَح�������رف«، 
ل��ت�����ش��ك��ل ف���ر����ش���ة جل��م��ي��ع ال�����دول 
خمتلف  ت���ع���ر����س  ك����ي  امل�������ش���ارك���ة 
تراثها  وعنا�شر  ومكونات  جوانب 
وع�شاق  وزوار  ج��م��ه��ور  ل��ي��ع��ي�����س 
م�����ش��ه��د تراثي  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ال�����راث 
يجتمع  ومتنوع، حيث  غني  جميل 

العامل يف ال�شارقة.
ال�شارقة  لأي��ام  يتلوه جن��اح  فنجاح 
كبري  جماهريي  واإق��ب��ال  الراثية 
الفعاليات والجنحة  على خمتلف 
ال����ت����ي ت�������ش���م���ه���ا اي��������ام ال�������ش���ارق���ة 
ي�����ش��ي��د اجلميع  ح��ي��ث   ، ال��راث��ي��ة 
املتعددة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  حت��ت��وي��ه  مب���ا 
الثقافة  من  الكثري  ت�شيف  والتي 
معي�شة  اأمن��اط  ومعرفة  الراثية 
واأن�شطتهم  حرفهم  واهم  الج��داد 
الجتماعية وعاداتهم وتقاليدهم.

ال�شارقة  اأيام  وكل ن�شخة من ن�شخ 
ال�����زوار مبعارف  ي��زخ��ر  ال��راث��ي��ة 
املتنوعة  ال���ب���ي���ئ���ات  ح�����ول  ك���ث���رية 
للعادات  حي  جت�شيد  تعترب  والتي 
والتقاليد  ومنط املعي�شة واحلرف 
البيئات  ت�����ش��ه��د  ح��ي��ث  وامل��ن��ت��ج��ات 
وتفاعل  متميز  ح�شور  ع��ام  ب�شكل 
مبختلف  الزائرين  قبل  من  كبري 
الع���م���ار واجل��ن�����ش��ي��ات، وم����ن بني 
هذه البيئات البيئة اجلبلية والتي 
تاأتي بتج�شيد حي لعادتها واأمناط 

العي�س فيها.
والبيئات  اجلبلية  البيئة  وت��اأت��ي 
عموما بواقعية بارزة  تعك�س جميع 
وتقاليد  ع�����ادات  م���ن  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل 
البيئة  وع�������ن  م���ت���ن���وع���ة  وم����ه����ن 
اأق�شام  ع��دة  اإىل  لتنق�شم  اجلبلية  
ومنها ق�شم يحتوي على حمتويات 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة اجل��ب��ل��ي��ة وق�شم  ال��ب��ي��وت 
يو�شح احلرف واملهن مثل �شناعة 
باب القفل و�شناعة الغزل والن�شيج 
وقادة  وتركيبة  الطبل  وتقطيع 
اجلبال وغريها من احلرف  وق�شم 

للمقتنيات.
“الفجر” لقاء خا�س مع  ل�  وك��ان 
تقدمه  م��ا  واأه����م  اجلبلية  البيئة 

ال�شارقة  اي��ام  يف  م�شاركتها  خ��ال 
الراثية.

وق������ال ع���ل���ي ح����م����دان ال���ظ���ه���وري، 
ي�شارك  اجل��ب��ل��ي��ة،  البيئة  م�����ش��رف 
اأبناء قبيلة الظهوريني على ال�شنة 
اأيام  يف  التوايل  على  ع�شر  الثالثة 
ل�شتعرا�س  ال��راث��ي��ة،  ال�����ش��ارق��ة 
العادات  واب������راز  اجل��ب��ل��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
وال����ت����ق����ال����ي����د وال������ش�����ال�����ه لأه�����ل 
ال��ب��ي��ئ��ة اجل���ب���ل���ي���ة، م��و���ش��ح��ا انه 
واملهن  احل�����رف  ا���ش��ت��ع��را���س  ي��ت��م 
�شناعة  وم��ن��ه��ا  اجلبلية  وال��ف��ن��ون 
ال�شلحة  و�شناعة  والن�شيج  الغزل 
وتقطيع  ال��ق��ف��ل  وب�����اب  ال��ق��دمي��ة 
ال��ط��ب��ل وال���ط���ب ال�����ش��ع��ب��ي واع����داد 
وعدة  التقليدي  واللب�س  ال��ق��ه��وة 

املوا�شي و�شناعتها.
ال�شمو  �شاحب  اإىل   ال�شكر  ووج��ه 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
اإهتمام �شموه  حاكم ال�شارقة، على 
ب����ال����راث وح���ف���ظ���ه، وا�����ش����اد ب���دور 
معهد ال�شارقة للراث على تنظيم 
والتي  ال���راث���ي���ة  ال�������ش���ارق���ة  اي�����ام 
للثقافات  ال���ت���ق���اء  ن��ق��ط��ة  ت��ع��ت��رب 

واحل�شارات. 
را�شد  �شعيد  “الوعب” �شرح  وعن 

�شعيد  اأو���ش��ح  ال���ريز  �شناعة  وع��ن 
�شاح  ب����اأن����ه  ال����ظ����ه����وري  حم���م���د 
ت��ق��ل��ي��دي ق����دمي ي�����ش��ت��خ��دم��ه اأه���ل 
ال��دف��اع ع��ن النف�س من  اجل��ب��ل يف 
احل����ي����وان����ات امل���ف���ر����ش���ة وك���ذل���ك 
المتعة  وح���م���ل  ع��ل��ي��ه  ل���ات���ك���اء 
وي��ت��ك��ون ال����ريز م���ن ال����ريز وع�شا 
ال�����ريز، وال�����ريز ع���ب���ارة ع���ن قطعة 
ح��دي��دي��ة ح���ادة م��ددب��ة م��ن طرف 
اأو  ال��ف��ولذ  اأو  ال�شلب  م��ن  واح���د 
اجل����وه����ر، وال��ع�����ش��ا م���ن امل�����زي او 
ال�شح�س اأو ال�شدر، وحاليا ي�شتخدم 
الر�شمية،  امل���ن���ا����ش���ب���ات  يف  ال������ريز 
�شناعة  يف  امل�شتخدمة  والدوات 
وال�شغرية  الكبرية  املطرقة  الريز 
واملبارد بانواعها وال�شندان واأدوات 

للنق�س على اخل�شب واحلديد.
وع���ن ���ش��ن��اع��ة ال��ق��ه��وة ي��ق��ول علي 
حم���م���د ال���ظ���ه���وري ي����ب����داأ اإع������داد 
والنار ثم  القهوة بتجهيز احلطب 
ودقها  وتنظيفها  القهوة  حتمي�س 
املاء  تلقيم  ذل���ك  وب��ع��د  ب��امل��ر���ش��اد، 
نقلها  ثم  املطحونة  بالقهوة  املغلي 
اأو  لل�شيف  وتقدميها  ال��دل��ة  اإىل 
اهل البيت، فالبيت العربي حري�س 
ب�شكل دائم على وجود القهوة فيه 
متم�شكني  اجلبال  اأه��ل  اأن  م��وؤك��دا 

التقليدي”  “اللب�س  اجل��ب��ل��ي��ة 
والوزار  املق�شر  من  يتكون  وال��ذي 
واملنقا�س  واخل���������زام  وال���ع���م���ام���ة 
واجلرز  القطارة  و�شيف  واخلنجر 
�شبت  �شعيد  وا�شتعر�س  والبي�شك. 
ال���ظ���ه���وري ع����دد م���ن ال���ن���م���اذج يف 
البيئة اجلبلية مثل “بيت القفل” 
لها  اجلبلية  البيئة  ان  اإىل  م�شريا 
خ�����ش��و���ش��ي��ة و���ش��ك��ل خم��ت��ل��ف من 
املكان  وع���ورة  ب�شبب  امل�شكن  حيث 
وت�شاري�شه، مو�شحا اأن بيت القفل 
له جدار �شميك من 70 اإىل 100 
باحكام  ليغلق  �شميك  باب  وله  �شم 
الثمينة  وي�شتخدم حلفظ ال�شياء 
وال�شلحة  وال��ف�����ش��ة  ال��ذه��ب  م��ث��ل 
املحا�شيل  حفظ  يف  ي�شتخدم  كما 
حمكم  خم��زن  باعتباره  واحل��ب��وب 
اجللبلية  البيئة  وت�شم  الغ���اق. 
الراثية  ال�شارقة  اأيام  يف  امل�شاركة 
والنحا�س  الفخار  م��ن  مقتنياتها 
واجل����ل����ود، واو�����ش����ح ح�����ش��ن �شامل 
املقتنيات ي�شم  ان جناح  الظهوري 
ومنها  الفخارية  الدوات  من  عدد 
والقدح  ال���ق���ه���وة  وم�����ش��ب  ال���ق���در 
واملكوك والدلة الفخارية وامل�شرب 
القدر  ت�����ش��م  ال���ن���ح���ا����ش���ي���ات  ام   ،
النحا�شية  وال������دلل  وال�������ش���واين 

ال��ظ��ه��وري ب��اأن��ه ع��ب��ارة ع��ن قطعة 
العمل  ار�س زراعية مو�شمية يبداأ 
امل��ط��ر لزراعة  ن����زول  ع��ن��د  ع��ل��ي��ه��ا 
لتمثل  وال�شعري  القمح  “الرب” 
م���������ش����در غ���������ذاء رئ���ي�������ش���ي لأه�����ل 
الع��ت��م��اد على  يتم  اجل��ب��ال بحيث 
امل��ح�����ش��ول حل���ني ج��م��ع حم�شول 
عبداهلل  ويو�شح  يليه.  الذي  العام 
ال�شارقة  ايام  على الظهوري لزوار 
التي  املوا�شي”  “عدة  ال��راث��ي��ة 
اجلبلية  ال���ب���ي���ئ���ة  يف  ت�������ش���ت���خ���دم 
�شناعتها  يف  امل�شتخدمة  والدوات 
النخل  ل���ي���ف  م����ن  ت�����ش��ن��ع  وال����ت����ي 
ل�شتخدامها  واخليوط  والقما�س 
وك����ذل����ك  ال����ت����ن����ق����ل،  ع���م���ل���ي���ات  يف 
ا�شتخدام جلود الغنام لنقل املياه 

وال�شمن والع�شل.
عبداهلل  ���ش��ع��ي��د  ه�����ال  واو������ش�����ح 
الظهوري، مهنة “�شناعة القرب”، 
بحيث يبداأ ت�شنيعها من اأخذ جلد 
الذبيحة ثم ابعاد ال�شحم عن اجللد 
اآ�شعة  حتت  فرة  وتركه  ومتليحه 
ال�شعر  ازال��ة  ال�شم�س ثم بعد ذلك 
من اجللد بعدها يتم دبغ اجللد ب� 
“القرط” وامللح ثم تظفري اجللد 
وخ�س  امل��اء  “قربه” لنقل  ليكون 

احلليب وجلب الع�شل.

الكرم  دل��ي��ل  تعترب  ال��ت��ي  ب��ال��ق��ه��وة 
وال�����ش��ي��اف��ة. وي���ربز حم��م��د اأحمد 
الغزل  م��ه��ن��ة  ل����ل����زوار  ال���ظ���ه���وري 
مو�شحا  وخ���ط���وات���ه���ا،  وال��ن�����ش��ي��ج 
املاب�س  لت�شنيع  امل��ه��ن��ة  ت��ل��ك  ان 
وامل��ف��رو���ش��ات ال��ق��دمي��ة م��ن ال�شعر 
وتنتج  الغ����ن����ام  م���ن  امل�����ش��ت��خ��ل�����س 
اخل���ي���وط م���ن خ����ال امل���غ���زل بعد 
ذلك يتم جتميعها على هيئة كبيب 
دائ�����ري ل��ي��ت��م ن�����ش��ج��ه��ا ب��ع��د ذلك. 
اأو�شحا  الطبل  تقطيع  مهنة  وعن 
را�شد  و  ال��ظ��ه��وري  را���ش��د  حم��م��د 
تعتمد  املهنة  اأن  ال��ظ��ه��وري،  �شامل 
ع��ل��ى ع����دة خ���ط���وات اول���ه���ا توفري 
متنوعة  ا����ش���ج���ار  م���ن  الأخ�������ش���اب 
ثم  والغاف  وال�شري�س  ال�شدر  مثل 
اإىل ان جتف  تركها ملدة عام كامل 
باطن اخل�شب  يتم حفر  ذل��ك  بعد 
وكذلك اجلوانب، وتتكون من جبل 
املريخة واملعاق واملطواق وامللحوق 
من  اجللد  اأخذ  “التلقيمة” ويتم 
الذبائح “ال�شن”وا�شتخدام �شجرة 
“علقة” جلرد اجللد وتنظيفه من 
الغنم  ان يكون عمر  ال�شعر، ولبد 
ل�شتخدام اجللد من 3 �شهور اإىل 
ع��ب��داهلل �شعيد  وي��ق��دم  ���ش��ه��ور.   6
بالبيئة  م�شاركته  خال  الظهوري 

وامل��ح��م��ا���س، اإىل ج��ان��ب ع���دد من 
منتجات اجللود التي يعتمد عليها 
البيئة  ت�شم  واخ��ريا  اجلبال.  اهل 
ال�شارقة  اي��ام  يف  امل�شاركة  اجلبلية 
ال�شعبي،  ال��ط��ب  م��ه��ن��ة  ال��راث��ي��ة 
الظهوري،  حممد  را���ش��د  وي��و���ش��ح 
لعاج  ي�شتخدم  ال�شعبي  الطب  ان 
والك�شور  الم���را����س  م��ن  ال��ع��دي��د 
واجلروح، وقال نبات “الظفر” يتم 
طبخه ثم و�شعه يف قما�س وبعدها 
ا���ش��رب ب��رف��ق م��وق��ع “اخللع” ثم 
كانت  كما  ال���ش��اب��ة،  مكان  تبخري 
ت�����ش��ت��خ��دم لعاج  ال���ك���ي  ع��م��ل��ي��ات 
ال��ع��دي��د م��ن الم��را���س مثل عرق 
وال�شابعة  اجل��ن��ي��ب  وع����رق  ال��ن�����ش��ا 
، وك��ذل��ك ك���ان ي��ت��م ع���اج اجلروح 
باملاء  امللح  وا�شتخدام  البطن  والم 
الك�شور  وع����اج  ال��ع��ي��ون  لتطهري 
تي�س” ونبات  “باأباأ  ال�شريو  بنبات 
ال�شكري  م��ر���س  ل��ع��اج  “الغتة” 

ونبات “املر” لاع�شاب.
ووج�����ه را����ش���د ���ش��ع��ي��د ال���ظ���ه���وري � 
ال�شكر  اجل��ب��ل��ي��ة،  ال��ب��ي��ئ��ة  م�����ش��رف 
اجل���زي���ل ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة على 
الجيال  ت��رب��ط  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م 
النا�شئة ب��راث الج��داد من مهن 
والهتمام  معي�شة  ومن��ط  وف��ن��ون 

وا�شاد  ال���ث���ق���ايف،  امل�������وروث  ب����اب����راز 
بالتنوع الذي ت�شهده اأيام ال�شارقة 
اك����د ع��ل��ى اهمية  ال���راث���ي���ة، ك��م��ا 
انها  م����وؤك����دا  امل�������ش���ارك���ة  ال���ب���ي���ئ���ات 
وتعمل  ل���ل���واق���ع  ت��ع��ت��رب جت�����ش��ي��دا 
والثقافة  امل��ف��اه��ي��م  اي�����ش��ال  ع��ل��ى 
ال��ب��ي��ئ��ات ب�شكل  الج��ت��م��اع��ي��ة ع���ن 
اإىل  واأ���ش��ار  القادمة،  ع��ام لاجيال 
ان م�شاركة قبيلة الظهوريني تاأتي 
يف  بامل�شاهمة  اجلهود  عن  كتعبري 
دولة  تتبعها  التي  ال�شراتيجيات 
بالراث  ال��ت��ع��ري��ف  يف  الم�������ارات 

وتعزيز الهوية الوطنية.
ال�شارقة  اي����ام  ان  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال�شابعة  ن�����ش��خ��ت��ه��ا  يف  ال���راث���ي���ة 
ع�شر حتمل العديد من الفعاليات 
اجلديدة،  وال���ربام���ج  والأن�����ش��ط��ة 
امل�شتمرة  الفعاليات  اإىل  بالإ�شافة 
الطفل،  ق��ري��ة  بينها  م��ن  ���ش��ن��وي��اً، 
ح�شور  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال�����ش��وق، 
التي  الأرب���������ع  الإم������������ارات  ب���ي���ئ���ات 
وتفاعًا  اإق��ب��اًل  ع��ام  ك��ل  ت�شهد يف 
ال��زوار وع�شاق الراث،  حيوياً من 
والزراعية  اجل��ب��ل��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  وه���ي 
وال�����ش��ح��راوي��ة وال��ب��دوي��ة، بكل ما 
فيها من عنا�شر ومكونات ما زالت 

حا�شرة ويع�شقها اجلميع.

البيئة اجلبلية يف اأيام ال�سارقة الرتاثية ر�سد حي لنمط املعي�سة واحلرف واملنتجات اجلبلية

•• اأبوظبي- وام:

اأطلقت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 
واملعهد الكوري املتقدم للعلوم والتكنولوجيا 
امل�شرك  البحوث  مركز  اأم�س  “كاي�شت” 
ب����ه����دف ال���رك���ي���ز  اأب�����وظ�����ب�����ي  ب���ي���ن���ه���م���ا يف 
الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  م��وا���ش��ي��ع  ع��ل��ى 

الرئي�شة.
ال���ذي ا�شت�شافته  ج��اء ذل��ك خ��ال احل��ف��ل 
بح�شور  الرئي�س  حرمها  يف  خليفة  جامعة 
راأ�شهم  وع���ل���ى  ال���ط���رف���ني  م���ن  م�����ش��وؤول��ني 
ال���دك���ت���ور ع�����ارف ���ش��ل��ط��ان احل���م���ادي نائب 
خليفة  ج���ام���ع���ة  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
املعهد  رئي�س  �شني  ت�شول  �شونغ  وال��دك��ت��ور 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  امل���ت���ق���دم  ال����ك����وري 
الرئي�س  ن��ائ��ب  جريفيث  �شتيف  وال��دك��ت��ور 
الأول للبحوث يف جامعة خليفة اإ�شافة اإىل 
نخبة من امل�شوؤولني يف القطاعات احلكومية 

ذات ال�شلة.

و�شريكز مركز البحوث امل�شرك بني جامعة 
خليفة واملعهد الكوري على اأبحاث “و�شائل 
ذاتية  املركبات  ت�شمل  الذكي” والتي  النقل 
احلركة والبنية التحتية لت�شغيلها وتقنيات 
الكهربائية  للمركبات  الا�شلكي  ال�شحن 
مو�شوع  ع���ل���ى  ال�������ش���وء  ت�����ش��ل��ي��ط  ب���ج���ان���ب 
“الرعاية ال�شحية الذكية” والذي يت�شمن 
روبوتات الرعاية ال�شحية اإ�شافة اإىل اأجهزة 
ارتداوؤها  ميكن  التي  والأج��ه��زة  ال�شت�شعار 

للرعاية ال�شحية ال�شخ�شية.
ورح����ب ال��دك��ت��ور ع����ارف ���ش��ل��ط��ان احلمادي 
للعلوم  امل��ت��ق��دم  ال��ك��وري  املعهد  م��ع  بالعمل 
والتكنولوجيا وهو املوؤ�ش�شة التعليمية الأوىل 
يف كوريا اجلنوبية وبني اأف�شل اجلامعات يف 

اآ�شيا ح�شب الت�شنيفات الدولية.
واأ����ش���اف اأن م��رك��ز ال��ب��ح��وث امل�����ش��رك بني 
اجل��ام��ع��ة وامل��ع��ه��د ي��ع��ك�����س ال��ت��ط��ور الكبري 
يعترب  ح��ي��ث  بينهما  ال��ع��ري��ق��ة  ال�����ش��راك��ة  يف 
مهمان  ال�شحية  وال��رع��اي��ة  النقل  قطاعي 

يف ت��ق��دمي ن��ط��اق وا���ش��ع م��ن الب��ت��ك��ارات يف 
خم��ت��ل��ف امل����ج����الت ���ش��ري��ع��ة ال���ت���ط���ور التي 
مركز  ي�شاهم  اأن  متمنيا   .. اليوم  ن�شهدها 
املرموقة  املكانة  تعزيز  يف  اجلديد  البحوث 
بحثية  اأكادميية  كموؤ�ش�شة  عامليا  للجامعة 
الدويل  التعاون  من خال تطوير عاقات 
الذي  الأم��ر  الرائدة  املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع 

يعود بالفائدة على الدولة ب�شكل عام.
���ش��ون��غ - ت�شول  ال��دك��ت��ور  اأع����رب  م��ن جهته 
�شن عن فخره بال�شراكة مع جامعة خليفة 
اجلامعات  اإح���دى   - والتكنولوجيا  للعلوم 
ال��رائ��دة يف دول��ة الإم���ارات وال��ع��امل العربي 
واجلامعة البحثية التي تركز على النهو�س 
ال��ت��دري�����س والبحث  م���ن خ����ال  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 
اإىل  م�شريا   ..  - املعرفة  وتطبيق  واكت�شاف 
الوثيق  الرت��ب��اط  تر�شخ  ال�شراكة  ه��ذه  اأن 
بني اجلانبني يف التعاون يف خمتلف املجالت 
التكنولوجيات  ت��ت�����ش��م��ن  وال���ت���ي  ال���ه���ام���ة 
الرابعة  ال�شناعية  للثورة  الداعمة  النا�شئة 

الب�شري  املال  راأ�س  والتي ت�شاهم يف تطوير 
البحثية  امل�����ش��اري��ع  ن��ت��ائ��ج  ت��ع��زز  اأن  اآم���ا   ..
مكانة كل من املوؤ�ش�شتني التعليميتني كرواد 
الذي يعود  الأمر  الرابعة  ال�شناعية  للثورة 

بالفائدة على املجتمعات املحلية والدولية.
و���ش��ي��دي��ر م��رك��ز ال��ب��ح��وث ف��ري��ق م�شرك 
الأ�شتاذ  ����ش���وي  دان��ي��ي��ل  ب��ال��دك��ت��ور  مم��ث��ا 
يف  امليكانيكية  الهند�شة  ق�شم  يف  امل�����ش��ارك 
كيم  هيون  جونغ  وال��دك��ت��ور  خليفة  جامعة 
الأ���ش��ت��اذ يف امل��ع��ه��د ال��ك��وري امل��ت��ق��دم للعلوم 

والتكنولوجيا.
احتلت  الأك��ادمي��ي  الت�شنيف  ويف  اأن��ه  يذكر 
التوايل  على  ال��ث��ال��ث  للعام  خليفة  جامعة 
املرتبة  حتتل  بينما  الدولة  يف  الأول  املركز 
32 على م�شتوى القارة الآ�شيوية فيما تاأتي 
العامل  ح���ول  ج��ام��ع��ة   200 اأف�����ش��ل  �شمن 
وذلك  والتكنولوجيا  الهند�شة  م��واد  تدر�س 
للتعليم  التاميز  موؤ�ش�شة  ت�شنيفات  ح�شب 

العايل.

•• دبي – الفجر:

بداأت  اأن  م��ن��ذ  اخلري”  “بيت  �شعت 
متطلبات  لتواكب  التطوير  م�شرية 
اجليل الرابع للتميز، باإطاق عدد من 
اخلدمات الذكية واملتميزة، فاأ�شافت 
�شبع  خ��دم��ة  اخل��ريي��ة  خدماتها  اإىل 
اخلريية  امل�شاعدات  لإي�شال  جن��وم، 
واملحتاجني  احل����اج����ات  لأ����ش���ح���اب 
ال��ذي��ن مي���رون ب��ظ��روف ط��ارئ��ة، ويف 
اأ�����ش����رع وق����ت مم���ك���ن.  وع����رب �شعيد 
م��ب��ارك امل���زروع���ي، ن��ائ��ب م��دي��ر عام 
اجلمعية، عن اعتزازه بهذه اخلدمة، 
�شاحب  لتوجيهات  تلبية  تاأتي  التي 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب  مكتوم، 
جم��ل�����س ال������وزراء، ح��اك��م دب����ي، رعاه 
اهلل، الذي كان اأول من دعا لارتقاء 
م�شتوى  ل��ت�����ش��اه��ي  دب����ي  ب���خ���دم���ات 
بع�س  “هناك  وق���ال:  جن���وم،  ال�شبع 
التاأخري،  حت��ت��م��ل  ل  ال��ت��ي  احل����الت 
ميلك  فريقاً،  اجلمعية  كونت  لذلك 

وال�شرف  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  �شاحيات 
الإن�شانية  احتياجات احلالت  لتلبية 
التاأخري  ينعك�س  ق��د  التي  ال��ط��ارئ��ة، 
على اأ�شحابها باأذى حمقق، وقد �شهد 
من  ع���دد   2019 م��ن  الأول  ال��رب��ع 
احلالت التي متت تلبية احتياجاتها 
م��ن خ���ال خ��دم��ة 7 جن����وم، �شملت 
اجلمعية  عليها  اأنفقت  ح��ال��ة،   14
وت�شمنت  دره����م،   96.883 م��ب��ل��غ 

وغ�شيل  م�شت�شفيات  فواتري  ت�شديد 
ك���ل���ى، واإق�����ام�����ة خ���ي���م ال����ع����زاء لغري 
كهرباء  ف��وات��ري  وت�شديد  ال��ق��ادري��ن، 
م��ق��ط��وع��ة، ور����ش���وم م��در���ش��ي��ة منعت 
طالباً من ا�شتكمال تعليمه، وت�شديد 
لل�شجن«.  ب��ه  ي���ودي  ك��اد  دي��ن مع�شر 
واأ�شاف املزروعي: “وتتلقى اجلمعية 
اأي�شاً حالت طارئة حمولة اإلينا من 
اإذاعات البث املبا�شر، متت م�شاعدتها 
ا�شتحقاقها  من  التاأكد  بعد  مبا�شرة 
وتراوحت  الأ���ش��ول،  وف��ق  للم�شاعدة 
���ش��رع��ة ال���ش��ت��ج��اب��ة ل��ه��ا م���ن ن�شف 
تقدمي  م���ن  ���ش��اع��ة   24 اإىل  ���ش��اع��ة 
الطلب، كما اأطلقت اجلمعية حمات 
فزعة الإلكرونية الأ�شبوعية للدعم 
اخلري”  “بيت  تطبيق  عرب  الطارئ، 
املتوفرة  اجلمعية  وح�شابات  الذكي، 
الجتماعي،  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 
الكرام  امل��ح�����ش��ن��ني  ت��ع��اط��ف  حل�����ش��د 
واأهل اخلري مع حالت حمددة تعاين 
تكاليف  ت�شديد  عن  قاهر  عجز  من 

العمليات اجلراحية«.

�شعيد �شبت الظهوريعبداهلل علي الظعوري

حممد را�شد الظهوري هال �شعيد الظهوري

را�شد حممد را�شد الظهوري

علي حممد الظهوري

را�شد �شامل الظهوري

عبداهلل �شعيد الظهوري

�شعيد را�شد الظهوري

حممد اأحمد الظهوري

را�شد �شعيد الظهوري

علي حمدان الظهوري

ح�شن �شامل الظهوري

�شعيد حممد الظهوري

»بيت اخلري« وخدمة 7 جنوم ومنظومة من اخلدمات الذكية واملتميزة  جامعة خليفة و»املعهد الكوري« يطلقان مركزا بحثيا م�سرتكا 
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 •• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

الطابي  ال��ه��ال  ف��ري��ق  ا�شتهدف   
مب��در���ش��ة دمل���ا احل��ل��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة فئة 
قامت  ح��ي��ث  اجل����زي����رة  ال���ع���م���ال يف 
الهال  ف���ري���ق  ب��ت�����ش��ك��ي��ل  امل���در����ش���ة 
الأحمر الطابي وامل�شاركة مب�شابقة 
حتت  العمال  فئة  اختيار  ومت  ع��ون 
�شعار غيمة عطاء اأينما حتل متطر 
باخلري بهدف غر�س قيمة الت�شامح 
وال��ت��ع��اي�����س وب���ن���اء ج��ي��ل ق����ادر على 
التميز والإب��داع يف العمل الإن�شاين 
امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  لتحقيق 
ون�شر  التطوعي  العمل  خ��ال  م��ن 
اخل���ري وامل��ح��ب��ة ب���ني ال��ن��ا���س  هكذا 
مدر�شة دملا تدخل ال�شعادة يف قلوب 
تنفيذ جمموعة  عمالها، من خال 
تخدم  التي  املتميزة  الفعاليات  من 
ف��ئ��ة ال���ع���م���ال واأه������م م���ا مي��ي��ز هذه 
م�����ش��م��ى عمال  ت��غ��ي��ري  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
وذلك  ال��ب��ي��ئ��ة  اأم���ن���اء  اإىل  ال��ن��ظ��اف��ة 

مت��ا���ش��ي��ا م��ع روؤي����ة دول��ت��ن��ا احلبيبة 
باختيار امل�شمى املنا�شب لكل فئة 

ال��ف��ع��ال��ي��ات ج��م��ي��ع عمال  و���ش��م��ل��ت 
وت�شمنت  املحلي،  واملجتمع  املدر�شة 
عن  تثقيفية  عمل  ور���س  الفعاليات 
كيفية التعامل مع العامل والرحمة 
-عليه  ال��ك��رمي  بر�شولنا  اق��ت��داء  ب��ه 
اأف�����ش��ل ال�����ش��اة وال�����ش��ام -وكذلك 
التي  جمموعة م��ن ح��م��ات اخل��ري 
تهدف لن�شر ثقافة العمل التطوعي 
ومن هذه الفعاليات حقيبة ال�شعادة: 
مت توزيع حقيبة ليوم ال�شعادة على 
العمال بجزيرة دملا  -2 زملوهم: مت 
�شتوية  معاطف  توزيع  خالها  من 
على العمال لتقيهم من برد ال�شتاء 

-3 غداكم علينا: مت دعوة عامات 
امل��در���ش��ة وامل���ن���ازل واأول����ي����اء الأم����ور 
املدر�شة واملعلمات والطالبات  واإدارة 
ل��ت��ن��اول وج��ب��ة ال���غ���ذاء ع��ل��ى �شاطئ 
ال��ب��ح��ر وك���ان���ت ت��ت�����ش��م��ن الأل���ع���اب 
ال��رف��ي��ه��ي��ة وامل�������ش���اب���ق���ات وت���وزي���ع 

اجل���وائ���ز ع��ل��ى احل�����ش��ور -4 اأج���ود 
بلغتي من اأجل وطني: ومت فيها مت 
تعليم عامات املدر�شة كلمات اللغة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��داول��ة يف امل��در���ش��ة ومت 
الإماراتي  الوطني  الن�شيد  تعليمهم 
لإن�������ش���اده يف ط���اب���ور ال�����ش��ب��اح  -5 
بلغتي اأت�شامح: مت دعوة الأمهات مع 
عامات املنازل لور�شة عمل للتعبري 

اللغات  -6  الت�شامح بكل  عن قيمة 
بطاقات  تخ�شي�س  ق��ري��ب:  خليك 
ات�شال واخلروج اإىل ال�شارع واختيار 
العمال للتوا�شل الهاتفي مع ذويهم 
خ���ارج ال��دول��ة -7 ي��وم م��ن حياتي: 
الأحمر  ال��ه��ال  ف��ري��ق  يعي�شه  ي��وم 
الطابي بكل تفا�شيله مع عامات 
املدر�شة )اأمناء البيئة( وم�شاعدتهن 

يف اإجن�����از اأع��م��ال��ه��ن ال��ي��وم��ي��ة  -8 
ب��ع��ون��ك��م: مت اخ��ت��ي��ار بع�س  اخل���ري 
�شكنهم  م����ك����ان  وزي����������ارة  ال����ع����م����ال 
ومفاجاأتهم من خال حت�شني مكان 

عي�شهم وتغيريه لاأف�شل 
التي  املثمرة  الفعاليات  والكثري من 
عادت بالفائدة على الطالب والعامل 

واملجتمع على حد �شواء.

•• ال�شارقة - الفجر: 

الهمم،،  ذوو  ي���ا  “بكم  ���ش��ع��ار  حت���ت 
نرتقي اإىل القمم”  ت�شارك جماعة 
الكمال  مبدر�شة  الطابي  ال��ه��ال 
الأم���ري���ك���ي���ة اخل���ا����ش���ة ب��ال�����ش��ارق��ة � 
ح����ل����وان، يف م�����ش��اب��ق��ة ج���ائ���زة عون 
لهيئة  التابعة  املجتمعية  للخدمة 
للعام  الإم����ارات����ي  ال���ه���ال الح���م���ر 
مل�شاندة   2019-2018 الدرا�شي 

ا�شحاب الهمم.
باملدر�شة  ال��ه��ال  جماعة  و���ش��ارك��ت 
والأن�شطة  الفعاليات  من  بالعديد 
داخ���������ل امل�����در������ش�����ة وخ�����ارج�����ه�����ا مع 
العاقة  ذات  الخ�����ري   امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ب���ه���دف  م�����ش��ان��دة ا���ش��ح��اب الهمم 

التطوعي  ال��ع��م��ل  اأه��م��ي��ة  وغ���ر����س 
�شاركت  الآخ��ري��ن  كذلك  وم�شاعدة 
اخلريية  ب���الأن�������ش���ط���ة   اجل���م���اع���ة 
الحمر  الهال  هيئة  نظمتها  التي 
�شتاوؤنا   حملة  ايل  ا�شافة  الإماراتي 
الكثري   والتي ت�شمنت  للعمال  دافئ 
املاب�س  جمع  مثل  الفعاليات  م��ن 

وتوزيعها على العمال.
كما �شاركت جماعة الهال  باملدر�شة 
مل�شاعدة  الن�������ش���ان���ي���ة  احل���م���ل���ة  يف  
والنازحني  ال�شن  وك��ب��ار  الأط���ف���ال  
العينية  ال��ت��ربع��ات  ت�شليم  مت  حيث 
الإم���ارات���ي  الح��م��ر  ال��ه��ال  لهيئة 

لر�شالها للنازحني يف املخيمات.
امل�������ش���روع حتت  ان  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
اإ�شراف مدير املدر�شة يو�شف ح�شن 

املمر�شة  امل�����ش��روع  وم�����ش��ريف  ف��ار���س 
عبد  امرية  والأ�شتاذة  الرا�شد  غنية 
العال. واكد مدير املدر�شة على اأهمية 

لدى  املجتمعية  امل�شوؤولية  تاأ�شيل 
على  املدر�شة  اإدارة  وحر�س  الطلبة 
امل�شوؤولية املجتمعية  تنويع فعاليات 

ملا  امل�شاركة فيها،  وحث الطلبة على 
اإيجابي على الطلبة  لها من مردود 

ون�شاأتهم واآدائهم الأكادميي.   
•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

�شي  اإل  )ڤ��ي  �شركة  م���وؤرا  اأطلقت 
�شي( العامة التجارية الرائدة يف 
والعناية  بال�شحة  العناية  جم��ال 
بالب�شرة وال�شعر والليزر وعيادات 
ال�������ش���رق الأو�����ش����ط  اجل���ل���دي���ة يف 
البوتوك�س  ع���اج  اأ���ش��ي��ا  وج���ن���وب 
قائمة  اإيل  اجل���دي���د  ال�����ش��ط��ح��ي 

اخلدمات املتزايدة يف المارات.
وبح�شب امل�شادر فان جولد ميكرو 
اإيه اإيه اجلديد هوعاج  بوتوك�س 
م�شمم  ج����ل����دي  ����ش���ب���ه  ل���ل���ب�������ش���رة 
لإ�شافة اإح�شا�س النعومة والربيق 
علي الب�شرة وتقليل عامات تقدم 
���ش��ت��ك��ون متاحة  ال�����ش��ن. اخل���دم���ة 
���ش��ي �شي  اإل  ف����روع ڤ��ي  يف ج��م��ي��ع 

بالمارات العربية املتحدة. 
لوترا،  ڤاندانا  ال�شيدة  و�شرحت 
م��وؤ���ش�����ش��ت جم��م��وع��ة  ڤ��ي اإل �شي 
���ش��ي ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت ج��ول��د ميكرو 
بوتوك�س اإيه اإيه: هذه اإ�شافة رائعة 

اإيل جمموعة خدماتنا وعاجاتنا 
�شئ ي�شتفيد منه عدد من الن�شاء. 
الطبيعية  ب��ال��ط��رق  ن��وؤم��ن  ن��ح��ن 
الوقاية.   ع��ل��ي  ت��رك��ي��زن��ا  ون�����ش��ع 
لوترا  ال�شيدة  اأي�شاً  �شرحت  كما 
ب���اأن ج��ول��د م��ي��ك��رو ب��وت��وك�����س اإيه 
اإي���ه، ه��و ع��اج غ��ري م���وؤمل وخايل 
وهو  الكيميائية  امل���واد  م��ن  متاما 
نتيجة للتطوارت الأخرية يف علم 
اخلايا اجلذعية حيث ي�شاهم يف 

عملية مكافحة ال�شيخوخة ومينح 
ب�شكل  �شباباً  اكر  الب�شره مظهراً 
م��ن��ا���ش��ب جلميع  ط��ب��ي��ع��ي.ال��ع��اج 
ويح�شن  والأع��م��ار  الب�شرة  اأن���واع 
بالإ�شافة  ول��ون��ه��ا  الب�شرة  ن�شيج 
ويقلل اخلطوط  يرطبها  اأن��ه  اإيل 
ال��دق��ي��ق��ة وال��ت��ج��اع��ي��د الأه����م من 
مينع  امل��ن��ت��ظ��م  التطبيق  اأن  ذل���ك 
لتقدم  ج���دي���دة  ع���ام���ات  ظ���ه���ور 

ال�شن.

•• دبي- الفجر:

ال�شمو  ���ش��اح��ب  دي�����وان  ا���ش��ت�����ش��اف   
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي ب���ال���ت���ع���اون مع 
دائ����رة ال�����ش��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة حلكومة 
اأبوغزاله  طال  الدكتور  �شعادة  دبي 
اأبوغزاله  ط���ال  وم��وؤ���ش�����س  رئ��ي�����س 
للحديث  حما�شرة  لتقدمي  العاملية 
عن كتابه الذي �شدر موؤخرا “العامل 

املعريف املتوقد«.
وناق�س الدكتور اأبوغزاله كتابه الذي 
والذي  العاملية،  من�شوراته  اآخ��ر  يعد 
�شدر باللغتني العربية والإجنليزية، 
حيث ي�شتعر�س خاله اإميانه القوي 
والتكنولوجيا  امل��ع��رف��ة  ع���امل  ب��ق��وة 

الذي �شيوؤدي اإىل م�شتقبل “متقد«.
�شفحة   184 يف  ال���ك���ت���اب  وي����ق����دم 
روؤي��������ة ال����دك����ت����ور اأب�����وغ�����زال�����ه ح���ول 
مواطن القوة وال�شعف يف تطبيقات 
قوة  وم���دى  احل��دي��ث��ة،  التكنولوجيا 
حتد  التي  والقيود  التطبيقات،  هذه 
الكتاب  ي�����ش��رح  ك��م��ا  ق���درات���ه���ا،  م���ن 
الذكاء  امل��ت�����ش��ارع يف جم���ال  ال��ت��ط��ور 
ال��ع��دي��د من  ودوره يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي 

املجالت ومن �شمنها التعليم.
وج����اء ان��ع��ق��اد امل��ح��ا���ش��رة ب��ن��اء على 
احلاكم  �شمو  دي����وان  م��ن  ا�شت�شافة 
ال�شوؤون  دائرة  مع  بالتعاون  دبي   –
والتي  دب������ي،  حل���ك���وم���ة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
تتزامن مع فعاليات الحتفال ب�شهر 
ال���ق���راءة ال��وط��ن��ي يف دول���ة الم����ارات 
التي  امل��ب��ادرة  وه��ي  املتحدة،  العربية 
اأطلقها �شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة، رئي�س 

والذي  دب��ي،  حاكم  ال����وزراء،  جمل�س 
القراءة  اأهمية  على  با�شتمرار  يوؤكد 
وغر�س حب القراءة يف نفو�س ال�شغار 

لأهميتها يف ن�شر الوعي واملعرفة.
اإىل  ك��ل��م��ت��ه  اأب����وغ����زال����ه يف  واأ������ش�����ار 
الإجنازات التي حققتها دولة المارات 
يف جمال الذكاء ال�شطناعي مقدما 
حممد  ال�شيخ  ل�شمو  اجل��زي��ل  �شكره 
بن را�شد اآل مكتوم على روؤيته الثاقبة 

ودعمه امل�شتمر يف هذا املجال. 

واأكد اأبوغزاله اأن بناء امل�شتقبل يحتاج 
اإىل حتول املجتمعات رقميا با�شتخدام 
التكنولوجيا احلديثة يف الوقت الذي 
ال�شناعية  ال��ث��ورة  ال��ي��وم  فيه  ن�شهد 
والتي  التكنولوجية  والثورة  الرابعة 
�شتوؤدي اإىل حتولت جذرية يف جميع 
مناحي احلياة وعلينا ال�شتعداد ملثل 

هذه التغيريات.
املعرفة،  وث��ورة  التعليم  عن  وحت��دث 
اأبوغزاله  ط��ال  كلية  اأن  اإىل  لف��ت��ا 

اأن�شاها  وال��ت��ي  ل��اب��ت��ك��ار  اجل��ام��ع��ي��ة 
مبتكرين  تخرج  اإىل  تهدف  م��وؤخ��را 
العمل، حيث  الباحثني عن  بدل من 
باخراع  ي��ك��ون  ال��ت��خ��رج  ���ش��رط  اأن 
اأهمية  على  م�شددا  بامتحان،  ولي�س 
املعلومات  تكنولوجيا  على  الركيز 
ما  اإىل  الطاب  وتوجيه  التعليم  يف 
والإب�����داع  امل��ع��رف��ة  “�شناعة  ي�شمى 
التعليمية  امل��راح��ل  منذ  والبتكار” 
املبكرة والتحول نحو التعلم بدل من 

التعليم.
وحتدث عن العديد من الق�شايا التي 
ت�شغل العامل يف وقتنا احلايل ومنها 
“التغري  اأزم���ة الح��ت��ب��ا���س احل����راري 
املناخي”، والتي تعترب حتديا خطريا 
هناك  اأن  اإىل  واأ�شار  احل�شارة،  يهدد 
من يتوقع كارثة ب�شرية عام 2032 
موجها  احل���راري،  الحتبا�س  ب�شبب 
الدعوة اإىل فرن�شا باعتبارها الو�شي 
على “اتفاقية باري�س” لقيادة حملة 

الإن����ق����اذ، ح��ي��ث ي����رى اأب���وغ���زال���ه اأن 
الذكاء  حللول  خ��رباء  فريق  ت�شكيل 
الفريق  من  قدرة  اأكر  ال�شطناعي 
مطالبا  املتحدة،  الأمم  يف  احلكومي 
بتطوير معايري ملزمة تفر�س على 
للبيئة،  اأ�شرار  ت�شبب  التي  ال�شركات 
م�شريا يف ذات الوقت اإىل اأن ا�شتخدام 
قد  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تكنولوجيا 

تكون احلل مل�شكلة التلوث البيئي.
الأزمة  ح��ول  وت��ط��رق خ��ال حديثه 

القت�شادية العاملية املتوقعة 2020، 
ي�شدر  ما  يلخ�س  اأن��ه  اأبوغزاله  بني 
مبينا  العاملية،  الأب��ح��اث  م��راك��ز  ع��ن 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  “اإن 
الأزم����ة،  ت�����ش��ررا م��ن  الأق����ل  �شتكون 
الأزمة  نتائج  اأح��د  لأن  �شت�شتفيد  بل 
ارتفاع اأ�شعار النفط لي�شل اإىل 150 

دولر«.
وي���ع���ت���رب ال����دك����ت����ور اأب����وغ����زال����ه من 
املنا�شرين ب�شغف لثورة التكنولوجيا 
ان���خ���رط يف قطاع  وامل���ع���رف���ة، ح��ي��ث 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات ل��ع��ق��ود من 
عمل  ف��ري��ق  رئ��ي�����س  ب�شفته  ال���زم���ن 
بتكنولوجيا  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
والتحالف  والت�����ش��الت،  امل��ع��ل��وم��ات 
العاملي من اأجل تكنولوجيا املعلومات 
دوما  م��وؤك��دا  والتنمية،  والت�����ش��الت 
التكنولوجيا  م��واك��ب��ة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
مل�شتقبل  ال���وح���ي���د  ال�����ش��ب��ي��ل  ك��ون��ه��ا 

اأف�شل.
عام  م��دي��ر  ق��دم  املحا�شرة  خ��ت��ام  ويف 
دائ����رة ال�����ش��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة حلكومة 
ل����وؤي حم��م��د بالهول  ال��دك��ت��ور  دب���ي 
للدكتور  تقديريا  ودرعا  �شكر  �شهادة 
املحا�شرة،  ت��ق��دمي��ه  ع��ل��ى  اأب��وغ��زال��ه 

والذي وقع كتابه للح�شور.

•• عجمان- الفجر ك

قّدمت عيادة جامعة عجمان املتنقلة لطب الأ�شنان 
حالة   365 ل�  والعاجية  الت�شخي�شية  خدماتها 
اإمارات  �شهري فرباير ومار�س، يف عدد من  خال 

الدولة.
حيث زارت العيادة املتنقلة مقر برنامج ال�شيخ زايد 
لاإ�شكان عدة مرات، وقدمت خدماتها ل� 95 عاما 
املوا�شات  موؤ�ش�شة  زارت  ك��م��ا  وزائ�����را.  وم��وظ��ف��ا 
ل�  الب�شيطة  والعاجات  الفح�س  وقدمت  العامة، 
العّمال واملوظفني. وخال زيارتها  من  حالة   53

وعاج  فح�س  مت  عجمان،  يف  التنفيذي  للمجل�س 
حوايل 11 حالة من العمال واملوظفني.

للطاب  ال�شم�س  مركز  املتنقلة  العيادة  زارت  كما 
وقدمت  ب��ال�����ش��ارق��ة،  اخل��ا���ش��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
املركز.  منت�شبي  من  حالة   40 ل�  والعاج  الك�شف 
وخال زيارات عيادة جامعة عجمان املتنقلة لطب 
الت�شخي�س  قدمت  املختلفة،  للموؤ�ش�شات  الأ�شنان 
والعاجات الب�شيطة ل� 40 عاما وزائرا وموظفا 
راأ������س اخل��ي��م��ة، و30 ح��ال��ة يف دائ����رة  يف حم��اك��م 
التنمية ال�شياحية يف عجمان، ول� 24 حالة يف نادي 
حالة   22 ول���  بعجمان،  العربية  م�شر  جمهورية 

دائرة  حالة يف   14 ول�  بعجمان،  املالية  الدائرة  يف 
 35 ول�  املنامة،  البلدية والتخطيط بعجمان-فرع 

حالة يف �شجن العوير املركزي للن�شاء بدبي.
املتنقلة  عجمان  جامعة  عيادة  اأن  بالذكر  وجدير 
لطب الأ�شنان حتتوي على عيادتي اأ�شنان جمهزتني 
باأحدث الأجهزة وجهاز اأ�شعة �شينية وجهاز تعقيم 
جميعها مطابقة للمعايري العاملية. وكانت موؤ�ش�شة 
ال��ع��ج��م��اين ل���اأع���م���ال اخل���ريي���ة ق���د م���ّول���ت هذا 
اأما  اخلريية،  الأعمال  هيئة  مع  بالتعاون  امل�شروع 
العلمية  “ال�شركة  فهي  للعيادة  امل�شنعة  ال�شركة 

لل�شناعات«.

عيادة جامعة عجمان املتنقلة لطب الأ�سنان تقدم خدماتها ل� 365 ُمراجعًا

خالل ا�ست�سافته يف ديوان حاكم دبي بالتعاون مع ال�سوؤون القانونية  

 اأبوغزالة يقدم كتابه »العامل املعريف املتوقد« ويثني على روؤية الإمارات يف دعم الذكاء ال�سطناعي

•• دبي-وام:

تعديات  اإج��راء  عن  واملوا�شات  الطرق  هيئة  اأعلنت 
وذلك  دب��ي،  بخور  البحري  النقل  �شبكة  يف  وحت�شينات 
الراحة  وحت��ق��ي��ق  اخل��دم��ات  لتطوير  �شعيها  اإط����ار  يف 
الغاية  م��ع  يتما�شى  ومب��ا  ال��ب��ح��ري  النقل  مل�شتخدمي 
حممد  وق��ال  النا�س«.  “اإ�شعاد  الثالثة  ال�شراتيجية 
البحري مبوؤ�ش�شة  النقل  اإدارة  الها�شمي مدير  بكر  اأبو 
خطوط  هيكلة  اإع���ادة  اإن  الهيئة  يف  العامة  املوا�شات 
وحم��ط��ات ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري يف خ���ور دب���ي ت��دخ��ل �شمن 
خططنا ال�شراتيجية الرامية اإىل مواكبة احتياجات 
م�شتخدمي و�شائل املوا�شات البحرية حيث مت تعديل 
اخلطوط لت�شبح اأربعة خطوط بدًل من واحد اإذ كانت 
املحطات ال�شابقة هي حمطات ال�شيف وبني يا�س و�شوق 
الفهيدي  حمطتا  لها  واأ�شيفت  والغبيبة  القدمي  دب��ي 
ب��ني حمطة  الأول  ا���ش��ت��ح��داث خ��ط��ني  وال�����ش��ب��خ��ة ومت 
ال�شبخة مبنطقة ديرة وحمطة الفهيدي يف منطقة بر 

دبي ملا حتتويه املنطقة من نقاط جذب �شياحي وخدمي 
الأقم�شة  و�شوق  الفهيدي  متحف  مثل  ال�شفتني  على 
بني  والثاين  يا�س  بني  وميدان  التوابل  و�شوق  القدمي 
يف  الغبيبة  وحم��ط��ة  دي���رة  مبنطقة  ال�شبخة  حم��ط��ة 
منطقة بردبي وذلك بغر�س تعزيز عنا�شر التكامل يف 
حمطة الغبيبة. وا�شار اإىل اأنه متت زيادة و�شائل النقل 
من 4 عربات اإىل 7 عربات على اخلطوط اجلديدة كما 
مت تعديل مواعيد الت�شغيل مبا يتنا�شب مع احتياجات 
املتعاملني والأن�شطة املوجودة باملنطقة. واأ�شاف اأنه مت 
وبني  ال�شيف  حمطتي  بني  الوا�شل  اخل��ط  كفاءة  رف��ع 
يا�س من خال تقليل وقت انتظار الركاب بزيادة زمن 
اإع��ادة هيكلة  اأن  اإىل  ه��ذا اخل��ط، م�شريا  التقاطر على 
�شت�شفر عن عدة  دب��ي  خ��ور  البحري يف  النقل  خطوط 
نتائج اإيجابية متوقعة مثل زيادة معدل الرحات باأكر 
من 15 % وتقليل متو�شط زمن الرحلة من 30 دقيقة 
اإىل 11 دقيقة اأي مبعدل حت�شيني مقداره %61 ومن 

املتوقع زيادة اأعداد الركاب بن�شبة 39 %.

 )ڤي اإل �سي �سي( تطلق عالج جولد ميكرو بوتوك�س اإيه اإيه  

الطرق واملوا�سالت تعيد هيكلة خطوط النقل البحري يف خور دبي

مدر�سة الكمال الأمريكية اخلا�سة بال�سارقة ت�سارك يف م�سابقة جائزة عون للخدمة املجتمعية

بهدف خلق بيئة زاخرة بالت�سامح والرحمة

فريق الهالل الطالبي مبدر�سة دملا  ي�ستهدف فئة العمال يف اجلزيرة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

حمظورات  خم�س  ع��ن  لابتعاد  اجل��م��ه��ور  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  دع��ت 
لوقايتهم من املحتالني والن�شابني الذين يبتكرون و�شائل اإجرامية 
وهمية.  مغرية  وع��ود  وتقدمي  الهاتفية  البيانات  ل�شرقة  متعددة 
الحتيال،  ومكاملات  امل�شبوهة،  املواقع  اخلم�س  املحظورات  و�شملت 
يف  املتبعة  وال�شاليب  الحتيالية،  والر�شائل  الوهمية،  واجل��وائ��ز 
ال�شتجابة  ع��دم  ���ش��رورة  اإىل  ولفتت  ال�شخ�شية.  البيانات  �شرقة 
للمكاملات الهاتفية والر�شائل امل�شبوهة والتي ت�شتهدف الو�شول اإىل 
معلومات البطاقات البنكية واأرقام ال�شر للح�شابات وغريها بهدف 
الهواتف  م�شتخدمي  وحثت  ال�شحايا.  على  والن�شب  ال�شتياء 

املتحركة على �شرورة عدم النقياد وراء اخلدع التي يوهم اأ�شحابها 
امل�شتخدمني بفوزهم بجوائز مالية قّيمة من غري مرجعية اأ�شا�شية 
اإّما  ت�شتهدف  وهمية  جوائز  باأنها  عديدة  باغات  بّينت  حيث  لها، 
“�شبكة معقدة” من  الدخول يف  اأو  املايل  الر�شيد  ال�شتياء على 
النهاية  يف  تنتهي  والتي  اخلادعة،  الهاتفية  والر�شائل  الت�شالت 
ب��ا���ش��ت��ن��زاف م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة م��ن غ��ري ع��ائ��د حقيقي. واأك����دت اأهمية 
حتقيق  يف  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  ورواد  الإع��ام  و�شائل  دور 
اجلميع  ت�شافر  اأهمية  اإىل  حذر” ..م�شرية  “خلك  حملة  اأه��داف 
ر�شائلهم  رف�س  ثقافة  وتعزيز  واملحتالني  للن�شابني  الت�شدي  يف 
الوهمية اخلادعة والوعي باأ�شاليب التعامل معهم واإباغ ال�شرطة 

للتعامل معهم و�شبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 •• دبي-الفجر:

 عقدت وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س 
الوطني الحت��ادي مبقرها يف دبي 
العامة  الأمانة  دوري��اً مع  اجتماعاً 
للمجل�س الوطني الحتادي بهدف 
بني  التن�شيق  عملية  على  الوقوف 
الوزارة واملجل�س الوطني الحتادي 
امل�شتقبلية  اخل��ط��ط  وا���ش��ت��ع��را���س 
والهادفة اإىل تعزيز ثقافة امل�شاركة 
اأفراد  ب��ني  وتر�شيخها  ال�شيا�شية 

املجتمع.
ح�شر الجتماع �شعادة طارق هال 
ل�شوؤون  الدولة  وزارة  وكيل  لوتاه 
و�شعادة  الحت���اد  الوطني  املجل�س 
اأمني  ال��ظ��اه��ري  ب��ن �شبيب  اأح��م��د 
ع���ام امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي، 
الغفلي  حممد  �شعيد  د.  و���ش��ع��ادة 
املجل�س  ل�����ش��وؤون  امل�شاعد  ال��وك��ي��ل 
الوطني الحتادي يف وزارة الدولة 
ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي، 
وذل�����ك مب�����ش��ارك��ة ع����دد م���ن كبار 
مدراء  م��ن  وجمموعة  امل�شوؤولني 
ال��ع��م��ل يف  ف���رق  وروؤ����ش���اء  الإدارات 

كا اجلانبني.
وت���وج���ه  الج����ت����م����اع  ب�����داي�����ة  ويف 
بال�شكر  لوتاه  ه��ال  ط��ارق  �شعادة 
العامة  الأم���ان���ة  ع��م��ل  ف��ري��ق  اإىل 
للمجل�س الوطني الحتادي وعلى 
راأ�شهم �شعادة الأمني العام املجل�س 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ع��ل��ى اجلهود 
املبذولة خال دور النعقاد، مثمناً 
دور  اإظ��ه��ار  على  ال��دائ��م  حر�شهم 
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت��������ادي يف 
ال��وط��ن وامل���واط���ن وتعزيز  خ��دم��ة 
ال��ت��ع��اون م��ع احل��ك��وم��ة. كما ثمن 
المانة  ع��م��ل  ف��ري��ق  دور  ���ش��ع��ادت��ه 
ق���ن���وات  ت���ط���وي���ر  وج����ه����وده����م يف 
ت��وا���ش��ل اأك�����ر ف��ع��ال��ي��ة ت�����ش��ه��م يف 
والتعاون  ال��ت��ام  ال��ت��ن��ا���ش��ق  حتقيق 
وحتقق  احل���ك���وم���ة  م����ع  ال���ف���ع���ال 
التكامل بني ال�شلطتني الت�شريعية 

والتنفيذية.
ه����ذا  “ميثل  �����ش����ع����ادت����ه:  وق��������ال 
الجتماع ا�شتكماًل جلهود التعاون 
ال��وث��ي��ق ب��ني ال�����وزارة وامل��ج��ل�����س يف 
اإطار من ال�شراكة وتعزيز التوا�شل 
وحتقيق  واحل��ك��وم��ة  املجل�س  ب��ني 

كفاءة  رف�����ع  يف  ال���������وزارة  اأه��������داف 
بني  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  وف��ع��ال��ي��ة 
والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتني 
وتطوير ثقافة امل�شاركة ال�شيا�شية 
ل��ي��ك��ون ك��ل ف���رد له  ل���دى املجتمع 
دور فاعل يف اتخاذ القرار وحتقيق 
امل�شركة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال������روؤي������ة 

النا�س  ح����ي����اة  ج�������ودة  وحت�������ش���ني 
وازدهار الأجيال املقبلة«.

ب����دوره اأك����د ���ش��ع��ادة اأح��م��د �شبيب 
الجتماعات  اأهمية  الظاهري:” 
بني  امل�شتمر  والتن�شيق  املتوا�شلة 
ووزارة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
الوطني  املجل�س  ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة 

املجل�س  مي���ك���ن  مب����ا  الحت����������ادي، 
يف  برملاين  اأداء  اأف�شل  تقدمي  من 
م��ن��اق�����ش��ة خم��ت��ل��ف ال��ق�����ش��اي��ا ومبا 
وتطلعات  ال���ق���ي���ادة  روؤي������ة  ي��ح��ق��ق 
امل���واط���ن���ني، مل�����ش��اه��م��ة امل��ج��ل�����س يف 
املتوازنة  ال�شاملة  التنمية  م�شرية 

التي ت�شهدها الدولة«. 

اأن  ال�����ظ�����اه�����ري  ������ش�����ع�����ادة  وق���������ال 
ل�شراتيجية  وت��ن��ف��ي��ذا  امل��ج��ل�����س 
ع��ددا من  تت�شمن  التي  الربملانية 
تعزيز  �شمنها  من  التي  الأه���داف 
املجتمعية  وال�����ش��راك��ة  ال��ت��وا���ش��ل 
ي����ح����ر�����س ع����ل����ى ال����ت����وا�����ش����ل مع 
امل��واط��ن��ني وع��ل��ى اط��اع��ه��م على 

املجل�س  يحققها  ال��ت��ي  الإجن����ازات 
اخت�شا�شاته  مم��ار���ش��ة  اط�����ار  يف 
والرقابية  الت�شريعية  الد�شتورية 
م�شيفا  الربملانية،  والدبلوما�شية 
عمله  لطبيعة  ون��ظ��را  املجل�س  اأن 
�شراكات  ل���دي���ه  واخ��ت�����ش��ا���ش��ات��ه 
واجلهات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خمتلف  م��ع 

والفعاليات املجتمعية.
ب�����الط�����اع على  ب�������داأ الج����ت����م����اع 
التن�شيقي  الج����ت����م����اع  حم�������ش���ر 
تو�شيات  تنفيذ  ومتابعة  ال��ث��ال��ث 
تناول  ك��م��ا  الج���ت���م���اع،  وق�������رارات 
لدور  الرقابية  اخل��ط��ة  الج��ت��م��اع 
الف�شل  م����ن  ال�����راب�����ع  الن����ع����ق����اد 
وناق�س  ع�شر.  ال�شاد�س  الت�شريعي 
اجلهات  دع���وات  تن�شيق  الج��ت��م��اع 
واجلامعات  وامل��ح��ل��ي��ة  الحت���ادي���ة 
الوطني  املجل�س  جل�شات  حل�شور 

الحتادي القادمة.
رفع  �شبل  اأي�����ش��اً  الج��ت��م��اع  ناق�س 
درجة وعي املجتمع باأهمية املجل�س 
الوطني الحتادي ودوره يف خدمة 
الوطن وحتقيق م�شلحة املواطن، 
على  وحتفيزه  متطلباته،  وتلبية 

ومتكينه  القرار  �شنع  يف  امل�شاركة 
التنمية  م�شرية  يف  امل�شاهمة  م��ن 
الفكار  مناق�شة  ومت��ت  ال�شاملة. 
الوزارة  جهود  تدعم  التي  املبتكرة 
ال�شيا�شية  امل�شاركة  ثقافة  ن�شر  يف 
و�شرائحه  امل��ج��ت��م��ع  اأف��������راد  ب����ني 
بربنامج  وت��ع��ري��ف��ه��م  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
التمكني ال�شيا�شي ل�شاحب ال�شمو 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
– ح��ف��ظ��ه اهلل-،  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
الرتقاء  �شبل  بحث  اإىل  بالإ�شافة 
مبنظومة العمل واأطر التعاون يف 

املرحلة املقبلة.
وياأتي هذا الجتماع يف اإطار حر�س 
املجل�س  ل�������ش���وؤون  ال����دول����ة  وزارة 
تنظيم  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي الحت������ادي 
التن�شيقية  ال��ل��ق��اءات  م��ن  �شل�شة 
من  ت�����ش��ع��ى  وال���ت���ي  دوري،  ب�����ش��ك��ل 
التوا�شل  �شبل  بحث  اإىل  خالها 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  م���ع  وال���ت���ع���اون 
بهدف ت�شهيل الإج��راءات وتنظيم 
وا�شتحداث  ال��ن�����ش��ي��ق  ع���م���ل���ي���ات 
الأهداف  وحتقيق  التعاون  اآل��ي��ات 

ال�شراتيجية للوزارة.

•• اأبوظبي -رم�شان عطا:

متت معاجلة مري�س اإماراتي يبلغ 
م��ن ال��ع��م��ر 68 ع��اًم��ا ب��ن��ج��اح من 
ال�شمام  فتحة  يف  �شديد  ت�شييق 
مبتكرة  تقنية  با�شتخدام  الأبهري 
حم������دودة ال���ت���دخ���ل اجل����راح����ي يف 
ميديكلينيك م�شت�شفى �شارع املطار. 
ال�شمام  ه���و  الأب���ه���ري  ف��ال�����ش��م��ام 
ي�شمح  وال���ذي  القلب  يف  الرئي�شي 
بالأك�شجني  ال��غ��ن��ي  ال����دم  ب��ت��دف��ق 
الرئي�شي  ال�شريان  اإىل  القلب  من 
الأورط����ي(.  )ال�����ش��ري��ان  اجل�شم  يف 
الت�شيق  ي���ك���ون  اأن  مي��ك��ن  ل���ذل���ك 
من  املنطقة  ه���ذه  يف  الن�����ش��داد  اأو 

تركت  اإذا  للحياة  املهددة  الأ�شباب 
دون عاج.

بحًثا  امل�شت�شفى  املري�س  زار  وق��د 
ع��ن ب��دائ��ل اأخ���رى جل��راح��ة القلب 

تقليدًيا  ت�شتخدم  وال��ت��ي  امل��ف��ت��وح، 
من  يعانون  الذين  املر�شى  لعاج 
وا�شتجابًة  مماثلة.  قلبية  اأمرا�س 
متعدد  ف��ري��ق  ناق�س  فقد  لطلبه، 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ي�����ش��م ج�����راح قلب 
ا���ش��ت�����ش��اري واأخ�������ش���ائ���ي اأم���را����س 
القلب التداخلية واأخ�شائي القلب 
احلالة بدقة ومت منح املري�س خيار 
اخل�شوع لإجراء اأقل تدخًا يعرف 
الأبهري عرب  ال�شمام  با�شم زراعة 

.)TAVI( الق�شطرة
حممد  ال������دك������ت������ور  ق���������ال  ح�����ي�����ث 
القلب  اأمرا�س  ا�شت�شاري  اأن��درون، 
اأمرا�س  ق�شم  ورئي�س  التداخلية  
م�شت�شفى  ميديكلينيك  يف  القلب 

ال�شمام  “اإن زراع���ة  امل��ط��ار:  ���ش��ارع 
اإج��راء مبتكر م�شمم  الأبهري هو 
ليحل حمل وظيفة ال�شمام التالف 
دون  ا�شطناعي  �شمام  با�شتخدام 

احلاجة اإىل اإزالة ال�شمام امل�شاب”. 
واأ����ش���اف ال��دك��ت��ور اأن�����درون: “يتم 
اق���راح ه��ذا الإج���راء ع���ادًة كبديل 
املعر�شني خلطر حدوث  للمر�شى 
جراحة  خ����ال  ل��ه��م  م�����ش��اع��ف��ات 
اإجراوؤها  يتم  ولكن  املفتوح،  القلب 
يف  حتى  �شيوًعا  اأك���ر  ب�شكل  الآن 
ب�شبب  خ���ط���ورة  الأق������ل  احل������الت 
ال��ت��ي تعتمد  ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا وت��ق��ن��ي��ت��ه��ا 
ب�����ش��ي��ط��اً. »وبعد  ت��دخ��ًا ج��راح��ي��اً 
جميع  واتخاذ  لاإجراء  ال�شتعداد 
تنفيذ  ال���ازم���ة، مت  الح��ت��ي��اط��ات 
املري�س  على  �شاعتني  مل��دة  اإج���راء 
حتت تاأثري التخدير العام من قبل 
الدكتور حممد اأندرون وفريق من 

اخت�شا�شيي القلب يف ميديكلينيك 
م�شت�شفى �شارع املطار. ومن خال 
�شم   1 يقل عن  للغاية  ب�شيط  �شق 
يف ���ش��ري��ان ع��ظ��م ال��ف��خ��ذ الأمي����ن، 
اإدخال ق�شطرة متطورة باجتاه  مت 
ال�شمام امل�شاب. ثم مت فتح ال�شمام 
متت  وق��د  خا�س،  ببالون  املت�شيق 
داخل  ال�شطناعي  ال�شمام  زراع��ة 
يعمل  يجعله  مما  املوجود  ال�شمام 

ك�شمام البديل.
بعد  امل�شت�شفى  املري�س  غ��ادر  وق��د 

ث��اث��ة اأي����ام م��ن اجل���راح���ة بحالة 
ج���ي���دة، وق����د ت��خ��ل�����س م���ن جميع 
ال�����ش��اب��ق��ة والتي  امل���ر����س  اأغ���را����س 

�شملت �شيق التنف�س.
للمري�س  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه���ذه  ف��ق��دم��ت 
ال�����ع�����دي�����د م������ن امل�������زاي�������ا م���ق���ارن���ة 
ذلك  يف  مبا  التقليدية،  بالطريقة 
امل�شت�شفى،  اأق���ل يف  الإق���ام���ة   م���دة 
وانخفا�س  اأ�����ش����رع،  ت���ع���ايف  ووق�����ت 
معدل خطر الإ�شابة وامل�شاعفات، 
وت����دخ����ل ج����راح����ي ب�����ش��ي��ط ج�����داً، 

والعديد من الفوائد الأخرى.
اأوليفيري  ال���دك���ت���ور  ����ش���رح  وق�����د 
جيغادين، ا�شت�شاري جراحة القلب 
�شارع  م�شت�شفى  ميديكلينيك  يف 
وا�شعة  بخربة  يتمتع  ال��ذي  املطار 
الأبهري  ال�شمام  زراع��ة  اإج���راء  يف 
ال�شمام  وج������راح������ة   TAVI
 TAVI اإج��راء  “اأ�شبح  القلبي: 
ت�شيق  ل���ع���اج  ج�����دي�����ًدا  م����ع����ي����اًرا 
ال�شمام الأبهر وخ�شي�شا ملن يفوق 

عمرهم عن 65 عاماً«.

�سرطة اأبوظبي: 5 حمظورات حلمايتك من املحتالني

•• دبي-وامك

افتتح معايل حممد اإبراهيم ال�شيباين مدير 
دبي م�شجد  ال�شمو حاكم  دي��وان �شاحب  عام 
“ال�شهداء” مبنطقة املحي�شنة الثانية يف دبي 
الذي تكفلت ببنائه حرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ه��ن��د ب��ن��ت م��ك��ت��وم ب���ن جمعة 

م�شتخدمي  م��ن  امل�شلني  خل��دم��ة  مكتوم  اآل 
وي��ك��ون عو�شا  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ حممد  ���ش��ارع 
“املقربة” الذي بات ل ي�شتوعب  عن م�شجد 
املتزايدة للم�شلني. ح�شر الفتتاح..  الأعداد 
م�شت�شار  ب��وم��ل��ح��ه  اإب���راه���ي���م حم��م��د  ���ش��ع��ادة 
الإن�شانية  لل�شوؤون  دبي  ال�شمو حاكم  �شاحب 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وم��ع��ايل ع��ب��دال��رح��م��ن ���ش��ال��ح اآل 
املالية يف دبي و�شعادة  �شالح مدير عام دائرة 
ع��ب��داهلل ع��ل��ي ب��ن زاي���د ال��ف��ا���ش��ي م��دي��ر عام 

دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي.
تكلفة  بلغت  ال���ذي  امل�شجد  احل�����ش��ور  وت��ف��ّق��د 
اإىل  وي���ت�������ش���ع  دره�������م  م���ل���ي���ون   18 اإن�������ش���ائ���ه 
اخلارج  م��ن  ت�شميمه  ومت  م�شليا   1625
ع��ل��ى ال��ط��راز امل��ح��ل��ي ل��دول��ة الم�����ارات بينما 
الطراز  على  الداخلية  ال��دي��ك��ورات  تنفيذ  مت 
رئي�شي  على م�شلى  امل�شجد  ويحتوي  املغربي 
ثانوي  وم�����ش��ل��ى  م�شليا   1025 ي�����ش��ت��وع��ب 
اآخر  اإىل م�شلى  اإ�شافة  300 م�شل  ل��  يت�شع 

للن�شاء ي�شتوعب 300 م�شلية. وزود امل�شجد 
95 م��وق��ف��ا داخل  ل��ل�����ش��ي��ارات م���ن  مب���واق���ف 
خارجية  م��واق��ف  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل�شجد  ح���دود 
اأربع  امل�شجد  يت�شمن  كما  للم�شلني  اإ�شافية 
ومثلهما  للرجال  اثنني  املوتى  لتغ�شيل  غرف 
انتظار  ب��غ��رف  م���زودت���ني  ك��اه��م��ا  ل��ل��ن�����ش��اء، 
ملحق  على  امل�شجد  يحتوي  كما  للمرافقني 
لاإمام  و�شكن  والو�شوء  واملغا�شل  للحمامات 

واملوؤذن.

•• اأبوظبي-وام:

ح�شلت الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية، 
ال����دويل لإدارة خدمات  امل��ع��ي��ار  ���ش��ه��ادة  م���وؤخ���راً، ع��ل��ى 
-ISO-IEC 20000« امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اإدارة  ب��ج��ودة  املتميز  للتزامها  وذل���ك   ،»1:2011
معلومات  اإدارة  نظام  وخدمات  الإلكرونية  اخلدمات 
للحكومة  امل���ق���دم���ة  “بياناتي”  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�������وارد 
واملمار�شات  املعتمدة،  املعايري  اأف�شل  وف��ق  الحت��ادي��ة، 

العاملية املعمول بها يف اإدارة اخلدمات.
معلومات  نظام  اإدارة  مدير  العو�شي  �شيماء  وق��ال��ت 
على  الهيئة  ح�����ش��ول  اإن  الهيئة  يف  ال��ب�����ش��ري��ة  امل����وارد 
املعيار الدويل لإدارة خدمات تقنية املعلومات خدمات 
-ISO-IEC 20000»املعلومات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اأعلى  تطبيق  على  الهيئة  حر�س  1:2011«يعك�س 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة، وت��ب��ن��ي اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات جلهة 
اأنظمة  وخدمات  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  اإدارة 
 ،2012 العام  يف  الهيئة،  اأطلقته  ال��ذي  “بياناتي” 
ر�شميا على م�شتوى احلكومة الحتادية، بالتعاون مع 

وزارة املالية.
ب��اإدارة نظام معلومات املوارد  اأن الهيئة ممثلة  واأك��دت 

الب�شرية حري�شة على تطبيق اأف�شل املمار�شات املتعلقة 
ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات، م���ع ال��رك��ي��ز ع��ل��ى تطوير 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا، وت��وف��ري اأع��ل��ى م�شتويات 
الإلكرونية  اخل���دم���ات  مل�����ش��ت��خ��دم��ي  ال��ف��ن��ي  ال���دع���م 
“بياناتي”  نظام  وبالأخ�س  الهيئة  قبل  من  املقدمة 
ال��وزارات واجلهات الحتادية،  من م�شوؤويل وموظفي 
م�شريًة اإىل اأن الهيئة تعمل ب�شكل م�شتمر على تطوير 
خ��دم��ات��ه��ا الإل��ك��رون��ي��ة ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا على 
املعايري  مع  يتوافق  مبا  الحتادية،  احلكومة  م�شتوى 

والتوجهات العاملية املتبعة يف هذا ال�شاأن.
ولفتت العو�شي اإىل اأن عملية التدقيق والتقييم التي 
خمت�شة  هيئات  قبل  م��ن  تتم  الآي���زو  نظام  يعتمدها 
من  للتاأكد  ���ش��ارم��ة؛  م��ب��ادئ  بتطبيق  ت��ق��وم  م�شتقلة 
مطابقة الهيئة لأعلى املعايري و�شمان جودة اخلدمات 
ال����وزارات  املتعاملني م��ن م��وظ��ف��ي  امل��ق��دم��ة جل��م��ه��ور 
واجلهات الحتادية، م�شيدة بجهود فريق عمل الهيئة 
ب�شكل عام، وفريق اإدارة نظام معلومات املوارد الب�شرية 
اأف�شل  تقدمي  على  وحر�شهم  اخل�شو�س،  وج��ه  على 
م�شرقة  ���ش��ورة  يعك�س  مب��ا  للمتعاملني،  اخل���دم���ات 
احلكومة  م�شتوى  على  مكانتها  وي��ع��زز  الهيئة،  ع��ن 

الحتادية.

وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي تعقد اجتماع تن�سيقيًا مع الأمانة العامة للمجل�س الوطني الحتادي

يعاين من �سيق يف ال�سمام الرئي�سي للقلب 

ميديكلينيك تنجح يف معاجلة مري�س اإماراتي دون جراحة القلب املفتوح
حممد اأندرون:قدمت هذه التقنية للمري�ش العديد من املزايا مقارنة بالطريقة التقليدية

اأوليفيري جيغادين:اأ�سبح اإجراء TAVI معياًرا جديًدا لعالج ت�سيق ال�سمام الأبهر

حممد ال�سيباين يفتتح م�سجد »ال�سهداء« يف دبي

»الحتادية للموارد الب�سرية« حت�سد �سهادة 
الآيزو يف اإدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات
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قبيل انعقاد قمة الحتاد الأوروب��ي وال�شني يف بروك�شل، اليوم الثاثاء، 
نحو  بكني  ب�شعي  ات��ه��ام��ات  ت�شيانغ  ك��ه  يل  ال�شيني  ال����وزراء  رئي�س  نفى 
ب�شحيفة  م��ق��ال��ة  يف  ت�شيانغ  ك��ه  يل  وك��ت��ب  الأوروب������ي.  الحت����اد  تق�شيم 
عملية  ب�شدة  “ندعم  الثنني:  اأم�س  ال�شادرة  الأملانية  “هاندل�شبات” 
اأوروب���ا موحدة ومزدهرة«.  اإىل  الو�شول  اأم��ل  على  الأوروب��ي��ة  الن��دم��اج 
اأوروب���ا  ���ش��رق  دول  م��ع  لل�شني  املكثف  ال��ت��ع��اون  اأن  ال����وزراء  رئي�س  وذك���ر 
ي�شاعد  كما  الأوروب�����ي،  الحت���اد  داخ���ل  م��ت��وازن��ة  تنمية  لتحقيق  “مفيد 
ال�شني  بني  للعاقات  مفيداً  ا�شتكماًل  وميثل  الحت��اد،  تكاتف  يف  اأي�شاً 
موؤكداً اأن امل�شالح امل�شركة بني ال�شني واأوروبا اأكرب بكثري من  اأوروبا”، 
الختافات بينهما. وتواجه ال�شني اتهامات بال�شعي نحو تق�شيم الحتاد 
الأوروبي عرب اإبرامها اتفاقات تعاون خا�شة مع دول واقعة �شرق اأوروبا. 
وتعززت هذه املخاوف خال الجتماع ال�شنوي الذي عقده يل كه ت�شيانغ، 
العام املا�شي مع روؤ�شاء دول وحكومات 16 دولة يف و�شط و�شرق اأوروبا، 
والذي مت فيه مناق�شة �شبل التعاون يف جمالت مهمة مثل البنية التحتية 
يف  دبلوما�شيون  وي��ح��ذر  وال�شياحة.  والتكنولوجيات  الطاقة  واقت�شاد 
الحتاد الأوروبي من اأن �شيا�شة “فرق ت�شد” هي ا�شراتيجية ال�شني يف 
تقوي�س الوحدة الأوروبية. واأكد يل كه ت�شيانغ يف مقاله ا�شتعداد باده 
ملوا�شلة تو�شيع نطاق التعاون مع اأوروبا لي�شمل جمالت خمتلفة، “مثل 
امل�شتدامة  التنمية  وتعزيز  املناخ  حلماية  باري�س  اتفاقية  على  احلفاظ 
بالإ�شافة اإىل  والتم�شك بالتفاق النووي مع اإيران ومكافحة الإرهاب”، 

تعزيز التعامل مع ق�شايا اأخرى مثل اإ�شاح منظمة التجارة العاملية.

هبطت طائرة رّكاب تابعة ل�شركة “كاثاي دراغون” اأم�س ا�شطرارياً 
يف  منه  اإقاعها  بعيد  تايوان  جنوب  يف  كاو�شيونغ  مطار  يف  ب�شام 
وفق ما  “م�شكلة فنّية”،  اإث��ر  وذل��ك  اإىل هونغ كونغ،  رحلة مّتجهة 

اأعلنت ال�شركة.
دراغون”  “كاثاي  ل�شركة  املالكة  با�شيفيك”  “كاثاي  �شركة  وقالت 
اإّن الرحلة “كي اإيه 451” املّتجهة من كاو�شيونغ اإىل هونغ كونغ 
الواقعة يف  املدينة  ب�شام يف  اإقاعها وهبطت  بعيد  اأدراج��ه��ا  ع��ادت 

جنوب تايوان.
لوكالة  التايوانية  امل��دين  الطريان  اإدارة  يف  م�شوؤول  قال  جهته  من 
فران�س بر�س اإّن الهبوط ال�شطراري ناجم عن “عطل فّني يف اأحد 

حمّركي” الطائرة، وهي من طراز اإيربا�س “اإيه 330«.
اأوردتها و�شائل  ونفى امل�شوؤول الذي طلب عدم ذكر ا�شمه معلومات 
ا�شطدام  ع��ن  ناجمة  الفنية  امل�شكلة  اأّن  م��ف��اده��ا  ت��اي��وان��ي��ة  اإع���ام 
الطائرة بطري، م�شرياً اإىل اأّن ال�شلطات فتحت حتقيقاً لتبيان اأ�شباب 

اخللل الفني.
اإدارة  يف  م�����ش��وؤول��ني  ع��ن  ديلي”  “اآبل  �شحيفة  نقلت  جهتها  م��ن 
منه  انبعث  الأمي��ن  الطائرة  اأّن حم��ّرك  التايواين  امل��دين  الطريان 
الدخان اأثناء اإقاعها واأّن عدداً من �شكان املنطقة قالوا اإّنهم �شمعوا 
اتخاذ الرتيبات  اأّنها ب�شدد  “كاثاي”  واأّك��دت �شركة  انفجار.  دوّي 

الازمة لنقل الركاب اإىل طائرة اأخرى لإمتام الرحلة.

اأعلنت وزيرة خارجية جنوب اأفريقيا، لينديوي �شي�شولو اأن بادها 
لقرار  تنفيذاً  اإ�شرائيل  يف  الدبلوما�شي  متثيلها  م�شتوى  خف�شت 

اتخذه قبل 16 �شهراً احلزب احلاكم.
ويومها قرر حزب “املوؤمتر الوطني الأفريقي” احلاكم يف بريتوريا 
م�����ش��روط��ة، م�شتوى  وغ���ري  ف��وري��ة  ب�����ش��ورة  احل��ك��وم��ة،  اأن تخف�س 

التمثيل الدبلوما�شي يف تّل اأبيب من �شفارة اإىل مكتب ارتباط.
الوزيرة ل�شحافيني يف جوهان�شبورغ  الأح��د �شرحت  الأول  اأم�س  و 

باأن القرار قيد التنفيذ.
م�شيفًة  وقالت: “لن نعني ممّثاً يف اإ�شرائيل على م�شتوى �شفري”، 

اأن “املكتب �شيظل على م�شتوى مكتب ارتباط، و�شيعمل هكذا«.
عن  م����راراً  ع��رب  اأن  م��ان��دي��ا  نيل�شون  اأ�ش�شه  ال���ذي  للحزب  و�شبق 
يف  �شفريها  اأفريقيا  جنوب  وا�شتدعت  الفل�شطينية.  للق�شية  دعمه 
اإ�شرائيل يف مايو -اأيار 2018 احتجاجاً على مقتل 52 فل�شطينياً 
يف �شدامات مع القوات الإ�شرائيلية اأثناء احتجاج الفل�شطينيني على 

نقل ال�شفارة الأمريكية من تل اأبيب اإىل القد�س.

عوا�شم

بكني

تايبيه

جوهان�سبريغ

اإنقاذ �سائحة اأمريكية بعد اختطافها يف اأوغندا
•• عوا�شم-وكاالت:

اأعلنت ال�شلطات يف اأوغندا اأنه مت اإنقاذ �شائحة اأمريكية ومر�شدها ال�شياحي 
املحلي بعد قيام م�شلحني باختطفهما يوم الثاثاء املا�شي، وطالبوا بفدية 

قدرها 500 األف دولر.
للتوا�شل  توير  موقع  على  �شفحتها  على  الأوغ��ن��دي��ة  ال�شرطة  وذك���رت 
الأح��د يف عملية  يوم  �شو”  “كيمربيل  ال�شائحة  اإنقاذ  اأنه مت  الجتماعي، 

لل�شرطة ووكالت الأمن الأخرى.
ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل. واأك����د ال��رئ��ي�����س الأمريكي  امل��زي��د م��ن  ال�����ش��رط��ة  ومل ت��ذك��ر 
الأمريكية  ال�شائحة  اإنقاذ  توير  ترامب عرب �شفحته على موقع  دونالد 
الأمريكية  ال�شائحة  ���ش��راح  اإط���اق  مت  ق��د  اأن���ه  نعلن  اأن  “ي�شرنا  ق��ائ��ًا: 
اأوغندا. بارك اهلل فيهما ويف  ال�شياحي اللذين مت اختطافهما يف  واملر�شد 

اأ�شرتيهما!«.
يوم  �شياحية  جمموعة  �شمن  ك��ان��ت  بينما  خطفها  مت  ق��د  “�شو”  ك��ان��ت 
اإليزابيث  امللكة  متنزه  كاتوك جيت يف  بوابة  بالقرب من  املا�شي  الثاثاء 
ال��وط��ن��ي. واأف����اد ب��ي��ان م��رك��ز الإع����ام الأوغ���ن���دي، ب��اأن��ه ج��رى ت��رك اأربعة 
�شائحني اآخرين يف املتنزه دون اأن مي�شهم اأذى. وقال نائب املتحدث با�شم 
اأجروا  اخلاطفني  اأن  الأ�شبوع،  هذا  �شابق  وقت  يف  نامايي،  بويل  ال�شرطة 
مكاملة طالبوا فيها بفدية ن�شف مليون دولر. واأ�شاف املركز الإعامي اأن 
ال�شرطة واجلي�س وهيئة احلياة الربية الأوغندية قاموا بعملية م�شركة 

للبحث عن املخطوفني الثنني.
ب�شبب  ال�شياح  بني  ي�شتهر  ال��ذي  الوطني،  اإليزابيث  امللكة  متنزه  ويتاخم 
النهر، حدود  وفر�س  والأ���ش��ود  الأفيال  فيه من  املوجودة  الكبرية  الأع��داد 
اأوغندا والكونغو  املتمردة من  الكونغو حيث تنت�شر الكثري من اجلماعات 

ورواندا.

انتقاد اإ�سرائيلي لت�سريح نتانياهو عن امل�ستوطنات

اإغالق لل�سفة وغزة.. وليربمان يروج لقتل الفل�سطينيني

اجلزائر.. رف�س ل� »الباءات الثالث« والبحث عن �سخ�سية توافقية
•• اجلزائر-وكاالت:

حتدثت �شحيفة املجاهد احلكومية التي تنقل تقليديا 
ر�شائل ال�شلطة يف اجلزائر، عن اإمكانية ا�شتبعاد عبد 
الرئا�شة  ال�شارع، من  املرفو�س من  القادر بن �شالح، 
يف املرحلة النتقالية عرب اختيار رئي�س جديد ملجل�س 

الأمة.
بغرفتيه،  اجل���زائ���ري  ال���ربمل���ان  يجتمع  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر 
امل��ج��ل�����س ال�����ش��ع��ب��ي ال��وط��ن��ي وجم��ل�����س الأم������ة، اليوم 
ال��ث��اث��اء، لإق�����رار ت��ع��ي��ني ب��ن ���ش��ال��ح رئ��ي�����س جمل�س 
اأق�شاها ت�شعني يوما يكون  الأمة، رئي�شا للدولة ملدة 
على عاتقه تنظيم انتخابات رئا�شية خال هذه املدة 

ول ميكنه الر�شح لها.
وكانت تظاهرة للجمعة ال�شابعة على التوايل والأوىل 
“الباءات  رف�س  �شعار  رفعت  بوتفليقة،  ا�شتقالة  بعد 
وعلى راأ�شهم عبد القادر بن �شالح، وكذلك  الثاث”، 
الدين  ون��ور  الد�شتوري  املجل�س  رئي�س  بلعيز  الطيب 

بدوي رئي�س جمل�س الوزراء منذ 11 مار�س.
اأ�شرع  يف  ال��ع��ث��ور  “يجب  امل��ج��اه��د  �شحيفة  وك��ت��ب��ت 
اإذ  الأم��ة  رئا�شة جمل�س  مل�شاألة  على حل  وق��ت ممكن 
املواطنني”  من  مقبولة  غري  احلالية  ال�شخ�شية  اإن 

�شتكون  املقبلة  الفرة  اأن  يدرك  اأخرى..الكل  واأ�شياء 
الأرا�شي  على  و�شيطرتنا  اأم��ن��ن��ا  ل�شمان  م�شريية 

الرئي�شية يف يهودا وال�شامرة«. 
من جانبه، اعتقلت قوات الحتال الإ�شرائيلي، اأم�س 
اأ���ش��رى حم���ررون يف  بينهم  10 فل�شطينني  الث��ن��ني، 

اخلليل وطولكرم وقلقيلية يف ال�شفة الغربية.
واأف�������ادت م�������ش���ادر اأم���ن���ي���ة وحم��ل��ي��ة ل���وك���ال���ة الأن���ب���اء 
الحتال  ق��وات  اأن  “وفا”،  الفل�شطينية  واملعلومات 
اعتقلت �شابني واأ�شرياً حمرراً من مدينة اخلليل، يف 

خميم العروب �شماًل، عقب دهم منازل ذويهم.
كما اعتقلت قوات الحتال الإ�شرائيلي ثاثة �شبان 

منه بلدات �شعري ويطا، بعد تفتي�س منازلهم.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأعلن حزب “ا�شرائيل بيتنا” بقيادة اأفيغدور ليربمان، 
الفل�شطينيني  على  الإع���دام  عقوبة  فر�س  نيته  ع��ن 
املدانني بقتل اإ�شرائيليني اأو تنفيذ عمليات يف اإ�شرائيل 
حال فوزه بالنتخابات وح�شوله على عدد متميز من 
وال�شادر  الن��ت��خ��اب��ي  احل���زب  بو�شت  وق���ال  امل��ق��اع��د.  
للفدائيني،  �شيكون  الإع���دام  اأن  الثنني  اأم�س  �شباح 
ويظهر بجانب البو�شر زعيم احلزب والذي �شغل يف 
ال�شابق من�شب وزير اخلارجية والدفاع الإ�شرائيلي. 

الإ�شرائيلية  النتخابات  يف  اق��راع  بدء  املنتظر  ومن 
التوقعات  عن  الإع��ان  و�شيتم  الثاثاء  اليوم  �شباح 
اأي�شاً،  ال��ي��وم  م�شاء  النتخابات  لنتائج  التلفزيونية 
و�شط توقعات براجع قوة حزب الليكود و�شعود حزب 

“اأزرق اأبي�س«. 
هذا واأعلن جي�س الحتال الإ�شرائيلي عزمه فر�س 
اإغاق كامل على ال�شفة الغربية وقطاع غزة ا�شتعداداً 

لنتخابات الكني�شت املقررة اليوم الثاثاء.
وقال املتحدث با�شم جي�س الحتال، اأفيخاي اأدرعي، 
فر�س  “�شيتم  “توير”:  م��وق��ع  على  ح�شابه  ع��رب 
اإغاق �شامل على منطقة يهودا وال�شامرة “الت�شمية 
املعابر  اإغ��اق  و�شيتم  الغربية”  لل�شفة  الإ�شرائيلية 

مع قطاع غزة يف يوم انتخابات الكني�شت«.
الثنني-الثاثاء  ليلة  منت�شف  من  الإغ��اق  و�شيتم 
لتقييم  وفًقا  الثاثاء-الأربعاء،  ليلة  منت�شف  وحتى 

الو�شع و�شاعات فتح املعابر.
الإغ�������اق،  ف�����رة  “خال  اأن������ه  امل���ت���ح���دث  واأ������ش�����اف 
والطبية  الإن�����ش��ان��ي��ة  احل����الت  ب��ع��ب��ور  ال�����ش��م��اح  �شيتم 
احلكومة  ن�شاطات  من�شق  ملوافقة  وفقا  وال�شتثنائية 

يف املناطق«.
الإ�شرائيلية  �شريت”  “جي  منظمة  وانتقدت  ه��ذا 
الي�شارية رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي بنيامني نتانياهو 

على خلفية ت�شريحاته يف �شاأن �شم م�شتوطنات ال�شفة 
الغربية اإىل اإ�شرائيل، اإذا اأعيد انتخابه، وا�شفة اإياها 
باأنها فظيعة، وتوؤكد عزم اليمني الإ�شرائيلي على منع 

اإن�شاء دولة فل�شطينية اإىل جانب اإ�شرائيل.
زعيمها  ع��ن  بو�شت”  “جريوزاليم  �شحيفة  ونقلت 
جريميي بن عامي قوله: “اإذا نفذ وعده، فاإن جمرد 
اإ�شرائيل  لأم���ن  ك��ارث��ي��ة  ���ش��رب��ة  �شيكون  ج��زئ��ي  ���ش��م 
الدويل”،  للقانون  ح���اداً  وان��ت��ه��اك��اً  ودمي��ق��راط��ي��ت��ه��ا، 
مايني  حت��ك��م  اأن  لإ���ش��رائ��ي��ل  مي��ك��ن  ل  اأن���ه  م�شيفاً 
�شيا�شية  ح��ق��وق  م��ن  ح��رم��ان��ه��م  م��ع  الفل�شطينيني 

ومدنية مت�شاوية«.
 و�شرح بني عامي اأنه على رغم تعزيز الرئي�س الأمريكي 
دونالد ترامب موقع نتانياهو واحلركة ال�شتيطانية، 
املنتخبني  الأمريكيني  امل�شوؤولني  جميع  على  “فاإنه 
رئي�س  ك��ام  اأن  يو�شحوا  اأن  الرئا�شيني  واملر�شحني 
الوزراء الإ�شرائيلي خطري وغري مقبول، واأن اأي �شم 
العاقات بني  اأزمة كبرية يف  �شيثري  الغربية  لل�شفة 

اأمريكا واإ�شرائيل«.
ونا�شد املنظمات اليهودية الأمريكية التي تدعي دعم 
والتنديد يف �شكل ل  “ر�س �شفوفها”  حل الدولتني 
لب�س فيه، بالجتاه الذي ياأخذ فيه نتانياهو وحلفاوؤه 

ال�شيا�شيون دولة اإ�شرائيل«.
“يف وقت  اأن��ه  “جي �شريت”  رئي�س  اأ�شاف  ولحقاً، 
حموري كهذا، �شيتم عّد اأي �شمت اأو مراوغة تغا�شياً 
والنزاع  ال��دائ��م،  ال���وزراء لاحتال  رئي�س  روؤي��ة  عن 

الذي ل ينتهي، وكابو�س الدولة الواحدة«.
مع  مقابلة  يف  التعليقات  بهذه  اأدىل  نتانياهو  وك��ان 
12 م�شاء ال�شبت، وتعهد فيها ب�شم الأرا�شي  القناة 
فاز  اإذا  الأح��م��ر،  خ��ان  ق��ري��ة  واإخ���اء  امل�شتوطنات  يف 

بفرة ولية اأخرى.
وقال نتانياهو “نحن نتعامل “مع الأمريكيني” ب�شاأن 
اأدوميم  معاليه  على  الإ�شرائيلية  ال�شيادة  ممار�شة 

النتخابات قبل كل �شيء.
انتقالية طويلة  “اأي مرحلة  وبح�شب ال�شحيفة فاإن 
املواطنني”.  تطلعات  على  تقفز  اأن  ميكن  وغام�شة 

الذي يتظاهرون دون انقطاع منذ 22 فرباير.
اإيجاد  فيمكن  م�شتحيًا  لي�س  “الأمر  اأن  واأ���ش��اف��ت 
لقيادة  دول��ة  رج��ل  موا�شفات  لها  توافقية  �شخ�شية 
م���رح���ل���ة ان��ت��ق��ال��ي��ة ق�������ش���رية لأن امل���ه���م ه����و جت����اوز 

اخلافات«.
بوتفليقة  تر�شح  اأول  دعمت  املجاهد  �شحيفة  وكانت 
لولية رئا�شية خام�شة، ما فجر موجة الحتجاجات، 
ل�شلطة  بعد ذلك مع اجلي�س يف حتديه  لكنها وقفت 

رئي�س الدولة ودفعه اإىل ال�شتقالة.
اأ�شبوع ت�شيد ال�شحيفة يف افتتاحيتها باجلي�س  ومنذ 
الفريق  الدفاع  وزي��ر  نائب  اأركانه  ورئي�س  اجلزائري 
اأح��م��د ق��اي��د ���ش��ال��ح، ال���ذي اأ���ش��ب��ح ال��رج��ل ال��ق��وي يف 

الدولة.
الذي  الدور  املراقبون عن  ويت�شاءل اجلزائريون كما 
بوتفليقة،  بعد  ما  يلعبه اجلي�س يف مرحلة  اأن  ميكن 
خا�شة اأن اأهم �شعار يف تظاهرات كل يوم جمعة هو اأن 
يرحل “النظام” بكل مكوناته ومنهم رئي�س الأركان 

الذي ي�شغل هذا املن�شب منذ 15 �شنة.
انتخابات رئا�شية  اإىل تنظيم  املجاهد  ودعت �شحيفة 
بينما يطالب  اأق����رب وق���ت،  امل���وج���ودة يف  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ت�شمن حرية  ان��ت��ق��ال��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ب��و���ش��ع  ال�����ش��ارع 

وداهمت قوات الحتال عدة اأحياء يف مدينة اخلليل، 
بلدتي  م��داخ��ل  ع��ل��ى  الع�شكرية  ح��واج��زه��ا  ون�شبت 
وعملت  الفوار،  خميم  مدخل  وعلى  وحلحول،  �شعري 
بطاقات  والتدقيق يف  وتفتي�شها  املركبات  اإيقاف  على 

املواطنني، ما ت�شبب يف اإعاقة مرورهم.
واعتقلت قوات الحتال الإ�شرائيلي، مواطنني اثنني 
من قرية جيو�س �شرق قلقيلية، عقب دهم منزليهما 

يف القرية.
الحتال  ق���وات  ب���اأن  الفل�شطينية  ال��وك��ال��ة  واأف����ادت 
من  �شابني  الثنني،  اأم�س  فجر  اعتقلت  الإ�شرائيلي 
مدينة طولكرم، �شمال ال�شفة الغربية، اأحدهما اأ�شري 

حمرر والآخر طالب يف جامعة فل�شطني التقنية.

القراع  اإىل �شناديق  العودة  بد من  “ل  اأن��ه  وع��ّدت 
لأن���ه���ا ال��وح��ي��دة ال��ت��ي مي��ك��ن��ه��ا اأن ت��ق��رر م���ن يحكم 

الدولة” اجلزائرية.

اإّنهم  ال���ش��ت��ط��اع  �شملهم  مّم���ن   59% ق���ال  ذل����ك،  وم���ع 
“جّيداً  املتطّرف  اليميني  الرئي�س  حكم  يكون  اأن  يتوّقعون 

اأو ممتازاً«.
توّليه  قبل  ك��ان��ت  بول�شونارو  �شعبية  ف���اإّن  املعهد  وبح�شب 

من�شبه يف الأول من كانون الثاين-يناير تناهز 65%.
عّينة  على  ني�شان-اأبريل  و3   2 يومي  ال�شتطاع  واأج��ري 
متثيلية من 2086 �شخ�شاً تراوح اأعمارهم بني 16 عاماً 

وما فوق.
خال  بول�شونارو  �شعبية  م�شتوى  اإّن  “داتافولها”  وق��ال 
الأ�شهر الثاثة الأوىل من وليته هو الأدنى على الإطاق 
اأن عادت  املن�شب منذ  اإىل تويل  �شبقوه  الذين  بكل  مقارنة 

•• برازيليا-اأ ف ب:

اأظهر ا�شتطاع للراأي اأّن �شعبية الرئي�س الربازيلي جايري 
اأ���ش��ه��ر ع��ل��ى ت�شّلمه  ب��ع��د م���رور ث��اث��ة  ب��ول�����ش��ون��ارو هبطت 
ال�شلطة اإىل اأدنى م�شتوى على الإطاق مقارنة بكل اأ�شافه 
اإىل  الرئا�شة منذ عودة الدميوقراطية  الذين تعاقبوا على 

الباد يف 1985.
فاإّن  “داتافولها”  معهد  اأج��راه  ال��ذي  ال�شتطاع  وبح�شب 
بول�شونارو  حكومة  اأّن  يعتقدون  الربازيليني  م��ن   30%
اأو ممتازة”،  “جّيدة  %32 يعّدونها  و  اأو مريعة”،  “�شيئة 

بينما %33 يرون اأّنها “متو�شطة«.

الدميوقراطية اإىل الباد.
وكانت الرئي�س الي�شارية ال�شابقة ديلما رو�شيف �شّجلت بعد 
مرور ثاثة اأ�شهر من وليتها يف 2011 معّدل رف�س بلغ 
�شلفها  اأداء  على  املعر�شني  ن�شبة  كانت  بينما  فقط،   7%
الرئي�س الأ�شبق لوي�س اإينا�شيو لول دا �شيلفا يف 2003 بعد 

ثاثة اأ�شهر على توليه مهامه 10%.
���ش��ع��ب��ي��اً بعد  اأول رئ��ي�����س م��ن��ت��خ��ب  اأم�����ا ف���رن���ان���دو ك���ول���ور، 
الديكتاتورية الع�شكرية، فكانت ن�شبة املعر�شني على اأدائه 

يف 1990 بعد ثاثة اأ�شهر على توليه الرئا�شة 19%.
وك����ان ك��ول��ور ا���ش��ت��ق��ال يف 1992 ب��ع��د ق�����ش��ائ��ه ع��ام��ني يف 

ال�شلطة على خلفية اتهامات بالف�شاد.

ورّداً على �شوؤال عن هذه النتيجة قال بول�شونارو ل�شحيفة 
“فولها دي �شاو باولو” التابعة لنف�س ال�شركة املالكة ملعهد 
ا�شتطاع  على  التعليق  يف  ال��وق��ت  اأ�شّيع  “لن  ال�شتطاع 
اأجراه داتافولها، املعهد الذي قال اإنني �شاأخ�شر اأمام اجلميع 
ت�شرين  يف  الرئا�شية”  النتخابات  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  يف 

الأول/اأكتوبر.
يوم  مئة  عاماً” الأربعاء مب��رور   64“ بول�شونارو  ويحتفل 

على توليه من�شبه.
الأ�شوات،  م��ن  باملئة   55 بن�شبة  بول�شونارو  انتخاب  ومت 
باملئة ح�شل عليها فرناندو ح��داد مر�ّشح حزب   45 مقابل 

العمال.

�سعبية بول�سونارو الأدنى مقارنة باأ�سالفه 

توا�سل العت�سام اأمام القيادة العامة للجي�س ال�سوداين  
••اخلرطوم-اأ ف ب:

ال�شودانيني  املتظاهرين  اآلف  وا�شل 
اعت�شامهم لليوم الثالث على التوايل 
يف  للجي�س  العامة  القيادة  مقر  اأم��ام 
للدموع،  امل�شيل  الغاز  رغم  اخلرطوم 
داع����ني امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة لدعم 
عمر  الرئي�س  با�شتقالة  مطالبتهم 

الب�شري، وفق ما اأفاد �شهود.
ال��ت��ظ��اه��رات يف كانون  ان����دلع  وم��ن��ذ 
ع��ن��ا���ش��ر من  ي�شن  الأول-دي�������ش���م���رب، 
النافذ  وامل����خ����اب����رات  الأم�������ن  ج���ه���از 
و�شرطة مكافحة ال�شغب حملة اأمنية 
مل  اجلي�س  اأن  اإل  املتظاهرين،  على 

يتدخل.
عنا�شر  حتمل  عدة  مركبات  وو�شلت 
الأم��ن واملخابرات و�شرطة  من جهاز 
من  مبكر  وق���ت  يف  ال�شغب  مكافحة 
حيث  امل����وق����ع  اإىل  الث����ن����ني  ����ش���ب���اح 
متوا�شل  ب�شكل  املتظاهرون  يحت�شد 
�شهود  اأف���اد  م��ا  بح�شب  ال�شبت،  منذ 

وكالة فران�س بر�س.
عن  الك�شف  ع��دم  طلب  �شاهد  وق���ال 
“بداأت ق��وات الأم��ن بعد ذلك  هويته 
اإط�����اق ال���غ���از امل�����ش��ي��ل ل��ل��دم��وع على 

املتظاهرين«.
و�شعر �شكان حي راق يف اخلرطوم يقع 
على بعد نحو خم�شة كيلومرات من 
املجمع الذي ي�شم وزارة الدفاع ومقر 

اإقامة الب�شري، بانت�شار الغاز امل�شيل.

اإىل  “خرجت  ال�����ش��ك��ان  اأح�����د  وق�����ال 
اإطاق  �شوت  و�شمعت  منزيل  �شرفة 
عبوات الغاز وكان باإمكاين ال�شعور به 

يف الهواء«.
الأمن  عنا�شر  اأط��ل��ق  ���ش��اع��ات،  وب��ع��د 
ال���غ���از امل�����ش��ي��ل ل��ل��دم��وع جم����ددا على 

املتظاهرين، وفق �شهود.
ال��ت��ظ��اه��رات �شكان  وح�������ّس م��ن��ظ��م��و 
اخل���رط���وم وامل���ن���اط���ق ال��ق��ري��ب��ة على 

الن�شمام اإىل �شفوف املحتجني.
احلرية  اإع�������ان  “قوى  واأ������ش�����درت 
للحركة  امل����ن����ظ����م����ة  والتغيري” 
“هناك  فيه  قالت  بيانا  الحتجاجية 
النظام  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  م���ن  حم������اولت 

لف�س العت�شام حتى ولو بالقوة«.
واأ�شاف البيان “على جموع اجلماهري 
الثائرة يف كل مدن اخلرطوم واملناطق 
التحرك  ال��ع��ا���ش��م��ة  ح����ول  ال��ق��ري��ب��ة 

القيادة  اأم���ام  الع��ت�����ش��ام  �شاحة  نحو 
العامة«.

خارج  ال�شبت  منذ  الآلف  ويتظاهر 
ب�شعارات  ي���ه���ت���ف���ون  ح���ي���ث  امل���ج���م���ع 
اجلي�س  ودع���وا  للحكومة.  مناه�شة 
با�شتقالة  امل���ط���ال���ب���ة  يف  ل���دع���م���ه���م 

الب�شري.
احتجاجّية  ح��رك��ة  ال�����ش��ودان  وي�شهد 
اإذ  ك��ان��ون الأّول-دي�����ش��م��رب،   19 منذ 

الب�شري  امل��ت��ظ��اه��رون ح��ك��وم��ة  ي��ّت��ه��م 
ب�شوء اإدارة اقت�شاد الباد ما اأّدى اإىل 
الغذاء يف ظّل نق�س يف  اأ�شعار  ارتفاع 

الوقود والعمات الأجنبّية.
ترّدي  من  ال�شعبي  الغ�شب  وانفجر 
ال�ّشارع،  يف  الق��ت�����ش��ادّي��ة  الأو�����ش����اع 
عقب قرار احلكومة رفع اأ�شعار اخلبز 

ثاثة اأ�شعاف.
و�شرعان ما ت�شاعدت وترية التحّرك 
ليتحّول اإىل م�شريات يف اأنحاء الباد 

�شّد حكم الب�شري.
ا  �شخ�شً  32 اإّن  م�����ش��وؤول��ون  وي��ق��ول 
ع��ل��ى �شلة  ع��ن��ف  اأع����م����ال  ُق���ت���ل���وا يف 
ُتقّدر  بينما  الآن،  حّتى  بالتظاهرات 
ووت�س”  راي��ت�����س  “هيومن  م��ن��ّظ��م��ة 
اأطفال  ب��ي��ن��ه��م  ب�51  ال��ق��ت��ل��ى  ع����دد 

وموظفون يف قطاع ال�شحة.
وب����ي����ن����م����ا ت������راج������ع ح����ج����م وك���ث���اف���ة 
ال��ت��ظ��اه��رات يف الأ���ش��اب��ي��ع الأخ����رية 
الطوارئ،  الب�شري حالة  اإعان  جراء 
�شهد ال�شبت عودة الزخم للحركة مع 
م�شرية  يف  املتظاهرين  اآلف  خ���روج 
العامة  ال���ق���ي���ادة  م��ق��ر  اإىل  و���ش��ل��ت 

للجي�س.
ال��ت��ظ��اه��رات تاريخ  واخ���ت���ار م��ن��ّظ��م��و 
اأجل  من  ني�شان-اأبريل  من  ال�ّشاد�س 
واإحياء  الح��ت��ج��اج��ات  اإىل  ال���دع���وة 
التي   1985 ع���ام  ان��ت��ف��ا���ش��ة  ذك����رى 
اآن��ذاك بنظام الرئي�س جعفر  اأطاحت 

النمريي.

لبنان يطالب بالك�سف عن 
معتقليه يف �سجون الأ�سد

•• بريوت-وكاالت:

اللبنانية،  التغيري  حركة  رئي�س  ق��ال 
اإىل  اإن���ه �شلم ك��ت��اب��اً  اإي��ل��ي حم��ف��و���س، 
الأحمر  لل�شليب  ال��دول��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ق�شية  ح��ول  ملفاً  ت�شمن  اللبناين، 
نظام  �شجون  يف  اللبنانيني  املعتقلني 

الأ�شد منذ اأكر من 20 عاماً.
واأرفق حمفو�س الكتاب املقدم لل�شليب 
عن  وتفا�شيل  ا�شمية  بلوائح  الأحمر 
ظروف العتقال والحتجاز الق�شري 
بح�شب   ،1990 ع��ام  منذ  �شوريا  يف 
يف  وج��اء  ال�شعودية.  الوطن  �شحيفة 
كام امل�شوؤول اللبناين، “اأتقدم منكم 
لل�شليب  الدولية  اللجنة  من  طالباً 
وطواقمها  اأج��ه��زت��ه��ا  ب��ك��اف��ة  الأح��م��ر 
لإر�شال  ت��ب��ادر  ك��ي  م��ي��دان��ي��اً،  العاملة 
الأرا�شي  اإىل  وت��ق�����ّس  حتقيق  جل��ن��ة 
من  مئات  م�شري  عن  بحثاً  ال�شورية، 
القوات  اعتقلتهم  ال��ذي��ن  اللبنانيني 
اأثناء  اأو يف  ال�شورية، من داخل لبنان 
ال�شورية«.  الأرا�����ش����ي  يف  وج����وده����م 
“ا�شتطاعت بع�س اجلمعيات  واأ�شاف 
املفقودين  بق�شية  املعنية  واملنظمات 
وامل��خ��ف��ي��ني ق�������ش���راً وامل���خ���ط���وف���ني يف 
�شبه دقيق عن  اإح�شاء  اإج��راء  �شوريا، 
اأقبية  يف  املعتقلني  اللبنانيني  اأع���داد 
ال�����ش��ج��ون ال�����ش��وري��ة ب���ح���وايل 622 
ل���ب���ن���ان���ي���اً، ي���ت���وزع���ون ع���ل���ى ع�����دد من 

ال�شجون واملعتقات«.
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وزيرة الأمن الداخلي 
ت�ستقيل من اإدارة ترامب

•• وا�شنطن-وكاالت:

ا�شتقالة  توير،  عرب  تغريدة  يف  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
وزير الأمن الداخلي كري�شت�شن نيل�شن.

وقال ترامب: “�شترك وزير الأمن الداخلي كري�شت�شن نيل�شن من�شبها، 
واأود اأن اأ�شكرها على خدماتها«.

الأمريكي  اأن كيفن مكالينان، مفو�س اجلمارك وحماية احلدود  واأ�شاف 
احلايل، �شي�شبح القائم باأعمال الوزارة. 

وتابع “لدي ثقة يف اأن كيفن �شيقوم بعمل عظيم!«. وكانت نيل�شن قد كلفت 
بقيادة اجلهود الأمريكية لأمن احلدود، يف الوقت الذي اأعرب فيه ترامب 

عن غ�شبه اإزاء زيادة عدد املهاجرين على احلدود الأمريكية مع املك�شيك.
الإرهابية  للهجمات  كا�شتجابًة  الأمريكية  الداخلي  الأم��ن  وزارة  وت�شكلت 
اأمن احلدود واجلمارك  2001، وهي ت�شمل  11 �شبتمرب  التي وقعت يف 

وخفر ال�شواحل واإدارة الطوارئ من بني مهام اأخرى.
واملثرية  ال�شاخبة  ت��رام��ب  �شيا�شات  بتطبيق  نيل�شن  ولي��ة  ف��رة  متيزت 
عرب  ال��ق��ادم��ني  املهاجرين  ت��دف��ق  وق��ف  اإىل  الرئي�س  �شعى  حيث  للجدل 

احلدود اجلنوبية يف اأحد الوعود املميزة حلملته.
وكانت نيل�شن على راأ�س وزارة الأمن الداخلي عندما مت ف�شل الآلف من 
وا�شعة  انتقادات  اإىل  الذي عر�شها  الأم��ر  ذويهم،  املهاجرين عن  الأطفال 

النطاق.
وكتبت نيل�شن يف خطاب ال�شتقالة: “على الرغم من التقدم الذي اأحرزناه 
يف اإ�شاح الأمن الداخلي من اأجل الع�شر اجلديد، فقد قررت اأن هذا هو 
م�شرية يف تغريدة على موقع توير اإىل اأنها  الوقت املنا�شب يل للتنحي”، 

�شكرت الرئي�س.
يف  الأمريكي  النواب  جمل�س  رئي�شة  بيلو�شي  نان�شي  الدميقراطية  وقالت 
بيان اأول اأم�س الأحد “من املزعج للغاية اأن امل�شوؤولة يف اإدارة ترامب التي 
يكفي  مبا  متطرفة  لي�شت  لأنها  �شت�شتقيل  اأقفا�س،  يف  الأط��ف��ال  و�شعت 

لروق للبيت الأبي�س«.
واأ�شافت بيلو�شي: “�شيا�شات الرئي�س 
املناه�شة  وال���ق���ا����ش���ي���ة  اخل�����ط�����رية 
للهجرة، مل توؤد اإل اإىل تفاقم املعاناة 
وت�شببت  احل�����دود،  ع��ل��ى  الإن�����ش��ان��ي��ة 
ال��ت��ي مت  ك��ب��رية للعائات  يف م��ع��ان��اة 
تفرقتها«. وقال زعيم الدميقراطيني 
ت�شاك  الأمريكي  ال�شيوخ  جمل�س  يف 
اأم�������س الأول :  ي����وم الأح�����د  ���ش��وم��ر، 
“حتى عندما تكون الأ�شوات الأكر 
لي�شت مت�شددة مبا  الإدارة  ت�شددا يف 
تعلم  ف��اأن��ت  ت��رام��ب،  للرئي�س  يكفي 
ال�شعب  مع  التوا�شل  فقد متاما  اأن��ه 

الأمريكي«.

وكتب يف تدوينته “نحن ل ناأمل لل�شعب الليبي ال�شقيق �شوى 
�شاأنه”،  يف  التدخل  نريد  ول  وال�شام…  وال��وح��دة  اخل��ري 
م�شيفا “ويِف كل احلالت ومهما كانت وجهة تطور الأحداث 
التي نرجوها اإيجابية، فاإن اأبواب تون�س �شتبقى مفتوحة على 
م�شراعيها لأعمامها واأخوالها الليبيني دون متييز اأو تفرقة«.  
اأم�س  يف حني دعت تون�س يف باغ �شادر عن وزارة اخلارجية 
الّدماء  وح��ق��ن  ل��اق��ت��ت��ال  ال��ف��وري  ““الوقف  اإىل  الإث���ن���ني، 
ت�شهده  ال���ذي  اخل��ط��ري  الع�شكري  الت�شعيد  ظ��ّل  يف  الليبية 

ة حميط عا�شمتها طرابل�س«. اجلارة وخا�شّ

الأطراف  كاّفة  التزام  “اأهمية  على  تاأكيدها  تون�س  وج��ّددت 
ال�شعب  لتجنيب  احل���وار  وتغليب  النف�س  و�شبط  بالتهدئة 
“ل حّل  اأّن��ه  وعلى  والقتتال”،  املعاناة  ال�شقيق مزيد  الليبي 

ع�شكري لاأزمة الليبية«.
ال�شيا�شي  امل�شار  الليبية على احلفاظ على  “الأطراف  وحّثت 
املوؤمتر  ك���ّل ظ����روف جن���اح  وت���وف���ري  امل��ت��ح��دة  ب��رع��اي��ة الأمم 
اإىل حّل  اأ�شا�شية يف طريق التو�شل  الوطني اجلامع كمرحلة 
�شلمي توافقي يعيد لليبيا اأمنها وا�شتقرارها ويجّنب الليبيني 

مزيد التفرقة والتطاحن«.

اعترب الأمني العام حلزب حركة م�شروع تون�س حم�شن مرزوق، 
التي  اجلهود  تتقاطع مع  افريقيا  و�شمال  تون�س  اأّن م�شلحة 
قال ان اجلي�س الليبي يقوم بها بقيادة امل�شري خليفة حفر يف 

حماربة الإرهاب والتطرف وفو�شى ال�شاح. 
واأ�شار مرزوق يف تدوينة ن�شرها على �شفحته اخلا�شة مبوقع 
امل�شارين  ب��ني  ليبيا  يف  ت��واف��ق  وج��ود  “�شرورة  اإىل  في�شبوك 
الأم���ن���ي وال�����ش��ي��ا���ش��ي وع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��و���ش��ل اىل ت��واف��ق بني 
الأجنبية  ال��ق��وى  تدخل  دون  وال�شراج”  حفر  “ال�شقيقني 

التي اتهمها بالتمّع�س من الأزمة الليبية.

اخلارجية تدعو اإىل وقف القتتال:

حم�سن مرزوق: م�سالح تون�س تتقاطع مع جهود حفرت

“اقت�شاد  ومي��ث��ل  ق���ان���وين.  غ���ري 
وال�شناعات  )امل��ت��اج��ر  املراآب”، 
قاع  ت��ع��ي�����س يف  ال���ت���ي  ال�������ش���غ���رية 
ما  ال�شريبة(  م��ن  ه��روب��ا  امل��ب��اين 
ال�شكان  م��ن  ب��امل��ائ��ة  و15   5 ب��ني 
القت�شاد  ه���ذا  وي���زن  ال��ن�����ش��ط��ني، 
امل������وازي، ح����وايل 20 ب��امل��ائ��ة من 
وُي�شّغل  الإج��م��ايل،  املحلي  ال��ن��اجت 
�شخ�س  مليون  و30   15 ب��ني  م��ا 

جزئًيا خارج قوانني العمل.
عن ليزكو

••  الفجر - خرية ال�شيباين
انتخابه  اإع����������ادة  م�����ن  ع������ام  ب���ع���د 
الفقر  م��ع��دل  بتخفي�س  ووع�����ده 
 ،2024 ع��ام  بحلول  الن�شف  اإىل 
فادميري  الرو�شي  الرئي�س  يجد 
الو�شع  اأن  لإق��ن��اع  �شعوبة  بوتني 
ي��ت��ح�����ش��ن ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري. وت���ق���دّم 
درا�شة  يف  موؤخًرا  املن�شورة  النتائج 
اجتماعية اأجراها معهد الإح�شاء 
اأمثلة ملمو�شة  الر�شمي، رو�شتات، 
حلجم و�شخامة امل�شكلة يف احلياة 
ال��ي��وم��ي��ة ل��اأ���ش��ر ال��رو���ش��ي��ة: 46 
اإنها  ت���ق���ول  ف���ق���ط،  ب���امل���ائ���ة م��ن��ه��ا 
الأثاث  ل�شتبدال  الفر�شة  متلك 

الإعامية  “احلمات  اأن  واعترب 
امل�شللة اأكرب دليل على خ�شائرهم 

امليدانية«.
“معركتنا  اأن  امل�شماري  واأ���ش��اف 

باملائة  و50  امل���ن���زل،  يف  الب�شيط 
اأ����ش���ب���وع عطلة  ت�����ش��ت��ط��ي��ع ق�����ش��اء 
متلك  ب��امل��ائ��ة  و...64  ال�����ش��ن��ة،  يف 
كل  مريحة  اأح��ذي��ة  �شراء  امكانية 

عام جلميع اأفراد الأ�شرة.

�شكوى
القادم  املبا�شر”  “اخلط  وخ���ال 
مع الرو�س، وهو برنامج تلفزيوين 
ط���وي���ل ل��اأ���ش��ئ��ل��ة والأج����وب����ة مع 
فادميري  ���ش��ت��ج��ت��اح  اجل���م���ه���ور، 
ب���وت���ني ه����ذا ال���ع���ام، م����رة اأخ�����رى، 
امل��ظ��امل الج��ت��م��اع��ي��ة. ل ���ش��ك ان 
ن�شبة الرو�س القادرين على حتمل 
زادت،  قد  الأ�شا�شية  النفقات  هذه 

ال  العام،  الفقر  معدل  وانخف�س 
يعي�شون  ال��ذي��ن  ال��رو���س  ع���دد  ان 
حتت خط الفقر ل يزال اأعلى مما 
الأزمة القت�شادية  كان عليه قبل 

والركود 2016-2015. 
ول���ئ���ن ت��ق��ل�����ش��ت ال��ن�����ش��ب��ة خال 
����ش���ن���وات ال��ن��م��و ال���ق���وي م���ن 29 
باملائة من ال�شكان عام 2000 اإىل 
10 فا�شل 7 باملائة عام 2012، 
اإىل  ارتفعت  فقد  لرو�شتات،  وفقا 
13 فا�شل 4 باملائة عام 2016، 
قبل اأن تنخف�س اإىل 12 فا�شل 9 

باملائة العام املا�شي.
رو�شي  مليون   19 ويعي�س حوايل 
حتت هذا احلد اليوم، وميّثل عدد 

ه���ذه ب���داأن���اه���ا م���ن ب��ن��غ��ازي حتى 
و�شلنا اإىل طرابل�س اليوم.. معركة 
واحلا�شمة  النهائية  هي  طرابل�س 
مذكراّ  الإرهاب”،  على  للق�شاء 
منذ  اجلي�س  معركة  “هدف  ب���اأن 
املواطن واملال  2014 هو حماية 

العام الليبي«.
ب��ا���ش��م اجلي�س  امل��ت��ح��دث  واع���ت���رب 
“الإرهابيني  اأن  الليبي  الوطني 
الليبية  ال���ع���ا����ش���م���ة  اخ���ت���ط���ف���وا 
اأن  م���������ش����ي����ف����ا  طرابل�س”، 
عن  خ��ارج  ب�شكل  ت��دار  “طرابل�س 
بها  ت���دار  ال��ت��ي  الطبيعية  الأط����ر 

العوا�شم«.
الدوحة  ال��ل��ي��ب��ي  اجل��ي�����س  وي��ت��ه��م 
واأن�����ق�����رة ب���ت���وف���ري ال����دع����م امل����ايل 

واللوجي�شتي للجماعات الإرهابية 
ال�شنوات  م��دى  الباد على  داخ��ل 
املا�شية، فيما مت توجيه التهامات 
با�شت�شافة  احلليفتني  للدولتني 
امل��ت��ورط��ني يف  الليبيني  م��ن  ع���دد 

اأعمال اإرهابية.
واأ������ش�����ارت ت���ق���اري���ر ���ش��ح��ف��ي��ة اإىل 
اجلمعيات  ا���ش��ت��خ��دم��ت  ق��ط��ر  اأن 
الإن�شانية يف ليبيا لتكون حا�شنة 
اأ�شابه  وج���ه���ت  ك��م��ا  ل�����اإره�����اب، 
بتمويل  ال����دوح����ة  اإىل  الت����ه����ام 
بالقاعدة  ع��اق��ة  ع��ل��ى  ج��م��اع��ات 
واأن�����������ش�����ار ال�������ش���ري���ع���ة م�����ن اأج�����ل 

حما�شرة املوانئ النفطية.
بالإ�شافة  اأن��ه  التقارير  وت�شيف 
اإىل زعزعة ا�شتقرار الباد، ت�شعى 

الأ�شخا�س الذين اعتربهم البنك 
الدويل، العام املا�شي، يف حالة اأمن 
اقت�شادي، وحمميني من ال�شقوط 
ال�شكان  ن�شف  من  اأق��ل  الفقر،  يف 
)46 باملائة(، اأي اأقل بع�شر نقاط 

من عام 2014.

اقت�ساد املراآب يزدهر
الأم������ة،  اإىل  الأخ�������ري  خ���ط���اب���ه  يف 
باإ�شهاب  بوتني  ف��ادمي��ري  حت��دث 
ال�����ش��اري بها العمل  ال��ت��داب��ري  ع��ن 

كل من الدوحة واأنقرة من خال 
دعم اجلماعات املتطرفة ومتويلها 
وتزويدها بال�شاح لل�شيطرة على 

مقدرات الباد وثرواته.

مل����ح����ارب����ة ال����ف����ق����ر: دع������م الأ�����ش����ر 
وامل�شاعدة  اأط���ف���ال،  ل��دي��ه��ا  ال��ت��ي 
ع��ل��ى ال��ق��رو���س ال��ع��ق��اري��ة، وزي���ادة 
امل��ع��ا���ش��ات ال��ت��ق��اع��دي��ة ... غ��ري ان 
ا�شتطاعات الراأي، توؤكد الت�شاوؤم 
زيادة  ال��رو���س  يتوقع  ل  ال�����ش��ائ��د: 
ح�شاب  على  ويّدخرون  دخلهم،  يف 
تداينهم  ح��ج��م  وي�����زداد  غ��ذائ��ه��م، 

اأكر فاأكر.
جرايتهم  ي�������ش���ت���ك���م���ل���وا  وح����ت����ى 
ب�شكل  عملهم  يتفاقم  ال�شهرية، 

اإىل  املتحدة،  الوليات  ودع��ت  هذا 
الع�شكرية  للعمليات  ف��وري  وق��ف 
ت���وا����ش���ل فيه  وق����ت  ل��ي��ب��ي��ا، يف  يف 
الليبي،  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س  ق����وات 
بقيادة خليفة حفر، التقدم نحو 
العا�شمة طرابل�س، بهدف حترير 
امليلي�شيات  ق��ب�����ش��ة  م���ن  امل��دي��ن��ة 

الإرهابية.
الأمريكي،  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
اإن  ب�����ي�����ان،  يف  ب���وم���ب���ي���و،  م����اي����ك 
بقلق عميق من  “ت�شعر  وا�شنطن 
وحتث  طرابل�س”  ق���رب  ال��ق��ت��ال 
لوقف  اإج���������راء حم�����ادث�����ات  ع���ل���ى 

القتال.
اأو�شحت  وا���ش��ن��ط��ن  اأن  واأ����ش���اف 
اعرا�شها على الهجوم الع�شكري 
ال��������ذي ت�������ش���ن���ه ق��������وات اجل���ي�������س، 
لهذه  الفوري  الوقف  على  وحثها 

العمليات«.
ويف وق���ت ���ش��اب��ق م��ن ي���وم الأح���د، 
م��ن��ع��ت رو���ش��ي��ا ����ش���دور ب���ي���ان عن 
جمل�س الأمن الدويل يدعو قوات 
اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي ال��ل��ي��ب��ي لوقف 

تقدمها اإىل طرابل�س.
الوفد  ف��اإن  بر�س  فران�س  وح�شب 
امل��ت��ح��دة طلب  الأمم  ال��رو���ش��ي يف 
تعديل �شيغة هذا البيان الرئا�شي، 
الأطراف  كل  دع��وة  ت�شبح  بحيث 
القتال،  اإىل وقف  امل�شّلحة  الليبية 
ولي�س فقط قوات اجلي�س الليبي.

وكان جمل�س الأمن الدويل عقد، 
م��غ��ل��ق��ة طارئة  ج��ل�����ش��ة  اجل��م��ع��ة، 

لبحث الو�شع يف ليبيا.
الليبي،  ال��وط��ن��ي  اجلي�س  واأط��ل��ق 
“طوفان  عملية  اخلمي�س،  م�شاء 
دحر  اإىل  ال���رام���ي���ة  الكرامة” 
اجلماعات امل�شلحة من العا�شمة.

وعد بتخفي�ش معدله اإىل الن�سف:

رو�سيا: الفقر، التحدي الأكرب الذي يرهق القي�سر...!
ميثل عدد الأ�سخا�ش الذين اعتربهم البنك الدويل يف حالة اأمن اقت�سادي، اأقل من ن�سف ال�سكان

ل يتوقع الرو�س زيادة يف دخلهم، ويّدخرون على ح�ساب الغذاء، ويزداد حجم تداينهم

بوتني والوعد ال�شعبالفقر  فريو�س رو�شي قاتل

يعي�س حوايل 19 مليون رو�سي حتت خط الفقر اليوم 

وا�سنطن تدعو اإىل وقف فوري للعمليات الع�سكرية 

احلرب على الإرهاب يف ليبيا.. قطر وتركيا يف دائرة التهام
•• عوا�شم-وكاالت:

ل���دح���ر  ال�����رام�����ي�����ة  م���ع���رك���ت���ه  يف 
طرابل�س،  يف  املت�شددة  اجلماعات 
الليبي  ال���وط���ن���ي  اجل���ي�������س  اأع�������اد 
وتركيا  قطر  اإىل  الت��ه��ام  توجيه 
ب�����دع�����م الإره����������������اب ال����������ذي ب����ات 
الليبية،  ال��ع��ا���ش��م��ة  “يختطف” 

وفق ما اأكد متحدث ع�شكري.
اجلي�س  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث  وات���ه���م 
اأحمد  ال���ل���واء  ال��ل��ي��ب��ي،  ال��وط��ن��ي 
ق��ط��ر وتركيا  الأح�����د،  امل�����ش��م��اري، 
ملمثلني  اج���ت���م���اع���ات  ب��اح��ت�����ش��ان 
والإخ����وان  ال��ق��اع��دة  ع��ن تنظيمي 
م���ن اأج�����ل ����ش���رب ال����ش���ت���ق���رار يف 
الليبي  اجل��ي�����س  وم��واج��ه��ة  ليبيا 
“طوفان  ع��م��ل��ي��ة  اإط����اق����ه  ب��ع��د 

الكرامة«.
ت�شن  ق��ط��ر  اأن  امل�����ش��م��اري  واأك������د 
العملية  لت�شويه  اإعامية  حملة 
ال���ع�������ش���ك���ري���ة �����ش����د اجل����م����اع����ات 
اإىل  م�شريا  طرابل�س،  يف  امل�شلحة 
والإخ����وان  ل��ل��ق��اع��دة  “اجتماعات 
ت��ه��دف لتوحيد  وت��رك��ي��ا  ق��ط��ر  يف 

�شفوفهم«.
الداخلية  اأن وزير  امل�شماري  وذكر 
بطرابل�س كان قد اتهم ميلي�شيات 
مع  ات�شالت  لديها  باأن  العا�شمة 
خمابرات اأجنبية، عاّداً اأن “عاقة 
امل���ج���ل�������س ال���رئ���ا����ش���ي ب�����الإخ�����وان 
تتك�شف  م���ت���ط���رف���ة  وج����م����اع����ات 

بو�شوح«.
بع�س  اأن  م���ن  امل�����ش��م��اري  وح�����ذر 
ت�شليا  مت��ار���س  الإع���ام  و�شائل 
الليبي  ال�����ش��ع��ب  داع��ي��ا  اإع��ام��ي��ا، 
مما  واحل��������ذر  احل���ي���ط���ة  “لأخذ 
معادية”،  اإع������ام  و����ش���ائ���ل  ت��ب��ث��ه 

اأردوغان فقد
 »�سحره« بني الأتراك

•• وا�شنطن-وكاالت:

بات  اأن��ه  بو�شت”،  “وا�شنطن  �شحيفة  يف  كاغابتاي  �شونر  الباحث  كتب 
اأردوغ��ان مني  اأن احلزب احلاكم يف تركيا بزعامة رجب طيب  حم�شوماً 
اأجريت  التي  املحلية  النتخابات  يف  الرئي�شة  الركية  امل��دن  يف  بهزمية 

الأ�شبوع املا�شي، على رغم الردد يف اإعان النتائج النهائية.
وقال �شواء اأحب املرء اأردوغ��ان اأم ل، يجب الإق��رار باأنه يف فرة ما مثل 
التي  التحديات  التخفيف من  للباد تفر�س  روؤية  ودافع عن  التغيري، 
تواجهها، من امل�شاألة الكردية اإىل �شوء الإدارة القت�شادية. وقد فعل ذلك، 
ال�شبب واأي��دوه يف �شناديق الق��راع. لكن احلال مل  النا�س لهذا  واأحبه 
تعد كذلك. فقد اأردوغان �شحره. مل يعد ميثل التغيري يف تركيا. بات الآن 

يدافع عن الأمر الواقع. 
والتنمية  العدالة  الأح��د، خ�شر حزب  التي جرت  املحلية  النتخابات  ويف 
وا�شطنبول  اأنقرة،  العا�شمة  ذلك  يف  مبا  ا�شراتيجية،  �شباقات  احلاكم 
النتخابي  امل�شرح  لأن  مفاجئة  الهزمية  وكانت  الباد.  يف  مدينة  اأك��رب 
يف تركيا كان موؤهًا بالكامل مل�شلحة اأردوغان، وقوى املعار�شة ل متلك 
�شوتاً يف اإعام الباد الذي ت�شيطر على ن�شبة %90 من �شركات مقربة 
لأردوغان. وليل الأحد اأطل مر�شح احلزب احلاكم بن علي يلدرمي ليعلن 
قبل الآوان فوزه يف ال�شباق-قبل اأن يكتمل فرز كامل الأ�شوات. وعندما 
تبني اأن الأمر لي�س كذلك، رف�شت ال�شبكة التلفزيونية نف�شها، وبطريقة 
اأن يطل  اأوغلو  اإم��ام  اأك��رم  املعار�شة  اأم��ام مر�شح  املجال  تف�شح  اأن  نافرة، 
عربها. وعمدت ال�شبكة يف فقرتها التحليلية عن النتخابات اإىل الإ�شارة 

اإىل ما ورد يف خطاب اإمام اأوغلو بطريقة مواربة.
اأردوغان  العادلة لل�شباق النتخابي، فاإن حزب  وعلى رغم الطبيعة غري 
خرج من ال�شلطة يف املدن ال�شت الكربى با�شتثناء واحدة يف النتخابات 
اأ�شابيع  التي اأجريت يف 31 مار�س -اآذار مع اأن الرئي�س اأم�شى �شخ�شياً 
يف ح�شد احلزب. وقبل يومني فقط من النتخابات، األقى اأردوغ��ان نحو 
12 خطاباً يف اأنحاء ا�شطنبول برفقة يلدرمي. وقبل ب�شع �شنوات فقط، 
كنت اأعتقد اأن �شعبية اأردوغان ال�شتثنائية كانت كبرية اإىل درجة اأنه كان 

يف اإمكانه جعل النا�س ينتخبون ولو جثة.
اأن  ت��دل على  يلديرمي  ال�شابق  ال����وزراء  رئي�س  ه��زمي��ة  ف���اإن  ذل���ك،   وم��ع 
يده  يعدُّ  ال��ذي  الرجل  مع  نف�شه  ال�شيء  يفعل  اأن  ي�شتطع  مل  اأردوغ���ان 

اليمنى. 
ومع و�شوله اإىل رئا�شة الوزراء عام 2003 وانتخابه رئي�شاً منذ 2014، 
حكم اأردوغان تركيا فعلياً ملدة 16 عاماً لي�شري اأقوى �شيا�شي يف الباد 
يف التاريخ احلديث. لكن ما يثري الهتمام هو اأن عدد �شكان تركيا زاد 31 
مليون ن�شمة ممن هم دون �شن الأربعني، اأو ممن بلغوا �شن القراع حتت 
الباد، مبا يف  م�شاكل  امل�شوؤولية عن  اأردوغ���ان  يحّملون  وه��وؤلء  حكمه. 
ذلك جتدد ال�شراع مع الأكراد وانهيار القت�شاد، ناهيك عن بيئة قمعية 

متزايدة حيال املعار�شة. 
نقطة  اإىل  و�شل  اأن��ه  يف  تتمثل  اأردوغ����ان  حمنة  اأن  اإىل  الكاتب  وخل�س 
الراجع يف م�شريته ال�شيا�شية، حيث يتخلى عنه الناخبون يف مراكز املدن 
الرئي�شة، وخ�شو�شاً بعدما دخلت تركيا يف الركود القت�شادي يف مار�س 

-اآذار، وقد اأدى الردي القت�شادي اإىل مزيد من تناق�س املوؤيدين.    
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حزب  اأو  ال����ف����ام����اين،  ب���ي���اجن 
احل�����ري�����ة ال����ه����ول����ن����دي، ال���ذي���ن 
املنبوذة  الح����زاب  م��ن  ي��ع��ت��ربون 

يف اأوروبا. 
ول��ي�����س م���ن ق��ب��ي��ل ال�����ش��دف��ة اأن 
اليمينية  الدمياغوجية  الأحزاب 
اأرب������ع  اإىل  ت��ن��ق�����ش��م  امل���ت���ط���رف���ة 
املحافظون  خمتلفة:  جمموعات 
والإ�����ش����اح����ي����ون الأوروب������ي������ون، 
والدميقراطية  واأوروبا احلريات 
الأمم  واأوروب�����������������ا  امل�����ب�����ا������ش�����رة، 

واحلريات، وغري املنتمني. 
اإن�شاء  ف������اإن  اأخ��������رى،  وب����ع����ب����ارة 
امل�شككني  م���ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة 
يف اوروبا، يبدو غري حمتمل، بل 

اأكر.
القرارات  اتخاذ  ان  اىل  وبالنظر 
ي���ت���م ب���الأغ���ل���ب���ي���ة امل���ط���ل���ق���ة، وان 
الأح�������������زاب ال����دمي����اغ����وج����ي����ة ل 
املجالت  �شيًئا تقريًبا يف  تتقا�شم 
للموؤ�ش�شات  بالنظر  ت��ع��ود  ال��ت��ي 
اأن  املرجح  غري  فمن  الأوروب��ي��ة، 

يتحقق حلم �شالفيني. 
الذي  ال�شياديني،  بيان  ويو�شح   
اأي�شا  ميانو،  يف  الثنني  اأطلقه 
حت�شر  مل  املحتمل:  الف�شل  هذا 
�شوى الأحزاب اليمينية املتطرفة 
الوطني  )ال��ت��ج��م��ع  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
فرن�شا، حزب احلرية النم�شاوي، 
ف��وك�����س ال����ش���ب���اين، ال��ب��دي��ل من 

اجل املانيا ...(.
 و�����ش����ي����ك����ون ن���ف�������س ال���������ش����يء يف 
ُوجد  ان  ���ش��ب��ق  ل��ق��د  امل��ف��و���ش��ي��ة. 
م���ف���و����ش���ون م�����ن امل�������ش���ك���ك���ني يف 
ب�شكل  ت�����ش��رف��وا  ال���ذي���ن  اوروب������ا 
ع���ام ك��اأوروب��ي��ني م��ث��ال��ي��ني. ففي 
مفو�شية ب� 27، حتى وان ار�شلت 
ب��ول��ن��دا واإي��ط��ال��ي��ا م��ف��و���ش��ا من 
اليمني  اأو  ال���رادي���ك���ايل  ال��ي��م��ني 
امل���ت���ط���رف، ف�����اإن ذل����ك ل���ن يخّل 
ُتّتخذ  ف����ال����ق����رارات  ب����ال����ت����وازن، 

باأغلبية ب�شيطة.
�شالفاين  ان طموحات  باخت�شار، 
املرونة  ج����دار  ع��ل��ى  تتحطم  ق��د 
الأوروب���������ي���������ة، وق�������د خ�����رب ذل����ك 
اأقوى  ان��ه��م  رغ��م  الربيطانيون، 

�شيا�شيا.
عن ليبريا�سيون

الت�شالت  ي�����ش��اع��ف  ان����ه  ك��م��ا 
م���ع ال��ع��ائ��ات ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة التي 
يعتربها قريبة منه، والتي هي يف 
احلكم: حزب احلرية النم�شاوي، 
فيكتور  للمجري  فيد�س  وح��زب 
اوربان، اأو حزب القانون والعدالة 

البولندي.

ح�ساد هزيل
الواقع،  اإىل     ولكن: من احللم 
با�شتثناء  لأن������ه،  ال��ك��ث��ري  ه���ن���اك 
ك����ره����ه����م امل�����������ش�����رك لأوروب�����������ا 
الفيدرالية والهجرة الإ�شامية، 
توّحد  ال��ت��ي  الأ���ش��ي��اء  ه��ي  قليلة 

هوؤلء “ال�شعبويني”.
ماتيو  ي���ت�������ش���رف  ع��������ام،  م����ن����ذ   
للخارجي���ة  ك���وزي���ر  ���ش��ال��ف��ي��ن��ي 
وزيرا  كونه  من  اأك��ر  الإيطالية 

للداخلية. 
فبالإ�شافة اإىل الرحات املتعددة 
داخ�����ل الحت������اد وخ������ارج اأوروب������ا، 
املدوّية،  الت�شريحات  يف  اخت�ّس 
خا�شة عرب ال�شبكات الجتماعية، 
�شد الزعماء الأوروبيني الذين ل 
ماكرون،  اإميانويل  اأوًل  يحّبهم: 
فزاعة  رت���ب���ة  يف  ي�����ش��ن��ف��ه  ال�����ذي 
موؤيدة لأوروبا، وكذلك امل�شت�شارة 
املتهمة  مريكل،  اأجنيا  الأملانية 
بالرغبة يف خنق باده اقت�شاديا، 
كلود  ج���ان  امل��ف��و���ش��ي��ة  رئ��ي�����س  اأو 
اإدمانه  ي�شخر من  الذي  جونكر، 
ول��ع��ل��ه��ا طريقة  ال��ك��ح��ول.  ع��ل��ى 
ح�شاده  ه�شا�شة  لإخفاء  وا�شلوب 
وُه��زال��ه. وم��ا يحرجه اأك���ر، هو 
ان هذا الخفاق يتنزل يف اخلط 

الأوروبي. 
ل �شك، انه �شدم جزًء من الراأي 
لل�شفن  ال�����ش��م��اح  ب��رف�����ش��ه  ال��ع��ام 
التي اأنقذت املهاجرين يف حو�س 
املوانئ  ب��دخ��ول  املتو�شط  البحر 
الي��ط��ال��ي��ة ، ل��ك��ن��ه مل ي��ف��ع��ل ما 
اإميانويل  فرن�شا  م��ن  اأ����ش���واأ  ه��و 
اإىل حد  ذه���ب���ت  ال���ت���ي  م����اك����رون 
الدع����اء ب���اأن اإ���ش��ب��ان��ي��ا اأق����رب من 
�شفينة  ل����ش���ت���ق���ب���ال  ك���ور����ش���ي���ك���ا 

الكواريو�س.
متقاربة  ال��ب��ل��دي��ن  ���ش��ي��ا���ش��ة  ان   
ت�شبح  اأن  فرن�شا  تريد  ل  ج��دا: 

حني  يف  الأول،  ال���ش��ت��ق��ب��ال  ب��ل��د 
ال�شطرار  م��ن  اإي��ط��ال��ي��ا  �شئمت 
من  الآلف  م���ئ���ات  اإدارة  اإىل 

الوافدين وحدها.
الطريقة  بهذه  البلدان  ويلتقي 
يف دعم رغبة املفو�شية يف تعزيز 
ال��ت�����ش��ام��ن الأوروب�������ي م���ن اأجل 
اللجوء  م��ع��اجل��ة ط��ل��ب��ات  ت��وزي��ع 

بني ال�شبعة والع�شرين.
ب��ول��ن��دا وهنغاريا  ت��رف�����س  ل��ك��ن   
وال��ن��م�����ش��ا، ح��ي��ث حت���ال���ف حزب 
احل��������ري��������ة م��������ع امل�����ح�����اف�����ظ�����ني، 
النهج،  ه����ذا  وراء  ال���ش��ط��ف��اف 
وحتى �شديقة �شالفيني العظيمة، 
مارين لوبان، التي ينتمي حزبها 

ت����رك ح����زب ال�����ش��ع��ب الأوروب�������ي 
وحماية  ت���اأث���ريا  مي��ن��ح��ه  ال�����ذي 
���ش��ي��خ�����ش��ره��ا ب���ان�������ش���م���ام���ه اىل 
جمموعة �شتبقى، وفًقا لتوقعات 
ا���ش��ت��ط��اع��ات ال�������راأي، اأق��ل��ي��ة يف 

الربملان القادم.
القانون  ح�����زب  ف�������اإن  وب����امل����ث����ل، 
وال��ع��دال��ة ال��ب��ول��ن��دي، ب��ح��ًث��ا عن 
مثل  مت��اًم��ا  والح������رام،  الهيبة 
اأو  ح�����زب احل����ري����ة ال���ن���م�������ش���اوي 
اجلديد  ال��ف��ل��م��ن��ك��ي  ال���ت���ح���ال���ف 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي، ل��ي�����س ل��دي��ه��ا رغبة 
نف�س  ع��ل��ى  اجل���ل���و����س  ك���ب���رية يف 
م�����ق�����اع�����د ال����ت����ج����م����ع ال����وط����ن����ي 
فام�س  البلجيكي  اأو  الفرن�شي، 

بالن�شبة  الإط������اق  ع��ل��ى  ن��ف�����ش��ه 
التجمع  ال���ق���وم���ي���ة:  ل��ل��م�����ش��األ��ة 
اأن  يعقوبي، يف حني  الوطني هو 
الفلمنكي  التحالف  اأو  الرابطة 
اإقليميان.  البلجيكي،  اجل��دي��د 
يكون  اأن  ي��خ�����ش��ى  ب���اخ���ت�������ش���ار، 
القوى  ج��م��ي��ع  ب����ني  ال���ت���ح���ال���ف 
القومية،  اأو  اأوروب�����ا  يف  امل�شككة 

�شكليا فقط.
م�شكلة  الفيني  �س  ماتيو  يواجه 
اوربان  فيد�س  ي��ن��وي  ل  اأخ����رى: 

الكتلة  ن���ف�������س  اىل  وال����راب����ط����ة 
يف ال���ربمل���ان الأوروب�������ي )اأوروب������ا 
نائبا من   37 واحل��ري��ات،  الأمم 
ذات  تتبنى  ع�����ش��وا(   751 اأ���ش��ل 
التوّجه: اإنهم يعتربون اأن لئحة 
اأن تطبق، وعلى دول  دبلن يجب 

ال�شتقبال الأوىل ان تت�شّرف.

بحثا عن الحرتام
ه���ذا الخ��ت��اف يف امل�����ش��ال��ح بني 
الأح����زاب ال��دمي��اغ��وج��ي��ة، يوجد 

وهكذا،  تقريًبا.  امل��ج��الت  ك��ل  يف 
ما  ال�������ش���رق���ي���ة،  اأوروب���������ا  دول  يف 
مبيزانية  الل����ت����زام  ي�����ش��ود  زال 
املايل  الت�شامن  اأي  امل��ج��م��وع��ة، 
بتلقي  ال��دول  لتلك  ال��ذي ي�شمح 
ما ي�شل اإىل 4 باملائة من ناجتها 
بينما  ���ش��ن��وًي��ا،  الإج��م��ايل  املحلي 
الدمياغوجيون  يريد  الغرب  يف 

اختفاءه. 
املايل  ل���اإغ���راق  امل��ع��ار���ش��ة  نف�س 
ال�شرق  ي���داف���ع  الج��ت��م��اع��ي،  اأو 

يريد  بينما  الن�شبية،  مزاياه  عن 
ال���غ���رب ح��م��اي��ة ن��ف�����ش��ه م���ن هذه 
املناف�شة. ال ان خط ال�شرخ لي�س 
دائًما ال�شرق والغرب، على �شبيل 
بالق�شايا  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  امل���ث���ال، 
الق��ت�����ش��ادي��ة: ب��ع�����س الأح�����زاب 
يف  م��ت�����ش��ددة  امل��ت��ط��رف��ة  اليمينية 
اخرى،  اأن  ح��ني  يف  ليرباليتها، 
مثل التجمع الوطني فرن�شا، مع 

دور الدولة. 
هو  لي��س  النه�����ج  ف���اإن  وب��امل��ث��ل، 

لي�س من قبيل ال�سدفة اأن تنق�سم الأحزاب 
اليمينية املتطرفة اإىل اأربع جمموعات خمتلفة

حتى واأن اأر�سلت بولندا واإيطاليا مفو�سا من 
اليمني املتطرف، فاإن ذلك لن يخّل بالتوازن

اوربان للتحالف حدود

ال�شعبويون لن يوؤثروا يف القرار الوروبي

حتى مارين لوبان تختلف معه بخ�شو�س امل�شالة القومية

�شالفيني  حلم اوروبي �شعب املنال

ماكرون ومريكل  اعداء �شالفيني واليمني املتطرف

حلم يداعب اليطايل ماتيو �سالفيني:

وحدة ال�سعبويني يف اأوروبا: الفرح امل�ستحيل...!
با�ستثناء كرههم امل�سرتك لأوروبا الفيدرالية والهجرة، قليلة هي الأ�سياء التي توّحد ال�سعبويني

الأحـــزاب  بع�ش   
الــــيــــمــــيــــنــــيــــة 
املتطرفة مت�سددة 
لــيــربالــيــتــهــا،  يف 
حــــــــني  يف 
تــنــتــ�ــســر اأخــــرى 
لـــــــدور الــــدولــــة

ــــــــــوجــــــــــد ي
ـــالف يف  ـــت  اخ
بني  ــالــح  املــ�ــس
ــــــــــــزاب  الأح
الدمياغوجية 
يف كل املجالت 
تـــــقـــــريـــــًبـــــا

•• الفجر – خرية ال�شيباين
اوروبا  امل�سككني يف  �سيا�سية كبرية من  تكوين كتلة 
يف الربملان الأوروبي، مع الت�سلل اإىل جلنة املفو�سني 
التاأثري  اأجــل  من  املتطرفني  اليمينيني  ال�سياديني 
ياأمل  الذي  احللم  هو  هذا  الحتــاد،  �سيا�سات  على 
بعد  يج�سده  اأن  الرابطة،  زعيم  �سالفيني،  ماتيو 
طالب  وقــد  مايو.   26 يف  الأوروبــيــة  النتخابات 
م�ستندا  ال�سيا�سية،  لعائلته  مفو�ش  مبن�سب  م�سبقا 
اىل قوته التي جتد ترجمتها يف نتائج النتخابات 
املحلية التي ُتظهر اأنه ال�سريك املهيمن يف التحالف 

الذي مت ت�سكيله مع حركة خم�ش جنوم.

واأ�شارت اأو�شاط �شيا�شة اأمريكية اإىل اأن الت�شريب الذي و�شف ب�”املروع 
اإذ ما  اأن يوؤدي اإىل تهم جنائية  للمكاملة املثرية للجدل ميكن  للغاية” 

عرف من امل�شوؤول عن هذة الت�شريبات.
يف الثناء اأعلن اأعلى ع�شو جمهوري يف جلنة ال�شتخبارات يف جمل�س 
النواب الأمريكي ديفني نوني�س، اأنه �شري�شل ثماين اإحالت جنائية اإىل 

النائب العام الأمريكي، وليام بار.
وحتدث نوني�س عن اأن اأحد هذه الإحالت يهدف اإىل معرفة من الذي 
�شرب من مكاملة الرئي�س الأمريكي الهاتفية مع ترينبول يف 28 يناير 
2017 ومكاملته مع الرئي�س املك�شيكي يف ذلك الوقت،  -كانون الثاين 
مايكل  ال�شابق  القومي  الأم��ن  م�شت�شار  وحديث  نييتو،  بينيا  اإنريكي 

فلني، مع �شفري رو�شي.

•• لندن-وكاالت:

هز ت�شريب مكاملة هاتفية بني الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، ورئي�س 
الأمريكي  التحالف  ت��رين��ب��ول،  مالكومل  ال�شابق  الأ���ش��رايل  ال����وزراء 

الأ�شرايل الذي يكون قوياً بالعادة.
ترامب  م��ك��امل��ة  ا���ش��ت��م��رت  “الغارديان”،  �شحيفة  ذك���رت  م��ا  وبح�شب 
املكاملة  الأمريكي  الرئي�س  اأن يقطع  دقيقة قبل  �شاعة و24  وترينبول 

فجاأة.
ال�شابق  الأ���ش��رايل  ال��وزراء  رئي�س  حث  امل�شرب  املكاملة  ت�شجيل  واأظهر 
لرامب، على دعم �شفقة طالبي اللجوء التي كان قد اأبرمها مع �شلفه 

الرئي�س الأمريكي ال�شابق باراك اأوباما.

لذلك مل  اأو ح�شا�شة”  “م�شنفة  الثمانية  الإح���الت  اإن  نوني�س  وق��ال 
يتمكن من تقدمي تفا�شيل.

اأ�شميه اإحالت مبا�شرة،  “خم�شة منهم هي ما ميكن اأن  وقال نوني�س: 
اجلرائم  وت�شمية  م��ا  �شخ�س  ا�شم  حتمل  التي  الإح���الت  فقط  لذلك 
“هذه اجلرائم كذب وت�شليل على الكونغر�س وهي ت�شريب  املحددة”. 

ملعلومات �شرية«.
من  “العديد  قبل  من  مزعوم  معاملة  �شوء  اأي�شاً  الإح���الت  تت�شمن 
والذي  الأمريكية،  اخلارجية  ال�شتخبارات  مراقبة  لقانون  الأفراد” 
يت�شمن اأوامر مراقبة �شد جوا�شي�س اأجانب م�شتبه بهم داخل الوليات 

املتحدة.
رئي�س  ب��ني  اأج��ري��ت حم��ادث��ة  “لقد  ن��ي��وز:  فوك�س  لقناة  نوني�س  وق��ال 

لقد ت�شربت  الوليات املتحدة ورئي�س الوزراء الأ�شرايل.. ت�شربت”!.. 
حمادثة الرئي�س ترامب مع رئي�س املك�شيك اأي�شاً. “ل اأحد يعرف من 

اأين جاءت تلك الن�شو�س املفر�شة«.
اأ�شياء  هناك  ولكن  للغاية  م��روع��ة  اأمثلة  ثاثة  فقط  “هذه  واأ���ش��اف 
اأو ثاثة من املرا�شلني  اأ�شواأ مت ت�شريبها، ومل يكن هناك �شوى اثنني 
ال��و���ش��ول اإىل  ي��ك��ون م��ن ال�شعب  امل�شاركني يف ه��ذا الأم���ر، ل��ذل��ك ل��ن 

امل�شوؤول عن ذلك«.
ويزعم بع�س الأع�شاء اجلمهوريني يف الكونغر�س اأن التحقيق الذي قام 
به مكتب التحقيقات الفيدرايل ملكافحة التج�ش�س يف التواطوؤ املحتمل 
امل�شت�شار  تعيني  اإىل  اأدت  والتي  النتخابية،  ترامب  وحملة  رو�شيا  بني 

اخلا�س روبرت مولر، �شابته معلومات واأكاذيب.

مكاملة ترامب وترينبول قد تقود لتهم جنائية
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العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
   يف  الدعوى 2019/47  جتاري جزئي    

اخلبري املنتدب : يو�شف طاهر اخلاجة 
للكهربائيات  وات  عليهم:  املدعي  الرئي�شي(  )الفرع  ايران  �شادرات  بنك   : املدعي 
بنك  من  املرفوعة  املذكورة  الدعوى  يف  م�شرفيا  خبري  ندبنا  مت  واآخرون   �س.ذ.م.م 
�شادرات ايران )الفرع الرئي�شي( �شد املدعى عليهم: 1- وات للكهربائيات �س.ذ.م.م 2- 
مهران كمال ع�شكري 3- كمال فرج اهلل ع�شكري مالك/ موؤ�ش�شة ال�شمع للكهربائيات 
4- مهرزاد كما ع�شكري 5- موؤ�ش�شة قوة الربكان لتجارة الدوات الكهربائية 6- م�شعود 
حممد نبي ع�شكري 7- �شركة املتانة لتجارة م�شخات املياه ذ.م.م 8- هرموزكو للتجارة 
العامة �س.ذ.م.م وعليه ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي 
�شيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم الأربعاء  املوافق 2019/4/17  
يف متام ال�شاعة 00 : 10 �شباحاً ، ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة 
لدفاعكم عند ح�شوركم لاجتماع  . دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق 

الول مكتب رقم : 1B1 هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300
اخلاجة حما�صبون قانونيون وم�صت�صارون اداريون       

اجتماع خربة

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
   يف الق�صية رقم 2019/35 نزاع تعيني خربة جتارية    

ال�شادة/ جمموعة ميدان �س.ذ.م.م ب�شفتكم متنازع �شده يف الدعوى 2019/35 نزاع تعيني 
خربة جتارة دبي املقامة من ال�شادة/ �شتياكون بيلدرز �س.ذ.م.م وحيث اأن الدعوى تنظر 
تاريخ 2019/4/21  له  امام اخلربة وعليه ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة واملقرر  الن 
ال�شاعة 11:00 �شباحاً مبقر اخلبري الكائن بدبي- هور العنز �شرق- �شارع ابوهيل بناية 
يتم  اأن  على   210 مكتب  الوطني-  الفجرية  بنك  بها  والبناية  الزرعوين-  عبدالرزاق 
موافاتنا بجميع امل�شتندات والبيانات اخلا�شة بالق�شية بعدد اأطراف الدعوى وان تكون 
مفهر�شة ومرتبة ويف حافظة م�شتندات وان تكون باللغة العربية او م�شحوبة برجمة 
للعربية يف حال كانت بلغة اخرى ويف حال عدم ح�شوركم او مندوبكم املعتمد �شت�شتمر 
ويرجى  ال�شول  ح�شن  املوقرة  املحكمة  لدى  التقرير  ايداع  حتى  الجراءات  يف  اخلربة 
هاتف:   026328942 )اأبوظبي(:  فاك�س  القر�س  اإبراهيم  ح�شن  املند�س/  مع  التوا�شل 

elkershhssan@gmail.com :0505412815 بريد الكروين
املهند�ش/ ح�صن اإبراهيم القر�ش

اإعالن املتنازع �صدها بالن�صر
 حل�صور اجتماع اخلربة

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
   يف الدعوى رقم 2018/3428 مدين جزئي عجمان    

كخبرياً  انتدابي  اىل  بال�شارة  يعقوب  حممد  جميل  حممد  ال�شيد/ 
الدعوى  يف  البتدائية  الحتادية  عجمان  حمكمة  قبل  من  م�شرفياً 
رقم 2018/3428 مدين جزئي واملقامة �شدكم من بنك امل�شرق �س.م.ع 
املوافق  الحد  يوم  انعقادة  املقرر  اخلربة  اجتماع  حل�شور  دعوتكم  او 
2019/4/14 يف متام ال�شاعة 9:30 �شباحاً مبقر البنك املدعي الكائن 
مبدينة دبي للتعهيد- مبنى اجناز- الطابق الرابع- ديرة دبي وعليكم 

اح�شار كل ما لديكم من اوراق وم�شتندات متعلقة بالدعوى اعاه.
اخلبري امل�صريف/ الهامي عديل عبداللطيف �صيد احمد

هاتف نقال: 0506556905

حتديد موعد اجتماع اخلربة
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مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2019/108  ا�صتئناف جتاري   
جميل  منقذ   -2 ����س.ذ.م.م  للمقاولت  املدائن  1-زه��رة  �شدهم/  امل�شتاأنف  اىل 
ع��ب��داحل��م��ي��د )ب�����ش��ف��ت��ه م��دي��ر زه����رة امل���دائ���ن ل��ل��م��ق��اولت �������س.ذ.م.م ووكيلها 
وب�شفته �شريك فيها وب�شفتة ال�شخ�شية( 3- اميان م�شطفى )ب�شفتها مدير 
وب�شفتةا  فيها  �شريك  وب�شفتها  ووكيلتها  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  املدائن  زه��رة 
ال�شخ�شية( جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /مرمي عبداجلليل حممد 
 2018/446 ا�شتاأنف  قد  الزحمي   احمد  عبيد  مبارك  �شعيد  وميثله:  الفهيم 
جتاري كلي وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2019/5/20  ال�شاعة 10.00 
او من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2.D.16 رقم  بالقاعة  �شباحا  

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش ال�صعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�شم ال�شركة : �سراحة في�سن لال�ستثمار �ش.ذ.م.م 
ديرة  بدبي-  والتعمري  لا�شكان  التعاونية  اجلمعية  ملك   3024 رق��م  مكتب   : العنوان 
الق�شي�س ال�شناعية 2 ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 722643  
رقم القيد بال�شجل التجاري : 1149711 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/4/7  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2019/4/7  وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
�سوان للمحا�سبة والتدقيق العنوان : مكتب رقم 7 ملك حممد عبدالرحمن البحر- 
امل�شتندات  كافة  معه  042662793 م�شطحباً   : فاك�س    042662790  : اخلبي�شي  هاتف 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�شم امل�شفي : �سوان للمحا�سبة والتدقيق
 العنوان : مكتب رقم 7 ملك حممد عبدالرحمن البحر- اخلبي�شي  هاتف : 
042662790  فاك�س : 042662793 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاه لت�شفية �شركة  �سراحة في�سن 
لال�ستثمار �ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/4/7  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/4/7 وعلى من لديه اأي 
بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     
ا�شم ال�شركة: دوكو �ش.ذ.م.م 

رقم الرخ�شة: 760083 العنوان: مكتب 101 ملك موكي�س كومار- بردبي- اخلليج 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رقم  م�شئولية حم��دودة  ذات  القانوين:  ال�شكل  التجاري 
1232478 تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانهاب�شدد الغاء الرخي�س اخلا�س 
بال�شركة الواردة اعاه وذلك مبوجب الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى 
من لديه اي اعرا�س التقدم اىل دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خال الربيد 
كافة  معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae الل��ك��روين 

امل�شتندات والوراق الثبوتية وذلك خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     
ا�شم ال�شركة: �سركة بن مهال للتجارة العامة �ش.ذ.م.م 

للخدمات  كلداري  �شركة  ملك   319 رق��م  مكتب  العنوان:   619153 الرخ�شة:  رق��م 
القيد  رق���م  حم����دودة  م�شئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  ال��رق��ة  دي����رة-  امل���ح���دودة- 
بال�شجل التجاري: 1037852 تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانهاب�شدد الغاء 
الرخي�س اخلا�س بال�شركة الواردة اعاه وذلك مبوجب الجراءات والنظم املتبعة 
يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرا�س التقدم اىل دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
 Suggest_complain@dubaided.gov.ae الل��ك��روين  الربيد  خ��ال  من 
تاريخ  من  يوما   )15( خال  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  مرفقا 

ن�شر هذا العان.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     
ا�شم ال�شركة: دوكو لال�ستثمار ذ.م.م 

رقم الرخ�شة: 773589 العنوان: مكتب 101 ملك موكي�س كومار- اخلليج التجاري 
التجاري: 1264048  بال�شجل  القيد  ذات م�شئولية حمدودة رقم  القانوين:  ال�شكل 
تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانهاب�شدد الغاء الرخي�س اخلا�س بال�شركة 
ال����واردة اع���اه وذل���ك مب��وج��ب الج����راءات وال��ن��ظ��م املتبعة يف ال��دائ��رة .وع��ل��ى من 
الربيد  بدبي من خال  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  التقدم اىل  اي اعرا�س  لديه 
كافة  معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae الل��ك��روين 

امل�شتندات والوراق الثبوتية وذلك خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9    دائرة التنمية القت�صادية

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/4585 جتاري جزئي                                               

اىل املحكوم عليه/1- بافا ح�شينار ابراهيم بافا حممد حاجي ح�شينار جمهول 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/3/12  
يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/اأحمد حمدي احمد علي يو�شف حماد بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 60000 درهم وفوائده بواقع 9% �شنوياً 
والف  امل�شروفات  والزمتها  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى متام  تاريخ  من  اعتباراً 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/91  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شدهما/1-امري ح�شني علي ا�شغر متقي 2- امري ح�شني متقي للتجارة العامة 
�س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف المارات ال�شامي �س.م.ع 
اأعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  علي  ال  رم�شان  ح�شن  احمد  وميثله: 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 46215 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- 
بف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك املوؤرخة 2008/9/16 مو�شوع الدعوى وماحقها 
والزام املدعى عليه الول بت�شليم العقار حمل الجارة مو�شوع الدعوى )ال�شقة ال�شكنية 
الطابق  الثالثة  الثنية  حاليا   -2 الثانية  الم���ارات  ت��ال  مبنطقة  الكائنة   )10 ج��ي  رق��م 
الر�شي املبنى رقم 4 ا�شم املبنى الظفرة 4 على ار�س رقم 36 للمدعي خاليه من ال�شواغل 
وحمو القيد الذي فحواه )خ�شوع العقار لرتيبات الجارة املنتهية بالتملك ل�شالح املدعى 
عليه الول( وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
   يف  الدعوى 2019/69 جتاري كلي 

املدعى عليهم: تاون �شكوير لا�شتثمار �س.ذ.م.م- امنيات غلف للتطوير العقاري �س.ذ.م.م 
مبا ان هنالك دعوى مرفوعة �شدكم من قبل املدعيان 1- فيجون انفي�شتمنت�س اند هولدجنز 
ليمتد - وميثلها خلدون ر�شيد �شعيد الطربي 2- خلدون ر�شيد �شعيد الطربي امام حماكم 
دبي وانه مت تكليفنا كخبرياً حما�شبياً مبوجب احلكم ال�شادر بالدعوى اأعاه فاإننا ندعوكم 
حل�شور اجتماع اخلربة وذلك يوم الثاثاء املوافق 2019/4/16 يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر 
ظهراً مبقر مكتبنا انرا لا�شت�شارات املالية وذلك بالعنوان التايل المارات العربية املتحدة- 
دبي - حمي�شنة 4 - �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 ،،،  مقابل مركز 
كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات - وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري وهيئة كهرباء ومياه 
دبي ، هاتف : 2206899-04 ، 2206244-04  ، فاك�س : 042206877 يرجى الإطاع واحل�شور 

باملوعد املحدد اعاه واإح�شار كافة ما لديكم من م�شتندات مع الرجمة اىل العربية.  
اخلبري املح�صابي وامل�صريف  
د. علي را�صد الكيتوب 

اإعــالن بالن�صـر
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يف الدعوى رقم:2018/4627 جتاري جزئي - دبي

املقامة من/موزة عبداهلل عي�شى خلفان الزعابي �شد: 54 اي�شت لا�شتثمارات 
�س.ذ.م.م ومتثلها مديرتها رفيعة عبداهلل حممد �شعيد املا رونداب وورلد 

�س.ذ.م.م ومتثلهما مديرتهما رفيعة عبداهلل حممد �شعيد املا
انه مت تعيينا من حمكمة  املري  نعلن نحن اخلبري احل�شابي/حممد حميد 
ال�شادر  املحكمة  ال��واردة بحكم  اخل��ربة احل�شابية  لتنفيذ مهمة  املوقرة  دبي 
عليهما  املدعي  نعلن  كما   - اع��اه  املذكورة  الدعوى  يف   2019/3/26 بجل�شة 
حل�شور اجتماع اخلربة املقرر له جل�شة يوم الربعاء املوافق:2019/4/17 يف 
متام ال�شاعة:3:00 ع�شرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز الدانة - مكتب 

رقم 601 - �شارع اآل مكتوم - ديرة - دبي.
خبري ح�صابي/حممد حميد املري  

اعالن  اجتماع اخلربة
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�شركة:اإيفو رخ�شة رقم 30604 والكائنة مدينة دبي لاعام - ���س.ب:60562 دبي 
املتحدة،  واملرخ�شة لدى �شلطة دبى للتطوير ترغب هذه  العربية  دولة الم��ارات 
ال�شركة  املذكورة يف اعان قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�س ادارة  
عقد  ال��ذى  اجتماعة  الرئي�شية( يف  )ال�شركة  ����س.ذ.م.م   التكنولوجيا  اأ�شناد  �شركة 
بتاريخ 1998/2/7 ب�شاأن اغاق وحل ال�شركة.وفقا لذلك تهيب ال�شركة باأى  طرف 
معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خال  

45 يوما من تاريخ هذا العان عن طريق الربيد امل�شجل او الت�شال ب: 
ال�شيد: حممد علي 

ا�شم ال�شركة : �شركة اإيفو
�س.ب:30562 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة - هاتف رقم:043435501 

m.ali@protech.ae : الربيد اللكروين
 لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرة ال�شعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2018/3243  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �شيدين �شيل ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/11/13 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/

هنيكل بويل بت لل�شناعات املحدودة ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ )344761( درهم وفوائده بواقع 9% �شنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى 
متام ال�شداد والزمتها امل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما 
عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   

اإنذار عديل  بالن�صر
 رقم 2019/2589   

املنذر:بنك دبي التجاري
املنذر اليه:نورث اتانتك لل�شحن ذ.م.م )جمهول حمل القامة(

مدفوعة  الغري  اليجارية  امل�شتحقات  ب�شداد  لن��ذاره  اليه  املنذر  اىل  الن��ذار  هذا  املنذر  ير�شل 
وهي  ي��وم   30 خ��ال  اليه  امل��ن��ذر  بذمه  املر�شد  العقد  انتهاء  تلت  التي  ال��ف��رة  ج��راء  واملبالغ 
كالتايل مبلغ )22500( درهم من تاريخ المتناع عن ال�شداد الواقع يف:2018/10/1 ولغاية تاريخ 
2018/12/31 ا�شافة ي�شتحق من بدل ايجار وحتى تاريخ التخلية الفعلي املرتب بذمتكم نتيجة 
ا�شغالكم املخزن رقم 3 - مبنطقة اخلور ال�شناعية اململوكة للمنذر واملوؤجره من قبله ل�شاحلكم 
وال �شن�شطر اآ�شفني لتخاذ كافة الجراءت القانونية يف مواجهتكم لخاء ال�شقة املذكورة مع 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الر�شوم وامل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
اإنذار عديل بالن�صر

رقم 9132 /2019 
املنذر:بنك دبي ال�شامي )�شركة م�شاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/را�شد النعيمي
املنذر اليه:حمدي احمد يو�شف بعلو�شه

ينبه املنذر على املنذر اليه �شرعه �شداد املبالغ املر�شدة بذمته باجمايل مبلغ 
وخم�شون  وخم�شة  و�شتمائة  ال��ف  وع�شرون  )�شتة  دره��م   )26.655.23( وق��دره 
درهم وثاثة وع�شرون فل�س( - بخ�شو�س مركبة هوندا اكورد - موديل 2009 - 
ف�شي اللون - رقم اللوحة:14339 - جهة الرخي�س ال�شارقة - خ�شو�شي ركز 
اللوحة 2 - وذلك خال �شبعة ايام من تاريخ ن�شر هذا النذار ويف حالة رف�س 
ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد املبلغ والفائدة القانونية 

مع حتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم - الكاتب العديل
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اإنذار عديل بالن�صر

رقم 9130 /2019 
املنذر:بنك دبي ال�شامي )�شركة م�شاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/را�شد النعيمي
املنذر اليه:نوا�س كونابادي ماموتى اأوىل كاندي

ينبه املنذر على املنذر اليه �شرعه �شداد املبالغ املر�شدة بذمته باجمايل مبلغ 
وخم�شون  وارب��ع��ة  وت�شعمائة  ال��ف  وع�شرون  )ثمانية  دره��م   )28.954( وق��دره 
رقم   - اللون  ا�شود   -  2014 موديل   - دا�شر  رينو  مركبة  بخ�شو�س   - دره��م( 
اللوحة:21135 - جهة الرخي�س اأبوظبي - خ�شو�شي رمز اللوحة 13 - وذلك 
خال �شبعة ايام من تاريخ ن�شر هذا النذار ويف حالة رف�س ال�شداد �شيتم اتخاذ 
الج��راءات القانونية بالزامكم برد املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة 

الر�شوم وامل�شاريف املقررة

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم - الكاتب العديل
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 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان :
 ال�شيد/احمد ابراهيم ح�شن حممد امليل و اجلن�شية المارات

وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ح�شته البالغه 100% يف ال�شم التجاري 
 ، �شاد�شة  فئة  م��ق��اولت  الرخ�شة  ن�شاط  والر���ش��ي��ات  التك�شية  مل��ق��اولت  اخل��ي��ام  موؤ�ش�شة 
التك�شية والر�شيات واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف خورفكان رخ�شة جتارية 
اىل  القت�شادية بخورفكان  التنمية  دائ��رة  ب��ت��اري��خ:1983/7/23 يف  ال�شادر  رق���م:140685 
ال�شيد:ابراهيم احمد حممد مراد البلو�شي ، اجلن�شية الم��ارات ، ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر 

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

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
  اعالن بالن�صر

املرجع :505
اجلن�شية  باك�شتاين   - حممود  اأر�شد  بن  علي  ال�شيد/�شم�شري  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�شته البالغة 100% ح�شة اىل ال�شيد/كا�شف حممود ار�شد ار�شد 
حممود - باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة التجارية:موؤ�ش�شة غلوب�شكان لتجارة قطع غيار 

ال�شيارات امل�شتعملة ترخي�س رقم 123672
تعديات اخرى:تنازل �شاحب الرخ�شة

وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  على  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
اإخطار عديل بالن�صر

 رقم 2019/482   
املخطر:عمار بن يا�شر بن عواد اجلهني - �شعودي اجلن�شية

بوكالة املحامي/يو�شف حممد البحر وخليفة ال�شادة
املخطر اليه:يو�شف حممد زمان احمد ال علي - اماراتي اجلن�شية )جمهول حمل القامة(

املوؤرخ  رق���م:100232  ال�شيك  بقيمة  للوفاء  التكليف  هذا  مبوجب  اليه  املنذر  ينذر  املنذر  ان 
2013/1/20 وامل�شحوب من ح�شابه لدى بنك دبي ال�شامي - فرع مويلح - ال�شارقة مببلغ 
اجمايل وقدره )189.500( ريال �شعودي )مائة وت�شعة وثمانون الف وخم�شمائة ريال �شعودي( 
وذلك يف ميعاد خم�شة ايام اعتبارا من تاريخ من تاريخ تبليغه بهذا النذار ، وبخاف ذلك 
واقامة  املخت�شة  املحاكم  ام��ام  القانونية  الج���راءات  اتخاذ  اىل  م�شطرا  �شيكون  املنذر  فان 

الدعوى وطلب ا�شت�شدار المر بالزام املنذر اليه ب�شداد املبلغ املذكور بعاليه.
الكاتب العدل

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات- ال�صارقة

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون الطليعة للرجال 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1059742 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة م�شعود �شعيد م�شحي �شعيد املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد جمعه احمد غيث احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

تعلن ادارة العامات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 الرقيم للملكية الفكرية. 

بطلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت الرقم: 106103          بتاريخ: 21/12/2009
با�ش��م :  زهيجياجن هاوز هوجنهاو هيلث برودك تكو، ليمتد

وعنوانه: بروفين�شي، ال�شني .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الأثاث واملرايا وبراويز ال�شور ، املنتجات ) غري الواردة يف فئات اأخري ( وامل�شنعة من 
اخل�شب اأو الفلني اأو الغاب اأو اخليزران اأو ال�شف�شاف اأو القرون اأو العظام اأو العاج اأو 
عظام احلوت اأو ال�شدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�شوم اأو املواد البديلة جلميع هذه 

املواد او من البا�شتيك .
والواقعة يف الفئة )20( 

 اإدارة العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 
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املال والأعمال

اأحمد النعيمي يبحث مع وفد كوري عالقات التعاون
الأعمال الإماراتيني والكوريني يف عجمان يف ظل املناخ ال�شتثماري املتميز الذي 
توفره الإمارة من خال اخلدمات والبنية التحتية املتكاملة والازمة لقيام مثل 

هذه امل�شاريع وجميع القطاعات �شواء اخلدمية اأو التجارية اأو القت�شادية.
ا�شتثماري  كمركز  عجمان  اإم���ارة  تقدمها  التي  العديدة  امل��زاي��ا  على  اللقاء  ورك��ز 
اللوج�شتية  والقدرات  املتميزة  التحتية  والبنى  ال�شراتيجي  موقعها  خال  من 
حميد  بن  اأحمد  ال�شيخ  وا�شتمع  والقت�شادية.  ال�شناعية  امل��وارد  وتنوع  املتقدمة 
الفر�س  وا�شتك�شاف  ال��زي��ارة  اأه����داف  ح��ول  واف  ���ش��رح  اإىل  ال��وف��د  م��ن  النعيمي 
يف  ملحوظا  من��وا  ت�شهد  وال��ت��ي  خا�شة  وعجمان  عامة  الإم����ارات  يف  ال�شتثمارية 
خمتلف القطاعات. واأكد ممثل �شاحب ال�شمو حاكم عجمان خال اللقاء اأن دولة 
القطاعات  ا�شتطاعت تفعيل عملية ال�شتثمار يف  الإم��ارات عامة وعجمان خا�شة 
وامليادين كافة وفتح اآفاق اأو�شع للم�شتثمرين مبا يخدم النظرة امل�شتقبلية لتطوير 

ال�شناعة والقت�شاد .

•• عجمان-وام:

بحث ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �شاحب ال�شمو حاكم عجمان لل�شوؤون 
الإدارية واملالية رئي�س دائرة التنمية القت�شادية يف مكتبه بديوان احلاكم مع وفد 
�شبل توطيد  يونغ ووك قن�شل عام جلمهورية كوريا  �شعادة جيون  برئا�شة  كوري 
والتجارية  والقت�شادية  ال�شتثمارية  املجالت  الثانية بني اجلانبني يف  العاقات 
بالوفد   - اللقاء  م�شتهل  يف   - النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�شيخ  ورح��ب   . وغريها 
التجارة  الكورية يف جمال  اخل��ربات  ال�شتفادة من  اأمله يف  .. معربا عن  الكوري 

وال�شتثمار وال�شناعة والقت�شاد وغريها من القطاعات .
املجالت  يف  الثنائي  ال��ت��ع��اون  ع��اق��ات  تعزيز  �شبل  اجلانبني  ب��ني  اللقاء  وت��ن��اول 
ال�شتثمارية والتجارية وال�شناعية وتطويرها بجانب التطرق للعديد من الأفكار 
رجال  ب��ني  م�شركة  م�شاريع  اإق��ام��ة  ودرا���ش��ة  امل�شتقبلية  وامل�����ش��اري��ع  وامل��ق��رح��ات 

خالل م�ساركة موؤ�س�ساتها يف ملتقى ال�ستثمار 2019

ال�سارقة تقدم مل�ستثمريها خدمات رقمية ومنو واثق يف القطاعات احليوية وبيئة م�ستقرة و�سفافة 

ميتد على م�ساحة 400 هكتار ويحت�سن اأكرث من 5000 �ساكن

اإطالق م�سروع جزيرة اجلبيل يف اأبوظبي بقيمة خم�سة مليارات درهم

»مرجان « ت�ستعر�س جهودها يف املوؤمتر 
العربي لال�ستثمار الفندقي 2019 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

 ت�شتعر�س �شركة “مرجان”، املطور الرئي�س لعقارات التملك احلر يف اإمارة 
راأ�س اخليمة، الفر�س ال�شتثمارية التي توفرها راأ�س اخليمة للم�شتثمرين 
الإم��ارة كواحدة من  لتوؤكد بذلك مكانة  الفندقي والعقاري  القطاعني  يف 

اأ�شرع املراكز ال�شياحية منواً يف العامل. 
وياأتي ذلك خال م�شاركة “مرجان” يف الدورة اخلام�شة ع�شر من املوؤمتر 
العربي لا�شتثمار الفندقي الذي ينعقد يف راأ�س اخليمة لل�شنة الثانية على 
وي�شت�شيف  واملعار�س”.  للموؤمترات  ال��دويل  احلمراء  “مركز  يف  التوايل 
امل��وؤمت��ر، ال��ذي ينعقد ب��ني 9 – 11 اأب��ري��ل اجل���اري، م��ا يزيد على 900 
خبري خمت�س مبجال ال�شتثمار الفندقي من جميع اأنحاء العامل، ف�شًا 
عن اأكر من 100 متحدث �شيناق�شون مو�شوعاٍت متنوعة حول ال�شتثمار 

الفندقي يف املنطقة.
وتعد “مرجان” الراعي الباتيني لهذا احلدث، وت�شتعر�س خاله الفر�س 
اجلديدة لا�شتثمار الفندقي يف الإمارة، كما ت�شلط ال�شوء على م�شروعها 
الرئي�شي “جزيرة املرجان” التي ت�شم اأكر من 1600 غرفة فندقية قيد 

الت�شغيل، ف�شًا عن العديد من امل�شاريع الفندقية قيد التطوير.
التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�شو  العبدويل،  عبداهلل  املهند�س  وي�شارك 
حول  رئ��ي�����ش��ي��ة  ح���واري���ة  ج��ل�����ش��ة  يف  امل���وؤمت���ر  خ����ال  “مرجان”،  ل�����ش��رك��ة 
غري  املتو�شطة  ال�شوق  يف  ال�شتثمار  وفر�س  املتو�شطة  ال�شوق  “منتجعات 
امل�شتثمرين للح�شول  اأمام  النا�شئة  وتتناول اجلل�شة الفر�س  التقليدية”، 
التقليدية من فئتي  املنتجات الفندقية  املال خارج نطاق  على القيمة لقاء 

الأربع والثاث جنوم.
املوؤمتر  ا�شت�شافة  “اإن  العبدويل:  عبداهلل  املهند�س  ق��ال  املنا�شبة،  وبهذه 
العربي لا�شتثمار الفندقي لل�شنة الثانية على التوايل يف راأ�س اخليمة يوؤكد 
امل�شتثمرين  ت�شتقطب  لل�شيافة  رائدة  لاإمارة كوجهة  القوية  املكانة  على 
اأنحاء العامل. واهتداًء بروؤية قيادتنا احلكيمة، �شنعزز  وال�شياح من جميع 
تركيزنا على التطوير ال�شياحي من خال ال�شتثمار يف القطاع الفندقي، 
 2021  -  2019 الوجهة  ا�شراتيجية  حتقيق  يف  ي�شاعد  ال��ذي  الأم���ر 
ل�شتقبال 1،5 مليون �شائح �شنوياً. وبعد تخطي هدفنا يف ا�شتقبال مليون 
مل�شتثمري  ا�شتثنائية  ف��ر���س  ت��وف��ري  على  ن��رك��ز   ،2018 ع��ام  خ��ال  زائ���ر 
اخليمة  راأ���س  عليها  ترتكز  التي  التميز  جوانب  وتعزيز  الفندقي،  القطاع 

ل�شتقطاب جيل جديد من امل�شافرين«. 
عاملية  جتارية  لعامات  تابعة  فندقية  من�شاآت  امل��رج��ان  جزيرة  وحتت�شن 
مثل “ريك�شو�س للفنادق” و”فنادق ومنتجهات هيلتون” واأكور للفنادق”، 
“باب  ذل��ك م�شروع  �شكنية مبا يف  وح��دة   2000 اأك��ر من  اإىل  بالإ�شافة 

البحر” وم�شروع “با�شيفيك” من “جمموعة �شيليكت«.

••  ال�شارقة-الفجر:

اأك������دت م��وؤ���ش�����ش��ات ودوائ�������ر اإم�����ارة 
ال�����ش��ارق��ة احل��ك��وم��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف 
“ملتقى  م����ن  ال���ت���ا����ش���ع���ة  ال���������دورة 
التي  ال�شتثمار ال�شنوي 2019”، 
الأربعاء  ي���وم  فعالياتها  �شتختتم 
اأن  العاملي،  التجاري  دب��ي  مركز  يف 
لعر�س  مهمة  نافذة  ي�شكل  امللتقى 
التناف�شية  والت�شهيات  اخل��دم��ات 
للم�شتثمرين  الإمارة  تقدمها  التي 
والباحثني عن فر�س لنمو اأعمالهم 
انطاقاً من دولة الإمارات، اإ�شافة 
ال�شراكات  تعزيز  يف  م�شاهمته  اإىل 
ال���ق���ائ���م���ة م����ع جم���ت���م���ع الأع����م����ال 
املحلي والإقليمي والعاملي. واأ�شادت 
املوؤ�ش�شات ب�شفافية الأعمال ومرونة 
ين�شجم  امل��ق��دم��ة مب���ا  الإج��������راءات 
م���ع ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال امل��م��ي��زة لدولة 
الإم��ارات والتي و�شعتها يف �شدارة 
الدول اجلاذبة للفر�س ال�شتثمارية 
يف  وال��ع��امل  املنطقة  م�شتوى  ع��ل��ى 
اأنها  ال��ق��ط��اع��ات، م�����ش��ي��ف��ة  ج��م��ي��ع 
املبادرات  من  املزيد  لإط��اق  تتجه 
�شتعزز  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  واخل����دم����ات 
والبتكار  التكنولوجيا  ق��ط��اع  دور 
امل�شتدامة  التنمية  م�شرية  ل��دع��م 
يف دول��ة الإم��ارات واإم��ارة ال�شارقة. 
على  امللتقى  يف  ال�����ش��ارق��ة  وت�����ش��ارك 
 6 اأي��ام، مبن�شة ت�شم  م��دى ثاثة 
جهات ودوائر حكومية، وهي غرفة 
ال�شارقة،  يف  وال�����ش��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة 
ال�شارقة”،  يف  “ا�شتثمر  وم��ك��ت��ب 
ودائ������رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
ال�شارقة، وجممع ال�شارقة للبحوث 
ومدينة  والب��ت��ك��ار،  والتكنولوجيا 
ال�شارقة لاإعام “�شم�س”، ومركز 

ال�شارقة لريادة الأعمال “�شراع«.

دعم التبادل التجاري 
وا�ستقطاب ال�ستثمارات 

الأجنبية
بدوره، اأو�شح �شعادة عبداهلل �شلطان 
العوي�س، رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
امللتقى  اأن  ال�شارقة  و�شناعة  جتارة 
مي��ث��ل ف��ر���ش��ة ك��ب��رية ل��ل��غ��رف��ة من 
اأجل التوا�شل مع كبار امل�شتثمرين 
يف العامل، وتاأ�شي�س �شراكات جديدة 
العاقات  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  معهم، 

املجّمع  نحو  حالياً  الأنظار  “تّتجه 
اقت�شادي  كمحفز  املرتقب  ل���دوره 
للمعرفة والبتكار وريادة الأعمال، 
مم��ه��داً ال��ط��ري��ق اأم����ام اإع����اء �شاأن 
للثورة  ع���امل���ي  ك���م���رك���ز  الإم����������ارات 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة، م���ن خال 
امل�شاهمة يف ر�شم مامح القطاعات 
الروبوتات  راأ�شها  امل�شتقبلية، وعلى 
والطباعة  طيار  ب��دون  وال��ط��ائ��رات 
ث����اث����ي����ة الأب�������ع�������اد وامل�����وا������ش�����ات 
ذات���ي���ة ال���ق���ي���ادة، ف�����ش��ًا ع���ن دفع 
والتطبيقي  العلمي  البحث  م�شار 
الأ�شياء  اإن��رن��ت  يف  والتكنولوجي 

والبيانات ال�شخمة«

مناخ ا�ستثماري يت�سم
 بال�ستقرار وال�سفافية

اأك�������د حم���م���د جمعة  م����ن ج���ه���ت���ه، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملكتب  امل���دي���ر  امل�������ش���رخ، 
الأجنبي  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار  ال�������ش���ارق���ة 
اأن  ال�شارقة”،  يف  “ا�شتثمر  املبا�شر 
اأهمية امللتقى تكمن يف عر�شه لأبرز 
امل�شتقبلية  والتوجهات  امل�شتجدات 
والتطورات  املحلية  لا�شتثمارات 
التكنولوجية  وخ�����ش��و���ش��اً  امل��ه��م��ة 
ال�شتثماري،  امل��ن��اخ  ي�شهدها  ال��ت��ي 
ال�شارقة  م��ن�����ش��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
تعر�س الفر�س املجزية يف قطاعات 
الرعاية  م��ث��ل  احل��ي��وي��ة  الأع����م����ال 
وتكنولوجيا  وال��ع��ق��ارات  ال�شحية 
البيئة وال�شياحة والإعام والطاقة 
اللوج�شتي،  وال���ق���ط���اع  امل���ت���ج���ددة 
وك��ذل��ك الإج����راءات امل��رن��ة املقدمة 
مناخ  يف  عمل  فر�س  عن  للباحثني 

للم�شتثمرين   مميزة  فر�شة  ي�شكل 
ال�شتثمارية  الفر�س  ا�شتك�شاف  يف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وات����خ����اذ ق��������رارات حول 
ل�شتثماراتهم  امل�شتقبلية  الوجهة 
باخت�شا�س  املتعلقة  تلك  وخا�شة 
امل���ج���م���ع وال����ت����ي ي���ت���م ال���ع���م���ل على 
ب���ن���اء قاعدة  اأج�����ل  ت��ط��وي��ره��ا م���ن 
التنمية  خل���دم���ة  ت��ق��ن��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة 
املياه،  “تكنولوجيا  جم�����الت  يف 
وتكنولوجيا  امل��ت��ج��ددة،  وال��ط��اق��ة 
املوا�شات،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ب��ي��ئ��ة، 
والت�شميم  املعلومات،  وتكنولوجيا 
ال�������ش���ن���اع���ي وال������ع������م������ارة«.  وب���ني 
ي��ع��م��ل على  امل��ج��م��ع  اأن  امل��ح��م��ودي 
املبادرات  م��ن  امل��زي��د  يف  ال�شتثمار 
�شتعزز  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  واخل����دم����ات 
والبتكار  التكنولوجيا  ق��ط��اع  دور 
امل�شتقبلية  التنمية  م�شرية  ل��دع��م 
امل�شتدامة يف ال�شارقة ، موؤكداً على 
املجمع  يوؤديه  الذي  املحوري  الدور 
ال�شراتيجية  اخل���ط���ط  دع����م  يف 
جلعلها  والرامية  ال�شارقة،  لإم��ارة 
عاملية  وب��واب��ة  رئي�شة  ج��ذب  نقطة 
قطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  للم�شتثمرين 

التكنولوجيا والبتكار  .
امل��ج��م��ع يعمل  اأن  امل��ح��م��ودي  وذك���ر 
خللق  متكاملة  مرافق  توفري  على 
والتجارب  ال���ب���ح���وث  ت���دع���م  ب��ي��ئ��ة 
كبرية  ح��واف��ز  ي��وف��ر  كما  العملية، 
للم�شتثمرين لتمكينهم من التكيف 
وامل��ن��اف�����ش��ة، وال���ق���درة ع��ل��ى اخراق 
الإعفاءات  ت�شمل  العاملية،  الأ�شواق 
وامللكية  واجل����م����ارك،  ال�����ش��ري��ب��ي��ة 
وتابع  وغريها.  للم�شروع،  الكاملة 

القت�شادية يف الإمارة على ت�شجيع 
وال��ع��امل��ي��ة يف  املحلية  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
ما  وغ��ريه��ا،  التجارية  امل�����ش��روع��ات 
اأه��م الأه���داف الرئي�شة  اأح��د  ميثل 
حتقيقها،  على  الدائرة  تعمل  التي 
عرب تهيئة املناخ القت�شادي املائم 
لنمو وجذب ال�شتثمارات. وذكر اأن 
الدائرة تعمل على تب�شيط اخلدمات 
اآلية  تي�شري  ب��ه��دف  والإج��������راءات، 
ت�شجيل الأعمال، واإ�شدار الرخ�س، 
للم�شتثمرين  اأك��رب  مرونة  وتوفري 
واملتعاملني بال�شكل الذي يتيح لهم 
خال  اأع��م��ال��ه��م  تاأ�شي�س  اإم��ك��ان��ي��ة 
ف���رة زم��ن��ي��ة ق�����ش��رية، ف�����ش��ًا عن 
مل�شاعدة  امل��ت��وا���ش��ل  ال���دائ���رة  ���ش��ع��ي 
امل�شتثمرين من خال التن�شيق مع 
املحلية  احلكومية  اجلهات  خمتلف 

والحتادية.

جذب ال�سركات الإعالمية
من جانبه اأفاد �شعادة الدكتور خالد 
ال�شارقة  مدينة  رئي�س  املدفع  عمر 
املنطقة  ب���اأن  “�شم�س”،  ل��اإع��ام 
لحت�شان  ت�شعى  “�شم�س”،  احلرة 
الرواد الراغبني بتاأ�شي�س م�شاريعهم 
�شواء اأكانت نا�شئة اأم قائمة، م�شرياً 
جذب  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  امل��دي��ن��ة  اأن  اإىل 
ال�����ش��رك��ات الإع���ام���ي���ة م���ن خال 
ت�شليطها ال�شوء على دعم واإطاق 
للعمل  خمتلفة  اإع��ام��ي��ة  م�شاريع 
الإعامي  ب��امل��ج��ال  ال��ن��ه��و���س  ع��ل��ى 
الإمارات.  ال�شارقة ودول��ة  اإم��ارة  يف 
م�شروعات  �شمن  “من  اإن���ه  وت��اب��ع 
التجربة  مبادرة  الإعامية  �شم�س 
الفنية الإماراتية التي لقت اإقباًل 
���ش��خ��م��اً م��ن ق��ب��ل ج��م��ه��ور املواهب 
يف دول���ة الإم������ارات، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
والتي  الرقمية”  للحلول  “�شم�س 

متثل الذراع الرقمي ل� “�شم�س««.

توفري مرافق متكاملة
 لدعم البحوث

وعدَّ �شعادة ح�شني حممد املحمودي 
ال�شارقة  ملجمع  التنفيذي  الرئي�س 
والبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث 
امللتقى من�شة مهمة وحيوية جتمع 
كافة اأقطاب ال�شتثمار من الأفراد 
وال�شركات من جميع اأنحاء املنطقة 
وال����ع����امل حت���ت م��ظ��ل��ة واح�������دة، ما 

التي ن�شجتها الغرفة طوال الفرة 
ال��ع��دي��د م��ن الأ�شواق  امل��ا���ش��ي��ة م��ع 
التجاري  التبادل  لدعم  اخلارجية 
ال�شتثمارات  وا�شتقطاب  اخلارجي، 
التناف�شية  املزايا  واإب��راز  الأجنبية، 
ال�شارقة  اإم������ارة  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي 
واأ�شاف  امل�شتويات«.  خمتلف  على 
العوي�س: “اإن امللتقى ي�شكل من�شة 
والت�شهيات  اخل����دم����ات  ل��ع��ر���س 
ملجتمع  ال���غ���رف���ة  ت���ق���دم���ه���ا  ال����ت����ي 
واطاعهم  وامل�شتثمرين  الأع��م��ال 
واأن�شطتها  مبادراتها  خمتلف  على 
جميع  يف  الأعمال  لرجال  الداعمة 
اعتماد  اإىل  ول���ف���ت  ال���ق���ط���اع���ات«. 
احللول  ع���ل���ى  ع��م��ل��ه��ا  يف  ال���غ���رف���ة 
الوقت  توفري  يف  اأ�شهم  م��ا  الذكية 
اإ�شافية  م���زاي���ا  وت���ق���دمي  واجل���ه���د 
وجمتمع  الأع�����ش��اء  منها  ي�شتفيد 
قناعة  م����ن  ان����ط����اق����اً  الأع������م������ال، 
ت�شهيل  يف  ال�شتثمار  ب���اأن  ال��غ��رف��ة 
ال�شتثمار  هو  لاأع�شاء  اخلدمات 
الأعمال،  جمتمع  خل��دم��ة  الناجح 
موؤكداً حر�س الغرفة على توظيف 
التميز  لتحقيق  احلديثة  التقنيات 
عملها،  م���ن���ظ���وم���ة  يف  ال�������ش���ام���ل 
التحول  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وحت���دي���داً 
وتقدمي  وال�����ذك�����ي،  الإل������ك������روين 
واإبداعية مبتكرة،  خدمات ع�شرية 
ان�شجاماً مع روؤية حكومة ال�شارقة 
واقت�شاد  جم��ت��م��ع  ل��ب��ن��اء  ال��رام��ي��ة 

املعرفة.

خدمات رقمية عرب
 الإنرتنت والتطبيقات الذكية

وق�������ال ����ش���ع���ادة ����ش���ل���ط���ان ب����ن هده 
التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال�����ش��وي��دي 
“يعد  ال�������ش���ارق���ة  يف  الق���ت�������ش���ادي���ة 
 2019 ال�شنوي  ال�شتثمار  ملتقى 
فر�شة قّيمة للدائرة بهدف تعريف 
وما  عملها  ب��اأ���ش��ل��وب  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
وت�شهيات  خ���دم���ات  م���ن  ت��ق��دم��ه 
وال�شركات،  الأع����م����ال  لأ����ش���ح���اب 
ل���ش��ي��م��ا خ��دم��ات��ه��ا امل���ق���دم���ة عرب 
الذكية،  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  الإن����رن����ت 
مب���ا ي��ت��ي��ح احل�������ش���ول ع��ل��ى معظم 
احلاجة  دون  ال�����دائ�����رة  خ����دم����ات 
للح�شور اإىل مقرها«. واأ�شار اإىل اأن 
الدائرة جنحت من خال تركيزها 
القطاعات  وتن�شيط  تنظيم  ع��ل��ى 

املعماريني  واملهند�شني  امل�شممني 
روؤي��ت��ه��ا يف هذا  اأج���ل حتقيق  م��ن 
الإطار موؤكداً يف الوقت نف�شه على 
جزيرة  بت�شليم  ال�����ش��رك��ة  ال���ت���زام 
الزمني  اجل������دول  وف����ق  اجل��ب��ي��ل 
معايري  اأعلى  يواكب  ومب��ا  املحدد 

البناء الدولية.
اأن ي�شهم م�شروع اجلبيل  ويتوقع 
الذي ح�شل على ت�شنيف “لوؤلوؤ” 
برنامج  م��ت��ط��ل��ب��ات  ل���ش��ت��ي��ف��ائ��ه 
“ا�شتدامة” يف الرتقاء باملنظومة 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف اجل���زي���رة م���ن خال 
زراعة م�شاحات جديدة من غابات 
ال���ق���رم واإ����ش���اف���ة اأك�����ر م���ن 10 
املائية  ال��ق��ن��وات  ك��ي��ل��وم��رات م��ن 
البحرية  امل����وائ����ل  ���ش��ت��وف��ر  ال���ت���ي 
املهاجرة،  ال��ط��ي��ور  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
البحرية،  وال�شاحف  والأ�شماك، 
امل�شروع  و�شيت�شمن  وال���غ���زلن. 
وا�شعة  خ��ارج��ي��ة  م�شاحات  ��ا  اأي�����شً
ت�شمل احلدائق، وم�شارات للم�شي 
وحمطات  ال������دراج������ات،  ورك�������وب 
ع�شاق  ت�شتهوي  ال��ت��ي  ال��ت��ج��دي��ف 
الطبيعة وهواة الريا�شات املائية.

••تغطية– رم�شان عطا

اجلبيل  ج���زي���رة  ���ش��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
لا�شتثمار خال موؤمتر �شحفي 
اأم�����������س عن  اأب�����وظ�����ب�����ي  يف  ع����ق����د 
اإط����اق م�����ش��روع ج��زي��رة اجلبيل 
الوجهة  ي�شبح  اأن  ي��ت��وق��ع  ال���ذي 
احلياة  ل��ع�����ش��اق  الأوىل  ال�شكنية 
اأبوظبي،  يف  الطبيعة  اأح�شان  يف 
و�شيتم تطوير هذا امل�شروع املتنوع 
كثافة  ذات  ا���ش��ت��ث��م��اري��ة  كمنطقة 
م�شاحة  ع��ل��ى  منخف�شة  �شكانية 
اإجمالية  ب��ت��ك��ل��ف��ة  ه��ك��ت��ار   400
ت���ق���در ب��خ��م�����ش��ة م���ل���ي���ارات دره����م 
مزيجاً  ���ش��ي�����ش��م  ك��م��ا  اإم�����ارات�����ي، 
املزودة  الأرا���ش��ي  من قطع  فريداً 
ب���اخل���دم���ات وامل����راف����ق، وع���ق���ارات 
راقية ومتو�شطة التكلفة مبا يلبي 
وقطاع  الإم����ارات����ي����ني  م��ت��ط��ل��ب��ات 

امل�شتاأجرين على حد �شواء.
قرى  �شت  على  امل�شروع  و�شيتوزع 
الظبي،  ت�شمل مرفاأ اجلبيل، وند 
و�ِشيف اجلبيل، وعني املها، و�شوق 
اجل��ب��ي��ل، وب���دع اجل��ب��ي��ل وذل���ك يف 

ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  يف  لا�شتثمار 
امل�شروع:  اإط�����اق  ع���ن  ل���اإع���ان 
“�شتلبي جزيرة اجلبيل احتياجات 
الربية  احل��ي��اة  وع�شاق  ال��ع��ائ��ات 
الريا�شات  وه��������واة  وال���ط���ب���ي���ع���ة 
املائية، ف�شًا عن توفري م�شتوى 
لأ�شحاب  نوعها  من  فريدة  حياة 

املنازل والزوار على حد �شواء.«
واأ����ش���اف اأن����ه وم���ن خ���ال توفري 
اخليارات  م���ن  وا���ش��ع��ة  جم��م��وع��ة 
التجزئة  وم������راف������ق  ال�������ش���ك���ن���ي���ة 
والتعليم،  وال��رف��ي��ه  وال�����ش��ي��اف��ة 
اجلبيل  ج��زي��رة  م�شروع  �شي�شبح 
راف����داً م��ه��م��اً ل�����ش��وق ال��ع��ق��ارات يف 

اأب���وظ���ب���ي وم�������ش���اه���م���اً رئ���ي�������ش���اً يف 
اأبوظبي  روؤي������ة  اأه�������داف  حت��ق��ي��ق 

.« القت�شادية 2030 
اأن امل�شروع �شي�شهم  واأو�شح حيدر 
وت����ن����وي����ع اخل�����ي�����ارات  ت���ع���زي���ز  يف 
�شوق  يف  اجل����ودة  ع��ال��ي��ة  ال�شكنية 
العقارات يف اأبوظبي، حيث �شتقدم 
اجلزيرة للم�شتثمرين قطع اأرا�س 
منا�شبة  وب��اأ���ش��ع��ار  للبناء  ج��اه��زة 
�شكانية  كثافة  ذي  جمتمع  �شمن 
الطبيعة  اأح�����ش��ان  يف  منخف�شة 
الواجهات  ت�شمل  وال��ت��ي  اخل��اب��ة 
وال�شواطئ  ال�������ش���اح���رة  امل���ائ���ي���ة 
الوا�شعة املطلة على اأ�شجار القرم 
�شي�شم  كما  ع��ام،  حدائق  وجممع 
على  ميتد  تراثياً  موقعاً  امل�شروع 
الفخار  لعر�س  ه��ك��ت��ارات  خم�شة 
وال��ق��ط��ع الأث���ري���ة الأخ�����رى التي 
وتعود  جلزيرة  على  اكت�شافها  مت 
�شيجعله  مما  قدمية  ح�شارة  اإىل 

حمطة جذب رئي�شة للزوار. 
“�شركة  ال��ت��زام  ح��ي��در على  واأك���د 
لا�شتثمار”  اجل���ب���ي���ل  ج����زي����رة 
ب��احل��ف��اظ وت��ع��زي��ز غ��اب��ات القرم 
ال��ت��ي ت��زخ��ر ب��ه��ا ج��زي��رة اجلبيل 
اجلهات  م���ع  ال���وث���ي���ق  ب���ال���ت���ع���اون 
ه  احلكومية املعنية يف اأبوظبي بعدِّ
ا�شتثماراً ا�شراتيجياً �شي�شاهم يف 
والرتقاء  العقاري  التنوع  تعزيز 
اجلزيرة.  يف  البيئية  باملنظومة 
اجلهود  اإىل  ح���ي���در  اأ�����ش����ار  ك���م���ا 
ال�شركة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  امل�����ش��رك��ة 
اجلهات  م���ع خم��ت��ل��ف  ب���ال���ت���ع���اون 
من  نخبة  و  املخت�شة  احلكومية 

م���وق���ع ا���ش��رات��ي��ج��ي ي���رب���ط بني 
ال�شعديات.  وجزيرة  يا�س  جزيرة 
واجهة  ع��ل��ى  امل�������ش���روع  و���ش��ي��م��ت��د 
بحرية يبلغ طولها 13 كيلومراً 
اأرا������ش�����ي  يف ح�����ني ي�������ش���م ق����ط����ع 
 1500 تراوح م�شاحتها ما بني 
بالإ�شافة  م��رب��ع،  م��ر  و5000 
ما  م�شاحتها  ت���راوح  م��ن��ازل  اإىل 
مربع،  م��ر  و1200   300 ب��ني 
تقع و�شط طبيعية خابة حماطة 
بغابات القرم وحياة  بيئية طبيعية 

خابة.
ويقع امل�شروع على بعد 15 دقيقة 
اأبوظبي  مدينة  و���ش��ط  ع��ن  فقط 
دب���ي،  ع���ن م��ر���ش��ى  دق��ي��ق��ة  و50 
املعامل  اأه��م  م��ن  قربه  مييزه  كما 
مدينة  يف  والرفيهية  ال�شياحية 
اأبوظبي مثل متحف اللوفر ويا�س 
وجزيرة  امل����اري����ة،  وج���زي���رة  م����ول 
املقرر  امل�شروع  ويتاألف  اأب��وظ��ب��ي. 
الن���ت���ه���اء م��ن��ه يف ال���رب���ع الأخ����ري 
من عام 2022 من 400 منزل 
بنظام  م���ن���زل  و400  م�����ش��ت��ق��ل 
م���ت���ا����ش���ق، ف�������ش���ًا ع����ن ت���واف���ر 
امل��ت��ن��وع��ة مب��ا يف  خ��ي��ارات التملك 
ذلك قطع الأرا�شي اجلاهزة للبناء 
والتي �شيتم ت�شليمها خال الربع 
ويتوقع   ،2021 ع��ام  م��ن  الأول 
عند  اجلبيل  ج��زي��رة  حتت�شن  اأن 
الن���ت���ه���اء م����ن اإجن�����ازه�����ا م����ا بني 

5000 اإىل 6000 �شاكن.
وي�����ش��م امل�����ش��روع م��راف��ق خمتلفة 
مباين  م����ث����ل  ع����امل����ي  مب�������ش���ت���وى 
خم�ش�شة لاأعمال وفلل ومباين 

الإ�شبانية،  اإ����ش���ت���ي���ف  ورام���������ون 
الأعمال  تنفيذ  وب��رودواي ماليان 
يف  التخطيط  واأع��م��ال  الهند�شية 
امل�شروع. وبهذه املنا�شبة، قال حمد 
را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي، رئ��ي�����س جمل�س 
اإدارة �شركة اجلبيل لا�شتثمار :” 
اجلبيل  ج��زي��رة  تطوير  ف��ك��رة  اإن 
ا���ش��ُت��ل��ه��م��ت م��ن ح��ب امل��غ��ف��ور له- 
باإذن اهلل- ال�شيخ زايد بن �شلطان 
الإمارات  دول��ة  موؤ�ش�س  نهيان،  اآل 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، -ط��ي��ب اهلل - 
الكبري  وح��ر���ش��ه  للطبيعة  ث����راه 

على املحافظة على مقوماتها.«
هذا  اإن  النعيمي:”  واأ������ش�����اف 

مركز  ���ش��ي�����ش��م  ك���م���ا  م���ك���ت���ب���ي���ة، 
واملنافذ  املطاعم  املدينة عددا من 
ومركز  �شاطئي،  ونادي  التجارية، 
ريا�شي،  ون����اٍد  الأع���م���ال،  ل��رج��ال 
واآخر اجتماعي اإىل جانب عدد من 
ال�شوبرماركت  وحم��ات  امل��دار���س 
واحل�����������ش�����ان�����ات وع���������دة ع�����ي�����ادات 
�شركة  اأع��ل��ن��ت  وق���د  متخ�ش�شة. 
جزيرة اجلبيل لا�شتثمار مطور 
�شركة  تعيني  اجلبيل عن  م�شروع 
الأعمال  لإدارة  للتطوير”  “ليد 
ال��ت��ط��وي��ري��ة يف  اجل���زي���رة، وفيما 
���ش��ي��ت��وىل حت��ال��ف ي�����ش��م ك���ًا من 
الأمريكية،  اآركيوتكتونيكا  �شركة 

مبباركة  اأط���ل���ق  امل��م��ي��ز  امل�������ش���روع 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
جاهدين  و���ش��ن��ع��م��ل  امل�������ش���ل���ح���ة، 
املنطقة  ه������ذه  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
العقارية املهمة ملدينة اأبوظبي من 
خال املحافظة على البيئة وخلق 
وترفيهية  وجتارية  �شكنية  اأماكن 
اجلزيرة  طبيعة  مع  يتنا�شب  مبا 
واأه��م��ي��ت��ه��ا ل��ل�����ش��وق ال���ع���ق���اري يف 

مدينة اأبوظبي.«
من جانبه، قال منري حيدر، املدير 
اجلبيل  جزيرة  ل�شركة  التنفيذي 

يت�شم بال�شتقرار وال�شفافية. 
ون���وه امل�����ش��رخ ب��ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر بني 
املعنية  وال��دوائ��ر  املوؤ�ش�شات  جميع 
وال�شتثماري  القت�شادي  بالفعل 
اأن تكون  وال���ذي مكن الإم����ارة م��ن 
للقطاعات  وج��ام��ع��ة  خ�شبة  بيئة 
باعتماد  م�����ش��ي��داً  ال����ش���ت���ث���م���اري���ة، 
الإدارية  للخدمات  املوؤ�ش�شات  ه��ذه 
الإل�����ك�����رون�����ي�����ة وال�����ذك�����ي�����ة ال���ت���ي 
���ش��ه��ل��ت و���ش��رع��ت الإج��������راءات على 
قالت  جهتها  وم��ن  امل�شتثمرين.   
التنفيذي  امل���دي���ر  امل���دف���ع،  جن����اء 
مل���رك���ز ال�����ش��ارق��ة ل���ري���ادة الأع���م���ال 
“يت�شرف مركز ال�شارقة  “�شراع”: 
لريادة الأعمال “�شراع” باأن يكون 
ال�شارقة يف ملتقى  ج��زءاً من جناح 

ال�شتثمار ال�شنوي.«
مركز  ال�����ش��ارق��ة  “تعد  واأ����ش���اف���ت: 
الأعمال،  وري���ادة  للم�شاريع  ن�شط 
وت���وف���ر الأح�������داث ال��رئ��ي�����ش��ة مثل 
فر�شة  ال�شنوي  ال�شتثمار  ملتقى 
النا�شئة  املواهب  لعر�س  ل�”�شراع” 
امل�شتثمرين  اإىل  ال�������ش���ارق���ة  م����ن 
الدوليني، كما اأنها تتيح لنا الفر�س 
ال�شركات  اإىل  ال����دع����م  ل���ت���ق���دمي 
الكبرية  الإم���ك���ان���ات  ذات  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 

التي ت�شعى اإىل تنمية قدراتهم.
يف  “ا�شتثمر  م���ك���ت���ب  وي�������ش���ع���ى 
بفر�س  ل���ل���ت���ع���ري���ف  ال�شارقة” 
الإم�����ارة يف خمتلف  ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
ومنذ  وال��دول��ي��ة؛  املحلية  امل��ح��اف��ل 
اأن اأعلنت هيئة ال�شارقة لا�شتثمار 
اإطاق  ع��ن  “�شروق”  وال��ت��ط��وي��ر 
مكتب “ا�شتثمر يف ال�شارقة” لأول 
مرة خال فعاليات منتدى ال�شارقة 
ل��ا���ش��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ش��ر، يف 
املكتب  ا�شتطاع   ،2016 �شبتمرب 
�شوق  ب��ني  ال��ت��وا���ش��ل  عملية  تعزيز 
اإذ عمل  ال�شتثمار املحلي والدويل، 
ال�شتثماري  ال��روي��ج  على  املكتب 
امل�شتثمرين،  وج�������ذب  ل�����اإم�����ارة 
املبا�شرة  ب���ال���ف���وائ���د  وت���ع���ري���ف���ه���م 
امل��رت��ب��ة ع��ل��ى ا���ش��ت��ث��م��ارات��ه��م تلك، 
اإ�شهامه يف تعزيز مكانة  اإىل جانب 
اأوىل يف  ا�شتثمارية  الإم��ارة كوجهة 
املنطقة، بالتزامن مع �شعيه امل�شتمر 
لأن تكون الإمارة واحدة من اأف�شل 
وج���ه���ات اجل�����ذب ال����ش���ت���ث���م���اري يف 

العامل.
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على هام�ش انعقاد الن�سخة التا�سعة من »ملتقى ال�ستثمار ال�سنوي« 

»�سندوق خليفة« يدعم ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ورواد الأعمال خالل »ملتقى ال�سركات النا�سئة« 

على تبني هذه احللول.
�شعداء  “نحن  ال�شيزاوي:  واأ�شاف 
ج��دا بح�شور ه��ذا ال��ع��دد م��ن كبار 
امللتقى حيث  امل�شتثمرين لفعاليات 
ال�شتثمارية  ال���ف���ر����س  ت���ت���واج���د 
ت�����ش��اه��م يف دعم  وال���ت���ي  امل���ت���ع���ددة 
لن  امللتقى  ه��ذا  ال��ع��امل��ي��ة.  التنمية 
ال�شتثمار  ف����ر�����س  ف���ق���ط  ي����ع����زز 
بو�شع  اأي�شا  ي�شاهم  بل  والتنمية، 
دول��ة الم��ارات كاعب رئي�س على 

م�شتوى القت�شاد العاملي«. 
الفتتاحية  اجل��ل�����ش��ة  يف  و����ش���ارك 
حكوميون،  م�����ش��وؤول��ون  للملتقى 
وق������ادة اأع����م����ال ع���امل���ي���ون، وخ����رباء 
و�شناع  وال���ت���ج���ارة،  ال�����ش��ن��اع��ة  يف 
ق�����رار م���ن الق��ل��ي��م وم����ن خمتلف 
دول ال��ع��امل، ومم��ث��ل��و ال��ع��دي��د من 
امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة وال��ب��ن��وك. كما 
ت���واج���د ف��ي��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن خرباء 
املالية  املحافظ  وم��دراء  ال�شتثمار 

من خمتلف اأنحاء العامل.
وق����دم����ت ال���ه���ي���ئ���ات وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
امللتقى  يف  امل�شاركة  العاملية  املالية 
اخلا�شة  وخططها  ا�شراتيجياتها 
الت�شهيات  وت��ق��دمي  ب��ال���ش��ت��ث��م��ار 
ل��ل��ق��ط��اع اخل���ا����س ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
العملية ال�شتثمارية. ومن املتوقع 
ي�شتمر  ال��ذي  امللتقى  ع��ن  ينتج  اأن 
التفاقيات  العديد من  اأي��ام  ثاثة 
التدفقات  ب���زي���ادة  �شت�شاهم  ال��ت��ي 
بت�شريع  وت�����ش��اع��د  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
ال��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي للدول  ع��ج��ل��ة 

امل�شاركة فيه.
و�شهدت النقا�شات يف امللتقى تركيزا 
ا�شتثمارية  م���ن���اخ���ات  خ���ل���ق  ع���ل���ى 
لن�شاء  الو�شائل  وتوفري  ايجابية، 
الدول  يف  للتنمية  خا�شة  مناطق 
وا�شتغال  ال�شتثمارات  لت�شجيع 
امللتقى  ي��ت��ي��ح��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ف���ر����س 
الوجهات  من  فيه  امل�شاركة  للدول 

ال�شتثمارية الواعدة عامليا.
والدورة التا�شعة من امللتقى تهدف 
الأعمال  القرار وقادة  جلمع �شناع 
والوجهات  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  وك����ب����ار 
العامل  يف  الرئي�شية  ال�شتثمارية 
حتت �شقف واح���د.  ور���ّش��خ احلدث 
التا�شعة  العاملي ال�شخم  يف دورت��ه 
العامل  م��ن�����ش��ة يف  ك���اأك���رب  م���رك���زه 
املبا�شرة  الأج��ن��ب��ي��ة  لا�شتثمارات 
يوم  ح��ت��ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ت�شتمر  ح��ي��ث 
دب��ي حتت  اأب��ري��ل يف   10 اخلمي�س 
م�شتقبل  خ��ري��ط��ة  “ر�شم  ���ش��ع��ار: 
اإثراء  املبا�شر:  الأجنبي  ال�شتثمار 
الق��ت�����ش��ادي��ات ال��ع��امل��ي��ة م��ن خال 

العوملة الرقمية«.

•• دبي-الفجر: 

اأبريل   8 الث��ن��ني  اأم�����س   انطلقت 
التا�شعة  ال���دورة  فعاليات  اجل���اري 
ال�شنوي  ال���ش��ت��ث��م��ار  م��ل��ت��ق��ى  م���ن 
العاملي،  ال���ت���ج���اري  دب����ي  م��رك��ز  يف 
ال�شمو  �شاحب  من  كرمية  برعاية 
اآل مكتوم،  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
ال�������وزراء، ح��اك��م دب���ي -رع�����اه اهلل- 
وح�شور الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب��ن 
الداخلية.  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
الفتتاحية  اجل��ل�����ش��ة  يف  و����ش���ارك 
وف��ود ر�شمية م��ن اأك��ر م��ن 140 
من  بع�س  �شمت  ال��ع��امل  يف  دول���ة 
“اإيفو  ال���دول وه��م فخامة  روؤ���ش��اء 
بوليفيا  دول��ة  رئي�س  مورالي�س”، 
رئي�س  ب���خ���اري،  وف��خ��ام��ة حم��م��د 
ج���م���ه���وري���ة ن��ي��ج��ريي��ا الحت����ادي����ة 
وف��خ��ام��ة رئ��ي�����س ت��ت��ار���ش��ت��ان ر�شتم 
رم�شان  وم���ع���ايل  م��ي��ن��ن��ي��خ��ان��وف، 
ق�������دي�������روف رئ����ي���������س ج���م���ه���وري���ة 
م�شلم،  هو�شيف  ومعايل  ال�شي�شان، 
ال�شي�شان  جمهورية  رئي�س  ن��ائ��ب 
امل�����ش��وؤول��ني رفيعي  م���ن  وغ���ريه���م 
140 دولة  اأك��ر من  امل�شتوى من 
ال���ع���امل. و����ش���ارك يف احلدث  ح���ول 
و40  رئي�س  ونائب  دول  روؤ���ش��اء   4

وزيراً.
للملتقى،  الفتتاحية  اجلل�شة  ويف 
بن  اهلل  عبد  الدكتور:  معايل  ق��ال 
حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي، وزي���ر 
“با�شم  ال��ت��ح��ت��ي��ة:  البنية  ت��ط��وي��ر 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
بكم  اأرح����ب  اأن  ي�شعدين  امل��ت��ح��دة، 
جميعاً يف حفل افتتاح اأعمال الدورة 
ال�شتثمار  م��ل��ت��ق��ى  م���ن  ال��ت��ا���ش��ع��ة 
ال�����ش��ن��وي. ل��ق��د ح��ق��ق ه���ذا امللتقى 
القت�شاد،  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي 
ال�شاحتني  ع��ل��ى  ب�������ارزاً  ح�������ش���وراً 
اأحد  باعتباره  والدولية،  الإقليمية 
اأك���رب ال��ت��ج��م��ع��ات ال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف 

العامل«. 
اليوم  “نت�شرف  م��ع��ال��ي��ه:  وق�����ال 
دورة  يف  الوا�شعة  العاملية  بامل�شاركة 
ه��ذا ال��ع��ام وال��ت��ي ت�شم وف���وداً من 
140 دول��ة من خمتلف  اأك��ر من 
م��ن خال  لنطلع  ال���ع���امل،  ق����ارات 
اأحدث  ع��ل��ى  ال���رائ���دة  املن�شة  ه���ذه 
ال�شتثمار  جم����ال  يف  الجت����اه����ات 
تبادل  املبا�شر، ف�شًا عن  الأجنبي 
فر�س  وا����ش���ت���ك�������ش���اف  اخل����������ربات، 
الأعمال، وتوقيع اتفاقيات التعاون 
ت��زام��ن هذه  اأن  وال�����ش��راك��ات. ك��م��ا 

العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�شيا�شات 
ط���اق���ة جديدة  ل�����ش��خ  ط�����رق  ع����ن 
الأجنبي  ال���ش��ت��ث��م��ار  ت��دف��ق��ات  يف 
املبا�شر بالنظر اإىل اأن ال�شتثمارات 
يف  ح���ي���وي���اً  دوراً  ت��ل��ع��ب  ال���دول���ي���ة 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة ل��ل��ع��دي��د من 
للبلدان  بالن�شبة  وخا�شة  ال���دول، 
النامية. ويف خ�شم هذه التحديات، 
من ال�شروري اأن نوا�شل حواراتنا 
اأف�شل احللول، حيث  اإىل  للتو�شل 
القرار  و�شناع  الدوليني  القادة  اإن 
القطاعني احلكومي واخلا�س  من 
حا�شرون يف حدث العاملي هذا العام 
بالإ�شافة  التحديات  ه��ذه  لتذليل 
اإىل الفر�س الرئي�شية التي ميكننا 

حت�شينها«.
على  “عاوة  ال�شيزاوي:  واأ���ش��اف 
ذل���ك ومت��ا���ش��ي��اً م���ع ���ش��ع��ار ملتقى 
ال�شتثمار ال�شنوي 2019، يناق�س 
التكنولوجيا  ت���اأث���ري  امل�������ش���ارك���ون 
من  وغريها  والروبوتات  الرقمية 
امل�شهد  على  التايل  اجليل  تقنيات 
ال�شتثماري احلايل. وهذا احلدث 
التدابري  ملناق�شة  عبارة عن من�شة 

اأن  التفكري يف نهجنا حيث  واإع���ادة 
ت��اأث��ري عميق  لها  ت��زال  الرقمنة ل 
على التجارة وال�شتثمار العامليني«. 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  وق���ام���ت 
للتحول  اجل��ه��ود  بتكثيف  امل��ت��ح��دة 
ال�شتثمارات  تلعب  حيث  الرقمي، 
يف  وا�شحاً  دوراً  املبا�شرة  الأجنبية 
القت�شادي  التنويع  ا�شراتيجية 
للباد والتح�شري مل�شتقبل ما بعد 
النفط. وطبقت احلكومة �شيا�شات 
وبرامج اأ�شا�شية جلذب امل�شتثمرين 
الأج���ان���ب وف���ًق���ا ل���روؤي���ة الإم������ارات 
ويعد ملتقى ال�شتثمار     .2021
ال�شنوي مبادرة من وزارة القت�شاد 
كبار  عام  الإماراتية  ويح�شره كل 
التنفيذيني  وامل��دي��ري��ن  امل�شوؤولني 
من القطاعني احلكومي واخلا�س. 
اأي������ام ت�شلط  ث���اث���ة  م�����دار  وع���ل���ى 
ال���������دورة ال���ت���ا����ش���ع���ة ال�������ش���وء على 
لتعزيز  والآل��ي��ات  ال�شراتيجيات 
احل�����ل�����ول ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة جل���ذب 
ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة اإىل 
الداخلية  احل��واف��ز  ع��ر���س  ج��ان��ب 
ال�شركات  ت�شجع  التي  واخلارجية 

دولة  يف  الت�شامح  ع��ام  م��ع  ال����دورة 
اإ�شافية  ف��ر���ش��ة  ه���و  الإم����������ارات، 
يف  واأهميته  الت�شامح  قيمة  لتاأكيد 
تعزيز العمل معاً من اأجل ال�شراكة 

والتنمية«.
تفاوؤلية  “نظرتنا  معاليه:  وق���ال 
ال����ن����م����و  ظ��������ل  يف  ل���ل���م�������ش���ت���ق���ب���ل 
اختتمنا  ال��ذي  العاملي  القت�شادي 
 .3.7% وبن�شبة   2018 ع��ام  ب��ه 
اأن  ال���دويل  النقد  �شندوق  وي��ق��در 
ي��وا���ش��ل الق��ت�����ش��اد ال��ع��امل��ي منوه 
 .3.5% بن�شبة   2019 ع���ام  يف 
تزال  ل  ال��وط��ن��ي،  ال�شعيد  وع��ل��ى 
دولة الإم��ارات تتبواأ املرتبة الأوىل 
تدفقات  يف  املنطقة  م�شتوى  على 
التي  املبا�شر  الأج��ن��ب��ي  ال�شتثمار 
2018 نحو  قدرت قيمتها يف عام 
10.4 مليار دولر ح�شب تقديرات 

امل�شرف املركزي«. 
ا�شتطاعت  “كما  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال 
دول����ة الإم�������ارات وع��ل��ى م����دار �شت 
دول  ت��ت�����ش��در  اأن  متتالية  ���ش��ن��وات 
“�شهولة  موؤ�شر  يف  العربي  العامل 
ويحتفظ  الأعمال”.  مم���ار����ش���ة 

اأن  ال��دول��ي��ة  وال�شيا�شة  الق��ت�����ش��اد 
ت���راج���ع، ول��ك��ن��ن��ا نعتقد  ال��ع��ومل��ة يف 
كامًا،  امل�شهد  يعك�س  ل  ذل���ك  اأن 
فالعوملة تتقدم ولكن عرب م�شارات 
اخ��رن��ا لدورة  ج��دي��دة. وم��ن هنا 
“خارطة  �شعار  العام  لهذا  امللتقى 
الأجنبي  ال����ش���ت���ث���م���ار  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
العاملية  القت�شادات  اإثراء  املبا�شر: 

من خال العوملة الرقمية«.
واأك�����د م��ع��ال��ي��ه اأن دول����ة الإم�����ارات 
توؤمن باأهمية التكنولوجيا كمحفز 
وقال:  الق��ت�����ش��ادي،  للنمو  رئي�س 
حري�شة  كانت  الدولة  كانت  “لقد 
اجلديدة  الجت��اه��ات  مواكبة  على 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
اليوم  علينا  اأن  ونعتقد  التجارية، 
اأن نعمل معاً ب�شورة جادة لت�شييق 
“الفجوة الرقمية” التي حتد من 
قدرة بع�س الدول واملجتمعات على 
القت�شاد  من����وذج  م���ن  ال���ش��ت��ف��ادة 
الرقمي«.  وي�شارك يف امللتقى اأكر 
ال�شركات  ق��ادة  م��ن   20000 م��ن 
ووا�����ش����ع����ي ال�������ش���ي���ا����ش���ات ورج������ال 
الإقليميني  وامل�شتثمرين  الأعمال 

بتوقعات  ال����دويل  ال��ن��ق��د  ���ش��ن��دوق 
ال�شدد،  اإيجابية يف هذا  اقت�شادية 
ال���ن���اجت املحلي  ر من���و  ُي����ق����ِدّ ح��ي��ث 
 3.7% بن�شبة  للدولة  الإج��م��ايل 

خال العام اجلاري«. 
اأولت  ذلك،  “اإىل  معاليه:  واأ�شاف 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة 
انطاقاً  ب��ال��غ��اً  اه��ت��م��ام��اً  وال��ط��رق 
م��ن اإدراك���ه���ا لأه��م��ي��ة ه��ذا القطاع 
ذلك  وبف�شل  ال�شتثمار،  تعزيز  يف 
متقدمة  م��راك��ز  حجز  م��ن  متكنت 
العاملية  التناف�شية  عاملياً مبوؤ�شرات 
يف هذا املجال، وكان اآخرها ح�شول 
مبوؤ�شر  الثاين  املركز  على  الدولة 
ال���ر����ش���ا ع����ن ال���������ش����وارع وال���ط���رق 
اأف�شل  ال�شريعة التي ت�شكل اإحدى 
البنى التحتية عاملياً، كما اأن الدولة 
حققت اإجنازات متقدمة بال�شراكة 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  مب���������ش����روع����ات 
لو�شعها اخلطوط العري�شة لدعم 
القطاعني  بني  ال�شراكة  منظومة 

وجذب امل�شتثمرين«. 
اأروق���ة  “يردد يف  م��ع��ال��ي��ه:  وق���ال 

وكبار  الأع��م��ال  ورج��ال  والدوليني 
واأ�شحاب  واخل����رباء  الأك��ادمي��ي��ني 
140 دولة  اأكر من  امل�شلحة من 
يف هذا احلدث الذي ي�شتمر ثاثة 
اأيام وي�شم جمموعة من املوؤمترات 
وعرو�س  العمل  وور���س  واملنتديات 
الباد  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ت��ق��دمي��ي��ة 
وم��ع��ر���س ي�����ش��م اأك����ر م���ن 500 
عار�شاً وم�شاركاً يف العر�س وفر�شاً 

كبرية للتوا�شل.
م����ا ل يقل  امل��ل��ت��ق��ى  وي�����ش��ت�����ش��ي��ف 
ومتخ�ش�س  خ��ب��ري   1000 ع���ن 
املبا�شر،  الأج��ن��ب��ي  ال���ش��ت��ث��م��ار  يف 
ب�شاأن  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ات��ه��م  ل���ت���ب���ادل 
املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  ج��ذب 
يف �شوء النتعا�س املتوقع لتدفقات 
العاملية  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
املبا�شرة لعام 2018 بعد انخفا�س 
 2017 ع�����ام  يف   23% ب��ن�����ش��ب��ة 
تقرير  عن  ال�شادرة  لاأرقام  وفًقا 

ال�شتثمار العاملي.
رئي�س  ال�������ش���ي���زاوي،  داوود  وق�����ال 
ال�شتثمار  مللتقى  املنظمة  اللجنة 
�شانعو  “يبحث   :2019 ال�شنوي 

وت�شميم  تخطيط  يف  اأ�شا�شاً  مطلباً 
املباين احلديثة وال�شديقة للبيئة يف 
العامل ويف دبي على وجه اخل�شو�س، 
امل��ن��اط��ق واح����داً من  كما يعد ت��ربي��د 
م�شرعات كفاءة الطاقة ال�شتة �شمن 
امل�شتدامة  ال��ط��اق��ة  “مبادرة  اإط����ار 
التابعة   »SEforALL« للجميع« 

لاأمم املتحدة«.
“اإمباور”  اأن جهود  �شعفار  بن  واأك��د 
ت������اأت������ي ل����ت����دع����م خ���ف�������س م����ع����دلت 
بن�شبة  وامل���ي���اه  ال��ك��ه��رب��اء  ا���ش��ت��ه��اك 
من   ،2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول   30%
خال رفع م�شتوى وعي متعامليها، 
اإم��ارة دب��ي، البالغ عددهم حوايل  يف 
تر�شيد  ح���ول  م��ت��ع��ام��ل،  األ���ف   100
املناطق  ت���ربي���د  اأن���ظ���م���ة  ا���ش��ت��ه��اك 
الطبيعية  امل�����وارد  ع��ل��ى  للمحافظة 
وحماية البيئة، جلعل الإمارة مركزاً 
واملدينة  الأخ�����ش��ر  لاقت�شاد  عاملياً 
على  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الب�شمة  يف  الأق����ل 

م�شتوى العامل بحلول 2050.
“اإمباور”  “اإن  �شعفار:  بن  واأ���ش��اف 
وتقنيات  ح����ل����وًل  ب���ت���ط���وي���ر  ق���ام���ت 
القطاع  بهذا  قدماً  للم�شي  مبتكرة، 
احليوي، الذي ي�شهد ارتفاعاً مطرداً 
يف م��ع��دلت الإق��ب��ال عليه، وذل���ك يف 

ا�شراتيجية  اأه����داف  حتقيق  اإط����ار 
التي  اخل�����ش��راء،  للتنمية  الإم�����ارات 
اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
التي  اهلل،  رع��اه  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 
تعمل  رئي�شة  م�شارات  �شت  تت�شمن 
كمركز  ال��دول��ة  م��ك��ان��ة  تر�شيخ  ع��ل��ى 
عاملي لاقت�شاد الأخ�شر، اإىل جانب 
اجلهود  دع���م  يف  ال��ف��اع��ل��ة  م�شاركتنا 
الكربون  ان��ب��ع��اث��ات  لتقليل  ال��ع��امل��ي��ة 
الطاقة  ا����ش���ت���ه���اك  ع����ن  ال���ن���اج���م���ة 
وذلك بعّد تربيد املناطق واحدة من 
اأعلنت  التي  الطاقة  كفاءة  م�شرعات 

عنها الأمم املتحدة �شابقاً«.

•• دبي-الفجر: 

لأنظمة  الإم�����ارات  موؤ�ش�شة  ت��وا���ش��ل 
اأكرب  “اإمباور”،  امل��رك��زي  ال��ت��ربي��د 
م�����زود خل���دم���ات ت���ربي���د امل��ن��اط��ق يف 
وجهودها  ال��را���ش��خ  ن��ه��ج��ه��ا  ال���ع���امل، 
اأنظمة  ع���م���ل  ل���ت���وظ���ي���ف  احل���ث���ي���ث���ة 
ت��ربي��د امل��ن��اط��ق ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي تدعم 
القت�شاد  ت�����ش��ري��ع  ن��ح��و  الن���ت���ق���ال 
اأه����داف  وحت��ق��ي��ق   ،360 ال����دائ����ري 
على  تعتمد  ال��ت��ي  الوطنية  التنمية 
م�شارات تنموية اأكر ا�شتدامًة، حيث 
تاأ�شي�شها على  منذ  “اإمباور”  عملت 
الروؤى  م��ع  ا�شراتيجيتها  م��واءم��ة 
وال����ش���رات���ي���ج���ي���ات ال���وط���ن���ي���ة من 
التي   2021 الإم����ارات  روؤي���ة  اأهمها 
حتتية  وبنية  بيئة  حتقيق  ت�شتهدف 
 ،2021 ع�����ام  ب���ح���ل���ول  م�����ش��ت��دام��ة 
التي   2071 الإم����������ارات  وم���ئ���وي���ة 
�شعيد  م�شتقبل  ت��اأم��ني  اإىل  ت��ه��دف 
وتعزيز  القادمة  لأجيالنا  وُم�شتدام 
دولة  اأف�����ش��ل  لت�شبح  ال��دول��ة  مكانة 

يف العامل.
وت����ب����ن����ت دول��������ة الإم��������������ارات من�����وذج 
الق���ت�������ش���ادي ال����دائ����ري، ال�����ذي يعد 
التقليدي،  اخلطي  لاقت�شاد  بديًا 

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية يناق�س خطته ال�سرتاتيجية
•• اأبوظبي-وام:

اإع��داد وحتديث  اآلية  املالية ور�شة عمل حول  ل��اأوراق  اأبوظبي  عقد �شوق 
اخلطة ال�شراتيجية احلالية لل�شوق ومراجعتها.

التنفيذي ل�شوق  الرئي�س  املن�شوري  الور�شة �شعادة خليفة �شامل  �شارك يف 
اأبوظبي لاأوراق املالية بالإنابة واأع�شاء جمل�س الإدارة والدارة التنفيذية 
اإن هذه الور�شة تهدف  يف ال�شوق. وقال املن�شوري خال افتتاحه الور�شة 
ل��ت��ت��اءم مع  اىل م��راج��ع��ة وحت��دي��ث وت��ط��وي��ر خططنا ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
التطورات املت�شارعة لاأحداث يف العامل مو�شحا اأن القيادة الر�شيدة اأولت 
ال�شراتيجية للجهات احلكومية كافة الحتادية  ببناء اخلطط  اهتماما 
منها واملحلية وحر�شت على التعريف بها جلميع املعنيني من املتعاملني، 
اأبوظبي  ل�شوق  العليا  الإدارة  اأع�شاء  وا�شتعر�س  واملوظفني.  وال�شركاء 
واجلدول  واأهدافها  ال�شراتيجية  ت�شملها  التي  املبادرات  املالية  ل��اأوراق 
الزمني اخلا�س بها واأحدث التوجهات التي تعتمدها اأ�شواق الأوراق املالية 
يف املنطقة والعامل ور�شد وحتديد اأبرز التحديات التي يجب اأخذها بعني 
خطة  بربنامج  ال�شوق  ال��ت��زام  �شمن  وذل��ك  وجت��اوزه��ا  ملعاجلتها  العتبار 
اإطار  ويف  الإم��ارة  يف  املالية  اخلدمات  قطاع  وتطوير  تنمية  نحو  اأبوظبي 

تعزيز البيئة التناف�شية ملمار�شة الأعمال وجذب ال�شتثمارات.

ويتطلب حتقيق هذا املبداأ ال�شتفادة 
من الثورة ال�شناعية الرابعة ل�شيما 
ال�شطناعي،  ال���ذك���اء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
على  “اإمباور”  ت��ع��ت��م��د  وب����دوره����ا 
عملياتها،  يف  ت��دوي��ره��ا  امل��ع��اد  امل��ي��اه 
را����ش���خ���اً يقوم  ح��ي��ث ت��ت��ب��ن��ى ن��ه��ج��اً 
وتوظيف  الب���ت���ك���ار  ت�����ش��ج��ي��ع  ع���ل���ى 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
امل�شتدامة،  التنمية  معايري  لتحقيق 
تربيد  على  “اإمباور”  تعمل  حيث 
الطاقة  خ��زان��ات  يف  وتخزينها  امل��ي��اه 
احلرارية »TES« لعدم هدر الطاقة 
خال �شاعات الذروة، كما وت�شتخدم 
 »TSE« امل���ع���اجل���ة  ال�������ش���رف  م���ي���اه 
العذبة  امل����ي����اه  ه�����در  م����ن  ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل 
الطبيعية  امل�������وارد  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ 
اإع���ادة تدوير املياه  وذل��ك من خ��ال 
اأعلنت  كما  عملياتها.  يف  امل�شتخدمة 
الأول  ابتكارها  عن  �شابقاً  “اإمباور” 
عاملياً يف جمال تربيد املناطق “احلل 
باإ�شتخدام  ال��ع��دادات  لنظام  ال�شامل 
 AIMS ال����ش���ط���ن���اع���ي  ال�����ذك�����اء 
ا�شراتيجية  مواكبة  بهدف   ،»360
دبي املتكاملة يف جمال الطاقة وذلك 
امل�شتدامة  الطاقة  اإم���دادات  لتاأمني 
وت��ع��زي��ز ك��ف��اءة ال��ط��ل��ب، ع��ن طريق 

حيث يعتمد هذا الآخر على “الأخذ 
يعتمد  حني  يف  والهدر”،  والت�شنيع 
ال�شتخدام  على  ال��دائ��ري  القت�شاد 
الأم���ث���ل وال���ش��ت��ف��ادة ال��ق�����ش��وى من 
جميع املوارد، وذلك للمحافظة على 
ا�شتنزافها؛  ووق��ف  الطبيعية  امل��وارد 
ومل تكتف الدولة بتبني هذا النموذج 
فح�شب حيث اأطلقت حكومة الإمارات 
بالتعاون مع منتدى القت�شاد العاملي 
لل�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا على 
الدائري  القت�شاد  “ت�شريع  مبادرة 
اأوىل الدول الداعمة  لتكون   ”360
واإن  العاملي.  امل�شتوى  على  للمبادرة 
اآل���ي���ة ت���ربي���د امل���ن���اط���ق ال���ت���ي يجري 
اعتمادها على نطاق وا�شع يف خمتلف 
دول العامل، تعمل على حتقيق اأهداف 
اأن  جانب  ف��اإىل  ال��دائ��ري،  القت�شاد 
اأن��ظ��م��ة ت��ربي��د امل��ن��اط��ق ه��ي �شديقة 
كفاءة  تعزيز  يف  ت�شاهم  فهي  للبيئة، 
ا�شتهاكها،  م��ن  والتقليل  ال��ط��اق��ة 
يف  ي�شاهم  امل��ن��اط��ق  ت��ربي��د  اأن  ح��ي��ث 
الطاقة  %50 من  يعادل  توفري ما 
مقارنة  املباين  تربيد  يف  امل�شتخدمة 

باأنظمة التربيد التقليدية.
املبادئ  امل��وارد من  ويعد مبداأ تدوير 
الأ�����ش����ا�����س ل���اق���ت�������ش���اد ال�����دائ�����ري، 

ال�شطناعي  ال�����ذك�����اء  ا����ش���ت���خ���دام 
الإح�شائية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ب��اإ���ش��ت��خ��دام 

الذكية” للمباين. 
عن  ك�شفت  قد  “اإمباور”  كانت  كما 
الت�شغيل  ذات��ي��ة  ت��ربي��د  حم��ط��ة  اأول 
ال�����ذك�����اء  ب����ا�����ش����ت����خ����دام  ال������ع������امل  يف 
مبراقبة  ت��ق��وم  وال��ت��ي  ال�شطناعي، 
وتعديل تدفق املياه من واإىل حمطة 
الذي  املتقدم  �شكادا  ونظام  التربيد، 
ال���ق���درة ع��ل��ى ق����راءة مليونني  ي��ت��ي��ح 
التربيد  باأبراج  املتعلقة  البيانات  من 
واملربدات واملحولت واإمدادات املياه. 
وبهذا ال�شدد، قال اأحمد بن �شعفار، 
“اإن  الرئي�س التنفيذي ل� “اإمباور”: 
اأنظمة تربيد املناطق والتي تعتمدها 
“اإمباور” على وجه اخل�شو�س قائمة 
على مبداأ ال�شتدامة والتدوير، وهو 
اأ�شا�س منوذج القت�شاد الدائري، مما 
ماءمة  الأك��ر  النموذج  منه  يجعل 
التي  امل�شتدامة،  التنمية  لحتياجات 
احلا�شر،  احتياجات  تلبية  تقت�شي 
القادمة  الأجيال  بقدرة  امل�شا�س  دون 
على تلبية احتياجاتها، كما اأن حلول 
مبا�شر  ب�شكل  ت�شهم  املناطق  تربيد 
امل������دن احل���دي���ث���ة، حيث  ت���ط���وي���ر  يف 
اأ�شبحت  امل��ن��اط��ق  ت��ربي��د  اأن��ظ��م��ة  اأن 

برعاية حممد بن را�سد وح�سور �سيف بن زايد 

انطالق الدورة التا�سعة من ملتقى ال�ستثمار ال�سنوي2019 يف مركز دبي التجاري العاملي 

املبتكرة يف تطوير ومتويل امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة يف اإمارة اأبوظبي 
اأبرز  اإىل تبادل اخل��ربات واملعارف مع  اإ�شافة  ودول��ة الإم���ارات ب�شكل ع��ام، 
خمتلف  يف  ال�شركات  وممثلي  واخل���رباء  ال�شيا�شات  �شناع  م��ن  امل�شاركني 
امل��ج��الت ال��ت��ي ت��ن��درج �شمن اإط����ار ري����ادة الأع���م���ال وال�����ش��رك��ات ال�شغرية 
يف  املكلف  التنفيذي  الرئي�س  النا�شري،  عبيد  م��وزة  وقالت  واملتو�شطة.  
مثالية  فر�شة  الفعاليات  هذه  “ت�شكل  امل�شاريع:  لتطوير  خليفة  �شندوق 
امل�شلحة،  اأ�شحاب  واحل��وار مع خمتلف  التفاعل  لتعزيز  ل�شندوق خليفة، 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  واأ�شحاب  املحليني  الأع��م��ال  ب��رواد  واللقاء 
بهدف  للمواطنني  يقدمها  التي  اخلدمات  اأب��رز  على  وتعريفهم  املبتكرة، 

 500 مب�شاركة  العام  لهذا  امللتقى  ويتميز  والإب����داع«.   والتميز  البتكار 
اإىل  وي�شعى  واملتو�شطة،  ال�شغرية  وامل�شاريع  النا�شئة  ال�شركات  من  �شركة 
تعزيز الروابط و�شبل التعاون وتبادل املعارف، بني هذه ال�شركات الواعدة 
ال�شركات  وحتظى  العامل.  اأنحاء  جميع  من  الأع��م��ال  ورواد  وامل�شتثمرين 
عن  التعريف  بفر�شة  واجل��دي��دة  املبتكرة  الأف��ك��ار  ذات  امل�شاركة  النا�شئة 
اأنحاء  جميع  من  واخل��رباء  الأعمال  رواد  كبار  اأم��ام  وم�شاريعهم  اأفكارهم 
امل��ال وعقد  راأ���س  زي��ادة  يتيح لهم فر�شة  امل��ج��الت، مما  العامل ومبختلف 
عن  ف�شًا  امللتقى،  يت�شمنها  التي  امل�شابقات  يف  والفوز  خمتلفة،  �شراكات 

امل�شاركة يف ور�س العمل واحللقات النقا�شية املتنوعة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ي�شهد جناح �شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع يف “ملتقى ال�شركات النا�شئة” 
اإقباًل  ال�شنوي”،  ال�شتثمار  “ملتقى  هام�س  على  ينعقد  ال��ذي   ،2019
كبرياً من قبل ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة وال�شت�شاريني وخمتلف رواد 
“ت�شخري  �شعار  العام حتت  هذا  يعقد  الذي  امللتقى،  امل�شاركني يف  الأعمال 
الرقمية العاملية لتمكني ال�شركات النا�شئة وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة”، 
يف مركز دبي التجاري العاملي وي�شتمر لغاية 10 اأبريل اجلاري. وي�شارك 
وحلوله  خدماته  عر�س  بهدف  امللتقى،  من  الثالثة  بالن�شخة  ال�شندوق 

القت�شادية  التنمية  م�����ش��رية  ي��ع��زز  مب��ا  م�����ش��اري��ع��ه��م  ودع����م  م�����ش��اع��دت��ه��م 
من  انطاقاً  امل�شاركة  وتاأتي  الإم���ارات.  دول��ة  ت�شهدها  التي  والجتماعية 
الطاقات  وتوجيه  الوطنية،  الكوادر  وتطوير  ا�شتقطاب  يف  ال�شندوق  دور 
والإمكانات املتميزة، مبا يتما�شى مع التزامه يف خلق جمتمع اأكر ا�شتدامة 
وتكامًا، قوامه البتكار وتنمية ريادة الأعمال«. واأ�شافت النا�شري: “يعدُّ 
ملتقى ال�شركات النا�شئة، من�شة تفاعلية مثالية لن�شر ثقافة ريادة الأعمال 
وغر�س روح العمل احلر لدى ال�شباب على امل�شتوى املحلي والعاملي، حيث 
ال�شغرية  امل�شاريع  واأ�شحاب  الأع��م��ال  رواد  من  نخبة  مظلته  حتت  يجمع 
وي�شجعهم على  العامل،  اأرج��اء  النا�شئة من خمتلف  وال�شركات  واملتو�شطة 

% �سندوق النقد الدويل يتوقع اأن يوا�سل القت�ساد العاملي منوه يف عام 2019 بن�سبة 3.5 
وزير تطوير البنية » الإمارات تتبواأ املرتبة الأوىل على م�ستوى املنطقة يف تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر «

قادة الأعمال وامل�ستثمرون و�سناع القرار من خمتلف اأنحاء العامل يلتقون يف من�سة عاملية واحدة يف دبي
الإمارات وعلى مدار �ست �سنوات متتالية تت�سدر دول العامل العربي يف موؤ�سر »�سهولة ممار�سة الأعمال«

»اإمباور« توظف اأنظمة تربيد ذكية حتقق ال�ستدامة يف دبي وفقًا لنموذج القت�ساد الدائري 360

اأحمد بن �سعفار:»التنمية امل�ستدامة تقت�سي تلبية احتياجات احلا�سر، دون امل�سا�س بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها«
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الفجر الريا�ضي
الريا�شي جهود  دب��ي  ع��ام جمل�س  اأم��ني  اآل رحمة م�شاعد  اأم��ان  نا�شر  ثمن 
اخلرباء الفرن�شيني وعملهم الدوؤوب خال فرة تقييم اأكادمييات اأندية دبي 
والتاأكد من �شريها وفق امل�شار ال�شحيح للتطوير وكذلك تقدمي القراحات 

التي تعزز دور الأكادمييات يف انتقاء وتطوير املواهب ال�شابة.
واأكد اأن ا�شتعانة املجل�س باملدر�شة الفرن�شية لإجناز التقييم يعود اإىل املكانة 
واملوؤ�ش�شات  الربامج  ونوعية  العاملي  امل�شتوى  الفرن�شية على  بالكرة  املتميزة 
التي ميتلكونها يف جمال الأكادمييات وانتقاء وتطوير املوهوبني حيث يعمل 
املجل�س معهم يف هذا املجال.. كما مت عقد لقاء مع اأمني عام الحتاد الفرن�شي 
لكرة القدم لتعزيز التعاون بني اجلانبني. جاء ذلك خال ا�شتقبل جمل�س 
برنامج  ختام  يف  القدم  لكرة  الفرن�شي  الحت��اد  خ��رباء  وف��د  الريا�شي  دب��ي 
التقييم الفني لأكادمييات كرة القدم باأندية دبي الذي نظمه املجل�س يف اإطار 
التعاون مع الحتاد الفرن�شي لكرة القدم والذي �شم اأندية �شباب الأهلي دبي 
عام جمل�س  اأم��ني  م�شاعد  اىل جانب  اللقاء  والن�شر وحتا. ح�شر  والو�شل 
دبي الريا�شي علي عمر البلو�شي مدير اإدارة التطوير الريا�شي واأحمد �شامل 
املهري مدير ق�شم الأكادمييات الريا�شية وعدد من الخت�شا�شيني يف جمال 

الأكادمييات باملجل�س. و�شم الوفد الفرن�شي خبريي الحتاد الفرن�شي لكرة 
القدم ايريك مونبايرت�س وكري�شتيان كامينتي اللذين ميتلكان جتربة كبرية 
لكرة  �شيتي  جمموعة  مع  العمل  لهما  و�شبق  الأكادمييات  تطوير  جمال  يف 
القدم التي ت�شم اأندية مان�ش�شر �شيتي لكرة القدم بطل الدوري الإجنليزي 
وملبورن  الأم��ري��ك��ي  �شيتي  ون��ي��وي��ورك   2018 –  2017 ملو�شم  امل��م��ت��از 
�شيتي الأ�شرايل وجريونا الإ�شباين كما و�شع ايريك مونبايرت�س منهجية 
التدريب يف هذه الأندية. وقال اآل رحمة اإن املجل�س �شيعمل على درا�شة تقارير 
اخلرباء الفرن�شيني واقراحاتهم وتطبيقها من اجل حتقيق الهدف املن�شود 
اأ�شا�س  يعدون  كونهم  فيها  الاعبني  وتطوير  الأكادمييات  دور  تعزيز  وهو 
الفرق واملنتخبات الوطنية يف امل�شتقبل. من جانبه اأبدى ايريك مونبايرت�س 
اإعجابه مب�شتوى املن�شاآت والبنية التحتية التي متتلكها اأندية دبي من حيث 

نوعية املاعب وعددها والإ�شاءات املمتازة واملن�شاآت الطبية املجهزة باأحدث 
الأجهزة.. كما اأ�شاد باأ�شلوب التعامل مع الاعبني. وقال اإن اأندية دبي تويل 
اهتماما كبريا بالاعبني ال�شغار وتوفر لهم كافة �شبل الرعاية واخلدمات 
الازمة جلعل النادي بيئة جاذبة ولحظت اأن م�شتوى الاعبني يف املراحل 
الفئة  ذات  الاعبني يف  �شنوات ل يختلف كثريا عن م�شتوى   8 اإىل   6 من 
 12 م��ن  العمرية  املرحلة  اأن  اإي��ري��ك  واأك���د  الأوروب���ي���ة.  ب��الأن��دي��ة  العمرية 
املهارية  املتميز يف اجلوانب  الاعب  لتكوين  اأهم مرحلة  تعد  �شنة   15 اإىل 
اإىل منهجية خا�شة  الفرة  الاعب يف هذه  يحتاج  والل��ت��زام حيث  والقوة 
بالتدريبات من حيث النوع والكم يتم من خالها الركيز على ا�شتمرارية 
وقوة التدريب لفرة حمددة يوميا بدون توقف حتى ميكن لاعب اأن ي�شل 
اإىل م�شتوى عايل من الحراف الذي يوؤهله للمناف�شة اأمام الأندية العاملية 

العطاء.  الاعب وقدرته على  اأداء  الفرق يف  ال��ذي يحدث  الأم��ر  وه��ذا هو 
وت�شمن برنامج التدقيق الفني الذي اأقيم خال الفرة من 1 اإىل 7 اأبريل 
والربنامج  التدريبية  واحل�ش�س  التدريب  واأن��واع  التدريب  وح��دات  تقييم 
الفني والوحدات الطبية حيث زار خالها اخلبريان اأكادميية �شباب الأهلي 
لكرة  الن�شر  واأك��ادمي��ي��ة  ال��ق��دم  لكرة  الو�شل  ن��ادي  واأك��ادمي��ي��ة  ال��ق��دم  لكرة 
القدم واأكادميية حتا لكرة القدم، ومت خالها عقد اجتماعات مع املدربني 
وال��اع��ب��ني وال��ف��رق الطبية. وي��ع��د ه��ذا ال��ربن��ام��ج م��ن اأه���م ال��ربام��ج التي 
ينظمها املجل�س وهو الأول من نوعه يف املنطقة الذي تقوم به جهة مرموقة 
مثل الحتاد الفرن�شي لكرة القدم الذي يعد اأحد اأف�شل الحت��ادات العاملية 
يف جمال رعاية وتطوير املواهب من مرحلة الأكادمييات وقطاع النا�شئني.. 
كما يعد هذا الربنامج ا�شتمرارا مل�شاعي املجل�س يف تاأهيل مدربي الأكادمييات 
باعتبار هذه املرحلة الأهم يف م�شرية لعب كرة القدم والتي يتعلم خالها 
اأ�شا�شيات كرة القدم والتي يتم خالها بناء لعب امل�شتقبل وتطوير قدراته 
ومهاراته مما ي�شاهم يف زيادة عدد الاعبني املوهوبني املنظمني للمنتخبات 

الوطنية لتمثيل الدولة يف املحافل الدولية والقارية.

•• ال�شارقة-الفجر:

الألعاب  ل�����دورة  ال��ت��ح�����ش��ريي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت 
اجتماعها  موؤخراً،  لل�شيدات،  العربية  لاأندية 
امل�شتجدات  م��ن  ح��زم��ة  خ��ال��ه  بحثت  ال��ث��اين، 
اخل���ا����ش���ة ب�����ال�����دورة امل��ق��ب��ل��ة ال���ت���ي ت��ن��ط��ل��ق يف 
ال�شوء  ت�شليط  مت  حيث  املقبل،  العام  ال�شارقة 
بالرتقاء  املتعلقة  اخليارات  من  جمموعة  على 
مب�شتويات وجودة التنظيم، اإىل جانب مناق�شة 
املا�شية،  ب���ال���دورة  امل��ل��ف��ات اخل��ا���ش��ة  م���ن  ع���دد 
لتطوير  رئي�شية  خمرجات  �شّتة  على  والت��ف��اق 

واقع الدورة.
ال�شيخة  �شعادة  تراأ�شته  ال��ذي  الجتماع  و�شهد 
رئي�س  خ��ل��ي��ف��ة،  اآل  ال���ع���زي���ز  ع���ب���د  ب���ن���ت  ح���ي���اة 
لاأندية  الأل��ع��اب  ل���دورة  التح�شريية  اللجنة 
املرتكز الأ�شا�شي  العربية لل�شيدات، والذي يعد 
اإبريل   9 ت���اري���خ  اع���ت���م���اد  ال�������دورة  لن���ط���اق���ة 
لإر�شال دعوات امل�شاركة للجان الأوملبية العربية 
لتعميمها على الدول الأع�شاء، وتوجيه اجلهات 
لختيار  العربية  ال��دول  يف  املخت�شة  الريا�شية 
يف  بها  املعمول  املعايري  �شمن  امل�شاركة  الأندية 

هذا ال�شاأن.
املناف�شات  �شعيد  على  األ��ع��اب   9 اعتماد  مت  كما 
وكرة  ال�شلة،  ك��رة  وه��ي:   واجلماعية،  الفردية 
الطاولة،  وك��رة  اجلماعية،  الألعاب  يف  الطائرة 

واألعاب  والرماية،  وال�شهم،  والقو�س  وامل��ب��ارزة، 
ع��ن احلواجز(،  )ال��ق��ف��ز  وال��ف��رو���ش��ي��ة  ال���ق���وى، 
اللوائح  مراجعة  جانب  اإىل  الكاراتيه،  وريا�شة 
باأقرب وقت على  الأ�شا�شية لعتماد التعديات 
�شوء املخرجات ال�شابقة للدورة املا�شية، واإجراء 
تعديات على اللوائح الفنية لتكون متوائمة مع 
منف�شل،  ب�شكل  جلنة  لكل  الدولية  التعديات 
اإ�شافة اإىل ا�شتحداث جوائز جديدة تهدف اإىل 
للم�شاركة،  العربيات  والاعبات  ال��دول  حتفيز 
وتثمني ح�شور اجلماهري وامل�شجعني املواكبني 

للدورة. 
�شعادة  ك��ّل من  ال��ذي ح�شره  الجتماع  وت��ن��اول 
ندى ع�شكر النقبي، نائب رئي�س اللجنة املنظمة 
للدورة، مدير  التنفيذية  اللجنة  ورئي�س  العليا 
و�شعادة   ، امل��راأة،  لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  عام 
واملتابعة  ال�شراف  ال�شفياين، ع�شو جلنة  �شعد 
ع�شو  ال�شاعر،  با�شل  الدكتور  و�شعادة  ل��ل��دورة، 
ومقرر جلنة ال�شراف واملتابعة للدورة، وميثاء 
بن �شاوي، مدير الدورة، وخولة حممد من�شق 
التطويرية  اخل��ط��ة  ع��ل��ى  الط����اع  الج��ت��م��اع، 
التي مت طرحها خال اجتماع اللجنة يف مملكة 

البحرين اأكتوبر املا�شي.
ون��اق�����س ال��ل��ق��اء حم�شر الج��ت��م��اع ال���ذي جمع 
الدورة  يف  امل�شاركة  العربية  الحت���ادات  ممثلي 
امل��ا���ش��ي��ة، واحل��دي��ث ع��ن اآل��ي��ة اخ��ت��ي��ار الألعاب، 

ون��ظ��ام ال��ت��ت��وي��ج، وا���ش��ت��ع��را���س م��وع��د انطاق 
وا�شتعرا�س  ل��ه��ا،  ال��زم��ن��ي  واجل�����دول  ال�����دورة 
الأل��ع��اب لاأندية  ُق��ّدم عن دورة  ال��ذي  التقرير 
ال�شباب  وزراء  جمل�س  اأم���ام  لل�شيدات  العربية 
موؤ�ش�شة  م�����ش��ارك��ة  خ���ال  ال���ع���رب،  وال��ري��ا���ش��ة 
ال�����ش��ارق��ة ل��ري��ا���ش��ة امل������راأة يف امل���وؤمت���ر ال���دويل 
اختتم  ال���ذي  م�شر  يف  العربية  امل���راأة  لريا�شة 

اعماله موؤخراً.
الدويل  اليوم  مع  وتزامناً  ا�شتثنائية،  لفتة  ويف 
الذي  وال�����ش��ام،  التنمية  اأج����ل  م��ن  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
ي�شادف 6 اأبريل من كّل عام، احتفى الجتماع 
بهذه املنا�شبة عرب رفع “كروت بي�شاء”، عك�شت 
تعزيز  يف  للريا�شة  امل��ه��م  ال���دور  م�شمونها  يف 
الحرام  على  والت�شجيع  العاملي  ال�شام  اأ�ش�س 
لقرار  تنفيذاً  اليوم  ه��ذا  ج��اء  حيث  والت�شامح، 
اأطلقته  ال��ذي  املتحدة  ل��اأمم  العامة  اجلمعية 
اأبريل من   6 يوم  باإعان   2013 اأغ�شط�س  يف 
التنمية  اأج��ل  من  للريا�شة  دولياً  يوماً  عام  كل 
املتزايد  املتحدة  الأمم  اإدراك  ليعك�س  وال�شام، 
ب���الأث���ر الإي��ج��اب��ي ل��ل��ري��ا���ش��ة يف ت��ع��زي��ز حقوق 

الإن�شان والتنمية القت�شادية والجتماعية.
ال�شيخة  ثّمنت  الج��ت��م��اع  خ��ال  لها  كلمة  ويف 
الكبري  ال��دور  خليفة  اآل  العزيز  عبد  بنت  حياة 
والرعاية املتوا�شلة التي تقدمها قرينة �شاحب 
جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو 

الأعلى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي،  حممد  بنت 
ال�شارقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����ش��ة  الأ�����ش����رة،  ل�������ش���وؤون 
الدورة،  امل��راأة، لارتقاء بواقع ومكانة  لريا�شة 
بن  لل�شيخ خالد  الكبرية  باجلهود  اأ���ش��ادت   كما 
العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  القا�شمي،  اأحمد 
للدورة، التي �شاهمت يف الرتقاء مبكانة الدورة، 
الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  حتيات  نقلت  كما 
ط���ال ب���ن ب���در ب���ن ���ش��ع��ود ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
رئي�س  العربي،  الريا�شي  املجل�س  رئي�س  �شعود، 
احتاد اللجان الأوملبية الوطنية العربية، جلميع 
اأن تلك اجلهود  اإىل  ال��دورة، لفتة  العاملني يف 
ال�شيدات،  ع��رب��ي��ة  ح�����ش��ور  م�شاعفة  يف  ت�شهم 
على  لها  الن��ت��ب��اه  ح�شد  يف  ف��اع��ًا  دوراً  وتلعب 
ال�شعيدين املحلي والعربي. واأ�شافت:” اأثبتت 
دولية  وق��وان��ني  للوائح  اعتمادها  وبعد  ال���دورة 
ح�شورها الكبري على �شعيد ريا�شة امل��راأة، كما 
انتباه جميع الحت��ادات واللجان العربية  لفتت 
نحن  وها  امل�شتويات،  اأف�شل  وتقدمي  للم�شاركة 
ال���ي���وم اأم�����ام م�����ش��ه��د ب��ات��ت ف��ي��ه م��ع��ظ��م ال����دول 
اأولوية  الزمنية  اأجندتها  على  ت�شع  العربية 
اأم��ر غاية يف  وه��ذا  ال���دورة  اأنديتها يف  م�شاركة 
الإماراتية  الريا�شة  الأهمية ينعك�س على واقع 
نتطلع  م��ا يجعلنا  ����ش���واء،  ح���ّد  ع��ل��ى  وال��ع��رب��ي��ة 
لتقدمي املزيد من اجلهود لارتقاء مب�شتويات 

الدورة فنياً وتنظيمياً«. 

النقبي،  ع�شكر  ن��دى  �شعادة  اأك���دت  جانبها  م��ن 
امل����راأة،  ل��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ارق��ة  ع���ام موؤ�ش�شة  م��دي��ر 
ع�شو اللجنة التح�شريية للدورة على اأن تكاتف 
اجلهود وعقد الجتماعات وامل�شاورات بني جميع 
الأطراف على �شعيد الحتادات واللجان العربية 
الريا�شية اأثمر عن و�شع خطط وا�شراتيجيات 
ال���دورة،  مبكانة  الرت��ق��اء  يف  ت�شهم  م�شتقبلية 
امللكي  ال�شمو  الكبري ل�شاحب  ال��دور  كما ثمنت 
الأم��ري طال بن بدر بن �شعود بن عبدالعزيز 
العربي  ال��ري��ا���ش��ي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ���ش��ع��ود،  اآل 
رئي�س احتاد اللجان الأوملبية الوطنية العربية، 
وال�شيخة حياة بنت عبد العزيز اآل خليفة رئي�س 
اللجنة يف املتابعة وال�شراف وتقدمي كل ما يلزم 
من اأجل تعزيز ح�شور الدورة على �شاحة ريا�شة 
املراأة العربية.  وتابعت:” مل�شنا خال م�شاركتنا 
موؤخراً يف املوؤمتر الدويل لريا�شة املراأة العربية 
يف م�شر الأ�شداء الكبرية التي اأثنت على مكانة 
دورة الألعاب لاأندية العربية لل�شيدات، احلدث 
والاعبات  للريا�شيات  حا�شنة  اعتربوه  ال��ذي 
امل��ن��اف�����ش��ات، مثمنني  ال��ع��رب م��ن �شتى م��ي��ادي��ن 
ت�شليط  ال����دورة يف  تلعبه  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  ال����دور 
ال�شوء ب�شكل اأكرب على واقع الريا�شة العربية 
من  نخبة  عامني  ك��ل  جت��ذب  من�شة  باعتبارها 
اأبرز الاعبات العرب على �شعيد املناف�شات التي 
عن  وراق��ي��ة  مثالية  ���ش��ورة  يعك�س  م��ا  تطرحها 

واقع ريا�شة املراأة العربية للعامل باأ�شره«. 
لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  وع���رّبت 
العربية  ل��اأن��دي��ة  الأل��ع��اب  دورة  اأن  ع��ن  امل����راأة 
جميع  بف�شل  متقدمة  ملكانة  و�شلت  لل�شيدات 
اجل���ه���ود وال���ت���ع���اون ال�����ذي ي���ب���ذل م���ن خمتلف 
اإجناح  ال�شريكة يف  الحت��ادات والأندية العربية 
احلدث، م�شرية اإىل اأن عقد الجتماعات ب�شكل 
دوري ي�شهم يف و�شع اخلطط واملقرحات على 
طاولة النقا�س واخلروج بحزمة من التو�شيات 
اأن تلعب دوراً مهماً يف الرتقاء  التي من �شاأنها 
املحلية  ال�شاحتني  ع��ل��ى  وح�����ش��وره��ا  مبكانتها 
والعربية، لفتة اإىل اأن املخرجات التي طرحها 
الجتماع ت�شهم يف م�شاعفة احل�شور والتمثيل 
التعاون  اأ�ش�س  على  وت��وؤك��د  ال���دورة،  يف  العربي 
مع  ال�شيدات”  “عربية  جتمع  ال��ت��ي  امل�����ش��رك 
خمتلف الحتادات واللجان الريا�شية العربية.  
يذكر اأن دورة الألعاب لاأندية العربية لل�شيدات 
2012 مب��ب��ادرة كرمية من  ال��ع��ام  يف  انطلقت 
ق��ري��ن��ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة، �شمو 
رئي�شة  القا�شمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة 
املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة، رئي�شة موؤ�ش�شة 
يف  مناف�شاتها  وت��ق��ام  امل����راأة،  لريا�شة  ال�شارقة 
ال�����ش��ارق��ة ك��ل ع��ام��ني، وت��ع��ُك��ف موؤ�ش�شة  اإم�����ارة 
ال�شتعداد  على  حالياً  امل���راأة  لريا�شة  ال�شارقة 

لتنظيم ن�شختها اخلام�شة 2020.

التمهيدية  الت�شفيات  اليوم   تنطلق 
لبطولة حمدان بن زايد لكرة القدم 
نادي  مب���راك���ز   2019 ال��ظ��ف��رة   -
الظفرة مبدينة زايد واملرفاأ وغياثي 

وال�شلع وجزيرة دملا.
مبدينة  الظفرة  ن��ادي  ملعب  فعلى 
الرمله  حممية  فريقا  يلتقي  زاي��د 
املجموعة  م��ن  وط��ري��ف  الطبيعية 
من  ول����ي����وا  خ���ن���ور  وف���ري���ق���ا  “اأ” 
املجموعة “ب” فيما تفتتح مباريات 
العد  فريقي  بلقاء  امل��رف��اأ  جمموعة 
ويو الدب�شا الطبيعية من املجموعة 
العد  وبرج  الهيله  برج  “اأ” وفريقا 

من املجموعة “ب«.
ي��ل��ت��ق��ي يف  ويف جم���م���وع���ة غ���ي���اث���ي 
امل�����ب�����اراة الف���ت���ت���اح���ي���ة ف���ري���ق���ا بدع 
املجموعة  م��ن  والعقيله  امل��ط��اوع��ة 
وقلعة  ال�����ش��ب��ه��ان��ه  وف���ري���ق���ا  “اأ” 
“ب” فيما  امل��ج��م��وع��ة  م���ن  ظ��ف��ري 
ال�شلع  م��ب��اري��ات جم��م��وع��ة  ت��ف��ت��ت��ح 

ب��ل��ق��اء حم��م��ي��ة احل���ب���ارى وحممية 
املجموعة  م��ن  الطبيعية  احل��ب��ارى 
“اأ” وحممية مروج البحرية وجبل 
الظنة من املجموعة “ب” فيما تقام 

مباراة واحدة يف جمموعة جزيرة دملا 
جتمع بني فريقي حممية بدع هزاع 
وكانت  الطبيعية.  الطوى  وحممية 
ق��رع��ة ال��ب��ط��ول��ة ق��د اأق��ي��م��ت م�شاء 

املوؤمترات  بقاعة  اأب��ري��ل   6 ال�شبت 
زايد  بن  حمدان  باإ�شتاد  ال�شحفية 
بح�شور  زاي����د  مب��دي��ن��ة  ن��ه��ي��ان  اآل 
البطولة  م��دي��ر  الطنيجي  خليفة 

وم�شوؤويل  الفنية  اللجنة  واأع�شاء 
املراكز وعدد كبري من ممثلي الفرق 

امل�شاركة.
وقال الطنيجي عقب اإجراء القرعة 
قد  للبطولة  الإ�شتعدادات  كافة  اإن 
املكلفة  اللجان  تابعت  حيث  اإكتملت 
املوقع  على  الت�شجيل  عملية  �شري 
�شارت  والتي  للبطولة  الإل��ك��روين 
ب��ن��ج��اح ك��م��ا وق���ف م�����ش��وؤول��و املراكز 

على جتهيزات املاعب واكتمالها.
باحل�شور  ال��ب��ط��ول��ة  م��دي��ر  واأ����ش���اد 
امل�����ش��ارك��ة يف  ال��ف��رق  ال��ك��ب��ري ملمثلي 
ي���وؤك���د ع��ل��ى جديتهم  ال��ق��رع��ة مم���ا 
وينبئ بنجاح البطولة قبل بدايتها 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  اإ���ش��ت��ع��داد  م���وؤك���دا 
الب�شيطة  ال�شعوبات  كافة  لتذليل 

التي تواجه الفرق امل�شاركة.
بال�شكل  البطولة  تخرج  اأن  ومتنى 
املتوقع له من حيث امل�شتوى الفني 
واأن  خا�شة  اجلماهريي  واحل�شور 

تقام  للبطولة  النهائية  الت�شفيات 
رم�شان  �شهر  الأول من  الن�شف  يف 
البطولة  ت�����ش��ح��ب  ح��ي��ث  ال���ك���رمي 
امل�شاحبة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
اإث���راء للح�شور  واجل��وائ��ز امل��ت��ع��ددة 

اجلماهريي املتوقع.
التميمي  ك�����ش��ف ح�����ش��ن  م��ن ج��ان��ب��ه 
اللجنة  اأن  ال��ب��ط��ول��ة  ع����ام  م��ن�����ش��ق 
الت�شجيل  ب��اب  قفل  ق��ررت  املنظمة 
و�شل  اأن  ب��ع��د  امل��ا���ش��ي  ال�شبت  ي���وم 

عدد الفرق امل�شاركة اإىل 44 فريقا.
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
املنظمة كانت قد اأعلنت عن اإنطاق 
ال��ب��ط��ول��ة وت��ف��ا���ش��ي��ل��ه��ا م���ن خال 
بفندق  ع��ق��ده  ���ش��ح��ف��ي مت  م���وؤمت���ر 
الأحد  �شباح  ب��اأب��وظ��ب��ي  �شانغريا 

. مار�س   24
جوائز  ع�����دة  ال��ل��ج��ن��ة  وخ�����ش�����ش��ت 
ل��ل��ج��م��اه��ري ب��ي��ن��ه��ا ���ش��ي��ارت��ني عند 
اإىل  بالإ�شافة  اخلتام  ويف  الإفتتاح 

ثاثني جائزة يومية خمتلفة.
اإن�����ش��م��ت �شركة  اآخ�����ر  م���ن ج���ان���ب 
ال��غ��از والبرول  ب��اي��ون��ري خل��دم��ات 
اأ�شاد  حيث  البطولة  رع��اة  ملجموعة 
ال�شركة  ب��خ��ط��وة  ال��ب��ط��ول��ة  م��دي��ر 
و����ش���ع���ي���ه���ا لإجن����������اح ه�������ذا احل�����دث 
الريا�شي مما يوؤكد �شعي موؤ�ش�شات 
امل��ج��ت��م��ع ل��ل��ق��ي��ام ب����دوره����ا لإجن����اح 
البطولة التي تقام للمرة الأوىل يف 

منطقة الظفرة.

تراأ�سته حياة بنت عبد العزيز اآل خليفة 

حت�سريية »عربية ال�سيدات 2020« تعقد اجتماعها الثاين وتقّدم 6 خمرجات متهيدًا لنطالق الدورة 

الت�سفيات التمهيدية لبطولة حمدان بن زايد 
- الظفرة 2019 تنطلق اليوم

»الحتاد الفرن�سي«  ينهي تقييم اأكادمييات اأندية دبي

احلديدي  خمي�س  اهلل  عبد  العميد  �شعادة  ك��رم 
فريق  ب��الإن��اب��ة  اخليمة  راأ����س  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د 
وال�شيدات  ال��رج��ال  فئتي  اخليمة  راأ����س  �شرطة 
اللذان �شاركا يف، حتدي راك � والتي ُتعد البطولة 
التي  اخليمة  راأ����س  اإم����ارة  م�شتوى  على  الأوىل 
دائرة  يف  متمثلة  اخليمة  راأ����س  حكومة  نظمتها 
الرجال  فئة  الأول  يومني  على  الب�شرية  امل���وارد 
21 جهة  ال�������ش���ي���دات مب�����ش��ارك��ة  ف��ئ��ة  وال����ث����اين 
على  وح�شولهما  الأم��ارة  م�شتوى  على  حكومية 
اللذان  ال�شيدات  وفئة  الرجال  فئة  الأول  املركز 

ب�شفة  القيادة  م�شتوى  على  كبرياً  اإجن��ازاً  حققا 
خا�شة والإمارة ب�شفة عامة .

احلديدي  خمي�س  اهلل  ع��ب��د  العميد  ع��رب  ح��ي��ث 
عن �شعادته وفخره و�ُشكره جلميع اأع�شاء فريق 
القيادة والقائمني على الإ�شراف عليه ملا حققوه ، 
واأكد اأن هذه البطولة تعك�س اإ�شراتيجية القيادة 
الريا�شية،اإمياناً  الفعاليات  مبختلف  واهتمامها 
ال�شخ�شية  اإع�������داد  يف  ال���ري���ا����ش���ة  ب�����دور  م��ن��ه��ا 
ال�شرطية املتكاملة، ملا لها من دور كبري يف غر�س 
ال�شريفة  املناف�شة  بالنف�س، وتكري�س مبداأ  الثقة 

ورفع م�شتوى اللياقة البدنية جلميع منت�شبيها  
وجاهزيتهم وثّمن جهود الفريق وفوزه بالبطولة 
كافة  ع��ل��ى  ك���ب���رياً  جن���اح���اً  الأوىل  ن�����ش��خ��ت��ه��ا  يف 
امل�شتويات من حيث  امل�شاركة والنتائج والو�شول 
 .. ال��ري��ا���ش��ي��ة  الفنية  امل�����ش��ت��وي��ات  اأع��ل��ى  اإىل  ب��ه��ا 
الفريق وقدرته  اأن ثقته كانت كبريه يف  م�شيفاً 
على الفوز واعتاء من�شة التتويج موؤكداً على اأن 
هذا التكرمي �شيبقى جزًء ب�شيط وحافزاً لكل من 
يريد التميز وحتقيق الإجنازات يف كافة املجالت 

للقيادة .

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة بالإنابة
 ُيكرم اأبطال حتدي راك
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•• دبي - الفجر:

بنادي احلمرية  ال�شباب  اأحرز فريق 
الثقايف الريا�شي لقب بطولة دوري 
ال�شباب  وك��اأ���س  القدم  لكرة  ال�شباب 
ل��ك��رة ال���ق���دم  وق���د ا���ش��ت��ح��ق الفريق 
ودون  ج��دارة،  بالثنائية عن  التتويج 
اي���ة خ�����ش��ارة. وي�����ش��م ال��ف��ري��ق املدير 
ا�شماعيل  حم��م��د  امل����واط����ن  ال��ف��ن��ي 

احمد  احل���را����س  وم�����درب  ع���ل���ي،  اآل 
ال���زرع���وين ودك���ت���ور ال��ف��ري��ق حممد 
املاح، و املعد البدين البريتو �شيلفا،  
ال�شام�شي،  حميد  الفريق  وم�شرف 
املهريي   ح��م��ي��د  ال���ف���ري���ق  واداري 
و����ش���ارك م��ن ك��وك��ب��ة ال��اع��ب��ني كا 
وفيلك�س  حم��م��د،  اح��م��د  يحيى  م��ن 
ع��ل��ي يو�شف،  ل���وت���ني، حم��م��د  ك����ون 
ويو�شف  امل��زرع��اوي،  اجمد  وعبداهلل 
بن عبدالرحمن بن ح�شني، ومن�شور 
وف��ا���ش��ل خمي�س  ال���ع���زي���زي،  ����ش���امل 
بال، وعبداهلل عبدالرزاق رم�شان، 
م�شلم،  ا���ش��م��اع��ي��ل  وع��ب��دال��رح��م��ن 
وع��ب��دال��ع��زي��ز ح��م��د حم��م��د، ورا�شد 
حممد �شالح، وخليفة خالد خمي�س، 
وخلفان عبيد جمعة، وخلفان حممد 
يو�شف، وحمد حممد ها�شم، وحميد 
ابراهيم حميد، وحمد في�شل حمد، 
احمد  وجا�شم  يو�شف،  علي  وح�شني 
�شعد، والهاجي  وث��اين بخيت  غ��ام، 
ام اي�س جالو، واحمد يو�شف حممد، 
اح��م��د حم��م��ود م���راد، وع��ب��داهلل بدر 

�شالح،  احمد  وعمار  العقله،  الدين 
احمد  عمر  حممد،  يعقوب  وعي�شى 
����ش���ال���ح، ع���ل���ي ع���ب���ده ����ش���ال���ح، علي 

عبداهلل مراد، احمد عبداهلل احمد.
 واأك�����د ج��م��ع��ه ع��ب��ي��د ال�����ش��ام�����ش��ي اأن 
ي�شعى  احلمرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
وف���ق خ��ط��ط��ه ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة على 
واملناف�شة  ل��ل�����ش��ع��ود  ف���رق���ه  ت��اأه��ي��ل 
امل��ح��ل��ي��ة م���ع���ربا على  ال����دوري����ات  يف 
ت��ق��دي��ره ل��ل��ج��ه��ود امل���ق���درة م���ن قبل 
احلمرية  ب����ن����ادي  ال�������ش���ب���اب  ف���ري���ق 
الثقايف الريا�شي حل�شوله على لقب 
القدم  ل��ك��رة  ال�����ش��ب��اب  دوري  ب��ط��ول��ة 
وك��اأ���س ال�����ش��ب��اب ل��ك��رة ال��ق��دم واأ�شار 
اإىل اأن نادي احلمرية لن يتوانى عن 
تقدمي كافة اأ�شكال الدعم لريا�شييه 
ول��ل��ف��ري��ق ول��ل��ف��رق ال��ري��ا���ش��ة عمل 
الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  بخطط 
ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  وال��ه��ي��ئ��ة 
والريا�شة . واأعرب عن �شعادته بهذا 
نادي  ال��ذي ي�شاف لر�شيد  الجن��از 

احلمرية واإجنازاته  .

•• العني –الفجر: 

كاترين  المل��ان��ي��ة  ال��رام��ي��ة  ان���ف���ردت 
ال��ي��وم الف��ت��ت��اح��ي لبطولة  ب�����ش��دارة 
رم�����اي�����ة الط������ب������اق م�����ن احل�����ف�����رة “ 
حاليا  املقامة  العامل  الراب” بكا�س 
مبدينة العني بالمارات بعد ان قهرت 
اجلولت  وانهت  مناف�شة  رامية   70
اأ�شل  من  طبقا   74 بر�شيد  الثاث 
75 طبقا فيما ت�شاوت ثاث راميات 
طبقا   73 بر�شيد  الثانية  املرتبة  يف 
واليطالية  ك����ارول  الفرن�شية  وه���ن 
���ش��ي��ل��ف��ان��ا وال��ف��ن��ل��ن��دي��ة م���اري���ك���ا ويف 
املرتبة الثالثة تت�شاوى �شت راميات يف 
ر�شيد 72 طبقا وهن اليابانية يوكي 
فاتيما  وال���ش��ب��ان��ي��ة  دجن  وال�شينية 
والربيطانية  �شكانانا  وال�شرالية 
راميات   3 اليهن  وي�����ش��اف  كري�شتي 
71 ط���ب���ق���ا وه���ن  ي��ح��م��ل��ن ر����ش���ي���د 
والفرن�شية  ا�شري  ك��ارول  المريكية 
13 رامية  ه��ن��اك  ان  اي���دي لي��ن اي 
يف دائرة املناف�شة حيث �شتتاأهل منهن 
اف�شل �شتة راميات اىل النهائيات وملا 
كانت بع�شهن قد ح�شلت ميبقا �شواء 
بكوريا  �شاجنون  يف  العامل  بطولة  يف 
اجلنوبية او يف كا�س العامل باكوابولكو 
بامريكا  او يف جوادالجارا  املك�شيكية 
توؤول  �شوف  البطاقة  ف��ان  الاتينية 
لاعبة التي تليها يف الريب حتى لو 

مل تتاأهل اىل النهائيات اي !!!!.
اما على �شعيد نتائج راميات منتخبنا 
الوطني وهن فاطمة حممد ويا�شمني 
تهلك الأوىل حققت ر�شيدا قدره 65 
طبقا وهي تعد اف�شل نتيجة لها حتى 
الن اما يا�شمني والتي ت�شارك يف كا�س 
 54 ال���ع���امل لأول م���رة ف��ق��د ح��ق��ق��ت 
طبقا وهي كبداية تعد م�شجعه لها . 

و�شيكون رماة الراب على موعد مع 
التاهل  بطاقتي  على  اليوم  املناف�شة 
طوكيو  الومل��ب��ي��ة  الل���ع���اب  دورة  اىل 
طبقا   50 ب��رم��اي��ة  ال��ي��وم   2020
بواقع  ويوم غدبرماية ثاث جولت 
املقرر ان ميثلنا يف  ومن  طبقا    75
رماة  ث��اث��ة  العاملية  ال��ت��ظ��اه��رة  ه��ذه 
املهريي  هم حمد بن جم��رن ويحيى 
ول��ع��ل حظوظ   . ال���ع���ري���اين  وظ���اه���ر 
رم���ات���ن���ا ل ت��ق��ل ع���ن اق���ران���ه���م رغم 
انه  ال  باللعبة  بع�شهم  عهد  ح��داث��ة 
ل يجب الفراط يف التفاوؤل واذا كان 
منتخبنا يجمع بني اخلربة وال�شباب 
واجل�����ولت  ف���ردي���ة  ال��ب��ط��ول��ة  ان  ال 
بكل  النهائيات  ثم  التاأهيلية  اخلم�س 

ما فيها من مفاجاآت هي املحك .
ي����دخ����ل ال�����رام�����ي ح���م���د ب����ن جم���رن 
الكندي البطولة احلالية وهو يحمل 
جوانب  بها  طويلة  خ��ربة  جعبته  يف 
اي��ج��اب��ي��ة ك��ث��رية ل��ع��ل اب���رزه���ا الفوز 
اآ�شيا  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ذه��ب��ي��ة  ب��امل��ي��دال��ي��ة 
2013 يف املاتى بكازاخ�شتان حمققا 

التاأهيلي يف ختام اجلولت  ال��دور  يف 
اخلم�س 120 طبقا من اأ�شل 125 
من  اأدين  او  قو�شني  ق��اب  طبقاوكان 
التاأهل لنهائيات كاأ�س العامل 2013 
ال  ال��رق��م  نف�س  حقق  حينما  بالعني 
يف  الوىل  م��رت��ني   122 ح��ق��ق  ان���ه 
ميونيخ  يف   2014 ال����ع����امل  ك���ا����س 
يف   2015 ال��ع��امل  ك��ا���س  يف  والثانية 
جبلة باذربيجان .  اما الوملبي ظاهر 
العرياين الذي عاد م�شتواه ن�شبيا يف 
الفرة الخرية فيعد تاأهله اىل دورة 
ابرز   2012 لندن  الوملبية  اللعاب 
اجنازاته فقد حل يف املركز الرابع يف 
وتاأهل  بقطر  بالدوحة  اآ�شيا  بطولة 
وبعدها ارتفع موؤ�شر الداء وحقق يف 
كا�س العامل يف ميونيخ 120 طبقا يف 

اجلولت اخلم�س التاأهيلية
حتول  ال���ذي  امل��ه��ريي  �شهيل  ويحيى 
ال��راب موؤخرا  اىل  ت��راب  الدبل  من 
رماتنا  ب��ني  مقعده  حجز  يف  ب���داأ  ق��د 
ب��خ��ط��ى ث���اب���ت���ه ح���ي���ث مل ي�����ش��ب��ق له 
حتقيق اي اجناز يف رماية الراب ال 

لديه يف  ال��رم��ي  وم��ع��دلت  ان موؤ�شر 
تطور م�شتمر .

ح����ر�����س رئ����ي���������س الحت����������اد ال�������دويل 
للرماية فادميري لي�شني على تفقد 
ما  على  لاطمئنان  البطولة  اروق���ة 
تقدمه اللجنة املنظمة من تي�شريات 
ظل  يف  خا�شة  اجلن�شني  م��ن  للرماة 
ارت��ف��اع درج��ة احل���رارة التي ت�شهدها 
توجه  وان  خ���ا����ش���ة  ح���ال���ي���ا  ال����ب����اد 
رئ��ي�����س الحت����اد ق��ب��ل ب��داي��ة بطولت 
ال��ع��ام احل��ايل ك��ان يهدف اىل تبديل 
يف  لت�شبح  امل��ك�����ش��ي��ك  ب��ط��ول��ة  م��وع��د 
نف�س موعد بطولة المارات والعك�س 
المارات  يف  الطق�س  ب�شبب  �شحيح 

واملك�شيك .
مع  مهما  اج��ت��م��اع  لي�شني  ع��ق��د  ك��م��ا 
املندوب الفني للبطولة حممد وهدان 
والركية ميلي�س جريو رئي�شة جلنة 
ال���ش��ت��ئ��ن��اف وب��ح�����ش��ور الم���ني العام  
لاحتاد الدويل للرماية وريتا خوري 
ابدى  ح��ي��ث  املنظمة  اللجنة  ممثلة 
رئي�س الحتاد الويل بع�س املاحظات 

افرزتها  وال��ت��ي  باملناف�شات  اخل��ا���ش��ة 
بطولة كا�س العامل يف املك�شيك .

وعقب الجتماع �شرح املندوب الفني 
رئي�س  ب���اأن  وه���دان  حممد  للبطولة 
الحتاد الدويل ركز على اأهمية جتربة 
الفيديو  التحكيم ال�شايف على  نظام 
واعادة ت�شغيل الفيديو عند الحتجاج 
عدمه  من  الطبق  ا�شابة  �شحة  على 
على غرار ما يحدث يف بطولت كرة 
القدم حيث �شيتم تطبيق هذا النظام 
العني  ن�شخة  يف  العامل  يف  م��رة  لأول 
يف  ت��ط��ب��ي��ق��ه  ���ش��ي��ت��م  ح��ي��ث   2019
كاأ�س  امل�����ش��اب��ق��ات يف  ن��ه��ائ��ي��ات  ج��م��ي��ع 
العامل يف العني واذا جنحت التجربة 

�شوف يعتمد ب�شكل كامل .

ــة وحتــذيــر  ــي ــن ــف ــة ال ــن ــج ــل ال
الطق�ش 

للبطولة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ق���دت 
بح�شور  ال����ع����ام  ال���ف���ن���ي  الج����ت����م����اع 
امل�����ن�����دوب ال���ف���ن���ي ل��ل��ب��ط��ول��ة حممد 
رئي�شة جلنة  ج��ريو  وميلي�س  وه��دان 
العو�شي  اأح��م��د  ورب��ي��ع  ال���ش��ت��ئ��ن��اف 
الم����ارات  احت���اد  ادارة  ع�شوجمل�س 
وال�����ش��ه��م رئي�س  وال��ق��و���س  ل��ل��رم��اي��ة 
وامل���ال���ي���زي راجنيت  الط���ب���اق  جل��ن��ة 
“ الق�شاة”  اجل�����وري  رئ��ي�����س  ���ش��ي��ن��غ 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ك��م��ايل  اهلل  وع��ب��د 
الرماة  ل��ل��ب��ط��ول��ة ومم��ث��ل��ي  امل��ن��ظ��م��ة 
الجتماع  خ����ال  ومت   . امل�����ش��ارك��ني  
والتعليمات  ال��رت��ي��ب��ات  ك��اف��ة  ���ش��رح 
بطريقة  ال��رم��اة  وتنوير  التنظيمية 
“ الراية”  اجل��ان��ب  وح��ك��ام  التحكيم 
حتديد  ج���ان���ب  اىل  ال���رام���ي���ات  م���ن 
الفنادق  واىل  من  التحرك  توقيتات 
ب��امل��واع��ي��د املحددة  واه��م��ي��ة الل���ت���زام 

نظرا للكم الهائل من امل�شاركني .

لريا�شات  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ف��ري��ق  جن��ح 
امل�شري اجلبلي يف  اجتياز مغامرة  واملغامرة، يف   التحدي 
 6 مل��دة  و  بنجاح  اخليمة  را����س  ام���ارة  يف  نقب  وادي  جبل 

�شاعات.
واأدى الفريق الذي ي�شم 13 منت�شباً ومنت�شبة  املغامرة 
يف م�����ش��ار  ات�����ش��م ب�����ش��ع��وب��ة ال��ت�����ش��اري�����س ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة من 
بروح  و منحدرات جبلية وعمل   مائية  برك  و  مرتفعات 

معنوية عالية   يف اجتياز ال�شعوبات . 
الربية  مركز  مدير  بوعلي،  عبيد  حممد  العقيد  واأك��د 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ال�����ش��رط��ي��ة ب��ق��ط��اع امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة، حر�س 
�شرطة اأبوظبي، على تنمية مهارات منت�شبيها يف خمتلف 
التي  واملغامرة،  التحدي  ريا�شة  الريا�شات، ومن �شمنها 
تتميز  بال�شجاعة واحلما�شة على اجتياز اأ�شعب التحديات 
بنجاح،كما تعد اأ�شلوباً ريا�شياً يتميز بالت�شويق يف حتدي 

امل�شاعب ب�شورة اآمنة.
وك����ان ال��ف��ري��ق ح��ق��ق ع���دة اجن�����ازات م��ت��م��ي��زة، يف املو�شم 
املا�شي، ويتلقى منت�شبوه دوري��اً  تدريبات على  الريا�شي 
بطولت املغامرة والتحدي، التي تتميز باملتعة والت�شويق، 
التدريبات،  املتقدمة يف  املراحل  العديد منهم  اجتاز  وقد 
والتي توؤهلهم خلو�س اأقوى البطولت يف ريا�شة التحدي 

واملغامرة.

فريق �سرطة اأبوظبي للمغامرات يجتاز 
بنجاح حتدي امل�سري اجلبلي بوادي نقب

ال�شارقة  ن������ادي  ����ش���رك���ة  ك�����ش��ف��ت 
ا�شتثمار(   ( لا�شتثمار  الريا�شي 
ع�شر  نظمته  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف 
املوؤمترات  بقاعة  اإب��ري��ل   7 الأح���د 
ب��ا���ش��ت��اد ال�����ش��ارق��ة ل��ك��رة ال��ق��دم يف 
منطقة �شمنان، عن رعاية جديدة 
 « �شركة  ب��اإع��ان  اليد  ك��رة  لفريق 
ل��ل��خ��دم��ات و جمموعة  اإجن�����ازات« 
ر�شميني  رع�����اة  ����ش���رك���ات»����ش���دف« 
ال���ي���د بنادي  ك����رة  ل��ف��ري��ق رج�����ال 
ببطولة  تتويجا  الأك��ر  ال�شارقة، 
الدوري العام ب� 12 لقب و�شاحب 
لاأندية  اآ���ش��ي��ا  ب��ط��ول��ة  ب��رون��زي��ة 

الأبطال 2019.
ح�������ش���ر امل�����وؤمت�����ر ال�������ش���ح���ف���ي كل 
�شعادة  ال�����ش��رق��اوي،  ال��ق��ط��ب  م���ن 
خ��م��ي�����س ب����ن �����ش����امل ال�������ش���وي���دي، 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة 
�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �شابقا، 
اإبراهيم  و�شعادة  للخدمات،  اإجناز 
حم��م��د اجل�������روان ع�����ش��و جمل�س 
الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  ن����ادي  اإدارة 
ال�شارقة  ن��ادي  �شركة  اإدارة  رئي�س 
)ا�شتثماري  لا�شتثمار  الريا�شي 
احل�شان  عبيد  حممد  و���ش��ع��ادة   )
ال�شارقة  نادي  اإدارة  ع�شو جمل�س 
الألعاب  اإدارة  رئ��ي�����س  ال��ري��ا���ش��ي 
اجل��م��اع��ي��ة و���ش��ع��ادة ���ش��ع��ي��د مطر 
ال�شارقة  نادي  اإدارة  ع�شو جمل�س 
اإدارة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ال���ري���ا����ش���ي 
الأل���ع���اب اجل��م��اع��ي��ة رئ��ي�����س املركز 
اإ�شحاق  حممد  و�شعادة  العامي 
اإدارة  جم���ل�������س  ع�������ش���و  امل������ازم������ي 
لا�شتثمار،  ال�شارقة  ن��ادي  �شركة 
والاعب �شعود بال لعب فريق 

رجال كرة اليد. 
ال�شحفي  امل�����وؤمت�����ر  ب����داي����ة  ويف 
اأ����ش���اد اإب���راه���ي���م حم��م��د اجل����روان 

مب���ا ح��ق��ق��ه ف���ري���ق ك����رة ال���ي���د من 
اإجن������ازات خ���ال امل��و���ش��م احل���ايل، 
وحتقيقه لأول اجناز قاري لنادي 
التتويج  ال�شارقة واعتائه من�شة 
البطولة  يف  احلبيبة  دولتنا  با�شم 
موؤخرا  اختتمت  ال��ت��ي  الآ���ش��ي��وي��ة 

بالكويت.
ولفت اجلروان اإىل اأن �شركة اإجناز 
للخدمات باعتبارها �شركة وطنية 
اليد،  تقدمت لرعاية فريق رجال 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  واأن  ل�شيما 
خ��م��ي�����س ب���ن ����ش���امل ال�����ش��وي��دي ل 
يتوانى ع��ن دع��م ال��ن��ادي وم���وؤازرة 
فرقه، لتاأتي املبادرة بدعم الفريق 

ملوا�شلة طريق الإجنازات.
ب�����دوره اأع�����رب خ��م��ي�����س ب���ن �شامل 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال�����ش��وي��دي 
���ش��رك��ة اإجن��������ازات ل��ل��خ��دم��ات عن 
���ش��ع��ادت��ه ب��ت��واج��ده يف ق��ل��ع��ة امللك 
ال�������ش���رج���اوي ك���راع���ي م���ن خال 
لتكون  للخدمات  اإجن���ازات  �شركة 
�شريكا يف امل�شوؤولية املجتمعية من 
فريق  رع��اي��ة  على  حر�شها  خ��ال 

كرة اليد يف املرحلة املقبلة.
ال�شركة  اأن  اإىل  ال�شويدي  واأ���ش��ار 
الفريق  ت��دع��ي��م  ت��ت��وان��ى ع���ن  ل���ن 
وتوفري كافة المكانات له ليحقق 
دائما  تعتز  التي  طموح اجلماهري 

باإجنازات كرة اليد ال�شرقاوية.
اأك������د حم���م���د عبيد  وم�����ن ج��ه��ت��ه 
ت��ق��دي��ره جلهود  احل�������ش���ان، ع��ل��ى 
خمي�س بن �شامل ال�شويدي والذي 
يعد من رموز النادي الذي يعتز به 
اجلميع، لفتا اإىل اأن اإدارة الألعاب 
اجلماعية وفريق كرة اليد �شعداء 
ق��ب��ل �شركة  ال���رع���اي���ة م���ن  ب���ه���ذه 
و�شركة �شدف  للخدمات  اإجنازات 
ت��ق��دم��اه م���ن دعم  اأن  وم���ا مي��ك��ن 

ليوا�شل الفريق حتقيق الإجنازات 
يف كافة امل�شاركات املحلية والدولية 

والاعب  احل�����ش��ور  ق���ام  .ب��ع��ده��ا 
���ش��ع��ود ب���ال ب��رف��ع ���ش��ع��ار قمي�س 

النادي تد�شيا لبدء رعاية الفريق 
خال الفرة املقبلة.

يف موؤمتر �سحفي با�ستاد ال�سارقة 

�سركة ال�سارقة لال�ستثمار تعلن » اإجنازات« و»�سدف« رعاة ر�سميني لفريق كرة اليد

توقيت  ت��ع��دي��ات يف  امل��ح��رف��ني  دوري  اأج���رت جلنة 
22 من دوري اخلليج  ثاث مباريات �شمن اجلولة 
بناء  وذل��ك  الأوىل  امل�شائية  الفرة  يف  لتقام  العربي 
التلفزيوين  ال��ب��ث  م���ن ح��ام��ل��ي ح��ق��وق  ع��ل��ى ط��ل��ب 
اأبوظبي  )ق���ن���اة  ال���ع���رب���ي  اخل��ل��ي��ج  دوري  مل���ب���اري���ات 
تغطية  توفري  يف  منهما  رغبة  الريا�شيتني(،  ودب��ي 
تلفزيونية خا�شة لنهائي بطولة كاأ�س رئي�س الدولة- 
حفظه اهلل-  والذي �شيجمع فريقي الظفرة و�شباب 

الأهلي يوم الثنني املوافق 2019-04-29.
وع��ل��ي��ه، �شتقام م��ب��اراة الإم�����ارات و���ش��ب��اب الأه��ل��ي يف 
احتاد  و  اجلاري،  اأبريل   24 الأربعاء  م�شاء   5:55
من   26 اجلمعة  م�شاء  ال�شاد�شة  يف  وال�شارقة  كلباء 
م�شاء   6:05 يف  والعني  يا�س  بني  ثم  نف�شه،  ال�شهر 
ال�شبت 27 اأبريل اجلاري، فيما �شتقام باقي مباريات 
اجلولة 22 يف نف�س التوقيت املحدد م�شبقا يف جدول 

امل�شابقة.

بناء على طلب القنوات.. » املحرتفني « جتري 
تعديالت على توقيت مباريات اجلولة 22

التحكيم الإ�سايف بالفيديو يطبق لأول مرة بالإمارات  

الأملانية كاترين تنفرد ب�سدارة »الرتاب« 
والرجال يبداأون م�سوارهم اليوم 

فريق �سباب كرة نادي احلمرية يتوج بلقب بطولة دوري ال�سباب 
لكرة القدم وكاأ�س ال�سباب لكرة القدم  واإ�سادة مب�ستوياته العالية 

بحثت اللجنة التح�شريية لدورة الألعاب لاأندية العربية 
لل�شيدات امل�شتجدات اخلا�شة بالدورة املقبلة التي تنطلق 
يف ال�شارقة العام املقبل اإىل جانب جمموعة من اخليارات 

املتعلقة بالرتقاء مب�شتويات وجودة التنظيم.
املا�شية  ب��ال��دورة  اخلا�شة  امللفات  م��ن  ع��دد  مناق�شة  ومت 

والتفاق على 6 خمرجات رئي�شية لتطوير واقع الدورة.
عبد  بنت  حياة  ال�شيخة  تراأ�شته  ال��ذي  الجتماع  واعتمد 
العزيز اآل خليفة رئي�شة اللجنة التح�شريية لدورة الألعاب 
لاأندية العربية لل�شيدات تاريخ 9 اأبريل اجلاري موعدا 
لإر�شال دعوات امل�شاركة للجان الأوملبية العربية لتعميمها 
على الدول الأع�شاء وتوجيه اجلهات الريا�شية املخت�شة 
يف الدول العربية لختيار الأندية امل�شاركة �شمن املعايري 

املعمول بها يف هذا ال�شاأن.
الفردية  املناف�شات  �شعيد  على  األ��ع��اب   9 اعتماد  مت  كما 
الألعاب  ال��ط��ائ��رة يف  وك���رة  ال�شلة  ك��رة  واجل��م��اع��ي��ة وه��ي 
ال��ط��اول��ة وامل����ب����ارزة وال��ق��و���س وال�شهم  اجل��م��اع��ي��ة وك����رة 
والرماية واألعاب القوى والفرو�شية - القفز عن احلواجز 
- وريا�شة الكاراتيه اإىل جانب مراجعة اللوائح الأ�شا�شية 
املخرجات  ���ش��وء  وق����ت يف  ب���اأق���رب  ال��ت��ع��دي��ات  لع��ت��م��اد 
اللوائح  على  تعديات  واإج���راء  املا�شية  ل��ل��دورة  ال�شابقة 
الفنية لتكون متوائمة مع التعديات الدولية لكل جلنة 
ب�شكل منف�شل اإ�شافة اإىل ا�شتحداث جوائز جديدة تهدف 
اإىل حتفيز الدول والاعبات العربيات للم�شاركة وتثمني 

ح�شور اجلماهري وامل�شجعني املواكبني للدورة.
�شعادة ندى  الذي ح�شره كل من   - الجتماع  وا�شتعر�س 
رئي�شة  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  نائبة  النقبي  ع�شكر 
ال�شارقة  العامة ملوؤ�ش�شة  املديرة  التنفيذية للدورة  اللجنة 
لريا�شة املراأة و�شعادة �شعد ال�شفياين ع�شو جلنة ال�شراف 
ع�شو  ال�شاعر  با�شل  ال��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  ل��ل��دورة  وامل��ت��اب��ع��ة 
ومقرر جلنة ال�شراف واملتابعة للدورة وميثاء بن �شاوي 
مديرة الدورة - اخلطة التطويرية التي مت طرحها خال 

اجتماع اللجنة يف مملكة البحرين اأكتوبر املا�شي.

ون��اق�����س ال��ل��ق��اء حم�����ش��ر الج���ت���م���اع ال����ذي ج��م��ع ممثلي 
واحلديث  املا�شية  ال��دورة  يف  امل�شاركة  العربية  الحت��ادات 
عن اآلية اختيار الألعاب ونظام التتويج وا�شتعرا�س موعد 
انطاق الدورة واجلدول الزمني لها وا�شتعرا�س التقرير 
الذي قدم عن دورة الألعاب لاأندية العربية لل�شيدات اأمام 
م�شاركة  خ��ال  ال��ع��رب  والريا�شة  ال�شباب  وزراء  جمل�س 
موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة يف املوؤمتر الدويل لريا�شة 

املراأة العربية يف م�شر الذي اختتم اعماله موؤخرا.
ويف لفتة ا�شتثنائية وتزامنا مع اليوم الدويل للريا�شة من 
اأجل التنمية وال�شام الذي ي�شادف 6 اأبريل من كل عام 
احتفى الجتماع بهذه املنا�شبة عرب رفع “كروت بي�شاء” 
عك�شت يف م�شمونها الدور املهم للريا�شة يف تعزيز اأ�ش�س 
والت�شامح حيث  والت�شجيع على الح��رام  العاملي  ال�شام 
جاء هذا اليوم تنفيذا لقرار اجلمعية العامة لاأمم املتحدة 
اأبريل   6 يوم  باإعان   2013 اأغ�شط�س  يف  اأطلقته  ال��ذي 
من كل عام يوما دوليا للريا�شة من اأجل التنمية وال�شام 
الإيجابي  ب��الأث��ر  امل��ت��زاي��د  امل��ت��ح��دة  الأمم  اإدراك  ليعك�س 
القت�شادية  والتنمية  الإن�شان  حقوق  تعزيز  يف  للريا�شة 
اآل  العزيز  عبد  بنت  حياة  ال�شيخة  وثمنت  والجتماعية. 
تقدمها  ال��ت��ي  املتوا�شلة  وال��رع��اي��ة  الكبري  ال���دور  خليفة 
قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة �شمو ال�شيخة جواهر 
بنت حممد القا�شمي رئي�شة املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة 
بواقع  لارتقاء  امل���راأة  لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�شة 
خالد  لل�شيخ  الكبرية  باجلهود  م�شيدة   .. ال��دورة  ومكانة 
للدورة  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  القا�شمي  اأحمد  بن 
التي �شاهمت يف الرتقاء مبكانة الدورة.. كما نقلت حتيات 
امللكي الأم��ري طال بن بدر بن �شعود بن  ال�شمو  �شاحب 
عبدالعزيز اآل �شعود رئي�س املجل�س الريا�شي العربي رئي�س 
العاملني  اللجان الأوملبية الوطنية العربية جلميع  احتاد 
يف ال��دورة.. لفتة اإىل اأن تلك اجلهود ت�شهم يف م�شاعفة 
ح�شور عربية ال�شيدات وتلعب دورا فاعا يف ح�شد النتباه 

لها على ال�شعيدين املحلي والعربي.

اللجنة التح�سريية تناق�ش عددا من امللفات

لل�سيدات العربية  الألعاب  دورة  لتطوير  خمرجات   6
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الفجر الريا�ضي

على الرغم من عدم متكنه من فر�س نف�شه اأ�شا�شيا 
مع بر�شلونة، ومل ي�شارك �شوى يف دقائق معدودة مع 
املريكاتو  نو يف  كامب  اإىل  انتقاله  منذ  مي�شي  رف��اق 
ال��غ��اين كيفني- ال��اع��ب  ي���زال  امل��ا���ش��ي، ل  ال�شتوي 
مع  وامل���رح  ال��دع��اب��ة  ب���روح  يحتفظ  بواتينغ  برين�س 

متابعيه على مواقع التوا�شل الجتماعي.
النتقالت  ���ش��وق  يف  بر�شلونة  اإىل  بواتينغ  وان�����ش��م 
ق��ادم��ا من  الإع�����ارة   �شبيل  ع��ل��ى  امل��ا���ش��ي��ة،  ال�شتوية 
بثقة  الآن  حتى  يحظ  مل  لكن  الإي��ط��ايل،  �شا�شولو 

مدرب بر�شلونة، اإرن�شتو فالفريدي.
ال�شبت  م��دري��د،  اأتليتكو  على  بر�شلونة  ف��وز  وعقب 
-2�شفر، يف اجلولة ال� 31 من الليغا، انطلق بواتينغ 
ب�شخرية  يتحدث  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على 

عن مهاراته يف التقاط ال�شور الفوتوغرافية.
ن�شر  بواتينغ  اأن  الإ�شبانية  “اآ�س”  �شحيفة  وذك��رت 
بهدف  يحتفلون  وه��م  بر�شلونة  يف  لزمائه  ���ش��ورة 
خال مباراتهم مع اأتليتكو مدريد مبلعب كامب نو.

ودف��ع��ت ال�����ش��ورة ال��ت��ي ن�شرها ال���دويل ال��غ��اين اأحد 

قائا  الع��ب  من  ال�شخرية  اإىل  بر�شلونة  م�شجعي 
ال�شور  للتقاط  بواتينغ  مع  تعاقد  بر�شلونة  “اإن 

فقط«.
ومل يتاأخر رد بواتينغ كثريا، وقال بنربة تهكمية على 

تعليق امل�شجع الكتالوين “لكن �شور جيدة جدا«.
بواتينغ  ي�شارك  مل  بر�شلونة،  اإىل  ان�شمامه  ومنذ 
���ش��وى يف 123 دق��ي��ق��ة رف��ق��ة ب��ر���ش��ل��ون��ة، وك��ان��ت يف 
اأمام  امللك  كاأ�س  واأخ��رى يف  الوليد،  بلد  اأم��ام  مباراة 

اإ�شبيلية.

�سخرية متبادلة بني جماهري بر�سلونة وبواتينغ

جن��ح ال��و���ش��ي��ف ن��اب��ويل يف ت��اأج��ي��ل ت��ت��وي��ج ح��ام��ل اللقب 
 ،1-1 اأمام جنوى  واملت�شدر يوفنتو�س، بتعادله الإيجابي 
ال�شلبي  بتعادله  ثمينة  نقاطا  م��ي��ان  اإن���ر  اأه���در  بينما 
الدوري  من  والثاثني  احل��ادي��ة  املرحلة  يف  اأتانتا  اأم��ام 

الإيطايل لكرة القدم.
الثاين  امل��رك��ز  يف  نقطة   64 اإىل  ر���ش��ي��ده  ن��اب��ويل  ورف���ع 

بفارق 20 نقطة عن فريق “ال�شيدة العجوز” مع 
املو�شم،  نهايات  على  مباريات  �شبع  تبقي 

ل��ريج��ئ ح�شم الأخ����ري ل��ق��ب ال���دوري 
ل�شاحله،  ت���وال���ي���ا  ال��ث��ام��ن��ة  ل��ل��م��رة 
�شيكفي  ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  اىل 
م�شيفه  م���ع  ال���ت���ع���ادل  ي��وف��ن��ت��و���س 

�شبال للتتويج.
ومل يقع نابويل و�شيف املو�شم املا�شي 

بيوفنتو�س  اأحل���ق  ال���ذي  �شيفه  ف��خ  يف 
ه��زمي��ت��ه ال��وح��ي��دة يف ال����دوري هذا 

املرحلة  يف  امل���و����ش���م 
.28

وتبادل الطرفان اخلطورة يف مباراة الأحد، فاأ�شاب نابويل 
بعد  ميليك  اأركاديو�س  البولندي  من  بت�شديدة  العار�شة 
متريرة  من  ال�شيف  ا�شتفاد  فيما  البداية،  من  دقيقتني 
بانديف  غ��وران  امل��ق��دوين  اإىل  كوامي  كري�شتيان  العاجي 
الذي �شدد كرة ت�شدى لها احلار�س الروماين اأندري رادو 

.»8“
منح  اىل  اأدت  التي  الفيديو  تقنية  من  نابويل  وا�شتفاد 
خط�اأ  بعد  مبا�شرة  حمراء  بطاقة  �شتورارو  �شتيفانو 
لفتتاح  ال���ع���ددي  ال��ن��ق�����س  وم����ن   ،”28“ ق���ا����ٍس 
ال��ت�����ش��ج��ي��ل ع���رب ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي دري�������س م��رت��ن��ز من 
اأر����ش���ي���ة زاح���ف���ة م���ن خ�����ارج املنطقة  ت�����ش��دي��دة 
“34”، رفع من خالها ر�شيده اإىل 11 هدفا 

يف الدوري هذا املو�شم.
غري اأن جنوى متكن من اإدراك التعادل على رغم 
النق�س العددي، بف�شل ت�شديدة “على الطاير” 
للمهاجم ال�شربي داركو لزوفيت�س يف الدقيقة 
الثالثة من الوقت املحت�شب بدل ال�شائع يف 

ال�شوط الأول”3+45«.
اأ���ش��ح��اب الأر�����س يف  و�شغط 
لت�شجيل  ال���ث���اين  ال�����ش��وط 
ه������دف ال���ن���ق���اط ال���ث���اث 
و�������ش������م������ان ال������ب������ق������اء يف 
ح�شابيا،  اأق��ل��ه  املناف�شة 
مرة  ال�شيف  ف��اأن��ذروا 
مليليك  ب��راأ���ش��ي��ة  اأوىل 
ال����ت����ق����ط����ه����ا ح����ار�����س 
 ،”57“ ج�������ن�������وى 
قوية  وب���ت�������ش���دي���دة 
م�������ن ال���������ش����ن����غ����ايل 
كاليدو كوليبايل 
ولكن   ،”82“
رج�������ال امل�����درب 
كارلو اأن�شيلوتي 
ف���������������ش�������ل�������وا يف 
الفوز  حت��ق��ي��ق 
ل�������ل�������م�������ب�������اراة 
على  ال��ث��ان��ي��ة 

التوايل بعد اخل�شارة اأمام اإمبويل 2-1.
ي�شكل  اأداء غري متوقع  “كان  املباراة  بعد  اأن�شيلوتي  وقال 
جر�س اإنذار. اذا لعبنا هكذا يف لندن “�شد اأر�شنال يف ربع 

نهائي يوروبا ليغ اخلمي�س املقبل” �شنكون يف م�شكلة«.
وق��درة هذه  اأن نظهر قيمتنا  ن�شتيقظ،  اأن  “علينا  اأ�شاف 
احلظ  “...” حل�شن  احلقيقية  هويتنا  واإيجاد  املجموعة 

اأمامنا اأربعة اأيام لإ�شاح الأمور«.
وفرط انر ميان بفر�شة تعزيز موقعه يف املركز الثالث 

بتعادله ال�شلبي مع �شيفه اأتالنتا.
�شقوط  م��ن  ك��ام��ل  ب�شكل  “نرياتزوري”  ال���  ي�شتفد  ومل 
غ��رمي��ه وم��اح��ق��ه امل��ب��ا���ش��ر م��ي��ان اأم�����ام ح��ام��ل اللقب 
واملت�شدر يوفنتو�س 1-2 ال�شبت، لتعزيز موقعه يف املركز 
الثالث، على رغم اأنه بات يتقدم عليه بفارق خم�س نقاط.

ورفع اإنر ر�شيده اإىل 57 نقطة، فيما تقدم اأتالنتا اىل 
املركز اخلام�س ت�شاويا بالنقاط مع ميان الرابع “52«.

لوت�شيانو  امل�����درب  ف��ري��ق  اىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  الإي���ج���اب���ي  ل��ك��ن 
“املتمرد”  مهاجمه  لقيه  ال��ذي  الرحيب  ك��ان  �شباليتي، 
مباراة يخو�شها على  اأول  اإيكاردي، يف  ماورو  الأرجنتيني 
و�شط  لأ���ش��اب��ي��ع  غيابه  بعد  ميات�شا”  “جيوزيبي  ملعب 
تقارير عن جتاذب بني الطرفني حول مفاو�شات جتديد 

عقده.
“اأها و�شها بعودتك  ورفع امل�شجعون لفتات كتب فيها 

اأيها القائد«.
هدافه  اأتالنتا  افتقد  ملهاجمه،  اإن��ر  ا�شتعادة  مقابل  ويف 
بر�شيد  الهدافني  ترتيب  ثالث  زاباتا،  دوف��ان  الكولومبي 

الإيقاف. ب�شبب  هدفا،   20
وف�شل اإنر يف ترجمة فر�شه العديدة اىل اأهداف، واعتقد 
اأنه افتتح الت�شجيل مبكرا عرب لعب و�شطه الأوروغوياين 
حالة  ب�شبب  الهدف  األغى  احلكم  لكن  في�شينو،  ماتيا�س 

ت�شلل على ممرر الكرة دانيلو دامربوزيو “2«.
كرة  ���ش��دد  ع��ن��دم��ا  ال��واج��ه��ة  اإىل  جم����ددا  في�شينو  وع����اد 
راأ�شية  بعد متريرة  املنطقة  خ��ارج  من  بعيدة  “�شاقطة” 
من اإيكاردي، كان لها احلار�س املتقدم بيارلويجي غوليني 

باملر�شاد “8«.
ال���ك���روات���ي مار�شيلو  اإن����ر ج��ه��ود لع���ب و���ش��ط��ه  وخ�����ش��ر 
بروزوفيت�س الذي خرج م�شاباً، وحل بدل منه البلجيكي 

البلجيكي راديا ناينغولن “22«.

ال�شوط  ب��داي��ة  للت�شجيل  ف��ر���ش��ة  ع��ل��ى  اأت��ان��ت��ا  وح�����ش��ل 
هايتبور مل  هانز  للهولندي  العر�شية  الكرة  لكن  الثاين، 

تلق اأي لعب لتحويلها داخل ال�شباك.
بدوره  ال�شاعي  لت�شيو  خطف  اأخ��رى،  مباراة  ويف 
اىل م�شاركة قارية، التعادل على ملعبه من �شيفه 
�شا�شوولو 2-2 يف الوقت القاتل، بف�شل البو�شني 

�شيناد لوليت�س”5+90«.
جزاء  رك��ل��ة  م��ن  الت�شجيل  لت�شيو  وافتتح 

لحت�شاب  الفيديو  بتقنية  ا�شتعانة  بعد 
�شا�شوولو،  مل�شة يد يف منطقة ج��زاء 

اإميوبيلي  ت�شريو  بنجاح  ���ش��دده��ا 
 14 اإىل  ر�شيده  رافعا   ،”53“

هدفا يف الدوري هذا املو�شم.
وب���ع���د اأرب����ع����ة دق����ائ����ق، ع����ادل 
لل�شيوف الربازيلي روجرييو 
 ،”57“ �شيلفا  دا  اأول��ف��ي��ريا 
ال���ه���دف  ي�������ش���ج���ل���وا  اأن  ق���ب���ل 

للح�شم  مثايل  توقيت  يف  الثاين 
ب����رياردي.  دومينيكو  ع��رب   ”89“

الف�شل  كلمة  ل��ه  كانت  لوليت�س  لكن 
وج��ن��ب ف��ري��ق��ه خ�����ش��ارة ث��ان��ي��ة ت��وال��ي��ا بعد 

امل��ت��وا���ش��ع �شفر1- يف  ���ش��ب��ال  اأم����ام  ال�����ش��ق��وط 
املرحلة ال�شابقة.

املركز  يف  ن��ق��ط��ة   49 اإىل  ر���ش��ي��ده  لت�����ش��ي��و  ورف����ع 
ال�شابع.

اىل ذلك، متكن اأودينيزي من البتعاد ب�شكل اإ�شايف عن 
الذي   2-3 اإمبويل  بفوزه على �شيفه  الهبوط،  مراكز 

ي�شعى مثله لتفادي الدرجة الثانية.
 32 اإىل  ر�شيده  موؤجلة،  مباراة  ولديه  اأودينيزي،  ورف��ع 
نقطة وتقدم للمركز اخلام�س ع�شر، بفارق اأربع نقاط عن 
ر�شيده  ويف  الأمان”،  مراكز  “اأول  ع�شر  ال�شابع  اإمبويل 

نقطة.  28
وقلب اأودينيزي تخلفه مرتني يف ال�شوط الأول الذي �شهد 
الأهداف اخلم�شة. وتاألق مع امل�شيف الأرجنتيني رودريغو 
واأ�شاف  جزاء”،  رك��ل��ة  م��ن  و41   14“ بثنائية  ب��ول  دي 

زميله رولندو موندراغورا هدف النقاط الثاث”45«.
والبو�شني   ”11“ كابوتو  فران�شي�شكو  للخا�شر  و�شجل 

اللقاء  اأكمل  اأودينيزي  باأن  علما   ،”24“ كرونيت�س  رادي 
بع�شرة لعبني بعد طرد لعبه الهولندي مارفني زيغيار 

يف الدقيقة 63.
اىل ذلك، فاز كالياري على �شبال 2-1. و�شجل 
للم�شيف بعد ثاث دقائق من �شافرة البداية 
 ،”60“ بافوليتي  ول��ي��ون��اردو  ف��اراغ��و،  ب��اول��و 
ركلة  اأنتينوت�شي من  املهاجم مريكو  وللخا�شر 

جزاء “18«.

اأه���در ب��اري�����س ���ش��ان ج��رم��ان حامل 
اللقب واملت�شدر بتعادله مع �شيفه 
تعر  ا�شتغال  فر�شة  �شرا�شبوغ، 
وح�شم  ليل،  الثاين  املركز  �شاحب 
لقب الدوري الفرن�شي لكرة القدم، 

يف املرحلة احلادية والثاثني .
حاجة  يف  الباري�شي  ال��ن��ادي  وك���ان 
مل��ب��اراة اليوم  ال��ث��اث  ال��ن��ق��اط  اىل 
على ملعب بارك دي بران�س لإحراز 
لقبه ال��ث��اين ت��وال��ي��ا وال�����ش��اد���س يف 
ل��ك��ن��ه اكتفى  ���ش��ب��ع م���وا����ش���م،  اآخ�����ر 
اأمام   2-2 بنتيجة  مفاجئ  بتعادل 
باأن  علما  ال��ت��ا���ش��ع،  امل��رك��ز  �شاحب 
���ش��را���ش��ب��ورغ ب��ق��ي م��ت��ق��دم��ا حتى 

الدقائق الع�شر الأخرية.
ورفع �شان جرمان ر�شيده اىل 81 
متقدما  م���ب���اراة،   30 م���ن  ن��ق��ط��ة 
الذي  ليل  على  نقطة   20 ب��ف��ارق 
ب��اأن نادي  31 م��ب��اراة، علما  خا�س 
املدينة  اىل  ���ش��ي��ن��ت��ق��ل  ال��ع��ا���ش��م��ة 
ال�����ش��م��ال��ي��ة خل��و���س ق��م��ة ال����دوري 

الأحد املقبل.
م�شيفه  ����ش���را����ش���ب���ورغ  وب����اغ����ت 
الهجومية  ب�شرعته  ج��رم��ان  ���ش��ان 
وا�شتغال م�شاحات خلفية فارغة، 
الأول  ال�شوط  اإن��ه��اء  م��ن  مكنه  م��ا 
اإبقاء  م��ع  ل�شيما   ،1-2 متقدما 
جرمان  ل�������ش���ان  الأمل���������اين  امل�������درب 
ت��وم��ا���س ت��وخ��ل ع����ددا م��ن لعبيه 
الحتياط،  مقاعد  على  ال��ب��ارزي��ن 
كيليان  ال���واع���د  ال��ن��ج��م  يتقدمهم 

مبابي.
و�شكك توخل بعد املباراة باخليارات 
مو�شحا  اعتمدها،  التي  التكتيكية 
املباراة  قبل  �شيئا  ق���رارا  “اتخذت 
هجومية  “للفريق”  هيكلية  م��ع 
ال�شيطرة  م���ن  ن��ت��م��ك��ن  مل  ج�����دا. 
ال�شوط  يف  امل��رت��دة  الهجمات  على 

الأول«.
وتابع “مل يكن الأحد منا�شبا للقيام 
بذلك”، م�شيفا ردا على �شوؤال عن 
ال�شوط  حتى  ب��دي��ا  مبابي  اإب��ق��اء 
مباريات  ت�شع  خا�س  “لقد  الثاين 
م�شوؤولية  م���ع  ودائ���م���ا  م��ت��ت��ال��ي��ة، 

يف  ل���ش��ي��م��ا  الأهداف”،  ت�����ش��ج��ي��ل 
ظ���ل غ���ي���اب امل��ه��اج��م��ني الآخ���ري���ن 
ال���ربازي���ل���ي ن��ي��م��ار والأورغ����وي����اين 

اإدين�شون كافاين لاإ�شابة.
الاعبني  نحمي  اأن  “يجب  وتابع 
ل���ق���د ���ش��ع��ر مب�����ش��ك��ل��ة ع�����ش��ل��ي��ة يف 
امل��ب��اري��ات ال��ث��اث الأخ�����رية. لي�س 
بوجود  دائ����م����ا  ن���ل���ع���ب  ان  مم���ك���ن���ا 

كيليان«.
اأن  ي��ظ��ه��ر  امل����ب����اراة، مل  ويف م��ط��ل��ع 
غياب مبابي اأثر على �شان جرمان، 
الكامريوين  اف��ت��ت��اح  م���ع  ل���ش��ي��م��ا 
ت�شوبو-موتينغ  م��ك�����ش��ي��م  اإري������ك 
الت�شجيل ل�شاحله يف الدقيقة 12 
مبتابعة من داخل املنطقة لعر�شية 

كولن داغبا.
ف��اج��اأ م�شيفه  ���ش��را���ش��ب��ورغ  ل��ك��ن 
نونو  لع��ب��ه  ع��رب  الأول  ب��ه��دف��ني، 
الأخ�شر  ال����راأ�����س  م���ن  ك��و���ش��ت��ا  دا 
املنطقة  داخ��ل  بالقدم من  مبتابعة 
بعيدة  و���ش��ع��ه��ا  ع���ر����ش���ي���ة،  ل���ك���رة 
الإيطايل  احل���ار����س  م��ت��ن��اول  ع���ن 
جانلويجي بوفون “26”، والثاين 
بالقدم  رائعة  �شاروخية  بت�شديدة 

غون�شالفي�س  لأنطوين  اخلارجية 
عجز بوفون عن القيام باأي رد فعل 

مائم حيالها “38«.
و�شبقت الهدف الثاين ل�شرا�شبورغ 
ت�شوبو-موتينغ،  مع  غريبة  حادثة 
اذ حرم فريقه من هدف حمقق يف 

الدقيقة 28.
فقد رفع زميله كري�شتوفر نكونكو 
الكرة من فوق حار�س �شرا�شبورغ 
نحو  لتتجه  �شل�س  ماتز  البلجيكي 
املرمى اخلايل. وقبل عبورها خط 
ت�شوبو-موتينغ  اأوق��ف��ه��ا  امل���رم���ى، 
على  اإي��اه��ا  مبقيا  الي�شرى  بالقدم 
اخل����ط، ب���دل م��ن اأن ي��ح��ول��ه��ا اىل 
ل��ت��دخ��ل دون  ي��رك��ه��ا  اأو  ال�����ش��ب��اك 

تدّخل منه.
و�شارع املدافعون لإبعاد الكرة و�شط 

ذهول يف دكة بدلء �شان جرمان.
واعتذر املهاجم عن حرمان فريقه 
من هدف حمقق كان ليغري جمرى 
وقال  اللقب.  يح�شم  ورمب��ا  املباراة 
اأنه”نكونكو” �شيمرر  اأعتقد  “كنت 
الكرة اإيل “...” وظننت اأن املدافع 
م�شيفا  و�شولها”،  قبل  �شيقطعها 

اإليه”  الكرة  “و�شول  ذل��ك  “بعد 
اأك��ون يف  اأن  بلم�شها خ�شية  ت��رددت 

موقع ت�شلل«.
الكرة  لأن  م��وؤ���ش��ف  “هذا  اأ����ش���اف 

كانت �شتدخل بطريقة عادية«.
ت��وخ��ل اىل م��ا قبل ن�شف  وان��ت��ظ��ر 
���ش��اع��ة م��ن ن��ه��اي��ة امل���ب���اراة، للدفع 
دراك�شلر  يوليان  والأمل���اين  مببابي 
وليفان  موتينغ  ت�شوبو  م��ن  ب��دل 

كورزاوا.
اإيقاعه  بفر�س  �شريعا  مبابي  وب��داأ 
وت�شكيل  ���ش��را���ش��ب��وغ  م��ن��ط��ق��ة  يف 
خطر على مرماه. ومن ركلة ركنية 
ح�شل عليها الاعب ال�شابق لنادي 
م��ون��اك��و، مت��ك��ن ���ش��ان ج��رم��ان من 
الأمل���اين  ب��راأ���ش��ي��ة  ال��ت��ع��ادل  حتقيق 

ثيلو كيهرر “82«.
وعلى رغم اأكر من حماولة خطرة 
يف ال��دق��ائ��ق الأخ������رية، ف�����ش��ل �شان 

جرمان يف ت�شجيل هدف الفوز،
التحكيم  م�����ش��اع��دة  تقنية  وك��ان��ت 
بالفيديو “”يف ايه اآر”” قد منحت 
رين�س هدف التعادل مع �شيفه ليل 

وقت �شابق الأحد. يف   1-1

ودخل ليل بطل الثنائية يف مو�شم 
وهو  امل����ب����اراة   ،2011-2010
يحتاج اىل الفوز دون غريه ل�شمان 
ح�شابيا.  امل��ن��اف�����ش��ة  يف  ا���ش��ت��م��راره 
و����ش���ج���ل ل���ي���ل ه�����دف الف����ت����ت����اح يف 
ال�����ش��وط ال��ث��اين ع��رب ���ش��رب��ة راأ�س 
 .”55“ فونتي  جوزيه  للربتغايل 
لكن تقنية الفيديو تدخلت وقلبت 
 78 الدقيقة  يف  ومنحت  الأم����ور، 
هدفا  اأودان  رمي����ي  ري��ن�����س  لع����ب 
بذريعة  ب��داي��ة  احلكم  يحت�شبه  مل 

وجود ت�شلل.
ت��رج��م ليل  ال���ث���اين،  ال�����ش��وط  ويف 
ف��ر���ش��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة يف امل����ب����اراة اىل 
هدف عندما رفع الربتغايل تياغو 
نقطة  اإىل  ركنية  من  كرة  مندي�س 
جوزيه  مواطنه  لها  ارتقى  اجل��زاء 
ي�شار  على  ب��راأ���ش��ه  وتابعها  فونتي 

ميندي”55«.
و�شهدت  ري���ن�������س،  اأداء  وحت�������ش���ن 
متتاليتني  فر�شتني   48 الدقيقة 
ماينيان  ليل  ح��ار���س  ت��األ��ق  اأن  بيد 
حرم امل�شيف من اإعادة الأمور اىل 
نقطة ال�شفر، قبل اأن يتحقق ذلك 

يف الدقيقة 78 بهدف اأودان.
واأع��������رب رئ���ي�������س ل���ي���ل ج���ان-ب���ي���ار 
غالتييه  كري�شتوف  وم��درب��ه  كايو 
احت�شاب  ق���رار  م��ن  غ�شبهما  ع��ن 

الهدف.
“خطاأ  اأن ما ح�شل  واعترب املدرب 
النادي  رئي�س  راأى  بينما  فا�شح”، 
من  �شرقتها”  “متت  امل���ب���اراة  اأن 

فريقه.
وعلى �شعيد الدوري، قال غالتييه 
ليون  م���ن  اأك�����ر  ن��ق��ط��ة  “ك�شبنا 
بعد  ن��ق��ط��ة   56 م����ع  “الثالث 
ديجون”  اأم�����ام  ال�����ش��ب��ت  خ�����ش��ارت��ه 
ومر�شيليا “اخلام�س مع 48 نقطة 
بعد خ�شارته اجلمعة اأمام بوردو”، 
نف�شه مع  ال���ف���ارق  ع��ل��ى  ون��ح��اف��ظ 
�شانت اتيان “الرابع مع 50 نقطة 

بعد تعادله مع اميان«.
حتقيق  الم���ك���ان  يف  “كان  وت���اب���ع 

نتيجة اأف�شل«.

تعادل نابويل يرجئ تتويج يوفنتو�س بالكالت�سيو

�سرتا�سبورغ يحرم �سان جرمان من ح�سم اللقب 

ع��ل��ى �شوت  الآن  ال��ق��دم  ك���رة  ع���امل  ���ش��وت يعلو يف  ل 
املقبل..  ال�شيفي  املريكاتو  يف  مدريد  ري��ال  تعاقدات 
امل��ل��ك��ي ه����ذا امل��و���ش��م ف���راح���ت الأنباء  ت��ع��ر ال��ف��ري��ق 
وال��ت��ق��اري��ر ت��ت��واىل ع��ن لع��ب��ني ق���ادم���ني، و�شفقات 
بغر�س  ح�����ش��اب  دون  ���ش��ت��ب��ع��ر  وم���اي���ني  م��رت��ق��ب��ة، 

ت�شحيح امل�شار.
اأوروب����ا،  اأب��ط��ال  ال���ذي فقد لقب دوري  ري���ال م��دري��د 
“الليغا”  لقب  عمليا  وخ�شر  امللك،  كاأ�س  من  واأق�شي 
على  بالتاأكيد  يبدو  بر�شلونة  اللدود  غرميه  مل�شلحة 
التزان  اإع��ادة  بهدف  تعاقدات” مهمة  “حفنة  اأعتاب 
24 �شاعة من  اإىل �شفوفه بعد املو�شم الكارثي، لكن 
رمبا  فلكية،  وب��اأرق��ام  م��دوي��ة،  �شفقات  ع��ن  التقارير 
تدفع بنا اإىل اإعادة التفكري يف الأمر برمته، فقط من 

اأجل متابعة اأكر ات�شاقا مع املنطق.
وبفارق �شاعات قليلة نقلت و�شائل الإعام الريا�شية 
ال��ث��ق��ي��ل: الأول عن  ال��ع��ي��ار  اأخ���ب���ار م��ن   3 اأوروب�����ا  يف 
�شفقة “�شبه موؤكدة”، يتبقى على اإمتامها اأيام قليلة، 
لنتقال جنم ت�شل�شي اإيدين هازارد اإىل “امللكي”، اأما 
املقابل فرقم فلكي يقدر بنحو 275 مليون دولر، مع 

راتب اأ�شبوعي مذهل يبلغ نحو 460 األف دولر.
وبعدها ب�شاعات ن�شبت �شحيفة “ماركا” اإىل م�شوؤويل 
�شاديو ماين من  �شم  من  امللكي” اقرابهم  “الفريق 
تقل  ل  ال�شنغايل  الاعب  قيمة  ب��اأن  علما  ليفربول، 

وفق تقديرات عدة عن 95 مليون دولر.
ويف حماولة لإ�شباغ امل�شداقية على النباأ اأكدت “ماركا” 
اأن “الريدز” ومدربهم يورغن كلوب قد بداأوا فعا يف 

البحث عن بديل ملاين عقب رحيله “املوؤكد”، وحددت 
اأ�شماء منها مهاجم ليون ممفي�س ديباي.

فعا  ب��داأ  ري��ال مدريد  اأن  “ماركا” اأي�شا،  نقلت  كما 
“عملية بول بوغبا” من اأجل �شم الاعب الفرن�شي 
�شعوبة  اأن  واأو�شحت  يونايتد،  مان�ش�شر  مع  املتالق 
ال�شفقة “تتجلى يف اأن مان�ش�شر يونايتد �شيقوم بكل 
اإىل جانب  بوغبا،  الحتفاظ بخدمات  اأجل  �شيء من 
قيمة الاعب املالية الكبرية، التي تفوق 120 مليون 

يورو”135 مليون دولر««.
“�شفقات” ه��ازارد وم��اين وبوغبا رمبا ل ت�شبع  لكن 
رغبات مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، وع�شاق 
ما   وه��و  املقبل،  باملو�شم  ال�شفوف  تدعيم  يف  الفريق 
بدا يف اأخبار  ن�شرت قبل اأيام  قليلة عن ا�شتعداد ريال 
الفرن�شي  ه��و  اآخ���ر  اأ�شطوري”  “جنم  ل�شم  م��دري��د 
ك��ي��ل��ي��ان م��ب��اب��ي م��ن ب��اري�����س ���ش��ان ج���رم���ان، ومبقابل 

مذهل اآخر يقدر بنحو 315 مليون دولر.
وهكذا ارتبط ا�شم ريال مدريد العريق باأ�شماء براقة 
ت�شديقها،  املنطقية،  ب��الع��ت��ب��ارات  مي��ك��ن،  ل  واأرق����ام 
 820 اإىل نحو  ريال مدريد  ب�شيطة يحتاج  فبح�شبة 
يبدو  رق��م  وه��و  فقط،  لعبني   4 ل�شم  دولر  مليون 
باأن  علما  منطقي،  اعتبار  اأي  اإىل  بالنظر  م�شتحيا 
اأغلى لعب يف العامل حاليا، وهو الربازيلي نيمار مل 

تتجاوز قيمته نحو 250 مليون يورو.
ي�شار اإىل اأن اأغلى لعب ا�شراه ريال مدريد يف تاريخه 
 ،2013 ع��ام  توتنهام  م��ن  بيل  غ��اري��ث  الويلزي  ك��ان 

ومبقابل نحو 113 مليون دولر.

�سفقات ريال مدريد.. 820 مليون 
دولر تك�سف »احلقيقة«



طفل يهرع بفرخ دجاج اإىل امل�ست�سفى
حتول طفل �شغري اإىل "بطل" يف اأعني العديد من الأ�شخا�س يف 
الهند. الطفل هرع بفرخ دجاج ده�شه دون ق�شد اإىل امل�شت�شفى يف 
"املوؤثرة" مل تتوقف عند هذا بل  الطفل  حماولة لإنقاذه. ق�شة 
اآخ���ر ك�شف ع��ن م��ع��دن��ه ال��ن��ف��ي�����س. ف��م��ا ق�شة هذا  ب��ت�����ش��رف  ق���ام 

الطفل؟
مل يكن الطفل الهندي ديريك ل ل�شانيما "�شتة اأعوام"، يظن اأن 
"بطل"،  اإىل  �شيحوله بني ع�شية و�شحاها  به  اإن�شانيا قام  موقفاً 
يتناقل �شورته العديد من رواد مواقع التوا�شل الجتماعي، �شواء 

داخل بلده الهند اأو خارجها.
�شرقي  �شمال  م��ي��زورام  ولي��ة  يقيم يف  ال��ذي  ل�شانيما،  ل  ديريك 
تعود  ال�شغرية من دون ق�شد فرخ دج��اج  الهند،  ده�س بدراجته 
ملكيته اإىل جاره واأرداه قتيًا يف احلال، بيد اأن الطفل ال�شغري مل 
يعرف اأن الفرخ ال�شغري تويف، وقرر اأن يقوم بكل ما يف و�شعه من 

اأجل اإنقاذه، ح�شب ما اأ�شار اإليه موقع جملة "فوك�س" الأملانية.
اإىل  ي��ده وه��رع به  ال��دج��اج يف قب�شة  وحمل الطفل الهندي ف��رخ 
"10 روبيات"  ال��ذي ميلكه  امل��ال  اأق��رب م�شت�شفى، حيث ق��دم كل 
ملوظفي امل�شت�شفى، وطلب منهم اأن ينقذوا حياة احليوان ال�شغري، 

اإّل اأن موظفي امل�شت�شفى اأخربوا الطفل ال�شغري با�شتحالة ذلك.

حلظات من الرعب  يف مدينة ماله
الرعب،  الربيطانية حلظات من  املاهي  اإح��دى مدن  زوار  عا�س 
بعدما توقف القطار الأفعواين الذي كانوا يركبونه على علو 30 
الأفعواين،  القطار  اإخ���اء  حلظة  فيديو،  مقطع  واأظ��ه��ر  م��را. 
وا�شطر الزوار الباحثون عن املغامرة، اإىل اخلروج ب�شكل بطيء، 

بعدما كانوا يخ�شون اأن يوؤدي التوقع املفاجئ اإىل كارثة.
وي�شتطيع القطار الأفعواين بلوغ ارتفاع من 36 مرا، كما ميكن 
90 كيلومرا يف  اإىل  اأن ت�شري ب�شرعة ت�شل  املثرية  اللعب  لعربة 
ال�شاعة. وذكرت اإدارة مدينة املاهي يف �شتافورد �شاير، اأن �شامة 
الزوار مل تكن معر�شة للخطر يف اأي حلظة، واأ�شافت اأن الإخاء 

مت ب�شكل اآمن.
وح��ك��ى ع��دد م��ن ال����زوار على "توير" ع��ن امل��وق��ف امل��ف��زع، الذي 
اأح�شوا  اأنهم  واأ�شافوا  الهواء،  يف  القطار  علق  بعدما  له  تعر�شوا 

باخلوف قبل اأن تتم عملية الإنقاذ.
املفاجئ،  احل��ادث  بعد  �شاعات   3 عن  تفوق  مل��دة  املاهي  وتوقفت 
ب�شكل  امل�شاعد  اأح��د  تعطل  عن  جنم  "الإرباك  اإن  الإدارة  وقالت 

موؤقت فقط، وبالتايل مل يكن هناك عطب مقلق".

جمجمة حتل لغز مقتل رجل وزوجته 
مروعة  جرمية  ط��ي  م��ن  م��وؤخ��را،  الأم��ريك��ي��ة،  ال�شلطات  متكنت 
و�شديقته  رج���ل  م��ق��ت��ل  اإىل  واأدت  ���ش��ن��وات  خ��م�����س  ق��ب��ل  ارت��ك��ب��ت 

احلامل.
وبح�شب ما نقلت �شحيفة "مريور"، فقد مت العثور على جمجمة 
الرجل، �شارلز اأوبينري، 25 �شنة، خال الأ�شبوع املا�شي، يف ولية 

مي�شغان.
وقام  ال�شحيتني  ب��ا���ش��ت��دراج  اأو����ش���راب���ك،  ب����رادي  ال��ق��ات��ل،  وق���ام 
ممار�شة  لأج���ل  ال��ل��ق��اء  على  اتفقا  بعدما  البيت  اإىل  بدعوتهما 

اجلن�س عن طريق موقع اإباحي يف الوليات املتحدة.
ولقيت ال�شابة �شلوكوم، 18 �شنة، م�شرعها خنقا على يد القاتل، 
يف �شنة 2014، اأما �شديقها فقتل بطلقة نارية يف الراأ�س، وفق ما 

اأظهره تقرير الطب ال�شرعي.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تقنية تب�سر بنهاية الغرز يف العمليات اجلراحية
اإذا كنت ممن يخ�شون م�شرط الطبيب اجلراح واآثار الُغرز، فاإن تقنية طبية جديدة باتت تب�شر بطريقة اأ�شهل يف 

العاج، من خال ما يعرف ب�"العملية اجلزيئية".
وبح�شب ما نقل "�شاين�س فوك�س"، فاإن التقنية املتقدمة �شتقدم بديا عن العملية اجلراحية التقليدية التي تعتمد 

على فتح اجلرح ثم رتقه بالغرز، عند انتهاء التدخل الطبي.
اجلروح  للتئام  طريقة  ط��وروا  كوليدج"،  و"اأوك�شيدونتال  "كاليفورنيا"  جامعتي  من  باحثني  اأن  امل�شدر  وذك��ر 

والن�شيج يف اجل�شم دون ترك اأي اآثار للغرز، لكن هذه العملية جتري يف حالت طبية حمدودة فقط.
ول تقف مزايا هذه الطريقة يف تفادي اآثار الغرز والندب، بل ت�شمن �شفاء املري�س يف فرة ق�شرية زمنيا.وتتيح 
هذه التقنية مزايا كبرية يف اجلراحة التجميلية، �شواء تعلق الأمر بتعديل الأنف اأو الأذن، وتكمن نقطتها الإيجابية 

يف كونها خمف�شة التكلفة.
ووجد الباحثون اأن ن�شيجا موجودا يف ج�شم الإن�شان ي�شبح اأكر مرونة حني يتعر�س ل�شحنة من التيار الكهربائي، 

عن طريق الغ�شروف.
وغازات  هيدروجني  اإىل  امل��اء  �شطر جزيئات  اأي عرب  الغ�شروف،  داخ��ل  "كهرَبة" امل��اء  خ��ال  التقنية من  وتعمل 
الأوك�شجني. ويف مرحلة موالية، تقوم هذه الذرات املهدرجة بتعديل ال�شحنة الكهربائية يف الغ�شروف، مما يوؤدي 

اإىل حدوث نوع من املرونة يف ن�شيج الع�شو.
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�سازام يحتل �سدارة اإيرادات ال�سينما 
ال�شينما  اإي��رادات  �شدارة  »�شازام«  اجلديد  واملغامرات  احلركة  فيلم  احتل 

باأمريكا ال�شمالية يف مطلع الأ�شبوع م�شجا 53.5 مليون دولر.
�شروجن  وم��ارك  هون�شو،  ودجيمون  ليفي،  زك��اري  الفيلم  ببطولة  يقوم 

ويخرجه ديفيد �شاندبريج.
وجاء فيلم الرعب اجلديد "بت �شماتريي" يف املركز الثاين حمققا اإيرادات 

بلغت 25 مليون دولر.
كول�س  كيفن  واإخ����راج  �شيميتز،  واإمي���ي  ك���ارك،  جي�شون  بطولة  الفيلم 
املركز  اإىل  ال�شدارة  "دمبو" عن  املغامرات  فيلم  وتراجع  ويدمر.  ودين�س 

الثالث حمققا 18.2 مليون دولر.
يقوم ببطولة الفيلم كولني فاريل، ومايكل كيتون، واإيفا جرين ويخرجه 
املركز  "نحن" "اأ�س" من  والرعب  الإث���ارة  فيلم  اأي�شا  ون��زل  برتون.  تيم 

الثاين اإىل املركز الرابع هذا الأ�شبوع باإيرادات قدرها 13.8 مليون دولر.
الفيلم بطولة لوبيتا نيوجنو وون�شتون ديوك واإليزابيث مو�س ومن اإخراج 

جوردن بيل.
كما تراجع فيلم احلركة واملغامرات "كابنت مارفل" من املركز الثالث اإىل 
بري  بطولة  والفيلم  دولر.  مليون   12.7 م�شجا  الأ�شبوع  هذا  اخلام�س 

لر�شون و�شمويل جاك�شون ومن اإخراج اآنا بودين ورايان فليك.

اأول �سورة للثقب الأ�سود قريبا
اأول �شورة على الإطاق يتم  اأن يك�شف العلماء، الأربعاء، عن  من املتوقع 
اأ�شود، فيما يعد اإجن��ازا كبريا يف جمال الفيزياء الفلكية،  التقاطها لثقب 
ويتيح فر�شة لفهم اأف�شل لهذه الكتل ذات اجلاذبية الهائلة، التي ل يفلت 

منها اأي ج�شم اأو �شوء.
يف  �شحفيا  موؤمترا  املتحدة  بالوليات  للعلوم  الوطنية  املوؤ�ش�شة  و�شتعقد 
وهو  تلي�شكوب"،  اإيفنت هورايزون  مل�شروع  رائدة  "نتائج  وا�شنطن لإعان 

�شراكة دولية ت�شكلت عام 2012 يف حماولة لر�شد بيئة الثقب الأ�شود.
ويعد ما يعرف باأفق احلدث للثقب الأ�شود اأحد اأعنف الأماكن يف الكون، 
النجوم  م��ن  ���ش��يء  اأي  اب��ت��اع  ي��ت��م  ف��ب��ع��ده��ا  "الا عودة"  ن��ق��ط��ة  وه���و 
اأ�شكال الإ�شعاع الكهرومغناطي�شي مبا  والكواكب اإىل الغازات والغبار وكل 

يف ذلك ال�شوء.
الإعان  قبل  النتائج  ك�شف  ع��ن  البحث  يف  امل�����ش��ارك��ون  العلماء  واأح��ج��م 

الر�شمي عنها، لكنهم وا�شحون فيما يتعلق باأهدافهم.
وقال �شيبارد دوملان، مدير م�شروع "اإيفنت هورايزون تلي�شكوب"، والعامل 
بولية  منا�شبة  يف  الفلكية،  �شميث�شونيان" للفيزياء  اآند  "هارفارد  مبركز 
تك�شا�س يف مار�س، اإن امل�شروع يهدف اإىل "التقاط اأول �شورة لثقب اأ�شود. 

اإنه تعاون بني اأكر من 200 �شخ�س على م�شتوى العامل".

دولر  مليون   12
تعوي�سًا عن خطاأ طبي

حمكمة  يف  حملفني  هيئة  منحت 
"�شخما" لرجل  تعوي�شا  اأمريكية 
لديه  الربو�شتاتا  غ��دة  ا�شتوؤ�شلت 
ع��ن ط��ري��ق اخل��ط��اأ، وف��ق��ا مل��ا ذكره 
الإخباري  نيوز"  "فوك�س  م��وق��ع 
فقد  امل��وق��ع،  وبح�شب  الأم���ريك���ي. 
ا���ش��ت��ح��ق ري��ك��ي ه��ي��وت، ال��ب��ال��غ من 
م���ن ولية  ع���ام���ا وه����و   65 ال��ع��م��ر 
اأيوا، املبلغ بعد اأن ا�شتاأ�شل الأطباء 
الربو�شتاتا لديه اإثر ت�شخي�س خطاأ 
ال�شرطان  اأنه يعاين من  معتقدين 
يف تلك الغدة. وراأت هيئة املحلفني 
يف مقاطعة بولك بولية اأيوا، خال 
اأيوا  ع��ي��ادة  اأن  اجل��م��ع��ة،  امل��ح��اك��م��ة 
الطبية ارتكبت خطاأ طبيا باخللط 
اآخر  بني عينة املري�س مع مري�س 
الربو�شتات،  ���ش��رط��ان  م���ن  ي��ع��اين 
بناء  ال�شتئ�شال  عملية  واأج��ري��ت 
وبالتايل  الطبي،  اخلطاأ  ذلك  على 
فقد ا�شتحق تعوي�شا بقيمة 12.25 
مليون دولر. وكانت الطبيبة جوي 
ت���روب���ل���ود ق���ال���ت مل���ح���ام���ي ال���دف���اع 
ع���ن ه���ي���وت اإن���ه���ا ك���ان���ت ت��ع��م��ل مع 
العام  يف  الوقت  نف�س  يف  مري�شني 
بني  اخل��ل��ط  ح��دث  عندما   ،2017
ن��ت��ائ��ج حتليل  ال��ع��ي��ن��ات وو����ش���ع���ت 
العينات يف ملفي املري�شني ب�شورة 
اإباغ  اأن���ه مت  اإىل  واأ����ش���ارت  خ��ط��اأ. 
باأنه  ال�شابق،  امل�شنع  عامل  هيوت، 
يعاين من �شرطان الربو�شتاتا، ثم 
مت حت��دي��د م��وع��د لإج����راء جراحة 
وقت  ويف  ال��ربو���ش��ت��ات��ا.  ا�شتئ�شال 
ا�شتئ�شال  له عملية  اأجريت  لحق، 
الغدة، لكنه اأ�شيب باأ�شرار جانبية 
جراء اجلراحة، فاأ�شبح يعاين من 
�شرر ع�شبي اأدى اإىل اإ�شابته بعجز 

جن�شي.

مر�س غام�س يفتك 
ب�سكان جزيرة 

اأدى  اخل���ي���ال،  اإىل  اأق����رب  واق��ع��ة  يف 
املئات  وف������اة  اإىل  غ���ام�������س  م���ر����س 
الأ���ش��ل��ي��ني يف جزيرة  ال�����ش��ك��ان  م��ن 
يزال  ل  بينما  م��ع��زول��ة،  اأ���ش��رال��ي��ة 
هذا  يومنا  حتى  يطمحون  الأه���ايل 
اإىل تطوير عاج للداء الذي يفتك 
لفرة  يعتقدون  ال�شكان  وظل  بهم. 
بالنح�س،  م�����ش��اب��ون  اأن���ه���م  ط��وي��ل��ة 
الغريبة،  الأع����را�����س  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
ال����ت����ي ح����دث����ت ل���ه���م وال����ت����ي ت�����وؤدي 
"غروت  ج��زي��رة  يف  م�����ش��رع��ه��م  اإىل 
اآياند"، على بعد 50 كليومرا من 
ولية الإقليم ال�شمايل الأ�شرالية. 
ي�شابون  م����ن  اإن  الأه��������ايل  وق������ال 
ا�شطرابات  وي��ع��ان��ون  ب���الأم���را����س 
والبلع  والأك������ل  وال���ك���ام  امل�����ش��ي  يف 
اإىل احل��م��ام، ومل ي�شتطع  وال��ذه��اب 
ملا  ت��ف�����ش��ريا  ي���ق���دم  اأن  ���ش��خ�����س  اأي 

ع�سة دموية من �سمكة قر�س 
اأظ����ه����ر م��ق��ط��ع ف���ي���دي���و ن�����ش��رت��ه ���ش��ح��ي��ف��ة دي���ل���ي ميل 
يف  قر�س  �شمكة  من  لع�شة  غوا�س  تعر�س  الربيطانية، 

�شاقه، قبالة ال�شواحل امل�شرية.
وي��ع��ود ���ش��ري��ط ال��ف��ي��دي��و اإىل ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، ح��ي��ث كان 
األك�شاندر كراينكل يغط�س يف البحر الأحمر حني تعر�س 

لع�شة من القر�س الأبي�س. 
عاما   51 العمر  من  البالغ  كراينكل  النم�شاوي  وح��اول 
اأن يرفع نف�شه ب�شرعة اإىل الأعلى عندما لحظ اقراب 

القر�س منه، اإل اأن الوقت كان قد فات.
بينما  قاربه  اإىل  للرجوع  كراينكل  �شارع  الع�شة،  وعقب 
كانت �شاقه تنزف، يف حني توجهت �شمكة القر�س باجتاه 

معاك�س.
وتعليقا على احلادثة، اأعرب كراينكل عن �شعادته بنجاته 

من هجوم القر�س وبعدم خ�شارته لأي من اأع�شائه.

لأول مرة.. ظهور حمار الوح�س الأ�سقر
"ديلي ميل" الربيطانية،  ك�شفت �شور ن�شرتها �شحيفة 
�شريينغيتي  اأ�شقرا، ظهر يف متنزه  ن��ادرا،  حمارا وح�شيا 

الوطني بتنزانيا.
والتقط امل�شور �شريجيو بيتاميتز اللقطة اأثناء مراقبته 
لعملية هجرة احلمر الوح�شية، حيث حتدث لنا�شيونال 
جيوغرافيك قائا: "اعتقدت يف بادئ الأمر اأن احليوان 
جم���رد ح��م��ار وح�����ش��ي ات�����ش��خ ب��ال��غ��ب��ار، ول��ك��ن ل��ون��ه كان 
قد  الغريب  اللون  اأن  خ��رباء  ويعتقد  ومميزا".  حقيقيا 
قد  اإذ  ب��ال��رب���س،  الوح�شي  احل��م��ار  اإ���ش��اب��ة  ب�شبب  يكون 
يحتوي اجللد على كمية متوا�شعة من امليانني، الأمر 

الذي مينحه �شبغة اأفتح مقارنة باأقرانه.
وبح�شب ما نقلت ال�شحيفة الربيطانية عن باحثني، فاإن 
لل�شعات  عر�شة  اأك��ر  �شيكون  الأ�شقر  الوح�شي  احلمار 

احل�شرات مقارنة باحليوانات ذات اللون العادي.
ورغم ندرتها، اإل اأن هذا احلمار الوح�شي ل يعد الكائن 
حالت  �شجلت  اإذ  احل��ي��وان،  مملكة  يف  ال��وح��ي��د  الأ���ش��ق��ر 

لبطاريق وفئران �شقراء.

جثة داخل مرحا�س مب�ست�سفى 
ذكرت �شحيفة النهار اجلزائرية، اأن املوظفني يف اإحدى 
داخل  ع��ج��وز  رج���ل  ج��ث��ة  األ���ق���وا  ال��ب��اد  يف  امل�شت�شفيات 
�شهادة  على  التوقيع  الأط��ب��اء  رف�س  اأن  بعد  امل��رح��ا���س، 

وفاته.
ال�شحة  اأن وزير  ال�شحيفة عن م�شادر حكومية  ونقلت 
اجل��زائ��ري حممد م���رياوي، اأم��ر ب��اإر���ش��ال جلنة حتقيق 
اإىل م�شت�شفى تيزي وزو اجلامعي �شرقي اجلزائر، حيث 

وقعت احلادثة.
امل�شت�شفى يف  اإىل  66 عاما،  امل�شن، وعمره  ودخل الرجل 
3 اأبريل، ب�شبب املر�س، وخرج يف اليوم التايل، لكنه عاد 

للم�شت�شفى يف 5 اأبريل، حيث ا�شتقبله ق�شم الطوارئ.
اإىل  ممر�س  توجه  ال�شبت،  �شباح  الرجل،  تويف  وعندما 
�شهادة  لتوقيع  ال��ط��وارئ  ق�شم  يف  امل��وج��ودي��ن  الأط��ب��اء 
وفاته، اإل اأنهم رف�شوا جميعا توقيعها، مما ا�شطره اإىل 

و�شع اجلثة يف مرحا�س ق�شم الطوارئ. عمال ين�سبون رجل ثلج م�سنوع من احل�سو مملوء باألعاب نارية لإحراقه.. وذلك يف تقليد خا�ش ل�ستقبال الربيع يف زيوريخ ب�سوي�سرا. رويرتز

باركر يقرتب جدا من 
ال�سم�س.. والعامل ينتظر

الأمريكية  الف�شاء  وكالة  تقرب 
الغاف  من  ف�شيئا  �شيئا  "نا�شا" 
اجلوي لل�شم�س، يف خطوة جريئة 
ملعرفة امل��زي��د ع��ن اأق���رب جن��م اإىل 
الأر�س، بح�شب ما ذكرت �شحيفة 

بو�شت" الأمريكية. "نيويورك 
ال�شم�شي  امل�����ش��ب��ار  اق�����رب  ف��ق��د 
ال��ذي يقدر حجمه بحجم  ب��ارك��ر، 
�شيارة عادية، من ال�شم�س لي�شبح 
الإن�شان"  �شنع  من  "ج�شم  اأق��رب 

اإىل ال�شم�س يف تاريخ الب�شرية.
قد  ب��ارك��ر  ال�شم�شي  امل�شبار  وك��ان 
بعد  على  اخلمي�س،  م�شاء  اأ�شبح، 
ال�شم�س،  24 مليون كيلومر من 
ومن املنتظر اأن يبداأ ات�شالته مع 
مركز املراقبة على الأر�س يف وقت 
�شتتوقف  الت�شالت  اإن  اإذ  لح��ق، 

لعدة اأيام خال هذه الفرة.
ونظرا لأنه �شيقرب من ال�شم�س، 
مايني   6.5 م�شافة  اإىل  �شي�شل 
ت�شميمه  مت  فقد  منها،  كيلومر 
اإىل  ت�شل  ح����رارة  يتحمل  بحيث 
العلم  م���ع  م��ئ��وي��ة،  درج����ة   1300
تقدر  ال�����ش��م�����س  ���ش��ط��ح  ح�����رارة  اأن 

بحوايل 5600 درجة مئوية.
ال�شم�س  م����ن  اق�����راب�����ه  وخ������ال 
اأي�شا، ف��اإن الأج��ه��زة الأرب��ع��ة على 
البيانات  جمع  على  �شتعمل  متنه 
وامل��ع��ل��وم��ات م��ن ال��غ��اف اجلوي 
يعرف  م��ا  اأو  لل�شم�س  اخل���ارج���ي 
"هالة  اأو  "الكورونا"  ب���ا����ش���م 
ال�شم�س"، على اأن يتم اإر�شالها اإىل 
مع  الأر����س  على  نا�شا  وكالة  مقر 
حلول ف�شل الربيع، وخال فرة 

اأ�شابيع.

فرانكن�ستاين الع�سر ح�سناء رو�سية.. وال�سحايا يف غرفة العمليات
الأمر  يف  الغريب  لكن  فران�شكتاين،  عن  كثريا  ن�شمع 
تبلغ  ام����راأة  ���ش��وى  يكن  مل  امل���رة  ه��ذه  فرانك�شتاين  اأن 
من العمر 36 عاما، زورت موؤهاتها واأجرت "عمليات 

جتميل" يف ظروف "قذرة" يف �شقتها.
فريدي،  اإليونا  الأوكرانية  الطبيبة  اإدان��ة  متت  ما  واإذا 
فاإنها  بالفعل،  غوربونوفا،  اأنتونيا  احلقيقي  وا�شمها 

�شتق�شى عقوبة يف ال�شجن ت�شل اإىل 6 �شنوات.
وكانت فريدي، التي تتمتع بجمال وا�شح، والتي �شارت 
تعرف يف و�شائل الإعام املختلفة بلقب "فرانكن�شتاين"، 
قد اعتقلت يف رو�شيا موؤخرا، حيث تخ�شع للتحقيق على 
اأيدي عنا�شر جلنة التحقيق الرو�شية، بح�شب �شحيفة 

�شنداي" الربيطانية. �شتاندرد  ديلي  "ذي 
5 ن�شاء  اأعقاب �شكوى ر�شمية تقدمت بها  جاء ذلك يف 
غا�شبات بعد اأن خ�شعن ملب�شعها املزيف، فيما يتوقع اأن 

تتك�شف املزيد من احلالت وال�شكاوى بحقها.
وزعمت امراأة من بني �شحايا فرانكن�شتاين اأنها فقدت 
لها،  ف��ريدي  اأجرتها  التي  التجميل  عملية  بعد  اأنفها 
مرعبة  جانبية  اأع��را���س  بظهور  اأخ��ري��ات  زعمت  فيما 

ورهيبة بعدما خ�شعن لإرادة طبيبة التجميل املزيفة.
وحتدثت ال�شحايا عن اآثار موؤملة نف�شيا ب�شبب العمليات 
بها  ت�شببت  ال��ت��ي  "الب�شعة"  التجميلية  اجل��راح��ي��ة 

الطبيبة فرانكن�شتاين.
تغرميها  مت  باأنه  �شابقا  اعرفت  فرانكن�شتاين  وكانت 
اللواتي  امل��ري�����ش��ات  م��ن  واح����دة  وف���اة  ب��ح��ال��ة  ل�شلتها 

عاجلتهن.
ولقطات  �شور  ع��ن  الرو�شية  الإع���ام  و�شائل  وك�شفت 
فيديو "ب�شعة للغاية" بعد عمليات التجميل التي قامت 

بها الطبيب املزيفة.
"كرا�شنودار" قد ك�شف  وكان مديرها ال�شابق يف عيادة 
اأن يطردها من عملها  اأوق��ف الطبيبة فريدي قبل  اأنه 
وعدم  عملها  ل�شوء  بحقها  املري�شات  من  �شكاوى  بعد 

اإتقانه.
عاما"،  اإ�شماعيلوفا"33  اأن�شتازيا  املري�شات  بني  ومن 
"�شد  عملية  لإج����راء  �شيارتها  ب��اع��ت  اإن��ه��ا  ق��ال��ت  ال��ت��ي 
بطن" كلفتها اأكر من 3100 جنيه اإ�شرليني "حوايل 

4000 دولر".

فيكتوريا بيكهام ت�ساعد ميغان 
ماركل يف ت�سميم منزلها

الريفي  اإىل منزلهما  اأخرًيا  �شا�شك�س ميغان ماركل والأمري هاري  انتقل دوقا 
اجلديد يف قلعة فورغمور، بعدما بلغت تكلفة ترميمه وجتديده ما يقارب ال�3 

مايني جنيه ا�شرليني.
وطلبت ميغان ماركل امل�شاعدة من �شديقتها م�شممة الأزياء العاملية  فيكتوريا 
خربة  متتلك  اأنها  خا�شة  ملنزلها،  الداخلي  الت�شميم  على  لاإ�شراف  بيكهام  
ابداعية.  اأف��ك��ار  تطوير  يف  ي�شاعدها  قد  ما  الأزي���اء  ت�شميم  جم��ال  يف  طويلة 

بح�شب ما نقله موقع "ديلي ميل" الربيطاين.
�شقتها  من  لديها  املُف�شلة  املل�شقات  بع�س  �شحن  ق��ّررت  ميغان  اأّن  اإىل  وُي�شار 
�ُشتعلق �شور  بها، كما  مل�شة خا�شة  اإىل منزلها احلديث، كي متنحه  يف تورنتو 

اأ�شدقائها وعائلتها، بدًل من تزيني اجلدران بالأعمال الفنية باهظة الثمن.


